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OVERZICHT DER VROEGER VERSCHENEN 
LIJSTEN VAN ZAANSE UITDRUKKINGEN 

Zeldzame woorden en spreekwijzen, die aan den Zaankant in gebruik zijn (]OHNSON 

en KIST, Karakterschetsen, 1816, blz. 329-338). 
Lijst van verouderde of nog gebruikelijke Zaanlandsche woorden en spreekwijzen 

(VAN GEUNS, Beschr. v. Zaandam, 1842, blz. 406-411). 
Toetssteentje der lijst van eenige verouderde of nog gebruikelijke Zaanlandsche 

woorden en spreekwijzen (bij VAN GEUNS) (Zaanl. Jaarboekje, 1843, blz. 131-
140). 

Noord-Hollandsche spreekwijzen aan den Zaankant gebrurkelijk (Kronyk v. h. 
Histor. Genootsch. te Utrecht, 1846, blz. 281-283; 1847, blz. 188-192). In 
hoofdzaak een herdruk van de beide eerste lijsten. 

Zaanlandsche woorden en spreekwijzen (medegedeeld door N. A. VAN CHARANTE, 

in DE ]AGER'S Nieuw Archief voor Neder/. Taalkunde, 1855, blz. 475-478). 
Woorden te Krommenie in gebruik (in Navorscher 1856, blz. 232; 1857, blz. 68; 

1860, blz. 153). 
Germanismen aan de Zaan (Navorscher 1873, blz. 209-210). 
Lijst van Zaansche woorden (door c. EYKMAN in Noord en Zuid lIl, 1878, blz. 

299-320). 
Aantekeningen bij de "Lijst van Zaansche woorden" door C. EYKMAN (door TH. 

KUYPER in Noord en Zuid IV, 1879, blz. 177-180). 
Zaansche woorden en uitdrukkingen (medegedeeld door H. ~os in Onze V olks

taal I, 1882, 31-45). 
Zaansche woorden (medegedeeld door c. EYKMAN in Onze Volkstaal lIl, ± 1887, 

blz. 31-46; deze lijst is aangevuld uit mededelingen van c. A. DUYVIS). 

Zaanismen (Een kleine Garve. Schetsen en Novellen door JAN PEEREBOOM, blz. 
111-116; het opstel is overgedrukt uit Haarlem's Dagblad van 26 Sept. 1889). 
Verder verschenen nog een aantal schetsen en gedichten, geheel of gedeeltelijk 

in Zaans dialect; voor zover daarvan voor het Idioticon gebruik is gemaakt, wordt 
de bron telkens aangewezen. 



LIJST DER GEBEZIGDE VERKORTINGEN 

I. Bronnen 
Advers. Oostwoud. Adversia, aangelegd door Jacob Oostwoud, schoolmeester en 

mathematicus te Oost-Zaandam (einde der 18de eeuw). Hs. in fol., Zaanlandse 
Oudheidkamer te Zaandijk. 

BeemsTer-lands keuren. Beemster-lands Keuren, Wetten ende Ordonnantien, aan
gaande de civile regten. (Purmerend, 1698). 

BERKHEY, Nat. Rist. J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland. 
(Amsterdam, 1769-1811.) 

Bloem v. Zaan dijk. De Bloem van Zaandijk. Dramatische Schets, uit de jaren 1793 
en 1794, in drie Bedrijven met een Na-spel, door G. J. Honig en C. van der 
Zeyde. Op te voeren ter gelegenheid van de gedachtenisviering van het 400-jarig 
bestaan der gemeente Zaandijk in September 1894. (Koog aan de Zaan, 1894.) 

BUTTER, De Zaan. De Zaan verheerlijkt en berugt door Koopmanschap, het Fonda
ment des Bestaans der Dorpen, aan dezelven geleegen. In Digtmaat gesteldt door 
Klaas Butter. (West-Zaandam, 1754.) 

Cart. v. Egmond. Cartularium van de abdij van Egmond. Hs. in 4°, geschreven in 
de 15de eeuw, doch oorkonden bevattende van de 10de tot de 15de eeuw. - In 
het Rijksarchief te 's-Gravenhage; gemerkt Egmond 1. 

Catal. Zaanl. Tentoonst. (1874). Catalogus van de Tentoonstelling van Zaanland
sche Oudheden in het Gemeentehuis te Zaandam (Augustus-September 1874). 
(Westzaan, 1874.) 

Chrono V. Medembl. D. Burger van Schoorel, Chronyk van de Stad Medenblik. 
(Hoorn, 1728.) 

Chrono V. Schagen. D. Burger van Schoorel, Chronyk van de gantsche oude Heer
lykheydt van het Dorp Schagen (achter de Chronyk van Medenblik). 

Custb. Custcboode-Boekjes van Gijsbert Clamp; bevattende aantekeningen omtrent 
de verkopingen gehouden te Oost- en West-Zaandam van 1735-1755. (7 stuks, 
kI. 8°, in hs.) In de Zaanlandse Oudheidkamer. 

De mislukte List. De mislukte List, of de bedroge Landsdief, zynde het verhaal 
eenes gevangen grutter. (West-Zaandam, 1737.) 

Dijkb. Wormer . . Klein 8° boekje in hs. met het opschrift "Het Dijckboekje", waar
in staan aangetekend de uitgaven van poldermeesteren van 1660-1669. In het 
archief van de polder Wormer. 

VA:\! GEUNS, Zaandam. Beschrijving van Zaandam door B. van Geuns. (Amsterdam, 
1842.) 

GONNET, Zijlkl. Het Zijlklooster, convent der Kanonessen-ReguJieren ten Zijl, het 
St. Cecilia-klooster en het Clarissen-klooster te Haarlem, door C. J. Gonnet. 
(Haarlem, 1891.) 

Groot Alg. Mooienb. Theatrum Machinarum Universale of Groot Algemeen 
Moolen-boek. Voor 't grootste gedeelte getekent te Amsterdam door Johannis 



Gebezigde verkortingen VI 

van Zyl, Molenmaker van Lexmondt; en in 't Koper gebragt door Jan Schenk. 
Tweede druk. (Amsterdam, 1761.) De eerste druk verscheen in 1734. Bevat ook 
afbeeldingen van Zaanse molens. 

Groot Volk. Mooienb. Groot Volkomen Moolenboek, geteekent door Leendert 
van Natrus, Mooiemaker Baas te Amsterdam, Jacob Polly, Mooiemaker te Saar
dam, en Cornelis van Vuuren, en in het Kooper gebragt door Jan Punt. 2 DIn. 
(Amsterdam, 1734 en 1736.) Waarachter als 3de deel: Architectura Mechanica of 
Mooieboek getekent door Pieter Linperch, mooiemaker van Stokholm (aO 1727). 

HADR. ]UNIUS, Nomencl. Nomenclator, Omnium rerum propria nomina variis 
linguis explicata indicans, Hadriano Iunio medica auctore. Tertia Editio. (Ant
verpÏ<e, MDLXXXIlI.) 

Handv. v. Alkm. Handt-vesten en Privelegien der Steden Alkmaer en Hoorn. 
(Enkhuizen, 1667.) 

Handv. v. Amst. Handvesten, ofte Privilegien ende Octroyen etc. der Stad Am
stelredam, uitgegeven door H. Noordkerk. 3 Din. (Amsterdam, 1748.) 

Handv. v. Assend. Handvesten ende Privilegien, mitsgaders Keuren en Ordon
nantien van Assendelft, uitgegeven door M. A. Beels. (Amsterdam, 1768.) 

Randv. v. Assend. verv. Onuitgegeven vervolg op bovenstaande Handvesten, met 
doorlopende paginering, waarvan enige (deels gecorrigeerde) proefbladen be
rusten in het archief van Assendelft. 

Randv. v. Ench. Handtvesten, Privilegien, Willekeuren ende Odronnantien der 
Stadt Enchuysen. (Enkhuizen, 1667.) 

Handv. v. Medembl. Handt-vesten en Privelegien der Stadt Medenblick: Mits· 
gaders die van Groote-Broeck, Boven-Karspel enz. (Enkhuizen, 1667.) 

Handv. v. Monnickendam. Hantvesten ende Privilegien van Monnickendam ende 
Waterlandt. Ghedruckt int Jaer ons Heeren MDCXIH. 

Randv. v. Weesp. Hantvesten ende Privilegien van Weesp, Muyden ende Naerden. 
Ghedruckt int Jaer ons Heeren MDCXIII. 

HARINGH, Rist. Verhaal der Kerk te Oost-Zaandam. Historisch Verhaal off Korte 
Beschrijving der tot een Gereformeerde Kerk geworden Roomsche Capelle, nu 
genaaint de Oude Kerk, staande tot Oostzaandam. Samengesteld, volgens ge
nomen resolutie dd. 30 April 1740 door Hendrick Haringh, scriba van het 
college van Kerkmeesters. Hs. in gc, Zaanlandse Oudheidkamer (Catal. n° 241). 

HONIG, Gesch. d. Zaanl. Geschiedenis der Zaanlanden, door Jacob Honig Jsz. Jr. 
2 DIn. (Zaandijk, 1849.) 

HONIG, Studiën. Historische, Oudheid- en Letterkundige Studiën, door J. Honig 
Jsz. Jr. 2 DIn. (Zaandijk, 1866-67.) 

HONIG, Oud-Zaansche Bruiloft. Oud-Zaansch Bruiloftsfeest, bewerkt naar het 
naspel van "de Bloem van Zaandijk", door Gerrit Jan Honig. (Koog aan de 
Zaan, 1895.) 

Hs. (aD ... ) Handschrift of geschreven stuk uit het genoemde jaar. Opgegeven 
wordt het archief of de verzameling waar het stuk berust; ontbreekt deze opgave 
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dan bevindt het zich in particulier bezit. Met "Rijksarchief" wordt steeds 
bedoeld het archief te 's-Gravenhage, met "prov(inciaal) archief" dat te Haarlem. 
"Zaanl. Oudhk." duidt aan de Zaanlandse Oudheidkamer te Zaandijk; de 
"verz(ameling) Honig" is het familiearchief der zoons van Jac. Honig Jsz. Jr. 
te Zaandijk. 

Hs. v. Egmond. Hs. in 40 op perkament, afkomstig van de abdij van Egmond en 
bevattende: ra 1-10 brieven (aa 1367); 11-20 huurregisters van landerijen in 
Assendelft, Velsen en de Wijk van vóór 1267; 21-129 huurregisters van lande
rijen over Kennemerland, aO 1371-1378. In het Rijksarchief te 's-Gravenhage: 
in de Egmonder portef. I. 

Hs. v. Egmond B. Hs. in 4° op perkament, uit Egmond, geschreven in de 15de 
eeuw, doch afschriften bevattende van brieven en overdrachten tussen de jaren 
1257 en 1477. In het Rijksarchief te 's-Gravenhage; gemerkt: Egmond 2. 

Hs. v. Egmond C. Hs. in 4° op perkament, uit Egmond, waarin vele bladen ont
breken. Het begint met een register der tienden in Kennemerland (aO 1380-
1382); bewaard is fa 34-57 en 88-94. Daarna volgen lijsten van erfhuur onder 
Egmond (aa 1384), 24 blz., waarvan elke pagina is genummerd. In het Rijks
archief te 's-Gravenhage; in de Egmonder portef. I. 

Hs. v. Egmond D. Hs. in 40 op papier, uit Egmond, einde der 15de eeuw, van 
bonte inhoud (lijsten van hofsteden, verstoeling van dijken, rekeningen en 
achterstallen, muntlijsten, missen enz.). In het Rijksarchief te 's-Gravenhage; 
in de Egmonder portef. I. 

Hs. v. Egmond E. Hs. in 4° op papier, uit Egmond, bevattende koopregisters van 
Egmonder landen in Kennemerland (aa 1453-1473). Voorin een rekening van 
de abt. In het Rijksarchief te 's-Gravenhage; in de Egmonder portef. lIl. 

Hs. invent. Inventaris of boedelscheiding in handschrift, uit het daarbij opgegeven 
jaar. 

Hs. Kaartb. Kaartboek of getekende afbeelding van de ligging en grootte der erven 
in een bepaalde banne of een gedeelte daarvan, dat nader wordt aangewezen. 

Hs. Kool. Woordenboek tot de Noord-Hollandsche dialect behoorende, verzameld 
om verder aangevuld te worden door Agge Roskam Kool te Beverwijk (einde 
der 18de eeuw). Hs. in fol., 62 grotendeels onbeschreven bladz., in de Bibliotheek 
van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden; thans alfabetisch gerangschikt 
opgenomen in de verzameling van gewestelijke woorden dier Maatschappij. 

!nform. Informacie op den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende 
dorpen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MDXIV. Uitgegeven 
door R. Fruin. (Leiden, 1866.) 

lnstr. v. d. Beemster. Instructien voor Dyck-graaf, Hooge-heemraden, Opper
poldermeesteren, Secretaris etc. van de Beemster. Waarachter met afzonderlijke 
paginering (blz. 1-107): Extract uyt het Octroy van de Beemster met de Cavel
Conditien ende Kaerte van dien. (Purmerend, 1696.) 



Gebezigde verkortingen VIII 

Invent. Gedrukte inventaris van molens die te koop worden aangeboden enz., zoals 
nader wordt aangegeven. 

!ourn. Caeskoper. Jornael ofte Nootysye Boeck, gehouden door Claes Arisz. Ca es
koper op de Koog, van Januari 1669-Maart 1729. Hs. in ~ol. 

!ourn. Gijsen. Journaal over het jaar 1682, gehouden door een der leden van het 
geslacht Gijsen te West-Zaandam. Hs. in 4°, in de Zaanlandse Oudheidkamer. 

!ourn. Hoogeboom. Journael ofte daghregister van Pieter Jacobsz. Hoogeboom te 
Zaandam, bevattende aantekeningen over de jaren 1713-1734. Hs. in 4°, in de 
Zaanlandse Oudheidkamer. 

Journ. !acob Honig. Aantekeningen door Jacob Honig Jansz. te Zaandijk, over de 
jaren 1795-1811. Hs. in de verzameling-Honig te Zaandijk. 

.lown. Jan Honig. Aantekeningen door Jan Honig Jacobsz. te Zaandijk, over de 
jaren 1715-1756. Hs. in de verzameling-Honig te Zaandijk. 

!ourn. Nomen. Aantekeningen betreffende het verblijf van Tsaar Peter den Groote 
hier te lande in de jaren 1697 en 1717, gemaakt door Jan Cornelisz. Nomen te 
West-Zaandam. Hs. in 4°, in 1855 door Y. D. E. Suermondt geschonken aan 
het Histor. Genootschap te Utrecht en thans berustende in de Universiteits
bibliotheek aldaar. 

Kaart v. d. Uytw. SI. Kaart van 't Hoogh-heemraetschap van de Uytwaterende 
Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt. Afgemeten en afgeteyckent 
deur Johannes Douw, Ordinaris Landtmeter des Landts van Rhynlandt. 16 
Platen in folio. (z.j.) 

Karakterseh. Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche Mannen 
en Vrouwen, in het Jaar 1816, byeenverzameld door den Engelschen Reiziger 
G. Johnson en den Schrijvr van den Ring van Gyges wedergevonden (W. Kist). 
lste en eenige deel (Noord-Holland). (Amsterdam, 1816.) 

Keuren v. d. Beemster. Keuren ende Ordonantien van 't Heemraedschap vanden 
Beemster ende den ghevolge van dien. (Amsterdam, 1616.) 

Keuren v. d. Beemster 2. Keuren ende Ordonnantien van 't Heemraadschap vande 
Beemster; met doorlopende paginering (blz. 119-247) gevoegd achter het: 
Extract uyt het Octroy van de Beemster met de Cavel-Conditien ende Kaerte 
van dien. (Purmerend, 1696). 

Keuren v. Beverwijk. Ordonnantien ende Keuren gemaakt by den Schout, Burger
meesteren en Schepenen der Stee de Beverwyk; gevoegd achter: Previlegie der 
Steede van Beverwyck. Geciteerd wordt de renovatie van 1731, gedrukt te Haar
lem bij G. van Kessel. 

Keuren v. WaterZ. Generaalc Keuren en Ordonnantien, van de zes hoofddorpen 
van Waterland, als mede ecnigc byzondere Keuren van den Dorpe Landsmeer. 
(Amsterdam-'s-Gravenhage, 1746). 

Kodd. Opschr. Koddige en Enstige Opschriften, op Luyffens, Wagens, Glazen, 
Uithangborden, en andere Taferelen (door J. Sweerts). 4 DIn. (Amsterdam, 
1698 en 1700.) 



IX Gebezigde verkortingen 

LAMS. Het Groot Previlegie en Hantvest Boeck van Kennemerlandt en Kennemer
Gevolgh, door Willem Gerritsz. Lams, Burgermeester tot Wormer. (Amsterdam, 
1664.) 

LEEGHWATER, Haerlb. 7 Haerlemmer-Meer-Boeck, door Jan Adriaensz. Leech
Water. Den sevenden Druck. (Zaandam, 1688.) 

LEEGHWATER, Kl. Chrono Een kleyne Chronyke van Graft en de Rijp door Jan 
Adriaensz. Leeg-water; gevoegd achter het Haerlemmer-Meer-Boek. (Zaandam, 
1688). 

Leid. Keurb. De Middeneeuwsche Keurboeken van de Stad Leiden, uitgegeven 
door H. G. Hamaker. (Leiden, 1873.) 

Leidsche Rechtsbr. Leidsche Rechtsbronnen uit de Middeleeuwen, uitgegeven 
door P. J. Blok. ('s-Gravenhage, 1884.) 

Maatb. Assend. Twee maatboeken van de landen onder Assendelft, naar op
metingen in de jaren 1633, 1634 en 1635. Hss. in fol., in het archief van Assen
delft. 

Maath. Kromm. 1. Maatboek van de landen onder Krommenie, omstreeks het 
jaar 1639. Hs. in 4°, in het archief van Krommenie. 

Maatb. Kromm. 11. Idem van het jaar 1646. Aldaar. 
May-gift. May-gift van verscheide Vogelen, door Hendrik Albertsz. in de Rijp. 

(Amsterdam, Kannewet, z.j.) De dichter noemt zich ook Hendrik Albertsz. 
Hoe-je-wilt en leefde in het midden der 17de eeuw in het dorp de Rijp. 

VAN MIERIS. Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren 
van Vricsland, verzameld door F. van Mieris. 4 DIn. (Leiden, 1753-'56.) 

N. Hall. Ontrust. Noord-Hollands Ontrusting ofte Historisch verhaal der oproeren, 
die tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye, &c. voorgevallen zijn in 
den jaere 1678, door H. J. Soeteboom. (Amsterdam, 1678.) 

N. Hall. Rusten-burg. Noord-Hollands Rusten-burg of ronde t'Samen-spraak tus
schen Goed-hart en Jan Zelden-thuys. Vervattende al de Rechts-plegingen tus
schen West-Zanen, Zardam, Wormer-Veer enz. voor-gevallen. (Amsterdam, 
1649.) 

Octr. v. d. Meeren in Waterl. Octroyen van de Buyke-slooter, Broeker, ende 
Bellemer-Meeren, gelegen in Waterland. 4de Druk. (Monnikendam, 1759.) 

Octr. v. d. Oude Zijpe. Octroyen, Privilegien ende Keuren, mitsgaders de Ordon
nantie van de Weeskamer en Vierschaar van de Oude-Zijpe, ende Hase-polder 
(Alkmaar, 1717.) 

Oorkb. Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven door L. Ph. C. van 
den Bergh. 2 DIn. (Amsterdam-'s-Gravenhage, 1866-'73.) 

Oorl. v. Albr. De Oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Priezen in 
de laatste jaren der XIVe eeuw, door EeIeo Verwijs. (Utrecht, 1869.) 

O. Vad. R., Vers!. en Meded. Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot 
Uitgave der Bronnen van het oud vaderlandsche Recht. ('s-Gravenhage, 1885 
vlgg.) 
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O. Volkst. Onze Volkstaal. Tijdschrift gewijd aan de studie der Nederl. tongvallen, 
onder redactie van Taco H. de Beer. 3 DIn. (Kuilenburg, 1882-1890.) 

Polderl Assend. Polderlegger, legger van het grondbezit der ingelanden van den 
polder Assendelft. Deze leggers, beginnende met 29 december 1599 en nog 
alle aanwezig tot op de huidige dag toe, vormen een statige reeks van folio
delen en berusten in het archief van de polder op het raadhuis te Assendelft. 
Zij worden geciteerd naar hun volgnummer, als Polderl. Assend. I, II enz. 

Polderl. Kromm. Polderlegger of maatboek van de landen gelegen in de jurisdictie 
van Krommenie en Krommeniedijk. Hss. in fol., in het archief van de polder 
Krommenie. De drie aanwezige delen worden onderscheiden naar het jaar van 
vervaardiging (aO 1665, 1680 en 1764). 

Polderl. Oostz. Polderlegger of maatboek van den banne van Oostzaanden. Hss. 
in fol., in het archief van de polder Oostzaan. De drie aanwezige delen worden 
aangewezen als Polderl. Oostz. I (uit het midden der 17de eeuw), Polderl. 
Oostz. II (aangelegd in 1694 en bijgehouden tot het einde der 18de eeuw), 
Polderl. Oostz. III (van het einde der 17de tot het midden der 18de eeuw). 

Polder!. Westz. Polderlegger of maatboek van den banne van Westzaanden. Hss. 
in fol., in het archief van de polder Westzaan. De zes aanwezige delen worden 
aangewezen als Polderl. Westz. I (begonnen in 1628 en eindigende in 1630), 
Polderl. Westz. II (begonnen in 1629 en eindigende in 1630; niet gepagineerd), 
Polderl. TV estz. III (aangelegd in 1644, naar een oudere legger; bevat alleen 
de regel van Westzaanden met aankleve van die tot Knollendam), Polderl. 
Westz. IV (aangelegd in 1649), Polderl. Westz. V (aangelegd in het begin der 
18de eeuwen later bijgehouden), Polderl. Westz. VI (aangelegd in 1723). 

Polderl. Warmer. Polderlegger of maatboek van den ban ne van Wormer van het 
jaar 1779. Hs. in fol., in het archief van de polder Warmer. 

Predic. v. Oom Jacob Dirckx. Eenige Predicatien, tot Boete en Beteringh des 
Levens, door Oom Jacob Dirckx van Wormerveer (vermaner der Friesche Doops
gezinden aldaar). 2de Druk. (Amsterdam, 1679). De eerste druk verscheen in 
1673 anoniem. 

Priv. v. Kennemerl. Generale Privilegien ende Handvesten van Kennemer-Iandt 
ende Kennemer-ghevolgh, uitgegeven door Beukei van Santen. ('s-Gravenhage, 
1652.) 

Priv. v. Texel. Privilegien en Handvesten der stede en des eilands van Texel. 
(Amsterdam, 1745.) 

Priv. v. w.estz. Besondere Privilegien ende Handvesten, verleent aen d'Inwoon
ders van Westzaanden en Crommenie, uitgegeven door H. J. Soeteboom. (Zaan
dam, 1661.) 

Reys na de Oost-Indo Schipper Willem van West-Zanens Reys na de Oost-Indien 
des Jaars 1601, 1602 en 1603. Naar diens aantekeningen uitgegeven en met 
toevoegsels vermeerderd door H. Soete boom onder de titel van: Derde voor
naemste Zee-getogt der verbondene vrye Nederlanderen na de Oost-Indien, 
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gedaan met de Atchinsche en Moluksche Vloten, onder de Ammiralen Jacob 
Heemskerk en Wolfert Harmansz. (Amsterdam, 1648.) 

Rek. v. Egmond. Hs. in 4° op papier, bevattende rekeningen van den abt van 
Egmond over de jaren 1387-1402. Voorin enige koopregisters en rekeningen 
van 1375. In het Rijksarchief te 's-Gravenhage; in de Egmonder portef. II. 

Rek. d. Graf. v. lloll. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het 
Henegouwsche Huis, uitgegeven door H. G. Hamaker. 3 DIn. (Utrecht, 1875-
1878.) 

RHI]NENBURGH'S Vreughde-bergh. C. Rhynenburgh's Vreughde-bergh, bestaende in 
Zielsuchten, Bruylofts-Gesanghen en Stightelyke Vermakelijkheden. Eerste Deel. 
Vijfde Druck. (Hoorn, 1664.) Het Tweede Deel, Bestaende in Nieu-Jaers en 
Karsgesangen enz. Derde Druck. (idem.) 

Saender Bloeme-stralen. Saender Bloeme-stralen, geschoten door Minnaers Lust, 
tot vermaeck der Pelgerums, die de Rustenburghse-Reys beminnen, verzameld 
door Willem Simonsz. Boogaert. (Wormerveer, 1649.) 

Saenl. Wassende Roos. De Saenlands wassende roos, waer by vertoont werden de 
Rarigheden van Scheeps Timmeren, Molens en Huyse bouwen. .. met noch 
veelerhande konstige Handwerken. In Rymen gestelt door J. J. (Joris Jansz.?). 
(Amsterdam, 1693.) 

Samenspr. Een Samenspraak tusschen twee perzoonen, reizende van Nieuwendam 
te na Durgerdam (nI. een Zaandammer en een Amsterdammer, sprekende over 
de toestand van het IJ). (Amsterdam, z.j.; 18de eeuw.) Zie Catal. der Boekerij 
v. d. Zaanl. Oudheidkamer n° 248. 

VAN SANTEN, zie Priv. v. Kennemerl. 
Sck. t. W. Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en 

ondicht, uitgekozen en opgehelderd door Joh. A. Leopold en L. Leopold. 3 DIn. 
(Groningen, 1876-82.) Wanneer geen bepaald deel wordt genoemd, is steeds het 
eerste gemeend. 
Dl. I, blz. 274-280, bevat de beschrijving van een Ditje met een jachie door G. 
Pekelharing te Zaandijk, die aan de verzamelaars werd medegedeeld door H. J. 
Top. 

SCHA1\P, Bloemt. Bloem-tuyntje, bestaende in inderlijcke Bedenckingen, Gelijcke
nissen ofte Exempelen, te samen gestelt door Jan Claesz. Schaep. (Wormerveer, 
1660.) Voor zover de latere, vermeerderde drukken van deze eerste afwijken, 
wordt geciteerd de 5de (Amsterdam, 1724), wat kenbaar is aan de toevoeging: 
(ed. 1724). 

SCHAGHEN, A/ckm. Beleg. P. J. Schaghens Alckmaar-Beleg (Amsterdam, 1615.) 
SCHELTEMA, Mengelw. Geschied- en Letterkundig Mengelwerk van Mr. Jacobus 

Scheltema. 6 DIn. (Amsterdam-Utrecht, 1817-'36). 
SCHOTEL, Zeden. Zeden en Gebruiken aan de Zaanstreek, door G. D. J. Schotel. 

(Haarlem, 1874.) 
Schuytpraatje. Schuyt Praatje of Samen-Spraak tusschen een Sardammer Boer, een 
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Edams Koopman, een Haags Advocaat en een Noordhollandse Advocaat, rei
sende met de Schuit van Buiksloot op Munnikkendam. (West-Zaandam, z.j.) Zie 
Catal. der Boekerij v. d. Zaanl. Oudheidkamer n° 250. 

Sel.same Walvisv. De Selsaame en noit gehoorde Wal-vis-vangst, voorgevallen bij 
St. Anna-Land, midsgaders eenc Beschryvinge van de Groen-Iandse-vaart, door 
P. P. v. S. 2de Druk. (Leiden, 1684.) 

SLOOFF, Susanna. Susanna. Treurspel door Pieter Slooff, van Wormerveer. (Amster
dam, 1739.) 

SOETEBOOM, Bat. Eneas. H. J. Soets, Batavische Eneas of Getrouheyts Voor-beelt. 
Treurspel. (Alkmaar, 1645.) 

SOETEBOOM, Beemsters Dank-offers. H. Soeteboom, Beemsters Dank-offers. Blijspel. 
(Zaandam, 1649.) 

SOETEBOOM, Bloeme-crans. H. J. Soets, Sanerdams Bloeme-Crans, met verscheyde 
zedige zangen, en stichtelijcke Rijmen, t'samen-gebonden. (Amsterdam, 1645.) 

SOETEBOOM, Hist. v. WaterZo De Historie van Waterland, door Hendrik Soeteboom. 
(Amsterdam, 1660.) 

SOETEBOOM, Lust-hofje. 't Kleyn Lust-hofje, vol van Bruylofts-zangen, Echt-liede
kens, Houwelijcx-baken en Feest-gedichten, bijeen gesamelt door H. Zoeteboom. 
Den laetsten Druck vermeerdert en verbetert. (de Rijp, z.j.) 

SOETEBOOM, Ned. Ber. De Nederlandsche Beroerten en Oorlogen, ontrent het Ye en 
aen de Zaen, beschreven door H. Soete-boom. 2de Druk. (Amsterdam, 1695.) 
De eerste druk verscheen in 1658. 

SOETEBOO:M, Ned. Schout. Het Nederlants Schoutoneel ... Beginnende met het Jaer 
1672 en Eyndigende den 1 Juny 1678. Door H. J. S(oeteboom). (Amsterdam, 
1678.) 

SOETEBOOM, Out-Zaanden. Beschrijvinghe van Out-Zaanden, door H. J. Soet, Saner
dammer. (Zaandam, 1640.) 

SOETEBOOM, S. Arc. De Zaanlants Arkadia. In vijf Boeken te zamen gebracht door 
H. Zoeteboom. (Amsterdam, 1658.) In gevallen waar de tweede druk van 1702 
geciteerd wordt, blijkt dit uit de toevoeging: (ed. 1702). 

SOETEBOOM, VoorZooper. De Voorlooper van de Vrede, ofte Bedenckinge over de 
verkondinge van de dingen, die gemenelijks de handelinge der Vrede voorgaen, 
door H. J. Soeteboom. (Amsterdam, 1678.) 

SOETEBOOM, Vronen. Vroonens Begin, Midden en Eynde, door H. Soeteboom. (Am
sterdam, 1661.) 

SOETEBOOM, zie ook N. Holl. Ontrust., Priv. V. Westz. en Reys na de Oost-Indo 
Stoelb. Assend. Stoelboek uit het einde der 16de eeuw, bevattende de verstoeling 

van de landen onder Assendelft. Hs. in fol., in het archief van de polder Assen
delft. 

Tijdschr. Tijdschrift VOor Nederl. Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de 
Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden. (Leiden, 1881 vlgg.) 

VALCOOGH, Chrono V. de Sype. Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der 
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Sypen ... in ryme gesteld door den E. Dirrick Adriaensz. Va1cooch, Notarius 
publyck. Herdruk (Amsterdam, 1740), in inhoud geheel gelijk aan de 1ste druk 
van 1599. 

v ALCOOGH, Regel d. Schoolm. Ecn Regel der Duytsche Schoolmeesters door Dirck 
Adriaensz. Valcoogh, Schoolmeester tot Barsigherhorn. (Alkmaar, 1607.) 

Venus Minne-gif jens. Venus Minne-gif jens, inhoudende Veelderhande nieuwe Deun
tjens, en Voysjens. (Amsterdam, z.j.; -I- 1623.) 

Verkopings-Catal. Catalogus van een verkoping; waarvan plaats en tijd telkens 
wordt opgegeven. 

Vlugtende Banqueroetier. De Vlugtende Banqueroetier of de geweese timmermans 
jonge op een pad; zynde het levens-bedryf van die in Noord-Holland alom be
kenden Pieter Pergcrrits, brouwer tot Purmerent. (Harderwijk, 1746.) 

Weeskb. Weeskamerboek. In den regel worden de weeskamerboeken in de ver
schillende Zaanse archieven, evenals andere geschriften, aangeduid door Hs. 
met het jaar. 

Wfri. Stadr. Westfriesohe Stadrechten, uitgegeven door M. S. Pols. 2 DIn. ('s-Gra
venhage, 1885-'88.) 

WOLFF en DEKEN. Aangehaald worden steeds de oorspronkelijke uitgaven harer 
werken. Voor dc Economische liedjes is gebruikt de 3 de druk (1792). 

Zaanl. Jaarb. Zaanlandsch Jaarboekje. 14 DIn. (Zaandijk, 1841-'54.) 

Van de overige aangehaalde werken en tijdschriften wordt de titel, en zo nodig 
ook de gebruikte editie, voldoende duidelijk opgegeven, zodat die afkortingen hier 
niet worden vermeld. De woordenboeken worden op de gewone wijze aangeduid. 
Ik laat hier slechts de dikwijls aangehaalde volgen: Ned. Wdb. (Woordenb. der 
Neder!. Taal, door DE VRIES e.a.), WEILAND (Nederduitsch Taalk. Woordenb.), 
Vl\N DALE (Woordenb. der Nederl. Taal), FRANCK (Etymologisch Woordenb.), 
VERCOULLIE (idem), Mnl. Wdb. (Middelnederl. Woordenb., door VERWIJS en VER

DAM), GRIMM, D. Wtb. (Deutschcs Wörterb.), KIL. (KILlANUS, Etymologicum Teuto
nicae Linguae), Teuthon. (VAN DER SCHUEREN, Teuthonista), LÜBBEN (Mittelniederd. 
Wörterb.), OUDEMANS (Bijdrage tot een Middel- en Oud-Nederl. Woordenb.; 
indien zijn Woordenb. op Bredero of op Hooft is bedoeld, wordt dit vermeld), 
Uitlegk. Wdb. op Hooft (Uitlegkundig Woordenb. op Hooft, van het Koninkl. 
Instituut), DE JAGER, Freq. (Woordenb. der Frequentatieven), RICHTHOFEN (Alt
friesisches Wörterb.), WIARDA (idem), WASSENBERGH (Taalk. Bijdragen tot den 
Frieschen Tongval), EPKEMA (Woordenb. op GIJSBERT JAPICX), HALBERTSMA (Lexicon 
Frisicum), Fri. Wdb. (DIJKSTRA, BUITENRUST HETTEMA e.a., Friesch Woordenb.), 
KOOLMAN (TEN DOORNKAAT KOOLMAN, Wörterb. der Ostfriesischen Sprache), MOLElv[A 

(Woordenb. d. Groningsche Volkstaal), BOUMAN (De Volktstaal in N.-Holland), 
GALLÉE (Woordenb. v. d. Geldersch-Overijs. Volkstaal), OPPREL (Het Dialect van 
Oud-Beierland), SCHUERMANS (Algem. Vlaamsch Idioticon), DE BO (West-Vlaamsch 
Idioticon), HARREBOMÉE (Spreekwoordenboek). 
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n. Verdere verkortingen 

Aanh. Aanhangsel di al. dialect(isch) 
aanm. aanmerking dl., dIn. deel, delen 
Aant. A ante kening( en) dO dito 
aanw. aanwijzend d.w.z. dat wil zeggen 
Acc. Accusativus e. eeuw 
adj. adjectief ed. editie 
afb. afbeelding e.e. en elders 
afd. afdeling eig. eigenlijk 
afleid. afleiding Eng. Engels 
Ags. Angelsaksisch enkelv., enkv. enkelvoud 
AL. (bij ]UNIUS) Hoogduits enz. en zo voorts 
aId. aldaar etc. ct cetera 
algem. algemeen febr. februari 
Altd. Altdeutsch fig. figuur(lijk) 
aD anno Fland. bij KIL.) Vlaams 
Aofri. A ltostfriesisch r folio 
art. artikel Fra. Frans 
aug. augustus Freq. Frequentatieven 
a.w. aangehaald werk Fri. Fries 
B. (bij ]UNIUS) Nederlands Friesl. Friesland 
Beschr. Beschrijving Fris. (bij KIL.) Fries 
bet. betekenis Gal. (bij KIL.) Frans 
betr. betrekkelijk geb. geboren 
bez(itt). bezittelijk , Ged. Gedichten 
Bijdr. Bijdragen gedr. gedrukt 
bijw. bijwoord Geld. Gelders 
Bisd. Bisdom Gelder!. Gelderland 
blz. bladzijde Gen. Genitivus 
bnw. bijvoeglijk naamwoord Germ. (bij KIL.) Hoogduits 
Bouwk. Bouwkundig Gesch. Geschiedenis 
Brab. Brabant(s) gesin. geslachtsnaam 
Brem. Bremisch gewest. gewestelijk 
b.V. bij voorbeeld Gloss. Glossarium 
compar. comparatief Got. Gotisch 
d. de, der Gramm. Grammatik. 
Dat. Dativus Gri. Grieks 
dec. december ! Gron. Groningen 
deelw. deelwoord h. het 
derg. dergelijke Hebr. Hebreeuws 
d.i. dat is hetz. hetzelfde 
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Hgd. Hoogduits mv. meervoud 
Hindel. Hindeloopen(s) N. Noord(en) 
hist. historie, historisch naamv. naamval 
Holl. Holland(s) N.-Brab. Noord-Brabant 
Hs. handschrift Ndd. Nederduits 
id. idem Ned. Nederlands 
IJsl. IJslands N ederduitsl. Nederduitsland 
Imperf. Imperfectum Nfri. Noordfries 
Indic. Indicativus Nhd. Nieuwhoogduits 
Inf. Infinitivus N.-Holl. Noord-Holland(s) 
intr. intransitief Nieders. Niedersächsisch 
i.v. in voce nl. namelijk 
j. (bij KIL.) jeghenwoordigh Nlijk. Noordelijk 
jan. januari NO. Noordoost 
K.A. Koninklijke Academie Nom. Nominativus 
Kennemerl. Kennemerland nov. november 
KIL. Kilianus nv. naamval 
Kl. Klucht NW. Noordwest 
klemt. klemtoon O. Oosten 
Kluchtsp. Kluchtspel o.a. onder andere 
kol. kolom okt. oktober 
l. lees Oeng. Oudengels 
Landh. Landhuishoudkundig Ofra. Oudfrans 
Lat. Latijn Ofri. Oudfries 
Letterb. Letterbode Ogerm. Oud germaans 
letterk. letterkunde Ohd. Oudhoogduits 
lidw. lidwoord onb(ep). onbepaald 
Limb. Limburg(s) oneigenl. oneigenlijk 
m. manlijk Onfr. Oudnederfrankisch 
Magaz .. Magazijn Ono. Oudnoors 
Mal. Maleis onp(ers). onpersoonlijk 
mann. mannelijk onr. onregelmatig 
m.a.w. met andere woorden onz. onzijdig 
Md. Middelduits Oost-Fri. Oost-Fries 
Meded. Mededelingen opm. opmerking 
meerv. meervoud Osaks. Oudsaksisch 
Meng. Middelengels Oudhk. Oudheidkamer 
Mhd. Middelhoogduits overdr. overdrachtelijk 
Mlat. Middellatijn Overijs. Overijsel(s) 
Mnd. Middelnederduits overl. overleden 
Mnl. Middelnederlands Part. Participium 
mrt. maart Perf. Perfectum 



Gebezigde verkortingen XVI 

pers. persoon(lijk) verkl. verkleinvorm, -woord 
pI. plaat verl. verleden 
plur. pluralis Versi. Verslagen 
Praes. Praesens verz. verzameling 
Praet. Praeteritum vgl. vergelijk 
provo provinciaal Vla. Vlaams 
R. reeks Vlaand. Vlaanderen 
reg. regel vlg., vlgg. en volgende bladzijd(en) 
Reg. Register vnw. voornaamwoord 
Rek. Rekening( en) VO verso. 
rO recto v.o. van onder 
samenst. samenstelling voegw. voegwoord 
samentr. samentrekking voornw. voornaamwoord 
Sax. (bij KIL.) Saksisch voorz. voorzetsel 
sept. september vr. vrouwelijk 
Sic. (bij KIL.) Sicambrisch (Gelders) vrag. vragend 
sing. singularis vs. vers 
Spa. Spaans W. West(en) 
spreekw. spreekwoord Water!. Waterland(s) 
st. sterk wdb., wdbb. woordenboek( en) 
Stad-Fri. Stad-Fries wed. weduwe 
super!. superlativus wederk. wederkerig 
synon. synoniem(en) W.-Friesl. W est-Friesland 
Taalk. Taalkundig Wgerm., Wgm. Westgermaans 
Tab. Tab uIa Wvla. Westvlaams 
t.a.p. ter aangehaalde plaatse ww. werkwoord 
tegenst. tegenstelling Z. Zuid(en) 
tegenw. tegenwoordig Zaanl. Zaanlands 
telw. telwoord Zeel. Zeeland 
trans. transitief zegsw. zegswijze 
tussenw. tussenwerpsel Z.-Holl. Zuid-Holland(s) 
t.w. te weten Zlijk. zuidelijk 
uitdr. uitdrukking znw. zelfstandig naamwoord 
uitg. uitgave ZO. Zuidoosten 
uit spr. uitspraak ZW. Zuidwesten 
v. van (soms: voor) zw. zwak 
v.b. van boven 



A 

1 

a, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook een A-vormig 
houtje aan de hengeltouwen (staartlijntjes) in 
de koestal. II Hij heb a's an zijn steertlijntjes. 

Aaf, vrouwennaam; in verkl. A f i e. - Zie een 
zegsw. op IEFIE. 

aai, znw. onz.; zie EI. 

aakster, znw. vr. Ekster. De vorm is ook elders 
bekend. 

aal, znw. m. Daarnaast eel. De vis. Zie Ned. 
Wdb. I, 18. II Een late eel (vgl. LOT). Breng 
me vier pond breedeel (braadaal). Aaltjes zo 
dun as klinktouwtjes. (Vergelijk: Maer dus
schen zootjen aeltjens as klinck-snoertjens om 
zeven duits! HOOFT, Warenar 638). - Over
drachtelijk van de plooien in afgezakte kousen 
en sokken. 11 Je kousen zitten vol êlen. Doen 
die aal der uit (haal je kous op). - Zie DOB- i 
BERAAL, DOLAAL, LEBAAL, ROEKAAL, SCHEIAAL. 

aalbes, znw. vr.; zie ALEBES. 

aaldobber, znw. m. Daarnaast eeldobber. 
Dobber om aal te vangen. Zie DOBBER. il Eel
dobbers schieten (uitzetten). Honderd stuks 
nieuwe aaldobbers. Een mand klaargemaakte 
aaldobbers (dobbers die van een haak en steen 
zijn voorzien). 

aalpoon, znw. vr. Daarnaast e elp 0 0 n. Vaar
tuig, middelmatig van grootte, met ronde 
steven. Uit Holland en Friesland varen veel 
aalponen op Londen. - Zie de wdbb. op 
poon. 

aalstal, znw. m. Daarnaast eelstal. Meerv. 
aalstalen en aalstallen. Natuurlijke 

a-aan 

dammen onder water, door aanslibbing ont
staan of door boomstronken en dergelijke 
gevormd, waarbij de aal zich bij voorkeur 
ophoudt. Synoniem aalstee. De aalstalen 
zijn dus gezochte plekken om te vissen. - Vgl. 
STAL II en DI]KSTAL. Het Ned. Wdb. vermeldt 
a a I sta I in een enigszins afwijkende bete
kenis. 

aalstee, znw. vr. Ook e els tee. Hetz. als aal
stal; zie aldaar. Van st e e, plaats. 

aalwerig, bnw.; zie ALEWERIG. 
aan (steeds an). - 1) Voorz. 111 k heb 'e t a n 

de tij d, ik heb tijd, ik heb de tijd aan mij. -
De uitdr. komt ook bij HOOFT voor, b.V. 
Warellar 435: "Alsewe te nacht niet slaepen 
gaen, zoo hebbe we 't an de tijt", en 1153: 
"Daer sprak ik jou gaeren af, hadt jy 't an 
de tijt." - Evenzo Fri. an t ii d of an 'e t i i d. 
A n mei ij f ni e t! (met nadruk op lijf), om 
de dood niet, in géén geval. II "Willen we na 
huis gaan?" "Nee, an me lijf niet na huis 
toe!" An me lijf geen quadrille! (laten wij toch 
in 's hemelsnaam geen quadrille dansen). -
A a n m ij n 1 ij f zal wel gelijk staan met: ik 
zou het niet willen, al ging het aan mijn lijf . 
(leven), al moest ik er an sterven. 
An ... toe, tot aan. II Aen't Westland van 't 
Ventje (een stuk land) toe. Priv. v. Westz. 543 
(a 0 1638). 't Was van de brug an Krommenie 
toe erge smerig. Ze is an Kersmis toe bij ons 
'eweest. - Zo ook in het Stad-Fri. 
2) Bijw. - A n zij n, lidmaat van de kerkelijke 



aan - aanschroken 

gemeente zijn. II Je benne OInmers al an? -
Ook in het Stad-Fri. 
Vgl. ALAAN, INWERDAN, VAN KANT AAN, KIRRIE 

AAN, NEERWERDA:<I, OPPERDAN, OVVERDAN, 

POOT AAN, REED AAN, UITWERDAN, WEER AAN, 
ZIJD AAN. 

aanbakken (uitspr. anbakkiJ), st. ww. intr. Zie 
de wdbb. - Ook overdr., evenals a a n bra n
den (zie aldaar), onaangename gevolgen 
hebben. II Dat zeI anbakken, as je vader 'et 
hoort. 

aanbinden (uitspr. anbindiJ), st. ww., trans. Zie 
de wdbb. - Ook overdr. dat zeI anbin
den, het zal spannen, het zal er aan houden. 

aan bollen (uitspr. anbolliJ), zw. ww., intr. Met 
een bol (klomp) van ijs omgeven worden, met 
ijs omvriezen. Van vaarbomen die zich half
weg in 't water bevinden, en waaraan zich bij 
vriezend weer aan het watervlak een bol van 
ijs vastzet. II Haal de bomen uit 'et water, 
aars ben ze morgenochtend an'ebold. - Zie 
BOLLEN. 

aanbranden (uitspr. anbrandiJ), zw. ww., intr. 
Zegsw. Dat zeI anbranden, dat zal on
aangename gevolgen hebben. II Heb-je te 
water 'elegen? dat zeI anbranden, as je thuis 
komme. - An'ebrand wezen, boos zijn. 11 

Hij is gauw an'ebrand. Evenzo elders in Nrd.
Holl. 

aanbrengen (uitspr. anbrengiJ), onr. ww., trans. 
I! Iemand een glas wijn anbrengen (toebren
gen, iemand toedrinken). 

aandirken (uitspr. andirkiJ), zw. ww., intr. Op
dirken, opschikken. II Wat heb ze er an'edirkt. 
Zo'n an'edirkte dame. 

aandraaien (uitspr. andraaiiJ), zw. WW., trans. 
Zegsw. An'edraaid wezen, dronken zijn. 
II Wat was hij weêr an'edraaid! - Kort 
a n'e dra a i d zij n, kort aangebonden, korzelig 
zijn. II Hij is 's morgens altijd wat kort 
an'edraaid. - Soms ook: Hij is gauw an'e
draaid. 

aandrijven, st. ww.; zie een zegsw. op STROBOS. 

aaneen (uitspr. an-ien), bijw. - In verkoop
brieven en dergelijke stukken vindt men ge
sproken van aaneengedamde, aaneen
gemaakte of aaneenverheelde stuk
ken 1 a n d, stukken land, die bij elkaar ge
trokken zijn door het leggen van dammen of 
het dempen der tussenliggende sloten. 

aanhaalder, znw. m. In zaadpakhuizen en 
molens. Een plankje aan een lange stok, waar
mede het zaad in de kassen naar voren wordt 
gehaald. - Bij de papiermakerij. Een derge
lijke stok, waarmede elke morgen, eer het 
werk begint, de bezonken papierstof in de 
kassen wordt omgewoeld, om de stof en het 
naar boven gekomen water weer dooreen te 
werken. II 1 Slees, 1 aanhaalder, Invent. pa
piermolen (Koog, aO 1793), Zaanl. Oudhk. 

aanhalen (uitspr. anháliJ), zw. ww., trans. Zegs
wijze Ergens mee an'ehaald wezen, 
zich over iets bezwaard gevoelen, zich ge-

2 

geneerd gevoelen door, ergens verlegen onder 
zijn. Vgl. Ned. Wdb. 1, 159 op aanhalen, 
II 2. II Hij heb me zo'n groot present 'egeven; 
ik ben er eigentlijk wel 'en beetje mee an
'ehaald. Zie de wdbb. - Ook: ni e t ve u I 
a n h a I e n, niet veel betekenen, niet veel 
opleveren. Synon. ophalen; zie aldaar. - Ook 
in het Stad-Fri. - Zie AANHAALDER. 

aanhangen, st. ww.; vgl. HANGAAN. 

aanhouden (uitspr. anhouwiJ), st. ww., trans. 
Zegsw. Iemand de handen anhouwen, 
hem voor de gek houden. 

aanjagen, st. ww.; zie een zegsw. op PAN. 

aankomeling (uitspr. ankàmmiJling), znw. m. en 
vr. Jongmens dat lidmaat van de kerkelijke 
gemeente wordt. II Hoeveul ankommelingen 
ben der van 't jaar? De ankommelingen heb
ben vanavend en morgen vergaring (catechi
satie). - Zie Ned. Wdb. I, 192 op aan
komen, 11 1. 

aanlangen (uitspr. anlangiJ), zw. ww., trans. 
Iemand iets anlangen, aanreiken (zie 
Ned. Wdb. I, 215). Ook van zeer zware 
dingen. II Ik zeI 'em strakkies die baal rijst 
wel effen anlangen (bij huis aanbrengen). 

aanpikken (uitspr. anpikkiJ), zw. WW., trans. 
Zegsw. An'epikt wezen, van een persoon, 
boos zijn, geraakt, nijdig zijn. li Hij was 
an'epikt, hoor, toe-ie 'et hoorde. - Vgl. AAN

STEKEN en zie PIKKEN. 

aanplakbord (uitspr. anplakbort, met hoofdtoon 
op an), znw. onz. Plakbord. 

aanpraten (uitspr. anpratiJ), zw. ww., trans. Een 
avondbezoek brengen ten huize van een 
meisje. De jongeling, die verkering wilde 
aanknopen, vervoegde zich op zondagavond 
aan de deur van zijn uitverkorene. Werd hem 
vergund binnen te treden en te komen aan
praten, dan was dit een bewijs, dat zijn kansen 
gunstig stonden. Vgl. Karakterseh. 307 en 
SCHELTEMA, Mengelw. IV3

, 63. Met het ge
bruik is ook het woord verouderd. II De 
spijtige vrijster had hem dikwerf te vergeefs 
laten aanpraten ... , doch eindelijk... had 
zij. .. hem hoop gegeven eenmaal de zijne 
te zullen worden, Zaan/. Jaarh. 1842, 66. 

aanpunten (uitspr. anpuntiJ), zw. ww., trans. 
Aansteken, van een sigaar of pijp. II Wacht, 
leet ik effe me pijp anpunten. II Bij de hout
zagerij. De punten van de stompgeworden 
zagen met een puntvijltje aanscherpen. II Wat 
zitten der 'en rafels an 'et hout: je magge wel 
ders anpunten. 

aanrukken (uitspr. anrukkiJ), zw. ww., trans. 
Aantrekken, aanhalen, door middel van een 
touw. II Ruk dat touw nog wat an. Ik heb 
die balk mit 'en touw goed an'erukt. 

aanschodderen (uitspr. anskoddiJriJ), zw. ww., 
intr. Schodderend naderen, waggelend aan 
komen lopen. Zie SCHODDEREN. II Kijk, daar 
komt dikke Guurt ook aanscbodderen. 

aanschroken (uitspr. anskrókiJ), zw. WW., intr. 
Vastschroeien, vastbakken aan de pan, van 
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spijzen. 11 Zet de rijst maar niet meer op 'et 
vuur, aars schrookt ze an. - Ook aankorsten, 
door drogen. 11 As borden niet op tijd 'ewas
sen worre, dan schroken ze zo an. - Zie 
SCBROKEN. 

aanslag (uitspr. anslag), znw. m. In de uitdr. 
anslag maken met iemand, een praatje 
met hem beginnen. 

aansnijden (uitspr. ansnaia), st. ww., trans. Zie 
de wdbb. - I em and ansnij de n, hem 
staande houden en aanspreken. 11 As je Jan 
teugekomme, den (dan) mos-je 'em effen 
ansnijje en vragen of-i ders ankomt. - Ook 
elders in de gemeenzame taal. 

aanstaan (uitspr. anstaan), onr. ww., intro Aan
houden bij iemand, om hem tot iets over te 
halen. 11 "Och toe, neem nog een koekie." 
"Nou, omdat je zo anstaan." Ik kon niet 
wegkommen, want ze stingen er allemaal op 
an, dat ik bleef. Al staan je der nag zo op an, 
ik doen 'et toch niet. - Vgl. Ned. Wdb. I, 348 
op aanstaan, II 1. 

aansteken (uitspr. anstéka), st. WW., trans. 
Zegsw. An'estoken wezen, van een per
soon, nijdig zijn. 11 Wat was-i an'estoke toe-i 
'et mork. - Vgl. AANPIKKEN. 

aanstijveren (uitspr. anstaivara), zw. ww., intro 
Aanstijven, stijver worden; van slappe en vloei
bare dingen. 11 De rijst is erge slap, maar ze 
zeI onder 'et bekoelen wel wat anstijveren. -
Zie STIJVEREN. 

aanstoelen (uitspr. anstoela), zw. WW., trans. 
Met de stoel bij de tafel schuiven, van jonge 
kinderen. 11 Moeder, wil uwe me effies aan
stoelen? 

aantij (uitspr. antai, met hoofdtoon op an), 
znw. m. In de uitdr. 't is een hele antij, 
't is een heel beginnen, 't is een onderneming 
waar veel aan vast is. - In dezelfde zin zegt 
men soms ook a n t ij ing. 11 Zo'n bruiloft is 
'en hele antijing (een hele drukte, onder
neming). 

aantuigen (uitspr. antaiga), wederk. zw. ww. 
Zich optuigen, zich opschikken. 11 Wat had ze 
der weer an'etuigd! 

aanvallen (uitspr. anvalla), st. ww., intr. - 1) 
Bevallen, aangenaam zijn. 11 Ik denk niet, dat 
'et erg anvallen zel, in dit weer na Wormer 
te lopen. (De lente,) die ons valt zoet en 
lieflyk aan, SCHAAP, Bloemt. ed. 1724) 304. 
Het valt niks an, zo dadelijk na den eten te 
moeten roeien. 
2) Bevallig staan, van kledingstukken. 11 Die 
kapertjes vielen haar toch zo an (dat kleine 
kind stonden die kapertjes toch zo aanvallig). 
Alles valt haar an (alle kleren staan haar goed). 
Het woord is ook verderop in N.-Holl. in 
gebruik, vgl. DE JAGER, Taalk. Mag. 4, 365 
en Ned. Wdb. I, 431. Er van afgeleid is het 
algemeen gebruikelijke a a n v a 11 i g. 

aanzoeken (uitspr. anzoeka), onr. ww. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Dat zeI anzoeken, het 
zal spannen (Krommenie). 

aanschroken - aars 

aapjesket (uitspr. ápiesket) znw. vr. Uitroep 
om te kennen te geven dat men aan het door 
iemand gezegde geen waarde hecht, er geen 
gehoor aan geeft. Gekheid! Larie! Morgen 
brengen! 11 "Ik wil dat je 'et doen zeI." 
"Aapjesket hoor!" - Vgl. KET. 

aar, oude samentrekking van a n der, in alle 
betn. Vgl. Ned. Wdb. op aar. 11 Ze houdt 'et 
met 'en aar. Op 'en aare keer; enz. - Zie 
AaRF, AaRS en VERAREN. 

aard, znw. w. Zegsw. Alles na de aard, 
m a a r g een s tuk 0 p zij n p I a a t s, ironisch 
van een slordige boel. 

aardappel,znw.m.Daarnaast eerdappel. Zie 
de wdbb. - Zegsw. Zijn aardappelen 
af g i e te n, wateren. 

aarde, znw. vr. Daarnaast eer d. Zie de wdbb. 
- Zegsw. 't 1 spi ken eer d, 't is pikdonker, 
zo donker als pek en aarde (Zaandijk). !I As 
je strakkies buiten komme, is 'et pik en eerd. 
- Vgl. de samenst. NESAARDE. 

aardebei, znw. vr. Daarnaast eer d e bei en 
are bei. Aardbei. Zie de wdbb. 

aardig, bnw. en bijw. Vreemd, eigenaardig, won
derlijk, raar. - 1) Bnw. 11 Ik krijg toch zo'n 
aardig gevoel (van iemand die duizelig wordt). 
De oude man wier wat aardig (begon wat te 
malen), maar aars was hij nog kras. Zegsw. 
Zo aardig as 'en goot die druipt. - 2) 
Bijw. 11 Vader zat in zijn stoel en toe daan 
(deed) i in eens zo aardig (hij kreeg nl. een 
beroerte). - Evenzo in het Stad-Fri. 

aarf, oude samentrekking van a n der h a I f. 
Ook hoort men arelf en arehalf. Vgl. 
AaR. 11 Aarve cent (van een verloofd paar, 
waarvan de een veel langer is dan de ander). 
- A a r f h 0 0 f d, scheldnaam van iemand met 
een dik hoofd. - Evenzo in geheel N.-Holl. 
Vroeger was ook in gebruik a a rf k e, voor 
anderhalfke, d.i. halftweetje (vgl. halfelfje). 
1I As de zon op 't troor is, dan is 't aarfke 
(als de zon op de etensspinde schijnt, is het 
half twee), Hs. Kool. 11 Als znw. a a rf-en
a ar f, in de houthandel, een lat van 1 Yz 
Amsterd. duim breed en dik. De a a r f-en
a a r ven worden bij bossen van zes stuks 
te zamen gebonden. 11 Douw me die aarf-en
aarf ers an (schuif me die lat eens toe). 

aarfs, in de uitdr. van a a r f s, opnieuw, van 
voren af aan. Uit a n d e rw erf s. 11 Hij moet 
van aarfs beginnen. - Evenzo in Waterland, 
waar men in dezelfde zin ook zegt, i e n s 
are f s, eens anderwerfs (Taalgids 6, 309). -
Vgl. AaR. 

aars, znw. m. Daarnaast eer s. Gat. 
aärs, samentrekking van a n der s. Zie AAR en 

vgl. Ned. Wdb. I, 576. 11 Hij is altoos afm 
as 'en aàr. - Evenzo aars om, enz. - Zegsw. 
Zeg m a a r hoe j e 't heb ben w i 11 e, net 
a ars 0 m ken-j e 't krij gen, ironisch, als 
iemand zijn eisen hoog stelt. - Vgl. nog een 
zegsw. op DANSEN. 



aarslikker - achtentwintig 

aarslikker, znw. m. Daarnaast eer slik k e r. 
Gatlikker, stroopsmeerder, vleier. 11 0 die 
vent is zo'n eerslikker. 

aas, znw. onz.; vgl. EESJE, EZELING, EZEN, EZrG, 
NEZrG, VEREZEN. 

aasje (uitspr. ásie), znw. onz. In de uitdr. een 
a a s i e win d, een zuchtje wind. 11 Er is maar 
'en asie wind. - Van a a s, het kleinste gewicht 
in het oude gewichtstelsel; zie Ned. Wdb. I. 
599. 

Aat, vrouwennaam. Verkorting voor Aagt, 
Aagje, Agatha. - Ook hogerop in N.Holl. 
bekend. 

Abbenoord, znw. onz. Naam van een stuk 
nesland onder Assendelft, in Buitenhuizen. 
Thans onbekend. \\ Noch dat Abbenoort, 
Polderl. Assend. I ja 25 ra (aO 1599), Abben
noort, aid. 11 ja 22 ra (aO 1600). Genaemt 
abbenoodt., Maatb. Assend. (aO 1635). -
A b ben oor d zal betekenen het oord van 
A bbe; zie OORD. Ab beis een bekende mans
naam. 

abejakkig, bnw.; zie HABEJAKS. 
aberjapst, bnw.; zie HABEJAKS. 
Abtsland, znw. onz. Daarnaast Na b t s I a n d, 

thans geschreven Nap sla n d. Naam van een 
stuk land onder Assendelft in Buitenhuizen, 
in de Middeleeuwen toebehorende aan de 
abt van Egmond. Vgl. ABTSWEER. \\ Nabts
lant, Poldert. Assend. I fO 18 rO (aO 1599). 
Die dijckmeed of Nabbslant, aid. JO 80 rO 

(aO 1600). 
Abtsweer, znw. onz. Naam van een weer lands 

onder Assendelft, behorende aan de abt van 
Egmond. Thans onbekend. Vgl. ABTSLAND. 11 
In des abbets were, Hs. v. Egmond, fO 11 rO 

(13de e.). Abtsweer, Stoelb. Assend. fO 44 rO 

(einde 16de e.). 
achel, znw. onz. Samengetrokken vorm naast 

ach ten de e 1, Daarnaast a c he 1 e n, waar
schijnlijk voor ach t e li n g. Naam van ver
schillende maten; thans in onbruik, maar nog 
aan velen bekend. Daar de ach e 1 Va deel 
is van allerlei maten, is de grootte verschil
lend. - Als landmaat. \\ Een stuk land ge
legen in de banne van Graft, groot omtrent 
18 aglen, een dito groot omtrent 4 aglen, Hs. 
(Wormer aO 1762), provo archief. - Als maat 
voor appelen en peren = YB mud. 11 Een 
achelen appelen. Evenzo een ach e I e n s 
mand, een mand inhoudende YB mud. - Ver
der was ach e I gebruikelijk als maat voor 
andere droge waren, b.V. zaad. De grootte 
wisselt af. - De vorm achtendeel vindt 
men o.a. nog in Handv. v. Assend. 124 
(aO 1557): Halve vaten, vierendelen, achten
delen, half achtendelen, vierlings, halve vier
lings, merritgens. - Het woord was ook elders 
in Holl. gebruikelijk. \1 (Voor het ijken moet 
worden betaald:) Van ieder Aggelen den Yck 
niet hebbende 12 stuivers, den Yck hebbende 
6 stuivers, van ieder schepel ... 8 (of) 4 
stuivers, van ieder half Aggelen ... 6 (of) 

4 

3 stuivers, van ieder half Schepel ... 4 (of) 
2 stuivers, van ieder Vierling ... 4 (of) 2 
stuivers, van ieder half Vierling ... 3 (of) 
1 stuiver 8 penn., van ieder merretje, half 
merretje of kleinder maat ... 2 (of) 1 stuiver 
Keuren v. Beverwijk 29, n° 74 (aO 1731). 
Van een nieuw Schepel f 0-4--0, van % 
Schepel f 0--2-8, van Y2 Vierling en alle 
andere kleyne Maten, yderf 0--1-0, V:.z Agling 
f 0-4--0, ~ Agling f 0--2-8, Beemster-lands 
Keuren 21. - Vgl. verder Ned. Wdb. op 
achtel en achteling; Mnl. Wdb. op 
achtendeel. 

aChteling, znw. m. Zeker soort van grof witte
brood, bestaande uit acht (4 aan 4) aaneen
gebakken stukken, en plat van vorm. Het 
werd alleen 's zaterdagsavonds gebakken en 
warm gegeten. In de laatste tijd komt het 
niet meer voor. 11 Breng me zaterdagavend 
drie ronde bollen en twee achtelings. - Het 
woord is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk 
en staat reeds opgetekend bij HADR. JUNIUS, 
Nomend. 65a: Panis cibarius. Huys
broot, grof terwen broot, afterling, onghe
buyelt broot. \\ Sullen mede Wittebroodt 
Backers, een regel Witte-broodt ende Achter
lingen, niet minder als voor seven Oortjes ... 
mogen verkoopen, Handv. v. Ench. 282b. Als 
mede dat ghene Backers van nu voortaen 
sullen vermogen eenige vermenginge van 
Witte-broodt endeAchterlingen te doen, maar 
e1ck moeten laten, ende backen op hen selfs; 
dat oock geen Witte-broodt sal mogen wer
den gecoleurt, als alleen de Achterlingen, op 
de verbeurte van 't Broodt, aid. 283a (aO 
1655). Noch gekeurt, dat niemandt met eenigh 
Witte-broodt, Achterlinghs-koecken, Garst 
ende Olykoecken ofte ander Broodt,... sal 
mogen omme-Iopen, ald. 381b (aO 1624). 
Ongze Bakker toet niet half zo mooi warme 
Afterlingen" of Weggen, J. VAN ELSLAND, 
Dronke Jaap de Boer op het Concert, 8. -
Dit brood draagt waarschijnlijk die naam, 
omdat het gebakken wordt van het grofste 
gedeelte van het meel dat als het gebuild 
wordt, door het achterste en grofste gaas om 
de buil valt. Elders gebruikt men zo ook 't 
woord achtertarwe, die, van minder hoedanig
heid, door de wanmolen van de betere wordt 
afgescheiden, De Ned. Taal, 6, 148. Aan de 
Zaan heeft men achterling tot ach teling ver
vormd, omdat het brood uit acht delen be
stond. Ach ter li n g is ook in Gron. ge
bruikelijk (MOLEMA 2). 

achtendeel, znw. onz.; zie ACHEL. 
achtentwintig, telw. Als znw. Zeker thans ver

ouderd muntstuk ter waarde van 28 stuivers, 
goudgulden. Men zegt ook: N iet voo ree n 
daalder, maar wel voor een acht
ent win tig, als iemand het mindere boven 
het betere verkiest (Zaandam). Evenzo: "Jij 
neme ook 'en achtentwintig voor 'en daalder 
(of: jij hebbe liever 'en achtentwintig as 'en 
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daalder)", b.v. als een kind, dat kiezen mag 
tussen een grote stoofpeer en een kleine hand
peer, de eerste kiest. 11 Zegsw. D a a r bij ter 
me ien van achtentwintig (nl. stuivers), 
wie geeft er 'en daalder voor? (als 
iemand door een vlo gebeten wordt). - Zo 
ook in Friesl. 

achter, voorz. en bijw. Daarnaast soms nog 
af ter. Zo ook van afteren, afte'rnê 
(achterna), en in enige samenstellingen. -
Zegsw. 0 p ach ter zij n, ten achter zijn. 11 

Ik ben mit me werk op achter. 
achteraansteerten, zw. ww., trans. Achterblij

ven, op een korte afstand achter het overige 
gezelschap aankomen. I1 Piet steert weer 
achter ons an (kan ons niet bijhouden; bij het 
schaatsenrijden). Loop je weer achter ons an 
te steerten? blijf toch in de rij. - Zie 
STAARTEN. 

achterbalk, znw. m. - a) In een molen. De balk, 
die aan het achtereind der kap op de voeg
houten rust, en waaraan de staartbalk en de 
korte schoren zijn bevestigd. V g1. Groot Volk. 
MooZenb. I pl. 10. - b) Op een schip. De balk 
die de opening van het ruim van achteren 
afsluit, gelijk dit van voren door de zei/balk 
geschiedt. Op de achterbalk ligt een wind
vering. Synon. waterbalk. 

achterbint, znw. onz. Het touw, dat over de 
ponder van een volgeladen hooiwagen wordt 
geslagen, om het hooi van achteren vast te 
leggen. Het touw aan de 'voorzijde heet 
voo r bin t; zie WAGENBINT en vgl. BERKHEY. 
Nat. Hist. 9, 211. 

achterdeel, znw. vr. Daarnaast aft e r d e e 1. 
In de houthandel. Een der uiterste van een 
boomstam gezaagde delen, die aan de kant 
nog een schuinte met een gedeelte van de 
boomschors heeft. Zie Ned. Wdb. I, 649, en 
vgl. KOPSCHAAL. 

achterdocht, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: 
zorg, bezorgdheid voor de toekomst. 11 Je 
benne 'en zieltje zonder zorg; je hebbe niks 
gien achterdocht. - In deze zin eertijds ook 
in de algem. taal; zie Ned. Wdb. I, 653 vlg. 

achterdoft, znw. vr. Meestal in de verkl. 
ach ter dof f i e. De doft (zitbank) achter in 
een roeischuit je. 11 Gaan maar samen op 'et 
achterdoffie zitten. - Zie DOFT. 

achterend, znw. onz. Het achterste deel van 
een huis, in het bijzonder het gedeelte dat 
op het water uitkomt. 11 De meid is in 'et 
achterend om de vaten te wassen. - In kleine 
huizen het achterste der beide woonver
trekken. - Zie END. 

achterhanger, znw. m. In een molen; zie 
HANGER. 

Achterhem, znw. m. Een hem, die achter 
iemands woning ligt; zie op HEM. 

achterkamer, znw. vr. Bij de visserij. De kub 
van een fuik; zie KAMER. 

achterkeep, znw. vr. Bij de papiermakerij. Een 
onderdeel van de rol: de keep achter de 

achtentwintig - achtkant 

schenen, de stompe scheen die de papierstof 
wrijft. Zie SCHEEN en vgl. Groot Volk. MooIen
boek I pl. 18. 

achterkeuvelens, znw. m. en onz. Een stel van 
balken achter in de kap van een molen, in 
de vorm van een trapezium met twee lood
lijnen, en rustende op de achterbalk. - Zie 
KEUVELENS. 

achterkeuvelensbalk, znw. m. In een molen. 
De gording of bovenste sluitbalk van het 
achterkeuvelens. 

achterkret, znw. onz.; zie KRAT. 

achterlijf, znw. onz. Hetz. als achterkamer. 
Vgl. MIDDELLIJF. 

aChterling, znw. m.; zie ACHTELING. 

achternaam, znw. m. Geslachtsnaam, in tegen
stelling met de voornaam. 11 Zaanse achter
namen zijn meest kort. - Evenzo elders in 
HoU., alsook in Friesl. en Gron. 

achteroverloop, znw. m.; zie OVERLOOP. 

achterree, znw. vr.; zie REE I. 
achterscheer, znw. vr. Bij de weverij. De zware 

lat, achter aan het weef touw, welke de op
staande zijstukken met elkaar verbindt en 
staande houdt. Zie SCHAAR I. 

achterste, znw. onz.; zie een zegsw. op HEMD. 

achtertooi, znw. vr. Zeker touw aan een molen; 
zie TOOI. 

achteruit, znw. onz. Het erf achter het huis; zie 
Ned. Wdb. I, 723. Ook in verkl. achter
u i tie. Eveneens in de naam van stukken 
land, die achter het huis van de eigenaar 
liggen; vgl. VOORUIT. 11 Het Afteruyt (een 
stuk land in Jan Flooren-weer onder O. Zaan
dam), Custb. (aa 1740). Noch het achtervuyts
ventgen (onder Assendelft, in Buitenhuizen), 
Polderl. Assend. I jO 18 ra (aa 1599). Dat 
achtervuytslandt, aId fa 18 ,A. Vgl. 't Weer 
achter Baert Jan Dirck Everts uyt, Gerrit 
Heyndricks weer achter Cornelis Jan Trijn
nen uyt, Maatb. Assend. (aa 1635). 

achtervelling, znw. vr. Aan molenwielen. De 
velling die achter de plooien, tussen de kruis
armen, aangebracht is. Zie Groot Volk. Moo
lenb. 11 pl. 2, en vgl. VELLING. - Aan ver
scheidene wielen ontbreekt de achtervelling. 

achterwinsching, znw. vr. De winsching aan de 
achterzijde van de molenroede. Zie WIN

SCHING. 
achterwuifelaar, znw. m. zie WUIFELAAR. 

Achterzaan, znw. vr. Dat gedeelte van de Zaan, 
hetwelk achter de Dam te Zaandam gelegen 
is. - Zie ZAAN. 

achterzoom, znw. m. Bij een molen. De latten 
aan de molenwieken, welke de hekkens met 
elkaar verbinden. Hekkens en achterzomen 
liggen kruiselings over elkaar en vormen 
samen het netwerk, waarop de zeilen worden 
gelegd. - Vgl. VOORZOOM. 

achtkant, bnw. Acht kanten hebbende; zie Ned. 
Wdb. I, 760. - Een achtkante molen, 
een molen, waarvan de opstal achtkantig is. 
Vgl. Groot Volk. Mooienb. II pl. 3. 11 Wordt 



achtkant - afkraggen 

verkocht een achtkante oliemolen. - Is het 
werk dubbel dan s~kt men van een dub
bele achtkante oliemo7en. - Vgl. de volgende 
woorden. 

achtkantpilaar, znw. m. In een molen. Naam 
van de acht vierkante stenen pilaren, waarop 
de houten achtkantstijlen rusten. Op de acht
kantpilaren ligt het ondertafelement. 

achtkantstijl, znw. m. In een molen. Naam van 
het achttal vierkante houten stijlen, die het 
achtkant van een molen vormen. Op de acht
kantstijlen rust het boventafelement. - V gl. 
Groot Volk. Mooienb. I pl. 10. 

Adam, persoonsnaam. - A dam enE v a, volks
naam voor de monnikskap, Aconitum napel
lus. Ook voor: Dicentra spectabilis. - Evenzo 
in Fries!. 

af, bijw. Steeds bezigt men de bijvorm 0 f; zo 
ook in de samen st. - Af en door, in de 
vorm of-en-deur en soms al-v a-deur, 
aldoor, herhaaldelijk. 11 Je stote maar of-en
deur mit je stoel toe de kant op. - V gl. 
zegsw. op DOOR, KOP en PAD. 

afbladderen (uitspr. ovbladdara), zw. ww., intr. 
Daarnaast ook ofbladeren en ofblate
ren. Andere vorm van Ned. afblaren; zie 
Ned. Wdb. I, 864. Bij kleine stukjes loslaten 
van· een ergens op aangebrachte laag. 11 De 
gang is slecht 'ewit; de kalk bladdert of. Ik 
heb ook zo'n vernikkeld trekpot je 'ehad, maar 
'et nikkel bladerde er allemaal of. - Vgl. 
BLADDEREN. 

afbladeren, zw. ww.; zie AFBLADDEREN. 
afdeeken (uitspr. ovdieka), zw. ww., trans. Het 

aan de kant der landen en dijken aange
spoelde deek wegnemen (Assendelft). Zie 
DEEK I. 11 In het voorjaar moet het land 
of'edeekt worden. Ik zeI mijn bon dijk maar 
ers ofdeeken gaan; het riet zit zo vol ruigte. 
- Evenzo hogerop in N. Holl. 11 Also ... de 
Gemene-Lands Wegen ende Kayen, als ook 
particuliere Schot-Wallen in de Zijpe, buyten 
Consent van Dijk-graaf ende Heemraden, ofte 
de Eygenaars, werden berooft ende afge
deect, daar door de selve Wegen ende Kaden 
onbruykbaar ende onnut gemaakt... wer
(den) . " So ist, dat (wy) ... Ordonneren ... 
dat niemand ... enige Wegen of ten Kaden in 
de Zijpe sal vermogen af te deeken, af te 
halen, uyt te delven, in enigerhande ma
nieren, Octr. v. d. Oude Zijpe, Titel 34 (aO 
1710). 

afdoelen (uitspr. ovdoela), zw. ww., trans. Af
palen, de grens tussen twee stukken land enz. 
aanwijzen door middel van een doel (merk
teken, paal, grenssteen). Zie DOEL. 11 We 
moeten 'et land voor de verkoping nog of
doelen. De helft van twee ackers lant ... , 
gelijk het met roypalen sal afgedoelt werden, 
Hs. T. 80, fO 319 v8 (W. Zaandam, aO 1717), 
provo archief. Te besteden het maken ver
hogen en gloyen van enige perken dijks aan 
de hogedijk, zo als dezelve door geslagen 
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palen en modellen zijn afgedoeld, Hs. (West
zaan, aO 1763), archief v. Westzaan. - Van
daar afdoelen, znw. vr. I1 Volgens de ge
maakte afdoelingen, idem (aO 1767). - In 
dezelfde zin komt voor Fd. áfdoelje, Neder
saks. afdolen, Schots to dule off. Zie HAL

BERTSMA 775. 
affie (klemtoon op af), uitroep van kinderen, 

als zijzelf of anderen iets breken, scheuren of 
een ander ongeluk hebben. Meestal gevolgd 
door een ander woord, nl. te Westzaan door 
foei!, te Zaandijk door schande of 
zonde! Te Krommenie zegt men haffie 
schande! Affie en haffie hebben als ze 
lang gerekt worden uitgesproken ook een klem
toon op fie. 11 Haffie schande! Wat zeI jij 'en 
schelden krijgen! - Synon. ham, zie HAM Il. 

affoezelen (uitspr. offoezala), zw. ww., trans. 
Bij de visserij. Met het foezelnet van de grond 
afschuren en in het net slepen. Zie FOEZELEN. 

11 De korper staat vaak erge vast teugen de 
palen, maar-i wordt er door 'et net of'efoe
zeld. 

afgeven, st. ww.; zie een zegsw. op AZEND. 

afgieten, st. ww.; vgl. zegsw. op AARDAPPEL. 

afglouwen (uitspr. ovglouwa), zw. WW., trans. 
Afkijken, afgluren. Zie GLOUWEN. I1 Hij 
glouwt alles van je of. - Ook in de Beemster 
(BOUMAN 34). 

afgnokken (uitspr. ovgnokka), zw. ww., trans. 
Daarnaast 0 f g nuk ken. Afbedelen, aftrog
gelen, afpollen. 11 Hij zeurde net zolank tot 
hij me mijn knikkers of'egnokt had. - Zie 
GNOKKEN en vgl. Ned. Wdb. V, 177. 

afhalen (uitspr. ofhála), zw. ww., trans. Af
nemen, van een hoed of pet. 11 Oud, haal je 
pet of; deer komt dominie an, 

afharpen, zw. ww. Alleen in overdr. zin van 
aftakelen, oud en zwak worden. 11 Hij begint 
nou af te harpen hoor. 

afhetten (uitspr. afhefta) zw. ww., trans. Af
hechten. Zie Ned. Wdb. I, 1020, en vgl. 
HEFTEN. 11 Ik moet nog effe die draad of
heften. 

afkauwen (uitspr. afkauwa), zw. ww., intr. Af
brokkelen, aan pappige stukken uiteenvallen. 11 

't Ben slechte kurken tegenswoordig, telkens 
heb-je der, die ofkauwen (afbrokkelen als 
men ze van de fles trekt). Toe ik die pa
pieren van mekaar wou halen, kauwden ze 
helegaar of, zo waren ze vergaan van de 
nattigheid. - Vgl. Ned. u i t k a uwe n dat 
naast u i t k a I ven voorkomt in de zin van 
afbrokkelen, afzakken van de kant van land, 
van kalk aan de muur, enz., DE JAGER, Freq. 
2, 210. Over a f k a I ven in diezelfde zin zie 
men Ned. Wdb. I, 1039. Vgl. ook KALF II. 

afknaaien (uitspr. ofknaaia), zw. ww., trans. 
Iets met geweld van een ander voorwerp af
draaien. Zie KNAAIEN. 11 Hij heb de krek 
(knop) van de deur of'eknaaid. 

afkraggen (uitspr. ofkragga), zw. ww., trans. 
Een stuk land door kraggen (lage dijkjes) om-
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geven om het tegen overstroming te bevei
ligen. Zie KRAG en KRAGGEN. 11 Dat stuk land 
leit zo laag, we mosten 'et maar ofkraggen. -
Ook verderop in N.-Holl. 11 Dies zal het de 
Eygenaars van de Landen vry staan, dezelve 
Landen af te kraggen, ende met klijne mo
lentgiens op de gemene Tocht-Sloten te malen, 
Octr. v. d. Meren in Waterl. 35 (aO 1628). 

afloopstok, znw. m. In een oliemolen. De 
verticaal geplaatste stok, aan welks onder
einde de afloper is bevestigd. 

afloper (uitspr. oflopiJr), znw. m. - a) In een 
oliemolen. De houten strijker bij de stenen, 
die het gemalen zaad van de legger doet af
lopen. Zie Groot Alg. Mooienb. I pl. 11. -
b) Bij de houtzagers. Aflopend afsnijdsel van 
een stuk hout. Vgl. RIBSCHAAL. 

afluif (uitspr. ovloif, met klemt. op of), znw. 
vr. Daarnaast ofluiving. Het schuinaflo
pend aanbouwsel van vele Zaanse huizen ell 
pakhuizen. Het is betimmerd en van ramen 
en deur voorzien. Ook wel een op zichzelf 
staand huisje of schuurtje met afhellend dak. 
Hetzelfde als LUIF en LUIVING; zie die woor
den. 11 Hij heb 'et weeftouw in zijn ofluif. 
Dat huys sal langh wesen 76 voeten, wijt 32 
voeten ... ; dan moet de affloyff noch 6 voet 
wijt we sen, van de buytenkant van de binten 
aff t.e meten, Hs. bestek spinhuis (aO 1664), 
archIef V. Assendelft. Een pakhuis met een 
afluiving. Een caats of afluyving met het erf, 
Custb. (aO 1743). Noch een afluiving en erf, 
aid. (aO 1754). - Ook in de zin van luifel, 
regendak. 11 (Se) namen een Kerk-ladder van 
onder de afluyvinge, N.-Holl. Ontrust. 9. 

afmadderen, zw. ww. Alleen in de uitdr. a f
gem ad der d we zen (uitspr. ovviJmaddert 
wézi/), vermoeid zijn door madderen (de 
Wormer). Zie MADDEREN. 11 Hij waar 's aves 
zo of'emadderd, dat-i zijn ogen haast niet 
meer open houwen kon. - Vgl. AFTALMEN, 

Af TREUZELEN. 
afmeizen, zw. ww.; zie MEIZEN. 

afpollen (uitspraak ofpolli/), zw. ww., trans. 
Iemand iets ofpollen, hem door zoete 
woordjes iets aftroggelen. 11 Hij heb 'em al 
zen knikkers of'epold. - Het woord is in het 
Ned. thans verouderd, doch komt bij 17de 
en 18de eeuwse HoU. schrijvers vaak voor; 
zie Ned. Wdb. I, 1253. Volgens O. Volkst. 2, 
181 is het ook in het Stad·Fri. bekend. 

afscheren (uitspr. ofskériJ), st. ww., trans. Af
bakenen, afdelen, door touwen te spannen of 
een houten schot te zetten. Zie SCHEREN. 11 

Toe de koninginnen op Zaandam waren, was 
de Spoorstraat met touwen of'eskoren. As je 
't zolder ofscheren late (door een schot ver
deelt), ken-je nog wel 'en slaapkamertje 
maken. - Evenzo in Oost-Friesl. (KOOLMAN 3, 
114b). 

afschilpsel (uitspr. ofski/psal), znw. onz. Tim
mermansterm. De kleinere stukken, die bij 

afkraggen - aftoffelen 

het schilpen van een blok hout overschieten. 
Zie SCHILPEN. 

afschodderen, zw. ww. Aflopen, af trippelen. 
Zie SCHODDEREN 2. 11 We hebben vandaag heel 
wat of'eskodderd (veel gelopen). 

afschroeven (uitspr. ofskroevi/), zw. ww., trans. 
Afschuiven. Zie SCHROEVEN. 11 Je moete niet 
zelf je stoel van de tafel ofschroeven; ik zeI je 
wel helpen. 

afslaan (uitspr. afslaan), onr. ww., trans. Iets 
losmaken en wegnemen van iets anders, waar
aan het tijdelijk is vastgehecht. Zie Ned. 
Wdb. I, 1417 C. - Ook van de borden der 
molenroeden. 11 As 'en molen in de rouw 
staat voor de patroon, worre alle borden 
of'esloegen. 

afslikken (uitspr. ofslikkiJ), zw. ww., trans. 
Aflikken. Zie SLIKKEN. 11 Mag ik de stroop
lepelofslikken? Poes slikt zijn baard of. 

afspeuren (uitspr. ofspeuri/), zw. WW., intr. Van 
kleuren en kleurige stoffen. Helder afstekende 
bij het omringende. Zie Ned. Wdb. I, 1487, 
en vgl. SPEUREN. 11 Wit band speurt erg of op 
zo'n rooie jurk. 

afspinken (uitspr. afspinka), zw. ww., intr. 
Hetz. als afspeuren. - Zie SPINKEN. 11 Die 
loper spinkt te veul of bij de gang. 

afstallig, bnw. In de uitdr. ofstallig van 
iet s we zen, er zijn hart van hebben afge
trokken. 

afstiemen (uitspr. ofstiemiJ), zw. ww., intr. 
Afstralen, warmte uitstralen (Jisp). Zie STIE

MEN. 11 Wat stiemt die kachel of; ik gaan der 
wat verder van of zitten. - Evenzo elders in 
N.-Holl.; vgl. BOUMAN 103 en Taalgids 2, 
115. 

afstoken, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Bij de 
stijfselmakerij. De stijfsel ofstoken, de 
vochtdelen, die na het verwinnen (zie aldaar) 
in de stijfsel zijn achtergebleven, daaruit trek
ken,' de tweede droging der stijfsel. 

afstoven (uitspr. ofstàvi/), zw. ww., intr. Af
stralen, warmte afgeven. 11 Die passies (zo 
pas) op deze stoel 'ezeten heb stooft ook goed 
of. Die kachel zeI ok niet hard meer af
stoven; uit is-i. 

aftalmen, zw. ww. Alleen in de uitdr. afge
t a I m d we zen (uitspr. ovviJtalmt wéziJ), 
vermoeid zijn van allerlei kleine bezigheden, 
mak (stil) zijn van vermoeidheid. Van tal
men in de zin van treuzelen, beuzelig bezig 
zijn. 11 Na al dat rondlopen ben ik wel wat 
of'etalmd. - Vgl. AFMADDEREN, AFTREUZELEN. 

after, afterdeel, afterling, enz., zie ACHTER, 

enz. 
aftippelen (uitspr. aftippala), zw. ww., trans. 

met de bepaling he e 1 wat als object. Af
wandelen, af trippelen, tippelend afdoen. Zie 
TIPPELEN. 11 Ik heb vandaag heel wat of'etip
peld. Die kinderen tippelen toch op 'en dag 
heel wat of, en toch worre ze, lijkt 'et wel, 
niet loof. 

aftoffelen (uitspr. oftàffaliJ), zw. WW., trans. 



aftoffelen - Alkenbusch 

Slaan, afrossen. Zie TOP FEL EN. 11 Iemand 
flink oftoffelen. Ben je nou genoeg of'etof
feld en zeI je zoet wezen? 

aftreuzelen, zw. ww. Alleen in de uitdr. afge
t reu zeI d we zen (uitspr. ovvatreuzalt 
wéza), afgemat zijn door allerlei kleinigheden. 
Van treuzelen in de zin van rondlopen, 
met onbeduidende dingen bezig zijn. 11 Ik 
heb vandaag niks bizonders 'edaan, maar ik 
ben toch helemaal of'etreuzeld. - Vgl. AFMAD

DEREN, AFTALMEN. 
afvellen (uitspr. afvella), zw. ww., trans. De 

scherpe kanten van een balk of plank af
schaven, een velling maken. Zie VELLING. 11 

De breglenen (brugleuning) ofvellen. De 
weech salmen maecken van goet vieren 
hout. " 2 duym over malcander geleyt ende 
de kanten recht gestreecken ende affgevelt. 
Hs. bestek spinhuis (aO 1664), archief v. As
sendelft. 

afwaardaan, bijw.; zie OVVERDAN. 
afwijzig, bnw. Van kleine kinderen. Eenkennig. 

11 Wat is kleine Jantje ofwijzig; hij wil niks 
van de mensen weten. - Bij de 17 de-eeuwse 
Hollanders is het woord gewoon in de zin van 
afkerig van iets en geneigd om iemand onheus 
af te schepen, terugstotend; zie Ned. Wdb. I, 
1904 vlg. 

aggel, aggelen, znw.; zie ACHEL. 

akkefietje, znw. onz. Daarnaast hak k ef iet je. 
Akefietje; zie Ned. Wdb. Il, 2. 

akker, znw. m. Daarnaast te Oostzaan ek k e r. 
Vroeger was dit de gewone vorm in de ge
hele Zaanstreek. 11 Een vrij stucke lant ge
naemt die lange ecker. Hs. T. 242, fO 148 rO 

(Wormer, aO 1624), provo archief. Een stuck 
lants genaemt 't eckertjen (onder Wormer), 
Hs. (aD 1642), provo archief. Gerrit Reyersz. 
ekker (onder Jisp), de Ekker op Deukelsloot 
(onder Wormer), Hs. (aD 1769), provo archief. 
De goutsbloemsekker, Hs. 18de e.), archief v. 
Wormer. De halve eckeren, noch d'eckeren 
half (te O. Zaandam), Polder!. Oostz. I (mid
den 17de e.). - De vorm ekker is Oud
Fries. Tegenwoordig spreekt men in Fries!. 
van eker en ikker (HALBERTSMA 890). -
Vgl. BIJL-, BOEK-, BREEN-, BROOD-, DELP-, HEM-, 

HEUBELEN-, HOEF-, ILP-, KES-, KIJP-, KLAMP,

KRUIS-, LEEREN-, LEGER-, LOET-, MIEREN-, 

MOER-, MOUWEN-, PAAL-, PAD-, PET-, REMPKE-, 
SCHARP-, SCHOT-, SLIE-, SMAL-, STEKEL-, STIERP-, 

STOLP-, TWISCH-, VEER-, VELINGS-, WALLINGS-, 

WIJNAKKER. 
al, bijw. (steeds met de klemtoon uitgesproken). 

Wel. 11 Er is niemand 'eweest, is 't al? Trijn 
was niet op 'et ijs, maar Neel reed er al. Ze 
zeggen van al. "Is vader thuis?" "Ik meen 
van aL" - Zo ook verderop in N.-Holl. en in 
Fries!. De uitdrukkingen a lof ni eten a I 
dan ni e t zijn overal gangbaar; zie Ned. 
Wdb. Il, 68. 

alaan (uitspr. al-an, met klemtoon op al), bijw. 
Telkens, bij herhaling. 11 Ik denk alan, dat 'et 
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vrijdag is. Maart je is tegenswoordig alan ziek. 
- Het woord heeft de klemtoon op an (de 
in het Ned. Wdb. vermelde; zie aldaar 11, 
89) wanneer het voorafgaande woord het 
hoofdaccent van de zin heeft. 11 Ik verstuik 
me voet alan. Dat gezeur alan begint me te 
vervelen. 

albaster, znw. m.; zie ALIKAS. 

alebes (met hoofdtoon op bes), znw. vr. Aalbes. 
11 Een mandje alebessen. - Zegsw. Hij rede
neert net as 'en ale bes die 'en pruik 
op heb, wat hij zegt lijkt naar niets. 

alewerig (met hoofdtoon op wé) bnw. Onhan
delbaar, gemelijk. Weinig gebruikelijk. 11 Die 
jongen is zo alewerig, je ken niks mit 'em 
beginnen. - Evenzo in W.-Fries!. In de Beem
ster is a a I w e r i g woelig, dartel. 11 Het jonge 
vee is zo aalwerig en dartel, dat je ze naken 
noch raken kunt. Wat zijn de kinderen aal
werig (BOUMAN 1). - Zie verder over dit 
alleen nog gewestelijk voortlevende woord 
Ned. Wdb. op aalwaardig, aalwarig, 
awalig en Mnl. Wdb. op aelwerich. 

algaande, bijw.; zie ALLEGAANDE. 

algemeen, bnw. en znw. Daarnaast all eg e
mie n. Zie de wdbb. 11 Wist jij 'et niet? 't Is 
toch allegemien bekend. 

Alicants, bnw. In de naam van een stuk land 
onder Assendelft, in Buitenhuizen: het A I i
cantsche land. 11 Sijn paert (deel) vant 
alicantse lant, Polder!. Assend. I fO 22 rO 

(aO 1599). 't Alecantse landt, ald. 11 f 20 rO 

(aD 1600). 
alikas (uitspr. allakas, met hoofdtoon op kas), 

znw. m. Daarnaast ook all e kas ser. Een 
knikker van roodgeaderd wit marmer, of van 
albast met rode en blauwe lijnen overtrokken. 
(Alikas vindt men ook elders in N.-Holl., 
in het Sticht, te Rotterdam, Nijmegen en 
Kleef; zie Ned. Wdb. 11, 140). In dezelfde 
zin gebruikt men te Westzaan k a leb as, 
kallebas, (welke vorm men ook in Water
land (Noord en Zuid 3, 183) en te Vlaar
dingen (aid. 3, 115) aantreft) en kalle
baster. Op de Koog zegt men polleka. 
Elders (niet aan de Zaan) heeft men nog 
albast, albas, allebas (Ned. Wdb. n, 
100.) Te Zaandam ook al bas ter, te Assen
delft k alle bas. Alleen een geaderde mar
meren knikker heet aldus. Poll e k a is de 
naam van een witte, niet marmeren knikker, 
waarover rode en blauwe lijnen getrokken 
zijn. 

alikasoog (uitspr. alla kas-oog), znw. onz. Oog, 
waarvan men de appel niet zien kan. Zie 
ALIKAS. 11 't Is 'en gril gezicht, iemand mit 
'en allekasoog. 

Alkenbuseh, znw. m. Naam van een stuk land 
te Assendelft. 11 Een stucke landts genaempt 
Alkenbusch, leggende in tSmayers weer, Hs. 
U. 19, jO 51 V O (aO 1579), provo archief. 
Alkebusch groot 1374 (roeden), Polderl. As
send. f O 316 rO (aO 1600). - De naam zou 
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kunnen samenhangen met a I k, watervogel 
(Ned. Wdb. 11, 142). Vgl. echter de bekende 
mansnaam A I k e, die ook in de naam van 
andere stukken land voorkomt. 11 Alkes camp, 
Polderl. Assend. I fO 96 rO (aO 1600). Alkes 
ven, Alkes madt, Alkes weer, Maatb. Assend. 
(aO 1635. - Te Westzaan was een Alkweer. 
11 Een stucke lants genaemt A1ckweer leg
gende int suytent, Hs. T. 52 fO 398 (aO 1614), 
provo archief. 

Alkweer, znw. onz.; zie ALKENBUSCH. 
allank al, bijw. uitdr. (met hoofdtoon op lank). 

Reeds lang. 11 Me werk is allank al of. Hij 
heb 'et allank al 'edaan. Ze is all ank al weg. 
- In het Stad-Fri. a 11 a n gal. 

alleens (met klemt. op een), bijw. Daarnaast 
a lli e n s. Eveneens, gelijk. 11 Die kinderen 
bennen net alliens 'ekleed. - 't 1 s mij n 
alleens, 't is mij om het even. - Ook 
verderop in N.-Holl. en in Gelderl. nog be
kend; zie Taalgids 1, 103 en Taalk. Maga
zijn 2, 420. Vroeger was het woord zeer ge
bruikelijk; zie Ned. Wdb. 11, 159. Ook als 
bnw.: alliens. Gelijk. 11 Jan en Kees hebben 
alliense petten. - Gewoner in het gebruik van 
e vel een s (bijw. en bnw.); zie aldaar. 

allegaande (met hoofdtoon op al en bijtoon op 
gaan), bijw. Gaandeweg, langzamerhand; eig. 
al gaande. 1I As je dat gat niet stoppe (stopt), 
wordt 'et allegaande groter. Een mens wordt 
allegaande een dagje ouder. Moeder wordt 
allegaande beter. Op 'et pad ben allegaande 
meer huizen 'ekommen (zijn telkens nieuwe 
huizen bijgebouwd). 

allekas, allekasser, znw. m.; zie ALIKAS. 
allerlei, bnw. Soms met buigingsuitgang, gelijk 

elders in de spreektaal. 11 Rood lint, blauw 
lint, dat men om de benen bindt, allerlei 
linten (uit een kinderrijm), Daer lijt een 
vromen man... Hij wert geheel verdruckt 
en staegh verruckt met al1erleye smaet, van 
s'werels quaet, SOETEBOOM, Bloeme-crans 132. 
- Vgl. VAN HELTEN, Vonde/'s Taal 147*, en 
Mnl. a I rel e i d e. 

allijk (uitspr. allaik of alaik, met klemtoon op 
laik), bijw. Alleen gebruikelijk in vraagzjn
nen, als men te kennen wil geven, dat men 
zich iets van het gevraagde herinnert, doch 
er het rechte niet meer van weet. Ook, ook 
weer, ook soms. 11 Wanneer is ze allijk 
'etrouwd? Hoe heet-i allijk? Heb jij 'et allijk 
'edaan? Heb ik je dat allijk al 'ezeid? - Ook 
a II ij k es, d.i. allijk des. 11 Hoe was 'et 
allijkes? Wat zei-i toe allijkes? - Soms 
lij k e s. 11 Wi, was dat ok lijkes? - A 11 ij k 
is ook elders in N.-Holl. bekend (Taalgids 1, 
104; BOUMAN 3). Het woord was in de 17de 
eeuwen vroeger algemeen in gebruik in de 
oorspronkelijke zin van geheel en al; zie 
Ned. Wdb. I, 22 op allijk. 

allijkes, bijw.; zie ALLIJK. 
als (steeds as), voegw. Zie de wdbb. - Ook na 

de vergrotende trap en na a n der s en n i e-

Alkeobusch - apekool 

man d, evenals elders in de spreektaal. 11 Hij 
is groter as Klaas. Je ziene der (ziet er) aàrs 
uit as gewoonlijk. - Soms zegt men az z e, 
doch naar het schijnt alleen vóór het toon
loze je, we, ze en der. Vgl. het gebruik van 
ovve op OF. 11 Azze je hard lope (loopt) 
ken-je nag mee. Hij komt ok altijd azze we 
uit bennen. Ze lopen vort azze ze jou maar 
zien. Azze der drie bennen mag jij der ok 
ien hebben. 

alshands, (uitspr. alssans), bijw. uitdr. Van 
allerhande soort, van allerlei. 11 "Wat soort 
is 'et" "Nou, 't is alshands." Ook: op allerlei 
wijze. 11 "Bouwen is duur." "Nou ja, je kenne 
alsans." 

al-van-deur, bijw.; zie AF. 
ambel (uitspr. ambel, met klemt. op bel), znw. 

Middagmaal van slappe spijzen, meelkost, 
ziekenkost. Het woord is bij vissers gebrui
kelijk. 11 We aten ambel, van de schrale buul 
(uit armoede). Nou jongens, ambel hoor! 
't Ken vanmiddag niet lije. 

Ameland, znw. onz. Naam van een stuk land, 
thans ook een pad te W. Zaandam. 1I Hij 
woont op 'et Ameland. - De Paerdeven, ofte 
anders ghenaemt Aemlandt, Priv. v. Westz. 
544 (aD 1643). - Te Zaandam vindt men ook 
een Tes sel. 

an, bnw., zie AAN, enz. 
ander, enz., zie AàR, enz. 
ang, bnw. Bang. 11 Wat is-i ang. Hoe 't vlees 

te anger wert benert, hoe dat de Ziel te ryker 
wert, SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724), 277. 

anijs, znw. m. Ook jan ij s. Zie de wdbb. 11 'En 
glasie janijs. 

ankerstok, znw. m. Bij vissers. Een stok met 
ijzeren punt die in de grond gestoken wordt 
om de vissersschuit vast te leggen (in ruw 
water b.v.) Aan de stok is op 2 of 3 voet 
afstand van het ondereind een lijn gebonden, 
waaraan de schuit wordt vastgemaakt. 11 We 
zeIlen de skuit maar an de ankerstok vast
leggen. 

anklauw, znw. m. Daarnaast ankleeuw. 
Enkel. 11 We liepen toe (tot) de ankleeuwen 
deur de modder. - Vgl. FRANCK 235 op 
enkel en Mnl. Wdb. op anclief. 

apekool, znw. vr. Schelvis van slechte hoe
danigheid, en die daarom gerookt wordt. 11 

Die scheIlevissies deugen niet veu!, we mosten 
er maar apekolen van maken. Ik koop nooit 
apekolen. Die 'ebakken botjes,'t was me 
wat! 't leken wel apekolen! - Zegsw. Ap e
k 0 I e n b ij ten n iet, r ooi esp i erin g 
I u s tik ni e t, minachtende aanduiding dezer 
vissoorten, welke de visser moeilijk verkopen 
kan. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 3). 
- Of de Ned. uitdr. 't is (maar) apen
k 0 0 I de oorsprong is van deze benaming, 
of dat omgekeerd de slechte hoedanigheid der 
apekolen tot de zegsw. aanleiding gaf, is 
onbekend. Vgl. Ned. Wdb. 11, 532 op apen
kooI. 



apeland - asseldoek 

apeland, znw. onz. Arm, onvruchtbaar, land 
(de Wormer). 11 As je die akker kopen wille, 
moet je er niet te veul voor geven, 't is maar 
apeland. Het is apeland, er groeit niks op. -
Evenzo in Friesl. - In het Ned. heeft a p e n
I a n d een andere bet.; zie Ned. Wdb. 11, 544. 

apeneutje, znw. onz. Benaming van zekere 
zeer harde olienootjes, grondnoten, Cura
çaose amandelen (Lat. Arachis hypogaea). 

apevlooi, znw. vr.; zie een zegsw. op TAKKEN. 

apollos (met klemt. op pol), znw. m. Giet
emmer, bloemengieter. 11 Vul de apollos. De 
apollos is lek. Wij hebben wel gieters (hoos
scheppers) in de molen, maar der is gien 
apollos meer. - Ongetwijfeld is de benaming 
ontleend aan de bijbeltekst: Ick hebbe ge
plant, Apollos heeft nat gemaeckt: maer Godt 
heeft de wasdom gegeven, 1 Cor. 3: 6. 

appel, znw. m. Zegsw. Die zij n lij f b e
w a art, b e w a art ge e n rot tig e a p pel, 
men moet op zijn gezondheid passen. Evenzo 
elders in ons land. - Dat ben n e n s c hoe n
t jes 0 map pel t jes m e ê van 't z 0 1 der 
te hal e n, van oude schoenen, die voor de 
straat onbruikbaar zijn. - Het appeltje 
is toch zo dun geschild (dun van schil), 
gezegd van iemand, die lichtgeraakt is, of 
van een kind, dat met moeite zijn tranen 
inhoudt en bij de minste aanleiding dreigt uit 
te barsten. - Zie de samenst. PAFAPPEL, PIEP

APPEL en de appelnamen BEENDERT, ZIJDEN

HEMDJE, PIPPELEDOOR en ZOETEVEENTJE. 
appelepap, znw. vr. Brij van appelen gekookt. 

- Zegsw. 't Is allemaal geen appele
pap, 't is niet alles even mooi. Zo ook 
elders, b.v. te Utrecht. 

arg, bnw. en bijw.; zie ERG. 

ark, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: een oude, op 
het land getrokken schuit, die tot woonplaats 
is ingericht. 11 Ze wonen in 'en ark. 

arm (I), znw. m. en vr. Een ongelukkig schep
sel, iemand die tobt om door de wereld te 
komen. Het bnw. arm in de zin van ellendig, 
ongelukkig, als znw. gebruikt; evenzo in het 
Mnl. (zie Mnl. Wdb. I, 549). - Vgl. ARM

HARTIG. 11 Och, 't is zo'n arm; aldoor zit ze 
in de zorgen. - Het ww. ermen, zie aldaar, 
is waarschijnlijk niet verwant. 

arm (IJ), znw. m. Het lichaamsdeel. - Zegsw. 
Armpje-door steken, elkaar de arm 
geven. 11 Ze staken mekaar armpie-deur. -
Ook zonder st ek e n. 11 Trijn en haar kam
meraad (vriendin) lopen altijd armpie-door. 
Ze gane armpie-door nê school. - V gI. de 
samenst. LANGARM. 

arm (III), bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zo 
arm as 'en rot, zeer arm. 

armejanen, znw., meerv. Klachten. Wel een 
vervorming van jeremiaden. 11 Wat heb-i 'en 
armejanen. 

armen, zw. ww. Soms gebezigd in de zin van 
er men (zie aldaar). 11 Zit nou niet zo te 
armen. 

10 

armhart, znw. m. Iemand die armhartig is. 11 

't Is zo'n armhart, hij durft nooit wat te 
wagen. Ook: een medelijdende, teergevoelige 
ziel. 1I Die vrouw is 'en armhart. 

armhartig, bnw. Kleinmoedig, teergevoelig. 11 

Och, ze is zo armhartig. - Zie Ned. Wdb. 
11, 681. 

Armiaan, znw. m. Benaming voor de grootste 
soort van baars. I1 Dat's 'en armiaan. Er 
bennen heel wat armianen in 'et net. -
Navorscher 4, 350 vermeldt omgekeerde 
Arminiaan in de zin van gebraden en op 
een bepaalde wijze toebereide baars (of 
snoek?). De verkorting Arm i a a n voor 
Arm i n i a a n, volgeling van Arminius, Re
monstrant, komt ook voor in sommige lezin
gen van het scheIdrijm: Klikspaan, Armi
aan, je zult niet op mijn straatje gaan, enz. 

Arminiaan, znw. m.; zie ARMlAAN. 

armoede (ook armoet of arriJmoet), znw. vr. 
Zegsw. Met hou t jes sta ken, bes c h u i t
jes e ten, i sar moe d 1 ij den eer dat j e 
't weten. 

armpje-door, zie ARM 11. 
art, znw. vr.; zie ERWT. 

as (I), znw. vr. Vgl. LUIAS, STEENASJE, WENTEL AS. 

as (11), voegw.; zie ALS. 

asem, znw. m. Adem. Zie Ned. Wdb. 11, 726. 
- Zegsw. Hij laat erg genoeg zijn asem 
zie n, hij praat altoos meê, stelt zich erg op 
de voorgrond. - Die heb vergeten zijn 
ase m te hal e n, schertsend voor: hij is 
dood. - Zegsw. Geen asem geven (of 
k rij gen), niet antwoorden (of beantwoord 
worden). II Ken-je gien iens asem geven, as 
ik je wet vraag? Ik krijg gien asem, hoor. 
Evenzo elders in de volkstaal. 

asjijn, znw. onz.; zie JIJN. 
aspotten, zw. ww., intr. Term bij het qua

drille-spelen. Wanneer niemand iets annon
ceert laat men soms één der spelers (b.v. die 
voor de hand zit) zijn kaarten onder de 
overigen verdelen: hij geeft daartoe aan elk 
drie kaarten en behoudt er dus één voor zich, 
terwijl de anderen, na hun spel te hebben 
verbeterd, hem weer een drietal kaarten terug
geven. Deze handeling heet aspotten. 11 ZeIlen 
we vanavond aspotten of niet? Het lot valt 
altijd op Jonas, ik heb nou driekeer geaspot 
(mijn spel moeten verdelen). - Evenzo elders, 
o.a. te Blokzijl. Onder andere bet. zie men 
Ned. Wdb. 11, 724. 

assel, znw. m. Oksel. Thans weinig gebruike
lijk. - Vgl. ASSELDOEK. 

asseldoek, znw. m. Okselstuk, de driekante lap 
linnen of katoen, die onder de oksel in een 
hemd wordt gezet, tussen mouwen lijf. li 
Zo'n asseldoek maakt, dat de mouw niet zo 
licht uitscheurt. Zet er maar 'en asseldoekie 
in. - Het woord is ook gebruikelijk in Water
land (BOUMAN 39, ha ss e 1 doe k), in Fries
land en Amstelland. Zie ASSEL. Doe k heeft 
hier de zin van LAP. 
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Assendelft, naam van een Zaans dorp. 11 Asc
mannedilf (aO 1063), Oorkb. I n° 85. Esc
mundelf (aO 1083), aid. na 99, 105. Escma
delf, Eskendelf (6 maal), Esknemendelf (2 
maal) (vóór a O 1120), aid. na 108. Ascha
menedelf, Ascamannasdelf (aa 1156), ald n° 
133, 134. Ascemdelf (aa 1182-1206), aId. 
n° 204, Asmundelf (begin 13de e.), aid. na 
377, Assemdelf (midden 13de e.), Hs. v. 
Egmond, fO 11 rO. Assendelf (aO 1343, 1344), 
Rek. d. Graf v. Hall. 2, 240, 241, 328, 515, 
e.e. Ascendelf (aO 1394), Cart. v. Egmond, 
fO 79 ra. Assendelft (aa 1442), Oorkonde v. 
18 juni 1402, Rijksarchief. Assendelft (aO 
1443), GONNET, Zijlkl. 78. - Later vindt men 
gespeld Assendelf, Essendelf (o.a. Journ. 
Caeskoper, 7 Dec. 1676; de vorm wordt ook 
nu nog gehoord) en Assendelft. Deze laatste 
vorm is sedert de 16de e. de gewone. - Vol
gens RICHTHOFEN, Unters. über fries. Rechts
gesch. lIl, 104 hangt de naam samen met 
Ascomannos, een der benamingen voor de 
Noorse Vikings. De in de naam genoemde 
delf t is wellicht het zo geheten water ten 
O. van het dorp; het kan echter ook een 
andere, nu verdwenen, gracht zijn geweest. -
In hoeverre de naam van Assendelft met 
die van het naburige gehucht As se m samen
hangt, is niet met zekerheid uit te maken, 
maar dat de namen op elkaar gelijken zal 
wel gcen toeval zijn. De oudste vermelding 
van Assum is van 1397 (Lib. V, AELBRECHT, 

cas E. JO 255, Rijksarchief), waar sprake is 
van een veer, geheten Assem tussen Heems
kerk en Uitgeest. De naam is samengesteld 
met -em, hem, heim, woonplaats. Wellicht 
is de stichter daarvan dezelfde persoon, bij 
wiens delft zich het dorp Assendelft ontwik
kelde. - Nabij Assum ligt de As sen b u r g, 
het kasteel dat de Heren van Assendelft voor
goed betrokken, nadat hun huis te Assendelft 
in het begin der 15de e. was verwoest. Het is 
echter ongetwijfeld ouder; vgl. Handv. v. 
Assend. 3. De naam wordt geschreven 
Assenburg en Assumburg(h). Het slot 
wordt o.a. vermeld Handv. v. Assend. 63 
(aO 1465). 
Van Assendelft is afgeleid: Assendel
ver, inwoner van Assendelft. - Een As s e n
del ver kas t is een bijzonder soort van kast; 
zie de afbeelding bij SCHOTEL. Zeden, pI. Il. 
- Een As sen del ver I ij f je, een zeer kort 
lijfje, zoals de Assendelver vrouwen vroeger 
droegen, en waarbij de rokken bijna onder de 
armen zaten. Overdr. ook elders gezegd van 
lijfjes die te kort gemaakt zijn. - Het is een 
Assendelvertje, iemand die klein in zijn 
soort is. Eertijds golden nI. de Assendelver 
kippen voor zeer klein. - Scheldnamen: 
Ass en d el ver g ortb ui ken, gortl an
ders, gortzakken, kiplanders, ottak
ken, Spanjolen en Spanjaarden; zie 
aldaar. 

Assendelft - auweger 

asterantoe, bijw. uitdr.; zie DAAR. 

astin (met klemt. op tin), bijw. Daarnaast soms 
ast e n. In elk geval, ten minste, stellig. 11 

Vindt de domenie 'et goed, dan de kerkeraad 
astin (dan is er geen twijfel aan, of de kerke
raad vindt het ook goed). Als h ij gaat, dan 
gaan ik astin ok. Dat moet astin niet ge
beuren (dàt moet in geen geval gebeuren). 
As 'et jou niet lukt, dan ken i k 'et astin niet 
klaarspelen. - De oorsprong van ast i n is 
onbekend. Misschien is het ontstaan uit 
ast e n, en dit uit as den, de Zaanse uit
spraak van a lsd a n. Men zou dan moeten 
aannemen, dat asden eerst gebruikt werd 
in zinnen als: Komt hij op het dorp, bij mij 
asden ook (in dat geval komt hij ook mij 
bezoeken). Het woord kan dan ten gevolge 
van ellips de betekenis van alsdan voorzeker 
hebben aangenomen, en, toen de oorsprong 
door de vervorming tot ast i n verduisterd 
was, die van stellig, in ieder geval. 

at, znw. Alleen in de uitdr. dat (of 'e t) is 
ge e nat, er is niets aan, 't is niets aardig. -
Wellicht van de stam van eten. 

ate, znw. m. Vader. Alleen nog te Krommenie
dijk en Krommenie, doch bijna verouderd. In 
de Wijde-Wormer kent men nog de uitdr. 
a a ten mem, vader en moeder, naast het 
zeer gebruikelijke t a a ten mem. 11 Is ate 
thuis? Ate, der is er een om je te spreken. -
In het begin der 17 de e. komt A t e ook als 
geslachtsnaam voor en daarnaast At e n, 
gelijk dit geslacht thans nog heet. - Het woord 
is in vele Germ. talen bekend in de zin van 
vader (zie o.a. GRIMM, I, 595; KOOLMAN 1, 70). 
Onzeker is of ook Ofri. a t(h)a, Mnl. (Drents) 
ette, schepen (RICHTHOFEN 613; Mnl. Wdb. 
11, 743) verwant is. 

atlas (met de klemt. op at; de a van las wordt 
enigszins gerekt); daarnaast ook a t I ast. 
Alleen in de uitdr. wat een a t I a s, wat een 
uitdouwing, wat een drukte, en a t I a set) 
heb ben, zich bezorgd tonen, allerlei (node
loze) bezwaren hebben, zich angstig aan
stellen. 11 Mijn hemel, wat 'en atlas! Och, wat 
heb-je weer 'en atlast, 'et komt immers wel 
in orde. Toe-i dat hoorde had-i geen atlas 
meer (was zijn bezorgdheid weggenomen). -
Het woord is ook elders gebruikelijk in de 
vormen a tI as en har t I ast, eveneens in 
de zin van last, drukte. Misschien moet de 
uitdr. worden afgeleid van de mythologische 
reus A t I a s, wie de zware taak van de 
wereld te torsen was opgelegd. Vgl. Ned. 
Wdb. I1, 740. 

auweger (uitspr. allWiJgiJr en aukar), znw. m. 
Zekere grote boor, avegaar. Ook in de vorige 
eeuw luidde het woord aldus, blijkens ver
schillende inventarissen, waarin allweger voor
komt. 11 Mannen, hewwe jollie ok veur me te 
lien 'en auker van drie kertier van elven of 
een duim van twaalven? (heb-je ook voor mij 
te leen een avegaar om een gat van 2 cm te 



auweger - azijnen 

boren?) - Drie kwartier van elf is % Amster
damse duim (de Amst. voet is in 11 duim 
verdeeld), een duim van twaalven een Alk
maarse duim (de Alkm. voet heeft 12 duim). 
- Vgl. SLUIT-AVEGAAR. 

aveluinig, bijw. Knorrig. 11 Je lijkt 'et vanavend 
niet na je zin te hebben; wat kijk-je aveluinig. 
Zet niet zo'n aveluinig gezicht. Wat is dat toch 
'en aveluinige vent. - Het woord was in deze 
eeuw ook elders in Holl. nog bekend (BIL

DERDIJK, Versch. 2, 112; DE JAGER, N. Ned. 
Taalm. 4, 14). Bij de 17de-eeuwse schrijvers 
vindt men ook aveluinigheid en een ww. 
a vel uinen. Ha vel uinig en scha ve-
1 u i n i g komen voor in de zin van haveloos, 
schaverottig. Zie Ned. Wdb. Il, 750. 

avend, znw. m. Ook ê ven d. A vond. Ben-je 
van êvend thuis? - S a v e s, a v e s, des avonds. 

11 Zonder kachel is 'et koud aves. Ik ben 
sêves altijd thuis. Vgl. LOOPAVEND. 

azend (uitspr. ázant), znw. onz. Aangezicht, 
bakkes. Weinig gebruikelijk. 11 Ze heb 'en lief 
azend. - Evenzo elders in N.-Holl. In de 
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Beemster beschrijft men een varken als een 
klein persoontje, laag op de voeten, een smal 
azend en kleine oogjes, BOUMAN 4. In de oude 
kluchten komt asent, asingt, herhaaldelijk 
voor, b.V. BREDERO, Klucht v. d. Koe, 459: 
Met sucken sattynen neus, vol dyamanten, 
root, en blanckjes. Ick gheloof niet datter 
kostelijcker aasingt inde stadt is. V gl. OUDE

MANS, Wdb. op Bredero 6. Ook schertsend 
voor achterkwartier, achterste. 11 Nou, nou, 
jou azentje ken ofgeven! je stinke zeuven 
vamen in de wind! 

azijnen, bnw. Gemaakt van azijnhout. Azijn
hout is het zeer harde hout van de steeneik, 
Lat. Quercus ilex, Spaans alsina. Het wordt 
vooral door molenmakers gebezigd. 11 Een 
gang (stel) azijnen dollen. Twee roedsleien 
en twee azijnen vuistwiggen, zes azijnen 
stokken à 140 streep, Invent. molenmakerij 

(aO 1846). Enige azijnen en mispelen stok
ken, Invent. (W. Zaandam, aO 1770), Zaanl. 
Oudhk. - Het woord is ook elders in HoU. 
gebruikelijk. Zie Ned. Wdb. 11, 790 vlg. 
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ba, bnw. In de zegsw. Ik ben het ba, ik ben , 
het beu, ik heb er genoeg van. - Gewestelijk 
ook elders bekend. 

baan, znw. vr. Zie de wdbb. Het woord komt 
ook in de zin van lijnbaan voor in de naam 
van stukken land, waar eertijds een lijnbaan 
was. II De Baans (meerv.; land in de Kalver
polder). De Baanven (de Koog, aO 1778). 
V gl. BAANMEID. 
In de zin van volle breedte van een stof is het 
woord onz. II Dat baan is te smal. Er moet 
'en nuw baan in dat kleed 'ezet worre. 

baanderen, zw. ww., intr. Alleen in de Inf. 
Hard werken, vooral gezegd van schrobben, 
schoonmaken, enz. (de Wormer). II Wat is 
buurvrouwan 't baanderen vandaag; ze haalt 
'er hele huis om. - Vgl. PAANDEREN. 

baanmeid, znw. VI. Meisje dat op de lijnbaan 
werkt. - Ook minachtend slet, sloor, hoer. 
Vgl. bij VAN DALE baanloopster in de 
zelfde zin. 

baar, znw. vr. Daarnaast soms be e I. Draag
baar. - Zo ook doodbeer. 

baars, znw. w. Daarnaast be ers. Zekere vis. 11 

Een zoodje beers. Gelde beers (hommers); 
zie GELD 11. - Vgl. DROLBAARS en ARMlAAN. 

baarzen, zw. ww., intr. Daarnaast be e r zen. 
Baars vangen. II We ganen uit beerzen. 

baas (I), znw. m. Meester. - Zegsw. Hij is 
zij n ei gen b a a s, hij kan doen wat hij wil, 
niemand heeft iets over hem te zeggen. II Ik 
ben me eigen baas hoor, ik weet zelf wel wat 

ba- baat 

ik doen moet. - Zegsw. De baas van 't 
zaakje (ook wel: van 't spul), schertsend 
voor: baas. II Jij kenne de boodschap niet 
doen: we moeten de baas van 't zakie hebben 
(de voornaamste persoon, de heer des huizes 
enz). Wie is de baas van 't spul? - Zie andere 
zegsw. op KNECHT en JAN, en vgl. HELLING

BAAS, VEEMBAAS en VLOTTERBAAS. 
baas (II), znw. vr. (?) Schrik, ontsteltenis. 

Thans verouderd. II De Deenen ... deden een 
Landt-tocht, dan de Stavorsche hadden de 
Baas 'er in, want soo haest hun komst by de 
Deenen vernomen werde, namense af-scheydt, 
SOETEBOOM, Stavoren 126. Eenige Edelen in 
Oostergoo bedreven alle moetwil . . . om inde 
Schieringers te brengen, aid. 226. De baas is 
in de man, SOETEBOOM, Bat. Eneas, Gro. -
B a a s komt elders niet voor, maar zeer be
kend is het verwante ww. ba zen, ijlen, ver
bijsterd zijn, verbijsterd rondlopen. en het 
daarvan afgeleide b a ze I enen v erb aze n. 
Vgl. FRANCK 60 (b a zei en), KIL. 30 
(baesen), HALBERTSMA 194 (baze). 

baat (I) znw. vr. Zegsw. H ij i s a n de b a at, 
vàn een zieke, hij is aan de beterhand. Thans 
weinig gebruikelijk. - Ned. b a a t is winst, 
voordeel; a a n de b a a t zij n is dus winnende 
zijn, wat ook van een zieke wordt gezegd. De 
uitdr. komt reeds in het Mnl. voor; zie Mnl. 
Wdb. 1,599: ane die bate sijn. 

baat (11), znw. Als naam van enige stukken 
land; thans waarschijnlijk onbekend. II Die 



baat - bal 

baet in de ban van Westzaanden), Polderl. 
Westz. II (aO 1629). De baet (de Krommenie
dijk), Maatb. Kromm. I (aO 1639). - De 
Kaart v. d. Uytw. SI. 8 vermeldt onder 
Landsmeer twee evenwijdige sloten, genaemd 
Bat e Sloot en Sc hou ten Bat e. - Ook 
in Friesl. en Gron. heten landerijen aldus. 11 

Een gras "in der bate", Cart. v. Selwerd, 
f O 79 Hunsingoo, aO 1428). Een half iuck in 
die baetwert, aId., fO 134 VO (aO 1461). Ander
half iuck landes gelegen in der batewert, aid., 
fO 135 (aD 1463), aangehaald in Navorscher 
41, 337 vlg. VII ponden hoyland ... genoempt 
die Baetwe, Reg. v. Aanbreng 2, 360 (Wym
britseradeel, aD 1511. - Vgl. VELUWE. 

bab (uitspr. bap), znw. vr. Verkl. bappe. Slab, 
morsdoekje, dat de kinderen voorkrijgen 
onder het eten. 11 Doen Jan 'en bab voor, aars 
morst-i op zijn schone jurk. Maak-je bappie 
niet zo toe (vuil). - Overdr. als naam van 
een stuk hout vóór aan de kap van een 
molen, onder de windpeluw; van buiten 
meestal beschilderd met de jaartallen, waarin 
de molen gebouwd of vernieuwd werd. Een 
ander deel der kap heet de kr a a g. - V gl. de 
samenst. SLABBERDEBAR. - Het woord is ook 
elders bekend; vgl. VAN DALE (kwijlbab), 
OUDEMANS (b a b b e), HALBERTSMA (b a b
bek e). 

babbelgat, znw. onz. Babbelaar, babbelkous 
(Assendelft). 11 't Is zo'n babbelgat: zen mond 
staat niet. - Ook in Fries!. 

bag, znw. vr. In verkl. baggetje. Oorringetje. 
Ook oorbel, vooral de ronde gouden bel
letjes, die geluid geven of bellen, waarom ze 
in de Wormer ook schelbaggen worden 
genoemd. Ze worden thans weinig meer ge
dragen. 11 Wat heb-je mooie baggen in je oor. 
Ik heb gouden baggetjes voor me verjaring 
'ekregen. - Evenzo elders in N.-Holl. In 
W.-Fries!. noemt men ook de bloemen der 
fuchsia, die veel op oorbellen gelijken, ba g
gen. - De gewone betekenis van bag is edel
steen, of kleinood, waarin zulke stenen voor
komen; later ook gouden sieraad in het alge
meen. 

baggeren, zw. ww.; vgl. OPBAGGEREN. 

bagijn, znw. vr.; zie BEGIJN. 

bagstag, znw. vr.; zie BAKSTAG. 

bak, znw. m. Het verk1einw. bak kie heeft 
behalve de gewone betekenis ook die van 
schoteltje. 11 Stijve koelte, vergezelt met sterk 
vries en, zo dat de kopjes en bakjes, daar uit 
gedronken wiert, op tafel vast vroren, !oum. 
Jacob Honig, 24 Dec. 1794. De koffie is niet 
te dogen, ik zeI ze maar in me bakkie over
gieten. - In de Inventaris van 1813 staan ver
meld onder het aardewerk: 4 aard bezien
bakjes: een tafeltje met confituur-bakkies. 
Ook elders in N.-Holl. spreekt men van kop 
en bakkie (Taalgids 6, 309). Vgl. verder 
Ned. flessebakje (VAN DALE), en voor 
bak, schotel, in de 17 de e.: DE VRIES, Ware-
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nar 144. - Soms heet ook een bordje ba k
kie, vergelijk. STEKKEBAKJE, BLOEMBAK en 
KLERENBAK. - Zie verder ook de samen
stellingen IlAKENDJE, IlAKHUIS en DRANKllAK, 

DRIJLBAK, DRUIPBAK, GARSTELBAK, GATEBAK, 

HOUTJESBAK, KATTEIlAK, KLAARBAK, KLOSSEBAK, 

LEGEIlAK, PLETIlAK, ROERBAK, SLORDEBAK, 

STAARTEIlAK, STOFBAK, STUURBAK. 

bakendje (uitspr. bak-ent ja, met hoofdtoon op 
bak), 7.J1W. onz. Het (achter)end van het huis, 
waar zich de regenbak bevindt. Zie END. 11 

Zet de tobbes maar in 'et bakendje. In 't 
bakendje ... , in de schuur ... , in 't kamer
tje ... , Hs. invent. (Krommenie, aO 1796), 
provo archief. 

bakenen, zw. ww.; zie BEKENEN. 

baker, znw. vr. - Een looie (luie) baker, 
een driebenig ijzeren tafeltje, waarop de 
kolen voor de vuurmand gelegd worden. 

bakhuis, znw. onz. Een gebouw, waarin zich 
een of meer olie- of traanbakken bevinden. 
11 Ik zeI maar 'en bakhuis huren, want ik 
heb geen berging genoeg in de molen. Het 
bakhuis, genaamd de Tweekap (te O. Zaan
dam). Het oude pakhuys met sijn twee bak
huysjes, en in yder van die twee traan of 
olybakken. Hs. boedelscheiding (aO 1740), 
verz. Honig. 

bakken, st. ww.; vgl. AANBAKKEN. 

bakker, znw. m. Voor kouwe bakker, zie 
KOUD. - V gl. de samenst. KOEKEBAKKER, 

KOOLBAKKER en TAAIBAKKER. 
bakstag, znw. vr. Meerv. -s tag gen. Daar

naast bag sta g. Op een schip. De steun
touwen aan weerskanten van de mast, die aan 
boord achter de zwaarden worden vastge
maakt. - Evenzo in Friesl. 

bakwiel, znw. onz. In papiermolens. Het wiel 
waardoor de rol van de maalbak in beweging 
wordt gebracht. 

bal (I), znw. m. In een Hs. keur van 1659 
(archief v. Assendelft) staat: Dat niemant hem 
vervordere langs de wech te schieten nat off 
droochbal, mede op de boete als vooren. -
Kl oot s c h iet enen b a Is 1 a a n op 's heren 
wegen worden herhaaldelijk verboden, doch 
wat men verstaan moet onder nat- en droog
bal blijkt niet. 

bal (11), bnw. Thans meestal b a lt. Boos, drif
tig, razend. Weinig gebruikt. 11 Hij wordt 
balt. Kijk ers, dat is-i balt. - Evenzo elders 
in N.-Holl. Het woord betekent ook verward, 
onrustig, Lat. perturbatus. 11 Waren daer 
nemers in 't ghevoegh (in passend aantal), 
daer souden ghevers zijn ghenoegh; die 
nemers zijnder vele in 't ghetal, dies maken 
sy die ghevers bal, VALCOOGH, Regel d. 
Schoolm. 102. - Vanhier ook het in de 
Beemster gebruikelijke b a I s, schuw, van 
vogels, wier nest is aangeraakt, en die daar
om weigeren er in terug te keren (BOUMAN 5). 
Evenzo Fri. de ein bal meitsje (of for
b a Ij e), de eenden van hun nest wegschrik-
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ken. In het Noord-Fri. betekent b a I slecht, 
evenals Ofri. ba I(u), Ags. be a I u. Het bnw. 
behoort bij Ags. be a I u, Osaks. b a I u, Ohd. 
b a I 0, Ono, b ö I, verderf, kwaad, dat in het 
Ned. alleen nog voorkomt in samenst. als 
b a I d a d i g. V gl. verder HALBER TSMA 166 
vlg. en FRANCK op baldadig. Vgl. KLOSBAL. 

balie (I) znw. vr.; zie DIKBALIE, VERFBALIE en 
VEEGTEBALlE. - Kleine tobbe. 11 'En balie met 
wapeling (hete zeepsop) om de vaten te 
wassen. Doen de sla maar in 'en balietje. -
Ook elders gebruikelijk; zie Ned. Wdb. 11, 
917. 

Balie (11), znw. vr. In de zegsw. 't Is een 
be z i geB a I i e, 't is een bedrijvige vrouw, 
ze is altoos in de weer. - B a I i e is hier wel 
de vrouwennaam B a I y, Bel y, Ma bel i a. 

baljaren (met klemt. op já), zw. ww., intr. 
Tieren, schreeuwen. leven maken. Vaak in 
verbinding met sc h ree uwe n. 11 Baljaar 
zo niet, horen en zien vergaat je. Wat ben 
die jongens weer an 't schreeuwen en bal
jaren. Vgl. GEBALJAAR. - Het woord is in ge
heel Holland en ook hier en daar elders (b.v. 
Gron. MOLEMA 18) bekend. In de schrijftaal 
komt het o.a. voor bij WOLFF en DEKEN. 11 Ik 
hoest en baljaar de hele buurt by malkander, 
Will. Leevend 3, 36. Springen en baljaarden, 
aid. 4, 291. - Het woord is overgenomen uit 
Spaans baylar, zie KLUYVER, in Tijdschr. 13, 
158. 

balk, znw. m. Zegsw. Pas maar op dat de 
balken niet op je hoofd vallen, gezegd 
tegen iemand, die voor het eerst weer in huis 
wil treden, nadat hij lange tijd afwezig (op 
reis, uit logeren) is geweest. - Zie nog een 
zegsw. op VLOT, en vgl. de samenst. ACHTER-, 
DRANS-, HANGENIERS-, HANIG-, KEUVELENS-, 
KEUNINGS-, KOT-, MIDDEL-, NOORDSE-, ROER-, 
SLAG-, SLOVING-, SPOEL-, STAART-, STEUNDER-, 
WATER-, ZEILBALK. 

balken, zw. ww., intr. Luid schreeuwen, o~k 
van een koe. Zie de wdbb. 11 Wat balkt dIe 
koe (Wijde Warmer). 

balkevlotter, znw. m. Iemand die balken vlot, 
houtvlotten vervoert. - Overdr. ook als scheld
naam voor R.K. geestelijken (Zaandam). 

balkhaak, znw. m. Op een schip. In het meerv. 
b a I k hak en. Kleine haken aan een touw, 
om balken of kisten op te hijsen. Synon. 
scherpe haken. 

balkie-Ioop, znw. Het lopen op de losse balken 
in de houthaven bij een zaagmolen. 11 Jonges, 
wî11en we balkie-Ioop (of balkie-Ioop doen)? 

balkzager, znw. m. Houtzaagmolen, die voor
namelijk balken zaagt. Synon. sommerzager. 
In tegenstelling met wa g ensch 0 tz ager s, 
deelzagers, lattenzagers en veer
zag ers. 11 Een vuure ba1cksaeger (wordt ge
steld op) 2 prick; een eken ba1cksagermolen 
(op) 3 prick, Hs. verponding (aO 1696), archief 
v. Wormerveer. 

balt, bnw.; zie BAL 11. 

bal- bank 

balvecht (met hoofdtoon op bal), znw. Zeker 
gebak. Te Zaandam hetzelfde als vlaggeknop; 
zie aldaar. 

bamboes, znw. Zeer ongunstig, gemeen weer 
met storm en regen (de Koog). 11 't Is bam
boes vandaag. 't Is weer 'en echte bamboes. 

ban, znw. m. Rechtsgebied, streek staande 
onder de rechtspraak van éénzelfde rechter. 
Thans verouderd. De Zaanstreek was vroeger 
verdeeld in de bannen van Assendelft, van 
Westzaanden en Krommenie, van Wormer, 
lisp en Nek (dikwijls verenigd) en van Oost
zaanden. Alleen van de banne van West
zaanden bleef nog iets over, nl. het gemeen
schappelijk beheer van de vroegere bansluizen 
door de gemeenten, waarin de ban thans is 
opgelost. In zoverre leeft dus de Ban van 
Westzaanden nog voort. - Verder spreekt men 
nog van de ban omrijden of omlopen, 
d.i. een rijtoer of wandeling doen de ban 
rond, hier de ban van Westzaanden. Men 
onderscheidt daarbij de kleine en de grote 
ban. De kie i neb a n omvat de kring: Zaan
dam, Koog, Zaandijk, Guispad, Westzaan, 
Hoogendijk; de g rot e: Zaandam, Koog, 
Zaandijk, Wormerveer, Krommennie (Zuid
eind), Assendelft (Noordeind), Vrouwenver
driet, Westzaan, Hoogendijk. - Van Krom
menie uit is de kie i neb a n: Assendelft 
(Noordeind), Vrouwenverdriet, Westzaan 
(Noordeind), Guispad, Zaandijk, Wormer
veer, Krommenie; de grote ban: Assendelft, 
Zaandammerpad, Westzaan (Zuideind), Zaan
dam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Krom
menie. - Wanneer tegenwoordig ban als 
historische term gebezig wordt, spreekt men 
meestal verkeerdelijk van ban n e, en ge
bruikt dit vrouwelijk; b.V. Schout en Sche
penen der banne (i.p.V. van de banne) van 
Westzaanden. Deze vorm was echter reeds 
in de vorige eeuw gewoon. - Vgl. BANSCHEID. 

band, znw. m.; vgl. HARING-, KAR-, KIT-, KRUISE-, 
KUIP-, LAS-, ONDER-, RA-, REEF-, ROED-, SCHIN
KEL-, SLEEDS-, SLOB-, SPIJKER-, STOEL-, TON-, 
VERRELS-, WIGGE- en ZWINDELBAND. 

bandhaak, znw. m. Bij de kuiperij. Hetz. als 
blokhaak; zie aldaar. 

bang, bnw. Verbonden met van. Angstig voor. 
1I Ben-je bang van de hond? Ik zou schier 
bang van je worre, zo lelijk kijk-je. - Zegsw. 
zo bang als een wicht, zeer bang. 11 As 
'et onweert is ze zo bang as 'en wicht. 

bangschijter (met klemt. op bang), znw. m. 
Bangerd, bloodaard. Ook wel ban ges c h ij
te red) 11 Wat ben jij 'en bange schijter. Ze 
hadden immers nog niet van de Boel estolen, 
wel waaren ze dan sukke bangschijters?, 
Schuytpraatje 8. - Ook in het Stad-Fri. 

bank, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: Een egale 
donkere streep van wolken aan de horizon. 11 

Er zit een bank in het Westen; het zal gaan 
regenen. Evenzo in het Fri., Gron., Eng. - In 
namen van stukken land betekent het woord 



bank- barmt 

een laag in de grond. 11 De Bankjes (weiland 
op de Koog). d'Riebancken (land te Krom
menie, Noordend), Polderl. Krommenie, (aO 
1665), fO 36. De Riedbanks-akker (idem, 
Zuidend), aid. fO 97. De bet. van het woord 
is hier een soortgelijke als in zandbank, Dog
gersbank, enz. - Vgl. de samenst. REEDZET

TERSBANK, STRIJKBANK, VERLEESBANK, ZAAG

BANK. 

banken, zw. WW., intr. Knikkers stelen. 11 Denk 
om die jongen; hij doet niks aars as banken: 
hij zet zen bien op de knikkers en zoekt ze in 
'et gniep op. - Soms ook hetz. als klauwen; 
zie KLAUWEN. 

bannen, zw. ww., intr. Opspelen, uitvaren, 
vloeken en razen. 11 Hij ken dan geweldig 
bannen. - Vgl. KIL., die ban n e n reeds in de 
zin van vloeken, tieren vermeldt. Vgl. UIT

BANNEN. 

bannibaal, znw. m.; zie BARRIBAAL. 

banscheid, znw. vr. De grensscheiding tussen 
twee bannen. Thans verouderd. 11 De ban
scheid tussen Assendelft en Krommenie. De 
sluys by de banscheyt, Polderl. Assend. I 
f O 315 V O (aO 1600). - Gewoonlyk vindt men 
ban s c hei din g. Evenzo elders in N.-Holl.; 
vgl. b.v. Kaart. v. d. Uytw. SI. 12 en 16. -
Zie SCHEID. 

bar, bnw. Onvruchtbaar, dor. In namen van 
stukken land. 11 Barre weer (onder Assendelft, 
in Buitenhuizen, Polderl. Assend. I fO 2 rO, 

15 r O (aO 1599). De barre vennen (zes aaneen
gedamde stukken land te Zaandijk). 

barbiersjongen, znw. m. Zegsw. Alle beg i n 
i s moe iel ij k, zei d eba r bie r s jon gen, 
e n hij zet t ede s tok b u i ten. Het eerste 
werk van de jongen was 's morgens bij het 
openen van de winkel de stok uit te zetten. 
De barbiersstok, vroeger het teken der bar
biers, dat door hen ook werd adergelaten, 
wordt door HALBERTSMA 478 beschreven als 
een dunne stok, die met rode en witte spira
len was beschilderd. Met de hand van de 
arm, welke gelaten werd, hield de patiënt 
deze stok, die op de grond rustte, vast en 
draaide hem rond, opdat het bloed beter zou 
vloeien. Thans is de barbiersstok als uithang
teken in Hall. en Friesl. in onbruik; in Schot
land schijnt hij echter nog voor te komen. 

barbiert je, znw. onz. In barbierswinkels en in 
de lommerd. Een plank, bij de buitendeur 
onder en boven met haken in de muur be
vestigd, waartegen men de deur kan laten 
aanleunen als men de lucht wil verversen. 
synon. makelaartje. 

barboks, znw. m. Barbier. 11 Ik gaan nê de 
barboks. - Ook elders bekend. 

Barend, mansnaam. Vroeger meest in de vorm 
Baernt (b.v. Baernt Jansz., te Assendelft 
aO 1582) en Ba e r t (b.v. Baert Baertsz., onder 
Westzaanden aO 1584). - Zegsw. (als iemand 
zich zeer onverschillig betoont) 't S c h eelt 
Bar end ook ni e t; 't kin dis t 0 c h 
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dood (Assendelft). 
barg, znw. m. Hooiberg, hooihuis, de beschutte 

bergplaats voor het hooi, in tegenstelling met 
de onoverdekte kl a m pen (schelven). -
Heeft de barg een beweegbaar dak, dat langs 
roeden (stijlen) op en neer bewogen wordt, 
dan spreekt men van een roe den bar g, en 
in de Wormer van een v ij zei be r g (nooit 
bar g), naar de vijzel waarmede het dak op
gewonden wordt. Ook de naam kap b erg is 
in gebruik. Deze bargen zijn echter in N.-Holl. 
zeldzaam. li 't Is 'en best hooijaar, behalve 
de barg hebben we nog drie klampen. De 
barg begint te broeien - Het woord is ook 
elders in Hall. gewoon; zie BERKHEY, Nat. 
Hist. 9, 217 vlgg. Het komt ook reeds voor 
in het Mnl. en Mnd.; vgl. o.a. Mnl. Wdb. op 
berch (bareh). 

bargroed, znw. vr. De stijlen of staanders, 
waarlangs het dak van een roe d eba r g op 
en neer geschoven kan worden. Zie BARG. -

Evenzo elders in Holl. Het woord komt reeds 
in de Middeleeuwen voor. 11 Item 6 barch
roeden ende 6 laen, 6 pnd, Rek. d. Graf. v. 
Hall. 2, 556 (Egmond, aO 1355). - Vgl. ROED. 

Bargweer, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Thans onbekend. V gl. WEER I. 

11 Dat huys ende worff ... op barchweer ge
leegen, Hs. U. 19, fO 94 V O (aO 1580), provo 
archief. 

bark, znw.; zie BERK. 

barkman, znw. m. Een knikker die slecht ge
bakken is en dus moeilijk rolt, misbak. Thans 
weinig gebruikelijk. 11 Neem 'en aare knikker: 
met die barkman ken-je niet goed skieten. -
Ook te Buiksloot en Nieuwendam nog bekend 
als naam voor een knikker met een vlak 
kantje. Evenzo bij de 17de-eeuwse Amster
dammers. 11 0 bloet datsen vlacken barckman 
(dus daar is weggeschoten): die jongen die 
kan schieten, BREDERO, Spa. Brab. vs. 468. -
Zie verder STOETT in Noord en Zuid 20, 234. 

barm, znw.; zie BARMT en BERM. 

ba rmt, znw. vr. Daarnaast bar m en bar nt. 
Schaamdeel van vrouwelijk vee. - In de 
Wormer spreekt men soms ook van barrel. 
Het is niet uit te maken of deze vorm op 
vergissing berust, of dat bar rel een geheel 
ander woord is; zie BARREL. II Kweenen onder 
koebeesten zijn kennelijk uytwendig aan de 
klink of barnt, dat verder van 't aarsgat af 
staat als van een koe, Advers. Oostwoud, 
f O 833. - Het woord is ook elders in N.-Holl. 
bekend (Navorscher 8, 88). - Bar m t kwam 
vroeger ook voor in de zin van Ned. berm. 11 

Niemant sal vermogen eenige Kuylen, Putten 
ofte Kelders in de Dycken ofte Barmten te 
maecken, Keuren V. d. Beemster 2, 171. -
Het is hetzelfde woord als Ned. bar m t e, 
opgehoopte aarde, tas hooi, en verwant met 
Ned. be r m, rand van een weg of dijk. Vgl. 
Ono. barmr, rand, en Ags. bearma, Eng. 
barm, Hgd. bärme, gist. De oorspronke-
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lijke betekenis zal geweest zijn zwelling, ver
heffing, verhoging. Zie verder FRANCK op 
bar m teen b er m. 

barnen, zw. ww. Branden. Niet meer algemeen. 
11 Wat barnt 'et fel. Kijk 'et ers barnen. - De 
nu ongebruikelijke gebiedende wijs was nog 
in de vorige eeuw bekend. 11 Barren dij niet, 
brand u niet, Hs. Kool. - De meest voor
komende vorm is het deelw. bar n d e, bran
dende. Vandaar barnde man, St. Elmus
vuur. 11 Daar gaat 'en barne man (als zich St. 
Elmus-vuur op de mast of elders vertoont). 
- Het Bar n d ega t, een vroegere inham 
van het IJ tussen O. Zaandam en Oost
zaandam. 11 Het Barnegat, LAMS 707 (aD 1627). 
De sluis daarbij heet Bar neg a t si u i s. 
Evenzo heet een onstuimig water bij Oud
karspel de Bar n d e wie I, Kaart v. d. 
Uytw. SI. 10. - De Barnde laan, een stuk 
land te Krommenie op de Vlus. 11 Die barnde 
laen, Hs. U. 138, fO 16 r O (aD 1614), provo 
archief. De barrende laan, Polderl. Kromm. 
(aD 1680, fO 10. Vgl. LAAN 1. - De Barnde 
bok, oliemolen te Jisp, in 1821 afgebrand; 
de naam is echter ouder. - De Bar n de 
mol e n, molen benoorden Jisp aan het einde 
van de Broedijk. Op de Kaart v. d. Uytw. SI. 
11 heet hij Brande molen. Vgl. ook de 
Bar n des tee g te Amsterdam. - zie verder 
FRANCK en Mnl. Wdb. op barnen. 

barnDeder (uitspr. barnoedor), met klemt. op 
Iloe), znw. m. Valse knikker, vervaardigd van 
hardgebakken klei. 11 Je wille me 'en bar
noeder in me hand stoppen, maar ik merk 
'et wel. - Ook lange, zwart-blauwe korrels, 
die als onkruid in Deense garst voorkomen. 
11 Wat zitten der 'en barnoeders in die garst. 

barrel (uitspr. barral), znw. m. lets, dat slecht 
is in zijn soort. Ook van een vrouw gezegd. 
Slet, slons. lel. 11 Zo'n barrel! I1 Wat 'en barrel 
van 'en stien, smijt die maar vort. - Van zaad, 
graan, enz. A fval, uitschot. 11 Doen die barrels 
maar door mekaar (werk die partijtjes uitschot 
maar dooreen). - Van een persoon. Door
draaier, verkwister, dronkaard. 11 Bemoei je 
niet met zo'n barrel. 't Is 'en gemiene barrel. 
- Ook als scheldnaam onder jongens. 11 Lil
Iike barrel. - In de Wormer zegt men bar rel 
ook voor de bar m t van een koe. Misschien 
berust deze vorm op verwarring van beide 
woorden. Is deze bet. van bar rel echter 
oud, dan zou het de oorspronkelijke kunnen 
zijn; vgl. Ned. ho n d s v 0 t. Zie BARMT. -

Bar rel voor iets ondeugdelijks is ook in 
Waterland gebruikelijk. Elders in N.-Holl. 
kent men het in de zin van ploert (Taalk. 
Magazijn 3, 510). - Zie BARRELEN en VER

BARRELEN. 
barrelen, zw. WW., intr. In rijstpellerijen en 

pakhuizen. Barrels (partijtjes afval) door 
elkaar werken, opknappen. Zie BARREL. 11 We 
hebben nou wel tijd om ers te barrelen. Ze 
hebben guster al 'ebarreld. Ook: doordraaien, 

barmt - bartel 

pierewaaien. 11 Gemiene vent! hej-je weer twee 
dagen 'ebarreld? 

barribaal (met hoofdtoon op baal), znw. m. 
Daarnaast ook ban n i b a a I. Iemand die 
altijd op anderen scheldt, bullebak. 11 't Is 
'en barribaal. Maak-je maar niet bang, ik ben 
niet zo'n bannibaal. - Evenzo elders in Holl. 
bar rib a(a)l. Het woord is wellicht oorspron
kelijk een der benamingen van de duivel. 
Deze komt althans onder namen voor, die er 
in klank op gelijken, b.v. Barnebon in Zee
land en Barlebos in Gelderland in de 16de e., 
Mnl. Barlibaen, Barlebaen, Oeng. barlibak. 
Vgl. verder Mnl. Wdb. op barlebaen. 

barst, znw. m.; zie BART. 

barsten (borst, borsten, 'eborsten), st. WW., 
intr. Vroeger toen de s tussen r en t nog 
regelmatig werd uitgeworpen (zie de Klank
leer) moet men gesproken hebben van ba r
ten (vgl. BART), doch deze vorm is weer door 
bar s ten vervangen. Nog steeds in gebruik 
is echter 'eborten naast 'eborsten. I1 Die 
schotel is 'eborten. Ik liet 'et vallen en toe is 
'et 'eborten. - Te Zaandam wordt de vorm 
bar ten nog wel gehoord. 11 Je kenne van 
mijn porsie barten. - Zie een zegsw. op LUIS. 

basterdstel, znw. onz. Bij vissers. Een stelfuik 
met wüde mazen. Vgl. STELFUIK. 

bart, znw. m. Barst. Door uitval der s ontstaan 
uit bar s t, dat later weer in gebruik is ge
komen en de gewone vorm is geworden. 11 

Der is 'en bart in dat koppie. Die barten in 
't ijs ben lastig bij 'et schaatsenrijden. -
Zegsw. Met een bar t, met een vaart, plot
seling; alleen van windsverandering gezegd. 
In deze uitdr. hoort men nimmer bar s 1. !I 
De wind schoot mit 'en bart na 't Noord
oosten. November 22 had(d)emen savons een 
sware storm, eerst de wint uyten Suyden en 
liep met een bart W.-Noord-West, en ge
sciede veel scade, Journ. Caeskoper, 22 Nov. 
1686. - In de 17de e. gebruikte men ook 
met een barst. I1 De Stormwint quam met 
een barst haer schielijk en plotseling over
vallen, SOETEBOOM, Ned. Schout. 113. Vgl. 
zegswijzen als de wind barst los. - Zie 
BARSTEN en BARTVOL. 

bartet, znw. m. Borstel. B arte I ontstond door 
het verdwijnen der s tussen r en tuit ba r
st e 1 en dit staat tot b 0 r s te 1 evenals 
dars, margen enz. tot Nederlands dors 
en mor gen. Later is de vorm b 0 r s tel uit 
het Holl. overgenomen. Bar tel bleef echter 
in sommige betekenissen in gebruik. - 1) 
Stekelig haar, borstel. 11 Je magge je bartels 
wel weer ers ofscheren laten. - Vgl. BARTELIG. 

2) Bij de zeildoekweverij. Schuier van lange 
varkensharen, die bij het sterken gebruikt 
wordt om het sterksel op het garen te strÜken. 
Ook sterkbartel genoemd. De haren van 
een bar te I heten s to pp els. Vgl. KUYPER. 
Techno!. 2, 33: papborstel. 



bartelig - bebotten 

bartelig, bnw. Borstelig, stoppelig. Zie BARTEL. 

11 Wat zien-je der bartelig uit; je heb je zeker 
van de week nog niet 'eschoren. 

bartvol, bnw. Ook bartbartvol en bart
e nob art vol. Alleen in verbinding met zij n. 
Tot barstens toe vol, propvol. 11 Het pakhuis 
is bartvolt. Hij kon temet niet door de men
sen heenkommen op de Dam: 't was er bart
en-bartvoJ. Ik zal die schoenen er maar niet 
in doen; de koffer is toch al bartvol. Je kon 
gien plaats meer krijgen in de kerk; 't was 
alles bartbartvol. Men zegt ook: st i k- en 
bartvol. - Zie BART. 

bast, znw. m. Zie de wdbb. - In de droog
schuur van een papierfabriek. De balken, 
waartussen de lijnen worden geschoren, die 
dienen om het papier op te hangen. De 
droogschuur is overlangs door drie rijen 
stijlen in vakken verdeeld. Tussen deze stijlen 
liggen boven elkaar enige balken met gaten, 
de basten. De basten tussen de stijlen der 
middelste rij liggen vast en vormen de middel 
of het middenrif, waardoor de schuur in twee 
helften wordt verdeeld. De andere basten, ook 
wel kantbasten genoemd, zijn los en rusten 
op klampen in de stijlen. Door de gaten in de 
basten wordt een lijn van vijgetouw gestoken 
en, van de kantbast naar de middel en van
daar weer terug, zigzagsgewijze uitgespannen. 
Over deze lijnen wordt het papier te drogen 
gehangen. Vgl. Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 17. - Waarschijnlijk heeft men vroeger 
voor dit doel van boomschors (bast) ge
vlochten touwen gebruikt en deze later door 
balken met gaten vervangen, op welke oude 
benaming bast werd overgedragen. 11 Help 'et 
papier ers op de basten hangen. Heeft het 
(papier) de regte droogte,... dan trekken 
oud' en jongen het weder van de bast, Liedje 
op de papiermakerij (19de e.). 12 Vak van de 
Droogschuur van 't Westen af te rekenen, 
met zijn Basten en Lijnen, Catal. afbraak 
papiermolen (W. Zaandam, begin 19de e.). 
Vgl. de samenst. BASTJESHOUT, BASTKLAMP en 
KNOEIBAST, STINKBAST. 

bastjeshout (uitspr. bassieshout), znw. onz. 
Ramenasbast, gedroogde schil van ramenas. 
Als purgeermiddel in de apotheek verkrijg
baar. De naam wordt verklaard door de ge
lijkenis met de verdroogde schilletjes van een 
boomtak. - Synon. stinkbast. - In Utrecht 
kent men in dezelfde zin bas s i e s. 

bastklamp, znw. m. In de droogschuur van een 
papierfabriek. Tegen de stijlen gespijkerde 
klampen, waarop de basten rusten. Zie BAST. il 
12 Bastklampen, Invent. papiermolen (Koog, 
aD 1793). 

batnet, znw. onz. Soort van visnet. Kruisnet, 
totebel, een aan twee gekruiste stokken han
gend net, dat door middel van een staak neer
gelaten en opgehaald wordt. Het woord is 
weinig gebruikelijk, maar komt ook voor in 
Waterland. 11 (Wordt verboden), dat van nu 
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Voortaan Niemand met eenige Scheer-netten 
als Baars-netten, Bly-netten, Plemp-netten 
nog Flouwen ofte Bat-netten in Waterland 
mogen Visschen, Keuren v. Waterl. 23 (einde 
17de e.). 

batten eren, zw. ww., intr. Ruzie maken. Mis
schien voor bat 0 n ere n. 11 Hij batteneert 
altijd. 

battenisten, zw. ww., intr. Twisten, ruzie 
maken (Zaandam). Synon. batteneren. 11 Wat 
leg joIIie weer te battenisten! 

*bauw, znw.; vgl. BIEZEBAUW. 

bazelen (uitspr. báZiJla), zw. ww., intr. Daar
naast het even algemene b 0 z zei e n (uitspr. 
bàzzala) en het alleen te Assendelft gebruikte 
ba z zei e n. Met blote voeten door het water 
lopen, tot de enkels door het water plassen, 
in greppels, verdronken land, enz. 's Zomers 
een zeer algemeen jongensvermaak. 1I We 
hebben vanmiddag ars (heerlijk) 'ebazeld. Me 
moeder wil niet hebben, dat we bozzelen 
gane. Susanna, 't schoonste Beelt, ... die wil 
ik eens ... in deeze Waterbaden zien baaslen 
in de stroom, en zo mijn lust verzaden, SLOOFF, 

Susanna 20. - Soms wordt b 0 z zei e n ook 
gebruikt voor met de handen in het water 
heen en weer gaan. 11 Je moete goed in zeep
sop bozzelen, dat ze schuimt. - In W. Fries!. 
spreekt men van de a a r d a p pel sof b 0 z
zei e n, ze in een emmer met water heen en 
weer stommelen, zodat het vuil er af gaat. -
Vg!. verder BOZZEN en POEZELEN. 

bebbe, znw. m. Grootvader. Ook in verkl. 
be b bie (Assendelft). 11 Me bebbe is dood. 
Ik gaan nog ers na me bebbie. - Te Zaandam 
hoort men soms nog be p p e voor een oud 
man; evenzo op de Koog bep. [[ De ouwe 
bep (bijnaam van zeker persoon). - In verkl. 
beppie; ook in de zegsw.'t is een onver
sc h i I I i g be p p i e, een onverschillig iemand. 
- Een r a a r 0 0 t je, van oot j e, groot
moeder. [j Ik heb zijn vrouw 'ezien, maar 
dat's me ok 'en raar beppie - Hogerop in 
N.-Holl. is het woord in gebruik in de vorm 
b e p, b u p, in de Beemster zegt men b a p p e, 
ba b b e, b ab (BOUMAN 6). In Friesl. is 
beppe grootmoeder. - Beppie wordt te 
Zaandam ook gebruikt voor jongetje. [[ Zeg, 
beppie, wou je mit me vechten? 

bebekt, bnw. Praatziek, brutaal. [[ Hij is goed 
bebekt (hij is niet op zijn mondje gevallen). -
Evenzo in Friesl. 

bebotten, zw. ww., trans. Beetnemen. [I Je 
moete je niet door haar bedotten laten. (Tot 
een kaartspeler:) Ken-je ze nogal bebotten 
(kunt ge de anderen afzetten, wint ge)? - Het 
simplex bot ten, dat thans in onbruik is, 
betekende vals spelen. [I Ik had mijn leven 
niet elooft dat Floris sa flensten en morsten 
met de kaart, en hy bot as de Droes, BREDERO, 

Spa. Brab. 2018. Het woord wordt in deze 
zin ook door KIL. opgegeven en komt reeds in 
het Mni. voor; vgl. Mnl. Wdb. op botten. 
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bed, znw. onz. Zie de wdbb. Te bed kr u i
pen, te bed gaan. 11 Ik voel me niet lekker, 
ik zeI maar wet (wat) vroeg te bed kruipen. 
In 't bed rak e n (van een vrouw gezegd), 
moeten bevallen. Evenzo op Marken: in bed 
moeten; zie Ned. Wdb. Il, 1110. - Zegs
wijze 't Is: Zoetelief, kom bij me 
te bed, 't is erg aan tussen hen, 't is koek 
en ei. - Daar zeI je ook niet van te bed 
g a a n, dat zal ook geen voordeel opleveren, 
dat zal niet de gewenste uitkomst hebben. -
Vgl. nog een zegsw. op WATER, en zie de 
samenst. DOODBED en BEDSBORDJE, BED LA AG, 
DEDLANING, BEDPAN, BEDSPLANK en BEDSVAK. 

bedaren, onz. ww. In de uitdr. bedaard 
zij n, beland zijn, gebleven zijn. 11 Me mes is 
weg; ik weet maar niet waar 'et bedaard is. 
Hij wou nooit deugen en is op 'et lest in 
Amerika bedaard. Waar was jij zo gauw be
daard? - Evenzo verderop in N.-Holi. (Taal
gids, 4, 198), Friesl. (bidarje) en Gron.; zie 
de wdbb. 

bedelaar, znw. m. Een bedelaartje, over
gebleven koffie, melk, suiker en kaneel door
eengekookt (Jisp). Elders heet deze drank een 
soldaatje. 11 Ik hou nog meer van 'en 
bedelaartje as van verse koffie. - Een bed e-
1 a a r is iemand, die alles aanneemt, die met 
alles tevreden is. Vandaar ook de zegsw. een 
bed e I a ars m a a g heb ben, alles lusten. 11 

Je heb 'en makkelijke gast an me; ik heb 'en 
bedelaarsmaag. - Evenzo zegt men, dat 
iemand, wie alles goed staat, een bed e-
1 a ars 1 ij f heeft. 11 Trijntje heb 'en bedelaars
lijf, ze ken maar alles antrekken wat ze wil. 11 

Te Krommenie heet koffie die met suiker en 
melk wordt opgewarmd eveneens bed e-
1 a ars kof f i e. Te Zaandijk zegt men: Lust 
je nog 'en bedelaarskoppie? 

bederven (bedorf, bedorven en bedurven), st. 
ww.; zie de wdbb. 

bedibberen, zw. ww., trans. Bedisselen, in orde 
brengen, met de bijgedachte, dat dit bedrijvig 
geschiedt. Zie synon. op BEKLEUTEREN. I1 Der 
valt heel wat te bedibberen eer alles klaar is. 
- Zie BEDIBBERING en vgl. DEBBER. - In het 
Fri. is h i m bed i b b e r tj e: zich bedwingen, 
inhouden (HALBERTSMA 243). Wvla. di bb e
ren is weifelen, onzeker zijn. Oost-Fri. di b
beren beduidt druk praten. Vgl. DE JAGER, 
Freq. 2, 68. 

bedibbering, znw. vr. Bedrijvigheid, drukte. 
Zie BEDIBBEREN. 11 Wat het ze 'en bedibbering. 

bedienst, znw. Alleen in de uitdI. in b e
die n s t e, ten dienste van wie er gebruik van 
wil maken. 1I Train, geef dat kraffie deres an, 
den (dan) zelle we 't maar in een bierglaassie 
doen, in bedienste, Sch. t. W. 279. 

bed laag, znw. VI. Alleen in het meerv. De 
onderlagen van een bed of bedstede. 11 Leg de 
bedlagen recht, aars val-je er vannacht nog 
doorhenen. - Vg1. RADR. JUNIUS, Nomencl. 
182b: fulcrum, bedschragen, lagen van de 

bed - bedrogje 

bedstede, en KIL. laeghe van 't bedde, 
fulcrum. In Friesl. spreekt men van b ê d
legers. - In dezelfde zin ook bedlaning. 

bedlaning, znw. vr.; zie BED LAAG en LANING. 
bedoen, trans. ww. Alleen in de inf. - 1) Af

doen, verrichten, met het bijdenkbeeld, dat 
het werk over de hand loopt. 11 Zo'n drok 
,huishouden en dan alles alleen bedoen 
moeten, dat valt niet toe. - Meest in de uitdI. 
het niet bedoen kunnen, het werk niet 
af kunnen. 11 Gaan effen helpen in de winkel, 
anders ken vader 'et niet bedoen. Drie tege
lijk, dat ken ik niet bedoen. 
2) Hem bedoen kunnen, zich kunnen 
redden, voor zichzelf kunnen zorgen. B.V. te 
Zaandijk nog bekend. 11 Hij verdient wel niet 
veul, maar i ken 'em toch bedoen. 11 Soo heb 
ick vorgestelt, dat men de keinderen souden 
houwen ende daer vor opbrengen, kleden en 
reeden tot daer tiet (tot der tijd) toe, dat sy 
haer konnen bedoen, Hs. (Oostzaanden, aO 
1673), provo archief. 
3) Iemand niet bedoen kunnen, 
iemand niet kunnen goeddoen, tevreden stel
len. 11 Je ken jou toch ok nooit bedoen; je 
zegge dat je zoveul van gort houwe (houdt) 
en as ik ze je geef, dan eet je der niet van. 

bedoening, znw. vr. Gedoe, moeilijk te ver
richten werk, drukte. 11 Wel, wel, wat 'en 
bedoening, 't werk loopt me over de hand. 
't Was 'en bedoening, eer alles weêr schoon
'emaakt en op stel (in orde) was. - Evenzo 
als iets onhandig wordt gedaan: Hè, wat 'en 
bedoening. - Ook: manier van doen. \i't Is 
zo hullie (hun) bedoening, dat moet je maar 
niet kwalijk nemen. - In W.-Fries!. zegt men: 
Die man heeft een aardige bedoening (hij is 
een gezeten man). Dat is daar een mooie be
doening ('t is er een mooie boel, een war
boel). - Vgl. BEDOEN. 

bedoven (uitspr. bê!dovê!). Eigenlijk verl. deelw. 
van een verouderd ww. bed u i ven, indom
pelen, en dus betekende ondergedompeld, 
bedolven onder, en bij uitbreiding middenin; 
het heeft aan de Zaan alleen de laatste bet. 
bewaard. Het schijnt echter merkwaardiger 
wijze niet van water te worden gebruikt, hoe
wel het oorspronkelijk juist daarvan gebezigd 
werd. 11 Hij gliste uit en viel bedoven in de 
modder. Grijp toch zo niet met je handen 
bedoven in 'et vuur (als iemand zijn vingers 
als tang gebruikt). Ik wier (werd) met 'en 
schrik wakker van 'et brandgeroep en toe 
keek ik bedoven in de vlam. - Het woord 
komt bij vroegere Holl. schrijvers dikwijls 
voor; zie Mnl. Wdb. en OUDEMANS. Dialectisch 
is het ook elders in gebruik; vg1. MOLEMA. 

bedpan, znw. vr. Beddepa/l. - Zie zegsw. op 
SOP. 

bedrogje (uitspr. bê!drochie), znw. onz. Een 
kleill gedrochtelijk mens, iemand van onge
wone gestalte (de Warmer). 11 Wat 'en klein 
bedrochie gaat deer. - Vgl. het nu verouderde 



bedrogje - beendert 

Ned. ge d rog, spookverschijning, monster 
(Ned. Wdb. IV, 632), Mnl. gedroch en 
droch (Mnl. Wdb. IJ, 1081 en 420) en Ned. 
g e d r 0 c h t. De oorspronkelijke bet. dezer 
woorden is bedrog en dit concreet opgevat als 
bedriegelijke verschijning, droombeeld, spook
verschijning, en vervolgens als spook, mon
ster, misvormd wezen. Vgl. verder Ned. Wdb. 
IV, 628 op gedrocht. 

bedsbordje (uitspr. besbortja), znw. onz. De 
plank in een bedstede aan het hoofdeinde, 
diende om de pot en andere benodigdheden 
op te zetten. Vg!. BORD 1. 11 'Et bedsbordje 
sting (stond) vol drankflessies. - Evenzo in 
Fries!. 

bedsplank (uitspr. besplank), znw. vr. Bedde
plank, de plank aan de voorkant van een bed
stede, die verhindert, dat de slaper of zijn 
dekens uit de bedstede vallen. De bedsplank 
staat in een gleuf en kan weggenomen wor
den. - Zegsw. Hij is van de bedsplank, 
hij is op de dag af negen maanden na het 
huwelijk van zijn ouders geboren. 

bedsvak (uitspr. bestak), znw. onz. Bedstede. 
11 Heb-je 't bedsvak goed uit'eschrobd? Thoen 
ik er bij kwam was de brand pas geblust, 
maar het was een akelige vertoning, het beds
vak was half verbrand, de vrou lag op de 
vloer dood, Joum. Jacob Honig, 24 febr. 
1803. 

beduusd, bnw. en bijw. Beteuterd, verbaasd, 
bedremmeld. 11 Ik ben der beduusd van. Wat 
staan-je beduusd te kijken? - Vgl. STOM

BEDUUSD. - Het woord is ook in Fries!., Oost
Fries!., Gelder!. e.e. bekend in de zin van 
verwonderd, bedwelmd, duizelig (Taal- en 
letterbode 2, 71); Noord en Zuid 4, 266; 
Navorscher 39, 661, en 40, 239). Eigenlijk 
is bed u u s d het deelw. van bed u zen, b e
d u i zen, bedwelmd, duizelig maken. Dus i a, 
duizelen, vindt men in het Ofri. (RICHTHOFEN 

696a). In Drente zegt men bed u s e I d, be
duusd, bedremmeld. Vgl. verder de aange
haalde plaatsen en DE JAGER, Freq. 1, 100. 

beeld, znw. onz.; zie een zegsw. op ONNOZEL. 

beelt (of beeld?), znw. m. (onz. ?). Aan een 
molen. Een vrij brede, enigszins gemodel
leerde plank aan de voorzijde van de kap, 
aan weerskanten van het keuvelend. De 
be e I t wordt vastgemaakt tegen de hoek
stijlen van het keuvelend, die daarom be e 1 t
st ij Ie n heten, en ligt aan de ene zijde tegen 
het riet, aan de andere kant naast de wind
deuren. De be el t belet, dat de wind onder 
het riet kan komen. - De beide stukken, 
waaruit de be e I t bestaat, heten ook be e I t
stukken. Daar de beelt nooit met beel
den versierd is geworden, is het niet duidelijk 
hoe deze benaming in verband kan staan met 
Ned. b e e I d, waarvan het bovendien in ge
slacht verschilt. Misschien is be e I t dus ont
staan uit een vroeger bel t, dat in verwante 
talen voorkomt in de zin van gordel, om-
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gevende band, Noord-Fri. be a lt, belt, onz., 
Ags. bel t, m., Ono. bel t i, onz., Lat. ba 1-
teum. Vgl. de Grote en Kleine Belt 
in Denemarken. B e e I t zou dan betekenen 
de omringende planken. 

beeltstijl (uitspr. beelstail), znw. m. In een 
molen. Benaming der beide uiterste stijlen 
van het keuvelend. Zie BEELT. 

beeltstuk (uitspr. beelstuk), znw. onz.; zie 
BEELT. 

Beemster, znw. vr. Als naam van verschil
lende stukken land. 11 De Beemster (te Oost
zaan, bewesten de weg). De halve Beemster 
(onder Wormer, 18de e.). - In hoeverre deze 
benamingen samenhangen met de droogge
maakte Beemster is niet bekend. Deze wordt 
ook wel de Bie m s ter genoemd, welke 
vorm men reeds vindt in de 17de e. 1I Een 
ven groot ontrent twee maden leggende aen 
den biemsterdijck, Hs. T. 242, fO 27 rO (aD 
1613), provo archief. - De vorm Biemster 
is vreemd, daar de oudste gedaanten, waarin 
de naam voorkomt, zijn Bam est r a, Oorkb. 
I nD 66 (lOde e), en n° 89 (aD 1083), en 
Bemestre, aId na 108 (begin 12de e.). 

been, znw. onz. Daarnaast bien. - 1) Het 
lichaamsdeel. Zegsw. Het wild zit (h a a r) 
in de bie n e n, (zij) wil telkens uit, is telkens 
van huis. VgI. in de 17de e.: op 't wilt 
s I a e n (HOOFT, Waren ar 265), 0 P 't wilt 
raken (BREDERO; zie OUDEMANS, Wdb. op 
Bredero 487). - Over bientje rijden, 
beentje-over rijden (op schaatsen). - Bie n
tj eos t ren gel doe n, jongensspel, elkaar 
trachten beentje te lichten. - Zie andere zegsw. 
op HOOFD, WATER, ZOETJES. 

2) Voet. - Evenzo elders in HolI. in Westl. 
Utrecht en in het Stad-Fri. 11 Trap me niet op 
me bienen. Ik heb zukke kouwe bienen. -
Zegsw. (van een molen, die zonder zeilen 
gaat:) Hij loopt op (of met) bloote 
bie n e n. Zijn ook de borden er af, dan loopt 
hij 0 P blo t ebi ene n met den a gel s 
van zijn tonen. - Op blote bienen, ook 
als term bij het pandoeren. 11 "Ik speul der 
honderd." "Met hoeveul roem?" "Honderd 
op blote bienen (d.i. zonder roem)." - Zie nog 
een zegsw. op DROOG en STIJF en vgl. de 
samenst. JODEBEENTJE en WEVERSBEEN. 

3) Als naam van stukken land, die aan de 
ene zijde in twee of meer evenwijdige tongen 
(benen) uitlopen en vandaar t wee be e n, 
d r i e- 0 f v ier b een worden geheten; zie 
die woorden. 11 Kees Aelberden bientgen, Piet 
Joosten bientgens, Maatb. Assend. (aD 1634). 
Het scherpe been (te Jisp). 
- Zie de samenst. BENEHOK, KRAKELBEEN, 

MIKBEEN, NEKBEEN, en vgl. ONTKROMBENEN. 

beenderman (uitspr. beend3rman), znw. m. 
De dood. 11 De beenderman heb 'em 'ehaald. 

beendert, znw. Een bepaald soort van appel. 
Thans onbekend. Waarschijnlijk is dezelfde 
appelsoort bedoeld, die bij KNOOP, Beschr. v. 



21 

Appelen en Peren, 29 "Binder-zoet" wordt 
genoemd en elders ook "zoete holaart" heet. 
11 Octo(ber) 5, koght ap(p)ele; tvatie beend(e)rt 
voor 2J;2 st., geel rib(b)eling voor 3J;2 st., 
Journ. Caeskoper, 5 Oct. 1722. 

beenophipper (uitspr. bienophippar), znw. m. 
Kale pronker, half-blanksheer. 11 Denk-je, dat 
ik me dat van zo'n bienophipper zeggen laat? 
- Be en 0 p hip per is letterlijk iemand, die 
zijn benen (voeten) ophipt d.i. trippelt, dans
pasjes maakt, en dus een minachtende be
naming voor iemand, die zwierig loopt en 
naar de mode gekleed is, maar geen geld 
bezit. 

beentje-haal, znw. In de uitdr. beentje-haal 
doe n. Zeker kunstje bij het tollen. De tol 
onder het been door achteruit halen. Vgl. 
HAND JE-HAAL. 

beentje-strengel doen, zie BEEN. 

beer, znw. vr.; zie BAAR. 

beers, znw. m.; zie BAARS. 

beerzen (I) (uitspr. beerza), zw. WW., intr. Door 
slijk en water waden. Synon. bozzen, kneteren. 
11 't Was zo slikkerig; 'et_kostte moeite om er 
doorheen te beerzen. Denk er om, dat je met 
je nieuwe schoenen niet maar door alles heen 
beerze. Loop niet zo te beerzen. - Ook: mod
derige voetstappen op een schone vloer zetten. 
11 Heers niet zo in me gang. Vgl. TOEBEERZEN. 

- Ook het znw. geb eer s is in gebruik. 11 

Veeg toch goed je voeten of; ik heb 'en hekel 
an dat gebeers. Zie iNBEERZEN. - Vgl. Wvla. 
be ers e n, be r sen (door het slijk bersen), 
haastig lopen, Mnl. be r sen, jagen, uit Ofra. 
berser. 

beerzen (II), zw. ww.; zie BAARZEN. 
beest, znw. onz.; zie zegsw. op LOOI en vgl. 

KNOEIBEEST en BIESTKAMP. 

beet (I) znw. onz. Grafkuil, graf. Thans ver
ouderd. 11 25 Ditto is begraven de wedu van 
(mijn broer) G(e)rrit int beet van mijn vrou, 
Journ. Caeskoper, 25 Febr. 1681. - Beet 
(van bij ten, kloven) moet vroeger in N.
Holl. ook voor andere in de grond gegraven 
kuilen in gebruik zijn geweest. 11 (De dijk
werkers van de Zijpe klagen:) Pover, pover 
(armoede), hoe hebstu ons ghebeten I Luysich 
en nat cruypen wy in die beten, 1 In arme 
hutkens moeten wy slapen, VALCOOGH, Chrono 
v. de Sype 101. 

beet (11). In zegsw. De kabel loopt te 
be e t, de kabel loopt onklaar. Een schip dat 
vastgemeerd ligt, viert bij stormweer de kabel 
op, omdat die anders gevaar loopt te breken; 
loopt hij nu onklaar, dan zegt men dek a bel 
I 0 0 ptt e b eet. - Overdr. ook van allerlei 
zaken die verkeerd aflopen. 11 Pas maar op, 
eindelijk zeI de kabel te beet lopen (eindelijk 
zal de bom barsten). 

beetje, znw. onz. Daarnaast bie t je. Zie de 
wdbb. Ook als naam van kleine stukken land. 
H 'tBeetgen, Stoelb. Assend. fO 21 vO; tgroote 
affgebreecken beetgen, tcleynste affgebreec-

beendert - begoffelen 

ken beetgen, Polder!. Assend. I fO 34 rO 
(aD 1599); vgl. aid. fO 33 rO: daff-gebreecken 
lantgen aende Braeck. - Zie BiT. 

befje (uitspr. beffie), znw. onz. Zie de wdbb. -
Ook schertsend voor halfhemd. 11 Weet je 
ook weer (waar) of me beffie is? 

befnadderen, zw. ww., trans. Met de vingers 
vuil of kleverig maken, bevingeren. Zie FNAD

DEREN. 11 Jongen, zit die gladde tafel (de 
ramen enz.) niet zo te befnadderen. 

begaan, st. ww. Zie de wdbb. - 0 mie t s b e
g a a n zij n, er behoefte aan hebben, er om 
verlegen zijn. 11 Ik ben om 'en mes begaan; 
ken-jij er me soms an helpen? Zo'n haast 
heb 'et niet: ik ben er niet om begaan (ben er 
niet dadelijk om verlegen). Dat ding ken-je 
wel houwe van mijn part; ik ben er niks om 
begaan. - De uitdr. is bij de 17de-eeuwse 
schrijvers zeer gebruikelijk, doch is thans in 
de algem. taal verouderd; zie Ned. Wdb. 11, 
1360. 

begabberen, zw. wW., trans. Begaffelen, iets 
handig en snel gedaan weten te krijgen. 11 

As-i 'et maar half weet te begabberen, loopt-i 
weg. 

begijn, znw. vr. Daarnaast bag ij n. - Ook als 
naam van een bepaald soort van koe. V gl. 
BERKHEY, Nat. Rist. 42

, 216: Bagijnekap is er 
ook; dit zijn gemeenlijk kleine Koetjes, wier 
horen en niet uitgewassen zijn, en de kruin 
zwart hebben, zoo dat deze zich als een zwarte 
Bagijne tip kap vertoond, en even of zij een 
ouderwetse Bagijnehuik dragen. 11 Ik heb de 
bagijn verkocht. Een roo bagijn, Custb. (aD 
1746). 

begin, znw. onz.; zie zegsw. op BARBiERS

JONGEN. 

begist, bnw. Opgewonden van toorn. Synon. 
gisterig. Beide afgeleid van het znw. gis t. 11 

Het is om je begist te maken. Altijd dat 
tegenspreken, je zou er begist van worden. -
Te Krommenie in de zin van belust, in de 
uitdr. beg i s t mak en. 11 (Iemand vertelt een 
kind van allerlei lekkers, tot moeder zegt:) 
Toe, schei nou uit; je zitte 'et kind zo begist 
te maken, en ze ken er toch niks van krijgen. 
- Zo ook: een begistmakertje voor een 
proefje van iets, dat de begeerte naar meer 
opwekt. 11 We kregen 'en klein stukkie zalm 
voorof: 'en begistmakertje; ik eet liever me 
genoegen an vis en dan niks meer. 

beglouwen, zw. ww., trans. Begluren. Zie 
GLOUWEN. 11 As ze de gordijntjes wegschuiven, 
kennen ze je net beglouwen. 

begoffelen (uitspr. bagoffala), zw. ww., trans. 
Beetnemen, bedotten. 11 Ze zeIlen er mijn niet 
licht mee begoffelen, daarvoor kennen ze me 
te goed. 't Is 'en stiekemerd; pas maar op, 
dat hij je niet begoffelt. - Fri. big u f f e 1t je, 
uitlachen, bespotten (HALBERTSMA 269). Vgl. 
Oost-Fri. guffel, N.-Holl. goffeldoffel, 
sul, Beiers go ff, domkop, enz. Zie verder 
op GOFFEN. 



begrieken - bekenen 

begrieken, zw. WW., trans. Land, dat van de 
griek beroofd is, weer met gras doen be
groeien, het met zoden bekleden of met gras
zaad bezaaien (Wormer en Jisp). Zie GRIEK. 11 

De eenden hebben 'et land rauw 'maakt; we 
moeten 't weer begrieken. - Evenzo aan de 
Geestkant en in Waterland. 

begrieten, zw. ww., trans. Hetz. als begrieken. 
Zie GRIED. 

begrijpen (uitspr. bi!graipi!), st. ww. Zegsw. Zo, 
begrijp-ie 't ook?, als betuiging van in
stemming met de wijze, waarop iemand ant
woordt op het door spreker gezegde. 11 ,,'t Is 
slecht weer voor de boeren?" "Ja, 't hooi 
verregent allegaar." "Zo, begrijp-ie 't ok?" -
Erg e n s mee beg rep e n z ij n, er verlegen 
onder zijn, gevoelen dat iets niet naar be
horen is, spijt hebben dat men iets verkeerds 
heeft gedaan. 11 Ik ben er erg mee begrepen, 
dat 'et stukkend is, maar ik kon 'et echt 
(heus) niet helpen. Evenzo elders in N.-Holl. 
(Taalgids 1, 105); VAN DALE geeft als geweste
lijk op in dezelfde zin z i c her gen sin b e
grijpen. 

begroef, znw. In de uitdr. te beg roe f g a a n, 
te begraven gaan. Weinig gebruikelijk. 11 Ik 
gaan morgen te begroef. We hebben te be
groef 'eweest. - Vgl. Ned. te begroef 
gaan (Ned. Wdb. V, 795). 

begrotelijk, bnw. Spijtig, verdriet veroor
zakende, nooslijk. 11 't Is begrotelijk geld van 
zo'n gebroken ruit (geld, dat men met tegen
zin betaalt, omdat men er eigenlijk niet bij 
vooruitgaat). 't Is zo begrotelijk, as je zoveul 
zieke aardappels weg doen moe te. - Evenzo 
elders in Holl. en in't Stad-Fri.; Fri b e
greatllik. 

begroten, onpers., zw. ww. Spijten, leed doen, 
aan het hart gaan. 11 Dat ik 'et weggedaan 
heb begroot me nog. Het begroot me zo van 
die arme vrouw, die met zoveul kleine kin
deren zitten blijft. Het ken-je begroten, dat er 
in de keuken zoveel 'ebroken wordt. - Even
zo elders in Holl., alsook in het Stad-Fri., 
Gron. en Oost-Fri.; Fri bigreatsje. Zie 
de wdbb. 

behang, znw. onz. Behangsel. 11 Het behang is 
'escheurd. We moeten 'en nieuw behang uit
zoeken. 

behappen, zw. ww., trans. Alleen in de uitdr. 
iets (niet) kunnen behappen, iets (niet) 
kunnen afhappen. 11 Ik heb zo'n dik stuk 
koek, dat ik 'et temet niet behappen ken 
(bijna kan mijn mond niet ver genoeg open, 
om het naar binnen te krijgen). Je hoeve zo 
wijd niet te gapen, je kenne 'et toch wel 
behappen. - Overdr. betekent dat kan i k 
niet behappen: dat gaat boven mijn 
kracht, dat is mij te kostbaar. - Evenzo in 
het Stad-Fri. 

bei, znw. vr.; Zie VLAARDEBEI. Vgl. HONDEBEI, 

I.OERBEI. 

beide, onbep. telw. - Va nb ei d s wat (uitspr. 
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van bais wet), van allebei wat); vgl. VAN 

HELTEN, Vondel's Taal, § 142. 11 Wat wil-je 
hebben, koek of alderhand? - Nou, liefst van 
beids wat. 

beidegaar (uitspr. baiagaar), onbep. telw. Alle
bei, beide te zamen. Ook bei t ega a r, d.i. 
beî te gader. 11 Ik heb ze beiegaar 'esproken. 
- Evenzo elders in N.-Holl. en in het Stad
Fri. Zie ook Mnl. Wdb. op beidegader 

beidemaal (uitspr. beii!maal), onbep. telw. Alle
bei (Assendelft). Synon. beidegaar. 11 Ze benne 
beiemaal an 't werk. 

Beier, znw. Naam van een paar stukken land 
te Wormerveer; in 1792 verdolven en thans 
onbekend. 11 Noch 2 beyer strepen, Polderl. 
Westz. II (aa 1629, die beyeren, aid. III fO 60 
VO (aa 1644), de twee beyeren, aid. V tO 509 
(18de e.). 

beitel, znw. m.; vlg. KOPBEITEL, LOSBEITEL, 

SLAGBEITEL. 

bek, znw. m. Zie de wdbb. - In een pelmolen. 
Naam der uitstekende punten van de rijn 
(molenijzer), waarmee deze in de molensteen 
sluit. Een rijn heeft vier bekken; vgl. RIJN. -

Zie ook KOEBEK, KRAAIEBEK, LEEUWEBEK. MUG

GEBEKKEN, BEBEKT en BEKKIG. 

bekenen (uitspr. bêkana), zw. ww. Vuren bran
den op bepaalde tijden van het jaar (St. Mat
thijs, Pasen, St. Jan, St. Maarten, enz.), hout, 
oude manden, stro, enz. op een hoop gooien 
en in brand steken. I1 We hebben guster 
'ebêkend en toe heb ik me hand 'ebrand. 
Niemant sal vermogen te bekenen of bran
den met riet, houdt, teertonnen, of iet anders 
op de ... boeten van 42 stuyvers, Hs. keur 
v. Westzaanden (vernieuwd aO 1711), archief 
v. Wormerveer. Er sal niemant, Jonck noch 
Oudt, by dagen noch by nachten, noch in de 
avont-stont lopen beckenen, elcken reys opte 
boeten van 42 schellingen, die Ouders voor 
de Kinderen, ende Meesters voor haer J on
gens (Oostzaanden, aO 1644), LAMS 721. - Tot 
in de vorige eeuw was het woord aan de 
Zaan algemeen; thans kent men het nog te 
Krommenie en te Assendelft, doch alleen in 
dit laatste dorp is het nog in vol1e gebruik. 
Het leeft verder nog in het Nrdl. deel van 
N.-Holl. (Akersloot, Heiloo, Bergen, enz.), 
waar het vuur zelf onder de naam van 
b ê ken bekend is. Te Heiloo is het woord 
verbasterd to b ê kern e n. Zie Tijd.l'chr. 13, 
233 vlg. - Naast bêkenen vindt men in 
Assendelver keuren ook bak ene n. 11 Schout 
en Schepenen... hebben gekeurt ende ge
ordonneert mitsdesen, dat hem niemant van 
nu voorts aen en onderwinde te baeckenen 
met eenighe materialen, telckens opte ver
beurte van twintigh schellingen, Hs. keur 
(aO 1630), archief v. Assendelft. - Het ww. 
is afgeleid van b ê ken, een bijvorm van 
bak e n, seinvuur. Beide vormen komen naast 
elkaar reeds in het Ofri. voor (zie Tijd.l'chr. 
13, 214). Op het Noord-Fri. eiland Sylt 
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spreekt men van bîken. - Bêken bran
den werd wegens het brandgevaar reeds in 
de Middeleeuwen verboden. II Item nyemant 
en moet beken barnen binnen der vrijhede .. , 
noch en ghien poirter en moet beken barnen 
up eenre mile na der stede (keur v. Amster
dam), N. Bijdr. v. Rechtsgel. en Wetg. N.R. 
5, 40. Oeck so moet men gheen bakenen 
barnen, op vijff scelling (keur v. Groote
broek, 15de e.), Wfri. Stadr. 2, 267. - In Hs. 
Kool wordt vermeld bie k ere n, riet en 
ruigte, welke door het water aangespoeld is. 
verbranden. Dit woord schijnt thans onbekend 
te zijn. Andere woorden voor het verbranden 
van hopen stro en hout zijn bI a k ere n en 
loch t er en, zie aldaar, en vgl. fik en 
bluf ter. 

bekennen, zw. ww., trans. Herkennen, onder
scheiden. II Er komt in de verte iemand an, 
maar ik ken 'em nog niet bekennen. Ik ken 
nog niet bekennen wie 'et is. - Der is nergens 
'en mens te bekennen (wijd en zijd is niemand 
te zien). Er is geen wolkie an de lucht te 
bekennen. - Gewestelijk is het woord ook 
elders in gebruik. 

beker, znw. m.; vgl. STOFBEKER. 

bekeuren, zw. ww., trans. St een t i e-
(s tra a tj e-) bek e u r, kinderspel, waarbij het 
verboden is over rode steen te lopen. Vaak 
gespeeld onder het uit school naar huis gaan. 
Over de rode stenen moet men hinkelen; wie 
er met beide voeten op komt mag door de 
man worden bekeurd en moet dan deze ver
vangen. 

bekken, znw. onz. Meest in de verkl. be k
ken t je. Zie de wdbb. Lage bak of schotel; 
keukengerei. II Een ijzeren pan en een stenen 
bekken. Doen de sla op 'en bekkentje. Kook 
de Jappies maar in 'et tinnen bekkentje. -
In een oliemolen: de onder het blok geplaatste 
tinnen schotel, waarin de uitgeperste olie 
wordt opgevangen; zie Groot Volk. Mooienb. 
111, pI. 3. 

bekkig, bnw. Brutaal, gauw van zich afbijtende, 
II Dat wijf is bekkig. - Schertsend, met volk
etymologie, voor m 0 n d i g, meerderjarig. II 
Ik ben nou bekkig. 

bekleuteren, zw. ww., trans. Bedisselen, in 
orde brengen. Zie KLEUTEREN. II Laat hem dat 
zelf maar bekleuteren. Heb ik dat zaakje nou 
niet netjes bekleuterd? - Evenzo elders in 
Holl. - Soortgelijke betekenis hebben bedib
beren, bestunneken, bestuntelen. 

beklienen, zw. ww., intr. Van spijzen. Door 
het koken of braden slinken, inkrimpen. 11 

Wat is dat vlees bekliend. Je moete der op 
rekenen dat gestoofde sla erg beklient. Ik 
docht dat we genoeg groente hebben zouwen, 
maar de andijvie is zo bekliend. - Bek 1i e
ne n komt van k 1i e n, de Fries-Hoii. vorm 
van kIe e n, kie i n, en betekent dus kleiner 
worden, inkrimpen. Vgl. KLIEN en KLIENEN. 

beknippen, zw. ww., trans. Beknijpen, beknel-

bekenen - bel 

len. 11 Ik heb me vinger toch zo beknipt tus
sen de deur! - Zo ook elders in N.-Holl. In 
de 17de eeuw vindt men het o.a. bij HOOFT, 
b.v. Ned. Hist. 218: Zulx Landslot van 
Breederoode ... bijna van 't grondys beknipt 
werd. Zie Uitl. Wdb. op Hooft op beknip
pen. 

beknotteld, bnw.; zie BEKNUFFELD. 

beknutteld, bnw. Daarnaast bek n 0 ff el d. 
Knuffelig, onbruikbaar door de koude, ver
kleumd. Alleen van handen en vingers. 11 Me 
handen ben beknuffeld, ik ken haast geen 
doek vasthouwen. Ik heb toch zukke be
knoffelde vingers. - V gl. KNUFFEL. 

bekomen (uitspr. bakomma), onr. st. ww. - Te 
bek 0 men zij n, te bereiken zijn. 11 Ze is 
toch zeker na haar huis 'ebrocht? - Zo'n ziek 
mens? - Nou, maar, al ben-je ziek, dan is 
Sendam (Zaandam) toch altijd nog wel te 
bekommen. 

bekrengeld, bnw. Benauwd, gedrongen. Synon. 
bekrongen (zie BEKRINGEN). II Wat zit je hier 
bekrengeld. 

bekringen, st. ww., trans. Alleen in het veri. 
deelw. bek ron gen, benauwd, beklemd, ge
drongen. Zie KRINGEN. I1 Tussen die twee 
balken zit je zo bekrongen; gaan wat zijd-an, 
daar is 'et ruimer. 't Is erg bekrongen mit 
zijn tweeën in zo'n nauw bed. - Ook in het 
Ofri. (RICHTHOFEN). 

bekuipen (uitspr. bakoipa), zw. ww., trans. 
Thans alleen in het veri. deelw. bek u i p t. 
Beklemd, bekneld. Weinig gebruikelijk. I1 
(Tot iemand, die de mast op zün been krijgt:) 
Baas, nou ben-je bekuipt. 19 Ditto is Cor
neIis Marte Jansz. van een mooiewiel bekuipt, 
dat hijt enighe uren daer naer is bestorven. 
Journ. Caeskoper, 19 Febr. 1677. (Sy) seylde 
tegen ma1ckander an ... , dat de mast en het 
geheele seyItuygh agterover viel, en vader, 
sittende regt voor de mast, wier sijn hooft 
tusse de mast en de balck van het keeringh
luyck sodanigh bekuip(t), dat onligtbaer was, 
Hs. (18de e., doch feit geschiedde aO 1664), 
Zaani. Oudhk. - Vroeger in het algemeen beet 
krijgen, in het nauw brengen, benarren. il Ten 
sy datse sus anders den Vorst niet hadde 
konnen bekuypen, achtende dese voorbaet 
evenwel voor die reys goet te zijn, SOETE

BOOM, Ned. Schout. 580. - Vgl. Ned. be
kuipen, inkuipen, in een vat kuipen, en 
door list (kuiperij) zoeken te verkrijgen. Mnl. 
becupen, misleiden, in de val lokken. VgI. 
Verder over dit woord Taalk. Bijdragen 1, 
18, en Mnl. Wdb. op becupe en cupe. 

bel, znw. vr. Steeds in het meerv. be 11 e n. De 
ingewanden van haring. 11 De haring van de 
bellen zuiveren. - Evenzo elders in N.-Holl. 
11 Oock sullen (de haringpackers) gehouden 
zijn elcke laegh wel te suyveren, de bellen 
u y t te halen, de Haringh wel te koonen ende 
spoelen, ... ende zoo stijf te leggen in 't lijf, 
dat yder tonne niet meerder als tweemaal 



bel - bentelen 

behoeft gesprongen te werden, Handv. v. 
Ench. 228a; ook 230a. - In de algemene taal 
kent men b e 11 e n in de zin van neerhangende 
lappen, flarden, b.v.: de bellen hangen bij je 
rok neer. Zie de wdbb. - Ook in de zin van 
een groot glas. II 't is 'en hele bel. Wat 'en 
bellen, moeten we daaruit drinken? Evenzo 
in Friesl. 

belemmeren, zw. ww., trans. Zie de wdbb. -
Het verl. deelw. bel e mme r d wordt ge
bruikt om aan te duiden, dat water met een 
dun vlies van ijs is bedekt. II Kijk, de sloot 
Jeit belemmerd. Het vriest, want de plassen 
bennen belemmerd. 

belij, znw. onz.; zie BELIJD. 
belijd, znw. onz. Soms ook bel ij. Alleen in 

de uitdr. bel ij d heb ben b ij, hinder heb
ben van. I1 Zolang ik er zelf geen belijd bij 
heb, mag-je mijn mes wel gebruiken. Ze heb 
nou al veertien dagen belijd bij de koorts. Ik 
heb toch zoveul belijd bij kouwe voeten. -
In dezelfde zin heeft men in het Fri. b i I ij 
(HALBERTSMA 289) en daarnaast een ww. 
b i I y e, door eigen of anderer schuld lijden. 
In Waterland is be lij d (b lij d) heb ben, 
meer bijzonder aandrang voelen tot ontlasting 
(BOUMAN 12). 

beloken, bnw. Eigenlijk verl. deelw. van het 
verouderde bel uiken. Zie de wdbb. - Ook 
van de lucht. Betrokken, met wolken bedekt. 
11 't Is beloken lucht. - In het Pri. zegt men 
nog: Di 10ft be1ukt, de lucht betrekt 
(HALBERTSMA 298). - Vgl. Rein I, 2269: 
"Tusscen Hijfte ende Ghent hilden si haer 
parlement in ere belokenre (donkere) nacht." 

beloop, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. Zeker 
stevig soort touw, dat om de gereed zijnde 
rollen doek wordt gebonden. 11 Gaan dat 
beloop effen opkloenen. Is 'et beloop alom 
de rollen 'edaan? - Bel 0 0 p komt van b e
lopen in de zin van omgeven, omringen, 
vgl. Mn/. Wdb. 1,866, op belopen 4°. 

belopen, st. WW., trans. ZÓ lopen dat men 
iets bereikt, bereiken. II As je wat voortmake, 
ken-je de trein nog net belopen. - Zie zegsw. 
op PANKOEK. 

Belsehe. Naam van een stuk land te O. Zaan
dam. Thans onbekend. 11 In Jan Heynen
weer: belsehe, 200 (roeden), Polderl. Oostz. I 
(midden 17de e.). 

belt, znw. m. (?) Hoop; van as, mest, enz., in 
tegenstelling met sc hel ven, die uit hooi 
bestaan. Zie de wdbb. 1I Gooi 'et maar op de 
belt. En sal niemant Oelten (I. Belten) maken 
van scharn (mest) opten Hogen-dijck, LAMS 
723 (17de e.). - Vroeger ook als plaats
benaming; wellicht in de zin van heuvel. 11 

De Belt (stuk land in de Oosterwillis onder 
Westzaan, aD 1776). De Belt (idem te Krom
menie in het Noordend), Polderl. Kromm. 
(aD 1665), fO 29. Item een viertel op dien 
belt (te Assendelft, 13de e.), Hs. v. Egmond, 
f O 11 voo Evenzo elders in N.-Holl., b.V.: 
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Item twee want (landmaat) tjeghes den belt .. 
Claes Cuper, van den belt XXXV sc(eUingen), 
aId. fO 104 rO (Heiloo aD 1378). - Vgl. 
HALBERTSMA 550, vlg. op b u I t. 

belten, zw. ww., intr. Belten maken. Zie BELT. 
II En sal niemandt schelven ofte belten op 
den Dijek, of hy sal ruymte laten acht 
voeten of meer (keur v. Oostzaanden, 17de 
(midden 17de e.). 

bemiereken (uitspr. bamieraka), trans. ww. 
Alleen in de uitdr. iets niet bemiere
ken kun n e n, met mierken (inspannend 
turen) niet gedaan kunnen krijgen. Zie MlE
REKEN. II Ik ken 'et niet meer bemiereken: 
't is zo donker, dat je die kleine steken niet 
meer zien kenne. 

ben, znw. VI.; vg!. VUURBEN, LARIEBEN. 
benehok (uitspr. bienahok), znw. onz. Been

derhok, knekelhuis. 
benist, znw. en bnw. Met wisseling van b en m 

in de toonloze lettergreep voor Men i s t. 
Doopsgezind(e). 1I Hij is benist. De beniste 
vermaning (kerk). - Vroeger ook banist, 
b.V. Journ. Caeskoper, 16 Mei 1690. Ben i s t 
is in N.-HoU. onder het volk de gewone 
vorm van het woord. Vg!. ook OUDEMANS, 
Wdb. op Bredero 28. 

bensel (uitspr. bensal, znw. vr. Stevig drie
draads bindtouw, bij zeilemakers en schippers 
in gebruik. 11 Een bossie bensel. Bij 'et marlen 
worden er eerst gaten in 'et zeil 'eprikt, waar 
dan de bensel deur'estoken wordt. Een dwavl 
met twee teerquasten en 2 bos bensel, lis. 
rekening (aO 1685), verz. Honig. - Waar
schijnlijk behoort ben s e I bij bin den en is 
het dus een bijvorm van bin d s e I. 

benselen, zw. ww., trans. Met bensel om
woelen. Thans zelden gebruikt. 11 Dat keer
touw moet nog 'ebenseld worden. - Elders 
ook bei n s e Ie n. 11 Vastgenaaid in 't midden 
van de lengte (een touw) in een gebeinseld 
oog, Selsame Walvisv. 33; vg!. 29. 

bent, znw. onz. Borstelgras, een taaie dunne 
grassoort, die de koeien niet gaarne eten. Lat. 
Nardus stricta (OUDEMANS, Flora 3, 298; VAN 
HALL, Landh. Flora 250). - Ook in de naam 
van een stuk land te Assendelft. ti De bent
acker, Maatb. Assend. (aD 1635). Elders 
dragen andere soorten van gras de naam van 
bent, bentgras; vgl. OUDEMANS, t.a.p. 257, 
274, en BERKHEY, Nat. Hist. 9, 84 en 127. Te 
Wormerveer is ben t de naam der Deschamp
sia caespitosa; zie synon. op HENGSTEBOS. -
Evenzo bij Amsterdam. 
2) Znw. m. Een der drie soorten van hennep: 
de onzijdige. Daarnaast ook ben t hen nep. 
- Vgl. verder HENNEP. 

Bentakker, znw. m.; zie BENT. 
bentel, znw. m. In de uitdr. aan de bentel 

zij n, de buurt op zijn, langs de straat slente
ren, in ongunstige zin (de Wormer). Zie 
BENTELEN. 1I Trijn is weer eens an de bente!. 

bentelen, zw. WW., intr. Langs de straat slente-
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ren; veelal in ongunstige zin (de Wormer). 11 

Je ken wel zien, dat 'et mooi weer is, er 
wordt je me wat 'ebenteld. Een fatsoenlijke 
meid loopt niet zo'n hele avond langes de 
straat te bentelen. - Ook in Waterland 
(BOUMAN 8). In het Ndd. is bentern ge
bruikelijk voor onrustig heen en weer lopen 
van kinderen. Zie DE JAGER, Freq. 1, 19. -
Vgl. BENTEL, BENTELGAT, BENTELKaNTEN en 
GEDENTEL. 

bentelgat, znw. onz. Een vrouw, die veel ben
telt (de Wormer). 11 't Is 'en bentelgat. Ik wil 
niet omgaan mit zo'n bentelgat. 

bentelkonten, zw. ww., intr. Hetzelfde als 
bentelen (de Wormer). 11 Ze mag graag zo 
zondags lopen bentelkonten. 

beppe, beppie, znw.; zie BEBBE. 

beraken, zw. ww., trans. Alleen in de inf. 
Bereiken. 11 Ik ken 'et flessie niet beraken; 
't staat te hoog. Het is er zo laag: as je op je 
tonen staan gane, ken-je de zolder raken. 't Is 
toch zo gemakkelijk zo'n klein kamertje (b.v. 
in een schip), je hoeve (behoeft) nooit op te 
staan, want je ken zittende alles beraken 
(overal bij). - Evenzo in het Stad-Fri. 

beredden, zw. ww., trans. Alleen in de uitdr. 
't is be red, 't is beredderd, 't is klaar, het 
werk is gedaan. 11 't Werk is al bered. - Even
zo in Gron. (MOLEMA). In het Fri. en Stad-Fri. 
berêdden. 

bereddering, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: 
drukte. 11 Wat het die meid 'en bereddering 
op 'er lijf. - Zo iemand noemt men ook wel 
een oot je be red der i n g; zie OOTJE. 

beren (uitspr. béra), zw. ww., intr. Schreeuwen, 
aangaan. Meest in verbinding met sc h ree u
wen. - Soms ook luid schelden (de Wormer). 

11 Lieve hemel! wat beert die op der kinderen. 
- Het woord is ook elders (Holl., Friesl., 
Gron., enz.) bekend; zie de wdbb. 

beretand, znw. m. Op een Binnenvaartuig. In 
het meerv. be r eta n den. Twee rechtop
staande, boven het scheepsboord uitstekende 
balkjes nabij de voorsteven, aan weerskanten 
van de kluizen. 

berevet, znw. onz. Minachtende benaming voor 
buitenlands, gesmolten varkensvet. 11 Een 
potje met berevet. Smeer je laarzen met 
berevet in, aàrs worden ze hard. 

berg, znw. m.; vgl. BARG. 

berk, znw. m. Zekere boom. Het woord werd 
vroeger als bar k uitgesproken, blijkens het 
meermalen voorkomende bar ken hou t, ber
kenhout. 11 Wortelen en tronken van Barken
hout, SOETEBOOM, S. Arc. 378. - Ook in 
O.-Fries!. spreekt men van barke, barken
boom en barkenholt (KOOLMAN 1, 106). 

berm, znw. m. Daarnaast ook b arm. Rand 
van een dijk, weg of akker. Zie de wdbb. en 
vgl. BARMT. - Ook in de naam van een stuk 
land onder Wormer: de Bar m p a a 1. Het 
land heet naar een daarop staande paal. 

berriehaalder, znw. m. Meestal in het meerv. 

bentelen - beschrollen 

De aansprekers, belast met het halen van de 
berrie van het kerkhof; bij een begrafenis 
(Zaandam). 11 De berriehaalders moeten om 
3 uur berrie halen. 

Beryven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Westzaan. Thans onbekend. 11 Die beryven, 
Polderl. Westz. III fO 51 rO , 55 va (a 0 1644). 
- Misschien is de Beryven (Berrie-ven?) het
zelfde stuk land, dat nu het land van Lam
mert Melisz. heet, en waar door deze, vol
gens de overlevering, de berrie gevonden zou 
hebben, waarmede hij in het jaar 1574 zijn 
moeder uit de handen der Spanjaarden redde 
en over het ijs naar Hoorn bracht. Vgl. 
SOETEBOOM, Bat. Eneas, welk toneelstuk over 
dit feit handelt, en VELIUS, Kron. v. Hoorn 
(ed. CENTEN), 407 vlg. 

berzie, znw. vr. Smeerboel, vuiligheid. 11 't Is 
er 'en berzie in huis (een smerige boel). Loop 
niet deur die berzie (modderpoel). - In de 
zin van warboel, drukte, onrust in huis, is het 
woord ook elders in Holl. gebruikelijk. 

bescharen, zw. ww., trans. Beweiden. Thans in 
onbruik. Zie SCHAAR 11 en SCHAREN 11. 11 

Dezelve dijk was leggende op de ende (uit
einden) van particuliere luyden haar landen, 
welke landen deurgaans waren weylanden, 
die met beesten werden beschaart; ook dat 
de aarde seer rauw en moel was. .. en van 
dezelve beesten jaarlijks seer werd geruïneerd 
en bedorven, Handv. v. Assend. verv. 452 
(aa 1662). 

bescheuren (uitspr. baskeura), zw. ww., trans. 
Bij het biljarten. Trekken. 11 Ik ken die bal 
niet bescheuren. 

beschieten (uitspr. baskieta), st. ww. - B e
sc hot e n zij n, ingedommeld zijn. 11 Ik was 
juist beschoten, toe ze brand riepen. - Even
zo bij de 17de-eeuwse Amsterdammers, b.v. 
BREDERO, Griane 1295: Jek slaperighe mensch 
die was daar al beschoten, en Moortje 1690: 
Sy a1ch en was beschoten. 

beschietsel (uitspr. baskiesal), znw. onz. Be
hangsel (de Warmer). 11 We hebben 'en nieuw 
beschietsel in de voorkamer 'kregen. 

beschijten, st. ww. Zie de wdbb. - Zegsw. Er 
bescheten uitzien, een ongezond, zieke
lijk voorkomen hebben. - In een bes c h e
ten doe kj e, in zinnen als: Ik wou dat ik al 
'et geld, dat hij verbrast heb, in 'en bescheten 
doekie had. 

beschikken, zw. ww., trans. In orde brengen, 
van de fijne was. 11 Ik moet vanmiddag nog 
de boorden en manchetten beschikken, dan 
ben ik klaar. De was is beschikt. 

beschikster, znw. vr. Een vrouw, die van het 
"beschikken" der was haar beroep maakt. 

beschrollen (uitspr. baskrolla), zw. ww., trans. 
Vitten, aanmerkingen maken op; ook voor 
de gek houden, in het zonnetje zetten. - Vgl. 
Ned. schrollen op, vitten, smalen op. 11 

Hoor ers, oud, je beschrolIe me niet, hoor! 
Hij wier (werd) toch zo beschrold. 



beschuit - besse! 

beschuit (uitspr. beskoit), znw. vr. Zegsw. 't 1 s 
een f ij neb e s c h u i t, hij is niet goed te 
vertrouwen. - Een beschuitje, een fijn 
kneepje, b.V. in het vel van de hand. 11 Wat 
wil-je, 'en broodje of 'en beschuitje? (vraag 
aan iemand, die men voor de aardigheid wil 
knijpen). - Evenzo een beschuitje met 
s u i k e r, een kneepje in de kin. Hetzelfde 
heet elders een (boeren)beschuitje (VAN 
DALE). - Vgl. KNABBELBESCHUITJE. 

beschuitbolder, znw. m. Beschuitbolder; een 
bol (rond broodje) van beschuitdeeg gekneed, 
die, na eenmaal te zijn gebakken, terwijl hij 
nog zacht is wordt doorgesneden met het 
"holdermes", zodat men twee beschuiten ver
krijgt; een hoge en een platte. 11 As de slaap
kamer wordt schoon 'emaakt, trakteer ik op 
beschuitsbolders. 

beseeuwen, zw. ww., intr. Ook bezeeuwen. 
ontstellen, verschrikken. 11 Wat ben ik daar 
pas bezeeuwd; daar viel me die jongen temet 
te water. - Ook flauw vallen. 11 Hij beseeuwde 
van de honger. As je .nog langer in die kolen
damp had zitten moeten, zou je bezeeuwd 
hebben. Der lag 'en vlieg in de melk, maar-i 
bezeeuwde niet: toe-i er uit was vloog-i weg. -
Ook in W.-Fries!. kent men bes e e uwe n in 
de zin van verschrikken, verbleken. Evenzo 
Fri. bis a u w je en s a u w je, ontstellen, bij 
bezwijmen af (HALBERTSMA 327 vlg.). Vgl. ook 
Hs. Pelgrimage 93d (zie bronnenlijst Mn/. 
Wdb.): Mine tonge is verzawen ende daerom 
is si geheten bi harer namen meyneedich. 
Ver zee u w d, zeeziek, ongesteld, in v e r
zee u w d van der eis is in geheel Holland 
bekend (VAN DALE). Misschien behoort dit 
echter, met het door KIL. vermelde bes e e u
wen, madefieri aqua marina (nat worden 
door zeewater), en b e-s e e u w t go e d, mer
ces salo infectae, sive madefactae (door zee
water beschadigd goed), bij zee. Te Krom
menie zegt men ook: het bezeeuwt al, het 
zakt al af, het komt wat bij, de zaak wordt 
al wat vergeten. 

besiggelen, zw. ww., trans. Beetnemen, be
dotten. 11 Wees maar niet bang, ik zeI je niet 
besiggelen. Ze hebben je besiggeld, hoor. - In 
de Wormer gebruikt men in dezelfde zin 
bezaggelen. Dat's 'en kwaje koopman, hij 
heb er al heel wat bezaggeld. - In de Beem
ster zegt men bes j ag gel e n (BOUMAN 9). 
Evenzo in het Fri. bes j ag gel j e. Het woord 
is wellicht aan de jodentaal ontleend. B ez a g
gel e n zou echter ook kunnen betekenen 
maken dat iemand gaat zaggelen; zie SAGGE
LEN. Vg!. voorts BESJOECHELD. In het land van 
Kuik zegt men se g gel e n voor twisten, 
kijven, onder het spelen of bij het maken van 
overeenkomsten (Navorscher 10, 89). 

besitsel (uitspr. bosissol), znw. onz. Behangsel 
(de Wormer). Van het nu ongebruikelijke ww. 
bes i t sen, met sits behangen. 11 Wat is er 
'en grote scheur in 'et besissel. 
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besjoecheld, bnw. Bezeten, gek. !I Ben-je be
sjoecheld? Een van me broers is besjoecheld. 
Een besjoecheld vrouwtje. - Evenzo in het 
Stad-Fri.: Bist besjoecheld? - Het woord 
hangt wellicht samen met Fri. bis u c h t (Mni. 
bes i eet), dat dezelfde betekenis heeft. V g!. 
ook BESIGGELEN. 

beslagen, veri. deelw. van bes I a a n in de zin 
van uitslaan, door vochtigheid. Vochtig. I1 

Het is erg vochtig in huis, de kleren hangen 
beslagen in de kast. 

beslobd (uitspr. biJstopt), bnw. Eigenlijk verl. 
deelw. van bes lob ben; vgl. SLOBBEN. Be
modderd, beslijkt. 11 Wat ben-je beslobd, heb
je in 'en prutsloot 'ezeten? Hij kwam doornat 
en beslobd thuis. 

besluiten, st. ww.; vgl. besloten bor op 
BOR. 

besmettelijk, bnw. Licht besmet wordende, ge
makkelijk vuil aannemende. 11 Zo'n witte 
mantel is mijn te besmettelijk. Pak dat lint 
niet met vuile vingers an; 't is erg besmette
lijk. Evenzo elders in Holl. 

besmeuren, zw. ww., trans. Besmeren, bevlek
ken. i: Wat heb-je je boezel besmeurd. Je 
moete de tafel niet zo besmeuren. - Evenzo 
bij de 17de-eeuwse Amsterdammers, b.v. 
VONDEL (VAN HELTEN, Vondel's Taal, § 16). 
Ook nog in Z.-Neder!. (SCHUERMANS 46). Vgl. 
verder Mnl. Wdb. op besmeuren. 

besmoezelen, zw. ww., trans. Vuil maken, 
smetten maken op. Zie SMOEZELEN. 11 Besmoe
zel die boeken niet met je vuile handen. Wat 
is die lijst besmoezeld, je ken zien, dat hij in 
heel wat handen 'eweest is. - Evenzo elders 
in Holl. en in Utrecht. Zie DE JAGER, Freq. 1, 
633. 

besnarrelen, zw. ww., trans. Bedotten, door 
list benadelen. Vg!. SNARREN. 11 Je magge 
(moogt) met hun wel oppassen; as hij je ken 
besnarrelen, dan laat hij het niet. Zoek-je me 
weer te besnarrelen? ik moet dertien knikkers 
hebben en gien twaalf. - Synon. besiggelen, 
bezaggelen, besnierzelen. 

besnierzelen, zw. ww., trans. Hetz. als besnar
relen. Vgl. SNIERSEL. 11 Hoor ers, as je me 
besnierzele, zal ik je wel aars leren. - Evenzo 
in Utrecht en waarschijnlijk ook elders. 

Besse. Naam van een stuk land in de Kalver
polder. 11 De Besse, Custb. (aO 1741). - Vgl. 
voor de oorsprong wellicht: Een stuck lants 
genaemt Besses kamp (te Jisp, aO 1649), Hs. 
T. 246, fO 83 vO

, provo archief. BES en BESSE 
komen beide als geslachtsnaam voor. 

bessel (uitspr. bessol), znw. onz. Oprijg, op
naaisel in een vrouwenrok, een ingenomen 
zoom midden in de rok, om deze te verkorten 
en later te kunnen uitleggen. 11 Die rok is me 
veuis te lang, ik zeI der maar 'en bessel in 
maken. - Evenzo in N.-Holl. Bes s e I is ont
staan uit bes tel. In Friesl. spreekt men van 
bes tel t h r i e d, besteldraad, en kent men 
nog het ww. bêzje (volgens HALBERTSMA 



27 

348 ook beste, biste), een zoom op een 
kleed naaien. Evenzo Mnl bes ten en Eng. 
tob ast e, rijgen, los opnaaien. 

bestaan, znw. onz. In de uitdr. iet sin zij n 
bestaan hebben, in zijn aard hebben. 11 

Om anderen kwaad te doen, dat heb ik zo niet 
in me bestaan (ligt niet in mijn aard). Maart je 
is niet erg gauw; dat heb ze niet in der be
staan. Ze heb 'et in der bestaan om altoos op 
'en ander af te halen. - Evenzo Fri. h y het 
sa'n bistean (natuur). Vgl. ook HALBERTSMA 
348; bis tea n, cujusdam indo lis esse: Heit 
is nat gjirrich; sa bistiet hy nat; mar wol 
sünich (vader is niet gierig, dat heeft hij niet 
in zijn bestaan; maar wel zuinig). 

bestal (uitspr. bastai), znw. Alleen in enkele 
uitdr.: Ergens geen bestal in zien, er 
niets vreemds of on behoorlijks in zien, er zich 
niet aan ergeren. Evenzo elders in Hall. -
't Is zonder bestal, men kan er geen 
redelijke aanmerking op maken. - Met b e
s tal sta an en go ed be stal m a ken, niet 
misstaan, niet hinderlijk zijn voor het oog; 
van gebreken aan kledingstukken, enz. 11 Nou 
hoor, 'et staat met bestal: je ken 'em best 
dragen (van een gescheurde, maar herstelde 
japon). Het maakt goed bestal, al is er ok 'en 
vlek op. - Bes t a I staat waarschijnlijk voor 
m e(s)s t a I, mis sta I, mis sta n d; vgl. BE
NIST. In de beide laatste uitdrukkingen is 
bes t a I dan onjuist gebruikt; zij zullen ont
staan zijn, toen men de eigenlijke betekenis 
van het woord niet meer voelde. Men zegt 
ook: Nou, hoor,'et staat niet met bestal (er 
is geen aanmerking op te maken). Dit is de 
juiste vorm der uitdrukking, die dikwijls ver
keerd gebruikt wordt. 

besteden, zw. ww., trans. Van de hand doen, 
van zich schuiven; van iets onaangenaams. 11 

(Iemand, die zijn werk wel wil staken, omdat 
het hem te zwaar valt, of verveelt, of het 
loon hem te gering is, zegt): Ik wil het wel 
besteden. - Evenzo elders in Hall. en in 
Fries!. - Vgl. de betekenissen van de hand 
doen, verkopen en geven, schenken, die b e
steden eertijds eigen waren; zie Mnl. Wdb. 
I, 1108. De oorspronkelijke betekenis is 
plaatsen, een plaats geven. 

bestel, znw. onz.; zie BESSEL. 
bestellen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. Het 
vee bes teIl e n, het ' s avonds verzorgen. 
Synon. jaden. 11 'En goeie boer bestelt zen 
vee geregeld 's aves. 

bestelt je (uitspr. basteltja), znw. onz. Alleen in 
de uitdr. een a ard i g bes te!tj e, een vlug, 
handig meisje. 11 Guurt is toch zo'n aardig 
bestelt je. - Eigenlijk is een bes tel t je 
iemand die alles goed bestelt en bezorgt; later 
ging deze betekenis over in die van aardig, 
handig persoontje. Vgl. BESTRUKJE. 

bestrukje (uitspr. bastrukkie), znw. onz. Een 
vreemd persoontje, iemand van ongewone ge
stalte (de Wormer). 11 Kijk wat komt deer 

bessel - betien 

(daar) 'en klein bestrukkie an. Trijn is zo'n 
aardig bestrukkie. - In de Beemster is een 
bes t ruk j e iemand, die een huishouding 
goed bestuurt en bestrukt, en betekent b e
st ruk ken waarnemen, behartigen, in orde 
houden. Ze zal het wel goed bestrukken, het 
is net zo'n bestrukje (BOUMAN 9, Navorscher 
4, 193). - Vgl. ook: 't Is Klaasje voor, 't is 
Klaasje na, I Klaas moet het al bestrukken: I 
en alles was ik gadesla, I mag doorgaans wel 
gelukken, WOLFF en DEKEN, Econ. Liedjes (ed. 
1792) 15. Op Tessel zegt men bestruken. 
11 Peet had wat met de notaris te bestruke 
(bedisselen), Sch. t. W. 1, 310. - Een soort
gelijke overgang van betekenis als bij b e
st ruk je, eerst iemand die alles goed be
strukt en bezorgt, en later ook een aardig of 
vreemd persoontje, vindt men men bij be
s tel t j e, zie aldaar. 

bestunneken (uitspr. bastunnaka), zw. ww., 
trans. Bedisselen, in orde brengen. Zie STUN
NEK EN. 11 Er valt voor zo'n bruiloft heel wat 
te bestunneken. Ik heb geen hulp nodig, ik 
ken alles alleen wel bestunneken. - Zie synon. 
op BEKLEUTEREN. 

bestuntelen (uitspr. bastuntala), zw. ww., trans. 
Beredderen, in orde maken; met het bijdenk
beeld dat dit st u n tel i g, onhandig, gaat. Zie 
STUNTELEN. 11 Laat hem zijn gank maar gaan, 
hij zei dat zaakje alleen wel bestuntelen. Dat 
heeft hij toch nog al aardig bestunteld. - Zie 
synon. op BEKLEUTEREN. 

bestvat, znw. onz. Een vat bier met brande
wijn gemengd, dat door de patroon tot trac
tatie aan zijn werkvolk wordt gegeven. Dit 
gebeurt o.a. als het dak op een nieuw gebouwd 
huis is gezet of een nieuwe as in de molen is 
gestoken. Tegenwoordig heet elke dergelijke 
tractatie zo, ook al blijft het oorspronkelijk 
bestvat achterwege. II De baas zeI 'en bestvat 
geven. Bestvat houden (feestvieren). We ganen 
na bestvat (te partij, te bruiloft). - In soort
gelijke zin ook in de Beemster: onthaal, trac
tatie, feest bij verloving, verjaring, verhuizing, 
enz. II De vrienden op het bestvat nodigen 
(BOUMAN 9). - Vandaar BEST VATTEN. 

bestvatten, zw. ww., intr. Bes/vat houden; zie 
BESTVAT. - Ook in de Beemster. 

bet, bijw.; vgI. MEUGEBET. 
beteutig, bnw. en bijw. Beuzelig, peuterig, 

onhandig. Van te u t, zeur, sukkel. 11 't Is wel 
'en goejig mens, maar ze is wat beteutig. Hè, 
wat ben-je beteutig bezig. 

betien (uitspr. ba tien), onz. ww. Alleen in de 
uitdr. I a ten bet i e n, laten betijen, laten 
begaan, daarlaten. 11 Kom, laat betien (schei 
uit). Die zaak is nou wel uit, laat 'et maar 
betien (laat het er maar bij blijven). - De 
vorm I at e n bet i e n is ook verderop in 
N.-Holl. en in het Stad-Fri. gebruikelijk. In 
de 17de e. vindt men hem o.a. bij HOOFT en 
BREDERa; vgl. OUDEMANS Wdb. op Bredero 49. 



betippen - beveraas 

betippen, zw. WW., trans. Bekel/ren, bij allerlei 
kinderspelen. 11 Je lope op rooie stien, ik betip 
je. Je ben betipt. - Zie TIP en STEENTJE-BETIP. 

betoeterd, bnw. Eigenlijk ver!. deelw. van het 
niet gebruikelijke bet 0 e ter e n, tenzij het 
woord naar analogie van andere dergelijke 
uitdrukkingen is gevormd. Alleen in: Be n-j e 
bet 0 e ter d? ben je gek, wat bezielt je? -
Evenzo Stad-Pri. be tutert. Vgl. Ned. be
teuterd. 

betrap en, zw. ww., trans. Betrappen. Thans 
verouderd, behalve in het verl. deelwoord 
bet r a a p t, dat nog gebruikt wordt. 11 Hij 
wier net betraapt, toe-i 'et geld uit de laad 
nam. Neemt op uwe ganghen achte, soo en 
wordt ghy dan niet betraept, Saender Bloeme
stralen 275. Hoe noodig dat het was de sonden 
uyt te bannen, hoe licht de felle Dood ons 
eens betrapen kon, SCHAAP, Bloemt. 219. -
In de 17 de e. is bet rap e n in Holl. nog in 
volIe gebruik, vg!. OUDEMANS 1, 648, en Wdb. 
op Bredero 49. In de Middeleeuwen was de 
vorm bet rap pen nog onbekend; zie M nl. 
Wdb. op betrapen. 

betrappen, zw. ww.; zie BETRAPEN. 

betrouwd, verl. deelw. van bet rou wen; ook 
als bnw. Vertrouwbaar. 11 Het ijs is nou be
trouwd, je mag er wel op. 't Is geen betrouwd 
ijs. De brug is niet meer betrouwd. - Iet s 
betrouwd zijn, gerust met de zorg voor 
iets belast kunnende worden. 11 Hij is geen 
potlood betrouwd; hij schrijft overal op. Je 
moete eerst wat groter wezen, eer dat je 'en 
horloge betrouwd benne. - Het i s b e
t rou w d, het is vertrouwd, veilig. 11 't Is 
eigentlijk niet betrouwd, dat die twee klein
tjes allenig op straat lopen. - Evenzo in 
Fries!. 

beug, znw. vr. In de uitdr. de beug zetten, 
's avonds /zet viswant uitzetten, waarmede 
men de volgende dag gaat vissen. De beug 
is de gehele voorraad netten of want, waar
van die dag gebruik zal worden gemaakt; 
men bezigt de uitdrukking van alle soorten 
van vistuig, zelfs van aaldobbers. - Beu g 
wordt bij VAN DALE vermeld als benaming 
van een groot net voor de kabeljauw- en 
schelvisvangst. Volgens HALBERTSMA 232 is 
het woord ook gebruikelijk voor een paar 
vissersschuiten, die voor de wind zeilende 
samen een sleepnet voorttrekken om garnalen 
te vangen. 

beugel, znw. m.; vgl. ROEDBEUGEL. 

beuk (I), znw. m. Beukeboom. Vroeger boek, 
welke vorm nu nog slechts gebruikelijk is in 
boek eneu t, beukenoot, en boeken, van 
beukenhout gemaakt. 11 Boeken planken. 
Boeken vuisten en keephouten. - Zie verder 
de wdbb. 

beuk (II), znw. Ook in de verkl. beukie. 
Kleine ijzeren kookpot, met hengsel, doch 
zonder poten. 11 Kook de gort maar in 'et 
beukie. Wie mag vandaag de beuk uitslik-
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ken? Heb-je de beuk al 'eschrobt. - Wellicht 
is vroeger ook de verk!. beu ken in gebruik 
geweest. De woordenlijst in Karaktersch. 335 
geeft althans op: het beuken is geborten 
(gebarsten). 

Beukel-halfmad, znw. onz. Naam van een stuk 
land te Assendelft. Thans onbekend. 11 Claes 
Duyvessen, de beukei 112 maden, in Ouwe 
Jans-weer (tweemaal; 152 en 290 roeden 
groot), Maatb. Assend. (aO 1635). - Misschien 
is Beu kei hier de bekende mansnaam en is 
er sprake van de halfmaden van Beukel. 

beuker, znw. m. Een kleine, doch stevige 
jongen. 11 Waar zou zo'n kleine beuker zich 
al mee bemoeien. Jan is in die paar jaar flink 
'egroeid, 't is 'en aardige beuker 'eworden. -
Evenzo elders in N.-Holl. en in Fries!. en 
Gron.; zie de wdbb. 

beulen, zw. ww., intr. Zeker spel met twee 
grote knikkers (pollen), waarbij de beide 
spelers om beurten hard naar elkanders pol 
smijten, ten einde deze te verbrijzelen. Dit 
smijten heet te Assendelft beu I e n. 

beuling, znw. m. - In de bouwkunde. Een 
houtversiering aan deuren, enz., welke naast 
een naad wordt aangebracht, om deze minder 
zichtbaar te maken, en bestaande in een 
beulingvormige a/schaving der kanten van 
het hout. Dit geschiedt door middel van de 
beu I i n g sc h a a f, die een boogvormige 
snede heeft. Heeft de beu li n g de vorm van 
een eierschaal dan spreekt men van een 
e ier beu 1 ing. 

beulingschaaf, znw. vr.; zie BEULING. 

beuning, znw. vr. Beun, plankier; planken ge
timmerte langs het water, waar schuiten kun
nen aanleggen enz. - In dezelfde zin in Gron. 
buning (MOLEMA 62). - Vgl. BUNING. 

Beuning, znw. vr.; vgl. BUNING. 

Beuntje, znw. onz.; vgl. BOONTJE. 
beuren, zw. ww., intr. Gebeuren. 11 Dat zei niet 

beuren. As 'et weêr beurt, stuur ik je weg. 
Ik wachtte, maar er beurde niks. Wat is hier 
'beurd (of 'ebeurd)? 't Is 'ebeurd Ct is gedaan, 
't is uit). 't Vriezen is 'ebeurd. - Deze vorm 
is in geheel N.-Holl. de gewone. 

beurs, znw. vr. Zegsw. Sparen en verga
ren m a a k t kie in e beu r s jes g r 00 t. 
- Ook als naam van een stuk land te Assen
delft. I1 Die beurse, Maatb. Assend. (aO 1634). 
- In de zin van koopmansbeurs in de uitdr. 
beurs houden, in een groep met elkaar 
staan praten. 11 Het werkvolk hield weer beurs 
en voerde geen slag uit. - Zie BEURZEN. 

beurt, znw. vr.; vgl. VERBEUKTEN. 

beurzen, zw. ww., intr. Beurs houden, in 
groepen met elkaar staan praten. Vgl. BEURS. 

11 Er staat altoos 'en troep los volk bij de 
sluis te beurzen. Toe ik er vanavend langes 
ging, stingen Trijn en Griet bij Neel an de 
deur te beurzen. 

beuzem, znw. m.; zie BEZEM. 

beveraas (uitspr. béviJraas, met hoofdtoon op 
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aas), znw. vr. Zekere winterdrank, bestaande 
uit oud bier en wijn, met suiker, kaneel, 
notemuskaat, enz. door elkaar gekookt, en 
warm gedronken. Thans weinig gebruikelijk. 

11 As je van 't. ijs komme (komt), doet die 
beveraas je goed. - B e ver a a s wordt ook in 
Hs. Kool vermeld en was in de vorige eeuw 
dus ook elders in N.-Holi. gebruikelijk. -
Het woord is uit het Romaans overgenomen 
en betekent letterlijk drank. V gI. Ofra, b e
vrage, drinkgeld GODEFROY 1, 642), Fra. 
b re u vage, drank, Eng. bever age, Ital. 
beveraggi o. 

bevloten, zw. ww. Alleen in de uitdr. het 
niet kunnen bevloten, met de voeten 
geen grond kunnen krijgen, aangezien het 
water te diep is, niet in het water kunnen 
staan, b.v. van een visser die zich langs het 
boord van zijn schip in het water wil neer
laten, van baggerlieden, die zich te water 
begeven, enz. 11 Ik zei maar weer an boord 
klimmen, ik ken 'et niet bevloten. Gaan daar 
maar niet te water, daar ken-je 'et toch niet 
bevloten. - Vgl. VLOTEN. 

bewarmen, zw. ww., wederk. Zich verwarmen. 
Alleen in de uitdr. zich niet kunnen 
bewarmen. 11 't Is zo koud, dat je je niet 
bewarmen kenne. Ik heb zeker koorts, ik ken 
me niet bewarmen. - Evenzo elders in N.
Holl. In het Mnl. komt be war men, trans., 
voor in de zin van verwarmen, koesteren; zie 
Mnl. Wdb. I, 1209. 

bewinnen, st. ww., trans. Door werken ver
dienen. Alleen in de inf. met de ontkenning 
niet. 11 't Is niet te bewinnen, zoveul geld 
geef-je uit. Zo'n dure japon ken ik niet be
winnen. 

bezaan, znw. vr. Ook als naam van een stuk 
land te Oostzaan. Wel zo geheten naar de 
vorm. 11 De bezaan, Polderl. Oostz. I (17de 
e.). - In de vorige eeuw was be z a a n tj e 
ook in gebruik als benaming voor een bont 
dasje om de hals, van mannen. Dit is tbans 
verouderd. 

bezaggelen, zw. WW.; zie BESIGGELEN. 
bezeeuwen, zw. ww.; zie BESEEUWEN. 
bezem, znw. m. Daarnaast beu z e m. In verkl. 

beuzempie. Ook in de zin van stoffer. Een 
1 a n geb e z e m, stoffer met lange stok. 

bezemstaal, znw. m. Bezemsteel. - Ook als 
schertsende benaming voor een magere vrouw. 
11 Wat 'en bezemstaal. 

bezig, bnw. Bedrijvig; zie zegsw. op BALIE Il. 
bezwelgen, st. ww., trans. In de uitdr. het 

niet kunnen bezwelgen, een te gelijk 
toestromende grote voorraad vloeistof niet 
kunnen verzwelgen, inslikken. 11 Met zo'n 
plasregen kennen de goten 'et niet bezwelgen. 
- Beswelgen komt ook in het Mnl. voor; 
zie Mnl. Wdb. lIl, 1128. 

bezwijken, st. ww. Zie de wdbb. - Ie man d 
ni e t be zw ij ken, hem niet verlaten, altijd 
bij hem zijn. 11 De hond bezwijkt me niet. Ze 

beveraas - biesbauw 

is zo op die pop 'esteld; hij bezwijkt haar niet. 
- Evenzo in het Mnl. beswiken, in de 
steek laten. 

bibber, znw. m. Koorts. 11 Ik heb de bibber. 
Vijf had de bibber in 'et lijf (uit een kinder
rijm). 

bidden, st. WW.; zie een zegsw. op WEES. 
biebel, znw. m. Daarnaast ook b r i eb e I. 

Meestal in de samenst. s not b(r)i e bel; zie 
aldaar. Snotneus. Scheldwoord. 11 Lillike 
biebel. . - Zie BIJBEL. 

biekeren, zw. ww., intr. Riet en ruigte bran-
den. Thans onbekend; zie op BEKENEN. 

bien, znw. onz.; zie BEEN. 
bier, znw. m.; zie een zegsw. op ROOD. 
bieren, zw. ww., intr. Bierdrinken. Inzonder-

heid bij de wevers te Assendelft; op zaterdag
middag vóór Pinksteren (Luilak) naar Krom
menie gaan, om bij hun patroons bier te 
drinken zoveel ze lust.en. 11 Is Piet nag uit 
bieren 'eweest? Ik gaan vanmiddag uit bieren. 

'biersasser, znw. m. Bierzuiper. Zie SASSER. 11 

Gaan toch niet bij die biersassers zitten. 
biertje, znw. onz. Zekere maat voor melk. 

Thans in onbruik. Het woord is echter nog 
aan oude mensen bekend. 11 24 Biertjes koe
melk in de Maymaand geven 6 pond wrongel 
als de kaas uyt de pers komt, en 14 biertjes 
schapemelk geven zo veel WTongel als 24 bier 
koe-melk; 2 halve stuyvers koppen doen één 
biertje, Advers. Oostwoud, fO 878. - In de 
17 de e. is een bie r t j e een maat of een kan 
bier. 11 Waard, wat is hier verteert? - De Man 
ses biertjes. - Wel daar is achtien stuyvers, 
N.-Holl. Rustenburg 18. In de Amsterdamse 
kluchten komt het woord in deze zin her
haaldelijk voor. Vgl. BREDERO, Klucht v. d. 
Koe vs. 120 noot, 181, 222, en OUDEMANS, 
Wdb. op Bredero 54. 

Bierweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
onder Oostzaanden. Nu onbekend. 11 Het 
bierweer, Polder!. Oostz. I (17de e.). 

biesbauw, znw. m. Alleen in de zegsw. In de 
bie s b a uw (b i e z eba u w) zij n, in de ver
legenheid zitten, teneinde raad zijn. 11 Hij is 
helemaal in de biezebauw. - Evenzo elders in 
N.-HolI. Vgl. b.V. FOKKE, De Vrouw is de 
baas (ed. 1828), 1, 173: Gelyk ik ook reeds 
gezegd heb dat de... mannen,... er ook 
dikwijls lelijk mee in de biesbouw komen. -
Bie s b a u w betekent oorspronkelijk horzel, 
die door zijn steken het vee aan het biezen 
(bijzen) brengt. Vgl. Pri. b 0 u, b a u, b a uwe, 
horzel (HALBERT5MA 470), Ned. korenbout, 
rom b 0 u t, met het verouderde bie sb 0 u t 
(KIL.) in dezelfde zin, en bie zen, bij zen, 
wild rondlopen, van het vee (Mnl. Wdb. I, 
1270; VAN DALE). Hiervan afgeleid is bie s
b a uwe n, voor de biesbauw vluchten; vgl. 
bie sb 0 u ten, discurere cum impetu et 
strepitu (KIL.), PrL b î z e b à u w t je, pret 
maken, heen en weer vliegen, van stoeiende 
knapen en meisjes (HALBERTSMA 326). - In de 



biesbauw - bil 

bie s b a u w zij n zal dus eigenlijk betekenen 
ten prooi zijn aan de biesbauw, biesbauwen. 
- Over bie t eba u w, bij te b a u w, spook, 
vergelijke men de wdbb. 

Biestkamp, znw. m. Naam van een stuk land 
onder Assendelft, in de Binnenkaag. I1 Die 
Byestcamp, GONNET, Zijlkl. 410 (aD 145); de 
Biestkamp, Polderl. Assend. I fO 55 rO (aD 
1600). Soms ook: Bieskamp, Maatb. Assend. 
(aD 1635). - Misschien is biest in deze naam 
de dialectische vorm van be est, die b.v. nog 
bij BREDERO voorkomt. 

biet, znw. VI.; zie SNIJBIET. Vgl. ZWAMBIET. 

bieten, zw. ww., intr. Van koeien. Het uit
zakken der baarmoeder, b.v. na het kalven, 
als gevolg van spierverslapping. Vgl. BERKHEY, 

Nat. Hist. 7, 360. 11 Die koe biet. - Vandaar 
het znw. bieter, koe die biet. 11 't Is 'en 
bieter. - Evenzo in de Beemster. 

bieter, znw.; zie BIETEN. 

bietlijf, znw. onz. Het naar buiten geschoten 
deel der schede van een koe; zie BIETEN en 
LIJF. 11 De koe zijn bietlijf hang er uit, steek 
'et er weer in. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 11). 

big, znw. onz. Jong varken. - Ook als naam 
van enige molens. 11 Het oude Big (op de 
Koog en te Assendelft). 't Jonge Big (te Zaan
dijk en te Assendelft). 11 Fr a n s ebi g, 
scheldnaam voor de leerlingen van een Franse 
school, thans te Zaandam ook voor die der 
Hogere Burgerschool. - Zo ook elders in Holl. 

bij, voorz.; vgl. KORTBIJ; zie een zegsw. op 
KIJKEN. 

bijbel, znw. m. Daarnaast nog bie bel in de 
uitdr. zo koud as 'en biebel, steenkoud. 

bijhen, bijw.; zie HENNEBIJ. 
bijl, znw. vr. - Ook als naam van vele stukken 

land, die de vorm van een bijl hebben. 11 Het 
bijltgen (te Assendelft), Polderl. Assend. I 
f O 70 rO (aD 1600). Neel Steffes suyt aen 
geleghen met een bijl, Maatb. Assend. (aD 
1635). Een stucke lants ghenaempt dye bijll 
(onder Westzaanden), Hs. U. 137 (aD 1592), 
proVo archief. De Bijlen (onder O. Zaandam), 
Custb. (aD 1743). - Verder in samenst.: Die 
bijlackers, Stoe/b. Assend. fO 37 rO (17de e.). 
- Jan Dirck Huysers bij1camp. Maatb. As
send. (aO I635). - De bijlstreng, Polderl. Oostz. 
Il (aO 1782). - Die bijlstrepen, Polderl. Westz. 
lIl, fO 16 V O (aO 1644). - Die bijlweyt, Maatb. 
Assend. (aO 1633). - Vgl. STEKENBIJL. 

bijlakker, bijlkamp, bijlstreng, bijlstreep, bijl
weide, znw., zie BIJL. 

*bijs, znw.; zie PIKKEBIJS. 
bijspui, znw. onz. Bij boeren. Bijzaak. Bena

ming voor al hun produkten, behalve boter 
en kaas (die voor hen hoofdzaak zijn), dus: 
aanfok van vee voor verkoop, afzet van vee 
in het najaar, het houden van zeugen voor 
aanfok van biggen, het vetmaken van varkens 
voor de markt, het mesten van kalveren enz. 
11 Skêpen dat is maar bij spul. Spijtig dat de 
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kees zo'n bietje geldt en de bij spullen ook. 
bijster, bnw. Zie de wdbb. Ook in slechte 

toestand, arm, doch alleen in de uitdr. rij k 
of bij st e r, rijk of arm. - Deze bet. van 
bij s ter komt ook in het Mnl. voor; zie Mnl. 
Wdb. J, 1252. 

bijt, znw. vr. Zegsw. 'k Moet bijt hakken 
en boelhuis houden, (van iemand, die 
veel beweging maakt, maar niets doet). Bijt 
hakken laat men door zijn knecht doen en 
boelhuis houden door een makelaar. 

bijten, st. ww.; zie zegsw. op ACHTENTWINTIG. 

bijter, znw. m. - In een pelmolen. Benaming 
van zekere touwen. De snaren (touwen), die 
over de schijven lopen worden onderscheiden 
in bijters en sulders. De sulders kan men 
laten vieren, zodat zij sullen en de schijven 
niet meer in beweging brengen; de bijters 
echter blijven dan nog zo strak gespannen, 
dat zij de schijven doen draaien. - Zie de 
samenst. OOREBIJTER, SPEKKEBIJTER, STIJLE

BIJTER. 
bijthakkertje, znw. onz. Een blauwe (of rode) 

das of zakdoek, die men om de hals geknoopt 
heeft, en die op de rug met een punt neer
hangt. Inzonderheid door oude mannen tegen 
de koude gedragen. Oorspronkelijk wel zo 
genoemd omdat men bij het bijthakken zulk 
een doek omdeed. 11 Hij heb 'en bijthakkertje 
om. 

Bijweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
te O. Zaandam. 11 't Bijweer, Custb (aO 1741). 

bijworp (met klemt. op bij), znw. m. IJzeren 
ring, waarmede metalen landbouwgereed
schappen (zeisen, haken, klauwen, enz.) aan 
de houten steel worden bevestigd. De b ij
wor p wordt met een pen en wiggen vastge
maakt. 

bijzuk (met klemt. op wk), bijw. Bijzonder, 
toevallig, casueel. 11 't Is toch al bijzuk, dat 'et 
net zó beuren moet. 

bik. Alleen in de uitdr. dat is bik, dat is 
binnen, dat is mijn! 

bikken, zw. ww.; vgl. SLIKKEBIKKEN. 

bikker, znw. m. Ook bikkerd. Slimmerd, 
leuke vent. !I 't Is 'en goocheme bikker. Men 
zegt ook: 't is 'en gare bikkerd. 

bil, znw. m. Zegsw. Nou zelle we zien wie 
de b I ank s t ebi 11 e n het (b.v. wanneer 
alle spelers hun kaarten "blootleggen", om te 
bepalen wie het spel wint). De uitdr. is ook in 
Friesl. bekend; zie HALBERTSMA 285. 11 Te 
Krommenie zegt men; zie n wie de b I a n k
ste billen heeft voor: zien wie het be
slissende spel wint (wanneer elk der spelers 
één of evenveel spellen heeft gewonnen). 
Vgl. ook broekie-val. - Een blote
bi II en-g ez i ch t, een melkmuil. Zo ook 
elders. - Een blo t e-b ill e n-s m a a k, een 
kinderachtige smaak in de mond. 11 Kom, ik 
zeI er maar ientje pakken (een bord nemen), 
om die bloote-billen-smaak weg te krijgen. -
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Zie nog een zegsw. op DONKER. - Vgl. WRIK

BILLEN. 
billebouters, znw. meerv. Schertsend voor 

billen; inzonderheid van kleine kinderen. 11 

Wat 'en lekkere dikke biIIebouters. 
bilwagen, znw. m. In de uitdr. met de bil

wa gen u i t rij den g a a n, te voet gaan. 11 

Hoe gaan-je na huis? - Nou, mit de bilwagen. 
bin, voorz. Binnen. Thans verouderd, en alleen 

nog bewaard in de samenst. Bin k a a i k en 
misschien in bin kas; zie aldaar. 11 Wat Boom 
dat bombt (bomt) en hol is bin, dat is geen 
Boom na mijnen sin, Saenl. Wassende Roos 
12. - Vgl. Mnl. Wdb. I, 1258 op bin. - In 
het Fri. spreekt men nog van bin h û s, bi n
doar. 

bindel, znw. m.; soms onz. Het touw met 
ijzeren haak, waarmee de hooischuit wordt 
gemend (Assendelft). Aan de schuit is een 
strop, waaraan de bin del wordt vastge
maakt. Vgl. MENNEN 2. - In de zin van touw 
om iets vast te binden ook in Waterland. 11 

Een yegelyk zal gehouden wezen (Eynd
vogelen) binnen de Dorpen daar men is 
Sayende den oogst lang geduerende aan de 
Bendel in eenig hoek te houden, Keuren v. 
Waterl. 27 (aO 1673). 

binden, st. ww.; vgI. AANBINDEN. 

bink, znw. m. Iets dat lomp en groot is in zijn 
soort; vandaar ook een onbehouwen groot 
stuk, een bonk. 11 Dat's 'en grote bink (een 
grote, dikke vis). Ik heb 'en stuk koek van me 
moeder 'ekregen; kijk ers wat 'en bink. Geef 
mijn ok maar 'en bink worst. In de verkl. 
binkie ook bankje, hompje, stukje. 11 Geef 
me 'en binkie kees (kaas). - Vergelijk Ned. 
bin k, botterik, lomperd, knoeier, slecht 
paard. VAN DALE; binek, binghel, rusticus 
(boerenlummel), KIL. 
- Zegsw. Ee n bin k make n, niet op het 
werk komen, een schoft, halve of hele dag 
verzuimen, van werkvolk. Daarnaast de bin k 
s t e ken, pin kie s tee k doe n, meestal van 
kinderen, heimelijk school verzuimen. 11 Piet 
heb vanmorgen weer ers 'en bink 'emaakt. Ze 
hebben guster de bink 'estoken. Ik zeI wel 
schelden krijgen, omdat ik weer pinkie-steek 
'edaan heb. - In dezelfde zin zegt men elders 
in Holl. bin ken, bin kj e dra a i e n, 
binkje spelen en binkje steken. VgI. 
DE JAGER, Archief I, 198. 

Binkaaik, znw. m. (?) Naam van verschillende 
stukken land onder Assendelft langs de Kaaik 
gelegen. De stukken aan de dorpskant heten 
Binkaaik, die aan gene zijde, over de Kaaik, 
Buitkaaik. 11 De Binkaaik met het daarnaast 
gelegen Binkaaiks-ventje. De lange Binkaaik. 
- Dat bincayckgen in Gerrit Claes Pouwels
weer, Polderl. Assend. I fO 14 rO (aO 1599). 
Drie vierendelen van de bincayck, aid. fO 35 
rO (aO 1599). Piet Joosten smalle binkeyck, 
Maatb. Assend. (aO 1634). - Zie KAAIK. 

binkas, daarnaast binkes (uitspr. binkas). 

bil - binnenveld 

Alleen in de uitdr. dat is binkas (bin
k es), dat is binnen, dat is mijn! - Bin kas 
staat waarschijnlijk gelijk met bi n(n e n) de 
kas, in de kast. Vgl. het synon. binnen 
mik ken, eigenlijk van het hooi, binnen de 
palen van de barg, binnen; zie MIK. - Vgl. 
verder op BINNEN. 

binnen, voorz. en bijw. Daarnaast vroeger ook 
bin; zie aldaar. - Zegsw. Dat is binnen 
bij L 0 u w, dat is binnen, dat is mijn! Synon. 
binnen mikken, binkas, bik. - Zegsw. B i n
nen ben de beste (d.i. die binnen zijn, zijn 
de beste), gezegd als iemand zijn geld, winst 
enz. binnen heeft. 

binnenblaar, znw. vr. Een ziekte van vee. 
Meermalen sterft een koe plotseling, terwijl 
het lichaam opzwelt en spoedig tot ontbin
ding overgaat. Men kent de oorzaak van de 
dood niet, maar zegt, dat het beest gestorven 
is aan de binnenblaar. - Evenzo in de Beem
ster (BOUMAN 11). Vgl. BLAAR. 

Binnendelft, znw. vr. Naam van stukken land 
onder Assendelft, aan de Delft gelegen. De 
stukken aan deze zijde heten Binnendelft of 
Opperdelft, die over het water Buiten- of 
Uiterdelft. 11 Jan IJsbranden binnendelft, 
J acob Trijn Heynen binner Delft (binnen der 
Delft), Maatb. Assend. (aO 1634). Een stucke 
landts genaempt die binner delft, Hs. U. 20, 
JO 50 rO (aO 1584), provo archief. 

binnenhaard, znw. m.; zie een zegswijze op 
VRIEND. 

Binnenkaag, znw. vr. Een polder onder Assen
delft. Zie KAAG. IJ Een stuk land in de Binnen
kaag. 

binnenkabel, znw. m. Een kabel lands be
grensd door de wegsloot, een tochtsloot en 
twee kabelsloten, of door twee tocht- en twee 
kabelsloten. Zie KABEL. 

binnenlicht, znw. m. In een papiermolen. Dat 
gedeelte van de zijwand der maalbakken, waar 
de rol op rust. De binnenlicht vormt met 
de beweegbare b u i ten I ie h t het toestel, 
waardoor de rol gelicht en hoger of lager ge
steld kan worden. Samen heten zij ook de 
1 i c h t. Vgl. Groot Alg. MooIenb. I, pl. 4. 

Binnenreef, znw. vr. Naam van stukken land 
onder Nauerna, langs de Reef gelegen. De 
stukken aan de zijde van Assendelft heten 
Binnenreef, de andere Buitenreej. II Symen 
Kees Jan FIooren binnenreef, Corne1is 
Baertsz. Bosmans binnenreefgen, Maatb. As
send. (aD 1634). 

binnenroed, znw. vr. De binnenste der beide 
molenroeden, die roede welke zich het dichtst 
bij de kap bevindt. Zie ROED. 

binnensteen, znw. m. In een oliemolen. De 
binnenste der beide rondwentelende molen
stenen. Vgl. BUITENSTEEN. 

binnenveld, znw. onz. Het land binnensdijks. 
Hetz. als veld,' zie aldaar. 11 Zijn molens stane 
niet an de Zaan, maar in 't binnenveld. We 
gane in 'et binnenveld schaatsenrijden. De 
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binne-velden van Krommenye, Uitgeest, Lim
men, etc., SOETEBOOM, S. Arc. 222. 

binsterig, bnw. Ruw, schilferig; van de huid 
(Zaandam, Koog). 11 Me handen benne bin
sterig. 

bint, znw. onz.; zie ACHTERBINT, VOORBINT, 

WAGENBINT. 

bit, znw. onz. (?) In verkl. bi tj e. Een kleinig
heid, beetje. 11 't Ken me gien bit (geen zier, 
geen lor) schelen. 't Scheelt me 'en bit je, of 
ze 'et hoort. - V gl. Eng. bit en Fri. b y t, die 
evenzo worden gebruikt (HALBERTSMA 356). 

bitterhartig, bijw. Bitter. 11 Wat heb dat kind 
bitterhartig leggen huilen. 

blaag, znw. m. en vr. Kind, onnozel schepsel; 
lastig kind, hinderlijk persoon. 11 Een nochtere 
blaag. Hè, wat ben-je 'en blaag: zit toch niet 
overal an. - Evenzo elders in Holl., Utrecht, 
Gron., Oost-Friesl., Nederduitsl., Overijsel, 
land van Kuik; zie de wdbb. 

blaai, onz.; zie BLEI. 

blaar (I), znw. vr. Opzwelling. Zie de wdbb. -
Ook de benaming van een ziekte van koeien 
en schapen, waarbij de huid hevig opzwelt, 
welk ongemak zich soms in korte tijd over 
het gehele lichaam uitbreidt. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 11). Vgl. BINNENBLAAR. 

- Zegsw. Een blaar tikken, van verras
sing een gat in de lucht slaan. 11 Ze zeI 'en 
blaar tikken, as ze dat nieuwtje hoort. Mijn 
gort! wat tikken jullie 'en blaar (wat maak-je 
een geweld)! 

blaar (11), bnw. Daarnaast te Assendelft nog 
bie e r. Van koeien. Een witte streep aan het 
voorhoofd hebbende, bles. Zulk een koe heet 
ook bie e r kop (Assendelft) of b I a ar
m oor kop. Is de blare koe niet zwart-bont, 
dan spreekt men ook van roodblaar of 
g rij sb I a ar; eertijds ook van va a I b la ar. 
De vorm bie e r was vroeger de gewone. 11 

Blere koeien hebben een of twee zwarte 
kringen om "er ogen. Men heet geen Koe 
bleer, of hy heeft plek op heer, SOETEBOOM, 

Ned. Ber. 39. Twe Koeyen en een Pink-vaers, 
d'een rood bleer, d'ander swart bleer, met een 
bonte neus, het Pink-veers wesende rood-bleer 
... , twee Koeyen, d'een rood-gremeld en 
d'ander vael-bleer,... nog twe rood-blere 
Veerssen, SOETEEOOM, t.a.p. 't Is 'en blaar
moorkop. - Bie e r was vroeger ook in de 
Beemster gebruikelijk (BOUMAN 11). B I a ar, 
zwart-, rood-, grijsblaar is algemeen 
Ned. en komt reeds in de Middeleeuwen voor 
(b.v. Rek. d. Graf. v. Holl. 1, 364 vlg.); zie 
de wdbb. 

blaarmoorkop, znw.; zie BLAAR II. 
blaas, znw. vr. Daarnaast bie e s. Zie de wdbb. 

- Bij de papiermakerij. Een holle koperen 
bol van 40 à 50 cm diameter, die door een 
buis in verbinding staat met de haard en 
vandaaruit verhit wordt, en die zich onder in 
de kuip bevindt, om de daarin zijnde papier
stof te verwarmen. I1 De blees is lek. Betaald 
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voor nieuwe bleeze f 99,10, Hs. (midden 
18de e.), verz. Honig. 

blaastoeter, znw. m. Blaaspoep, rondtrekkende 
muzikant, meestal uit Duitsland. 11 Een troep 
blaastoeters. Geef die blaastoeter maar 'en 
cent. 

blachteren, zw. WW.; zie BLAFTEREN. 

blad, znw. onz. Meerv. bi a den. Zie de wdbb. 
- In de houthandel. Deel, gezaagde plank, 
doch alleen van eiken-, iepen- of ander hard 
hout. Reeds bij HADR. JUNIUS, Nomencl. 158b: 
Asseres, assamenta, delen, plancken, 
bladen, berderen. Vgl. ook Mnl. Wdb. I, 
1289. 11 Geer ers 'en halfduims blaadje an. 
(Sy) sullen de selve Bleeck-velden ... mogen 
gebruycken tot Wagenschot-bladen te setten, 
Priv. v. Westz. 540 (aO 1645). (Sy) hebben 
gesien dat de dief bezig was met eeken bladen 
uyt de... houttuyn in sijn schuytje... te 
brengen, (en) vijfmaal telkens een blad bragt 
in het schuytje, en deselve leyden op die 
bladen, die er reeds in lagen, Hs. T. 31, 
fO 76 V O (W. Zaandam, aO 1741), provo arch. 
15 Eeken vathoutsbladen, aid. fO 77 VOo 

108 Vathoutsbladen, waardig - 27,-, 4 pijp
houtbladen, waardig f 2: 10,-, aid. fO 87 
voo 14 Bladen 1 duyms vathout, 15 bladen, 
1 Vi duyms, dito,... 10 bladen 2 duyms 
dito, . .. 2 blok en enige bladen vathout, 
Hs. T. 33 (W. Zaandam, aO 1779), provo 
archief. 3 Vure spreiselbladen, 18 voet, aid. 
(aO 1800). 17 blaadjes spreisel, lang 2 el. 
8 palm, breed 250 streep, Invent. molen
makerij (Zaandijk, aD 1846). 4 Eiken blaaden, 
1 duim, 8 voet, diverse slortblaaden-veeren, 
lnvent. (Westzaan, aO 1787), Zaan!. Oudhk. 
- Vgl. samenst. LEPELBLAD, MELKBLAD, PODDE

BLAD. 
bladderen, zw. ww., intr. Blaren, van een ge

verfde muur, waarop de verf blaren trekt. 11 

Wat bladdert die muur! - Zo ook elders. -
Vgl. AFBLADDEREN en BLADDEREN. 

bladderig, bnw. Schilferig. 11 De muur wordt 
bladderig (de kalk laat los). Bladderig hout 
(hout, waarvan de hartscheuren los liggen en 
aan schilfers uiteenvallen). - Evenzo in het 
Stad-Fri. en Oost-Fri. Ook: geblaard; van 
geverfd hout dat bladdert. 11 Wat is die weeg 
bladderig. - Zie BLADDEREN; vgl. AFBLAD

DEREN. 
Bladekamp, znw. m. Naam van een stuk land 

onder Assendelft. Zie BLAGELSKAMP. 

Blaf, znw. m. Daarnaast B I af s I u i S. Een 
sluis te Assendelft. Met de droogmaking van 
het IJ gesloopt. Misschien schuilt in deze 
naam het door KIL. vermelde b I a f, vlak van 
oppervlakte. 11 Seeckere particuliere Suyteyn
der Sluys, genaemt die Blaff. De voorn. Blaff
Sluys. Hooft-Ingelanden van de voorsch. 
Blaff, Handv. V. Assend. verv. 425 (aO 1629). 

blaffen, zw. ww., intr. Zegsw. Blaffen van 
de ho n g e r, van honger vergaan. 11 De mans 
verteren maar geld, en vrouwen kinderen 
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zitten te blaffen van de honger. - Evenzo 
elders in Hall. en in Utrecht. 

Blafsluis, znw. vr.; zie BLAF. 

blaf teren, zw. WW., intr. Daarnaast b I a c h
ter e n. Flikkeren, op- en neergaan van een 
vlam. 11 De lamp blaffert. Dat blachteren van 
de vlam doet zeer an je ogen. - In Amster
dam zegt men in dezelfde zin blaffen. 

Blagelskamp, znw. m. Daarnaast B I a g e 1. 
N aam van een stuk land onder Assendelft. 
Hetzelfde land komt ook voor onder de naam 
B lade kamp en B laenkamp. 11 Thijs 
J acobsz., die blagelscamp (in het Huurlands
weer), Stoe/b. Assend. fO 37 rO (einde 16de 
e.). Dat c1eyne blageltgen, Polderl. Assend. I 
fO 244 r O (aO 1600). Die blaegelcamp oft 
split in Willem Gerits-weer, die noorder 
blaegel, ald., fO 269 rO (aO 1600). Jannetge 
Jacob Tijssen, de blaencamp (in Huurlands
weer), Maatb. Assend. (aO 1635). d'Blaede
camp in Huerlants-weer, Polder/. Assend. IX 
jO 444 VO (aO 1657). - Al deze plaatsen wijzen 
dezelfde, naast elkaar liggende stukken land 
aan (volgens het Maatb. van 1635 waren 
Huurlands-weer en Willem Gerrits-weer aan
eengedamd). Thans is de naam onbekend. 
De betekenis is duister. 

blakeren, zw. ww., trans. en intr. Behalve 
;:,engen, schroeien (gevogelte of wild 
blakeren, een door de vlam gebla
k e r d h u i sJ, zie de wdbb., ook in de zin van 
een vuur maken om iets bij te drogen en bij 
het vuur te drogen hangen, van kleren. [[ De 
kleren hangen nog te blakeren, maar ze ben 
temet droog. Ze blakeren daar ok maar alles 
bij 'et vuur (luiers, enz.). Schout en Schepe
nen (hebben) gekeurt ... , dat niemant hem 
vervordere op eenige periculeuse plaetsen, 't 
sy buyten ofte binnens huys, te vuur of te 
blakeren, Handv. v. Assend. 214 (aO 1659). 
- In W.-Fries1. noemt men ook het verbranden 
der verdroogde plantenstengels op het land 
b 1 a k ere n en de brandende hoop zelf een 
blaker. 

blakstien, znw. m.; zie BLIKSTIEN en vgl. DOEK

ENDE-BLAKSTIEN. 
blateren, zw. ww.; zie UlTBLATEREN. 

blauw, bnw. Zie de wdbb. - Ook nog in de 
oude bet. loodkleurig. I[ De banken an de 
horizont waren me niet blauw genoeg voor 
sneeuw. Evenzo in het Stad-FrL - Zegsw. Zo 
blauw as 'en lazuur, zeer blauw. - Vgl. 
verder Blauwe Stad op STAD. - Blauwe 
dik k e, ook b I a u w t j e, soort van zoet koek. 

blazen, st. ww., trans. Daarnaast bi ê zen. Zie 
de wdbb. - Zegsw. Als hij maar een 
veer van zijn mond blazen kan, dan 
wil hij weer over een huis springen 
(van een herstellende zieke, die dadelijk al 
zijn bezigheden wil hervatten). - Zie zegsw. 
op OOTJE 1. [[ Bij vissers. Het want blaast, 
gezegd als, bij het vissen met een treknet met 
zeer nauwe mazen, het water daarvóór door 
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de zich ophopende aal en vis slijmerig en 
troebel wordt. De vis zwemt dan weg, maar 
de aal blijft en wordt gevangen. - Vroeger 
ook: orgeltrappen, de blaasbalg van het orgel 
in werking brengen. 11 Betaldt aen Grietie 
Vroemers soon van bleese op de orghel, op 
rekening f 2-10, Hs. rekeningboek kerk W.
Zaandam, JO 17 rO (a01665), Zaanl. Oudhk. 
Van blasen op de orgel, doe hij gestelt worde 
f 8-8, aId., fa 18 rO. Evenzo voor orgeltrap
per ook b I a ze r (b I ê z er). I[ Aende bleeser 
vande urgeI betaelt f 10, aid., fO 68 rO (aO 
1671). - Bij het damspel. Een stuk wegnemen 
van de tegenpartij, als deze vergeet te "slaan". 
11 Ik blaas je. Dat stuk is 'ebIazen (weg). -
Zo ook elders. Vgl. ik zou je blazen, ik 
zou je lekker danken, ik doe het niet. Synon. 
ik zou je hoesten. 

blè (uitgesproken met gerekte è), znw. m. In 
de uitdr. een nochtere blè, een nuchter 
kalf; ook iemand die zich flauw en kinder
achtig aanstelt. - Evenzo elders in N.-Holl. 
Vgl.: In eenige Steden van Holland worden 
de nuchtere Kalven, die het gemeen nuchter 
blae noemt, niet verkocht dan ter sluik, 
BERKHEY, Nat. Hist. 42

, 165. - Te Amsterdam 
heet ook het vlees van een nuchter kalf 
nuchtere blè. 1I Nuchtere bIe (ook uit
gesproken bie, met de e-klank van we) ook in 
de zin van frikkedil (zie aldaar). 11 We eten 
vanmiddag nuchtere bIe. 

bleekscheet (uitspraak bleekskeet), znw. m. 
Scheldwoord. [I Je benne 'en bleekscheet. 
LiIIike bleekscheet! - V g1. b 1i e c k v ij st 
(OUDEMANS, Wdb. op Bredero 58). 

bleer, bnw.; zie BLAAR Il. 
bleerkop, znw.; zie BLAAR n. 
blees, znw. vr.; zie BLAAS. 

blei, znw. vr. De uitspraak is b I a a L Evenzo 
in de samen st. b I a a i net, b I a a i pot e n 
enz. 

bleiplemp, znw. m. Vissersgereedschap. Een 
kaasvorm aan een stok met handvat, waar
mede bij het vissen van blei of baars op het 
water wordt geslagen, om de vissen te ver
schrikken en in de netten te drijven. Zie 
PLEMP. 

bleipoot, znw. m. Alleen in het meerv. bIe i
pot e n. Grote voeten. Eigenlijk voeten in de 
gedaante van e,en blei. 11 Kijk ers wat 'en 
bleipoten. 

Bleisloot, znw. vr. Naam van een sloot te 
Assendelft. Wellicht zo genoemd naar de vis 
bie i. 

bleistel, znw. onz. Visgerei. Een stel netten 
voor het vangen van blei. Zie STEL. ![ Een 
bleistel met schuttingkalven, Verkoopings
Cata/. (aO 1884). 

bierken (uitspr. blèrke), zw. WW., intr. Schreeu
wen, luidruchtig zijn, huilen. 11 Jongens, blerk 
niet zo; me hoofd loopt om. Ik ken dat kind 
maar niet zoet houwen, 'et leit aldoor te 
bierken. Zie GEBLERK. - Vgl. Ned. blèren, 
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bI are n, blaten als een schaap. 
bles, bnw. Van balken of delen, die niet aan 

alle kanten recht bezaagd zijn en langs wier 
ongelijke kanten nog een gedeelte van boom
schors zit. Die ruwe kant heet de bIe ska n t. 
AI naar gelang van hun vorm zijn de balken 
aan één of meerdere zijden bIe s. I! Gebruik 
die blesse balk maar. Achterdelen ben nog 
bles, maar kantdelen hebben geen bleskant 
meer. - Waarschijnlijk is dit bIe s hetzelfde 
woord als Ned. bIe s, kaal, waarbij ook 
bIe s, witte plek, behoort. De overgang van 
betekenis is duidelijk, indien men mag aan
nemen, dat door bIe s in 't algemeen aange
duid wordt alles, wat een plek vertoont, die 
in kleur afsteekt bij het omringende. - Samen
hang met Oost-Fri. bIe t s, slijk, modder, van
waar bIe t s i g, vuil, smerig (KOOLMAN I, 
183 vgl.; HALBERTSMA 388 vlg.) is niet aan
nemelijk. 

bleskant, znw. m.; zie BLES. 
blester, (uitspr. blestiJr), znw. m. Daarnaast 

bIe s ter d. Eigenlijk opzwelling, blaar, blaas; 
in verschillende toepassing. Blaas van een koe 
of varken. 11 Haal ers 'en blesterd van de 
slager. Kijk, wat heb die 'en blesters bij 'em 
(van iemand, die met een bos blazen loopt). 
- Diepliggende, vlezige kringen of blazen 
onder de ogen. 11 Wat het hij blesters. 't Staat 
lillijk zukke blesters onder de ogen. - Buil 
aan het hoofd. 11 't Peerd is 'evallen en heb 
nou 'en blester an zijn kop. Wat heb jij 'en 
blester boven je oog. - Blaar, optrekking van 
verf. 11 't Schut is slecht 'eschilderd: 't zit vol 
blesters. Wat 'en grote blester. Je magge 
(moogt) de blesters niet stukdouwen. - Vg!. 
Eng. blister, blaar, en Drents bluuste
ren, opdrachtig, opgezet, opgeblazen zijn, 
van het gelaat en van het weer. Ned. b I u i s
ter e n betekent flikkeren, zengen, schroeien; 
zie DE JAGER, Freq. 2, 46. Vg!. fnisteren 
naast f n u i s ter e n, fl u i s ter e n. 

blezen, st. ww.; zie JlLAZEN. 
blijd (uitspr. blait), bnw. Afgekort uit b I ij de. 

Evenzo elders in Hol!. en Friesl. - Zie een 
zegsw. op BLIK lIl. 

*blijdig, vgl. MISBLIJDIG. 
blik (I), znw. onz. - In een pelmolen. Een stuk 

blik met gaten, als een rasp, waartegen de 
maalstenen de gerst of rijst werpen, die daar
door gepeld wordt. - Vandaar de zegsw.: er 
i s een s tie n d oor 't blik en toe b 1 ik 
an raken, hij is toe blik an, voor insol
vent, failliet zijn. Is er nl. geen gerst meer 
tussen steen en blik, dan loopt de steen door 
het blik, of toe (tegen) het blik aan. - In de 
zegsw. 't Is Piet met zijn blikkies, hij 
is van zijn geld af, hij is verarmd, is de oor
spronkelijke betekenis van b I i kj e onzeker. 
Overdrachtelijk wordt de uitdrukking ook ge
bezigd voor 't is op, er is niet meer, b.V. als 
een der huisgenoten te laat aan tafel komt 
en reeds een ledige schaal open doende, zegt: 
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't Is hier Piet met zijn blikkies. 
blik (11), bnw. Bleek, wit. Thans verouderd. 

V g!. BLIK 111 en VERBLIKKEN. 
blik (111), znw. vr. In verkl. blik ki e. - 1) 

Bliek, blei. 11 Der is veel blik in die sloot. 
Wat ben der 'en blikkies in 'et net. - Zegsw. 
Zo b I ij das bi i k, zeer blij, eigenlijk zo blij 
als spartelende bliekjes. 11 Ik ben zo blijd as 
blik, dat-i vort is. - B I i k is ook elders in 
N.-Holl. bekend; VAN DALE vermeldt het als 
gewestelijk, doch geeft niet op waar. Het is 
ook in Oost-Fries!. gebruikelijk (KOOLMAN 1, 
185). Vgl. KIL. "blik, Ger. Sax. Sicamb. 
j. bIe y e. Alburnus, pisciculi genus" en 
"blick, veflts. j. blanck. Candidus." De 
vis is genoemd naar zijn witte kleur. 
2) Jonge haring. De vissers brengen de b I i k 
soms voor sp rot in de hande!. 11 Zuiderzee
blik wordt veul 'evongen. - Ook elders in 
N.-Hol!. 11 Haringh, ... daer onder loopende 
veele kleyne Kijf-haringh ende Bliek, Handv. 
v. Ench.· 235, en aldaar nog enige keren 
(aO 1585). Evenzo in Oost-Fries!. (KOOLMAN, 
t.a.p.). 

blik (IV), znw. m. 1) in de uitdr. er is blik 
in dek a art, er is gezicht (kijk) in de kaart; 
als er onder het door elkaar schudden een of 
meer kaarten omgekeerd raken. 
2) Bliksemstraal. 11 Hè, wat 'en blik was dat. 
Onse naeste gebueren om den Nortwesten ... 
hadden mede wel wat blikken boven hunne 
hoofden gehadt en eenige weynige hagel
steenen, anders wistense van geen quaet, 
SOETEBOOM, Ned. Schout. 537. - Evenzo in 
geheel N.-Holl. Ook in het Mnl. en Mhd. 
komt bi i e in deze betekenis voor; vgl. M nl. 
Wdb. 1, 1297. Zie KETTINGBLIK, ZOMERBLIK en 
vgl. BLIKKEN. 

blikken, zw. ww., intr. Weerlichten. I! 't Heb 
de hele avend al 'eblikt, maar onweer komt 
er niet. Wat blikte het daar. As je niet thuis 
komme, zeI ik je op je donder geven, dat 'et 
blikt. Evenzo elders in N.-Holl. - Zie BLIK
KEREN en BLIK IV. 

blikkeren, zw. ww., intr. Hetz. als blikken; 
zie aldaar. 11 't Blikkert. Hè, wat blikkert 'et 
daar. - Zie over blik k ere n en blik ken 
in de bet. flikkeren, glinsteren, DE JAGER, 
Freq. 2, 41 vlgg., en de wdbb. op blikken. 

bliksem, znw. m. Zie de wdbb. - Het e b li k
se m, zekere gloeiend hete spijs, aardappels 
met zoete appelen dooreen gekookt. Ook 
elders bekend, b.V. te Utrecht voor appels met 
rijst. 11 Het ebI i k s e m, te Krommenie ook 
voor troet of boekweitegort. - Vgl. BOEKENDE
BLAKSTIEN. 

bliksemstien, znw. m.; zie BLIKSTIEN. 
blikskater, znw. m. Basterdvloek; oorspronke

lijk wel een naam voor de duive!. 11 De bliks
kater, wat is 'et koud. - Ook in Friesl. (HAL
BERTSMA 670, di blikskater!) en waarschijnlijk 
ook elders. 
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blikslager, znw. m. Ook als basterdvloek. 11 

Wat blikslager! Te blikslager! - Wel blik
slagers! Maak blikslagers gauw, dat je weg 
komme. - Ook elders (Utrecht, Gelderland, 
Overijsel) bekend. 

blikstièn, znw. m. Daarnaast blakstien. 
Vloekwoord. Vgl. DONDERSTIEN. II Te blik
stien, daar heb ik me geld leggen laten. De 
blakstien, dat doet zeer. Als scheldwoord is 
ook in gebruik bliksemstien. II Zo'n 
bliksemstien! dat zeI hij me niet weer lappen. 
- Vgl. BOEKENDE-BLAKSTIEN. 

blind, bnw. - 1) Niet kunnende zien. Over
drachtelijk ook van gebak zonder ogen (kren
ten). II "Zitten er krenten in de ketelkoek?" 
"Nee, hij is blind." Vandaar: blinde ketel
koe k of b I i n d e zus ter, b I i n d e Jan, 
b I i n d e Dir k, meel, melk en stroop in een 
zak gekookt. - Zegsw. Nou be n-w e wa a r 
we wezen moeten, zei de blinde toe 
(tegen) de lamme, nu zijn we er. Vgl. het 
leugensprookje van de blinde, die door de 
lamme gedragen wordt. Zie een zegsw. op 
ZIEN. 
2) Onzichtbaar, met water overdekt; vgl. 
OUDEMANS, Wdb. op Hooft 54. Als naam van 
een stuk land onder Oostzaan. II De Blindjes. 

blindeman, znw. m. Zegsw. D a t's de b li n
de man del e e uwe rik, dat is een onver
hoopt buitenkansje. Vgl. het spreekwoord: 
Een blind man schiet wel een kray, 
SPIEGHEL (ed. VLAMING) 296. 

blindveinster (met hoofdtoon op blind), znw. 
onz. Blindvenster, een nisje van een paar dm 
hoog, in de vorm van een kerkraam, terzijde 
van de schoorsteen in de tegels gemetseld. 
Meestal gebruikt als bergplaats voor pijp en 
tabakskomfoor. Thans alleen nog in ouder
wetse woningen. II Zet de tuutlamp maar weer 
in 'et blindveinster. Vgl. HADR. JUNIUS No
mencl. 184a: "r i s cu s, fenestella aut capsuia 
intra parietem apparata, B. een blinde veyn
ster" en KIL. "blinde venster j. masier
gad." 

blinkerd, znw. m. 1) Regenlucht, Noordwester 
buiten, waarop de zon weerkaatst. 2) Transpa
rant; stuk papier met dikke en dunne lijnen, 
dat onder het ongelinieerde schrijfpapier 
wordt gelegd. II In de hoogste klas magge we 
op 'en blinkerd schrijven. - Gewestelijk ook 
elders bekend. - Vgl. OGENBLINKERTJE. 

blodder uitspr. bIOddar), bnw. Daarnaast 
bi u d der. Blut, niets meer hebbende. II Ik 
ben blodder (mijn laatste cent is uitgegeven). 
As jollie zo achter die koek zitte, zelle-we 
gauw bludder wezen. - Zie BLODDERWINST. 

blodderwinst, znw. vr. Bij kaart- en andere 
spelen. Winst, die weer verloren gaat. Alleen 
in de zegsw. eerste winst is blodder
win s t, eerste gewin is kattegespin, het laatste 
gaat de zak in. - Zie BLODDER. 

bloedeigen, bnw. In den bloede verwant. In 
de uitdr. bloedeigen familie, in tegen-

blikslager - blok 

stelling van f a m i I i e van dek 0 u dek a n t, 
aangetrouwde verwanten. Blo ede i gen is 
ook elders in Holl. en Utrecht gebruikelijk. 

bloem, znw. vr. - In verkl. blo e m p i e s, ver
zinsels. Wel een afkorting van b I a uwe 
blo e met jes, dat bij BREDERO e.e. voorkomt. 
I! Och kom, vertel me maar geen bloempies 
(maak me dat niet wijs). Daarnaast (o.a. te 
Worf!1er en te Assendelft) ook blo m. II 
MOOIe blommen. - Zo ook in samenst. b.V. 
blompot. - Vgl. BLOMPOTTEN. 
- Zie de samenst. MEI-, MOLENTJES-, NAGEL-, 
VARKENS-, VELD-, ZERE-OGEN-BLOEM. 

bloembak, znw. m. Bij de stijfselmakerij. Bena
ming der grote houten bakken waarin de 
tarwe (of maïs) te gisten wordt gezet. 

Bloemendaal. In het Noordelijk deel van de 
ban van Krommenie, aan de Zaan dijk tussen 
de Horn en Knollendam. Thans onbekend. 1I 
Drie ackeren lants... gelegen bij Bloemen'
dael binnen onsen jurisdictie, belent aende 
noortzijde die Saendijck, Hs. U. 138, fa 13 ra 
(aO 1614), provo archief. Uyt-genomen den 
Dam by Bloemendael, Priv. V. Westz. 283 
(aO 1600). D'eygenaers van de Bloemendaler
Dam, aId. 821 (aO 1625). - Van hier ook de 
geslachtsnaam BLOEME!,;DAAL te Krommenie 
en Wormerveer. 

blok, znw. onz.; meerv. bloken en blooks. 
Daarnaast ook blo ok, m. (?) Als naam van 
vele stukken land; thans merendeels onbe
kend. 11 Onder Assendelft: Pieter Wittetiaen 
een bloc after Bilemans, Hs. V. Egmond, fa 11 
ra (13de e.). Item een sticke bi Heynetiaens 
bloke, aid., fa 11 va. Die groote bloock, Pol
derl. Assend. I JO 269 ra (aD 1600). Dat 
grote bloek, dat c1eyne bloek, aid. fa 272 ra. 
Die c1eyne bloock, aId., fa 272 va (aO 1600). 
tB loek, Maatb. Assend. (aD 1635), tBlockweer 
(in Buitenhuizen), Hs. U. 19, fa 231 ra (aD 
1581), provo archief; Polderl. Assend. I JO 132 
va (aO 1600). - Ook de sloot, lopende van de 
weg tot de IJdijk nabij Nauerna heet de 
Blo k sloot. Reeds Handv. V. Assend. verv. 
385: Blocsloot (aD 1458). - Te Krommenie: 
Het Blok (een der delen van het dorp; ge
legen tussen Vlus en Noordend); hierbij de 
Blo k sloot. Verder liggen aldaar in het 
Noordend: De bloocken, Hs. U. 137 (aD 
1593), provo archief; de blooken, Polderl. 
Kromm. (aD 1665), fa 101; t'bloock, aid. 
(aO 1680), fO 58. Bloke-ventje (403 roeden), 
Polderl. Kromm. (aO 1665), fa 43, tblooke
ventje (710 roeden), aid., fC 103. - In de ban 
van Oostzaanden: De blooks, Polderl. Oostz. 
11 (aD 1756). - Het Blo k te Krommenie ligt 
niet tussen Vlus en Noordend, maar is tegen
over de Vlus gelegen en loopt met een bmg 
rechthoekig daarop uit. - De juiste betekenis 
dezer namen is niet met zekerheid te bepalen. 
Wellicht is zij dezelfde als die van O.-Fri. blo k
a k k e r een korte dwarsakker, die de grenzen 
van langere akkers raakt. - De naam is ook 



blok - bobbel 

elders in N.-Holl. zeer gewoon. Vgl. voor de 
Middeleeuwen nog: Een blocketiaen (blokje) 
an dat lant van over zee, item een bloc tjegen 
Willem Flores zones huse (de Wijk, 13de e.), 
Hs. v. Egmond, fO 17 voo Aleyt Willaem 
Knapen een bloc tende Gherrit Heynen grote 
acker, item drie bloke af ter die kerke, aid., 
fO 18 voo Vgl. voor Blo k wee r de dorps
namen Ooster- en Westerblokker, 
waarin blokker uit blokweer is ver
vloeid. 
- V gl. de samenst. HANGENIERS-, HOLLE-, 

KERST-, KROOS-, KUSSEN-, LAAD-, NASLAGS-, 

POTTE-, PRUMMEL-, SCHILP-, SLEEDS-, STUIT-, 

STUT-, TREKKER-, VOORSLAGSBLOK. 

bloker, znw. m.; zie BLOOKMAKER. 

blokdeel, znw. onz. Meerv. blokdeels. In de 
bouwkunde. - 1) Korte horizontaal geplaatste 
balken in de kap van een huis, waardoor de 
kromme stijl (standvink) met de wurmt ver
bonden wordt. 
2) In een molen. Stukken hout, die op de 
stijlen liggen, en waarin het tafelment is ge
werkt. 11 Het stuycken van de vloerstucken, 
die op het bovenste tafelment sullen leggen, 
sal altoos drie voet over die blockdeels 
komen, Hs. bestek watermolen (aO 1634), 
archief v. Assendelft. 

blokhaak, znw. m. Bij de kuiperij. Een haak 
aan een stok, waarmede zeer zware hoepels 
om een kuip of ton worden heengehaald. 
Synon. bandhaak. De blokhaak wordt b.V. 
gebruikt bij het binden van stijfselkuipen; een 
man gaat dan aan de stok trekken en hangen. 

Blokkerakker, znw. m. Naam van een stuk 
land te Krommenie, gelegen langs het Blok. 11 

De Blokkerakker. 
blokmaalder, znw. m. De meesterknecht op 

een oliemolen, die aan het (naslags)blok staat. 
- Vgl. DAGBLOKMAALDER, NACHTBLOKMAALDER. 

Bloksloot, znw. vr.; zie BLOK. 

Blokweer, znw. onz.; zie BLOK. 

blom, znw. vr.; zie BLOEM. 

blompotten, zw. ww., trans. Benaming van 
zekere manier om een kind te dragen. Twee 
personen lopen naast elkaar hand aan hand, 
terwijl het kind op de daardoor gevormde 
boog zit en met de vrije hand bij de armen 
wordt vastgehouden (Assendelft). 11 Kom, 
kleine meid, wullen we je ders blompotten? 

blookmaker, znw. m.· Daarnaast blo k e r. 
Iemand die katrollen en schijven voor takels 
maakt. Van blok, meerv. eertijds bloken, 
katrol. Het woord is thans verouderd. 11 

Bloock-maeckers maecken Bloeks en Schijven, 
en Pompen die het Water suygen, Saenl. Was
sende Roos 16. Bloocker die sijn schijf wel 
drayt, seylman die het Jijck wel nayt, aid. 18. 
Timmerluyden, Kistemaeckers, Bloockemae
ekers, Kuypers. Priv. v. Westz. 487 (aO 1644). 
Govert de Blookemaker (te W. Zaandam, 
17de e.), Hs. grafregister, Zaanl. Oudhk. (Be
taalt) aan J. Bloockmaker voor blokken ... 
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gulden, Rekening (18de e.), verz. Honig. -
Evenzo elders in Holl.; vgl. de geslachts
naam BLOOKER. Het woord komt reeds in de 
Middeleeuwen voor, doch wellicht in een 
andere zin. 11 Arnd die blokemaker, Rek. d. 
Graf. v. Hall. 1, 210. 

bloot (J), znw. Zie de wdbb. - Bij het domino
spel. Dub bel d e-b 100 t, dubbelblank. -
Zegsw. Bloot is dood. Uitroep bij verschil
lende kinderspelen (krijgertje, steentje-bekeur, 
enz.) om aan te kondigen, dat een tik op een 
bloot lichaamsdeel (b.v. de hand) niet geldt. 

bloot (H), znw. vr.; zie HAZEBLOOT en vgl. 
PLOOT. 

blouwen, intr. ww. Alleen in de inf. De armen 
over elkaar slaan om warm te worden. 11 As 
je handen koud worden moet je maar ers 
blouwen. Ze staan te blouwen, dat 'et 'en lust 
is. - Blo uwe n had in de vroegere taal de 
algemene bet. van slaan, afrossen; zie Mnl. 
Wdb. I, 1324, waar ook de verwante vormen 
in andere talen worden opgegeven. 

bluchter, znw. m.; zie BLUFTER. 

bludder, bnw.; zie BLODDER. 

bluffen, zw. ww., intr. Pijlen, walmen; van een 
lamp, die hoog brandt, zodat de vlam boven 
het glas uitkomt. Zie synon. op LOEVEN. 11 De 
lamp bluft, draai 'em gauw wat neer. - Waar
schijnlijk ook elders bekend. 

blufter, znw. m. Daarnaast bluchter; Vlam 
(Krommenie). 11 Toe gooiden ze 'en bos stro 
op 'et vuur en dat maakte 'en hele bluf ter. 
We hadden temet brand 'ehad; we kregen 'et 
gelukkig gauw uit, maar 't was toch puur zo'n 
bluchtertje. 

bluts (uitspr. blus), znw. vr. Kwetsuur. Ook 
afgestoten hoek; van porselein of aardewerk. 
11 Hij heb bij die vechtpartij 'en paar blussen 
en schrammen op'elopen. Dat bord is zeker 
'estoten, er is 'en blus of. - Zie verder FRANCK 

op b I uts, en vgl. BLUTSEN. 

blutsen (uitspr. bluSSJ), zw. ww., intr. Zie de 
wdbb. Ook afsplinteren, door aanstoten af
scherven. Zie BLUTS. 1I Porselein is wel sterk, 
maar 'et blust licht. Een geblust kopje. 

bobbel (uitspr. bàbbJI), znw. m. Daarnaast 
bob el. Een soort van waterbies, Scirpus 
Lacustris L. Vgl Ned. Wdb. m, 5. 11 Wijders 
genoemde sloten... ter degen op te klaren 
en te zuiveren van kroos, rieden, bobbelen 
en uitgewassen, Proclamatie heiningschouw 
(Krommenie aO 1893). Mede (sal) niemant ... 
met de zegen, kuylen ... (etc.) op enige was
sende hooylanden, rietackers, nieuw aenge
plante bob el- ofte riedlanden ofte rieddergen 
mogen gaen treeken, Hs. keur op de visserij 
(aO 1738), archief van Wormer. - Het woord 
komt ook voor in de naam van verschillende 
stukken land. 11 Die bobe1camp, Stoelb. As
send. fO 35 VO (einde 16de e). Bobelkamp, 
Polderl. Warmer, jO 17 (aO 1776). Bobelke 
mat, Polderl. Kromm. (aO 1665), jO 296. Dat 
boebbelveentgen, Polderl. Assend. I fO 280 rO 
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(aD 1600); bobbelveentgen, aId. f O 281 rO. 

Die bobelven, Polderl. Westz. III fO 60 V O 

(aD 1644). 
bobberd (uitspr. bObbiJrt), znw. m. Bobbekop, 

stijfkop, stuipekop; gezegd van onwillige 
dieren, die zich moeilijk laten leiden, en van 
stuurse, stijdhoofdige personen. 11 Met de 
bonte ken-je niks worden, dat's 'en bobberd. 
Laat die bobberd 'et zelf weten, as hij je geen 
goed woord geven wil. - In het Stad-Pri. be
duidt het woord domkop, stommeling. 

bobel, znw. m.; zie BOBBEL. 

Bobelkamp, bobeIland, enz., zie BOBBEL. 

bochelen, zw. ww.; vgl. OPBOCHELEN. 

bocht (uitspr. bocht), znw. vr. Zegsw. Er de 
bocht om leggen, omhelzen, kussen (de 
Wormer). Bijna verouderd. 11 We zeIlen er de 
bocht nog ers om leggen (op vrolijke partijen, 
enz.). - Ook in de Beemster (BOUMAN 14). 

bochten (uitspr. bOchtiJ), zw. ww., intr. Een 
wijze van touwtje-springen, waarbij enige 
meisjes achter elkaar door het bochttouw 
springen. 11 Willen we bochten of slingeren? 
- Men zegt ook: De bocht is zo slap: bocht 
wat harder (draai het springtouw wat harder 
in de rondte). - In het Stad-Pri. boc h t
springen. 

bod (I), znw. onz.; vgl. KUSTEBOOD. 

bod (11) (uitspr. bot), znw. vr. (?) Een losstaand 
stuk riet aan de zoom van het land. Tegen
woordig meest in de samenst. ri e t bod. 11 

Laten we de rietbodden maar ofsteken. Riedt, 
Bodden, Water, ende Landt daer bezuyden 
tot den Gou toe, in Zaardam, Handv. v. 
Westz. 463 (aO 1642). - Ook als naam van 
stukken land. 11 De Bod (stuk rietland te 
Westzaan). De Bod, Polderl. Kromm. (aD 
1665), fO 57. Dat botge aen de dijck, Maatb. 
Assend. (aD 1635). De botcamp, Jan Dirck 
Huysers botcarnpghen, aId. De Botveen, aId. 
Die budveen, Polderl. Assend. I fO 241 rO 

(aO 1600). - Daarnaast vindt men bodze in 
een Instructie voor de landmeter in de Pol
derl. Oostz. I (17de e.); De landen binnendijck 
hardt landt (ende) geen bodsen noch sodsen 
te meten. - Vgl. HADR. JUNIUS, Nomencl. 
282b: "Palus B. Maras, vennen, bodsich 
lant", en daaruit bij KIL.: "B 0 d s i g h-l a n d, 
Holl. Palus." Evenzo staat zo d genaast ri e t
zudde; zie aldaar. - Vgl. SWANSBOD, VIER

BOD, BODDEN en BODSWAL. 

bodde, znw. vr. Viskaar, losse vishouwer, die 
in de sloot wordt gelegd om vis te bewaren. 
Het woord is thans in onbruik. 11 Den voorsz. 
sloot (zal) altoos aldus wijt moeten blijven als 
d:e voorsz. paelen nou steeeken, zonder den 
selven sloot te verspaerren (versperren) met 
bod den ofte schuyten ofte met eenige dinghen 
anders (Krommenie, aD 1597), Hs. U. 137, 
provo archief. - Boddeis te Akersloot nog 
gebruikelijk. In Priesl. is het woord zeer ge
woon (HALBERTSMA 421). - Vgl. EERDBOD. 

bobbel- boed 

bodden (uitsp. boddiJ), zw. WW., trans. Heinen, 
de slootkant ophalen, de sloot ophalen. Thans 
ongebruikelijk. Zie BOD. 11 En is deselve vroet
schap voorgedragen off het niet best soude 
sijn, dat de veen van Crommenie af tot den 
Nieuwendijk toe... wierden gebodt en de 
wallen op geslikt, omme soo de slooten wat 
suyverder en c1aerder te maken, Hs. resolutie 
(aO 1725), archief v. Assendelft. Schout en 
Schepenen. .. ordonneeren ... , alle de Lan
den en Erven leggende beoosten de Weg ... 
te bodden, en de bodden behoorlijk te beslik
ken, soa dat ten minsten de Slóoten wijdt 
moeten sijn vijf voeten, Keuren v. Assend. 43 
(einde 18de e.). Aan Aris Walen voor 't varen 
op 't bod den tI: 10 st. (nI. bij de schouw op 
het bodden), Hs. Rekening (aO 1795), archief 
van Assendelft. - Vgl. OPBODDEN. 

bode, znw. m. en vr. Op de gewone wijze ver
kort tot b 0 0 d. - 1) Boodschapper. 11 Zegsw. 
D a a ris g een b 0 0 d zog 0 e d, a sdi e 
het zelf doet. Vgl. Ned. Wdb. 111, 381. 
2) Boodschap, bericht. Steeds in verkl. be
halve in de uitdr. boodbrengen. Wil je 'en 
boodje voor me overbrengen? Er is 'en boodje 
van Trijntjebuur 'eweest, of je ers ankomme. 
- Boodbrengen, langs de huizen rond
zeggen, dat iemand overleden is, een kind 
gekregen heeft of ondertrouwd is. 11 Er is 
bood 'ebrocht, dat Klaas Gerritsz. overleden 
is. We zelle 'et laten boodbrengen. - Vandaar 
boodbrenger, znw. m. Aanspreker. -
Elders in N .-Holl. spreekt men van de ba 0 d 
k rij gen, boodschap, bericht krijgen (Taal
gids 2, 100). 

Bodegraven. Zegsw. Hij kwam van Bod e
g r a ven, end i eer van d a ank wam e n, 
hadden er ook geweest (van iemand, 
die onverrichter zake terugkomt). Wellicht is 
de uitdr. ontstaan na de verwoesting van 
Bodegraven en Zwammerdam door de Fr~!l
sen in 1672. Blijkens Journ. Caeskoper zlJn 
toen vele Zaankanters naar die vernielde 
dorpen gaan kijken. - Vgl. de zegsw. van de 
kat, die naar Londen gestuurd werd en die 
bij zijn terugkomst "m i a u w!" zei. 

bodem, znw. m.; zie zegsw. op BOTER. 

bodswal (uitspr. bàtswal), znw. m. De een land 
omgevende rietwal, het riet aan de oever van 
een stuk land. Zie BOD II. 11 Een stuk lant ... 
groot ... ses hondert tses en tnegentigh 
roede, aldus gemeeten met Hondsbosse maet, 
omtrent ter halver bodswal voor lant, volgens 
tgebruyck daervan sijnde, Hs. (Worm er, aD 
1680), Zaanl. Oudhk. - Op het einde ~er 
vorige eeuw nog bekend, doch naar het schlJnt 
nu in onbruik. 

bodze, znw. vr.; zie BOD II, en vgl. ZODZE. 

boed, znw. vr. Meerv. ongebruikelijk. Kleine 
schuur bij de boerderij ot achter het huis. 
Zie Ned. Wdb. 111, 51 vlg. 11 De varkens in 
de boed brengen. Haal effen 'en emmer uit 
de boed. 



boef - boereplat 

boef, znw. Meestal in verk!. boe f i e. Flanellen 
hemd, zonder mouwen, hetwelk op het blote 
lijf wordt gedragen. 11 't Wordt zo koel, denk 
er om, dat je vanavend 'en boefie antrekke. 
Me wollen boefie is uit'escheurd. Twee flenelle 
boevjes, Hs. invent. (aD 1796), Zaan!. Oudhk. 
Twee paer coussen en twee paer socken, twee 
boeffies, twee blaeuwe buffeIse wolhemties, 
Hs. invent. (lisp, aD 1687), provo archief. In 
Drente heet een kort jasje of buisje g u u t 
(d.i. guit); vgl. Ned. Wdb. V, 1228. De be
naming .is dus wellicht ontleend aan de 
boevenkleding. 

Boef, Boefweer, znw.; zie BOVEEG. 

Boeg, Boegveeg, znw.; zie BOVEEG. 

boeglegger, znw. m. Hulpschipper die met een 
tweede schip achter de beurtschipper aan 
vaart, als deze zijn vracht niet alleen ver
voeren kan. Ook overdr. van een boodschap
loper, die bij grote drukte (b.v. met St.-Nico
laas) een helper met een tweede wagen heeft. 
11 Schipper N. vaart vandaag met 'en boeg
legger. - Vgl. bij WINSCHOTEN, Seeman: 
"B 0 e g leg g e r, de Schipper, of het Schip, 
dat op een geset Veer vaaren moet, naa den 
regten Beurdman." 

boeien, zw. ww., trans. Zie Ned. Wdb. lIl, 89. 
- Men spreekt ook van een geboeide 
sc hop, een ijzeren schop met opstaande 
randen. 

boek, znw. onz. - Ook een soort van haard
schut, dienende om een stookplaats te ver
bergen. Het boe k is een vier kant scherm met 
twee vleugels, die als een triptiek dichtge
slagen kunnen worden, en bestaat uit een ge
raamte van latten, met behangdoek overtrok
ken en behangpapier overplakt, terwijl zich 
in het voorscherm een deur bevindt, die met 
een landschap beschilderd is. Deze boe ken 
zijn soms kostbaar; zij zullen wel aldus ge
noemd zijn, omdat zij als een boek worden 
toegeslagen. I1 Een boek om de haart f 3 : 10-, 
Hs. invent. (Wormer, aD 1767, proVo archief. 
- Vgl. GAARBOEK. - Zie de samenst. BOP

BOEKJE, KUSTEBOODBOEKJE. 

Boekakker, znw. m. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Thans onbekend. 11 De Boeck
acker, Maatb. Assend. (aD 1635). 

boeken, bnw.; zie BEUK. 

boekende-blakstien, znw. m. Boekende-gort -
Vgl. hete bliksem als naam voor een 
andere gloeiend hete spijs. 

boekende-troet, znw. vr.; zie TROET. 

boekeneut, znw. vr.; zie BEUK. 

Boekhorn, znw. m.; zie BUIKHORN. 

boêl, znw. m.; zie zegsw. op OMGOOIEN, en vgl. 
TISBOEL, UILEBOEL. 

boêlgaaf, znw. Vf. Huwelijksgeschenk. - Vgl. 
Ned. Wdb. lIl, 61 en SCHEL TEMA, Mengelw. 
IV', 123. I1 We hebben van vader een tafel 
en zes stoeien as boêlgaaf gekregen. 

boêlhuis, znw. onz.; zie zegsw. op BIJT. 

boen, bnw.; vgI. ONBOEN. 
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boenen, zw. ww., trans. Met water nat maken 
en vervolgens met de boender schrobben; van 
houtwerk, keukengerei, enz. - Evenzo elders 
in N.-Holl., in Friesl., Gron., enz.; zie Ned. 
Wdb. lIl, 151 vlgg. - Vgl. BOENSTOEP, BOEN

WAL. 

boenstoep, znw. vr. Een houten beun of steiger 
aan de kant van het water, waar emmers en 
vaten worden geboend. Synon. walstoep en 
boen wal. Evenzo elders in N.-Holl.; vgl. Ned. 

. Wdb. lIl, 153. 
boenwal, znw. m.; zie BOENSTOEP. 

boer, znw. m. - Zegsw. 't Is een dure tijd: 
de boeren zoenen der wijf zelf. -
Alle zeg enk 0 m t van boven, zei de 
boer, en het dak van zijn huis stortte 
in. - Waar het rookt is het warm, zei 
de boe ren sta kop het ij s zij n pij pop. 
- Zo zie n-j e mee n zo zie n-j e men iet, 
zei de boer, en hij kroop onder de 
wol. - V gl. GROENE-, GROENTE-, KOOLE-, 

MATTE-, PETROLEUM-, POL-, POTTE-, SCHILPE-, 

STAD-, VODDE-, WAAI-, ZAAGSELBOER. 

boerehoed, znw. m. Meestal in de verkl. 
boe r e hoe d j e. Een strooien hoed van bij
zondere vorm, met gebogen opslagen, die met 
gebloemd katoen zijn bekleed (zie afb. in 
FERD. HIRT'S Geogr. Bildertafeln lIl, n° 60 f). 
Dracht der boerinnen en burgervrouwen; de 
boerehoedjes beginnen echter te verdwijnen. 

boere-hotsklots (uitspr. boerahosklos), znw. m. 
Boerewagen zonder veren. Vgl. HOTSKLOTS. ti 
Ik ben met 'en boerehosklos meegereden. 

boere-karhengst, znw. m. Plomp, onwellevend 
persoon. 11 Och, je ken van zo'n boere-kar
hengst niet beter verwachten. - Stad-Fri. in 
dezelfde zin wel k arh i n g s t. 

boerekiep, znw. vr. Hetzelfde als boerehoedje; 
zie aldaar, en vgl. KIEP. 

boerekrijt, znw. onz. In de uitdr. met boe r e
krij t re kene n of wer ken me t ee n 
boe rek r ij t j e, een nu verouderde stuivers
rekening, waarbij met Romeinse cijfers en 
andere tekens op een houten bord werd aan
getekend, hoeveel geld verschuldigd was. Ook 
wordt met een boerekrijtje in de stal aange
tekend, op welke tijd de verschillende koeien 
zullen kalven. Evenzo in geheel N.-Holi. (vgl. 
BERKHEY, Nat. Hist. 7, 80) en in Friesl. Zie 
een uitvoerige beschrijving bij HALBERTSMA 

557 en DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 1, 
404 en 360. Vgl. Ned. Wdb. III, 177. 

boeren, zw. ww., intr. Zeker spel, bestaande 
in het met stenen werpen naar een steenhoop 
(boer), waarbij een jongen (eveneens boer 
genaamd) de wacht houdt. Vgl. Ned. Wdb. 
111, 159. Te Westzaan heet dit spel klote
boe ren, waarschijnlijk omdat men vroeger 
met een kl oot (bol, ronde steen) naar de 
boer wierp. 

boerepiat, znw. m. Daarnaast boe rep I a t
g a t, znw. onz. Platboomd vaartuig, waarmee 
hooi, vee of mest vervoerd wordt. 11 Er zijn 
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hier zo weinig rechtveerdigen in de kerk, dat 
ze wel in een boereplat kunnen (volgens over
levering uit een preek te Oostzaan). 

boeresarries, znw. vr. Een blauw-wollen stof, 
waarvan vrouwenrokken worden gemaakt. II 
Een rok van boeresarries. Een boeresarries
wagd. - Sar r i e s is een verbastering van 
sar g i e, sarge, serge; zie de wdbb. Evenzo 
in Friesl. sas jes, sar s jes. 

boerestalp, znw. vr. Boerewoning, boerderij. 
Vgl. STOLP. II As je rechtsom slane kom-je 
eerst bij 'en boerestolp en dan bij 'en groot 
wit hek: dat gaan-je door. 

boerewaai, znw. onz. Wei, hui. Zie WAAI. II 
Wat ter zijden geset zijnde, klontert de Melk, 
makende Stremmels tot Kase, goet om te 
eten, en goet Boereway, soet en aangenaam 
om te drinken, SOETEBOOM, S. Arc. 264. 

boerewafel, znw. vr. Beschuit met boter, suiker 
en kaneel. II Neem nog een krentebroodje, of 
heb-je liever een boerewafel? - Ook elders 
gebruikelijk. 

boet, znw. vr.; zie BOED. 

boeten, zw. ww.; vgl. INBOETEN en BOETKAM, 

BOETV1LD. 

boetkam, znw. m. Bij de molenmakerij. Inzet
kam, in voorraad gehouden kam voor een 
molenwiel, om zo nodig een der lopende, 
maar te veel afgesleten kammen te kunnen 
vervangen. Deze boetkammen hebben slechts 
tWee konen, omdat ze dienen om ondershands 
ingeboet te worden en de andere kammen van 
het gang dus ook gedeeltelijk afgesleten zijn. 
II 1 Pen tot een as, 10 boetkammen, 6 nieuwe 
rollen tot de kap, lnvent. oliemolen (Zaandijk, 
aC 1796), Zaanl. Oudhk. 

boetvild, znw. vr. Bij de papiermakerij. In 
voorraad gehouden nieuwe vilden, die ge
bruikt worden om de te dun geworden en 
geen water meer houdende vilden in een post 
te vervangen. Vgl. VILD. II Ik heb drie boet
vilden nodig. 7 Posten (nI. posten vilden) en 
enige boetvilden, Invent. papiermolen (W. 
Zaandam, a8 1770), Zaanl. Oudhk. 

Boeveeg, znw.; zie BOVEEG. 

Boevenhem, znw. m. Naam van een stuk land 
onder Assendelft. Thans onbekend. 11 Bi 
boeven hem, Hs. v. Egmond, fO 11 rO (aO 
1267). Aernt vander Voert 11 gerse in boeven 
hem, aid. f O 64 rO (aO 1374). Claes de visker 
VII made in boeven hem, aid. f O 81 V O (aO 
1375). 

boezel, znw. onz. Boezelaar. - Ook over
drachtelijk: Dat huis krijgt een nieuw boe
zeltje voor (een nieuwe voorpui). 

boezelaar, znw. onz. Zie de wdbb. In de alge
gemene taal is het woord mann. - V gl. PIKKE

BOEZELAAR. 

boezelbijs, znw. onz. De stof waarvan werk
boezels gemaakt worden; zie PIKKEBIJS en vgl. 
BIJS. 

bofboekje (uitspr. bofboekie), znw. onz. Boekie, 
waarin van ambtswege werd opgetekend wie 

boereplat - bok 

van een koop geboft had. In het archief van 
Assendelft berust zulk een "Boff-boeckje der 
Jurisdictie Assendelft", lopende van aD 1685-
1797. Zie BOFFEN. 

boffen (uitspr. boffa), zw. WW., intr. - 1) Be>n
zen. 11 Hij bofte met zijn hoofd tegen de deur. 
- Vgl. BOFKONTEN. 

2) Afzien van een koop, een koop breken. 
leder die iets had gekocht of verkocht, ge
huurd of verhuurd, had het recht binnen drie 
dagen de overeenkomst te vernietigen. Vol
gens overlevering moest de bewuste persoon 
dan op de stoep van het raadhuis driemaal 
zeggen: Ik bof, terwijl hij met zijn achterste 
tegen de deur bofte (bonsde). Het woord is 
tegelijk met het boffen in onbruik geraakt. -
Ook elders in N.-Holl., doch aan de Zaan 
alleen te Assendelft bekend. Vgl. Ned. Wdb. 
111, 248. II Soo wie hem selven beswaert 
vindt byeenige koopmanschappen, binnen 
Assendelft gemaekt, magh binnen drie etmalen 
boffen, dat is daer van af gaen, ende daer 
uyt scheyden, mits voor den Schout en twee 
Schepenen syn boffen verklarende, en be
talende de dubbelde Wynkoop, Handv. v. 
Assend. 247 (aD 1668). Den 18 Juny 1685 
heeft Dirck Baes geboft van een Coopman
schap van groene kaes off kantert vercoft aen 
een Coopman tot Amsterdam, betaelt 7 st. 
8 p., Hs. bofboekie, archief v. Assendelft. -
Zie ook Wlri. Stadr. 2, 309 en 348, en vgl. 
BOFBOEKJE, BOFFERSVEN, BOFLAND. 

boffer, (uitspr. boffar), znw. m. Zeker gebak. 
Kleine dikke pannekoek met krenten, waar
van er meerdere tegelijk in een pannekoeks
pan gebakken worden. Elders heten zij d r i e
i n-d e - pan. I1 We eten vanmiddag boffers. -
In verkI. bof f e r t je, poffertje, bollebuisje; 
een soortgelijk gebak, doch in een poffertjes
pan gebakken. il Boffertjes bakken. - B 0 f
fe r t en bof f e(r)t s j e zijn ook in Fries!. ge
bruikelijk. - Zie GISTBOFFER. 

Boffersven, znw. vr. Naam van een stuk land 
te Assendelft; zo genoemd omdat indertijd 
van de koop dezer ven geboft is. VgI. BOFFEN. 

bofkonten (uitspr. bofkonta), zw. ww., intr. 
Zeker spel, waarbij twee jongens een derde 
bij armen en benen opnemen en herhaaldelijk 
op zijn achterste doen neerploffen. - Dient 
voornamelijk tot inwijding van de nieuwe
lingen op school en catechisatie. - Vgl. Taal
gids 4, 41: pof kon ten, iemand met de knie 
tegen zijn achterste stoten (Dordrecht). 

Bofland, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft; nu onbekend. Wellicht van de
zelfde oorsprong als de Bof f ers ven; zie 
aldaar. 11 De ackertgens met het boflandt, 
Polderl. Assend. Il fO 139 rO (aD 1600). 

bok (I) (uitspr. bok), znw. m. Zegsw. Een 
bok kie kop e n, een slokie kopen; te Krom
menie op de laatste dag voor kermis. Volgens 
overlevering zou op die dag eertijds bokken
markt gehouden zijn, doch elders blijkt daar-



bok- bol 

van niet. Vgl. de uitdr. een bok (a an 
touw) hebben, dronken zijn. - Bok-op
Jas per spe I e n, bok-bok-sta-vast (Krom
menie). - Iemand van de Bok op Jasper 
st ure n, van het kastje naar de muur sturen, 
door verkeerde inlichtingen nodeloos heen en 
weer doen lopen (de Bok en de Jasper zijn 
molens). - Een bok kie ook voor slechte 
sigaar. Evenzo te Amsterdam en in het stad
Fri. - VgI. BOKJE-SPRING, BOKKEPIEL, NIJTEBOK. 

bok (II) (uitspr. bok), znw. vr. Platboomd vaar
tuig, waarmede turf, mest, zand, enz. ver
voerd wordt. Zie Ned. Wdb. 111, 264 vlg. Ook 
in de samenst. mis bok (mestbok), za n d
bok. 

bOkje-spring, znw., in de uitdr. bok k i e
sp rin g doe n, bok-bok-sta-vast spelen. V gI. 
Ned. Wdb. lIl, 262. 

bokken, zw. ww.; zie BUKKEN. 

bOkkepiel (uitspr. bokkapiel, met hoofdtoon op 
piel), znw. m. Schertsende benaming voor een 
afgesleten, tot een stompje geworden verf
kwast (Wormerveer). 11 Met zo'n bokkepiel 
ken ik niet meer schilderen (verven). Gooi die 
bokkepiel maar vort. - Vgl. HAKKEPIELEN. 

bokketakel (uitspr. bàkkatákal), znw. vr. Bij 
molenmakers. De takel waarmede bij het ver
roeden van de molen de roede, die er niet 
wordt uitgenomen, vastgehouden wordt; borg
takel. 

bokking (uitspr. bokkang en bàkkam), znw. 
meerv. -s. Zie Ned. Wdb.lU, 271. Men onder
scheidt d rog e bok kin g, strobokking, die 
zonder verdere toebereiding uit de hand ge
geten wordt, en nat te bok ki ng, welke ge
bakken 'wordt en tot middag- of avondeten 
strekt. 11 Bokking met kriel (kleine aard
appels). - Ook: vinnig gezegde, grauw, ge
mopper, in de uitdr.: iemand een bok
kin g ge ven, hem afgrauwen, een hatelijk
heid zeggen, en iemands bokkings op
eten, zijn gemopper verdragen. 11 Je moppere 
altijd w; ik moet altijd jou bokkems maar 
opeten. Je hoeve niet zo te mopperen: eet zelf 
je bokkings (ook wel bokken) maar op. - Zo 
ook bij oudere Holl. schrijvers, maar thans 
alleen nog gewestelijk bekend; zie Ned. Wdb. 
lIl, 273, vlg. - Vgl. BURGERHART. 

boksen, zw. ww., intr. Daarnaast soms b u k
sen. Vuistvechten. Zie de wdbb. 11 Willen we 
buksen? 

Boksland, znw. onz.; zie BUKSLAND. 

bol (I), znw. m. Verkl. boItje. Zei de wdbb. 
Ook in de volgende opvattingen. - 1) Witte
brood. Niet alleen cirkelvormige, van onderen 
afgeplatte ronde broden, maar ook witte
broden van langwerpige gedaante. Evenw 
elders in N.-Holl. en in Fries!.; vgl. Ned. 
Wdb. lIl, 285. Men onderscheidt naar vorm 
en bestanddelen knip b 0 11 e n, kre n te
b 011 e n, pan neb 0 11 e n, p I a atb olIe n, 
stro op bollen en trom meI bollen; zie 
die woorden. 11 (Rondbrood:) Op Looielak 
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mag-je zoveul warme bollen eten, as je wille 
(wilt). - (Langwerpig brood:) As de bakker 
komt, neem dan'en bol van negen centen. 
Je hebbe me vanmorgen 'en oudbakken Ceres
bol (brood uit de fabriek Ceres) 'ebrocht. Ik 
wil de punt van de bol wel opeten. Wat 'en 
schrokerig bolt je. - In verkl. ook snee brood, 
stuk wittebrood, boterham. 11 Een schoot je 
had vroeger acht bolt jes, maar nou tien. Ik 
lust nog wel 'en bolt je. We zeIlen vanmiddag 
maar wat bolt jes bakken (wentelteefjes bak
ken). We gane nou een bolt je met garreneel 
klaar make en den (dan) an de schaft, Sch. 
t. W. 279. - Suikerde bollen zijn sneden 
brood met muisjes van suiker bestrooid, die 
ter ere van een jonggeborene worden ge
nuttigd. - Te Krommenie heeft men op Luilak 
g r 0 v e (van grof meel) en f ij neb 0 11 e n. 
V gl. ook een s c h oot j e g r 0 v e b 0 11 e n op 
SCHOOT II. - Vgl. MELKBOL en WATERBOL 

2) In een pelmolen. Het onmiddellijk onder 
de steen gelegen, gladde gedeelte van het 
steenspil, waarlangs de neuten draaien. 
3) In een pelmolen. De schijven, waarover de 
snaar (drijf touw) van de waaierij loopt. De 
bol bestaat uit 3 schijven van verschillende 
grootte vóór elkaar, waartussen dus twee 
klossen zijn. De snaar wordt, al naar de span
ning meer of minder moet zijn, over de een 
of andere klos gelegd. Meestal is de bol met 
bontgekleurde wolkjes beschilderd. 
4) Bij de visserij. De ronde, platte kurken 
aan een schakelnet. 11 Der moeten nog bollen 
an'emaakt worden. 
5) Zegsw. Voor de bollen lopen, er 
duchtig van langs krijgen. Thans verouderd. 
Misschien is met bol hier bedoeld de bal van 
enig werpspel, die men op onzachte wijze 
tegen het hoofd of de voeten kon krijgen, 
indien men er vóór liep. 11 (Wy) sullen dit 
niet alleen kortelijk overloopen, maer ook 
aentrekken hoe den Oversten Wrangel ... 
voor de bollen geloopen heeft, SOETEBOOM, 

Ned. Schout. 622. By Brussel settense ver
scheyden Dorpen in brandt, tot datter over al 
beter sorge by de besmettingen over gedragen 
wierdt, en van de Spaense zijde sy menig
maal lustigh voor de bollen liepen, doodt ge
slagen of gevangen zijn geworden, aid. 644. 
Hoe wel de Fransen eerst selver niet weynigh 
voor de bollen liepen, aId. 727. - Vgl. Fri. 
foar de ballen stean, of foar de bal
len opkomme, opdraye, aan het gevaar 
blootgesteld zijn. 
- Vgl. verder HOL OVER BOL, HOLTJE OF 

BOL TJE, en BREED-, (HANE)HUINE-, KAAS-, 

KNORSE-, KUI-, KUIG-, PRUIKE-, ROLLE-, RUIG-, 

SPIN-, STORTE-, WITBOL en STUTELEBOLLEN. 

bol (II) (uitspr. bol), bnw. Week, slap. Vgl. 
Ned. Wdb. UI, 293. - Van grond. Week. 11 

Dat land is zoo bol; de. koeien zakken er met 
'er pooten deur. Hoe dat de Landen ... in de 
Bannen van Westzaanden ... se er laegh, bol, 
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ende week van grond. . . zijn, Priv. v. Westz. 
121 (aO 1577). Die bolle, lichte, ende weecke 
kanten vande smalle Weeren ende Ackeren, 
aid. 122. Vgl. BOLLERD. - Van turf. Bolle 
tu r f, losse, onvaste lange turf. II Geef maar 
wat bolle turf, dan zeI ik de kachel wel weer 
an de gang brengen. - Van ijs. Week van 
oppervlakte ten gevolge van dooi. II Je had 
geen scherpe schaatsen noodig, de zon maakte 
'et ijs bol. We konnen temet niet vooruit 
kommen, zoo bol was 'et ijs. Was heen moy 
rije, doordient snaghts een wijnigh had ge
vrooren, dogh op de weromkomst wast ijs 
bol door doyen, Joum. Caeskoper, 24 Febr. 
1684. 

Bolder, znw. m.; zie BOLLERD. Op een binnen
vaartuig. Een der uitstekende vierkante klam
pen op het scheepsboord; dwars daardoor
heen is een ijzeren pen gestoken, die b 0 1-
de rp e n heet. De bol de rs dienen voor het 
vastmaken van touwen. Ook elders gebruike
lijk; zie Ned. Wdb. lIl, 300. 

boldermes, znw. onz.; zie BESCHUITSBOLDER. 

bolderpen, znw. vr. Een zware ijzeren pen met 
bolvormige knop, die in de hardstenen dek
stukken der sluismuren wordt bevestigd, en 
dient voor het vastmaken van touwen. - Vgl. 
Ned. Wdb. lIl, 300, waar bolder in een 
soortgelijke bet. wordt vermeld. II Der is 'en 
bolderpen los'eraakt. Noch op de Zuyder
muur drie deckstucken tot de bolderpennen, 
lang drie en breet een en een half voet, en 
de bolderpennen daar in met loot wel vast te 
gieten, so als dat behoorende is, Bestek 
Kooger-sluis (aO 1728, archief v. Zaandijk). 
- Zie een andere bet. op BOLDER. 

bolk, znw. vr. De vismand, die door de vis
vrouwen op het hoofd gedragen wordt; soms 
ook de draagkorf, die zij op de rug dragen. 
Weinig gebruikelijk. - In de 17de e. komt 
het woord voor, naar het schijnt in de zin 
van zak, doch het is alleen bekend uit lezin
gen van het verhaal der burchtvrouw van 
Haarlem, die door list het leven van haar 
man redde. 11 (Sy) dwongen (hem)... het 
Casteel over te geven, op dese Voorwaarden, 
dat zijn Huys-vrouw soude mogen daar uyt 
draagen, wat sy liefst hadde, waar op het 
Accoort is aangegaan, en heeft haar Man in 
een Bolk op den hals geschort, met hulpe van 
haar Dienstmaagd, buyten het Slot gebracht, 
LEEGHWATER, Korte Beschr. v. Haarlem (ed. 
1706), 6. Hetzelfde wordt bij SOETEBOOM, 

S. Arc. 105, aldus verhaald: We1ck ingewil
licht, en met eden bevestigt sijnde, heeft sy 
'er man in een male geslooten, en met de 
dienstmaegden die haar hielpen uyt den 
kastee1e gebracht. De Latijnse lezing bij 
SCHREVELIUS, Harlemias (ed. 1754) heeft: 
bulgae inclusum. Zie verder Ned. Wdb. 111, 
303. 

bollebuis (uitspr. bollabois), znw. vr. Daar
naast ook bull e bu i s. Meest in verkl. b 0 11 e-

bol- bommen 

b u i s s i e. Poffertje. - Ook in samenstelling 
b 0 II e b ui sj e s kraam, b 011 e b u i sj e s
p a n, 1 bollebuyspantje, Hs. in vent. (Krom
menie, aO 1796; provo archief). - Zie verder 
Ned. Wdb. lIl, 305. 

bollen (1), znw. ww., intr. Bolrond worden, 
met een ronde bol ijs omzet worden; van ge
deeltelijk onder water stekende vaarbomen, 
waarom zich bij vriezend weer aan het water
vlak een bol van ijs vormt. 11 Slaan 'et ijs 
maar van de boom of, hij is 'ebold. Clare 
loght, vroor seer sterk ... d'boornen opd'Zaan 
gebolt, Joum. Caeskoper, 22 Jan. 1704. -
V gl. AANBOLLEN. 

bollen (lI), zw. ww., onpers. Aanstaan, beval
len, genoegen doen. Zie Ned. Wdb. lIl, 309. 
11 Zo'n makkelijk leventje dat bolt 'em wel. 
't Bolde me niks, dat ik me zin niet kreeg. -
Soms in de zin van spijten, begroten, nozen. 
II Het bolt me, dat ik 'et maar niet 'ekocht 
heb. 

BOllerd, znw. m. Naam van een stuk land op 
het Kalf; misschien zo genoemd omdat het 
bol (week) van grond was. 11 Noch braeek
landt: de bollert opt Calf, Polderl. Oostz. I 
(midden 17de e.). - Tegenwoordig heet dit 
stuk: d e Bol der; in de vorige eeuw ook 
Boldersven, Custb. (aO 1741). 

bolling (uitspr. bàllang), znw. vr. Alleen in de 
uitdr. in de bolling van de hand, in de 
bolle, geopende hand. 11 As je me tien centen 
geve (geeft) in de bolling van me hand, dan 
doen ik 'et. - Evenzo in het Stad-Fri. in de 
b 011 e n van zen h a n d. 

bolspaak, znw. vr. In een oliemolen. Een spaak 
van omtrent 50 cm lengte, met een bolvor
mige verhoging aan het ene eind. De b 0 I
s pak e n steken in de wentelas en wentelen 
met deze rond. Daardoor wordt telkens een 
spaak onder de vuist van een der haaien of 
stampers gebracht, die daardoor in de hoogte 
worden getild. 

bombakkes (uitspr. bàmbakkas), znw. onz. 
Mombakkes. Synon. grim. II 'En Suntereklaas 
mit 'en bom bakkes voor. - Ook: lelijk gezicht. 
II Zet maar niet zo'n bom bakkes (van een 
kind dat gaat huilen), je krijge je zin toch 
niet. 

Bombraak, znw. vr. Naam van een braak bij 
Oostzaanden. Thans onbekend. De oorsprong 
van de naam blijkt niet. II Dat ... hem nie
mant sal vervorderen te Modderen... uyt 
de Dijek-braeck ... , noch uyt Bom-braeck 
ende Koek-sloot, LAMS 713 (aO 1633). De 
nieuwe Braeck en Bornmenbraeek, aid. 723 
(aO 1644). - Vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 

bommel (uitspr. bàmmal), znw. m. Hetz. ais 
bongel; zie aldaar. - Vgl. SCHOFT-, SCHOT

BOMMEL. 

bommen (uitspr. bàmma), zw. ww., intr. Stoten, 
bonzen. II Hij viel en bomde net met zijn 
hoofd tegen de muur. Bom niet zo tegen me 
an. Ik heb op de deur 'ebomd, maar jollie 



bommen- bon 

hoorden niks. - In het Ned. heeft bom men 
een enkele maal de zin van met dreunend 
geweld vallen; de gewone betekenis is echter 
dof weerklinken; zie Ned. Wdb. 111, 336. 

bommerd (uitspr. bàmmart), znw. m. Iets dat 
groot is in zijn soort. 11 Kijk ers wat 'en bom
merd van'en appel. Nou hoor, 't is 'en 
bommerd. - In Waterland ook van iets, dat 
groot van omvang, maar van binnen hol is; 
van eten b.v. een grote beet, maar een kleine 
kauw (BOUMAN 15). - Ygl. Ned. Wdb. 111, 323 
op bom. 

hon (uitspr. bàn), znw. onz. Yerkl. bontje; 
vroeger ook b 0 nj e. - 1) Afgeperkt gedeelte 
of vak van een dijk of weg, dat één persoon 
te maken en te onderhouden heeft. Zie Ned. 
Wdb. 111, 337 vlg. Nog te Assendelft. Elders 
spreekt men van par k; zie aldaar. 11 Ik heb 
'et gras van me bon dijk verhuurd. Dijck
graef ende Heemraden ... (sullen) de Twisch
dijk. " beschouwen, ende indien... (sy) 
eenig Yack ofte Bon dijck bevonden ... niet 
(naer het accoort) opgemaekt te wesen, so 
sullen ... (de makers) gecondemneert werden 
in een boete van agt Kermer schellingen voor 
soo meenigen eigendom als de voorn. Dijck
graeff bevinden sal int voorsz. ongemaeckte 
Yack, Roed ofte Bonne dijck te behooren 
(Bestek voor het aanleggen van de Twisch
dijk, aO 1635), Handv. v. Assend. verv. 435. 
Het gebuert jaerlijcks daUer verscheyden Bon
nen off Parcken in de Dijck... boetschul
dich zijn geweest, maer is niemant. .. boet
schuldich geëeschen anders als diegeenen die 
haer Parck of Bonn niet was gemaakt, aid. 
440 (aO 1647). - Niet geheel duidelijk is de 
volgende plaats in een keur van Oostzanen 
(aa 1636. 11 Aengaende de reddeloose plaet
sen, soa in de haute Bonne als opte Gouw. 
Alsoo onderwijlen dickmael bevonden wert 
eenige vervallen en reddeloose plaetsen inde 
Breggen in 't zuyt-ent, waer uyt groot prijckel 
soude komen van ongelucke, so daer inne 
niet en werde versien. Soo is 't, dat Schout 
cn Schepenen... hebben geordonneert ... , 
dat soo wanneer daer eenigh parck soo van 
1eenen ende deelen, ofte onderleggers is 
komen te vervallen, tot onbequame wegh, dat 
den Schout... den Eygenaer van dien het 
selfde aen sal mogen seggen om op te maken 
binnen den tijt van acht dagen, LAMS 715. -
Waarschijnlijk is ook hier bon = par k van 
de weg, en noemde men hou ten bon n e n 
die bonnen, waar een p I ank e np a dover 
liep, omdat de weg er anders onbegaanbaar 
was. - Dat bon hier brug zou zijn, weer
spreekt de inhoud der keur, en deze betekenis 
was ook zeer moeilijk te verklaren. - Ook in 
b 0 uw bon net j e, dat als naam van een stuk 
land onder Assendelft voorkomt, maar daar 
thans onbekend is, zal wellicht hetzelfde 
woord bon schuilen. Het woord zou dan aan
duiden een bon dijk, waarop koolzaad of iets 
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dergelijks werd verbouwd. 11 Jan Dirck Huy
sers noorder (suyder) bouw bonnetge, Maatb. 
Assend. (aa 1635). 
2) Een tot bergplaats afgeschoten vak, en bij 
uitbreiding kast. Evenzo elders in N.-Holl. 
- a) Hok, vak, afdeling in een kast. 11 Er 
bennen veel bonnen in die kas. - Ook van een 
konijnenhok, waarin door een plank een ver
deling is gemaakt. 11 We hebben 'en groot 
knijnehok met twee bonnen boven mekaar. -
In het meerv. ook bon s. 11 De bons van 'en 
knijnehok. - Ygl. de samenst. GELDBON. 

b) Een aan de muur getimmerd kastje, waar
van er doorgaans meerdere in een vertrek zijn. 
Soms in een gehele wand met bon t jes be
timmerd. 11 Berge 'et maar in 'et bontje. Is 
'et in 'et Noorder- of 'et Zuiderbontje (kastje 
aan de Noorder- of Zuidermuur)? In 't 
onderste bon, Hs. invent. Ploegh (aa 1704), 
Zaanl. Oudhk. In het Oosterbon, in het 
Westerbon beneden, idem boven, enz. (in het 
raadhuis van Westzaanden), Hs. (aO 1801), 
Zaanl. Oudhk. - De bontjes onder een ven
ster, die naar voren uitspringen en van boven 
een soort van aanrechtbank vormen, heten 
rechtbontjes; zie aldaar. 
c) Een klein kastje, dat los aan de muur 
hangt; in huizen en in molens, waar de 
knechts vaak een eigen bon hebben. 11 De 
koppies zitten in Jan zijn bon. (Weesmeeste
ren besluiten) tot eene gedagtenis aan ge
melde minderjarige te zullen afgeven een 
kistje en bon, om klederen in te kunnen doen, 
Hs. (aO 1803), archief v. Assendelft. Een bon 
met kindergoed, Hs. invent. (Krommenie, aO 

1797), provo archief. - Het woord was in de 
17de e. ook te Amsterdam gebruikelijk. 11 Al 
datmen sluyten mach in Kassen en Bonnen, 
ROEMER VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 80. 
d) Een 0 pen bon, een zogenaamde Assen
delver kast (zie de afbeelding in SCHOTEL, 

Zeden), een met bont schilderwerk versierde 
kast, bestaande uit twee met deuren gesloten 
kastjes van onderen en twee andere, kleinere, 
van boven, en daartussen een open vak om 
porseleinen schotels, enz. te pronk te zetten. 
3) Een soort van houten kast met gaten, om 
vis in te bewaren, bun, viskaar. In deze zin 
ook vr. 11 Er is weinig vis in 't bon. -
Evenzo in Waterland. Ned. bon, bun en 
beun zijn vr. 
4) Een vlechtwerk van takken, dat dicht bij 
een stuk land in het water wordt gelegd, om 
vis te vangen. Alleen in de samenst. tak k e
bon, visbon; zie aldaar. - Ygl. Mnd. 
bun e, vr., Zaun ader Schlengenwerk am 
Ufer (LÜBBEN). 

AANM. De bet. afgesloten ruimte bij de 
woning, waar des zomers de koeien gemolken 
worden (Drechterland, Waterland) schijnt aan 
de Zaan niet bekend te zijn. 
De verschillende betekenissen van bon laten 
zich best tot één terugbrengen, ni. die van 
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door planken of vlechtwerk afgeschoten 
ruimte (vgI. FRANCK op beu n). Dat het 
Zaanse bon bijna alle betekenissen van bon, 
bun en beu n verenigt, kan ondersteunen de 
ook in het Ned. Wdb. 111, 339 uitgesproken 
gissing, dat deze woorden werkelijk één in 
oorsprong zijn. 

bonebos, znw. vr. Bus om koffiebonen in te 
bewaren. Zie BOS 11. 11 1 Sla-emmer, 1 bone
bos, 1 kleyn vootje, Hs. invent. (Krommenie, 
aO 1796), provo archief. 

bonestommel, znw. m.; zie STOMMEL. 

bongel (uitspr. bàngal), znw. m. Paal tot af
sluiting of afscheiding, in verschillende toe
passingen. Synon. is bom mei (uitspraak 
bàmmal). - 1) Een lange, dunne paal, die 
dwars langs het sluithek van een weiland 
wordt gehangen om dit te versterken. Aan 
weerskanten wordt een bongel opgehangen. 11 

Doen de bongels voor 'et hek, aars ragt 'et 
vee 'et heelemaal stukkend. 
2) De ronde of vierkante sluitboom, die tussen 
een paar klampen dwars achter een deur 
wordt gelegd om deze te sluiten. 11 De schuur 
is toe, 'k heb de bongel voor de deur 'edaan. 
De bommel is er op. 
3) In een paardenstal. De dunne paal, die tot 
afscheiding dient van twee naast elkander 
staande paarden. - Bon gel (in de Beemster 
bungel; BOUMAN 83) is een bijvorm van 
ben gel, dat door KIL. o.a. in de zin van 
paal wordt vermeld. In het Fri. wordt de 
kluister, waardoor een paard het galopperen 
in de weide wordt belet, en die in een paal 
aan een ketting bestaat, bon gel genoemd 
(HALBERTSMA 340 en 454). - Of bom mei 
een bijvorm van bon gel is, of een heel 
ander woord, valt niet met zekerheid uit te 
maken. Ook bom mei e n komt echter voor 
in de zin van bengelen, bungelen, 
hangend heen en weer slingeren (Ned. Wdb. 
lIl, 335). 

bonje. In de zegsw. 't 1 s b 0 nj e, 't is ontdekt, 
'f is uitgekomen, ik ben er achter. Het wordt 
plagenderwijze gezegd, b.v. tegen iemand, die 
in stilte verloofd is, of tegen iemand, die de 
ander voor de gek meent te houden. il Hou 
je maar stil, 't is bonje. - De uitdr. is thans 
weinig gebruikelijk. In de vorige eeuw was zij 
ook elders in N.-Holl. bekend, blijkens Hs. 
Kool, waar ook ,,'t is bon je, 't is ontdekt," 
wordt vermeld. - Bon j e is de verkl. van 
bon; zie aldaar. Hoe echter de uitdr. hiermee 
samenhangt is onzeker. 

bonk (uitspr. bànk), znw. vr. Zie de wdbb. -
Ook: 1) Grote roggebroodspepernoot, vier
kant van vorm en gebakken van roggemeel 
en stroop. Vgl. Ned. Wdb. 111, 358, bonk 
in de zin van brok, klomp. 11 We hebben van 
de bakker 'en handje bonken toe'ekregen. 
Bonken, tien om een cent. 
2) Bult, gezwel. Hetz. als bonkel; zie aldaar. 

bon - Bontekoe 

11 Wat hebben de vlooien je gestoken; je zitte 
vol bonken. 
3) Dichte menigte, opeengepakte schare; 
alleen van vogels en vissen. VgI. Ned. Wdb. 
358: er zit een dikke bonk (een zware opeen
gepakte wolken massa) in de lucht, en 359: 
bon ken, een tros vruchten (kersen, perziken, 
noten, enz.). 11 Kijk, wat 'en bonk (zwerm) 
spreeuwen. Een bonk (school, troep) vis. -
In W.-Friesl. spreekt men van een bon ke I 
sp ree uwe n, een zwerm spreeuwen (Taal
gids 1, 106). 
- Vgl. de samenst. HOUTBONK, HOUTZAGERS

BONK. 

bonkei (uitspr. bànkal), znw. m. Puist, gezwel, 
bult. 11 Hebben de muggen je gestoken, je 
zitte vol bonkels? Ik krijg 'en bonkei op me 
hand. - Bon kei zal wel afgeleid zijn van 
bon k (vgI. BONK 2), en beduidt dus eigenlijk 
uitstekende knobbel, bult, in welke zin het 
ook elders voorkomt; zie Ned. Wdb. 111, 360. 
Ook Beiers p u n keI betekent bult, gezwel. -
Vgl. echter Ned. karbonkel, rode puist in 
het aangezicht, Lat. ca r bun c u I u s in de
zelfde zin. - Vgl. GALBONKEL, ]EUKBONKEL. 

bonkelaar (uitspr. bànkalaar, met klemt. op 
bànk), znw. m. In een molen. Een liggend 
wiel met dollen, waarop de beweegkracht 
overgebracht wordt door een staand wiel met 
kammen. 11 27 Mispele dollen tot (den) bonke
laar, Hs. invent. papiermolen (aO 1774), verz. 
Honig. - V gl. BOVENBONKELAAR, ONDERBONKE

LAAR. 
In Ned. Wdb. 111, 360 en de daar aange
haalde voorbeelden worden bon keI a a r en 
sc h ij f I 0 0 p ten onrechte met elkaar vereen
zelvigd. Beide raderen verschillen van bouw 
en werking. Een sc h ij fl 0 0 p bestaat uit 
twee liggende schijven, waartussen een kring 
van houten staven is besloten. Een bon k e-
1 a a r verschilt in niets van een kam rad; 
alleen is de ligging horizontaal. De dollen 
zijn houten blokjes, die verticaal door het 
liggende rad worden gestoken, evenwijdig 
met de rand, en waarin de kammen van het 
staande wiel grijpen. Zie Groot Volk. Moo
lenb. 1, pl. 22 en 11, pl. 2. 

bonker (uitspr. bànkar), znw. m. Meest in verkl. 
bon k c r tj e. Kort duffels jasje, jekker. 11 

Wel jongen, heb-je 'en nuw bonkertje an'? 
Jan krijgt 'en bonkertje en 'en krol (muts) 
voor zijn Sintereklaas. 

bons (uitspr. bàns), znw. vr.; Zie de wdbb. -
Op een bon s, plotseling, ineens, alles te 
gelijk. !I Toe kwamen ze op 'en bons allemaal 
terug. Vgl. RONZEBONS. 

bont, znw. onz.; vgl. SCHORTEBONT. 

Bontekoe. In de zegsw. 't is een Bon t e k 0 e's 
rei s, 't is een moeilijke tocht; b.V. gezegd 
als iemand met slecht weer naar een ander 
dorp is gegaan. - De uitdr. is ontleend aan 
de vroeger veel gelezen "Reyse van Willem 
Y sbrantsz. Bontekoe." 



bontje - Boontje 

bontje, znw. onz.; zie BON. 

bood, boodbrenger, znw.; zie BODE. 

boodschap (uitspr. booskap en booskàp), znw. 
vr. Zegsw. Een boodschap halen, een 
boodschap doen. II Ik moet nog effen 'en 
boodschap halen. - Ook nog in de vorm 
b 00 ski p. - Zeer gewoon is de bet. van dat 
wat men in de winkel haalt, winkelwaren. 11 

Hij draagt de mand mit booskippen op zen 
reg (rug). De meid heb 'en booskap 'estrooid 
(onderweg verloren; b.V. een pond suiker). -
Te Oostzaan ook in het meerv. b 0 0 ski p. 
II Ik bin mit heulie mee'eweest om booskip. 
- Zie nog een zegsw. op KIND. 

boog, znw. m. Alleen in de verk!. b oog j e 
(uitspr. boochie). Woord van lof, loftuiting. 
il Dat heb-je nou ers knap 'edaan, je verdiene 
'en boogie, hoor. Hij deed erg zijn best, hij 
wou sekuur 'en boogje verdienen. Hij kreeg 
een boogje (werd geprezen). Zo'n boogje 
kennen ze wel houwen, daar wor-je niet vet 
van. Ik heb 'en boogje van meester 'ehad, 
omdat ik zo mooi schreef. - Zie over dit 
woord Ned. Wdb. lIl, 395, en Tijdschr. 5, 1 
vlgg. In de 17de en 18de e. was het in N.
Holland zeer gewoon, vooral in de uitdr. 
b oog heb ben, roem verdienen (zie de 
citaten t.a.p.). Op een plaats bij JAN VOS 

vinden wij het in een zin, die zeer nabij de 
tegenwoordige Zaanse opvatting komt. II Twee 
deugden in een ding verdienen dubbele boog, 
Ged. 2, 313. - Het woord schijnt thans elders 
verouderd te zijn. Aan de Zaan is het nog in 
algemeen gebruik. - Vg!. verder Ned. op 
iet s b 0 gen, roem dragen op iets. 

baai (I), znw. m. In de zegsw. b ooi is 
keukenmeester, 't gaat er wanordelijk 
toe. - Vgl. Ned. booi is baas, Jan Rap 
speelt de meester. Wat b ooi hier betekent 
staat niet vast. Misschien is het enkelv. van 
b ooi e n, dienstboden, in welk geval de 
zegsw. echter van elders in Holl. naar de 
Zaan moet zijn overgebracht. HALBERTSMA en 
TULNMAN vatten (doch waarschijnlijk ten on
rechte) b ooi op als Fri. b ö i, knaap; vgl. 
BOOI H. - Het woord is nog gebruikelijk voor 
knaap (althans te Wormerveer); meestal als 
vleiwoordje voor kinderen. II Lekkere booi, 
geef me nog 'en zoentje. Wel booi, wat zien-je 
der gezond uit. - Zie verder Ned. Wdb. lIl, 
34 vlg. 

baai (11), znw. m. Knaap. Thans verouderd en 
alleen nog over in de geslachtsnaam BOOI, 

BOOY. - Het woord is nog in Friesl. gebruike
lijk in de uitdr. nee, b 0 i! - Vroeger ook 
m î n b ö i, us b ö i, mijn, onze lieve jongen, 
en vooral in verk!. b 0 i k e, knaapje, lieveling, 
als aanspraak voor kleine kinderen. Zie HAL

BERTSMA 429; KOOLMAN 1,215. Op Urk heeft 
b u y e de bet. van kameraad aangenomen en 
is het de gewone aanspraak voor mannen 
zowel als vrouwen: Gem ti r gen b u y e, 0 e 
got et buye (hoe gaat het maat), Taal- en 
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Letterb. 6, 27. In de Streek (Taalgids 1, 107) 
en op Tessel is de verkl. b u u kj e in gebruik 
voor bakerkind, kindje: Wil-je mijn buukje 
niet eens zien? - Zie verder Ned. Wdb. 111, 
255, en vgl. Eng. boy. 
Jn de Middeleeuwen komt booi, boye, her
haaldelijk voor in HoIl. persoonsnamen. Het 
wordt gebruikt op dezelfde wijzè als zoo n, 
maar het blijkt niet of het daarmede in be
tekenis volkomen samenvalt. IJ Tydeman Ris
sende boy (Assendelft, 13de e.), Hs. v. Eg
mond, fO 12 rO. Gheye Kerstans boy, Rek. d. 
Graf. v. Hall. 2, 227 (aD 1343). Jan heren 
Amijs boy, aid. 237. Willaem Gheyen boy, 
aid. 238. Nanne Stoyts boy, aid. 249, 250, 
285, Nanne Stouts boye 377 (aD 1344). Item 
een acker daer Gillijs Bannen boeye op 
woont (Beverwijk, aD 1358), Hs. v. Egmond 
B, fO 4 voo - Ook wordt b ooi met de mans
naam samengesteld op dezelfde wijze als ons 
Piet erm an, J anne man, J an-b aa s, J an
oom en dergelijke. II Heyteboy, Rek. d. Graf. 
v. Hall. 1, 237 (aO 1344/5). Hughe Hanne 
boey s(one), aid. 2, 7 (aD 1443/4). Diddeboy, 
aid. 18. Jan Gherijt Doetseboyen z(one) 
(Rinnegem, aD 1380), Hs. v. Egmond C, 
fO 47 VOo Daar Boikin, Boydekin, ook 
als mansnaam zeer dikwijls voorkomt is niet 
altijd uit te maken, waar Booi eigennaam is 
en waar niet. Als persoonsnaam zal zijn op te 
vatten: Grote Boye, Rek. d. Graf. v. Hall. 2. 
248 (aD 1343). Nanne Boyen s(one), aid. 381 
(aD 1344). Ysebrant Boyken s(one), aid. 519 
(aD 1345). Mauwerin Boydekins sone, ald. 1, 
81 (begin 14de e. - Vgl. FÖRTEMANN, Altd. 
Namenbuch op boi. 

boom, znw. m. Zie de wdbb. - Ook in de zin 
van stok, kolf, van eell zeis. De boom is 
meestal gebogen, doch somtijds ook recht. 
- Vgl. de samenst. DRIJF-, HAAL-, LEPELTJES-, 

LIERIE-, PONDER-, VLAARDE-, ZOETE-, zw AAI

BOOM. 
boon, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook knobbel, 

gezwel op winterhanden of voeten ten ge
volge van strenge koude. Daarnaast win t e r
b 0 0 n. Zo genoemd naar de vorm; vgl. een 
dergelijke overdracht van betekenis op GRIJN. 

II Zodra as 'et begint te vriezen zitten der 
(haar) handen vol winterbonen. Die bonen 
jeuken zo. Ik heb 'en boon op me kleine 
toon. - Zegsw. Jou wbo ne n! haal je hart 
op; gezegd tot iemand tegen wie men zich 
niet langer verzetten wil. - Zie een zegsw. op 
WORMER. 

- V gl. BONEBOS, BOONPEUL, BOONTJE. 

boonpeul, znw. VI. De peul van bonen. Evenzo 
Pri. beánepûl (HALBERTSMA 208). - Ook de 
scheldnaam voor de inwoners van het dorp 
Wormer. II Wormer boonpeulen. - VgI. 
ERWTEPEUL. 

Boontje, znw. onz. Daarnaast Beu n tj e. 
Naam van enkele stukken land onder Assen
delft. Thans onbekend. II Noch tbuentgen by 
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haer huys, Polderl. Assend. I fO 5 rO (aO 
1599). Dat boontgen by Claes Meynssen, aId. 
fO 25 r O (aO 1599). 't Beuntje leggende 
aenden dijck, aid. VII fO 35 rO (aO 1657). -
De betekenis der benaming blijkt niet. Men 
zou kunnen gissen, dat B 0 0 n t j e een boon
akker was (vgl.: de Boonakker, stuk land te 
Zaandijk); Dirck Claesen Wijffes booncamp 
(in het Blokweer te Assendelft), Maatb. As
send. (aO 1635), maar de klank ue (= /lU of 
eu) in het woord b 0 0 n is onverklaarbaar. 
Wellicht hangt het woord samen met Bun i n g 
(B e u n i n g); zie aldaar. 

boor, znw. vr. Zegsw. Iemand om de vier
kante-gaten-boor sturen, iemand ver
geefs laten lopen. - Zie SPIJKERBOOR. 

boos, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook als 
bijw. van graad. Zeer. II 't Is boos koud. Ja, 
't is boos erg. - Zo ook elders in de volkstaal 
(zie Ned. Wdb. III, 490). 

booste, znw. vr. Boosheid, toorn. II Ze wier 
(werd) blauw van booste. 

boot, znw. vr.; vgl BUNBOOT. 

bootjesketting, znw. m. Karkant, halsketen uit 
boten (in goud gevatte granaten, enz.) be
staande; aan de Zaan een vrij algemeen 
vrouwensieraad. II Wat heb ze 'en mooie 
bootjesketting 'ekregen. 

bor, znw. vr. De ziekte, die elders de b oor t s 
of het b 0 r t heet; zie de wdbb. II Hij heb 
de bor. As je van alles zoveel ete (eet) krijg
je de bor nog. II Ook: besloten bor. II Hij 
is gestorven aan besloten bor, waarschijnlijk 
te veel gegeten, Hs. (Krommenie, 19de e.). 

bord (I), znw. onz. Nog bekend in de oude zin 
van plank; in verschillende samenst., als 
bed s b 0 r d j e, k a a s b 0 r d, I a a d g 0 e d
b 0 r d, s c h oor s tee nb 0 r d j e, s I ag b 0 r d, 
enz. Zegsw. 't Gaat van het bovenste 
b 0 r dj e (plankje); in verschillende opvattin
gen. Van ruzie. II 't Gaat altijd van 'et 
bovenste bordje, 't is er altijd ruzie (eigenl. 
de schotels worden van het bovenste bordje 
afgegooid; dat maakt het meeste lawaai). Va:l 
vloeken. II Toe maar, 't gaat weer van t 
bovenste bordje. Eindelijk ook in de zin van 
royaal, verkwistend zijn; hetz. als van de hoge 
boom leven. De uitdr. is eveneens in het Stad
Fri. bekend. - B orden en zwich tb 0 r den 
noemt men ook de houten langs de molen
roeden, die met harde wind worden wegge
nomen om de windvang te verminderen. 
Iedere wiek heeft er vijf, waarvan het uiterste 
end b 0 r d heet. II Met vier borden malen. 
Het waait hard, de molens hebben alle borden 
of. - Plank. il Verders in iedere kast te maken 
4 borden van 23-streeps vurenhout, Hs. bestek 
(Wormerveer, midden 19de e.). - Over het 
afslaan van borden bij rouw, zie op ROUWEN. 

- Vgl. de samenst. AANPLAK-, BEDS-, END-, 

HEF-, IJS-, KAAS-, LAADGOED-, SCHOORSTEEN-, 

SLAG-, SMAK-, STEEN-, SPAT-, STUKKE-, TREE-, 

Boontje - borgtocht 

UILE-, VERHEF-, WAS-, WATER-, WINKEL- en 
ZWICHTBORD. 

bord (11), znw. onz. (?) Last. Thans verouderd. 
II Van selve jaar had(d)e ick Westduyvelant
Coolsaat gekoght ... en 't slo(e)gh uyten bort 
44 menge(le) olye. Noch had(d)e ick Oosmeers 
van Claas Ayer, dat slo(e)gh 23 mengele oly, 
Journ. Caeskoper, 5 Juli 1671. - Vgl. Mnl. en 
Ned. Wdb. op borde, last, vracht, waaruit 
b 0 r d ongetwijfeld is afgekort; vgl. b 0 0 d 
voor bode, koud voor koude, enz. Het is 
merkwaardig, dat b 0 r d e dezelfde over
drachtelijke bet. heeft aangenomen als het 
synon. 1 ast. Elders is het in deze zin niet 
opgetekend. 

bordkuip (uitspr. bortkoip), znw. vr. Bij de 
papiermakerij. De kuip, waaruit bordpapier 
wordt geschept. - Zie verder op SCHEPKUIP. 

bordvild, znw. vr. Bij de papiermakerij. Bena
ming der vilden, waartussen het bordpapier 
wordt geperst. Zie VILD. il 341 Oude bord
vilden, Invent. papiermolen (aO 1787), Zaanl. 
Oudhk. 

boren, zw. WW., trans; vgl. PETBOORDER. Zie de 
wdbb. - Ook in vrijer gebruik. II Hij kwam 
klagen, dat-i belabbekakt (belasterd) was en 
zo uit zen stiek (betrekking) wier 'eboord (er 
uit gedrongen). 

borendevol (uitspr. bórandavàl), bnw. Boorde
vol. II Schenk dat glas toch niet zo borende
vol. - Vgl. Ned. Wdb. lIl, 475. 

borg, znw. m. Zie Ned. Wdb. 111, 555. - Ook 
stut, steunpaal, aan een hek. II We zellen 'en 
borg (of borchie) bij de palen zetten. 

borgen, zw. ww. Zie de wdbb. - Bij molen
rnakers ook van de kammen voor een molen
wiel, als die gemaakt worden uit een stok 
(paal), die een weinig te dun is, zodat aan 
de hoeken een ronde kant of waan komt. Vgl. 
WAAN 11. De kammen magge op de hoeken 
niet meer borgen as 'en half duimpie. Hij 
ken wel 'en beetje borgen, maar je moete 'em 
niet al te schraal maken (de kam is te schraal, 
als hij te veel borgt). 

borgtafel, znw. vr. In sommige molens. Een in 
vakken verdeeld bord, waarop wordt ge
schreven wat er geborgd is. 

borgtakel, znw. m. Loze takel, die bij het op
hijsen van een zwaar voorwerp daaraan wordt 
vastgemaakt, opdat het, ingeval de hijstouwen 
breken, toch blijft hangen. - Evenzo Ned. 
b 0 r g, b 0 r g s t rop, b 0 r g ket tin g; zie de 
wdbb. 

borgtocht, znw. m. - Behalve de gewone bet. 
ook in die van wat geborgd wordt, borgsom. 
li Schrijf de borgtocht van vrouw Vet maar 
op 'et lei. Ze hebben 'et wel drok in die 
winkel, maar 'et meeste is borgtocht (wordt 
geborgd). As ze voor een gulden verkopen is 
er wel voor 80 centen borgtocht bij. - Vgl. 
in het Mnl.: "Robert... vercoopt sine teer
ninghe. .. zometiit te borchtuchten, onder 
borgtocht, d.i. hij borgt" (aangehaald Mnl. 



borgtocht - bossegaren 

Wdb. I, 1373).-Ook borgtocht spreken, 
borg spreken. 11 As je geld lenen wille (wilt), 
moet er eentje borgtocht voor je spreken. 

-boring, zie GRONDBORING. 

borrel, znw. m.; zie zegsw. op OOTJE I. 
bors, znw. m. (?) Daarnaast var ken s b 0 r s. 

Kleingoed van het geslacht, schonkjes en 
bonkjes van het varken, inzonderheid ge
zouten varkenskluifjes. Vgl. BORSVAT. 11 We 
eten vanmiddag Franse rapen mit bors. De 
bars is goed zacht 'ekookt. Heb-je de bors al 
in de pekel 'ezet. - Evenzo elders in N.-Holl., 
en daar reeds in de 16de e. gebruikelijk; vgl. 
HADR. JUNIUS, Nomencl. 64a: "Vi s eer a t i o. 
Distributio carnis crudae, cuiusmodi recepta 
est nostrae genti, cum mactantur sues. B. 
Vleeschdeelinghe, omsendinge van barse Hol
land. trijpen, buelingen etc. metdeelinghe 
Brabrantis." - Te Oud-Beierland noemt men 
het kleingoed van het geslacht b 0 r spo t. -
In de 16de en 17de e. komt b 0 r s voor in de 
zin van beer, HADR. ]UNIUS, Nomend. 40b: 
"Vrsus. B. Beer, bors." KIL.: "Bors, Hol
land. j. be r e. Vrsus." Of dit bar s hetzelfde 
woord is, valt moeilijk uit te maken. 

borst (uitspr. bàrst; vroeger bàrt), znw. vr. De 
oude uitspr. bort met uitval van s tussen r 
en t was nog in het begin dezer eeuw in ge
bruik; zie Karaktersch. 331. Vgl. ook BERK

HEY, Nat. Hist. 3, 194: De Jakken die zy (de 
Zaanse vrouwen) dragen, en welke zy Borstjes 
of Bortjes noemen, staan glad en plat over 't 
Keurslijf gespannen. - In de zin van vrouwen
borst (mamma) is het woord steeds onzijdig. 
11 Wat is dat borst ontstoken. 't Linkerborst 
moet of'ezet worden. In 'et iene borst heb ze 
gien zog. - Doch men spreekt van de b 0 r s t 
ge ven. In de andere betekenissen is b 0 r s t 
vrouwelijk. Dit onz. geslacht van bar s t was 
vroeger ook elders in N.-Holl. gebruikelijk; 
vgl. HOOFT Ged. (ed. LEENDERTZ) 1, 237: ,,(De) 
lekkernije, die dat borst der Poësie Hujghens 
vlieten laet voor zógh." Ook in het Ofri. en 
Ags. is het woord onz. - V gl. zegsw. op 
KRUIS. 

borstel, znw. m.; zie BARTEL. 

borstnaald, znw. vr. Aan een houtzaagmolen 
(paltrok). De verticale balk van voren langs 
het lijf van de molen, waartegen rechts en 
links de borstplanken zijn gespijkerd. Zie 
Groot Volk. Mooienb. I, pl. 4 en 5. 

borstplank, znw. vr.; vgl. BORSTNAALD. 

borstrok, znw. onz. Zie de wdbb. In de algem. 
taal is het woord manlijk. 11 Dat wollen borst
rok is versleten. 

borsvat, znw. onz. Vat, waarin het kleingoed 
van de varkensslacht wordt bewaard en onder 
de pekel gezet. Zie BORS. 11 6 Tinne lepels, 
vleysvat, 1 borsvaatje, Hs. invent. (Wormer, 
aD 1749), provo archief. 

bart, znw., vgl. BORST. 

bos (I) (uitspr. bàs), znw. onz. Daarnaast bus. 
Verkl. bos s i e, bus s i e. Bundel. 11 Een l:mssie 
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scharren. Hij kon dat hooi kwalijk tillen. - In 
het meerv. als naam van een hard taai gras, 
dat in bossen groeit. Hetz. als hengstebossen, 
hondsbossen; zie aldaar. 11 't Is slecht land, 
er groeien veel bossen op. - Eertijds sprak 
men ook van: 'En bussie karrel (een bosje 
karrel om garen van te spinnen voor de zeil
doekweverij). Ze is mit 'r bussie nê Krom
menie (gezegd van een Assendelver spinster 
als ze het gesponnen garen in een zakje naar 
de patroon bracht). Thans geschiedt het spin
nen machinaal. - Zie verder BOS en RIETBOS. 

bos (II) (uitspr. bàs), znw. vr. en onz. De Ned. 
vorm bus is ongebruikelijk. Bos is ook 
elders in Hall. en Friesl. gewoon. - 1) Vr. 
Cilindervormig voorwerp van metaal of steen, 
meestal van een deksel voorzien, en dienende 
om iets in te sluiten. Zie de wdbb op bus. -
Zegsw. Dat sluit as 'en bos, het sluit; 
vooral gezegd van een redenering, die steek 
houdt. - V gl. de samenst. BONEBOS, PEPERBOS, 

TONTELBOS. - Bos wordt verder in verschil
lende bijzondere toepassingen gebruikt. - a) 
Onz. In een pelmolen en een grutterij. De 
ijzeren bus, die de neuten omsluit, waartussen 
het steenspil draait; onder de rijn (molen
ijzer). Zie Groot Volk. Mooienb. IJ, pl. 9, en 
vgl. KROOK, Molenb. 54 vlg. 11 Het bos loopt 
warm, steek 'en blikkie (stukje blik) achter 
de neut om 'em vast te zetten. - b) Onz. In 
een papiermolen; aan de roerbak. De bus 
waarmede het spilt je wordt omgeven, om 
daaraan het roerbakswieltje te kunnen vast
wiggen. Nadat het bos om het spil is gedaan 
wordt op ieder vierkant daarvan een soort 
van houten wig (koon) geplaatst en daarover
heen het wieltje van de roerbak geschoven, 
dat dan door die konen aan het spil wordt 
vastgewigd. Vgl. Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 18. li 4 Bossen met konen, lnvent. papier
molen (Koog, aD 1793), Zaanl. Oudhk. -
c) Vr. Bij de zeildoekweverij. De ronde uit
holling of sponning in eu verlaad en laadblok, 
waarin het ried sluit. 11 De bos van 'et ried. 
2) Onz. Begrafenisfonds. Bos was misschien 
oorspronkelijk de bus, waarin het geld door 
de deelnemers werd gestort. II Me man is an 
't geld ophalen voor 'et bos. Hij trekt van 'et 
bos. Ze bennen geen lid van 'en bos. - Van
daar bos gel d, maandelijkse contributie voor 
de begrafenis-sociëteit, en bos I 0 per, man 
die dit geld ophaalt. 11 "Moeder, daar is de 
bosloper om bosgeld." "Goed, daar heb-je 'en 
stoter." - Vgl. ZIEKEBOS. 

bosgeld, bosloper, znw.; zie BOS 11. 
bossegaren (uitspr. bàssagara), znw. onz. Vlos

sig, wit linnen garen, dat aan bosjes (stren
getjes) werd verkocht. Voor het gebruik werd 
het met een stukje witte was bestreken om 
het glad te maken. Thans niet meer verkrijg
baar. 11 Een strengetje bossegaren. Me moeder 
gebruikte altijd bossegaren, want dat was 
goekoper. 
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bossen (uitspr. bosso), zw. WW., trans. Voort
stoten; van knikkers of kralen, die men in 
een kuiltje schiet. Synon. goezen, goffen; zie 
aldaar. 11 Jongens, willen we bossen? Ik heb 
al vijf kralen in de koelk 'ebost. - Het woord 
was vroeger in ruimere opvatting bekend. I: 
De Hollanders... sochten met alle moge
lijcke middelen, soo de Vriesen, als die van 
de Anze-Steden, uyt 'et voer-water te bossen, 
SOETEBOOM, Stavoren 246. - In het Stad-Fri. 
betekent bos sen met noten of bakkerts 
(grote knikkers) schieten (0. Volkst. 2, 177). 
V gl. KIL. bos sen, bot sen, pulsare, tundere, 
quassare. 

bot (I) (uitspr. bot), znw. onz. Het touw, waar
aall een vlieger opgelaten wordt. 11 Het bot 
van je vlieger is te kort. Er is ruim bot (touw 
rijkelijk). Je moete wat bot geven (vieren 
laten). - Overdr.: Hij heb zijn kinderen te 
veel bot gegeven (te zwak geregeerd). -
Zegsw. Ik ben t'ende bot, ik weet geen 
raad meer, eigenlijk ik ben aan het einde van 
het bot, ik kan niet meer laten vieren. - Bot 
vliegertouw, is ook elders in Holl. en in Oost
Friesl. gebruikelijk. 

bot (11) (uitspr. bot), znw. vr. De vis. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Die zaak is een gebak
ken botje, die zaak is (tussen hen) in orde, 
dat is geregeld, afgesproken, klaar. - Met je 
zie keI ij fan de bot, 't is zo lekker als bot 
voor iemand, die ziek is. Als iets bijzonder 
goed smaakt zegt men b.v.: Dat is 'en kossie 
(kostje)! met je zieke lijf an de bot. - Een 
bot j e van gen, iemand niet thuis treffen. 

11 Ik miende nog bij peet Marij an te gaan, 
maar ik heb 'en botje 'evongen. - Volgens 
VAN DALE is bot van gen slaag krijgen, 
teleurgesteld worden. V gl. een p u i s j e 
van gen op PUISJE. 

bot (111), znw. vr.; vgl. BOD Il. 
bot (IV) (uitspr. bot), bijw. Vlak, JUIst, enz. 

Het woord wordt steeds met nadruk uitge
sproken. 11 De bal vloog bot tegen me gezicht. 
Je slane (slaat) bot op me handen. We ben 
bot bij huis. 't Is bot 'ezelfde. Hij is schrikke
lijk lelijk, 't is bot 'en aap. Ik ben er niet om 
verlegen, maar bot an toe (ik heb er dringend 
behoefte aan). - Het woord is in soortgelijke 
opvattingen ook in andere streken gebruike
lijk; zie de wdbb. 
- Zegsw. Dat is te bot, dat is te erg (de 
Wormer). 11 Ik moet er twee stuiver meer voor 
'et pond geven, dat is te bot. Och, dat is toch 
te bot voor dat arme mens, dat ze guster 'en 
rijksdaalder 'estrooid (verloren) heb. "Gooi 
'et (overgeschoten) eten maar in de vullis
bak." "Nou dat is toch te bot." - Evenzo Fri. 
dat is tob 0 t (HALBERTSMA 466). 

boter, znw. vr. Daarnaast but ter en soms 
bot ter. - Ook als geslachtsnaam BUTTER, 

BOTTER. Zegsw. Dat is te veel boter op 
een spo n s, te veel pret op eens; vlg. 
HARREBOMEE 1, 84: niet alle boter op één stuk. 

bossen - botten 

Ook: 't is ni eta lt ij d but ter voo r de 
spo n s, het is niet altijd plezier, er zijn ook 
allerlei vervelende dingen in het leven. - 't 1 s 
botertje tot de boom en karnmelk 
zon der end, 't is- alles even mooi en goed; 
HARREBOMEE vermeldt alleen de eerste helft 
dezer uitdrukking. - Zie nog een zegsw. op 
SOP, en vgl. GRAASDE BOTER, SCHEIBOTER en 
KLADDEBOTEREN. 

- Het woord komt ook voor in de naam van 
een weer lands in de ban van Oostzaanden. 
Thans waarschijnlijk onbekend. 11 Het butter
weir, het buttervens weir, Polderl. Oostz. I 
(l7de e.) SOETEBOOM, Ned. Ber. 16, verhaalt, 
dat tijdens de troebelen een stuk land was 
verkocht voor een vaatje butter en daarom 
de B u tt elk a mp werd genoemd. Wellicht 
is hiermede ditzelfde land bedoeld. 

boterbiesje (uitspr. botorbiessie), znw. onz. Zie 
de wdbb. - Boterbiesje met oude kaas 
(of met hufterde kees), schertsend voor 
iets zeer lekkers; ook wel om iets onwaar
schijnlijks aan te duiden. 11 Ik zei je trakteren 
op boterbiessies met ouwe kaas. Denk-je dat? 
Nou, hoor, boterbiessies mit hufterde kees! 
(dat kunt ge begrijpen! morgen brengen!) -
De bot e rb i e sj e s, dunne in boter gebak
ken koekjes van allerlei vorm, ontlenen wel 
hun naam aan de beestjes (N.-Holl. 
bie s i e s) van boter die prijkten op het eerste 
bord graasde-boter, dat de goede klanten van 
de boterboer ten geschenke kregen en waar
van de gebakjes wel een nabootsing waren. 
Deze stukjes boter heten hier en daar in Holl. 
(b.v. te Alfen) nog boterbiesjes. 

boteren, zw. ww., intr. Daarnaast but ter e n. 
- Zegsw. 't Wil ni e t but ter e n, het gaat 
niet naar wens. Dat buttert wel, die zaak 
loopt wel. Evenzo in het Stad-Fri. (0. Volkst. 
2, 180) en waarschijnlijk ook elders. De uit
drukking is aan het karnen ontleend. 

boterspaan, znw. vr. Daarnaast but t e r
spaan. Het meerv. boterspanen wordt 
schertsend gebruikt voor grote snijtanden in 
de bovenkaak. 11 Wat het-i 'en boterspanen in 
zijn mond. 

botertand, znw. m. Ook bottertand. In de 
uitdr. de bottertanden zeIlen hem 
u i t v a 11 e n, zijn lekkere dagen zijn voorbij; 
hij moet zich nu met minder tevreden stellen. 
Vgl. Ned. Wdb. I1I, 719. 

botertannetje, znw. onz. Daarnaast ouderwet
ser ook but ter t a n tj e. Botervlootje (Koog). 
Zie TAN. - Synon. botertijntje. 

botertijntje, znw. onz. Daarnaast but t e r
tij n tj e. Botervlootje. Zie TIJN. 11 Geef 'et 
botertijntje ers an. 't Buttertijntje is leeg. -
Synon. botertannetje. 

botklopper, botmolen, znw. m. Hetz. als klop
molen; zie aldaar. 

botten (I) (uitspr. botta), zw. ww., intr. Op de 
streep gooien, met centen; dobbelspel. 11 Wie 
en ik op 'et strepie botten? - Ook wel met 



botten - bozzen 

een half geopend mes zo dicht mogelijk naar 
een muur of een ander aangewezen punt 
werpen; om uit te maken wie met kiezen of 
spelen beginnen mag. - Zo ook in Hinde
loopen bot t e, centen tegen een muur wer
pen, zodat zij terugspringen naar een op de 
grond getrokken cirkel, binnen welke de 
centen liggen, waarom gestreden wordt (HAL

DERTSMA 469). Vgl. KIL. botten, op-botten, 
resultare, resilire; bot ten 0 p d'w at er j. 
slingeren (keilen). - Zie SCHIETBOTTEN, 

SPANBOTTEN. 
botten (11), zw. ww.; zie BEBOTTEN. 

botvrij (uitspr. bàtvrai, met klemt. op bàt), 
bnw. Geheel vrij. 11 "Hoe is 't, heb-je weer 
kiespijn?" "Nou, ik ben niet botvrij (ik heb 
wel een weinig pijn)." Kleine Guurt gloeit 
zo: ik loof niet dat ze botvrij is van koorts. 

bout (I), znw. m. Meerv. meestal b 0 uts. 
IJzeren pen. Zie de wdbb. VgI. de samenst. 
BILLEBOUTERS, KRAMBOUT, REEBOUT, SCHORT

KNEPPELSBOUT. - Zegsw. Hij heeft een 
b 0 u t, hij is dronken. 

bout (JI) znw. vr. (1) Als naam van enige stuk
ken land in de Kalverpolder. 11 Mary Gar
brants: de bout, 100 (roeden). De bout, 162, 
7 (roeden), Polder!. Oostz. I (midden 17de e.); 
Custb. (aO 1741). - Waarschijnlijk is bout 
een afkorting van b 0 u(w)t e, bouwland (vgI. 
HALBER TSMA op b 0 u te) en staat de naam dus 
gelijk met b 0 u w; zie aldaar. Dat het slechts 
kleine stukjes land zijn, verhoogt de waar
schijnlijkheid dezer verklaring. 

bouw, znw. vr. (7) Akkertje waarop graan, 
bonen of mosterd verbouwd wordt. 11 Het 
volk is an 'et werk in de bouw. Me bouw 
staat goed. Ze ben in de bouw an 'et dorsen. 
- V gi. BOUT II. 

bouwbonnetje, znw. onz.; zie BON I. 
Boveeg (met klemt. op veeg), znw. m. (7) Meerv. 

Bove gen. Naam van een aantal stukken 
land te Assendelft, naast elkander in verschil
lende weren gelegen, tussen de weg en de 
Delft. Zij worden onderscheiden naar de 
namen der eigenaars. De oorsprong der be
naming is duister, en werd, blijkens de vele 
uiteenlopende gedaanten en afkortingen waar
onder het woord voorkomt, reeds in de 16de 
eeuw niet meer gevoeld. Misschien wordt er 
door aangeduid, dat die stukken boven (d el 
weg e gelegen zijn; vgl. uitgestrekte blokken 
land onder Hoogwoud aan het Koningspad, 
die onder de naam Boven pad e bekend 
staan. I1 Twee derdendeelen vant vuyterendt 
vande boeveech, Hs. U. 19, fO 3 rO (aO 1579), 
provo archief. Een stuckgen landts genaemt 
tsuyer bien vande boeffveech, aid. fO 46 vo. 
Cornelis Gerritsz bueff aen de wech, Stoelb. 
Assend. fO 8 VO (einde 16de e.). Jan Dircx 
bueffven, aid., fO 34 vO. Die boeffveech in 
Arent Jan Cillen-weer, Polderl. Assend. I 
fO 30 VO (aO 1599). Die boeveech van Griet 
Jacobs, aid. fO 35 rO (aO 1599). Tboeffgen 
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achter zijn erff, aid. jO 66 rO (aO 1600). Dat 
boeffveechgen achter thuys, aid. fO 68 rO. 
't Boechveechgen van Dirck Lou, aid. f O 89 
rO. 't Boechveechgen of voorlant, aId. fO 90 
rO. Die boech achter thuys, aid., fO 109 rO 
(aO 1600). Trijn Pieters suyder (noorder) 
boefgen opter Delft, Guerte Cornelis bo
veech, Dirck Bieren boveech, Ysbrant Ger
ritsz. boveech, Maatb. Assend. (aO 1634). Een 
stuckje landt genaemt het boveeghje, Hs. reso
lutie (aO 1705), archief v. Assendelft. Sedert 
die tijd tot op heden is alleen de vorm 
Boveeg in gebruik. 
Ook vond men onder Assendelft een stuk land 
genaamd het Boe f wee r. Thans onbekend. 
I1 Dat boeffweer van Claes Jan Vrericx, Pol
derl. Assend. I fO 278 rO. Boeffweer in de 
Heyd, aid., fO 345 VO (aO 1600). 
Op het Kalf ligt een stuk land, genaamd "d e 
boeves", Polder!. Oostz. I (midden 17de e.). 
Ook hiervan is de oorsprong onbekend. 

boven, bijw.; vgI. zegsw. op BOER. 

bovenbonkelaar, znw. m. In een oliemolen. 
Het liggende wiel boven in de molen, dat door 
het boven wiel wordt gegrepen en zo de be
weegkracht van de horizontale molenas over
brengt op het verticaal staande steenspil. Zie 
nONKELAAR. 

bovendol, znw. m. In een oliemolen. Een dol 
van de bovenbonkelaar. Zie DOL 111. 

Bovenhem, znw. m.; zie HEM. 

bovenjongen, znw. m. Een der laagste knechts 
op een houtzaagmolen. Zie JONGEN. 

bovenkruier, znw. m. Een molen, waarvan de 
kap beweegbaar is, en die dus van boven ver
kruid wordt. OHe-, pel- en papiermolens zijn 
altijd bov enk r u ier s; onder de houtzaag
molens vindt men bovenkruiers en pal
trokken. 

bovenlaad, znw. vr. Aan een weefgetouw. De 
horizontale dwarslat boven aan de lade of 
slag. 

bovenpakker, znw. m. Knecht in een papier
molen, de voornaamste der twee papierpak
kers; in de 18de e. ook opperpacker ge
noemd. - VgI. ONDERPAKKER. 

bovenree, znw. vr.; zie REE I. 
bovensim, znw. onz.; zie SIM. 

bovenwiel, znw. onz. In molens. Het kamrad 
dat om de bovenas gehangen is; zie de wdbb. 
- Ook de benaming voor een rijksdaalder, 
waarvoor men ook, gelijk elders in Holl., 
ach ter wie I zegt. 11 Ik heb 'en bovenwiel 
verloren. 

bozig, bijw. Alleen in verbinding met wo r
den. Boos, kwaad, driftig worden. 11 Ze wier 
puur bozig. Je zouwe der bozig van worden. 

bozigheid, znw. vr. Boosheid, toorn. 11 Ze 
smeet in der bozigheid alles op de grond. 

bozzelen, zw. ww.; zie BAZELEN. 

bozzen (uitspr. bozza en bàzze), zw. ww., trans. 
Vuile voeten op een schone vloer zetten. -
Zie synon. op BEERZEN I. 11 Hè, wat boz-je me 
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gang vuil. Hij bost me alles vol. Foei, wat 
lopen die honden te bozzen. As je weer zo 
bozze, Fik, laat ik je niet meer in huis. - V gl. 
BOZZELEN en POEZELEN, POEZEN. 

braai(d}en, ww, zie BREIEN. 

braak (I), znw. vr. Als naam van verschillende 
wateren, indertijd ontstaan door het inbreken 
van dijken. De bra ken zijn de gehele Zaan
streek door talrijk. Evenzo elders in Holl. 11 

Aen de Zuydt-zijde van der Broecke (bij het 
KaIO, LAMS 666 (aD 1414). De Braak (bij 
Assendelft), Handv. v. Assend. verv. 393 
(aO 1512). Dijck-braeck, Kouwehorns-braeck, 
Bom-braeck, de grote Braeck (bij Oostzaan
den), LAMS 713 (aD 1633). De Havicksbraeck 
(te AssendeIft), Maatb. Assend. (aO 1635). 
Coenenbraeck (bij W. Zaandam), Priv. v. 
Westz. 499 (aD 1650). De Buinderbraak en de 
Boerebraak (bij de Voorzaan), de Graaf Wil
lems-braak (onder Oostzaanden), enz. Vgl. 
Kaart v. d. Uytw. SI. 8 en 12. - Ook ver
schillende stukken land, die bij een bra a k 
liggen, zijn daarnaar genoemd. 11 't Braecke
landt (bij de Braak onder Assendelft), Maatb. 
Assend. (aD 1635). Noch braecklandt (bij het 
KaIO, Polderl. Oostz. I (midden 17de e.). 
Hierbij behoort wellicht ook de Bra keI, 
stuk land in het Oostzijderveld, in de Achter
sluis-polder. 

braak (11), znw. VI. Bij de bakkerij. Bank, 
waarop sommige soorten deeg gekneed wor
den met een ijzeren hefboom. Deeg voor 
taai-taai, korstjes, Sint-Nicolaas en pepernoten 
kan moeilijk met de handen worden door
gewerkt; het wordt daarom op de bra a k 
bereid. - Evenzo elders in Holl. Door VAN 

DALE wordt bra a k vermeld als werktuig bij 
de suikerbakkerij. 

braakhennep, znw. m. De mannelijke plant van 
de hennep, gelling. Zie HENNEP. 

Braakland, znw. onz.; zie BRAAK I. 
braam, znw. vr. De scherpe, losse streep, die 

bij het slijpen van een schaats of mes daaraan 
blijft vastzitten. Evenzo elders gebruikelijk 
(VAN DALE). Daarnaast ook brem. I! Me 
schaatsen benne geslepen; ik zei der eerst de 
braam ofrijen, eer we samen op tocht gane 
(gaan). Ik moet er de brem nog ofrijjen. 

Braansweer, znw. onz. Naam van een weer 
lands in de ban van Westzaanden. Thans on
bekend. 11 Zeven coeven lants, gelegen in den 
ban van Westzaenden in Broensweer, dat 
belent hebben Jan van Yperen an die zuyt
zijde, den heIigen Geest in Hairlem an de 
nortzijde, die Saendijck an dat osteynde ende 
Dierick Janszoon an dat westeynde, GONNET, 

Zijlkl. 212 (aD 1479). 
brabbelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: 

knoeien, broddelen, iets slordig en onbeholpen 
doen; inzonderheid van vrouwelijke hand
werken. 11 Wat zit je weer te brabbelen; er is 
geen steek goed! - Vgl. BRABBELLAP. 

brabbellap, znw. m. Broddellap (van kinderen 

bozzen - brasem 

die leren handwerken). Zie BRABBELEN. 

braden (braadde, 'ebraaien), st. ww. Daarnaast 
soms nog brêden (verl. deelw. 'ebrêden). 
Roosteren, bakken. Zie de wdbb. 11 Die eel 
(aal) is lekker 'ebrêden. Breed 'et maar in de 
pankoekspan. Zie zegsw. op HARING, en vgl. 
BREEDEEL, BREEDJE. 

brak (I), bnw. Van personen. Nors, stuurs. 11 

Wat is die man brak. - Evenzo elders in 
N.-Hol!. en in Oost-Fries!. (KOOLMAN 1, 218). 
V g!. voor de afleiding van het woord FRANCK 

140. 
brak (II), znw. m. Iemand die voor allerlei 

ondergeschikt werk in huis of veld te ge
bruiken is; duivelstoejager (AssendeIft). 11 

Klaas dat is de brak van buurman (hij moet 
de koeien opknappen, de kachel aanmaken, 
water halen enz.). 

Brakel, znw. zie BRAAK I. 
brakken, zw. ww., intr. Boodschappen doen, 

inkopen doen voor de huishouding (Krom
menie). Thans weinig gebruikelijk. 11 Op zater
dagevend valt er hiel wet (heel wat) te brak
ken. Ik mag wel wat anmaken (voortmaken), 
want ik moet nag (nog) brakken. Zo, oud, ok 
an 'et brakken? Ook: erg in de weer zijn, 
druk bezig wezen (Assendelft). Vgl. BRAK. 11 

Dat wijf doet niet aars as brakken (ze zit 
geen ogenblik op haar stoel). - In W.-Friesl. 
wordt door bra k ken uitgedrukt het steeds 
op de straat verkeren van kinderen (0. Volkst. 
2, 175). 

branden, znw. ww.; zie zegsw. op WATER en 
vgl. AANBRANDEN. Zie verder op BARNEN. 

brandenekei (uitspr. brandanékal), met hoofd
toon op né), znw. vr. Brandnetel. 11 Pas op de 
brandenekels. Ik heb me erg 'ebrand an 'en 
brandenekel. - In Groningen heet de plant 
bran(d)-ekkel (Noord en Zuid 3, 372; 
MOLEMA). Waarschijnlijk is bra n den e keI 
dus, onder invloed van Ned. brandnetel, 
vervormd uit een vroeger bar n-e kei, ba r
ren-ekel, van barnen, branden. Ekel kan 
hetzelfde woord zijn als het in het Gloss. v. 
Bern voorkomende ekel, stimulus. Vgl. Ned. 
Wdb. 1I, 4 en FRANCK 20 op a k e li g. 

brandhout, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 
An b r an dhou t wezen, gebroken, aan 
stukken zijn. 11 Nou, hoor, die stoel is an 
brandhout. Kijk, de Jonker (een molen) staat 
mit vier houten of; zou-i an brandhout wezen? 

brandmerk, znw. onz; zie een zegsw. op GESE

LING. 

brandzolder, znw. onz. In molens. De eerste 
zolder onder de kap, waar de brandblus
middelen staan. 11 Op 'et brandzolder staat 'en 
balie vol water mit 'en staartnap en 'en 
zwabber. 

brasem, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Hij 
zeurt as een brasem, hij zeurt verschrik
kelijk. - Ook in de zin van dwaas, mal/oot; 
meestal in verbinding met mal. 11 Wat ben-je 
toch 'en brasem.'t Is zo'n malle brasem 



brasem - Breemskamp 

(gekke jongen). Ook elders in Holl. en in 
Utrecht gebruikelijk. Vgl. ook VAN DALE: 

bra s e m, bakkers-leerjongen. 
brat (I), znw. onz. In verkl. brat je. Een 

kluwentje wollen stopgaren; in alle kleuren 
in de winkel verkrijgbaar. De bra t jes zijn 
gewonden van zeer dunne fijne wol, die ge
bruikt wordt om te stoppen. Nu deze wol niet 
meer bij kluwentjes verkocht wordt, begint 
ook het woord bra t je te verouderen. 11 Een 
brat je stopgaren. Haal nog ers 'en brat je, me 
wol is temet op. - Bra t is eigenlijk de naam 
van de soort wol. Vgl. Oost-Fri. bra t, 
bar a t, die weichste, feinste Wolle, jedoch 
kürzer als sajét; bra tt eng ä r n, das aus 
dieser Wolle gesponnene Garn (KOOLMAN 1, 
223). Later heeft men een kluwentje van die 
wol, de hoeveelheid waarbij ze werd ver
kocht, een bra tie genoemd. - Verder is 
bra t, b 0 rat, een geweven wollen stof, die 
vroeger ook aan de Zaan voor het maken 
van kledingstukken werd gebruikt. 11 Een 
bratte jack ... , een brat borsien, Hs. (0. Zaan
dam, aO 1669), provo archief. Vgl. ook OUDE

MANS 1, 808: "bratte kleêren". Zie voor de 
afleiding van het woord FRANCK op b 0 rat. 

brat (11), bnw. Van personen. Flink, stoer, 
stoutmoedig. 11 't Is 'en braUe kerel. Hij is 
lang zo brat niet as zijn broer. Ook als ge
slachtsnaam BRAT. - Door VAN DALE wordt 
het woord als gewestelijk vermeld in de zin 
van prat, vurig (vooral van paarden): "Dat 
paard is brat; dat zijn bratte paarden; gij zijt 
zo brat, jongetje!" In Friesl. betekent het 
woord fier, trots (HALBERTSMA 486). Vgl. Ono. 
bra t t r, stoutmoedig, Oeng. bra t h e, trots 
(HALLIWELL 207). 

brat (lIl), znw. Bij vissers. Alleen in de uitdr. 
een bra t v i s voor een grote hoeveelheid. ii 
We hebben 'en goeie trek met de zegen 
'edaan; wat 'en brat vis! 

breden, st. ww.; zie BRADEN. 

breed (I), bnw. Daarnaast soms nog b r i e d. 
Zie de wdbb. - Zegsw. Die het breed 
heeft, laat het breed hangen, wie rijk 
is kan laten zien, dat hij rijk is; meestal 
ironisch gebruikt als iemand, wie het niet 
past, zich erg royaal betoont. Ook elders ge
bruikelijk. 
- B ree d komt ook voor in de naam van vele 
brede stukken land. 11 Het Breedje (te Wor
merveer en Oostzaan). Pieter loosten breet, 
Wouter Gijsen breetgen, Maatb. Assend. (aO 
1635). De breecamp, tbree campgen, aid. 
(aO 1635). Die breelijnnen, Polderl. Assend. I 
i O 87 rO (aO 1600). Jan Havciken breemadt, 
Maatb. Assend. (aO 1635). Breedoever (te 
Wormer). Die halve breeveen, Polderl. As
send. I fO 12 rO (aO 1599). tBreedweer (te 
Westzaan in de Krabbelbuurt), Hs. T. 118 
fO 36 VO (aO 1564), provo achief Polderl. 
Westz. I fO 36 (aO 1628). 't Breeweer terra 
Ricteti due falcationes, Oorkb. I n° 204 (aO 
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1182-1206). Breedweer (te Krommenie), Pol
der!. Kromm. (aO 1665), fO 87. Het Monnike 
breeweer (te Wormer), Hs. (aO 1771), provo 
archief. Ook een gedeelte van de Koog heet 
het Breedweer of het Breed. De Breed
we ers-sloot vormde het scheid tussen de Koog 
en Zaandam (Priv. V. Westz. 313, aO 1634). -
Vgl. BREENAKKER en BREEZAAP. 

*breed (II), znw. onz.; vgl. JAARBREED, UUR

BREED. 

*breed (111), znw. vr.; HOOFDBREED. 

breedbol, znw. m. Zekere plant, waarschijnlijk 
de Cirsium lanceolatum, een soort van doorn 
(distel), die zich breed over het land uitbreidt 
(de Wormer). Fri. b ree d kop (HALBERTSMA 

490), Gron. dik kop (VAN HALL, Landh. 
Flora 118). De benaming breedbol is 
slechts aan enkelen bekend, 

breedeel, znw. m. Braadaal, dikke aal, die ge
bakken wordt. Vgl. AAL en BRADEN. 

breedje, znw. onz. Een zootje vis; meest van 
bakvis. Eigenlijk een partijtje om te braden; 
van b r ê den (b rad en), bakken, evenals 
zootje en zieden, koken. 11 Ik heb 'en 
breedje voor je mee'ebrocht. 'k Heb net 'en 
breedje 'evongen. 

Breedoever, znw. m.; zie BREJ:D I. 
Breedweer, znw. onz.; zie BREED I. 
breegras, znw. onz. Zekere grassoort met ruwe, 

brede bladeren, Lat. Dactylis glomerata (VAN 

HALL, Landh. Flora 261; OUDEMANS, Flora 3, 
273). 

Breehem, znw. m.; zie BREED I. 
Breekamp, znw. m.; zie BREED I. 
breekhout, znw. onz. Aan een brug. Sul/at, 

driekantige dwarslatjes, die tegen de helling 
van een schuin oplopellde houten brug zijn 
gespijkerd, om bij het afgaan iemands vaart 
te breken (Zaandam). Weinig gebruikelijk. -
Het woord was vroeger ook elders in N.-Holl. 
bekend. 11 Niemand zal hem vervorderen ... 
enige posten, breekhouten, ofte lenen op 
enige binnen-wegen binnen Waterland te 
breken, ofte in 't water te werpen, Keuren v. 
Waterl. 26 (aO 1673). 

breekmeel, znw. onz. Het laatste meel, dat van 
de boekweit wordt afgepeld. Breekmeel 
is kippen- of varkensvoeder. Van de boekweit 
worden eerst de dop pen afgesneden, daarna 
een mengsel van doppen en meel, de pep e r, 
en eindelijk het b ree k mee 1. 11 Haal ers 'en 
stuiver breekmeel uit de grutterij. 

Breelijn, znw. vr.; zie BREED I. 
Breemad, znw. onz.; zie BREED I. 
breems, znw. vr. Wesp. 11 Pas op, dat die 

breems je niet steekt. - In de Beemster is 
b ree m s een horzel, paarde vlieg (BOUMAN 

17. Evenzo bij VAN DALE brems, bremze, 
en in het Fri. b r i ms. Naar het schijnt duidt 
Mnl. b ree m se een soort van kever of 
sprinkhaan aan. - Zie voor de verwante vor
men in andere talen KLUGE op bremse. 

Breemskamp, znw. m. Naam van een stuk 
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land te Wormerveer. 11 De Breemscamp, Pol
derl. Westz. V fO 638 en 652 (l8de e.). - Vgl. 
BREEMS. 

Breenakker, znw. m. Naam van een stuk land 
te Assendelft. 11 De Breenacker, Polderl. 
Assend. IX JO 487 r O (aO 1657). - Waarschijn
lijk is breenakker ontstaan uit de brede 
(b r e ê n) a k k e r. Het is werkelijk breed. 
V gl. BREED I. 

Breeukooien, znw. vr.; alleen in het meerv. 
Naam van een stuk land bij W. Zaandam, 
buitendijks. Thans onbekend. 11 Die breeu
koye, Polderl. Westz. I fO 9 (aO 1628). De 
Brievekooyen, Koopbrief (aO 1674), de Bree 
koyen, andere koopbrief van hetz. jaar, Zaanl. 
Oudhk. - De betekenis en juiste vorm van 
het eerste lid der samenstelling blijken niet. 
De naam dagtekent ongetwijfeld reeds uit de 
Middeleeuwen. Vgl. KOOr. 

*breeuwen, zw. ww.; vgl. VERBREEUWEN. 

Breeveen, znw. vr.; zie BREED I. 
Breeweer, znw. onz.; zie BREED I. 
Breezaap, znw. vr. Naam van enige stukken 

land. 11 D'worff in breezaap, Polderl. Westz. 
VI f O 11 (aO 1723). De Breezaap (onder As
sendelft; vermeld sinds de 18de e.). - Vgl. de 
Breesaap onder Velsen. Sape komt in de 
Middeleeuwen voor in de zin van heidegrond 
(dus bliven die herden (herders) metten scapen 
al verloren in der sapen (heide), BLOMMAERT, 

Ovl. Ged. 2, 110). De bedoelde stukken zijn 
zeer schraal land. 

breg, znw. vr.; zie BRUG. 

breiden, zw. ww.; zie BREIEN. 

breien (bree, 'ebréje), st. (en somtijds zw.) ww. 
In de tegenw. tijd gebruikt men meestal 
bra a i e n. Daarnaast komt soms nog voor 
de oude vorm bra a i den, die ook elders in 
N.-Holl. bekend is. Evenzo zegt men in Friesl. 
b rei d s je. De sterke vervoeging van b rei e n 
als ww. van de i-klasse (ook Germ. bregdan 
was oorspr. sterk, maar behoorde tot een 
andere klasse) vindt men ook in de Holl. 
spreektaal. Zie verder de wdbb. 11 Jan zit 
achter netten te braaiden. Moeder heb de 
hele middag zitten braaien. Ze bree an 'en 
borstrok. 

breischeed, znw. vr. Afgek. uit b rei s c h ede; 
zie de wdbb. Schede om breiwerk in te be
waren. 11 3 Lepeltjes, 3 vorkjes, 1 breyscheed, 
24 lakens, Hs. boedelscheiding (aO 1755), 
verz. Honig. 

breischiel, znw. vr.; zie SCHIEL. 

breisteker, znw. m. Een zilveren of gevlochten 
puntig voorwerp met een gat, om onder het 
breien de breipen in te steken, en een haak 
om de steker in de gordel vast te zetten. Thans 
niet of weinig meer in gebruik. De b r e i
st e k e r diende tot steun, gelijk thans vele 
breisters hun breipen onder de arm steunen. 
- Evenzo elders, ook in de verkleinvorm 
b rei s t ek e r tj e. 

breken, st. ww.; zie zegsw. op HOOFD. 

Breemskamp - brieskend 

breker, znw. m.; zie LEDEBREKER. 

brem, znw. vr.; zie BRAAM. 
Bremen, eigennaam; zie een zegsw. op WIJS. 

bremmen, zw. WW., intr. De keel schrapen, 
herhaaldelijk kuchen om de keel glad te 
maken. 11 Brem niet zo. Ik moet wel bremmen, 
aars ken ik geen woord zeggen. - Het woord 
is ook elders bekend; vgl. HALBERTSMA, MOLE

MA, OUDEMANS, Wdb. op Bredero, Mnl. Wdb., 
enz. 

brengen (brocht, 'ebrocht), onr. ww., trans. 
Daarnaast soms b rin gen. Zie de wdbb. -
De vorm bringen komt ook bij de 17de
eeuwse Amsterdammers voor; vgl. VAN HEL

TEN, Vondel's Taal, § 7; NAUTA, Aant. op 
Bredero, §7 {J. Evenzo Fri. b rin g e (HAL

BERTSMA 515). - Vgl. AANBRENGEN, BOOD

BRENGEN. 

brensen, zw. ww., intr. Van een schip, dat hard 
loopt en veel golf maakt. Bruisend de golven 
doorklieven. 11 Jongen, jongen, wat brenst die 
schuit. - De eigenlijke bet. van het woord: 
hinniken, briesen, van een paard, schijnt thans 
verouderd, doch was eertijds in N.-Holl. ge
bruikelijk. 11 (Van een paard:) 'Tkrult op sijn 
manen steyl, 't wrenst, brenst, 't briest, 't 
pruyst seer blyd end moedig, SCHAGHEN, 

Alckm. Beleg., jO A4 rO. Brinsende zo krach
tigh, dat al de werelt sagh, na 't eele beest, 
zo praghtigh, aangehaald bij DE JAGER, Latere 
Verscheidenh. 297. V gl. ook KIL. b rin s sen, 
Holl. j. b ri e sen, hinnire. In het Pri. is 
b rin g sj e, hinniken, nog in gebruik (HAL

BERTSMA 519). 
briebel, znw. m. Scheldwoord. Meestal in de 

samenst. sn 0 tbr i e bel. Hetz. als biehel; zie 
aldaar. 

bried, bnw.; zie BREED I. 
brief, znw. w. Zegsw. Een brief aan de 

kon i n g sc h r ij ven, een middagdutje doen 
(een brief aan de koning schrijven is een ge
wichtig werk, waarbij men niet gestoord mag 
worden). 11 Ik gaan 'en brief an de koning 
schrijven. Zegsw. Spel-je een briefje? 
eigenlijk: heb-je een loterijbriefje, een lot in 
de loterij? doch thans schertsend voor: heb-je 
een velletje papier (voor me),' bepaaldelijk 
om er mee naar de bestekamer te gaan. - Vgl. 
de samenst. PAAIBRIEF. 

briesen (uitspr. brieskiJ en briesa), zw. ww., 
intr. Zie de wdbb. - Ook schreeuwen, sterk 
spreken, in het oog vallen, van kleuren. '11 

Wat 'en briesende kleuren. Die japon is niet 
zo heel brieskend, hij staat zuiver deftig. -
Ook gebruikt men b r i e s ken d in de zin van 
zeer boos, erg driftig. 11 Hij wier brieskend, 
toe ik 'et 'em vertelde. Vgl. SOETEBOOM. S. Arc. 
518: "Dikke en sware balken, met groter 
kracht ingeslagen en te samen gebonden, met 
machtige key-stenen achter gestut en verstarkt, 
om de kracht der briesende golven te breken 
(bij de Hondsbosse)." - Zie BRIESKEND. 

brieskend, bijw. In de uitdr. b r i e s ken d 



brieskend - britten 

g r a a g, buitengewoon graag (de Koog). Zie 
BRIESEN. I1 Ze wou brieskend graag mee. 

briezelen, zw. ww., intr. Keilen, platte steen
tjes over het water doen scheren 11 (West
zaan). - Het woord is klaarblijkelijk afgeleid 
van brij zei, stuk steen, scherf, en beduidt 
dus met scherven werpen. - Zie synon. op 
KEILEN. 

brijn (uitspr. brain), znw. onz. Pekel, brem. In 
de uitdr. zo zou tas brij n en 't is brij n
zou t, zeer zout. Zie over de verwante vor
men FRANCK op brij n en HALBERTSMA 505 
op brein. 

brijnzout, bnw.; zie BRIJN. 

brijpot, znw. m. Schertsende benaming voor 
iemand die brijt, de letter r niet kan zeggen. 
I1 Je benne (bent) 'en brijpot. 11 Ook: een 
lompe, dikke kerel. Vgl. HOTSPOL 11 Zo'n 
brijpot! 

*brijzelen, zw. ww.; zie BRIEZELEN. 

brik (I), bijw. Alleen in de uitdr. brik kijken, 
strak kijken (de Wormer). 11 Hij ken zo brik 
kijken. - Evenzo in de Beemster. 1I Hij kijkt 
zo brik. Daar keek mijn paard zo brik op af. 
Ook: Kijk maar zo brik niet (wees maar niet 
schuw of verlegen), BOUMAN 17. - In W.
Fries!. zegt men wat k ij kth ij b rik voor 
wat kijkt hij vergenoegd of vriendelijk. - Op 
Urk beduidt de locht stot (staat) brik: 
de lucht staat dreigend, er hangen donkere 
wolken, Taal- en Letterb. 6, 28. - In het Fri. 
is b rî k een zeer gebruikelijk woord in de 
zin van verdraaid, misvormd, scheef, van per
sonen en zaken; zie HALBERTSMA 512 vlg; 
O. Volkst. 2, 177. Vgl. ook Ohd. priek, ver
trekking van het gelaat (GRAFF 3, 364; 
prieken machondo, ora torquendo). 

brik (11), znw. vr.; zie BRIT. 

bril (I) znw. m. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van enige stukken land te Assendelft, die in 
vorm op een b ril gelijken. 11 Cornelis Roe
lofsen, genaemt de brillen, Maatb. Assend. 
(aD 1634). Noch de bril int selffde weer, aid. 
(aO 1633). 

bril (H), bijw. Alleen in de uitdr. b r i I k ij ken, 
verkeerd kijken, niet goed uit de ogen zien. I1 

"Komt vader daar niet an?" "Och jongen, je 
kijke (kijkt) bril." Der is niks van an, je heb 
zeker weer bril 'ekeken. - In het Fri. heeft 
b r i I de betekenis van beneveld, half dronken 
(liALBERTSMA 514). - De uitdr. bril zien, 
b r i I toe zie n, toe k ij ken, is ook bij de 
17 de-eeuwse Amsterdammers zeer gewoon. 
De betekenis is beteuterd kijken. I1 Het mal
len, het stoeyen en had gheen end', tot dat 
ouwe Franck haer daer op bekipte; doe 
keeckense bril toe, Venus minnegifjens, fO 47 
rO. (Wy) kregen so veel Bonsjours en Baesel
manis (kushanden) van de rijcke monseurs, 
en soo veel goen dach van pelsen en schruers 
(kleermakers), dat hij bril sach (beteuterd 
raakte), BREDERO, Moortje 736. En weet gy 
niet als sy van Ritsart (de medeminnaar) rept, 
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hoe bril dat ghy dan siet?, aid. 1271. Ick (de 
meid) seyde mijn huur op: mijn Vrouw' die 
sach bril toe, Spa. Brab. 789. Zie verdere 
voorbeelden uit HOOFT en VONDEL bij OUDE

MANS, Wdb. op Bredero 73; Wdb. op Hooft 
62. 

bringen, onr. ww.; zie BRENGEN. 

brinsen, zw. ww.; vgl. BRENSEN. 

brit (I), znw. vr. In verkl. b rit je. - Daarnaast 
soms ook brik en brikkie. Vuur van turf 
of licht hout, kolenvuur. 11 We zeIlen maar 
ers 'en lekker brit je maken met de koud. Er 
leit 'en ferme brit in de kachel. 't Eten zeI 
wel gauw gaar wezen, er leit 'en goeie brit 
onder. - Overdrachtelijk ook in de zin van 
warme stoof, naar het vuur dat in de test is. 
II 't Is zo gril (guur), ik zeI maar 'en lekkere 
warme brit nemen. - In Friesl. en Gron. zijn 
b rit ten, b r î ten, brokken turf; evenzo in 
O.-Friesl. brêten. Vgl. KIL. brete, brette, 
Sicamb. j. b rit t e, frustum sive pars cespitis. 
Vandaar de zegsw. hij wil al breten voer 
torven tellen (MEYER, Oude Ned. Spreuken 
37), die ook voorkomt bij MARNIX, Biëncorf 
170: "Nu en ist ghene tijdt meer, datmen het 
volk britten voor torven telle." - In verschil
lende Ogerm. talen vindt men ww. van 
dezelfde stam in de zin van verbrijzelen, 
stukbreken. - Als de vorm b rik werkelijk 
oud is en niet op misverstand berust, zou dit 
woord één kunnen zijn met Ned. brik, hrik
steen, gebroken steen, puin, dat oorspronke
lijk afgebroken stuk beduidt; vgl. BREDERO, 

Moortje 2353: .,Ick sweer u, iek sal u dat 
malle harsebecken an bricke (stukken) breken." 
Zie ook KIL. b r i c k e, brij c k e, Flandr. later, 
laterculus, b r ic k e, Sax. Sicamb. orbis, orb i
culus, j. schijve en talioore. Oost-Fri. 
b rik, dunne plank, houten schijf in een melk
emmer om het overstort'en der melk te voor
komen, damschijf (KOOLMAN 1, 228; HAL

BERTSMA 512. Ndd. brikke, plat bord, 
(DÄHNERT, SCHÜTZE). Engels b r i c k, Frans 
b r i q u e, tichelsteen; zie de wdbb. - Vgl. 
OPBRITTEN. 

brit (11), znw. vr. Bij vissers. Kooi, rustplaats. 
11 Gaan maar effe op de brit leggen. Rust 
maar wat uit op de brit. - Soms ook voor 
bed. I1 't Is 'en slechte brit (een slecht bed). -
Vgl. Ned. b rit s, planken rustbank, slaap
plaats in een kazerne, arrestantenkamer of 
een wachthuis (VAN DALE). 

brit je, znw. onz. In de uitdr. Ie man d een 
brit je geven, hem voor de broek geven. 
Synon. britten. 11 Kwaje rakkerd! wacht maar: 
ik zeI je 'en brit je geven! 

britten (I), zw. ww. Vgl. BRIT I en OPBRITTEN. 

In Drechterland is b rit ten voor een vuur 
goed aanstoken gewoon. 

britten (II), zw. ww., trans. Britsen, voor de 
broek geven, slaan. Synon. een brit je geven. 
ij Kom, jongens, lêten we 'em ers britten." -
In Drechterland is b rit ten de naam van 
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zeker jongensspel, waarbij met een stok ge
slagen wordt op een houtje, waarop de spelers 
centen hebben gelegd; de centen, die er af 
vliegen en met munt boven liggen, zijn voor 
de slaander, de overige worden er weer op 
gelegd voor de andere spelers. Zie BRITJE. 

broddellap, znw. m. Knoeilapje, het eerste 
werklapje van een kind, dat leert breien of 
merken. Vgl. DE JAGER, Freq. 1,47 op brod
de Ie n. 

broeder, znw. m. Zie de wdbb. - B roe der 
in de zak, zekere meelspijs. Ketelkoek; meel. 
melk en stroop door elkaar in een zak ge
kookt tot een stijve koek, die met een touwtje 
aan plakken gesneden wordt. Vgl. ZUSTER. -

Zie de samenst. LULBROER, VIJFBROERS. 
Broedijk, znw. m. Naam van een dijkje onder 

Jisp en Nek, langs de Wijde-Wijzend. 11 Dat 
van nu voortaan niemand en sal vermoogen 
eenige paarden ofte koebeesten op de Broe
dijck deses dorps te laten loopen, Hs. keur 
(aO 1687), archief v. Jisp. - In oudere stukken 
schrijft men ook B roe k d ij k, omdat men -
en wellicht terecht (vg1. de uitspraak zaddoek 
voor zakdoek) - de naam in verband brengt 
met b roe k, moerassig land. De dijk is blijk
baar aangelegd op rietschoten en kraggen. -
Ook bij Sybekarspel vond men een B roe d ij k. 
ii Item soe moet men gheen riet winnen op 
een halve roede an die tocht van die Broe
dijck, op een boet van tien scellinc (keur v. 
Sybekarspel, 15de e.?) Wfri. Stadr. 2, 329. 

broei, znw. m. Het broeien van hooi. 11 Het 
hooi raakt an de broei. - Zegsw. In de 
b roe i zit ten, in de brand, in verlegenheid 
zitten. 

broeien, zw. ww., intr. Zegsw. Gebroeid 
zij n, zich beledigd achten. 11 Hij is 'ebroeid, 
dat ik 'et 'em niet verteld heb. - Zie een 
zegsW. op v ARKEN. 

broeiig, bnw. Broeiend, drukkend; van het 
weer. 11 Wat is 'et broeiig vandaag; er ken wel 
onweer kommen. - Synon. dram, brommig; 
zie aldaar. 

broek (I), znw. m. Het kledingstuk. Zie zegsw. 
op DAGWERK, MEID en SNERT, en vgl. BROEK

GORDIJN, BROEKHOEST, BROEKVOL, DRASBROEK, 

PEREBROEK. - Ook in de volgende opvattingen: 
a) In de kap van een molen. Een zwaar 
H-vormig stel balken, dat aan de ene zijde in 
de achterbalk is bevestigd en aan de andere 
kant op de pen balk (b roe kb a I k), en tegen 
welk dwarsstuk de pen van de as maalt. Dit 
dwarsstuk draagt de naam van b roe kst u k, 
de benen der H die van zij wan den van 
de broek. Vg1. Groot Volk. Mooienb. 11, 
pl. 3, waar de b roe k onder de benaming 
stoel is afgebeeld. - b) Bij de zeildoek
weverij. Een der beide delen van de témpel; 
het broekvormig gedeelte, waar de poot in 
past. V gl. TEMPEL. 

broek (lI), znw. onz. Moerassig, laag land. Zie 
de wdbb. In de naam van verschillende stuk-

britten - broker 

ken land, b.V. het Broekje (te W. Zaandam 
bij de Noorder-IJdijk). - Een der vier delen, 
waarin Assendelft eertijds was gesplitst, heet 
het B roe k v ier end e e 1. Wij vinden dit 
B roe k reeds in de 12e e. vermeld. 11 In 
Escemdelf juxta Wifert in Broke acta virgas 
er dimidiam, Oorkb. I n° 204 (aO 1182-1206). 
- Vgl. BROEKDIJK, BROEKLANDER, BROEKWEER 

en HAALDERSBROEK, KRANENBROEK, LEIBROEK. 
broekbalk, znw. m.; zie BROEK I. 
Broekdijk, znw. m.; zie BROEDIJK. 

broekgordijn, znw. onz. Lang, door een band 
opgenomen gordijn, dat meestal meteen voor 
statiegordijn dient. Het wordt 's zomers na de 
grote schoonmaak opgehangen en '5 winters 
weggenomen (de Warmer). Evenzo in W.
Fries!. en in het Stad-Fri. Het b roe k g 0 [
d ij n heet zo naar zijn vorm. 

broekhoest, znw. m. In de uitdr., de broek
hoe s t heb ben, schertsende benaming voor 
last hebben van winderigheid, veesten. 

broekie-val, znw. Naam van zeker kaartspel, 
waarbij men op een gegeven ogenblik zijn 
kaart moest openleggen, terwijl de andere 
spelers b roe k i -val (of: je b roe k val t) 
riepen en de verliezer uitsliepten (Wormer
veer). Thans verouderd. - Vg1.: zien wie 
de blankste billen heeft op BIL. 

broeklander, znw. m. Benaming voor de beide 
roeiers der schuit, waarin bij de polderschouw 
he~ polderbestuur vervoerd wordt (Jisp). il 
WIe moeten de broeklanders wezen? Jan en 
Piet? - De bovengenoemde Regenten eligeren 
en stellen twee Weesmeesteren, ... drie Pol
der-meesters, twee Broeck-landers, twee Hooy
steeckers (aO 1664), LAMS 656. 

broekstuk, znw. onz.; zie BROEK I. 
Broekvel, znw. vr. Naam van een stuk land 

onder Wormer. [I De Broekvo!. - Een stuk 
lands genaampt een Broek vol, Hs. (aO 1788), 
archief v. Wormer. 

broekweer, znw. onz. Een weer, dat uit broek
land bestaat; zie WEER I. Thans ongebruike
lijk. 11 De andere Landen, daar goede Broek
weeren ofte Koeijevennen waren, daar weiden 
se de Beesten, SOETEBOOM, S. Arc. 497. 

broekzak, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: de 
broek van vissers; laarzen van leer, die tol 
aan de borst reiken en die de visser aantrekt, 
als hij bij het vissen in 't water wil gaan staan. 

broken, zw. ww., trans. Het ijs met lange 
houten hamers stukbreken, een geul in het ijs 
breken. 11 Het ijs dooit hard weg, der bennen 
al schippers an 't broken. 14 Ditto moy weer, 
quame die van Warmer en broockte de Zaan 
en voorts daer ijs in de wegh lagh tot Am
sterdam, Journ. Caeskoper, 14 Febr. 1677. 
7 DiUo warde de Saen van onsent gebroockt 
door Jan Aldertsz. tot Saerdam, aid., 7 Mrs. 
1684. - Zie BROKER, BROOKHAMER, BROOKSEL. 

broker, znw. m. - 1) Iemand die het ijs brookt. 
In de 17de e. als geslachtsnaam. 11 Jacob 
Claesz. Broker (Broocker), Priv. v. Westz. 
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502 en 507 c:N. Zaandam, aO 1656). 
2) Werktuig om het ijs te breken, braak
hamer. Ook wel ij sb rok e r; zie aldaar. 

brommer (uitspr. brommiJr), znw. m. Brom
vlieg. 11 Pas op 't vlees: daar heb-je weer zo'n 
brommer. Evenzo elders in N.-Holl. en in het 
Stad-Pri. - Ook als benaming voor een koe 
die brommend en onrustig heen en weer 
loopt, bruller, bulker. 11 Zo'n brommer maakt 
'et aare vee ook onrustig. Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 18). 

brommig (uitspr. brommiJchJ, bnw. Drukkend, 
broeiend; van het weer. 11 't Is brommig weer. 
- Zie synon. op BROEIIG. 

brood, znw. onz. Zie de wdbb. - In verkl. 
b r 0 0 d j e, snee brood, boterham. 11 Hoeveel 
broodjes moet ik snijden (hoeveel sneden)? 
Broodjes maken (boterhammen snijden en 
smeren). Broodje eten (brood en koffie ge
bruiken; vgl. KOPJESBROODJE). Een broodje 
blijven eten (bij iemand 's avonds op bezoek 
zijnde blijven om een avondboterham te eten). 
- Zie zegsw. op PRATEN en vgl. SCHOTEBROOD, 

STROOPBROOD en VERLOREN BROOD. - Vgl. 
DOMINEESBROODJE. 

Broodakker, znw. m. Naam van enige stukken 
land nabij de Nauernase vaart. 11 De Brood
akker (in het Zuidelijk deel van Krommenie). 
Kees Moeuduyven brootacker (in het Kerk
weer te Assendelft), Mr. Maertens brootacker 
(in Ploorenweer), Maatb. Assend. (aa 1634). 
- Vandaar de Broodakkersloot, die van 
de Nauernase vaart tot aan Wormerveer loopt, 
tussen de Lei- en de Kerksloot. 

brookhamer, znw. m. Houten hamer met lange 
steel, om het ijs stuk te slaan. Zie BROKEN. 

brooksel, znw. onz. Lange, door braken in het 
ijs gemaakte vaargeul. 11 Het brooksel is van
nacht weer toe'evroren. Er (zijn) in de Zaan 
weer verscheide openingen gekomen, door het 
schijnen van de zon, en door de brooksels, 
die verder open waaiden, Joum. Jacob Honig, 
11 Mrt. 1796. 

bros, bnw. Zie de wdbb. - Brosse en taaie 
sp ij k ers; zie op SPIJKER. 

brug, znw. vr. Daarnaast b reg. Zie de wdbb. 
I1 Hai sting mit zen reg teuge de léning van 
de breg (hij stond met zijn rug tegen de 
leuning van de brug), een van de in omloop 
zijnde voorbeelden der Zaanse uitspraak. -
Zie HEMBRUG, HORNBREG, KLAPBRUG en vgl. 
DRAAI, KLUFT, KWAKEL, TIL, WEEL en ZIJL. 

brugje-rol doen. Zeker jongensspel waarbij de 
ene speler een knikker tegen de helling van 
een brug werpt, zodat hij er weer af rolt. wat 
door de ander wordt nagedaan. Deze laatste 
wint, wanneer beide knikkers zo dicht bij 
elkaar liggen, dat zij met de hand te bespan
nen zijn (de Koog). - Vgl. een soortgelijk spel 
op SPANBOTTEN. 

bruidje-ket (uitspr. broitjiJ-ket), znw. vr. Bruids
pretje op de dag van de ondertrouw. Ver
wanten, vrienden en buren kwamen dan het 
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bruidspaar gelukwensen en werden daarbij 
onthaald. Zie SCHEL TEMA, Mengelw. IV·, 113 
en 270. Thans is dit gebruik verouderd. -
Vgl. KET. 

bruidskopje (uitspr. broiskoppie), znw. onz. 
Koffievisite in de bruidsdagen. 11 Ik heb nog 
bij hullie (hen) op 'en bruidskoppie 'eweest. 
- Vgl. KOPJE. 

bruidstroosting, znw. vr.; zie TROOSTEN. 

brui-heen (met klemt. op heen), znw. m. Alleen 
in de zegsw.: Kom, nog een glaasje op 
de goeie brui-heen, nog een glaasje op 
de valreep. Van heenbruien, heengaan, 
vertrekken. 

bruiken, zw. ww.; zie GEBRUIKEN. 

bruiloft, znw. vr. Zegsw. Te bruiloft gaan 
of b r u i lof ten, schertsend voor zaad ver
schieten, meel verschoppen; in pakhuizen en 
pellerijen. Zie synon. op ZUCHTEN. 11 "Hoe 
is 't maat?" "Ik gaan te bruiloften." - Zie de 
samenst. PANNEBRUILOFT. 

bruiloften, zw. ww.; zie BRUILOFT. 

Bruiloftsloot, znw. vr. Naam van een sloot te 
Jisp. 11 De bruloft sloot. Hs. T. 246 Of 140 r O 

(aa 1650), provo archief. 
bruin (uitspr. broin), bnw. Zie de wdbb. -

Het b r u i n e wat e r, hetz. als het nare 
water; zie op NAAR Il. 

buiig, bnw. Zie de wdbb. - Van varkens, die 
lijdende zijn aan zekere ziekte waaraan ze 
sterven. Stuipbuien hebbende. I1 Varkens, die 
buiig benne, hebben stuipen. 

buik (uitspr. boik), znw. m. Zegsw. 't 1 s 0 n der 
het paard zijn buik, 't is verloren, spoor
loos verdwenen; door slordigheid of oneerlijk
heid. 11 Ik heb 'em verleden dat boek 'eliend, 
maar 't zeI wel onder'et peerd zijn buik 
wezen (ik zal het wel nooit terugkrijgen). Hij 
is wel niet bepaald oneerlijk, maar er raakt 
toch wel ers wat onder 'et paard zijn buik. -
Zie nog een zegsw. op HEMD, en vgl. de 
samen st. GORTBUIK, SCHALBUIK. 

buikdenning, znw. vr. Daarnaast ook b u i t
de nnin g, bui k h e 11 i n g, b u i te n h e 1-
I ing. Ook de vorm b u i t h e lli n g is in 
gebruik. Een plankenbeschot, waarmede de 
bodem van sommige schuiten van binnen 
wordt bekleed. 11 Kalkschuiten hebben altijd 
een buikdennning, omdat de wanden van de 
schuit te veel aangetast worden zouden door 
de kalk. Deze Vaartuigen (nI. modder
machines) . " (gaan) weinig dieper dan 12 
duim, want men in dezelve een Koker maakt, 
die zo hoog staat als het vaartuig diep gaat, 
in de bovenkant van de Koker een Sponning, 
daar men dan de Buitdenning in leid, en als 
van de vaste Huid na de Koker een half voet 
afwatert, uit reden als men niet langer kan 
dempen, men dan op de Buitdenning gaat 
staan, en schoppen het 'er dan maar uit, net 
zo goed als de beste Modderschouw, Samen
spr. 13. - Buikdenning is ook elders in 
Holl. gebruikelijk; vgl. VAN LENNEP, Zee mans-
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wdb. 53 en VAN DALE. In Friesl. zegt men 
b Û k d e 11 i n g (HALBER TSMA 543), in Gron. 
boekdellen (MOLEMA 44). - Vgl. ook: Sy 
hebben alle denningen (uyt) dennebomen van 
Senir gebouwt: sy hebben cederen van de 
Libanon gehaelt, om masten voor u te maken, 
Stat.-Bijbel, Ezech. 27: 5. Vgl. KIL. "d e n n e n 
van 't sc hip, fori, tabuiata navium" en zie 
DENDESCHUIT. - Denne, den, betekent in 
verschillende delen van ons land vlakke plaats 
om te dorsen, dorsvloer. KIL. den n e, area; 
pavimentum; tabulatum. Hgd. ten n e. 

Buikeland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Krommenie. Thans onbekend. 11 Buicke 
lant, Maatb. Kromm. I (aO 1639). - Vgl. 
BUIKHORN. 

bUikhelling, znw. vr.; zie BUIKDENNING. 

buikhoep, znw. m.; zie HOEP. 

Buikhorn, znw. m. Naam van een stuk land 
onder Assendelft, in de Buitenkaag. Thans 
onbekend. 11 Boeckhorn, Polder!. Assend. I 
fO 48 rO (aO 1600). De Buyckhorn, Maatb. 
Assend. (aO 1635). - Vgl. BUIKELAND en de 
dorpsnaam B u ik sloot (vroeger ook B u i
k e sI oot). 

buil, znw. m.; zie BUUL. Vgl. KLAPBUUL, TUI-

MELBUIL en WEELDEBUIDEL. 

builen, zw. ww.; zie BULEN. 

buiIgaren, znw. onz.; zie BUULGAREN. 

buillaken, znw. onz.; zie BUCLGAREN. 

buinder, znw. onz.; zie Bunder, 1000 0 roe
den. Thans verouderd. 11 1 Buinder land is 
11/2 morgen Hollands, Advers. Oostwoud, 
jO 867 (aO 1775). - Ook als de naam van een 
stuk land in de ban van Oostzaanden. 11 De 
Buinders, Polderl. Oostz. I (17de e.). - Verder 
in de B u i n der bra a k, de grootste der 
beide braken bij de Voorzaan onder O. Zaan
dam. - De vorm buunre, buunder, 
b u y n ct c r, komt ook in de Middeleeuwen 
voor; zie Mnl. Wdb. I, 1486. 

Buinderbraak, znw. vr.; zie BUlNDER en BRAAK I. 
buis, znw.; vgl. BOLLEBUIS, HOKKELBUIS]E. . 
buit, voorz. Buiten. Alleen in de samenstellIng 

Buitkaaik; zie aldaar. 
buitdenning, znw. vr.; zie BUIKDENNING. 

Buitendelft, znw. vr. Naam van stukken land 
te Assendelft, langs de Delft. V gl. BINNEN

DELFT. 11 Jan IJsbranden noorder (middel, 
suyder) buytendelft, Maerten Steffes suyder 
(noorder) buyter delft, Maatb. Assend. (aO 
1634). 

buitenhelling, znw. vr.; zie BUIKDENNING. 

Buitenhuizen. Naam van een polder onder 
Assendelft. Eertijds een in het IJ uitstekende 
punt ten Z. van het dorp, thans door het 
Noordzee-kanaal gesneden. 11 Een stuk land 
in de polder Buitenhuizen. Ik gaan na Buiten
huizen. - Uit de oudste vermeldingen blijkt 
nog de naamsoorsprong. 11 De Dijk, gelege 
buyten Huysen om de Braak, Handv. v. As
send. verv. 393 (aO 1512). Een madt lants 
leggende buyten huyssen inde banne voorsz., 

buikdenning - Buksland 

Hs. U. 20, f O 113 rO (aO 1583), provo archief. 
Buitenkaag, znw. vr. Een polder onder Assen

delft. Zie verder KAAG I. 11 De ingelanden 
van de Buyten-Kaegh, gelegen in de Banne 
van Assendelft, Handv. v. Assend. 144 (aO 
1588). Die twee maed in de buyten caech, 
Polderl. Assend. I fa 28 ra (aO 1599). 

buitenkabel, znw. m. Een kabel lands begrensd 
door de dijksloot, de wegsloot en twee kabel
sloten. Zie KABEL. 

buiten licht, znw. m.; zie BINNENLICHT. 

Buitenreef, znw. vr. Naam van een stuk land 
onder Assendelft, langs de Reef. Zie BINNEN

REEF. 11 Claes ende Cornelis Baertsz. Bos
mans buytenreefgen, Maatb. Assend. (aO 
1634). 

buitenroed, znw. vr. Aan een molen. De 
buitenste der beide molenroeden. Vgl. BUITEN
ROED. 

buitensteen, znw. m. In een oliemolen. De 
buitenste der beide omwentelende molen
stenen, die steen welke langs de buitenrand 
van de legger loopt. 11 Hij is zo onbegrijpelijk 
as de buitensteen. 

Buitenven, znw. vr. Naam van een stuk land 
te Assendelft; wel de buitenste ven van het 
weer. Thans onbekend. 11 De buyttenven (in 
Maerten Maertsen-weer), Maatb. Assend. (aO 
1635). 

buitenweeg, znw. vr. Buitenmuur van een huis. 
Zie WEEG. 11 Wat is die buitenweeg vorveloos 
(verveloos). Zo'n kas (kast) an de buitenweeg 
is in de winter altijd vochtig. De Westsijds 
Molen-buurt pleysant, daer is het Hout wel 
abondant, tot Binnen-schot en Buyten-weeg, 
Saenl. Wassende Roos 7. 

BUitkaaik, znw. m. (?) Naam van de stukken 
land gelegen aan de overzijde van de Kaaik 
onder Assendelft. Zie BINKAAIK. 11 Me (mijn) 
Buitkaaiken bennen te koop. Een stucke lants 
genaemt die buyt cayc, Hs. U. 19, f O 19 r O 

(aO 1579), provo archief. Die helft vande twee 
buytcayckges in Jan Gaellen weer, Polderl. 
Assend. I fO 8 rO (aO 1599). Die middelste 
buytcayck, aid., f O 28 rO, 

buizen, zw. ww.; vgl. OVERBUIZEN en VERBUISD. 

bukken, zw. ww., intro Daarnaast bok ken 
(uitspr. bokka). Zie de wdbb. I1 Bok effies om 
die kloen op te rapen. Hoe is 't, ken-je niet 
meer bokken? Elk (mocht) maer een deur in 
sijn huys hebben ... niet boven de vier voeten 
hoog, en dat om wanneerse in huis sou den 
gaen, sy boeken mosten, tot straffe van haer 
weder spannicheyt, SOETEBOOM, S. Arc. 71. 

buksen, zw. ww.; zie BOKSEN. 

Buksland, znw. onz. Daarnaast Boksland. 
N aam van een stuk land onder Assendelft. 
Thans onbekend. 11 Een stucke ofte perceel 
landts genaempt bucxlant, Hs. U. 20, fa 244 
rO (aO 1584), provo archief. Dat bucxlant aen 
de wech, dat bucxlant ten enden daeraen, die 
vuyterdijc over bucxlant, Polderl. Assend. I 
fO 30 ra (aO 1599). Die halve uyterdijck over 



Buksland - bus 

bocxlant, aid. fa 30 va. - In 1754 werd 
"B 0 x I a n d" afgestoken voor de zeedijk. -
De oorsprong van de naam is onbekend. 
Misschien heeft men te denken aan de heester 
buks; zie de wdbb. 

bul, znw. m. VerkI. b uItj e. 1) Stier (welk woord 
ongebruikelijk is, evenals verderop in N.-Holl. 
en FriesI.). VgI. pink(e)bul op PINK. - 2) Bij 
de kuiperij. Benaming voor een kloofhamer; 
de zware houten hamer met zeer grote kop, 
waarmee op het kloofmes geslagen wordt bij 
het kloven der duigen. - 3) Ook in de naam van 
verschillende stukken land, waarop een bul 
werd vastgezet. 11 Die bullemanscamp. Stoelb. 
Assend. fa 37 va (einde 16de e.). Jan Dirck 
Huysers bullecamp (hetzelfde stuk als het 
vorige), Maatb. Assend. (aa 1635). Het Bulle
stuk (te W. Zaandam en te Westzaan). De 
Bul-ven (in de Kalverpolder). 

bulder, znw. m. Heftige woordenvloed, ge
bulder. Van bulderen. 11 Toe kwam-i mit 
'en bulder op me anstuiven, en-i docht dat ik 
wel bang worre zou; maar 'et kon me niks 
schelen, hoor. 

buien, zw. ww., trans. - 1) Bij de bakkerij en 
pellerij. Builen. Zie de wdbb. en vgl. BUUL. 
2) Bij de houtzagerij. Het kot van de molen 
leegmaken, het zaagsel uit het kot verwijderen. 

11 De jongen moet 'et kot buIen. 
bulkalf, znw. onz. Stierkalf, kalf van het man

nelijk geslacht. Vgl. KUIKALF. 
BUllekamp, znw. m.; zie BUL. 
bullekerk, znw. vr. Bijnaam van de Westzij der

kerk te Zaandam. - Deze is zo genoemd 
naar de zich daar bevindende afbeelding van 
een voorval, dat bekend is onder de naam 
van "Stiers wreetheydt" (aa 1647). Vg!. HONIG, 
Gesch. d. Zaan/. 1, 316 vlgg, en SCHOTEL, 
Zeden 20 vlgg. 

bullekuur, znw. vr. De ijzeren ketting, waar
mede een bul wordt vastgelegd. Zie KUUR. 

bulleman, znw. m. Eigenaar van een bul, boer 
die het recht heeft een bul te houden, stier
houder. 

Bullestuk, znw. onz.; zie BUL 3. 
bulloper, znw. m. Man of jongen, die de bul 

rondleidt. 
bult, znw. m. Alleen met het onbep. lidw. 

Grote hoeveelheid. 11 Hij het 'en bult geld. Ik 
heb 'en bult plezier 'ehad. - Evenzo el.ders 
in N.-HoU., in Fries!., Gron., Oost-Fnes!., 
enz.; zie de wdbb. 

Bulven, znw. vr.; zie BUL 3. 
bun, znw. vr. Een vaste onder in een visschuit 

getimmerde vishouder. Zie ~e wdbb: - Een 
vissersvaartuig, dat daarvan IS voorZIen, heet 
bun b oot of bun s c h u it j e. - Onderdelen 
van de bun zijn: deken, hoofde schot 
en trog; zie aldaar. - Waarschijnlijk is bun 
van elders ingevoerd; de inheemse vorm 
schijnt te zijn bon; zie BON 3. 

bunboot, znw. vr.; zie BUN. 
bunder, znw. onz. Een landmaat, ter grootte 
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van 1000 0 roeden. Vgl. BUINDER. 
Buning, znw. vr. Daarnaast Beuning. Naam 

van een stuk land op Ruigoord. Thans onbe
kend. 11 Die bueningen, Hs. T. 51, fa 22 VO 

(aa 1604), provo archief. Die Y2 bueningh, 
een derdepart inde halve bueningh, Polderl. 
Westz. n (aa 1629). Op Ruychoort '/3 inde 
halve beuningh, noch '/. in halve beuningh 
van Kees Heyn, aid. IV fa 7 (aa 1649). - De 
Kaart v. de Uytw. SI. 14 vermeldt onder 
Warmenhuizen een Beuninge Sloot. 

bunschuitje, znw. onz. Zie BUN. 11 Een bun
schuitje met zeil en treil. 

bunzig, bn~. Bang, bevreesd, beschroomd. 11 

Je moet met zo bun~ig wezen; hij zeI je niet 
opvreten. - Evenzo In de Beemster (BOUMAN 
19) en verschillende Z.-Holl. plaatsen (zie 
OPPREL 50), alsmede in Gron. (MOLEMA 63). 

buren kopje- (uitspr. burakoppie), znw. onz. Een 
koffievisite in de bruidsdagen, waarop de 
buren werden genood. Thans is dit feestje in 
onbruik. - VgI. KOPJE. 

burg, znw.; vgl. KRIMPENBURG. 
burgerhart, znw. m. (?) Haring, die in de 

schoorsteen gerookt is. B u r g e rh art is van 
slechtere kwaliteit dan bok kin g, daar deze 
zorgvuldig en langzaam boven stro gerookt 
wordt. 11 's Avonds venten ze bij ons op 'et 
pad met burgerhart en sprot. We eten zater
dags meest rijst met burgerhart. 

Burts, znw. Naam van een stuk land op de 
Koog. Thans waarschijnlijk onbekend. 11 De 
Burts, Hs. (aa 1735), verz. Honig. 

bus (I) (uitspr. bus en soms busk), znw. m. 
en onz. Daarnaast dikwijls bos. Laaglig
gend rietland, rietbos. Een bus wordt 
onder water gezet als men na het afsnijden 
van het riet, dit weer wil laten groeien. Later 
wordt het land dan weer drooggemalen. 11 We 
moeten de bus maar weer onderlopen laten. 
't Is daar in de buurt allegaar bus. - Claes 
Stap 2 bosse rietlant, tsamen 216 roeden, 
Polderl. Westz. I fa 11 (aO 1628). Stijn Jans 
erffgen met haer gedeelte bos, 1 morgen, 
176 r(oeden), aid., fa 12. Claes Roo-Claessens 
bos, aid., fa 17. Die busken van Jan vande 
Cayck 509 (roeden), Polderl. Assend. I fa 11 
va (aa 1599). De busken (in het Damweer), 
Maatb. Assend. (aO 1635). Die twee bus
strepen (bij Westzaan), Polder/. Westz. III 
fa 56 va (aO 1644). - Evenzo elders in Ken
nemerland. Ook reeds in de Middeleeuwen. 
11 Twee buske lants (Heiloo(?), aD 1378), Hs. 
v. Egmond, fa 104 va. Abbetien drie bosche 
saetlants (afgesneden rietland, dat bebouwd 
wordt?) van half sestel lants ende een vieren
del (Velzen, aO 1372), aid. fa 46 va. Twie 
bosche in Heemskerkerbroek, Bijdr. Bisd. 
Haarlem, 4, 254 (aa 1372). Dat bussce, daer 
die reyghers inne broeden (in Amstelland), 
Oorkb. II n° 571 aO 1285). - Zie verder RIET
BOS en vgI. ALKENBOS, HONDSBOS, OTTERBOS, 
SCHORRENBOS, STEKELBOS, TIENEBOS, WALBUS. 
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- De Bus c h is ook de naam van een buurt
schap achter Krommenie. 11 Hij woont op de 
Buseh. 't Ventje (de ven) by den Busch, Pol
derl. Kromm. (aO 1665), iO 145. In de Middel
eeuwen komt de naam met een voorvoegsel 
voor. 11 Tusschen den Etersken-busch ende 
dat West-ende vanden Delfrack, LAMS 850 
(aO 1357); die Ederbosch, Handv. v. Assend. 
53 (in hetzelfde stuk, doch ingelast in een 
oorkonde van 1644); de Adderenbosch, aid. 
98 (aO 1543). Daar de originele stukken ver
loren zijn, is de juiste naamsvorm niet meer 
na te sporen. In SOETEBOOM'S tijd was naar 
het schijnt de naam Adere n ba sch nog 
bekend (S. Arc. 384). Eertijds heeft bij den 
Busch een slot gestaan; vgl. SOETEBOOM, S. 
Arc. 395. - Aan dit gehucht zijn ontleend de 
geslachtsnamen BUSCH, BUS, en in de 17de e. 
VAN DEN BUSCH(CH) - Onder Uitgeest ligt ook 
een meertje, dat de (W ij de) Bus c h he~t. 
Daar zich omtrent de Bus c h wer~~hjk 
veel bus bevindt, is de naam ongetwIjfeld 
hiervan afkomstig, en niet, gelijk SOETEBOOM 
gist, van een thans verdwenen bos. - De 
N i e uwe n dam bij de Busch (zie op DAM) 
heet thans ook de Busch'endam (of de 
Busch zen dam?) (uistpr. Bussandam). 11 

Ik gaan nê de Busch'endam. 
bus (U) (uitspr. busk en bus), znw. onz. 

Doorgaans is het meerv. bus~en Hoog?pge
schoten dichte bossen gras; lfl het weiland 
ontstaa~de ter plaatse waar het vee zijn uit
werpselen heeft laten vallen. Het vee laat dit 
gras onaangeroerd. De bus ken worden daar
om afgemaaid en gedroogd, ofschoon het 
land geen hooiland is. Zulk hooi heet bus k
h ooi (b u s h ooi) en het afmaaien b u s
ken of bussen. 11 Er ben weer zoveel 
busken op 't land, we moeten weer ers buske~. 
_ Evenzo elders in N.-Holl. (nouMAN 19); m 
Fries!. basken en boskje (HALBERTSMA 
464 vlg.) - Vg!. BOS I. 

bus (lIl), znw.; zie BOS I. 
bushooi (uitspr. bushooi en buskhooi, znw. 

onz.; zie BUS II. 
busk, znw. m. en onz.; zie BUS. 
busken, zw. ww.; zie BUSSEN. 
bussen (uitspr. buska en bussa), zw. ww.; 

zie BUS II. 
Busstreep, znw. vr.; zie BUS J. 
butter, znw. vr.; zie BOTER. 
butteren, zw. WW.; zie BOTEREN. 
Butterven, Butterweer, znw.; zie BOTER. 
buul, znw. m. De Ned. vorm buil is onge

bruikelijk. - 1) Zak; in het bijzonder geld
buidel. 11 Een buultje met geld. 't Moet van
middag wat zuinig an, van de schrale buul 
(wegenS gebrek aan geld). - Zegsw. In de 

bus - buurvrijer 

b u u I b I a zen, geld uitgeven, royaal zijn. 11 

Nou, nou, je hebbe goed in de buul 'ebIazen. 
- Vg!. de samenst. KNIKKERBUUL, STUKKEBUUL. 
2) In een oliemolen. De zakken. waarin het 
verwarmde meel tussen de haren tot koeken 
wordt geperst. Zie Groot Volk. Moo/enb. lIl, 
pl. 4. - Vgl. VOORSLAGS- en NASLAGSBUUL, 
BUULGAREN en BUULLAKEN. 
3) In een verfmolen. Een langwerpig stuk 
gaas (vroeger van touw, thans meestal van 
zijde vervaardigd), dat om een haspel gespan
nen wordt en dient tot het zeven van verschil
lende stoffen. De b u u 1 is aan weerskanten 
met openingen, waardoor een dikke katoenen 
draad (b u u I g are n) geregen wordt, waar
mede men de buul om de triemen (sporten) 
van de haspel spant. De schuingeplaatste 
haspel draait in een langwerpige houten kist, 
de b u u 1 kis t, met een trechter voor het 
instorten van boven, een opening voor het 
ledigen van onder, en aan de achterzijde een 
bak, waarin dat, wat de buul niet doorlaat, 
wordt opgevangen. 
4) In de bakkerij. Bakkerszeef. Vandaar ook 
bu uI kis t en buIen. 

buulgaren, znw. onz. - 1) In een oliemolen. 
Dik wollen garen, waarmee de buIen worden 
genaaid. Vg!. BUUL 2. - Het fijnere garen, om 
gaten in de buien te stoppen, heet kan t
garen; zie aldaar. 11 24 Voorslag- en 24 
Naslagbuulen, 8 kluwe buulgaren, lnvent. 
(0. Zaandam, aD 1809), Zaan!. Oudhk. 
2) In een verfmolen. Het dikke garen, waar
mede de buul om de haspel wordt gespannen. 
Zie BUUL 3. 

buulkist, znw. vr.; zie BUUL 3 en 4. Vg!. KLAP
BUULKIST. 

buullaken, znw. onz. Een wollen weefsel, waar
van de buien voor oliemolens worden ge
maakt. Zie BUUL 2. 11 We moeten weer bu~~
laken bestellen. Drie worp Voor- en VIJf 
Naslags-buullaken, lnvent. (Zaandijk, aO 

1796), Zaan!. Oudhk. 
buulzolder, znw. onz. De zolder waar de buut 

(zie BUUL 4) staat. 
buurt, znw. vr.; zie KRABBELBUURT. Op de buurt 

g a a n, zoeken te lenen. 11 We zeIlen 'en nuwe 
glazewasser kopen: 't is vervelend as je altijd 
zo op de buurt (gaan) moete om wat te 
krijgen. 

buurten, zw. WW., intr. Een buurpraatje hou
den. 11 Me werk is of, ik gaan nog ers 
buurten. 

buurvrijer, buurvrijster, znw. m. en vr. Jonge
man, jongedochter uit de buurt. 11 Wel, buur
vrijster, waar gaan-je na toe? - Evenzo elders 
in Holl. 



c 

cent --Cullen 

cent, znw. m. In het meerv. ce n ten bij het 
volk voor geld. 11 Een dienstbode zal zeggen: 
Ik heb de centen (het geld; onverschillig of 
het guldens, kwartjes of centen zijn) op tafel 
"elegen. Hoeveel hij (mijn zoon) verdient, weet 
ik niet, misschien f 3, maar daar vraag ik 
niet naar, want hij geeft de centen aan 
moeder, en met het huishouden laat ik mij 
niet in, Arbeids-enquête (aO 1891), 3078. -

Vgl. de samen st. LASTCENT. 

Chagrijn, znw.; zie SAGGERIJN. 

champignon, znw. m.; zie SAMPIOEN. 
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Citadel, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Assendelft. 11 De Citadel of boveeg van Arie 
de Bruin. 

Compaan, eigennaam; zie KOMPAAN. 

CulIen, eigennaam; zie SULLEN. 
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daagleer, znw. onz. Smalle Mrook leder, waar
mede men daagt; zie DAGEN 1. 

daagriem, znw. m. Hetz. als daagleer; zie 
aldaar. 

daaierig, bnw. Hetz. als daaiig; zie aldaar. 11 

Wat is die koek daaierig. 
daaiig, bnw. Niet doorbakken, tetsig; van ge

bak. 11 Het brood is daaiig (het is niet genoeg 
gerezen). Daaiige koek. - Ook gezegd van 
grond, die taai en lemig en dus zwaar te ver
werken en fijn te maken is. 11 Wat is 'et land 
hier daaiig, je ken ·et temet niet omspitten. -
Het woord is ook verderop in N.-Holi. en in 
Friesl. gebruikelijk. D a a i is de Fri. vorm van 
deeg; zie HALBERTSMA op dai. Daaiig is 
dus degig, deegachtig. 

daaiigheid, znw. vr. Het daaiig zijn. Zie 
DAAIIG. 11 Een soort van koek noemen ze om 
zijn daaiigheid kleidikker. 

daaise, znw. vr.; zie DEISE. 

daak, znw. m. Hoofdzeer, een korstige en schil
ferige uitslag op het hoofd. 11 Neel der jongste 
kind heb daak op zijn hoofd. De daak raakt 
los, as je maar insmere (insmeert) mit onge
zouten boter. - Vgl. Mnl. daken, vast zijn 
aan, hechten, dat later ook in allerlei gewij
zigde betekenissen voorkomt; zie Mnl. Wdb. 
Il, 41, en DE JAGER, Freq. 2, 61. In verschil
lende Germ. dialecten komt een woord d a a k 
voor in de zin van nevel, damp; vgl. KIL. 

d ae c k, d ake, Sax. Fris. j. ne ve I, nebuia, 
en de bij KOOLMAN 1, 273, opgesomde vormen. 

daagleer - daas 

Wellicht zijn deze woorden onderling niet 
verwant; hun afleiding staat nog niet vast. 
Misschien komt d a a k van dezelfde stam als 
dak en dek ken, en beduidt het oorspron
kelijk: dat wat (het hoofd) overdekt, wat zich 
(aan het hoofd) vastzet. - Znw., in de uitdr. 
Iemand op zijn daak geven, hem een 
pak slaag geven. 11 As ik 'em krijg, zei ik 'em 
op zen daak geven. 

daalder, znw. m.; zie zegsw. op ACHTENTWIN

TIG en SCHAT. 
daar, bijw. Daarnaast deer. Zie de wdbb. -

Ook als uitroep van verwondering of tot be
vestiging van het door de vorige spreker ge
zegde (misschien elliptisch voor k ij k d a ar!). 
Wat je zegt! Gunst! 11 "Ik heb me knippie 
(beurs) 'estrooid (verloren)." "Deer!" - "Vader 
heb ok op schaatsen 'eweest." "Deer!" -
Zegsw. Het is tot daar (of deer) an 
toe, ook vervloeid tot d a ar e n to e (met 
nadruk op daar), dat kan er nog door, dat is 
nog te vergeven. 11 Dat je 'et 'edaan hebbe, 
dat is nog tot daarentoe, maar dat je der om 
liege is gemien. Evenzo elders, b.v. in Friesl. 
en Gron. - Vgl. ook Ned. Wdb. Il, 243: als 
d a a r a a n toe, Zaans ast era n toe. 

daas, bnw. en bijw. Onwijs, onnozel; van de 
uitdrukking van het gelaat. [I Wat heb hij 'en 
daas gezicht. Hij zat zo daas te kijken. - Ook 
als geslachtsnaam DAAS. - D a a s is een oude 
wisselvorm van d wa a s (vgl. Taal- en Letterb. 
2, 70 vlg.), waarvan ook verschillende aflei-



daas - dakscheer 

dingen voorkomen. Zie Mnl. Wdb. IJ, 34 en 
74; KIL. 99; HALBERTSMA 791. Het woord is 
thans verouderd, maar komt dialectisch, be
halve aan de Zaan, ook nog voor te Haarlem, 
waar ook dazen, onwijs doen, ijlen, nog in 
gebruik is, te Zandvoort (0. Volkst. I, 239), 
en te Kortrijk (Belg. Museum 8, 172). - Vlg. 
DAZIG. 

dadelijk, bijw. Soms nog dat e I ij k. Vgl. VAN 
HELTEN, Vondel's Taal, § 7; NAUTA, Aant. op 
Bredero, § 38. 11 Ik kom zo datelijk. 

dag, znw. m. Zie de wdbb. - D a g-g e dag 
(dag, goedendag), groet bij het afscheid 
nemen, die zeer gerekt en zangerig wordt 
uitgesproken en dus bijna klinkt als d a a g
gedaag. Vgl. NACHT. - In samenstellingen 
vervloeit de 2de naamval van dag gewoonlijk 
tot -des, of -dis, b.v. su n des voor 's z 0 n
dags, smid des voor 'smiddags. 11 1677 
de 14 September is gerust Jan Cornelisse Smit, 
smitdis tusschen 11 ende 12 ure, Journ. Caes
koper, in dato. - Misschien zijn deze vormen 
reçds oud en niet ontstaan uit -dags, maar uit 
een Holl.-FrL vorm zonder g, b.v. -deis; vgl. 
HALBERTSMA 630 vlgg. Dat dei voor dag ook 
in N.-Holl. gebruikelijk is geweest, blijkt uit 
deimt· zie aldaar. - Zegsw. Dat kan geen 
dag w'o r den, dat kan zo niet langer, dat 
loopt niet goed af. 11 Dat ken zo gien dag 
worre mit die jongen; ik heb 'm nou vandaag 
al driemaal skone kleren antrekken moeten. 
(De baas tot de leerjongen:) Zeg, hou maar 
op mit dat werk, dat ken nooit gien dag 
worre: ik zei 'et zelf wel doen. - Vgl. de 
samen st. GELDJESDAG, IEMESDAGEN, KAMERDAG, 
KATJESDAG, MELKDAG, ONDERDAAGS, PRINSJES
DAG, PROLDAG, STADDAG, TUSSENDAG, UITDAG, 
WINTERDAG. 

dagblokmaalder (met hoofdtoon op dag en 
bijtoon op maal), znw. m. Meesterknecht op 
een oliemolen; de blokrnaalder, die bij dag 
maalt. - Overdrachtelijk heet de burgemeester 
de d agb 10 km a alder van he t s tad
h u i s (Zaandam). II Ik moet nog effen na de 
dagblokmaalder van 'et stadhuis. 

dagen (I), zw. ww., intr. Met een lederen riem 
centen naar een zeker doel langs de grond 
voortslaan. Jongensspel. Zie DAAGLEER, DAAG
RIEM. - V gl. FrL d a e g j e, steentjes of centen 
naar een doel werpen (projicere), HALBERTSMA 
602. Een soortgelijk spel zal ook wel bedoeld 
zijn in Handv. v. Ench. 375: Wijders sal 
niemant . .. mogen spelen met de Kaert, 
Teerlinghen, Duyten, of eenigherhand~ Mun
ten, nochte oock Kruyssemunten, na te leg
gen, op-werpen, omme-hutselen, daggen, ofte 
andersins mogen dobbelen (aO 1646). - Het 
woord zal wel verwant zijn met Ned. dag 
(bij VONDEL dag k), eind touw tot afstraffing 
van matrozen, en Eng. dag, reepje, schoen
veter. 

dagen (H), zw. ww. In de zegsw. het zal er 
dag e n, er zal wat gebeuren, er zullen klap-
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pen vallen. 11 Pas op, dat je 't niet weer doene 
(doet) of 'et zei er dagen! - Evenzo verderop 
in N.-Holl. In de 17de en 18de e. was de 
uitdr. in Holi. algemeen; zie OUDEMANS, Wdb. 
op Bredero 78. 

daggelen, zw. ww.; zie DANGELEN. 
dagjongen, znw. m.; zie JONGEN. 
dagscheer, znw. vr.; zie DAKSGHEER. 
dagwerk, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 

Dagwerk hebben, de gehele dag werk 
hebben, voortdurend bezig moeten zijn. I[ As 
ik dáármee beginnen wou, dan had ik" wel 
dagwerk (daar kwam geen eind aan). Er is 
niks lastiger, as dat je dagwerk hebbe met de 
broek of (last van diarrhee hebt). - Ook als 
landmaat, 400 0 roeden; oorspronkelijk zo
veel land als men op één dag bewerken (d.i. 
maaien) kan. Hetz. als deimt; zie aldaar. Vele 
boeren laten nog maaien bij dagwerk. 11 Een 
Koeweyde of een Dagwerk groenland is 400 
roeden, Advers. Oostwoud, f O 285 (einde 
18de e.). - Ook in de naam van stukken land 
onder Oostzaan. II De drie dagwerk op Pieter 
van Bergen-sloot. De zes dagwerk. 

dak, znw. onz. Daarnaast te Oostzaan dek. 
11 Hij is op 'et dek 'eklommen. - Zie zegsw. 
op BOER, PAN, SPEELMAN. 

dakkelwuken, zw. ww., intr. Soms dak kei e
w uk e n. Met de vleugels slaan, pogen te flad
deren, van een vogel die uitgeput is. Vgl. 
WUKEN. 1I Hij dakkelwuukte nog 'en beetje, 
maar toe kon-i niet meer. - Ook: in een 
onzekere toestand zijn, b.V. tussen ziek en 
gezond, tussen vorst en dooi. 11 'Et dakkel
wuukt. 

dakkistje (uitspr. dakkissie), znw. onz. Aan een 
molen. De houten omraming der gaten in het 
rieten dak, waarin de dakraampjes worden 
geplaatst. II De dakkissies bennen meest wit 
'eschilderd met 'en rooie bies. 

daklijster, znw. vr. Schertsende benaming voor 
een krol/ende kat. II De daklijsters bennen 
weer an 't zingen. Hoor die daklijster ers. 

daklook, znw. onz. Zekere plant. Huislook, 
Lat. Sempervivum tectorum (OUDEMANS, Flora 
2, 116). 

dakscheer, znw. vr. Daarnaast dagscheer. 
Alleen in de zegsw. iemand om een (of 
de) dak scheer sturen, iemand vergeefs 
laten lopen. 11 Ze hebben me om de dakscheer 
'estuurd. Je wiste heel goed, dat-i der niet 
was; maar je bakken 'et me niet weer, dat je 
me om 'en dagscheer sture. Ik zeI 'em maar 
om 'en dagscheer sturen, dan ben we hem 
kwijt. Evenzo stuurt men in Gelderland 
(Tielerwaard) iemand om de k ers e n s c h a a r 
of om de v 1 i e gen val, en te Leiden (bij 
bakkers) om de ovenschroef (een denk
beeldig werktuig om de oven te verruimen. 
- De uitdrukking is ook elders in Noord
Holland nog bekend (Taalgids 1, 107). In de 
17de e. was zij bij Hollandse schrijvers zeer 
gewoon. Vgl.: "Ghy stuert mijn immers om 
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geen dackschaer? (ghy zijt toch so een gesel:)" 
"Om een dackschaer? neen seker 'tis als 
ick jou vertel," COSTER, Tijsken v. d. Schilden 
710. Six ick wel, soo komt daer de knecht, 
die my stuerden om een dachschaar, A rdelia 
en Flavioos vryagie (ed. 1629), 1ste bedr., 5de 
toon. Hoe is 't, houje me veur een dagscheer, 
De Verliefde Lubbert (ed. 1678), 30. Zie nog 
een aantal andere voorbeelden bij OUDEMANS 

2, 21. De zegsw. komt ook in het Fri. voor: 
Seyn him umme teekseierre; zie HAL

BERTSMA 641, die daaraan ter verklaring toe
voegt: "fortex, quo arundines exstantes texti 
amputantur, qui cum non prresto sit, puerum 
vel fatuum joci causa in vicinos mittunt, ut 
eum apportet." - Daar men door iemand om 
de dakscheer te sturen, hem vergeefs doet 
lopen, moet de dak s eh a a r een voorwerp 
zijn, dat niet te krijgen is. Een schaar om het 
dak gelijk te knippen zal dan ook, zelfs in de 
tijd toen de rieten daken nog algemeen 
waren, wel niet in enige inboedel te vinden 
zijn geweest. Dat er werkelijk iets onzinnigs 
mee wordt bedoeld bewijzen de uitdrukkingen
die aan de Zaan naast om de dakscheer 
st ure n in gebruik zijn. Zo spreekt men ook 
van iemand om de hooischaar sturen. 
Een hooi s c h a a r nu is een onzinnig ding, 
want er valt geen hooi af te knippen, omdat 
er geen hooi groeit, maar gras. Stuurt men 
dus iemand om de hooischaar, dan laat men 
hem iets even onmogelijks verrichten als hij, 
die iemand zendt om de v ie r k an te-g a te n
b oor (zie op BOOR), of de Fries, die een 
dich te gaa tj esp an laat halen. Te Zaan
dam stuurt men iemand om der af e I
sc h eer. Hierbij moet men bedenken, dat een 
schaar gebruikt wordt voor het snijden van 
lappen goed, en niet van rafels. 

dalie, znw. vr. Deel, plank. Thans verouderd. 
11 Op dese tijdt wasset oock. .. datmen v<l;n 
Stavoren tot Enchuysen ... (over een Dahe 
of Balck) konden gaen, SOETEBOOM, Stavoren 
184. - Vg!. Fri. déalje, deel (HALBERTSMA 

630). 
dalje, znw. Alleen in de zegswijzen: er komt 

d a I j e en d a I jek rij gen. 11 's Morgens 
waar (was) 'et stil, maar 's middags kwam er 
dalje (begon het geducht te regenen). De lucht 
is zo dik, er zei dalje komen (proest, sneeuw 
en regen). Hij kreeg dalje (een geducht pak 
slaag). - Evenzo in Waterland (BOUMAN 20). -
Het woord komt in dezelfde zin ook in Fries!. 
voor; zie HALBERTSMA 612 dal je, d a i I je, en 
vg!. KOOLMAN 1,275 daljen, doljen, slaan, 
ranselen. 

dam, znw. m. - 1) Waterkering; zie de wdbb. 
en vg!. een zegsw. op WATER. - Ook in ver
schillende plaatsnamen aan de Zaan; zie 
KNOLLENDAM, ZAANDAM. 11 De Dam (te Zaan
dam; reeds in de Middeleeuwen gelegd om 
het IJ-water uit de Zaan en de Waterlandse 
meren te houden). De Dam, of Nieuwendam 

dakscheer - dansen 

(onder Assendelft; in 1357 in de Krommenie 
gelegd om deze van het IJ-water af te sluiten). 
- Nabij de Nieuwendam ligt het Damweer; 
stukken land daarin komen voor onder de 
naam Dammes-ven en Dammes-maetghen, 
Maatb. Assend. (aO 1635). - Ook onder Velsen 
vindt men een Damweer, thans alleen bekend 
in de saamgetrokken vorm Dammer (Grote 
Dammer, Hinderse Dammer), die reeds in 
de Middeleeuwen de gewone is; zie de aan
halingen op HEN 11 (super!.). Vgl. BUS. 

2) Penant, ruimte tussen twee vensters. Ook 
elders gebruikelijk. - Vgl. DAMSPIEGEL. 

dame, znw. vr. Zie de wdbb. - Haagse 
dam e s, zekere plant; een soort van doorn 
(distel). Lat. Cirsium palustre. Dezelfde plant 
heet in Fries!., Gron. en Drente kal e j 0 n
ker (VAN HALL, Landh. Flora 117). 

dam loper, znw. m. Iemand, die doelloos op 
de Dam loopt, baliekluiver, los werkman 
(Zaandam). 

damschuit, znw. vr. Zeker soort van vaartuig, 
jacht, veerschuit. Vgl. KIL.: damloper, 
bar s i e, pristis, navigium oblongum et an
gustum. 11 Hij vaart op 'en damschuit. Vroeger 
lagen er allenig in de Middel wel vijf dam
schuiten, die bier van Haarlem haalden. Hij 
had op zekere tijd te Zaandam, om de goed
koop, hout gaan kopen; eindelijk met een 
houtzagers molenaar overeengekomen zijnde, 
bragt hij dat hout in een damschuit voor de 
Stad, De mislukte List 51. Van Koeschuyten, 
Kley-schuyten ende Boeyers, van elck een 
oortjen ... ende van Dam-schuyten en grooter 
elek een halve stuyver (Schut-tarief, 17de e.), 
Priv. v. Westz. 488. Gheen Dam-Sehuyten 
noch Hout-sehuyten, Ponden, Schouwen, ende 
dierghelijcke, aId. 519 (aO 1644). 

damspiegel, znw. m. Penantspiegel, lange smalle 
spiegel, die een dam bedekt. Zie DAM 2. -
Evenzo elders in Holl. 

Damweer, znw. onz.; zie DAM. 

dan, bijw. Daarnaast den. Zie de wdbb. 11 Kom 
den. - V gl. ASTIN en HOUWEER. 

dangel, znw. m. en vr. Iemand die traag is in 
zijn bewegingen, teut. Weinig gebruikelijk. 
Zie DANGELEN. 11 Die meid is 'en vervelende 
dangel; as 'en aar zijn werk of is, moet zij 
nog beginnen. 

dangelen, zw. ww., intr. Daarnaast soms dag
gel e n. Reuzelend heen en weer lopen, de tijd 
verbeuzelen. Weinig gebruikelijk. 11 Ik ken dat 
dangelen niet anzien. Gaan weer an je werk, 
je zitte hier maar te daggelen. - Evenzo in 
W.-Fries!. Vg!. Fri. d a nge ltj e, hangend 
heen weer slingeren (HALBERTSMA 614), Eng. 
tod a n g I e, hetzelfde. - Zie DAN GEL en GE

DAN GEL. 

danken, zw. ww. Zegsw. We zeIlen maar 
dan ken, we moesten aan dat gesprek maar 
een eind maken. 

dansen, zw. ww. Zegsw. Dat is anders (of 
a n der som) a s dat K e e s J oor dan s t, 



dansen - deeg 

dat is niet zo aardig als men verwacht had, dat 
valt af (Zaandam). KEES JO OR was een dwerg, 
die in het begin der 19de eeuw leefde; als hij 
danste was dat een potsierlijk gezicht. Ge
noemde dwerg leefde nog in de tweede helft 
van de vorige eeuw. 

dansmeester, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als 
schertsende benaming voor een magere koe. -
Te Leiden wordt een nuchter kalf aldus ge
noemd (Sch. t. W. 1, 249). 

Danswijker akker, znw. m. Naam van een stuk 
land te Krommenie, in het Noordend. 11 Dans
wijkker Akker, Polderl. Kromm. (aD 1665), 
10 35. - Danswijker acker, aid. (aD 1680), 
1° 19. - Wellicht is het land genoemd naar 
een pakhuis Dan s w ij k, d.i. Danzig. 

dardalf, telw.; zie DERDEHALF. 

*daren, zw. ww.; vgl. BEDAREN, OPDAREN. 

darm, znw. m.; zie zegsw. op GEEL. 

Darp, znw. m. (?) Naam van land onder Assen
delft. 11 An wie hoort de Darp? Een stucke 
landts genaempt die darp ... liggende int Zuyt 
endt van Assendelft, Hs. U. 19, 1° 95 V O 

(01579), provo archief. Een stucke landts ge
naempt Willem Jutten darp, Hs. U. 20, 1° 217 
V O (aD 1584), aldaar Tveentgen van Aemt 
Huygen kinderen in Willem Jutten darp, Pol
derl. Assend. I 1° 11 1'0 (aO 1599). Noch in 
Willem Jutten darp 580llz (roeden), noch inde 
zelve darp 579 (roeden), ald., 1° 18 1'0 (aD 
1599). Vgl.: eenstucke lants ... int zuyt eyndt 
... belent aent westen die darperwech, Hs. U. 
20, jO 122 V O (aD 1583), provo archief. - De 
D arp wordt reeds in de Middeleeuwen ver
meId: Een streng op den dorpe (Assendelft, 
13de e.) Hs. v. Egmolld, JO 11 rO. - Evenzo 
elders in N.-Holl. 11 Item twe strenghe op dien 
dorpe (Beverwijk, 13de e.), aid., 1° 18 1'0. Een 
acker lants, gheheten Jan-Andries-dorp (Uit
geest, aO 1429), GONNET, Zijlk!. 50. - Dit 
woord dar p, dor p, is van dezelfde stam als 
Fri. therp (terp), vr., en Ned. dorp, onz. 
De betekenis is akker. Vgl.: Ic hebbe een 
dorp ghekocht, ende ie moet daer varen ende 
besien dat dorp, aangehaald Mnl. Wdb. 11, 
352; vgl. Luc. 14: 18 (Staten-vertaling): lek 
hebbe eenen acker gekocht, ende het is 
noodigh dat ick uytgae, ende hem besie. Ook 
Got. th a u r p betekent land, veld. Zie verder 
de wdbb. 

dars (uitspr. darsk), znw. m. Dorsvloer, dat 
gedeelte der boerderij waar gedorst wordt. De 
dar s wordt tegenwoordig zelden meer ge
bruikt om te dorsen; gewoonlijk worden er 
nu de rijtuigen gezet en vindt men er de 
paardenstal. - Evenzo elders in N.-Holl., vgl. 
O. Volkst. 2, 175, en BARTELINK, Beemster
kermis 6: "Ik zie de boeremeid mede op de 
dars verschijnen, zij brengt ten ronden dis 
grauwe erwten met rozijnen." - De vorm 
darsken voor dorsen, die vroeger in ge
bruik moet zijn geweest, is naar het schijnt 
thans geheel verouderd. In het Stad-Fri. 

62 

spreekt men nog van da's k e. 
dart, dartien, dartig, telw.; zie DERDE, DERTIEN, 

DERTIG. 
dat (I), aanw. vnw.; zie DIE. 

dat (11), voegw. Zie de wdbb. - Ook achter aan
wijzende woorden, om deze tot betrekkelijke 
te maken. In de vroegere taal algemeen. Vgl. 
Mnl. Wdb. 11, 84 vlg. 11 Gaan ers kijken wie 
dat er is. Weet je nog wat hoed dat ze op had? 
Ik begrijp niet waarom dat je niet wille. Het 
is waart te noteere, hoe schoon dat het cool
saat dit jaar is aangekoome, Joum. Caes
koper, Juli 1671. Wanneer dat je thuis komme 
(komt), zeg 'et 'em dan. Ik zag 'et, toe dat ze 
weg was. Onderwijl dat ik sliep hebben ze me 
horlozie 'estolen. - V gl. ook t' eer s t dat, 
zodra, op EERST. 

- Ook toen. Vgl. Mnl. Wdb. 11, 86. 11 Dat ik 
er kwam, was hij weg. Net dat ik dat zei, 
kwam ze binnen. 

datelijk, bijw.; zie DADELIJK. 

dauwel, znw. vr. Een speels, dartel meisje. 11 

Nou heb ze 'r schone boezelaar weer hele
maal verfomfaaid. Och, 'et kind is ok zo'n 
dauwel. - Elders is d a uwe I een traag 
vrouwspersoon, en d a uwe I en traag en 
vadsig zijn (WEILAND, v. DALE). In Overijse! 
en Gelderl. betekent d a uwe I e n echter, be
halve de tijd verbeuzelen, ook stoeien, darte
len. Zie verder DE JAGER, Freq. 1, 60 en 
MOLEMA 67. 

dazig, bnw. Hetz. als daas; zie aldaar. 11 Hij zat 
met zo'n dazig gezicht op zijn stoel, net alsof 
i geen benul meer had. 

debber, znw. m. Sul, sukkel, malloot; meestal 
van jongens. 11 Debber, die je benne, is dat 
nou 'en boodschap doen? Debber van 'en 
jongen, door je zo kinderachtig an te stellen. 
Nee maar, dat's me ok 'en debber, die denkt 
nog, dat er heksen bennen - Vgl. BEDlBBEREN. 

deeg (I), znw. vr. - 1) Aanwas, voorspoed; vgl. 
Mn/. Wdb. op dege en Ned. deeg hebben 
van iet s, baat hebben van. - In de zegsw. 
met alle go ê de e g, als alles goed gaat, als 
er niets tussenbeide komt. 11 Met alle goê 
deeg is 'et toekommende week klaar. - Vgl. 
KWAADDEEGS, WEERDEGER. 

2) Overdr. in de zegsw. de eg heb ben, ge
noegen hebben, voldaan zijn. 1I Ik heb gister 
te bruiloft 'eweest, maar ik heb deeg 'ehad 
(ik heb el' mij best vermaakt), hoor! Moeder, 
... had maar u volk (gezin) wat deegs, daar
voor scheen al u vrezen, SCHAAP, Bloemt. (ed. 
1724), 349. - Zo ook deeg hebben van 
iet s, tonen dat men met iets ingenomen is. 1I 
Trijn het deeg van der nieuwe mantel (ze is 
er erg mee in haar schik). - D eeg he b be n, 
ook elders in N.-Holl. 11 Wat doet nu het 
kussen aan Geertruidje deugd. Nu lonktze, 
nu lachtse, nu heeftze haer deeg, Brui/olts
Kost (17de e.), 164. - Vgl. de in de 17de e. 
gewone uitdr. het is ge ende e g, het is niet 
pluis, niet in orde. 
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deeg (JI), znw. onz.; vgl. DAAIIG. 

deek (I), znw. onz., soms vr. Daarnaast die k. 
In het riet aangespoelde ruigte en vuilnis. Te 
Assendelft, waar het woord aan het uitsterven 
is, zegt men de e k, waarschijnlijk onder in
vloed der keuren; in de Wormer en te Jisp 
echter die k. Des voorjaars wordt daar nog 
bij keur gelast het riet op te harken om het 
schoon te maken van diek. 11 Het riet zit vol 
diek. Gaan de diek ers opharken. Dat ... 
niemant hem vervordere eenigh deeck van 
voor den hoogen-rijck te halen ofte doen 
halen tusschen [nu] ende Petri ad cathedram 
(22 Febr.) ... soa wel eygenaers als anderen; 
... desgelijx na den voorsz. dagh sal oock 
niemant eenigh deeck mogen halen voor eens 
anders dijck, Hs. keur (aO 1584),. archief v. 
Assendelft. Item dat niemant . .. eenich riet, 
deeck ofte ruychte aenden dijck nader sal 
mogen leggen ofte aen brant steecken dan op 
een roedt nae van twaelf voeten, Hs. keur 
(aO 1659), aldaar. Ende ten laetsten is voor
gestelt off men... de keur van de verhuy
ringh van den Hoogendijk niet en soude ver
meerderen met daer in te stellen, dat den 
huyrder gehouden sal we sen het deeck wel 
schoon van den dijck te doen, en niet buyten
aff werpen, en is eenpaerlijck verstaen van 
ja, Hs. resolutie (aO 1705), aldaar. - Evenzo 
in Kennemerland. 11 Geen Dieck te moghen 
halen van yemants Lant ofte Riet-dergen 
(kellr v. Uitgeest, aO 1635), LAMS 505. - In 
Friesl. luidt het woord tee k (HALBERTSMA 

464). - Vgl. AFDEEKEN. 
deek (11), znw. Alleen in het meerv. deken: In 

een vissersschuit. Een gedeelte der bevloerzng; 
het vastliggende, langwerpig-vierkante samen
stel van planken, waarmede de bun is bedekt 
en waarbinnen zich de met een deksel ge
sloten opening (de trog) bevindt, waardoor 
de vis in en uit de bun wordt gedaan. - Even
zo op Marken (Taalgids 4, 199) .. In Frie~1. 
was vroeger het enkelv. de e k !TI gebnuk 
(HALBERT5MA 640 vlg.). 

deel (I), znw. onz. Daarnaast die I. Zie de 
wdbb. 1I Geef me vast maar .:en. diel, den 
krijg ik later de rest wel. II ~IJ vlss~rs. 0 p 
de e I, op portie, met aandeel In de wznst. Als 
de vissers aangenomen worden 0 p de e 1, ~.an 
wordt de opbrengst der vangst percentsgewijze 
verdeeld' De kapitein krijgt het meest, de 
anderen' naar rato. Vgl. REMP. 1I We vissen 
op deel. - De vorm die 1 vindt men reeds in 
de middeleeuwen. 11 Item drie diel mades op 
groet acker (Beverwijk, 13de e.), Hs. v. Eg
mond, fO 19ro. - Vgl. VERRENDEEL en ACHEL, 

VIERTEL. 

deel (11), znw. vr.; zie de samenst. ACHTER-, 

DRAAG-, KANT-, RAI;TER-, SNEE-, STORT- en 
WFEGDEEL, en vgl. DALIE. 

deelzager, znw. m. Houtzaagmolen die voor
namelijk delen zaagt. Vgl. BALKZAGER. 11 Een 
deelsager (wordt gesteld op) lyz prick, Hs. 

deeg - deinen 

over de verponding (aO 1696) archief v. Wor
merveer. 

deenkop, znw. m. Iemand die deent; koppig 
dier, onhandelbaar persoon (de Wonner). Zie 
DENEN, DEINEN. 11 Die deenkop wil ok nooit 
toegeven. Dat beest is toch zo'n deenkop. 

degene, bepaling aankondigend vnw. Daarnaast 
ook die gen i g e. 11 Ik hoor niet tot die
genige, welke der bij 'eweest hebben. Die
genige mensen, die altijd zoveul praten, liegen 
ok veul. - Even zo in het Mnl.; zie Mnl. 
Wdb. Il, 157. Vgl. Hgd. derjenige. 

deimt, znw. onz. Zekere landmaat; oorspronke
lijk zoveel lands als men op één dag maaien 
kan. Hetz. als mad en dagwerk; zie aldaar. 
Dei m t is in de Zaanstreek slechts in het 
aan Waterland grenzende gedeelte in gebruik. 
11 Een deimt is 2/3 Waterlandse morgen of 
400 Rijnlandse roeden. Syn susters landt ... 
groot te boeck twee deymt, Hs. (aO 1679), 
archief v. Jisp. Eenige buyten-Ianden ... , die 
gelden mosten in de kosten na hare Deymten, 
SOETEBOOM, Vronen 229. - Ook als naam van 
een stuk land te O. Zaandam, aan de Zuid
dijk. 11 't Halve deymske, Polderl. Oostz. I 
(17de e.). - Misschien ook in de naam van 
een stuk land te Krommenie. 11 't Rijke-deynt, 
Polderl. Komm. (aD 1665), f O 54; 't reyke 
devnt, aId. (aD 1680), fO 37; 't reyke deyn, ald. 
(aÓ 1764), fO 235 rO. Alsdan zou bewezen zijn, 
dat dei m t indertijd ook bewesten de Zaan 
in gebruik was, doch blijkens de verbaste
ringen reeds in de 17de e. niet meer werd 
verstaan; rij k kan hier zijn best, vruchtbaar. 
- D eim t (in Fries!. dei m e th) is de Holl.
Fri. vorm van Ned. dagmaad; vgl. Mnl. 
Wdb. op dachmaet en deimt. Het woord 
komt, behalve in Waterland (waar men thans 
ook spreekt van die m t) en W.-Fries!., ook 
voor in Groningen. - Vgl. DEIMST-TAL. 

deimts-tal, znw. onz. Aantal deimsten lands. In 
de uitdr. na deimtstale gelijk, deimt 
deimts gelijk, naar rato der deimten (be
talende). Thans ongebruikelijk. Vgl. Ned. 
mor gen tal. 1I Dat mede die van Purmerent 
ende Purmerlant tsame, nae Deyms-tale gelijk, 
met de eerste (teil spoedigste) zullen leggen 
een duyker in de Purmerlander ban in de dijk 
van lIpendam, Hs. akkoord tussen die van 
Purmerend en Oostzanen (aO 1625), archief 
v. Zaandam. 

deinen (I), zw. ww. Daarnaast denen. Alleen 
in de samenst. doordeinen en toedei
ne n, doordrijven, koppig doorzetten, toedrin
gen; van mensen en dieren (de Wormer). 
Elders zegt men in dezelfde zin do 0 r
deunen en doordeinzen. II Hij deint 
maar door. Dat kalf deent maar toe. - Even
zo in de Beemster (BOUMAN 21). - Vgl. 
DEINER, DEINOOR, DEENKOP. 

Deinen, denen en de synon. deunen en 
dei n zen zijn waarschijnlijk verwante WOOf

den; zie FRANCK op deun en deinzen. 



deinen - del 

Evenals het bij de u n e n behorende bnw. 
de u n de zin heeft van schriel, gierig, zo 
hadden ook dei n en de e n vroeger deze be
tekenis. V gl. KIL. dey n, euclio, homo avarus, 
sordidus; deyn, Fland. j. korenbijter, 
dardanarius. Dit dei n, gierigaard, hatelijk 
persoon, komt in 16de- en 17de-eeuwse ge
schriften herhaaldelijk voor; zie OUDE MANS 2, 
46. - De e n in de zin van vrek vindt men in 
het Leidse Hs. van JAN DE WEERT'S Niwe 
Doctrinael, vs. 724 (ed. BLOMMAERT): "Dan 
coemt die doet ende steecht den denen, die 
siin testament dus heeft besneden (tekst-hs.: 
ende steckt den vrecken)." - Zie verder DEIN

ZEN en DEUNEN. 
deinen (H), zw. ww., intr. Steken met een 

knagende pijn; b.v. van het onaangename ge
voel dat men heeft in een zwerende vinger. 
Synon. zangeren. I1 Me vinger deint zo. 

deiner, znw. m. Iemand die deint; van mensen 
en vee. Stijfkop, doordrijver, onhandelbaar 
persoon; een koppig dier (de Wormer) Zie 
DEINEN. I1 't Is zo'n deiner, je ken niks met 
'em beginnen. 

deinoor, znw. m. Hetz. als deiner; zie aldaar 
(de Wormer). 

deinsoor, znw. m. Hetz. als deiner; zie aldaar 
(de Wormer). Vgl. DEINZEN. . 

deinzen, zw. ww. In de samenst. doordeln
zen volhouden, om zijn zin te krijgen. 11 Hij 
.dein~t maar door. - Vandaar doordeinzer 
en dei n s oor, iemand, die maar doordeinst. 
- Zie verder op DEINEN. 

deinzerig, bnw. Dijzig, dampig, nevelig aan de 
kim. 11 't Was van ochtend ~elder wee!; da~'s 
te zeggen in de vroegte was et wat demzeng. 

deise (uitspr. daaisiJ), znw. vr. Alleen in het 
meerv. dei sen. Twee dunne houten of 
ijzeren balkjes boven in de schoorsteen, om 
de latten op te leggen, waaraan het spek of 
het vlees te roken hangt (Assendelft). 11 Hang 
'et spek maar an de daaisen. Met 'et repa
reren van de schoorstien heb ik de daaisen 
maar wegslopen laten. - Evenzo in W.-Fries!. 
ii leh wijs pan~. an sijn tilb~r goet ende a':l 
sijn coyen, an slJn spec, an slJn deysen, Wfn. 
Stadr. 1, 162 (15de e.). - Daarnaast ook 
deisemhouten (Hs. Kool) en deisemen. 

11 Item, dat gheen hout van de deysemen oft 
richels door de schoorsteenen sal mogen 
steecken opte boete van twee guldens, Handv. 
v. Ench. 169a (aO 1617). - In Friesl. schijnt 
men onder dei sen te verstaan de naast de 
schoorsteen van de zoldering neerhangende 
speklatten; vgl. DIJKSTRA, Uit Friesl. ~olks
leven I, 321, en HALBERTSMA 638: "deIs en, 
pI. stipites graciles, de laqueari juxta caminulll 
penduli, quibus reponuntur vel de quibus pen
dent, carnes infumatae, ut librae sint ab aeris 
humiditate." - In een Gemmula (gedrukt te 
Deventer in 1947) vindt men: sic c i n u m, 
een darre of een deyse, HOFFMANN, Horae 
Be/gicae 7, 11. Bij DIEFENBACH 532: "sicci-
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nu m, hd. nd. deyse, hd. teyse, teysz test, 
wyme - eyn dore, droghe darne, eygel, 
eyschel." Vgl. ook GRIMM, D. Wdb. 11, 914 
op deise. 

deisem(houl), znw.; zie DEISE. 

dek, znw. onz.; zie DAK. Vgl. SCHANDEK. 

deken (I), znw. vr.; vgl. SLEEPDEKEN. 

deken (11), znw. meerv., in een vissersschuit; 
zie DEEK 11. 

deksel, znw. onz., vaak ook m. 11 Doen de 
deksel er op. Vgl. PETDEKSEL, POTDEKSEL. 

del (I), znw. vr. en onz. - 1) Gemeen vrouws
persoon. 11 't Is 'en del. Je magge (moogt) je 
niet met die del bemoeien. - In de Middel
eeuwen en de 16de e. komt di Il e voor in de 
zin van babbelkous; zie Mnl. Wdb. en KIL., 

en vgl. ons bed i II e n. In de 17 de e. betekent 
het meisje in't algemeen (zijn liefste dil, een 
hupse dil; zie OUDEMANS, Wdb. op Bredera). 
Het woord had echter reeds in het Mnl. een 
ongunstige bijbetekenis (vgl.: "nachtraefkens 
lopen na lichte dillekens"), die de overgang 
vomt tot de tegenwoordige betekenis van het 
thans nog slechts gewestelijk voorkomende 
woord. V gl. ook HALBER 1 SMA 643 op d e 1-
leke. 
2) Onz. Vod, nietswaardig iets. 11 Een del van 
een hoed. 't Hindert niet of-i nat regent, 't is 
toch maar 'en del. Jasses, wat 'en del (van 
alle zaken, die oud en versleten, of zeer lelijk 
zijn)! - Vgl. het rijmpje: 

't Is 't (hoedje) wel 
Van Libbertje del! 

(gezegd als men iemand met zijn eigendom 
wil plagen). L i b b e r tj e zal wel een per
soonsnaam zijn; vgl. de vrouwennaam L u b
b er tj e. Del heeft hier dus de bet. 1. 

del (IJ), znw. vr. - 1) Laagte, inzinking; in een 
stuk land. Dikwijls oorspronkelijk een dicht
gegroeide sloot. 11 Zijn land zit vol mit dellen. 
Mien-je (meent ge) dat stuk land, waar die 
del in zit? - V g!. de samenst. VOGELDEL, 

ZWARTDEL en DELKAMP. 
2) De laagliggende, aan het water grenzende, 
slappe kant van een stuk land, die steeds aan
groeit, en dus, om de sloot ruim te houden, 
een paar maal in 't jaar op het land wordt 
gehaald (de Wormer). Zie synon. op FLORS

WAL. 11 De del moet nodig ers op'ehaald 
worden. 
- Delle, del, laagte, vallei, is thans in de 
algemene taal verouderd. Vroeger was het 
zeer gebruikelijk; zie Mnl. Wdb., KIL., uitlegk. 
Wdb. op Hooft, enz. - In de zin van inzin
king in een stuk land is het echter nog bekend 
in N.-Holl., Friesl., Oost-Friesl., Nederduits!.; 
vgl. KOOLMAN 1, 289. - Zie verder op DIL. 

del (111), bijw. Naar beneden. Alleen in de uit
roep kop del! kop neer! Bij het haasje-over 
springen, als waarschuwing aan de gebukt 
staande makker, dat men komt aanlopen. -
Evenzo Fri. del, naar omlaag (HALBERTSMA 

603). Vgl. Mnl. Wdb. 11, 43: te dale. 
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delen, zw. ww. Daarnaast ook in alle aflei
dingen, die I e n; zie DEEL I. - Dus ook: v e r
die I e n, ge die lt e, enz. 

Delf, znw. vr.; zie DELFT. 
Delfakker, znw. m.; zie DELFT. 
Delfgeerd, znw. vr.; zie DELFT. 
Delfkamp, znw. vr.; zie DELFT. 
Delfrak, znw. onz. Naam van een water bij de 

Nieuwendam in de Krommenie. Thans onbe
kend. 11 Die dijck sal leggen tusschen den 
Etersken-busch ende dat West-ende van den 
Delfrack, LAMS 850 (aa 1357). Dat Delfrack, 
by estimacie meer dan 260 roeden, Handv. v. 
Assend. 95 (aa 1543). 

Delft, znw. vr. Vroeger Delf. Naam van een 
water bij Assendelft. 11 Die Delf, Oorkb. II, 
na 815 (aa 1292). - Ook in de naam van vele 
stukken land, die langs de Delft gelegen zijn; 
vgl. BINNENDELFT, BUITENDELFT, OPPERDELFT, 
UITERDELFT. 11 Claes en Cornelis Baertsz. Bos
mans cleyne delfgens, Maatb. Assend. (aa 
1634). Jacob Tijssen over de Delff, Delffacker 
genaemt, aid. (aa 1635). Dirck Claes Rom
bouts delffgeerd, Stoelb. Assend. fO 34 rO 
(einde 16de e.). Een stuckgen landts genaempt 
die Delftcamp, Hs. U 19, fO 51 r O (aa 1579), 
proVo archief. Cornelis Heyndrickse delff
camp, Maatb. Assend. (aa 1635). 

delft, znw. vr. In veenderijen. Een slechte soort 
van turf. De delf t wordt gestoken uit veen
dobben die voorlang werden uitgegraven en 
weer met de bovenzooi (zwaard van het land) 
werden toegeworpen. 

delg, znw.; zie DERG. 
Delkamp, znw. m. Naam van een stuk land te 

Westzaan. Thans onbekend. Vgl. DEL 11. 11 

Noch delkamp, Polderl. Westz. Hl fO 38 V O 

(aO 1644). 
delven, st. ww.; vgl. DELFT, UITDELVER. 
dem, bnw. Hees, schor. Te Jisp hoort men 

naast de m soms nog de oude vorm de m p. 
Vgl. Ned. dom uit domb(p), krom uit 
kro m b(p), enz. 11 Hij wier (werd) demp van 
al 'et praten. Me verkouwenis (verkoudheid) 
is nou weer over, ik ben allenig nog wat demo 
- Vgl. Fri. demp, kortademigheid, van paar
den en koeien; dempig, kortademig. Ned. 
dempig en dampig, van paarden. Vgl. 
FRANCK op dam p. 

demee (uitspr. damee), bijw. Meteen, aanstonds, 
haast. I1 Ik kom demee ok. Heb-je demee 
'edaan (ben-je haast klaar)? - Evenzo in 
Waterland en Utrecht tem e e, en waarschijn
lijk ook elders. V gl. Mnl. tam eer, heden 
nog, VERDAM, Seghe/ijn v. Jherus., Gloss. 168. 

demp, bnw.; zie DEM. 
den, bijw.; zie DAN. 
dendeschuit, znw. vr. Daarnaast den n e

sc h u i t en den s eh u i t. De vorm den d e
sc h u i t is thans verouderd. Zeker soort van 
vissersvaartuigen; grote, open roeischuiten, 
die echter ook zeil kunnen maken. 11 Een 
dendeschuyt, met zijn zeylagie ende touwerck 

delen - derg 

daer by synde, groot zes last, Hs. T. 246, 
fO 50 r O (Jisp, aD 1648), provo archief. Elck 
Sluyswachter . .. sal genieten... van een ... 
Damschuyt, Denschuyten en Ponden een halve 
stuyver, Handv. v. Assend. verv. 441 (aO 
1651). Van ponden damschuyten ende den
schuyten, praem ende boeyer 4 penningen: 
van een kleyn schuytje 2 penningen, Hs. keur 
(aO 1659) archief v. Assendelft. Ponden, dam
schuyt ende denneschuyt, idem. - Den d e
s c h u i t staat met de gewone wegwerping van 
ge- voor ge d en des ch u it, d.i. schuit, die 
van een denne voorzien is. De n(n els c h u i t 
is hieruit vervloeid of rechtstreeks met 
den ne samengesteld. Zie DENNE. - Van g e
dende schepen wordt reeds in de Middel
eeuwen melding gemaakt, doch misschien 
werd er een ander soort van vaartuig mede 
bedoeld. 11 Wairt dat enige wtheemsche luyde 
mit gedemde scepe binnen Leyden quamen, 
Leid. Keurb. 168 (aO 1451). Item dieghene, 
die weeck coorn vercoopt ende uytlevert, sal 
den meters gheven van eIken hoede (de maat) 
2 d. Hollants, daert die meters leveren over 
sceepsboort . " Ende als men weeckoorn 
metet uut deinen scepen in koggen schepen, 
die ghedendt zijn, so sal hem die ontfanger 
gheven van eIken hoede 1 penninc Hollants, 
O. R. v. Dordr. 1, 46 (aO 1401), aangehaald 
in Mnl. Wdb. H, 1052. 

denen, zw. ww. Alleen in de samenst. do 0 r
den enen toe den e n, doordrijven, koppig 
doorzetten, toedringen (de Wormer). Zie 
DEINEN en vgl. DEENKOP. 

denken (docht, 'edocht), onr. ww. Daarnaast 
soms din ken. Zie de wdbb. De vorm di n
ken komt in de 17 de e. ook bij VONDEL voor 
(VAN HELTEN, Vonders Taal, § 7. - Vgl. 
ZWAARDENKEND. 

denne, znw. vr. Een vloer van dennehout onder 
in een schuit, om de bodem te versterken. 
Men maakt alleen den n e n in schuiten van 
goedkoop hout, b.V. dennehout; een schuit 
van eikenhout is ook zonder denne duurzaam 
genoeg. - Vgl. KIL. dennen van t' schip, 
fori, tabuiata navium. Zie verder BUIKDEN
NING. 

denneschuit, znw. vr.; zie DENDESCHUIT. 
denning, znw. vr.; zie BUIKDENNING. 
denschuit, znw. vr.; zie DENDESCHUIT. 
derde, bnw. (ranggetal). Daarnaast dar deen 

dar d. 11 Jij ben eerst, Piet is tweed en ik ben 
dard. Ze is de darde maart jarig. 

derdeha If, telw. Daarnaast dar dalf. Zie de 
wdbb. 11 Dardalf honderd slabonen. 

derg, znw. vr. Drijvend eiland van riet of veen. 
- 1) Van riet. Meestal in de samenst. riet
der g. De strook riet langs de zoom van een 
stuk land en daarvan door omtrent een voet 
water gescheiden. Zie synon. op RIETSCHOOT. 
11 De rietdergen beschermen 'et land teugen de 
anslag van 't water. Niemand mag vóór Kerst
mis riet uit de dergen snijden, Hs. (18de e), 



derg - deunstok 

archief v. Warmer. - Ook als naam van 
stukken land, waar een rietderg voor ligt. 11 

De Rietderg (te Assendelft). - Evenzo elders 
in Kennemerland. 11 Item, geen Dieck te 
moghen halen van yemants Lant of te- Riet
dergen, sonder konsent vanden Eygenaer 
(keur v. Uitgeest, aO 1635), LAMS 5'05. Item, 
dat niemandt geen Seegens noch Schrob-netten 
sal mooghen ophalen op yemandts Landt, 
Rietdergen ofte Aenwassen, sonder konsent, 
aid. 509. - In de Wormer spreekt men van 
ri e t del gen, en verstaat men daaronder 
niet de gehele rietschoot, maar een los drij
vend stuk er van, dus wat elders aan de Zaan 
rietbod heet. 
2) Val). veen. Meestal in de samenst. veen
der g. Veen kluit, die zich van het zand heeft 
losgescheurd en nu los in het water drijft. 11 

Wat drijven hier 'en veendergen! 
- Het woord wordt reeds door KIL. vermeld: 
"Derch, Holl. j. drijvende landt." Waar
schijnlijk hangt het samen met Ned. der r i e, 
vroeger dary, daring, darich (Mnl. Wdb. 
H, 71), Ndd., Oost-Fri. darg (KOOLMAN 1, 
281), zekere veensoort. 

dertien, telw. Daarnaast dar tie n. 11 Hij is 
dartien jaar. 

dertig, telw. Daarnaast dar tig. 11 Dartig 
gulden. De dartigste Juni. Vierendartigh jaren, 
SOETEBOOM, S. Arc. 72. - In de samengestelde 
vormen wordt dar tig vaak afgekort tot 
dar t, mits er geen znw. volgt. 11 Ien-en-dart, 
twee-en-dart, drie-en-dart. 

des, alleen in het spotrijmpje: 
't (Hoedje, jasje, enz.) des 
Van lik me ves! 

(dat is me ook het hoedje wel). - Des is hier 
wellicht de 2de naamv. van het aanw. vnw. 
dat, expletief gebruikt op soortgelijke wijze 
als in: 't is nietes (niet des), 't is welles; 
vI. Mnl. Wdb. Il, 75. 't Is 't hoedje des 
van li k me ve s zal wel op te vatten zijn 
als: wat dat hoedje betreft, 't is een hoedje 
van lik me ves. De bet. van ve s is niet 
duidelijk. Het kan toch niet wezen Fra. 
fesse, bil? Likken staat ook in andere 
dergelijke verbindingen. Dat het is afgekort 
uit ve s t is onwaarschijnlijk; dergelijke weg
werping van een t is zo al niet ongehoord, 
dan toch uiterst zeldzaam aan de Zaan. Thans 
denkt men hierbij echter aan v est; ook in 
verkl. van lik me vessie. 

deugd, znw. vr. Daarnaast eertijds dugd. Zie 
de wdbb. 11 Wie tot dught genegen is, den 
Heer altijdt bewaert, SOETEBOOM, Lust-hofje 
417. (Sy) was een seer dughtsame vrou, lourn. 
Caeskoper, bi. 3. Te begrafenis gewest met 
Neeltie Wulms doghter, het we1ck was een 
seer dughtsaame doghter, aid., 14 Mrt. 1671. 

deugen, zw. ww.; vgl. KWAADDEUGEND. 

Deukelsloot, znw. vr. Daarnaast D u i k e I
s 10 0 1. Naam van een sloot te O. Knallen
dam, onder Wormer. 11 De Ekker op Deukel-
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sloot, Hs. (Wormer, aO 1769), provo archief. 
Het papeland op Deukelsloot, Hs. (18de e.), 
archief v. Wormer. Duikelsloot, Hs. (einde 
18de e.), aldaar. - Ook elders in N.-Holl. 
vindt men sloten van deze naam. 11 De 
Duyckel Sloot (op de grens van Twisk en 
Abbekerk), Duyckel Gouw (op de grens van 
Abbekerk en Opmeer), Kaart v. d. Uytw. SI. 
6. - In Friesl. heet een sloot met weke, slik
kige bodem een dukelige sleat. Vgl. HAL

BERTSMA 773: "dukelige sleat, sulcl/s 
aquarius coenosus, cujus fundus non est 
arenae vel firmae argillae, sed mollis uliga in 
quam pertica, qua fu/ti saltum dant, vel contus 
cymbae trusatilis, subsidit, F. d u k t." 

deun (I), bijw. Thans verouderd. Daarnaast het 
nog gebruikelijke don; zie aldaar. - De u n 
a a n, nabij, vlak bij, eigenlijk stijf tegen. i1 
Adrichum ... is... deun aende Wijckermeer 
gelegen, SOETEBOOM, S. Arc. 81. Maer 'et 
moeit ons meerder, om dat 'et soa deun aen 
ons geschiet en voorgevallen is, afd. 136. 
Desgelijks lisp aan een watertje noch de lisp 
genaamt, deun der aan Nek, aId. 451. Sy 
mochten niet veelen dat de heerlijckheydt van 
't Rijck der Vriesen hun soa deun aen de 
ooghen schemerde, SOETEBOOM, Stavorel1 78. 
De Graeff van Hollandt liet sich veel aen 
Stavoren geleghen zijn, als welcke deun st aen 
Hollandt, de Poort van Frieslandt was, aid. 
233. - Evenzo nog hogerop in N.-Holi. !I 
Doon (of deun) an de weeg, vlak tegen 
de muur (Taalgids 1, 109). - Te Naaldwijk 
spreekt men van de u n b ij, dicht bij. - Ook 
in het Mnl. heeft doon, duen, don, bnw. 
en bijw. de bet. van gespannen, stijf, strak; 
zie Mnl. Wdb. 11, 283 en 290. KIL. vermeldt: 
do a n, prope, juxta. In de algemene taal is 
deun, bnw., thans alleen nog in de zin van 
schriel, gierig, gebruikelijk. Zie over de oor
sprong FRANCK op de u n. - Zie verder 
DEUI':EN en vgI. DEINEN. 

deun (U), znw. m. Van deunen; zie aldaar. 
Alleen in de zegsw. 't is een hele deun, 
't is een hele torn, 't is moeilijk te volbrel1gen. 
- Evenzo elders in Holl. en Utrecht. 

deunen, zw. ww. Spanl1en, van het weefsel op 
het getouw. In de eigenlijke zin alleen nog in 
de samenst. op d e u n e n (zie aldaar), en in 
deunklamp en deunstok. - Overdr. in 
do 0 r d e u n e n (uitspr. deurdeunen), ook 
vervormd tot deurtuinen, en t oe
de u n e n. 11 Hij deunt maar toe, hij deunt 
maar deur (hij zet maar door, gaat maar 
voort, gaat zijn gang, zich aan niets storende). 
- De u n e n met zijn samenst. is alleen te 
Krommenie en Assendelft in gebruik. - Zie 
verder DEUN en vgI. DEINEN. 

deunklamp, znw. m. Bij de zeildoekweverij. 
Een klamp ter zijde van het weefgetouw, 
dienende om het garen op te deunen, d.i. 
strakker te spannen (Krommenie, Assendelft). 

deunstok, znw. m. Bij de zeildoekweverij. Een 
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stok van een paar voet lengte, waarmede het 
garen wordt opgedeund (Krommenie, Assen
delft). - Evenzo in W.-Vlaanderen (DE B02, 
199). 

deur (1), znw. vr. Zegsw. Die kom t de 
winderige deur in, hij is niet welkom, 
eigenlijk: zijn komst is niet aangenaam. Even
zo Fri f 0 ar d e w ij ni g e d 0 ark 0 mme. 
Vgl. Chrono V. Medembl. 305: ,,1676. Den 18. 
Augustus zynder tot Broek-oord 3 huyzen 
verbrand, terwijl een Huysman met zyn Vrouw 
des s'morgens te melken waren gegaan, en 
een winderige deur hadde laten openstaan, 
zoo dat het vuur van den haardstede in het 
hoy was gewayt." - Deurtje-schel doen, 
ergens aanbellen en dan hard weglopen, om 
de meid vergeefs te laten opendoen. Te Rot
terdam en Arnhem bel d e u r t jes pel e n 
(Taalgids 4, 40). - Vgl. de samenst. DOOD-, 
LEI, MIDDEL-, ONDER-, TEER-, TRED-, VAL-, 
WIND-, ZIJDELDEUR. 

deur (H), voorz.; zie DOOR. 
deuren, onr. ww.; zie DURVEN. 
Deutel, znw. Naam van twee bij elkaar ge

gelegen stukken weiland te O. Zaandam. ii 
De Deutel. 

deutel, znw. m. Zie de wdbb. - a) Bij timmer
lieden. Een ijzeren wig. - h) Bij kuipers. 
Benaming van de houten pinnen waarmede de 
bodem der vaten aaneengemaakt wordt. Tegen
woordig gebruikt men geen de u tel smeer, 
maar ijzeren s t i f ten. Vandaar het ww. 
de u tel e n, met deutels aaneenmaken. 11 Die 
boom is nag niet 'edeuteld. - Elders in N.
Holl. sprak men eertijds in dezelfde zin van 
de u vel e n. II Alle bodemen van Haringh
tonnen en sullen niet meer ghemaeckt moghen 
zijn dan van drie stucken, maer wel minder, 
seer wel gedeuvelt ende soo dicke als de 
eynden van de duygen, Handv. v. Ench. 258 a 
(aO 1620); vgl. ook 257 b: deurdeuvelt. 

deuvekater, znw. m. Daarnaast d u i v ek a ter. 
Een bijzonder soort van tarwebrood, dat alleen 
met Kersttijd gebakken wordt. Vroeger werd 
het vooral gebruikt om broodsop te maken 
voor het middagmaal op de 2de Kerstdag. 
Tegenwoordig is het enigszins gezoet en wordt 
het bij wijze van lekkernij in plaats van ander 
brood gegeten. De de u v ek a ter s zijn een 
zeer dicht en vast gebak van bijzondere ge
daante. De grootte is verschillend. Zij zijn 
langwerpig, maar lopen naar de uiteinden zeer 
puntig toe; van boven zijn er een groot aantal 
diepe evenwijdige kepen in gemaakt en in de 
lengte nog enige insnijdingen daaroverheen, 
wat het brood een zeer stekelig uiterlijk geeft. 
Het bakken van dergelijke broden op Kerst
tijd zal wel tot de heidense tijd teruggaan. 
Wellicht zijn de deuvekaters een afbeelding 
van het de zonnegod gewijde everzwijn. In 
andere streken heeft de deuvekater een enigs
zins andere gedaante; vgl. b.V. HALBERTSMA 
799. - Eertijds waren deuvekaters een ge-

deunstok - dicht 

woon kerstgeschenk aan familie en knechts, 
en het woord komt in die zin ook bij 17de
eeuwse schrijvers herhaaldelijk voor, b.v. bij 
HOOFT en BREDERO; zie ook KIL. - De oor
sprong van de u v e kat e r staat nog niet vast. 
De gewone afleiding uit deux fois quatre, 
omdat het brood in vieren oversneden en dus 
in achten gedeeld was (ook door DE VRIES in 
zijn Warenar verdedigd) is onjuist; een deuve
kater is niet in 2 x 4 of acht stukken ver
deeld, wat wel met sommige andere broden, 
b.V. achterlingen en stroopbrood, 
het geval is. Bovendien komt d e u v e kat e r 
reeds in 1450 voor als bijnaam van een bak
ker te Leiden (Navorscher 3, bijbi. xxxj). Dat 
het Hollandse gebak in de Middeleeuwen met 
een onjuiste Franse naam zou zijn benoemd 
is ongerijmd. Eerder is aan te nemen, dat het 
woord werkelijk samenhangt met d u i v e
k a ter als benaming voor de d u i vel, doch 
het rechte van de zaak ligt nog in het duister. 
li We stuurden met Karstijd altijd 'en groote 
deuvekater na de peten (tantes). Mag ikke 
nog 'en stuk duivekater? (Wij) ordonneren .. , 
dat van nu voortaen alle de Backers in den 
Banne van Oost-zanen sullen gehouden wesen 
haer Deuvecaters ende Paes-brooden te bac
ken op haer gewichte, soo van een pont, twee 
pont, ende soo nae advenant van waerden ... , 
ende voorts sal den Backer de prijs ende het 
gewicht gehouden wesen op den Deuvecater 
te setten, LAMS 731 (aD 1652). 

deuze, aanw. vnw.; zie DEZE. 
deze, aanw. vnw. Daarnaast deuze en deus. 

Onz. dit (uitspr. dut) waarnaast dit t e. Zie 
de wdbb. 11 Is deuze hoed van jou? Nee, 'et 
is deus. - Ook met het lidw. (in de overigens 
ongebruikelijke vorm den): den de u z e, deze. 
11 Het is den deuze. Ik wil den deuze niet 
hebben. Evenzo bij BREDERO, Moortje 122: 

Eerst bid ick datje secht of hy wel swijghen 
~'al, den desen, uwe knecht?" - Hij woont in 
dut huis. - Bedoel je ditte of datte? - Al deze 
vormen komen ook bij de 17de-eeuwse Hol
landers voor, vgl. NAUTA, Aant. op Bredera, 
§ 91 *, VAN IIELTEN, Vonders Taal, § 122 en 
133 n. - Dit wordt ook bijwoordelijk ge
bruikt in de zin van deze kant. II Je moete dit 
langes. Ik gaan dit uit (ook: dit kant uit). 
Waarom gaan-je dit op? Dit heen. Vgl. het 
gebruik van dat op DIE. 

diaken, znw. m.; zie zegsw. op WESTZAANDEN. 
*dibberen, zw. ww.; vgl. BEDIBBEREN. 
dicht, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Een 

di c h tew i n d, een gelijkelijke, niet stotende 
wind, een wind zonder plotselinge vlagen. 11 

De molens hebben al in 'en week niet van 
zeil hoeven te veranderen, zo'n dichte wind 
waait er. Den 25. koeldet digt met regen
achtig weer, gelijk ook de volgende, maar 
op den 27. nam de Windt af, Reys na de 
Oost-Indo 6 rO. Sulx warense word er in 't 
Vogelen en Visschen besig ... tot dat den 16. 



dicht - dijen 

met een nieuwe Maan, niet alleen digte koelt, 
maar ook gestadige Regen quam, waar door 
elk in zijn schuyl bleef, aid. 23 rO. Zy doens 
(toen) met een digte koelt en halve-windt, 
zeylden eenige dagen voorspoedelijk, aid. 23 
vo. Donker en mistig weer met een dichte 
koelt, dat de Mars-zeylen op de rand mosten, 
aid. 29 voo 

dichtkinken, zw. ww., trans. Bij de smederij. 
Door klinken dichtmaken; zie KINKEN. 11 Een 
ijzeren bak dichtkinken. 

dichtklappen, zw. ww., trans. Met een klap 
dichtslaan. 11 Een boek dichtklappen. Ze 
klapte de kast dicht. Evenzo in het Stad-Fri. 
- VgL Ned. klappen, een slag geven. 

die, aanw. vnw. Onz. dat; daarnaast dat t e. 
Zie de wdbb. 11 Wie is datte? Mag ik datte 
hebben? Evenzo bij de 17de-eeuwse Hollan
ders (vgl. NAUTA, Aant. op Bredero, § 91) en 
in het Mnl. (Mnl. Wdb. II, 78 vlg.; VAN 

HEL TEN, Mnl. Spraakk. § 349). - In de uitdr. 
van dieder grootte (lengte, enz.), van 
die grootte, enz., zal die der wel staan voor 
die r e, de oude 3de naamv. vr. van die. -
Dat wordt ook bijwoordeHjk gebruikt in de 
zin van die kant (die plaats, richting). 1\ Gaan 
je meê dat op. Ik ben dat langes 'ekomme. Ze 
gong dat heen. Evenzo elders in Holl. Ook 
reeds in de vroege taal; zie VAN HELTEN, 

Vonders Taal, § 154, Mnl. Wdb. Il, 79. VgL 
het gebruik van dit op DEZE. 

dieder, vnw.; zie DIE. 
dief, znw. m. Zegsw. Ik heb er net zoveel 

zin in as 'en dief in 'et hangen, ik heb 
er volstrekt geen lust in. Ook elders bekend. 

Zie STUKKE DIEF, VORK-EN-LEPELTJESDIEF, 

DIESSAK en DIEVELAND, en vgl. KRABBEDIEVEN. 

diegenige, vnw.; zie DEGENE. 
diek (T) znw. onz. en vr.; zie DEEK 1. 
diek (li>, znw. Zekere watervogel. Pluvier. 11 

Hoor die dieken ers schreeuwen! - Evenzo 
elders in N.-Holl. 11 Verwachte some~ soet, 
die 't swaer hart kan vermaken, u ken lck an 
u lof, an Oyvaer, Dieck en Kieft, BREDERO, 

Werken 3, 320. 
diel, znw. onz.; zie DEEL I. 
*diemen, zw. WW.; vgL OPDIEMEN. 

Dienstkamp, znw. m. Naam van een stuk land 
in de ban van Oostzaanden, buitendijks. 
Thans onbekend. 11 De dienstkamp, polderl. 
Oostz. I (midden 17de e.). - De die n s t
kam p zal een stuk land zijn geweest, waarop 
in de Middeleeuwen een die n s t, d.i. een be
paalde verplichting, rustte. Zie Mnl. Wdb. I~, 
164 op die n s t 3, en vgl. bezuyden an dIe 
vroenlaen (vgl. VROON) ende binoerden an 
die dienstiaen, Hs. v. Egmond E, fO 9 rO (aO 
1458). 
diep, bnw. Daarnaast soms d u u p. Zie de 
wdbb. 11 't Is hier lekker duup. - V gl. die p 
inliggen op INUGGEN. 

dierbaar, bnw. en bijw. Kostelijk, verbazend, 
zeer. Thans bijna verouderd. 11 't Is 'en dier-

68 

bare zuiper (hij is erg aan de drank). Hij ken 
dan toch zo dierbaar vloeken. - Evenzo 
elders in N.-Holl. 11 Hij was dierbaar dron
ken, hij zag er dierbaar (zeer kladdig) uit, hij 
kan dierbaar vloeken, Hs. Kool. In Friesl. 
spreekt men van: "hij is dierber ziek" (0. 
Volkst. 2, 181) en van "hy kin dierber flokke, 
swarre (vloeken, zweren)." 

diessak (ook wel uitgespr. diessik; klemtoon 
op dies), znw. m. - 1) Zijzak binnen in een 
mannenbroek, waar men met de hand van 
boven inkomt, alleen bij boeren. 11 Heb-je de 
monsters karwei wel in je diessak? Dies voeg
dese haer digter by hem, en leyde stillekens 
agter in sijne hand een of meer Rosenobels, 
't welk hy als ongemerkt in sijn diessak stak, 
SOETEBOOM, Ned. Ber. 51. - Zegsw. Ik zeI 
jen iet i n j e die s sak pis sen, ik zal je 
niet bedriegen. 11 Deze zakken vindt men 
alleen in broeken met een klep. In de broek 
is dan op zijde een naad, die toegang tot het 
zakje geeft; men steekt er de hand dus niet 
van boven af in. - Ook de zijzakken in een 
jasje of buis heten wel eens aldus. 
2) Losse vrouwenzak, die met banden om het 
middel wordt vastgemaakt en onder de boven
rok wordt gedragen (de Wormer). 11 Ze het 
'er diessik 'strooid mit 'er gouwe knippie 
(gouden knipbeurs) der in. 
- Het woord is ook verderop in N.-Holl. en 
te Hindeloopen in gebruik. Dat die s sak uit 
die f sak, d.i. geheime zak, is ontstaan, werd 
aangetoond door DE VRIES, Warenar 194 vlg. 
Bij de 17de-eeuwse Hollandse schrijvers komt 
het woord herhaaldelijk voor. 

dievegat, znw. onz. De gevangenis in het raad
huis. Vgl. Ned. Wdb. IV, 340 op gat (Il, 
2, dJ. 11 Iemand in 't dievegat stoppen. Hij 
heb in 'et dievegat 'ezeten. 

Dieveland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Wormer. Thans onbekend. 11 Het Dieve
land, Hs. (18de e.), archief v. Wormer. 

diggel, znw. vr. Meest in het meerv. diggels. 
Scherf van gebroken vaatwerk. \1 Pas wat op 
met 't vaten wassen, aars maak-je weêr dig
gels. De pot leit an diggels. - Het woord is 
in vele andere streken bekend (N.-Holl., 
Fries!., Gron., enz); VAN DALE heeft als 
meerv. di g gel e n. Deze vorm vindt men ook 
bij ROEMER VISSCHER, Sinnepoppen 39. - Vgl. 
OPDIGGELEN. 

dij, znw. m. Uitzetting, zwelling; groei, was
dom. - van dij e n, zwellen, groeien; zie de 
wdbb. 11 Er zit geen dij in die koeken (die 
lijnkoeken zetten niet uit, als ze in water 
gelegd worden). In dat kind zit niks geen dij 
(het groeit niet). Zo lank er nog dij in die 
varens is, gane ze nog niet dood. 

dijen, zw. ww., intr. Zegsw. 't Zal er an 
dij e n (met de nadruk op dijen), dat zal er 
aan houden, dat is de vraag. Vgl. DIJER. 11 
't ZeI er an dijen, of ik op tijd klaar kommen 
ken. "Heb-je ok vijf centen? Aars ken ik 'et 
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niet maken (afpassen)." "Nou, dat zeI er wel 
an dijen." - Evenzo in Waterland. 

dijer, znw. m. Zegsw. Dat zeI 'en hele 
dij e r we zen, dat zal er aan houden, 't moet 
erg meelopen, als het goed wil gaan; oor
spronkelijk: het moet wel erg dijen, erg voor
spoedig gaan, anders . .. - Vgl. DIJEN. 11 't ZeI 
'en hele dijer wezen of ze der nag boven op 
komt (van een zieke). 

dijk, znw. m. Zie de wdbb. De oude vorm dik, 
hogerop in N.-Holl. nog in zwang, is thans 
aan de Zaan verouderd. 11 Een pachtbrieff 
houdende op Pieter Jansz. opten dick, Hs. T. 
118, jO 77 r O (Westzaan, aO 1569), provo 
archief. Omtrint derdhalff mat lant, wienich 
(weinig) min, gheleghen buiten dick, idem. 
Aen Corne1is van Bergen van slijcken aen de 
dick by de Kookersloodt-sluys, Dijkb. Wor
mer (aO 1663). - De vorm dik komt reeds in 
de Middeleeuwen voor. 11 Een achtendeel 
bardicke (te Beverwijk, 13de e.), Hs. v. Eg
mond, fO 12 rO. Ses acht(endeel) baerdic 
(idem (aO 1373), aid. fO 58 voo Zie zegsw. op 
STRONTHOOP, WATER en ZODE, en vgl. de 
samenst. BROE-, EUTER-, HAALDER-, HOOGEN-, 

IN-, KAAI-, KAAL-, KLAM-, KOLK-, KOO-, KROMME

NIE(R)-, LAGEN-, LOO-, NOORD-, ONBE-, PAAL-, 

PLATEN-, PLEMP-, SAD-, SCHINKEL-, SCHOR-, 

TAAN-, TUIMEL-, TWISCH-, UITER-, ZAAN-, ZUID

DIJK. 
Dijkbraak, znw. vr. Naam van een braak bij 

de Oostzaner overtoom. Thans onbekend. Zie 
BRAAK J. 

Dijkkamp, znw. m. Naam van een stuk land te 
Zaandijk, aan de Lagedijk. 11 Dijckamp, 
Koopbrief (aO 1691). 

Dijkmaad, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Vgl. MAAD. 11 De Dijcmaedt in 
Banningen weer, Maatb. Assend. (aO 1633). 

dijkstal, znw. m. - 1) Ondergrond, staal, van 
een dijk. Zie Mnl. Wdb. 11, 189. Thans onge
bruikelijk. 11 (Hi) heeft geordineert ende ver
claert, dat de voorsz. eysschers den dijek, 
daeromme alhier questie es, maecken, repa
reren ende onderhouden sullen op den ouden 
barm ende dijkstal mit palen, aerde, hoeffden 
ende anders, Hs. (aO 1494), copie, archief v. 
Jisp. 
2) Een natuurlijke dam of aanslibbing onder 
water, dicht bij de kant van het land of de 
dijk. Zulk een dijkstal is een visrijke plaats 
en wordt daarom door de vissers opgezocht. 
Zie STAL 11. - Bij Zaandam bevindt zich een 
dijkstal in de Voorzaan. 11 De slibbe ... werdt 
gedreven tot over 't midden van den voor
Saanschen boesem, en gestut zijnde door 't 
voor-landt van den Hem (nu het Katte-gat 
genaamt) sinkt dan neder, en heeft van langer
handt een hoogte opgeworpen die de buren 
van de Saanderdam ... den Dijk-stal noemen, 
SOETEBOOM, S. Arc. 195. - Evenzo ook in 
W.-Fries!. 

Dijkveen, znw. vr. Naam van land onder Assen-

dijen - dil 

delft, in Buitenhuizen. Stukken veen, die aan 
de dijk liggen. 11 In de dijckveen in Claes van 
Sanen-weer, Polderl. Assend. I fO 15 VO (aO 
1599). 

Dijkven, znw. vr. Naam van land te Assendelft. 
Zie VEN. 11 Gerrit Jansz. dijckven (in het 
Smalle weer), Maatb. Assend. (aO 1634). 

dik (I), bnw. Zie de wdbb. - Dikke centen, 
nieuwe onalgesleten centen, die somtijds wor
den opgespaard om later een potje te hebben. 
11 Ik heb nog 'en buultje met dikke centen, 
daar zeI ik 'et wel van betalen. Kermis, ker
mis, lieve luidjes, had ik nu maar dikke 
duitjes, dan zou ik te kermis gaan, Volks
liedje. - Van glaswerk. Dof bevingerd, smerig. 
11 Hè, wat is dat glas dik, maak 'et gauw 
schoon. 11 Ook: ruim, ver enz. II't Is dik elf 
uur. Hij was dik in de tachtig toe-i storf. 
't Was dik in de lente, toe we nag 'en dik gat 
mit snee kregen. Zo ook elders. - V gl. dik k e 
koek op KOEK. 

dik (Il), znw. onz. Prut, dik van lijn- en raap
olie. Zie verder op OLIEDIK. 11 Die olie is slecht 
deur'elopen; wat blijft er 'en dik in de druip
zak. Vgl. DIKBALIE, DIKVAT. - Ook het beZlllk
sel vall koffie. Zie KOFFIEDIK. - In verkl. 
dik kie, karnemelksebrij. Zie KARNEMELKS

DIKJE. 
dik (111), znw. m.; zie DIJK. 

dikbalie, znw. vr. In oliemolens. Balie, waarin 
het dik van de olie wordt bewaard. Zie 
DIK Il. 11 4 Meelmaaten, 4 dikbalien, 8 lam
pen, Invent. (Zaandijk, aO 1796), Zaanl. 
Oudhk. 

dikker(d), znw. m. In verkl. dikkertje. Soort 
van zoetkoek. 11 Haal ers 'en dubbeltjes-dik
kertje. Een blauwe dikker (zie BLAUW). -

Evenzo in de Beemster (BOUMAN 21). - Men 
had ook stotersdikkertjes die 12'l2 cent kost
ten. Vgl. KLEIDIKKER. 

dikkOkerij, znw. vr.; zie OLIEDIKKOKERIJ. 
dikmuts (uitspr. dikmus, met klemt. op dik), 

znw. m. Rijkaard. 11 't Is 'en dikmus hoor. 
Zo'n dikmus kon best wat meer geven. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 21). Vgl. 
Markens: dik, rijk, welgesteld; diknek, 
rijkaard (Taal- en Letterb. 2, 64). - Evenzo 
in het Ned. 't is een speknek. 

dikpot, znw. m. Pot met koffiedik. 11 Mag ik de 
dikpot komme halen? (arme mensen koken 
daar dan nog een slappe koffie uit). 

dikvat, znw. onz. In oliemolens. Vat, waarin 
het dik van de olie wordt gedaan. Zie DIK 11. 
1I 10 Dikvaten, 4 bekkens, Invt. (Zaandijk, 
aO 1796), Zaan!. Oudhk. 

dil, znw. vr. Verdronken land, doch gewoonlijk 
in meer beperkte zin de lagere delen (dellen 
en greppels) van een stuk land, die onder
gelopen en in smalle slootjes veranderd zijn 
(Westzaan, Krommenie). Vroeger liepen in 
de winter vele laagliggende stukken land onder 
en ontstonden er dus vele di 11 en; tegen
woordig is het waterpeil verlaagd. Te Krom-



dil - Dobbelkamp 

menie heet zeker stuk land, dat gewoonlijk 
in een dil verandert, de Dil. 11 Dat land is 
's winters altoos 'en dil. Gaan-je mee wat 
schaatsenrijden op de dillen? - In de 17de e. 
komt d i look voor in de zin van smal grens
slootje, halmaer. 11 Tot die Royingh vande 
Noord-kant van Dirck Dircksz. Erf toe, 
wesende een Halmoer ofte Slootgen benoor
den Jan Claes Janens Ven, Priv. v. Westz. 
463 (aD 1642). - Verderop in N.-HoII. zijn 
vele door het onder water lopen van land 
ontstane meertjes, die del heten. VgI. b.v. op 
de Kaart v. d. Uytw. Slo 10 onder Broek op 
Langendijk 't S uy d erd e I en 00 ster de 1, 
en onder Scharwoude Hei n s ken del. - Zie 
verder DEL II. 

ding, znw. onz. In verkl. dinkie, Zie de 
wdbb. 11 't Is 'en vlug dinkie (een aardig 
meisje). 

dingstal, znw. onz. Naam van het pleintje voor 
het raadhuis te Assendelft. 11 Op 'et dingstal 
wordt de markt 'ehouwe. - Dingstal was 
eertijds de plaats waar recht gesproken werd. 
Zie Mnl. Wdb. ll, 206. 

dingzig, bnw. In de uitdr. dingzig over (of 
van) iet s we zen, gevoelig over iets zijn, 
verdriet hebben van iets. 11 Hij is er dingzig 
van, dat zijn meisie 'em de bons 'egeven heb. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 108). 
WEILAND vermeldt din g s i g hei d, onenig
heid, twist. 11 Ze hebben telkens dingsigheid. 
Ik wil met die dingsigheid niet te doen hebben. 
Bij VAN DALE vindt men din g s tig, onenig; 
dingstigheid, onenigheid, vitterij. - Vgl. 
DINGZIGHEID. 

dingzigheid, znw. vr. In de uitdr. din g z i g
heid in (of voor) iemand hebben, ge
negenheid voor iemand gevoelen, zinnigheid 
hebben in iemand. Zie DINGZIG. 11 Hij het 
sikuur (sekuur) dingzigheid in dat meisie. -
Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 108). 
- In verkl. wordt din g z i g hei die ook ge
bezigd voor dingetje. 11 ZeI-je ok nog zo'n 
dingzigheidje (een koekje, balletje, enz.) ge
bruiken? Wat is dat voor 'en dingzigheidje? 

dinken, onr. ww.; zie DENKEN. 
dirk (I), znw. vr. Op een schip. Het touw, dat 

van de top van de mast loopt naar het uiteinde 
van de giek, en waarmede de giek op- en 
neergehaald wordt. 

Dirk (11), mansnaam. - B I i n d e Dir k, ketel
koek; zie op BLIND. - S I a p p e Dir k, dunne 
brij. 11 We eten slappe Dirk. 

dirken, zw. ww.; vg1. AANDIRKEN. 
Dirkiedons, znw.; zie KORDON. 
dissel, znw. VI.; zie DISTEL. 
distel, znw. vr. Daarnaast ook dis s el. Zekere 

plant; gewoonlijk d oor n en s te kei ge
noemd (zie de woorden). - De vorm dis s e I 
is ook elders in N.-Hol1., alsmede in Gron. en 
bij Zwolle bekend; vgl. VAN HALL, Landh. 
Flora 111 vlg. In de omtrek van Amsterdam 

70 

spreekt men van dij zei S. - V gl. ZEUGEDISTEL. 
dit, aanw. vnw.; zie DIE. 
dobbe, znw. vr.. Meestal afgekort tot do b. 

Thans verouderd en alleen nog bekend in 
eigennamen. - 1) Veenput, met water vol
gelopen kuil, ontstaan door het uitgraven van 
het veen. Vg1.: (Ik heb) bevonden ... dat die 
Landen aldaer alle Jaren so dapper afnemen, 
verminderen en smal werden, ende maar een 
Weer lands voor de Veen dobben in de langte 
voorleydt datmen daer nauwelijek een Ring
dijck en Ring·sloot soude konnen maken, 
LEEGHWATER, Haerlb.', 10, § 15. - In namen 
van stukken land. I1 Jan Engelen Scheep
maecker dobbehem op de Haygraft ende aen 
de Vliedtsloot, die vuyterdobbenhem van de 
Vlietsloot, dobbenhem aende wech, Polderl. 
Assend. I fO 111 (aD 1600). Dat dobbekampie 
(te Westzaan), Polderl. Westz. III jO 32 rO 

(aD 1644). Noch 2 dobbekampe, aid. fO 90 rO. 

Dobbenveen in Arent Jan Cillen weer (te 
Assendelft), Polder!. Assend. I fO 51 rO , 61 
rO (aD 1600). - Wellicht ook in: De dobbicxs 
opt Calff, Polderl. Oostz. I (17de e.). 
2) Sloot. Deze do b ben zijn oorspronkelijk 
vaarten, die door veenderijen gegraven wer
den. 11 Item alle slooten en dobben langs de 
gemene paden, mitsgaders alle andere slooten 
en inhammen, daar huyzen by ofte omtrent 
staan, sallen moeten werden gediept en opge
moddert 2Y2 voet, Hs. keur v. Oostzanen 
(aO 1736, vernieuwd 1765), archief V. Zaan
dam. - De Hanepatter dob (Hanepattersluis
sloot, te O. Zaandam, aD 1751). De Pante
patter dop (te O. Zaandam), Custb. (aD 1736). 
Claas Pietersz. dobb, Claas Willemsz. dobb, 
Baaven dobbe (te O. Zaandam aan de Zuid
dijk tot de Weer; op een Kaart, einde 18de e.). 
_ Ook in de samenst. Do b sloot, een sloot 
in de ban van lisp; tussen Knollendam en 
Spijkerboor. - Evenzo verderop in N.-Holl. 
II De Dob (bij 'Purmerend), Kaart v. d. Uytw. 
SZ. 7. Dobsloot (onder Ursem), aid. 11. De 
Dobs100t (bij Marken-Binnen). - Het woord 
komt ook in de Middeleeuwen in Holl. voor. 

11 Van Florekijn ende oude Heynen co~t te 
Hoirn ende Dirx vander Dobbe 18 sc(ellmc), 
Rek. V. Graf. v. Hall. 2, 167 (aO 1345). Item 
inden vrienbanne (Vrijenban) seven morghen 
lants . .. streckende vanden kerve an die 
dobben, Hs. V. Egmond, fO 5 VO (aO 1373). 
Zie enige voorbeelden uit Friesl. in Mnl. 
Wdb. Il, 217 vlg. - Dobbe is vooral gewoon 
in Friesl., Gron. en de Nedersaks. streken. 
Zie de wdbb. van KOOLMAN, HALBERTSMA en 
MOLEMA. 

Dobbehem, znw. m.; zie DOBBE. 
Dobbekamp, znw. m.; zie DOBBE. 
dobbelen, zw. ww.; vgl. MISDOBBELEN. 
Dobbelkamp, znw. m. Naam van stukken land 

te Assendelft; zo geheten omdat het dubbele 
stukken zijn. Do b b e led) schijnt echter thans 
niet meer naast dub b e led) in gebruik te 
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zijn. :1 De drie dobbe1campen (in Bieren 
weer), Stoelb. Assend. fO 13 VO (einde 16de 
e.). Kees Moyduyven dobbe1camp (in Bieren 
weer), Maatb. Assend. (aD 1634). 

dobbelsteen, znw. m.; zie zegsw. op OPGOOIEN. 
Dobbenveen, znw. vr.; zie DOBBE. 

dobber, znw. m. Zie de wdbb. - Bij de visserij. 
Ook een van bies gevlochten schijf, met aan 
het ene einde een steentocht (touw met steen, 
om het afdrijven te voorkomen) en aan hel 
andere een hoek; dienende om aal te vangen 
en daarom ook a aId 0 b b er genoemd. Syn. 
duul. 11 De dobbers worden des avonds ge
schoten en des morgens gevaand (nagezien, 
opgehaald). Heb-je de dobbers al klaar'emaakt 
(van steen/ocht en haak voorzien)? Eens op 
een seekre tijdt soo voer ik door de Slooten, 
om dobberen te vaen, aldaer van ons ge
schooten: Ik haeld' een dobber op, en siet ik 
ving een Snoek; doch echter wierd hy niet 
gevangen aen de hoek: maer aen de andre 
draet daer wy de steenen maken, die was, 
gelijk 'et scheen, geheftet aen zijn kaken, 
SCHAAP, Bloemt. 55. - Evenzo elders in Holl. 
en Fries!. (doaper, HALBRETSMA 682). Vgl. 
DOBBERAAL. 
- Zegsw. 't Zal een harde dobber zijn, 
het zal er om spannen, het is zeer de vraag 
of het goed zal gaan. 11 Ze proberen of ze de 
brand nog blussen kennen, maar 't zeI 'en 
harde dobber wezen. 't ZeI 'en harde dobber 
zijn, of de zieke 'et nog haalt. - Ook elders 
gebruikelijk. 

dobberaal, znw. m. Daarnaast do b b ere e l. 
Zeker soort van aal; aal die met dobbers ge
vangen wordt. Zie DOBBER. I1 Hij maakt wel 
f 1,- voor de dobbereel. 

DObsloot, znw. vr.; zie DORRE. 
doddel, znw. m. Ineengedraaide bundel haren, 

wol, enz. :1 Ze het 'r haar in 'en doddel op 'er 
hoofd 'ebonden. Maak toch geen doddel van 
je schort - Meestal een verwarde bundel, dot. 
1I Een doddel wol. Gooi dat doddeltje papier 
effen vort. V gl. Gron. do d del, knot garen 
(YlOLEMA 78), Wvla. do d der, verwarde bun
del (DE BO). Het woord is verwant met dot, 
dodde; vgl. Navorscher 39, 659. - Zie 
COEDEL, DODDELEN en DODDEL/G. 

doddelen, zw. ww., trans. Daarnaast do tt e-
1 en. Kreukelen, in elkaar frommelen. Zie 
DODDEL. il Doddel je boezel niet zo. - V gl. 
YERDODDELEN. 

doddelig, bnw. Verward, een verwarde bundel 
vervormende. Zie DODDEL. 11 Wat zit je haar 
doddelig. Die wol is zo doddelig, ze is temet 
niet uit te tissen (te ontwarren). 

doe, voegw. Toen. Deze oude bijvorm van 
toen wordt nog vaak gehoord. Zie TOEN. ii 
Doe ik kwam, was ze al weg. - Voegw. en 
bijw. Daarnaast te Assendelft soms do. 

doedel, znw. m. - 1) Dikke bundel, doddel. li 
Wat 'en dikke doedel. Kijk ik ers 'en doedel 
in me zak hebben (van iemand, wiens (wier) 

Dobbelkamp - doen 

zak uitpuilt). - Ook wel van kinderen ge
zegd. 11 'En dikke doedel (een dik, rond kind). 
2) Zak, waarin men kleren en anderszins doet 
(de Wormer). 11 Wat heb-je in je doedel zitten? 
Me doedel zit toch zo vol. Kijk die ers 'en 
grote doedel onder der arm dragen. 
Zie DODDEL, en vgl. Ndd. dudel, grof zak
kenlinnen, afhangende lap aan een kleding
stuk (DÄHNERT), Oost-Fri. d u del, d u d e 1-
m ü t s, muts met uitstaande linten (KOOLMAN). 

doedelig, bnw. Dodderig, dommelig, slaperig. 
Synon. doezelig. 11 Ik ben wat doedelig, ik 
zeI maar gauw te bed kruipen. 

doei, znw. Daarnaast doe w i (tweelettergrepig, 
met klemt. op doe). Alleen in de uitdr. doe i 
heb ben, etenstrek, honger hebben. - Synon. 
schroei; zie aldaar. II Wat had hij 'en doei, 
toe hij thuis kwam. Ik heb doewi. 

doek, znw.; zie de wdbb. - Zegsw. Daar is 
doe kan, dat duurt lang; b.V. van een ge
sprek. Zie een zegsw. op BESCHIJTEN. - Vgl. 
de samenst. ASSELDOEK, SCHOTELDOEK, SPOEL

DOEK. 

doel, znw. Merkteken, paaltje, waarmee de 
grens tussen twee percelen land wordt aange
geven. Thans verouderd, maar nog over in 
af doe Ie n; zie aldaar. - Op Marken be
duidt dool nog eigendomsmerk (Taal- en 
Letterb. 2, 64). - Zie verder over dit woord 
Mnl. Wdb. I1, 229, GRIMM, D. Wtb. II, 1227, 
HALBERTSMA 775, enz., en vgl. DULE. 

doelen, znw. m.; vgl. POPPEDOELEN. 

doemen, zw. ww., intr. Soort van luchtspiege
ling op het water, bij helder weer, waardoor 
zich schijnbaar een strook land aan de horizon 
vertoont. il Kijk 'et ers doemen; de meerkatten 
dansen op 'et land. - Het doemen is een zeer 
gewoon verschijnsel; enkele malen in het jaar 
gaat het echter gepaard met een voortdurend 
op en neer dansen van donkere voorwerpen 
op de weerkaatste streep. Dit noemen de 
vissers het dan sen van d e mee r k a tt e n. 
- Evenzo zegt men in Drente als de bodem 
sterk uitdampt en de lucht over het veld in 
trillende of golvende beweging is: de mee r
katten lopen. En in Oost-Fries!. de wër
katjes laten sük sên, de wër-katjes 
spölen in de Iücht (KOOLMAN 3, 541). 
Synon. met doemen is opdoemen, dat 
ook door VAN DALE wordt vermeld. Doemen 
echter is alleen opgetekend in de overdr. zin 
van zich (werkelijk) aan de horizon vertonen, 
van de kust, een schip, enz.: 't Doemen der 
kuste; zie, een boot doemt uit de baren, aan
gehaald bij DE JAGER, Freq. 1, 74. Het ww. 
behoort bij doem, doom, damp; zie Mnl. 
Wdb. Il, 289. 
Zie ook op MEERKOL en vergelijk OPDIEMEN. 

doen, onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 
doen, je doene (en doen-je), hij doet, 
wed 0 ene, j 0 lli e doe n e, ze (z 0 Il i e) 
doene. Verl. tijd, ik daan (deen) of da, 
je daan (dene) of da, hij daan (deen) 



doen- dol 

of da, we, jollie, ze dane (dene) of dee. 
Gebiedende wijs, doen. Tegenw. deelwoord 
doende. Verl. deelw. 'edaan ('edeen) of 
'd a a n. Te Assendelft zegt men in de verl. 
tijd ook de d e in't enkelv. en d a a n, 
d a a n dein alle personen; de 3 de pers. 
enkelv. luidt soms d a a t. 11 Ik dede 'et niet. 
We daan 'et er maar om. (H)ij daande raar. 
- Ook in de zin van wedden om iets. 11 Dat 
doen ik met je, dat 'et niet waar is (daar ver
wed ik wat onder). "Nou, doen we nag?" 
"Weerom (om welke prijs)?" "Om 'en 
gulden." Zo ook elders. - Zie een zegsw. op 
ZELLEN, en vbl. de samenst. OMDOEN en 
OPDOEN. - Zegsw. Het doet me nuw, het 
benieuwt mij; zie op NIEUW. - Het doe t 
me won der, het verwondert mij; 't zeI me 
won der doe n, het zal mij verwonderen, 
ik ben benieuwd. I1 Komt ze niet? dat doet 
me wonder! 't ZeI me wonder doen, of 'et 
nog beurt. Vindy in my (het boek) iewerts 
yet, dat u dunckt te laf gebrouwen; slechter 
als ghy soud vermoen? laet het u geen wonder 
doen: want ick ben niet voort-gekomen uyt 
een hooghgeleert Poeet, SCHAAP, Bloemt., 
voorwerk bI. 15. Evenzo elders in N.-Holl. 
(Taalgids 7, 305). - Vgl. het eertijds ook ge
bruikelijke het doet mij vreemd, b.V. 
BERKHEY, Nat. Bist. 3, 582: "Het zal niemand 
vreemd doen, dat de Brabanders, in die dagen, 
zo veel invloeds op de dragt der Hollandse 
Vrouwen gehad hebben." - Daarnaast ko~~ 
in de vroegere taal voor: het ge e ft m IJ 
wonder vreemd, nieuw, enz. Zie over 
deze constructie Mnl. Wdb. 11, 1799; Ned. 
Wdb. IV, 1943; GRIMM, D. Gramm. 4, 246 
vlgg. - Zie BEDOEN, TOEDOEN, VERDOEN, en 
vgl. de uitdr. als BEENTJE-STRENGEL DOEN, 
DEURTJE-SCHEL DOEN, EESJE-SCHIET DOEN, 
KOPJE DOEN, PAARDJE-KET DOEN, PENTJE-GROES 
DOEN, enz. 

doewi, znw.; zie DOEI. 
doezelig, bnw. Soezerig, dommelig. 11. Va.n dat 

lange werken wor-je doezelig. Wat zlen-Je .. d~r 
doezelig uit. 't Is gien heldere ven~, hl] IS 

altijd wat doezelig. - Evenzo Oost-Fn. dus e
lig, dusselig (KOOLMAN 1,366). Vgl. DUZ-

ZEUG. I' 
dof (uitspr. dà/), bnw. Voch.tig. I Het weer IS 

dof. 't Is altijd dof in dIe kas. De kleren 
bennen nog dof. - Evenzo in Friesl. (HAL
BERTSMA op dof), Gron. (MOLEMA o~ dof), 
Oost-Friesl. (KOOLMAN op duf). - ZIe DOF
FEN, DOFTE, en vgl. DOOF. 

doffen (uitspr. dàj/a), zw. ww., trans. Vochten, 
strijkgoed dof (vochtig) maken door het met 
water te besprenkelen. Zie DOF. 11 We moeten 
nog kleren doffen. Ik heb de was'edoft, maar 
me vingers wieren (werden) toch zo koud. -
V gl. INDOFFEN. 

doft, znw. vr. In verkl. dof f i e. Roeibank. 11 
Het woord is algemeen Ned.; zie de wdbb. 
Leg nog 'en doffie in de schuit. - Zie ACHTER-
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DOFT, MIDDELDOFT. 
dofte (uitspr. dàftiJ), znw. vr. Vochtigheid. Zie 

DOF. 11 We hebben hier in huis toch zo'n last 
van de dofte, alles slaat uit. 

dogen, zw. WW., trans. Lijden, doorstaan, ver
duren; in het bijzonder van warmte (hete spijs 
en drank, vuur). Alleen in de inf. met kunnen. 
11 Pas op, de soep is kokend, je ken ze nog 
niet dogen. Me wijf drinkt 'er thee altijd 
gloeiend heet, dat ze ze temet niet dogen 
ken. Je ken de brij nou wel dogen. Wat 'en 
kat, hij ken de tang niet dogen! - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 23). - Ook ontberen, 
te kort komen (Krommenie). 11 Ik do og ok 
zoveul sleep (slaap), dat 'et gien wonder is, 
dat ik 'et in me reg heb. - In de Wormer 
zegt men do ven, terwijl dog ener onbe
kend is, en ook elders in N.-Holl. gebruikt 
men deze vorm (Taalgids 1, 109). - Ook in 
het Fri. heeft het woord deze bepaalde be
tekenis aangenomen; zie HALBERTSMA 602 op 
daeye. 

doken, zw. ww., trans. Door middel van doken 
aan elkaar bevestigen. Zie voorbeelden op 
DOOK. 

dokter, znw. m. Zie de wdbb. Dikwijls zonder 
lidwoord, op dezelfde wijze als dominee' 
b.V.: Hij ging om dokter. Wat zeit dokter e; 
van? Je moete dokter der bijhalen. - Zie een 
zegsw. op KOETS. Een dokter Snelletje, 
een hartversterking. 11 Kom, neem nog maar 
'en dokter Snelletje. - Goed van dokter, 
medicijnen (o.a. te Oostzaan) Synon. meesters
kruiden. 11 Ik heb nou goed van dokter; dat 
zeI me, hoop ik, beter maken. - Zo ook in 
het Stad Fri. - Vroeger voor een glas 
wijn; vgl.: "Als wij voor of aan den disch, 
elkander aansporen tot het gebruiken van 
een Campertje of Dokter Snel, verstaan wij 
er immers alleen door een weinig kina op 
genever, of een glaasje rooden wijn, zonder 
dat er van die ingrediënten zeIven, in de ge
melde woorden, eenig gewag wordt gemaakt", 
J. LUBLINK DE JONGE in DE JAGER'S Archief 3, 
124. - Dokter Rogaars-pad, naam van 
een pad te W. Zaandam; bij verbastering ook 
Dokter Rogge-pad. Zo genoemd naar 
Doctor Jan Rogaars, die op het einde der 
achttiende eeuw aldaar woonde. 

dol (I) (uitspr. dàl), bnw. Zie de wdbb. Daar
naast soms d u I, doch in de gewone betekenis 
van dol, gek, alleen bij oude mensen. 11 Ben-je 
dul? Mitien (meteen) kwam deer 'en dulle 
bagijn (uit een kinderrijm). - In de zin van 
zeer boos, razend van kwaadheid, is d u 1 
echter nog gewoon. 11 Hij is du!. As-i dul is, 
zou-i voor niks staan. - Vgl. Mnl. Wdb. op 
d u I, en HOOFT, Warenar 11 0: d u Ih e i t. -
Zie DOLAAL, DOLLEN. 

dol (U) (uitspr. dàl en dol), bnw. Bij het tollen. 
Dood. Wanneer bij het potje-tollen een der 
tollen na het neerwerpen niet gaat draaien, 
heet die tol dol en mag niet meer meedoen. 
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Hij wordt dan binnen de kring gelegd, en de 
anderen zoeken hem daaruit vandaan te 
pikken. 11 Je ben dol. Je tol is dol. - Het is 
twijfelachtig of het woord wel één is met het 
gewone bnw. dol, gek. Hangt het soms 
samen met d u 1, d u 1 d e, nietswaardig, in 
slechte toestand (Mn/. Wdb. 11, 457)? 

dol (111), znw. m. - 1) In een molen. Lang
werpige houten blokjes, aan de ene zijde iets 
breder dan aan de andere, welke, langs de 
rand, dwars door een horizontaal liggend wiel 
zijn gestoken. In de gaten tussen de dollen, 
grijpen de kammen van een verticaal wiel, 
waardoor de beweegkracht van de molen 
wordt overgebracht. Kam men en do 11 e n 
zijn geheel aan elkaar gelijk; het verschil zit 
in de stand: de kam men liggen horizontaal. 
de do 11 en zijn verticaal geplaatst. Zie Groot 
Volk. MooIenb. 11, pl. 2. 11 Een gang dollen 
(een stel). Boeken of mispelen dollen (dollen 
van beuken- of mispelenhout). De dollen van 
de bovenbonkelaar worden zo dun as messen, 
we moeten maar 'en nieuw gang insteken. Ze 
kennen lank mee, maar komt er eenmaal de 
rafeling in, dan regent 'et dollen. - Zie 
zegsw. op KAM, en vgl. BOVENDOL, ONDERDOL. 

2) In de bouwkunde. Met hollen en 
do 11 e n. Een der manieren van lassen, in het 
bijzonder gebruikelijk bij naast elkaar liggende 
stenen dekstukken, op een wal, op een muur, 
enz. Aan de kant, waar de stukken tegen 
elkaar sluiten, heeft dan het ene in het midden 
een halvemaan-vormige insnijding, waarin een 
dergelijk uitsteeksel van het andere stuk past. 
Die uitholling heet hol, het uitsteeksel dol. 
De stuiknaad van twee met hollen en dollen 
bevestigde stukken heeft dus deze gedaante: 
_0_. 11 Aan de buyte-kanten van de 
Muuren yder een Deckstuck breet 2 voet en 
lang 22 voet, yder van twee stucken in de 
langte, met Hollen en Dollen in malkanderen, 
Bestek Kooger-sluis (aO 1728), archief v. 
Zaandijk. - Ook van een schroef die niet 
meer draait, omdat de schroefdraden en de 
moer versleten zijn. 11 Die schroef is dol. 

dolaal (uitspr. dàl-aal), znw. m. Daarnaast 
dol e el. Zeker soort van aal; magere dobber
aal. Deze aalsoort is zeer hongerig; misschien 
heet zij dus dol a a I, omdat zij steeds dol van 
honger schijnt. - De benaming is reeds in de 
Middeleeuwen gebruikelijk. 11 Wtgheven bi 
mijns heren bevelen om 45 tonnen paildinx, 
so dol ail ende kijf ail, ghecoft tot Alkemaer. 
Eirst Claes Cluvers s. van tale dol ails ende 
kijf ails, eIc tal om 4V2 scilt... Item bi 
Magher Heynen van 3 tonnen ghesoutens 
dol ails, elke tonne 9 scilde, Rek. d. Graf. v. 
Holl. 2, 417 (aO 1345). 

dolk, znw. m. In verkl. dolkie. Een bepaald 
soort van knikker, stuiter, van gebakken 
aarde (Jisp). Soms ook van glas, doch alsdan 
glazen dolk genoemd. Te Wormerveer 
verstaat men onder dol ken alleen glazen 

dol - dommelijk 

knikkers. Deze hebben gekleurde figuren van 
binnen en zijn verkrijgbaar tot de grootte van 
een kleine bikkelbal. 11 Ik heb negentien knik
kers en twee dolken. Ik had zo'n mooi dolkie, 
maar dat heb ik vast 'estrooid (verloren). -
Vgl. Fri. dolk in de zin van paarde kootje 
(HALBERTSMA 705), dat echter thans verouderd 
schijnt. Dit is ongetwijfeld hetzelfde woord, 
daar eertijds kootjes gebruikt werden om te 
knikkeren. Vgl. KNAR en KOOTEN. 

dollen (I), zw. ww., intr. Alleen in de uitdr. 
met iemand (of iets) dollen, gekken, 
spotten. - Zonderling is, dat de uitspr. der 0 

in dollen verschilt van die in dol (dàl 
gek. 11 Jollie kennen er nou wel mee dollen' 
maar 't is met dat al 'en lamme geschiedenis: 
Hij dolde mooi met ze (hij hield hen erg voor 
de gek). Kom, je hebbe nou genoeg met 'em 
'edold, schei nou ers uit. - Vgl. MEEDOLLEN. 

dollen (11), zw. ww., trans. Doodslaan. Zie de 
wdbb. Bij vissers ook van het met een knuppel 
doodslaan van vis. 11 We moeten de vis dollen. 
- Vgl. KOPPEDOLLEN. 

dom (uitspr. dàm), bnw. Zie de wdbb. Ook 
onbruikbaar door de koude, beknuffeld, ver
kleumd; van de handen. Synon. dommelijk. 
Ii Me handen bennen dom; ik ken er niks 
mee uitvoeren. Ik heb zokke (zulke) domme 
vingers. - Evenzo in Waterland (Navorscher 
21, 532). - Vgl. DOMMIENT. 

domein, znw. onz. - Te Wormerveer liggen bij 
elkaar twee stukken land, genaamd het D 0-

mein-breedje en het Domein-twee
beentje. Of domein hier het gewone 
woord is, en tot welk domein deze stukken 
dan behoord hebben, is onbekend. Misschien 
is de naam verbasterd. 

dominee (uitspr. dómanie), znw. m. - Ook als 
benaming van zeker insect (libel), juffertje. 
De kinderen houden het bij de staart en 
zingen: "Domenie preek, domenie spreek. As 
ik je stem niet mag hooren, heb-je je vleugels 
verlooren." Zij verwachten, dat het dan ge
luid zal geven. Als het daarbij scharrnaait 
met de pootjes heet het: "De domenie zit te 
preeken." En hebben zij het een stukje van 
een grashalm tussen de poten gestoken, en 
draai de dominee dit snel in de rondte dan 
"slaat hij een blaadje om." 

domineesbroodje, znw. onz. Een dun sneetje 
brood met kaas en roggebrood. 11 'k Heb geen 
honger: geef me voor de gelijkelijkheid maar 
'en domineesbroodje. - Ook wel voor een 
snede brood met een beschuit erop; synon. 
peet-mar ie-stik. 

domineestuk, znw. onz. Een bepaald stuk 
rundvlees, dat van de bil gesneden wordt 
en van mindere hoedanigheid is dan de haas. 
11 Zo'n domineestuk is mijn te mager. Bestel 
maar 'en domineestukkie van vijf pond. 

dommelijk (uitspsr. dommalak), bnw. Hetz. als 
dom, onbruikbaar van koude. 11 Me hande 
bennen zo dommelijk met de koud. 11 Ook 



dommelijk - don 

dom, onnozel, suf. 11 Ootje worpt dommelijk. 
Dommient, znw. vr. Naam van een stuk land 

te Warmer; thans verbasterd tot de Do m
mie t (uitspr. dommiet, met klemt. op miet). 

11 Een stuck lants groot duysent roeden, ge
naempt de domme mient, Hs. Weeskamer
boek f O 5 (aa 1618), archief v. Warmer. -
VgI. MIENT. In welke bet. dom hier voorkomt 
is onzeker: slecht, dor? 

domp (I) (uitspr. domp), znw. m. Damp, dichte 
walm, nevel. Thans waarschijnlijk verouderd, 
maar nog over in dompig; zie aldaar. 11 De 
Verw MooIs (molens) ... die wrijven met een 
groote macht. Wat verwen dat daer onder 
komt, sy maeckent haest tot stof en domp, 
Saenl. Wassende Roos 23. - Bij VAN DALE 

wordt het woord als gewestelijk vermeld. Het 
is ook nog in Vlaand. bekend (DE BO). In de 
vroegere taal komt het herhaaldelijk voor; zie 
Mnl. Wdb. Il, 279, DE JAGER, Freq. 1, 73. 
Men vindt het ook bij VALCOOGH, Regel d. 
Schoolm. 115: Het lichaem is niet dan een 
stanek, die als een domp ofte roock over
drijft. 

domp (U) (uitspr. domp), znw. m. Een water
plant; lisdodde, Lat. Typha. De dompen 
hebben een verdikking in de stengel, die in 
vorm en kleur op een sigaar gelijkt. Deze 
wordt door de jongens uitgeplozen en stuift 
dan rond als de pluim van een paardebloem. 
- Ook wordt de dom p wel in het water 
gegooid, waarbij hij na een poos omgekeer? 
weer boven komt. De naam zal wel van dit 
dompen afkomstig zijn; zie DOMPEN. De 
plant wordt domp genoemd in de Wormer 
en in Waterland; vgl. de onderstaande aan
haling van de Rijper LEEGHWATER. A?dere 
namen zijn duul, duikelaar of ~ulker, 
en p I u i m. 11 Soo dat meest alle die Laghe 
Landen weynich goede vruchten konden 
draghen, anders als Riet, Rap, Bobelen, 
Biesen, dompen ende ander onkruyt, LEEGH-

WATER, Haerlb.7
, 38, § 158. . 

domp (lU) (uitspr. domp), znw. ":1' Meestal I.n 
het meerv. dom pen. Losse klUiten veen, die 
gedroogd en dan als turf gebrand worden. 
Een brandstof van slechte hoedanigheid. 11 

Dompen bennen goed om kalk te branden, 
maar in 'en heerd ken je ze niet hebben. -
Evenzo elders in N. Hall. In W.-Fries!. heeft 
men de benaming ook overgedragen op de als 
brandstof gebruikte klompen gedroogde mes~; 
vgI. de op SCHOK aangehaalde plaats Uit 
Advers. Oostwoud. - Het woord behoort mis
schien ook bij dom pen, onder water 
duiken, en is dan één met DOMP Il. 

domp (IV), znw. De week is over domp, 
is half om. VgI. DOMPEN lIl. 11 Zie zo, jonges, 
't is woenesdagêvend; de week is alweer over 
domp. (Om iemand voor de gek te houden 
zegt men 's woensdags te Zaandam:) "Gaan-je 
vanêvend mee nê de Burcht?" "Wat is er an 
't handje?" "De week over domp trekken." 
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dompelen (uitspr. dompala), zw. ww., intr. 
Voorover vallen, kantelen. Hetz. als dompen; 
zie aldaar. 11 Pas op, of die kar dompelt. 

dompen (uitspr. dompe), zw. ww., trans. en 
intr. - 1) Trans. Voorover doen duiken, naar 
beneden doen dalen; van een tweewielige kar, 
een schuit, enz. 11 Ik zeI de kar dompen, hou 
jij 'em wat tegen dat-i niet te hard neerbomt. 
- Dom pen, van een stuk geschut gezegd, is 
algemen Ned.; zie VAN DALE en vgI. de vol
gende plaats. 11 Maer dat Schut 't welk in 
haer stevens lag, 't selve lagh waterpas, doch 
sy konden het niet lichten, noch dompen, 
noch basten; maer masten haer geheele vaer
tuygen omdraeyen, als sy naer ons schieten 
wilden, FRANS JANSZ. VAN DER HEIDEN, Ver
varelijke Schip-breuk van 't Jacht ter Schel
ling (3de dr., Amst. 1685), bi. 69. 
2) Intr. Voorover duiken, kantelen. In deze 
zin ook dom pel e n; zie aldaar. 11 Laad de 
kar van voren niet te zwaar, aars dompt-i. As 
jollie allemaal an één kant van 't schuitje 
staan gane, dan zeI 'et nog dompen. - VgI. 
DOMP II en lIl. 
3) Overdrachtelijk in de uitdr. met het 
domp en van de week, als de week aan 
het afnemen is, in het eind van de week, na 
woensdag. 11 Ik zeI 'et met 'et dompen van de 
week wel doen, maar ik heb er nou geen 
tijd toe. 
- Bij dompen boort het freq. dompelen, 
duiken, onder water steken. In deze zin komt 
ook dom pen in de 17 de e. herhaaldelijk 
voor. Zie DE JAGER, Freq. 1, 72 vlg., en vgI. 
FRANCK 191. 

dompig (uitspraak dàmpach), bnw. Dampig, 
mistig. Zie DOMP I. 11 't Is dompig vandaag. -
Dom p i g h wordt door KIL. weergegeven met 
vaporiferus, vapidus, d.i. walmend, benauwd; 
tegenwoordig betekent het in de algemene 
taal: vochtig, bedompt. 

don (uitspr. don), bijw. Strak, stijf. Weinig ge
bruikelijk. 11 Met de foezel (een visnet) strijk
je don langes de grond, en daardoor vang je 
de karper; met de zegen zou ze je ontsnappen. 
As de snoek in de strik zwemt loopt-i don 
(loopt de strik dicht) en is-i 'evongen. Den 
kruyn en gloyengen (van de dijk) wedersijds 
met heele groene speeten op te maken, wel 
net int verband geslooten, alles onder den lijn 
wel don aengevuld en sadt (verzadigd) van 
aerde, Hs. bestek dijk werk (aa 1718), archief 
v. Assendelft. - Evenzo elders in N.-Holl.; 
ook in de zin van vlak bij; zie ook DEUN I. 11 

Het touw is te don aangehaald; de schroef is 
te don toegedraaid; 't is te don; 't is niet don 
genoeg, Hs. Kool. Dronken waren we niet, 
maar 't was don an, aid. De oren staan hem 
don aan het hoofd; zet ze er maar don tegen 
aan; het is mij zo don in het hoofd, BOU

MAN 21. Vgl. nog Nieu Medembl. Liet-boeck 
(aO 1646), 160: "Vol en don van drincken en 
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van eeten." VgI. voor het gebruik in Friesl. 
HALBERTSMA 710 vlg. 

donder, znw. m.; vgI. RAASDONDERTJE. 

donderen, zw. ww.; vgl. OPDONDEREN. 
donderkoek (uitspr. dàndarkoek), znw. m. In 

de zegsw. het wordt donderkoek, het 
wordt donderen, het wordt ernst, het loopt 
verkeerd. 

donderkop (uitspr. dàndarkop), znw. m. Alleen 
in het meerv. Onweerswolken, wolken die 
donder voorspellen. 11 Wat zitten er 'en don
derkoppen an de lucht; dat geeft boos weer. 
- Evenzo elders in N.-Holl., Gron., Friesl., 
Oost-FriesI., enz.; zie de wdbb. 

donderleider (uitspr. dàndarlaaiar), znw. m. 
Bliksemafleider. 11 Er staat gien donderlaaier 
op zijn plaats (boerenplaats). - Evenzo in 
Gron. dunderlaider (MOLEMA 92b). 

donderstien (uitspr. dàndarstien), znw. m. 
Scheldwoord. 11 Lillike donderstien! Donder
stien, kom op, as je durve! - Evenzo elders 
dondersteen. - Vgl. BLIKSTIEN. 

donker (uitspr. dànkar), znw. onz. en m. 
Duisternis. Zie de wdbb. 11 De doncker heeft 
ons overvallen, SOETEBOOM, S. Arc. 676. -
In don k ers, in het donker, in de duisternis. 
11 Ze is bang in donkers. Zegsw. Gel d hoor t 
in don k ers, geld behoort men in het donker 
te laten, weg te sluiten; gezegd als iemand 
zijn geld laat slingeren, of telt als anderen er 
bij zijn. - Men zegt ook: Geld en billen 
in donkers. 

dood (I), znw. m. Zegsw. 's Is de dood op 
r 0 11 e t jes, gezegd van iemand, die zwak en 
akelig is en waarschijnlijk spoedig zal sterven. 
- Zie een zegsw. op DOODSTROOM. - Vgl. 
DUIKERSDOODJE. 

dood (11), bnw. De dooi e man, in een pel
molen; zie op MAN. - VgI. zegsw. op BAREND, 
BLOOT en KIND. 

doodbed, znw. onz. Zie de wdbb. - In olie-, 
verf- en snuifmo1ens. De zwaar gemetselde 
massief stenen cilinder, die de metalen legger, 
waar de stenen over rondwentelen, onder
steunt. Vgl. Groot Volk. Mooienb. I, pl. 20 
en 21; Groot Alg. Mooienb. I, pl. 11 en 15. 

dooddeur, znw. vr. Een 2 à 3 voet boven de 
begane grond verheven deur in de voorgevel 
van het huis, die in de voorkamer uitkomt en 
vroeger alleen bij trouwen en begraven, en 
met kermis gebruikt werd. Om te kunnen 
binnentreden werd er dan een trapje voor 
gezet. De gewone ingang van een Zaans huis 
was achter aan de zijmuur. Tegenwoordig is 
de inrichting der meeste huizen veranderd en 
zijn er nog slechts weinig dooddeuren te zien. 

doodkistje (uitspr. dootkissie), znw. onz. Soort 
van gebakjes; zo geheten omdat ze in vorm 
op doodkisten gelijken. 11 Die had nag (nog) 
een alderhandje, deuze nag een doodkissie, 
een are nag wet pitmoppe, Sch. t. W. 277. 

doodmollen, zw. ww., trans. Door mollen doden, 

don- dooien 

doodmaken. Zie MOLLEN. 11 Pas op, of ik zei 
je doodmollen. 

doodstoep, znw. vr. Een houten stoep in de wal 
bij de kerk, waar de lijken, die ter begrafenis 
varen, worden ontscheept (Assendelft). 11 Den 
7den Juni aen Pieter Claes Pietses vant 
maecken vande dootstoep betaelt 5-2-0. Den 
7den Juni aen Heynderick Jansz. van het 
houdt vande dootstoep int raethuys te dragen 
betaelt 1-11-0, Hs. (aO 1641), archief v. As
sendelft. 

doodstroom, znw. In de uitdr. 't was do 0 d
st r oom, het was doods, er was niets te be
leven, er ging niets om. 11 ,,'t Was saai op de 
kerremis, hè?" "Nou, zeg dat wel! 't was 
doodstroom; 't leek de dood wel an 'en 
touwtje." - Dood s t r oom is eigenlijk een 
benaming voor de korte stilstand der golven 
na de vloed, als de ebbe op het punt staat om 
in te vallen, doodtij. In deze zin ook bij 
HOOFT, Warenar, vs. 399: "Denkt om je ziel, 
... want 't is mit je al dood' stroom, jou leven 
is' an 't ebben." Zie de uitg. van DE VRIES 

bI. 136. 
doof, bnw. - 1) Niet horende. Zie zegsw. op 

JAAP en vgl. HARTSTIKKE-DOOF, HEIDOOF. 

2) Dor, levenloos. In deze bet. verouderd. ii 
(In een vergelijking van de mens met een 
plant:) Want die al heeten uit het stof der 
zonden op te zijn gestegen, staan dikwils noch 
zoo doof, of zy weer gansch ter Aarden 
zouden zygen... (Laat de liefde en het ge
loof) in onze herten woonen, zo zullen wy, 
niet dor noch doof, maar groen en jeugdig 
ons vertoonen, SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724), 
313. 
3) Bewolkt, beneveld; van de lucht. 11 De 
lucht is doof. (De visser, die zijn toebereid
selen maakt, zegt:) De wind is Zuyden, stil, 
'en weynig doove lugt, dat maakt mijn arbeyd 
ligter, terwijl de hoop my vleyt, Hs. visschers
zang (Zaandam, aO 1752), Zaanl. Oudhk. 
4) Dof, beslagen; van metalen, die door aan
slag hun glans verloren hebben. 11 Wat is 'et 
zilver doof, 't moet nodig 'eschuurd worden. 
5) Verdroogd. Dove neuten zijn ver
droogde, slechte noten, die dus niet gepeld 
behoeven te worden, doch deze benaming 
wordt thans niet of weinig meer gebruikt. -
Zegsw. ik zit as voor dove neuten, ik 
(b.v. een winkelier, herbergier enz.) heb niets 
te doen (Zaandam). 

dooien, zw. ww., trans. Bij het knikkeren. Twee 
jongens leggen een aantal knikkers in een 
kuiltje. Gelukt het de één tweemaal achtereen 
daaruit enige knikkers te schieten, terwijl de 
ander mist, dan is de winner d ooi eren mag 
hij de ander dooi e n, d.w.z. hij mag van 
deze evenveel knikkers eisen als hij uit de 
kuil geschoten heeft. Daarop begint het spel 
opnieuw. Schieten beiden knikkers uit de kuil, 
of mist de winner de tweede keer, dan wordt 
er niets verloren. 



dooier - doorslag 

dooier, znw. m.; zie DOOIEN. 

dook, znw. vr. Benaming van zekere vierkantige 
pennen, waarmede stukken hardsteen op 
elkander worden gemaakt of ijzerwerk wordt 
versterkt. - Ook elders gebruikelijk; vgl. 
PIJTAK, Bouwk. Wdb. 85: "Tot onderlinge 
verbinding van hardsteen, alsook van hard
steen met hout en ijzer, worden gesmede 
ijzeren doken gebruikt, die gewoonlijk 10 à 
15 duim lang en 3, 4 à 5 duim dik en breed 
zijn. Aan de vier kanten worden hakkels ge
maakt, waardoor zij, met lood vastgegoten 
zijnde, beter vast blijven." II Bij balansbrug
gen komt, as ze gesloten bennen, de har van 
de brug te steunen op twee of drie doken 
(dikke, uitstekende ijzeren pennen), dat-i niet 
deurzakken ken. By al dit Hardsteen te leeve
ren alle vereischte Ankers, koopere of loode 
Dooken en Krammen, loode Oogen, enz .... 
En op deze de Dekstukken. . . te dooken met 
koopere Dooken, en met Lood vast te gieten. 
Ook moeten alle deeze stukken ieder met twee 
koopere % duims dooken op elkander ge
do okt, en met 1 duims Ankers in 't Metsel
werk geankert worden, Bestek steenhouwers
werk (Krommenie, aO 1781), ZaanI. Oudhk. 
Ankers met of zonder doken ... , punt- of 
andere doken, Bestek stadhuis Zaandam (aO 
1846), Zaan!. Oudhk. 

doolhof, znw. m. Zie de wdbb. - Bij de visserij. 
Zeker soort van vishouwer, met vier afde
lingen, en van ijzerdraad gevlochten. Evenzo 
in Z.-Holl. (o.a. te Dordrecht). - Ook als 
naam van verscheidene stukken land, die -
door een sloot daarvan gescheiden - om een 
ander stuk heenlopen, d.i. het aan twee of 
drie zijden omsluiten. Zulke doolhoven heb
ben dus vaak de gedaante van een hoefijzer. 
Synon. omloop. II De Doolhof of Midden
polder, 3 ha weiland bewesten de Reef te 
Westzaan, Verkoopbiljet. 

doon, bnw. Vochtig, klam; van wasgoed. II Wat 
is dat goed doon. - Evenzo elders in N.-Holl., 
en hier en daar ook in Z.-Holl., althans te 
Oud-Beierland. 

doop, znw. vr. Saus, vet, enz., waarin men zijn 
eten doopt. Zie de wdbb. De eigenlijke bet. 
komt nog duidelijk uit in een uitdr. als: er is 
nog 'en klein dopie in (er is nog een weinig 
vet, enz. over). - Zegsw. De doop loopt 
o ver de v is, 't loopt de spuigaten uit, 't 
wordt te erg. - Vgl. LOLLEMANSDOOP, MOSTERD

DOOP, ZUURDOOP en DOOPLOKJE. 

dooplokje (uitspr. dooplàkkie), znw. onz. Een 
lokje (klein ondiep bakje) voor doop (saus). 
II We eten vanmiddag schellevis, vraag dus 
effies van moeder 'en paar dooplokkies te 
lien (leen). - De woorden doop en lokje 
worden beide door VAN DALE vermeld. Ook 
de samenst. d 0 0 plo kj e was vroeger elders 
gebruikelijk. In de inventaris van een Groen
landsvaarder (± aO 1700) komen o.a. voor: 
,,6 Vlakke bakken, 12 Doop-lokjes", FRED. 
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MARTENS, Vojagie naar Groenland, voorwerk 
bi. 4. - Zie LOKJE. 

door, voorz. en bijw. Daarnaast deur. Zie de 
wdbb. - Af en door (of en deur), af en 
toe, bij herhaling. - Zie of end e u r op AF, 

er over en er deur heen op OVER, alsmede 
VERDEUR. II Ik ben er of en deur 'eweest. -
Door en weer, hetzelfde. Thans in onbruik. 
II Daar zijn noch overig twee glasen, doch 
seer gebrooken, die door en weer gesien hebbe, 
en getuigen van 't geene gesegt is (nI. dat er 
eertijds te lisp schone geschilderde glazen 
waren), SOETEBOOM, S. Arc. 472. - Vgl. 
ARMPJE-DOOR, en door mi d den op MIDDEN. 

doorbonken, doorjassen, doorjenzen, zw. ww.; 
zie DOORSTOMPEN. 

doordeinzen, zw. WW.; zie DEINZEN. 
doordeunen, zw. ww.; zie DEUNEN. 

doorgorrelen, zw. WW., intr. Doordraaien, aan 
de zwier zijn; alleen in de uitdr. hij gor rel t 
m a a r door (van iemand die een paar dagen 
onder water geweest is). - Vgl. GORRELEN. 

doorhaalder, znw. m. Daarnaast deurhaal
der. Bij de kaasmakerij. Het werktuig, waar
mede de gestremde melk wordt doorgehaald. 
Synon. kliender; zie aldaar. 

doorhaalderskom, znw. vr. Kom, waarin het 
wasgoed wordt doorgehaald. 

doorhalen, zw. ww. Daarnaast deurhalen. 
Zie de wdbb. - Bij de kaasmakerij hetzelfde 
als klienen; zie aldaar. - Vgl. DOORHAALDER. 

doorloop, znw. Daarnaast deurloop. Zegsw. 
't Is deurloop met hem, hij is mal, er 
loopt een streepje door. 

doorlopen, st. ww. Daarnaast deurlopen. 
Zie de wdbb. - Deurlopend krediet, 
schertsende benaming voor een geheim ge
mak. 

doorn, znw. m. Zekere plant. Een soort van 
distel, met één hoge stengel en weinig blade
ren. Lat. Carduus crisp us (VAN HALL, Landh. 
Flora 117; OUDEMANS, Flora, 2, 128). Ook de 
Circium lanceolatum (VAN HALL, Landh. 
Flora 118) wordt aldus genoemd. - De overige 
distels heten st ek els (s ti k keI s); zie aldaar. 
Een soort van d oor n s draagt de naam van 
Haagse dames. 

doorpuimen, zw. ww., intr. Daarnaast deur
p u i men. Doorzetten, stijf doorgaan met wat 
men doet (lopen, enz.) (de Koog). II Hij puimt 
maar deur. 

doorroker, znw. m. Daarnaast de u r rok e r. 
Zie de wdbb. - Ook: een losbol, lichtmis. II 
't Is 'en deurroker: hij heb zen vader al heel 
wat centjes 'ekost. - Evenzo in Groningen 
(MOLEMA 72). 

doorslag, znw. onz. Daarnaast de u r s I a g. In 
de bouwkunde. Benaming van de balken die 
op de stenen voetingspilaren van een gebouw 
rusten en waarover de vloerrichels worden 
gelegd. II 'Et deurslag rust meestal op 'en 
peuluhoutje. Vijf doorslagen, lang 15 M., Uit 
een bestek (19de e.). 
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doorsteken, st. WW., trans. Daarnaast de u r
steken. - Iemand do orsteken, iemands 
arm nemen, de arm door die van een ander 
steken. 11 Zie zo, steek me nou maar door. 

doorstompen, zw. ww. Daarnaast de u r s t 0 m
pen. Bij het biljarten, als benaming voor een 
ongeoorloofde wijze van spelen. Als de drie 
ballen in een rechte lijn liggen, de beide 
voorste met de keu tegen elkaar duwen en 
beide door de hevigheid van de stoot tegen 
de derde aan doen vliegen. Ook doorbon
ken, doorjassen en doorjenzen ge
noemd. 

doortuinen, zw. ww.; zie DEUNEN. 

doorvazelen, zw. ww., intr. Daarnaast deur
va zei e n. Doorzetten, doordruisen, toedoen. 
Zie FAZELEN. 11 Hij vazelt maar door (hij rede
neert maar toe, hij gaat zijn gang maar). 

doos, znw. vr. Zie de wdbb. - Een doosje 
(uitspr. dosie), twee sneetjes koek met boter 
er tussen (Zaandam). 11 Wacht, ik wil nog wel 
'en doosje. - Vgl. DUITSDOOSJE, WIEZELDOOS, 

STUIVERSDOOSJE. 

dop, znw. m.; zie de samenst. HARPDOP, KIEN

DOP, URKEDOP, WAAIDOP en HOPPEDOPJESMAN, 

DOPJESSPEL, DOPPEHOK, DOPPESTEEN. 
dopjesspel (uitspr. doppiesspel), znw. onz. 

Daarnaast doppiesspul. In de uitdr. 't is 
dop p i e s spe 1, 't is vergeefse moeite. 11 Dat 
ken-je gerust laten, 't is toch doppiesspul. De 
Advocaat Leoninus wilde eigentlyk met die 
woorden te kennen geven, dat, vermits het 
soude zyn dobjes spel, indien hy voor zyne 
Meesteres quam te pleyten by Rechters, welke 
hy wist dat haar party waren, hy bedankte 
voor de klugt, Schuytpraatje 7. - Dop je s
spe I is eigenlijk een goochelspel. De gooche
laar op de kermis plaatst een zes- of achttal 
kleine bekertjes of dopjes omgekeerd op de 
tafel en verbergt een balletje onder één daar
van. De omstanders moeten dan raden onder 
welk dopje het zich bevindt. Daar dit raden 
meestal vergeefs is, heeft dop jes spe 1 de 
betekenis van onbegonnen werk, vergeefse 
moeite, gekregen. - Het woord is ook elders 
in Holl. en Friesl. bekend; vgl. HALBERTSMA 

715. 
doppehok, znw. onz. In een pelmolen. Het hok, 

waar de doppen van de gepelde garst worden 
geborgen. 11 (Zij) mogen... geen doppe uyt 
het dophok opscheppen al rokende (nl. tabak 
rokende), Hs. pelderscontract (aO 1728), Zaanl. 
Oudhk. 

doppemeel, znw. onz. Fijngemalen doppen (b.v. 
van rijst, cacao enz.). 11 Vroeger was 'et 'en 
oliemolen, maar nou wordt er doppemeel mee 
'emalen. 

doppesteen, znw. m. Ook doppestien. In 
sommige pelmolens. Stenen boven in de kap, 
om doppen te malen. 11 De molen raakte in 
de brand deur 'et warm lopen van de doppe
stienen. 

dorp, znw. m. (?); zie DARP. - Als znw. onz. 

doorsteken - dotje 

Zie de wdbb. - Het rooie dorp, de ge
vangenis. 11 Hij is nê 'et rooie dorp. - Ook 
elders bekend. 

dorrel, znw. m. Ook in de samenst. sn 0 t
dorrel. Neusvuil, snot. 11 Hè, wat kwam er 
'en dorrel uit (bij het neussnuiten). - Zie 
DORRELEN. 

dorrelen, zw. ww., intr. Snotfen, het snot op
halen in een vuile neus (de Wormer). Zie 
DORREL. 11 Je moete niet zo dorrelen. 

dors, bnw. en bijw. Dwars. Thans bijna geheel 
door Ned. d war s verdrongen. Als znw. is 
dor s echter nog algemeen in gebruik. Een 
dor s is een dwarssloot, die de verbinding 
vormt tussen ellige parallel lopende hoofd
sloten. Het woord is onz., doch heeft onder 
invloed van het daarnaast gebruikelijke dor s
sloot ook het vr. geslacht aangenomen, dat 
thans het gewone is. Het aantal dor sen is 
in de waterrijke Zaanstreek zeer talrijk. Naast 
dor sen dor s sI oot vindt men in geschriften 
soms dwars en dwarssloot. 11 De dors 
van de molen het Hart (te O. Zaandam). De 
Duinmaaiersdors (dors bij de molen de Duin
maaier, te O. Zaandam). De dors bij de Paap 
(molen op de Koog). De Wijdewormer-dors. 
De Zoete1aarsdors (onder Oostzaan). De Wel
potsdors (te Wormer). Papendors (te Zaan
dijk), de lange dors (te Zaandijk en te Oost
zaan), Dorssloot (te lisp), Kaart v. d. Uytw. 
SI. 12. Recht oestwaert uut ten halver dors
sloet toe, Hs. T. 118, fa 30 ra (Westzaanden, 
aO 1653), provo archief. Mits (zij) een vrije 
vaart door de dorssloot vant Stickelpadt sulle 
hebbe, en dat alle 30ft 4 jare de geheele sloot 
en 't dors sall moete opgediept werden, Hs. 
(W. Zaandam, aO 1705), Zaanl. Oudhk. 
Schout en Schepenen... ordonneren... dat 
alle de Slooten beoosten de weg ... , als 
meede alles dwarsen of dwarsslooten aldaar 
sijnde, zullen moeten worden gesuyverd van 
allerlei Kroosen, Flappen, Rieden en Ruygten, 
Handv. v. Assend. verv. 514 (aO 1772). -
Dor s is met d wor s een bijvorm van 
d w ers, d war s. Zie OVERDORS en vgl. 
DWORS. 

dorsen, zw. ww.; vgl. DARS. 

dorssloot, znw. vr.; zie DORS. 

dorsten, zw. ww.; vgl. UITDORSTEN. 

dot, znw. m.; vgl. KALEDOT, KALKEDOT en DOTEI. 

dotei (uitspr. dot-aai), znw. onz. Ei, waarin 
zich reeds een vogel begint te ontwikkelen. 
Ook elders in gebruik; VAN DALE vermeldt 
do dei, vuil ei. 11 Ei, ei, dotei, allerhande 
eiertjes (begin van een kinderrijm). Hè, dat's 
gemien om me met 'en dotei te gooien. - Vgl. 
KALEDOT. 

dotje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: een 
slordige vrouw, slons (Zaandam). 11 't Is 'en 
dotje. Waarschijnlijk een toepassing van dot, 
dat soms aanduidt een smerige, onooglijke 
bundel of frommel van iets; vgl. b.v. een 
dotje poetskatoen (voor de machinekamer). 



dottelen - drachtig 

dottelen, zw. ww.; zie DODDELEN. 
douw, znw. m. Duw. Zie DOUWEN. 11 Geef 'em 

maar 'en douw. Het ken wel teugen - 'en 
douwtje. - Evenzo elders in Holi. 

douwen, zw. ww. Duwen. Zie de wdbb. 11 Je 
moete niet zo douwen. - Formule, haastig 
uitgesproken als iemand iets vindt en zich het 
gevondene wil toeëigenen: V i n d, hou d, 
zak kie 'douwd, ik vind, ik houd, Ct wordt 
in mijn) zakje gedouwd. - Vgl. DOUW, DOUW
VLOOT, UITDOUWING. 

douwvloot, znw. vr. Bij de kaasmakerij. Het 
vlakke, houten bakje, waarin de kaas geplaatst 
wordt, wanneer zij met de hand wordt geperst. 
Alsdan wordt er met de hand op de opvolger 
gedouwd (geduwd). Geschiedt het persen 
onder de pers, dan staan de kaaskoppen op 
een ander soort van bakken, die per s
v lot e n worden genoemd. 

doven, zw. ww., trans.; zie DOGEN. 
dra, bijw. Daarnaast d r ê. Zie de wdbb. I! ZO 

drê as ik thuis kom, zeI ik 'et doen. 
draad, znw. m. Daarnaast d ree d. Zie de 

wdbb. - Zegsw. D a ar is dr a ad an, dat 
gaat vlug, met gang; b.V. als iemand snel 
voorbij stuift, als een steen met kracht door 
de lucht vliegt, enz. Ook hetz. als d a a ris 
doek an, dat duurt lang. - Dat bennen 
lange drêden, daar is heel wat aan vast, 
daaraan is heel wat te doen. - Als een trekpot 
langzaam giet, zegt men: Nou, dafs ook van 
dreedje kom-uit (omdat de straal haast zo is 
als een draad). - Vgl. de samenst. DRUMMEL
DRAAD. 

draagdeel, znw. vr. Meerv. dra a g del e n. Bij 
pakhuizen en molens. Een stevige deel, die bij 
het lossen van zaad, enz. van het gangboord 
der schuit naar de wal, of van daar over 
schragen naar de ingang van het pakhuis 
YI'ordt gelegd, en waaroverheen het zaad ge
dragen wordt. 11 2 Schraagen, 2 stortdeelen, 
1 draagdeel, Invent. oliemolen (0. Zaandam, 
aO 1809), Zaanl. Oudhk. 

draai, znw. m. - 1) Draaiing. Zegsw. Zij n 
dra a i heb ben, zijn zin hebben, genoeglijk 
bezig zijn. 11 Nou heb-je je draai, hè? Hij heb 
zijn draai, hoor ('t is geheel naar zijn zin afge
lopen, of hij is met iets bezig, dat geheel met 
zijn zin overeenkomt). - Bij de zeildoek
weverij . In de dra a i, in bewerking; van het 
garen, waarvan het doek geweven wordt. Het 
garen is in de draai van het tijdstip af, dat het 
in het ziedhuis komt om gekookt te worden. 
totdat het op zolder wordt gebracht om op 
kleur te worden uitgezocht. Met het opmaken 
van de balans wordt opgegeven, hoeveel garen 
er gereed is en hoeveel in de draai. 11 Hoeveel 
ketels heb-je nog in de draai (hoe groot is de 
hoeveelheid garen, die nog in bewerking is, 
garen voor hoeveel ketels ligt er nog op het 
veld te bleken, is er in de kuip, enz.)? 
2) Draaibrug. Thans verouderd. 11 Eerstelijk 
soo is ... sijn versoeck geconsenteert om over 
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de sloot agter sijn huys ... te moge leggen een 
brug, ofte wel een dray, soo wijt als de 
Wouder sluys en op die hoogte als de andere 
Bruggen ofte draye over deselve sloot, Hs. 
(aD 1727), archief v. Krommenie. Symon Nan
nings wort geconsenteert aende dijck een dray 
te mogen leggen, Hs. (aD 1693), aldaar. 
(Wordt geordonneerd), dat de draye gelegen 
over de Gouw sulle moete wijt sijn 20 voet, 
item de draye over de Weerpatsloot gelegen 
sulle moete wijt sijn 17 voeten, Hs. keur 
(Oostzaanden, aO 118), archief v. Zaandam. 
Een vryen perseel ackerlants gelegen in den 
ban van Westzanen recht beneven den draey 
vuyt, Hs. U. 137 (aa 1598), provo archief. -
Op oude kaarten wordt een dra a i vermeld 
benoorden Krommenie bij de Wouden. Hier
naar zal genoemd zijn het geslacht OVER DE 
DRAY, dat in de vorige eeuw te Krommenie 
voorkomt. Een Cornelis Claesz. over de Dray 
wordt vermeld aO 1699 en 1708. - Te Oostzaan 
is dra a i nog bekend als naam voor een brug 
die uit één enkele plank bestaat, welke om eell 
pen draait. - Ook in Friesl. en Groningen kent 
men dra a i in de zin van smalle draaibrug 
voor voetgangers. - Vgl. DREITJE. 

draaien, zw. ww. Vroeger ook d rei e n. Zie 
de wdbb. 11 De Prince wimpels weyen, zie 
Janmaat 't hoedje dreyen, BUTTER, De Zaan 4. 
-- Vgl. DRAAI, DRAAIOOR, DRAAISCHOEN, DREITJE 
en AANDRAAIEN. 

draaiertje, znw. onz. Een wind, juist sterk 
genoeg om de molen draaiende te houden. 11 

Er was vannacht niet veul wind: zo'n 
draaiertje. 

draaioor, znw. m. en vr. Iemand, waar men niet 
op aan kan. Synon. draaischoen; zie aldaar. 

draaischoen (uitspr. draaiskoen), znw. m. en vr. 
Iemand die alles verdraait, onbetrouwbaar 
persoon, huichelaar. 11 Och, ze is zo'n draai
schoen. - V gl. DRAAIOOR. 

drabbig, bnw. Zie de wdbb. - Van personen. 
Onlekker, ongesteld. 11 Ben-je wat drabbig 
vandaag? - Soms ook lui, traag. 11 't Is zo'n 
drabbige vent. - Vgl. DRAB ZAK. 

drabzak, znw. m. - 1) In een oliemolen. De 
druipzak, waardoor men de olie filtreert, en 
waarin dus de drab achterblijft. 
2) Een lummelige, logge vent. 11 't Is 'en drab
zak van 'en kerel. Zo'n drabzak. - Bij de 
17de-eeuwse Hollanders komt in dezelfde zin 
voor drafzak. Vgl. b.V. BREDERO, Moortje 
906:,,0 dien oude draf-sack" Draf en drab 
zijn verwante woorden van gelijke betekenis. 
- Vgl. ook DRABBIG. 

drabzakkig, bnw. Lummelig, lijzig. Zie DRAB
ZAK 2. 11 Loop niet zo drabzakkig. - In 
Drechterland kent men dra f zak als scheld
naam voor iemand die zeer lui is. 

drachtig, bnw. Van molenwieken. Gelijk van 
dracht, evenwichtig zijnde. Is een der wieken 
te zwaar en de roede dus niet drachtig, dan 
loopt de molen moeilijk en kan alleen een 
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sterke wind hem draaiende houden. 11 De 
molen loopt zwaar, we moeten 'em weer 
drachtig maken. Van buiten kan een wiek of 
twee niet drachtig staan, waar door de Windt 
... haar niet doet snel omgaan, SCHAAP, 
Bloemt. (ed. 1724), 151. - Zie WANDRACHTIG. 

draf, znw. m.; zie KIPPEDRAF en KWIKKELDRAF. 
dragen (droeg,'edroegen), st. ww. Daarnaast 

soms nog d r ê gen. Zie de wdbb. 11 Wil-je me 
effies helpe drêgen? "Wat is daar an ~e
legen?" "Nou, de juffrouw moet de schoentjes 
zelf drêgen" (uit een kinderrijm), De Gids 
1893, 111 29. Den 17 Dito is Cees Loene over
leden, den 20 Dito sijn vrouwen sijn agter 
malkander gedroege, Joum. Hoogeboom, 
April 1724. - Vg!. OPDRAGEN en DRAAGDEEL. 

drager, znw. m.; Vg!. ZAKKEDRAGER. 
dral, bnw. - 1) Stijf gedraaid. 11 Dral garen. 

Een dral touw. 
2) Als gedraaid; dus rond, stevig, vast, ge
drongen. :1 Dat kind het zukke lekkere dralIe 
billen. Een dralIe jongen. 't Is dral goed (van 
stevige, vette aal). - Vandaar ook: Dat 
broekie zit dral (gespannen). Het waait flink, 
't zeil staat zo dral (bol, rond). - Ook als 
geslachtsnaam DRAL. 
3) Stijf, doch niet vast. 11 Die manchetten 
bennen dra!. Hoe meer dat je roere, des te 
dralder wordt de pap. 
4) Bol; van de wind. Nu verouderd. 11 S.W. 
wint met een dralIe koelt, Joum. Gijsen, 
8 Jan. 1682. 
Het woord is ook verderop in N.-Hol!., in 
Fries!., Gron., Oost-Fries!., Nederd., Hoogd., 
enz. bekend; zie de wdbb. Het is verwant met 
drillen, draaien. In de Neder!. schrijftaal is 
het zeldzaam; OUDEMANS geeft alleen een 
voorbeeld van "dralIe benen en kuiten" (VAN 
FLVERVELT, Henrik en Pernille 14). - Eertijds 
was in N.-Holl. ook de vorm drel in ge
bruik. 11 (Het wordt zomer:) De Boomen met 
haar Bloeyzel staan, de Jonge-luy we 'er 
buyten gaan, ... de Erte-peulen worden drel, 
Maygift 46. Appelen, Peeren, Peulen drel, die 
haalt men daar, verstaat my wel, Hoorns 
Liedboek 108. - Vg!. Gron. drel, stijf van 
de slaap (van oogleden), op DRUL. 

dralte, znw. vr. In de uitdr. in de dra 1 t e 
zit ten, in de benauwdheid zitten. Vg!. DRAL. 

11 Ze zat zo in de dralte; ze wist niet hoe ze 
er mee an most. 't Was zo'n rommel: 'k zou 
net de boel wet oproden (opruimen) en deer 
kwam domenie; wet zat ik in de dralte! 

dram, bnw. Drukkend, broeiend; van het weer. 
Niet slechts in de zomer is het dram, maar 
ook bij koud, doch benauwend weer. Synon. 
drammig. 11 Wat is 'et dram weer vandaag, 
't is of de lucht op je hangt. 't Was de hele 
dag al zo dram, 't is geen wonder dat er 
onweer komt. - In de Wormer zegt men 
d rem, in de zin van vochtig, klam. 11 't Is 
overal zo drem in huis, alle muren ben nat 
(b.v. bij het intreden van dooi of bij broeiend 

drachtig - dreed 

weer). Synon. drems. In de Beemster kent 
men zowel dra mals d rem en heeft het 
woord beide betekenissen (BOUMAN 22). -
Soms gebruikt men dram en drammig ook 
in de zin van lui, loom. Synon. drabbig. 11 

't Is zo'n dramme (drammige) vent. 
Dram, drem, is verwant met Mn!. drem
men, dringen, benauwen, waarbij ook b e
dremmelen hoort. Zie de wdbb. Elders 
kent men dra mme n in de zin van dwingen, 
drenzen van een kind (Fries!., Oost-Fries!., 
Nederduits!., Geider!.). 

drammig, bnw. Hetz. als dram; zie aldaar. 1: 
Over dag zuk drammig weer en 's avonds zo 
koel, dan krijg-je 'et net weg. - Dra m mig 
is ook in het Ndd. bekend. 

drangwater (met hoofdtoon op drang), znw. 
onz. Water, dat door de vloer naar boven 
dringt. 11 't Water staat zeker hoog, want we 
hebben last van drangwater in de kelder. Er 
komt drangwater door de vloer. 

drank, znw. m. Zie de wdbb. - Ook spoeling, 
draf. In het bijzonder het zure vocht, dat bij 
de stijfselmakerij ontstaat en dat van de 
stijfsel, die zich in de kuipen gevormd heeft, 
wordt afgeschept. Dra n k is een zeer gewild 
veevoeder. Tegenwoordig worden echter ook 
de vaste bestanddelen uit de drank gehaald 
en tot koeken samengeperst. 11 Daar gaat een 
schuit met drank, die komt zeker van het 
stijfselhuis. Evenzo in Fries!. (HALBERTSMA 
739). - Vg!. DRANKBAK, DRANKKUIL, DRANK
TAFEL. 

drankbak, znw. m. Bij de stijfselmakerij. De 
bak, waarheen de drank (afval van de stijfsel) 
wegvloeit. Zie DRANK. 

drankkuil, znw. m. De kuil, waarin door de 
boeren de drank (spoeling) wordt bewaard. 
Zie DRANK. 

dranktafel, znw. vr. Bij de stijfselmakerij. De 
brede houten goot, waarlangs de drank (zie 
aldaar) langzaam afvloeit. Op de tafel blijven 
dan de stijfseldelen achter, die later worden 
afgeschept. 

dransbalk, znw. m. Huilebalk, schreiend kind. 
Zie DRANZEN. 11 Lillike dransbalk, hou je stil. 
- "Dransbalk, potje kalk, driemaal om een 
oortje. Zet je potje op de sluis: morgen komt 
de dransbalk thuis" (sclzeldrijmpje). 

dranzen, zw. ww., intr. Drenzen, dwingerig 
schreien; van kinderen. 11 Dat kind loopt 
altoos te dranzen. Drans nou niet langer, of 
je zeI te bed. - Dra n zen is ook verderop in 
N.-Holi. en in Gron. gebruikelijk; drenzen 
komt gewestelijk ook elders in Holl. voor 
Zie FRANCK op d ren zen, en vgl. DRANSBALK. 

drasbroek, znw. m. Sukkelige, logge vent. il 
Hè, wat is dat 'en drasbroek. Willem is zo'n 
komiek drasbroekie, 't is net 'en meisie. - Het 
woord is in de 17de- en 18de-eeuwse HoIl. 
kluchten zeer gewoon; zie OUDEMANS 2, 141. 

drebbel, znw. m.; zie zegsw. op REBBEL. 
dreed, znw. m.; zie DRAAD. 



dreef - driel 

dreef, znw. vr. Klap, oorveeg. Alleen nog in de 
zegsw. een klap en drie dreven, as je 
mee r heb ben w ill e, dan zei ik j e 
mee r ge ven, als uitdaging tot een klop
partij. 

dreien, zw. ww.; vgl. DRAAIEN. 

dreigen (uitspr. draiga), zw. ww., intr. Voor
nemens zijn, van plan zijn. II Vader dreigt na 
de Koog te gaan, maar as je niet lank werk 
hebbe, ken-je hem misschien nog wel effies 
spreken. Dreig-je gauw weerom te kommen? -
Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 2, 101). 
D rei gen in deze zin komt reeds in het Mnl. 
voor (Mnl. Wdb. 1I, 395) en in de 17de e. bij 
HOOFT (OUDEMANS, Wdb. op Hooft 79). -
Naast d re i ge n was vroeger ook drie gen 
in gebruik. II "Hoe laat denkt gy (weer na 
huis) te gaan, wel te verstaan met wat schuit." 
(Boer:) "Wel ik dagt merge vroeg maar na 
huis toe te loopen, maar het kan my zo veel 
niet schelen, om het seischop wil ik dan wel 
mee vaaren; driegt men Heer merge ook weer 
om, en met wat schuit?", Vlugtende Banque
roetier 47. Evenzo ook bij HOOFT (OUDEMANS, 

Wdb. op Hooft 80). Tegenwoordig is drie
gen nog bekend in de Beemster, maar in de 
enigszins gewijzigde bet. van voornemens zijn, 
doch dat voornemen niet ten uitvoer brengen, 
dus dralen, talmen. II Men moet niet driegen 
maar doortasten, door lang te driegen gaat 
soms de beste gelegenheid verloren (BOUMAN 

23). Leg maar niet te driegen (Navorscher 8, 
89). Ook in Fries!. (Makkum) was d r i e g je, 
voornemens zijn, in gebruik, en daarnaast in 
dezelfde zin ook d rou w je (HALBERTSMA 736 
en 757). Bij de 17de-eeuwse Amsterdammers 
is d r i e gen in de gewone betekenis van 
dreigen zeer gewoon. II lek bin veur gien 
driegen vervaert, BREDERO, Spa. Brab. 1838. 
Een gedriegt man leeft wel zeven jaar. Alle 
drieghers vechten niet, SPIEGHEL (ed. VLA

MING), 283. Zie verder OUDEMANS, Wdb. op 
Bredero 92, Wdb. op Hooft 80. 

Dreitje, znw. onz. Naam van een stuk land op 
de Koog. Thans onbekend. II Het Dreytje 
(aO 1735). - Misschien hangt de naam samen 
met dra a i; zie aldaar. 

drel, bnw.; zie DRAL. 

drem, bnw.; zie DRAM. 

drempel, znw. m. Daarnaast ook drumpel. 
Zie de wdbb. - Men spreekt ook van onder
en bovendrempel, van een kozijn. In de 
algemene taal zegt men in deze samenstellin
gen -d arp el; zie de wdbb. II De stijlen en 
bovendrempels (van de raamkozijnen) zwaar 
10 bij 12 duim, de onderdrempels zwaar 10 
bij 15 duim, Bestek woonhuis (Wormerveer, 
19de e.). 

drems, bnw. Hetz. als dremsj zie op DRAM. II 
Met die dooi is alles drems (vochtig, nat aan
geslagen; van muren, enz.). 

drenzen, zw. ww.; zie DRANZEN. 

dres, znw. m. (?) Bouwland, dat braak ligt en 
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zolang tot weide dient, meest voor paarden 
en schapen. II Stuur de peerden maar in de 
dres. - Evenzo in Waterland en W.-Friesl. en, 
althans vroeger, ook in Kennemerland. II 
Voorts dat men geen Paerden sullen kuyeren 
op eenige Dijcken, ten waer dat hy daer 
Dresschen by hadde, op de boete van 3 stuy
vers, (Akersloot, a 0 1661), LAMS 481; zie ook 
480, 482, 488. - Vgl. ROEMER VIS SC HER, Brab
belingh (ed. 1669) 68, 33: "De goede Jan 
heeft twee J aer geweest van huys, sijn landt 
leydt ter Dresch. .. daer is niemant die sijn 
Acker wil bouwen ter noot." - Zie HADR. 

JUNIUS, Nomencl. 249b: "ager novalis, 
nova I e, ver va c t u m. Al. brach acker so 
man das ein jar umb das ander seyhet, B. 
dreslant, lant dat dres leyt." KIL. heeft: lId r es, 
dres-Iand, Holl. j. dries" en "dries, 
dries-land, dres, dres-Iand, ager no
valis, novaie, vervactum; ager pascuus." -
D r i e s is vooral in Z.-Nederl. nog een zeer 
algemeen woord. Zie de wdbb. 

Dreumelen, znw. Naam van een sloot in het 
Westelijk deel van de ban van lisp, uit
komende op de Rijper-vaart. II Een stuk wei
land, gelegen langs de Wilde Vaart en Dreu
melen. 

dreutel, znw. m. - 1) Klein kind, dreumes. 
Ook bij VAN DALE en DE JAGER, Freq. 1, 81. II 
Een kleine dreutel. Wat 'en aardig dreutelt je. 
- 2) Onhandig persoon, teut. II Hè, wat ben-je 
'en dreutel, ken-je dàt niet eens doen? - Zie 
voor de afleiding van het woord FRANCK op 
dreutel en KOOLMAN op drötelen. - Vgl. 
DREUTELEN. 

dreutelen, zw. ww., intr. Onhandig of dom 
bezig zijn. II Hoe ken-je zo dreutelen! 't Is wel 
aardig zo'n klein kind zelf dreutelen te laten. 
- Zie DREUTEL en vgl. DREUTELIG, GEDREUTEL 

en VOORTDREUTELEN. 

dreutelig, bnw. Onhandig, onbevattelijk. Zie 
DREUTEL. II Ben-je altijd zo dreutelig? Zo'n 
dreutelige meid ken ik niet gebruiken. 

drie, telw.; vgl. zegsw. op STAAN. 

drie been, znw. m. Daarnaast d r i ebi e n. Een 
stuk land, dat aan de ene zijde in drie even
wijdige tongen (benen) uitloopt. Zie BEEN. II 
Hij het een van zijn stukken land verkocht, een 
driebeen. 't Is 'en driebientje. Dirck Wulmsz. 
driebeen, Jan Ouwels driebien, Maatb. Assend. 
(aO 1634). 

driegen, zw. ww., zie DREIGEN. 

driegroot, znw. m. Zekere munt, ter waarde van 
drie groten, d.i. 7Y2 cent. De benaming is 
thans bijna verouderd. - Synon. royaal. II 
't Kost 'en driegroot. 

Driehond, znw. m. Naam van land. Zie HOND 11. 
Driekoeven, znw. vr. Naam van land; zie 

KOEVEN. 

driel, bnw. Kregel, inwendig boos, driftig. II 
Ze sprak me maar aldoor tegen; ik wier 
(werd) op 't lest toch zo driel! Ik ben er om 
in tien winkels 'eweest, maar ik kon 'et ner-
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gens krijgen; ik wier er zo drielom. Wat 
ben-je gauw driel. - Waarschijnlijk behoort 
d r iel bij d ri e I e n, d rîlen, bijvorm van 
d r ill e n; zie DRlJLEN. D r i 11 e n beduidt o.a. 
beven, trillen. De eigenlijke betekenis van 
d r i e I zou dus kunnen zijn inwendig trillende 
van kwaadheid. 

drielicht, znw. onz.; zie TWEELICHT. 

Driemaad, znw. vr. Naam van land; zie MAAD. 

driestal, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van stukken land, die de driehoekige vorm 
van een d r i est a I hebben. 11 Dat drystaltgen, 
Polderl. Assend. I fO 28 rO (aO 1599). Jan 
Cornelissen Coppen driestal, Jan Baerten de 
suyder (noorder) driestal, Maatb. Assend. 
(aO 1635). De driestalI, Polderl. Kromm. (aO 
1680), fO 18. 

drieuurd, bnw. Drie (goede) uren (spenen) heb
bende; van een koe, die slechts uit drie van 
de vier spenen goede melk geeft. Zie UUR. I1 

Een drieuurde koe. - Ook als znw. I1 't Is een 
drieuurd. - Evenzo in Waterland (BOUMAN 23). 

driewield, bnw. Drie wielen hebbende; van 
voertuigen. I1 Een driewielde kar. - Vgl. TWEE

WIELD. 

driewouts touw, zie WOUT. 

drift, znw. vr.; zie KIPPEDRIFT. 

drijfboom, znw. m. Bij vissers. Een der lange 
stokken (van 30 voet lengte), die dienen om 
het net open te houden bij het vissen met de 
kuil. Aan weerskanten van de schuit heeft 
men een d r ij fbo om, waaraan het net is 
vastgemaakt; men laat de schuit drijven en 
het net wordt dan achteraan gesleept. 

drijfnat, bnw. Ook afgekort tot d r ij f. Druip
nat, doornat. II Hij kwam drijfnat thuis. Ik 
was drijf. - Ook elders gebruikelijk. 

drijfschuit, znw. vr.; zie DRIJVER. 

drijlbak, znw. m. De bak boven aan het drijl
wiel, waarin de lege (klossen) worden be
waard. - Zie DRIJL WIEL. 

drijlder, znw. m. Iemand, wiens ambacht het is 
te drijlen. Zie DRIJLEN. 

drijlen, zw. ww., trans. Bij de zeildoekweverij. 
Het garen, waarvan de schering zal worden 
gemaakt, op klossen winden (Krommenie, 
Assendelft). il Is 'et garen al 'edrijld? Van nu 
voort aen (sal) sich niemandt vervorderen om 
savonus naer achten te mogen dreylen off 
scheeren ... , off sullen moeten hebben een 
behoorlijcke luchter off lantaren, Hs. keur 
(aO 1687), archief v. Krommenie. Item dat 
alle de hennipc1oppers-molenaers, hekelaers, 
scheerders, drijlders, etc .... , idem ook eIken 
reeder die heekelen, drijlen ofte scheeren laet 
in sijn eygen huys, gehouden sullen wesen ... 
naer 't luyden van de klok het werk absoluyt 
te staecken, Hs. keur (aO 1732), aldaar. - Het 
Fri. kende d r i I j e, tril je, in de zin van 
spoelen, spoelen opwinden; vgl. KIL.: "d r i 1-
len, trillen, Fris. j. spoelen, tramam 
rhombo glomerare, & duplicare fila, conglo
merare fila." Een der betekenissen van d r i 1-

driel - drilder 

len is draaien. Zie de wdbb. Naast drillen 
nu heeft een bijvorm d r î 1 en bestaan. In 
Mnl. Wdb. 111, 407, is daarvan één bewijs
plaats opgetekend. Dat die plaats juist is over
geleverd, en d r i I e n niet maar een schrijf
fout is voor drillen, is bijna zeker, daar 
ook KIL. vermeldt: "d ri e Jen, j. d ri II en." 
Met dit d r îl e n kan d r ij 1 e n dus identisch 
zijn. - Zie verder OPDRIJLEN en de met DRIJL 

beginnende samenstellingen, en vgl. DRIEL. 

drijlhok, znw. onz. Een hok of afgeschoten deel 
van een huis, waarin gedrijld wordt. Zie 
DRlJLEN. 

drijlhuis, znw. onz. Een huis, waarin gedrijld 
kan worden, en waarin zich dus een drijlwiel 
en een scheerraam bevinden. Zie DRIJLEN. 11 

Te koop een gebouw, ingericht tot drijlhuis. 
drijlklos, znw. m. Klos, waarop men het garen 

windt, dat de schering voor het zeildoek moet 
geven. Zie DRIJLEN. Is het garen opgedrijld, 
dan worden tien drijlklossen naast elkaar op 
het klos sen rak geplaatst en de draad van 
daar naar het sc h eer r a a m geleid. Door 
dit rond te draaien wordt van die tien draden 
de sc her i n g gemaakt. 11 Hoeveul drijlklos
sen heb-je al klaar? Der zit 'en drijlklos in de 
hobbel (in de war). Een lege drijlklos. 

drijlwiel, znw. onz. Het werktuig, waarmede 
men drijlt; een wiel, dat men ronddraait, en 
dat daardoor het over de haspel gehangen 
garen op de drijlklossen windt. Zie DRIJLEN. 

Een soortgelijk wiel om te spoelen (de weef
spoelen op te winden) heet spo e I wie 1. 

drijven, (uitspr. draivi1), st. ww. Zie de wdbb. -
1) Trans. Zie een zegsw. op GEPIKT. 

2) Intr. Ook haastig lopen, voortsnellen. 11 

Zeg ers, wat drijf jij er over heen? Hij drijft 
(holt) over de vloer. - In het Mnl komt 
d r i ven reeds in een dergelijke zin voor, b.v. 
Wal. 8466: "Die vos quam tote hem ghedreven 
(gesneld)"; zie Mnl. Wdb. II, 419. Bij de 17de
eeuwse Hollanders vindt men d rij ven dein 
de zin van in allerijl, plotseling, en naar het 
schijnt is dit hier en daar in N.-Holl. nog ge
bruikelijk; vgl. Taalgids 2, 101. 

drijver, znw. m. Daarnaast d rij f s c h u i t. Een 
soort van vissersvaartuig. Eigenlijk een schuit, 
die men met de stroom laat meedrijven. I1 

Zy bequamen een Visschers Schuit, die wy 
Drijvers noemen, en ... op het Ye veel uit 
visschen voeren, SOETEBOOM, S. Arc. 573. Als 
hy nu in de Drijver was, leiden se de riemen 
in, lieten de Schuit met de vloedt te rugge 
drijven, aId. 574. - Ook elders in Holl. wor
den d rij ver s bij de visserij gebruikt, b.V. bij 
de zalmvangst. 

dril, znw. m. Zie de wdbb. - Een dril heb
ben, zenuwachtige haast aan de dag leggen. 11 

Wat heb-je weer 'en dril, je zelle vast wel op 
tijd an de trein wezen. Ze zit nooit ers rustig 
bij je, ze het altijd zo'n dril. - Vgl. DRIEL, en 
zie de samenst. POEPEDRIL. 

drilder, znw. m. Harde wind. II 't Is 'en ouwer-



drilder - droog 

wisse (ouderwetse) drilder vandaag. Wat 'en 
drilder! - Misschien een wind, die alles doet 
schudden en trillen. 

drinken, st. ww.; zie zegsw. op GIETER en vgl. 
DRANK. 

drip, znw. vr. Zeker onkruid, dat veel in granen 
voorkomt; een grassoort, Lat. Bromus (OUDE

MANS 3, 279 vlg.; VAN HALL, Landh. Flora 
262). - In verkl. drippie, een dripzaadje. II 
Er zit venl drip in dat lijnzaad. Zeef de drip 
ers uit de garst. 't Was of de muizen de drip
pies uit de lijnkoeken vandaan zochten. - In 
Twente heet de plant d rep of d rep s, in het 
Mhd. treis, trëise, Hoogd. trespe. 
Elders in ons land heet dit gewas ook d r a
vik en draverik. - Vgl. DRIPKOEK, DRIP

ZEEF. 

dripkoek, znw. m. Lijnkoek, gemaakt van :aad, 
waar veel drip in zit. Zie DRIP. II Er wazzen 
veul muizen in de schuur, maar ze zatten 
alleen an de dripkoeken; de beste lijnkoeken 
lieten ze staan. 

dripzeef, znw. vr. Zeef om de drip uit het zaad 
te ziften. II Twee drip-zeven, lnvent. pelmolen 
(aO 1793), Zaan!. Oudhk. 

drit, znw. m. Drek, mest. - Evenzo elders in 
N.-Holl. Het woord kom o.a. voor Handv. v. 
Ench. 197b (aO 1654). - Drit behoort bij 
d r ij ten, zijn gevoeg doen. Zie voor de ver
wante vormen in andere streken Mnl. Wdb. 
op dreet en drite. - Vgl. KIPPEDRIT en 
DRITTEN. 

drits, znw. In de uitdr. a n de d rit s zij n, 
diarrhee hebben (Assendeift). V gl. DRIT. -

Ook in het Stad-FrL 
dritten, zw. ww., inte. Zijn gevoeg doen. Zie 

DRIT. 
droel, znw. m. en vr. Hetz. als drol; zie aldaar. 

- Evenzo in het Stad-Fri. 
droelen, zw. ww., intr. Hetz. als drollen; zie 

aldaar. 
droelig, bnw. en bijw. Hetz. als drollig; zie 

aldaar. 
droger, znw. m.; zie POLDROGER. 
drok, bnw. en bijw. Druk. Zie de wdbb. -

Zegsw. Maak je niet drok, het kind is 
er, maak geen onnodige drukte. - Hij heb 
'et zo drok as de schout van 'et dorp, 
en die had één koe. - In verkl., als znw. 
drokkie, drukkie, drukte. II Wat 'en 
drokkie (wat een onnodige drukte). Wat het-i 
weer 'en drokkie. Nou, heb maar zo'n drokkie 
niet. - Ook: Maak geen drukkie (maak geen 
ruzie). 

drokslees, znw. m. en vr. Een druk en levendig 
persoon, druktemaker, levenmaker, wildebras. 
li Trijn is 'en drokslees, ze brengt de rest 
altijd an de gang. Wat ben-je toch 'en drok
slees. - D rok s lee s is misschien samen
gesteld met si eed s, slede. Vgl. DROKSTEVEN. 

droksteven, znw. m. en vr. Hetz. als drokslees; 
zie aldaar. II 't Is zo'n droksteven. Jan is 'en 
aardige jongen, maar 't is me 'en droksteven. 
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- Vgl. voor de vorming Fri. babbelskute, 
ra ff els k u te, babbelkous (HALBERTSMA 141). 

drokte, znw. vr. Drukte. - Zegsw. K 0 u d e 
dra kt e, overdrijving, onnodige bedrijvig
heid. 1I Heb maar niet zo'n kouwe drokte. -
In dezelfde zin ook k 0 uwe dra k tem e t 
lawaaisaus; vgl. LAWAAISAUS. 

drol, znw. m. en vr. Daarnaast dra e I. Iemand 
die onhandig en onbevattelijk is, dreutel, teut. 

11 Daar laat me die drol alles uit 'r handen 
vallen. 't Is toch zo'n droel, niks doet ze goed. 
Je bennen 'en droel, dat je dat niet eens be
grijpe. - Het woord is één met Ned. dra 1; 
vgl. een dergelijke overgang van betekenis bij 
Ned. dreu tel, enz. De verwante woorden 
komen in allerlei uiteenlopende opvattingen 
voor; zie de wdbb. - Vgl. DROLLEN, DROLLIG, 

DRUL. 

drolbaars, znw. m. Schertsend voor in de sloot 
drijvende faecaliën. 

drollen, zw. ww., intr. Daarnaast d r 0 el e n. 
Onhandig bezig zijn, onnozel zijn, dreutelen. 
Zie DROL. II Och meid, droel niet zo. Wat ben 
ik nou an 't drollen, ik gaan uit om 'en doek 
te halen en nou kom ik an mit 'en naaIde
koker. Och moeder, wat ben-je an 't drollen, 
daar hebben we 't ommers niet over. Wanneer 
een iris en jeugdig Kindt het praten leeren 
eerst begint, soo heeft zijn praten weynig 
val ... ; het drolt en praet, men weet niet wat, 
ja 't praet dat naeuw' zijn Moeder vat, 
SCHAAP, Bloemt. 135. 

drollig, bnw. en bijw. Daarnaast d roe I i g. 
Handelende als een drol (droel), dreutelig, 
onnozel. Zie DROL. II 't Is toch zo'n droelige 
vent. Wat heb-je dat weer droelig 'edaan. Dies 
of ik al wat drollig schrijf, en juyst niet in de 
maet en blijf, en hou al vry een Boersche 
stijl, . " soo neemt 'et echter in het goed', 
SCHAAP, Bloemt. 136. 

drommel, znw. m. Duivel. Zie de wdbb. -
Drommels op 'en ... ; de drommel 
op 'e n . " 11 Dat scheelt de drommel op 'en 
end (dat scheel een drommels eind, een heel 
stuk). Je heb er drommels op 'en gemak van, 
as er vertrouwd volk bij 'et inladen is (je hebt 
er drommels veel gemak van . .. ). - De uitdr. 
is niet duidelijk en wellicht door analogie ver
vormd. Vgl. Fri.: it is ien dîwelommen 
pine, ie n de al e ommen j ild, i en d iker
om men f j i I d, een duivelse pijn, drommels 
veel geld, een zeer groot veld, ie n ho n t
om men e in', een verbazend eind (HAL

BERTSMA 671). - In navolging van drom
mels op is men, drommels door een 
soortgelijk woord vervangende, ook gaan 
zeggen: Wat heb-je verbazend op 'en ken
nissen (verbazend veel kennissen). 'k Heb er 
deksels op 'en schik 'ehad (duivekaters veel 
pleizier). - Vgl. ook: dik-op (b.v.: we krijgen 
dik-op regen) en v 0 1-0 p, overvloedig. 

droog, bnw.; vgl. droge bokking op BOK-
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KING. - Zegsw. Zo droog as bien, zeer 
droog. 

droogpruimer, znw. m. Vervelende saaie vent. 
11 Wat'en droogpruimer. - Evenzo elders in 
Hall., Utrecht, Overijsel; vgl. HALBER TSMA 
758. 

droogt, znw. vr. Met de gewone N.-Holl. afkor
ting VOor dra 0 g t e. 11 Het gras het van de 
zomer toch zo'n last van de droogt. 

droop, znw. m. Een ontsteking van de uier van 
melkkoeien en andere zoogdieren, waardoor 
de inwendige delen tot knobbels samentrek
ken; meestal een gevolg van het vatten van 
koude, soms ook van verkeerd melken. 11 De 
bonte koe heb de droop in 'et jaar (uier). -
Ook als naam van zekere ziekte van kraam
vrouwen. 11 Ze heb de droop 'ehad, toe ze 
drie weken oud-kraams was. - Zegsw. De 
dra 0 pin zij n e 11 eba gen heb ben, aan 
een ingebeelde ziekte lijden. - Evenzo verder
op in N.-Holl. (BOUMAN 23) en in Friesl. 
(HALBERTSMA 756). 

Droost, znw. Naam van een stuk land bij 
O. Knallendam. 11 De kleine Droost. 

drop (I) znw. m.; zie zegsw. op HOP 11 en vgl. 
OZENDROP. 

drop (II), znw. vr.; zie PIJPJESDROP. 
drubben, zw. ww., intr. Het hoofd laten hangen, 

bij de pakken neerzitten, druilen. Meestal in 
verbinding met zit ten. 11 Hij zit maar al te 
drubben, nou zen vrouw dood is. Wat is er 
mit jou, dat je zo zitte te drubben? 

druif, znw. vr. Zegsw. De druiven ben
ne n rij p; gezegd als de knopen van een jas 
of broek er bij bengelen, er bijna afvallen. -
Dat is een cl r u i f i e, dat is een buiten
kansje. In dezelfde zin ook: Wel, dat is de 
druif in mijn mond, zei de smid en 
h ij ver k och tee n t ree ft. - D r u i f van 
iet s heb ben, met lust en ijver ergens aan 
bezig zijn. 

druil, bnw.; zie DRUL. 
druipbak, znw. m. In een oliemolen. De houten 

bak of goot onder de druipzak, waarin de 
gezifte olie druipt. 

druipen, st. WW.; zie zegsw. op SCHOTEL. - Bij 
het knikkeren. Twee knikkers tegelijk van 
zekere hoogte naar beneden laten vallen. Deze 
rollen dan meestal ver van elkaar en de mede
speler zegt in hoeveel schoten hij de ene 
knikker met de andere zal raken en wint 
indien hem dit gelukt. Vgl. BEETS, Na vijftig 
Jaar 183. - Bij timmerlieden het tegenover
gestelde van kippen; zie aldaar. 

druipsester, znw. m. In een oliemolen. De 
sester, waarin de gezifte olie loopt uit de 
druipbak. Zie SESTER. 

druipSlUipend, bnw. Sluipende, behoedzaam 
lopende om niet bemerkt te worden. 11 Druip
sluipend liep-i 'et raam voorbij. Wat kom jij 
daar druipsluipend an? 

druipzak, znw. m. In een oliemolen. De zak 
van zeildoek, waarin de olie gegoten wordt 

droog - drum pel 

om gefiltreerd te worden en waarin dan het 
dik achter blijft. - Synon. drabzak. 

druisig, bnw.; zie DRUISTIG. 
druistig, bnw. Daarnaast d r u i s i g. Onbesuisd; 

van personen. 11 Wees niet zo druistig, je 
gooie de boel nog van tafel. 't Is 'en handige 
meid, ze is alleen wat druistig. Wat ben-je 
toch 'en druisige jongen! - D r u i s tig komt 
in het Mnl. voor in de zin van onstuimig, 
geweldig; b.v. drustighe tiran, een seer druys
tighe becoringe (Mnl. Wdb. 11, 447). Bij de 
17de-eeuwse Hollanders vindt men het in de 
zin van onbesuisd; zie OUDEMANS, Wdb. op 
Bredero 95; DE JAGER, Freq. 1, 89. Het woord 
is afgeleid van het verouderde d r u i s t, 
kracht geweld, aandrang, vaart; zie Mnl. Wdb. 
op d r u u s t. - V gi. DRUISTIGHElD. 

druistigheid, znw. vr. Daarnaast ook d r u i s i g
hei d. Onbesuisdheid. Zie DRUISTIG. 11 Daar 
loop-je me in je druistigheid de theeketel 
onderste-boven. Ze het me mit 'er druisig
heid al heel wat borden 'ebroken. - Ook 
d r u i s tig hei d is in de oudere taal zeer 
bekend; zie Mnl. Wdb. 11, 447, OUDEMANS, 
Wdb. op Bredero 95. 

druk (I), znw. vr. Zegsw. Dat is net zij n 
d ruk, dat is juist wat hem past, wat bij hem 
behoort. - Oorspronkelijk wel van de druk 
(van de Bijbel), die voor iemands ogen de 
geschikte was? 11 Die knecht is net zijn druk. 
As dat ok je druk niet is, dan moet je die 
meid maar weer gaan laten. 

druk (11), bnw., zie DROK. 
drukslees, druksteven, znw.; zie DROKSLEES, 

DROKSTEVEN. 
drukte, znw. vr.; zie DROKTE. 
drul, bnw. Druilig, slaperig, waterig en ge

zwollen; van de ogen, vooral ten gevolge van 
verkoudheid. 11 Je hoeve (behoeft) niet te 
vragen of ze verkouwen is: wat staan der 
ogen drul. Zijn ogen stonden zo drul. Wat 
kijk-je drul. Wat zien-je der drul uit, heb-je 
slecht 'eslapen? - Evenzo verderop in N.-Holl. 
Vgl. ook May-gift 33: "Ziet hoe drul de 
Leeuw'rik staat, als 't niet na haar zin en 
gaat". - MOLEMA 88 vermeldt d rel, stijf van 
de slaap (van oogleden); vgl. DRAL. - Zie 
DROL en vgl. Ned. d r u i 1 e n. - Daarnaast 
ook d r u i 1. 11 Zen ogen staan druil van ver
kouwenis. 

drummeisdraad, znw. m. Daarnaast d r u m
d ree d. Bij de zeildoekweverij. Een der 
draden van het overschietende eind van de 
schering, dat, als het geweef klaar is, wordt 
afgesneden. De drummeldraden zijn 
ruim een halve el lang en worden door de 
wever gebruikt om gebroken draden te her
stellen. 11 Heb-je assieblieft 'en drum mel
dreedje voor me: 'et touwtje van me pijlen
boog is stukkend. - Ook elders bij wevers 
gewoon; vgl. de wdbb. op DROM, DREUM en 
DREUMEL. 

drum pel, znw. m.; zie DREMPEL. 



dubbel - duinmaaier 

dubbel, bnw. Daarnaast dub bel d, en eertijds 
ook dobbel. Zie de wdbb. - Dubbelde
bloot, dub bel d e-k ren te bol, bij het 
domineren; zie op BLOOT, KRENTEBOL. - De 
Dubbelde buurt (op de Koog, te West
zaan en te Wormerveer), dat gedeelte van het 
dorp, waar aan weerskanten van de weg 
huizen zijn gebouwd. 11 Hij woont in (of op) 
de dubbelde buurt. Evenzo in andere N.-Holl. 
dorpen. - Vgl. DOBBELKAMP. 

dUbbeltjesdikkertje, znw. onz. Een koek van 
een dubbeltje. Zie DIKKER. 

dubbeltjespondje, znw. onz. Dubbeltjesdik
kerfje, een pondskoek van een dubbeltje. 11 

Haal maar 'en dubbeltjespondje. 
dugd, znw. vr.; zie DEUGD. 

duig, znw. vr. De hoeveelheid hooi of stro, die 
te gelijk aan het vee wordt toegediend. Men 
bezigt het woord, onverschillig of het hooi 
daarbij aan een vork gestoken, in een mand 
gepakt of in de arm genomen wordt. 11 Voor 
ik na bed gaan geef ik de koeien nog 'en goeie 
duig (vork met hooi). Wanneer krijgen ze de 
leste duig? Ik zeI ze nog maar 'en duichie 
geven. Een grote en een kleine duig. De 
eerste en de tweede duig. Een middag- en 
avendduig. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

23) en in Gelderland (Navorscher 9, 27). 
duikelaar, znw. m. Daarnaast ook d u i k e r. 

Zekere plant. Lisdodde. Zie DUUL. De bloem 
wordt door de jongens afgeplukt en te water 
gegooid; hij duikt dan onder en komt na een 
poos, met de steel boven, weer aan de opper
vlakte. De naam is ontleend aan dit duikelen. 
Vgl. DOMP 11. 

Duikelsloot, znw. vr.; zie DEUKELSLOOT. 
duiker, znw. m. Zie de wdbb. - Ook zeker soort 

van brosse spijkers; spijkers met kleine kop
pen, die dus geheel in het hout wegduiken. 
Men heeft ~ ponds, Y2 ponds, 1, 2 en 6 
ponds duikers. Zwaardere soorten noemt men 
gewoonlijk I a s ij ze r s. V gi. verder op SPIJKER. 

11 2200 4 ponds Schotspijkers, 450 10 ponds 
Duikers, 1075 6 ponds taaye Nagels, lnvent. 
molenmakerij (aO 1846), Zaanl. Oudhk. - Ook 
als naam van stukken land, die dikwijls onder 
water staan. 11 De duikertjes (land in de polder 
het Woud). - Vgl. DUIKELAAR en KROOSDUIKER. 

duikersdoodje, znw. onz. Alleen in de zegsw.: 
Dat zeI 'en duikersdoodje wezen, as 
'et goed ofloopt, het is een kleine kans, 
dat het goed gaat (Krommenie, Koog). Dat 
is ok 'en duikersdoodje, 't is een onver
wacht buitenkansje (Westzaan). - Vgl. Fri. 
dat giet op ien dîwelsdea áf, Stad-Fri. 
(dat gaat op 'n duwelsdoodje of), hy 
w e a g e t i top 'n d ü wel s d oot j e 0 af; 
gezegd van iemand die zich moedwillig aan 
doodsgevaar bloootstelt (HALBERTSMA 66 en 
99). Wie zich aan zelfmoord schuldig maakt 
valt in handen van de duivel. Begeeft men 
zich moedwillig in doodsgevaar en sterft men, 
dan behoort men ook aan de boze. Wie dit 
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doet waagt het dus op een duivelsdoodje af. 
- Toen de uitdrukking niet meer goed be
grepen werd, kon men dit duikersdoodje licht 
gaan opvatten in de zin van een groot gevaar, 
waaraan men ternauwernood kan ontsnappen, 
en deze betekenis raakt aan die van de tegen
woordige Zaanse uitdrukking. 

duit (I), znw. vr. Zie DUUL. 

duil (11), znw. Deuk. Alleen in de allitterende 
uitdr. vol deuken en duilen (de Wor
mer). 11 Die hoed zit vol deuken en duilen. 
De koperen ketel is vol deuken en duilen. -
V gl. Oost-Fri. d ö I e, grube, vertiefung, 
d ö I k e, grübchen (dat kind hed dölkes in 
d' wang'), een bijvorm van dol e, dolle, 
niederung, senkung, graben, grube (KOOLMAN 

1,310). - Vgl. DULE. 

duim, znw. m. Zegsw. Ergens de duim 
tu s sen zet ten, zorgen dat iets niet gebeurt. 
11 Ze ben van plan om die schreeuwer in de 
raad te kiezen, maar we moeten er de duim 
tussen zetten. - Gaan maar op je duim 
z i tt en; tot een kind gezegd, als er geen 
stoelen meer vrij zijn. Evenzo in het Stad-Fri. 
- Men zegt ook (tot kinderen als er geen 
stoelen meer zijn): Zet j e d u i min j ega t, 
dan heb-je 'en stoel met 'en kruk. -
In verkl. duimpie. Een soort van gebak, dat 
alleen tegen St.-Nicolaas verkrijgbaar is. Lang
werpige hardgebakken stukjes koekdeeg, in 
vorm en grootte overeenkomende met een ge
strekte duim. Aan de kinderen wordt verteld, 
dat het de afgehakte duimen van ondeugende 
kinderen zijn. 11 Sintereklaas heb peperneuten 
en duimpies 'estrooid. - Zo ook elders. 

duimauweger, znw. m.; zie op SLUITAUWEGER. 

duimelen (I), znw. ww.; zie DUMMELEN. 

duimelen (II), zw. ww. Tuimelen, buitelen. 
11 De boel duimelt onderste-boven. - D u i m e-
1 e n is een bijvorm van het meer gebruikelijke 
tuime Ie. Vgl. Gelders nadumme len, 
met een zwakke, waggelende gang gaan, aan
gehaald bij DE JAGER, Freq. 1, 783, op tom
melen. 

duimeling, znw. m. Zie de wdbb. - Op een 
binnenvaartuig. De haakring, waar het roer 
met de hangers in hangt. 

duinmaaier, znw. m. Duinmeier, duinopzichter. 
Nog bekend als naam van een molen te West
zaan en te Koog, de Duinrnaaier, doch 
overigens verouderd. 11 Want na dat het 
Krijgsvolk van desen Staet, van Spanje en de 
andere Bontgenooten ten meestendeele, desge
lijks de Franse ten meestendeele (niet alle ter
wijlen sy nu best hasen konden jagen, alsoo 
de Duynmayers na huys getrokken waren, en 
daer mede noch eenig wildt op deden, welke 
vermoeden was door fretten geschied te zijn) 
het veld verlaten en in de Winterlegering 
trokken, moeten wy noch yets van wegens den 
Keurvorst .. seggen, SOETEBOOM, Ned. Schout. 
647. - Vgl. OUDEMANS, Wdb. op Hooft 83. In 
de vorige eeuw schijnen in Kennemerland ook 
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zij, die duinen in pacht hadden, d u i n
meiers te hebben geheten. Hs. Kool ver
meldt althans: d u i n mei e r, huurder van 
duinen. 

duinmeier, znw. m.; zie DUJNMAAIER. 

duit, znw. m.; zie zegsw. op GEK, PLECHT. 

duitsdoosje, (uitspr. doisdosie), znw. onz. Een 
doosje, dat een duit kost; dus een heel klein. 
Alleen in de zegsw. hij ken wel in 'en 
d u i t s dos i e; gezegd van iemand, die erg 
in de benauwdheid zit, die in elkaar krimpt 
van angst. 

duivekater, znw. m.; zie DEUVEKATER. 

duivel, znw. m. Daarnaast d u vel. - Zegsw. 
De duivel met zijn grootje, alles en 
alles, van alles en nog wat. 11 De duvel met zijn 
grootje zit er in (in een kast, lade, enz.) - Men 
zegt ook: de d u vel met zen 0 uwe moe r 
voor alles en nog wat. - Dat is nou de 
zak, d a ar de d u vel zij n kop ins tak; 
gezegde om iemand af te schepen, die uit 
nieuwsgierigheid vraagt naar dingen, die hem 
niet aangaan. - Ook wel bij het deurtje-schel 
doen. De meid doet open en vraagt: "Wat is 
er?" "Mag ik de zak?" "Welke zak?" "Nou, 
die daar de duvel zijn kop in stak", waarop 
de plager hard wegloopt. - Onder Wormer 
ligt een lange, smalle akker, die genoemd 
wordt de Staart van de duvel. Vgl. hier
mede Vierige Staert, als naam van een 
dijkje onder Purmerland, Kaart v. d. Uytw. 
SI. 8. 

duiveljager, znw. m. Zeker soort van schaaf 
om versierde kanten aan balken te schaven, 
zogenaamde halve schaaf. VgI. KUYPER, Tech
nol. I, 740. 

Duivelskwaad, znw. onz. Naam van een slecht 
stuk land, vol onkruid, te Wormer. 11 Duyvels
quaat, Hs. (18de e.), archief v. Wormer. -
Daarbij ligt een ander stuk: het R iet van 
Dui vel skw aa d. 

duivelsstaart, znw. m.; zie op IK-MAN. 

duivelssterk, znw. onz. Zekere blauwe (of 
bruine) wollen of half-katoenen stof. Van 
d u i vel sst e rkworden borstrokken en 
onderbroeken gemaakt. Dit goed wordt zo 
genoemd, omdat het zeer sterk is. 

Duizendroed, znw. Naam van een stuk land; 
zie ROED. 

dul, bnw.; zie DOL I. 
dule, znw. vr. De laagliggende, aan het water 

grenzende, slappe kant van een stuk land, die 
steeds aangroeit, en dus, om de sloot ruim 
te houden, een paar malen 's jaars op het 
land wordt gehaald (de Wormer). Weinig 
gebruikelijk. - Synon. del. 11 We moeten de 
dule weer ers ophalen. - V gI. Oost -Fri. dol e, 
do 11 e, niederung, senkung, loch, sumpf, 
graben, grube (KOOLMAN 1, 310), Hinde
loopens do 11 e, honk, meet, eigenlijk grens
streep (HALBERTSMA 707), MnI. doe 1 e, grens
greppel, grensteken (Mnl. Wdb. Il, 229); VgI. 
DOEL. - Zie DUIL Il. 

duinmaaier - dutreis 

dummelen, zw. ww., trans. Kreukelen, vol 
kleine kreuken maken. 11 Wat dummel je dat 
goed, blijf er of mit je handen. - D u m
melen is een bijvorm van duimelen (vgl. 
krlUmmel naast kruimel) en beduidt 
eigenlijk met de duim betasten. In de 17de 
en 18de e. komt het woord herhaaldelijk 
voor, ook in de bijvorm deurnelen; zie 
DE JAGER, Freq. 1, 97 vlgg. In het Ned. heeft 
bed u i meI ende betekenis van bezoedelen, 
bevlekken aangenomen. D u mme 1 e n heeft 
deze bijbetekenis niet. 

dun, bnw. Zegsw. Dat zeI je dun deur je 
I ij f 10 pen, daar zult ge niet veel van krijgen. 
Ook elders gebruikelijk. 

duren, zw. ww.; vgl. GEDUUR. 

Durgsloot, znw. vr.; zie DURKSLOOT. 

Durksloot, znw. vr. Daarnaast vroeger Dur g-
sloot. Naam van twee brede sloten te Krom
menie: de Noorder en de Z ui der Durk
sloot. I1 Een stucke lants... lendens aen 
tnoordt de wedue van Pieter van Hoorn, aen 
toost den Durch sloot (aO 1592); een stucke 
Iants ghenaempt tlandt op den durch sloot 
(aD 1592); zijn huis ende erf ... belent ... 
aent suyt den durcksloet (aD 1597), Hs. U. 
137, provo archief. De Noorder Durghsloot, 
Hs. (aD 1687), archief v. Krommenie. Suyder 
en noorder durkslooten, Hs. (aO 1723), archief 
v. Wormerveer. - De naam komt ook in 
Waterland voor. I1 De Henste Durksloot 
(onder Landsmeer bij Watergang, aD 1685), 
Keuren v. Waterl. 56. 

durven, onr. ww. Vervoeging. Tegenw. tijd, ik 
durf, je d urve, hij durft, we d u rve, 
jollie durve, ze (zollie) durve. Veri. 
tijd, i k dor s t, j e dor s te, hij dor s t, w e, 
jollie, ze dorste. Veri. deelw. 'edorst 
of 'e dur ft. In het begin der 19de eeuw moet 
in de tegenw. tijd nog gebruikelijk zijn geweest 
de ure n; vgl. Karaktersch. 331. Thans is 
deze vorm verouderd. Volgens De Nederl. 
Taal 6, 209, zegt men echter in W.-Friesl. 
nog: Ik deur het niet an. Ook in het Stad-Fri. 
is de ure in gebruik (HALBERTSMA 596), b.V.: 
"Deure jou dat te doen?" Zie verder Mnl. 
Wdb. op dorren; HALBERTSMA op doare, 
dor e; MOLEMA op dur e n; KOOLMAN op 
düren, enz. 

dutreis, znw. vr. Vergeefse tocht. 11 'k Heb 'en 
dutreis 'emaakt, er was niemand thuis. "Ben
je klaar 'ekommen?" "Nee, 't is 'en dutreis 
'eweest; ki kon nergens geen bijpassend lint 
krijgen." (Sijn Cza~rse Majesteit wilde zich 
niet vertoonen) en duysenden van menschen 
deeden alsoo een dutreys, Journ. Nomen. -
Een dut rei s zal zijn een reis, waarbij men 
voor dut loopt; vgl. ons voor gek laten 10pe1l. 
Du t, d od de, dotskop, dutoor, enz. 
komen voor in de zin van domkop, dwaas, 
o1lnozele bloed. D u tt enen dot en is ook 
gek zijn (Mnl. Wdb. Il, 365 en 477; KIL.). 

V gl. voorts ons in de dut 1 a ten en u i t de 



dutreis - dwors 

dut hel pen en bed 0 t ten, bed u tt e n, in 
verwarringen brengen, voor de gek houden, 
enz. Zie verdere verwante woorden Navor
scher 39, 659 vlg. 

Dutske, znw. onz. Naam van een stuk land in 
de polder Westzaan. 11 Dat Dutske, Polderl. 
Westz. III f O 80 rO (aD 1644). - Waarschijnlijk 
is dit hetzelfde stuk, dat thans bekend staat 
onder de naam van Dutskorrel. - Om
trent de oorsprong valt niets met zekerheid te 
zeggen. 

Dutskorrel, znw.; zie DUTSKE. 

duuk, znw. m. Te Krommenie gebruikelijk 
voor t u u k; zie aldaar. Ook: het ei van die 
vogel. 11 Noem-je dat 'en kief te-ei? 't is 'en 
duuk, hoor. 

duul, znw. vr. Daarnaast in officiële stukken 
d u i 1. Meestal in het meerv. d u I e n. Zeker 
rietachtig gewas. Lisdodde, Lat. Typha 
(OUDEMANS, Flora 3, 127; VAN HALL, Landh. 
Flora 221). Synon. domp, duikelaar, duiker. 
De bloemaren heten ook pluimen of sigaren. 
11 Het dijkhooi is niet erge mooi, er zitten 
veels te veel dulen in. En sal daer niemant ... 
Duylen mogen halen uyt een anders Riet of 
Rietlant, sonder konsent van den Eygenaer, 
opte boeten van vijf stuyvers, de Ouders voor 
de Kinderen (keur v. Oostzaanden, aD 1644), 
LAMS 723. - Evenzo in Kennemerland. 11 (Wert 
verboden) sonder consent van den Eygenaer 
... enige Duelen en Rietspieren te plueken, 
Keuren v. Beverwijk 12, n° 28 (aD 1700). Te 
Edam spreekt men van rietduilen. - Ook 
in Friesl. en Oost-Friesl. draagt de plant deze 
naam (HALBERTSMA 775; KOOLMAN 1, 357). In 
het N. van N.-Holl. (Schagen) en in Overijsel 
zegt men d u 11 e n. Te Oud-Beierland zijn 
die I e n biezen. 
2) Aa/dobber. Zo genoemd, omdat dit visgerei 
van dulen of biezen gevlochten wordt. Vgl. 
DOBBER. 11 Ben de dulen al in de schuit? Geef 
ers 'en duul an. 

duup, bnw.; zie DIEP. 

duw, znw. WW.; zie DOUW. 

duwen, zw. ww.; zie DOUWEN. 

duzzel, znw. m. Alleen in de uitdr. a a n de 
d u z zei zij n, soezen, iets doen zonde naden
ken; in het bijzonder verkeerd doen. 11 Wat 
ben-je weer an de duzzel. - Zie DUZZELEN. 
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duzzelen, zw. ww., intr. Soezen, in een soes 
bezig zijn, verkeerd doen. 11 Och wat duzzel 
je weer, kijk dan toch wat je doene. - V gl. 
DUZZEL, DUZZELIG, GEDUZZEL. - Het woord is 
verwant aan d u i zei e n; zie verder over de 
verwante woorden FRANCK 216 vlg. 

duzzelig, bijw. Soezerig. - Synon. doezelig; zie 
aldaar. 11 Wat kijk-je duzzelig uit je ogen. 

dwars, bnw., bijw. en znw.; zie DORS, DWORS, 

OVERDORS, en vgl. DWEER. 

dwarsfluit, znw. vr.; zie zegsw. op PERKAMENT. 

dwarsig, bnw. Dwars. 11 't Lillijkst is, dat er 
hierzo an 't zij van de rok 'en dwarsige plooi 
zit. 

dwarsklamp, znw. m. Bij timmerlieden. Bena
ming voor de klampen of belegstukken, die 
langs de boven- en onderzijde van een paneel
deur worden aangebracht. Vgl. LANGSKLAMP. 

dwarssloot, znw. vr.; zie DORS. 

dwarsweer, znw. onz. Een weer, dat dwars ligt. 
Zie WEER. 11 Noch een dwersweer in Aerjaen 
J ansz-weer, Polderl. Oostz. I (17 de e.). 

dwarswiep, znw. vr.; zie WIEP. 

dweer, znw. m. Dwarrelwind, wervelwind. 11 

Hè, wat 'en dweer, 't stof vliegt om je oren. 
Dweren ben met 'et hooien lastig, maar lang 
zo erg niet als hozen. - Vaak ook in verge
lijkingen: Ze vloog as 'en dweer voorbij, maar 
ik heb nog net 'en vleug van der 'ezien. Die 
meid is net zo'n dweer: zó staat ze bij je en as 
je omziene is ze al weer weg. - Evenzo in 
N.-Holl. (BOUMAN 24). Vgl. Fri. twierre, 
t wie r r e-w y n, dwarrelwind, wervelwind 
(WASSENBERGH 190; EPKEMA 504), Mnd. d w e r
wind en dwere wind (LÜBBEN 1, 615), 
Oost-Fri. en Ndd. dweer (dwars) en dwär
win d (KOOLMAN 1, 371 en 373), en zie Tijd
schrift 4, 214 vlgg. 

dweil, znw. vr. Zwabber, een bos wollen lappen 
aan een stok, waarmee schepen en walletjes 
worden afgedaan. Het woord wordt in be
tekenis van fe i I onderscheiden. Zie verder 
de wdbb. 

dwors, bnw. en bijw. Bijvorm van d war s; 
naar het schijnt thans in onbruik. Vgl.: dzelve 
dworsackertgen (in 't Lange-Laander-weer te 
Assendelft), Stoelb. Assend. jO 24 V O (einde 
16de e.), en zie DORS. 
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echt, bijw. en bnw. - 1) Waarlijk. II Is 't echt 
waar (werkelijk waar)? 't Is echt hoor, 'k heb 
'et zelf 'ezien. Heb-je der echt 'eweest (heus 
geweest)? - 2) Goed, prettig. II Wat 's dat 'en 
echte tuin (pleizierige tuin). 't Is zok (zulk) 
echt glad papier (heerlijk glad). Hè, dat's echt 
(dat verdien je; als iemand zich door eigen 
schuld, tot vreugde van zijn makkers, iets 
onaangenaams op de hals haalt). 

echter, znw.; zie EFTER. 

eef, bijw. Even. II Bij het omsteken: "Wat raad 
je, onk of eef?" "Eef." "Mis, "t is onk." 

eek (I), znw. m. Azijn. II Doen wat meer eek 
op de sla. Die eek is niks zuur. Hij kijkt zo 
zuur, of-i de eek in pacht het. - Evenzo elders 
in Holl. Eek komt reeds in het Mnl. en bij 
KIL. voor en is een samentrekking van e dik. 
Zie de wdbb. 

eek (H), znw. VI. Eikeschors. Zie de wdbb. 
Vooral in de samenst. ekemot, fijngemalen 
eikenschors, run. II Ik heb de huiden maar 
alvast in ekemot 'elegen. 

eekhoorn, znw. m.; zie op in k hor e n. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Zo vlug as 'en ink
hor e n, zeer vlug. 

eel (I), znw. m.; zie AAL. 

eel (IJ), bnw. Edel,' in het bijzonder van groente 
en ander voedsel: fijn, sappig. II Wat bennen 
die doppertjes eel vandaag. Ik heb toch zukke 
ele tuinboontjes. Mijn Vader kocht eens eene 
Kaas, . .. hij wou er een wat vet en eel, 
SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724), 144. 

echt - eenkend 

een, telw. Daarnaast ie n. - In verkl. ie n tj e, 
iemand. II Vader, der is er ientje om je te 
spreken. - In zij nee n tj e, alleen. II Wat zit 
jij daar in je eentje? Ik heb 'et maar in me 
eentje 'edaan. Hij loopt graag in zijn ientje. 
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 25), Fri. 
in zijn ientsje. - In enen (of in ienen), 
in eens, dadelijk. II Je worre ook in ienen 
kwaad. 'Et begon wel te branden, maar 'et 
was in ienen uit. - Ook in Friesl. 

eend, znw. vr. Zegsw. De wijze eenden 
leggen de eieren bezijden het hok. 
Vgl. HARREBOMEE 2,177: het is een wijze 
hen: z ij leg t n iet één ver lor ene i. .
Te Oostzaan soms ie n d. Evenzo in samenst., 
als ie n d e-e i, enz. 

eendepui, znw. onz. Jong van een eend, Zie 
PUL. Evenzo in de Beemster (BOUMAN 86). -
Overdr. ook als scheldnaam voor de inwoners 
van Oostzaan. II Oostzaander eendepuI. 

eendewacht, znw. VI. Eendehok, omgeven door 
een houten of gevlochten schutting, die tevens 
een perk water afscheidt, en waarbinnen de 
opgesloten eenden dus ook kunnen zwemmen. 
liAan de Zuytsloot sal niemant vermoogen te 
setten nogh gemakhuysjes nogh Eendewagten 
buyten de rooyingh van de wal, Hs. (Zaan
dijk, aO 1714), ZaanI. Oudhk. 

eenkend (met klemt. op kend), bnw. Ook 
ie n ken d en in ken d. Eenkennig; van kleine 
kinderen. II 't Is spijtig, dat Trijntje zo een
kend is. - Het woord komt ook voor bij de 



eenkend - eesje 

17de-eeuwse Hollanders; zie b.v. BREDERO, 
Rodd'rick, vs. 1859: "Hoe bingje dus ienkent? 
Benje vervaart voor Menschen?" 

eenlicht, znw. onz.; zie TWEELICHT. 
eenlijk (met klemt. op een), bnw. Daarnaast 

ook ie ne lij k. Eenzaam. 11 Een ienelijke weg 
(de Wormer). Als bijw. ook elders in Holl. 
bekend, b.v.: "Wat woon-je hier eenlijk"; 
evenzo Pri. ii en I i k wo a n e (HALBERTSMA 
912). 

eenmaals, bijw. Daarnaast ie nma a I s (uitspr. 
ie m a I s). Eenmaal (Assendelft). 11 Was 'et 
iemals mooi genog, den (dan) zeide moeder: 
Nou, jonges, schessen (ophouden) hoor! -
Iemes (in iemesdagen enz.; zie aldaar) 
zal wel ontstaan zijn uit ie nma a I s, in de 
zin van eens, ereis. 

-eens, zie ALLEENS, EVELEENS. 
eenwield, bnw. Daarnaast ie n wie I d. Een

wielig. Vgl. TWEEWIELD. 11 En' ienwielde kar 
(een kruiwagen). 

eenwinter, znw.; zie ENTER. 
eenzaamheidje, znw. onz. Jeu de patience, een 

klein bord in kruisvorm, waarop pennetjes 
worden verzet, en dat door één persoon ge
speeld wordt. 11 Ik zeI het eenzaamheidje maar 
ers halen. - Het woord is de vertaling van het 
ook gebruikelijke sol i t a i r-s p e 11 e t j e, dat 
b.v. voorkomt bij MULTATULI, Max Havelaar 
2, 89 en 97. 

eer, bijw. Daarnaast ier. Vroeger. - Evenzo 
in de afleidingen ier s t, enz. - Ook als znw. 
vr. Zie de wdbb. - Zegsw. Dat is (m e) 
geen eers genoeg, dat is mijn eer te na, 
daarover zou ik me schamen. 11 Je kenne 
maar niet uit je werk lopen en laten 'et lessie 
(de rest) maar leggen: dat's gien eers genog 
(dat gaat niet aan). De boel zo slordig of te 
leveren, dat most je geen eers genoeg wezen. 

eerd, znw. vr.; zie AARDE. 
eerdbod (uitspr. eerbOt, met klemt. op eer), 

znw. vr. Vierkante houten bak op lopers, om 
aarde over het land te brengen (de Wormer). 
De eer d bod wordt getrokken door een 
paard. Het woord is een samenstelling van 
eer d, aarde, en bod, bod d e. Vgl. Oost-Pri. 
b u d d e, ein auf einem kleinen Schlitten 
stehender viereckiger offener Kasten oder 
Behalter, womit Unrath und Dünger aus dem 
Sta/{ geschafft und Erde übers Grünland 
gefahren wird. Ndd. drekbütte, Unraths
kasten, worin man den Unrath sammelt und 
in den Dreckwagen ausstürzt. Hetzelfde woord 
komt in verschillende betekenissen in de 
meeste Germ. talen en ook in het Romaans 
voor; zie FRANCK op but, KOOLMAN op 
budde. Vgl. voor het Ned. nog: bodde j. 
bot t e, corbis dossuaria, area, vas (KIlo), 
bot t e, rugmand, draagkorf; but, bierkan, 
houten vat, draagkorf (VAN DALE). Zie BODDE. 

eerlingen, zw. ww., trans. Aarzelen, weifelen. 
1I Hij eerlingde of-i 'et wel doen zou. Staan 
(sta) nou maar niet te eerlingen, en gaan (ga) 

88 

mee. - E e rI i n gen zal wel ontstaan zijn uit 
eer s I i n gen, bij KIL. ae r s e 1i n g he n, van 
welk ww. het Ned. Wdb. J, 596 op aarze
l i n g s een paar voorbeelden uit de 17 de e. 
aanhaalt. Vgl. Pri. e ars I i n g (EPKEMA lOl) 
naast Ned. a ar ze li ng s, a a r ze 1i n g. 

eers, znw. m.; zie AARS. 
eerslikker, znw. m.; zie AARSLIKKER. 
eerst, bnw. (ranggetal). Daarnaast ier st. Zie 

de wdbb. - Bijw. uitdr. t'e ers t dat, zodra als. 
11 t'Eerst dat ik 't hoorde, ben ik er heen 
- 'egaan. - Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 
1, 296). De uitdr. is in het Mnl. zeer gewoon; 
zie Mnl. Wdb. H, 572. - t'Eerst (of(?) 't 
eer s t) dat is ook gebruikelijk in de zin van 
de eerste keer, dat. 1I t'Eerst dat-i hier kwam, 
was-i erg beschimmeld (verlegen). - Kie s 
eer s t (d.i. ik kies eerst), term onder jongens, 
b.v. als zij gezamenlijk iets machtig worden: 
ik behoud mij het recht voor er eerst uit te 
mogen kiezen wat ik wil. Ook wel: ik wil het 
eerste datgene doen, wat achtereenvolgens 
door allen moet worden gedaan (of onder
gaan), b.V. onder kinderen, die op zaterdag 
na elkaar verschoond moeten worden. 

eesje (uitspr. êsie), znw. onz. Bij verschillende 
knikkerspelen. Ê si e s ch i e te n of ê s i e
schiet doen (Krommenie), êsie-op (Jisp), 
êzen, êsieën en êsie-pik (Koog). Twee 
jongens geven een gelijk aantal knikkers, die 
achter elkaar op rijen worden gesteld en 
waarop dan wordt geschoten. Raakt de 
schieter de knikkers zijner tegenpartij, dan 
zijn deze voor hem en moet de ander ê s i e s 
ge ven, d.i. zijn rij werderom aanvullen. 
Soms ook plaatst men de knikkers naast elkaar 
op een rij. - Te Westzaan leggen beide spelers 
een gelijk aantal knikkers in een kloet 
(kuiltje). Om beurten trachten zij dan enige 
knikkers daaruit te schieten. Gelukt dit aan 
een van beiden tweemaal achtereen, zonder 
dat de ander iets heeft geraakt, dan moet 
deze ê s i e s g e ven, d.i. de door de ander 
weggeschoten knikkers bijpassen. - Te Krom
menie krijgt men bij het êsie schieten 
wat men raakt. Zo de knikker van partij ge
raakt wordt, dan moet deze alles afstaan wat 
hij reeds gewonnen heeft, doch men blijft 
spelen tot alles weggeschoten is, zodat bij een 
volgend schot de gehele winst weer op de 
ander kan overgaan. Men vult de rij niet aan. 
- E es in de N.-Hollandse vorm van Ned. 
a a s, voedsel; evenzo in het Pri. ie s naast 
aes (HALBERTSMA 838). Esies geven is dus 
zoveel als nieuw aas geven. Elders in N.-Hol
land is e e s j e nog in de eigenlijke zin ge
bruikelijk; vgl. BOUMAN 25: "Het is geen eesje, 
geen begeerlijk aas, het is geen hapje, geen 
eesje om naar te verlangen, ik ben op zulke 
eesjes niet gesteld." - Soms zegt men ook aan 
de Zaan (althans op de Koog): "dat is 'en 
êsie" voor: dat is een kleinigheidje, maar dat 
niet kwaad is. Ook wel voor een klein stukje 
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van iets, een kruimel, een snipper, enz., b.v.: 
"Kijk, daar leit nog 'en êsie." 

eesje-pik, eesje-schiet, znw.; zie EESJE. 

eest, znw. m. In sommige molens en fabrieken. 
Haard om het fabrikaat op te drogen. Het 
woord is waarschijnlijk algemeen Ned.; zie 
VAN DALE en FRANCK. 11 Wij hebben een eest, 
waar gort gedroogd wordt voor verzendingen 
(in een pelmolen), Arbeids-enquête (aD 1891), 
1378. Item, die volgens den eysch van stijfsel
maken ... den Eest stoockten, Priv. v. Westz. 
163 (aD 1601). - VgI. EESTEN. 

eesten, zw. ww., trans. Drogen op een eest. Zie 
EEST. 11 Het (is) circa de helft van ons fabri
kaat, dat wij eesten, Arbeids-enquête (aD 
1891), 1379. "Waarom is er bij u (in de 
molen) geen eest?" "Omdat mijnheer bij een 
ander laat eesten", aid. 2692. 

eestgeld, znw. onz. In pelmolens. Geld, dat 
boven het gewone loon aan het volk wordt 
uitbetaald, wanneer zij hebben moeten eesten. 

effen, bijw. Zie de wdbb. Vroeger ook nauw
keurig, precies. Thans in deze zin verouderd. 
11 Sommige schrijven lesp, lsp, Gisp, maar 
onsen Meester Pieter Kas van lisp, die seer 
effen op de spellinge was, schreef en leerde 
zijn Discipulen schrijven lisp, SOETEBOOM, 

S. Arc. 467. - VgI. EFFIES, EFKES. 

effenaar, znw. m. Bij de zeildoekweverij. Lees
bord; een werktuig, dat de draden van de 
schering geleidt en belet, dat deze door elkaar 
gaan. De effe n a a r bestaat uit twee even
wijdige stokken van omtrent 1 Yz m lengte, 
waartussen zich, op afstanden van 1 cm, 
ijzeren stiften van een paar cm lengte be
vinden. Elk paar stiften geleidt een vis. - Vgl. 
KUYPER, Technol. 2, 30; lee s bar d. 

effies, bijw. Effentjes; ook een weinig. 11 Ik 
heb effies bij me dochter 'eweest. Dat huis is 
me wel effies te groot. Ik ben effies warm 
van 'et lopen. - Ook elders gebruikelijk. 

efkes, bijw. Hetz. als effies; zie aldaar. 11 Kom 
maar efkes binnen. Je benne efkes te laat. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 25) en in 
Friesl. (HALBERTSMA 949). 

efter, znw. Soms ook echter. Alleen in de 
zegsw. op een e ft e r, op een andere keer. 11 

Nou niet, maar op 'en efter. Op 'en efter zeI 
'et wel beter gaan. As je op 'en echter weer 
bij me komme, doen je dan de poort goed 
dicht? - Evenzo Fri. 0 p ie n e f ter, later 
(HALBERTSMA 857). Volgens Taal- en Letterb. 
2, 64, betekent e f ter op Marken voortaan, 
in 't vervolg. - Efter, echter in de zin van 
later, daarna, is in de Middeleeuwen en in de 
17de e. zeer gewoon; zie de wdbb. De tegen
woordige betekenis van het woord is nieuw 
en wordt nog niet door KIL. opgegeven. 

egge, znw. vr.; vgl. EID en ZELFEG. 

ei, (uitspr. aai), znw. onz. Zie zegsw. op EEND 

en vgl. DOT-, GRUTTE-, HAAIJONGS-, KIEFTE-, 

KOB-, KROET-, SCHULP-, STIKSTAR-, TUKE- en 
ZWANE-EI. 

eesje - elder 

eid, znw. vr. Egge. 11 Ploeg en eid. De tanden 
van de eid. Span 'et peerd voor de eid. -
Evenzo elders in N.-Holl. Ei d is op de ge
wone wijze afgekort uit e i d e, gelijk het 
woord in Friesl. en Oost-Friesl. luidt (HAL

BERTSMA 870; KOOLMAN 1, 383). Eide is de 
FrL vorm van Ned. egede, eegde (Mnl. 
Wdb. 11, 583), dat thans alleen nog dialec
tisch voorkomt (Vlaanderen, Zeeland). Vgl. 
voor ei de naast eg e de o.a. Fri. re i n, 
regen. - Zie EIDEN, KETTINGElD en EIDKET

TING. 

eiden, zw. ww., trans. Eggen. Zie EID. !I We 
gane morgen 'et land eiden. 't Akkertje is al 
'eid (geëgd). - Evenzo elders in N.-Holl en in 
Oost-Fries!.; FrL e i dj e. 

eidketting, znw. m. IJzeren ketting, die l'oor 
aan de eid zit en dient om het paard aan te 
spannen. Gewoonlijk zegt men in de Wormer 
in dezelfde zin kettingeid; zie aldaar. 

eierbeuling, znw. m.; zie BEULING. 

eigen, (uitspr. aigan en aiga), bnw. en bijw. 
In dit woord wordt meestal de slot-n uitge
sproken. - Mij n (z ij n) ei gen, mijzelf, zich
zelf. 11 Ik waar men eigen niet meer (ik was 
buien mijzelf). Het-i dat uit zen eigen 'edaan? 
Uit men eigen was ik er nooit op 'ekommen. 
Hij staat er erg op zen eigen (alleen). Slaan je 
eigen (sla jezelve)! Ze viel van der eigen (van 
haarzelf, flauw). Hij gaat op zen eigen (hij 
gaat alleen wonen, of hij gaat eigen zaken 
beginnen). - Ook, met adverbiale s, ei ges. 
11 Hij sloeg er zijn eiges (zichzelf) mee in zijn 
gezicht. Je neme mijn doek; ken-je je eiges 
(dien van jezelf) niet meer? - Zie zegsw. op 
!lAAS en LIJF, en vgl. BLOEDEIGEN. 

eigenlijk, bnw. en bijw. Daarnaast vaak 
eigentlijk. Vgl VAN HELTEN, Vondel's Taal, 
§ 31. 11 Dat is de eigentlijke reden. Wie is dat 
eigentlijk? 

eiken, bnw.; zie EKEN. 

eikenzager, znw. m. Ook ekenzager. Hout
zaagmolen die voornamelijk zwaar eikehout 
zaagt. Vgl. BALK ZAGER. 

einde, znw. vr.; zie END. 

eitje-pik, znw. Eitje-pik doen, hetz. als 
eieren pikken; zie PIKKEN 3. 

*ekel, znw.; vgl. BRANDENEKEL. 

ekemot, znw. onz; zie EEK H. 
eken, bnw. Eiken. - Vgl. ekenblad, plank 

van eikehout, op BLAD. 

ekker, znw. m.; zie AKKER. 

elder, znw. m. Uier van een schaap. - Overdr. 
ook van de borsten van een vrouw. 11 Wat het 
die vrouw 'en elders (grote borsten). Kijk die 
elders ers overhangen. - Reeds HADR. JUNIUS, 

Nomencl. 23b, geeft het woord op: "M am
ma, mammilla, uber. B. Mamme aft 
borst in femina, wre in armenta, elder in 
ovillo pecore." - El der is ook op de Zeeuwse 
en Z.-Holl. eilanden gebruikelijk (DE JAGER, 

Magaz. V. Ned. Taalk. 5, 41). 



elf - endig 

elf, telw.; zie zegsw. op SCHUIT en SCHIJTEN. 

elijk, bijw.; zie ALLIJK. 
elk, onbep. vnw. Zie de wdbb. - Van elk s, 

van elk. 11 Ie (hij) had van elks maar ien 
nodig, Sch. t. W. 276. 

Elkhorn, znw. m.; zie ELLIKHORN. 

elleboog, znw. m. Zegsw. Zei s wat I a n g 
van ellebogen en kort van mors
m 0 uwe n, zij is slecht van memorie. - Zie 
zegsw. op DROOP. 

Ellekamp" znw. m. Naam van een stuk land in 
de ban van Westzaanden. Thans naar het 
schijnt onbekend. 11 Noch die ellekamp 125 
(roeden), Polderl. Westz. 111 fO 59 ,.0 (aO 
1644). 

elp, znw. m.; zie ILP. 

Elsweer, znw. onz. Daarnaast Elzenweer. 
Naam van een stuk land onder Westzaanden, 
in de polder Oosterwillis. Wel zo genoemd 
naar de elzen, die er op stonden. Zie WEER. 11 

Derdalf mat lants en de is ghenoemt elssen 
weer ende leyt opten gou ende binnen den 
gou, Hs. T. 118, fO 48 rO (a 1564), provo 
archief. Noch Elsweer op den Gou; dat 
Y2 elsweer van Janitjen Aris, Polderl. Westz. 
11 (aO 1629). 

-em, vgI. KLISTEM, NETTEM, TJOEPTEM, WIPTEM 

en LOCHEM, LOEREM. 

emer, znw. m.; zie EMMER. 

emmer, znw. m. Daarnaast te Assendelft en 
op N auerna nog de oude vorm e mer. -
Eertijds ook elders in N.-Holl. 11 Schoppen, 
Eemers, ende ander sulck ghereetschap als sy 
moghen hebben, Keuren v. d. Beemster, art. 
137. Stroo, Riet, Eerners, Touwen, Spijekers, 
aid., art. 139. In de 17de e. ook bij HOOFT en 
VONDEL. Eerner wordt ook vermeld Mnl. 
Wdb. I1, 626; HADR. JUNIUS, Nomencl. 217b; 
KIL. 131a. 

emmer10k, znw. Bij de viskoperij. De zich in 
emmer of tobbe naar boven werkende aal, de 
mooiste alen uit het zaadje. Weegt men 10 
a 15 pond aal op in een emmer met brede 
bodem, dan komen de mooisten altijd boven, 
en het partijtje toont beter dan het is. Wijst 
de visverkoper er dan op, dat de aal zo mooi 
is, dan zeggen de visvrouwen: ,,0, 't is emmer
lok", of ,,'t is 'en mooi emmerlokkie". Doet 
men de aal in een mand, dan dringen de 
mooisten niet naar boven. Het woord komt 
ook voor bij BREDERO, Moortje 697: "Doe 
quamen wy op de Vis-marckt, daer wast: 
Pieter-Cely, dit uyt; Emmerloek, hoor hier 
Kornuyt, komt hier me vaer: koopt een 
sootje, leest jou ga'ing uyt dit tobbetje en 
schietse in dit Vlootje." - Men vindt het ook 
Kodd. Opschr. 2, 31: "Emmerlok, emmer10k! 
Dit's in de polityke Kok". 

end, znw. onz. Verki. endje. - 1) Einde. -
Zegsw. Daar is het end van weg, 't is 
raar, onbegrijpelijk en betekent ook: dat 
houdt nooit op. Evenzo elders gebruikelijk. -
Zie verder 0 p slo ten end op SLOT, en vgl. 
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de samenst. WEVERS-, WINTER-, WOON-, ZOMER

END. - 't 1 s het end u i t, het is al/ervoor
treffelijkst, best, heerlijk, er ontbreekt niets 
aan. - In den ende zijn, ten einde raad 
zijn, in de nartel zitten. 11 Hij is toch zo in 
de ende, hij weet niet wat hij er an doen 
moet. - Hij heb 'et end in de bek (van 
een paard bij een harddraverij), hij is over 
zijn asem, hij hijgt en kan niet meer van ver
moeidheid. Overdr. ook van mensen, die 
doodaf, doodvermoeid zijn. Evenzo in het PrL 
- t'E n d e bot zij n, zie op BOT I. - Zie nog 
een zegsw. op BOTER, en vgI. KEUVELEND, 

VLIETSEND. 
2) Gedeelte, stuk. - Een endje nemen, 
een gedeelte van iets aanvatten; b.v. om het 
op te tillen. 11 Kom, neem ok ers 'en endje 
van die kast. - Een endje koek (een stuk 
koek). Een endje brood (een homp brood). 
3) In het bijzonder een deel van het huis, 
kamer. De werklieden, wier woning uit een 
hoofdvertrek met een washok of keukentje 
bestaat, onderscheiden deze als voo r- en 
ach ter end je, voor- en achtervertrek. Het 
eerste heet ook wel het bes toe n d. Bij grotere 
huizen heeft men ook een ach ter end, doch 
dit is dan de staart achter de keuken, waar 
zich washok en vatenbank bevindt. Evenzo 
spreekt men ook van het we s t e r-, 00 s t e r-, 
noorderend (of -endje) van een huis. -
Vader is zeker in 'et osterendje. - VgI. 
ACHTEREND, BAK-ENDJE, VOOREND. 

endbord, znw. onz. Eindbord, het uiterste der 
borden van een molenwiek. Zie BORD. 11 Een 
molen heb 16 borden en dan nog vier end
borden. 

endelings, bijw. en bnw. Bij het uiteinde, 
uiterst. 11 Hij zit 'et meest endelings op de 
bank. - Doen de endelingse stukken maar weg. 
Gooi 'et zeed (zaad) maar in de endelingse 
kas, aars zit 'et ons nog in de weg. - In de 
bouwkunde. End e li n g s hou t, het hout op 
de tegen de draad doorgesneden kant. Bij het 
bouwen wordt er dikwijls op gelet, dat men 
alleen endelings hout gebruikt, d.i. de balken 
of delen zo plaatst, dat deze tegendraads op 
elkaar rusten. Hout krimpt ni. alleen in de 
breedte en niet in de lengte; het endelingse 
hout krimpt derhalve niet. - Evenzo elders 
e in d e li n g s hou t. 
Compar. endelingser, meer naar het 
einde. 11 De band is te nauw, zet 'et knopie 
dus wat endelingser. - De superi. is onge
bruikelijk. 

endelschot, znw. onz. Een houten verbindings
schot aan het uiteinde van een of ander voor
werp. I1 Het endelschot van een kar. Een 
ondergoot heb an weerskanten 'en endelschot. 
An de bun in 'en visschuit is 'en endelschot 
(achter in de schuit) en een hoofdeschot 
(voorin). 

endhoep, znw. m.; zie HOEP. 

endig, bnw. In de naam van een stuk land te 
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Assendelft. 11 Dat halve endige lant (in Bosch
mans-weer), Polder!. Assend. I fO 13 rO (aD 
1599). Dat derde paert (gedeelte) vant endige 
lant, aid., fO 31 rO. 'tEnniger lant, Maatb. 
Assend. (aD 1634). - Tegenwoordig heet het 
stuk het Endige land of het Hennige 
I a n d (met Assendelftse verkeerd voorge
voegde h). Het heeft verscheidene uitstekende 
hoeken of enden en zal dus wel daarnaar zijn 
genoemd. 

Engeland, znw. onz. Naam van een eilandje 
in de Poel bij Wormer; ook op de kaarten uit 
de 17de e. vermeld. 11 Engeland leit erg op de 
anslag van 't water. Eefke Pools engeland in 
de Poel, Hs. (18de e.), archief v. Wormer. -
Ook onder Heiloo vindt men een stuk land 
van deze naam, Kaart v. d. Uytw. SI. 15. Op 
het Schermer-eiland ligt de Mee n eng s
weers-polder, aid. 11. - Engeland en 
eng e (of enk) betekent grasland, weide, en 
komt in deze zin in de meeste Germ. talen 
voor; vgl. o.a. Mnl. Wdb. 11, 655 en 657; 
HALBERTSMA 916. Waarschijnlijk was Enge
l a n d oorspronkelijk een aan de gemeenschap 
(mient) behorende weide; vgl. de Mee n-e n g 
op het Schermer-eiland, en de volgende plaats 
uit een keur van Muiden (begin 16de e.): 
"Item niemandt Paerden off Beesten inden 
Enghe te brenghen, off daer in te hoeden by 
vier stuyvers. Ende den Enghe alle 't ghe
heele Jaer bevreet (omheind) te wesen ... 
Item dat niemandt oock op eenighen dries
schen (gemene weide) mayen ofte ploegen 
en sal, by drie pont... Item yemandt die 
bevonden worde, eenige driessche ofte enghe 
gras (gras van de dries of enge) binnen 
zijn huys, schuyr ofte bedryve hebbende, al 
waerdt van zijn eyghen Enghe-Iandt (de door 
hem als lid der gemeenschap gebruikte weide) 
ghehaeldt, die verbeurde oock drie pondt," 
Handv. v. Weesp 41b. 

Enge-Wormer, znw. vr. Naam van een polder 
en gemeente, beoosten de Zaan. De droog
making der Enge-Wormer is voltooid in 1638. 
11 De achter-Zaen, Kuyl, Poel ende enge
Wormer, LAMS 322 (aD 1628). - Vgl. WIJDE

WORMER. 

Engzwet, znw. onz. Het enge gedeelte van het 
water het Zwet, onder Wormer. Zie ZWET. 11 

Een stucke landts leggende in onse banne by 
Knollendam by Engswet, Hs. (aD 1664), 
archief v. Wormer. 

enkeld, bnw. Zie de wdbb. Ook dun, mager, 
schraal. 11 Een enkeld man. Hij is zo enkeld. 
't Is zo'n enkeld kind. Wat is die melk enkeld. 
- Vgl. enkelde lat op LAT. - Ook: Zo'n 
japon zonder garneersel, dat staat zo enkeld. 

enter, znw. Eigenlijk een koe van één jaar oud, 
maar thans in gebruik voor een vaars, die 
haar eerste kalf heeft. Evenzo verderop in 
N.-Holi. - Enter is een verkorting uit een 
win ter, één winter Gaar) geleefd hebbende. 
Vgl. bij KIL.: "een-winter, enter-dier, 

endig - ermen 

hornum animal, unius hyemis, unius anni." De 
volle vorm een win ter komt in de Middel
eeuwen ook in N.-Holl. voor. 11 Claes Wil
lemsz. twee eenwinter gheerse (zoveel weiland 
als nodig is voor twee eenwinters; vgl. KALFS

GORS) in tween venne (te Assendelft, aO 1374), 
Hs. v. Egmond, fO 64 rO. Willem Avetiaens 
sone vier gheerse, een eenwinters ghers min, 
in ver Brechtellende venne (te Beverwijk, 
13de e.) aid., fO 18 rO. Mabelie Matte Claes 
dochter heeft in hureware een mad ende een 
eenwinter in den hendesten dammer (te Vel
zen, 13de e.), aid., fO 16 rO. Zie verder Mnl. 
Wdb. 11, 554. - Vgl. ENTERLING en TWINTER. 

enterling, znw. onz. Schaap, dat voor het eerst 
oont, als het één jaar is. Oont het niet voor 
het tweede jaar dan is het een sc h 0 tt e r. 
Evenzo verderop in N.-HoIl. - Vgl. ENTER. 

ep, daarnaast ep p i e. Alleen in de uitdr. 
ep(p ie) gezien hebben, boos zijn (Krom
menie. 11 Laat haar maar in der sop gaar 
koken, ze het ep 'ezien. - Midden 19de e. 
was er te Krommenie een man met de voor
naam Ep, die altijd zeer knorrig en korzelig 
was. Wellicht heeft hij aanleiding gegeven tot 
het ontstaan dezer uitdrukking. - Het lijstje 
van Krommeniese woorden in Navorsclzer 6, 
232 geeft ten onrechte op: ep pi e zie n, 
lui zijn. 

epper, bnw. Netjes, zorgvuldig, keurig; van een 
vrouw of meisje, bij wie alles er erg precies 
op aan komt. 11 't Is 'en epper dinkie (een 
elegant, keurig meisje). - Ook als znw. een 
ep per t je, een net, enigszins nuffig aange
kleed meisje, een nufje. - Evenzo in de 
Beemster, waar men bovendien zegt: Het 
mutsje staat haar altijd even epper en netjes 
(BOUMAN 25). - In Friesl. gebruikt men in 
dezelfde zin ep tic h: it is 'n eptich ding; zie 
HALBERTSMA 920. - Vgl. ook UPPER. 

-er, vgl. BLODDER, ZADDER. 

erf, znw. onz.; vgl. KLOOSTERERF. - Daarnaast 
o rf. 11 Jaag die kippen deris van 'et orf. 

erfdeel, znw. onz.; zie zegsw. op HElDEN. 

erfsgenaam, znw. Erfgenaam. Zie de wdbb. 1I 
Wie is erfsgenaam? D'erfsgename van Pieter 
Pos, Hs. Kaartb. v. Oost-Zaandam door J. VAN 

HEYMENBERGH (aO 1684), archief v. Zaandam. 
erg, bnw. en bijw. Daarnaast soms ar g. Zie de 

wdbb. il ' Is wel argo - Als bijw., vóór een 
bnw. staande, meestal in de vorm erg e 
(a r ge). 11 Ze is erge ziek. 't Is arge koud. -
Doch: Het vriest erg (niet: erge). 

ergje (uitspr. erchie), znw. onz. Alleen in de 
zegsw. dat gaat met een ergje, dat is 
op een erg je, dat gebeurt met een zientje, 
met een bijbedoeling, in de hoop dat meteen 
een ander doel zal worden bereikt. Vgl. Ned. 
erg in iets hebben. 11 Nou hoor, dat 
doet-i ok mit 'en ergje. - Evenzo elders in 
N.-Holi. (Taalgids 1, 110). 

ermen, zw. ww., intr. Weeklagen, tobben. II 
Ze zit maar aldeur te ermen. 't Helpt toch 



ermen - etveen 

niet, of je der al over erme (ermt). - Elders 
zegt men urmen (VAN DALE). - Vg!. GËERM, 

ARMEN. 

erven (orf, geörven), st. WW., trans. Zie de 
wdbb. 11 Toe ome Klaas storf orven wij de 
staande klok, en Jan orf de boeier. Hij het 
meer as 'en ton geörven. 

erwt, znw. vr. Zie de wdbb. - De gebruikelijke 
vorm van het woord is 0 r t. 11 Groene en 
greeuwe orten. Drie sack witt orten a 5lh 
gulden, f 15: 15, een sack grau orten f 6 : 15, 
Hs. rekenboek Zaan dijker weeshuis (aD 1696), 
Zaan!. Oudhk. Ook in het Stad-Fri. spreekt 
men van ort (HALBERTSMA 838; Taalgids 9, 
223). - Daarnaast hoort men soms (op het 
Kalf b.v.), art, welke vorm vroeger aan de 
Zaan algemener moet zijn geweest. 11 Terwe, 
Rogge, Arreten, Boonen, etc., SOETEBOOM, 

S. Arc. 235. (Myn Vader) heeft'er doen ter 
tijdt Arweten in gesaeydt, SCHAAP, Bloemt. 12. 
Art wordt ook in W.-Fries!. gehoord. -
Overdr. een kie i n e 0 r t, een klein kereltie, 
kleine kleuter. - Ook in de naam van stukken 
land, die tot het verbouwen van erwten zijn 
gebruikt. 11 De Ort-akkers (stukken weiland 
te Oostzaan, op de Smaalsloot). 

erwtepeui, znw. vr.; alleen in het meerv. Ge
woonlijk in de vorm 0 r t epe u 1 e n. Peulen, 
peulerwten; onrijpe erwten, die tegelijk met 
de doppen worden gekookt en opgegeten. Zie 
ERWT. 11 Neem maar drie pond ortepeuien. 
We eten vanmiddag ortepeuien. - Evenzo 
verderop in N.-Holl. en in Fries!. - Vgl. 
BOONPEUL. 

es, znw. m. 11 In ultiori Esce quinque pas
cu as . . . In Were Esce alteram dimidiam pas
cuam (Egmonder landerijen onder Assendelft, 
aO 1182-1206), Oorkb. I nD 204. - Indien hier 
bedoeld is het woord es, aan de gemeen
schap (mient) toebehorende bouwgrond (vgl. 
GRIMM, D. Wdb. 111, 1140; Mnl. Wdb. 11, 732; 
MOLEMA 103; KOOLMAN 1, 406; VersE. en 
Meded. K. A., Lettk., dl. 9, 73), dan was dat 
gemeenschappelijk bezit dus reeds in de 12de 
e. opgeheven; ook was de es toen geen 
bouwland meer, maar weiland. - Er is te 
Assendelft (bij de Vliet) nog steeds een stuk 
weiland, dat de E s heet en dat reeds in de 
oudste polderIeggers zo genoemd wordt. 11 De 
Es, Polderl. Assend. 11 fO 97 V O (aa 1600). 
Heyndrick Allerses, genaemt es, Maatb. As
send. (aa 1635). - Het stuk is enigermate 
s-vormig van gedaante en kan dus ook naar 
de vorm zijn genoemd. 

eseling, znw. vr.; zie EZELING. 

esken, bnw.; zie ESSEN. 

esseling, znw. m.; zie NESTELING. 

essen, bnw. Daarnaast soms nog es ken. 
Van essenhout. 11 1 Esken spaak ... , 1 Stapel 
Esken en Ypenhout ... 2 Esken Parsboomen, 
In vent. (Koog, aO 1793), Zaan!. Oudhk. 

Et, verkorting voor de vrouwennaam Ge r
ri tj e. 
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eten (I), st. ww., trans. Verl. deelw. 'e ten en 
g e ë ten. - E ten voo r dek 0 s ten s I a pen 
voor de huishuur (van iemand, die niets 
uitvoert). 

eten (H), znw. onz.; zie zegsw. op POT en 
ROET I. 

eter, znw. m.; vg!. KOEKETER, KOOLETER, PEUL

ETER. 

Etersken-busch, znw. m.; vg!. BUSCH I. 
etgroed, znw. vr. Op de gewone N.-Holl. wijze 

afgekort uit et g roe d e. Etgroen, het tweede 
grasgewas. Thans naar het schijnt in onbruik. 

11 Zij zullen de dijken ter behoorlijker tijd 
moeten hooyen en zullen op de etgroet mogen 
weiden, Hs. (aD 1800), archief v. d. Polder het 
Woud. - Et g roe deis in Kennemerland en 
W.-Fries!. het inheemse woord voor et g roe n. 
Zie Mnl. Wdb. 11, 741, en vg!. Priv. v. Kenne
merl. 281: Het nae-gras, dat men et-groede 
noemt, met beesten te etten (aD 1549). Evenzo 
in Oost-Fries!. et g r 0 d e (KOOL MAN 1, 408). 
- Groede (zie Ned. Wdb. V, 793) komt van 
de stam van g roe ie n; e t g roe deis dus 
het opnieuw gegroeide. 

etgroen, znw. vr. Het tweede grasgewas van 
weiland. Vg!. GRONDBORING. 11 De beesten 
lopen in de etgroen. - Wellicht nam Holl. 
et g roe n, onz., toen het in gebruik kwam 
voor N.-Holl. et g roe d e, het geslacht daar
van over. Of mogen wij een oud znw. (e t)
g roe n, vr., beantwoordende aan Ohd. 
g r u 0 n î, vr., veronderstellen? 

etig, bnw. Waar veel aan te eten valt; van 
spijzen. 11 Ik zeI maar voor Deventer-koek 
bedanken, die is me te etig. Je ete (eet) veel 
minder van oudbakken brood as van vars, 
want 'et is veel etiger. 't Krentebrood is van
daag wel wat etig. 

etland, znw. onz. Land, dat gebruikt wordt om 
te effen, weiland. Zie ETTEN. - Evenzo elders 
in N.-Holl. Vg!. ook Mnl. Wdb. 11, 741, en 
HALBERTSMA 943. 

etten, zw. ww., trans. Beweiden, grasland door 
het vee laten afeten. 11 Het is verboden de 
dijk met koeien te etten. Het gras staat zo 
schraal, dat ik ok maar 'en stuk hooiland 
etten zet Gelyk het land van de Supplianten 
en derselver Ingesetenen, alleen met Rund
Vee kon en moest beweyd en geët worden, 
(hadden) sy daer door by gevolge eens so 
groot een getal tot haer beslag nodig, Handv. 
v. Assend. 348 (aO 1764). (Dirk Glas) voor 
sijn vee tot Assendelft geëttet, Belastingbiljet 
(aD 1749), archief v. Assendelft. - Etten is 
ook verderop in N.-Holl., in Oost-Fries!., e.e. 
gebruikelijk; vgI. ook Mnl. Wdb. op e tt e n. 
- Zie VOORETTEN en ETLAND, ETVEEN, ETWEER. 

etveen, znw. vr. Stuk veenland, dat gebruikt 
wordt om te etten. 11 Claes Allertsz. Schaepen 
etveen, Stoelb. Assend. fO 13 rO (einde 16de 
e.). Die etveen, Polderl. Assend. II fO 67 V O 

(aD 1600). Claes Pieters etveen, Maatb. As
send. (aD 1635). 
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Etweer, znW. onz. Naam van een stuk land te 
lisp, dicht bij Nek. Oorspronkelijk wel een 
weer, dat geët werd. - Hierbij lag reeds in de 
16de e. een sluis. 11 Dat slootgen bynootden 
Etteweer-sluys op te ruymen, Hs. Resolutie
boek (aD 1617), archief v. Jisp. - De Kaart 
v. d. Uytw. SI. 11 vermeldt op de grens
scheiding van Jisp en Nek: Et w erS 1 oot. 

euterdijk, znw. m. Thans verouderde bijvorm 
van u i ter dij k. Buitendijk, de naar het 
buitenwater gekeerde zijde van de dijk. - Ook 
stukken land, die aan de uiterdijk gelegen 
zijn, worden aldus genoemd. 11 d'Euterdijk 
van Cornelis Joons kindren, Polderl. Kromm. 
(aD 1665), fO 51. Een euterdijk, aid., fO 66. 
d'Euterdijken by den Busch, aid., fO 85. Die 
cIeyne euterdijck (stuk land op het Zuidend 
van Westzaan), Hs. Weeskamerboek (a 1630), 
f O 46, archief v. Westzaan. In de Middel
eeuwen vindt men de vorm 0 e ter d ij c. 11 

Item die oeterdijc op Bellinghen hem (te 
Krommenie, aD 1355), Hs. v. Egmond B, 
fO 9 voo Als dat die Schinckel-dijck dicht sal 
tusschen Zaenderdam, ende Claes Symonsz. 
Otterdijck (door de uitgever wel verkeerd ge
lezen voor oeterdijck), streckende aen de 
Zuydt-zijde van der Braecke (te O. Zaandam, 
aO 1414), LAMS 666. Een Schou op den Ooter
dijck bij Zaneredam, binnen den Banne van 
Westzaanden, aen den Dijck te beginnen ende 
Zuyd-waerdt uyt te gaen (aO 1412), Priv. v. 
Westz. 426. - Ook elders in N.-Holl. vindt 
men die zelfde vorm. 11 Daer moeten gheen 
scepen legghen bynoerden die steede an gheen 
oeterdicke, by neghen pond (keur v. Enk
huizen, 15de e.), Wfri. Stadr. 2, 225. Soe 
moeter niemant voghelen in die oeterdick, op 
een pont (idem), aid. 2, 221. Item dat vieren
deel van een cIeyn oetterdijck, gelegen in den 
ban van Lymmen (aD 1476), GONNET, Zijlkl. 
200. - Daarnaast komt voor eet e r d ij c k. 11 

Gheen riet te winnen binnen dijck, ende eeter
dijck etten noch mayen (keur v. Grootebroek, 
15de e.), Wfri. Stadr. 2, 276. Oeck so moet 
daer niemant den dijck ende den eeterdijck 
etten off mayen (idem), aid. 2, 264 var. (de 
tekst heeft uterdijck). 

euver, bijw. en voorz.; zie OVER. 

euverlaad, znw. vr.; zie OVERLAAD. 

euverleer, znw. onz.; zie OVERLEER. 

euverring, znw. m.; zie OVERRING. 

Euverweg, znw. Naam van een water, dat zich 
uitstrekt van het Westzaner Weiver tot het 
einde van de Middel nabij Krommenie. Eer
tijds was hier een weg en heette het water 
E u ver w e g-s loot. 11 Twee laenen landts ... 
ghelegen binnen den ban van Westzanen inde 
Middel. .. ende raeckt van die wech an de 
noveren wechsloet toe, Hs. T. 118, fO 39 V

O 

(aO 1564), provo archief. Een stucke landts ... 
streckende vande overwechsloot, Hs. T. 50, 
JO 73 rO (aO 1599), aldaar. Oeverwechsloot, 
Polderl. Westz. I fO 243 (aD 1628). (Een stuk 

Etweer - ezel 

land) gelegen tot Westzanen aan de Euveren
weg, Hs. boedelscheiding (aD 1740), verz. 
Honig. - Op de Kaart V. d. Uytw. SI. 12 staat 
den 0 uwe r weg h, en in navolging daarvan 
op die in LOOSJES, Beschr. d. Zaanl. Dorpen. 
o uwe r weg. Deze spelling zal wel ontstaan 
zijn door het verkeerd oplossen van de schrijf
wijze ouer voor over. Waarschijnlijk is 
Euverweg niets anders dan overweg. -
Onder Akersloot ligt een stuk land genaamd 
de E u ver end ij k (koopbrief, aD 1708). 

Eva, persoonsnaam; vgl. ADAM. - In verkl. 
e v a a t je, een mors boezelaartje, dat over de 
gewone boezelaar wordt gedragen, om deze 
langer schoon te houden. Evenzo in de Beem
ster (BOUMAN 26). Een e v a a t j e is eigenlijk 
een klein schortje, als vrouwen opschik. V gl. 
BERKHEY, Nat. Hist. 3, 705: "Men droeg (om
streeks 1720) ook vee!al een fyn Neteldoeks, 
of een kort zwart zyden Schortje, met Kant 
bezet; dat men een Evatje noemde." Evenzo: 
"Wat wordt 'er meen'ge Zondags-duit, aan 
ander tuig van Garnituren, tot meisjes sante
kraam verbruid! . .. aan Pandelokken, Oreil
letten, Marseilleborst, Centuur, Evaas, aan 
Gusretoetjes, Gozeretten, aan Esclavages, Fal
balaas", VAN HULS, Gedichten (ed. 1734), 54. 
Het woord is in deze zin ook nog in Overijsel 
bekend (DE JAGER, Nieuw Magaz. v. Ned. 
Taalk. 3, 128). 

evel, bijw. Evenwel. 11 'k Heb eigentlijk gien 
tijd, 'k zei eve! effies bij je opsteken. Ik vond 
'et eve! erge raar. AI heb ik 'et nog zo drok, 
ze laten 't evel alles op mijn ankomme. -
Evenzo elders in N.-Holi. (Taalgids 2, 102) 
E vel is bij oudere schrijvers gewoon. 11 Ik 
mag het eve1, boven Dominé, boven Pomp
stok graag zien, WOLFF en DEKEN, Will. 
Leevend 3, 192. Daar is Koning Midas, die ik 
evel geloof, dat er al vrij wat beter van oor
delen kan als jij, FOKKE, Londen (2de dr.) 118. 
- E vel is samengetrokken uit e ven wel; 
vgl. Ned. Wdb. op alevel. 

eveleens (I), bijw. Daarnaast e vel i e n S. Even
eens. I1 't Gaat er nog net eveliens toe as 
vroeger. - Ook om het even. 11 't Is mijn 
eveliens, of-i meegaat of niet. - In de vorige 
eeuw komt Eve1iens te Wormerveer ook 
als geslachtsnaam voor. - Het woord is ook 
elders in N .-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 26) 
en komt ook voor bij de 17de-eeuwse Amster
dammers; vgl. NAUTA, Aant. op Bredero, 
bI. 21. - Vgl. EVELEENS. 

eveleens (H), bnw. Daarnaast e v e li e n S. 

Gelijk. - Zie EVELEENS I en vgl. ALLEENS. 11 

Die huizen bennen net eveliens. We hebben 
eveliense hoeden op. 

even, bijw. Zie de wdbb. - 0 m 't e ven, ge
woonlijk (de Wormer). '11 Om 't even komt-i 
niet voor 's avonds acht uur thuis. - Vgl. EEF. 

ezel, znw. onz. Zie de wdbb. 11 Het ezel is 
mank. Slaan dat ezel zo niet. - De geslachts
verandering heeft wellicht plaatsgegrepen naar 



ezel- ezig 

analogie van paard. - Vgl. ook EZ ELEMENT, 

EZELSTROMPETTER en STOFEZEL. 

ezelement, znw. onz. Scheldwoord. Ezel, stom
merik. 11 Wat ben-je toch 'en ezelement. -
Ook in het Stad-Fri. 

ezeling, znw. vr. Daarnaast te Assendelft soms 
nog ê s e I ing. Afgestoken stuk van een hooi
klamp of hooiberg. Als de boer begint te 
voederen, steekt hij een vierdepart of een 
kleiner stuk van de berg af. Van deze êzeling 
wordt dan dagelijks met de hooigraaf zoveel 
afgespit als er nodig is. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (BOUMAN 25: es e li n g. Es e I i n g is 
de N.-Holl. vorm van een Ned. *azeling, en 
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hangt samen met az e n, voederen; vgl. AAS. 

ezelstrompetter, znw. m. Scheldwoord. Lum
mel (Wijde-Wormer). 11 Zo'n ezelstrompetter. 

ezen (I), zw. ww., intr. Zeker knikkerspel; zie 
EESJE. 

ezen (11), zw. ww.; vgl. VEREZEN. 

ezig, bnw. Ijverig in zaken, bij de hand, voort
varend. I!'t Is 'en êzige vent, hij is best voor 
zijn zaken. 'En êzig kereltje. Hij is êzig op 
'en commissie (hij is gretig op een order, geeft 
zich moeite om een order (bestelling) te 
krijgen). - N.-HoU. ê z i g beantwoordt aan 
een Ned. *a z i g, gretig, dat echter niet schijnt 
voor te komen. Vgl. AAS. 



F 

95 

fabriek, znw. onz. Zie de wdbb. 11 Ik gaan na 
'et fabriek. - Evenzo in samenst.: het meel
fabriek, het papierfabriek, enz. 

falie, znw. vr. Vrouwen-regenmantel; zie VAN 

DALE en Mnl. Wdb. - Zegsw. Hij het op 
zij n fa li e 'e had, hij k rij g top zij n 
fa 1 i e, hij heeft slaag gekregen. Evenzo elders 
in N.-Holl. (BOUMAN 26); ook wordt de uitdr. 
door VAN DALE als gewestelijk opgegeven. 

*fanke, znw. onz.; zie FIJNTJE. 

fantel, znw. Soms ook vantel. Bouffante, 
wollen halsdoek. 11 Doen maar 'en fantel om 
voor de koud. Wat -'en mooie vantel. 

fazel, znw. vr. Rafel. - Synon. fnazel; zie 
aldaar. 11 De fazels hangen bij der rok neer. 
Grietje, as je met naaien ophouwe (uitscheidt), 
moet je de fazeltjes bij mekaar vegen. - Ook 
elders gebruikelijk. Vgl. FAZELEN. 

fazelen, zw. ww., intr. en trans. Daarnaast 
va zeI e n. - 1) Rafelen. 11 Die doek begint te 
fazelen. - In deze zin ook elders bekend; vgl. 
DE JAGER, Freq. 1, 112. 
2) Futselen (ook fut s e 1 e n is afgeleid van 
een woord dat oude lap, vod, betekent; vgl. 
KIL. fut s e 1, v uts e 1, panniculus). In het 
bijzonder het heen en weer hutselen der 
eieren bij het eierpikken op Pasen. De pikker 
heeft twee eieren en hutselt die achter zijn rug 
door elkaar. Daarna neemt hij er één in elke 
hand en laat de ander daartussen kiezen. Dan 
worden de eieren tegen elkaar gestoten (ge
pikt) en moet hij, wiens ei breekt, er de ander 

fabriek - fieber 

een geven. 11 Nee, eerst vazelen! Wacht, ik 
moet nog vazelen; zie zo, welk ei wil-je: 'et 
rechter of 'et linker? - V gl. KIL. "f ase 1 e n, 
agitare, factitare", en DE JAGER, Freq. 1, 113 
"f a zen, beuzelen, talmen". 
3) Gooien, smijten. 11 Hij fazelde de hele boel 
deur mekaar. Pas op, of ik zeI je te water 
vazelen. Ze vazelden 'm de deur uit. 
Zie over de verdere bet. van dit woord in 
andere dialecten DE JAGER, Freq., t.a.p., HAL

BERTSMA 994, en vgl. KLUGE op fa ser. - Zie 
verder DOORVAZELEN, FAZEL en FNAZELEN. 

feek, znw. Bij schippers en vissers. Stokdweil, 
zwabber. 11 Neem de feek maar, om 'et of te 
doen. 
feil (uitspr. fait), zwn. vr. Grove doek om nat 
op te nemen en vloeren schoon te maken (al
gemeen Ned.). Aan de Zaan wordt onder
scheid gemaakt tussen fe i 1 en d wei 1; zie 
aldaar. 11 Grovve feilen. - In verkl. fe i lt j e, 
een wit grof linnen kleedje, dat in een kamer 
bij de deur wordt gelegd, voor het vegen der 
voeten. Thans alleen nog in burgerwoningen. 

fel, bnw. Zegsw. Iemand fel krijgen, 
iemand te pakken krijgen, hem vinden. 11 

Wacht maar, ik zeI je wel fel krijgen. - Even
zo elders in N.-Holl. (Hs. Kool). 

ferweel, znw. onz.; zie FLUWEEL. 

fideï-commis, znw. onz.; vgl. VIERDE-COMMIES. 

fieber, znw. m. Ook fiebert. Koorts. Synon. 
bibber. 11 Ik tril zo: Ik heb zeker de fieber. 
Hij leit erg zuinig (zeer zorgelijk); och, hij het 



fieber - flank 

zo de fiebert. - Vgl. Lat. feb ris. 
fiekerij, znw. vr.; zie PIKKERIJ. 

fieter, bnw. Netjes, vlug, zwierig staande; van 
hoofddeksels (de Wormer). II Wat heb Trijn 
'en fieter hoedje op. Wat staat dat hoedje je 
fieter. Een fieter hult je, mussie, enz. - In de 
Beemster wordt f iet e r, f ij ter, ook van 
personen gebruikt in de zin van vlug, opge
ruimd, levendig. II Een fijter vrouwtje. Al is 
ze oud en zwakkelijk, ze is toch nog altijd 
even fieter (nouMAN 27). 

fijk, znw. vr. Fijt. II Ik heb de fijk in me vinger. 
Een felle fijck heeft in mijn duym geknaegt, 
SCHAAP, Bloemt. 138. - F ij k is ook elders in 
N.-Holl. en in het Stad-Fri. bekend. Het 
wordt ook door KIL. vermeld en komt in vele 
verwante talen voor. Zie verder FRANCK op 
f ij t. 

fijntje, znw. onz. Een fijntje dansen, 
zekere reidans op de manier van Hei, 't was 
in de mei. Eén staat er in de kring; is dit 
een meisje dan heet zij een f ij nt j e, een 
jongen daarentegen is een g r 0 f kop of 
g roe s kop. Het liedje, dat er bij gezongen 
wordt, begint met: "Hier hebben wij een 
fijntje in deze dans". - Soms spreekt men ook 
van het vantje (of ventje) dansen. Te 
Krommenie is de beginregel verbasterd tot 
"Herre werre fanke in deze dans". - Is dit 
fanke, vantje, soms ouder dan fijntje? 
V gl. Hindeloopens fan k e, fan k e, Fri. 
famke, meisje, verkl. van faem, faen 
(HALBERTSMA 957 vlgg). 

fik, znw. m. Daarnaast f u k. Meestal in verkl. 
fik kie, f u k kie. Een in brand gestoken 
hoop van hout, stro en andere brandbare 
stoffen. II Jongens, we zeIlen 'en grote fik 
maken. Mit Suntere Maarten was er vroeger 
altijd 'en flinke fuk. We hebben 'en fikkie 
'emaakt. - Ook gezegd van een hevige uit
slaande brand. li 't Was 'en lekker fukkie, 
hoor. - Zie FIKKEN. 

fikken, zw. ww., intr. Daarnaast f u k ken. 
Branden, helder opvlammen. II Wat zeI dat 
fikken, as we der nou nog 'en bos strooi op 
gooien. Het iukt lekker. - Of het woord ver
want is met het verouderde ww. i i k ken, dat 
stoten, steken, slaan, wrijven, beduidt en in 
vele Germ. dialecten voorkomt (vgl. KIL. op 
ficken, Mnl. Wdb. op bevicken, FRANCK 

op fikfakken, KOOLMAN op fikken, 
GRIMM, D. Wdb. op ficken, enz.), is niet 
zeker. De grondbetekenis van dit woord 
schijnt te zijn snel heen en weer gaan en dit 
kan, op een vlam toegepast, zijn overgegaan 
in fel branden. In het Fri. betekent f y kj e 
ook in kleine stukjes snijden (HALBERTSMA 

961). Fik zou dus kunnen beduiden spaan
ders, rap, en werkelijk bestaat een fik uit 
deze en dergelijke brandbare stoffen. Een 
hoop brandstof is echter nog geen brand, en 
dit is de enige betekenis van fik. 

fikkerij, znw. vr. Daarnaast i i e k e rij en f li k-

96 

kerij. Alleen in de uitdr. dat 's 'en goeie 
(mooie, beste) iikkerij, een voordelig 
zaakje, een werkje waarmee veel geld te ver
dienen valt. - Ook in de Beemster is f i e k er ij 
in gebruik. 11 Dat zal een beste fiekerij zijn, 
zulke fiekerijtjes zijn aannemelijk (BOUMAN 

27). Op Urk zegt men flikkerijje (Taal- en 
Letterb. 6, 33). 

fint, znw. m. Zekere vis. Een soort van voorn, 
doch blanker dan de gewone en grover van 
schubben. II Der bennen nog al wat finten bij. 

fit, znw.; zie VIT. 

fitting, znw. m. Timmergereedschap. Zekere 
kleine schroefboor, hetz. als Ned. fret, fret
boortje. 

flaars, znw. vr. Grauw, afsnauwing. II As je der 
(haar) wat vrage (vraagt), krijg-je 'en flaars 
terug. - Zie FLEERS, en vgl. Oost-Fri. f 1 ä ren, 
babbelen, klappen, uitflappen. Bij de 17de
eeuwse Hollanders is f 1 a ars, f 1 eer s ge
bruikelijk in de zin van snapachtig, lui 
vrouwspersoon (OUDEMANS, Wdb. op Hooft 
93; Wdb. op Bredero 109); vgl. KIL. "fl ere, 
Fland. ignava et deformis puella". 

flaartje, znw. onz. - 1) Een klein, of dun boeze
laartje. II Wat heb-je 'en flaartje voor. 't Is 
net zo'n flaartje. - Vgl. FLARD. 

2) Zeker zeer dun gebakje, dat in een rond 
wafelijzer wordt gebakken (de Wormer). 

flab (uitspr. flap), znw. onz. Zekere in de sloten 
groeiende plant. Dekenvlag, Lat. Conferva. 
In Holl. algemeen; zie VAN HALL, Landh. 
Flora 281. - Vandaar flab vissen en 
flabben, flappen, flab uit de sloten op
vissen, en f I a b v i s ser, de man, die dit werk 
verricht. II Den 2 Februari 1662 betaelt aen 
de flabvisser van 8 schuyte flab en 2 dage 
arbeytsloon 10 gld., Dijkb. Wormer. Me man 
is niet thuis, hij zou gaan flappen. - Evenzo 
elders in N.-Holi. II Wert mede gekeurt ... te 
vlabben ende te krosen tegen den herfst
schouwe (keur v. Heemskerk, aO 1659), LAMS 

459. - Het woord schuilt wellicht ook in de 
volgende benaming van stukken land onder 
Westzaan. II Noch twee vlabstukken aende 
vaert, Polderl. Westz. 111 fO 59 (aO 1644). Het 
waren dan stukken land, waarop de uit het 
water gehaalde ilab werd neergelegd. 

flabben, zw. ww.; zie FLAB. 

flabstuk, znw. onz.; zie FLAB. 

flabvisser, znw. m.; zie FLAB. 

flaminken, (met klemt. op min), zw. WW., intr. 
Wijze van vissen in de winter. Spiering vangen 
in een bijt, door middel van een touw, waar
aan stukjes aal gebonden zijn. 

flank, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. In de 
f 1 ank v all e n, naar de zin zijn, in de smaak 
vallen. II De nieuwe dokter valt erg in de 
flank. Dat viel helemaal niet in de flank. -
Ook regelmatige plaatsing; van schalen en 
schotels op een gedekte tafel, die zó geplaatst 
zijn, dat het éne recht tegenover het andere 
staat en alles een harmonisch geheel vormt. II 
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Zie zo, nou staat alles in de flank. Zet die 
schaaltjes in <iCè flank. Zo halfweg den eten 
staan de schalen meestal uit de flank. 't Hin
dert niet waar je het neerzette, de flank is er 
toch uit. Er zit geen flank in. - Zie FLANKEN. 

flanken, zw. ww., intr. Een harmonisch geheel 
vormen; van gelijksoortige voorwerpen, die 
tegenover elkaar geplaatst zijn. Zie FLANK. 11 

Je moeten 'et met mekaar flanken laten. Ik 
moet nog wat hebben, dat met dit schaaltje 
flankt. Die botertijntjes moeten flanken. Dat 
flankt niet. 

flap, znw. m. Zekere platte, stroperige koek 
(Wormer). 11 Hier, zeun, hej-je 'en cent; koop 
maar 'en flap. 

flap-aan-de-wand, znw. m. Houten tafel met 
ovaal, neerslaand blad en inslaande poten, die, 
toegeflapt, tegen de wand gezet kan worden. 
Meestal met een voorstelling (molens, bloe
men, enz.) beschilderd. - Synon. flaptafel. 

flappen, zw. ww.; zie FLABBEN en vgl. TOE

FLAPPEN. 

flapsneeuw, znw. vr. Sneeuw met grote natte 
vlokken. 11 't Is erg smerig weer met die flap
sneeuw. 

flaptafel, znw. vr. Hetz. als flap-aan-de-wand; 
zie aldaar. - Ook in Friesl. 

flard, znw. vr. Daarnaast f lor d (uitspr. flort). 
Afgescheurde lap, aan flarden gesleten doek, 
vod. 11 Die handdoek ken wel weg, 't is toch 
maar 'en flord. Ik heb hier nog 'en flordje 
voor de voddemand. - Ook van stukken land, 
die als lange, ongelijke, smalle stroken in het 
water liggen; meerv. flarden (florden) 
en f I ar d s (f 1 ars). 11 Int kercke weir een 
flard, Poldert. Oostz. I (l7de e.). Florden en 
ackers in sijn weir, aid. Die flars (in Claes 
Heynen-weer), Stoelb. Assend. fO 19 rO (einde 
16de e.); d'fjards in Claes Heynen-weer, Pol
der/. Assend. 11 fO 513 rO (aO 1657) '/. van de 
flers 73 (roeden), noch tseste paert van de 
narde 361/ 2 (roed), aid. I fO 177 rO (aO 1600). 
Cornelis Claesz. flars, Jan vant Veers flars, 
Jan vant Veers suyder flars (in Claes Heynen
weer), Maatb. Assend. (aO 1634). - F I ars zou 
ook enkelv. kunnen zijn. In de 17de e. komt 
althans fl a r zen voor naast fl a r den; zie 
OUDEMANS 2, 306. - Vgl. FLAARTJE. 

flark, znw. Slappe scheut drek (Assendelft). 
Synon. fleers. I1 Hij het 'en flark in zen broek 
·edaan. 

flarken, zw. ww., intr. Slabbakken, in ijver of 
netheid verflauwen. Alleen in de inf. Weinig 
gebruikelijk. 11 Maandags begon-i der mee, 
maar Dingesdag begon-i al te flarken en 
Woenesdag was 'et helegaar uit (van iemand 
die vroeg op wilde staan). Ze zou alle dagen 
tien naadjes breien, maar ze is nou al an 'et 
flarken. 

flaterig, bnw. Van hout, waarvan de hart
scheuren los liggen, en dat dus begint af te 
schilferen. Synon. bladderig; zie aldaar. 11 Die 
balk is flaterig. Er is heel wat flaterig hout 

flank - flens 

of'ekeurd. Hou dat flaterige deel maar ampart. 
flauw, bnw. Daarnaast soms f lee u w. Zie de 

wdbb. I[ Ik ben fleeuw van de honger. - Bij 
vissers. Ontzet; van water dat stinkt. Synon. 
vlaai; zie VLAAI 11. 11 't Water is flauw, de vis 
gaat er in dood. 

fleek, znw. vr. Soms vleek. Hand. 11 Hou-je 
fleken thuis. 'k Mag gien blote fleken zien 
(nI. zonder er een klap op te geven). Ik heb 
me vleek bezeerd. - In de Beemster is fl eek 
ook in gebruik voor de klauwen van een kat, 
alsmede het ww. fl ek e n, krabben (BOUMAN 

27). In Amstelland zegt men f nee k. - Elders 
moet f lee k betekend hebben vlerk, vleugel; 
vgl. Mnl. v lek e, v I i e k e, Mhd. fl e k e, 
f I i k e, pijl, en het door KIL. vermelde v lek e, 
vlinder. Voor de overgang van betekenis ver
gelijke men Ned. v Ier k, dat ook in de zin 
van hand, arm in gebruik is. Zie verder Tijd
schr. 4, 220 vlgg. 

fleers, znw. vr. - 1) Klap, draai om de oren. 
Ook elders gebruikelijk (VAN DALE). [I As je 
niet weggane, krijg-je 'en fleers. - Vgl. KIL. 

fiere, slag. Utrechts flèr, draai om de 
oren, fléren, slaan, en VAN DALE (geweste
lijk) fI ere n, op slordige wijze afvegen, b.v. 
hij fleerde er met zijn mouw langs. - Vgl. 
FLEERZEN. 
2) Slappe, brijachtige massa; in het bijzonder 
van koedrek. Hgd. kuhfladen. [I Trap niet in 
die fleers. Gaan niet te dicht bij die koe staan, 
aars krijg-je anstonds nog 'en fleers. - Evenzo 
in de Beemster (BOUMAN 27). Vroeger ook 
elders in Holl.; vgl. Klucht v. d. Pasquil
maecker voor den Duyvel 21: "Hy drayde een 
dunne flers op de kruyn van Jan Pieters back
huys". - V:gl. KOOLMAN op f I a r r e, en zie 
FLEREN, FLEERZEN, FLAARS. 

fleerzen, zw. ww., trans. - 1) Slaan, iemand 
een Heers in het gezicht geven. Zie FLEERS. 11 

Pas op, of ik zei je fleerzen. Ik zei je leren 
mijn te fleerzen. 
2) Loslijvig zijn, dun schijten; van een koe. -
Synon. fleren. [[ Gaan wat uit de weg, die koe 
mocht ers fleerzen gaan. Daar fleerst me dat 
beest helegaar vol. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 27). 

fleeuw, bnw.; zie FLAUW. 

fleeuwig, bnw. Flauw. 11 Ik ben zo fleeuwig in 
me lijf: ik moet 'en spatje (borrel) hewwe. -
V gl. FLEEUW. 

flens (I), znw. vr. Verkl. fl e n s i e. Zie de 
wdbb. 11 Flensies bakken. - F Ie n s i e is ook 
de naam van de dunne vierkante lapjes koek, 
die bij het koekhakken worden gebruikt. il 
Man, geef-je dat flensie in vijven (in vijf 
hakken door midden)? - Ook oorveeg, draai 
om de oren. il Hou je stil, of je krijg 'en flens! 
Toe gaf ik 'm 'en flens om zijn kop. - Voor 
flens, oorveeg, vergelijke men het in de 17 de 
eeuw gebruikelijke ww. flenzen. 11 En daer 
by heb ic ien paer vuysten, die hangeme soo 
verhijt los. Om een ha er flensten icker wel 



flens - flop 

een voor de kop, COSTER, Teeuwis de Boer, 
vs. 987. 

flens (11), znw. vr. De uitstekende sluitrand 
met gaten, aan gas- en waterleidingsbuizen of 
pijpen. De pijpen worden aan elkaar verbon
den door middel van bouten, die men door de 
gaten steekt en met schroeven vastlegt. Pijpen, 
waaraan zulke randen gegoten zijn, heten 
fI e n s p ij pen: - Ook vindt men soms een 
flens bij de koppeling van machine-assen. De 
flens maakt dan deel uit van de koppel bos 
(de cilindervormige bus, die het eind der as 
omgeeft en met een spie daaraan is bevestigd) 
en is van ijzer of koper. - Het woord is waar
schijnlijk algemeen Ned.; VAN DALE vermeldt 
alleen: f I e n s, ijzeren kraag. V gi. Eng. 
fl a n gein dezelfde zin en zie FRANCK 249. 

flenteren, zw. ww., intr. Slenteren, heen en 
weer lopen. 11 Die meiden flenteren altijd bij 
de straat. Ze flentert maar van de ien na de 
aar (vliegt altoos van de ene vriendin naar de 
andere). - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 
28). Op Marken kent men het woord in de 
zin van op een draf, haastig weglopen (TaaI
en Letterb. 2, 64). De eigenlijke betekenis van 
f I ent ere n is fladderel/, heen en weer 
waaien; vgI. DE JAGER, Freq. 2, 112, en 1Jie de 
wdbb. op f I ent e r, flard, lap. Het woord 
komt geheel overeen met Ned. si ent ere n; 
ook slenters zijn lappen, vodden. 

fier (uitspr. flèr, met gerekte e), znw. vr. Slag, 
draai om de oren (Krommenie). Zie op 
FLEERS 1. 11 Hij kreeg 'en flèr. 

fleren, zw. ww., intr. Loslijvig zijn, dun 
schijten; van een koe. Synon. fleerzen; zie 
aldaar. 11 Die koe fleert. - Evenzo in de 
Beemster (nouMAN 27). V gl. Oost Fri. f I a [
ren in dezelfde betekenis, waarnaast f I a [
rîg, loslijvig, en flarre, fleers (KOOLMAN 1, 
502). 

fles (uitspr. soms vies), znw. vr.; vgI. MEESTERS
FLESJE. - Zie een zegsw. op RUIG. 

flets (uitspr. fles), bnw. Zie de wdbb. - Ook 
flauw, van een zieke die geen etenslust heeft. 
11 Ik voel me zo fles. 

*fliepen, zw. ww.; vgI. ONTFLIEPEN. 
fliert, znw. Iets dat lang en dun is, sliert (de 

Wormer). 11 Een fliert (reep) papier. Der zit 
'en fJiert (rafel) an je japon. - Vooral in de 
uitdr. een I a n g e f I ier t, een lang, mager 
mens. - Evenzo is in Oost-Fries!. f I î r, f I Î r t 
een klein, licht, onbetekenend iets, b.V. een 
lapje goed, een dunne snee brood, enz. In 
andere Ndd. dialecten heeft fI i r r e die zelfde 
zin. V gl. Oost-Fri. f1 î ren, Hgd. f1 i r ren, 
snel heen en weer gaan, fladderen, en Eng. 
tof li r t, dat o.a. ook deze bet. heeft. - V gl. 
FLlERTROK, en zie synon. op FLlESTERTJE. 

fliertrok, znw. m. Alleen in het meerv. fI ier t
rok ken. Rokken, die langs de grond slepen 
(de Warmer). Zie FLlERT. 

fliestertje, znw. onz. Een dun schijfje van iets, 
flenter. 11 Een fIiestertje koek. Wat geef-je me 
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'en fliestertje. - Evenzo in het Stad-Fri. 
fniesterke. Vgl. flinster, dat op Urk 
gebruikelijk is voor een dun stukje (Taal- en 
Letterb. 6, 32). - Soortgelijke bet. hebben ook 
!luter, fUert, flard, flord; zie aldaar. 

flietertje, znw. onz. Hetz. als fliestertje; zie 
aldaar en vgl. FLUTER. 11 'En flietertje koek. 

flijm, znw. vr. vr.; zie VLIJM. 
flikken, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook in 

de uitdr. hij z a I het wel fl i k ken, wel 
lappen, klaarspelen, tot een goed eind bren
gen. - Evenzo elders. 

flikker, znw. m. - 1) Gemene vent, iemand die 
niet recht te vertrouwen is, een vleier, flik
flooier; vgl. DE JAGER, Freq. 2, 119. ii Pas 
maar op, 't is 'en flikker. Zo'n gemiene flikker. 
2) In de zegsw. ie man dop zij n f I i k k e r 
ge ven, hem een pak slaag geven. 11 Ik zeI je 
op je flikker geven. - Evenzo elders in Hall. 

flikkeren, zw. ww.; vgl. UITFLIKKEREN. 
flikkerij, znw. vr.; zie FIKKERIJ. 
flink, znw. m. Alleen in het meerv. flinken. 

Streken, kuren. 11 Hou nou toch op met je 
malle flinken. Doen nou maar niet of je ziek 
benne (bent), dat ben allegaar maar flinken. Je 
ken 'em niet vertrouwen, hoor; hij het flinken. 
- Het woord is ook elders in N.-Holl., Fries!. 
en Gron. (MOLEMA 109a) gebruikelijk. Men 
vindt het ook bij WOLFF en DEKEN; vgl. DE 

JAGER, Freq. 2, 121, en MOLEMA 518a. 
flint, znw. Het houten uitsteeksel aan het uit

einde van een kloet (vaarboom), naast de 
ijzeren punt. De f I int is meestal met een 
ijzeren bandje omgeven. - V gi. KLOET I. 

flip, znw. Meestal in verkl. fl i p p i e. Een klein 
wittebroodje, waarvan er vier of vijf voor een 
dubbeltje werden verkocht. Zowel de langwer
pige broodjes (timpjes) als de kadetjes wer
den zo genoemd. 11 Geef me 'en dubbeltje 
flippies. De flippies ben hier lekkerder as bij 
ons. Ik ken die hele flip niet op. - Evenzo 
verderop in N.-Hol\. (Taalgids 1, 110) en 
waarschijnlijk ook elders. - 't 1 sdi k kef 1 i p 
met hem, hij is beste maatjes met hem, 'f is 
koek en ei. 

flodder (uitspr. jlàddi3r), zwn. vr. Rietwal, het 
riet dat langs de kant van een stuk land staat. 

11 Die dijk is an'eleit (aangelegd) op flodders. 
- In de Beemster heet de slappe walkant langs 
de sloot fl 0 d der wal (BOUMAN 28); zie 
synon. op FLORSWAL. 

flodderen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook: 
slenteren, langs de straat lopen; in ongunstige 
zin. 11 Ze loopt altijd te flodderen. 

flook, bnw.; zie VLOOK. 
flop (uitspr. flop), znw. Zoen (de Warmer). I1 

Kom, ik moet effen 'en flop hebben. Toe, 
maar 'en klein floppie. - Soms ook dikke 
flapzoen. 11 Hè, wat 'en flop! - In de Beem
ster zegt men in dezelfde zin f I 0 p per d. II 
Dat was een dikke flopperd van tante. Ze 
hebben al menige flopperd van dat goede 
mens gehad (BOUMAN 28). - In Oost-Fries\. 
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en elders in Nederduitsland is f I ab ben, 
flobben, flappen, met klappend geluid 
zoenen. - Vgl. FLOPPEN. 

floppen (uitspr. floppiJ), zw. ww., trans. Zoenen 
(de Wormer). Zie FLOP. 11 Ik moet je ers effies 
floppen. - "Zoenen, dat het flopt (klapt)" 
wordt nooit gezegd. - Te Assendelft van kle
dingstukken, inzonderheid schoenen, die te 
groot zijn. Hetz. als sapperen; zie aldaar. I1 

Wat flo{Jpen me schoenen toch; ze benne me 
veuls te groot. 

flord, znw. vr.; zie FLARD .. 

flors, znw. vr. Windje, veest. Synon. flort. 1I 

'En f10rs laten. 
florsen, zw. ww., trans. Daarnaast f los sen 

en v los sen. - 1) Ruigte uit de sloot ophalen, 
de sloot reinigen van flab e/Z ontuig. Synon. 
/Jeinen. Thans ongebruikelijk, maar te Assen
delft nog aan velen bekend in de vorm 
v los sen. Het woord werd gebruikt in tegen
stelling met bag g ere n (modder uit de sloot 
ophalen). Bij de polderschouw werd soms 
iemand beboet, omdat hij niet had gebaggerd, 
maar enkel gevlost. Het v los sen geschiedt 
op het land staande en door middel van een 
haak (f los). - ln de Beemster schijnt vlo s
sen thans gebruikt te worden in de zin van 
baggeren, modderen, beugelen (BOUMAN 112). 
Vroeger schijnt het echter ook daar ruigte 
uithalen te hebben betekend. Zie FLOS. - Vgl. 
de samenst. UJTVLOSSEN, en zie FLORSWAL. 

2) Modder over het land brengen, de uit de 
sloot gebaggerde modder over het land uit
spreiden, om dit op te hogen of te bemesten 
(Westzaan, Wormer). De vorm florsen 
schijnt in deze zin thans ongebruikelijk; men 
spreekt nu van flossen en vlossen. Het 
f los sen geschiedt door middel van een 
plank aan een stok, waarmede de modder 
over het land wordt geschoven en verdeeld. 
Dit werktuig heet flosser, modderflos
ser. \1 We zeilen meteen de modder maar 
over 'et land flossen. Dat het aan ieder Inge
land zal vrijstaan van de getrokken bagger of 
modder te maken een of meer belten, of wel 
te gebruiken tot het florsen zijner landen of 
om daarmede sloten te dempen ... Wanneer 
hij begrijpt de getrokken modder tot florsen 
te gebruiken, in dat geval zal (onder de hoe
veelheid modder, die ieder ingeland verplicht 
is per morgen te baggeren) niet worden be
grepen die geflorste modder, welke tot ver
betering der wallen is gebruikt, gelijk ook niet 
onder de meting zal worden gebragt die mod
der welke alleen is gebruikt tot verbetering 
van wallen aan landen niet geflorst zijnde, 
Keur v. d. polder Westzaan (aO 1806). 

florswal, znw. m. Daarnaast soms ook flos
wal. De laagliggende, slappe kant van een 
stuk land langs de sloot, die voortdurend aan
groeit en daarom een of meer malen in het 
jaar met een haak op het land wordt gehaald, 
om de sloot ruim te houden. Vgl. FLORSEN. -

flop - flouw 

Synon. del, dule, hangwal, onderwal, zakwal; 
zie die woorden. 

flort, znw. m. - 1) In de uitdr. a a n de f lor t 
zij n, voortdurend heen en weer drentelen (de 
Wormer). Hetz. als flor ten 1; zie aldaar. 11 

Wat ben-je weer an de flort. - Ook: eell 
vrouw die zich zonderling kleedt en die zon
derling doet (Assendelft). 11 't Is 'en rare flort. 
2) Windje, veest. 11 Een flort laten. - In deze 
zin ook elders in Holi. 

florten, zw. WW., intr. - 1) Doelloos heen en 
weer lopen, gnarten (de Wormer). 11 Hè, wat 
loop je weer heen en weer te florten. Gaan 

toch zitten, ik ken dat florten niet hebben. -
F lor ten is eigenlijk plotseling heen en weer 
bewegen, fladderen. Vgl. Oost-Fri. f I û r, 
f I û r t, flard, lap, en synon. als fl ent ere n, 
slenteren. - Zie FLORT en vgl. FLARD. 

2) VeesteIl. I! Van uien moet-je altijd florten. 
- Vgl. Oost-Fri. flûrrtjen, dünn scheissen, 
weit llnd breit llmherspritzen (KOOLMAN 1, 
524). 

flos, znw. m. Daarnaast vlo s. Een haak met 
drie punten, aan een lange steel, waarmee 
geflost wordt; zie FLORSEN 1. Het woord wordt 
thans zelden gebruikt; men spreekt van hei n
h a a k; zie aldaar. - In de 17de e. komt het 
woord in deze zelfde zin ook in de Beemster 
voor. 11 (De watermolenaars) sullen ook alle 
Ruygten ende Kroos van hare Tralien keeren, 
ende deselve digt en klaar houden... ende 
tot dien eynde haar Vlos en Bootshaaken, 
altijd met Houten staalen (stelen) voorsien 
houden, Instr. v. d. Beemster 97. Een Croos
Haak, een Vlos-Haak, een Vuur-Yser, een 
Boods-Haak, aid. 107. Thans verstaat men 
aldaar onder v los niet meer de haak, waar
mede ruigte wordt opgehaald, maar de beugel, 
waarmede men baggert (BOUMAN 112). In de 
betekenis van baggerbeugel komt het woord 
ook reeds voor in een keur van Hoorn van 
het jaar 1531, waarbij gekeurd wordt. dat 
niemand turf mag baggeren "anders dan in 
wateren dair hy an beyde zyden gelant is, op 
peyne van den prame ende den vlos oft instru
ment dair zy den turf mede uutten gront 
halen, verbuert te hebben", Wfri. Stadr. 2, 
118. - Op Marken is het woord ko 0 i v 10 S 

voor baggerbeugel gebruikelijk; k ooi e n be
tekent daar baggeren (Taal- en Letterb. 2, 65). 

flossen, zw. ww.; zie FLORSEN. 

flosser, znw. m.; zie FLORSEN 2. - Synon. rakker. 
flouw, znw. vr. Daarnaast f I 0 u w net. Zeker 

visnet. Een soort van schakel, die gebruikt 
wordt om zeelt te vangen. Soms worden er 
meerdere flouwen uitgezet, doorgaans echter 
slechts één. - Evenzo elders in N.-Holl.; vgl. 
b.V. Keuren v. Waterl. 23, aangehaald op 
BATNET. Ook in W.-Vlaand. is v I uwe, v I u i e, 
de benaming van een soortgelijk visnet (DE 

BO', 1154). Elders is flouw of vlouw ge
bruikelijk in de zin van net om vogels (lijsters, 
snippen) te vangen (VAN DALE). Ook KIL. ver-



flouw - foezel 

meldt v I 0 uwe, tendicuIa, nebuIa; nebulosum 
rete, quod turdis et gal/inaginum generi ten
ditur. 

flouwnet, znw. onz.; zie FLOUW. 
Flus, znw. vr.; zie VLUS. 
fluter, znw. m. - 1) Meestal in verkl. f I u t e r

t je. Dun, licht, fladderend iets, zonder waarde. 
Zie synon. op FLIESTERTJE. 11 Een flutertje 
papier. "Pas op, daar waait wat weg." ,,0, 't 
hindert niet, 't is maar 'en flutertje." An zo'n 
flutertje (klein lapje) heb-je toch niks voor 'et 
verstellen. 't Hangt nog an 'en flutertje. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 28). Vgl. 
Oost-Fri. f I u tt e r, Hgd. fl i tt er, in dezelfde 
zin. - Zie FLUTEREN, FLUTERIG en FLUUT. 
2) In de uitdr. op de fluter gooien, laten 
vliegen, laten wegwaaien (Krommenie). Zie 
FLUTEREN. 11 Een papiertje op de fluter gooien. 
Gooi 'et maar op de fluter. 

fluteren, zw. ww., intr. Fladderen, in de lucht 
heen en weer bewegen,' van een stukje papier, 
een dun lapje, of een ander licht voorwerp 
(Krommenie). F I u ter e n wordt niet gezegd 
van een vlaggewimpel of vlag. 11 Hè, dat 
flutert in de lucht. - Vgl. Oost-Fri., Ndd. 
f I u t ter n, fladderen, Eng. tof I u t ter, flad
deren, trillen, zweven, gejaagd zijn, Ned. 
f I 0 d der e n, enz. 

fluterig, bnw. Dun, licht, fladderig. Zie FLUTER. 
11 Dat lint moet je niet nemen, 't is zo fluterig. 
Een fluterige stof (voor een japon). Wat 'en 
fluterig papiertje. Je rokken hangen der zo 
fluterig (slap) bij. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 28). Vgl. Oost-Fri. flutterig in 
dezelfde zin. 

flutertje, znw. onz. Ook van een dun sneetje 
brood, een dunne panne koek enz. 11 Moet je 
niet meer hebben as dat flutertje (brood)? Ik 
lust nog wel 'en pankoek; maar 'en flutertje, 
hoor! 

fluut, znw. m. Magere knol (de Wormer). il 
Wat 'en fluut. - Vg!. FLUTER. 

fluweel, znw. onz. Daarnaast soms nog fe r
wee I (uitspr. farweel). 11 Ze het 'en japon 
mit ferweel. 'En ferwele hoed. - Evenzo in 
de 17 de-eeuwse kluchten fe rw ie!. 11 Jasiet, 
om goos-wil, hy het al me (mee) ien ferwiel
len broeck anI BREDERO, Klucht v. d. Koe 294. 
Vier Borsten, het ierst ferwiel, de tweede 
satyn, de derde zyd-beelt, 't vierde van een 
heere saaitje, w. D. HOOFT, Jan Saly. - Ook in 
het Stad-Fri is f eer) wie I bekend. 

fnadderen, zw. ww., intr. Met de vingers of de 
hand heen en weer wrijven in een natte of 
kleverige massa. 11 Kinderen spouwen op 
school op 'er leien en fnadderen daar dan in 
(d.i. zij smeren het uit over de lei, om die 
daarna schoon te kunnen maken). Fnadder 
niet zo met je handen in de beslagen ramen. 
Je giete wat olie op je bien en dan gaan-je 
der maar in fnadderen (wrijven met Sequah
olie). - Vgl. Urks fnadderig, week, gelei
achtig (Taal- en Letterb. 6, 33). - Zie BEFNAD-
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DEREN en GEFNADDER. 
fnazel, znw. vr. Rafel. Hetz. als faze I; zie 

aldaar. Bijna verouderd. 11 't Ben net fnazels 
van versleten doek. - Het woord was vroeger 
ook elders in Hol!. gebruikelijk; zie DE JAGER, 
Freq. 1, 118. - Vgl. FNAZELEN. 

fnazelen, zw. ww., intr. Rafelen. Weinig ge
bruikelijk. 11 Wat begint je rok te fnazelen. -
Eertijds ook elders in Hol!. - Zie FNAZEL. 

fniesten, zw. ww., intr. Bijvorm van fniezen 
en daarnaast in gebruik. 11 Ik moet telkens 
fniesten. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

28). 
fnisteren, zw. ww., intr. Fluisteren, stil praten. 

11 Wat zitten jollie daar weer te fnisteren. Ik 
ken dat fnisteren niet verstaan. - In de Beem
ster gebruikt men in dezelfde zin f n u i s t e
ren (nouMAN 29). In het Hgd. vindt men ook 
naast elkaar f 1 ü s ter n en fl i s ter n. - V g!. 
voor fn wisselende met fl, Tijdschrift 4, 220 
vlgg. - Zie GEFNISTER. 

foef, znw. vr. In verkl. f 0 e f i e. Bedrieglijk 
voorwendsel, fopperij, streek. 11 Dat is maar 
'en foef (voorwendsel, smoesje). Daar schuilt 
'en foefie achter. Maak maar geen foefies, ik 
weet dat 'et niet waar is. Iemand 'en foef 
spelen (een poets bakken). - Het woord is 
ook elders in N.-Holl. bekend en verder in 
Friesl., Oost-Fries!., Gelderl., N.-Brab. W.
Vlaand., Henegouwen, e.e.; vgl. Taa/- en Let
tcrb. 4, 212; DE lAOER, Freq. I, 118; KOOL
MAN 1, 567. - Zie FOEFEN. 

foefen, zw. ww., intr. Bedektelijk bedriegelI, 
foppen. Zie FOEF. 11 Pas met hem wat op, hij 
foeft. Er is erg geknoeid en gefoeft. 

foei, tussenw.; vg!. AFFIE. 
foeteren, zw. ww., intr. - 1) Mopperen, prutte

len, zijn ongenoegen te kennen geven. 11 Hè, 
wat foeter-je toch, is 'et niet na je zin? Foeter 
maar niet langer, ik verander 'et toch niet. -
Foeteren wordt bij VAN DALE vermeld in 
de bet. van zweren (vloeken?) en knorren, 
mopperen. Het woord schijnt algemeen Ned. 
te zijn. In Gron. en Oost-Fries!. beduidt het 
schelden en in die zin is het ook verderop in 
Duitsland bekend. Zie de wdbb. 
2) Met de vingers aan iets zitten te beuzelen. 
11 Wat zit je daar te foeteren, ken-je 'et niet 
gedaan krijgen? Foeter der nou maar niet 
langer an, aars gaat 'et helegaar stuk. Zit niet 
zo an je boezel te foeteren. Foeter toch niet 
zo an me goed (zit toch niet zo de hele tijd 
aan mijn kleren). - Vgl. FUTEREN TI. 

foetsel, znw. m.; zie FOEZEL. 
foezel, znw. m. Vroeger ook f 0 ets e 1. Daar

naast f 0 e zei net. Zeker visnet, dat langs de 
grond wordt voortgeschoven. Zie FOEZELEN. I1 
Schrob-netten, foesels, beugels, heeven, zuylen 
(keur v. 1659), Handv. v. Assend. 220. See
gens, leusnetten, schaeckels, schutnetten, foet
seis en fuycken, Hs. ampliatie (aO 1687) op 
een keur v. 1682, archief v. Assendelft. Ook 
sal niemandt vermoegen eenige Heeff, Schrob-



101 

of FoeselneUen ... te hooven nog te huysen, 
Hs. keur (Westzaanden, aO 1713), archief v. 
Wormerveer. - Elders komt f 0 e se I voor als 
benaming van de lederen riem, waarmede 
men muntstukken langs de grond voortslaat 
(Zaans dag e n; zie aldaar). 11 Men gebruikte 
deze. . . Penningen in velerlei Spelen, op een 
dergelyke wyze als de Jongens tegenwoordig 
doen, die dezelven werpen, onder den voet 
trappen, door lederen foesels voortslaan, tegen 
dezelven aan knikkeren of 'er met Stuiters op 
gooien, BERKHEY, Nat. Hist. 3, 1442. Ook het 
woordenboek van HALMA vermeldt f 0 e t z e-
1 e n als naam van dit kinderspel. In de vorm 
v 0 e zeI e n vindt men het op een kinderprent, 
aangehaald bij SCHOTEL, Vaderl. Volksboeken 
1, 294. 

foezelen, zw. ww. Bij de visserij. Vissen met 
de foezel, met het foezelnet langs de grond 
strijken en zo de vis opvangen. Het f 0 ez e-
1 e n heeft plaats bij koud weer, tegen de 
winter, en geschiedt door twee vissers. De een 
loopt op de wal en trekt het net voort, de 
ander zit in de schuit en duwt. Men strijkt 
met het net stijf langs de wal en de grond en 
trekt er zodoende alle vis in. Met de f 0 e zeI 
wordt vooral karper en baars gevangen. Zie 
FOEZEL. 11 We ganen morgen foezelen. - Vgl. 
AFFOEZELEN. 

foezelnet, znw. onz.; zie FOEZEL. 

fok, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als naam van 
talloze stu~ken land, die de driehoekige vorm 
van een fok hebben. Vgl. bezaan, als naam 
van land. 11 Een stuk land, zijnde een fok. Het 
Fokje. - Reeds in de l7de e. 11 Een stuk land, 
11 De fock, Polderl. Oostz. I (aO 1694). - Ook 
als naam van een buurt te W.Zaandam. 11 de 
Fok, Custb. (aO 1750). 

fokkeval, znw. onz. Op een binnenvaartuig. Een 
touw om de fok op te halen en neer te laten. 

fommelen, zw. ww.; zie FUMMELEN. 

fonteinijzer, znw. onz. In een oliemolen. Een 
glad ijzer, onder in de laad van het blok, met 
aan weerszijden langs de wangstukken een 
gleuj, waardoor de uitgeperste olie wegloopt 
in het bekken. - Vgl. LAAD en zie Groot Volk. 
Mooienb. lIl, pl. 3 en 4; Groot Alg. Mooienb. 
I, pl. 12. 

fooi, znw. vr.; zie voO!. 
foppepeer, znw. vr. Daarnaast fop pee r. Een 

grote winterpeer, die gebruikt wordt om te 
stoven. 11 Kijk ers wat 'en grote foppepeer. 
Neem maar vijf kop foppeperen. Een benn 
met foppe peren, Hs. T. 33 (W.Zaandam, aO 
1797), provo achief. - Bij een bepaalde familie 
in de Wormer is in gebruik de zegsw. half 
jut, h a I f fop, half om half; b.v. van een 
kledingstuk, dat twee kleuren heeft, of andere 
zaken, die uit twee verschillende bestanddelen 
bestaan. De uitdrukking werd ontleend aan 
een pereboom, die zowel jutteperen als fop
peren droeg. Men spreekt echter in de Wor
mer niet van foppen, maar van fopperen. 

foezel - fuik 

- Het woord is ook elders bekend, b.V. in 
Amstelland; door VAN DALE wordt fop p e
pee r als gewestelijk vermeld. 

Frans, bnw.; vgl. Fr a n s jas sen op JASSEN. 

fransimo (met hoofdtoon op mo en bijtoon op 
fran), znw. Alleen in de uitdr. 't is een 
fr a n sim 0, 't is een ferme, flinke kerel. -
Waarschijnlijk is het woord oorspronkelijk 
een eigennaam, doch dienaangaande is niets 
bekend. 

frijnen, zw. ww.; zie VRIJNEN. 

frijnslag, znw. m.; zie VRIJNSLAG. 

frik (I), znw. vr. Gehakt (de Wormer). Hetz. 
als frikkedil; zie aldaar. 11 We eten vanmid
dàg frik. Zie zo, de frik is klaar. - Schertsend 
voor een som geld. 11 "Zou zo'n ding duur 
wezen?" "Nou, dat zeI zo'n frik niet kosten." 
,,'t Valt niet mee: 't is nog 'en hele frik, hoor." 

-frik (TI), vgl. MORTJEFRIK. 

frikkedil (met hoofdtoon op dil), znw. vr. 
Frikkadel, gehakt van het vlees van nuchtere 
kalveren. 11 Frikkedil eten. Ik zeI-je tot frikke
dil slaan. Hak em maar an frikkedille. -
Evenzo in Friesl. en elders; in Gron. fr i k k e
di 11 e. Bij VAN DALE vindt men de vorm 
fr i k k a del. Het woord is overgenomen uit 
het Fra. (f r i cad e 1I e). - Vgl. FRIK I. 

frommel (uitspr. fràmmal), znw. vr. Wrongel; 
de stof, waaruit men na de afscheiding der 
melk de kaas maakt (de Wormer). - Fr 0 m
meI behoort bij f rom mei e n, rimpelen, 
kreukelen. Hetzelfde begrip rimpelig, kroezig, 
zich kronkelend, ligt ook ten grondslag aan 
w r 0 n'g e I; vgl. FRANCK 1189. 

*frooi, bnw.; vgl. VERFRaaIEN. 

fruiten, zw. ww., trans. Braden, stoven. 11 Vlees 
fruiten. Je moete de appeltjes goed fruiten. 
De kool is niet genoeg 'efruit. - In dezelfde 
zin komen fr u ten en fr i ten in het Mnl. 
voor, terwijl het woord ook wordt vermeld 
door HADR. JUNIUS en KIL. In de 17de e. vindt 
men het bij CATS. Fruiten en frijten zijn 
ook nog in W.-Vlaand. gebruikelijk (DE BO). 

Zie voor de afleiding Mnl. Wdb. Il, 852. 
fruitig, bnw. Kril, levendig, opgewekt, vrolijk. 

11 Een fruitig vrouwtje. Trijn ziet er altijd zo 
fruitig uit. Wat 'en fruitige (kleurige, heldere) 
japon. 

fruitigheidje, znw. onz. Iets dat fruitig is. Zie 
FRUITIG. I! Ze houwen tegenswoordig wel weer 
van 'en fruitigheidje (van kleurige hoeden en 
klederen). 

fudder, znw. m. Daarnaast ook fut ter en 
fu t. Soort van gebak. Meel en water (of 
melk), vaak met krenten er door, in olie ge
bakken tot een dikke koek met harde boven
korst. Synon. (vlagge)knop. - Vgl. FUDDEREN. 

fudderen, zw. ww., intr. Bakken in de pan; 
alleen van meelbaksels (Zaandam, Wormer
veer). Zie FUDDER. 11 Breng maar 'en zakkie 
meel mee, dan zelIe-we van avend nog ers 
lekker fudderen. 

fuik, znw. vr. Daarnaast bij vissers v u i k en 



fuik - fuut 

v u k. Zie de wdbb. 11 Doen de vukken maar 
alvast in de skuit. - M all e fu i ken, be
naming voor een basterdstel; zie aldaar. -
Eertijds werden ook zekere haarlokken aan 
weerskanten van het gelaat der draagster van 
de kap bij vergelijking f u i kj e s genoemd. 
Zie de platen in Karakterseh. 11 Dikwijls werd 
langs het voorhoofd een lokje van fijn gekruld 
haar gelegd in het midden smal en breder 
eindigende, ter weerszijden van het hoofd in 
krullen of fuikjes neerhangende, G. J. HONIG, 

Oud-Zaansch Bruiloftsfeest 48. - Vgl. de 
samenst. HENFUIK, RAAMFUIK, SLUISFUIK, STEL

FUIK. 
fuikstok, znw. m. Bij vissers. Stok die in de 

grond gestoken wordt om een fuik vast te 
zetten. V g1. KAMERSTOK, KUBSTOK, SCHUTTING

STOK. 11 Kubstokken benne langer as gewone 
fuikstokken. - Het woord is ook elders in 
gebruik. 

fuk, znw. m.; zie fIK. 

fukken, zw. ww.; zie FIKKEN. 

fummelen, zw. ww., intr. Frommelen, met de 
vingers aan iets zitten te beuzelen (de Wor
mer). 11 Zit niet zo an je boezel te fummelen. 
- Bijvorm van Ned. fommelen, Ndd. fum
melen; zie DE JAGER, Freq. 1, 121 vlgg. 
Evenzo zegt men in de Beemster fr u m m e
len voor Ned. frommelen. 

fun, bnw. Smerig. 11 Wat zien-je der fun uit. -
Van dezelfde stam als Ned. v u n s, Ndd. 
fünsk, enz.; vgl. FRANCK op vuns. - Ook: 
duf. Synon. oudsig 11 Wat is dat boek fun; 
't mag wel ers goed luchten. 

funsje (uitspr. funsie), znw. onz. De wuarde 
van YB (of Y4 cellt), de kleinste waardebepa
ling. Synon. grollsje, munsje, vosje. 11 Wedden I 

om 'en funsie? 
fut (I) znw. vr.(?) Daarnaast f u u t. Kracht, 

opgewektheid, levenslust. 11 De fuut is er uit 
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(van iemand, die neerslachtig is, bij de pakken 
neerzit). Der het nooit fut in'ezeten. - De 
vorm fut is ook elders in HoU. gebruikelijk 
(BOUMAN 29; O. Volkst. 1, 35) alsook in het 
Stad-Fri., in Utrecht, W.-Vlaand., e.e. - F u u t 
hoort men o.a. ook in de Neder-Betuwe (0. 
Volkst. 1, 177) en in Gron. (MOLEMA 113). 

fut (H), znw.; zie FUDDER. 

fut (lIl), znw. Alleen in de verkl. f u tj e; daar
naast fu u tj e. Een kleinigheid. 11 Zo'n mes 
koop-je voor 'en fut je. Der is nog maar 'en 
fut je van over. Honderd gulden! dat's geen 
fut je. 't Kost maar 'en fuut je. - F u tj e is ook 
in de Beemster gebruikelijk. Vg1. VAN DALE: 

fut, niets, wissewasje; zegsw. 't is fut, 't be
tekent niets, heeft niets te beduiden. Evenzo 
bij ME!LAND. 

fut (IV), bijw. Alleen in de zegsw. a I fut, 
kom pee r, nu, ook al goed; welnu dan! -
Vgl. Stad-Fri. kom fut, kom nu! vooruit! 
(0. Volkst. 2,181). Fut is één met vorD, 
voort. 

fut (V), tussenw. Daarnaast f u u t! 11 Ik kom 
hard anlopen, en "fuut!" daar gaat de trein 
net weg. - Evenzo elders in Hall. en in het 
Stad-Fri.; vgl. DE JAGER, Freq. 2, 132. 

fut (VI), znw. Onder fut verstaat men ge
woonlijk een gebak van parelmeel. - F u t
te r s zijn pannekoeken van parelmeel (Koog). 

futeren (I), zw. ww., intr. Zachtjes blazen (de 
Warmer). :1 Futer me niet zo in me oren. Je 
moete niet zo futeren, blaas goed door. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 29). Vgl. 
DE JAGER, Freq. 2, 132. 

futeren (U), zw. ww., intr. Hetz. als foeteren 2; 
zie aldaar. - In het bijzonder zich aan onanie 
schuldig make/l. 11 "Hoe ziet die jongen er zo 
slecht uit?" "Hij futert te veel." 

futter, znw. ID.; zie FUDDER. 

fuut, znw. en tussenw.; zie FUT. 
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gaaf (I), znw. vr.; vgl. BOÊLGAAF. 

gaaf (11), bnw. Daarnaast soms nog ge e f. Zie 
de wdbb. 11 Wat 'en mooie, gêve appel. Wat 
Boom dat hart en geef oock is en noch (noch
tans) de dickte mee niet mist (dat is mijn 
keuze), Saanl. Wassende Roos 12. - De vorm 
geef hoort men ook in het Stad-Pri. 

gaai, znw. vr.; zie GEI. 

Gaaitelings (meerv.). 11 Guurtte Everts, of 
agter de gaytelings (een stuk land te Krom
menie in de Vlus), Polderl. Kromm. (aD 1764), 
jO 8 vo. Thans onbekend. 

gaal (I), znw. onz. Bij vissers. De hoeveelheid 
viswant, die tussen de beide simmen zit; van 
zegens en schakels. Het woord wordt niet ge
bezigd van fuiken. 11 Er zit weinig (veel) gaal 
in die zegen. Een mooi gaal. 

gaal (U), bnw. Onstuimig, ruw; van het weer. 
il Er is gaal weer op til. - Daar onstuimig 
weer zich van te voren aankondigt door een 
zekere beweeglijkheid in het water, zeggen de 
schippers en vissers ook: "Kijk, wat is 'et 
water gaal, we krijgen storm". - In de Wor
mer en in de Beemster is gebruikelijk 0 p 
g a a I zij n, in aantocht zijn; vooral van storm 
en onweer. 11 Er is onweer op gaal. Der is 
zeker wat op gaal (BOUMAN 77). - Vgl. Deens 
gal, gek, woedend, Noors ein galen 
st 0 r m, ei t gal e t vee r, hevige storm, 
onstuimig weer (AASEN), Eng. gal e, wind
vlaag, storm. - Zie ONGAAL. 

gaan, onr. ww. Vervoeging: tegenw. tijd, ik 

gaaf - gaarboek 

gaan, je gane (en gaan-je), hij gaat, 
we gane, jo11ie, ze gane. Verl. tijd, ik 
go n g, j ego n g, hij go n g, we, j 0 11 i e, ze 
gonge. Gebiedende wijs, gaan. Verl. deelw. 
'e g a a n of 'g a a n. 11 (Wij) gonge nogh met 
pa(e)rt en slee op Amst(e)rdam, JOUrIl. Caes
koper, 27 Febr. 1697. - Zie HEENGAAN, NEER

GAAN, VOORTGAAN, en vgl. ALLEGAANDE, ON

GAANS, GAANDEWERK, GANG, VERGANGEN, 
WAAR-GAAN-JE en VLAK GAAN. 

gaandewerk, znw. onz. In een molen. A lle assen 
en wielen, die de beweegkracht van een molen 
vormen; in tegenstelling met de onbeweeglijke 
opstal. 11 Beschrijving van de Grondt en 
Gaandewerk van een agtkante Water-Moolen, 
staande tussen Assendelft en Uitgeest, Groot 
Volk. MooIenb. I, bi. 3b. Evenzo elders ge
bruikelijk. - Zegsw. Me gaandewerk is 
kapot, ik voel mij onwel, ziek. 

gaang, znw. Zeker soort van vaartuig. Thans 
onbekend. 11 Dit maakte meerder schaarsheidt 
van werk (voor de scheepstimmerwerven), en 
drong de Timmermeesters . .. met yver te 
trekken aan Boeijers, Gaangs, en diergelijks, 
SOETEBOOM, S. Arc. 644. 

gaar, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. H ij is g a a r 
op dek 0 e k, hij is gaar, slim, geslepen, glad. 

gaarboek, znw. onz. Gaarderboek, legger voor 
de omslagen der ingelanden van een polder,' 
polder/egger. Thans verouderd, doch de naam 
gaarboek staat op verschillende polderleggers 
in de Zaanse archieven. 



gaarde - gang 

gaarde, znw. VI'.; vgl. GEBED. 

gaas, znw. onz.; vgl. KAPPEGAAS, SCHROODjES

GAAS. 
gabben, zw. ww., trans. Gappen, wegkapen, 

stelen. 11 Ze hebben me knikkers 'egabd. Niet 
gabben daar! - Evenzo elders in N.-Holl. en 
waarschijnlijk ook in andere streken. - Zie 
WEGGABBEN en GABBEREN. 

gabberd, znw. m. Guit, slimmerd. 11 Hij is 'en 
gabberd (een platje). Je moete zo met 'em 
oppassen, want 'et is zo'n gabberd. - Evenzo 
in de Beemster (BOUMAN 30). - Vgl. Mnl. 
gab b e r, Mnd. gab b e r t, spotter, ijdeltuit, 
en zie GABBEN, GABBEREN. 

gabberen, zw. ww., trans. Gappen, wegkapen, 
stelen. 11 Pas op, datte ze je horloge niet gab
beren. We zellen ders kijken, of er nog wat te 
gabberen valt. Evenzo in de Beemster (BOU

MAN 30). - Vgl. BEGABBEREN, ONTGABBEREN, 

WEGGABBEREN, en zie GABBEN. 

gaderen, gadering, zie GAREN, GARING en vgl. 
VERGARING. 

Gal, znw.; zie GALT. 

galaatje (met klemt. op la), znw. onz. Klein 
wittebroodje (Noord en Zuid 3, 304). 

gaibonkei (uitspr. galbonkal, met hoofdtoon 
op gal), znw. m. Meestal in het meerv. Kleine 
blaasjes of bultjes op de huid, die bij zekere 
gestellen met de warmte opkomen en ver
dwijnen. Vgl. BONKEL. 11 Met de warmte heb 
ik dadelijk weer last van de galbonkels. Me 
handen zitten vol galbonkeltjes. 

galg, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij de hout
zagerij. Een stellage, om gereedgemaakt hout 
tegenaan te zetten, en bestaande uit twee 
staanders met een mik en een dwarslat. 

Galgeland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Warmer. 11 't Galgelandtje, Hs. (aO 1755), 
archief v. Warmer. - Ook op de Koog vindt 
men een Gal gel a n d. V gl. GALGEVELD. 

Galgeveld, znw. onz. Naam van een buurt op 
de Koog. 11 Hij woont op 'et Galgeveld. Vgl. 
GALGELAND. 

galgezager, znw. m. Scheldnaam voor de inwo
ners van Zaandam. 11 Zaandammer galge
zager. - De oorsprong van de naam ligt in 
het omzagen van de galg, waaraan de schul
digen van het Zaandammer turfoproer (mei 
1678) hingen. Dit feit geschiedde in de nacht 
van 18 op 19 aug. 1678. 

galjaartje (met klemt. op jaar), znw. onz. Pretje, 
vrolijkheidje,' eigenlijk een bijeenkomst van 
jongelui, waarbij gedanst wordt. 11 Ik hou wel 
van zo'n galjaartje. - Ook: Ze maken er 'en 
galjaartje van (ze doen de vrolijkheid ont
aarden in herrie). - Evenzo elders in N.-Holl. 
Het woord komt van Ofra. g a i II a r d e, een 
soort van dans (LITTRÉ 1, 1816); vgl. Fra. 
g a i 11 ar d, lustig, vrolijk. In de eigenlijke zin 
wordt het nog gebruikt door ROEMER VISSCHER, 

Brabbelingh (ed. 1669), 173: "Ghy leert slaen 
op Herpen, Cijters en Luyten, ... daer toe de 
Musycke op de mate singen, een Allemande 
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danssen voor de vuyst,... lustige sprongen 
in de galjaerden springen." Zie verder TER 

GOUW, Volksvermaken 53. - Vgl. GALJAREN. 

galjaren (met klemt. op ja), zw. ww., intr. Een 
galjaartje maken, leven maken, uitgelaten 
vrolijk zijn. Zie GALJAARTJE. 11 Jollie moete 
niet zo galjaren. 

Galkamp, znw. m. Naam van een stuk land in 
de ban van Oostzaanden. Thans waarschijn
lijk onbekend. 11 Het galcampsweer, Polderl. 
Oostz. I (midden 17de e.). 

Galt, znw. vr. (?) Thans de Gal. Naam van 
een water onder Assendelft. 11 Een stuk land 
daar ten ende aan gelegen tot de Galt toe, 
H.l'. (aO 1781), archief v. Assendelft. 

gamel, bnw.; zie GAMMEL. 

gammel, bnw. Oud, vervallen, wrak. 11 Wat 'en 
gammel huis. 't Is er 'en gammel boeltje. Die 
stoel is zo gammel, je durve der temet uiet op 
zitten .gaan. - Ook van personen. Schunnig, 
maar ook: zwak, ziekelijk. 11 Hij ziet er gam
mel uit. Ik voel me gammel. - Vooral 
ook van vis (alle soorten), die een of meer 
nachten oud is. In deze zin ook ga mei en 
(van haring) na c h t g a m e 1. 11 't Is gammele 
vis. Die vis is gamel, we moeten er van of. -
Het woord is ook elders in N.-Holl., Fries!., 
Gron., Oost-Friesl. en Drente gebruikelijk, in 
verschillende opvattingen, doch alle afgeleid 
van de oorspronkelijke betekenis oud. Het 
woord is in de Noordse talen zeer gewoon, 
en komt ook voor in Ohd. en Ags. V gl. verder 
Taal- en Letterb. 1, 129 vlgg. en Mnt. Wdb. 
op gamel. - Nachtgamel vindt men ook 
in Middeleeuwse keuren van Brielle en Dor
drecht; zie Mn/. Wdb. 11, 903. In verbasterde 
vorm komt bet voor in Bijvoegsel op WA GE

NAAR, Vad. Hist., St. XVII, 92: "nagtschamel 
of wrak", en Handv. v. Ench. 222a: "de 
Haringh-koopers .. , sullen korten... voor 
elcke tonne nacht-schamel 2-0-0." Met 
na c hts c ham e I kan bedoeld zijn na c h t s
gamel. 

gang (I), znw. m. en onz. Daarnaast ga n k. In 
verkl. ga n kie. Zie de wdbb. - 1) M. Het 
gaan. I1 Laat hem zijn gank maar gaan. - In 
bet bijzonder een snelle beweging, vaart. 11 
Daar zit gank achter. Dat gaat met gank. Er 
zit 'en lekker gankie in. Ik moet eerst goed 
op gank kommen. - Geef me 'en gankie (een 
zet om de schommel in gang te brengen). Hele 
maan, halve maan, laat de schommel zijn 
gank uitgaan (laat de vaart van de schommel 
uitgaan, laat de schommel uitlopen; uit een 
schommelrijm). - Zegsw. Laat hem zijn 
gank uitlopen, laat hem maar in zijn sop 
gaar koken. 
2) M. Bij de zeildoekweverij. Een gedeelte 
van de schering. Het garen loopt in 10 draden 
van de klossen naar het scheerwiel, en loopt 
daarlangs van boven naar beneden; is het 
wiel rond geweest dan is een halve gang (10 
draden) geschoren. Daarna wordt het wiel 
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teruggedraaid en gaan de draden dus langs 
dezelfde weg naar boven, wat wederom 10 
draden geeft. Dit samen is een ga n g, die dus 
uit 20 draden bestaat. Een ga n g is dus een 
omloop, één op en neer gaan bij het scheren 
van de schering. 11 Eerstelijk dat geene witte 
Hollandtse soo hennip- als karlgaeren-rollen 
sullen werden gemaakt als van 45 gangen, 
wel meerder, maar niet minder, Hs. keur op 
de rolreederij (± aO 1700), archief v. Wor
merveer. - Bij andere weverij bestaat een 
gang meestal uit meer draden. Vgl. Ned. Wdb. 
IV, 230 vlg.; Mnl. Wdb. Il, 909. 
3) Onz. Een stel. - Een gang water (of 
mei k), zoveel water, enz. als men in één gang 
of loop kan halen, d.i. twee emmers. 11 Twee 
volle emmers maken een gang. Bij 'et gang 
verkopen. Hoeveel kost 'en gang water? -
Evenzo elders in N.-Holl. en in het Stad-FrL 
- In molens: Een gang kammen (of 
do 11 en), een stel kammen (of dollen), zoveel 
stuks als er voor een wiel benodigd zijn. Het 
ene wiel heeft een groter gang dan het andere. 

11 We moeten 'en nuw gang insteken. Een 
gang van 48 stuks. Der leit al 'en ander gang 
klaar, as ze breken. - Evenzo: een ga n g 
sc hen e n, een stel schenen. 11 Vier gang 
schene in de rolle ... , ider gang op 28 stuk 
en samen 112 stukken, Hs. rekening papier
molen (aO 1780), verz. Honig. - Een gang 
I a a d g 0 e d, een compleet stel ijzers en 
houten voor de laad in een oliemolen. - Een 
gang hekkens, een gang zomen, voor 
een molenroede; enz. 

gang (H), znw. vr. Daarnaast ook ga n g g 0 ed. 
Zeker soort van aal, trekaal. 11 Wat is er 'en 
gang in de fuiken. We hebben heel wat gang
goed 'evongen. - De ga n g kan alleen in 
fuiken gevangen worden; met een zegen of 
kuil is ze niet te krijgen. 

ganggoed, znw. onz.; zie GANG H. 
gangig, bnw. Bij de stijfselmakerij. Een kwade 

eigenschap van stijfsel, hierin bestaande, dat 
de stijfsel tengevolge van de zomerhitte gaat 
nagisten, zodat er gistgaatjes in komen. 11 Die 
stijfsel is gangig. 

gangsloot, znw. vr. Sloot, die tot verkeersweg 
dient, vaarsloot. Naam van verschillende 
sloten onder Wormer en Jisp. Tegenwoordig 
wordt in officiële stukken en kaarten bijna 
altijd geschreven ga n s sloot. Toch zal in de 
naam wel schuilen het woord g a n g; vgl. ook 
GANGWEER, GANGWEG. De spelling ga n g
sloot vond ik o.a. in een Hs. van 1660, 
archief v. Jisp. Maar veel gewoner is reeds in 
de 17 de e. g a n sloot en g a n s sloot. 
Tegenwoordig spreekt men zowel van ga n g
sloot als van gan(s)sloot. 11 De Noorder 
gangsloot en de Kromme Gangsloot (te Jisp). 
- Ook als naam van stukken land, die op de 
Gangsloot gelegen zijn. 11 Pouwels Schoen
maeckers gangssloot, Aegt Symons ganssloot, 
Jan Pieter Pinck ganssloot, Mr. Jacob gans-

gang - garande 

sloot, Oom Reyers gangssloot, grote Gerrits 
ganssloot nu genaemt Cees Bierens, enz., Hs. 
invent. Ploegh (aO 1704), Zaanl. Oudhk. 

Gangweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
in de ban van Oostzaanden. Thans onbekend. 
11 Het gangweer, Polderl. Oostz. I (midden 
17de e.). - Het weer zal wel zo genoemd zijn, 
omdat er een gang (weg) over liep. 

gangweg, znw. m. De begane weg, de weg door 
een dorp. Thans ongebruikelijk. Vgl. Ned. 
gangpad (Ned. Wdb. IV, 241.). 11 (Wordt) 
geordonneert . .. dat yder ingeseten deses 
dorps voor zyn huysinge ofte erve, langs de 
gemeene straat off ganghwegh zal moeten 
stroyen met sant, Hs. keur (a ° 1719), archief 
v. Jisp. 

gannefen, zw. WW., trans. Stil wegkapen. Van 
gannef, dief, schelm (Ned. Wdb. IV, 243).11 
Heb jij me stuk koek 'egannefd? Ze gannefde 
wat ze maar krijgen kon. - Het woord is ook 
elders bekend. 

ganssloot, znw. vr.; zie GANGSLOOT. 

gapen, zw. ww., intr. Zegsw. (als men een kind 
of speelmakker een stuk koek, enz. in de 
mond wil steken): G a a p, sp ree u w! 

garand, znw. vr.; zie GARANDE. 

garande (met klemt. op ran), znw. vr. Daar
naast gerande en garand; vroeger ook 
g r a n de. Wat men rechtmatig te vorderen 
heeft, het iemand wettig toekomende deel. 
Overdr. ook van vrijwillig toegestane giften. 

11 Moet je 'm nog wat betalen, dan zel-i er 
om opkommen: hij zeI wel zorgen, dat-i zijn 
garande krijgt. Ik heb me garand (weekgeld) 
al gehad. Hij komt iedere zondag zijn garande 
(het hem toegelegde pensioentje) ophalen. Zo, 
kom jij je garande weer halen? (van een be
deelde: eten, brood; van een kind bij familie: 
koekjes. - Als staande term komt het woord 
voor in sommige oude transportbrieven. 11 
IngevalIe oft ghebuerden ... , dat dit voorge
schreven lant alsoo vry niet en waer alst wel 
gewaert wort, soo stelden den voornoemden 
Pieter Woutersz., voor hem ende sijn erven, 
sijn ghoederen, roerende ende onroerende, 
present ende toecomende, van als gheen wtge
sondert, om by foute van dien daer aen ende 
aen die keure van dien haren gharanden, 
mitsgaders alle costen ende schaden te mogen 
verhalen ofte doen verhalen by den toonder 
van dezen, Hs. U. 137 (Krommenie, aO 1598), 
provo archief. Om dese betalinge aldus te ge
schien soo stelle den voornoomden Claes 
Jansz. Vreexsijs voor zijnen voornoomden 
dochter Aelet Claes ... , tot eenen prinsepale 
hypoteke ende onderpant, sijn huis ende erf .. , 
mitsgaders. .. alle sijne anderen goederen, 
roerende ende onroerende, present ende toe
comende, geen van als wtgesondert, om by 
gebreecken van quade betalingen daer aen 
ende aen die kuere van dien haren granden, 
mitsgaders alle costen ende schaden te mogen 
verhalen ofte doen verhalen by den toonder 



garande - garstel 

van desen, aid. (eveneens aO 1598). 
Ook op Z.-Beveland en te Kadzand kent men 
ga r a n d in de zin van wat men moet hebben, 
krijgen (Navorscher 10, 378). Uit de vroegere 
literatuur is tot dusver slechts één voorbeeld 
van g r a n d in deze betekenis opgetekend. 
Zie verder over dit woord, dat bij de 17de
eeuwse Amsterdammers ook in de vorm 
g ra n je voorkomt: Taal- en Letterb. 2, 277 
vlgg.; Ned. Wdbb. V, 569; Tijdschr. 12, 279; 
.Museum 2, 315. 

gardijn, znw. onz. Ook wel g;) r d ij n. Bijvorm 
van gor d ij n. 11 Laat 'et gardijn wat zakken. 
- Evenzo in samenst. 11 Twee ijserde en drie 
houten gardijnroeden, Hs. (Wormer, a O 1678), 
provo archief. Vier kopere glasgardijns-roetjes. 
Hs. invent. (aO 1681), archief v. Assendelft. -
De vorm ga r din e komt ook in het Mnl. en 
Hgd. voor; zie Mn/. Wdb. op gordine, Ned. 
Wdb. op gordij n, GRIMM, D. Wdb. op gar
d i n e. Evenzo zegt men in het Stad-FrL 
g;) (r) d i i n. - V gl. BROEKGORDIJN. 

gardijnroed, znw. vr. Houten of koperen roede, 
waarlangs de glasgordijntjes heen ell weer 
worden geschoven. Zie GARDIJN. 

garen (I), zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook 
collecteren in de kerk. 11 Bij ons garen twee 
diakens. We hebben vanmorgen niet veel 
'egaard. - Vgl. GARING. 

garen (II), znw. onz. Daarnaast soms g ê ren. 
Zie de wdbb. - Zegsw. er is geen goed 
garen mee te spinnen, er is met hem 
niets aan te vangen, hij werkt altijd tegen. 
Vgl. Ned. Wdb. IV, 290. - Hij is in zijn 
goed garen of in zijn goed garing 
(met de nadruk op goed), hij is in zijn nopjes, 
in zijn element, hij neemt het er van. 11 Nou, 
jij ben ok in je goed garen, je zit me daar 
lekker te smullen. As-i maar 'en boek heb, 
dan is-i in zijn goed garing. - Zie h v e r
huren met vrij gêren en stopgêren; 
van boereknechts, zich verhuren onder beding 
van boven kost en loon ook het nodige garen 
en stopgaren voor het herstel van kleren en 
kousen te ontvangen. Evenzo in Waterland .. -
De vorm g ê ren is ook in W.-Friesl. en 
Waterland gebruikelijk, alsmede in het Stad
Fri. - Vgl. de samenst. BOSSEGAREN, BUUL

GAREN, KANTGAREN. 

garenreder, znw. m. Reder van garen; de zeil
doekfabrikant, die het garen toebereidt en dan 
aan de wevers ter verwerking geeft. Thans 
verouderd. 

garing, znw. vr. Bij de houtzagerij. De afval 
der gezaagde balken, die bijeen wordt ge
gaard en door de knechts voor brandhout 
mee naar huis wordt genomen. 

garl, znw. vr. Alleen in de uitdI. iet s a a n 
ga r I eng ooi e n, aan stukken gooien (Assen
delft). 11 Pas op, of ik zei 'et an garlen gooien. 
- Zie GARLEMENT en GARI.DEGOOI. 

garldegooi, znw. onz. Klein grut, prullegoed 
(Wormerveer). 11 Onze pereboom het van 't 
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jaar slecht 'egeven, 't was allegaar garldegooi. 
Doen dat garldegooi (die rommel: schillen, 
pitten, enz.) maar van je bord. - Ga r I d e
gooi voor ga r leg ooi (met ingeschoven d, 
als in geelder, diender, enz.), is een bij
vorm van gorlegooi, dat in de 17de en 
18de e. herhaaldelijk voorkomt met de be
tekenissen prullegoed; slecht volk, schorre
morrie; slechte, slappe kost. Zie Ned. Wdb. V, 
444. Het woord schijnt in andere dialecten 
niet meer voor te komen, doch op Urk kent 
men nog girlegorrel, dunne brij, slappe 
koffie (Taal- en Letterbode 6, 34), en te Dor
drecht g i e rl ego 0 i i g, flauw, krachteloos, 
b.v. van soep (Taalgids 4, 33). De oorsprong 
van het woord is tot dusverre nog niet aan
gewezen, daar de poging ter verklaring in 
Taal- en Letterbode 3, 290 (uit goor, vuil, 
en gooi (m. of vr.), hoop), als mislukt te be
schouwen is. - G a rl ego 0 i (g 0 rl ego 0 i) 
is wellicht dat, wat aan garlen (stukken) ge
gooid is of zonder nadeel gegooid kan wor
den, dus uitschot, afval. Later heeft het dan 
ook de betekenis aangenomen van uitschot 
der maatschappij, schorremorrie, en van nare, 
weinig deugende kost. Vgl. GARL, GARLEME"lT 

en GARLGOED. Ook bestaat het ww. gor r e
Ie n, fijn maken; zie aldaar. 

garlement (met hoofdtoon op ment), znw. onz. 
Daarnaast ook ga rr el e men t en gor rel e
men t. Alleen in het meerv., in de uitdI. a n 
(of in) ga rl e men ten, aan stukken. 11 Daar 
leit 't bord an garrelementen. Nou heb me 
die meid de spiegel in garlementen vallen 
laten. Hij sloeg de hele boel an gorrelementen. 
- Zie GARL en GARLDEGOO!, en vgl. GRIEZELE

MENT. 

garlgoed, znw. onz. Daarnaast ga r rel g 0 e d 
en gor rel go ed. Klein, nietswaardig goed, 
uitschot. Zie GARL en GARLDEGOO!. 11 't Is 
garlgoed (van kleine peren, slechte noten, kat
vis, enz.). Laat je toch niet zuk garrelgoed in 
je handen stoppen. Wat 'en gorrelgoed. -
Overdr. ook van kleine kinderen. 11 Wat moet 
'en mens met al dat garlgoed (klein grut) be
ginnen? 

garnaal, znw. vr. Daarnaast ga r rin e e I of 
ga r ren e el. Zie de wdbb. 11 Vraag ers, of 
de visvrouw nog garrine1en heb. Toe, eet nog 
'en bolt je (boterham) mit garreneel. - Vgl. 
PIEP GARNAAL. 

garrelement, znw. onz.; zie GARLEMENT. 

garrelgoed, znw. onz.; zie GARLGOED. 

garrineel, znw. vr.; zie GARNAAL. 

gars, znw. VI.; vgl. GEERS. 

garstel, znw. m. Daarnaast ga r tel. Bij de 
bakkerij. Een schrood (lat) van 10 a 12 voet 
lengte, die bij het garstelen van roggebrood 
wordt gebruikt. Het gereedgemaakte brood 
wordt op twee garstels gelegd en zo in de 
oven geschoven. Zie GARSTELEN. 11 Leg 'et 
brood nou maar op de garstels. Drie garstels, 
een garteltaafel, een dito back, Hs. invent. 
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bakkerij (aO 1723), archief v. Krommenie. 
garstelbak, znw. m. Daarnaast ga r tel bak. 

De bak, 'waarin zich het voor het garstelen 
benodigde deeg bevindt. Thans ongebruikelijk. 
Zie een voorbeeld op GARSTEL. 

garstelen, zw. ww., trans. Daarnaast (met 
uitval der s tussen r en t) ga r tel e n. Bij de 
bakkerij. Het zwart schroeien van de met 
deeg besmeerde boven korst der roggebroden. 
11 't Roggebrood is te veu1 'egarsteld. - Ga r
st e 1 e n is ook verderop in N.-HoII. gebrui
kelijk. Het woord is één met het thans ver
ouderde Ned. gor s tel en, schroeien (trans. 
en intr.), waarnaast ook in gebruik is geweest 
gorselen en gortselen; zie Ned. Wdb. 
V, 447. - VgI. GARSTEL, GARSTELBAK, GARSTEL
TAFEL. 

garsteltafel, znw. vr. Daarnaast garteltafeI. 
De tafel, waarop de broden voor het garstelen 
in gereedheid worden gebracht. Zie GARSTELEN. 

gartelen, enz.; zie GARSTELEN, enz. 
garten, zw. ww., intr. Doel/oos heen en weer 

lopen drentelen; vaak met de bijgedachte, dat 
dit hinderlijk is voor anderen. - Synon. 
gnarten; zie aldaar. 11 Wat lopen die kinderen 
weer in de 'gang te garten. Je most eres op
houwen mit dat garten; alan (telkens) loop-je 
me in de weg. - Ook: achter een meisje garten 
(een meisje achternalopen, op straat volgen). 
1I Die jongens garten maar aldoor achter 
ons an. - In de Warmer is ga r ten onbekend, 
maar zegt men j ar te n en, meer nog, an de 
j art zij n in de zin van veel langs de straat 
lopen, niet thuis kunnen blijven. 11 Die kerel 
is altoos an 'et jarten, thuis zien-je 'em niet. 
Die meiden ben weer es an 'et jarten. - Synon. 
is jirten; zie aldaar. 

garzijn, znw. vr. Ook wel gd r z ij n. Bijna ver
ouderde bijvorm van roz ij n. - Ook als ge
slachtsnaam GARSIJN. 11 Garzijnen uitzoeken. 
Mag ik 'en garzijntje? - Evenzo elders in 
N.-HoII. (Taalgids 1, 110). De vorm komt 
ook voor bij de 17 de-eeuwse Hollanders; zie 
OUDEMANS. Wdb. op Hooft 96. - VgI. ook 
GRIJN. 

gas, znw. vr. Lichtgas. 11 Doen 'et kraantje toe, 
anders ontsnapt de gas. Ik ruik de gas. 

gasp, znw. m.; zie GESP. 
gast, znw. m.; vgI. INGASTEl\. 
-gaster, znw. m.; vgI. MIESGASTER. 
gat, znw. onz. Zegsw. We krijgen een dik 

gat met sn e e, er komt een dik pak sneeuw. 
- Hij zal er zijn gat wel weten uit te 
dra a i e n, hij zal zich wel uit die moeilijk
heid redden, hij zal wel zorgen, dat hij er niet 
aansprakelijk voor wordt gesteld, er geen 
schade bij heeft. - Een roe toe (tegen, langs) 
zen ei gen gat op h a I e n, zich zelf bena
delen. Zie andere zegswijzen op BOOR, HEMD, 
KARNEN, SCHEPEL. - In verkI. gat j e, iemand 
met kromme, naar buiten gebogen benen. 11 

Kijk, daar komt gatje. - V gI. de volgende 
artt. en zie BABBEL-, BARNDE-, BENTEL-, BOERE-

garstel - gedangel 

PLAT-, DIEVE-, HENNE-, HOOI-, KATTE-, KIJF-, 
KIS-, KRINGEL-, LUL-, MALLE-, TIJS-, ROED-, 
SNIRT-, SPATPEN-, TEMPEL-, TOCHT-, TRAP-, 
TREK-, ZWART GAT. 

gatebak, znw. m. Gatenplateel, vergiettest. 11 

Laat de andijvie wat uitdruipen op de gate
bak. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 31). 

gatje-voel doen. Zeker gezelschapsspel, waarbij 
ieder om de beurt geblinddoekt op de schoot 
van anderen wordt gezet, om met zijn ach
terste te raden op wiens (wier) schoot hij zit. 
- Vgl. KOUWE-GATJES-VOELDERIJ. 

gatwrikken, zw. ww.; zie WRIKBILLEN. 
gauw, bnw. Zegsw. Ni e t g a u w zij n, luste

loos, ongesteld zijn. 11 Ik ben vandaag niet 
erge gauw. - Zie een zegsw. op SNEL. 

Gauwentjes. Naam van land te Krommenie. 
l1hans niet meer bekend. ~i Gauwentjes, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), jO 22 (in het Noordend); 
aId., jO 61 (in de Kerkibuurt). - Misschien is 
dit land genoemd naar de eigenaar; G a uwe 
is een bekende mansnaam. Aan samenhang 
met het water de Gouw (Gauwersloot, 
G a v es I oot) is wegens de ligg,ing niet te 
denken. 

Gaves. Naam van een stuk land op het Kalf. 11 

De gaves op 't Kalff, Polderl. Oostz. I (17 de 
eeuw. 

gebaljaar, znw. onz. Getier. Zie BALJAREN. il 
Dat is me 'en geschreeuw en 'en gebaljaar; 
as 't niet ophoudt, stuur ik jullie allegaar na 
bed. - Geb a I j a a r komt ook voor bij 
GOKKE, Boertige Reis 4, 86. 

gebbetje, znw. onz. Alleen in verbinding met 
mak e n. Grapje, gekheid, gek gebaar. 11 Hij 
maakt er altijd 'en gebbetje van. Maak maar 
geen gebbetjes, dat geeft je toch niet. - Ook 
elders gebruikelijk. - V gI. Ned. gab ben, 
gab b ere n, op een dwaze manier lachen 
(Ned. Wdb. IV, 114 vlg), en zie GREBBETJE. 

gebed, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van een stuk land te Zaandijk. 11 Het Gebed. 

gebentel, znw. onz. Geslenter (de Wormer). 
Zie BENTELEN. 11 't Is me hier op zondagavend 
'en gebentel langes de deur. 

gebeuren, zw. ww.; zie BEUREN. 
geblerk, znw. onz. Geschreeuw. Zie BLERKEN. i! 

Dat geblerk zeI ophouwen. - Ook elders, b.V. 
te Utrecht, gebruikelijk. 

gebod, znw. onz. Zie de wdbb. - De tie n 
geb 0 den, schertsend voor de tien vingers. 11 

As je de kam niet vinden kenne (kunt), neem 
dan de tien geboden maar. - Ook elders be
kend. 

geborsten, verl. deelw. van bar s ten; zie 
BARSTEN. 

gebruiken, zw. ww. Daarnaast soms bruiken. 
11 As jij 'et bruiken kcnne (kUflt), neem 'et dan 
maar mee. Ik bruik er altijd groene zeep voor. 
Hij bruikt 'en bietje te veuI. - Evenzo elders in 
Hall. In het Fri. b r û k e, Stad-Fl'i. b r ti k e. 

gedangel, znw. onz. Gebeuzel. Zie DANGELEN. 
11 Maak toch wat an (voort) en schei uit mit 



ge dan gel - geerde 

je gedangel, aars kom je nooit klaar. - Even
zo in Fries!. (HALBERTSMA 614). 

gedend, bnw.; zie DENDESCHUIT. 
gedreutel, znw. onz. Onhandig gescharrel, ge

teut. Zie DREUTELEN. 11 Hè, wat 'en gedreutel! 
Ik mag dat gedreutel van zo'n klein kind wel 
zien. 

gedreven, verl. deelw.; zie zegsw. op GEPIKT. 
geduur, znw. Bestendigheid, rustige stemming; 

van een persoon. Steeds met een ontkenning. 
11 Hij het geen geduur (vrede, rust), voordat 
hij weet wat 'et is. Daar zit geen geduur in 
(van iemand, die onrustig, ongedurig is, die 
geen ogenblik bij hetzelfde kan blijven). - Vgl. 
Ned. 0 n g e dur i g. Ge d u u r zelf is in de 
algemene, taal verouderd, maar komt in het 
Mnl. herhaaldelijk voor; zie Mn/. Wdb. 1I, 
1089. Van tijd gebruikt, dus in de zin van 
duur, vindt men het nog bij SPIEGHEL;zie 
Ned. Wdb. IV, 653. 

geduzzel, znw. onz. Geteuter, onhandig ge
scharrel. Zie DUZZELEN. 11 't Is as je van haar 
(eell oude koopvrouw, die zich moeilijk redden 
kan) wat kopen wille (wilt) altijd zo'n ge
duzzel. 

geef, bnw.; zie GAAF 11. 
geefs, bnw.; zie GEEPS. 
geel, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zog e e I 

ase end arm, van iets dat geel ziet. 11 Dat 
linnen ziet zo geel as 'en darm. - Zo ook in 
het Stad-Fri. 

geeltje, znw. onz.; zie op WITJE. 
geen, onbep. vnw. Daarnaast g i en. Zie de 

wdbb. 11 Ik wil der gien ien van hebben. Ik 
heb er niks gien zinnigheid in. 

geep, znw. vr. Plotselinge trek in iets, vlaag om 
veel van iets te willen eten. 11 Ik heb vandaag 
'en geep van sinaasappelen. - Vgl. GIJP. 

geeps, bnw. Daarnaast ook ge e f s en ge e uw s. 
Geelachtig, ziekelijk van gelaatskleur. 11 Wat 
ziet ze der geeuws uit. Je kenne (kunt) wel an 
zijn geepse kleur zien, dat-i last van zijn gal 
het. - Ge e p s is ook in de Beemster gebrui
kelijk. In de 17de e. vindt men het o.a. bij 
BREDERO. Zie verder over de afleiding, die 
niet vaststaat, Ned. Wdb. IV, 688. 

geer, znw. vr.; vgl. GIER. 
geerd (I), bnw. Daarnaast ook ge e r d i g. Bij 

de kuiperij. Van de hoepels, waarmee de vaten 
gebonden worden. Scheef toelopende; wan
neer de hoepel met de uiteinden over elkaar 
-geslagen, gelijk hij om het vat wordt ge
legd, aan de ene zijde wijder is dan aan de 
andere. De meeste hoepels zijn geerd. Die 
langere kant heet de ge e r d kan t. Men legt 
een geerdige hoepel met de geerdkant naar 
het brede deel van de ton of kuip, de nauwe 
kant komt dan in de richting van de kimme. 
- Ge e r d is oorspronkelijk het verl. deelw .. 
van ge ren, scheef, schuin lopen, in de oude 
vorm zonder ge-; geerdig is van geerd 
afgeleid. 

geerd (U), znw. vr. Meerv. geerden en geers 
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(t voor s wordt nooit uitgesproken) Zekere 
landmaat; zie Ned. Wdb. op garde en Mn/. 
Wdb. op gaerde. Het woord is thans ver
ouderd, maar leeft nog voort in de naam van 
verschillende stukken land. Omtrent de grootte 
van een ge e r d is niets met zekerheid te be
palen, daar de in de polderleggers opgegeven 
maat blijkbaar niet die is, welke de stukken 
oorspronkelijk hadden. Sommige stukken zul
len door het water zijn afgespoeld, andere 
weder zijn slechts een derde, vierde, zesde 
part van het oorspronkelijk zo geheten stuk 
of de samenvoeging van verschillende stukken 
land. 11 Die Crommeniers of Vlietsenders 
hondert geerden, gelegen tusschen Guerts
weer ende 't banscheyt van Crommenie (te
zamen ruim 43 morgen groot), Stoelb. Assend. 
f O 54 r O (einde 16de e.). Die noorderste 
geerd, 368 (roeden), Jacob Cuypers geerd, 
732 (roeden), Polderl. Assend. I f O 349 rO 
(aO 1600). Die vier geers, 1945 (roeden), aId., 
fO 12 rO (aO 1599). Willem Jutten vier geers, 
1020 (roeden), aid. fO 30 rO. Die vijff geers, 
1077 (roeden), aid., 1° 40 r O (aO 1599). Die 
ses geerden, 804 (roeden), aid., tO 14 rO (al
daar heet hetzelfde stuk ook: die ses geers 
804). Die elff geerden, 787 (roeden), aid., 
fO 119 V O (aO 1600). Die geers, Maatb. As
send. (aO 1635). Die geerde, Polderl. Westz. 
11 (a 0 1629). - Van deze stukken zijn thans 
nog bekend de V ier g eer s, V ij f ge ers en 
Zes geers. Geers is hier het meerv. van 
geerd en niet de landmaat geers; zie al
daar. - In de Middeleeuwen was ge e r d aan 
de Zaan nog in de Friese vorm j e r d in ge
bruik; vgl. GONNET, Zijlkl. 34: Twee jerden 
vrijlants in Jacobijnenweer (Oostzaanden, aO 
1410). - Vgl. DELFGEERD. 

geerd (lIl), znw. vr. Afgekort uit ge e r d e. -
Op een binnenvaartuig. Een touw achter aan 
de giek, om deze vast te zetten, wanneer er 
zwaar goed te laden of te losselI valt en het 
schip dus over zij gaat. De ge e r d wordt dan 
vastgemaakt aan de bolder of de achterover
loop. - Vroeger hadden beurtschippers aan 
weerskanten van de spriet een ge e r d, doch 
dit komt thans niet meer voor. 11 Als Markt
schipper zal (hy) gehouden zijn te varen met 
2 knegts en met 2 geerde aen de spriet, Hs. 
(aO 1780), archief v. Wormerveer. - Zie ver
der Ned. Wdb. IV, 691, waar geerde ver
meld wordt als een touw om de gaffel in 
bedwang te houden. 

geerde, znw. vr. In een schip of schuit. De 
schuin geplaatste plank bij de steven, die tot 
steun dient voor de welving. 1I Je moe te de 
geerde niet te schuin leggen. De planken met 
een sponningh in de steven: drie duyms 
binnesponningh; de geerde met een berst van 
2 duym op de boom, opdat sy niet scharp 
werden uytgewerkt; de planken aan de steven 
na beneden 4 voet en boven op de steven 
1 V2 voet langh, Hs. bestek modderschuit (a ° 
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1736), archief v. Zaandam. Vgl. Ned. geer 
in soortgelijke zin vermeld in Ned. Wdb. IV, 
690 {J. 

geerdig, bnw.; zie GEERD I. 
geerdkant, znw. m.; zie GEERD I. 
geërm, znw. onz. Getob, geweeklaag. Zie 

ERMEN. 11 Hou nou maar op met je geërm. Al 
dat geërm geeft toch niks. 

ge ers, znw. vr. Zekere landmaat, vroeger in 
Friesl., Gron. en N.-Holl. gebruikelijk. De 
grootte is niet overal dezelfde; gewoonlijk is 
de ge ers 1/3 van een morgen. Vgl. Ned. 
Wdb. op geers en Mnl. Wdb. op gerse. -
In de Middeleeuwen was het woord in N.
Holl. zeer gewoon, vooral in W.-Friesl. Waar
schijnlij'k gebruikte men het ook aan de Zaan; 
vgl. "Item een anderhalf gheers in ghint ende 
van langhe velde" (te Assendelft of te Bever
wijk, 13de e.), Hs. v. Egmond, fO 12 voo 
Twe gheerse ende eens calves ghers in des 
abbets venne (te Velzen, 13de e), ald f 0 13 
vO. - Onder Assendelft vindt men ook heden 
nog stukken land die V ier g eer s, V ij f
ge ers, enz. heten, doch in deze namen schijnt 
ge ers van andere oorsprong te zijn; zie 
GEERD. Ge ers is een bijvorm van ge r s, 
gars, gras, dat ook in de vorm gors in 
gebruik is geweest; zie ka 1 f s go r s, k 0 e
gors. Tegenwoordig is in het N. van N.-Holl. 
ga r s, meerv. ga r zen, als landmaat nog 
zeer bekend. Men rekent daar 3 Vz gars als 
gelijkwaardig met 1 bunder van 1000 0 roe
den. - G ars of ge ers betekent oorspronke
lijk grasland, weide. 

Geesje (uitspr. gesie), znw. onz. Naam van 
een stuk land te Westzaan, bij de Hogendijk. 
!j Dat geesie, Polderl. Westz. 11 (aO 1629). 

geestig. bnw. Zie de wdbb. - Ook: vol vluchtige 
delen, werkende; van hout, waar veel hars in 
zit. 11 Het hout moet eerst wat uitwerken, 
want 'et is zo geestig; je ken 'et nou nog niet 
gebruiken. 

geeuws, bnw.; zie GEEPS. 

geflenter, znw. onz. Geslenter. Zie FLENTEREN. 

11 Dat is 'en geflenter bij de straat. 
gefnadder, znw. onz. Ge wrijf, gesmeer in een 

natte of weke massa. Zie FNADDEREN. 11 Dat 
gefnadder in de raam zei uit wezen. 't Is zo'n 
smerig gefnadder in die olie. 

gefnister, znw. onz. Gefluister. Zie FNISTEREN. 

li Ik hou niet van dat gefnister, 't is nooit wat 
goeds. Dat gefnister weet wat. 

gefoeter, znw. onz. De handeling van foeteren; 
zie aldaar, en vgl. Ned. Wdb. IV, 777. - 1) 
Geharrewar. 11 Dat eeuwige gefoeter van jollie 
begint me te vervelen. Wat 'en gefoeter om 
zo'n kleinigheid. 
2) Gebeuzel, geteutel, gewroet. 11 Schei toch 
uit met dat gefoeter an je schortel. As je niet 
ophouwe met dat gefoeter an die klok, dan 
breek je de hele boel nog. 

gegart, znw. onz. Ges/enter. Zie GARTEN. 11 

Schei nou maar ers uit met dat gegart in de 

geerde - gekarreld 

gang; de vorf (verf) slijt er toch wel of. Wat 
was 'et weer 'en gegart achter die meiden. 

geglouw, znw. onz. Gegluur. Zie GLOUWEN. 11 Ik 
ken dat geglouw van die overburen niet velen. 

gegnok (uitspr. gagnàk), znw. onz. Daarnaast 
gegnuk. Geschooi, gebedel. Zie GNOKKEN. 11 

je kent niet zitten eten, of je heb altijd dat 
gegnok van die hond. Dat gegnok verveelt 
me allang. 

gegremeld, gegrimmeld, bnw.; zie GREMELD, 

GRIMMELD. 

gegrut, znw. onz. Gezoek, gewroet. Zie GRUT

TEN. 11 Ik heb genoeg van dat gegrut, ik schei 
der mee uit. Al dat gegrut in de sloot geeft 
toch niks, ze vinden de lepel toch niet terug. 

gegui, znw. onz. Geloei, gegier, van de wind. 
Zie GUIEN. 11 Dat gegui van de wind is toch 
zo'n droefgeestig geluid. 

geguif, znw. onz. Hetz. als gegui. Zie GUIVEN. 

geguifel, znw. onz. Gegiechel. Zie GUIFELEN. 11 

Onder ,groot gejuich, ,gelach, gegil en ge
guifel werd de tocht (van de gecostumeerden) 
volbracht, Zaanl. Courant v. 22 juli 1893. 

geguit, znw. onz. Hetz. als gegui. Zie GUITEN. 

gehak, znw. onz. In verkl. gehakkie. Gehakt. 
11 We eten vanmiddag gehak. Wat is dat gehak 
zwart gebrand. Een koud gehakkie. Je krijge 
der altijd gehakkies. 

geheliglijk, bijw. Geheellijk. Thans verouderd. 
11 Gelyk de geen ... die hier in zonden leeft, 
en zich geheelliglyk de Waereld overgeeft, 
SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724), 59. - De eerste 
druk van het boek heeft hier (bI. 57) "ge
helelijk". Ge hel e I ij k komt ook bij BREDERO 

voor; zei Ned. Wdb. IV, 822. 
gehoesteproest, znw. onz. Voortdurend gehoest 

en geproest. Zie HOESTEPROESTEN. 11 Wat 'en 
gehoesteproest. Hou ers op met dat gehoeste
proest. 

gei (uitspr. gaai), znw. vr. Op een schip. Een 
lopend touw, waarmede het zeil wordt aange
haald en ingekort; zie Ned. Wdb. IV, 903. 
Misschien schuilt dit woord ook in de uitdr. 
an de gaai wezen, op de loop, aan de 
haal zijn. Onder het geien gaat ook het zeil, 
als het ware, op de loop, daar het onder het 
inkorten hoe langer hoe kleiner wordt. - De 
gei draagt hogerop in N.-Holl de naam van 
go ver, en dit woord komt o(jk voor bij 
BERKHEY, Zeetriumph 294: "Wijl de zeilen 
door de gover, een poos gedekt zyn, op dat 
men wat drijven kon." Vgl. Ned. Wdb. V, 
497, waar de betekenis van het woord in het 
midden gelaten wordt. Een zeil met een gei 
heet go ver z e U. Zie Taalgids 1, 29 vlgg. 

gek, znw. m. Zegsw. Wees mijn gek eens 
voor een oortje, dan zeI-je twee dui
ten zien (tegen iemand, door wie men voor 
de gek gehouden wordt, gezegd, om te tonen 
dat men dit bemerkt). - Vgl. SCHEREN. 

gekarreld, bnw. Gekarteld, van ronde inkepin
gen voorzien. Zie KARREL. 11 Schalen met een 
gekarreld randje. - Vgl. KARRELRAND. 



geklam - gemeen 

geklam, znw. onz. Gekibbel, getwist. Zie KLAM

MEN. I1 't Is altoos geklam tussen hollie (hen). 
Schei nou toch ers uit met dat gekibbel en 
geklam. 

geklet, znw. onz. Weerkaatsing. Thans ver
ouderd. Zie KLETTEN. 11 Hier moet dit gansche 
ryk, de Koninklyke kroon eens wagg'len, 
beven, voor ons sterke Minaltaren, de Zee 
moet door 't geklet, de gollevende baren, door 
eenen sterk geklots verheffen tot de lugt, 
SLOOFF, Suzanna 15. 

geklieter, znw. onz. Gemors, gesmeer. Zie 
KLIETEREN. 11 Wat 'en geklieter in je eten. 
Wil-je dat geklieter wel ers gauw laten. 

gekneek, znw. onz. Gezanik. Zie KNEKEN. 11 Ik 
ben dat gekneek al lang moe. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 57). 

gekneert, znw. onz. Gezeur; ook het spreken 
door de neus. Zie KNEERTEN. 11 Altijd dat ge
kneert an te moeten horen, zei toch ok ver
velen. 

gekneter, znw. onz. De handeling van kneteren; 
zie aldaar. - 1) Gemors, gesmeer, gekneed. 11 

Hou op met dat gekneter in je eten. Kijk me 
zuk gekneter in me gang ers an (als die vuil 
wordt gemaakt door smerige voeten). 
2) Geplooi, gebeuzel. Thans in onbruik. 11 Het 
roken van den toe back, het opproncken van 
sijn Huyt, het versieren van zijn Ligchaem, 
het nodeloos gekneter, dat velen hebben met 
haer Lynwaet, daer se soo veel tijt mede ver
spillen, Hs. (einde 17de e.), Zaan!. Oudhk. 

geknirt, znw. onz. Hetz. als gekneert. Zie 
KNIRTEN. 

geknoei, znw. onz. Geknijp, gepijnig. Zie 
KNOEIEN. 11 Jij ok altijd met je geknoei, schei 
uit! - Even zo in het Stad-Fri. 

geknoeter, znw. onz. Het gebrekkig spreken, 
stamelen van kleine kinderen. Zie KNOETEREN. 

li Dat geknoeter van die kleintjes mag ik wel 
horen. 

gek-oor (met klemt. op gek), znw. m. en vr. 
Gek, dwaas, malloot. 11 Wat ben je toch 'en 
gek-oor. - Vgl. MAL-OOR. 

gekriem, znw. onz. Geweeklaag, getob. Zie 
KR IEMEN. 11 Ik heb al lang genoeg van je ge
kriem. Dat vervelende gekriem! 

gekringel, znw. onz. Gedrang. Zie KRINGELEN. 11 

't Was zo'n gekringel, toe de kerk uitgong. 
gekroeI, znw. onz. De handeling van kroelen; 

zie aldaar. 11 Kijk dat gekroeI van die twee 
kleintjes ers. 

gekwebbel, znw. onz. Gebabbel, druk gepraat. il 
Wat 'en gekwebbel! - Evenals kw e b bel e D, 
babbelen, snateren, is het woord ook hier en 
daar elders in de volkstaal bekend (DE JAGER, 

Freq. I, 351; OPPREL 68; GALLEÉ 24). 
geld (I), znw. onz.; vgl. EESTGELD, LASTENGELD, 

OVERWERKERSGELD, WEEL GELD en GELDJESDAG. 

- Zegsw. Gel dof dek i n der e n wa k
,k e r, schertsend dreigement als men van 
iemand geld ontvangen moet. - Zie nog een 
zegsw. op DONKER. 
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geld (11), bnw. - 1) Niet drachtig, gust, vaar; 
van koeien en andere vrouwelijke dieren, die 
men niet laat bevruchten, maar wil vetweiden 
of mesten. I[ Drie gelde koeien en twee kalf
koeien. Een geld schaap. Een gelde zeug. -
Zie Ned. Wdb. IV, 1067, waar het woord als 
gewestelijk N.-Holl. wordt opgegeven. Vgl. aid. 
1278 op ge lt en zie GELD lIl. 
2) Van baars en andere vis, ter aanduiding 
van het mannetje of hommer. 11 Ik had gelde 
baars besteld, maar ik heb toch niet allemaal 
hommers 'ekregen. - Vgl. Ned. Wdb. IV, 
1068, waar deze bet. als verouderd wordt 
opgegeven en voorbeelden uit de 17de en 
18de e. worden medegedeeld. 

geld (lIl). znw. vr. Gesneden varken van het 
vrouwelijk geslacht. Het castreren geschiedt 
gewoonlijk wanneer de biggen vier weken oud 
zijn; na het snijden heten de vrouwelijke 
gelden en de mannelijke bargen. - Even
zo elders in N.-Holl Vgl. GELD II en zie Ned. 
Wdb. op gelte. 

geldbon, (uÎtspr. gelbon), znw. onz. Kastje, 
waarin het geld bewaard wordt. Vgl. BON 2. 11 

Ik zei 'et maar in de geldbon bergen. 
geldjesdag, znw. m. De daR, waarop /zet werk

loon aan de arbeiders wordt uitbetaald. Vgl. 
Ned. Wdb. IV, 1085. 11 Dingesdag is 'et geld
jesdag. Ik moet vandaag na de molen, want 
'et is geldjesdag, anders krijgt 'et volk zijn 
loon niet. Me man zeI ze vandaag wel slikke, 
en ik zeI em mit geldjesdag wel op zen kop 
tikke. Sclz. t. W. 276. 

gelebber, znw. onz. Geslurp, langzaam, dri/lken. 
Zie LEBBEREN. 11 Hou nou op mit dat geleb
ber, je maken 'et glas zo smerig. 

gelegenheid, znw. vr. Daarnaast gel e gen t
heid. Vg!. VAN RELTEN, Vondel's Taal, § 31; 
NAUTA, Taalk. Aant. op Bredero, § 44 )'. [I Ik 
zeI 'et bij gelegenheid wel doen. - De vorm 
wordt ook elders gehoord. 

geling (uitspr. gélang, met klemt. op gé), znw. 
vr. Benaming van een ziekte. Geelzucht. i[ Hij 
heb de geling. 

geloven, zw. ww. Daarnaast 10 ven. [[ Ik loof 
er niks van. Weerom loof-je 't niet - Evenzo 
elders in N.-Holl. Ook in de oudere taal; 
vgl. NAUTA, Taalk. Aant. op Bredero, § 27a. 
Voorts ook in het Stad-Fri. 

gelukkig, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zog e
I u k ki gas 'e n kat die 0 p zen ver i a a r
dag verzuipt. 

gemaal, znw. onz. Hoeveelheid zaad, die ge
malen wordt. 11 Een goed gemaal 't Waait 
lekker; dat geeft van de week wel 'en ge
maaltje. - Vgl. Ned. Wdb. IV, 1332. 

gemadder, znw. onz. Gemors. Zie MADDEREN. 

11 Wat is me dat hier 'en gemadder. 
gemak, znw. onz.; vgl. ONGEMAK. 

gemeen, bnw. Daarnaast gem ie n. Zie de 
wdbb. - Ook gemeenzaam, niet hooghartig. :1 
't Is zo'n gem.ien man, zo niks niet trots. 
Vgl.: De Mosschoviters konnen niet wel ver-
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dragen en zijn daer over seer jeloers, dat 
haren souverayn so veel houdt van de Zaan
dammer timmerlieden en hem so gemeen bij 
deselve maeckt (zo gemeenzaam met hen om
gaat, met hen eet, enz.), Journ. Nomen. - Ge
mee n in deze zin is ook elders in N.-Holl. 
en in Friesl. gebruikelijk. In de schrijftaal 
vindt men het b.v. bij WOLFF en DEKEN, Econ. 
Liedjes (ed. 1792), 80: "Dorst jij met zulken 
Heer zó praten! Maar hy's niet grootseh, hoe 
wel schatrijk; en heel gemeen, hoe hoog in 
staaten." Evenzo reeds in het Mnl.; zie Mnl. 
Wdb. H, 1338. 

gemengeld, bnw. Afwisselend. Thans in on
bruik. 11 Ik heb my in de vertellinge van de 
Zaan soo vermaakt, even of wy aan de lieffe
lijke en gemengelde Zaan met de hoogste ver
makelijkheidt geseten hadden, SOETEBOOM, S. 
Arc. 275. 

gemeutel, znw. onz. Gepruttel, gemopper. Zie 
MEUTELEN. 11 Wat 'en gemeutel, wil-je wel ers 
gauw stil houwen! 

gemierek, znw. onz. Ge~uur. Zie MIEREKEN. 11 

Pas maar op, dat je met dat gemierek je ogen 
niet bederve. 

gems, znw. vr. Gemzen jagen, zaad ver
schieten, meel verschoppen. In pakhuizen en 
pellerijen. Zie synon. op ZUCHTEN. 11 Ze heb
ben de schoppen op schoer (schouder); ze 
ganen zeker weer uit gemzen jagen. 

geneven (uitspr. gJnévJ), voorz. Daarnaast 
soms genevens. - Vgl. Ned. nevens. -
1) Naast, vlak naast. 11 Ze wonen geneven me. 
Zet 'et maar in de kas geneven de boter
tijntjes. Je moete hier geneven wezen. Item 
geneevens de straat aan de buyte kanten van 
de Muuren yder (te leggen) een Deckstuck 
breed 2 voet en lang 22 voet, Bestek Kooger
sluis (a 0 1728), archief v. Zaandijk. 
2) Vlak tegenover. In deze zin te Jisp ge
bruikelijk. In de Wormer zegt men dan g e
n e ven 0 ver. 11 Mijn zuster woont geneven 
me. We bennen der juist geneven. Geneven 
over de kerk. Het is er geneven over. - Even
zo in de Beemster (BOUMAN 32). 

genezen, st. ww. Zie de wdbb. - Zegsw. Dat 
gen e est jen iet, dat helpt je niet, in over
drachtelijke zin. 11 Al heb-je er gien zin in, 
't moet gebeuren: dat geneest je niet. - Zo ook 
elders. 

geng, bijw. Dikwijls. 11 Ze komt nogal geng bij 
ons. Dat beurt (gebeurt) geng. - Soms ook: 
graag. 11 "Hou je van bokkern?" "Ik lust ze 
dan geng!" - Het woord zal wel hetzelfde 
zijn als Mnl. genge (ginge, gange), bnw., 
gangbaar (van munten), dat vooral gebruike
lijk is in de uitdr. gen g een d ega v e. Het 
komt echter ook voor in de zin van gewoon, 
veel voorkomende; b.v. Rijmb. 25481: "deze 
dinge sijn nu weder worden ghinghe". Zie 
Mnl. Wdb. 11, 1419 vlg. Uit deze bet. is het 
ontstaan van een bijw. gen g, dikwijls, zeer 
goed verklaarbaar. 

gemeen - gerei 

genig, onbep. vnw. Daarnaast g i e n i g. Geen 
enkel, geen één. Weinig gebruikelijk. 11 Ik heb 
er gienig mens 'ezien. Daer geschiede geen 
navorsschinge van de Regenten, in geenige 
plaetse, over de bedrijvers van de eerste be
roerteri, N.-Holl. Ontrust. 50. - Het woord 
komt bij 17de-eeuwse schrijvers dikwijls voor, 
maar is thans in de algemene taal verouderd; 
zie Ned. Wdb. IV, 684. 

genoeg, onbep. telw. en bijw. Daarnaast g e
nog. 11 Der is genog regenwater 'evallen. 

gent (I), bnw.; vgl. JENT. 

gent (I!), bnw. (?) In de naam van een stuk 
land onder Oostzaanden. Thans onbekend. 11 

In de veen in Claes Langenweer noch de 
gente veen, Polderl. Oostz. I (midden 17de e). 

genuffel, znw. onz. Gepeuter, teutwerkje. Zie 
NUFFELEN. 11 't Is nog 'en heel genuffe! om 'et 
weer in mekaar te krijgen. 

gepikt, bnw. Met pik ingesmeerd. Zegsw. Hij 
is ge pik ten ge d r e ven, hij is reisvaar
dig, klaar, uitgerust. - Het beeld is ontleend 
aan de schoenmakerij. Het leder wordt eerst 
in een emmer met water geweekt, daarna 
gepikt en dan op de leest gedreven. 

gepolster, znw. onz. Geplons, geroer in het 
water. Zie POLSTEREN. 1.1 Gelijk sommige vis
schen ... met groot gepolster en gedruys ge
dreven worden in des Visschers netten, SOETE

BOOM, Voorlooper 25. 
gepook, znw. onz. Het nemen van korte streken 

hij het schaatsenrijden. Zie POKEN. 11 Kijk ers 
wat 'en allerakeligst gepook. Hij komt met 
zijn gepook toch maar goed vooruit. 

gepriegel, znw. onz. Gepeuter. Zie PRIEGELEN I. 
11 Wat 'en fijn borduurwerk, dat's me ok 'en 
gepriegel. 

geraamd, bnw.; zie RAAMD. 

gerak, znw. onz. Zoveel voedsel als men nodig 
heeft; ook zoveel spijs of drank als iemand 
gewoonlijk of op een bepaald tijdstip wordt 
toegedeeld. 11 Je krijge hier je gerak niet (niet 
genoeg te eten). Hij geeft zijn vee 'en goed 
gerak. "Wil je nog 'en koppie koffie?" "Nee, 
ik heb me gerak gehad." Mijn gerak is twee 
broodjes (ik ben gewoon altijd twee boter
hammen te eten). Daar heb je je gerak (de 
iemand toekomende portie van een gelijkelijk 
verdeelde lekkernij). Dat is je gerak, meer 
krijg je niet. - Ge rak was in de 17de en 
18de e. bij Hollandse schrijvers zeer gebrui
kelijk. Thans is het in de algemene taal bijna 
verouderd; zie Ned. Wdb. IV, 1621. Voor het 
gebruik in dialecten vergelijke men verder: 
BOUMAN 32 (de Beemster), Taalgids 3, 279 (de 
Bildt), MOLEMA 120 (Groningen), KOOLMAN 1, 
611 (Oost-Friesl.). Ook in het Stad-Fri. 

gerande, znw. vr.; zie GARANDE. 

gerei, znw. onz. Bij vissers. De lever en kuit 
van kabeljauwen leng. li We verkopen 'et 
gerei ook. - Vgl. (?) Ned. gewei, geweide, 
ingewand (Ned. Wdb. IV, 2030). Men schijnt 
echter alleen de vorm ge rei te kennen. 



geren - geut 

geren, zw. ww.; vgl. GIEREN. 

gerf, znw. vr.; zie GURF. 

geribbeld, bnw. Geribd, aan de oppervlakte 
van ribbels (evenwijdig lopende smalle ver
hevenheden) voorzien. Zie RIBBEL. 11 Een deur 
met ger~obeld glas. Wat is dat papier mooi 
geribbeld. 

gerit, znw. onz. Dat waarmede men rijdt, paard 
en rijtuig. 11 Gaan effen bij de boer vragen, 
of ik morgen zijn gerit lienen (lenen) mag. 
Ze hebben de schoolkinderen voor niks met 
'er gerit na Kastrikum 'ereden. - In deze zin 
schijnt het woord elders niet voor te komen. 
Wel vindt men ge rit in het MnI. en bij KIL. 

voor ruiterij, paardenvolk. In de 17de e. be
tekent het ook telkens en aanhoudend rijden, 
toeloop, aanloop. Zie de wdbb. 

geroffeld, bnw. Roffelig, van evenwijdige ver
hevenheden voorzien. Zie ROFFEL. 11 Een ge
roffelde weeg (muur). As 'en weeg uit over 
mekaar gelegen planken bestaat, is-i van bin
nen getrapt en van buiten geroffeld. 

Gerrit, mansnaam. Zegsw. Sm a 11 e Ge r rit, 
gierigaard,' hetz. als Ned. gierige Gerrit; 
vgI. Ned. Wdb. IV, 2298. 11 't Is 'en smalle 
Gerrit, hoor. 

gerven, zw. ww., intro Nieuw dons en gevederte 
krijgen; van eenden en andere vogels. 11 De 
eenden ben an 't gerven. - Ge r ven is het
zelfde woord als MnI. ge r ven, eigenlijk ge
reedmaken, in orde maken, doch dat gewoon
lijk voorkomt in de zin van kleden, uitdossen, 
in het bijzonder van geestelijken, die zich met 
hun ordegewaad tooien; zie Mnl. Wdb. 11, 
1574. Vandaar het vooral in de oostelijke 
provinciën nog gebruikelijke woord ge r f
kam e r, consistoriekamer, eertijds de kleed
kamer des priesters; zie Ned. Wdb. op ge rf
kamer. - VgI. de samenst. OPGERVEN, VER

GERVEN. 
gesaggel, znw. onz. Daarnaast ge zag gel. . 

Geslenter. Zie SAGGELLEN. 1I Ik hou niks van 
dat gesaggel, je worre (wordt) der zo loof 
(moede) van. 

geschild, bnw. Van een schil voorzien. Zie een 
zegsw. op APPEL. 

geschinster, znw. onz. Geschitter. Zie SCHIN

STEREN. 11 Dat geschinster van de zon op de 
snouw (sneeuw) doet zeer an je ogen. 

geschoppel, znw. onz. Geschommel, getouter. 
Zie SCHOPPELEN. 11 Pas maar op, dat je van al 
dat geschoppel niet duizelig worre (wordt). 

geselen, zw. ww., trans. Zegsw. De melk is 
ge ges e I d, de melk ziet blauw (nI. van het 
water, dat er door gedaan is). 11 Nou, nou, 
wat is die melk gegeseld. 

geseling, znw. vr. Zegsw. Op zo'n geseling 
past een brandmerk; gezegd door bur
germensen, als zij een pijpje opsteken na goed 
gegeten te hebben. 

gesemmel, znw. onz. Gesammel, geteut (Krom
menie). Zie SEMMELEN. 11 Hoor es, dat gesem
meI begint me nou te vervelen. 
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gesoezel, znw. onz. Gesoes, onrustige beweging 
om iemand heen. VgI. SOEZELIG. 11 Ik ken er 
niet meer tegen zo'n hele dag in dat gesoezel 
van kleine kinderen te wezen. Van al dat ge
soezel loopt je hoofd om. 

gesp, znw. m. Daarnaast soms nog gas p. In 
verkl. gespie, gaspie. Zie de wdbb. 11 Een 
boekie met twee silvere krapies (knipjes), een 
paar silvere gaspies, Hs. invent. (Wormer, a O 

1764), provo archief. - De vorm gas p is ook 
in het Stad-Fri. gebruikelijk. 

gespook, znw. onz. Leven, rumoer. Zie SPOKEN. 

11 's Morgens, as de kinderen wakker worden, 
begint 'et gespook al. Wat is dat voor 'en 
gespook op zolder? - Zie Ned. Wdb. IV, 
1783, waar het woord in een dergelijke zin 
wordt vermeld. 

gesprenkeld, bnw. Daarnaast sp ren keI d. 
Van sprenkels voorzien, gespikkeld; van vee, 
honden, enz. 11 Een sprenkelde koe (hetz. als 
grimmeld; zie aldaar). Hij heb 'en mooie ge
sprenkelde hond. - Volgens Ned. Wdb. IV, 
1786, is het in de algemene taa:! verouderd. 

gesputter, znw. onz. Gespat, met de mond. Zie 
SPUTTEREN. 11 Dat is me 'en gesputter en ge
proest. Je make (maakt) me alles nat mit je 
gesputter. - Elders gebruikt men het woord 
in de zin van gemopper, gefoeter. 

gestruin, znw. onz. Daarnaast soms nog ge
st r u u n. Gesnuffel, gezoek. Zie STRUINEN. 11 

Wil-je dat gestruin wel ers laten; je hoeve 
(behoeft) niet mit je handen overal in te 
zitten. Dat gestruun van die meiden is toch 
'en last, je ken geen sleutel in 'en kast staan 
laten. 

gestuntel, znw. onz. Gebrekkig lopen, onred
zaam bezjg zijn. Zie STUNTELEN. 11 Kijk dat 
gestuntel van die ouwe vrouw, help 'er 'en 
handje. 

gesummel, znw. onz. Gesammel, geteut. Zie 
SUMMELEN. 11 Ik ken dat gesummel niet velen. 
't Is me eeuwig en altijd 'en gesummel; maak 
toch wat an (voort)! 

getjuinder, znw. onz. Drukte, getier. Zie 
T]UINDEREN. 11 Wat is er 'en getjuinder an de 
weg. Jongens, hou op mit dat getjuinder; 
horen en zien vergaat me. 

getrapt, bnw. Uit trapsgewijs geplaatste plan
ken bestaande; van een houten wand, die uit 
over elkander gelegde planken getimmerd is. 
11 Zo'n getrapte wee.g staat toch lillik. 't Is 'n 
ouwerwets huis, er is nog 'en getrapte gang 
(de wanden der gang bestaan uit over elkaar 
stekende planken). 

geuen, zw. ww., intr. Geluidjes maken; van een 
zeer jong kind. Klanknabootse~d woord. !! 
Het kindje geut. Wat leit dat kind lekker te 
geuen. - Evenzo elders in Holl. 11 "De zuige
ling scheen zelfs begerig dit te zien. Het 
kindeI1bolletje kijkt om, en geut met lonkjes 
de lieve moeder toe", BERKHEY, Zeetriumph 2, 
431. - VgI. GUIEN. 

geut, znw. vr.; zie GOOT. 
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Geuzenverraad, znw. onz. Naam van een stuk 
land in de ban van Oostzaanden. 11 't Geuse 
verraet, Polderl. Oostz. I (17de e.). - Ook 
het weer, waarin het stuk ligt, heet het 
Ge u s e-Y e r r a ets wee r, aId. De naam 
doelt op een gebeurtenis in de Spaanse tijd. 

gevel, znw. m. Een houten spits van omtrent 
1 m lengte, boven op de top der Zaanse punt
gevels, ter plaatse waar de beide windveren 
elkander raken. De ge vel heeft de gedaante 
van een puntig toelopende kurketrekker, die 
op een bol is geplaatst; tegenwoordig wordt 
de vorm dikwijls vereenvoudigd. Meestal 
draagt zowel de voor- als de achtergevel van 
het huis zulk een spits. I1 De gevel is van 'et 
huis of'ewaaid. Er hoeft geen nieuwe gevel 
op 'ezet te worden. Moet ik de gevel wit of 
groen schilderen? Item aen elek ent te 
maecken twee wintveeren met een gevel daer 
op, Hs. bestek spinhuis (aO 1664), archief v. 
Assendelft. - Ook als naam van een pakhuis 
te Wormerveer: deR 0 d e Ge veL Vroeger 
was de gevel, die hier op stond, roodgeverfd, 
doch deze is voorlang weggenomen. - Wat 
men elders gevel, voorgevel noemt, heet 
aan de Zaan voo r s c hot. Het gebruik van 
ge vel in de algemeen gebruikelijke zin dag
tekent hier eerst van de jongste tijd. Vgl. 
verder Ned. Wdb. en FRANCK op gevel. 

geven, st. ww. Zegsw. Wat hij geeft ken-je 
wel voo r b ij des c hou t z ij n d eu r 
dra gen, hij geeft weinig weg. 

gevlogen, veri. deelw. van v I i e gen. In de 
uitdr. van ge v log e n, zeer groot, buiten
gemeen. 11 't Was 'en leven van gevlogen (een 
hels lawaai). We hadden 'en ket van gevlogen 
(verbazend veel pleizier). - VgI. de zegsw. 
dat is ge v log e n, dat treft uitmuntend, valt 
mee, die VAN DALE als gewestelij'k opgeeft. 

gewapper, znw. onz. Heen- en weergevlieg. Zie 
WAPPEREN. 11 Dat gewapper in de gang moet 
uit wezen. Ik ken dat gewapper van de kin
deren niet langer uithouwen. 

gezelschappen, zw. ww.; zie ZELSCHAPPEN. 

gezicht, znw. onz.; vgl. KALEGEZICHTEN. 

gezondheid, znw. vr. Zeker kledingstuk voor 
mannen. Een rechthoekig stuk flanel of wol, 
dat meI! als een brede gordel met een ruime 
overslag om het lichaam slaat. Tegenwoordig 
ook wel synon. met flanelletje, rompje, boefje. 
- Sommigen dragen een zo me r- en een 
win ter g e zon d hei d van verschillende 
dikte. - Evenzo in geheel N.-Holl. 11 Je moete 
gezondheidjes dragen gaan. Een swarte cami
sool, een streepte (gestreepte) gezondheyd, een 
hoede kas met een hoed, Hs. invent. (Wormer, 
a ° 1766), provo archief. - Het woord is ook 
elders gebruikelijk; ook spreekt men wel van 
gezondheidsgordeL 

gezwind, znw. In de uitdr. in een gezwind, 
in een oogwenk, terstond. 11 'k Moet effies 'en 
booskip (boodschap) doen, maar ik kom in 'en 
gezwind terug. 

Geuzenverraad - gij 

giek (uitspr. ook chiek), tussenw. Ba, ajakkes! 
- Ook in de uitdr. dat is giek, het is vies, 
vuil, als waarschuwing aan kleine kinderen. 11 

Niet ank ommen, hoor, want 'et is giek! 
gien, gienig, onbep. vnw.; zie GEEN, GENIG. 

gier, znw. vr. Geerakker; een stuk land, dat 
giert (geert). Zie GIEREN. 11 Anna Duyff Wou
ters, die gieren, Stoelb. Assend. f O 14 r O 

(einde 16de e.). Symon Claes Maerts gieren, 
aId., fa 15 vO. Die gieren in Roeloff Baerts
weer, Polder!. Assend. II jO 195 vO (aO 
1600). - Gier is de N.-Holi. vorm van Ned. 
geer; zie Ned. Wdb. IV, 689. 

gieren, zw. ww., intr. Geren, scheef lopen, een 
scheve richting hebben; zie Ned. Wdb. IV, 
692. 11 Een gierende kamer. Dat huis giert. -
De vorm is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk 
(Ned. Wdb. IV, 2290). - VgI. GIER, GIERING, 

GEERD I en GEERDE. 

giering, znw. vr. Een stuk land, dat giert. Zie 
GIEREN. 11 De lange Giering, de Middel-gie
ring (namen van landerijen onder Assendelft). 
Willem Clousz. ghiring; Kees Moyduyven 
gieringh, Maatb. Assend. (aO 1634). - Vgl. 
GIER. 

giermolen, znw. m. Op het ijs. Een in het ijs 
geslagen paal, waaraan een dwarsbalk is be
vestigd, op de wijze van een ra aan de mast 
van een schip en die dus draaien kan, terwijl 
aan het ene einde een lang touw is gebonden. 
Men bindt aan dat touw een klein ijssleetje 
en loopt dan met het andere eind van de 
dwarsbalk in de rondte, waardoor het sleetje 
met een verbazende snelheid over het ijs giert. 

gierzwaveltje, znw. onz. Gierzwaluw. Zie 
ZWAALF. - Ook overdrachtelijk met een woord
speling voor een klein kind dat geluidjes 
maakt, dat giert van pret. 11 Wat ben-je toch 
'en gierzwaveltjet 

giet, znw.; zie zegsw. op GRIET II. 
gieter, znw. m. - 1) Hoosschepper; gootvormig 

uitgehold, enigszins gebogen, houten werktuig 
met lange steel om water te scheppen en te 
verspreiden; in gebruik op schepen, in molens 
en bij blekerijen. - Zegsw. Hij zie ter u i t, 
o f h ij u i t de g iet erg e d ron ken heef t, 
hij ziet er bleek, misselijk uit. De zegsw., die 
o.a. ook bij BREDERO en BETJE WOLFF voor
komt, is nog niet bevredigend verklaard; zie 
Ned. Wdb. IV, 2317. Misschien moet men 
er aan denken, dat met een gieter alleen sloot
of zeewater wordt geschept, en dat dus hij, 
die uit de gieter drinkt, veel gevaar loopt on
passelijk te worden. - Een bloemengieter, 
gietemmer, heet apollo s; zie aldaar. 
2) Een werktuig in de vorm van een gieter, 
waarmede de bal over he/ ijs wordt voor/
geworpen; zie GIETEREN. 

gieteren, zw. WW., trans. Zeker spel; bestaande 
in het voortwerpen van een kaatsbal over het 
ijs, door middel van een houten schepper in 
de vorm van een g iet e r, zie aldaar. 

gij, pers. vnw.; zie JIJ. 



gijn - gloed 

gijn, znw. onz.; zie JIJN. 

gijp, znw. vr. Zie Ned. Wdb. IV, 2342. - Ook 
zwenking. 11 Hij kwam mit 'en gijp op me af. 
Hij nam 'en gijp. - Bij gij pen, bij vlagen. 11 

Hij is bij gijpen mild. Bij gijpen heb ik toch 
zo'n zin om te schrobben en te boenen. - Vgl. 
GEEP. 

Gijs, mansnaam. In verkl. Gijsie. - Zegsw. Hij 
is Gij sie, hij is er de dupe van. 

ginder, bijw. Ook gu n der. Daarnaast g u n
ter. 11 Hij woont gunter. Ik gaan gunter 
henen (derwaarts). De vorm gun ter komt 
in de spreektaal in geheel Holl., Zeel. en 
Vlaand. voor; zie Ned. Wdb. IV, 2379. 

gist, znw. vr. Zegsw. Iemand van g,ist op 
kaneelwater sturen, hem (nodeloos) 
heen en weer laten lopen, hem sturen van het 
kastje naar de muur en van de muur naar het 
kastje. - Elders zegt men 10 pen 0 m ge r s t 
en ka nee I water. 

gistboffer (uitspr. gizbàffer), znw. m. Daar
naast ook gis t pof f e r. Kleine dikke kren
tenpannekoek, waarvan er twee of drie tegelijk 
in een pannekoekspan gebakken worden. Zie 
BOFFER. - Soms ook hetz. als gistpannekoek, 
waardoor een gehele pan gevuld wordt. 11 

Moeder zeI vanmiddag gistboffers bakken. -
Overdrachtelijk ook iemand met een dik, bleek 
gezicht. 

gisteren (uitspr. gustiJriJ), bijw. Daarnaast 
guster. Zie de wdbb. en vgl. NAUTA, Taalk. 
Aant. op Bredera, § 11 (gustren). 11 Guster 
was ze jarig. Ik heb er gusterêvend (gister
avond) nog 'eweest. 

gisterig, bnw. Opgewonden, van taart!. Hetz. 
als begist; zie aldaar. 11 Het is om je gisterig 
te maken. 

gistkladder, znw. m. Minachtende benaming 
voor een kleinhandelaar in gist, iemand die 
gist uitvent. Vgl. Ned. kl a d der, handelaar, 
die goed onder de waarde verkoopt. 

git, znw. onz.; zie een zegsw. op ZWART. 

glad, bnw.; vgl. SPIERGLAD. 

glad-oor (met klemt. op glad), znw. m. Scheld
naam der inwoners van Wormerveer. 11 Wor
merveerder gladoren. Lillike gladoor! 

gladsmeer, znw. m. Schoensmeer, smeer om 
schoenen glad te poetsen (de Wormer). 

gland, znw. onz, Gloed, gloeiend zaagsel, waar
mee de bakkers stoken. 11 Haal wat gland van 
de bakker. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

33). - G I a n d is een Fri. woord; vgl. Ofri. 
g I a n d, gloeiend (RICHTHOFEN 173), Oost-Fri. 
g I ë n d, gloeiend, g I ë n d e, gloed (KOOLMAN 

1, 634). 
glazenwasser, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als 

naam van een insect, behorende tot de familie 
der libellen, elders g I az e nma k er geheten. 
- Evenals rag eb 0 I bij vergelijking ook kop 
met haar (inzonderheid als dit lang is) 11 Wat 
heb-je weer 'en glazewasser: je lope met de 
centen van de barbier in je zak. 

glazuur, znw. onz. Zie de wdbb. Daarvoor soms 
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kie zoo r. 11 As je verkouwen benne, moet je 
suikerwater drinken, den (dan) krijg-je 'en 
klezoor om je keel. 

glede, znw. vr.; zie GLEED. 

gleden (uitspr. dikwijls gléj;J), zw. ww., intr. 
Kale plekken hebben, doorschemeren. 11 Je 
rok begint te gleden, er zeI gauw 'en gat in 
wezen. Wat heb-je dunne kousen an, je bien 
gleedt er door. - Zie GLEED. 

gleed, znw. vr. Afgekort uit g led e. Daarnaast 
ook de saamgetrokken vorm g lee. Kale, af
gesleten, doorschemerende plek in kleding
stukken en linnengoed. 11 Er kommen gleden 
in je broek. Je kous zit vol gleden. Wat heb-je 
'n lillike gleed an je elleboog. Er is 'en glee 
in 'et tafellaken. Wat ben der 'en gleetjes in 
die rok. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

33). Zie verder Ned. Wdb. V, 54, en. vgl. 
GLEDEN. 

glei, bnw. Glanzend; alleen van het sterke 
schijnsel der zon bij bewolkte lucht. il Wat 
'en gleie zon. De lucht is zo glei, de zon 
steekt zo. - Evenzo in Friesl. (WASSENBERGH 

85 vlg.). In het Oost-Fri. is g I e i, gloeiend, 
in ruimer gebruik: 'n glei für (een helder 
gloeiend vuur), 'n glei gesigt (glanzend gelaat), 
kleie ogen (gloeiende, verleidelijke ogen); zie 
KOOLMAN I, 633. In Gron. zegt men g I a i 
van het ijs en van glimmende, rozige zweren 
(MOLEMA 124b). Vgl. Ned. Wdb. V, 55. 

glib, znw. onz. Lil van gebraden vlees (de 
Wormer). 11 Smelt 'et glib maar op. - In de 
Beemster is g I i b gebruikelijk in de zin van 
geronnen melk, kaasrunsel (BOUMAN 33, en 
vgl. Tijdschr. v. Nijverheid V (1839) 670: 
,,(Men doet stremsel in de melk en) na een 
kwartier min of meer. .. is de melk dik ge
wordert, en in het zoogenaamde glib veran
derd. Nu wordt met eenen houten nap, deze 
(lees: dit) glib zachtjes in alle rigtingen door
gekliefd, hetwelk men doorhalen noemt; de 
hui of weit, die tot nog toe zich tusschen de 
menigte gliblagen had afgescheiden, komt nu 
naar boven, terwijl de thans vaster geworden 
kaasstof naar beneden zinkt"). Het woord is 
verwant met Ned. g 1 i b b e r i g, glad, en 
g I i b b ere n, g I i p pen, glijden; zie Ned. 
Wdb. V, 62. Vgl. voor de betekenis Ned. 
g lee, lil, dat afgeleid is van g I ij den. 

*gliepen, zw. WW.; vgl. ONTGLIEPEN. 

glimmen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Hij sta a t te g I i mme n, van iemand die 
aan de kaak is ,gesteld, "in zijn hemd staat". -
Bij de 17de-eeuwse Amsterdammers vindt men 
hij staat (of zit) en glimt gezegd van 
iemand die door een, onverwacht voorval of 
door een plotselinge ontgoocheling verbluft, 
beteuterd staat te kijken. Zie Ned. Wdb. V, 
89. - Zie ook zegsw. op VROUW. 

gloed, znw. m. Verkoold zaagsel of kleine stuk
jes kool, door de bakkers gebruikt om de oven 
te stoken. Synon. gland. Gloed wordt ook in 
warme stoven gedaan. 11 Haal effies 'en dub-
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belt je gloed van de bakker. Doen wat gloed 
in de stoven. - Zie Ned. Wdb. V, 128, waar 
deze bet. als verouderd wordt opgegeven. 
Reeds KIL. vermeldt: g I 0 e d, pruna. 

glooi, bnw. en bijw. - 1) Duidelijk zichtbaar, 
open en bloot. Synon. glouw. 11 Zet 'en hor
retje voor de raam, aars zitten we zoo glooi. 
As met klaartijd (schoonmaaktijd) de gor
dijnen van de raam bennen, dat staat zo 
glooi. 't Is hier akelig glooi zitten; ieder, die 
voorbijgaat, ken zien wat er op tafel staat. 
Ramen voor en achter in 'en kamer, dat geeft 
altijd iets gloois. 't Is 'en glooie kamer. 
13 Ditto wast al meest open waater; altoos 
daermen sanderendaegs over de Zaan liep 
lagh nu gloy open, Journ. Caeskoper, 13 mrt. 
1677. - Soms gebruikt men glooi ook in de 
zin van g I u der, maar deze betekenis is mis
schien het gevolg van verwarring dier beide 
woorden. 11 Die meid ziet er zo glooi (knap, 
helder, fris) uit. 
2) In de uitdr. g I ooi 10 pen, glad zonder 
belemmering aflopen, als van een leien dakje 
lopen. 11 As alles glooi loopt, is de zaak over
morgen in orde. 't Is allemaal zo glooi 'elopen, 
dat ik veul gauwer klaar ben, as ik docht. 
Maak-je maar niet bezorgd, dat zei wel glooi 
lopen. - Dit g I ooi is wellicht hetzelfde 
woord als het onder 1) genoemde. Uit de 
betekenis open en bloot, vrij voor het gezicht, 
moet zieh dan ook die van vrij, zonder be
lemmering, hebben ontwikkeld. Maar mis
schien ook hoort g looi bij g looi e n, hellen, 
en beduidt het dus eigenlijk hellend. - In bijna 
alle Germ. talen worden woorden van dezelfde 
stam als g looi aangetroffen in de zin van 
scherpziend, verstandig, of een dergelijke be
tekenis; vg!. Got. *g I a g g w u s (g I a g w 0, 

g I a g g wub a), Ohd. g I a w, g I a u, Ono. 
g I ö g g r, enz. Zaans g I ooi heeft de passieve 
bet. van wat goed gezien wordt. G I ooi en 
glouw staan tot elkaar als hooi en houw, 
gooi en gouw, ooi en Mn!. ouwe. Vgl. 
verder Tijdschr. 3, 218 vlgg. - Zie GLOUWEN. 

glop, znw. onz. Open ruimte. - a) Tussen 
huizen. 11 Sont (sinds) ze dat huis weg'esloopt 
hebben is er 'en glop. Hier heb-je 'en heel 
glop (een onbebouwd vak in een rij huizen). 
- Ook als eigennaam. 11 Het Glop (te Wor
merveer; de Stationsweg, voor welks aanleg 
indertijd enige huizen zijn weggebroken). Het 
grote Glop (te O.Zaandam, een kwartier be
noorden de Dam, en op de Koog). Het Glop 
(te Oostzaan). - b) Tussen andere hoogten. 11 

Er is 'en groot glop tussen die bomen. (Bij 
het zetten van lijnkoeken in een koeken kas:) 
Ik heb er maar 'en glop in'elaten, aars ken
nen we der niet deur. (Van een kind, dat aan 
het tanden wisselen is en b.v. de beide voor
tanden mist:) 0, wat heb-je 'en glop in je 
mond. - c) Vaargeul, slop in het ijs. \1 Ze heb
ben 'en glop in 'et ijs 'ezaagd. Het glop van 
de boot is weer toe'evroren. - Het woord is 

gloed - gnap 

ook elders in N.-Holl. en in Fries!. in gebruik. 
Zie verder Ned. Wdb. V, 148 vlg. 

glouw, bnw. Bijvorm van g I ooi; zie aldaar. 
Duidelijk zichtbaar, open en bloot (de Koog). 

11 Wat zit je hier glouw. 't Is zo glouw as de 
lamp op is en de luiken bennen nog niet toe. 

glouwen, zw. ww., intr. Glurell, kijken, be
spieden. Zie GLOOI. 11 As ze 'et redden ken, 
glouwt ze altijd om 'en hoekie. An de over
kant zitten ze maar aldoor na ons te glouwen. 
Staan toch niet zo op me handen te glouwen. 
- Ook: Je bien glouwt deur je kous (je kous 
is zo dun, dat het been er door gluurt). - Vgl. 
AFGLOUWEN, BEGLOUWEN, INGLOUWEN. 

glunder, bnw. en bijw. - 1) Van zaken. Helder, 
netjes, zindelijk. 11 't Is 'en knap wijf, 'et ziet 
er in huis overal even glunder. 't Is 'en glun
dere boel. 
2) Van personen. Helder, blakend van ge
zondheid of vergenoegdheid. 11 Een glundere 
meid. Ze het zo'n glunder gezicht, je zoudt 
er 'en zoen geven. 
3) Bijw. Vergenoegd. 11 Wat kijk-je glunder? 
Hij lacht zo glunder. 
G I u n der is in de 19de eeuw uit het N.-Holl. 
in de algemene taal opgenomen, doch alleen 
in bet. 2 en 3. Zie verder Ned. Wdb. V, 168. 

glurf, znw. vr. Gleuf. 11 Der is 'en glurf in de 
vloer. Zij (hadden) een glurf gemaakt ... 
rontom het schip van 10 voet water, Samen
spr. 12. - V gl. GURF. 

gluur, znw. m. Daarnaast ook g I u urn e t, znw. 
onz. Soort van palingfuik. De gluur wordt 
uitgezet op een plaats, waar de paling gaarne 
komt. Daar paling de eigenaardigheid heeft 
van nooit recht op de hoek van een stuk land 
aan te zwemmen, maar steeds een weinig 
daar bezijden gaat, wordt ook het net niet op 
de hoek van het land gezet, maar terzijde 
daarvan, zodat het als het ware gluurt naar 
de paling, die aan komt zwemmen; vandaar 
volgens de vissers de naam g I u urn e t. 11 Een 
stel zijden fuiken met een zijden gluur. Twee 
zijden gluren, groot 200 mazen. De gluur 
uitzetten. 

gluurnet, znw. onz.; zie GLUUR. 

gnap, bnw. en Ibijw. - 1) Bnw. Knap, netjes, 
bevallig, mooi, flink. 11 't Is 'en gnappe jurk, 
die je anhebbe (aanhebt). Een gnappe borst. 
Gnap van neus en oren. Ze is puur gnap. 
2) Bijw. Ook in verkl. gnappies. Netjes, 
zindelijk, schoon, op handige wijze. 11 Hij is 
gnappies in de kleren. 't Zag er in huis gnap
pies uit. (Wij) hebben aangesteld tot lantaaren 
opsteken en lantaarens gnap en schoon te 
houden Jan de Wit, Hs. (aO 1763), archief v. 
Wormerveer. De straat te suyvere en genap 
te houden, Hs. (aO 1756), aldaar. Heb ik dat 
nou niet gnappies in orde 'emaakt? Dat heb-je 
gnap 'edaan. 
G nap is een wisselvorm van k nap en ook 
elders in N.-Holl. en Fries!. bekend. Het 
woord was in de 17de en 18de e. ook in de 



gnap - gaffen 

Holl. schrijftaal gebruikelijk, maar is daaruit 
thans door k nap verdrongen. Zie verder 
Ned. Wdb. V, 172. - Vgl. GNAPHANDlG, 

NAGELGNAP, OOGGNAP en GNAPPEN. 

gnaphandig, bijw. Knaphandig. Zie GNAP. 11 

Dat zakie zei ik wel ers gnaphandig in orde 
maken. - Evenzo in Friesl. 

gnappen, zw. ww., trans. Schoonmaken, op
knappen. Zie GNAP. Thans in onbruik. 11 

A ° 1709 den 9 Maert hebben de regenten 
van Saendijck ... geresolveert om de nieuwe 
kerck op te hoogen en de oude kerok wat te 
gnappen, Hs. resolutieboek, archief v. Zaan
dijk. Voor sarke gnappe (schoon houden der 
zerken), Uitgavepost in het Rekenboek der 
kerk te W.zaandam, a O 1728 en vele volgende 
jaren, Zaanl. Oudhk. - Vgl. OPGNAPPEN. 

gnartelen, zw. ww., intr. Daarnaast ook g n a
tel e n. Knabbelen. 11 Wat zit-i an die koek te 
gnartelen. 

gnarten, zw. ww., intr. Doel/oos en hinderlijk 
heen en weer lopen, drentelen. Synon. garten. 
I! Loop niet zo te gnarten.Dat gnarten ver
veelt me al lang. - Evenzo in de Beemster 
(IlOuMAN 34). 

gnatelen, zw. ww.; zie GNARTELEN. 

gniepen, zw. ww., trans. Op verraderlijke wijze 
pijn doen. 11 Hij heb me 'egniept; me arm is 
er blauw van. - Vgl. Ned. Wdb. op geniep 
en gniep. 

gnieper, znw. m. Iemand die gniept, geniepi
gerd. Zie GNIEPEN. 11 't Is zo'n gnieper. 

gninniken, zw. ww., intr. Hinniken, ginniken 
(de Wormer). 11 Wat gninnikt dat peerd weer. 

gnokken (uitspr. gnàkke), zw. ww., intr. Daar
naast g nuk ken. Schooien, bedelen, hun
keren. Alleen van met de ogen bedelen, hun
keren om iets, dat een ander eet; van honden 
en kinderen. 11 Hè, wat gnokt die hond. Staan 
jullie daar weer te gnukken:? Dat gnokken 
verveelt me danig. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 34). Het woord was eertijds ook in 
de Hollandse schrijftaal gebruikelijk; zie Ned. 
Wdb. V, 176. - Vgl. AFGNOKKEN, GEGNOK, 

GNOKKER. 

gnokker, znw. m. Iemand die gnokt, schooier. 
Zie GNOKKEN. 11 0, onze Does (hond) is zo'n 
gnokker. Ik wil niet zoveel gnokkers om me 
heen hebben (zegt een moeder, als de kinde
ren rondom haar staan te schooien). 

gnorten, zw. ww., intr. - 1) Knorren; van 
varkens (de Wormer). 11 Hoor die varkens ers 
gnorten. Al gnortende worden ze vet. 
2) Grommen, pruttelen; van personen (de 
Wormer). il Waarom zit je zo te gnorten? 
Och, 't is 'en mopperaar, hij gnort altijd. 
In beide betekenissen ook in de Beemster 
(BOUMAN 34. [(niet -)] Vroeger behoorde het 
woord tot de Holl. schrijftaal; zie Ned. Wdb. 
V, 178. 

gnukken, zw. ww.; zie GNOKKEN. 

gnutten, zw. ww.; zie KNUTTEN. 

God, znw. m.; vgl. op VLOKKEN. 

116 

goed (I), bnw. Zegsw. Dat is go e i e! (met 
ellips van een znw.), dat is goed, flink, in 
gunstige zin; ook wel ironisch: mooi zo, dat 
verdien je! - Zie nog een zegsw. op GAREN II. 

goed (11), znw. onz.; zie goed van dokter 
op DOKTER. - Vgl. de samenst. GANG-, GARL-, 

HAAM-, KRAG-, LAAD-, LIEM-, STEEVAARDERS-, 

TAAIGOED. 

goedkoop, bijw. en bnw. Dikwijls in de vorm 
go e i e k 0 0 p. 11 Zukke schoenen koop je 
goeie koop. Zie Ned. Wdb. V, 364. 

goedschik, bnw. Opgeruimd. Thans verouderd. 
In de 18de e. komt GOETSCHIK voor als ge
slachtsnaam te lisp. - Goedschik was in 
de 17de e. ook elders gebruikelijk; vgl. Kodd. 
Opschr. (ed. 1698) I, 66: "Komt hier en weest 
goetschik, en drinkt na uw begeeren; al is de 
beurs neit dik, gy kunt 'er hier na teeren." -
In Ned. Wdb. V, 374 vlg. wordt alleen de 
bijw. uitdr. go e d s c hik s vermeld. - Zie 
KWAADSCHIK. 

goes, znw. - 1) In de uitdr. bij de go e s, op 
de gis, bij de roes, zo maar. Eigenlijk door te 
goesen, door naar gissing de verlangde hoe
veelheid uit te gieten; vgl. GOESEN. 11 Doen 
(doe) 'et maar bij de goes, zo net komt 'et er 
niet op an. Ik neem zowat 'en pond meel op 
'en paar kan melk, maar 'et gaat maar zo'n 
bietje bij de goes (zonder maat). 
2) In verkl. go e s i e. Inleg bij het knikkeren; 
het aantal knikkers, dat elk der medespelers 
inzet of· naar de kuil schiet. Vgl. GOESEN. 11 

Hij het zijn goesie al binnen (zijn inzet reeds 
teruggewonnen). - Ook in ruimere zin: Hou 
jij je goesie maar (betaal maar niet mee). 

goesen, zw. ww., trans. Daarnaast vaak goe
zen. Bij het knikkeren in een; kuiltje. Een 
knikker met de vlakke vinger voortschuifelen. 
Hetz. als goffen. 11 Je moete de knikkers in de 
koelk (kuil) goesen. Je kenne (kunt) niet 
goezen. - Jn andere streken heeft go e sen, 
go ez en, de bet. van met geraas stromen, 
gutsen; in Vlaand. is go e s c hen ook werpen, 
smijten. De Ned. vorm van het woord is 
guizen (KIL.). Vgl. Taal- en Letterb. 2, 275; 
SCHUERMANS 159; Mnl. Wdb. 11, 2052, KOOI.

MAN 1, 708. - Vgl. GOES. 

Goetieswijk, znw. Naam van een stuk land in 
de ban van Oostzaan den ; buitendijks. Thans 
onbekend. 11 Goetjes wijek, Polderl. Oostz. I 
(17de e.). - Wij k zal hier wel betekenen 
inham, en het stuk land zal aan zulk een wijk 
gelegen hebben. Zie WIJKJE. 

goezen, zw. ww.; zie GOESEN. 

gof (uitspr. gàf), znw. m. Stoot, duw, zet. 11 Ik 
kreeg 'en gof teugen me borst. Hij wier (werd) 
met 'en gof van zen paard 'egooid. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 34). In Gron. heeft 
goffel dezelfde zin (MOLEMA 521). Vgl. Ned. 
Wdb. V, 385. - Zie GOFPEN. 

*goffelen, zw. ww.; vgl. BEGOFFELEN. 

goffen, (uitspr. gàffe), zw. ww. - 1) Trans. Bij 
het knikkeren in een kuiltje; vgl. KOELKIE-GOF. 
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Een knikker met de vlakke vinger voort
schuifelen. Hetz. als goesen. 11 Ik zei eerst 
deuze knikker in de koelk zien te goffen. -
Vgl. GOF. 

2) Intr. Onderdrukt, ingehouden lachen. 11 Zit 
toch niet zo te goffen. - Overdr. ook schudden, 
proesten van het lachen. 11 Hij zit te goffen 
van 'et lachen. - Ook in het Pri. heeft g u f
fel n de bet. van aanhoudend luid of onder
drukt lachen (KOOLMAN 1, 704 vlg.); vgl. daar
mede BEGNOFFELEN en Ned. Wdb. V, 385 vlg. 
op go f, go ff e 1 d 0 ff e 1 en go ff e r. 

Gog, znw. Naam van een stuk land in de ban 
van Oostzaanden. Thans onbekend. 11 De 
Gogh, Polderl. Oostz. II (aO 1694). - Het 
woord komt met de bijvormen Goog en 
G a a g ook elders in N.-Holl. voor als be
naming van verschillende wegen. Het is synon. 
met Go u w en wisselt daarmede af. Wellicht 
zijn de woorden ook verwant. De bedoelde 
wegen zijn: De Go g bij Monnikendam (een 
weg evenwijdig aan de Leek; thans onder 
deze naam onbekend en op de Kaart v. d. 
Uytw. SI. 8 vermeld als de Overleecker 
Go u w. 11 Dieselver Stede haer vryheydt (sal) 
van der Kercken, daerse nu aengaet, voort 
gaen ... ter hal ver Leke (nI. ter halver breedte 
van de Leek) ende daenen tenden buyten den 
Goghe (en van het eind daarvan af, buiten 
langs de Gog, tot) aenden Wilt-sloote, ende 
den Wilt-sloot half, allanghes aen Purmer 
ban ende voort om tot halver Purmer Ee, 
Handv. v. Monnickendam 17b (aO 1404). -
De G a a g (de dijk lopende van Purmeren.d 
naar Kadoelen; thans onder deze naam onbe
kend, maar gewoonlijk genoemd de Pur m e r
I a n der Go u w). De naam wordt vermeld 
bij DE VRIES, Kaart v. Holl.'s Noorderkwar
tier 72 (aO 15211). - Nog bekend zijn de 
G 0 g, een weg te Ankeveen, en de G oog, 
een weg onder 's-Graveland of Blaricum. -
Het stuk land genaamd de G 0 g zal wel ge
legen hebben aan een der zich in de Oostzaan
der ban bevindende gouwen. - Vgl. GOuw. 

golfje-lidder doen (uitspr. golfie-lidder). Met 
een rij jongens dribbelend over onsterk ijs 
lopen, teneinde dit in een golvende beweging 
te brengen (de Koog). Vlg. LlDDEREN. 11 Jon
gens, willen we nog ers golfie-lidder doen? -
Zie synon. op IJSJEKLlDDER. 

golfjes-tuk (uitspr. golfiestuk), znw. m. Bij 
hengelaars. Beweging van de dobber door de 
golfjes van het water. VgI. TOK I. 11 Ik krijg 
in 't geheel gien tuk: 'k hew de hele tijd 
golfiestuk. 

go lijk, bnw. Broeds; van vliegen en muggen, 
als zij in het najaar wegkruipen en een warm 
plekje zoeken, om daar hun eitjes te leggen. 11 

Teugen de winter worden de vliegen golijk. 
- Ook elders in N.-Holl., doch het woord 
schijnt thans weinig bekend te zijn. 11 Zo haast 
de koude Winter kwam, het Vliegje werd zo 
golijk; 't kroop schuyl, en 't werd zo mak, zo 

goffen - Goor 

tam, zo lam, zo stram, zo olijk. Nu (in de 
zomer) is 't weer rat, nu is 't weer tjat, nu 
zingt en snert (snort) het vrolijk, May-gift 32. 

gondel, znw. vr.; zie op SNIP. 

gons (uitspr. gons), znw. m. Zie de wdbb. -
Een gons regen water, een grote hoe
veelheid regen. 11 Er is 'en gons water 'evallen. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (zie BOUMAN 35). 

gooien, zw. ww.; vgl. VERGOOIEN en GARLDE

GOOI. 

Goor, znw. onz. (?) Daarnaast gor e en 
Goren; in verkl. Gorentje. Meerv. Go
ren en Goor s. - 1) Als naam van talloze 
stukken land, die laag gelegen zijn. Langs de 
Goren loopt meestal diep en groot water. 11 

Te Assendelft: Een stucke landts genaempt 
die Goeren, Hs. U. 19, f O 93 V O (aO 1579), 
provo archief. Die gooren, Polderl. Assend. I 
fO 320 r O (aO 1600). De gooren van Claes 
Cuypers (buitendijks), aId. II fO 1 rO (a ° 
1600). De gooren bijt veer (idem), aid., f O 15 
rO (aO 1600). De goorrs (nesland, buitendijks), 
Maatb. Assend. (aO 1635). Te Krommenie, in 
't Noordend: Die gooren, Maatb. Kromm. 11 
(aO 1646). Te Krommenieërhorn: De goore 
(19de e.). Te Wormerveer: De goore, Polder/. 
Westz. V f O 521 (begin 18de e.). Te West
zaan: Die c1eyne ghooren... gelegen ... 
achter die middel vuyt opte ghooren sloot, 
Hs. T. 51, f O 39 rO (aO 1604), provo archief. 
Dat driebiende goren, dat gorentje, die goors
ven (d.i. de ven in de Goren), Polder/. Westz. 
II (aO 1629). Te lisp: De kleine (grote) goore 
(19de e.). Onder Oostzaanden: Int goorens 
weer de goorens, Polder!. Oostz. I (17de e.). -
Evenzo elders in N.-Holl. 11 Brecht Dirckx 
Jacobs Goorken, Dirck Bastiaensz. Gooren, 
Taemis Symonses Gooren, Keuren van Water/. 
61. Clyne Goorken, Gerrit Jansz. Gooren, 
aid. 62 (alles onder Landsmeer, aO 1683). -
Goor, gore, in de zin van laag broekland, 
komt reeds in het Mnl. voor. Vgl. ook KIL.: 

"g 0 0 r, palus, locus paludosus", Teuthonista: 
"broick, venne, ollant, goir, palus". 
Het woord leeft nog in verschillende dialec
len: de Kempen (SCHUERMANS 159), N.-Brab. 
(HOEUFFT, Breda's Taal 208), Gelderl. (Oude 
Volkst. 1, 120), Drente (DE JAGER'S Archief 1, 
265). Het komt ook voor in verschillende 
plaatsnamen. Zie verder Ned. Wdb. V, 420, 
en Mnl. Wdb. 11, 2073. 
2) Ook als naam van sloten, die door of langs 
Goren lopen. Meestal in samenst. met sloot. 
11 Onder lisp: De Gore. Aan het einde hiervan 
bevindt- zich een sluis, de Gor e s I u i s, vroe
ger ook Goorsluys (Hs. T. 246, fO 73 rO 

(a 0 1649), provo archief), waarnaar de sloot 
ook Goresluissloot wordt genoemd. Bij 
Krommenie: De Goresloot. Tussen Zaandijk 
en de Middel: De Gooresloot, Polderl. Westz. 
I f O 310 vlg. (aO 1628). Vgl. de boven aan
gehaalde plaats uit Hs. T. 51. - Ook onder 
Obdam bevindt zich een Gor e sloot; zie 



Goor- Gouw 

daarvoor Kaart van de Uytw. Sluyzen 10. 
Goorsluis, znw. vr.; zie GOOR. 

goot, znw. vr. Daarnaast soms 'O'Ok ,g e u t. Zie 
de wdbb. - Zegsw. Z'O l'Open de g'O'Otjes 
a I s het reg ent, zo gaat het nu eenmaal in 
de wereld. - Zie een zegsw. 'Op AARDIG en 
vgl. LEI-, ONDER-, SNOT-, SPIER-, ST'OFG'O'OT. 

gor, znw. m.; zie G'ORREN Il. 
gorden, zw. ww.; vgl. G'ORREN 1. 
gordijn, znw. 'Onz.; zie GARDIJN. 

gordsingel (uitspr. gorsingel), znw. m. De zeil
doekse band of singel, die, stijf om het lijf 
van het paard gegespt, het dek vasthoudt dat 
als zadel dienst doet; b.V. als men het paard 
uit het land haalt. 

Gore, Goren, znw.; zie G'O'OR. 

Gore(n)sloot, znw. vr.; zie G'O'OR. 

Gorensweer, znw. 'Onz.; zie G'O'OR. 

gorlegooi, znw. 'Onz.; vgl. GARLDEG'O'OI. 

gorrelement, znw. 'Onz.; zie GARLEMENT. 

gorrelen, zw. ww., trans. Fijnmaken, fijnstam-
pen. Weinig gebruikelijk. 11 D'Oe die beschuiten 
in de vijzel en gonel ze dan. De rinm'Olens 
g'Orrelen de eken bast en de rin (run) gaat 
dan na de 1'O'Oiers. - In het G'O'Oi spreekt men 
van f ij n g '0 r rel e n. - Zie GARL, GARLDE

G'OO en GARLEMENT en vgl. DO'ORG'ORRELEN. 

gorrelgoed, znw. 'Onz.; zie GARLG'OED. 

gorren (I), zw. ww., trans. Van ramlammeren. 
De balzak afbinden en hen zodoende lubben. 
II De lammeren worden 'eg'Ord as ze 'en paar 
maanden 'Oud bennen. Ik moet an 't g'Orren; 
gaan-je mee? - In Drechterland heet een sterk 
touw, dat dient 'Om te gorden, g '0 r, en spreekt 
men van a n gor ren voor: iets met een gor 
stevig toebinden. - Evenz'O elders in N.-H'011. 
(n'OuMAN 35). G'O r ren zal wel ontstaan zijn 
uit gorden. Vgl. verder Ned. Wdb. V, 433. 

gorren (II), zw. ww., intr. Zeker knikkerspel. 
Een aantal knikkers w'Ordt naast elkander 'Op 
een rij gelegd; de eerste ter rechterhand heet 
de g '0 r. Naar deze rij w'Ordt nu met één 
knikker gesch'Oten. Wie een knikker wegschiet 
wint deze, benevens alle links daarvan ge
legene. Wie dus de g'Or raakt wint alles. - Het 
spel is van J'Oodse 'O'Orspr'Ong en werd tijdens 
het Paasfeest gespeeld. Me~ bezigde echter 
geen knikkers, maar hazeln'Oten. De eerste 
der rij heet be c h '0 '0 r e (waarschijnlijk Hebr. 
bek '0 r, eerstgeborene). Het spel werd d'O'Or 
christenkinderen 'Overgen'Omen en is thans 
'Over 'Ons gehele land verspreid. De naam is 
'Op verschillende wijzen verbasterd; vgl. o.a. 
Navorscller 16, 246. 

*gors, znw.; vgl. KALFSGORS, KOEGORS. 

gort, znw. vr. en onz. Zegsw. Het gor t is 
g a a r, hij is boos. 11 Hè, 'et gort is gaar, 
hoor! - Evenz'O bij M'OLEMA 130: d a a ris de 
g '0 r t g a a r, daar zijn de poppen aan 't dan
sen. - V'Oor: het g'Ort is gaar zegt men 
'O'Ok: het g '0 r t k 'Ook t. - D e b '0 e I i n d e 
g'O r t r '0 ere n, alles in de war sturen. Even
zo elders: het in de g'O r tja gen, of: het 
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in de g'Ort laten l'Open (Ned. Wdb. V, 
448). 11 Met je k'Ouwe drokte heb-.ie de b'Oel 
weer in de g'Ort 'eroerd. 

gortbuik, znw. m. Zie de wdbb. - O'Ok een 
scheldnaam der inwoners van Assendelft. Vgl. 
GORTLANDER. 1I Assendelver g'Ortbuiken. 

gorter, znw. m. Grutter. Thans in 'Onbruik, 
doch n'Og bekend als geslachtsnaam GORTER 

en in eigennamen als de Gortersl'O'Ot (te 
W'Ormerveer, achter een grutterij, het G '0 r
terspad en de G'Ortershoek (te Zaan
dijk). 11 Willem Claesz. die gorter (te Wor
merveer, a O 1562), Hs. T. 49, f O 143 vO, provo 
archief. - Zie GORTERIJ, en vgl. Ned. Wdb. 
V, 450. 

gorterij, znw. vr. Grutterij. Thans in 'Onbruik. 
li Brant tSaardam in een gorterij, Journ. Caes
koper, 16 Aug. 1701. 

gortlander, znw. m. Een der scheldnamen van 
de inw'Oners van Assendelft. Vgl. GORTBUIK, 

GORTZAK. il Assendelver g'Ortlanders. 
gortzak, znw. m. Zie de wdbb. - O'Ok een 

scheldnaam der inw'Oners van Assendelft. Vgl. 
G'ORTLANDER. 11 Lillike Assendelver gortzak! 

goud, znw. 'Onz. Zegsw. I k z '0 U j e i n g '0 U d 
I a ten bes I a a n, a I s het een dub belt je 
het pon d k'O S t t e, ik ben je zeer erkentelijk; 
vgl. Ned. Wdb. V, 461. 

gouden, bnw.; zie KAP en TOR. 

Gouw, znw. Daarnaast eertijds Go uwe. Naam 
van verschillende wateringen of sl'Oten, die 
belangrijk zijn als verkeerswegen. Vroeger 'O'Ok 
de weg of dijk langs zulk eelt watering, wat 
wellicht de 'O'Orspronkelijke betekenis is. Ver
schillende G'Ouwen zijn met huizen beb'Ouwd. 
Ir Veeie ... Ingesetenen ... verv'Orderen (haer) 
te h'Ouden buyten-gemeene elllde seer gro'Ote 
H'Onden, ende (laten) deselve niet alleen ... 
10sl'O'Open 'Op hare eygen Werven ende Woon
plaetsen, maer laten de selve 1'O'Open langes 
de straten, Gouw, ende andere 's Heeren 
wegen (keur v. Oas/zaanden, a O 1661), LAMS 

736. - De O'Ostsaner G'Ouw en de Oost-G'Ouw 
(langs het d'Orp O'Ostzaan), Kaart v. d. Uytw. 
SI. 12. - De Kerkg'Ouw (water bij O'Ostzaan). 
- De Nag'Ouw, o'Ok wel alleen de G'Ouw (water 
bij O.Zaandam). - De Gouwen, in het ver
lengde daarvan, de Nag'Ouw en de Middel
g'Ouw (water in het Westzijderveld, evenwijdig 
met Westzaan; vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 12). 
De Nag'Ouw heet 'O'Ok enkel G'Ouw; de Middel
g'Ouw gaat langs de Middel (een binnenweg 
voerende van het Westzaner Weiver naar 
Krommenie). \~ Derdalf mat lants... ende 
Ieyt 'Opten gou ende binnen den g'Ou, Hs. T. 
118, f O 48 1'0 (aO 1564), pr'Ov. archief. - De 
Kromme G'Ouw (water te Assendelft). - De 
Cr'Ommenier G'Ouwe (water buiten de Kr'Om
menie), Priv. v. Westz. 189 (aO 1621). -
Vroeger was 'O'Ok Go u w s I 'Oot in gebruik. 
11 De G'Ou-sl'Oot (te O'Ostzaan), LAMS 721 (aO 
1644), de G'Ouwe-slo'Ot, aid. 722. De Cr'Om
menie Gauwer-sl'O'Ot, Priv. v. Westz. 189 (aO 
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1621); thans de Gave sloot. - Verder komt 
het woord voor in de naam van stukken land, 
die aan een Gouw zijn gelegen. 11 De Gouw
camp, Polderl. Oostz. I (17de e.). Die Gouwen 
(te Westzaan), Polderl. Westz. III fO 32 rO (aO 
1644). De Kerkgouwtjes (te Oostzaan. be
oosten de Kerkgouw). - Go u w is in geheel 
Waterland en West-Fries!. bekend. 11 Nie
mand zal (hem) vervorderen eenige Vier
voetige Beesten te laten loopen op de Gouwen 
ende Binnen-weegen van geheel Waterland, 
Keuren v. Water/. 28 (aO 1673). Wateren en 
wegen, die de Go u w heten vindt men o.a. 
bij Landsmeer (de Gouw, de Nieuwe Gouw, 
de Uitgouw), bij Purmerland (de Gouw, de 
Nieuwe Gouw, de Gouwsloot, de Uitgouw
sloot), bij Nieuwendam (de Gouw), bij Zun
derdorp (de Zunderdorper-Gouw), bij Rans
dorp (de Gouw, de Gouwsloot, de Westender
Gouw, de Noordgouw, De Poppendammer
Gouw, de Molengouw, de Herfster-Gouw, de 
Durgerdammer-Gouw, de Bloemendaler
Gouw), bij Broek in Waterland (het Gouwtje), 
bij Zuiderwoude (de Gouw), bij Monnicken
dam (de Overleker-Gouw), bij Kwadijk (de 
Dwarsgouw, de Gouwsloot), bij Edam (de 
Broekgouw, lopende door de Broek, en de 
Blokgouw, door de Blokweren), bij Warder 
(de Warder-Gouw, de Gouwsloot), bij Pur
merend (de Purmerender-Gouw), bij de Rijp 
(de Gouw. de Oude Gouw), bij Mijzen (de 
Gouwsloot), bij Ursem (de Noordgouw), bij 
Avenhorn (de Gouw), bij Berkhout (de Oude 
Gouw), te Hem (de Gouw), bij Wognum (de 
Oude Gouw), bij Opmeer (Duikelgouw), te 
Sybekarspel (de Gouw), bij Barsingerhorn (de 
Gouw), bij Kolhorn (de Kromme Gouw), bij 
Spanbroek (de Kaaggouw, lopende door de 
Kaag), bij Aartswoud (de Gouw), bij Nibbiks
woud (de Wikgouw), bij Oostwoud (de Ooster
gouw, de Nieuwe Gouw), bij Lutjebroek (de 
Kleine Gouw), bij Grootebroek en Enkhuizen 
(de Oude Gouw). - In Wymbritseradeel in 
Fries!. is een vaart, die de Geeuw heet. Een 
dorp in dezelfde grietenij draagt de naam van 
Gauw. - Vgl. verder Mnl. Wdb. IJ, 2086, en 
Ned. Wdb. V, 496. De afleiding van het 
woord is niet bekend. Zie ook GOG en GOUWE. 

gouwe, znw. vr. Op een schip. De zware balk, 
dwars over het schip, waarin de koker van de 
mast is aangebracht. De benaming go uwe is 
thans weinig gebruikelijk. Men spreekt nu van 
zei I b a I k; zie aldaar. 11 Die schuit heb 'en 
gouwe van zeven voet. Een smal schip met 
een gaffel, lanok over steven 60 voet, hol 6V2 
voet ende op de gouwe wijdt, Hs. T. 246, 
fO 209 rO (Jisp, a 0 1653), provo archief. 

Gouwkamp, znw. vr.; zie GOuw. 

Gouwsloot, znw. vr.; zie GOuw. 

Gouwven, znw. vr.; zie GOU\V. 

gover, znw. m.; zie GEI. 

graad, znw. vr.; zie GRAAT. 

graaf, znw. vr. Verkl. g raf i e. Spade met naar 

Gouw - gras poep 

onderen spits toelopend blad. Het woord 
spa a d, spa deis bij de boeren ongebruike
lijk, doch bij tuinlieden bekend. Soms maakt 
men een onderscheiding tussen g r a a f en 
spa a d naar de vorm van het blad; dit is dan 
bij de spaden vierkant, bij de graven puntig. 
Zie verder Ned. Wdb. V, 508. 

graaien (l), zw. ww. - 1) Trans. Wegpakken, 
kapen. Weinig gebruikelijk. 11 Je magge wel 
oppassen, hij zoekt altoos wat te graaien. Ze 
heb vast wel weer wat 'egraaid. 
2) Intr. Met de handen ergens in rondtasten, 
rommelen. Weinig gebruikelijk. 11 Wat zit je 
me weer in die laad (lade) te graaien. - Even
zo elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 112). Zie 
verder Ned. Wdb. V, 516. 

graaien (IJ), zw. ww., intr. Schreien, huilen (de 
Wonner). I1 Die zit zo'n hele dag te graaien 
en te grienen. - Evenzo elders in N.Holl. en 
in Fries!. In de 17de en 18de eeuw was het 
woord in de schrijftaal zeer gebruikelijk. Zie 
Ned. Wdb. V, 643 op greien. 

graasde, bnw. Alleen in g r a a s de bot e r, 
grasboter, boter van gegraasd hebbende 
koeien. I1 De koeien lopen al 'en paar dagen 
in 't land; gaan ers vragen, of ze nog geen 
graasde boter hebben. - In Ned. Wdb. IV, 789 
wordt ge g r a a s d e (b e g r a a s d e) bot e r 
vermeld als gewestelijk voor g ras bot e r. 
Zie verder Ned. Wdb. V, 524 op graasde 
b 0 te r. 

graat, znw. vr. Visgraat. Het meerv. luidt 
g rad e n, evenals in het Mnl., Mnd. en Nnd. 
Vgl. verder Ned. Wdb. V, 524. 11 In snoek 
zitten zo akelig veel graden. Doen de graden 
maar van je bord. 

gracht, znw. vr.; vgI. HEIDGRACHT. 

grand, znw. vr. De gemalen doppen van rogge. 
Hetz. als g rin t; zie aldaar. - Het gruis van 
tarwe heet zemelen. - Vg!. Gron. grande, 
grof weitemeel, Oost-Fri. g r a n d, grof meel, 
zandgrui.l', Ndd. g r a n d, zand, Fri. g r ft n t, 
korreltie, Zweeds en Deens grand, stofje. 
Het woord is van dezelfde stam als g rin t; 
vgl. FRANCK 319 op grind. 

grande, znw. vr.; zie GARANDE. 

grandig, bnw. Schurftig (?). Thans verouderd. 
11 Aelbrecht Jansz. vanden Dam (de Nieuwen
dam bij Assendelft) alias den grandigen Ael
brecht ofte Hollaert, Hs. Register vander vier
scharen (aO 1556), archief v. Assendelft. -
De bet. van g r a n d i g blijkt niet. Daar gran
dige Aelbrecht echter een landloper is, kan 
het best zijn, dat het in betekenis gelijk staat 
met g rin d i g, schurftig, dat elders in gebruik 
is geweest (Ned. Wdb. V, 787); vgl. grand 
naast grind. 

gras, znw. onz.; zie BENT, BREEGRAS, HAARD, 

HAARGRAS, HENGSTEBOS, HENGSTEGRAS, HONDS

ROS, LIES, SNIEL, WITBOL, en vgl. KALFSGORS 

en GEERS. 
graspoep, znw. m. Grasmaaier, hannekemaaier. 

Synon. groene poep. - G ras poe p is ook in 



gras poep - Griet 

Friesland g~bruikelijk. - Zie ook op POEP. 

grauw, bnw. Daarnaast greeuw. Zie de wdbb. 
11 Haal ers 'en kop greeuwe orten (erwten). -
Zegsw. Zo grauw as 'en zeelt. 

grauwen, zw. WW., intr. Grommen, snauwen. 
Zie Ned. Wdb. V, 612. - Zegsw. Waar het 
n a u w t, d a a r 'g r a u w t het, of ook wel: 
van n a u w t e kom t g r a u w t e, als het 
geld op is, begint het gekijf, gebrek brengt 
ruzie tussen de echtgenoten. 

grauwte, znw. vr. Gegrauw, bitse woorden. Zie 
een zegsw op GRAUWEN. 

grazen, zw. ww. Zegsw. Iemand te grazen 
ne men, hem te pakken nemen, bedotten. 11 

Pas maar op, dat-i je niet te grazen neemt. 
VgI. Ned. grazen, trans., iemand in het 
hooiland onder het afgemaaide gras bedelven, 
en g r a zen, intr., naar hartelust te werk 
gaan, zijn driften (aan iemand) botvieren; zie 
Ned. Wdb. V, 630 vlg. 

grebbel, znw. vr.; zie GREPPEL. 

greb bet je, znw. onz. Grapje. Hetz. als het 
meer gebruikelijke geb bet j e; zie aldaar. -
Wellicht is g r e b bet j e uit geb bet je ont
staan onder invloed van g rap. 

greef, znw. Dijkput, plaats waaruit aarde ge
graven wordt ten behoeve van de dijk. Thans 
verouderd. 11 Bij ons Schout ende Schepenen, 
als Dijck-graef ende Heemraden, eendrachte
lijck de Greef verleyt, van 't nieuwe Gadt af 
West aen, tot de Kouwehoorn toe, streckende 
tot de Kouwe-Hoorns-Braeck toe, binnen de 
palen, by Schepenen gesteecken, geen aerde 
meer uyt te mogen halen, op de boeten daer 
toe staende (keur v. Oostzaanden, a O 1627), 
LAMS 707. Item, noch by de E. Heeren Sche
pen,en de Greef verleyt uyt het Rietland van 
Jan Cornelisz., niet uyt te delven als alleen
lijck dat tot de Kadijk gebruykt sal werden 
(Oostzaan den, a O 1635), LAMS 714. - Vgl. 
Ned. Wdb. V, 507 op graaf Il. 

greeuw, bnw.; zie GRAUW. 

greien zw. ww.; zie GRAAIEN. 

grel, bnw. Viezig, weerzinwekkend van gelaats
kleur. I! Wat ziet dat wijf er grel uit. - G rel 
komt in de 18de e. te Assendelft ook als ge
slachtsnaam voor. - V gl. bij KIL. g re 11 i g h, 
g ri 1I i g h, met jeukende uitslag bezet, ruw, 
schurftig, grellighe puysten, en grel
li g he y d, jeuk, uitslag. In verschillende 
streken is g rel in gebruik als bijvorm van 
g ril, dat echter andere betekenissen heeft 
(lomig, bar, schel; zie Ned. Wdb. V, 764; 
KOOI.MAN I, 678). Vgl. GRIL. 

gremeld, bnw.; zie GRIMMELD. 

gremelneus, znw. m. Zeker soort van schapen. 
Schapen met bonte neuzen, gremelde schapen 
(Assendelft). Zie GRIMMELD. 11 'k Heb 'en paar 
gremelneuzen verkocht. 

greppel, znw. vr. Daarnaast g r i p pel en 
gruppel. Zie Ned. Wdb. V, 679. 11 De 
grippel uitgooien (de bij het grippelen met de 
graaf afgestoken aarde uitgooien, greppels 
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steken). - Daarvoor te Zaandam dikwijls 
grebbe!. 

greumelen, zw. ww., intr. Grommen, pruttelen. 
Zie synon. op MEUTELEN. 11 Hoor ers, je moete 
niet zo greumelen, dat helpt toch niks. - Het 
woord was reeds in de Middeleeuwen gebrui
kelijk; vgl. Hs. v. Egmond B, f O 48 vO: "Bi 
Mergrieten Clais Gruemelaers dochter" (te 
Velzerbroek of te Assendelft, aO 1342). -
Zie ook de aanhaling op WEUMELEN. - G r e u
melen is een bijvorm van grommelen; 
vgl. Ned. Wdb. V, 684. - Zie GREUMELIG. 

greumelig, bnw. Pruttelig. 11 Wat ben-je weer 
greumelig. Je moete niet zo greumelig wezen. 
- V gl. GREUMELEN en GROMMELIG. 

gried (uitspr. griet) znw. vr.; zonder meerv. De 
bovengrond, het zwaard van grasland. 11 De 
eenden hebben de gried van 'et land helegaar 
vernield. De grasworm zit in 'et land, de 
gried is er op verschillende plekken of. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 35). - Van
hier beg r iet e n, rauw land, dat van de 
gried is beroofd, met gras doen begroeien. 
Vgl. voor de t de Ned. afleidingen van ri e t, 
dat eveneens oorspronkelijk op d eindigde. -
G r i e d komt reeds in de Middeleeuwen in 
N.-Hol!. voor; vg!. griedlant (grasland) 
Wfri. Stadr. 2, 272. Het woord is één met 
Fri. greide,Ofri.gred, Ndd. grêt, grêde, 
greide, grasland. Vgl. verder Mnl. Wdb. 11, 
2121 (gr ede) en Ned. Wdb. V, 643 (g rei d). 
- Synon. griek. 

griek, znw. vr. De bovengrond, de grasnerf, het 
zwaard van grasland (Wormer, Jisp). Hetz. als 
gried; zie aldaar. - Het woord is ook elders 
in N.-Holl., b.V. aan de Geestkant, in ge
bruik. Vgl. verder wat in Ned. Wdb. V, 691, 
over deze gewestelijke benaming wordt mede
gedeeld. - Zie BEGRIEKEN. 

griel, znw. vr. In een papierfabriek. Een lang
werpig rooster met dunne koperen staven, in 
de maalbak. De papierstof loopt over de griel 
heen en laat het vuil daar doorvallen in een 
gleuf, die van tijd tot tijd wordt geleegd. -
Het woord is het Fra. g r i 11 e, rooster. 11 

Heb-je de griel wel na'ekeken. Je moete 'et 
vuil nog van de griel ofdoen. Een rood kope
ren grille, wegende 9 pond, Invent. papier
molen (aO 1855), Zaan!. Oudhk. 

gries, znw. onz. Gebroken, maar niet geheel 
fijn gemalen graan, inzonderheid van gerst 
en rijst. 11 We moeten nog 'en paar balen gries 
verzenden. - Het woord is uit het Hgd. over
genomen; zie Ned. Wdb. V, 697. - Vgl. 
RIJSTEGRIES. 

Griet (I), vrouwennaam. Voor Mar g r iet, 
Mar g are t a. Ook verkort tot Iet. - Zegsw. 
As zwarte Griet er maar niet onder 
kom t, als er maar niets tussen komt, dat de 
zaak in de war stuurt. Zwarte Griet (of 
de zw art e kat, gelijk men ook zegt) is een 
toverkol, boze geest. 11 't Is nou heel mooi 
weer, maar as zwarte Griet er maar niet 
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onder komt. - G r iet komt ook voor in ver
schillende basterdvloeken; zie VLOEKEN. 

griet (11), znw. In de zegsw. de g r iet is er 
u i t, de lust is er uit; van iemand die zijn 
opgewektheid verloren heeft, die stil en luste
loos is. Daarnaast ook: de g iet i ser u i t. -
De uitdr. wordt ook in Hs. Kool vermeld, 
maar is veel minder gebruikelijk dan het 
synon. de f u (u) t, den 0 ris er u i t. 

griet (lIl), znw. vr. Op een schip. Benaming 
der smalle ribben, die onder aan de luiken 
voor het ruim zijn aangebracht. Aan ieder 
luik zijn er twee; één langs elk der lange 
zijden van het luik. De grieten sluiten in de 
gleuf van de markussen (de losse balkjes, die 
dwars over het ruim worden gelegd) en dienen 
dus om de luiken vast te leggen. - Vgl. Ned. 
Wdb. V, 699 op griet VI. 

griet (IV), znw. vr.; zie GRIED. 

griezelement, znw. onz. Alleen in de uitdr. 
aan griezelementen, aan stukken. 11 

Daar leit me de sohotel an griezelementen. -
aan gruizelementen. Het woord is afge
leid van g r i e zei, gruizel, stukje, kleinigheid. 
- Synon. garlement. 

grift, znw. vr. Verkl. griffie. Zie Ned. Wdb. 
V, 722. - Zegsw. Hij het nog al griffies, 
hij heeft geld. 

grijn (uitspr. grain of groin), znw. m. Rozijn. 
11 Haal ers 'en half pondje grijnen. Wee ten 
vanmiddag gort mit grijnen. - Overdr. ook 
voor een soort van zweer in het gezicht, voor
al aan de mond; in de algemene taal roz ij n 
genaamd. 11 Wat staat dat smerig as 'en kind 
grijnen het. Je krijge 'en grijn an je mond. -
Vandaar g r ij net 0 e t; zie aldaar. - V gl. 
GARZIJN. 

grijnetoet, znw. Een mond die door grijnen 
ontsierd is; overdr. ook iemand met een 
grijnetoet. 11 Wat heb dat kind 'en grijnetoet. 
- Smerige grijnetoet! 

grijsblaar, bnw.; zie BLAAR 11. 
gril (I), bnw. Huiveringwekkend, griezelig, 

schril. 11 'En grille man. Wat 'engr,jJ mens. 
't Is 'en gril gezicht (een schrille aankijk). 
Wat staat die asketel daar gril (angstwekkend, 
gevaarlijk; op de kant der sloot). - Ook van 
het weer; koud, huiverig, guur. 11 Wat is 'et 
gril vandaag. 't Kon wel weer 'en grille 
Pinkster wezen van 't jaar. - Evenzo te Am
sterdam en in Fries!. en Gron.; zie Ned. Wdb. 
V, 764. - Vg!. GRIL 11. 

gril (11), znw. m. Rilling. 11 De grillen lopen 
over me lijf. - Zie Ned. Wdb. V, 763. Het 
meerv. wordt aldaar als thans ongebruikelijk 
opgegeven. Eertijds werd het o.a. ook door 
BREDERO gebezigd. 

grille, znw. vr.; zie GRIEL. 

grim, znw. vr. - 1) Masker van papier of 
linnen, mombakkes, grijns. 11 De kinderen 
wiere (werden) bang van me grim. Zet maar 
'en grim op, dan kennen ze je niet. Der leggen 
en heleboel grimmen in de onderste laad. 

Griet - grint 

Wat 'en mooie grim. Zegsw. Een grim 
op h e bib en, slecht geluimd zijn, de pruik 
ophebben. 11 Je hebbe 'en grim op vandaag. 

2) Lederen halster, met touw of ketting. 
Men heeft landgrimmen en stalgrim
men. 11 Zet 'et peerd 'en grim op en maak 
'et touw an de kreb vast. Waar is de grim? -
In deze bet. ook in de Beemster (BOUMAN 35). 

Vroeger was het woord ook elders in Holl. 
bekend; zie Ned. Wdnb. V, 771. Daarnaast 
stond de vorm g rij m. V gl. Ono. g rî m a, 
masker, grijnzend, versiersel aan de voor
steven van een schip, Ags. grîma, in de 
samenst. beo dog r î m a, h ê reg rî m a, 
g rî m hel m, helm, Deens g r i m e, masker, 
halster, Zweeds gri(m)ma, halster. 

grimmeld, bnw. Daarnaast gremeld. Van 
vee, gesprenkeld, gestippeld; tegenwoordig in 
het bijzonder met zwarte stippels. Koeien 
kunnen grim meld zijn over het gehele lichaam, 
dooh gewoonIUk bevinden de stippels zich aan 
de poten. Die koeien heten ook wel g r i m
mei pot e n. Bij sohapen vindt men ze aan de 
poten en de kop. Een bepaald soort van 
schapen met bonte neuzen heet g r i mme 1-
kop of gremelneus. 11 't Is 'en grimmelde 
koe. 'En paar grimmelde schapen. Twee 
Koeyen, d'een rood-gremeld (rood-gestippeld) 
en d'ander vael-bleer (grijsblaar), SOETEBOOM, 

Ned. Ber. 39. - Het woord is ook elders in 
N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 35). Grim
mei d is het verl. deelw zonder ge- van het 
verouderde ww. grimmelen, vuil maken, 
bevlekken; zie Ned. Wdb. V, 79. Van de bij
vorm gremelen (aid. V, 653) komt gre
meld. Gegremeld komt ook bij VONDEL 

voor, gegremeld vindt men bij BERKHEY, 

Nat. Hist. 4" ,204; zie Ned. Wdb. IV, 790. 
Vgl. gremel, vlek, spat, aid. V, 653. 

grimmelkop, znw. m. Schaap met bonte neus; 
zie GRIMMELD. Vgl. Ned. Wdb. V, 653: gre
mei s kop. - Synon. gremelneus. 

grimmelpoot, znw. vr. Koe met zwarte stippels 
op de poten, grimmelde koe,' zie GRIMMELD. 

grint (I), znw. vr. - Ook de gemalen doppen 
van rogge, fijne zemelen. Hetz. als g r a n d; 
zie aldaar. Waarschijnlijk is g r a n d aan de 
Zaan de oorspronkelijke benaming en g rin t 
eerst later van elders ingevoerd. Vgl. WEILAND, 

die het woord opgeeft in de bet. van tweede 
meel van de boekweit, en Ned. Wdb. V, 785, 
waar g rin d, g rin t e, het tweede meel van 
tarwe, als Graafsohaps en Twents wordt ver
meid. 

grint (11), znw. Alleen in de uitdr. erg e n s 
grint van hebben (of krijgen), van iets 
op de hoogte zijn, erg in iets krijgen. 11 Ze 
sprak derzelf (haarzelf) tegen, daardoor kreeg 
ik grint van der valse streken. Hij was woe
dend toen-i der grint van kreeg, dat zen broer 
zin had in 'etzelfde meissie. j;k heb er wel 
grint van, dat die twee 'et mit mekaar hou
wen. Hij heb 'er gien grint (geen benul) van. 



grint - grond 

- Te Krommenie ook voor ongedierte op het 
hoofd, inzondel'heid jonge luizen. 11 Kijk eris 
wat 'en grint: dat benne gezonde tekens. 

grippel, znw. vr.; zie GREPPEL. 

groede, znw. vr.; vgl. ETGROED. 

groeien, zw. ww. Zegsw. In eens anders 
zee r g roe i e n, zich verheugen over ander
mans leed. Zie Ned. Wdb. V, 805; Mnl. Wdb. 
IJ, 2151; en vgl. SOETEBOOM, Ned. Schout. 213: 
"Het verwoede Grau, dat by soodanige Treur
spel als de vliegen in een anders zeer groeyen 
en sich vermaekt, hadde dit met goeder oogen 
en open monde aengesien." 

groen, bnw. Zie de wdbb. - G r oe nep 0 e p, 
hannekemaaier; vgl. POEP en GRASPOEP. -

G roe nek et, groene pret, zeer groot ge
noegen. !I Nou hoor, we hebben er groene ket 
'ehad. - V gl. de basterdvloek g rot e g roe n 
in 't h u i s i e op VLOEKEN. 

groeneboer, znw. m. Groenboer. Thans ver
ouderd en vervangen door g roe n t e boe r. 
Het woord leeft nog voort in de naam van de 
pelmolen de Groeneboer, die in 1759 ge
bouwd werd voor rekening van Willem Pie
tersz. Groeneboer op de Koog. 

groenland, znw. onz. Grasland. \1 Der is tegens
woordig nog eer wat te verdienen mit groen
land als mit bouwland. - Evenzo in Overijsel, 
Drente, Friesl. en Gron.; zie Ned. Wdb. V, 
847. Hgd. gründig. 

groenteboer, znw. m. Groenboer, groentever
koper. I1 Is 'er nog wat nodig van de groente
boer? Evenzo elders in gebruik; zie Ned. Wdb. 
V, 854. 

groep (I), znw. vr. Zie Ned. Wdb. V, 857 vlg. 
- I) Groeve, greppel. In deze algemene zin 
verouderd. 11 (Mij) heeft... verhaalt eenen 
Claes Botter van Ackersloot ... , dat hy selver 
gesien heeft, ontrent Uyt-geest, een groep, 
waer in een ontallijcke menighte do ode been
deren over een hoop gesmeten waren, SOETE

BOOM, Vronen 133. - Evenzo in het Mnl. en 
bij PLANTIJN en KIL.; zie Mnl. Wdb. IJ, 2156. 
In de 17de e. ook bij HOOFT; zie OUDEMANS, 

Wdb. op Hooft 124. 
2) In een koestal. De gemetselde goot achter 
het vee, waarin de uitwerpselen worden opge
vanf?en. - Het woord is gebruikelijk in geheel 
N.-Holl. Evenzo Fri. groppe, Gron. group, 
Oost-Fri. gröpe, gröp, enz.; zie de wdbb. 
3) In een pelmolen. De bak onder de kuip, 
waarin het pelmeel wordt opgevangen. De 
afval van de garst, die gepeld wordt, valt door 
de gaatjes van het blik in de groep. Het pel
meel wordt daarna uit de groep gesohept in 
het pelmeelhok. 

groep (U). znw. vr. Daarnaast soms nog grop. 
Zie Ned. Wdb. V, 859 vlgg. - Behalve de 
algemeen gebruikelijke betekenis bezigt men 
het woord ook voor school, menigte; van vis. 
11 'En grop vissen. De groep kriJgen (bij het 
vissen een school treffen en dus veel vangen). 
Overdr. zegt men ook: "h ij heb de g roe p" 
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als iemand bij het kaartspelen alle slagen 
krijgt. - De vorm g rop was vroeger meer 
gebruikelijk. Vgl. SOETEBOOM, S. Arc. 18: 
"Aldus de groote van Batavia overgesien heb
bende, magh iok de volkeren met Plinius in 
haer groppen, en gedeelten onderscheyden." 

groesje (uitspr. groesie), znw. onz. Morsebel, 
smerig wijf. 11 't Is zo'n groesie. - Vgl. Fri. 
g r û s i g, smerig, Oost-Fri. g r ö sen, smeren. 
grosig, vuil. Ned. groezelig, morsig. Zie 
ook PENTJEGROES, GROESKOP, GROEZELEN, 

GROETJE. 
groeskop, znw. m. Schertsende benaming voor 

jongen; alleen in het liedje dat gezongen wordt 
bij het f ij n t j e dan sen; zie FIJNTJE. \\ Hier 
hebben wij 'en groeskop in deze dans. -
Anderen zingen van grofkop. - Groes
kop zal wel behoren bij de op GROESJE ge
noemde woorden. 

groetje, znw. onz. Hetz. als groesje; zie aldaar. 
11 Wat 'en groetje. - Vgl. Gron. groet je
poe s, g r,o e t je poe t je, g r ai e ter t, eell 
meid of vrouw, die het werk slordig behandelt, 
g roe t jen, iets slecht schoonmaken, b.V. met 
een vuile doek (MOLEMA 135), Oost-Fri. g r û t
jen, smeren, vuil maken (KOOLMAN 1, 703), 
Ned. g r u i t, bezinksel, droesem, gewestelijk 
slordig werk (VAN DALE), Z.-Nederl. gruiten, 
modderen, baggeren (KIL., SCHUERMANS). Vgl. 
GRUTTEN. 

groezelen, zw. ww., intr. Grabbelen, rond
tasten, rommelen. Synon. graaien. 11 Groezel 
niet zo in die kist. Hij groezelt in zijn zak, 
maar-i kon 't niet vinden. Wat loop je daar in 
donkers (in de duisternis) te groezelen; steek 
'en licht op. - Evenzo in de Beemster (BOU

MAN 36). - Ook in Aken is grusele voor 
grijpen, grabbelen in gebruik. Vgl. Ned. Wdb. 
V,882. 

grof je (uitspr. groffie), znw. onz. Een soort van 
grof wittebrood. Zie op BOL. 11 Haal maar 'en 
groffie. 

grofkop, znw. m. Op dezelfde wijze gebruikt 
als g roe s kop; zie aldaar. 

grol, znw. vr. Gril, kuur, caprice. 11 't Is maar 
'en grol van 'em. Je moet niet zukke gwllen 
hebben. - In de algemene taal heeft het woord 
verwante betekenissen; zie Ned. Wdb. V, 913 
vlg. 

grom melig (uitspr. gramme/ach), bnw. Moppe
rig, grommend. 11 Wat 'en grommelige koop
vrouw, die zeI ok niet veul slijten. - Zegs'w. 
een grommelig ootje, een prutte/kous. 
- Het woord is ook elders in Holl. bekend; zie 
Ned. Wdb. V, 922 op grommelen, en vgl. 
GREUMELIG. 

grond (uitspr. gront), znw. m. Zie de wdbb. -
Ook in de uitdr. er is geen grond in te 
k r ij gen, van kledingstukken, die zo vuil zijn, 
dat men ze niet schoon kan wassen. Oorspron
kelijk wel: zo vuil, dat men de ondergrond, het 
goed zelf, niet meer voor de dag kan brengen 
onder het vuil vandaan. - Evenzo elders in 
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Holi. en in Overijse!. - Zie nog een zegsw. op 
VEST, en vgl. de samenst. KLEIGROND, STORT

GROND. 
grondboren, zw. WW., trans. Een st u k I a n d 

g ron db 0 ren, er grondboring op laten 
groeien, er grondboring van winnen (West
zaan). Zie GRONDBORING. 11 Der benne (zijn) 
veul stukken land, die niet 'grondboord wor
den. Van 't jaar grondboor ik niet. 

grondboring, znw. vr. Het tweede gras op 
weiland, waarvan hooi gewonnen wordt (West
zaan). Als het land, waarin de koeien des 
voorjaars gestuurd zijn, is afgegeten, worden 
de beesten verweid en laat men het gras weer 
aangroeien. Wordt het daarna gemaaid, dan 
heet dit gras en het daarvan komende hooi 
g ron d b 0 rin g. Wordt het niet gemaaid, 
maar weer afgeweid, dan is het et g roe n. 
Men onderscheidt dus drie soorten van hooi, 
nl. voo r- en nag ra s-h ooi (van hooiland) 
en g ron db 0 rin g (van weiland). 11 Der was 
in de voorzomer weinig ,gras, maar de grond
boring valt nogal mee. - V gl. GRONDBOREN. 

grondel, znw. m. Daarnaast g run del en 
eertijds ook gruntel (SOETEBOOM, S.Arc. 
473). Zekere vis. - Ook als geslachtsnaam 
GR l.iNDEL. - De vorm g run del vindt men 
ook bij HADR. JUNIUS, Nomencl. 53a: "g 0 v i u s 
fluviatilis, een grundel" en BERKHEY, Nat. 
His!. 3, 15: "Poschjes en Grundeltjes". - De 
grondels heten ook poepegrondels 
(-g run del s). 

gronsje (uitspr. grànsie), znw. onz. Een kleinig
heid, een ziertje, een niets (Wormerveer). I1 Ik 
geef er geen gronsie voor. Er mankeert maar 
'en gronsie an. - In Limburg is g ron s een 
klein geldstuk, een halve cent, en zegt men: 
"ik bezit geen grons meer, geen rooie duit 
meer" Ct Daghet in den Oosten 7, 37). - Vgl. 
munsje. 

groot (1), bnw. en bijw. Zegsw. Groot hou
den van, veel houden van, gek zijn op. 11 Ze 
houdt groot van 'em. Trijn houdt toch zo 
groot van de poes. Den Huysman heeft soo 
lief 't gewas, hy houdt so groot van Velt en 
Gras, Saenl. W:assende Roos 24. - G r oot 
zij n met ie man d, veel ophebben met, zeer 
bevriend zijn met iemand. I~ Hij is nogal groot 
mit 'em. - Groothonderd, van maat 
en gewicht, 104 (stuks). Groot honderd pond 
aal = 104 pond. Het (groot) honderd (lijn)
koeken is 8 worp of 104 stuks. Evenzo rekent 
men een duizend (of groot duizend) 
lijnkoeken op 1040 stuks. 

groot (H), znw. m.; vgl. DRIEGROOT. 

grootje. znw. onz. Zie de wdbb. - Grootje 
G r 0 v e koe k, schertsende benaming voor 
iemand, die schor is. 11 Wel, wel, grootje 
Grovekoek, hou je mond maar. - Zie een 
zegsw. op DUIVEL, en vgl. OOTJE. 

groots, bnw.; vgl. GROZIG. 

grootvaderzegger, grootvaderzegster, znw. -
Kleinzoon, kleindochter. I! 't Is me groot-

grond - grutboer 

vaderzegger. - Vgl. OOMZEGGER, PEETZEGGER. 

grootvorst, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als 
naam van een pelmolen onder O.-Zaandam. 
tegenover Zaandijk; vroeger ook geheten de 
C z a a r van Mos c 0 v i e n. Gebouwd in 1697 
en genoemd naar Czaar Peter den Groote, die 
op een zijner zeiltochtjes langs de Zaan de 
in aanbouw zijnde molen bezocht en zelf bij 
dit bezoek de 'hand aan de bijl sloeg. 

grozig, bnw. Trots, groots. 11 Wat 'en grozige 
meid. Hij is niks niet grozig. Ze is grozig op 
'er jongens. - Evenzo elders in N.-Holl. Gro
z i g is, op dezelfde wijze als b 0 z i g van 
boos, afgeleid van groos, de N.-Holl. uit
spraak van g r oot s. - V gl. GROZIGHEID. 

grozigheid, znw. vr. Trots, hoogmoed. Zie 
GROZIG. 11 Dat komt van die grozigheid. -
Evenzo elders in N.-Holl. 

grop, znw. vr.; zie GROEP Il. 
gruis, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook fijnge

malen kruidnagelen of fimen!. 11 Heb-je geen 
nagelen in huis, roer dan maar wat gruis in 'et 
vlees. Van vet met peper en gruis hou ik slor
dig (erg veel). - Evenzo in het Stad-Fri. 
nag el g r u u s. V gl. KRUID VET. - In verkl. als 
naam van een stuk land in de ban van West
zaanden. Thans onbekend. 11 Dat gruyske, 
Polderl. Westz. 11 (aO 1629). 

grUizig, bnw. en bijw. Niet kieskeurig op zijn 
eten, gretig naar spijs, gulzig, schrokkig. 11 Ik 
ben toch zo gruizig tegenswoordig (ik heb 
zoveel etenstrek, alle eten smaakt mij goed). 
Die hond is altijd gruizig (lust altijd wat). Wat 
eten ze gruizig. Wees toch niet zo gruizig. -
Evenzo elders in Holi. (BOUMAN 36; Noord en 
Zuid 3, 114); daarnaast elders ook groezig 
in dezelfde zin. Zie Ned. Wdb. V, 883 vlg. -
Vgl. GRUIZIGHEID. 

gruizigheid, znw. vr. Gretigheid, schrokkigheid. 
Zie GRUIZIG. 11 Daar verslik je je al door die 
gruizigheid. 

grundel, znw. m.; zie GRONDEL. 

gruppel, znw. vr.; zie GREPPEL. 

grut (I), znw. m. Zekere vogel. Grutto, griet, 
Lat. Limosa aegocephala. - De eieren van 
deze vogel heten g rut t e-e ier e n of g r u t
te rs. 

grut (II), znw. onz. Klein, onbetekenend goed, 
prullegoed, rommel, afval. 11 Wat is 'er 'en 
grut onder die peren. 't Is allegaar klein grut. 
Doen dat grut (rommel, kleine vodjes) maar 
weg. - 0 u d g rut, kleine stukjes oud ijzer. 
De knechts in molens sparen het oud grut en 
oud touw op en verkopen dit dan met Pink
steren aan de grutboer. - Kie i n g rut, over
drachtelijk ook van kleine kinderen. 11 Wat is 
daar 'en klein grut over de vloer. Wat moet ik 
met al dat kleine grut doen. - G rut wordt 
door VAN DALE als vrouwelijk opgegeven. V gl. 
g rut en gor t, gepelde garst, en Mnl. g rut e, 
g r u i t, korrel. 

grutboer, znw. m. Opkoper van oud ijzer. Zie 
GRUT 11. 



grutte-ei - Guitsman 

grutte-ei, znw. onz. Ei van de grutto; zie 
GRUT I. 11 Grutte-eieren ben heel wat goekoper 
as kiefte-eitjes. - Vgl. GRUTTER I. 

gruttelen, zw. ww., intr. Tastend zoeken, rom
melen. 11 Ik heb gien zin om in die ouwe 
rommel te zitten gruttelen. - Zie GRUTTEN. 

grutten, zw. ww., intr. Zoeken, wroeten in 
rommel of modder, om iets terug te vinden. 11 

Ik grut al in me zak, maar ik kan 'et maar 
niet vinden. Zit niet zo in die rommel te 
grutten, der is toch niks goeds meer bij. - In 
het bijzonder met een soort van beugel mod
der uitspoelen en baggeren, om oud ijzer of 
verloren voorwerpen te zoeken. 11 Der is 'en 
lepel in de sloot 'evallen, we zelle (zullen) der 
maar na grutten laten. Ze hebben 'en uur 
'egrut, maar niks vinden kennen. - Vgl. bij 
KIL. g r u y ten, canales expurgare. In het Vla. 
is gruiten, grutten, kuisen, ruimen van 
een sloot, nog gebruikelijk (SCHUERMANS 168). 
- Zie GRUTTELEN en GRUTTER II en vergelUk 
GROETJE. 

grutter (I), znw. m. Ei van de grutto; zie 
GRUT I. I! Grutters ken-je haast niet van kiefte
eieren onderkennen. We hebben drie grutters 
'evonden. 

grutter (U), znw. m. - 1) Oudroest, vodden
koper, iemand die grut opkoopt. Synon. grut
boer. - Zie GRUT IJ. 
2) Prutter, iemand die in de sloten naar ver
loren voorwerpen grut. - Zie GRUTTEN. 

gruweldig (met klemt. op wel), bijw. Gruwelijk. 
Stellig gevormd onder invloed van geweldig. 11 

't Heb vannacht zo gruweldig 'eregend, dat 'et 
hele bleekveld onder'elopen is. Hij zette 'en 
gruweldig grote mond op. Ik heb me gruwel
dig verveeld. - Ook elders bekend. 

guien, zw. WW., intr. Huilen, gieren, van de 
wind (Wormerveer). 11 Hoor die wind ers 
guien. 't Is 'en akelig gehoor as die wind zo 
guit. De wind guide in de schoorstien. - Vgl. 
I. vos, Pekelharing in de Kist 10: "Het on
weert, "k bid, ei, hoort hoe dat het buldert, 
tiert en guit, en weerlicht t'eIken stond". -
Hier kan echter ook het ww. g u i ten ge
bezigd zijn; zie aldaar. - Verwant met guien 
is misschien Ono. geyja, blaffen. Vgl. verder 
Ags. go i a n in de Mercische overzetting van 
BEDA, Lib. I, 27: góiende ond géomriende (Lat. 
ingemiscens) en nog eens aldaar: goad ond 
géomrad. Zie GEGUI en OPGUIEN, en vgl. GEUEN, 

GUITEN, GUIVEN. 

guifelen, zw. ww., intr. Gichelen. 11 Ze zitten 
weer te guifelen. - Zie GEGUIPEL en vgl. GOP

FEN, GUIVEN. 

guilijk, bnw. Gretig, guldig; alleen van vogels. 
Weinig gebruikelijk. 11 Kijk ers, hoe guilik die 
mosken (mussen) bennen (als vogels hun jon
gen komen voederen en deze gretig naar de 
wormpjes happen). - Zie GUILING, en vgl. wel
licht Mnl. g u I e, guy I e, gulzigaard, slemper 
(Mnl. Wdb. IJ, 2210). 

guiling, znw. vr. Aas, voedsel, dat een vogel 
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uit de mond wegpikt. Bijna verouderd. 11 Me 
vogeltjes pikken de guiling uit me mond. -
Evenzo in Waterland, althans nog in de 
17de e. 11 Het Musohje volgt den Jongen gauw, 
om een kleyn Kruympje, om een kauw, of 
om wat guyling uyt zijn Mond, als hy 't maar 
roept, het komt terstond, May-gift 24. - Vgl. 
GUILIJK. 

guit, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als scheld
naam, door de Assendelvers aan de Kromme
nieërs gegeven. 11 Die lamme guiten wouwe me 
weer ofranselen. 

guiteling, znw. m. Een gegoten koperen ketel, 
hoog van model en niet wijd. Thans weinig 
gebruikelijk. - Elders in N.-Holl., b.v. te 
Volendam, is de g u i tel i n g echter nog zeer 
bekend. Evenzo in Friesl., waar het woord 
goteling luidt. Zie Ned. Wdb. V, 454. 

guiten, zw. ww., intr. - 1) Geluidjes maken, 
van een zeer jong kind. Hetz. als geuen; zie 
aldaar. - Ook guiten van pleizier, het 
uitkraaien van pret. 
2) Huilen, schreien, drenzen. 11 Hè, meid, schei 
toch uit mit dat guiten. Je guit al de hele dag. 
3) Huilen, gieren, van de wind. Hetz. als 
guien en guiven; zie aldaar. 11 Wat guit die 
wind in de sohoorsteen. Hoor de wind ers 
guiten. - Vgl. GEGUIT. 

G u i ten is hier en daar ook verderop in 
N.-Holl. bekend. Men kent het te Andijk en 
Langendijk in de zin van huilen, wenen, 
schreien, van kinderen, en te Broek op Lan
gendijk hoort men: "Jongens, hou toch op mit 
dat geguit". Eindelijk kent men guiten ook 
te Hoogkarspel, doch uitsluitend in de zin van 
tochten, trekken. Vgl. ook HADR. JUNIUS, No
mencl. 250a: "U I u I at e s, gheschrey, janc
kinghe, huylinge, crijtinge, gllytinge", en 34b: 
"Canache, basserken, gllytere". - Guiten 
zou, gelijk in Tijdschr. 10, 283 wordt gegist, 
een bijvorm kunnen zijn van g iet e n in de zin 
van tranen storten en vandaar schreien, huilen. 
Aannemelijker is echter identiteit met Ned. 
g u i ten, spotten (vanwaar g u i t), dat oor
spronkelijk schelden, tieren, heeft betekend. 
V gl. ook: Niemandt (sal hem) vervorderen ... 
t'eenigen tijden inde kerck oft kerckhoff te 
lopen rasen, tieren, goyten, praeeken, lachen 
oft andere onstuymicheyt te bedrijven, Hs. 
keur (aD 1585), archief van Assendelft. Zie 
FRANCK 324 op g u i t. 

Guitskind, znw. onz.; zie GUITSMAN. 

Guitsman (uitspr. gaisman), znw. m. Bijnaam 
van een papiermolen aan het Guitspad te 
Zaandijk, officieel genaamd d e Ver g u I d e 
Bijkorf. De naam Guitsman komt reeds 
voor in een koopbrief van 1687, verz. Honig. 
- In de nabijheid van de G u i t s man stonden 
vroeger ook de later in een pelmolen ver
anderde papiermolen het G u i t s w ij f en de 
papiermolen het G u i t ski n d. Beide zijn 
verbrand en thans verdwenen. - Zie verder 
GUITSPAD. 
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Guitspad (uitspr. goispad), znw. onz. Naam van I 

een pad tussen Zaandijk en Westzaan, volgens i 
overlevering in de Spaanse tijd zo genoemd 
naar de Geuzen. Of dit juist is lijdt echter 
twijfel. De naam wordt in geschrifte eerst aan
getroffen in de 17de e. en ook de weg tussen 
Westzaan en Zaandijk is niet ouder. De 25ste 
maart 1624 verleenden de Staten van Holland 
octrooi om een voetpad te leggen van de 
Middel tot aan de Zaandijk, ten einde de voor 
de bewoners van de Lagendijk zeer lange weg 
naar de kerk en het raadbuis te Westzaanden 
te bekorten. Het pad werd door de tegenwer
king van sommigen eerst een paar jaar later 
voltooid. Het blijkt uit de hierop betrekking 
hebbende stukken in Priv. v. Westz. 298 vlgg., 
dat er vóór die tijd, behalve over water, geen 
rechtstreekse verbindingsweg tussen het West
zaner Weiver en de Lagendijk bestond. Op 
getekende kaarten uit de eerste helft der 
17de e. heet dit nieuwe pad Kerkepad, op 
de Kaart v. d. Uytw. SI. 12 wordt het ver
meld als 't Guy t sPa d t. Het blijft echter 
mogelijk.. dat er reeds vroeger bewesten de 
Zaandijk een kort pad, G u i t spa d genaamd, 
is geweest, en dat men dit bij het maken van 
de nieuwe verbindingsweg heeft doorgetrok
ken. Met zekerheid is hieromtrent niets be
kend. Dat HOOFT de partijnaam Ge u s, uit 
Fra. G u e u x, beschouwt als een verbastering 
van g u i t s, dat "zooveel als fielen, oft landt
loopers zeggen wil" (Ned. Hist. 78), bewijst 
niet. dat in de 16de e. de Geuzen ook Guits 
zijn genoemd en dat de benamingen G u i t s-
p a d, G u i t s man, enz. hiervan afkomstig 
kunnen zijn. 11 Een papiermolen genaamt 't 
Guytswijff . " bij de Saandijk ... , belent ten 
zuyden 't Guytspadt (windbrief, aO 1670), Hs. 
T. 117, f O 18, rO, provo archief. - Ook in de 
Overweerse polder bij Purmerend is een pad 
van deze naam. 11 't Guyts Padt, Kaart V. d. 
Uytw. SI. 7. 

GUitswijf, znw. onz.; zie GUITSMA:'-I. 

guitzak, znw. m. Guit, schelm. 11 Die guit
zakken hebben me geld 'estolen. Deze Guyt
sakken (want wy hen (de oproerlingen) soo 
noemen na de daet) en woedende Rotten, N.
Holl. Ontrust. 111. - Vroeger was het woord 
ook elders in Holl. gebruikelijk; vgl. DE REGT, 

Mengeldichten 142: "Ook in myn neef ge
greepen. .. is 't mooglijk! licht van dees ge
sleepen guitzakken". 

guiven, zw. ww., intr. Huilen, gieren; van de 
wind (Assendelft, Jisp). 11 We zeggen as de 
wind zo onwerig waait en van alle. hoekies en 
holt jes 'en fluitje maakt, dat de wind guift. 
Hoor die wind ers guiven. - Het woord is ook 
elders in N.-Holl. bekend (Alkmaar en om
streken, Uitgeest, De Rijp). 11 De wind guift 
op de schoorsteen, Hs. Kool. Den wint don
derde en guyfde grouwelick, de vlammen 

Guitspad - Guurt 

kraeckten in de omvallende huysen, LEEGH

WATER, Kl. Chrono 20. - Ook van snorrende 
kogels. 11 D'achthienden van Ooghst-maand 
vroegh liet den Spanjaard 't vier zeer yselick 
schind'ren van sijn zwavel-blixem fier, end 
schricklick dav'ren sijn Salpeterighe donder, 
die Illyt Weershoofden van Metaal, snel khuy
vend, onder de huysen van de Stadt zeer 
vreeslick sohoten fel, SCHAGHEN, Alckm. Beleg, 
fO B3 rO. Terwyl een Hooftman daer steld syn 
slaghoorden rad, zoo komter snuyven uyt deez 
blixem-donder-Stadt een guyvend Yser, 't 
welck een man maar vlicht aan flarden end 
stroopt zijn Buurman d'·hoed van 't hoofd, 
't vel van den darden, aid., fO B3 voo - Vgl. 
Hindeloopens go e f e, rommelpot, en go e f
jen, op de rommelpot spelen, Mhd. g ü e fen, 
schreeuwen, roepen, Md. g û f, geschreeuw, en 
Mhd. g u f t" geschreeuw, gejuich. - Zie verder 
GUITEN, GUIEN, en vgl. GUIFELEN. 

gulk, znw. Zekere vis, sterk gelijkende op schel
vis; doch niet daaraan gelijk. 11 Dat's 'en gulk. 
Er benne nog al wat gulken bij. - Het woord 
is ook elders in Holl. bekend; vgl. BERKHEY, 

Zeetriumph 1, 16: "De visscher bij zijn want 
en vischtuig zit en krijt, wijl gulk noch cabbe1-
jaauw aan hoek of angel bijt". - De vis heet 
ook g u I, en gul k zal biervan de verkl. zijn. 
Te Volendam spreekt men van gult j e. V gl. 
KIL. "gulle, gulleken, asellus piscis". 
G u 11 e ken komt reeds in de Middeleeuwen 
voor; zie Mnl. Wdb. 11, 2210. 

gunder, gunter, bijw.; zie GINDER. 

gurf, znw. vr. Verkl. gu rf i e. Insnijding, keep, 
kerf, geul. 11 De gurven (lijnen) van 'en hand. 
Der is 'en lillike gurf (kras) i n de tafel 
'ekomme. In 'et blad van 'en butterspaan 
benne allemaal gurfies. Wat heb dat kristal 
diepe gurven (diep slijp werk). Maak maar 'en 
gurf in die balk. De vloer zit vol gurven 
(gleuven). - In de Beemster kent men g u r f 
in de zin van greppel, vore (BOUMAN 36). - In 
de 17 de e. komt het woord voor in de vorm 
ge r f. 11 Steen-houwers maecken mee de Gerf, 
in Stienen, rissen, klooven, kerf. en rechten 
oock (maken recht) de scheeluw kant, Saenl. 
Wassende Roos 19. - Het woord was toen ook 
elders in Holl. gebruikelijk; vgl. OUDAEN, 

Poëz)' 2, 307: "Het veurhoofd glad van gerf; 
en Lip en Wang aantrekkelyk van verf". -
Zegsw. Heb-je geen durf in je gurf, 
durft ge niet? - Vgl. GLURF. 

guster, bijw.; zie GISTEREN. 

Guurt(je), vrouwennaam. In verkorte vorm 
U u t. Aan de Zaan en hogerop in N.-Holl. 
zeer algemeen, doch elders ongebruikelijk. In 
de 17de en 18de e. komt naast Guertje, 
Guyrt(e) ook Goortje voor. In de Middel
eeuwen vindt men Guurtruyt, b.v.: Guur
truyt Dirck Soyers soens weduwe (te Haarlem, 
aO 1468), Bijdr. V. h. Bisd. Haarlem 16, 166. 
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haag - Haal 

haag, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van stukken land te Assendelft, waarschijnlijk 
zo geheten, omdat zij met een haag omheind 
waren. Thans onbekend. 11 Die haeoh, Polderl. 
Assend. I fO 102 rO (aO 1600). D'haegen te 
samen 953 (roeden), aid. VIII f O 185 rO (aO 
1657). 

haai, znw. vr.; zie HEI. 

Haaigracht, znw. vr.; zie HEIDGRACHT. 

haaijong, znw. m. (?) Zekere vogel. Roerdomp. 
Thans bijna verouderd. 11 1743 den 2 May 
(vond ik) 15 eyeren, 9 wilde eents, 4 koet, 
2 hayjongs eyeren ... ; 11 dito, 19 eyeren, 17 
koet, 2 hayjongs, Hs. (aO 1743), archief v. 
Wormer. 

haaijongsei, znw. onz.; zie HAAIJONG. 

haailik, bnw.; zie HEH.K. 

haak, znw. m. Zegsw. Dat is 'et hakie, 
d a a r dek I u wan ha n g t, dat is de hoofd
zaak (vroeger hing men Ihet brei-tuigje met 
een zilveren haak aan het schort). Vgl. de ook 
aan de Zaan bekende zegsw. dat i s het 
haakje, daar de 'kan aan hangt (vg!. 
HARREBOMEE 2, 265). - Zie de samenst. BALK-, 

BAND-, BLOK-, HEIN-, HEL-, HOGEL-, KAAR-, 

KNEVELAARS-, KNIP-, PET-, POT-, RAP- RUK-, 

SLAG-, STOKEL-, TIEM-, TIP-, TOKEL-, WAL-, 

WINDHAAK. 
haaklijf, (uitspr. haaklaif), znw. onz. Soort van 

keurslijf met haken, onderjak, stijve vrouwen
borstrok. II 'k Heb een ruw haaklaif an met 
een wachie (wagdje, rok) van me grootmoeder, 
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Sch. t. W. 277. Een kavelotte rijglijff, een 
haecklijff, een brat borsien, Hs. invent (0.
Zaandam, aO 1669), provo archief. 

haal (1), znw. m. Zegsw. Der is veel haal 
a n dek I i n k, veel drukte, veel bemoeiing. !I 
Der is veel haal an de klink, eer 'et beurt 
('t houdt heel wat, eer het gebeurt). Hier over 
was veel halens aen de klink, SOETEBOOM, Ned. 
Schout. 514. 

Haal (11), znw. m. Naam van een buurt in het 
Noordelijk deel van Oostzaan. 11 De Haal. 
(N.N., wonende) in de Haell, Trouw-register 
(aO 1627), archief v. Oostzaan. 18 Juli 1720 
verbrandden er tot Oostzaen in de Haal 13 
huizen, JOUrIl. Caeskoper, in dato. Die van de 
Hadel ende die van den Zuydt-eynde van 
Oostsanen, LAMS 660 (aa 1394). - ValIhier 
ook: Dat Haelre vierendeel (een der 
vier onderdelen van Oostzaanden), ALMS 663 
(aD 1408). Halersbroek of Haalders
b roe k (het broekland in het Haler vieren
deel; thans de Kalverpolder onder O.-Zaan
dam). - De Haalderdijk (de dijk om 
Halersbroek); ook als naam van percelen land, 
die aan deze dijk gelegen zijn. - Het H a I e r
wee r (een weer lands onder Oostzaanden), 
Polderl. Oostz. I (17de e.). - De H a a I is een 
samentrekking van Had e I, en dit is Ofri. 
halfdel, haldel (helft), tha hadele, tha 
h a I del e (RICHTHOFEN 792; HETTEMA 235), 
Ned. halfdeel (KIL.). - Waarom dit gedeelte 
van Oostzaan de Had e I heet, blijkt niet. Ook 
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een gehuoht bij Schagen heet de Hal e (Chron. 
v. Schagen 34: d'Haale) en de weg vandaar 
naar Schagen de Haalder weg (Kaart v. d. 
Uytw. SI. 10). Ook onder Castricum komt de 
naam voor; vgl.: een out ghers lants gelegen 
op die lutke halen in den ban van Castrichom, 
Oorkonde v. 22 mrt. 1452/3, Rijksarchief. -
V gl. HALIG en HALING. 

haalboom, znw. m. In papiermolens. Een boom 
(staak), waarmede de pers voor het papier 
wordt aangedraaid. De h a al b oom is om
trent 12 voet lang. - De pars (pers) wordt eerst 
met een boompje vastgedraaid; dan wordt de 
haalboom door de spil van de pars gestoken, 
om deze stijver aan te schroeven dan met het 
eerste boompje kon geschieden. Daarna wordt 
de windboom gebruikt, om de pars tot zijn 
maat aan te draaien. I! Vijf parsblokken, 3 
haalbomen; . .. vijf haal-, twee windbomen, 
een spil, blok en touw, lnvent. papiermolen 
(W.-Zaandam, begin 19de e.). 

Haalderdijk, znw. m.; zie HAAL 11. 
Haaldersbroek, znw.; zie HAAL 11. 
haalmes, znw. onz. Bij de boeren. Een sikkel

vormig mes aan een lange houten steel, dat 
gebruikt wordt om het riet op het land te 
halen. 

haalpijl, znw. m. Een lange, van hout gesneden 
pijl, die op de grond gelegd wordt en door 
middel van een zweepje wordt weggeslingerd. 
Hij heet h a alp ij 1, omdat hij langs de grond 
wordt gehaald vóór het voortslingeren. 

haam, znw. onz. Bekleedsel van dikke, stevige 
stof om de bovenrand van zakken. Men zet 
een haam om zakken, die dikwijls gevuld 
moeten worden en dus door het vele ophouden 
licht aan de rand zouden scheuren. Vooral 
voor die zakken, welke door middel van 
haakjes onder aan een kaar worden gehangen, 
zijn hamen noodzakelijk. 11 Neem 'en aare zak, 
deuze heb gien haam. 126 Moolenzakken met 
haamen, Hs. invent. stijfselhuis (aD 1767). -
Dit h a a m, bekleedsel, is hetzelfde Ogerm. 
woord ham 0, hulsel, bedekking, waarnaar 
ook het h a a m, zeker paardetuig, heet. - In 
de zin van (trek)tuig van paarden gebruikt in 
de zegsw. 'k ben de hele dag in 't haam 
ge wee s t, als men een drukke dag heeft ge
had. - Vgl. FRANCK op haam, hemd en 
lichaam. 

haamgoed, znw. onz. De stevige, geweven stof, 
waarvan de hamen van zakken worden ver
vaardigd. Zie HAAM. 

haan, znw. m. Zegsw. 't Komt hier niet op 
'en hentje (hennnetje) of haantje an, 
het kan hier wel lijden, men is er royaal. -
Je kenne net zo lank onthouwen as 
'en haan 'en koren pikt, je hebt geen ge
heugen. - Vgl. de samen st. KOOLHAAN. 

haar (I), zwn. onz. Daarnaast he e r. - 1) 
Mensen/zaar. Zegsw. Rood haar is Judas
h a a r; dat ni e ten kr u lt i s d u vel s h a ar. 
- Iemand 'et haar uit zijn kale kruin 

Haal-haard 

t rek ken, hem het vel over de oren halen, 
hem uitzuigen. - Zij n h a a r zal u i t g e
k am d wor den, het zal hem tegenvallen, hij 
zal er van opfrissen! 11 Nou, die zen heer zeI 
ok uit'ekamd worre! - Je ken er je heer 
wel 0 p u i t kam men, z 0 vet ben n e ze 
(van koeien: ze blinken zo, dat je er je in 
spiegelen kunt). - Iemand aan de harde 
zij in't haar hangen, hem hinderen. Thans 
in onbruik. 11 Konink Willem ... gaf eenige 
welbooren mannen vryheden op datse sonder 
ophouden de Vriesen aan de harde zy in 't hair 
hangen souden, SOETEBOOM, S. Arc. 240. -
Daarnaast ook alleen in 't h a a r ha n gen. 11 

Het (wierdt) ook eyndelijk daer toe gebracht, 
dat men malkanderen te degen in 't hayr hing, 
SOETEBOOM, Ned. Schout. 621. De twee Noor
der Kroonen, Denemerken en Sweden, begon
nen nu weder malkanderen in 't hayr te 
hangen en de broeik op te nesten, aId. 275. -
Zie de samenst. PODDEHAAR. 

2) In de olieslagerij. De op een bijzondere 
wijze van paardehaar gemaakte omslagen, 
waartussen het in.bulen gedane lijnmeel wordt 
geperst, zodat de olie er uit loopt en het meel 
tot koeken wordt samengedrukt. Zie Groot 
Volk. Mooienb. lIl, pl. 4. 11 De haren ben of; 
we moeten nuwe haren van de haremaker 
kommen laten. - Vgl. HAREMAKER. 

3) Zeker soort van taai gras, dat op vochtige 
bodem groeit, Lat. Trichodium caninum (VAN 

BALL, Landh. Flora 253). Dit gewas heet ook 
h a a r d en h a a r g ras; zie aldaar. 11 Wat 
staat 'er 'en haar in dat veld. - Evenzo elders 
in N.-Holl. 1I Daar lach Tsijp verdroneken 
wel 24 jaeren; daer worde nergens op gesayt 
noch gheplant, dat boven lach wies niet op 
dan helm en haeren, Kalveren en Lammeren 
weydemen op thoochste lant, VALCOOGH, 

Chrono v. d. Sype 65. 
4) Het r ooi e h a a r, zeker roodachtig, fijn 
watergewas, dat zjch vastzet aan wallen, 
schuiten, enz. en gedurende enkele weken in 
de zomer groeit. Het tijdstip, waarop het zich 
vertoont, valt juist samen met de hooitijd. De 
wallen stinken dan van het rode haar en de 
aal schrikt hiervoor terug. Vandaar het vis
sersrijmpje: 

Hooi op land 
Aal van de kant. 

*haar (11), znw. onz. Zenuw. Alleen in de 
samenst. 1 a n g h a a r; zie aldaar. 

haar (111), bezitt. vnw.; vgl. HARES. 

haard (J), znw. m. Daarnaast he e r d. Zie de 
wdbb.i Stook de heerd maar op. 

haard (II), znw. vr. (?) Afgekort uit h a a r d e. 
Zekere grassoort (Westzaan). Hetz. als haar 
en Izaargras; zie HAAR r, 3°. 1I Haard groeit 
allienig op natte grond. - Het woord komt 
ook elders in N.-Holl. voor. 11 (Na een door
braak): de laage Landen, daar het water afge
malen moeste zyn quamen swart boven en 
met de droogte wit van flab, en daar na wierde 



haard - hakkepak 

het rood of het verbrand was, uytgezondert 
tot Oostwoud en Hauwert, en buyten dik (dijk) 
die waren met watel1heyd en haarde, Chrono 
V. Medembl. 325. 

haarde, znw.; zie HAARD 11. 
haargras, znw. onz. Zekere grassoort (Assen

delft). Hetz. als haar en haard; zie HAAR I, 3°. 
De benaming h a a r g ras is ook elders be
kend (VAN HALL, Landh. Flora 253). 

haardkoek, znw. m. Daarnaast he e r d koe k. 
Plaatkoek, zeker gebak van roggemeel. 

haarspit, znw. onz. Een klein aanbeeld, dat 
gebruikt wordt bij het haren (scherpen) der 
zeisen, en bestaande uit een ijzeren pen met 
verstaalde kop. Op het h a ars pit wordt de 
snede van de zen door middel van een hamer 
dun en scherp geslagen. De beide wigvormige 
armen van de hamer zijn aan de scherpe kant 
verstaald. - Het woord is ook elders in Holl. 
en Oost-Fries!. bekend. 

haarsteker, znw. m.; zie POOTHAARSTEKER. 
haast, znw. vr.; vgl. MIDDERHAAST. 
haasten, zw. ww., intr. Scherp zijn in de keel. 

Hetz. als hazen en haren; zie aldaar. 11 Ik ken 
geen levertraan innemen, of 't begint in me 
keel te haasten. - Vgl. HAASTERIG en HAAS
TIG Il. 

haasterig, bnw. Rauw van keel zijn, neiging 
tot kuchen hebbende. Synon. haastig. 11 Me 
verkouwenis is over, ik ben alleen nog wat 
haasterig. Die rook maakt je haasterig. -
Daarnaast soms he est e r i g. !I Ik ben wat 
heesterig (schor, hees). - Zie HAASTEN en 
HAZEN, en vg!. voor de vorm: plu i s ter i g en 
p I u i s ter e n naast p I u i zen. 

haastig (1), bnw. Zegsw. De h a ast i gen 
zij n ge v log en, de haast is er uit, het gaat 
langzaam, b.V. gezegd, wanneer bij het eten 
de grootste trek over is en "de molen lang
zamer begint te malen". V gl. HARREBOMEE 1, 
272: de h a ast i g ers heb ben ge d a a n. 

haastig (n), bnw. Hetz. als haasterig; zie 
aldaar. 11 Levertraan is zo haastig in je kee!. 

habejaks, habijaks (met hoofdtoon op ha), 
bnw. en bijw. Daarnaast ook ab e r jap st 
(met hoofdt. op japst). Raar, vreemd, slordig, 
slecht. - Een zaak habejaks doen, 
slecht, half doen. 11 Wat is dat weer habijaks 
'edaan, 't deugt helegaar niet. 't Is aberjapst 
(raar, slecht). - Het woord is stellig uit een 
vreemde taal overgenomen, maar de oor
sprong is niet duidelijk. - Te Zaandam zegt 
men ook ab e jak k i g voor ongesteld, zich 
onlekker voelende. 11 Ik ben wat abejakkig. 

haddekes (uitspr. haddéJkas), in de uitdr. h ij is 
van haddekes volk, hij is nooit tevreden, 
hij wenst altoos wat anders. - Had dek e s 
v 0 I k is samengetrokken luit ha d(d e)-i k k e's 
v 0 I k, dat zijn zij, die altoos spreken van "had 
ik dit" of "had ik dat". 

Hadel, znw. m.; zie HAAL Il. 
haffen, zw. WW., trans. Bij de visserij. Het 

want, met de gevangen vis daarin, uit het 
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water in de schuit halen. Bij het inhalen van 
het net zijn twee personen werkzaam; de een 
haalt de Rurken op, de ander hijst de buik van 
het want in de schuit. Deze laatste persoon 
heet wanthaffer of haffener. - In 
dezelfde zin gebruikt men ook men n e n. 11 

Laat mijn maar haffen, en haal jij de kurken 
op. Het want ken nou wel 'ehaft worre. - Ik 
zei de haffener wel wezen. Wie is wanthaffer? 
- Haffen is de oude vorm van heffen; 
vg!. haf t naast hef t, he c h t. Daarnaast is, 
blijkens het er van afgeleide ha ff ene r, ook 
in gebruik geweest het freq. haf fen e n. Dit 
woord komt in de Middeleeuwen ook elders 
in N.-Holl. voor; vgl. Rek. d. Graf. V. Holl. 2, 
314: "Item bi Hughe Lanen (wtghegheven) 
van houte te halen bi der zee ende van netten 
te haffenen, die an quamen ter Wijc (Wijk aan 
Zee), 5 sc. 7d." - In de zin van ophijsen in het 
algemeen vindt men het Rek. d. Graf. V. Holl. 
1, 294: "Van 1 groten reep van 30 vadem, die 
gebesicht was dit hout (30 sparhoute) mede te 
haffenen ende te scepen, elc vadem 3 d., maect 
7 sc. 6 d." Vgl. Mnl. Wdb. 111, 22, waar aan 
de eerste plaats ten onrechte een andere bet. is 
toegekend. 

haffener, znw. W. De visser, die het want haft 
(in de schuit haalt). Zie HAFFEN. 

haffie schande, zie AfFIE. 
haft, znw. onz. Daarnaast hef t. Bij de vissers. 

Een uitstekende punt onder water (boom
stronk, anker, enz.), waaraan de visnetten 
blijven heften (Iheohten). 11 Pas op, dat 'et want 
niet an 'en haft zitten blijft. Doen wat voor
zichtig, want hier zit 'en heft. - De oude vorm 
haf t is alleen nog bij ouderwetse mensen in 
gebruik; de jongeren zeggen hef t. Hetzelfde 
woord, doch in de vorm he c h t, vindt men 
ook bij BERKHEY, Nat. Hist. 3, 2044: "In het 
Westen van Wyk aan Zee 2yz à 3 myl van de 
Wal, en dus op de diepte van 13 à 14 Vadem 
Water, is een plaats door de Vissohers, De 
Hegten, genoemd; hier leggen groote banken 
Dary grond, uit welke, en daar bezyden, de 
Visschers met hunne Netten, brokken van 
Wortels van Boomen ophaalen". - Zie verder 
HEFT. 

haketouw, znw. onz. Een touw met een haak 
aan het ene uiteinde. 11 Neem maar 'en hake
touw mee. Een haketouw en drie tooistropjes, 
Invent. molen makerij (aO 1846), Zaan!. Oudhk. 

haketouwen, zw. ww., intr. Hakketeren, kib
belen. Thans verouderd. 11 De geschillen, die 
'r geweest zijn, tusschen de Stadt Groeningen, 
en de Ommelanden, gaen wy willens voorby, 
desgelijcx ook het haketouwen tusschen die 
van Deventer, en zijne Hoocheydt de Heere 
Prince van Oranje, SOETEBOOM, Ned. Schallt. 
727. 

hakken, zw. ww"; zie zegsw. op KOEK. 
hakkepak (met hoofdtoon op hak), znw. m. 

Iemand die onbedreven is, die onhandig doet. 
1I We hebben 'en niffilwe meid, maar 't is nog 
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zo'n hakkepak. - Vooral van schaatsenrijders: 
brekebeen. 11 Je benne 'en hakkepa'k, je kenne 
der niks van. Wat doen al die hakkepakken ok 
op de baan. - Bij VAN DER VENNE, Belachende 
Werelt 120, leest men ha c k i e-p ac k, even
eens in ongunstige zin, doch de juiste beteke
nis blijkt niet: "over Dreegers, Schoyers, Glip
pers, over Ambochts-Iuy, en Boer, over 
Hackje-pack, of Hoer". 

hakkepiel (met hoofdtoon op piel), znw. m. 
Stoffelig, onhandig, onbedreven persoon. 11 

Och, jij benne ok zo'n ha:kkepiel. - Zie HAKKE
PIELEN, en vgl. BOKKEPIEL. 

hakkepielen, zw. ww. Met stomp gereedschap 
hakken en snijden, onhandig bezig zijn. 11 Wat 
staan-je daar te hakkepielen, slijp eerst je mes. 
Zuk hakkepielen geeft toch niks. - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 37). - Hakkepie1en 
is een samenst. van hak ken en p i e I e n 
(snijden, kerven). Vgl. HAKKEPIEL. 

hakkepoffen (uitspr. hakkJpàffJ, met hoofd
toon op pof, zw. ww., intr. Slecht schaatsen
rijden. 11 Kijk die ers hakkepoffen. Wat is-i an 
'et hakkepoffen. - Het tweede lid der samenst. 
zal wel zijn po ff e n in de zin van met een 
bof neerkomen. - Vgl. HAKKEPOFFER. 

hakkepoffer, znw. m. Onbedreven schaatsen
rijder. Hetz. als hakkepak; zie aldaar. - Vgl. 
Hi.KKEPOFFEN. 

hakker, znw. m.; vgl. BIJTHAKKERTJE. 
hakketak, znw. m. en vr. Hakkelaar, stamelaar 

(Zaan dijk). 11 Zo'n hakketak: ze ken nog niet 
eens goed praten. 

hakvloot, znw. vr. Hakbord, voor groente enz. 
V gl. VLOOT I. 11 De hakvloot is versleten. 

hal, znw.; zie HEL IJ. 
halen, zw. ww.; zie zegsw. op ASEM, BOOD

SCHAP, KIND, OPGOOIEN, RUIS, en vgl. AAN
HALEN, AFHALEN, DOORHALEN, OPHALEN, UIT
HALEN, VERHALEN en HANDJE-HAAL. - Vgl. 
prij s i e h a Ie n op PRIJS, alsmede BEENTJE
HAAL en BERRIEHAALDER. 

Halersbroek, znw.; zie HAAL Il. 
Halerweer, znw. onz.; zie HAAL Il. 
half (uitspr. hallJf), bnw. en bijw. Zegsw. A I s 

het half kan, als het enigszins mogelijk is. 
11 As 'et hallef kan, dan kom ik. Piet, gaan-je 
mit me mee, as je hallef kenne? - Een h a I f 
kop pi e h a l;f, zeer gebruikelijke maat
bepaling, ~ kop. 11 Geef me 'en kop gort en 
nog 'en half koppie half. Vgl. Hs. v. Egmond, 
f O 16 vo: "Een halve roede half in Ewijns 
tune" (te Ve1zen, 13de e.). 

halfelfje (uitspr. hallJvelfie), znw. onz. Bij de 
boeren. Een maaltijd van brood en koffie, des 
morRens om half elf, tussen het ontbijt en het 
middagmaal. Tegenwoordig bestaat het h a I f
e I f i e ook wel alleen in het drinken van 
koffie. - Ook: een benauwd halfelfie 
voor een kleine, nauwe ruimte. 11 't Is hier 'en 
benauwd halfelfie, hoor; ik ken der nauwe
lijks bijkomme. - Evenzo in de Beemster 
(BOU),(AN 37). Vgl. HALFZESJE. 

hakkepak - Halig 

halfet (uitspr. halvet, met klemtoon op et). 
znw. vr. Melk van de vorige avond, die men 
des morgens een weinig afroomt en dan ver
koopt. 11 Haal wat halfet. - Waarschijnlijk is 
de benaming daaraan ontleend. dat de melk 
een half etmaal ,heeft gestaan; men spreekt 
althans ook van halfetmaalsmelk. Ande
ren vatten half e t op als ha lf-v et, omdat 
de melk een weinig is afgeroomd. - V gl. 
Fri. etmiels-moa'l:ke, melk die 's mor
gens gemolken is en de volgende morgen 
wordt afgeroomd (HALBERTSMA 943). 

halfetmaalsmelk, znw. vr.; zie HALFET. 
halfje (uitspr. halliJfie), znw. onz. Een half 

boezelaar, dat bij vuil werk over de schort 
wordt gedragen om deze van boven te sparen. 
li Doen 'en halfie voor. Vijf boeselaars, vier 
'halfjes, Hs. invent. (Krommenie, aO 1796), 
provo archief. 

halft, znw. vr.; zie HELFT. 
halfvathoutsblad, znw. onz. In de houthandel. 

Een deel van 6 voet lengte. Vgl. BLAD en VAT
HOUTSBLAD. 

'tIalfzesje (uitspr. haliJfsessie), znw. onz. Bij de 
boeren. Een maaltijd tussen het middagmaal 
en het avondeten, bestaande uit koffie met 
koek of brood. Het h a I fz e sj e geraakt in 
onbruik. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 
37). Vgl. HALFELFJE. 

Halig, znw. vr. Naam van verschillende stukken 
land in de ban van Westzaanden. Daarnaast 
Haling, Halinge; zie aldaar. 11 Een kamp 
an die Zaendijck ende is ghenoemt die halich, 
Hs. T. 118, f O 39 r O (aO 1564), provo archief. 
De halich, Polderl. Westz. IV fO 383 (aO 1649). 
Die halich, aid., f O 390. Noch het halichgen, 
aid., f O 402 (alles te Zaandijk of Koog). 
't Suyer halichgen, noch Willem Albertz. 
haHgh, aid., f O 497 (te W.-Zaandam, aO 1649). 
Een stucke lants genaemt de papen halich 
(Westzaan, aO 1594), Hs. T. 49, jO 165 r O, 
provo archief. Dit land is belend aan "een 
stucke lants genaemt die pastoors halinge", 
a/do - Ook elders in N.-Holl. vindt men lande
rijen met deze naam, b.V. "het Haligje" te 
Marken-Binnen. - Halig en Haling zullen 
wel in betekenis gelijkstaan, doch zijn niet 
identiek. H a I i g zal wel zijn ,het als znw. 
gebruikte bnw. ha 1i g, dat voorkomt Wjri. 
Stadsr. 2, 262: "In halige sloten laycken (bag
geren). Oock so moet daer niement scuitwasen 
(baggeren) in halighen slooten twischen die 
(Tocht?) ende die oude Ghou op een pont 
(keur V. Grootebroek, 15de e.). - H a I i g is 
afgeleid van h a a I, had e 1, h a I f del, de Fri. 
vorm van half d e el, helft; zie HAAL 11. 
H a ]i g e (halfdelige slo ten zullen dus zijn 
sloten, die voor de helft aan elk der beide aan
gelanden toebehoren (Mnl. Wdb. lIl, 45), het
zelfde dus als halmer; zie aldaar. Ha li g als 
naam van land zal een dergelijke betekenis 
hebben gehad. Wellioht werden stukken land, 
die aan twee verschillende eigenaars elk voor 
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de helft toekwamen, aldus benoemd. H a I i n g, 
afgekort uit het oudere Hal i n g e, staat voor 
*,h a d e li n g e, dat beantwoorden zou aan 
een Ned. *h alf del i n g(e) en dus, evenals 
had e 1, helft betekent. Uit de ligging of vorm 
der thans nog bekende landen van deze naam 
valt omtrent de betekenis niets op te maken. 

Haling, znw. vr. Vroeger ook in de niet afge
korte vorm Ha 1i n g e. Naam van verschil
lende stukken land. 11 Die haeling (in Buiten
huizen), Polder!. Assend. I fO 12 rO, e.a. (aO 
1599). De haling in de Nes (idem), aId 11 
fO 10 rO. De haling (te Krommenieërhom), 
Polderl. Kromm. (aO 1665), JO 243. Die pas
toors halinge (te Westzaan, aO 1594), Hs. T. 
49, fO 165 r O, provo archief. De Haling (te 
Jisp, aan bet einde der Noordergangsloot. In 
17de-eeuwse stukken: de halinge). - Onder 
Enkhuizen is een dwarswatering, die de H a-
1 i n g heet; zie Handv. V. Ench. 397a (aO 1620) 
en Kaart V. d. Uytw. SI. 2. - Zie voor de 
afleiding van het woord op HALIG, en "'gl. 
OOSTERHALING. 

halje-travalje (met klemt. op hal en val), bijw. 
Overhaast, hals over kop. 11 Waar gaan jij zo 
halje-travalje na toe? Toe ze mork (merkte) 
dat 'et al zo laat waar ging 'et halje-travalje, 
om maar klaar te kommen. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 38) en in Arnstelland. 

halmer (uitspr. halmar), znw. vr., soms onz. 
Daarnaast hal moe r (met klemt. op hal). 
Heiningsloot, grensslootje tussen twee landen; 
soms ook het slootje, dat de rietdergen van 
het land afscheidt. Het woord begint te ver
ouderen. 11 In 't najaar moeten de halmers 
op'ehaald worden. As de halmoeren dicht
groeien dan loopt 'et vee in 'et riet en gaan de 
dergen vort (weg). - Dit namelicke ende tegen
woordige lant soo groot ende kleyn ende heyn
sloten, daer wy al te samen op staen, Hs. ding
taal van zeventuigsrecht (begin 15de e.), 
archief v. Assendelft. Als te weeten opte 
houffslaegen ende andere dij eken geen seeckere 
roeyinge hebbende opte slooten off halmeren 
der weeren daertoe zy respecteren, Hs. (aO 
1591), archief v. Assendelft. Aengaende de 
Landen sal de Lemijt-scheydingh zijn van de 
voorsz. Roypalen Noord aen, tot die Royingh 
vande Noord·kant van Dirck Dircksz. Erf toe, 
wesende een Halmoer ofte Dil, komende over 
een met het Halmoer ofte Slootgen benoorden 
Jan Claes Jannes Ven, ende soo voort dat 
Halmoer langhs Oost aen over die Braeek, na 
die Zuydkant van Pieter J aep Michaeyes Ven 
toe, gelegen op den Gou, Priv. v. Westz. 463 
(aO 1642). Zy-luyden bevindende datter in de 
voorsz. Ban veele Slooten ende Halmers niet 
open ofte schoon gehouden werden, soo dat 
het water geen behoorlijcke loop konde heb
ben ... beramen een Keure tot het laten ver
wijden en diepen van Slooten en Halmers, soo, 
ende gelijek 't selve... noodigh bevonden 
souden werden (keur v. Oostzaanden, aO 
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1654), LAMS 701. En sulle de secreeten moeten 
staan binne de wal, digt gemaakt tot aan de 
Soomer of laagh water, opdat de sloot vry en 
wyd blijft vijf voeten van het midden der 
Halmoer af, Hs. contract Stikkelpad (W.
Zaandam, aO 1676), Zaan!. Oudhk. Twee voet 
diep oordeelen (wij) best te zijn, wijl van mijn 
(mij) vier halmoeren sij besteet op dito diep
ten, Hs. (18de e.), Zaan!. Oudhk. Dat alle 
halmers van de landen in de banne van Wor
mer gelegen by de bruyckers of eygenaars 
van de landen sullen moeten werden opge
klaart en wijt gemaak(t) zeven Rijnlandse 
voeten, diep een voet schoon water beneden 
zoomerpeyl, en sal een ider een half voet over 
sijn helft moeten halmoeren, Hs. keur V. 

Wormer (aO 1754), archief v. Wormer. De 
vervuylde slooten en hallemoeren die van die 
van Purmerland in de banne van Oostzaane 
leggen, Hs. (aO 1763), archief v. Zaandam. De 
halmoers moeten wijt zijn 6 voet, Keur V. 

Oostzaanden (aO 1769), archief v. Zaandam. 
Ieder halmoer vermag niet minder dan 1.75 
ellen wijd en 4 palmen diep zijn, onder het 
zomerpeil van den polder, Publikatie halmoer
schouw (polder Oostzaan, aD 1895). - Het 
woord komt ook elders in N.-Holl. voor 11 De 
voorsz. requiranten... versochten vonnis 
precyes, beroerende die halmer vande voorsz. 
gemeente dijek, Hs. (aO 1590), archief v. 
Velsen. 
H a I moe r zal wel hetzelfde woord zijn als 
Ndd. hel mer, vr. en m., een zij-, dwars- of 
bijweg, die van de hoofdweg naar de dijk of 
de marsen voert. In het Mnd. heeft het woord 
de vormen helmendere, helmeder, 
halmdor, helmede, helmerde, hel
mer; zie LÜBBEN lil, 233. De afleiding is on
bekend, doch LünBEN wijst op Ono. he 1-
min g r, helft. Zo er werkelijk een woord met 
de zin van half in school, zou dit sluiten met 
het feit dat de Zaanse h a I mer s slootjes zijn, 
die half aan de ene belendende en half aan de 
andere toebehoren. - Zie verder HALMEREN en 
HALMERSCHOUW, en vgl. HALIG. 

halmeren, zw. WW., trans. Daarnaast hal
moe ren. Heinen, de slappe kant van het 
land afsteken en ophalen en daardoor de hal
meren op behoorlijke breedte brengen. Zie 
HALMER. 11 In 't najaar wordt vanwege de pol
der altijd geordonneerd om te halmeren. Is 
mede insgelijekx nogh gekeurt ende geordon
neert, vermits d'groote naelaetigheyt int hal
moeren ende t'opruymen der toegegroeyde 
slooten, waer door veele clagten ende ineon
venienten tussen d'bueren komen te ontstaen, 
willende daer inne voorsien, hebben de'halven 
goedgevonden te keuren. . . dat indien eenige 
sloot ofte slooten 800 verre toegegroeyt ende 
vervuylt sijn, dat d'beesten van d'eene ofte 
d'andere seyde van het eene landt op het 
ander soude kunnen overspringen ofte d'walle 
en d'landen malkanderen raekende, ende 
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d'eygenaer van d'eene seyde genegen sijnde 
aen sijn kant te halmoeren, soo sal synen buer
man ende eygenaer van het nevensleggende 
land. .. mogen insinueren ende aenseggen, 
dat sy mede sullen moeten kaeden, Hs. hal
moerkeur (aa 1753), archief v. Wormer. De 
bodem der schouwen de koebruggen ieder 
keer met hamerslag te bestrooyen en wijders 
het tijdig halm oeren der weg, Hs. rakende het 
onderhoud van weg en schouw om de Noord 
te Wormerveer (aa 1828), arohief v. Wormer
veer. - Halmeren is ook in Waterland ge
bruikelijk (BOUMAN 38). 11 (Wij ordonneeren), 
dat alle de slooten, rontom de Landen in deze 
Jurisdictie ... geleegen, zullen moeten werden 
Geklaart en GehaImert, de Vaar- ofte de 
Nootslooten uytgesondert, en dat ter weytte 
van ses voeten op het Water sal moeten wezen, 
en een half voet klaar water daar in (ke>nre 
op de halmer-slooten, Landsmeer, aO 1690), 
Keuren v. Waterl. 59. T.a.p. bI. 31 vindt men 
een keur "op 't ongeregelt Holmeeren, ofte 
Slooten klaren" (aO 1673). Deze vorm kan 
echter wel op een drukfout berusten. 11 Over 
de percelen die bij de eerste Schouw niet of 
slechts onvoldoende zijn gehalmoerd (zal) een 
tweede, zijnde een laatste Schouw worden ge
dreven, Publikatie halmoerschouw (polder 
Oostzaan, aO 1895). 

halmerschouw, znw. vr. Daarnaast h a I moe r
schouw.Heiningschouw,de jaarlijkse schouw 
op het halmeren door dijkgraaf en heemraden. 
- Zie HALMER en HALMEREN. 

halmoer, znw.; zie HALMER. 

hals, znw. m. Jn verkl. halsie; vgl. HALSJE. -

Zie een zegsw. op MEID, en vgl. de samenst. 
VOOR HALS, ZWANEHALS, HALSHOEP, HALSHOUT, 

LANGE-HALS KLAMP, HALS KLOS. 
halshoep, znw. m. Bij de kuiperij. De tweede 

hoepel van een vat. Zie HOEP. - Evenzo elders 
in Holl. 11 De ~haring)-tonnen te kleyn ofte te 
kort bevonden werdende, sal den Brander met 
den brandt tusschen den derden ende den 
hals-hoep teeckenen, Handv. van Ench. 257b 
(aO 1620). Jn gevalle den Brander tot alsu1cken 
Ou,yper eenige tonnen brandt, al eer hem de 
tonne vertoont ofte gewesen is waer die is 
gebleven, die hy tusschen den derden hals
hoep ghesteken heeft, sal den Brander e1cke 
reyse verbeuren twee ponden Hollandts, aid. 

halshout, znw. onz. Steeds in het meerv. h a I s
hou ten. In een molen. Een paar vulling
stukken, aan weerskanten van de hals van de 
as op de broek aangebracht, en waartussen de 
as draait. De halshouten heten ook hals
klossen. 

halsje (I) (uitspr. halsie), znw. onz. Een vrou
wenkledingstuk. Halsdoek. 11 Doen 'en halsie 
om. Dertien paar poveretten, tien halsjes, 
twee neusdoeken, Hs. invent. (Jisp, aO 1730), 
provo archief. 

halsje (11), (uitspr. halsie), znw. onz. Zeker 
soort van brood, dat in een blikken trommel 

halmeren - handhuks 

gebakken wordt, trommelbol (Zaandijk, Koog). 
11 Geef mijn maar 'en stuk van 'et halsie, dan 
magge (moogt) jullie 'et schoot je wel opeten. 
- Ook: een zeer klein, min kindje. 11 't Is zo'n 
halsïe. - Vgl. Ned. hals, onnozele stumper 
(Ned. Wdb. V, 1668 vlg.). - Ook in Friesland 
is een krintehalske een in blikken vorm 
gebakken krentenbol (DfJKSTRA, Uit Friesl. 
Volksleven 1,417). 

halsklos, znw. m. Hetz. als halshout; zie aldaar. 
halvers,bijw. Ten halve, voor de helft (Assen

delft). 11 Ik geloof 'et maar halvers. 
Ham (I), znw. m. - 1) Naam van een water 

onder Krommenie en Uitgeest, bij de Buseh. 
11 De Ham. - Een Molen ... om het water uyt 
den Ham in de Kil op te malen, Handv. V. As
send. 311 (aa 1730). Euterdijk op de Ham, 
Polderl. Kromm. (a 1665), fa 59. 
2) N:aam van een stuk land in de Kalver
polder. 11 De Ham, Custb. (aa 1741). 

ham (11), uitroep van kinderen als zijzelf of 
anderen iets breken, sohau,ren of een ander 
ongeluk hebben. Ook ham 't i s, elliptisch 
voor ham, 't i s zon de, s c h a n d e, of in 
verkl. ham p i e s! 11 Ham! - Ham, 't is! wat 
zeI jij 'en schelden krijgen! - in 'het Ndd. ge
bru~kt men ham! als uitroep om iets te doen 
ophouden of te verbieden, dus in de zin van 
halt! (DANNEfL, VILMAR). Vgl. Hgd. hem men. 

hamer, znw. m.; vgl. HESSELHAMER. 

hamerslag, znw. m. (en onz?). In het Ned. is 
het woord onz.; zie de wdbb. - Ook: schapen
wolkjes. 11 Wat zit er 'en hamerslag an de 
luoht. Hamerslag, 

Regen met den derden dag, 
volksrijmpje, ook elders in Holl. bekend. Wel
licht heeft men bij het geven van deze naam 
aan die wolkjes gedacht aan de hamer van de 
dondergod. - Ook als naam van een perceel 
grasland te Wormer. 11 De Hamerslag. 

Hammenmeed, Hammenven, znw. vr. Stukken 
land te Assendelft, in Oflaatsweer. 11 De 
Hammenven of de Groote Meet. - Griete Ger
rits hammen ven, Claes Wouters hammen 
ven, Claes Symen de boers hammen meet, 
Gerrit Ham comsoosijt (cum sociis) ham
men ven, Maatb. Assend. (aO 1634). - De 
naam is afkomstig van de geslaohtsnaam 
Ham, door de vroegere eigenaar dezer lan
den gedragen. - Vgl. verder MAAD en VEN. 

hand, znw. vr.; zie de wdbb. 11 Wil-je 'en één
hands of tweehands stuk (een snee brood zo 
dik, dat men het met één hand vasthouden 
kan zonder dat het doorbreekt, of zo dun, dat 
men het met twee handen moet steunen)? -
Zegsw. Ergens het handje van heb
ben, neiging hebben iets te doen, dikwijls 
doen. 11 Hij het er erg 'et handje van, om laat 
te kommen. Evenzo elders in Holl. - Zie nog 
een zegsw. op KIND. 11 Vgl. vaders handje 
mag, op SPANBOTTEN. 

handhuks, znw. vr. Een huks met korte steel. 
Zie HUKS. 



handje-haal- hangseI 

handje-haal, znw. Een kunstje bij het tollen. 
De tol wordt dan niet op de grond gezet, maar 
op de hand teruggehaald en moet daarna op 
de vlakke hand "staan". 11 Willen we ers 
kijken, wie 't beste handje-haal doen ken? 
Ken-je ok handje-haal als ik? 

handkrik, znw. vr. Handvatsel van een zeis, het 
uitsteeksel aan de kolf, dat de maaier vast
grijpt (Westzaan). De gewone zen heeft één, 
de zw a a i boa m twee handkrikken. - V gl. 
KREK. 

handschoon, bnw. Traag om te helpen, onhulp
vaardig; letterlijk zijn handen schoon hou
dende of verschonende, sparende, dus: nooit de 
handen (voor iemand anders) uitstekende (de 
Warmer). 11 Je hoeve 'et hum niet te vragen, 
hij is altijd zo handsohoon. Zo'n handschone 
meid. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 38. -
V gl. SCHOONHANDS. 

handsleeds (uitspr. hanslees, met klemt. op 
han), znw. vr. Slede, die met de hand wordt 
voortgeduwd; in tegenstelling met p a a r d e
sI eed s. Zie SLEEDS. 11 Ze gane al met hand
slezen over de Zaan. Een handslesie (kinder
sleetje). - Zie SLEEDS. 

handstoel (uitspr. hanstoel, met klemt. op han), 
znw. m. In een papierfabriek. Een werktuig 
bestaande uit een vierkant houten blad op vier 
poten, die van onderen door latten verbonden 
zijn, en dus in gedaante overeenkomende met 
een stoel zonder leuning. De ha n d s toe I 
wordt o.a. gebruikt bij het ophangen van het 
papier in de droogschuur, en in de pakkamer 
bij het opbinden van het papier. Vgl. Groot 
Volk. Mooienb. I, pl. 16. 

handsvatel (uitspr. hansvátel, met hoofdtoon 
op han), znw. onz. Bij timmerlieden. Hand
vatsel, van een schaaf en een zaag (Wormer
veer). Vgl. VATEN. 11 Het handsvatel van 'en 
voorloper (zekere schaaf) heet wel de toot. 

handzaam (uitspr. hansaam, met klemt. op 
han), bnw. Zie de wdbb. - Ook van het weer. 
Lijdelijk, aangenaam. 11 't Weer is wel zo 
handzaam als gister; gisteravend was 'et bar! 
Nou die erge kou over is, is 'et toch heel wat 
handzamer. - Vgl.: Het (was) schoon de Wind 
Noordwest, en dus aanlandig ware, egter 
handsaam weer, aant. v. A. ROSKAM KOOL in 
BERKHEY, Nat. Hist. 3, 2028. 

hanebalk, znw. m.; vgl. HANIGBALK. 
hanehuinebollen, znw.; zie HUINEBOLLEN. 
hanekam, znw. m. Zie de wdbb. - Ook de be-

naming van zeker soort van klampen met twee 
gaten achter de roeden van een molen. Voor
dat zij zijn aangespijkerd vertonen zij enige 
gelijkenis met de kam van een ,haan. - Syn. 
lepe/rakje. 

hangaan (uitspr. hang-an, met klemt. op an), 
znw. m. Aanhang, nasleep. 11 't Is 'en hele 
bedoening (drukte) as ze te warskip (logeren) 
gane (gaan), want ze hebben altoos zoveel 
hangan (kinderen, kinderwagen, kleren en wat 
verder meegenomen moet worden). 
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hangel (I), znw. m.; zie HENGEL. 
hangel (lI), znw. onz. Vroeger hangels of 

hen gel s, dat thans nog slechts bij enkele 
oude mensen bekend is. Hengsel. 11 Het hangel 
van een ijzeren pot. Schuur 'et hengels ers op. 
- De vorm hangels, hangeles, henge-
1 e s is in de Middeleeuwen zeer gewoon; zie 
Mnl. Wdb. lIl, 84 en 342. Dezelfde letterkeer 
vindt men ook in stremmels, stijveis, 
zag els, voor s t rem s e 1, s tij f s e 1, z a a g
sel; zie aldaar. - Vgl. HANGELSTOOF. 

hangelstoof, znw. vr. Hengelstoof, stoof met 
een hengsel. Zie HANGEL Il. 

hangen (hong, 'ehongen), st. ww.; zie een 
zegsw. op DIEF en HAAR. 

hangeniersbalk, znw. m. In oliemolens en 
hennepkloppers. De horizontaal liggende balk, 
langs de haaien (heien) en stampers, waaraan 
de blokjes met de schortkneppels zijn be
vestigd, die dienen om deze te schorten. Zie 
Groot Volk. Mooienb. I, pl. 21; IJ, pl. 10. 

hangeniersblokje (uitspr. hanganiersblokkie, 
met hoofdtoon op niers en blok) znw. onz. In 
oliemolens en hennep kloppers. Houten blokje, 
waarin de schortkneppel bevestigd is, die met 
een touw wordt opgehaald en daardoor haai 
of stamper in de hoogte brengt en schort. Zie 
HANGENIERSBALK. 

hanger, znw. m. Zie de wdbb. - In een molen 
heeft men een paar ha n g ers aan de voeg
houten. Deze stevige houten dienen tot waar
borg, dat de kap bij harde wind niet kan wor
den opgelicht. Men heeft er een vóór aan de 
steunbalk en een achter aan de penbalk en 
onderscheidt deze als voo r ha n g eren ac h
ter h a n g e r. - Aan een regenbak. De vier
kante houten kokers, waardoor het regenwater 
uit de goten naar de bak wordt geleid. Synon. 
hangpomp. 11 De waterbak met zijn hangers, 
schooren, klappen en gooten, Catal. afbraak 
papiermolen (W.-Zaandam, begin 19de e). -
Ook: oorhanger. 11 Wat het die meid grote 
Ihangers; ze kijkt er scheel van. - Zo ook in 
Friesland. 

hanglok, znw. vr.; vgl. bij m ooi zet ten op 
ZETTEN. 

hangoor, znw. m. Opgeschoten knaap of meisje. 
Kinderen onderscheiden de mensen naar hun 
leeftijd aldus: van 1-10 jaar kind, van 10-20 
hangoor, van 20-30 jongeling, van 30-40 man, 
enZ. - Ook wel als benaming voor kinderen 
beneden de tien jaar. - Zo ook in de ook 
elders bekende zegsw. eerst mensen dan 
ha n gor en, ieder naar rang en stand. - In 
de 18de e. was ha n g oor gebruikelijk in de 
zin van sukkel; vgl. b.V. ALE WIJN, Beslikte 
Swaantje (ed. 1715), 19: "Met die bloed? Die 
drasbroek, hangoor, drooge jorden?" Het 
woord wordt door VAN DALE vermeld in de 
bet. van slordige vent, slordige vrouw. 

hangpomp, znw. vr. Aan een regenbak. Hetz. 
als hanger; zie aldaar. 

hangsel, znw. onz.; zie HENGSEL. 
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hangwal, znw. m. De laag liggende, slappe kant 
van een stuk land langs de sloot. - Zie synon. 
op FLORSWAL. 

hangzolder, znw. onz. Meestal in verkl. ha n g
zo I der tj e. In een oliemolen. De zolder
beschotten onder het wentelas-zolder, die daar 
zijn aangebracht om, als er iets van het 
gaandewerk mocht breken, de stukken op te 
vangen en de beneden werkende mannen voor 
ongelukken te behoeden. - Een ha n g z 0 I der 
is dus een hangende zolder. Vgl. Oost-Fri. 
ha n gel b ö n e, een klein plankenbeschot, dat 
onder de hoofdbalken is aangebracht en daar
aan door middel der zijmuren bevestigd is, 
zodat het aan de balken hangt (KOOLMAN), en 
Ned. hangkamer (VAN DALE), Mnl. hang
cam e r(k e) (De Gids 1890, 11 260 en 268), 
Mnd. hangelkamer (LÜBBEN). 

hanigbalk, znw. m. In de bouwkunde. Hane
balk; de horizontale balk, die boven in de 
dakstoel ter versterking der spruiten wordt 
aangebracht. Vgl. PIJTAK, Bouwk. Wdb. 200. 
- Obk de elders gebruikelijke vorm ha n e
b a I k is bekend. Gewoonlijk wordt het woord 
verklaard als te zijn de balk, waarop 's avonds 
de haan ter ruste gaat. 

Hannes, mansnaam. Verkorting van Joh a n
nes, doch als zodanig ongebruikelijk. - Zegsw. 
't Is 'en Hannes, 't is een lummel, een 
sukkel. 11 Wat ben-je toch 'en Hannes. - Een 
schele Hannes, iemand die scheel kijkt.
Evenzo elders in Holl.; deze uitdrukkingen 
zijn eerst in de jongste tijd aan de Zaan inge
voerd. - Vgl. de samenst. LULHANNES. 

hannik, znw. m. Meerv. hanniken. - 1) 
Zekere vogel. Zwarte kraai, roek. In deze zin 
bijna verouderd. - Algemeen bekend is echter 
nog de uitdr. schreeuwen as 'en hannik, 
vervaarlijk schreeuwen. - Vgl. KIL.: hanne
ken, Fland. monedula, graculus, & pica; 
hanne-wuyt, Fland. j. roetaerd; SCHUER
MANs:hanne, hannen, hannes, ekster, 
roetaerd (gaai), ha n n e w u i ten, Fra. pie
grièche. 
2) Een scheeuwend, scheldend wijf. 11 't Is 
zo'n hannik. 
3) Toverkol. 11 Kijk, dat's 'en hannik (dat oude 
wijf is een heks). 
4) Lummel, sukkel (de Wormer). 11 Je benne 
(bent) net zo'n hannik. - Ook: een stijve 
ha nni k, een houten Klaas, een harkerig 
persoon (Zaandam). 
- In de vorige eeuw was er een snuifmolen de 
Plathannik, doch deze is in 1757 afge
brand. Wat p I atb. a nni k betekent is echter 
niet meer bekend. 

hanskruier, znw. vr. Vroeger ook ha n s k u ier. 
Dagloner, los arbeider, die nu eens in dienst 
is van de een en dan van de ander; a1leen van 
boerenarbeiders en polderjongens. Weinig ge
bruikelijk. 11 Kijk, daar gaat 'en hanskruier; 
wat zou die hier doen moeten? De boer het 
'en paar hanskruiers in dienst 'enomen om 

hangwal - hapsnap 

zen land op te hoogen. Sekere gedeelte van 
Hanskuyers, die een Sandtfloot aengenomen 
hadden te verdiepen... Ook warender van 
dien hoop der Hanskruyers meerder by ge
komen, en wilden met lief of leet binnen de 
Poorte wesen, N.-Holl. Ontrust. 105. - In het 
N. van N.-Holl. en in W.-Friesl. is hans
k u ier nog gebruikelijk. 11 't Is maar 'en 
hanskuier. - Vroeger was het woord zeer ge
woon. 11 De drempel van de sluysdeuren is nu 
eerst gevonden ... van een Hanskuier, ge
naamt Frerik Jansz., die een grippel maakte, 
Chrono v. Medembl. 254. Elek dijckmeester 
quam om zijn werck te bekennen, hanskuyer 
quamer daer uyt alle pereken ... , elck wrocht 
om prijs al~ den stercken, VALCOOGH, Chrono 
v. d. Sype 73. Een beclach van de dijckmees
ters, basen ende hanskuyers die op ten Sype 
wercken: Wy arme dijekers, hanskuyers en 
Basen, die nu stadich aen den Sype laboreren, 
wat bennen wy een deel ydele blasen, wy 
lopen altijt met leghe en scheurde eleeren, 
ald. 9. - Het woord zal wel opgevat moeten 
worden als Ha n s-k u ier, Hans, die het land 
door moet kuieren om aan werk te komen. 
Daarnaast heet hij ook H a n s k r u ier, om
dat hij doorgaans de kruiwagen hanteert. Vgl. 
na n nek e m a a ier, Hanneke die uit maaien 
gaat. De ha n s k r u ier s zijn meestal vreem
delingen. 

hanskuier, znw. m.; zie HANSKRUIER. 
happen, zw. ww.; vgl. BEHAPPEN. 
happer, znw.; vgl. WINDHAPPER. 
hapscheer (met klemt. op hap), znw. m. Rare 

vent,' minachtende benaming voor een mans
persoon. 11 Ik loop daar allenig te wandelen 
en daar komt me zo'n hapscheer na me toe. 
Pas maar op as je in 'en logement benne; je 
weet maar niet wat voor hapscheer der bij je 
zitten komt. - De eigenlijke betekenis van het 
woord schijnt te zijn gerechtsdienaar; vgl. Fra. 
;h a p p e-c n a i r. Behalve in de zin van justitie 
en van diender, dievenleider. kent VAN DALE 
het echter ook voor vrek, inhalige kerel. In de 
omstreken van Deventer wordt hap s c her e 
gebezigd van een vrouw, die een grote mond 
openzet en allerlei wartaal uitslaat. Het woord 
is in de 17de e. zeer gebruikelijk. Vgl. b.V.: 
Oy zult hangen, schurk: messieurs die dezer
teeren, en paerden steelen, moet de hapschaer 
klimmen leeren, LANGENDIJK, Gedichten 11, 
213. De Meyt van Jems de Hapscheer, BURG
HOORN, Kluchthoofdige Snorrepypen (aO 
1644), 7. Maar waarom heeft hy me dan ver
rast? Die Hapscheer moest my waar schouwen, 
VAN DER HOEVEN, De Waarzegster (ed. 1715), 
83. - Vgl. VERHAPSCHEREN. 

hapsnap, znw. m. Mond. 11 'k Heb nog wat 
voor de hapsnap mee'ebrocht (lekkers, koek, 
enz.). Dat is voor de hapsnap. Je moete ok 
voor de hapsnap zorgen. - Evenzo ook elders. 
In de Beemster is een hapsnap of hap
snapper iemand die gebrekkig praat. 11 Het 



hapsnap - harig 

is een rare hapsnap (BOUMAN 39). - Hap
snap behoort bij happen en snappe, 
naar iets bijten, grijpen, happen. Vgl. VERHAP

SNAPPEN. 

hard, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Zegsw. 
't Is een harde verkeerde, 't is een man 
(of vrouw), die in het geheel niet deugt. - Zie 
nog een zegsw. op HAAR, en vgl. OVERHARD, 

ZWEEPHARD. 

Ook in de naam van verschillende stukken 
land met een harde bodem. II De harde camp 
(te O.-Zaandam), Custb. (aD 1740). 't Harde 
lant, het harde lants werff (te Assendelft), 
Polderl. Assend. I fO 31 rO (aD 1599). - Vgl. 
HARDE NAK. 

Hardenak, znw. m. (?) Naam van enige naast 
elkaar gelegen stukken land onder Assendelft, 
in Buitenhuizen. De Har den a k ken staken 
vroeger puntig in het Y uit. II De grote en de 
kleine Hardenak. - Die harde nack; d'oosterse 
hardenack; buitensdijcx over harde nacken, 
Polderl. Assend. I fO 3 rO (aO 1599). d'Oos
terse hardenacken, die helft vande westerse 
hardenacken, aid., fO 8 rO. Dat vierde paert 
inde westerse hardenack, aid., fO 11 rO. Dat 
vierndeel inde hardenack, aId., fO 19 r O (aD 
1599.) Genaemt Hardenack, Maatb. Assend. 
(aD 1635). - Vroeger was er ook een stuk land 
geheten Har t a a k, doch blijkens de ligging 
kan dit onmogelijk met de Hardenakken 
identiek zijn. Het is thans onbekend. II Noch 
een campgen veen genaempt hartaek, mettet 
ackertgen aende Zuytzyde daervan gelegen 
(bij de Delft), Hs. U. 20, f O 30 rO (aD 1581). 
- De oorsprong van de naam is onbekend. 
Har d ziet op de grondgesteldheid; nak wijst 
misschien op de vorm van het in het water 
vooruitstekende land, en kan dan hetzelfde 
woord zijn als nak, nek, het lichaamsdeel; 
zie NAK en vgl. de door de Wormer en Beem
ster ingesloten buurtschap Nek. - Misschien 
moet men echter afbreken Har d e n-a k. -
Die Nak e komt in de Middeleeuwen voor 
als naam van land onder Beverwijk. 11 Die 
nake, Hs. v. Egmond B, fO 4 VO (aO 1358). 
Hughe Heynrix z. (betaalt voor landrente) 
vande nake XI sc., Harde Wille vande naec III 

pond, Hs. v. Egmond, fO 101 VO (aD 1378). 
Dit land zal genoemd zijn naar het riviertje 
waaraan het gelegen was; vgl.: "den anderen 
gheyr, bi den Akene", VAN MIERIS 2, 63a (aD 
1306). De naam is thans onbekend, doch een 
buurt aldaar heet nog A k e r dam. V gl. ook 
Akendam bij Haarlem en Akersloot. -
Een sloot nabij de huizen Assumburg en Mar
quette heet de Ne ck s I oot, Kaart v. d. 
Uytw. SI. 16. 

harder (1), znw. m.; zie HERDER. 

harder (11), znw. m. Alleen in de uitdI. 't is 
een har der, 't is een lijder, tobber, ook 
iemand die nergens tegen kan; van een zwak, 
ziekelijk persoon. II Het-i nou alweer kou 
'evat? Och, it is ok zo'n harder. Ze is weer 
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an 't sukkelen; 'et is toch zo'n harder. Jij 
benne me ok 'en harder. In de vorige eeuw 
was het ook elders in Holl. bekend. - Men 
zegt ook: 't is een zwakke harder. II (Er 
is sprake van een plotseling sterfgeval. A. 
zegt:) Zo heen te sterven! (B. antwoordt:) Ja 
dien harder is een lyk, en nu van alle zorg, en 
druk, en smart, genezen, J. DULLART, Oratyn 
en Maskariljas (aD 1732), 30. - Harder 
komt van har den, dulden, verdragen, lijden. 

hardroeier, znw. m. - 1) Boot (giek of wherry) 
om hard te roeien. 11 Kijk ers, daar gaat 'en 
hardroeier. - Ook de puntige Oostzaner jollen 
worden wel hardroeiertjes genoemd. -
Vgl. Ned. harddraver, hardzeiler. 
2) Iemand, die in zulk een boot roeit. 1I Hard
roeier, mag ik mee? 

haremaker, znw. m. Daarnaast vroeger her e
mak e r. De fabrikant van haren voor de 
olieslagerij. Zie HAAR 2. - De bewerking dezer 
har e n is een erfelijk geheim in de familie 
Har e mak eren er is buiten haar slechts 
één firma, die ook haren maakt. II 15 Ditto 
is gestorve de vrou van de heeremaker, Journ. 
Caeskoper, 15 mei 1681. Desember 31 gestorve 
Trijn Claes Heeremakers, aid., 31 dec. 1696. 
21 Ditto gestorve Loppie Haremakers, ald., 
21 mei 1697. 21 Ditto gestorve Claes Jansz. 
Heeremaker, aid., 21 okt. 1697. 

haren, zw. ww., intI. Scherp zijn in de keel. 
Alleen in de uitdr. het haart in de keel 
(van rook, mist of damp, scherpe spijs en 
drank, enz., die de keel hees en droog maakt 
en aan het kuchen brengt). Gebruikelijker is in 
dezelfde zin het h a ast i n dek e e 1. V gl. 
HAZEN en HARIG. - Har e n in deze zin is ook 
elders in N.-Holl., in Friesl. en in Oost-Friesl. 
in gebruik en komt ook verderop in Duitsland 
voor (vgl. GRIMM, D. Wdb. IV', 27 haaren). 
Wij vinden het reeds in het Mnl. en Mnd. (zie 
de wdbb.) en bij KIL. In de 17e. e. komt het 
o.a. voor bij HOOFT (zie OUDEJANS 3, 10, en 
Wdb. op Hooft 126). - In de uitdr. het 
h a art er I a n g s, het gaat er rakelings langs 
(het verschilt geen haar of het was raak). 
Har e n in de zin van zeisen scherpen, van
waar h a ars pit zie aldaar), is hetzelfde 
woord in trans. opvatting; vgI. FRANCK 340. 

hares, bezitt. vnw. Uit h a a r 'e s, d.i. h a a r 
des. Haar, van haar. 11 Is 'et zijnes of hares 
(is dat voorwerp van hem of van haar)? -
Ook elders in Holl. In het Stad-Fri. hor r e s. 

harig, bnw. Dampig, mistig, met scherpe damp 
of nevel vervuld. Zie HAREN. I1 Wat is de lucht 
harig. 't Weer was gister puur goed, allenig 
'en beetje harig. May 17 moy warm weer, 
18 dO 'tselvige, 19 dO Nort-O. harige wint, 
Journ. Caeskoper, 17 mei 1699. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN) en in Oost-Friesl. 
(KOOLMAN); in het Stad-Fri. her i g. - Ook 
van gezaagd hout. Rafelig, ruig. 11 Wat is dat 
hant harig; de zaag is zeker stomp. - Vgl. 
HARIGHEID. 
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harigheid, znw. vr. Het harig zijn van de lucht. 
Zie HARIG. 11 Je hebbe 's zomers met dat hei
branden dikwijls last van de harigheid van de 
lucht. 

haring, znw. m. Daarnaast hêring. Zegsw. 
Zijn haring braadt hier niet, het be
valt hem hier niet, het gaat hem niet naar zijn 
zin; zie HARREBOMEE 1, 283: "Zijn haring wil 
hier niet gaar braden". - 't Is zo gezien, 
of men in de Marke na haring 
sc ho 0 t, 't is ongerijmd. Thans ongebruike
lijk. 11 Het (water van de Marke) is vers, en 
daar soet van smaak, soo dat men tot Warmer 
by wijlen een spreek-woordt voert, als yemant 
wat doen wil dat onmooghelijk schijnt, 't Is 
soa sien of men in de Marke na Haring schoot, 
SOETEBOOM, S. Arc. 466. - Een nu w e 
haring met een ouwe kop, benaming 
voor een man of vrouw die zich jeugdig voor
doet, maar niet heel jong meer is. 

haringband, znw. m. Bij de kuiperij. Zeker 
soort van band om vaten te binden, hoepels 
van omtrent 5 voet lengte; zie verder op 
STOELBAND. D e har i n g ban d werd vroeger 
vooral gebruikt voor haringtonnen; vandaar 
de naam. - Ook het gevlochten rijs voor dijk
werk wordt wel met haringband gebonden. I! 
Dezelve (tuinen) te vlechten met sterke tuin
latten of haringband, Hs. bestek dijkwerk 
(aO 1822), archief v. Wormerveer. Twee rijs
wiepen, wel gevuld en gesponnen en op iedere 
50 duim afstand met taaye haringbanden aan
sjorren, Bestek Communicatieweg (aO 1850), 
archief v. Assendelft. 

Harleveens, bnw. Alleen in de uitdr. 0 p zij n 
(oud) Harleveens, op ouderwetse manier, 
vreemd, raar, onhandig. 11 't Gaat op zijn oud 
Harleveens. JoIlie benne ok op zijn Harle
veens bezig. - Zie verder Ned. Wdb. I, 575. 

Harmen, znw. m. - 1) Mansnaam. Uit Ha r
man, bijvorm van Herman. - Zegsw. Een 
stijve Harmen, een houten Klaas. 
2) Timmermansgereedschap. Dommekracht. 11 

We zellen er de harmen maar onder zetten, 
aars krijgen we de boel niet opperdan (naar 
boven). Sonder met enige wint-boom en, har
mens off dommekragten daaromtrent enig 
gewelt te doen, Hs. keur v. Westzaanden 
(einde 17de e.), archief van Wormerveer. 
4 Dikke blokken, 4 harmens, 5 dunne rollen, 
2 lengen, Hs. invent. (Krommenie, aO 1797), 
provo archief. - In dezelfde zin ook elders in 
N.-Holl. (Taalgids 1, 112). 

Harn, znw. m. Naam van verschillende stukken 
land. I1 De Harn, de lage Harn, de groote 
Harn (alles bij O.-Knollendam). De Harn (op 
het Kalf, buitendijks), Polderl. Oostz. I 
(17de e.). - Te Ilpendam verstaat men onder 
een har n een klein poldertje, omgeven door 
een krag (kade). Onder Landsmeer ligt land, 
genaamd Har n kam p. 11 Pieter Heynis 
Harnkamp, de Harnen Campen, Keuren v. 
Waterl. 60 (aO 1683). - Harn is hetzelfde 

harigheid - hart 

woord als hor n. Het is de oude dialectisohe 
vorm, die als eigennaam is blijven voortleven 
naast het later in gebruik gekomen Hollandse 
horn. Vgl. Ofri. 'herna, horne, Pri. 
h e(r)n e, har n, Hindeloopens har n e; zie de 
wdbb. De betekenis van het woord is vooruit
springende hoek lands. Werkelijk liggen er van 
de vier thans ,bekende Harnen te KnoIlendam 
nog twee op een hoek. 

harp, znw. vr. In een pelmolen. Een grote lang
werpig-vierkante zeef, waarop het fabrikaat 
wordt gezift. Men heeft een ge pel d e-g ars t
harp en een korenharp. Buiten het werk 
heeft men vaak ook nog een staande harp, 
om stof en klander uit te zeven. 11 Verder 
moet hebben dese molen twee pelsteene, ider 
op een solder bisonder, met drie harpe en 
twee weyjerijje (waaierijen), reetschappe, kasse, 
pelmeelshokke, slagbalke, enz., Hs. bestek pel
molen (aO 1759), Zaan!. Oudhk. - Harp, zeef, 
is ook elders gebruikelijk (VAN DALE). Evenzo 
oh arp e n, ziften. Het woord zal wel identiek 
zijn met har p, het snareninstrument. - V gl. 
HARPDOP en UITHARPSEL. 

harpdop, znw. m. AIleen in het meerv. In een 
peLmolen. De garstdoppen, die bij het harpen 
worden uitgezeefd. Zie HARP. 

harpen, zw. ww., vg!. AFHARPEN. 

harpje (uitspr. harpie), znw. onz. Kleine koperen 
of ijzeren wervel (kikker) aan de zijkant van 
een venster, die belet dat het raam van buiten 
kan worden opengeschoven. 11 Doen de harpies 
op de raam. Ik had vergeten er de harpies op 
te doen. - Het woord is ook elders in Hol!. 
gebruikelijk en waarschijnlijk afkomstig van 
Fra. har p e, haak (LITTRÉ 2, 1986). 

harrel, znw. m. In verk!. har relt je. Een 
kleinigheid, een niets. 11 't Ken me gien harrel 
schelen. Ik heb er geen harreltje van 'ehad. 
't Is 'en harreltje te kort. Ikken geen harrel 
(niets) zien. Die meid voert geen harrel uit. -
De eigenlijke betekenis van het woord is vezel, 
haartje van vlas of hennep. Te Oud-Beierland 
is har rel in gebruik in de zin van vlas
stengel. In het Oost-Fri. en Ndd. betekent het 
vlasvezel (KOOLMAN 2, 42). Evenzo Eng. ha rI. 
VgL verder Mnl. Wdb. TIl, 221 op heerIe. 

harsens-Iap, znw. m. Vrouwenmuts, wollen 
vrouwenkap (de Wormer). Eigenlijk lap, die 
de harsens (hersens) bedekt. - Het woord 
was in de Zaandorpen en te Krommenie ge
bruikelijk. 

hart (I), znw. onz. Het lichaamsdeel. Zie 
zegsw. op WATER. - Ook een onderdeel van 
een pomp. Een cilindervormig s~uk hout, dat 
in de pomp wordt geschoven, boven de sluit
klep (hartklep), en waarboven de zuiger werkt. 
Het hart heet ook pomphart. 11 De Pomp 
met Pompstok, Hart en Emmer, Catal. af
braak papiermolen (W.-Zaandam, begin 19de 
e.). Twee harten en twee emmers, een partij 
ypen harten en emmerhout (hout voor em
mers) Verkoopings-Catal. (Koog, aO 1793). 



hart - heel 

Twee pompharten en een roedslei, Invent. 
molenmakerij (Zaandijk, aO 1846), Zaanl. 
Oudhk. In deze zin ook elders bekend. - V gl. 
ARMHART(IG), BITTERHARTIG, BURGERHART. 

hart (H), znw. onz.; zie HERT. 

hartig, bnw. Zie de wdbb. - Van hout. Een 
hartscheur vertonende. 11 Wat is dat 'en har
tige balk. Hartige delen en ribben benne de 
beste niet. 

hartklep, znw. vr. De sluitklep van een pomp. 
Zie HART I. 

hartstikke-doof, bnw. Stokdoof. 11 Die man is 
hartstikke-doof. - Evenzo elders in Holl. 

hartstikke-vol, bnw. Stikvol (Krommenie). 
De zaal was hartstikke-vol. 

haspel, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van een stuk land in de ban van Oostzaanden. 
Thans onbekend. 11 De haspel in Symon 
Heynen-weir, Polderl. Oostz. I (17de e.). -
Vgl. KRAAKHASPEL. 

*hassen, zw. ww.; vgl. OPHASSEN. 

havenen, zw. ww.; vgl. WANHAVEND. 

*havenig, bnw.; vgl. WANHAVENlG. 

haverslag, znw. Alleen in de uitdr. om 't 
h a ver sla g, om een haverklap, om de ge
ringste beuzeling, alle ogenblikken. 11 Hij is 
om 't haverslag boos. 

hazebloot, znw. vr. Hazevel, dat na door de 
hoede maker gebloot te zijn in papiermolens 
gebruikt wordt om lijm van te koken. 11 200 
pond hazebloten, Invent. papiermolen (aO 
1830), Zaanl. Oudhk. - Bloot alleen schijnt 
aan de Zaan niet meer bekend te zijn. Wel kent 
men ploot in de zin van schaapsvel zonder 
wol. Het woord komt ook elders in N.-Holl. 
voor. 11 Observatie van den ontfangh van 't 
Paelgelt (17de e.): Vellen, Schaeps-vellen, ge
naemt Blooten, sonder Wol, de 100 stucks 
0-1-8; Vellen genaemt Smaesjes,de 100 stucks 
G-I-0, Handv. v. Ench. 205. - Dit bloot is 
hetzelfde als bloot, kaal. - Vgl. ook PLOOT. 

hazelnoot, znw. vr. Daarnaast ha zen e u t. Zie 
de wdbb. - Ook als naam van de ronde knob
beltjes bij de wortel der zegge (Lat. Carex), 
die door de kinderen gegeten worden (Zaan
dam). Synon. katerkloot. 11 We gane haze
neuten zoeken. 

hazen, zw. WW., intr. Scherp zijn in de keel. 
Hetz. als haasten en haren; zie aldaar. 11 Die 
rook haast me in me keel. Als je zoveul wut 
in je soep doene begint 'et in je keel te hazen. 
- H a a s te n is gebruikelijker dan h az enen 
haren. 

hazezoen, znw. m. Een hazezoen geven. 
Zeker kinderspel. Twee kinderen nemen elk 
het uiteinde van een lange draad in de mond 
en eten die op, zonder daarbij de handen te 
gebruiken. Zijn hun monden bij elkaar dan 
geven zij elkander een h a z e z 0 e n. 

hebbeding, znw. onz. Onbruikbaar, nutteloos 
voorwerp. 11 Wat moet ik mit dat hebbeding 
doen. - Zo ook hier en daar elders in Holl., 
Friesl., Oost-Friesl. (KOOLMAN 2, 51), enz. 
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hebbel, znw. m. Alleen in de zegsw. 0 pee n 
hebbel en (een) dreb,bel, in de gauwig
heid, inderhaast, met kippedrift. 11 Toe ze 
mork (bemerkte), dat ze niet klaar kwam, het 
ze 't werk maar op 'en heb bel en drebbel 
'edaan 'emaakt. Wat heb-je dat weer op 'en 
hebbel en 'en drebbel 'edaan. 't Gaat op 'en 
hebbel en 'en drebbel en 'en kippedraf. - In 
de Beemster spreekt men van hep en drep, 
heppel en dreppel, hip en drip. 11 Dat 
gaat op een hep en drep. Ik kom maar even 
op een hep en drepbij u. Bij gebrek aan tijd 
moest het op een hep en drep gaan (BOUMAN 

41). - Vgl. ook BREDERO, Moortje 1467: 
,,'t Was moy, sey schalcke Jan, dat sy lieten 
haar ghekibbel: maar 't is telckens weer-an 
met een hibbel en dribbel". - H i b bel en 
dribbel komen van hibbelen en drib
bel e n, hippelend en dribbelend heen en weer 
lopen, en vandaar gejaagd bezig zijn. 

hebben, ODr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, 
ik heb, hew, je hebbe, rhewwe (en hew
j e, he j-j e), hij heb, het, we heb b e, he w
w e, j 0 11 ie heb b e, he w w e, ze heb b e, 
hewwe. VerI. tijd, ik had, je hadde, hij 
had (te Assendelft bij oude mensen ook 
'edde, d.i. hedde), we, jolIie, ze hadde. 
VerI. deelw. eh a d of 'h ad. Onbep. wijs. 
hebbe, hewwe. - Als hulpwerkwoord 
wordt heb ben gebruikt bij enkele ww., die 
in de algemene taal vervoegd worden met zijn, 
nl. zij n, blij ve n, g a a n, kom en. 11 Ik heb 
bij Jan 'eweest. 't Heb erge mooi 'eweest. Ik 
zou wel 'ebIeven hebben, maar ik kon onmo
gelijk. Heb-je gaan betalen? Had ze wat 
vroeger 'ekomme, dan had ze alles 'ezien. 
Evenzo in de Middeleeuwen en 17de e.; zie 
Mnl. Wdb. 111, 201; VAN HELTEN, Vonders 
Taal, § 60. - Zie een zegsw. op AARS en vgI. 
HADDEKES. 

hebberig, bnw. Inhalig, hebzuchtig. I1 Hij is erg 
hebberig. Wees nou niet zo hebberig, je hebbe 
al koek genoeg 'ehad. - Evenzo elders in 
N.-HolI. (BOUMAN 39). 

hechten, zw. ww.; zie HEFTEN. 

heef, znw. m. Een schepnet aan een lange, 
gaffelvormige stok. De he e f is dus drie
hoekig van vorm. 11 Item, rhebben sy noch 
Gekeurt, dat hem niemandt van de Inge
setenen hem sal vervorderen te Visschen met 
Schrop-netten, Heven, ofte diergeIijcke Instru
menten (keur v. Westzaanden, aO 1658), Priv. 
v. Westz. 245. Geen heef met ijs'ren hoep, of 
schrobnet zag ik graag, Hs. Visscherszang 
(Zaandam, aO 1752), Zaan!. Oudhk. - Zie WIP

HEEF. 

heel (1), bnw. en bijw. Daarnaast soms nog 
h ieL Zie de wdbb. 11 De hiele boel is stuk
kendo Woont-i deer (daar) hiel? - Ook in on
gewone toepassing. 't 1 s hier to ch zo h ee 1 
van d a a g, 't is toch zo druk en roezig (als er 
veel mensen komen, als er druk door elkaar 
wordt gepraat). 't Wordt me hee 1 voor 
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me 0 gen, alles wordt een waas, het draait 
voor mijn ogen (b.v. op een kermis, een ten
toonstelling, enz.). 

heel (11), znw. Voordeel. De woordenlijst in 
Karakterseh. 332 (aO 1816) vermeldt: "he e 1, 
voordeel". Het woord schijnt thans onbekend 
te zijn. Misschien werd het gebruikt in een zin 
als: "Daar heeft hij geen heel van gehad". -
Vgl. Mnl. heel, heil, geluk, b.v. Merl. 2969: 
Sathanas pensede om geen heel (niet om geluk 
aan te brengen), maer ombe der vrouwen 
scade (Mnl. Wdb. lIl, 261). 

Heemskinderen. - De vier Heemskinde
ren, naam van een oliemolen te O.-Zaandam. 
- Andere molens aan de Zaan heten de Re i
nout en de Rosbaaier. De benamingen 
zijn ontleend aan het volksboek der V ier 
He ems kin der e n; vgl. JONCKBLOET, Ned. 
Letterk.', Middeleeuwen 1, 418. 

heen, znw. onz.; vgl. HUINEBaLLEN. 

heenbruien, zw. ww.; vgl. BRUI-HEEN. 

heengaan, onr. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
tot aanduiding van het begin van een hande
ling, zonder dat er van gaan sprake is. Evenzo 
ook elders gebruikelijk. [[ Je gaan heen en je 
neme 'en droge doek, en dan wrijf je de was 
er goed uit. Je kijke of 'et in orde is en dUs 
gaan je heen en je hef te (hecht) de kous of. -
Hij ging weer werken heen. Ik zeI maar weer 
peuzelen heengaan (langzamerhand het werk 
hervatten). 

heer (I), znw. m. Zie de wdbb. - Ook als voca
tief gebruikt voor mijnheer. [I Dag, heer. -
Ook in de naam van verschillende stukken 
land, die eertijds het eigendom van de am
bachtsheer waren. [[ Die cleyne sheeren camp, 
Polderl. Assend. I fO 108 VO (aO 1600). Dhalve 
acker besijden sheerenkamp, dhelft vande 
cleyne sheerenkamp, aid. II fO 111 ,0 (aO 
1600). Mijns Heeren Landt (te W.-Zaandam), 
SOETEBOOM, S. Arc. 283. - Evenzo in namen 
van water. 11 Des Heeren watering (te W.
Zaandam, nabij de plaats waar het sl0t van 
Zaanden heeft gestaan), SOETEBOOM, S. Arc. 
298. - Zie JONKER, JONKHEER, STADHEER, 

STERFHEER, HERENHUIS, HEERLIJKHEID, en vgl. 
SARENWEG. 

heer (H), znw. onz.; zie HAAR 1. 
heerd, znw. m.; zie HAARD. 

Heerlijkheid, znw. vr. Naam van een stuk land 
onder O.-Zaandam. Vgl. HEER I. [[ De Heer
lijkheid. 

heesterig, bnw.; zie HAASTERIG. 

heet, bnw. Daarnaast h iet. Zie de wdbb. -
Het e blik s e m, zekere spijs; zie BLIKSEM. -

Ik wier er heet van, ik kreeg een kleur, 
begon te blozen. - Zie een zegsw. op VARKEN. 

hefbord, znw. onz. Bij de papiermakerij. De 
schuin op de hefstoel geplaatste brede plank, 
waarop de heffer de gehefte vellen papier legt. 
Zie HEFFEN en HEFSTOEL. 11 11 Hefborden 
oliphants, 9 dito royaal, 14 dito post, 20 dito 
schrijf (hefborden van verschillende grootte 

heel- hegton 

voor verschillende soorten papier), hout voor 
nieuwe hefborden, Invent. papiermolen (0.
Zaandam, aO 1806), Zaanl. Oudhk. 

heffen, zw. WW., trans. Bij de papiermakerij. 
De geperste vellen papier van de vilden nemen 
en op een stapel leggen. - Nadat de gekoetste 
vellen papier geparst zijn, worden de vellen 
één voor één door een werkman (h e f f er), 
van de vilden opgenomen en boven elkaar op 
het hefbord gelegd. Deze handeling heet 
h effe n. De vellen worden post voor post 
geheft. Is nu een post uitgeheft (geheel geheft), 
dan wordt de stapel nogmaals onder de pars 
gebracht en thans zonder vilden geparst. Daar
na wordt weer elk vel afzonderlijk opgenomen 
en neergelegd, wat ver h effe n heet. Zie ver
der HEFBORD, HEFSTOEL en VERHEFFEN. - Vgl. 
HAFFEN en HEFTEN 11. 

heffer, znw. m. Bij de papiermakerij. De werk
man, die het papier heft. Zie HEFFEN. 

hefstoel, znw. m. Bij de papiermakerij. Een 
soort van schraag of tafel op twee poten, met 
een klamp en een stijl van boven, waartussen 
het hef b 0 r d wordt geplaatst, waarop de 
gehefte vellen papier worden gelegd. Wordt 
een post in twee posten papier verdeeld, dan 
legt men op de hefstoel twee hefborden. De 
hefborden worden steeds schuin geplaatst met 
de laagste zijde naar het midden van de hef
stoel. - Zie HEFFEN. 

heft, znw. onz. Plaats, waaraan men blijft hef
ten (hechten); zie HAFT. - Ook overdr.: We 
hebben heel wet (wat) heften 'ehad (we heb
ben heel wat oponthoud gehad onderweg). -
V gl. HEFTEN I. - In verkl. he ff i e ook het 
gevolg van het blijven heften (hechten) met 
een kledingstuk: rafeltje. 11 Er zit 'en heffie an 
je jas. 

heftafel, znw. vr.; zie VERHEFSTOEL. 

heften (D, zw. ww. Daarnaast he c h ten. Zie 
de wdbb. - 1) Trans. Vastmaken, vasthechten. 
11 Heft die draad effen. 
2) Intr. Vast blijven zitten. 11 Me broek hef te 
an 'en tak en toe scheurde-i. Pas op, dat je 
niet mit je rokken heften blijve. Het wiel heft. 
Dat heft (houdt) niet. 

heften (11), zw. ww., trans. Heffen, optillen. 11 

Ik ken die zak niet heften, help me effies. Hij 
is 't heften wel 'ewend. Heft jij dat effen. -
Als term bij het opdragen van zaad, sreen
kolen, enz.: Twee zak heften! (het sein 
na de rusttijd (v r oom), dat de dragers het 
werk weer moeten hervatten). Zie verder 
VROOM Il. 11 We zelIen maar weer heften (het 
opdragen hervatten). 

heften (lU), zw. ww. Drinken, zuipen; vooral 
van jenever. I1 Gien wonder, dat die man op 
is; hij daan (deed) niks as heften. Eerst 
dochten we: dat's hier 'en droge boel, maar 
later bleek 'et, dat de gastheer toch wel 'en 
liefhebber van heften was. - Waarschijnlijk is 
dit hef ten wel hetzelfde woord als HEFTEN 11. 

hegton (hech-tèm), znw. vr. In de vishandel. 



hegton - heien 

Benaming van een best soort van tonnen, 
voor het verpakken van vis (b.v. ansjovis). 11 

In plaats van hegtonnen heb hij me zo'n 
rommel 'estuurd. - In de 17de e. ook als 
haringvat gebruikt. 11 Oock sal men op den 
brant het by-merck... niet meer moghen 
setten op den bodem (als voor desen) maer 
alleen ende expresselijcken op den buyck ofte 
duyghe van de hegtonne dat brant is (waarop 
het brandmerk staat), Handv. v. Ench. 223 b. 

hei (uitspr. haai), znw. vr. Heiblok. Zie de 
wdbb. - In een oliemolen. De zware houten 
stamper, die op de slagbeitel neerkomt en deze 
vastheit, en daardoor de olie uit het zaad 
slaat. Men heeft naast elkaar een h a a i en 
een los h a a i; de laatste dient om de wiggen 
weer los te slaan, als het zaad genoeg geperst 
is. Zie Groot Volk. MooIenb. 1, pl. 21 en 22; 
JII, pl. 3-5; Groo/ Alg. Mooienb. I, pl. 8. 11 

Hij staat an 'et haaitje (hij is blokmaalder). 
As de haai danst, gaat de wind stillen. - Hei 
in deze zin wordt reeds door KIL. vermeld. Zie 
ook SCHUERMANS, Suppl. 117. - Vgl. HElDOOF 

en KERKHEI. 
heid (I), znw. vr. Afgekort uit hei d e. Heide, 

dorre grond. Zie de wdbb. 11 De Dorre heid 
(naam van een stuk land onder Wormer). 
Noch twee heyde (op het Kalf), Polderl. 
Oos/z. J (17de e.). Vgl.: de bey de ne ve n 
(stuk ingebroken land in de Kalverpolder), 
Custb. (aO 1741). - Zie verder HElD IT, en vgl. 
HEILK. 

heid (II), znw. vr. Tegenwoordig verstaat men 
te Assendelft onder dit woord het stuk weg 
tussen twee welen (bruggen) gelegen. Om aan 
te duiden, waar iemand woont, zegt men: "Hij 
woont in de heid van (Jan A)" of "in de beid 
van (de weduwe B.)". Jan A of de wed. B. 
woont dan in het eerste huis van die hei d. In 
het Noordeind onderscheidt men in het bij
zonder de lange en de korte heid (tus
sen weel 2 en 3, en 3 en 4). Vroeger droegen 
deze ook de naam van Krommenieër
hei d. 11 Item, alle de kuylen en vervallen 
straet in de Crommenieër-heyt wederom te 
maeken, ter breedte van twee voeten, en over 
de hooge breg drie voeten, en voorts de weg 
in deselve heyt aen wederkanten van de 
Straet, met goede vaste aerde op te maeken, 
dat de weg in 't geheel de breedte behoudt 
van tien voeten, Handv. v. Asselld. 207 (a" 
1659). - De hei den zijn zeer verschillend 
van lengte. Het is dus niet waarschijnlijk, dat 
de benaming samenhangt met de oude Fri. 
vlaktemaat h a i d (VAN DALE). Aannemelijker 
is, dat oorspronkelijk alleen de weg, die door 
de he id (heide) liep, eveneens hei d heeft 
geheten, en dat men later, toen deze naam 
vergeten was en de stukken van de hei d als 
lange en korte heid werden aangeduid, 
hei d verkeerdelijk heeft opgevat in de zin 
van afstand van brug tot brug. Daarna is men 
elke afstand tussen twee welen, het gehele 
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dorp door, hei gaan noemen. - Dat werkelijk 
dat deel van Assendelft, waardoor de 1 a n g e 
en kor t e hei d lopen, vroeger hei d(e) heeft 
geheten blijkt uit de oude polderleggers. 11 Dat 
wonterlijcke madt inde heyde, die lange acker 
inde heyd. Polderl. Assend. I fa 299 ra (aa 
1600). Boeffweer in de heyd, aId., fa 345 va. 
Allert Claesz. vande heyd (d.i. wonende in 
de heid), aid., fO 344 va (aO 1600). Ook de 
sloot die door de hei d naar de N auernase 
vaart loopt en de Delft snijdt, heet op kaar
ten uit de 17de e. Heysloot of Heyde 
Sloot Kaart v. d. Uytw. SI. 12). Deze naam 
is thans onbekend. - Hei d is hetzelfde woord 
als Ned. heide. Dat het daar gelegen land 
zich thans in niets van het overige weiland 
onderscheidt, pleit niet daartegen; vgl. de ver
schillende wil der nis sen (zie WILLIS), die 
nu ook uit gewoon weiland bestaan. - Blijkens 
de Hei dg r ach t (zie aldaar) heeft ook in 
het Zuideind van Assendelft een hei d ge
legen. Ook onder Beverwijk vond men er een. 
11 Paridaen Hughen z. op die heet die helfte 
van XI viertel, Hs. v. Egmond B, fa 5 ra (aO 
1358). Pelgrim van der heet, aid., fa 46 ra. -
Zie verder HElD J. 

heiden, znw. m. De heidenen bennen an 
't erf d e el, het gaat er onordelijk toe, ieder 
doet wat hij wil. De uitdr. is ontleend aan 
Psalm 79: I, volgens de berijming van Dathe
nus: "De heyd'nen zijn in u erfdeel gevallen, 
sy hebben ontheylight onder hen allen den 
Tempel schoon". De Staten-vertaling heeft: 
,,0 Godt, Heydenen zijn gekomen in uwe 
erfenisse", de Biestken.~-bijbel en de Bijbel van 
Deux-Aes: "Heere, Heydenen zijn in dyn (u) 
erve ghevallen". - Men zegt ook: de hei d e
nen hebben het erfdeel. 

Heidgracht (uitspr. haaigracht), znw. vr. Naam 
van een water in het Zuideind van Assendelft. 
11 Een stuk land op de Haaigracht. - D'hem 
op de heydgraft, Polderl. Assend. VIII fO 189 
ra (aO 1657). De Haygraft, Maatb. Asselld. 
(aO 1635). - De Heydgracht zal wel ge
graven zijn door een vroegere hei d; zie 
HElD IJ. 

heidoof (uitspr. haaidoof), bnw. Doof; van 
knechts op een oliemolen, die het geluid van 
de haai moeten overschreeuwen, en dienten
gevolge hardhorig worden. 11 As je, zoas ik 
twintig jaren blokrnaalder 'eweest heb, is 'et 
gien wonder as je haaidoof benne. 

Heidsloot, znw. vr.; zie HElD Il. 
heien (uitspr. haaia), zw. ww.; vgl. HEI, LOS

HAAIEN en ONBEHAAlD. - 0 ver s c hel 
h a a i en, in oliemolens. Verzuimen de los
haai in werking te brengen, nadat de schel 
(vgl. op SCHELRAD) gewaarschuwd heeft, dat 
de k{)eken het vereiste aantal slagen hebben 
gehad. Overdrachtelijk gezegd van iemand die 
Over zijn taxe gaat, die meer verteert dan zijn 
bezitting toelaat. 11 Je moete niet over schel 
haaien; aars gaat 'et niet goed. 
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Heigrasmad, znw. onz.; zie HEILK. 

Heikeland, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder lisp. Thans onbekend. 11 Een vrij stucke 
lants genaemt heycke lant, Hs. T. 242, fO 15 
VO (aO 1613), provo arohief. - Vgl. Grote 
Boye Haykenvenne ende Enighewal (boven 
Alkmaar, aD 1343), Rek. d. Graf. V. Holl. 2, 
252. Missohien is Hei k e hier de mansnaam. 

Heileweer, znw. onz.; zie HEILK. 

heilig (I), znw. m. Prent, plaat, als prijs op 
school (Krommenie). 11 Wie de meeste som
men goed het, krijgt 'en heilig. Wat is dat 'en 
mooie heilig. Ze het 'en heilig verdiend. -
Oorspronkelijk was een hei 1 i g een prentje 
met heilige voorstellingen. Later werden zo 
genoemd alle prenten, onverschillig wat ze 
voorstelden. - In dezelfde zin is het woord 
gebruikelijk op Marken (WINKLER, Dialecticon 
2, 60). In Fries!. zegt men hei 1 ing. 

heilig (Il), bnw. Vrijaf, na de arbeid. 11 'sAvonds 
om zeven uur is 'et ·hemg. "Zo, is' et werk of?" 
"Ja hoor, ik heb heilig." Ik heb vanmiddag 
heilig. We hebben morgen heilig, want de baas 
is de bruigom. - Men arbeydt om rust; om 
der rusten wille is de avondt-stondt (als de 
arbeydt gedaen is, en men voor een kort 
tijdtje rusten sal) met den tytel van heyligh 
vereert, en men noemt het heylig-avont, als 
de werck-tijdt voor dien dagh geeyndight is, 
Predic. v. Oom Jacob Dirckx, 148a. - Deze 
laatste plaats (uit de 2de helft der 17 de e.) 
verklaart de oorsprong der uitdrukking. He i
I i g a v 0 n d in de zin van vieravond, avond 
voor een feestdag is nog bekend (VAN DALE). 

Vg!. ook Leidsche Keurboeken 500 (15de e.): 
,,(Si) en sellen... niet werken op heylige 
avonde langer dan si sien mogen bi den dage
licht". Bij COSTER, Tijsken V. d. Schilden 1376, 
leest men: "Vroech heylich avont, voor de 
middagh gedaen dat's de ouwe manier". In de 
zin van vrijaf vindt men het woord ook 
Handv. V. Ench. 300b (aD 1630): "Gheen 
Meesters sullen in hoopwerck (aangenomen 
werk) hare Knechts met dus ofte soo veel te 
wercken, heylichavondt moghen gheven, ofte 
eenigh hoopwerok besteden ofte overdragen, 
op poene van ses guldens. 

Heiligeweg, znw. m. Naam van een buurt te 
Krommenie. De Hei li g e weg ligt achter de 
keI'k en loopt daar op toe. 11 Hij woont op de 
Heiligeweg. - De naam komt reeds voor in de 
oudste maatboeken (begin 17de e.), maar is 
natuurlijk veel ouder. De oudste vermelding is 
uit het einde der 16de e. 11 Een vry stucke 
lant5, ghenaempt dye heilyghe weghs ven, 
Hs. U. 137 (aa 1592), provo archief. 

heilk (uitspr. haailok), bnw. In de naam van 
een weer lands onder Assendelft, in Buiten
huizen. Thans onbekend. 11 Heylke weer, 
Polderl. Assend. I fO 3 rO, 13 r (aO 1599). 
Adriaen Jansz. hayloke weer, Maatb. Assend. 
(aO 1633). Aelbert Huybersz. de huierman, 
hayLicke weer; Jannetge Eevers, mede genaemt 

Heigrasmad - heining 

haylicke weer, aId. (aO 1635). Hei I k, h a a i
I ik, zal wel zijn hei del ij k, heide-ach tig; zie 
HElD. Vgl. een ander stuk land te Assendelft 
genaamd Hei g r a s-m a d. - Is misschien van 
dezelfde oorsprong Hei 1 e wee r, Polderl. 
Westz. V fO 556 (te Wormerveer, begin 18de 
e.)? In deze late optekening kan de naam zeer 
goed verbasterd zijn. 

heimziekte, znw. vr. Heimwee. 11 Ze was 'en 
poos weg, toe kreeg ze last van de heimziekte 
en ze most weer nê huis. 

heinen, zw. ww., trans. De dichtgegroeide hei
ningsloten (grensslootjes) schoonmaken door 
de slappe kant der landen af te steken en op 
het land te halen. I1 In het voor- en najaar 
wordt er geordonneerd om te heinen. Welke 
(heiningsloten) alle behoorlijk moeten worden 
geheind en de kanten met de graaf afgestoken 
zonder met de zen te heinen, Proclamatie 
heiningschouw (Krommenie, aD 1893). - De 
eigenlijke betekenis van hei n e n is een erf 
afscheiden, door een grensslootje afperken, en 
in die zin komt het in de Middeleeuwen voor; 
vgl. Handv. V. Assend. 62: "Men sal schutten 
opten Uytterdijcken op ge1ijcke boeten als 
opten Hoogendijcken, ten waer dat de Uytter
dijcken geheyndt waeren van den Hoogen
dijek" (aa 1465). - Vandaar heining en 
hei n sloot, afsluiting, grenssloot; zie aldaar. 
In de algemene taal wordt hei n en gebruikt 
van het afperken van een erf door middel van 
een haag. Zie verder FRANCK en MnT. Wdb. op 
heinen. - Vgl. HEINHAAK, HEINHOOP en op
HEINEN. 

heinhaak, znw. m. Landbouwgereedschap. Een 
haak met drie tanden, aan een lange houten 
steel. De tanden maken met de steel een hoek 
van omtrent 60°. De heinhaak dient om 
de slappe kant van het land op te halen en 
om sloten van ruigte te zuiveren. - De tanden 
zijn aan de punten soms door een reepje ijzer 
verbonden. - Zie HEINEN. - Synon. flos, knip
haak, wa/haak. 

heinhoop, znw. m. Een hoop, gemaakt van het 
slik, riet en afgezakte land, dat bij het heinen 
uit de sloot is opgehaald. Zie HEINEN. 11 (Wij 
ordonneren), dat men behoorlijk moet heinen, 
de heinhopen op de dijk brengen, welke er 
heden zijn, vóór de 1ste Mey dezes jaars, en 
die er naderhand komen vóór de laatste 
schouw, Hs. keur (aO 1811), archief V. d. pol
der het Woud. 

heining, znw. vr. Smalle sloot, waardoor ver
schillende stukken land van elkaar worden 
afgescheiden (AssendeIft). Hetz. als heining
sloot. I1 De grensslootjes hieten heiningen, de 
vaarbare slooten vaarslooten. Jan van 't Veer's 
acker op Jan Ysbranden heyningh, Maatb. 
Assend. (aO 1634). De boete van alle de keure 
van dijek, wegh, weghsloot, Kayck, heyningen 
en vaarslooten te verhoogen, Hs. resolutie (aO 
1686), archief V. Assendelft. (Wordt geordon
neert) alle de Heyningen, strekkende van de 



heining.,... hekken 

Banscheyt van Crommenie af tot den Nieu
wen-dyk toe, schoon en klaar op te heynen, en 
te maken tot de wydte van vyf voeten (keur, 
aO 1741), Handv. v. Assend. 330.-Zie HEINEN, 

en vgl. HEININGSCHOUW, HEININGSLOOT, KIJK

OVER-DE-HEINING. 

heiningschouw, znw. vr. De jaarlijkse scholUw 
op de heiningsloten, in het najaar door dijk
graaf en heemraden gehouden. Zie HEINEN. -

Synon. halmerschouw. 
heiningsloot, znw. vr. Smalle sloot, dienende 

tot grensscheiding tussen verschillende stukken 
land. - Synon. heinsloot, heining, halmer, dil. 
11 Heiningslooten, te weten alle slooten die 
minder dan twee Meter, 260 mMo wijd zijn, 
Proclamatie heiningschouw (Krommenie aD 
1893). Alle heiningslooten (zullen) wijd 
moeten zijn tenminsten 1 Meter, 416 mM., 
aid. - Het woord wordt door VAN DALE ver
meld in de zin van greppel; aan de Zaan is 
het daarvan in betekenis onderscheiden. 

heinschouw, znw. vr. Hetz. als heiningschouw; 
zie aldaar. 

heinsel, znw. onz. De ruigte enz. die bij het 
heinen op de kant wordt gehaald. Vgl. HEINEN. 

heinsloot, znw. vr. Heiningsloot, grensslootje. 
Thans verouderd. Zie HEINEN en HEINING

SLOOT. 11 Dit namelicke ende tegenwoordige 
lant soo groot ende kIeyn alst hier gelegen is 
binnen sijn halmeren en heynsloten, daer wy 
al te samen op staen, Hs. dingtaal van zeven
tuigsrecht (begin 15de e.), archief v. Assen
delft. - Het woord is in de Middeleeuwen in 
N.-Holl. zeer gewoon; zie Mnl. Wdb. rn, 288. 

Heinstsem. Naam van land onder Krommenie. 
Thans onbekend. 11 Item noch daer an ghecoft 
bi Claes Vrederix zoon een mat lants leg
ghende in heynstsem, Hs. v. Egmond B, fO 9 
V O (aO 1355). _ Vgl. Oorkb. I, n° 204 (a 0 

1182-1206): "In Thorengheest (Dorregeest) et 
Abbatishem in Henstekeshem duas falcatio
nes". Wellicht wordt met dit Hen s t e k e s
hem hetzelfde land bedoeld. 

heister (uitspr. haistiJr), znw. m. en vr. Iemand 
die heistert, die gejaagd of driftig in zijn 
wijze van doen is. Zie HEISTEREN. 11 't Is toch 
zo'n heister; je ken nooit ers rustig bij haar 
zitten. 

heisteren (uitspr. haistara), zw. ww. - 1) Trans. 
Jagen, jachten, tot onnodige spoed aanzetten. 
11 Je moete niet zo heisteren we hebben nog 
tijd zadder (genoeg). 
2) In~r. Gejaagd en driftig bezig zijn, veel 
nodeloze omhaal maken. 11 Je moete 'et kal
mer doen, je heistere zo. Ze heistert altijd. -
Vandaar ook wurmen, veel moeite doen om 
een doel te bereiken. 11 Hij het er wat om 
heisteren moeten. 
- In de Beemster is hei s ter e n wroeten, 
wurmen, en wild spelen, klimmen, klauteren 
(BOUMAN 40). Het woord komt in soortgelijke 
betekenissen in vele dialecten voor; zie 
FRANCK op ihei s tere n, EPKEMA op hey s-
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ter jen en MOLEMA op h a i s ter n. - Vgl. 
HEISTER, HEISTERIG. 

heisterig, bnw. Gejaagd, driftig bezig zijnde. 
Zie HEISTEREN. 11 Wat ben-je heisterig, doen 
toch wat kalmer. 

heistok, znw. m. Heipaal. 11 Grenen, vuren en 
dennen hout, heistokken, juffers, kozijnen, 
ramen en wat verder verkocht zal worden. 
(Het pakhuis liep gevaar in te storten), dewijl 
niet alleen de pilaren, maar zelfs de koppen 
der heistokken bloot kwamen (bij de over
stroming), Hs. (aO 1825), Zaanl. Oudhk. 

hek, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. Hij is 
go e d b ij 't hek, hij is bij de hand, bij de 
pinken. - Zie HEKJE en HEKKEN 1. en vgl. 
RAFTERHEK, ROOHEK, SCHEERHEK en VERHEKKEN. 

hekelluchter, znw. m. Lantaren, die bij het 
hekelen wordt gebruikt. Zie LUCHTER. 11 Een 
hekelluchter (verkocht voor 5 stuivers), Hs. 
vei/boek (aO 1690), archief v. Krommenie. 

hekje (uitspr. hekkie), znw. onz. Pretje, gezel
lige avondbijeenkomst van jongelieden. Thans 
weinig bekend. V gl. HEKKEN Il. 11 Ik ben lest 
op 'en hekkie 'eweest. We hebben toch zo'n 
schik 'ehad op 'et hekkie. - Het woord was 
in de vorige eeuw ook elders in N.-Holl. ge
bruikelijk. Vgl.: Een hekje is een bezoekje, 
meest van jonge luiden, MARTINET, Het Vader
land (aD 1791), 372. Vaar is uit, moer is uit, 
het hek is van de dam; 't is hekje, de baas is 
uit, Hs. Kool. En alzo doen de Vrijsters ook, 
als z'uyt 't Hekjen gaan om een Strook (wan
deling aan paren), zo gaan zy na de Vryers 
zoeken, May-gift 111. 

hekken (I), znw. onz. Meestal in het meerv. 
hek ken S. De latten aan een molenwiek, die 
rechthoekig op de roede staan. Zij vormen 
tezamen met de kruislings er tegen gespijkerde 
ach ter z 0 men het latwerk, waarop de zei
len worden gelegd. - Zegsw. H ij I a at ge e n 
wind door de hekkens waaien, hij laat 
geen koeltje verloren gaan; overdr. hij doet 
met alles zijn voordeel. - In de 17de e. is 
he 'k ken algemeen gebruikelijk naast hek; 
zie de wdbb. op hek, hekke. - Vgl. HEKKEN

GAT en ONTHEKKENEN. 

hekken (H), zw. ww., intr. Alleen in de uitdr. 
van iet s hek ken, genot, plezier van iets 
hebben. I1 Ik heb er nog lang van 'ehekt (nog 
lang schik van gehad). Daar ken-je nog lang 
van hekken. Ik hek nog van dat maaltje 
(diner) bij jou an huis, VAN GEUNS, Zaandam 
407. - Hek ken is plezier, pret hebben. In 
de vorige eeuw was het in geheel N.-Holl. ge
bruikelijk voor een pretje maken. Vgl. Hs. 
Kool: "h e k ken, gezelschap noodigen. zel
schip nooden, smullen, goede cier maken, als 
de oude lui niet thuis zijn". 11 Een Meyd die 
wonder gaaren hekt, ja op het Hekken is ver
gekt, ... die (heeft) dit door de gewoont', dat 
zy haar alteyd vriend'lijk toond, wanneer zy 
met een Vryer malt, May-gift 58. En als de 
zotte trage Truy, dan 's Avonds krijgt een 
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grage buy, om mee te wezen daar men Hekt, 
(dan word) zy al zwygend' (omdat zij geen 
woord zegt) ... begekt, aId. 61. - Zie HEKJE. 

hekkengat, znw. onz. Het gat in de roede van 
een molen, waarin een hekken gestoken wordt. 
Zie HEKKEN I. 11 We moeten nou de hekken
gaten beitelen. 

hel (I), znw. vr. Zie de wdbb. - In een pel
molen. De onderste zolder, die zeer laag en 
donker is. - In paltrokken als benaming voor 
het onderste (donkere) gedeelte van de molen, 
het inwendige van de ringmuur. - Ook als 
naam van stukken land te Wormer, Westzaan 
en Assendelft. 11 De Hel. - De Hel te Assen
delft was vroeger zeer slecht en slap land. -
Zie over dergelijke benamingen elders: WIN

KLER, De Hel in Friesland in Friesche Volks
almanak v. 1894. Vg1. ook HEMELRIJK en 
LEVERZEE. 

hel (II), znw. vr. (?) Daarnaast hel t en hal. 
Bevroren plek in de grond; Ned. hal, onz. 11 

De hel zit nog in de grond. Zolang de heit 
niet uit de grond is ken-je niet grippelen (geen 
greppels graven). De snouw is wel ontdooid, 
maar 'et water ken nag niet wegtrekken, want 
de hal is nag niet uit de grond. - In de Beem
ster spreekt men van het hel t (BOUMAN 40). 
V gl. FRANCK op hal. 

'Ilelderop, znw. Jenever, klare. 11 Hij lust wel 
helderop. Geef me nog maar 'en glaasje hel
derop. - Evenzo elders in Holl. 

helekendal, bijw. Daarnaast h iel e ken dal 
en h i 11 ek end a 1. Geheel en al. - Samentr. 
van he e 11 ij ken de al. 11 Hij is helekendal 
in de war. 't Is hielekendal uit de mode. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 40; Taal
gids. 6, 309). 

helendal, bijw. Daarnaast h iel end a 1. Ge
heel en al. - Samentr. van heel ende al. 11 

Nou is 'et hielendal stukkend (stuk). - Evenzo 
elders in Holl. en in Fries!. 

helft, znw. vr. Daarnaast half t. Zie de wdbb. 
I1 Dat is de kleinste halft. 

helhaak, znw. m. In oliemolens. Een ijzeren 
stang met omgebogen punt, die gebruikt wordt 
om het vuur in het vuister uit te halen of op 
te poken. Vgl. Ned. hel. - Overdrachtelijk 
ook voor helleveeg. 1\ Nou hew ik me nuwe 
buurvrouw ers horen skelden: wet 'en hel
haak! 

helling, znw. vr. Schuin aflopende scheepswerf, 
plaats waar schepen hersteld worden. Evenzo 
elders in Holl., Fries1. en NederduitsI. Ook 
reeds in het Mnl. Zie de wdbb. 11 Het schip 
moet op de helling. - Ook wel gezegd van 
ziekelijke personen, die tot herstel van hun 
gezondheid hun gemak moeten nemen. - Zie 
de samenst. HELLINGBAAS, HELLINGMAN, HEL

LINGMANSBAAS. 

hellingbaas, znw. m. Scheepstimmermansbaas. 
Zie HELLING. 11 Loop ers na de hellingbaas. -
Evenzo in Fries1. 

hellingman, hellingmansbaas, znw. m. Hetz. 

hekken-hem 

als hellingbaas; zie aldaar. 11 Ze geve den 
knecht elk een kwartje, die metien het jachie 
sloit, om het, as het dag is, né de helling
mansbaas te brenge, Sch. t. W. 280. 

help, znw. vr. Schoonmaakster, werkvrouw, die 
op bepaalde dagen het grove huiswerk komt 
verrichten. 11 De help moet vandaag 'et zolder 
klaren. Dingesdags en Zaterdags komt er 'en 
help. De help of meid, Hs. reisverhaal (aD 
1820). - Vgl. Ned. noodhulp, in de 17de e. 
ook hulp in nood, en Mnl. helpe (hulp) 
in de zin van helper (b.v.: helpen ende 
draghers van wine, Rek. v. Brugge v. 1302, 
113); zie Mnl. Wdb. lIl, 309. 

helpen (holp, 'eholpen), st. WW., trans. Zie de 
wdbb. 11 Hij holp me van de wal in de sloot. 
Wat se arbeiden holp weinig, SOETEBOOM, 

S. Arc. 571. - Zie een zegsw. op SMID, en vg!. 
HELP. 

helt (I), znw. vr. Greep, handvat, van een 
spade, mestvork, kloet, enz. 11 De helt van me 
graaf (spade) is er of. Die nuwe helten bennen 
toch heel wet handiger as de ouwe. - Evenzo 
elders in N.-Holl en in Fries!. In de vorm 
,h i I t wordt het ook door VAN DALE opge
geven. Zie verder Mnl. Wdb. 111, 318, op 
hel t e, waar ook de overeenkomstige woor
den in andere talen worden medegedeeld. 

helt (II), znw.; zie HEL 11. 
hem (1), znw. m. Naam van vele stukken land. 

Steeds aan het water gelegen buitendijksland. 
Door de verschillende inpolderingen zijn vele 
hem men later midden in het land komen 
te liggen. In tegenstelling met het land bin
nensdijks zijn zij niet in weren afgedeeld. 
Tegen de aanslag van het water worden de 
hemmen door een kleine dijk beschermd. -
Doorgaans omvat een hem een aantal per
celen land. Afzonderlijk dragen ook deze de 
naam van hem, bij verkorting voor I a n cl i n 
de hem of stu k hemland. - Het woord 
is in dezelfde zin in geheel N.-Holl. en Fries!. 
gebruikelijk en komt ook elders voor. In een 
Vla. oorkonde van 1272 (Tijdschr. 11, 306) 
wordt hem, hem mek i n, gebruikt in de zin 
van aangeslibd land. In het Oost-Fri. en 
Noord-Fri. (KOOLMAN 2, 21) en in het Wvla. 
(DE BO', 45 op a m) is ham een weide, die 
door grachten is afgeperkt. Vgl. verder Mnl. 
Wdb. lIl, 63 en 319; RICHT HOF EN 794; BOS

WORTH-TOLLER 506a; PAUL u. BRAUNE'S Beiträge 
17, 317. 11 In parvo Hem tres pascuas. In 
Nollekte Hem unam pascuam et lIlI pascuas .. 
In Ger\t'ardes hem sex pascuas et quarta pars 
pascue. Ab occidentaIi parte Flet (Vliet) quar
turn decimum hem a via usque in Hi (Y?) ... 
In Wolbodenkehem duas facationes (onder 
Assendelft, aD 1182-1206), Oorkb. I, n° 204. 
Twee gheerse in Florens ,hem (aldaar, 13de e.), 
Hs. v. Egmond, fO 11 rO. Een stuck lants ... 
leggende in de hemmen (Assendelft, aD 1580), 
Hs. U. 19, fO 183 rO , provo archief. De wilde 
hem (te Assendelft op de Hornsloot; een stuk 



hem-hen 

land, waarop veel wildernis groeit); reeds in 
de 16de e.: Thien hondt landts opt suyt endt 
in de wilde hem ende Pieter Cobben hem 
(aa 1583), Hs. U. 20, f O 127 rO , provo archief. 
Symon Jansz. de hemme achter syn eyghen 
huys, Claes Claesen Wijffes de uytterhem op 
de Haygraft, Jacob Joosten hem, Willem 
Jansz. 't hemmetge op de Haygraft, Jan 
Engelen Scheepmaecker achterhem, Gerrit 
Engelsz. smalle hemmetge op de Haygraft, 
Jan Dirck Maerses de hem van Jan Nielen 
aen de wedl, Maatb. Assend. (aO 1635). Bo
venhem, Polderl. Assend. I fO 336 VO (aO 
1600). Thans nog bekend onder de naam van 
Binnen- en Buiten-Bovenhem, aan weerskan
ten van de zeedijk bij de Nauwe Vliet. Is dit 
hetzelfde land, dat in de Middeleeuwen onder 
de naam Boevenhem (zie aldaar) voorkomt? -
De Hem (stuk weiland in de Kalverpolder; 
idem op de Koog). - De Hem onder W.
Zaandam bij de Hollesloot, uitstekende in 
het IJ (vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 12); thans 
in de IJpolder besloten. Vandaar de benaming 
Hem b rug voor de spoorbrug over het 
Noordzee-kanaal bij Zaandam. - De landen 
in de Hem gelegen heten ook hemlanden. 
11 De Hem-landen (bij Zaandam), SOETEBOOM, 
S. Arc. 283. Hemmenlandt (onder Assendelft, 
in Buitenhuizen), Polderl. Assend. I fO 11 rO 

(aa 1599). IJsbrant Claesen, genaemt Hemme
lant, Maatb. Assend. (aO 1635). - Evenzo: die 
hemacker (te Assendelft), Polderl. Assend. I 
f O 71 r O (aa 1600). - Zie verder de samenst. 
BOEVENHEM, BREEHEM, DOBBENHEM, HEINSTSEM, 
KOSTERSHEM, KRUISHEM, LAFHEM, MARIE(N)HEM, 
REUDEHEM, STEKENHEM. 

hem (11), vnw.; zie HIJ. 
Hemakker, znw. m.; zie HEM I. 
Hembrug, znw. vr.; zie HEM J. 
hemd, znw. onz. Daarnaast te Assendelft soms 

hiemd. Zie de wdbb. - Zegsw. Iemand 
het hemd krap om het achterste 
spa n n en, het uiterste van hem eisen. 11 

Heeren, span me het hemd niet zoo krap om 
het achterste, want as ik me dan bok (buk), 
dan scheurt het, uit een verzoekschrift om 
vermindering van hoofdelijke omslag, aO 1893. 
- (Van iemand, die zeer stijf en statig loopt:) 
Hempie raakt me buikie niet, hoofie 
(hoofdje) komt niet uit de plooi, gatje 
gaat te kerremis. - Vgl. HEMDJE-LICHT-OP 
en ZIJDENHEMDJE. 

hemdje-licht-op (uitspr. hempie-licht-op), znw. 
Zeker soort van borrel, jenever op een bijzon
dere wijze vermengd. - Evenzo elders N.-Holl. 

hemdsrok (uitspr. hemsrok), znw. m. Zeker 
kledingstuk voor mannen. Hemdrok, over
hemd van wollen stof. 

hemel, znw. m. Zie de wdbb. - in de houtloods 
van houtkoperijen. Benaming voor een ge
deelte der schuur dat in kleinere vakken is 
afgedeeld, zodat men er een aantal soorten 
van hout afzonderlijk kan leggen, boven en 
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naast elkaar (zoals de stukken goed in een 
lappenwinkel). 

Hemelrijk, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Wormer, dat als een punt tussen de 
Enge- en Wijde-Wormer, uitsteekt. Ook bij 
Westzaan lag vroeger land van deze naam, 
doch dit schijnt ~hans onbekend. 11 't Hemel
ryck, Kaart v. d. Uytw. SI. 12. Het hemel
rijck, Polderl. Westz. 111 fO 1 rO (aO 1644). -
Ook een uitstekende punt lands onder Koedijk 
bij het Kleimeer heet aldus; zie Kaart v. d. 
Uytw. SI. 10. Een dergelijke hoek, die bij Sint 
Maarten in de Zijpe uitstak, heette vroeger de 
Hem e I rij k s hor n, welke naam reeds in 
1319 voorkomt (VAN MIERIS 2, 214); zie DE 
VRIES, Kaart v. Holl. Noorderkwartier 25. -
Onder Oosterblokker vindt men een stuk land 
genaamd het Par a d ij s. - V gl. HEL I. 

Hemland, znw. onz.; zie HEM I. 
hemmeteutje, znw. onz. Een leutig onhandig 

vrouwspersoon (de Koog). 11 Ze is toch zo'n 
hemmeteutje. 

hen (1), znw. vr. Verkl. he nt je. Zie een zegsw. 
op HAAN. - Vgl. de samenst. RIETHEN. 

hen (II), voorz.; vroeger ook bijw. Dicht bij, in 
de nabijheid van. Thans nagenoeg verouderd. 
11 Hij woont hen de kerk. - Hen is ontstaan 
uit het oudere henne, hende. 11 Als men 
door een Verkijker kijkt, een ding dat ver is 
hende lijkt, SCHAAP, Bloemt. 90. - In de Mid
deleeuwen en 17de e. is hende in Holl. zeer 
gebruikelijk; zie Mnl. Wdb. lil, 327; OUDE
MANS, Wdb. op Bredero 147; Tijdschr. 3, 276. 
11 Als des Menschen leven is op het endt, soo 
is hem t'oordeel en gherechte hendt, VALC
OOGH, Regel d. Schoolm. 88. lk legh in 
dieper noodt, omcinghelt van de doodt, en 
hende by 't verderven, c. RHIJNENBURGH'S 
Vreughde-bergh (Hoorn, aO 1664), I, 18. KIL. 
noemt hende Fries. Ofri. hend, heind. 
De latere Fri. vorm is hei n; vgl. EPKEMA 
202. Elders in N.-Holl. is nog ,gebruikelijk 
(niet) hen of omtrent, (niet) bij of om
trent (Taalgids I, 112; hij was er niet hen 
noch omtrent, Hs. Kool). Algemeen Ned. is 
heinde en verre. Zie verder HENNEBIJ in 
de betekenis van bijna. 
- Compar. hender. Nader, dichterbij. Hen
der noch verder (gewoonlijk herder 
noc h ver der) is nog gebruikelijk. 11 ik loof 
niet, dat ik dat zakie klaar speel: ik kom er 
herder noch verder mee. We komme met al 
dat gezeur hender noch verder. Het woord is 
verouderd. 11 Voort sal hem niemant vervor
deren te delven in het Riet-lant voor Pieter 
Smits, opten Overtoom, hender aen de Wal 
als de lenghte van een halve roede, elck spit 
dat bevonden sal werden hender gedolven te 
wesen orte ,boete van twee Kennemerschel
lingen (keur v. Oostzanen, aO 1644), LAMS 725. 
Tot Warder, kanmen hender noch verder, 
SOETEBOOM, Hist. v. Waterl. 36. Dit spot
rijmpje op het moeilijk te bereiken dorp War-
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der is thans verbasterd tot: Van Warder ken-je 
harder noch varder. 
- Super!. hen s t, bnw. Het dichtstbijgelegen. 
Thans verouderd. 11 Noch twee campen veen 
in Baertges weer over die verste Reeff, ende 
noch drie ackertges int zelve weer binnen die 
henste Reeff (Assendelft, aO 1580). Hs. U. 19, 
fO 133 vo, provo archief. Een stucke lants 
genaempt het :henste Mr. Jannes lant (West
zaan, aO 1603), Hs. T. 50, fO 279 vO, proVo 
archief. Die henste leyokveen in Havicken
weer (vgl.: die uyter leyckveen int selffde 
weer), Polderl. Assend. II fO 67 VO (aO 1600). 
't Henste madt in Jan Koenen-weer, aid. VII 
fO 13 rO (aO 1657). De henste ven (te Krom
menie, beoosten de Vaart, Hs. (aO 1702), 
archief V. Krommenie. - Evenzo elders in N.
Holl.; vgl. Keuren V. Waterl. 55 vgl.: de 
Henste buyter Breecxsloot, de Henste durck 
sloot (Landsmeer, aO 1685). - In de Middel
eeuwen komt de oudere vorm hen des t voor 
in de naam van een paar weren lands onder 
Velzen: dat hendeste dammer of dam
weer (thans nog bekend als Hindersche 
Dammer en gelegen aan de Westlaan) en 
dat hendeste laenweer. 11 Item in dien 
hendesten dammer anderhalf mad, Hs. V. 

Egmond, jO 13 VO (13de e.). Item in den hen
desten dammer die helft van anderhalven 
made, aid., fO 13 VO en 14 rO. Die helft van 
anderhalven made in den hendesten dammer, 
aid., fO 15 V O en 16 rO. Item 11/2 mat made 
in den hensten dammer, aid., fO 39 rO. Een 
vierendeel van enen zuade (zwade) in den 
hendesten laenwere, aid., fO 14 rO. Vgl. Mn/. 
Wdb. lIl, 328, waar ten onrechte een andere 
bet. voor het woord wordt vermoed; de daar 
vermelde vormen henderste en hentste staan 
niet in het Hs. 

hender, bijw. (compar.); zie HEN 11. 
henfuik, znw. vr. Bij vissers. Zeker vistuig. Een 

fuik met drie schuttings waarvan er één aan 
de fuik vastzit; de andere worden er los tegen 
aan geplaatst. De hen f u i k dient om paling 
te vangen. Bij het vissen in sluizen, zet men 
aan de ingang een s 1 u i s f u i k en daarachter, 
dicht bij de sluisdeuren, een omgewende he n
f u i k, waarvan de opening dus naar die 
deuren is gericht. De meeste paling zwemt 
over de sluisfuik heen, maar duikt als ze bij 
de sluisdeuren komt en wordt dan in de hen
fuik gevangen. Deze fuiken hebben hun naam 
misschien, omdat ze "hender" (dichter) bij de 
sluisdeuren worden gezet; zie HEN 11. 

hengel, znw. m. Daarnaast ha n gel. Hengel-
roede. Zie de wdbb. 

hengelaar, znw. m.; zie een zegsw. op HOPEN. 

hengels, znw. onz.; zie HANGEL 11. 
hengeltouw, znw. onz. In een koestal. Het touw, 

waarmede de staart der koeien opgehouden 
wordt. Het hengeltouw hangt aan een 
haak; er is een wartel aan bevestigd, die van
zelf aanschuift en zodoende het lossohieten 

hen - hennepklopper 

van de staart belet. Soms ook doet een 
A-vormig hout, dat de A heet, de dienst van 
de wartel. - Synon. staartlijn. 

hengsel, znw. onz. Daarnaast hangsel. Zie 
de wdbb. De oude vorm is ha n gel s; zie 
ha n gel Il. V gl. SLAG HENGSEL. 

hengst, znw. m.; zie BOE RE-KARHENGST. 

hengstebos, znw. m. Alleen in het meerv. 
he n g S te bos sen. Zeker soort van gras, 
dat het vee niet gaarne eet en dat dus als 
bossen op het land blijft staan. Lat. Deschamp
sia caespitosa (OUDEMANS, Flora 3, 257; VAN 

HALL, Landh. Flora 264). De benaming 
hengstebossen is gebruikelijk te West
zaan. Daarnaast spreekt men van hen g s t e
gras. Elders heet de plant hondsbossen 
of ben t; zie aldaar. 

hengstegras, znw. onz. Hetz. als hengstebossen; 
zie aldaar. 

hennebij, bijw. Bijna. 11 Daar was ik hennebij in 
'en wak 'eraakt; gelukkig dat ik 'et nog net 
zag. De bal vloog hennebij in de raam. Ik had 
hennebij een prijs 'ewonnen. We benne henne
bij thuis. - Soms ook dichtbij, nabij. 11 Hij 
woont hier hennebij. - In deze zin ook b ij
hen; vgl. Mnl. Wdb. op bihende. Dit is 
echter nagenoeg verouderd. 11 Het is daar 
biihen (dicht in de buurt). Hij woont bijhen. -
Hennebij staat voor hendebij; zie HEN II. 
Het woord komt ook bij de 17de-eeuwse Am
sterdammers voor; vgl. SPIEGHEL (ed. VLAMING) 
268: Heynde by kost niet. 

hennegat, znw. onz. Zie de wdbb. - Knikke
ren u i t het hen neg a t, de knikker met de 
nagel of knokkel van de duim voortbewegen, 
in plaats van hem te schieten tussen duim en 
vinger,' nagelen. 

hennehuis, znw. onz. Kippenhok. Thans ver
ouderd. 11 Ten vierden, soa en sal niemant dit 
padt betimmeren met een hennehuys of iets 
anders tot nadeel van 't pad, Hs. (Zaandijk, 
aO 1714), verz. Honig. 

hennep, znw. m. Zie de wdbb. - De zeildoek
fabrikanten onderscheiden drie soorten van 
hen nep: de mannelijke hennep (b r a a k
hennep of gelling), de vrouwelijke 
(s eh i lh e n nep of sc h i I) en de onzijdige 
(benthennep of bent). Deze laatste is 
taai en donker. - De elders gebruikelijke 
naam voor vrouwelijke hennep, z a a i 1 i n g, is 
onbekend. Elders in N.-HoII. spreekt men 
echter van za li n g. 1I Van nu voortaen (sal) 
niemandt hem vervorderen eenige Netten ofte 
Verrendeels ter Marckt te brengen, ofte te 
verkoopen, daer eenighe Salingh ofte Zaet
drager inne ghewrocht ende gebreyt is, ofte 
die van Hennip gemaeckt zijn, daar de fijne 
Hennip uyt genomen is, Handv. V. Ench. 232a 
(aO 1624). 

hennep klopper, znw. m. Ook hen nep k lap
per s mol e n. Een windmolen, waarin de 
hennep, na gekraakt te zijn, wordt gebeukt, 
om de hennepvezels fijn te kloppen. Zie Groot 



hennepklopper - Heubelen-akker 

Volk. Mooienb. 1I, pl. 10. - Evenzo elders in 
N.-Holl. In andere streken heten deze molens 
beu kmo I e n s (KUYPER, Technol. 2, 309). 

hennepkloppersmolenaar, znw. m. Iemand die 
op een hennepklopper maalt. 11 Hennipclop
pers-molenaers, hekelaers, scheerders, drijl
ders, etc., Hs. keur (aD 1732), archief v. 
Krommenie. 

hennepui, znw. onz. Pul van een hen, kuiken. 
Zie PUL. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

86). 
henst, bnw. (superl.); zie HEN 11. 
herder, znw. m. Daarnaast harder. Zie de 

wdbb. - Ook in de naam der molens de 
Harder (te Wormer) en het Harders
kind (op de Koog). - Eertijds stonden te 
Zaandijk de papiermolens de Har der, de 
Harderin en het Harderskind. 

herenhuis (met hoofdtoon op huis), znw. onz. 
Gemeentehuis; ook vergaderplaats van dijks
en polderbestuur (de Wormer). - Vgl. de her
berg het Here nh u i s, nabij het Kalf aan 
het begin der Wormer. - Evenzo in de Beem
ster (Taalgids 2, 103). - Ook KIL. vermeldt: 
heren-huys, raed-huys, stad-huys, 
domus augusta. 

herfst, znw. m. Daarnaast soms horfst (uitspr. 
hàrfst). Zie de wdbb. 11 't Is horfst. - Zo ook 
elders in Holl.; vgl. b.V. VAN ELSLAND, Mor
genspraak tusschen Jaap en Kees, 8. 

hering, znw. m.; zie HARING. 

herkauwen, zw. ww.; vgl. NEERKAUWEN. 

herrie. Term bij sommige kinderspelen. - 1) 
Bij het slofje-onder spelen. Degeen die de 
slof heeft roept, terwijl hij daarmede op de 
grond klopt, om de zoeker te waarschuwen: 
Herrie, herrie, herrie! slof, slof, 
slo f! (Zaandijk). 
2) Her r ie-he rr ie-p r ou s (Zaandam), he r
rie-prous en -proost (de Koog), errie
er r i eos pro u w (Wijdewormer, Nek). Zeker 
vangspel, ook wel s ch are n en he r ten ge
noemd, waarbij de "man" met gevouwen 
handen de anderen achterna loopt en zoekt te 
raken. Is iemand getikt, dan moet hij de 
eerste een hand geven en beiden zoeken nu de 
overigen te vangen. De rij van vangers groeit 
dus steeds aan; het spel is uit als allen ge
vangen zijn. Gelukt het de nog niet gepakten 
de rij te doorbreken dan mogen zij de vangers 
slaan totdat deze ,honk hebben bereikt. Op de 
Koog wisselen de jongens, voordat het vangen 
begint, met de "man" de volgende woorden: 
"Herrie, kookt de pot al?" "Ja, moeder, hij 
zeurt al." 

hert, znw. onz. Daarnaast har t. Zeker vier
voetig dier; zie de wdbb.. 11 Het Vliegende 
Hart (naam van een oliemolen te O.-Zaan
dam). - De vorm har t is ook elders in Holl. 
en in het Stad-Fri. gewoon. 

herten, zw. WW., intr. Zeker jongensspel (Zaan
dam). Hetz. als her ri e-h e r r i e-p rou s. Zie 
HERRIE. - Het spel wordt ook wel her t e-
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plu u t genoemd. Vigl. PLUUT lIl, alsmede 
samenst. als p a a r d jes ket, 0 p s c h u il
dertjesket enz. 

hesselhamer, znw. m. Smidswerktuig. Een zware 
hamer voor het smeden van krukassen. De 
hesselkamer is van gesmeed ijzer en bestaat 
uit een ovale kop van omstreeks 3 Eng. voet 
lengte, aan een staaf, die tot handvat dient, 
van 4 voet, en weegt 75 kg. Aan het handvat, 
vlak achter de kop, is een ring aangebracht 
voor de takel waarin de hamer bij het smeden 
hangt. Hij wordt daarbij in horizontale rich
ting voortbewogen en door middel van het 
handvat bestuurd. De hesselhamer is nu in 
onbruik, daar zwaar smeedwerk thans door de 
stoomhamer tot zijn vorm wordt gebracht. I1 

Een ijzeren hesselhamer bij het vervaardigen 
van molenkrukken gebruikt, Catal. Zaan!. 
Tentoonst. (1874), n° 357. 

hessig, bnw. - 1) Hitsig, geil, wellustig; van 
mensen en dieren. IIWat is die hond hessig. 
2) Warm; van personen ( de Wormer). Hes s i g 
is men alleen ten gevolge van zomerwarmte 
of broeiend weer; niet door hard lopen of 
zware arbeid. In dit laatste geval gebruikt men 
he e t. 11 Ik ken slecht teugen de warmte; ik 
ben toch zo hessig. 
In de Beemster kent men het woord in de zin 
van vurig, driftig. 1I Het is een hessig paard, 
het heeft geen zweep nodig. Wat is die man 
noghessig, het zweet breekt hem uit van drift 
(BOUMAl\: 41). - Hessig staat voor hetsig 
en dit is een bijvorm van hit s i g; vgl. het te 
naast hitte. Ned. hitsig betekent zeer 
vurig, driftig, en wulps. Bij de 17de-eeuwse 
Hollanders komen hit s i g h en het si g hook 
voor in de zin van heet; zie OUDEMANS 3, 123, 
en Wdb. op Bredero 148. Evenzo kent men in 
Friesl. ,h ets i g voor warm, van het weer en 
van mensen. Oost-Fri. hit s i g beduidt rozig, 
koortsig, en driftig (KOOLMAN 2, 89). 

heten (I), st. ww. Daarnaast h iet e n. Een 
naam geven; genaamd zijn. Zie de wdbb. I1 Hij 
hiet Jan. - De vorm h iet e n is ook elders in 
Holl. gewoon. 

heten (11), ww. Alleen in de inf. Bij verschil
lende spelen (knikkeren, enz.). De rangorde 
der spelers bepalen, door met een voorwerp 
naar een muur of ander doel te werpen. Wie 
het dichtst bij het doel komt mag beginnen. 11 

We zelle heten, wie eerst is. Kom, jongens, 
eerst heten. 

hetsig, bnw.; zie HESSIG. 

heubel, znw. m. Heuvel. Sedert lang verouderd. 
- Vgl. HEUBELEN-AKKER. 

Heubelen-akker, znw. m. Naam van een stuk 
land te Krommenie, in het Blok. Thans onbe
kend. 11 Heublen-acker, Maatb. Kromm. I 
(aD 1639). Heubelen akker, Polderl. Kromm. 
(a'J 1665), fa 20; aId. (aD 1680), f O 11. - De 
akker heet aldus naar zijn oneffene bodem. 
He u bel was eertijds in N.-Holl. gebruikelijk 
in de zin van verhevenheid, heuvel. Vgl. HADR. 
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JUNIUS, Nomencl. 266b: "c 0 lli s, B. heubel, 
heuvele, berchsken". Vgl. ook het verwante 
woord ho bb e I, oneffenheid. - He u bel 
komt ook in andere namen van stukken land 
voor; zie HEUBELS-MAD en NEUBEL. - Vgl. ook 
HEUVEL, HOGEL U en NOL. 

Heubels-mad, znw. onz. Naam van een stuk 
land te Westzaan. Thans onbekend. 11 (Een 
stucke lants) genaemt heubels math, Hs. T. 
49, fO 169 V O (aO 1594, provo arohief. - Zie 
verder HEUBELEN-AKKER. 

heugel, znw. m.; zie HOGEL I. 
heugen, zw. ww., intr. Toebehoren. Thans alleen 

nog in de Worm er zeer gebruikelijk, doch 
vroeger ook elders in de Zaanstreek, waar 
verschillende personen het woord nog kennen 
als ouderwets. 11 De lange akker heugt me 
schoonvader. Dat land heb nog an mijn 
familie 'eheugd. (Het perceel wordt verkocht) 
onder conditie, dat dit voors. landt niet sal 
mogen werden betimmert zoo langh de molen 
de Haes de verkooper of zijne kinderen of 
kintskinderen heugt of toecomt (W.-Zaan
dam, aO 1715), Hs. T. 80, fO 118 vO

, provo 
archief. - Ook in Hs. Kool wordt vermeld: 
he u gen is hetzelfde woord als het trans. ww. 
ho gen, 0 gen, dat in de Middeleeuwen in 
N.-Holl. stukken voorkomt. Het praet. luidde 
(h)o eh t e, van welke vorm thans geen spoor 
meer over is. 11 Item een vierendeel lands, dat 
Griete van Rolland ochte (bij Egmond, aO 
1358), Hs. v. Egmond, B JO 3 VO en 11 rO. 
Item te Wimmenem vier s(celling) jaers, die 
Jan Buse zijn broder plach te oghen (aO 1358), 
aid., fO 6 voo Men moet tot gheen plaetsen 
ladiken (baggeren) voer die son noch nae; 
buten oerlof (van hen) die dat lanthoghen 
(keur V. Enkhuizen, 15de e.), Wfri. Stadsr. 2, 
225. Zie verder Mnl. Wdb. III, 521 op ho gen. 
Vgl. Ofri. a g a (pf. ach te), Ags. a g a n (pf. 
ahte), in dezelfde zin. 

heugenschap (uitspr. heugonskap), znw. vr. 
Daarnaast ookheugenskip. Heugenis. 11 

Ik heb er nog heugenschap van, dat er gien 
huis sting (stond), en nou is 'et helegaar vol
'ebouwd. - Evenzo in W.-Fries!. 11 Dat lessie 
zei 'm lang heugenschip geven. Sch. t. W. I, 
303. 

heukelen, zw. ww., intr. Te Krommenie in ge
bruik naast he u ken (zie aldaar). 11 Hij heb 
nogal wat geld verdiend met heukelen. 

heuken, zw. ww., intr. In het klein verkopen; 
gezegd van graan- en meelhandelaars, die 
erwten, bonen, rijst, meel, enz. verkopen aan 
winkeliers en bakkers. 11 Ze verkopen niet 
alleen in 't groot, maar ze heuken ok nog al 
wat. - Zie HEUKEN, HEUKERIJ. 

heuker, znw. m. Iemand die heukt; graan- en 
meelhandelaar, die in het klein aan winkeliers 
en bakkers verkoopt. Zie HEUKEN. - Het 
woord is in de zin van kleinhandelaar, slijter 
in kruidenierswaren ook elders bekend, doch 
alleen gewestelijk (VAN DALE). V gl. bij KIL. 

Heubelen-akker - Heuvel 

"hucker, j. hoecker, huecker, institor, 
propo[a, caupo". - Het woord komt ook voor 
in het Ndd. en Hgd. (höker) en in Eng. 
hucikster. Vgl. verder FRANCK 367; KOOL
MAN 2, 97; Mnl. Wdb.lU, 471. 

heukerij, znw. vr. Verkopen in het klein. Zie 
HEUKEN. 11 Ze ,hebben nogal geld verdiend mit 
die heukerij. Ik heb nooit veel met de heukerij 
opgehad. 

heul, znw. vr. - 1) Overwelfde opening in een 
dijk om gemeenschap te brengen tussen twee 
door die dijk gescheiden wateren (Assendelft). 
Synon. pomp. 11 Een ieder is verplicht ... ten 
zijnen laste zijnde kunstwerken in de wegen, 
als heulen, duikers, zijlen en andere... be
hoorlijk te onderhouden, Keur V. d. polder 
Assendelft (aD 1894). - Zie verder Tijdschr. 9, 
243 vlgg. en vgl. Mnl. Wdb. op hole. 
2) In eigennamen. 11 De Heul (een buurt in 
het N. van Oostzaan, waarlangs een voetpad 
loopt; de Heul wordt niet voor het begin der 
17 de e. vermeld, maar is stellig ouder). Ook 
weiland, dat aan de weg in de Heul gelegen 
is, heet de He u I. - Te Krommenie vindt men 
land, genaamd he t He ultj e of Heul ti es
ven, tussen de Uitweg en het Twisk. De 
oudste vermeldingen hiervan zijn: Een stucke 
lants ghenaempt Hoeltyen, Hs. U. 137 (aO 
1592), provo arohief. 't Heultje, Polderl. 
Kromm. (aD 1665), fO 33. D'heuItjes, aid., 
fO 36. Wellicht was hier eertijds een heul. 

heulie, pers. vnw.; zie HIJ. 

heulklos, znw. m. Zeker spel. Klosspel, een 
soort van kolven of kloot schieten. Thans 
onbekend. 11 Meede sullen geene heulk1os, 
schuyffbaanen, truktaafels, nogte eenige 
kaartespeelen of dobbelsteenen by niemandt 
mogen werden nagehouden, Hs. keur V. West
zaanden (einde I7de e.), archief V. Wormer
veer. - Zie Teuthonista 123: "h e u I e n, 
sc h ij ven, pilare, globare, rotare, contun
dere", d.i. met ballen of schijven werpen. Vgl. 
Mnl. Wdb. lIl, 411 op heul. 

Heunken, znw. onz.; zie HUNKEN. 

heutemeteut (uitspr. heutomoteut), znw. m. en 
vr. Teut, dreutel, onhandig persoon. - Synon. 
hemmeteutje. 11 't Is zo'n heutemeteut, ze 
schiet niks op mit 'er werk. - Evenzo in het 
Stad-Fri. 

heutemeteuten, zw. ww., intr. Teutig, onhandig 
bezig zijn, beuzelen. Zie HEUTEMETEVT. 11 
Maak toch wat an (voort), ik ken dat heute
meteuten niet zien. Hè, wat ben-je weer an 
'et heutemeteuten. 

Heuvel, znw. m. Vroeger ook Hovel. Naam 
van twee eilandjes in de Wijkermeer, onder 
Assendelft, naar hun grootte onderscheiden 
als de G rot e en deK I e i n e H e u vel. Zij 
zijn met de droogmaking van het IJ ingepol
derd. 11 Die cleynen hovel, Polderl. Assend. I, 
fO 76 rO (aO 1600). Die hoevel, afd. fO 112 rO. 
Cornelis Claeses, genaemt grooten heuvel; 
Dirck Claeses, c1eynnen heuvel genaemt, 



Heuvel-hik 

Maatb. Assend. (aO 1635). - Heuvel zal wel 
hetzelfde woord zijn als Ned. he u veL Juist 
door hun hogere ligging zijn deze stukken 
boven het water van de meer blijven uit
steken. Vgl. Hs. v. Egmond, fO 16 va: Item 
een hoeveItiaen (heuveltje) landes buten op 
die mere (onder Velzen, 13de e.). - Zie ook 
HEVEL, HEUBEL, en vgl. NEUVELIGE VEN. 

Hevel, znw. m. Benaming van verschillende 
stukken land in de ban van Oostzaan den. 
~hans naar het schijnt onbekend. 11 Noch een 
heveltge in Snoeckenweir, Polderl. Oostz. I 
(17de e.). Noch een hevel in Claes Heynen
weer, aid. - Vgl. HEUVEL en NEUVELIGE VEN. 

heveld (uitspr. hévalt), znw. m. Meerv. he V e 1-
den. Bij de zeildoekweverij. De sterke, korte 
draden in de kam, waaraan de schering wordt 
bevestigd. Ned. hevel of heveldraad. 11 

Een kam van 45 hevelden. Ik heb 'en heveld 
stukkend (een van mijn heveldraden is ge
broken). - De vorm heveld kwam eertijds 
ook elders voor. Vg1.: "hevelt, leenbint 
vel t w ij n, licium", bij HOFFMANN, Horae Bel
gicae 7', 42, aangehaald uit KIL. Evenzo Mnd. 
he velt e, licium (LÜBBEN). V gl. verder Mn/. 
Wdb. op heveldraet; DE BO op hevel; 
KOOLMAN op hefel. 

hichten, zw. ww., intr. Alleen in enkele uit
drukkingen. 11 Hij het er lang voor 'ehieht, 
maar nou is hij er weer bovenop (van een 
zieke, die lang in bedenkelijke toestand heeft 
verkeerd). De rozenboom het er erg voor 
'ehicht om er deur te kommen, maar nou zel-i 
'et wel houwen. Je hebbe ok lang over dat 
werk 'ehicht (lang en met moeite daarover 
gearbeid). Ze hicht (tobt) nog over de dood 
van der (haar) man. Hij hicbt er voor (van 
iemand, die te gulzig heeft gegeten en daar
door niet voort kan gaan). Ik hicht er voor 
(ik weet er geen raad mee, ik zie geen kans 
om door de moeilijkheden heen te komen). 
Ze hichtten om de winter deur te kommen. -
H i c h ten is eigenlijk zwaar en moeilijk 
ademhalen, sterk hijgen en komt in enkele 
streken in deze zin nog voor (b.v. te Oud
Beierland en Zwartsluis). In de vorm he c h
ten is het woord in het 0. van ons land ge
bruikelijk (0. Volkst. 1, 121). Zie DE JAGER, 

Freq. 2, 228. - Vgl. het synon. KIR GEN. 

hie, znw. vr. Ooi. 11 Breng de ram maar bij de 
hier De Melk laauw gemaakt zijnde, wordt 'er 
in gedaan, de vochtigheidt der Peese van een 
Hy, (soo als die in eenig nat geweekt is) en 
wat ter zijden geset zijnde, klontert de Melk, 
SOETEBOOM, S. Arc. 264. - Zie verder over dit 
woord, dat ook in het Mnl., Mhd., Ohd. en 
Osaks. voorkomt, Mnl. Wdb. 111, 423 op hie 
en 793 op ye. 

hiel, znw. m.; zie HIELING en vgl. SLOBBERHIEL, 

HIELSLEER. 

hieling, znw. vr. Daarnaast ook hiel. In de 
bouwkunde. De schuine afsnijding aan het 
ondereind der schuingeplaatste spanten, waar-

146 

door men deze op de wurmt doet sluiten. 11 

Item elff spanten aen de cap gevrocht met 
hielinge op de wormt vastgespijckert, Hs. be
stek spinhuis (aO 1664), archief Assendelft. 

hielsleer, znw. onz. In verkl. bie I s lee r t je. 
Hiel/eder, aan een schaats. 11 Het hielsleer is 
uit'escheurd. Me hielsleertje is onderweg 
'ebroken. 

hiemd, znw. onz.; zie HEMD. 

hiep (I), bijw. Daarnaast h iep s. Naar boven, 
in de hoogte. Alleen in de uitdr. kop hiep(s), 
(/zou je) hoofd omhoog! 11 Kop hiep! Allo, je 
kop hieps. Je moete je peerd mit de kop 
hieps lopen laten. 

hiep (11), bnw.; zie IEP. 

hiet, bnw.; zie HEET. 

hieten, st. ww.; zie HETEN. 

hij (uitspr. hoi en hai), vnw. Enclitisoh gebruikt 
i. 11 Hoi daan (deed) 'et. Wet moet-i doen? -
2de naamv. hummes, hum of hem. 1\ 

"Wie zen boek is dat?" ,,0, dat is hummes 
(het zijne)." Het is hum (hem) boek (zijn 
boek). - 3de en 4de naamv. 'em, en, als het 
woord de nadruk heeft, hum. 11 Ik zien 'em 
niet. Geef 'et maar an hum. - Vrouw. zij en 
ze, in de overige naamvallen h a a r en 'e r; 
2de naamv. hares, 4de naamv. ook ze. 11 Ik 
beb ze niet 'ezien. - In de lste naamv. enkelv. 
zegt men ook wel hem, vooral te Wormer. II 

Hem is er 'eweest. - In het meerv. ook 
he u 1 i e. 11 We mosten heulie ook maar ver
zoeken (uitnodigen). - In de lste naamv. 
meerv. gebruikt men zeen, met nadruk, 
zollie (of zullie). I1 Ze hebben 'er niet 
'eweest. Kommen zollie der ok? - In de 
andere naamvallen (d)e r I u i en hol I i e ('1 u 1-
I i e). In de 4de naamv. ook ze. 11 Derlui voor
kamer is erge klein. Loop effen na haarlui 
toe. Dat waar (was) gemien van derlui. Daar 
heb-je haarlui ok. Hollie huis was toe. Ik zeI 
'et hullie wel zeggen. Roep ze maar hier. -
Wederkerige werkwoorden worden nog gecon
strueerd met hem, en niet met zie h. I1 Hij 
moet 'em er nog ers op bedenken. Ze schaamt 
'er niks. - Zegsw. hum van der hummes, 
dinges, hem. 11 "Wie?" "Nou, hum van der 
hummes." Daar heb-je hum van der hummes 
ok. - De meeste der hier genoemde vormen 
van het vnw. zijn ook elders in Holl. en 
Utrecht gebruikelijk. 

hik, znw. m. Een bepaald aandeel in de ver
ponding. Thans verouderd. 11 Soo stenen die 
van Wormer ende Jhisp dese Schattinghe by 
Oogh, Hiek ende Prick, ende doet een Oogh 
Schots twaelf hondert guldens aen geit; soo 
dat de gene die twaelf hondert guldens heeft 
by de Cas, ofte op Renten staende, die werdt 
op een Oogh ghestelt; ende een Oogh weder
om wert verdeelt in acht deelen; ende een 
Man ofte Vrouw geen middelen hebbende, 
moet evenwel betalen naer advenant, een 
achtste-part, genaemt een Prick, ende geniet 
daer voor Buerrecht, ende beloopt het Oogh 
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ende de Prick respectivelijck veel ofte wey
nigh, naer die kosten dat jaer vallen: Weder
om, een Man ofte Vrouw, ofte bestorven 
Kinderen, die hebben 150 guldens aen goet, 
staen mede niet hoger als op een Prick: 
Yemant hebbende 300 ,guldens aen goet, die 
wert gesteIt op een Hick; ende die 450 gul
dens aen goet heeft, die werdt ghestelt op een 
Hick ende Prick: 600 gulden is een half Oogh, 
750 gulden is een half Oogh, Prick; 900 gulden 
half Oogh, Hick; 1050 guldens half Oogh, 
Hick ende Prick; 1200 guldens maekt een 
Oogh Schots (aO 1660), LAMS 149 vlg. - Hik 
komt van het nu verouderde ww. hikken, 
hakken, pikken, prikken (Mnl. Wdb. 111, 434) 
en is eigenlijk de benaming van zeker teken, 
dat op de kerfstok voor de verponding werd 
gesneden, ter vertegenwoordiging der waarde 
van 300 gulden. Zie verder op PRIK I. 

hikken (I), zw. WW.; vgl. VERHIKKEN. 
hikken (II), zw. ww., intr. Zwaar hijgen. Thans 

verouderd. 11 Ik zie, 0 keurman, ',t heyl van 
ons vergrooten, wen gy den overmaat des 
modders uyt de slooten doet baggeren, daar 
zy den blanken visch verstikt en grondig 
maakt; ook 't kroos, waaronder hij vaak hikt 
en wentelt op den rug, begeerig na de vlieten, 
die helder als cris tal, in 't zwemmen noyt 
verdrieten, Hs. Visscherszang (Zaandam, aO 
1752), Zaanl. Oudhk. - Vgl. Ned. hikken, 
de hik hebben, en zie HICHTEN. 

himphamp. Alleen in de zegsw. 't is h,imp
ham pof d e g e lb rad e nol i e mol en, wat 
is dat lekker gebakken (Zaandam). - HARRE
BOMEE 3, lxxxvij, vermeldt: het ,h elp t z 0-

veel als een himphamp op een mos
ter d mol e n. Wellicht is de Zaanse zegsw. 
hiervan een verbastering. Een h imp ham p 
is een gebrekkig, hinkend persoon, een sukkel, 
of een ding dat gebrekkig en ondoelmatig is 
(DE JAGER, Verscheidenheden 145; KOOLMAN 
2, 86). In Friesl. is h y m p ham p een wan
staltige onbehaaglijke opeenstapeling van niet 
bijeen passende voorwerpen (DIJKSTRA, Uit 
Friesl. Volksleven 2, 57). 

hinkelt jes-ket, znw. vr. Zeker kinderspel. Hin
kelen. Zie KET I. 11 Willen we hinkelt jes-ket 
doen? 

hipje (uitspr. hippie), znw. onz. Alleen in de 
uitdr. leut met hippies, koffie met suiker. 
Wellicht zijn hip pi e s dus oorspronkelijk 
kandij-klontjes. 

hippeldeklink, znw. m. en vr. Daarnaast hip
per dek Ii n k. Iemand die pas komt kijken, 
spring-in-'t-veld. 11 Wat 'en aardige hippelde
klink (van een klein kind, dat pas begint te 
lopen). Wou zo'n hippeldeklink ok al 'en duit 
in 't zakkie doen (meepraten)? Wij oudjes 
kennen 'et dansen gerust an die hipperde
klinkies overlaten. - Overdr. ook van zaken 
die klein zijn. 11 Ik kon dat mandje met peren 
wel goeie koop krijgen, maar er waren zoveul 
hipperdeklinkies onder, dat ik 'et niet 'edaan 

bik - bittertje 

heb. - Hippelklinkje, hippeklinkje, 
is in de 17 de en 18de e. bij Holl. schrijvers 
gewoon. 11 Dit hippeklinckje, dat ierst uyt den 
dop komt gekropen, wil al me (mede) begin
nen na ien Vryster te lopen, STARTER, Dazaide 
(ed. 1621), 30. Gy hippe-klinckje, die uyt 't 
snapper-beekje stoot, soo veel onnutte praet, 
te kleyn syn all' uw leden, om voor een man 
tegaen, H. BRUNO, Mengelmoes v. verscheyde 
Ged. (ed. 1666), 12. Op dien mooijen stier, 
die wel een douzein zulke hippeklinkjes 
dragen kon, FOKKE, Boertige Reis 1, 84. Heur 
seun Michel, dat hippelklinckje, leeft er te 
beter van, VAN SANTEN, Van 't een op 't aer 
(ed. 1624), 1. - Een hippel(de)klink is 
eigenlijk iemand, die hippelt met de klink (het 
achterste). Het woord is op dezelfde wijze 
gevormd als s eh ti d d ega t, kw i kst a art, 
lichtekooi, enz. 

hippen, zw. ww. Daarnaast ook huppen. Zie 
de wdbb. - Zegsw. Hup in de rondte, loop 
rond, Fra. soit! 11 "Hoe zeilen we dat nou 
anleggen? Weet jij 'et?" "Ik niet." "Ik ok 
niet." "Nou, kom-au, hup in de rondte, 't zeI 
wel butteren ('t zal wel goed aflopen)". - Vgl. 
HIPPER, BEENOPHIPPER en HIPZAAL. 

hipper, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als term 
bij het molenspel (negenstukken). De partij, 
die nog maar over drie schiiven te beschik
ken heeft, verdubbelt deze stukken en wordt 
hipper, d.i. mag met die stukken hippen of 
overspringen, wat aan de andere partij niet 
geoorloofd is. Ook de dubbele stukken zelf 
heten hip per s. - In de Beemster zegt men 
in dezelfde zin hipperdepip (BOUMAN 41). 

hipperdeklink, znw.; zie HIPPELDEKLINK. 
hipzaal, znw. vr. Danszaal, danshuis. (Zaan

dam). Van hip pen in de zin van dansen, 
hippelen. 11 Gaan-je mee na de hip-zaal? 

hitte (?), znw. Alleen in een schommelrijm: "As 
de bruid van Laaie (Leiden) of komt, dan 
leggen ze grote vuren an, van hitten en van 
schitten, daar gaat de bruid bij zitten." -
Varianten van dit rijm, dat aldus alleen te 
Wormerveer en Krommenie bekend schijnt, 
hebben "van heeten, van zweeten" en "van 
heeden, van zweeden", doch in deze lezingen 
is het rijm in de war. - Hitte, heete of 
h eed e moet een brandbare stof aanduiden 
evenals sc h i t(t e); zie aldaar. Moet men 
denken aan Fri. h j y de, h i ede, geplozen 
touw, Ned. he ede, grof vlas, grove hennep? 

hittertje, znw. onz. Een klein onbeduidend 
scheurtje. Synon. kitter/je. 11 Ik heb 'en hitter
tje in me jas. Er is 'en hittertje in dat servet. 
- Overdr. een onbeduidend gebrek, kleine be
schadiging. 11 Och kom, koop 'et maar, zo'n 
hittertje zeI 'en hardloper niet zien. - Ook 
een kleinigheid, een niets. 11 't Scheelt maar 
'en hittertje. - In Overijsel zegt men h i kk e r
tj e voor een klein, door een scherp werktuig 
veroorzaakt, gebrek in linnengoed (Mnl. Wdb. 
III, 435). 



hobbekaas - hoeik 

hobbekaas, znw. vr. Daarnaast ho b bek e e s. 
Kaas, die gemaakt wordt van uitgeroomde 
melk; ordinaire, slechte kaas. Synon. uitge
roomde kaas. Hobbekaas is ook in het 
algemeen kaas die niet goed gemaakt is en 
daardoor gebreken krijgt (inzakt b.v.). 11 

Dat's 'en hobbekaas. Die van den Banne van 
Oost-Zanen vertoonen over al de Drietande 
Vork mette Hobbekeesjes, 't welke onder de 
hare verkregen was door 't Overenteren van 
een Voorraet Schip, daer in gemeynt wierd', 
den Spanjaerd in de ribben te steeken, daer 
de Keesjes aen hangen bleven, tot een ver
maek vertoont, nu tot een kenteeken van 
kloeken moedt omgevoert wordt, SOETEBOOM, 
Ned. Schout. 15 (het wapen van Oostzaanden 
is: in goud een drietande mestvork met een 
platte groene kaas aan elke punt; zie G. J. 
HONIG, Zaanl. Gemeentewapens 26 vlgg.). -
KIL. vermeldt: ,;h 0 b b e, Holl. j. kan ter t
ka e s e, caseus maior". Naar het schijnt was 
een ho b bek a a s dus vroeger een platte, 
groene kaas. Vgl. KANTE RT. - Het woord be
hoort bij het thans verouderde ho b ben, 
hobbelen, heen en weer bewegen. Zie HOBBIG. 

hobbel, znw. m. In de uitdr. in de ho b bel, 
in de war, verlist. I1 Wat zit die kloen (kluwen) 
in de hobbel. Drijlklossen in een hobbel, Hs. 
invent. (aD 1681), archief v. Krommenie. -
1 n den ho b bel komt ook bij vroegere Holi. 
schrijvers voor, b.v. bij WOLFF en DEKEN, Wil/. 
Leevend 6, 240: "Indien zy door een onzer 
puik extra Poëeten moest beschreeven worden, 
dan zou hy al rasch alles in den hobbel ge
gooid hebben". In Utrecht spreekt men van 
"de boel in de hobbel brengen" of "schop
pen". Zie verder DE JAGER, Freq. 1, 122. 

hobbelschuit, znw. vr. Zeker soort van vis
schuit zonder bunnen, waarin dus zomaar het 
water gegooid wordt, waar men de gevangen 
vis in doet. Aohter in zulk een schuit staat 
dan een persoon, die het vaartuig in hobbe
lende beweging houdt, om de vis lucht te 
geven; als er geen beweging in het water was, 
zou de vis sterven. Vgl. het vissersgezegde: 
"Hobbel, of de vis gaat dood'. 

hobbezak, znw. m. lemand die lomp, onbe
houwen in zijn bewegingen is, of zoutzakkig, 
onbehaaglijk, sukkelig loopt. Ook iemand die 
er raar insteekt, die kleren aanheeft, welke 
niet passen. 11 't Is 'en hobbezak. Wat ben-je 
'en hobbezak (tot een onbehouwen meisje). -
De H 0 b bes a k was ook de naam van een 
molen te Zaandijk, die zeer lomp van model 
was. - In de 17de e. komt het woord als ge
slachtsnaam voor. 11 Pieter Simonsz. Hobbe
sack (schepen van Wormer, aO 1606), LAMS 
539. KIL. vermeldt: "h 0 bos a c ken, 
inepte sa/tare aut tripudiare, dare motus in
compositos", d.i. onzinnig dansen en springen, 
onbeholpen bewegingen maken. - Het woord 
behoort bij ho b ben, heen en weer bewegen; 
vgl. HOBBEKAAS en HOBBIG. Zie HOBBEZAKKIG. 
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hobbezakkig, bnw. Onbehouwen in zijn bewe
gingen, zoutzakkig. Ook onbeholpen gekleed, 
sokkerig in de kleren. Zie HOBBEZAK. 11 Wat 
loopt-i hobbezakkig. Trijn ziet er altijd zo 
hobbezakkig uit. 

hobbig, bnw. Van weke, slappe kaas, die in 
elkaar is gezakt, zegt men: die kees is hobbig. 
Zie verder HOBBEKAAS. 

hoed, znw. m.; vgl. BOEREHOED. 
hoedekas, znw. vr. - 1) Foudraal voor een 

manshoed (steek). In de vorige eeuw gebruike
lijk; thans verouderd. 11 Een 'hoedekas met een 
hoed, Hs. invent. (Wormer, aO 1766), provo 
archief. 
2) In een pelmolen. Een gaffelvormige ijzeren 
bus, die rondom het steenspil ligt en in de 
legger onder de steen bevestigd is. In elk der 
drie uitsteeksels is een ijzeren neut besloten, 
langs welke neuten de bol van het steenspil 
loopt. - Dit toestel is zo genoemd, omdat het 
in vorm enigszins geleek op de driekantige 
hoe dek a s, waarin de steek werd bewaard. 

hoef, znw. vr. Afgekort uit hoeve. - 1) Hoeve, 
een stuk land van bepaalde grootte, Lat. 
mansum. Zie Mnl. Wdb. lIl, 487. Thans ver
ouderd. 11 Enen streng daeran... ende een 
hoev (Assendelft, 13de e.), Hs. V. Egmond, 
fO 13 rO. Een half mad made doer drie 
hoeven op groet acker gaende,... in dien 
hoeft campe ende in dien drien hoeven, aid., 
fO 12 voo Bergen leidt, gelijk Akersloot, in 
veele Hoeven verdeelt, SOETEBOOM, S. Arc. 
516. - De vorm hoe f is ook elders in N.
Holi. algemeen; vgl. plaatsnamen als Egmond 
op den Hoef, St. Hippolytushoef, Kortenhoef, 
enz., en Bijdr. v. h. Bisd. Haarlem 4, 258: De 
helft van een hoeff lants, leggende in den ban 
van Heemskerck by der Duyn (aO 1470). 
Noch ... die helft van de anderhalve hoeff 
leggende by der Duyn, aid. 259. - Een hoef 
is 16 Morgen, Advers. Oostwoud, fO 282 en 
284. - Zie VOORHOEF. 
2) Hoeve, boerderij. Weinig gebruikelijk. Men 
spreekt gewoonlijk van boe rep I a a t s of 
st 0 I p. Vgl. HOEFAKKER, HOEFVEN. 

Hoefakker, znw. m. Naam van verschillende 
stukken land. Zo genoemd omdat er een hoef 
hoeve) op stond. Zie HOEFVEN en vgl. STOLP
AKKER. 11 De Hoefacker (te Krommenie, in 
het Noordend), Polderl. Kromm. (aO 1665), 
fO 57. De Hoefacker (te Krornmeniedijk), aid., 
fO 145. 

Hoefven, znw. vr. Naam van een stuk weiland 
te Krommenie. Vgl. HOEFAKKER. 11 In de hoef
ven (op de Heiligeweg), Polderl. Kromm. (aO 
1665), f O 145. 

hoeik, znw. vr. Meerv. hoeiks en hoeiken. 
Een ouderwetse, lage houten kinderwagen, die 
van voren door middel van een stok met 
handvat wordt voortgetrokken (Assendelft). 
Deze soort van wagens raakt in onbruik en 
daarmede ook het woord. Men verhaalt hoe 
een manke Assendelver schoolmeester's avonds 
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met de hoeik achter zich naar huis terug
keerde, maar onderweg zijn kind uit de hoeik 
verloor en tot grote schrik van zijn vrouw met 
de lege wagen thuis kwam, en dat de kinderen 
hem later nariepen: "Meester, je strooie (ver
liest) je kind". - Het woord is ook in W.
Friesl. bekend. Hoe i k e beduidt daar echter 
prikslede. Te Enkhuizen spreekt men van 
hooike. Vgl. Hs. Kool: "hooike, te Enk
huizen: prikslede, die door hem die er op zit 
over het ijs of de sneeuw wordt voortgestoten 
door middel van twee gepunte stokken". 11 

(Is geordonneerd) met 'geen Steenen op de 
Leyen te werpen, ofte andere dertelheyt met 
Sleesjes ofte Hoykes over de voorsz. Brugge 
ofte door de Beurs te loopen, gepleeght sal 
mogen werden (keur op de korenbeurs, 17de 
e.), Handv. v. Ench. 382a. - In Wfri. Stadr. 
2, 71, wordt geordonneerd: "Men sal alle 
doodkisten. .. maken van hueychoute ofte 
van andere dunne ende liohte berderen". Met 
hu e y c hou t zal wel bedoeld zijn hout voor 
hoeikes. Priksleetjes en kinderwagens worden 
van dunne planken gemaakt. 

hoek (I), znw. m.; In verkl. hoek ie ook wel 
voor een stukje. II Ik heb nog wel 'en hoekie 
vuur voor je test - Vgl. KAAP-, KAT-, KLAU

WERS-, SCHEERHOEK. 
hoek (11), bnw. Hoedanig. Daarnaast h u I k, 

huk. II Hoeke waren 'et? Ik krijg nuwe 
schaatsen voor me verjaardag, maar ik weet 
nag niet hukke 'et bennen. Hulke delen 
moeten we voor die schoeiing nemen? -
Hoe k is ook te Amsterdam en op Urk be
kend (0. Volkst. 1, 36; Taal- en Letterb. 6, 
35) en ook elders b.V. in het Stad-Fri. en 
Gron. - Hoe k beantwoordt aan Mnl. ho e-
1 ij c, Ofri. hw e I ik, h u I k, huk, Ned. 
welk; vgl. FRANCK op welk. 

hoeksteentje, znw. onz. Ook hoe kst i ent j e. 
Het bovenvlak van het ter weerszijden van de 
schoorsteenmantel uitgebouwde gedeelte van 
de muur. Hetz. als schoorsteenbordje. 11 Geef 
me tabakspot ers an; hij staat op 'et hoek
stientje. 

hoep, znw. m. Hoepel; zie de wdbb. - Bij de 
kuiperij worden de hoepen om een ton of kuip 
naar hun ligging onderscheiden in b u i k-, 
hals- en endhoepen of -hoepels. De 
buikhoepen zijn gelegd om de buik van 
het vat en de endhoepen om het uiteinde 
bij de kimme; de hal s hoe pen liggen tussen 
beide in. II Hoe p komt ook voor als naam 
van stukken land in de ban van Westzaanden. 
l'hans onbekend. II Een stucke landts ge
naempt die hoep, Hs. T. 50, fO 21 VO (aD 1598), 
provo archief. Die 1/2 hoep, 269 (roeden), 
Polderl. Westz. III fO 73 VO (aD 1644). Noch 
2 hoepstrepen (een st ree p is een lange 
smalle strook land), aid. II (aD 1629). Waar
schijnlijk zijn hier stukken land bedoeld, die 
om een ander stuk land heen liggen, en is het 
woord dus synon. met omloop en doolhof. 

hoeik- hof 

Een vallei in de duinen onder Castricum, die 
een boogvormige gedaante heeft en waardoor 
een beek loopt, die een halve cirkel be
schrijft, draagt de naam van Hoe p; vgl. 
Kaart v. d. Uytw. SI. 15. Ook een buurt te 
Schagen ,heet de Hoe p. 

hoepel, znw. m.; vgl. HOEP. 

hoer, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als benaming 
voor een tol die altijd op zijn kop terecht 
komt. 

hoeredop, znw. m. Ook lhoerepul. Ook als 
benaming voor een miskleurige, niet goed (of 
scheef) gebakken knikker. 

hoerekind, znw. onz.; zie de wdbb. - Ook als 
naam van zekere basterdsoort van vis. Hetz. 
als kolk; zie aldaar. I1 Moet ik je dat nou nog 
leren, dat 'et gien brasem is, maar 'en hoere
kind? - Ook zekere schaaf, gewoonlijk ho r-
1 e toe t genoemd; zie aldaar. In deze zin ook 
te Amsterdam. 

hoerepui, znw. m.; zie HOEREDOP. 

hoereschroever, znw. vr. Iemand die bij vrou-
wen van verdachte zeden loopt. 

hoes, znw. vr.; zie HOOS 1. 
hoest, znw. m.; vgl. BROEKHOEST. 

hoesten, zw. ww., intr. Zegsw. Ik zou je wat 
hoe s ten, ik doe het niet, ik geef er de brui 
van. Vgl. bij VAN DALE; ik heb er de hoest 
van, ik ben het moede; i k ,h 0 est hem wat, 
ik bekreun mij niet om hem. - Ook als sterke 
verzekering: As dat niet waar is, leet (laat) 
ik me hoesten. 

hoesteproest, znw. m. en vr. Iemand die hoeste
proest. Zie HOESTEPROESTEN. II Wat 'en hoeste
proest. Daar komt de hoesteproest weer an. 

hoesteproesten, zw. WW., intr. Hoesten en 
proesten. 11 Hij zit maar aldoor te hoeste
proesten. Hoesteproestende kwam ze anlopen. 
- Vandaar hoe step roe s t. 

hoetelaar, znw. ffi. Kleinhandelaar. Zie HOETE

LEN. 11 Der bennen hier heel wat hoetelaars. 
Hij probeert, of-i as hoetelaar nog wat ver
dienen ken. - Evenzo in de Beemster. - Vgl. 
KIL. "h 0 e tel e r j. s 0 e tel e r, caupo sor
didus". 

hoetelen, zw. ww., intr. - 1) Beuzelen, brodde
len. In deze zin algemeen Ned.; zie de wdbb. 
I! Wat zit je weer an die klok te hoetelen, je 
ken 'em toch niet maken. Hij hoetelt maar 
zo wat. 
2) In het klein handelen; van iemand die met 
klein kapitaal handel drijft. II "Wat doen-je 
nou voor de kost?" "Och ik hoetel tegens
woordig zo'n bietje." - In deze zin ook elders 
in N.-Holl. (BOUMAN 42). Vgl. KIL. "hoete
Ie n, s 0 e tel e n, cauponari, ex rebus velissi
mis quaestum captare". - Zie HOETELAAR. 

hoeve, znw. vr.; zie HOEF. 

hof, znw. onz. Zie de wdbb. en vgl. DOOLHOF. -

Ook als naam van verschillende stukken land. 
- a) Het Hof te Assendelft, in het Zuidend 
bij de Vliet; de plaats waar in de Middel
eeuwen het slot der Assendelver ambaohts-
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heren stond. Vgl. Handv. v. Assend. 3. Van
daar ook de geslachtsnaam VAN 'T HOFF, die 
gedragen werd door de bewoners van die 
plaats. 11 Die meed bijt thoff, Polderl. Assend. 
I fa 111 ra (aa 1600). Noch dat hoff (eigen
dom van Cornelis vant Hoff), ald., jO 112 ra. 
Die VIietsven bijt hoff, aid. H fa 111 va (aO 
1600). - b) Het oude Hof of de Hof
landen, land te W.-Zaandam, buitendijks; 
de plaats, waar 'het oude kerkhof van het in 
de Middeleeuwen verwoeste dorp Zaanden 
lag. Vgl. SOETE BOOM, S. Arc. 283 en 287; Out
Zaanden 31. - Zie ook KERKHOF. 11 Dat ouwe 
hoff, Polderl. Westz. I fa 9 (aa 1628). - c) 
Het Hof te Krommenie, in het Noordend. 
Naamsoorsprong onbekend. 11 Van Gerrit 
Thuynier, van Aechtje Paulus, fhoff, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fa 42. Het hoff van Gerrit 
T(u)ynier, 't hoff van Aght Poulus, aid. (aO 
1680), fa 24. 

hogel (I), znw. m. Daarnaast heugel. - 1) 
Schoorsteenhaal; de platte ijzeren reep met 
gaten, waardoor de haak gestoken wordt, 
waar men de waterketel aan hangt. Zie de 
wdbb. op heugel. De vorm hogel is ook 
elders in N.-HoU. gebruikelijk, reeds in de 
Middeleeuwen. :1 Een hangijser, een hogel, een 
brantroe, Hs. v. Egmond D, fO 17 VO (aO 
1485). Zie ook Mnl. Wdb. lIl, 514. - Vgl. 
HOGELHAAK, HOGELTOUW. 
2) In een dommekracht (harmen). De platte 
ijzeren reep met tanden, die door het rader
werk naar boven gewonden wordt. 
3) In een houtzaagmolen. De getande ijzeren 
reep, die door de krabbelaar wordt voortge
wonden el! zo de slede in beweging brengt. 
Vgl. Groot Volk. Mooienb. J, pl. 4. 11 Dan 
klautert d'onderst Krabbeleer en Winrats
Spil zijn ronsel weer, en grijpt den Hoogel in 
sijn tand; dan kruypt de slee de Moolen 
lang(s), Saenl. Wassende Roos 23. 

hogel (H), znw. m. Als benaming van verschil
lende stukken land te Assendelft. Thans on
bekend. 11 Griete Gerrits hoogeltgen (in het 
Smalle weer); Dirck Bieren hoogeltgen (in 
Neel Baerts-weer); Flooris Pietersz., de hoo
gelcamp; Flooris Pietersz., genaemt de suyder 
hoogel (in het weer achter Baert Jan Dirck 
Everts uit), Maatb. Assend. (aO 1635). Een 
acker lants genaempt die hooghe1camp, Hs. 
U. 19, fa 179 rO (a~ 1580), provo archief. Die 
hoogelveen in Jancke Maerts-weer, Polderl. 
Assend. I fa 166 rO (aa 1600). - Wellicht 
waren deze stukken land hoog gelegen of hob
belig. Ho gel beantwoordt althans in vorm 
aan Hgd. !b.ügel, heuvel. - Vgl. HEUBEL en 
HEUVEL. 

hogelhaak, znw. m. De losse haak, die door de 
hogel wordt gestoken en waaraan men de 
ketel hangt. Zie HOGEL 1. 11 Een potseel, een 
hogelhaak, een koopere maat, Hs. invent. 
(Jisp, aO 1730), provo archief. 

Hogelkamp, znw. m.; zie HOGEL 11. 
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hogeltouw, znw. onz. Het touw, waaraan de 
hogel hangt. Zie HOGEL I. 11 Een kopere potje, 
een bHkke schuymspaan, die hogeltouwen, 
Hs. invent. (Kr'nie, aO 1796), provo archief. 

Hogelveen, znw. vr.; zie HOGEL H. 
hok (I), znw. onz. Zegsw. Een hok met 

jon gen s, een groot gezin. 11 Ik hoor dat hij 
trouwen gaat; hij zei wel gauw 'en hok mit 
jonges hebben. - Zie nog een zegsw. op EEND, 

en vgl. de samenst. BEENE-, DOPPE-, DRIJL-, 

HONDE-, MEEST-, MELK-, PODDE-, RAPHOK. 

hok (11), znw. m. Hoop karwij, die op het veld 
staat te drogen. Koren staat aan schoven, 
karwij aan hokken. 11 De karwij staat al an de 
hok. - In Dreohterland heten ook de hopen, 
waarop het koren eerst te drogen wordt gezet, 
hok ken. Later worden enige hokken samen
gevoegd tot een s c h e lf, die langer op het 
land blijft staan. - Vandaar ook de samenst. 
hokketouw, touw waarmede de hokken 
worden opgebonden. - Evenzo elders in N.
Holl. (0. Volkst. 2, 175). In de provo Ant
werpen noemt men een hoop graan, die te 
drogen staat, en een hooiopper hok. 11 Het 
koren staat in hokken (Ons Volksleven 3, 99). 
Evenzo is in Gron., Oost-Fries!. en elders in 
Nederduitsl. hok, ho kk e, gebruikelijk voor 
een hoop korengarven, turf, enz. (MOLEMA 
162; KOOLMAN 2, 98). 

*hokelen, zw. ww.; vgl. OPHOKELEN. 

hOkeling, znw. m. en vr. Daarnaast hok k e-
1 ing. Eenjarig kalf. Ook een eenjarig schaap 
heet hok kei ing. - In het ene dorp hoort 
men hokeling, in het andere hokkeling. 
Evenzo elders in N.-Hol!. In W.-Friesl. zegt 
men ook 'hoekeling. - Vgl. KIL. "hock
linck, j. hockelinc'k" en "hocklinck, 
HoIl. Fris. j. var se", junix. - De vorm 
hok e I i n g vindt men ook Octr. V. d. Oude 
Zijpe, Titel 32, art. 3 (aO 1710). 

hokkelbuisje, (uitspr. hokkalboisie, met hoofd
toon op hok), znw. onz. Alleen in de uitdr. 
kom maar in me hokkelbuisie (van 
een ouder persoon tot een kind), kom maar 
tussen mijn knieën (bij mijn schoot) staan, dan 
zal ik je wat troetelen, liefkozen. - Vg!. het 
in de 17de e. bij Hall. sohrij'vers zeer gewone 
ho kk e 1, hokje, kleine ruimte, hoek. 11 Wat 
het hy in zyn hooft winckeItjes, en kassen, en 
hockels en laadjes, BREDERO, Moortje 504. Al 
schoor-voetend' de Jongst in cruypt, en yewers 
soeckt een hockeltje, Rodd'rick 660. Daer zijn 
in huys geen hockels noch hoecken, of sy selse 
een hielen dagh doorsnoffelen en door
soecken, HOOFT, Schijnheyligh (ed. 1644), 24. 
Vgl. verder DE VRIES, Waren ar 194; OUDEMANS, 

Wdb. op Hooft 137. - De samenst. hokkel
b u i sj e is daardoor e~hter niet verklaard. 
Waarschijnlijk is b u i s hierin hetzelfde woord 
als FrL, Gron., Oost-Fri. buse, buus, zak, 
en komt hokkeI van hokkelen, bij elkaar 
hokken, kroelen, dat afgeleid is van het znw. 
hokkeI. 
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hokkelen (I), zw. ww., intr. Bij elkaar hokken, 
kroelen. 11 Met de koud hakkelen ze allegaar 
om 'et vuur. Het hakkelt alles bij mekaar. 
Sommige vissoorten blijven altoos bij elkaar 
hokkelen, om mekaar zo te verdedigen tegen 
de vijanden. - Het woord komt ook in de 
17 de-eeuwse kluchten voor; vgl. DE JAGER, 
Freq. 1, 230. In W.-Friesl. zegt men hoke
len, hokkeren voor zich warm kleden 
(Navorscher 15, 45). 

*hokkelen (11), zw. WW.; vgl. OPHaKKELEN. 
hokkeling, znw.; zie HOKELING. 
hol (I), znw. onz. Verkl. holt je. -I) Uithol

ling. Zie de wdbb. - Met holle n end 0 1-
len; zie DOL In. - Holt je of bolt je, 
kinderspel, waarbij men raadt of een opge
gooide pet op de holle of de bolle kant zal 
neerkomen; een variatie van kruis of munt. 
Vgl. HADR. ]UNIUS, Nomencl. 215b: hol oft 
bol, en WINSCHOOTEN, Seeman 85. 
2) Gat, achterste. 11 lk zei je 'en klap op je 
hol geven. Gaan mit je hol op 'en warme 
stoof zitten, den (dan) wordt 'et wel warm. -
Zegsw. hol over bol, hals over kop, in 
aller ijl. 11 Hij viel hol over bol de trappen of. 
Ze liep er 'hol over henen. De uitdr. is ook 
elders in N.-Holl. gebruikelijk. Vroeger luidde 
de zegsw. ook over holover bol en over 
hol en b 0 I. 11 De Amsterdammers hadden 
haer sluysen opgehaeldt... waer over de 
Boeren daer omtrent over hol over bol haer 
Weyden voor de Beesten masten verlaten, 
SOETEBOOM, Ned. Schout. 71. Vele (wierden) 
dood-geslagen en gevangen ... , en andere 
(namen) over hol en bol de vlugt, SOETEBOOM, 
Ned. Ber. 71. Zie verder ook Ned. Wdb.lU, 
288. 

hol (Il), bnw. Zie de wdbb. - Ook laagliggend 
moerassig, van land. 11 De Holle akker (naam 
van een stuk land te Wormerveer). - Ook van 
de windrichting. 11 't Is 'en hol-zuiden wind 
(die uit ZZW. komt). As de wind uit 'et hol
zuiden waait, komt er gewoonlijk slecht weer. 
- Vgl. HOLLERD. 

holkop, znw. m. Zeker soort van aal, met 
schrille kop. 

holleblok, znw. onz. Klomp. 11 Zet je holleblok
ken maar bij de deur. Ik zei je mit me holle
blok op je ziel slaan. - Te Assendelft zegt 
men b 0 11 cf blo 'k; vgl. HUL FT. - V gl. KIL. 
ooh 0 I blo k, klom p e, calopodium, solea 
lignea, ca/ceamentum ex ligno cavato confec
tum". In de 18de e. ook hooI blok, b.V. 
ROTGANS, Boere-kermis 4: "De hoolblock was 
versmeeten" . Ned. hol sb 10k. 

hollebollig, bnw. Hobbelig, ongelijk. 11 Wat is 
de grond ,hier hollebollig. - Evenzo in de 
Beemster. In 'het N. van N.-Holl. gebruikt 
men ho 11 e b 011 i g ook van onstuimig water. 
11 Het ken goed hollebollig wezen tussen 
Wieringen en de kust. - H 011 e b 011 ig komt 
van hol en bol, doch 'kan onder de invloed 
staan van het woord hollebollig, holbol-

hokkelen - hond 

lig, obbollig, oubollig, dat verbasterd is 
uit aboigig, en o.a. betekent toornig, uit
zinnig, gek, dwaas, ongerijmd. Vg!. Mnl. Wdb. 
I, 5; OUDEMANS 5, 1 en 478. Dit woord leeft 
voort in het zeer bekende kinderrijm: "Heb-je 
niet gehoord van den hollebollen wagen, waar 
die hollebolle (of schrokkige, gekke) Gijs op 
zat?" 

Hollerd, znw. m. Naam van een stuk land in de 
ban van Westzaanden. Thans onbekend. 11 

Noch die hollert van Corne1is Claesz. Keesen, 
Polderl. Westz. 111 fO 74 rO (aO 1644). - De 
hall e r d zal wel zijn laag, moerassig land; 
zie HOL Il. - Vgl. BOLLERD. 

Hollesloot, znw. vr. Naam van een water bij 
W.-Zaandam, tussen de Hoorn en de Hem; 
vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 12. De HoUesloot 
was voor de droogmaking van het IJ dikwijls 
zeer onstuimig; vgl. SOETEBDOOM, S. Arc. 572: 
,,'er stondt een schielijken sterken windt op, 
die de Hol/esloot seer aan 't hollen maakte". 
De naam komt reeds in de Middeleeuwen 
voor. il Die visscherie vanden Holen sloot, 
Oorl. v. Albr. 314 (aO 1399). Vgl. verder de 
plaatsen aangehaald bij DE VRIES, Kaart v. 
Hall. Noorderkwartier 98. - Het water heet 
ook de Hoornsloot. 

hollewiet, znw. onz. (?) Te Assendelft gebruike
lij'k voor hol, achterste. 11 Wacht weerstien
se jongen, ik zeI je ders voor je hollewiet 
komme! 

hollie, vnw.; zie HIJ. 
homp (uitspr. hàmp), znw. vr. Zie de wdbb. -

Ook groot drinkglas, bokaal. Waarsohijnlijk 
overgenomen uit het Hgd. hum p e. 11 Drie 
groote hompe, Hs. invent. Lauwe (aO 1756), 
Zaan!. Oudhk. 

hompel (uitspr. hàmpal), znw. m. Iemand die 
mank gaat, hompelaar. Vg!. Ned. hompe-
1 e n. 11 't Is 'en hompel. - In de 17de e. ook 
als bijnaam. 11 Gestorven Piet(e)r Egbertsz. 
Hompel, JOl/m. Caeskoper, 5 Mrt. 1697. 

hond (I) (uitspr. hànt), znw. m. Zegsw. Wat is 
mijnheers hond 'en groot beest, wat 
heb-je een verbeelding van je zelf. - 't 1 s een 
rij k ih 0 n d je, een rijkaard. 11 Nou hoor, ze 
is 'en rijk hondje! "Wel, wel, heb-je twee 
kwartjes gekregen voor de kerremis? Jij ben 
ok 'en rijk hondje." - Er zi t gee n ,hond op 
zijn zak, maar een leeuw, hij is ver
bazend gierig. Vgl. de artikels over het haar 
van den hond in Tijdschr. 12, 140 vlgg. en 
251 vlgg. - Vgl. de samenst. ROODHOND. 

hond (11) (uitspr. hànt), znw. onz. Zekere land
maat, ter grootte van 100 0 roeden. Vgl. 
Mnl. Wdb. lIl, 55. 11 Vier hond is een mad, 
zes hond een (Rijnlandse) morgen. - Ook als 
naam van vele stukken land; zo genoemd naar 
hun grootte. 11 Dat hont in Arent Jan Cillen
weer, Polderl. Asselld. I jO 49 rO (aO 1600). 
Dat hont lants in Dirck Maerts-weer, aId., 
fO 71 rO (aO 1600). De Tweehond (of de 
Tweehonderd roed; in het Westzijderveld). De 
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Driehond (te Oostzaan). Dat drie hont lants
gen aenden dijck, Polderl. Assend. I fO 41 rO 

(aO 1599). Maerten Huyghen, genaemt de drie 
honlants; Jan Claesen Ryael, genaemt de drie 
horitlants; Willem Gerrebranden drie hont 
lants, Maatb. Assend. (aO 1635). Claes Claesen 
Wijffes vijfhondt, aId. (aO 1635). Vijff hondt 
en een halff maetge (twee stukken land te 
O.-Zaandam), Koopbrief (aO 1617). 

hondebeien (uitspr. hàndabaaia), znw. Alleen 
in het meerv. Zekere plant met bessen, die 
eerst groen zijn, doch die met het rijpen zwart 
worden (de Wormer). 11 We hebben ok honde
Ibaaien in de tuin. - In Fries!. heten de rode 
bosbessen, Lat. Vaccinium vitis idaea, ho n n e
b e i e n (HALBERTSMA 160). 

hondehok, znw. onz. Zie de wdbb. - In een pel
molen. Een naar onder nauwer wordende bak 
zonder bodem, waarin de door de stenen ge
pelde garst valt en waardoor deze loopt in de 
schepperij of sleperij. 

hondeklamaai, znw. m. Ook hondeklama. 
Zie KLAMAAI. - Sneeuwwater met honde
klamaai geldt als een uitstekend oogwatertje. 
Zo ook elders, b.v. in Gron. (MOLEMA 165; 
GANDERHEYDEN 24). 

hondeknutter, znw. m. De man, die belast is 
met het afmaken van honden. - Ook als 
scheldnaam voor een diender. - Zie KNUTTEN. 

Hondekroft, znw. vr.; zie KRO FT II. 
hondeleer, znw. onz.; zie een zegsw. op TAAI. 

hondeloert, znw.; zie LOERT. 

hondeman, znw. m. In de zegsw. dat i s voo r 
de ho n d erna n geb I u f t, dat is mis, dat 
gaat je neus voorbij. - Sinds de 17 de e. staat 
er in het Oostzijderveld ook een pelmolen 
genaamd de Hondeman of St.-Pieter; 
deze verbrandde 1 Sept. 1694, Journ. Caes
koper, in dato. - Daar hondeman thans 
onbekend schijnt, is de bet. van het woord 
niet meer met ze'kerheid na te gaan. Vgl. 
eohter Ned. hondeslager, de man die los
lopende honden opvangt en doodt, welk woord 
thans eveneens verouderd is. 

honderd, telwoord. Zegsw. D e boe I in 't 
honderd gooien (of schoppen), alles 
in de war brengen. Evenzo elders gebruikelijk. 
Vg!. ook Oost-Fri. de bûdel in 't hon
derd jagen (KOOLMAN 2,115). - Kieft in 
't honderd, basterdvloek. Vgl.: kootje in 
het honderd, HARREBOMEE 1, 323; 't was 
stok in 't honderd (van iemand, die slaag 
heeft uitgedeeld in een gelagkamer), VAN 

VLOTEN, Ned. Kluchtspel', 3, 277; in het 
honderd schieten, enz. - 't Is hon
der d won der, 't is een groot wonder, 't is 
buiten verwachting. 11 't Is honderd wonder, 
dat-i geen ongeluk 'ekregen heb. 't Is honderd 
wonder goed of'elopen. Ook elders bekend; in 
Fries!. d u i zen won d e r(s). - Zie verder 
groot honderd op GROOT. 

hondesnortje, znw. onz.; zie SNOR I, 2. 
hondsbos, znw. onz. Alleen in het meerv. 
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h 0 n d s bos sen. Zekere grassoort met scherpe 
bladen, die door het vee niet gegeten wordt en 
daarom als hoogopgeschoten bossen in het 
land blijft staan. Lat. Deschampsia caespitosa 
(VAN HALL, Landh. Flora 264; OUDEMANS, 

Flora 3, 257). Ook spreekt men enkel van 
bos sen (zie BOS I), en te Westzaan van 
hengstebossen; zie aldaar. - De naam 
hondsbossen is ook in Waterland gebrui
kelijk. In de Streek noemt men dit gras boe n
derb os se n of boe n dergra s. De laatste 
naam is ook in Fries!. bekend. 

Hondsbos(ch), znw. onz. Naam van verschil
lende 3tukken land. 11 Het Hondsbos (onder 
Wormer). De Hondsbossche (op de Koog). -
Ook een stuk land bij Assemburg komt voor 
onder de naam van "Hondsbosoh" (aO 1368), 
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Het Ned. Rijks
archief 1, 211. Vgl. verder de Hondsbossche 
bij Petten. Van een bijzondere betrekking tus
sen dit waterschap en de genoemde stukken 
land blijkt niets. Wellicht waren het bossen 
(stukken rietland) ter grootte van een hond 
(100 roeden); zie BUS I, doch vgI. ook HONDS

BOS. Over de oorsprong der Hondsbossche bij 
Petten zie men N. Bijdragen v. Regtsgel. en 
Wetgeving 5, (aO 1855), 407. 

hondsoor, znw. onz. In molens. Een schuin
geplaatste enkele steunbalk, b.v. ter onder
steuning van het tafelment in de kap. De 
hondsoren zijn minder zwaar dan kar
bie I s (zie aldaar) en worden alleen vast
gespijkerd, niet opgesloten. Het woord is ook 
elders in Holl. bij de molenmakerij in gebruik. 
Vgl. KROOK, Molenb. 92: "Ter ondersteuning 
van de boventafelmenten, maakt men ook 
nog, in het achtkant, de zoogenaamde slim kar
be els ofhondsooren". 

honk (uitspr. honk), znw. onz. Meet, uitgangs
punt en vrijplaats bij kinderspelen. Algemeen 
Ned. en reeds in de Middeleeuwen gebruike
lijk; zie de wdbb. - Te Zaandam zegt de 
moeder, als ze een kind naar bed heeft ge
bracht: Zie zo, dat's er alvast één van honk. !I 
Wat is honk? Ik sta op honk. Hij is ver van 
honk. - Vandaar ho n k i e-t a k kie of 0 n k i e
tak kie (Wormerveer), zeker jongensspel, 
waarbij één jongen de overigen, die zich opge
scholen (verstopt) hebben, gaat zoeken, ter
wijl hij moet trachten vóór de gevondene aan 
hon'k (een boom of paal) terug te zijn, om 
eerder dan deze met de hand tegen honk te 
kunnen uitroepen: (mo n k i e-t a k kie, een, 
t wee, d r i e, N.N. (naam van de betrokken 
persoon)! De naam komt van honk en tak
ken (pakken, raken); vgI. TAKKEN. Het spel 
heet soms ook 0 n k i e-h a a I, d.i. honk halen, 
honk bereikén. - Honk-uit (de WOImer), 
een ander zoekspel met verscheidene zoekers, 
die telkens als er iemand gevonden is hard 
naar honk terug moeten lopen, eer de gevon
dene één van hen kan takken; zie ROUWEN 11. 

honschot (uitspr. hànskot), znw. onz. Zekere 
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wollen stof, die naar het schijnt thans niet 
meer wordt gebruikt, maar nog aan verschil
lende personen bekend is. De Zaandammer 
weesmeisjes droegen vroeger rokken van 
honschot. Ook werden er manskleren van ver
vaardigd. H 0 n s c hot was zwart of blauw. -
In de 17de-eeuwse Holl. kluchten ,komt het 
woord meermalen voor. 11 Daar en boven het 
se nooh twie Jacken, het ien hondskoten, 
d'ander ferset, 't hondskoten selse wercken
daeghs draegen, 't ferset heiligen daeghs, 
w. D. HOOFT, Jan Saly. Een paer kousen van 
de Meyt met heur honschoten schort, VAN 

SANTEN, Snappen de Sijtgen 14. Se het sulcken 
sin in jou jackje mit honskoten, BREDERO, 

Klucht v. d. Molenaer 328. Vgl. verder OUDE

MANS 3, 144. - De stof was reeds in de 
Middeleeuwen in N.-Holl. bekend. 11 Om een 
moreit honscots laken XlII oude Ghelres gul
den, Rek. v. Egmond, fO 107 rO (aO 1391). -
De benaming is ontleend aan de Vlaamse 
stad Ho n t sc hot e tussen Veurne en St. 
Winoxbergen, die in de Middeleeuwen be
roemd was om zijn saai- of lakenweverijen; 
vg1. de stedebeschrijving in ]OAN BLAEU, Toon
neel der Steden van 's Konings Nederlanden, 
en SERRURE, Vaderl. Musetum, 5, 404. 

hoofd, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 
't L ij kth e t geb 0 n den (of ver bon den) 
hoofd van Wormer wel (van iemand, 
die een doek als verband om het hoofd heeft 
geslagen). Het wapen van Wormer vertoont 
zulk een manshoofd; vgl. G. J. HONIG, Zaanl. 
Gemeentewapens 1 vlgg. - A s-i 'e tin zij n 
hoofd heb, dan het-i 'et niet in zijn 
bie n e n, hij laat zich niet van zijn voor
nemen afbrengen, hij zet zijn zin door. Vgl. 
HARREBOMEE 2, xlvj; wat hij in den kop 
h e e f t, zit hem i n zij n gat n iet. - I k 
breek me hoofd niet met ijzeren 
pot ten, ik breek er mijn hoofd niet mee, 
maak er mij niet moeilijk over. - Hij zeI er 
zo min sc,hade doen as 'en luis op 'en 
k a a I hoof d, er valt niets te bederven. -
Vgl. nog een zegsw. op HEMD. - Zie voor het 
hoof d van de slee in een houtzaagmolen op 
SLEEDS, en vgl. de samenst. KRAEBENHOOFD, 

MANSHOOFD, WI]FHOOFD. 
hoofdakker, znw. m. Een akker, die aan het 

hoofd van andere akkers ligt; de uiterste akker 
van het weer, die tegen de dijk aan ligt. Naar 
het schijnt thans ongebruikelijk. - In Hs. v. 
Egmond fO 11 vO, wordt onder de goederen 
der Egmonder abdij te Assendelft (13e e.) 
vermeld: "Een streng van dien hoeft ac'ker an 
die beke". Dit land zal echter wel niet onder 
Assendelft gelegen hebben, maar te Bever
wijk. V gl. aid., fO 17 rO: "Item een strenghe
tiaen an dien hoevetacker" (de Wijk, 13de e.) 
en 17 vQ: "Item een hoeftacker". - Evenzo 
aid., fO 12 vO: "Die helft vander made is 
Sim ons Arnouts sones half in dien hoeft 
campe ende in dien drien hoeven". 

honschot - hoogtijd 

hoofd breed, znw. vr. De breedte, waarmede het 
hoofd van een weer lands tegen de dijk aan 
ligt. Thans alleen als historische term bekend. 
Het onderhoud van de dijk werd eertijds over 
de landen omgeslagen naar hun hoofdbreed. 
Zie DE VRIES, Dijks- en Molenbestuur 117, en 
vgl. Mnl. Wdb. I1I, 701. 11 Tzelve Nes-viern
deel (sustineerde), dat... zyluyden metten 
hoogen zeedijcks swaerlijcker belast zijn dan 
dandere, wandt zij beyde aent oosterse ende 
westerse eynde van haeren weeren lants 
haeren hooftbreed van dijck hebben leggen, 
daer dandere drie vierndelen van Assendelft 
voorsz. den dijck als haeren hooftbreed alleen
lijek aent westeynde van haeren weeren heb
ben, Hs. U. 19, fO 184 rO (aO 1580), provo 
archief; ook Handv. v. Assend. 140. Is noch 
by Dijckgraef ende Heemraden verleyt, dat 
men uyt het lant by noorden de Couhorn, 
alwaer de pael gesteecken heeft, tot de Ka
dijck-Sloot toe, bij zuyden de voorsz. pael, 
geen Aerde buyten zijn hoogh-breete van den 
Dijck en magh vervoeren (Oostzanen, aO 
1635), LAMS 714. 

-hDofdeschot, znw. onz. In een vissersvaartuig. 
Een houten verbindingsschot aan de bun, aan 
de voorkant. Het schot achter in de schuit 
heet end els c hot; zie aldaar. 

hDog, bnw. Zie de wdbb. - De wind is hoog 
zuiden (zo zuidelijk mogelijk). - Zegsw. Het 
gaat tegen (of bij) het hoge op, hij doet 
het, maar aarzelend en tegen zijn zin. - 't 1 s 
hoog wat e r (bij iemand), hij moet nodig 
wateren. - V ier in de hoog s t, zie op ZEIL. 

- Vgl. HOOG]E. 

Ook in de naam van verschillende stukken 
land, die hoog zijn gelegen. 11 Dirck Mayen 
hooge veen, Kees Pieters noorder (suyder) 
hooghe veentgen, Maatb. Assend. (aO 1634). 
- De Hooge weid (stuk weiland te Wormer); 
hierlangs loopt de Hoogeweidsloot. - Hoog
weer (stuk land te Jisp). 

Hoogendijk, znw. m. De dijk langs het IJ, die 
de bannen van Oostzaanden, Westzaanden en 
Assendelft eertijds tegen het zeewater be
schermde. Deze dijk heet zo in tegenstelling 
met de Lag end ij k langs de Zaan. De oudste 
vermelding van de Hoog end ij k is van het 
jaar 1414 (LAMS 666). 

Hoogeveen, znw. vr.; zie HOOG. 

Hoogeweid, znw. vr.; zie HOOG. 

hoogje (uitspr. hoochie), znw. onz. Hei uit
bouwsel aan weerskanten van een ouderwetse 
schoorsteen, waarop pijp, tabakskomfoor en 
dergelijke worden gezet. 11 Haal effies (even) 
me pijp van 'et hoochie. Ik heb 'et leggen 
lêten (laten) op 'et hoochie van de smuiger. 

hoogt, znw. vr. Afgekort uit hoog t e; zie de 
wdbb. - Ook de plank, die in een kelder langs 
de muur loopt en waarop men melk, enz. 
wegzet. 11 Zet de melkkan maar op de hoogt. 

hoogtijd, znw. m. Zegsw. N a a i har d, st eek 
wij d, mor gen is 'e t hoog t ij d; gezegd 



hoogtijd - hoopwerk 

tegen iemand, die slordig zit te naaien. 
Hoogweer, znw. onz.; zie HOOG. 

hooi, znw. onz. Zegsw. Iets voor ruw hooi 
op e ten, iets niet uit de zoete op kunnen, 
zich niet kunnen neerleggen bij een onaan
gename bejegening. - Vgl. de samenst. KOE

HOOI. 

hooien, zw. ww., intr. Zegsw. 't Is hooien en 
wee rom h ooi e n; gezegd wanneer men over 
en weer geschenken geeft, wanneer het ge
schenk van de één een tegengeschenk van de 
ander uitlokt. 11 Ik zeI 'er maar niks met 'er 
verjaardag geven, anders krijg ik ok wat terug; 
't is toch maar hooien en weeromhooien. 

hooigat, bnw. Afgemat; van iemand, die bij het 
schaatsenrijden door grote vermoeidheid de 
anderen niet kan volgen. 11 Hij is hooigat. -
In de Beemster bezigt men het woord van 
personen, die door arbeid afgemat zijn, maar 
ook van trekdieren (BOUMAN 43). 

hooihuis, znw. onz. Een gedekte en betimmerde 
vierkante bergplaats voor hooi, barg. 11 Er 
staat 'en hooihuis bij zijn boerderij. Datmen 
. . . geen Huysen, Hoy"huysen, noch Schuyren 
met Stroo noch Riet sal mogen Decken, Priv. 
v. Westz. 519 (aO 1644). Staende tegen over 
Pieter Aerjen Kuypers Hoy-huys, aid. 537 
(aO 1637). Cornelis Jansz. int Hoyhuys (op de 
Saendijk, aO 1619), Hs. Weeskamerboek, ar
chief v. Westzaan. Jan Jansz. Hoyhuys kerk
meester .te Zaandijk (midden 17de e.). 

hooiijzer, znw. onz. Een ijzeren staaf van 21/ 2 
à 3 m lengte, met platte kop, twee handvatten 
en een weerhaak aan het puntige einde, 
dienende om het hooi te peilen en de warmte 
van /zet broeiende hooi te onderzoeken. - Even
zo in de Beemster (BOUMAN 44). - Vgl. POOK. 

hooiklamp, znw. m. Hooischelf. een ronde ot 
vierkante stapel stevig opgetast hooi, meestal 
van een paar meters hoogte, doch niet door 
een dak of muren tegen het weer beschermd. 
Zie KLAMP 11. 11 Er is veul hooi van 't jaar; 
we hebben behalve de barg nog drie hooi
klampen. Er bennen alleen 'en paar hooi
klampen verbrand. - Ook een stuk land te 
Zaandam in het Oostzijderveld heet de H 0 0 i
'k I amp. Waarom dit zo is genoemd, blijkt 
niet. 

hooikrok, znw. onz.; zie KROK. 

hooiplag, znw. vr. Een plag van het met vuil 
vermengde, tot een vaste koek getreden hooi, 
dat in het voorjaar, als de koeien in de weide 
zijn gedreven, van de staanplaats in de stal 
wordt afgespit. Synon. stalplag en ort. -
Hooiplag is ook elders in N.-Holl. ge
bruikelijk. 

hooiponder, znw. m. Hetz. als pon dec zie 
aldaar. 

hooiponderen, zw. ww. Hetz. als ponderen; zie 
aldaar. 

hooirook, znw. vr.; zie ROOK 11. 
hooischaar, znw. vr. Alleen in de zegswijze 

iemand om de nooischaar sturen, 

154 

hem vergeefs laten lopen (de Wormer). -
Evenzo in de Beemster en in FTiesl. Zie 
verder op DAKSCHEER. 

hooisteker, znw. m. Iemand, die vanwege het 
plaatselijk bestuur aangesteld is om het hooi 
te peilen en toezicht te houden op het broeien 
van het hooi. Hooistekers komen reeds in de 
17 de e. voor; vgl. b.V. LAMS 539. - Evenzo in 
de Beemster (Beemster-lands Keuren 86; BOV

MAN 44) en in de Zijpe (Octr. v. d. Oude 
Zijpe, Titel 25, aO 1700). 

hooistuk, znw. onz. Een stuk land, dat gebruikt 
wordt als hooiland. 11 Noch dat ventje af ter 
Allert Tijsses, 574 (roeden), noch dat hoy
stuck daerby, 209 (roeden), Polder!. Westz. 
111 fa 31 ra (aO 1644). 

hooitijd, znw. m. Zegsw. 't Is g i e n hooi t ij d, 
we hebben nu geen haast; gezegd als iemand 
met het nuttigen van het middagmaal haast 
wil maken en de ander dit niet verkiest. 

hooiven, znw. vr. Een ven (stuk weiland), die 
als hooiland wordt gebruikt. 11 Jan Symonsz. 
hoeyven, Maatb. Assend. (aO 1634). Aecht 
Claes Jaspers hoyven, aid. (aa 1635) . 

hoop, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. All e s 
1 e i t hoop 0 ver st 0 0 p, alles ligt door 
elkaar, overhoop. Een znw. st 0 0 p in een 
betekenis, die in deze uitdr. past, is niet meer 
gebruikelijk. Misschien is het woord echter 
verwant met st 0 0 f, boomtronk (zie aldaar) 
en st 0 b b e (KIL. Fri.; Staten-Bijbel), Mnd. 
st u bb e, Eng. st u b, boomtronk, stomp. 
Hoop over stoop is te vergelijken met 
hol over bol (zie Ned. Wdb. lIJ, 288, 
en HOL I). Evenals dit naast hals over kop, 
in aller ijl, ook beduidt overhoop. in wan
orde, zo heeft ook het bij hoop 0 ver 
stoop behorende bijw. hoopstoops (zie 
aldaar) de betekenis hals over kop, plotseling. 
Hoop ove'r stoop is ook in Hs. Kool 
opgetekend. Vgl. verder de samenst. HEIN

HOOP, MISHOOP. 

hoopstoops, bijw. Hals over kop, overhaast, 
onverwachts. 11 Ze gingen hoopstoops na huis. 
Ik ben hoopstoops (zo maar, in allerijl) hier
heen 'ekommen. Hij is hoopstoops verdwenen. 
- -Evenzo in de Beemster (BOUMAN 44). Op 
Zuid-Beveland is 0 pst 0 P s in gebruik in de 
zin van zo ineens (TE WINKEL, Nieuw Magaz. 
v. Ned. Taalk. 2, 229). Zie verder de uitdr. 
hoop 0 ver st 0 0 P op HOOP. 

hoopwerk, znw. onz. Alles in de uitdr. 't is 
geen hoopwerk (met de nadruk op hoop), 
't is geen aangenomen werk, het heeft zo'n 
haast niet. 11 ,.Je mag je wel wat haasten, aars 
kom-je niet klaar'" "Nou, nou, 't is geen 
hoopwerk." - In de eigenlijke zin van aange
nomen werk komt het woord verscheidene 
malen voor in de Gildebrief der Enkhuizer 
metselaars (aO 1630): Niemant, een hoop
werck aengenomen habbende, sal een tweede 
hoop-werck mogen aennemen, voor ende al 
eer de voetinge van 't eerste aengenomen 
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hoop-werck ten vollen sal wesen geleydt ... 
Gheen Meesters sullen in hoop-werck hare 
Knechts met dus ofte soo veel te wercken, 
heyligh-avondt (vrijaf) moghen gheven, ofte 
eenigh hoop-werck besteden ofte overdragen, 
op poene van ses guldens, Handv. v. Ench. 
300. Soo wanneer yemandt een huys sal 
willen doen maken, sal de selve de op
bouwinghe van den huyse in 't gheheel 
aenbesteden in hoop-werck, aen den Metse
laer, of aen den Timmerman, aid. 301b. Het 
woord komt ook voor aid. 307a (aD 1646). -
Vg!. verder HADR. JUNIUS, Nomene!. 349a: 
oor e cl e m p tor, B. aennemer van werck 
bijden hoope." - In de zin van hoop, menigte, 
wordt ho 0 p-w e r c k opgegeven door KIL. en 
komt het ook bij de 17de-eeuwse Hollanders 
meermalen voor. 11 Doek vindt men hoop
werck pronexsters fijn, COORNHERT 1, fO 493 
rO. En om dat mijn gequel geheel sou zijn 
volstreken, soo is ser hoopwerek-kneehts die 
't hooft my komen breken om de dochters 
(HOOFT), Schijnheyligh (ed. 1644), 8. 

hoor, stopwoord; zéér algemeen gebruikelijk. 
11 Hoor, oud, nou moet je 'et niet overver
tellen. Doen 'et maar gerust hoor. Ik zeI 't 
niet zeggen, hoor. Ja, hoor. Nou, hoor. 

hoorn, znw. m.; zie HORN en HOORNTJE en vg!. 
de samenst. SMEERHOORN. 

hoornblazer, znw. m.; vgl. STOELHOORNBLAZER. 

Hoornland, znw. onz.; zie HORN. 

Hoorns, bnw. Van Hoorn, de stad in W.
Fries!. In de zegsw. een Hoorns niemen
dali e t je, niets. 11 "Wat heb-je voor welkom
thuis mee'ebrocht?" "Een Hoorns niemen
dalletje." 

Hoornsloot, znw. vr.; zie HORN. 

hoorntje, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. Het 
hoornen randje aan weerszijden van de tem
pel, waarin de tinnen (prikkers) zijn beves
tigd. Zie TEMPEL. 

hoornzeel, znw. onz. In een koestal. Het touw, 
dat om de hoorns van de koe ll'ordt geslagen, 
om het dier vast te binden. EiVenzo elders 
in N.-Holl. Vg!. BOUMAN in Tijdschr. v. Nij
verheid V (aO 1839), 658: .,Iedere koe is met 
een touw of hoornzeel aan- de tussenschutting 
vastgemaakt" . 

hoos (I), znw. vr. - 1) Bij de vissers. Over
mouwen van oliedoek of leer, die de vissers 
aantrekken, als zij met hun handen de vis uit 
het water halen. 11 Waar benne me hozen? -
In de zin van leren laarzen, die de voeten en 
bijna het gehele onderlijf bedekken is het 
woord aan de Zaan niet bekend. Deze ho zen 
zijn bij de zeevissers in gebruik. Evenmin kent 
men het in de elders voorkomende zin van 
kous. Zie verder Mnl. Wdb. In, 609. 
2) Overtrek van meubelen. Daarnaast ook 
hoe s, Fra. hou s s e. Ook elders gebruikelijk. 

11 Doen de hozen over de stoelen. De hoezen 
kennen er nou wel weer of. 

hoos (11), znw. m. Hoosvat. Zie HOZEN. I! Vroe-

hoopwerk - hop 

ger most ieder 'en hoos en 'en dichte puts in 
huis hebben voor geval van brand. De hoos is 
stukkend (gebroken). 

hoosschop, znw. vr. Schepper om te hozen, 
hoosvat. 

hoosvat, znw. onz. Schepper om te hozen. In 
deze zin algem. Neder!.; zie de wdbb. -
Overdr. ook voor klomp, holleblok. 11 Waar 
heb-je die hoosvaten vandaan 'ehaald? 

hop (I), znw. onz. Een droge of bijna droge 
inham, een aanslibbing. Een hop is niet het
zelfde als een inham, maar wordt door aan
slibbing steeds ondieper en kleiner. Hop pen 
vormen zich echter meestal in bochten van 
het water. Soms ontstaan er in het hop zelf 
wij kj e s (inhammen). - Te Zaandam vindt 
men zulk een hop bewesten de Zuiddijk aan 
de ingang van het Ooster-Kattegat: het V i s
ser s hop. Het ontstond door aanslibbing, 
doch is bij de droogmaking van het IJ en het 
graven van het kanaal naar Amsterdam ge
heel drooggelegd en van een dijk omgeven. 
Later werd op het Vissershop haver ver
bouwd. - Het woord komt in dezelfde zin in 
geheel N.-Holl. voor. Het meest bekend is 
het Hoor n s e Hop bij Hoorn, waar even
eens sleohts weinig water staat. Bij Oost-Graft
dijk vindt men het Kamerhop (ingepol
derd) en het Vinkenhop; vg!. Kaart v. d. 
Uytw. SI. 11. 11 Desgelijckx is 't mede met 
't vuyle water ende slibber dat u y t de Haer
lemmer-Meer komt van gelijcken, hetselve 
moet mede sijn plaets hebben hier of daer, 
achter in die inwijcken, ende in de hoppen, 
daer den stroom sijn loop ende gangh niet 
hebben en mach: maer daer den kil nau is, 
daer moet het nootwendigh sijn schuring ende 
diepe houwen, LEEGHWATER, Haerlb.7

, 12. Of 
het ghebeurde dat degTOndt ofte slibber voor 
Sparendam begon op te droogen ende te ver
vuylen, also Sparendam in een hop of in
dijckinge gelegen is, aId. 34. Dat hoylant ... 
gelegen an die oistzyde van dat hoppe, strec
kende by dat hoppe langes an ogendijck, Priv. 
v. Texel 68 (aO 1414). - Het woord komt in 
het Mnl. voor in de zin van haven; zie Mn/. 
Wdb.lU, 583. Vgl. Ono.hop, een kleine 
door land ingesloten baai of inham (CLEASBY 

281a); Ags. hop in morhop, fenhop 
Béowulf 450, 762) de moerassen, waarin het 
monster Grendel verblijf hield; Mnd.-h 0 p in 
plaatsnamen (LÜBBEN 2, 297). 

hop (11), znw. In de zegsw. 'tis hop of drop, 
het is van het ene uiterste in het andere, 't is 
hollen of stilstaan. 11 't Is altijd hop of drop. 
't Is bij haar ook hop of drop; eerst werkt ze 
der an as 'en razende. - Evenzo in de Beem
ster (BOUMAN 44). - De oorsprong der zegsw. 
is duister. Bij SPIEGHEL (ed. VLAMING), 297 
vindt men het spreekwoord: som t y t s sop, 
som t ij t s d rop, waarin men sop wel zal 
moeten opvatten als plasregen en d rop als 
drup. Vgl. de uitdrukkingen van de regen 



hop - horrelen 

in de d rop en hij z a lee n sop j e h a I en, 
hij zal een nat pak oplopen. Bij HARREBOMEE 

2, 157, wordt ook nog vermeld: is het geen 
sop, zo is het drop. - Is ,,'t is hop of 
drop" nu uit ,,'t is sop of drop" ver
basterd? Vreemd is dan, dat die vel'basterde 
vorm algemeen bekend is, terwijl de verstaan
bare oorspronkelijke uitdrukking vergeten is. 
Wat de spraakmakende gemeente met hop 
heeft bedoeld blijkt niet; toch niet hop, de 
bittere plant der bierbrouwers, als tegenstel
ling van de zoete d rop? 

hopen, zw. WW., intr. Zegsw. Hij moe t hop e n 
as de hengelaars, hij moet geduldig af
wachten, of zijn hoop soms vervuld zal 
worden. II Hij het pas 'en winkel opgezet en 
nou moet hij maar hopen as de hengelaars. 

hoper, znw. m. Opper, hooiopper. - Als het 
gras gemaaid is wordt het op hop ers gezet, 
die over het gehele land verspreid zijn; deze 
worden dan naar de schuit gebracht om naar 
huis gevoerd te worden. Soms worden de 
hopers eerst nog aan rok e n of aan j a a g
sc h u i ten langs de kant van de slloot gezet 
en voert men deze dan weg. - Hop er is 
misschien een samentrekking van hooi 0 p
per; of is het een vervorming van opper, 
onder invloed van hoop, stapel? - V gi. 
OPHOPEREN en WlNDHAPPER. 

hoppedopjesman, (uitspr. hoppadoppiesman), 
znw. m. Lantaarnopsteker. II Daar gaat de 
hoppedoppiesman. 

hoppig, bnw. Bij de stijfselmakerij. Een kwade 
eigenschap van stijfsel, hierin bestaande dat 
de pijpjes, waarin de stijfsel bij het drogen 
uiteenvalt, niet ,glad, maar ruwen ongelijk 
worden. Hetzelfde gebrek wordt, wanneer het 
zich in zeer hevige mate vertoont, ook door 
I e iï g en s c hot s ig (s c hos s i g) aangeduid. 
De stijfsel heeft dan enige overeenkomst met 
schilfers van lei of schotsen ijs. II Wat is die 
stijfsel hoppig. 

horde, znw. vr.; vgl. HORT. 

horen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. en vgI. een 
zegsw. op JAAP. - Hor en van, toebehoren 
aan. Vgl. Mnl. Wdb. lIl, 595. 11 't Hoort van 
Jan. Die winkel hoort immers van haar? Niet 
ankommen, 'et hoort niet van jou! 

horfst, znw. m.; zie HERFST. 

horletoet, znw. vr. Bij timmerlieden. Soort van 
schaafbeitel met twee handvatten, die heen en 
weer bewogen wordt en waarmede men het 
hout bij kleine beetjes afschaaft en afbeitelt 
tot de vereiste diepte. Synon. spijgje. -
Horletoet is ook in Friesl. bekend. Ook 
KUYPER, Technol. 1, 734, maakt melding van 
een horletoetschaaf. II Ik ben bang, dat 
ik die ploeg mit me beitel te diep maken zei, 
geef me effen de horletoet. - Deze schaaf 
draagt zijn naam naar het hortend heen en 
weer bewegen; vgl. HORRELEN. Toe t zal hier 
wel varken betekenen; zie TOET. Verschillende 
werktuigen dragen de naam van var ken. 
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horn, znw. m. Daarnaast hoorn. Hoek, in het 
water vooruitspringend stuk land. Thans ver
ouderd, maar nog in vele eigennamen. Vgl. 
ook HARN. Zie verder Mnl. Wdb. op horn. 
II Over de hom van Roelof Keesen, ofte Jan 
Peeten hom af, tot den hom ofte hoek van 
den dijk toe, Handv. v. Assend. 218 (aD 1659). 
- Te Assendelft: Jan Ham en Claes Pietersz. 
noort horren (buitendijks), Maatb. Assend. 
(aD 1634). De Homven in 't Homweer, ald. 
(aO 1635). De Hornsloot (dwars door het 
Zuidend). Nooh een layckveentgen opte 
Hoornsloot, Polderl. Assend. 1 fO 4 VO (aO 
1599). - De Horn en Horn-eind (buurten 
onder Krommenie), ook Kro mm e n i e ë r
horn en Krommeniehorn genaamd. De 
Hor n ligt op de hoek tussen Krommenie en 
Krommeniedijk aan het eind van de Uitweg. 
Het uiteinde van de Hom heette in de 17de e. 
Hor n-e i n d, doch die benaming schijnt thans 
niet meer gebruikt te worden. 11 Hij woont op 
de Hom. Ik moet nog effies na de Hom. -
Te Krommenie, in het Noordend: De Hoor
nen (land, buitendijks), Polderl. Kromm. (aO 
1665), fO 59. - Te W.-Zaandam: de Lag e 
horn en de Hooge horn, buurten bij de 
Hogendijk. li Hij woont in de Lage Hom. Een 
huis in de Hoogehorn, Hs. (aO 1739), Zaan!. 
Oudhk. - De Hoor n of Hor n, vroeger een 
eiland in het IJ, door de Ho 11 e- of Hoor n
sloot van de Hem gescheiden. Thans een 
deel van de IJpolder. \I Jan Louwerisz. van 
de Hoorn in het IJ, Hs. (aD 1584), archief v. 
Westzaan. De Hor n heette oudtijds ook 
Z a a n der hor n; vgl. SOETEBOOM, S. Arc. 283. 
De oudste vermelding van Za en ct er hor n 
is van aO 1350 (DE VRIES, Kaart v. Holl. Noor
derkwartier 101); die Hor n komt voor aO 
1399 (Oorl. v. Albr. 313). Ook de Hoor n
sloot wordt omstreeks die tijd vermeld. 1I 

Een stuks lands geheten Zaenderhorn, gelegen 
optie zuutziede van de Horenslote, Reg. Blois 
XV. 1396-1403. cas E. fO 83 (aangehaald bij 
DE VRIES, Kaart v. Hall. Noorderkwartier 11). 
Hieromtrent lag eertijds ook een stuk land 
"geheten Ver Zwaneken home", Oorl. v. A/br. 
314 (aD 1399). - In de ban van Oostzaanden: 
Dat Homre (Horner) vierendeel (een der vier 
delen van Oostzaanden), LAMS 663 (aO 1408). 
- Het Horntje (een uitspringende hoek, aan 
de Voorzaan bij het Kattegat). - De Hoorn 
(stuk land in de Achtersluis-polder onder 0.
Zaandam). - Het Hoorenland (bij de Poel op 
het Kalf), Custb. (aO 1746). - Vgl. verder de 
samenst. BUIK-, lLUK-, KOUDE- en RIETHORN. 

Hornbreg, znw. vr. Te Oostzaan de brug over 
de Gouw bij de hom of hoek aan het ver
enigingspunt van de Haal en de Heul. 

Hornsloot, Hornven, Hornweer, znw.; zie HORN. 

horrelen, zw. ww., intr. Hortend heen en weer 
bewegen; in het bijzonder met een schaaf
beitel. Vgl. HORLETOET. II Je moete niet zo 
wild horrelen, aars bederf je de boel. -
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Horrelen komt in de 17de e. voor in de 
zin van stoten, stompen, strompelen; zie DE 

JAGER, Freq. 1, 235. Vandaar Ned. horrel
voet. Vgl. ook Ndd. hurreln, slingeren, 
stoten, Oost-Fri. hu r rel n, met herhaalde 
korte stoten waaien, Eng. t 0 hu r 1, werpen, 
slingeren, enz. - Zie UlTHORRELEN. 

hors, znw. vr.; zie HORST. 

horst, znw. vr. Naam van verschillende stukken 
land onder Assendelft. Thans onbekend. 11 Die 
horst van Jacob Havicx, Polderl. Assend. I 
fO 91 r O (aD 1600). Die horst van Jacob 
Havicx, aid fO 109 rO. Dat horsgen in Cruy
ven-weer, aid. fO 134 rO. De hors in Jacob 
Havicx-weer, aid. II f O 34 rO (aD 1600). De 
horst van Jacob Havicx, aid., fO 90 rO. De 
horst van Jacob Havicx, aid., fO 112 r O (aD 
1600). De hors op de WoIffesloot, Engel 
Barens mede genaemdt de hors, Jan Engelen 
Scheepmaecker de hors, das horsgen (alles in 
Alkes- en Cruyven-weer), Maatb. Assend. (aD 
1635). - Ook in de Middeleeuwen komt de 
naam in N.-Holl. voor. 11 Een vierendeel van 
drien roeden af ter die horst (te Velzen, 13de 
eeuw), Hs. v. Egmond, f O 15 VO en 16 rO

• -

De betekenis van het woord is niet met zeker
heid te bepalen. In andere streken van ons 
land verstaat men onder hor s t struikgewas, 
kreupelhout. Wellicht waren dus ook de As
sendelver hor s ten wilde, met struikgewas 
begroeide, stukken land, iets dergelijks als de 
w i I der nis sen; zie WILLIS. Blijkens de ver
schillende vormen, waarin het woord werd 
neergeschreven, was het in het begin der 17 de 
e. reeds niet meer in gewoon gebruik. Vgl. 
verder over dit in bijna alle Germ. talen voor
komende woord Mnl. Wdb. lIl, 605; GRIMM, 

D. Wdb. IV', 1833; KOOLMAN 2, 107. 
hort (uitspr. hort), znw. vr. - 1) Benaming voor 

verschillende werktuigen, die uit een vlecht
werk van tenen, latten, traliën, enz. bestaan. 
- a) Een soort van grove zeef, waarop sintels 
of cokes worden uitgezift. 11 Der is zoveel fijn 
bij de cokes, ze hebben zeker vergeten ze op 
de hort te doen. - b) Bij de papiermakerij 
heeft men in de voddenschuur een 1 a geen 
een hoge hort. - De lage hort bestaat uit 
een vlechtwerk van houten latten, waarop de 
lompen liggen, die door de scheursters wor
den uitgezocht en gescheurd. De afval valt 
door de gaten in de zich daaronder bevin
dende ruimte. De ho g e hor t lIgt hoger en 
heeft koperen tralies, waardoor het vuil valt. 
Hierop worden de uitgezochte lompen door 
de scheurster uitgespreid en dan door de hort
ster nagezien. Vgl. Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 16. 11 Een hort met koperen traliën, een 
dito met hout, Verkoopings-Catal. (Koog, aD 
1832). - c) Een hort voor tarwe. Een toestel 
van dubbele latten, waar de tarwe tegenaan 
wordt gegooid, zodat de punten der korrels en 
de doppen er af vliegen. De tarwe wordt dus 
zodoende zwaarder. Gehorte tarwe wordt 

horrelen - hortsik 

duurder betaald. - d) Bij de landbouw. Een 
werktuig om de over het land gestorte modder 
(of mest) gelijk te maken en bestaande uit een 
houten raam met dwarslatten, wier scherpe 
kanten naar onder zijn gekeerd. De hort wordt 
door één of twee paarden getrokken. Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 45). - Zegsw. 
G rot e hor ten ben te kor ten, kan men 
korter maken; ,gezegd wanneer iets te groot is. 
2) Overdr. van personen. 11 't Is 'en hort van 
'en kerel (er is niets met hem te beginnen). 
Wat 'en stijve hort (van iemand, die stijf en 
houterig is.) Vgl. DE BO', 395: "zoo stijf als 
eene hurde". - Zie HORTIG. 

In de uitdr. de hort op zijn, de straat op 
zijn, er van door zijn. Zie verder op HORTEKIE. 

il "Waar is Jan?" ,,0, die is natuurlijk de 
hort op." - Ook zegt men: hort! voor weg! 
ga! voort! Vgl. HORTSIK. 

Hor t is hetzelfde als Ned. hor d e, van
waar {Jok ho rre tj e, raam h or; zie de 
wdbb. De vorm hor t vindt men reeds in het 
Mnl. en Mnd.; vgl. Mnl. Wdb. lIl, 606. - Zie 
HORTEN. 

hortekie, bijw. Alleen in de uitdr. hortekie 
we zen, weg zijn. 11 Dat is hortekie (dat ben 
ik kwijt). Me vlieger is hortekie. - Vgl. de 
uitdr. op de hort zijn (of gaan), er van 
door zijn (of gaan), en Mnl. hor t (h u e r t) 
sij n, weg zijn (Mnl. Wdb. lIl, 606), dat ook 
nog in de 17de e. voorkomt (OUDEMANS 3, 
166). Daarnaast vindt men hor zij n (OUDE

MANS), Wdb. op Hooft 138) en hij gaat hor 
of horrie (HUYDECOPER op STOKE 3, 26). 
Vgl. ook Mnl. Wdb. op horre. Dit hort is 
wellicht hetzelfde woord als hor t, waarmee 
men de paarden tot voortgaan aanzet; vgl. 
HORTSIK. 

horten (uitspr. hàrta), zw. ww. Met de hort be
werken, gebruik maken van de hort. Zie HORT. 
I1 Bij de gasfaJbricage werden sintels gehort. 
We moeten die tarwe horten. We gane mor
gen horten (het land met de hort bewerken). -
Vandaar h or te r, hor t ster. 

horter (uitspr. hortar), znw. m. De persoon die 
op de hort naziet of de lompen door de 
scheursters goed zijn uitgezocht. Is het een 
vrouw, die dit doet, dan heet zij hor t s ter. 
Zie HORT. 11 Komt scheursters werkt dan 
vlijtig, sorteer toch goed ... , dat 't al wordt 
goed bevonden bij 't nazien op de hort. Wil 
horters wel toeletten op ieders deel; 't wel 
toezien uwer ogen, ol helpt zoveel, Liedje op 
de papiermakerij (19de e.). 

hartig (uitspr. hortach), bnw. en bijw. Van per
sonen. Stijf, zo stijf als een hort. Zie HORT. \I 
Hij is toch zo hortig. Kijk-i ers hortig lopen. 

hortsik (met klemt. op hort), znw. - 1) Mann. 
Paardenslachter. 11 Haal effen 'en pond vlees 
van de hortsik. 
2) Onz. Paardevlees. 11 Zet 'et hortsik maar 
in de kas. Heb-je hortsik geëten? je stane gien 
ogenblik stil. - Evenzo te Amsterdam. 



hortsik - houtstek 

Hor t sik! is de uitroep, waarmede de voer
man zijn paard doet voortgaan. Deze komt 
ook elders in Hall. voor; vgl. b.v. een kinder
rijm beginnende: Hort sik, paardje, met je 
vlossen staartje, enz. Daarnaast hoort men 
hort sekt (Tijdschr. 11,32; 12,308). Vgl. 
BREDERO, Moortje 641: "Hy sick! hem sick! 
hou sick! myn Heer sel je wat koopen?" en 
het naar aanleiding van deze plaats geschre
vene in Tijdschr. 12, 304 vlgg. Evenals nu 
het synon. h u u t (zie aldaar) de benaming is 
geworden voor een oud, afgeleefd paard, dat 
dikwijls door "h u u t!" tot voortgaan moet 
worden aangezet, zo is ook hor t sik in ge
bruik gekomen als schimpnaam voor de man, 
die oude knollen naar zijn slachterij heet te 
drijven, en als benaming voor het vlees van 
die dieren. Tot voor korte tijd stond paarde
vlees niet hoog in de schatting van het volk. 

hortster, znw. vr.; zie HORTER. 

hos, znw.; zie KLOMPEHOSJE. - Ook in Drechter
land kent men hos s i e in d-e zin van por
taaltje van een huis; te Andijk zegt men ook 
hos, hoske (Navorscher 21, 531). 

hosklos, znw. m.; zie HOTS KLOS IJ. 
hossewagen, znw. m. Hetz. als hosklos; zie 

HOTSKLOTS IJ. 11 Je hebbe ok deftig uit rije 
(rijden) 'eweest, op de hossewagen. 

hot (I), bnw. Geschift. Waarschijnlijk is hot 
het verl. deelw. van hot ten, schiften, in de 
oude vorm zonder ge. 11 De melk is hot. Die 
hotte melk lust ik niet. 

hot (11), znw. Alleen in het meerv. hot ten. 
De vaste delen, die zich afscheiden als melk 
bij het koken hot (schift). 11 Er zitten hotten 
in de melk. - Ook in de Beemster (BOUMAN 45). 

hotemetoot (uitspr. hótiJmiJtoot), znw. m. De 
eerste persoon, de man waarom alles draait, 
die in alles het meeste te zeggen heeft. 11 Hij 
zou er wel graag voor hotemetoot spelen, 
maar 'et lukt niet te best. Hij is zowat de 
hotemetoot. - Te Zaandam is een 0 tem e
t oot ook een vervelend oud mens, dat zich 
met alles bemoeit. - Evenzo verderop in 
N.-Holi. (BOUMAN 45), in Z.-Holl. (althans te 
Oud-Beierland) en in Zeeland (otepato
ter, O. Volkst. 2, 146). In Vlaanderen is 
() t t epe tot ten veel moeite en beslomme
ring met iets (b.v. kleine kinderen) hebben, en 
ook iets slecht doen (SCHUERMANS 441). 

hotsklots (I) uitspr. hosklos), bijw. Hotsend en 
klotsend. 11 De klompen gane (gaan) hosklos 
deur de gang. Hij loopt altijd maar hosklos, 
zonder zijn bienen op te tillen. 

hotsklots (IJ) (uitspr. hosklos), znw. m. Daar
naast ook lb 0 ere hos k los. Boerewagen 
zonder veren; zo genoemd naar het ramme
lend geluid, dat hij onder het rijden maakt. 
Synon. hossewagen; zie aldaar. 11 Ik zeI je wel 
mit de hosklos halen. Deer (daar) komt nag 
(nog) 'en hosklos an. - Elders in Hall. en in 
Utrecht is een hos k los een dik, lomp 
vrouwspersoon. 
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hotten, zw. ww. Zegsw. Het hot niet, het 
verdraagt elkaar niet; van spijzen. Het gevolg 
van dit niet hotten is onpasselijkheid. - Het 
w i I ni e t hot ten, het wil niet gedijen, ge
lukken, slagen. Evenzo bij KIL., OUDEMANS, 

Wdb. op Hooft, SCHUERMANS; bij VAN DALE 

wordt het als verouderd opgegeven. Het is 
wel hetzelfde woord als hot ten, schiften, 
van melk. Vgl. bij BOUMAN 45: het loopt in de 
hot; het wil niet hotten. 

houdeIijk, bijw.; zie HOUWELIJK. 

houden (uitspr. houwiJ), st. ww. Verl. tijd: ik 
hiel, we, je, ze hiele, of ik hieuw, we hieuwe. 
Zie de wdbb. 11 Ze hiele der niet van. Ik hiel 'et 
niet langer uit. Ik hieuw 'm goed vast. - Ook 
gelden, van kracht zijn; bij allerlei kinder
spelen, vooral bij het knikkeren. 11 Vallen 
houdt (als de knikker valt vóór het weg
schieten, geldt dit toch voor een worp). Alles 
houdt (welk ongeluk men ook bij het schieten 
moge hebben, alles geldt). Dat houdt niet (het 
geeft niet, ik doe over). Het houdt wel. Blauwe 
stien houdt (is vrijplaats; bij steentjebekeur). 
Deze bet. van h 0 u den komt reeds in het 
Mnl. voor; zie MnZ. Wdb. 111, 642. - Zie mei 
hou den op MEI, zegsw. op LIJF en STIJF, en 
vgL de samenst. AANHOUDEN, KEERHOUDEN, 

OVERHOUDEN en HUISHOUDSTERTJE. 

hout, znw. onz. Zie de wdbb. - Aan een molen. 
Planken langs de molenroeden, die bij harde 
wind weggenomen kunnen worden om de 
windvang der wieken te verminderen. Hetz. 
als bord; zie aldaar. 11 Iedere wiek heb vijf 
houten. De molens malen met vier houten of. 
- V gL de samenst. BASTJES-, BREEK-, HALS-, 

INNIG-, KAS-, KEG-, KEUNINGS-, KLAPPER-, KNIJP-, 

KNIJPER-, KOETS-, KROP-, LIJN-, PEG-, PEULUWS-, 

PIJP-, PLEG-, PRIEGEL-, ROL-, SCHEER-, SCHEG-, 

SCHEP-, SCHIET-, SLAG-, SPAN-, STOEP-, STOOT-, 

STRAND-, STRIJK-, VAT-, WEEL-, ZETTELHOUT. 

houtboer, znw. m. Iemand die handelt in tal
houten en brandhout jes. Vgl. Ned. Wdb. 111, 
166 vlg. 

houtbonk (uitspr. houtbànk), znw. m. Ook 
hou t zag ers bon k. Iemand die op een 
houtzaagmolen werkt. Vgl. Ned. zeebonk. 
- Bon k betekent hier grofgebouwd, stevig 
persoon; zie Ned. Wdb. 111, 359. De hout
zagers, die steeds aan weer en wind zijn 
blootgesteld, zijn geharde mannen. 

houten, bnw. Van hout. Zie de wdbb. - Het 
Houten walt je, een stuk land onder Wor
mer op Gillis-rif (aO 1755); zo genoemd om
dat het van een houten walschoeiing was 
voorzien. 

houtjesbak, znw. m. In een houtzaagmolen. De 
bak, waarin het spanhout geborgen wordt. 

houtluis, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook een 
scheldnaam voor een houtkoper. 

houtstek, znw. onz. Houttuin, werf waar hout 
opgestapeld is. 11 Het (is) niet geheel vreemd, 
onmiddellijk naast de woning van een gegoede, 
een schuur, pakhuis, houtstek of molen te 
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aanschouwen, VAN GEUNS, Zaandam 38. -
Door VAN DALE worden stek en latten
st e k opgegeven in dezelfde betekenis. Hou t
st e k is ook in het Stad-Fri. bekend. In Oost
Friesl. beduidt hol t s t e k houthandel (KOOL

MAN 2, 101). 
houtzaagmolen, znw. m. De houtzaagmolens 

worden naar hun vorm onderscheiden in pal
trokken en bovenkruiers. Naar hetgeen 
zij zagen verdeelt men ze in wa gen s eh 0 t
zag ers, som mer zag ers en I a t t e n
zagers. 

houtzagersbonk, znw. m.; zie HOUTBONK. 

houvast, znw. onz. Bij timmerlieden en hout
zagers. Een grote kram met een wigvormige 
punt aan beide uiteinden, die gebruikt wordt 
om vloeren aan te zetten of balken vast te 
leggen, zodat zij onder het bewerken niet 
kunnen verschrikken. Daartoe wordt de éne 
punt in het éne stuk hout geslagen en de 
andere in het hout, waaraan men het vast wil 
leggen. Soms maakt men tot meerdere stevigte 
bovendien gebruik van een wee r hou va s t, 
welks punten andersom geplaatst zijn. 11 Een
entwintig houvasten, 1 weerhouvast, lnvent. 
houtzaagmolen (O.-Zaandam, aO 1809), Zaan!. 
Oudhk. Geef ers gauw 'en houvast, aars glist 
die deel uit. - Hou va s t is ook elders in ons 
land en in Oost-Fries!. (h 0 I d f ast) gebrui
kelijk, Zie VAN DALE en Mnl. Wdb. op hou
va s t, en vgl. bij KIL. "h 0 u d va st, fibula 
ferrea, fibula adunca". - Zie zegsw. op LIJF. 

houweel, znw. onz. Daarnaast hou wie 1. Zie 
de wdbb. - Bij tuinlieden en anderen een 
werktuig om de grond uit te spitten en bomen 
om te kappen. Dit houwieI heeft een lange 
steel. - De kuipers hebben daarentegen een 
houwiel met een zeer kort handvat, dat geheel 
door de vuist omklemd wordt. Het wordt ge
bruikt om dikten uit de duigen te kappen. 
Ook de molenrnakers bezigden vroeger een 
dergelijk houweel voor de stamperpotten in 
een oliemolen. 

houweer (met klemt. op weer), bijw. Ziedaar! 
Als iemand b.V. zeurt om iets van een ander 
te krijgen, zegt deze ten slotte: hou wee r! 
of houweer den (dan), daar dan, daar 
heb-je het! - Ook hoort men ha wee r of 
h a uwe e r, in het algemeen voor daar!, Fra. 
tiens! - Op Urk zegt men in dezelfde zin 
ou wao r (Taal- en Letterb. 6, 35); elders in 
Holl. (vgl. VAN LENNEP, Vermakelijke Spraak
kunst) en in Fries!. ha w aa r. 

houwelijk, bijw. Vriendelijk. Weinig gebruike
lijk. 11 Hij ken altijd zo houwelijk knikken. -
Hou wel ij k, d.i. hou d e lij k, komt van het 
znw. hou d e, gunst, welwillende gezindheid, 
in het bijzonder van een meerdere tot een 
mindere. Zie Mnl. Wdb. lIl, 615 op houde, 
en FRANCK op hou en hulde. 

hozen, zw. WW., trans. Water uit een schuit 
werpen door middel van een hoosvat. VgI. 
HOOS, HOOSSCHOP, HOOSVAT. - Hozen is ook 

houtstek - hufterig 

elders in gebru1k; zie de wdbb. Gewoonlijk 
zegt men aan de Zaan w 0 zen, soms ook 
o zen; zie aldaar. 

hozendrop, znw. m.; zie OZENDROP. 

hozing, znw. vr.; zie OZING. 

hozingplank, znw. vr.; zie OZINGPLANK. 

Huchtsloot, znw. vr.; zie HUIKSLOOT. 

Huchtsluis, znw. vr.; zie HUIKSLOOT. 

hudekorf, znw. m. Bij viskopers. Een grote, 
bijna bolronde, gevlochten viskorf, die van 
boven met een lid (deksel) gesloten wordt. -
Het woord is ook elders in N.-Holl. bekend. 11 

Een ingebooren Burger (sal) het Gilde 
moghen winnen met drie guldens, mits sijn 
Proeve gedaen hebbende, welke Proeve sal 
wesen een Kobbe (kubbe) met een hude-korf, 
en de Witwerckers Proeve sal wesen een vier
kante Luyer-mande, redelijek fijn, met een 
grote Kaers-korf van drie deuren (Korve· 
makers Gilde-brief, aO 1573), Handv. v. 
Enclz. 295. - VgI. Mnd. hudevat, ein durch· 
löchertes (oder aus Ruten geflochtenes) Gefäss 
zur Aufbewahrung der gefangenen Fische 
(LÜBBEN). - Het woord komt van het in de 
Middeleeuwen nog gebruikelijke ww. hu den, 
hu y den, bergen, wegbergen, verbergen; zie 
Mnl. Wdb. lIl, 26. Een hu de korf is dan 
een korf om iets (nI. vis) in te bewaren. 

huft, znw. vr. Heup. Thans onbekend. 11 Dit 
werek quam voort van Evaes huft, als sy van 
Adam was bevrucht. . . De mensche mag wel 
deneken met een sueht: Och dit veroorsaeckt 
Evaes huft, de eerste moeder van den menseh, 
heeft ons gebracht tot beter wenseh, Saenl. 
Wassende Roos 20. - Het woord h uft, 
h ü f t, is ook in het Oost-Fri. en Wanger
oogseh-Fri. bekend (KOOLMAN 2, 112). Ook 
KIL. vermeldt: "hufte, Sicamb. j. heupe, 
coxa, coxendix". Evenzo Mnd. hu f en hu f t e. 
VgI. ook Hgd. hüfte, heup. 

hufter, znw. m. - 1) Huivering. Zie HUFTEREN. 

11 Der gaat 'en hufter deur me leden. Ik krijg 
'en hufter van de trekking. 
2) Iemand die hufterig is. Zie HUFTERIG. - a) 
Koudkleum. 11 Je moete niet zo'n hufter 
wezen, gaan mee snouwballen gooien. 't Ben
nen zukke hufters; ze zitten altijd bij de 
kachel te hokken. - b) Durfniet. 11 An zo'n 
hufter heb-je niks, hij durft nooit wat. Wees 
nou niet :z:o'n hufter, je ken der best over 
springen. - c) Stakker, sukkel. 11 't Is 'en hufter. 

hufterde kaas, znw.; zie een zegsw. op BOTER

BIESJE. 

hufteren, zw. ww., intr. Alleen in de inf. 
Huiveren, van koude. 11 Je liep er te hufteren 
van de koud. Maak de kachel an, ik zit hier 
te hufteren. - Vgl. HUFTER, HUFTERIG. 

hufterig, bnw. Huiverig; in verschillende opvat
tingen. Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 

45). - a) Rillerig, door koude of koorts. 11 

"Ben-je niet goed?" "Och, ik ben alleen wat 
hufterig." Wat zien-je der hufterig uit. - b) 
Huiverig makende, koud. 11 Wat is 'et vandaag 



hufterig - huinebollen 

hufterig weer (als het koud en nat is). 't Is 
hufterig in de kamer. - c) Vreesachtig. II Ik 
ben wat hufterig om zaken met 'em te doen 
(van een wrakke klant). Wees nou niet zo 
hufterig. - d) Huiveringwekkend, netelig. li 
Dat's 'en hufterige zaak. - Zie HUFTEREN. 

Hugsloot, znw. vr.; zie HUIKSLOOT. 

huif je (uitspr. hoifie), znw. onz. Bij vissers. 
Een onderdeel der aalkorven, gebreid van 
beste zijde, en zich bevindende binnen de 
aalkorf, waaraan het met een paar touwtjes 
is bevestigd. De vis, die binnenloopt. zwemt 
door het huif je heen en wordt daarachter ge
vangen. - Zie de wdbb. op h u i f en vgl. 
HUIFJESZIJDE. 

huifjeszijde, znw. vr. Daarnaast h u i f i e s zij d. 
Zeker soort van beste zijde, waarvan huif jes 
voor aalkorven worden gebreid. Zie HUIFJE. II 
Zestien strengetjes huifjeszijde, Verkoopings
Catal. (aa 1884). 

huigsloot, znw. vr.; zie HUIKSLOOT. 

huik, znw. vr. Zie de wdbb. - Op een schip. De 
omhulling van zeildoek, die om mast en zeilen 
van een voor anker liggend schip wordt ge
geslagen, om de zeilen droog te houden. 

huiken, zw. ww. Alleen met een ontkenning: 
ni e t h u i k e D, niet bevallen, niet aanstaan. 
Weinig gebruikelijk. II Dat huikt me niet. 

huiksloot, znw. vr. Daarnaast h u i g sloot. 
Een sloot, die aan het ene uiteinde droog ligt, 
dood loopt. - Evenzo hogerop in N.-Holl. Het 
woord is echter nog sleohts aan enkelen be
kend. - Ook een bepaalde sloot onder Wormer 
(tussen de Gangsloot en de Wijde-Wormer, en 
op deze laatste uitwaterende door een sluis), 
met in het midden naar weerskanten een uit
loper, die dood loopt, draagt deze naam. In 
de 17de e. vindt men Hughtsloot en 
Hu g hts I u y s, b.V. Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 
In de 18de-eeuwse stukken in het archief van 
Warmer komt herhaaldelijk voor Hugsloot, 
op het einde der 18de e. ook Huiksloot. 11 

Dat mede die van Wormer nimmermeer en 
sullen moghen versparren, ofte verletten de 
respective Vaerten, door de Hucht ende 
Ooster-sloot uytte voorgaende sloot in de 
WOl'mer responderende, ende in den ban van 
Wormer ghelegen, ten aensien de selve Sloaten 
die van Jhisp voor heuren deurvaert moeten 
dienen, LAMS 551 (aa 1611). - Het woord 
komt in de Middeleeuwen ook elders in Hol
land voor. II Noch zoo moeten zy geven sluys
geit, wateringegelt, hucslooten ende dammen, 
lnform. 459 (land van Heusden, aO 1514). 
Misschien werd de benaming vroeger ook ge
bruikt van sloten, die niet door de natuur, 
maar door mensenhanden werden versperd; 
vgl. Mn/. Wdb. 111, 732. 

huilen, zw. ww., intr. Wenen, schreien. Evenzo 
elders in Holl. II Je moete niet huilen. Hij 
huilde tranen mit tuiten as lollepotten zo 
groot. Ook: Hij h u i lt sn ot enk w ij I, voor: 
hij weent erg. - Zegsw. He b-j e 0 mee n 
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(hoed) gehuild (gezegd tegen iemand die 
een kledingstuk aanheeft, dat hem (haar) te 
groot is)? - De mol e nop het h u i I e n 
zet ten, bij sterfgevallen in het gezin van de 
eigenaar, al de zeilen en borden afnemen en 
de roeden in enigszins schuine stand plaatsen. 

huinebollen, znw.; alleen in het meerv. Zekere 
plant. Zegge, Lat. Carex (OUDEMANS, Flora, pl. 
LXXVIII, no. 405). De huinebollen 
groeien aan de kant der sloten. Zij hebben 
driekan~ige bladeren en bloeien met pluimen; 
aan de voet bevindt zich een rond knobbeltje, 
dat als het geschild wordt wit is en door de 
kinderen met een weinig zout wordt gegeten. 
De plant en deze knobbeltjes beide worden 
h u in e b 0 11 e n genoemd te Assendelft. 
Elders aan de Zaan is deze naam onbekend en 
heten de bolletjes kat e r k lot en; zie aldaar. 
- Te Wormerveer en Krommenie spreekt men 
van hanehuinebollen, hanehunehol
Ien en hanehanehunebollen, te Zaan
dijk van ha ne h 0 11 e b 011 e n, doch verstaat 
daar dan onder de binnenste opgerolde kern 
der jonge spruiten van het riet, die als men er 
op blaast, een piepend geluid geeft en daar
om gewoonlijk pieper heet; zie aldaar. De 
kinderen gaan uit hanehuinebollen zoeken, 
plukken de jonge loten van het Tiet af en 
zoeken er de piepers uit, die zij dan tot een 
bos verzamelen en later zoeken te verkopen 
onder het zingen van een rijmpje als: "Wie 
moet er hanehuinebollen koopen? 'k Heb mit 
me bienen in 'et water 'eloopen, buiten in 'et 
veld. Tien voor een speld, honderd voor een 
duit; zoo loop ik er 'et dorp mee uit." - Het 
woord komt ook elders voor, in verschillende 
vormen. In Waterland hennebollen. 11 De 
Jonge-Iuy we'er buyten gaan, en plukken 
Turkel (rietpluimen) van den Dijk, of Henne
bollen uyt het Slijk, May-gift 46. In het N. 
van N.-HolI. heenbollen en haanbol
Ie n. 11 Die Kinders loopen om HaenbolIen 
en knuppen (katerklooten), VALCOOGH, Regel 
d. Schoolm. 36. Te Hindeloopen haembol
Ie n, elders in Friesl. ha neb 0 11 e n, in Gron. 
en Oost-Friesl. han e b 0 lte n, haan b 01-
ten, h a a mbo I ten. In Fries!. en Gron. 
schijnt men echter met deze naam niet de 
Carex aan te duiden, maar de Typha angusti
folia (vg!. VAN HALL, Landh. Flora 221 en 
HALBERTSMA 473 en 692), aan de Zaan heet de 
lisdodde echter nimmer zo, maar draagt de 
naam van dulen, duikelaars of dom
pen. - Ags. h a en b e 11 e, Eng. (gewest) he n
Ib a n e heeft de geheel afwijkende betekenis 
van bilzenkruid. Vgl. ook in Gron. (het Hooge
land) een als naam van een soort van bies 
(MOLEMA 358), alsmede in N.-Holl. he e n
I a n d, rietland, in lnform. 159: Dat tmorgen, 
gereeckent deen deur tandere, in coope niet 
waerdich en es 8 Rh. g!. eens, mits (vermits) 
dat de tweedeel wel heenlant es (te Kallants
oog, aO 1511). 
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Het tweede deel van het woord is waarschijn
lijk niet bol, maar blijkens de Gron. en Oost
Fri. vormen bolt, Ned. b 0 u t, in de zin van 
knobbel. Vgl. Fri. doerbout, dat ook voor
komt als benaming voor de lisdodde. - Het 
eerste lid der samenst. is een woord voor riet, 
dat in Oost-Fries!. in die zin nog gebruikelijk 
is; zie KOOLMAN 2, 28: "h îi. n, oder h îi. n e, 
auch h ä n t, Schilf, Schilfrohr; de ganse dêps
kant steid fol hîi.n". Het is tegenwoordig ook 
in het N. van N.-Holl. nog bekend, doch 
alleen in de uitdr. het heen wegspitten, 
de rietzoden afspitten. Evenzo vindt men het 
in keuren. 11 Den 14 Juny 1642 is Gekeurt 
ende Geordonneert, dat niemant in 't particu
lier sal vermogen eenige Heen, ofte Riet
zoDden te spelen uyt de Groo~e Sloot, Octr. 
v. d. Oude Zijpe, Titel 1, art. 15. Volgens de 
Kaart v. d. Uytw. SI. 10 heet een eilandje 
onder Haringkarspel tH een e Bos eh. - V gl. 
ook Ndd. heenk, hän'k, härnke, hennie, 
als benaming voor een soort van riet of grof 
gras (Brem.-Nieders. Wtb.; SCHÜTZE). Daar uit 
riet en biezen dikwijls touw vervaardigd 
wordt, zou ook Ono. hanki, touw, hier bij 
kunnen behoren, gelijk ook Ned. haan der, 
gevlochten vruchtenkorf (VAN DALE). Het 
woord is verwant met Lat.-Gri. ca n n a, riet. 
- De bet. van huin in huinebollen is 
niet met zekerheid vast te stellen. Dat het zou 
samenhangen met Ono. h Urn n (CLEASBY 294: 
"h U n n. m. a knob; nautical the knob at the 
top the masthead; hun-kastali, the crow's 
nest or "castie" at the masthead"; vgl. Fra. en 
Mnl. hun e, mars van een schip) is niet waar
schijnlijk. Misschien is ook h u i n als bena
ming van een rietsoort in gebruik geweest. 
Vgl. .Jen stucke lants, hout vier ende tsestisch 
gaerden. ende is geheten die huunacker leg
ghende in den ban van Limmen", Oorkonde v. 
4 Juli 1398, Rijksarchief. Wellicht was de 
huunakker een stuk land, waar veel hlUun 
(huinebollen?) groeide. Onverklaard is ook het 
woord h u i n bij ROEMER VISSCHER, Brabbe
lingh (ed. 169), 32, waar beschreven wordt, 
hoe ieder dier in zijn element is: "De byen by 
de bloemen, de konijnen in duyn, de nachte
gael in het groene wout, de ael in de modder, 
het swijn by de huyn". - Huin schijnt thans 
nergens in N.-Holl. meer bekend te zijn. 

huis, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. "Nou, 
Je weet ok waar Abram de mosterd haalt." 
,.Ja. in 't huisie naast de buren; haal-je de 
klink op, dan kijk-je vlak in huis." - 't 1 s 'e n 
huisie met 'en scheur, de zaken staan 
wrak. ij Ze bennen der nou bovenop en zeIlen 
'et vrij goed hebben, al is 'et ok nog 'en huisie 
met 'en scheur. - Zie andere zegswijzen op 
BLAZEN. SCHOUT en VAK. - In verkl. h u i si e 
ook Remakhuisje, secreet. Dit waren vroeger 
steeds afzonderlijke huisjes met aflopend dak 
aan de waterkant. Thans zijn ze nog zeer 
talrijk. 11 Hij gaat na 'et huisie. Evenzo elders 

huinebollen - huIft 

in Holl.; in Friesl. hu s k e. - Het hru i s, van 
een bijl of een houweel, de ijzeren koker, 
waarmede deze om de steel sluit. - Vgl. de 
samenst. BAK-, DRIJL-, HENNE-, HEREN-, HOOI-, 

LUCHT-, PRUT-, STIJFSEL-, VERBAND-, VERMAAN-, 

ZIEDHUIS. 
huishoudstertje, znw. onz. Een hangkast je aan 

de muur tot berging van huishoudelijke be
nodigdheden. 

huishuur, znw. vr.; zie zegsw. op ETEN. 

huiskamp, znw. m. Een kamp lands, die achter 
het huis van de eigenaar ligt. 11 Huyskamp (te 
Westzaan, bij de Hoogendijk), Polderl. Westz. 
II (aO 1629). De Huizenkamp (te Oostzaan). 

huismanswoning, znw. vr. In verkopingsbiljet
ten een gewone term voor boerderij. Geweste
lijk ook elders bekend. H u i s man voor boer 
is verouderd en komt alleen nog als geslachts
naam voor. 

huisstuk, znw. onz. Een stuk land gelegen 
achter het huis van de eigenaar. 11 Het Huis
stuk te Oostzaan, in het Zuideinde). 

huisven, znw. vr. Een ven, die achter het huis 
van de eigenaar ligt. 11 Huysven (te Westzaan, 
bij de Hoogendijk), Polder!. Westz. II (aO 
1629). 

Huisweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
onder Assendelft. Thans onbekend. Wel zo 
genoemd. omdat het onmiddellijk aohter de 
huizen lag. I1 'tHuysweer, Stoelb. Assend. 
f O 52 rO (einde 16de e.). 

huk, bnw.; zie HOEK Il. 
huks, znw. vr. Een kleine bijl met aan weers

kanten gelijkmatig aangescherpte snede, aks. 
Het woord schijnt alleen bij molenmakers in 
gebruik te zijn. Deze onderscheiden ha n d
huksen en roedhuksen, die daarin van 
elkaar verschillen, dat de steel dezer laatste 
langer is; het ijzer is van beide gelijk. De 
h a n dh u k sen worden gebruikt om kammen 
en dergelijke kleine stukken te hakken, de 
roe d huk sen voor het afhouwen der molen
roeden. Het woord komt ook in ,inventarissen 
uit de vorige eeuw herhaaldelijk voor, b.v.: 
Drie bijlen, een huks, een dissel, Invent. hout
zaagmolen, archief v. Westzaan. - Volgens 
HALBERTSMA 138 is in Fries!. he k s e b iI e in 
gebruik naast akse. - Aks is aan de Zaan 
onbekend. 

hul, znw. vr. Een eenvoudige linnen vrouwen
muts; ook als nachtmuts gebruikt. Het woord 
is algem. Ned. en komt ook buiten ons land 
voor; zie de wdbb. - Zegsw. Het in de hul 
heb ben, dronken zijn. Evenzo elders in 
N.-Holl. (Hs. Kool), en vgl. Oost-Fri. h ê he d 
de h ü 11' f u I in dezelfde zin. - Hij heb 'e t 
in de h u I is ook hij heeft het in zijn hoofd, 
in de zin. Evenzo in het Oost-Fri., b.V.: hé 
hed wat in de hüI1', man (maar) wat 't is, dat 
segd hê jo nêt" (KOOLMAN 2, 114). - In Friesl. 
is ho 11 e hoofd. 

huIft, znw. vr. Daarnaast hut. Klomp, holle
blok. 11 Ik heb 'en paar nuwe hulften 'ekocht. 



huIft - huutpaard 

Heb-je 'en hulft stukkend, stoute meid? Ik zeI 
je mit me hut op je ziel slaan. Waar benne me 
hutten? Men zegt, datter (tijdens de troebelen) 
een weyde verkogt wierd' voor een paer Hulf
ten, nu nog Hulfter-kamp genaemt, SOETE

BOOM, Ned. Ber. 16. Vgl. HULFTER. - HuIft 
(h u t) en daarnaast ho If t (Taalgids 1, 112) 
is ook elders in N.-Holl. zeer gebruikelijk. In 
de Beemster noemt men de fijner bewerkte 
holleblokken huIf ten, de grove heten 
klompen (BOUMAN 46). HuIft is ook als 
naam van 'n N.-Holl. geslacht be'kend, dat een 
huIft in zijn wapen voert. - Ook KIL. vermeldt: 
"h u elf t e, HoU. sculponea, solea lignea". 

huif ter, znw. Hetz. als huift; zie aldaar. Thans 
verouderd. 1\ Zy droegen in 't gemeen huIfters 
aan de voeten, een hout dat uit een stuk 
gehoolt is, daar op gingen se somwijlen aan 
den dans, en sloegen dan de voeten tegen den 
anderen, SOETEBOOM, S. Arc. 502. - De uit
gave van 1702 heeft te dezer plaatse (bI. 418), 
met een drukfout, "hulsters". Vgl. de naam 
Huifterkamp op HULFT. 

Huifterkamp, znw. m.; zie HULFT. 

hulk, bnw.; zie HOEK Il. 
hullie, vnw.; zie HIJ. 
hulpmolenaar, znw. m. Op een papierfabriek. 

De werkman, die de molenaar helpt. Zie 
MOLENAAR. 

hulster, znw. m. Huls, gevlochten omhulsel, 
waarin wijnflessen verzonden worden, om 
breken te voorkomen. 11 Haal de flessen maar 
uit de hulsters vandaan en zet ze achter de 
kachel. - In deze zin ook elders gebruikelijk. 
Vgl. Ned. hol s ter, pistool-foedraal, koker 
(aan een zadel), knapzak. Hgd. hol ft e r 
(h uI f ter), pistoolholster, Mhd. hul ft e r, 
koker. In Vlaanderen kent men h u I s ter, 
omhulsel, nog in de zegsw. noc h hul s ter 
noch bulster hebben, doodarm zijn 
(SCHUERMANS 119). Ook Ohd., Mhd. hu I(u)f t 
is omhulsel, bedekking, foedraal. Zie verder 
de wdbb. en vgl. HULFT, HULFTER. 

hum, vnw.; zie HIJ. 
hummel (1), znw. m. Dreumes. 11 Een kleine 

hummel. Wat zou zo'n hummel der van 
weten? 't Is 'en aardig hummeltje. - Evenzo 
elders in Holl., Utrecht en Overijse!. 

hummel (11), bijw. Knus, gezellig. I1 't Is hier 
echt hummel, je zit zo huiselijk bij mekaar. 
We zitten hier hummel. - Vgl. HUMMEL I. 

hummes, vnw.; zie HIJ. 
Hunken, znw. onz. Daarnaast He u n ken. 

Naam van stukken land te W.-Zaandam. 
Thans waarschijnlijk onbekend. 11 Noch 1f2 
huneken, 60 (roeden), Polder!. Westz. I fO 

499 en 507 (aO 1628). Noch V2 heunkend, 170 
(roeden), aid., fO 533. Noch V2 hunckgen, 60 
(roeden), aId., fO 566. 't Huncke, Koopbrief 
(aO 1679). 

huppedop, znw. m.; zie URKEDOP. 

hurk, znw. m. Iemand die klein van gestalte is, 
dwerg. 11 Och, hurk, wat wou jij? Jij kenne 'et 
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ommers toch niet beraken (gij kunt er immers 
toch niet bij). - Ook iemand die stijf, stuurs 
is. 11 t Is 'en hurk van 'en vent. Zo'n beroerde 
hurk. - Vgl. bij KIL. "ore k, or e k a eh t igh, 
Praefractus, cervicosus, refractarius, contu
max, durus". - In de zin van klein, lelijk kind 
is hu r k ook elders in Holl. bekend; zie 
BILDERDIJK, Geslachtslijst op hu r k. Daarnaast 
staat u r k, u k. Zie UK en vgl. URKEDOP. 

hussel, znw.; zie HUTSEL. 

hut (I), znw. vr. Zie de wdbb .. Ook in bijzon
dere toepassingen. - 1) Op een stuk weiland. 
Een klein houten gebouwtje, dienende tot 
bergplaats voor gereedschap, en soms ook om 
in te slapen of te schuilen voor het weer. 
2) In een pelmolen, en soms ook in andere 
molens. Het kamertje met stookgelegenheid, 
waar de knechts zich verkleden, koffiedrinken, 
koken, enz. - Vgl. HUTJONGEN. 

3) In verkI. in de zegsw. met hutje en 
m u tj e, met het hele huishouden, met pak 
en zak, alles. 11 Hij is met hutje en mutje 
weg' eg aan. - De uitdr. is ook elders in Holl., 
in het N. van ons land, in Oost-Friesl. en in 
Nederduits!. bekend, en komt ook in het Mnd. 
(h'utte unde mutte) voor; zie de wdbb. In 
Utrecht zegt men hut s i een m uts i e. 

hut (TI), znw. vr.; zie HULFT. 

huterig, bnw. - 1) Stijf, stram; van paarden, 
doch ook wel van oude mensen. 11 Wat wordt 
die knol huterig. Ja, jongen, ik ben al wat 
huterig; ik ken niet meer zo gauw. 
2) Onrustig, ongedurig; naar de volksmening 
een gevolg van het eten van paardevlees. 11 

Van peerdevlees wor-je (wordt men) huterig. 
- Vgl. Huur. 

hutjongen, znw. onz. Op een pelmolen. Een 
jongen, wiens werk het is voor de hut te 
zorgen (eten te koken, enz.) en boodschappen 
te doen. Zie HUT I. - Synon. pot jongen. 

hutsel (uitspr. hussal), znw. In de zegsw. de 
'h u s s elk w ij t zij n, de kluts kwijt zijn. V g!. 
Ned. hut s e I en. )1 Ik ben de hussel kwijt. 

Huurlands-weer, znw. onz. Een weer te Assen
delft bestaande uit land, dat verpacht werd. 
Thans onbekend. 11 Huerlantsweer, Maatb. 
Assend. (aD 1635). - Zie Mnl. Wdb. JII, 750 
op h uu rlan t. 

Huurven, znw. vr. Ook wel Hu r e ven. Naam 
van een stuk land onder Assendelft, in Buiten
huizen. - Oorspr. een ven, die verpacht werd. 

huut, znw. m. Daarnaast huutpaard. Een 
afgeleefd, schonkig paard; oude knol. 11 Kijk 
ers wat 'en huut. Wat 'en houten huut. -
Huut, huut, paardje in de draf, morgen is 'et 
zondag; dan kommen de heren met 'er mooie 
kleren, dan kommen de vrouwen met 'er wijde 
mouwen, dan komt Jan de akkerman met zijn 
huutpaard achteran (kinderrijm). - "H u ut!" 
is de uitroep, waarmede men paarden tot 
voortgaan aanzet. V,gl. een dergelijke over
dracht van de bet. op HORTSIK. - Zie HUTERIG. 

huutpaard, znw. onz.; zie HUUT. 
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*ie, znw. vr.; vgl. KROMMENIE. 

ieb (gerekt en met tweeklank uitgesproken). 
Uitroep bij zeker kinderspel. Zie IEBEN. 

ie ben (uitspr. iaba), zw. WW., intr. Zeker kin
derspel. Verstoppertje (Krommenie). De 
zoeker keert zich om, terwijl de anderen zich 
verschuilen. Zijn dezen verscholen, dan roepen 
ze "i ë h!" en de man gaat zoeken. Loopt hij 
-iemands sohuilhoek vooIibij, dan moet deze 
meet zien te bereiken, voordat de man hem 
heeft kunnen takken. Vgl. ROUWEN n. 

lef je (uitspr. lefie), vrouwennaam. Zegsw. 
Iefie en Aafie, van alles en nog wat. 11 

Der leit Jefie en Aafie in die laad (lade). Je 
ken in die winkel van lefie en Aafie krijgen. 
"Wat zit er in die kasT' "Och, Jefie en Aafie." 
Mijn hemel! Jefie en Aafie heh-je ok nodig (je 
hebt ook zoveel noten op je zang). Daar 
heh-je Jefie en Aafie, zoek nou maar uit wat 
je bruiken kenne (kunt). Evenzo in de Beem
ster (BOUMAN 46). - In Friesl. zegt men lefke 
voor Eva. Misschien is dus ook lef j e een 
bijvorm van Eefje, al wordt het tegenwoor
dig als zodanig niet meer herkend. Aan de 
Zaan is echter ook in gebruik de mansnaam 
IJ f, vanwaar de geslachtsnaam YFF. In Friesl. 
heeft men nog de namen I v 0, lbo, I b e, 
Ibele, enz.; vgl. ook FÖRSTEMANN, A/td. 
Namenbuch op ib. 

lelke. Naam van een stuk land te Jisp. 
iemes (uitspr. iemas), bijw. - Zie EENMAALS. -

Onlangs, enige tijd geleden. Meestal in ver-

I 

ie - iep 

binding met dagen: ie mes dag e n met 
hoofdtoon op dal, enige dagen geleden. Ook 
ie mes ê ven d, onlangs op een avond, is in 
gebruik. 11 Iemesêvend was Piet bij me en die 
vertelde me, dat enz. - Evenzo is gebruikelijk 
ie mes n ach ten, ie mes j are n, voor enige 
nachten, jaren. 11 Jemes heb ze nag bij me 
'weest. Iemesdagen heb ik nog 'en brief van 
'em 'ehad. Jk heb 'em iemesdagen nag 'espro
ken. Jemesjaren waar (was) 'et ok zo'n natte 
zeumer. - Je mes dag e n is ook gebruikelijk 
in Waterland (Taalgids 6, 309) en in de Beem
ster, waar men ook iemesnachten en 
ie mes j are n kent (BOUMAN 46). Te Andijk 
is iemeslesten(t) in gebruik (Navorscher 
21, 531). - De oorsprong van het woord is 
duister, want ie mes zal wel niet zijn samen
getrokken uit *i e(r)m els, *i e r mee I s, de 
N.-HoU. \Oorm van Mnl. eer m a a I s. Van 
zulk een uitvallende I zijn in 'het N.-HoIl. 
dialect geen voorbeelden bekend. - Soms 
hoort men ook menige dagen in dezelfde 
zin, en dit schijnt ook in W.-Friesl. bekend te 
zijn. 

iemesdagen, iemesjaren, iemesnachten, bijw.; 
zie IEMES. 

ien, ienlijk, enz., zie EEN, EENLIJK, enz. 
iend, znw. vr.; zie EEND. 

ienmaals" bijw.; zie EENMAALS. 

iep, bnw. Daarnaast h iep. Kleinzerig, inge
beelde pijn hebbende. 11 Wat ben-je iep. - De 
vorm h iep is ook elders bekend en geldt voor 



iep - ijzer 

een verkorting van hypochonder; vgl. het 
in de Beemster gebruikelijke iep e kon d e
r i g (BOUMAN 47). In W.-Vlaand. zegt men 
h ij is h y p 0 voor hij is hypochonder (DE BO', 

396). - Zie lEPERD, IEPERIG, IEPJE. 

ieperd, znW. m. Iemand, die overdreven zuinig 
is. Vg!. IEP. 11 Dat is ok 'en ieperd (hij wil niet 
gaarne wat afstaan). 

ieperig, bnw. Hetz. als iep; zie aldaar. - Evenzo 
in de Beemster (BOUMAN 47). 

iepje (uitspr. iepie), znw. onz. Alleen in het 
meerv. iep i e s. Ingebeelde kwalen, ingebeeld 
leed, kuren. Vg!. IEP. 11 Je moete niet zukke 
iepies hebben. Ik zei 'er (haar) die iepies wel 
ofleren. - Evenzo in de Beemster (BOU

MAN 47). 
ier, ierst, enz., zie EER, EERST, enz. 
ier, znw. vr. Gier, vloeibare mest; inzonderheid 

koepis. 1I Ier over 'et land brengen. - 1 e r is 
de Fri. vorm van Ned. g ier, Ofri. ier e, 
ge r e, die overal in N.-Holl. gebruikelijk is 
en daar reeds in de Middeleeuwen voorkomt; 
zie Mnl. Wdb. 111, 799 op ier; Ned. Wdb. IV, 
2288 op g ier. Thans luidt het woord in 
Fries!. ja r re. - Vg!. IEREN, IERKAR, IERKUIL, 

IERPUT. 

ieren, zw. ww., intr. Gieren, ier over het land 
verspreiden, het land met ier bemesten. Zie 
IER. - Evenzo elders in N.-HoU. (BOUMAN 47) 
en in het Stad-Fri. 

ierkar, znw. vr. De wagen, waarmee de ier naar 
het lund vervoerd wordt. Zie IER. 

ierkuil, znw. m. Een kuil in de grond, waarin 
ier wordt bewaard. Zie IER. 11 Ende salmen 
opte Wal... geen mis-hoopen... mogen 
leggen, noch aldaer geen Yer-kuylen maecken, 
Priv. v. Westz. 538 (aO 1637). - Evenzo elders 
in N.-Hol!. 1I Dat ook niemant de Yer van 
zijn Mis zal mogen laeten loopen langs de 
straaten, . " noch ook sijn... yerkuilen 
mogen leggen noch maken aen zijn Buurmans 
muur, weg of Heining, Keuren v. Beverwijk 
22, no. 51 (aO 1700). 

ierput, znw. m. Hetz. als ierkuil; zie aldaar. 
let, verkorting voor de vrouwennaam G r iet 

(Margriet, Margareta). I1 We gane na tante 
Jet te eten. 

ietwes, onb. vnw. Iets. 11 Ik heb er ietwes van 
'ehoord. Der valt ietwes op an te merken. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 47). 
Ietwes is de oudere vorm van iets; vgl. 
Mnl. Wdb. IJl. 800. 

iewelig, bnw. Gevoelig, kittelig; van paarden 
(de Wormer). I1 Wat is dat peerd ieweHg; 'et 
slaat en bijt as je 'em effen kietele (kietelt). -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 47). - In 
Drechterland ook van mensen, die geen ge
kittel kunnen verdragen. 11 Ze is zo iewelig; ze 
ken niet velen dat je 'er vrinden zoekt (haar 
onder de arm kietelt). - Vg!. MEYER, Oude 
Ned. Spreuken 23: "Tis wel iewelick (naar) 
mit my, seyde die bruydt, doe schreyde sie 
vast". Zie Mnl. Wdb. lIl, 803. 
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iewers, bijw. Ergens. 1I Ze het 'et zeker iewers 
leggen laten. Heb-je Trijn ok iewers 'ezien? -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 47) en hier 
en daar elders. Zie verder Mnl. Wdb.IU, 
803 op ie w a e r (i ew ae r s, ie w ers, 
iewerinc, enz.). 

IJf, mansnaam; vg!. lEF. 

ijl, znw. Regenworm, pier. 11 Ik moet nog ijlen 
zoeken, want we gane strakkies (straks) han
gelen. Wat 'en dikke ij!. - Het woord is één 
met Mnl. ij I, i 1 e, bloedzuiger, bij KIL. ij I e, 
Sicamb. j. egheI, sanguisuga, Mnd. ile, Hgd. 
blutigel. 

ijs, znw. onz. Zie de wdbb. - War m ebi e
ne n-ij s, hobbelig, roffelig ijs. - Por s e-
1 e i n e n-b 0 r d jes-ij s, ijs waarop een weinig 
dooiwater gestaan heeft, dat weer bevroren is, 
maar waar men met de schaatsen doorzakt, 
zodat de dunne laag ijs knapt en breekt als 
porselein. - Zegsw. Hoe komt de duvel 
an 'en zieltje? Op 'en glad ijsie. In 
Waterland i.p.v. zieltje ook paap. Bij 
HARREBOMEE wordt alleen het eerste deel der 
uitdr. vermeld. - Zie nog een zegsw. op BOER. 

- Vgl. de samenst. PAARDE-IJS en IJSBORD, IJS

BROKER, IJSJE-UDDER, IJSSCHUITJE. 

ijsbord, znw. onz. Zie de wdbb. - In het meerv. 
ij sb 0 r den ook schertsend voor hal/hemd. 11 

Doen je ijs:borden maar om. 
ijsbroker, znw. m. Een hamer om het ijs te 

braken. Zie BROKER. 

IJsevaers. Naam van een stuk land op Ruig
oord, onder Westzaanden. Thans onbekend. 1I 

Op Ruychoort halff ysevaers groot 725 
(roeden), Polderl. Westz. IV (aO 1649). 

ijsje-lidder-doen; daarnaast ij s i e-k I i d der. 
Met een rij jongens dribbelend over onsterk ijs 
lopen, ten einde dit in een lidderende bewe
ging te brengen (Wonmerveer). Synon. golfie
lidder, trochelen. I1 Wie doet er mee ijsie
lidder? - Vgl. LlDDEREN. 

ijsmolen, znw. m. Hetz. als klopmolen; zie 
aldaar. 

ijsschuit je, znw. onz. Een houten bak of schuit 
met mast en zeil, op een onderstel van lange 
balken, waarmede men met grote snelheid 
over het ijs vliegt. - Evenzo in geheel N.
Holl., Fries!. en Gron.; vgl. TER GOUW, Volks
vermaken 81 en 599, en vooral BERKHEY, Nat. 
Bist. 3, 1376 vlgg. met de daarbij gevoegde 
plaat, waar men een afbeelding vindt van ijs
schuitjes, zeilende op de Zaan. 

IJtje, vrouwennaam. Ook in Fries!. inheems. -
Soms ook worden IJ en IJ tj e gebruikt als 
verkorting van M a rij tj e. 11 IJ (Marij) kom 
hier. IJtje zeI 'et wel doen. 

ijver, znw. m. Daarnaast i e ver. Zie de wdbb. 
Evenzo i e ver i g, enz. 11 Hij is vol iever. Wat 
ben-je ieverig. - De vorm i e ver is ook elders 
gebruikelijk. - Vgl. IJVERIGHEID. 

ijverigheid, znw. vr. JJver. I1 Zijn ijverigheid is 
groot, maar hij ken niet veul. 

ijzer, znw. onz.; zie een zegsw. op SMID en vgl. 
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de samenst. FONTEIN-, HOOI-, JAAG-, KLAUW-, 
PRAUWEL-, ROOI-, SABEL-, SMUIGERIJZER. 

ijzeren, bnw.; vgl. ijzeren varken op 
VARKEN. 

ik, pers. vnw. Daarnaast ik k e - 2de naamv. 
mij ne s. - 3de en 4de naamv. mij n en me.
In het meerv. hoort men dikwijls me voor 
we. 11 Wie moet 'et doen? ikke soms? Dat is 
mijnes. Geef 'et mijn maar. Laat 'et mijn 
maar doen. - Me gane, hoor (wij gaan weg). 
Dat zelle-me (zullen we) doen. - Deze vormen 
zijn ook elders in Holl. gebruikelijk. - In het 
meerv. ook w u 11 i e (voor we 1i ede n); vgl. 
juli i e en zuil i e. 11 WulIie komme niet. 

Ikkerkuil, znw. m. Plaatsbenaming onder Krom
menie. Thans onbekend. 11 De Laghendijck 
van Crommenie (heeft) noyt verder ghestreckt 
... als vanden Busch af, tot het Taenhuys of 
aen de Icker-'kuyl toe, Priv. v. Westz. 261 
(aO 1621). Wellicht wordt dezelfde kuil ook 
bedoeld in de volgende aanwijzing van een 
stuk land aldaar in de Hom. 11 Op de kuyl, 
Polderl. Kromm, (aO 1665), fO 226. Jaep 
Freekses, op de kuyl, aid. (aO 1680), fO 130. -
Een i k k e r of nik k e r is een watergeest; ook 
wordt het woord vaak gebezigd als benaming 
voor de duivel. Het volksgeloof heeft deze 
kuil dus zeker voor een verblijfplaats van de 
i k k er aangezien. 

ik-man" znw. Bij zeker jongensspel te Zaandam: 
Ik-man, pik-man, zwartkop, duvels
steert! weer (waar) zeI die man staan? 
Een jongen staat met de rug tegen een muur, 
terwijl een ander, voorovergebukt, zijn hoofd 
tegen diens schoot houdt. De eerste zegt nu: 
ik-man, pik-man enz. en wijst op een der 
omstanders, waarop de ander een plaats 
noemt waar de aangewezene heen moet lopen. 
Hebben allen een plaats, dan richt de gebukte 
zich op en roept met de eerste: h a a l! h a al! 
waarna de overigen te voorschijn komen en 
zo snel mogelijk naar honk lopen. Wie dit het 
laatst 'bereikt moet door de "dirkiedons" en 
is vervolgens i k-m a n. 

lIIikhorn, znw. m. Daarnaast I 11 i g hor n, I I i k
hor n, Elk hor n. Naam van verscheidene 
stukken land te Krommenie, in het Noordend, 
die tezamen een hom (uitstekende punt) van 
dezelfde naam gevormd zullen hebben. Thans 
onbekend. 11 't Zuyder IIlig hom, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 41. Ilik hom, aid., 
fO 56. lellick horn, aid., fO 181. Olaes Princen 
elk-hom, noch een eik-hom, aid., fO 272. 
Illiek hom, aid. (aO 1680), fO 32. - Vgl. IELKE. 

ilp, znw. m. Daarnaast ei p. Wilgeboom. Ook 
in de samenst. wat e ri I p, waterwilg. Het 
woord is thans bijna verouderd. 11 Er stane 
ilpen langes de slootkant. - Ook in de naam 
van stukken land, waarop ilpen groeiden, 
doch die thans onder deze naam niet meer 
bekend zijn. 11 Baert Jan Duves yelip aeker, 
Stoelb. Assend. fO 38 VO (einde 16de e.). Noch 
dat illippen aekertgen, Polderl. Assend. I 

ijzer - inboeten 

f O 235 V O (aO 1600). Willem Cornelissen 
Vrouwen, de ilip-acker (in de Nouwes-weer), 
Aef Claes Jaspers, de ilip-acker (in Graeffen
weer), Maatb. Assend. (aO 1635). - Die illippe 
camp. Polder!. Assend. I fO 273 rO (aO 1600). 
- Misschien is ilp, elp, van dezelfde oor
sprong als het in Gelderl., Brab. en Limb. 
voorkomende woord gel p, welig groeiende, 
weelderig, tierig, van bomen en planten; zie 
Ned. Wdb. IV, 1276 vlg. IIp zou hiervan de 
Fri.-Holl. vorm kunnen zijn; vgl. ier, j ier, 
naast Ned. g ier. De wilg is, zoals bekend is, 
een plant die zware beschadiging kan verduren 
zonder het leven er bij in te schieten en die 
tegen de verdrukking in groeit. - Of ook in 
de plaatsnamen den IIp en Ilpendam 
hetzelfde woord schuilt, is niet uit te maken. 
Zij zijn genoemd naar het water de Il p, bij 
de Purmer; doch wat deze naam oorspronke
lijk betekent ligt in het duister. De Illip 
wordt reeds vermeld aO 1347, Ilpendam 
een 50-tal jaren later; zie DE VRIES, Kaart v. 
Holl. Noorderkwartier 98. Op de Kaart v. d. 
Uytw. SI. 8 vindt men Dorre Ylp als naam 
van een water bij lIpendam. 

lIpakker, znw. m.; zie ILP. 
IIpekamp, znw. m.; zie ILP. 
Imke·kooien, znw. vr.; alleen in het meerv. 

Naam van een stuk land te W.-Zaandam, 
buitendijks, in de Kooien; zie KOOI. Thans 
onbekend. 11 Die Imke koyen, Polderl. Westz. 
I fO 8 (aO 1628). - Vgl. IMKE-VELD. 

Imke·veld, znw. onz. Land onder Jisp, tussen 
Knollendam en Spijkerboor. Thans onbekend. 
- Het woord komt alleen voor in de naam 
van het water, dat langs Imkeveld loopt. 11 Een 
stucke lants genaemt Steemaetjes koyen, leg
gende op lmkevelts water in den banne deses 
dorps, Hs. T. 246, f O 10 rO (Jisp, aO 1647, 
provo archief. lmpke veldts watering, Kaart 
v. d. Uytw. SI. 11. - Vgl. Imke-kooien en 
Imme s, en wellicht ook "Impeland t", 
onder Valkoog bij Schagen, Kaart v. d. Uytw. 
SI. 10. De betekenis van het eerste deel dezer 
benamingen is duister. Vgl. echter de vrouwen
naam I m k e, Imp j e, I mme t j e, die ook 
aan de Zaan niet onbekend is. 

immer, bijw. Te Jisp en in de Warmer j im
mer. A ltijd. Zie de wdbb. 11 't Is jimmer 
'etzelfde mit die vent. - De vorm j i mme r 
komt ook elders voor. 

immers, voegw.; zie OMMERS. 

Immes, daarnaast Immers. Naam van een 
stuk land op het kalf. 11 Immes, Polderl. 
Oostz. I (17de e.). Een stuk braakland ge
naam Immers, Custb. (aO 1741). - Vgl. IMKE

VELD. 
inbeerzen, zw. WW., intr. Met vuile voeten ge

durig in- en uitlopen, modderige voetstappen 
op een schone vloer zetten. Zie BEER ZEN I. 11 

Dat inbeerzen alan verveelt me, ik ken zo wel 
an 'et schoonmaken blijven. 

inboeten, zw. WW., trans. In de plaats brengen 



inboeten - insteker 

van iets dat vervangen moet worden. 11 Der 
lopen weer zakke dunne vüden (vilten, waar
tussen het papier wordt geperst) onder, we 
zellen er wat aare inboeten (de dunne vilden 
door nieuwe vervangen). - Evenzo elders in 
Holl. Vgl. Ned. Wdb. lIl, 204 op 'boeten, 
en zie BOET KAM, BOETV1LD. 

Indijk, znw. m. Naam van een water te Krom
menie, lopende van de Snuiversloot tot aan de 
grens tussen Krommeniedijk en Krornmenie
hom. Er is geen dijk meer langs, doch vgl. 
het bij KAAIK opgemerkte. Een in d ij k is een 
binnendijk; zie DE VRIES, Dijks- en Molen
bestuur 33, en Mnl. Wdb. lIl, 845. 

indoffen, zw. ww., trans. Invochten. Zie DOFFEN. 

11 Ik moet 'et strijkgoed nog indoffen. - Even
zo in het Stad-Fri. 

ingasten, zw. WW., trans. Gasten nodigen. In 
tegenstelling met u i t gas ten, te gast gaan, 
uitgaan. 11 Een dominie gast wel uit, maar-i 
gast niet in (een predikant gaat wel uit, maar 
hij behoeft zijn gastheren niet terug te vragen). 
- Vgl. SPIEGHEL, Byspraax Almanack 292: Die 
veel uytghast, moet veel inghasten. - Men 
vindt de uitdr. ook bij BREDERO, Klucht v. 
Symen 12: "De suynicheyt die weet wat, 0 
kynts, seyse, wy hebben so dick evast, en wy 
hebben van ons leven, seyse, niet eensjes in 
noch uyt egast", en bij WOLFF en DEKEN, Com. 
Wildschut 4, 52: "Je zult je krachtig bij ons 
verveelen, kind; want ik hou geen bals of 
danspartijen; ik gast noch uit noch in. '. en 
ik ben 'er den rhee1en dag op uit". 

inglouwen, zw. WW., intr. Inkijken. Zie GLOU

WEN. 11 Je ken daar zo makkelijk inglouwen. 
Doen de raam dicht, aars glouwen alle men
sen in. 

inhalen, zw. WW., trans. Zie de wdbb. - De 
krozing inhalen, zie op KROZING. 

ink, znw. m. Inkt. 11 Zo zwart as ink. Hoe komt 
die ink aan je vingers? - Evenzo in samenst. 
inkpot, inkkoker, enz. De vorm ink is 
ouder dan inkt; zie FRANCK 396. In het Mnl. 
Wdb. en bij KIL. worden beide vormen opge
geven. In het Stad-Fri. zegt men in k en 
in ket. - Vgl. INKIG. 

inkanten, zw. ww., trans. Bij timmerlieden en 
molenmakers. Naar de binnenkant afschuinen, 
van een balk. 11 Om de as schuin te kennen 
leggen wordt de windpeulu 'en duim of ander
half in'ekant (van boven geschuind). Die wint
peulu sal een weynich inkanten voort stuypen 
vande as, Hs. bestek watermolen (aO 1634), 
archief v. Assendelft. 

inkel, (uitspr. inkal), znw. onz. Bij de visserij. 
Een onderdeel van een fuik. Het trechtervor
mige net aan de ingang der fuik, waardoor de 
vis naar binnen zwemt. Het in kei wordt met 
vier touwtjes van binnen aan de wanden der 
fuik vastgemaakt. Synon. keel, kiel. 11 (Iemand 
heeft een fuik uitgespannen om spreeuwen te 
vangen; een spreeuw zoekt bij het aas te 
komen, wat de mazen hem beletten), dies hy 
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zijn vlucht vast elders nam, tot dat hy in het 
inckel quam, doen hipt hy vaerdig na het gat, 
SCHAAP, Bloemt. 86. 

inkend, bnw.; zie EENKEND. 

inkhoren, znw. m.; zie EEKHOORN. 

inkig, bnw. Inktachtig. Zie INK. 11 Wat smaakt 
die wijn inkig. - Evenzo in Friesl. 

inkret (uitspr. in-kret, met hoofdtoon op in), 
znw. onz. Afval van een geslacht varken, 
schonkjes en bonkjes; ook het buikspek van 
een varken (de Wormer). - In de Beemster 
kent men in k rat in de eerstgenoemde be
tekenis (BOUMAN 47). Vroeger was het woord 
in N.-Holl. gebruikelijk in de zin van inge
wand, in het bijzonder de edele delen, blijkens 
HADR. JUNIUS, Nomencl. 23a, waar vitalia: cor, 
pulma, cereb~um, jecur, vitae instrumenta 
vertaald wordt door in c r ij t. Het gelijklui
dende artikel i n~k rij t bij KIL. zal wel aan 
JUNIUS zijn ontleend. - De afleiding van het 
woord is onzeker. Op dezelfde wijze zijn ge
vormd de synon. woorden i n g e wan d, i n
g e wei d e, Mnl. in g e wad e, in g e
doe m t e, in ge dar m te, i n a der e, Ofri. 
en Mnd. i n ge rif, dialect. Hgd. in g e r ä t. 
- Vgl. ook Mnl. Wdb. Il, 1492 op ge rat 
(2de art.). 

inliggen, zw. ww., intr. In de uitdr. er diep 
i n I i g gen (nI. in bed), ernstig ziek zijn. 11 

Hij leit er diep in. - Vgl. KIL. inligghen 
van kinde, in het kinderbed liggen, inlig
gende vrouwe, kraamvrouw. Bij VAN 

DALE (gewestelijk): "zij ligt in van haar derde 
,kind". - Vgl. OcYk INZITTEN. 

innighout, znw. onz. Ook in nikhou t. Meestal 
in het meerv. Inhout, van een schip. - Vooral 
in overdr. toepassing op een persoon. 11 Hij is 
wat zwak van innikhouten (heeft geen sterk 
lichaamsgestel). - Evenzo elders in N .-Holl. 
(WINKLER, Dialecticon 2, 38). 

i nschepen, zw. ww. Zie de wdbb. - Kou i n
sc h epe n, koude vatten. 11 'k Heb heel wat 
kou ingescheept (ik heb lelijk de kou te 
pakken). 'Et tocht hier zo, pas maar op, dat je 
geen kou inschepe (inscheept). - Op dezelfde 
wijze spreekt men in Friesl. van si ek t e 
seh ep en. 

inschutten, zw. ww., trans. Inpalmen, zich toe
eigenen zonder dat men er eigenlijk recht op 
heeft. 11 Dat zeI ik maar inschutten. 

insteken, st. WW., trans. Zie de wdbb. 11 'En 
nuwe roed insteken (een nieuwe molenroede 
in de as steken). 't Zei wet ophalen mit die 
weeg (wand), die buurman in'estoken het: 
't benne allegaar hartige delen (planken met 
scheuren). 

insteker, znw. m. Meestal in het meerv. Bij de 
visserij. Losse kubben, die op de fuiken wor
den gezet. 11 Twee stel zijden stelfuiken met 
instekers en schuttings, groot 100 mazen, 
Verkoopings-Catal. (aO 1884). De paling wordt 
'evongen in de instekers. - Ook op zakjes
plakkerijen met een kleine drukkerij. De per-
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soon die de zakjes, welke men bedrukken wil, 
in de drukpers steekt. 11 Hier wordt een in
steker gevraagd, Advertentie. 

instoepen, zw. WW., trans. Daarnaast instop
pen. - 1) Aanzetten tot iets, meestal tot iets 
kwaads. II Wie ,het je dat in'estoept? - Zie 
STOEPEN. 

2) Influisteren; meestal van iets, dat ongeoor
loofd is. 11 Wacht, ik zei 'et je effen instoepen. 
Nee hoor, niet instoepen (iets wat men niet 
mag oververtellen aan een ander influisteren), 
dat's vals. - Evenzo in Gron. ins t u i pen, 
iemand iets voorzeggen, dat hij wederom moet 
navertellen (DE JAGER, Taalk. Magazijn 2, 237). 

instoppen, zw. WW., trans. Hetz. als instoepen; 
zie aldaar. 11 Die zitten mekaar weer wat in 
te stoppen. 

interessant, bnw. Zie de wdbb. - Ook assurant, 
indringerig. 11 't Is 'en interessante vent. Ze is 
altijd zo interessant. 

intersiek (met klemt. op siek), bnw. en bijw. 
Innerlijk, inwendig. Uit Fra. intrinséque, 
Lat. intrinsecus. 11 Al lijkt-i wat ruw, 
intersiek is 'et 'en goeie kerel. - Ook: het 
int ers i e k e, het (innerlijke) wezen. 11 Het 
intersieke van de kwestie heb-i niet vatten 
kennen (kunnen). - Int ers ie k is ook in 

insteker - inzitten 

Friesland bekend in dezelfde betekenis. 
invangen (vong in, in'evongen), st. ww., trans. 

Geld ontvangen. I1 Hoeveul heb-je in'evongen. 
- Vgl. INVANGST en VANGEN. 

invangst, znw. vr. Ontvangst; van geld. Zie 
INVANGEN. I1 We hebben vanavend veul volk 
in de winkel 'ehad. maar de invangst is toch 
niet groot. 

inverdan (uitspr. invardan, met hoofdtoon op 
an), bijw. Uit inwerdan, inwaard-an, 
in w a a r d-a a n. Inwaarts, naar binnen, dieper 
in. 11 Ons huis staat inwerdan (niet vlak aan 
de weg, maar wat dieper in). Slaan die spijker 
wat meer inverdan. Wat hangt die weeg 
(muur) inverdan. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 47). 

invlijen, zw. ww., trans. Inlassen; evenzo bij 
VAN DALE. 11 Je ken best 'en paar nieuwe 
boezelaars invlijen (je hebt nog wel een paar 
boezelaars van node). 

*inwaardaan, bijw.; zie INVERDAN. 

inzetkam, znw. m. Bij de molenmakerij. Hetz. 
als boetkam; zie aldaar. 

inzitten, zw. WW., intr. In huis zitten; wegens 
ziekte. 11 "Ik heb je broer der niet 'ezien." "Ja, 
hij is ok sinds 'en paar dagen inzittende." -
V;gl. INLIGGEN. 
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ja - jaarbreed 

ja, bijw. Zegsw. ja dan nee, ja of nee, ter
nauwernood, krap aan. 11 Hij is er ja dan nee 
bovenop 'ekommen. De schipper maakte zen 
touw zo veer los, dat ze er onder deur konne, 
ja of nee, Sch. t. W. 279. 

jaagijzer, znw. onz. Daarnaast jager, m. In 
een oliemolen. Een der onderdelen van de 
laad in het blok; zie LAAD. Een los, wigvor
mig, glad ijzer, dat in de laad is geplaatst 
tegenover een vaststaande wig van dezelfde 
gedaante, staander geheten, en tussen welke 
ijzers de buul met het gemalen zaad, waaruit 
de olie geperst moet worden, wordt geplaatst. 
Door het slaan van de haai wordt de jager 
naar de staander toe gedreven en daardoor de 
olie uit het zaad geslagen. Vgl. Groot Volk. 
MooIenb. lIl, pl. 3-5. 11 In 't voorslag: 2 jaag
ijzers, 2 staanders, Invent. oliemolen (O.-Zaan
dam, aD 1809), Zaan!. Oudhk. 

jaag-in, jaag-over, znw. vr. Een potig wijf, dat 
voor niets vervaard is en alles aanpakt als een 
kerel. 11 't Is zo'n jaag-in, jaag-over. 

jaagschuit, znw. vr. Zie de wdbb. - Overdr. 
ook als benaming voor de hopen van 20 à 30 
m lengte en een paar m breedte, waarop het 
hooi aan de kant van de sloot wordt neer
gezet, om het later gemakkelijk met de schuit 
te kunnen weghalen (Assendelft). 11 Zellen we 
'et hooi an roken zetten, of zellen we der 
jaagschuiten van maken? 

Jaap, mansnaam. Zegsw. Deer (daar) hoor 
ik je, zei dove Jaap, en der kwam 'en 
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vlooi de tr ap 0 f. - Evenzo in Friesl., 
maar met het slot: d ö rou n e rin 1 Û sop 
'e souder. 

jaar (I), znw. onz. Daarnaast soms nog jee r. 
Zie de wdbb. 11 Vergangen jeer (verleden jaar) 
en toekommende jeer. - Vgl. JAREN, JARIG, 
OUDEJAARS en VOORJAAR. 

jaar (H), znw. onz. Uier van een melkkoe. 11 Die 
koe het 'en goed jaar. 't Is 'en wrak jaar (als 
een gedeelte van het jaar onklaar is). "Hoe
veel uren heb 'en jaar?" (raadsel, waarvan het 
antwoord luidt: "vier"; ure n zijn spenen, zie 
UUR 11). De zuyv're Melk geplukt uyt 't eel 
vieruirig Jaar, verrykt den dis, BUTTER, De 
Zaan 12. J a a r is gebruikelijk in geheel N.
Holl., en in Friesl. en Gron. Het is samen
getrokken uit ja der en beantwoordt aan 
Ned. uier. Vgl. Ofri. ioder, Fri. jaer en 
jadder. De vorm jadder komt ook voor 
'bij VONDEL (Taal- en Letterb. 6, 188 vlgg.). 
Zie de wdbb., en vgl. JAARBREED. 

jaar (lIl), znw.; alleen in het meerv. Naam van 
een stuk land in de ban van Oostzaanden. 
Thans onbekend. 11 In Peerdemans-weir: de 
Jaere, Polderl. Oostz. I (17de e). - Vgl. JAAR

KAMP. 
jaarbreed (met klemt. op jaar), znw. onz. Het 

onderste deel van het jaar (uier). Van een 
goede melkkoe is het j a a r b ree d vierkant en 
staan de uren (spenen) niet te dicht op elkaar. 
Synon. uurbreed; zie aldaar. - In dezelfde zin 
zegt men in Friesl. ja e rb led (HALBERTSMA 
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527). Vgl. ook HADR. JUNIUS, Nomenc/. 68b: 
,,5 U men (d.i. uier van een zeug), B. euder
bret". 

Jaarkamp, znw. m. Naam van een stuk land te 
Wormerveer. II De jaerkamp, Polderl. Westz. 
V f O 640 (begin 18de e.). - Vgl. JAAR 111. 

jacht, znw. vr. Zie de wdblb. - 0 p de jac h t 
zij n, veel uit zijn, niet thuis kunnen blijven, 
langs de straat lopen (de Wormer). Zie JACH
TEN. II Hij is weer op de jacht. Guurt is 
natuurlijk weer niet thuis, ze is ok altoos op 
de jacht. - Vgl. de samenst. SCHITTELJACHT. 

jachten, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook veel 
van huis zijn, langs de straat lopen (de Wor
mer). II Jawel hoor, ze ben weer deres an 'et 
jaohten. Hij heb nou geen vrijigheid meer; 
't zeI 'em 'en hele verwenning wezen, dat-i 
nou niet meer zo jachten ken. - Evenzo in het 
Stad-FrL, waarin men ook spreekt van "het 
gejacht op straat" en van "jachtige jonge 
meiden". - Zie synon. op JIRTEN. 

jacht je (uitspr. jachie), znw. onz. Ook glazen 
jacht je en tent jacht je. Een klein, met 
verguld en gekleurd snijwerk versierd plezier
jacht, dat door één man geroeid wordt en in 
zijn overdekte en van vele raampjes voor
ziene ruimte plaats heeft voor vier tot zes 
personen. Vroeger waren de meeste gegoede 
Zaanse families in het bezit van zutk een 
jacht je, thans bestaan er nog maar een paar. 
Een model bevindt zich in de Zaan!. Oudhk.; 
een afbeelding ervan is te vinden in Karak
tersch. 272 en bij SCHOTEL, Zeden. - Zie de 
beschrijving van een tochtje met het glazen 
jacht je in Sch. t. W. 274 vlgg. 

jacobsladder, znw. vr. In sommige molens; een 
onderdeel van de luierij. Een touw of een 
leren riem, waaraan op korte afstanden van 
elkaar kleine emmertjes zijn bevestigd, die 
over katrollen in de rondte lopen en het graan 
of meel, enz. opscheppen en van beneden op
waarts voeren en daar uitstorten. Zo ook 
elders. 

jaden, zw. WW., trans. Het vee bestellen, het op 
stal staande vee verzorgen, de koeien voeren; 
's morgens en 's avonds. Thans verouderd. li 
Item ook niet by het jaden der koebeesten by 
en op stallinge te rooken, Hs. keur (aO 1732), 
archief v. Krommenie. - Evenzo elders in 
N.-HoU. (Taalgids 1, 112; Hs. Kool). Jaden 
zal wel zijn de N.-Holl.-Fri. vorm van Ned. 
ga den, in de zin van belang stellen in, zich 
bekommeren om, die het woord in de Middel
eeuwen had (zie Mnl. Wdb. 11, 864), bij uit
breiding zorgdragen voor, verzorgen. Intussen 
schijnt j ad en in Priesl. zelf onbekend te zijn. 
- Zie KOEJADEN. 

jagen, st. en zw. WW.; zie gemzen jagen op 
GEMS, en vgl. KATERJAGEN en JAAG-IN, JAAG
OVER. 

jager, znw. m. Zie de wd·bb., en vg!. de samenst. 
DUIVELJAGER, VERREJAGER. Ook in de volgende 
opvattingen. - 1) Bij vissers. Een soort van 

jaarbreed - janijs 

snoek met zeer grote kop. 
2) Aan een zeis. De gebogen tenen twijgen of 
ijzerdraden, bovenaan bij de zen (het maai
ijzer), waarmede het gemaaide gras op het 
zwad (de rechte streep waarop het gras komt 
te liggen) geschoven wordt. 
3) In een oliemolen. Hetz. als jaagijzer; zie 
aldaar. 

jakes (uitspr. jákas), alleen in de uitdr. hem 
(d 0 0 d) jak e s hou den, zich koest houden, 
Pra. se tenir coi. I/ Hij houdt 'em maar dood 
jakes en doet net of-i der niks van af weet. 
Ja, hou jij je maar jakes. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 48). - Elders in N.-HoU. 
zegt men in dezelfde zin zich I uikes 
hou den (Taalgids 1, 284); VAN DALE ver
meldt zich leuk (leuks, lukes) houden. 

jakken, zw. ww.? II Twee mannen hebben ruzie; 
een derde (Cornelis) komt bij hen om de zaak 
te sussen), daer op de voorn. Jan over zijn 
schouder siende, seyde tegens den voorn. Cor
nelis: Gaet ghy scheel jacken?, Hs. (aD 1612), 
archief v. Westzaan. Uit hetgeen volgt blijkt 
niets omtrent de zin van s che e Ij ac ken. Er 
volgt onmiddellijk, dat Jan op Cornelis aan
valt en hem dOdelijk verwondt. - Sc h e e I 
kan hier betekenen geschil, maar de zin van 
jac ken is duister. Op Urk gebruikt men 
jak ken en 0 f jak 'k e n in de zin van uit
schelden (Taal- en Let/erb. 6, 35). Vgl. ook 
Ned. jakken en jakkeren, jagen, voort
drijven, haast maken, iemand afjak'ke
ren, hem afbeulen. Fri. 0 f jak je, door ver
moeienis afmatten. 

Jan, mansnaam. Zegsw. Daar is ouwe Jan 
en jonge Jan in (van een kast, lade, enz., 
die erg vol is). - H ij is b a a s Jan, hij is er. 
hij is klaar. Een schipper zal b.V. van eén 
andere schipper zeggen: Kees is baas Jan 
(Kees heeft al geladen, hij kan wegvaren). -
't Is een slap Jantje, 't is een weke broer; 
iemand waaraan men niet veel heeft. - Z 0 e t e 

"J a n, zoetekoek; in de uitroep der koek-en
melkverkopers op het ijs: "Leg ereis an, leg 
ereis an! hete melk en zoete Jan (soms ook 
kouwe Jan)!" - Jan K re n t, een pottekijker, 
Jan Hen. - Jan Langarm, de slinger van 
de pomp. 11 "Mag ik wat drinken?" "Gaan 
maar na Jan Langarm." - Overdr. ook: Laat 
Jan Langarm maar thuis (d.i. schenk geen 
water meer bij de thee). - Jan Poppelap, 
een vervelende, suffe, saaie vent. - Jan t je 
Sta p-a I I erna c h tig, iemand die erg sta:pt. 
II Daar komt Jantje Stap-allemachtig an. -
Jan Thuis-blijf; zie op WAGEN. - Zegsw. 
Zie z 0, ik ben rij k e Jan Dir k sen, ik 
heb geld, of: ik ben binnen, b.V. als iemand 
bij het kaartspelen flink gewonnen beeft 
(Zaandijk). - Jan Oome en Jan Snot
ne u s, te Zaandam als namen voor de lom
merd. Jan Oom is ook elders bekend (Ned. 
Wdb. XI, 22). 

janijs, znw. m.; ANIJS. 



jaren - jo de beent je 

jaren, zw. ww., intro Van j a a r (annus) Een 
soort van vangspel, waarbij de spelers van de 
ene vrijplaats naar de andere overlopen, ter
wijl de man hen onderwijl moet zien te 
takken (vangen). De getakten helpen daarna 
mede om de anderen te vatten. Iedere keer 
van overlopen geldt voor een j a a r. De man 
geeft het sein tot het overlopen door te 
roepen: "Het eerste (tweede, enz) jaar gaat 
in." Vooraf heeft hij moeten zeggen in hoe
veel jaar hij aanneemt allen te vangen; gelukt 
het hem niet binnen het bepaalde aantal 
jaren, dan moet hij door de kordons. - Het 
spel is ook elders bekend. 

jarig, bnw. Zie de wdbb. - Ook dronken. 11 Hij 
is jarig. 

jart, znw. m. Alleen in de uitdr. a a n de ja r t 
zij n, veel van huis zijn, langs de straat lopen 
(de Wormer). Zie verder op GARTEN. 

jarten, zw. ww., intr.; zie GARTEN. 

jas, znw. vr. Zegsw. Dat jassie ken lezen 
en sc h r ij ven, gezegd van een jas, die men 
lang heeft gedragen bij zijn (kantoor)werk: die 
jas kan meepraten, heeft al heel wat beleefd. 

Jasper, mansnaam; zie zegsw. op BOK. 

jassen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. Als men 
onder dit spel (kr 11; i s- of sm 0 u sj a s se n) 
druk praat of leutert, zegt men schertsend: ze 
benne an 't Frans jassen. - Vgl. ook 
DOORJASSEN. 

Jat, verkorting voor de vrouwennaam Ja n
netje. 

jauker, bijw. Zeer warm. Ook in verkl. j a u k e r
t jes (Wormerveer). 11 't Is hier jauker in de 
kamer. 't Is jaukertjes vandaag. - Vgl. JOKER. 

jeer, znw. onz.; zie JAAR I. 
jent, bnw. Daarnaast tj ent. Van personen. 

Welgemaakt, netjes, bevallig, vlug, vaardig. 1
1
, 

't Is 'en jente kerel. Zo'n tjent meisie. - Vaak 
ook in de vorm jen tig. 11 Trijn is zo'n jentig 
ding. - Jen t, gen t, van Fra. gen t, is in 
de 17 de e. en de latere Middeleeuwen een 
zeer algemeen woord; zie OUDEMANS, Wdb. op 
Bredero en Hooft, en Mnl. Wdb. Il, 1454 en 
111, 1043. Het schijnt thans nog slechts be
kend in N.-Holl. en in Friesl.; jen tig is ook 
in Oost-Friesl. gebruikelijk. 

jentig, bnw.; zie JENT. 

jenzen, zw. ww.; vgl. DOORJENZEN. 

jeukbonkei (uitspr. jeukbànki:Jl, znw. m. Jeu
kende bult, ontstaan door een mugge- of 
vliegebeet. Zie BONKEL. 11 Me handen zitten 
vol jeukbonkels. As je 'en jeukbonkei hebbe 
(hebt), dan moet je der mit je nagel 'en kruis 
op zetten, dan gaat-i weg. 

jeukel, znw. m. IJskegel. 11 Der hangt 'en jeukei 
an de raam. Wat zitten der 'en jeukels an de 
goot. De jeukels zitten in je baard. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 49). Vgl. PrL 
jûkel, Oost-Fri. îs-jökel, Noord-Fri. jöc
keI, jögel, jael, Mnd. jokeie, ijskegel, 
Hindeloopens jok I i n g, ijskegel en door de 
vloed opeengeschoven ijsschollen, Ono. 
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i ö kuIl, ijsberg. Vgl. ook Ags. g i cel, Eng. 
i ei c 1 e (i c e-i cl e), ijskegel. 

jij, pers. vnw. Daarnaast, als het woord niet de 
nadruk heeft, je; 2de, 3de, 4de naamv. jou. 
De vorm g ij is evenals elders in Holl. in de 
spreektaal ongebruikelijk. - In de 2de naamv. 
enkelv. ook jou w e s; evenzo in het meerv. 
jo II ie s (j u 11 i es). 11 Hier is jouwes, maar 
mijnes ken ik niet vinden. Is dat jullies? -
Soms ook wordt j ou gebruikt als lste pers. 
enkv. 11 Ze is hiel wet (heel wat) groter as jou 
(jij) benne. Evenzo in het Stad-Fri. 

jijn, znw. onz. Gijn, een takel met blokken; zie 
Ned. Wdb. IV, 2341. Ook in de samenst. 
asjijn, roedjijn, steenjijn, jijn om een 
molenas, molenroede, molensteen op te hijsen. 
11 Een asjijn, 1 steenjijn, 1 roedjijn, Invent. 
molenmakerij (Zaandijk, aD 1846), Zaanl. 
Oudhk. 

jimmer, bijw.; zie IMMER. 

jirt, znw. m. Alleen in de uitdr. a a n de j irt, 
op de j irt zij n, aan het jirten zijn, veel uit 
zijn (de Wormer). Zie JIRTEN. 11 Hij is nooit 
thuis; der gaat gien dag voorbij, of-i is an de 
jirt. Ze bennen weer op de jirt. 

jirten, zw. ww., intr. Veel van huis zijn, langs 
de straat lopen (de Wormer). - Synon. jarten, 
jachten, belltelen. 11 0, die ben weer an 'et 
jirten; dat zou wel wonder wezen, ze kennen 
nooit thuis blijven. Die honden jirten wat of; 
altoos lopen ze bij de weg. - In dengelijke zin 
ook in de Beemster (BOUMAN 49). - Zie JIRT. 

Jisp. Naam van een Zaans dorp. Het wordt 
eerst vermeld in stukken uit de 14de e., doch 
zal wel veel ouder zijn. 11 Gispe (aD 1328), 
VAN MIER IS 2, 471a. Gyspe (aD 1344), Rek. d. 
Graf. v. Holl. 2, 370. Gispe (aD 1387), VAN 

MIERIS 3, 465. Jhispe (aD 1438), LAMS 541. 
Jhisp (aO 1505), Priv. v. Westz. 80. Gijsp (aD 
1561), aid. 134. Ysp (aO 1593), Hs. U. 137, 
provo archief. Jhisp (aD 1611), LAMS 550. Som
mige schrijven Jesp, Isp, Gisp, maar onsen 
Meester Pieter Kas van lisp, die seer effen 
op de spellinge was, schreef en leerde zijn 
Discipulen schrijven lisp, SOETEBOOM, S. Arc. 
467. - Volgens SOETEBOOM t.a.p. heet J is p 
naar ,,'et waterken lisp, daar 't Dorp wel eer 
aan gelegen is geweest, dat men noch achter 
Jisp siet". Vgl. ook ald. 451: "lisp aan een 
watertje noch de lisp genaamt". Dit water 
vindt men echter elders niet vermeld; thans 
is het geheel onbekend. - Scheldnamen: 
Jisper moppen, orebijters, uilen; zie 
die woorden. 

jitters, alleen in de uitdr. een j i tt ers 
beetje, jitters weinig, zeer weinig. 11 

Dat scheelde 'en jitters beetje of-i waar (was) 
te water 'erold. 

~jodebeentje, znw. onz. Daarnaast jodebien
t j e. De punt van de elleboog, die bij aan
stoten een prikkelend gevoel in de pink 
(weduwnaarspijn) veroorzaakt (Assendelft). 11 

Hè, wat stoot ik deer me jodebientje. 
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Jodeland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Wormer. 

jOdelijm, znw. vr. Speeksel. 11 Plak 'et maar mit 
wat jodelijm. - Evenzo elders in Holl. en in 
het Stad-Fri. en Gron. 

jodeneutje, znw. onz. De vrucht van de beuk, 
boeken oot. 11 Ik zeI 'en cent jodeneutjes kopen. 
- Deze nootjes heten zo, omdat zij door Joden 
op wagens gevent worden. 

joep, tussenw. Op, naar boven; uitroep, wan
neer iets naar boven gaat, of wanneer men 
iets oprichten of opheffen wil. Synon. t joe p
tem; zie aldaar. 11 Joep, daar gaat-i! - Even
zo in het Oost-Fri. ju p, sj u P (KOOLMAN 2, 
149). 

jok, znw. m.; vgl. ]UKS. 

joker, bnw. Duur, hoog van prijs (de Koog). 11 

Dorie! dat is joker. - Vgl. Oost-Fri. j a u k e r, 
j a u c her, in dezelfde zin (KOOLMAN 2, 142). 
Het woord schijnt uit het Joden-Duits te zijn 
overgenomen; laat-Hebreeuws jak a r betekent 
zwaar, duur, kostbaar. - Vg!. JAUKER. 

jokkebel (uitspr. jokkiJbel), znw. m. en vr. 
Leugenaar. Synon. liegebel; zie aldaar. 

jOllie, pers. vnw., zie JIJ. 

jong (uitspr. jàng), bnw. Daarnaast jon k. 11 Ze 
is ok nog zo jonk. Een jonk ventje. Evenzo 
als znw. jonk, jong; meerv. jongen. In 
verk!. jon kie. 11 Het jonk van 'en hond. 
Onze kat heb zes jonkies. - Ook in de zin van 
jongen. 11 Wel, jong, waar kom jij vandaan? 
't Is 'en goed jong. - Jon gem elk, melk 
met een eigenaardige bijsmaak, die de koe 
geeft kort na het kalven. De melk in het eerste 
etmaal na het kalven heet bie s t; in de daar
op volgende 14 dagen is de melk jon g. I1 

Die melk is weer jonk. Jonge melk lust ik niet. 
jongen (uitspr. jàngiJ), znw. m. Zie de wdbb., en 

vgl. een zegsw. op RECHT. - Ook in de vol
gende opvattingen. - 1) De laagste knecht op 
een oliemolen, de persoon die in rang volgt 
op de steen knecht. De jongen is niet altijd 
jong; wie deze plaats op de molen inneemt 
wordt (onverschillig of hij 18 of 60 jaar is) 
steeds met deze naam aangeduid. Daar er ook 
een jongen is, die 's nachts aan de pletterij 
werkt, spreekt men ter onderscheiding van 
dag jon gen en n ach t jon gen. - Ook op 
zaagmolens heeft men een jon gen, t.W. de 
laagste knecht, ook kot jon gen genoemd. 
Op hem volgt de bovenjongen, dan de 
on dermiddel knech t enz. - In het meerv. 
jon ges vaak voor kinderen (ook meisjes). II 
Peet Ant had gien jonges. Ze hewwe een hok 
met jonges (zij hebben een groot gezin). 
2) In een oliemolen. De kleinste en uiterste 
der drie houten strijkers, welke het zaad onder 
de stenen strijken. Vgl. Groot Alg. MooIenb. 
I, pl. 11. - Zie JONGENSSTOK. 

3) In een pelmolen. Een ijzeren beugel op 
twee klampen, die men bij het zeven aan de 
kuip bevestigt en waaromheen de zak ge
hangen wordt, waarin men het uitzeefsel doet. 

J odeland - juksems 

Dit werktuig houdt dus de zak op, wat anders 
een jongen zou moeten doen. 
4) S eh e I e jon g en, zekere vis. Hetz. als 
schele vis. 11 Ik zeI vanavend wat schele 
jonges bakken. 
- Vgl. de sam:enst. BARBIERS-, BOVEN-, HUT-, 

KOT-, PLET-, POT-, WEESJONGEN. 

jongensstok, znw. m. In een oliemolen. De 
verticaal geplaatste stok, aan welks ondereind 
de jongen bevestigd is. Zie JONGEN. 

jonker, jonkheer (met klemt. op jànk), znw. m. 
Jongeheer; als aanspraak tegen hoger ge
plaatste, maar niet-adellijke personen gebruikt 
door lieden uit het volk. 11 Goeiendag, jonk
heer. Pas op, jonker. - Vgl. HEER. 

joon, znw. m. Jongen. Thans verouderd en 
alleen nog over in de geslachtnaam JOON. -

Het woord is nog gebruikelijk in het N. van 
N.-Holl. 

-jorum, zie KRANKJORUM. 

jotter, znw. m. Meestal in de samenst. per e
j 0 t ter. Benaming der schippers, die met een 
klein vaartuig vol appelen en peren aan de 
Zaan hun waar komen venten. Zij zijn ken
baar aan hun wijde broeken en Astrakan
mutsen, en komen uit de Zuiderzee-dorpen 
(Volendam, enz.). 11 "Juffrouw, er is 'en pere
jotter, of uwe ok peren blieft, zes om 'en 
dubbeltje". "Stuur 'em maar weg, ik koop niet 
van jotters." - Misschien behoort het woord 
jotter bij Ned. strandjut, strandjut
ter, strandvonder. 

jou, pers. vnw.; zie JIJ. 

juffer, znw. vr.; vgl. STAGJUFFER. 
jufferen, zw. ww.; zie zegsw. op SCHEEF. 

juffrouw, znw. vr. Zegsw. De mol e nma a I t 
voo r d e juf fr 0 uw, van pelmolens die 
malen zonder het volle werk te trekken. Een 
pelmolen heeft haI'de wind nodig om te kun
nen pellen. Bij een slap windje brengt men 
daarom vaak a~leen de waaierij in beweging. 
De opbrengst der waaidoppen, die gering was, 
werd vroeger door de pelder als een extraatje 
aan zijn vrouw gegeven. En daarom zeiden de 
knechts als de molen ging, maar niet anders 
deed dan waaien: "hij maalt voor de juf
frouw". Hoewel de waaidoppen thans ni e t 
meer voor de juffrouw zijn, is toch de uit
drukking gebleven. 

juist, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Juist, Piet Tuin, uitbreiding van juist, 
zo is hetl 

jUks, znw. m. Jok, scherts. Alleen in de uitdr. 
u i t juk s, u i t dei u k s, ui! jok, om niet. \1 
Het tegenovergestelde is u i t de wa ars. I 
We knikkeren uit de juks, hoor. - Evenzo bij 
de 17de-eeuwse Hollanders om 't jocks (DE 
VRIES, Warenar 104). - Vgl. Oost-Fri. juks, 
Hgd. j u x, Lat. jo c u s, in dezelfde zin. Zie 
verder FRANCK op jok. 

juksems, basterdvloek. Weinig gebruikelijk. IJ 
Wel juksems, dat's een pret; wie zou 't ver
drieten, Hs. gezelschapslied (begin 19de e.). 



jullie-juttig 

jullie, pers. vnw.; zie JIJ. 
jut, znw. vr.; zie zegsw. op FOPPEPEER en 

SCHEEF. 
juttig, bijw. Alleen in verbinding met a a n

zie n, a ank ij ken. Iemand verliefd, met 
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kleine, glimmende oogjes aanzien. 11 Kijk me 
toch niet zo juttig an, 't is of je verliefd op 
me benne. - Evenzo bij WOLFF en DEKEN, 

Will. Leevend 5, 215: "Hy keek haar juttig 
aan, geeuwde en viel in slaap". 



K 
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Kaag (I), znw, vr.; eertijds ook m. Naam van 
een polder onder Assendelft, ook wel K a a g
pol der geheten, en verdeeld in Bin n e n
en B u i ten k a a g. De B u i ten k a a g werd 
eerst in 1588 bedijkt (zie Handv. v. Assend. 
144) en is nog een mient d.w.z. wordt door 
de ingelanden gezamenlijk beweid. De K a a g 
stak vroeger als een punt in de Wijker-meer 
uit; zie Kaart v. d. Uytw. SJ. 16. Ook afzon
derlijke stukken land, die in de Kaag gelegen 
zijn, heten deK a a g. 11 Dat vierendeel van 
Jacob Jagers-camp, gelegen in den caech in 
den ban van Assendelft (aC 1444), GONNET, 

Zijlkl. 79. Twe maden lants gelegen in den 
banne van Assendelft, in die Kage (aO 1461), 
aid. 150. Dat halven caechgen van Claes 
Symonsz., Polderl. Assend. I fO 54 V O (aa 
1600). Die kaech genaemt Jan Franszen 
kaech, aId., fO 70 rO. Die anderhalff madt 
kaechs, aId., fO 96 rO. tPaertgen (part) vande 
caech van Anna Ghysen 421/3 (roed) , aid., 
JO 329 VO (aa 1600). Claes Steynnen: ge
naemdt Steynen caeoh (in de Buitenkaag), 
Maertge Cornelis cleyn caech (in de Binnen
kaag), Maatb. Assend. (aa 1635). - Onder 
k a a g verstaat men buitendijks land, dat door 
een lichte dijk omgeven is, die het, bij niet al 
te hoge waterstand, tegen het water be
schermt. Men vindt ook een K a a g onder 
Spanbroek (lnform. 115 (aa 1514); Kaart v. d. 
Uytw. SI. 10), thans Kaag p ol d er ge
naamd, en een buurtschap onder Alkemade, 

Kaag-kaai 

die deK a a g heet. Zie ook Mnl. Wdb. lIl, 
1107. - Op Tessel en Wieringen noemt men 
zulk omkaaid buitendijks land k eeg, in 
Fries!. k e a g. - Zie BINNENKAAG, BUITENKAAG, 

KAAGOORD, en vg!. KOOG. 

kaag (H), znw. Zware bui, hevige rukwind, een 
bui wind. 11 Wat komt deer 'en kaag opzetten. 
Wat 'en kaag! - Y'gi. bij VAN DALE: k a a k, 
rukwind. 

Kaagoord, znw. onz. Naam van een deel der 
Kaag onder Assendelft; waarschijnlijk de in 
de Wijker-meer uitstekende uiterste punt. 
Thans onbekend. - Zie OORD. 11 Dat pacht 
vande cappelrye van Heer Claes Swart in 
Caechoort, Polderl. Assend. I JO 71 rO (aa 
1600). 

Kaagpolder, znw. m.; zie KAAG I. 
kaai (I), znw. vr. Smalle dijk langs laagliggend 

land; zie de wdbb. - Ook de van aarde en 
mest opgeworpen verhoging op de wal van 
een stuk land, waarachter de uit de sloot 
opgebaggerde specie wordt geworpen, die men 
later over het land wil brengen. Laat men de 
bagger de winter over liggen, dan spreekt men 
van sc hot wal; zie aldaar. - Y gl. KAAIEN 

en KAAIDIJK. 

kaai (U), znw. vr. Bezinksel; de koek, die zich 
op de bodem van een schotel of emmer 
vormt, als men daarin troebel vocht laat staan 
(Assendelft). 11 Wat zit er 'en kaai op de 
boom. Je moele 'et flessie schudden eer je 
inneme (inneemt), want onderwijl 'et staat 



kaai - kaaldijk 

komt er 'en kaai in. - In de 17de e. was in 
Waterland in dezelfde zin gebruikelijk ka d e. 
11 Neemt een Emmer, ende schept die vol 
troubel water, en laet dan de Emmer een dag 
stil sta en, en giet daer dan het klare water 
stillekens boven af, so sal daer een grote kade 
slibber op de bodem blijven sitten, LEEGH
WATER, Haerlb. 7

, 12, § 28. - Mnl. ka d e, Ned. 
ka, k a a i, en evenzo Mnd. ka d e, beduidt 
uitgebraden vetklompje, het korstje dat van 
slachtvet of spek overblijft, wanneer het vet 
er uit gesmolten is; vgl. Mnl. Wdb. lIl, 1094 
op cad e, en FRANCK 409 op ka d e. Volgens 
sommigen zou het synon. k a a n ontstaan zijn 
uit het meerv. ka e n (voor ka den), doch dit 
is twijfelachtig; zie ook KAANDER. 

kaai (lIl), bnw. Laf, flauw, nuchter (Krom
menie). 11 't Is zo'n kaaie vent (een logge, 
domme man). Wat 'en kaaie praat. Hè, dat's 
kaai, dat je nou niet mee wille (wilt). - Ook 
buiten Krommenie bekend. K I a a s i e-k a a i, 
als scheldnaam voor een "zoete" jongen die 
Klaas heet. 11 Klaasie-kaai durft weer niet. -
Te Krommenie ook in de zin van aanhalerig 
verliefd. 11 Wees nou niet zo kaai. Wat kijk-je 
me weer kaai an. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 50). - K a a i is de gewestelijke uit
spraak van kei, dat bij 17 de-eeuwse schrij
vers voorkomt in de zin van dwaas, zot; vg!. 
VAN BEAUMONT, Gedichten 68: "Ghy RoeI en 
Griet, dewijl ghy bey, sijt even sot end' even 
key en bey hoe langer word hoe gecker, enz." 
Dit bnw. kei is afgeleid van het veel gebrui
kelijker znw. kei, zot, belachelijk wezen (zie 
DE VRIES, Warenar 190; DE JAGER. Freq. 1, 
362; OUDEMANS 3, 349), en dit vindt zijn oor
sprong in de naam van de vaak als zot of 
dwaas voorgestelde ridder K e y e uit de 
Arthur-sagen; zie Mnl. Wdb. lIl, 1273 op kei. 

kaaidijk, znw. m. Kadijk, een smalle lichte dijk, 
waarmede men het water keert, of die over 
laag, moerassig land wordt aangelegd om als 
voetpad te dienen. Vgl. KAAI I. I1 Zy hebben 
hun eerst met kleyne Kay-dijken afgedijkt, 
om des Winters niet in 't water te sitten, 
SOETEBOOM, S. Arc. 498. - Het woord is ook 
elders in Holl., Fries!. en Oost-Fries!. in ge
bruik; vgl. o.a. Mnl. Wdb. 111, 1095; KIL. 272; 
HALBERTSMA 656; KOOLMAN 2, 154. - Zie 
verder KAAIK. 

Kaaien, zw. ww., ,intr. Een kaai maken, de 
waterkant van een s~uk land ophogen door de 
wal af te steken en op het land te halen, of 
wel door er bagger op te gooien. Zie KAAI I. I1 

De boer is op 'et land an 'et kaaien. - In ge
schrifte ook ka den. 11 D'eygenaer van (het 
land aan de ene zijde der dichtgegroeide sloot) 
... genegen synde aen sijn kant te halmoeren 
(de sloot ruim te maken), ... sal synen buer
man ende eygenaer van het nevensleggende 
land. .. mogen... aenseggen, dat sy mede 
sullen moeten kaeden, Hs. keur (aD 1753), 
archief v. Wormer. - Evenzo elders in N.-
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Holland en in Oost-Friesland gebruikelijk 
Kaaik, znw. Naam van een water onder Assen

delft, bewesten de weg, tussen de Klamdijk 
en de Vliet. 11 Een stuk land liggende op de 
Kaaik. Dat groote ventgen opter cayck, Pol
derl. Assend. I fa 333 ra (aD 1600). De boete 
van alle de keure van dijck, wegh, weghsloot, 
Kayck, heyningen en vaarslooten, Hs. reso
lutie (aD 1686), archief v. Assendelft. - De 
stukken land langs de K a a i k worden onder
scheiden in Bin- en Buitkaaiken; zie 
aldaar. Men vindt de naam echter ook in 
andere samenstellingen. 11 Cornelis Claesz. 
Moyduyven, 't Kayxventge (de ven op de 
Kaaik), Maatb. Assend. (aD 1635). - Vanhier 
ook de geslachtsnaam KAAIK (Assendelft, Wor
merveer). 11 Die busken van Jan vande Cayck, 
Polderl. Assend. I fa 11 va (aD 1599). De 
weduwe van Jan Dircksz. Cayck, de Caycker
werf (de werf op de Kaaik), Maatb. Assend. 
(aD 1635). - Misschien is K a a i k samenge
trokken uit k a a i d ij k. Ook bij Enkhuizen 
en Grootebroek is een water, dat de Ka d ij k 
heet; vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 2. Dat er 
langs de K a a i k geen spoor meer over is van 
een dijk, is geen bezwaar tegen deze ver
klaring. Er zijn in N.-Holl. verscheidene 
sloten, welke naar dijken heten, die thans niet 
meer aanwezig zijn. Vgl. aan de Zaan b.V. 
KOODIJK en LOODIJK. 

kaak, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij de papier
makerij. De puntig eindigende verhoging van 
de bodem in de roerbak, waarheen de papier
stof door de rol wordt opgevoerd langs de 
rijzing. Vgl. Groot Volk. Mooienb. J, pl. 18. 
De k a a k heet zo naar zijn vorm. - In olie
molens. Een uitstekend stuk hout op het 
koekehok (waar de lijnkoeken worden gezet 
om te worden afgesneden), waartegeli de 
koeken, als ze onder de haai (hei) vandaan 
komen, worden geplaatst en uit de buien 
(zakken) geschoven. - Vg!. de samenst. KAKE

POOTJE, KAKETWEEBEENTJE. 
kaakje (uitspr. kákie), znw. onz. Voet, poetel 

(Zaandijk). 11 Ik moet je nog 'en zoen op je 
kakies geven (van een klein kind). 't Is onzoet 
als je zo 's nachts mit je blote kakies op de 
kouwe vloer stappen moete (moet). 

kaal, bnw. Zie de wdbb. - Kal e bot er, ge
smolten boter, zonder toevoeging van water, 
meel of iets anders. 11 Zo kale boter over je 
stokvis, dat's veels te machtig. - Evenzo 
spreekt men op Urk van en kaole aerpel, 
aardappelen zonder iets er bij dan wat vet, 
en kaole brogge, een boterham zonder 
kaas of wittebrood er op (Taal- en Letterb. 6, 
36). - Zo ook kal e wij n, onaangelengde 
wijn. Vandaar voor den 'kalen, zo maar, 
onvermengd; b.V. ik drink' em voor de kale 
(ik drink wijn zonder water). - Zie verder een 
zegsw. op HOOFD en LUIS, en vgl. KAALDIJK, 
KALEGEZICHTEN en KALA. 

kaaldijk, znw. m. Daarnaast k a led ij k. Dijk 
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zonder voorland. Thans weinig gebruikelijk. 11 
Bij 'et pakhuis hoort alleen 'en stuk kale dijk, 
maar de molen heb nogal wat voorland. 
Deselve Dorpen (zijn) belast met groote sware 
Dijckagien, bedragende wel sesthien hondert 
Roeden of daer omtrent, daer veel Kaledijek 
ofte Platedijck, dat geen Voerlandt en heeft, 
onder begrepen is, ende wert tot veele plaet
sen (aIdaer Voerlandt is) 'tselve dagelijcx van 
den Watere genaemt het Thye... gesleten, 
sulcx dat sy-Iuyden en dagelijcks het Voer
landt dat daer noch is verIiesen, ende veel 
meer Kaeldijck ofte Paeldijck ghekrijgen, tot 
groote enorme schade van den Ingelanden, 
Pril'. v. Westz. 101 (aO 1549). - Vgl. Mnl. 
Wdb. op caeldijc. 

kaander (I), znw. m. - 1) Kaan, uitgebraden 
vetklompje. Synon. kuinder, vink; zie aldaar. 
11 Ik wil nog wel wat kaanders bij me greeuwe 
orten (grauwe erwten). 
~) Hoofdzeer, klierachtige hoofduitslag. 11 Die 
Jongen het 'en kaander (kletskop). 
3) Iemand die een kaander (kletskop) heeft. 11 
Smerige kaander! 

kaander (I1), znw. m. Alleen in de uitdr. a a n 
de kaander, aan de loop, aan de hol; zie 
KAANDEREN. 11 Kom, jonges, wie gaat er mee 
an de kaander? Wat is-i an de 'kaander (wat 
loopt hij hard). 

kaanderen, zw. ww., intr. Hard lopen, op een 
draf lopen. Zie synon. op KIELEN II. 11 Toe 
jonges, kaanderen! Hij kaandert lekker. - Vgl. 
KAANDER Il. 

kaantje, znw. onz. Alleen in de uitdr. dat is 
een k a a n t je, dat is een buitenkansje. 11 

Dat's 'en kaantje, hoor. - Men zegt ook: Dat 
is 'en kaantje nê zen hand (een kolfje naar 
zijn hand), alsook: dat is 'en kaantje voor 'em 
(dat is naar zijn zin, hij doet het graag). 

kaap, znw vr. Baak, vuurtoren. Algemeen Ned.; 
zie de wdbb. en vgl. "de Groote Caep" en 
"Kleyne Caep" bij Huisduinen (Kaart v. d. 
Uytw. SI. 13). - Vanhier de geslachtsnaam 
KAPER, in de 17 de e. ook VAN DE KAAP. In 
stukken in het archief te Krommenie komt 
dezelfde persoon voor onder de namen Jacob 
Arjans van de Kaap (aO 1698), Jacob 
Aryaensz. Kaper (aO 1679, 1680), Jacob Kaper 
(aO 1701). Waarschijnlijk woonde hij of een 
zijner voorouders aan de kaap aan de 
Wouden tegenover Krommenie. - VgI. KAAP
HOEK. 

Kaaphoek, znw. m. Naam van een stuk land 
onder Wormer, buitendijks. VgI. KAAP. 11 De 
Caephoek, Hs. (aO 1755» archief v. Wormer. 

kaapstand, znw. onz. Kaapstander, een grote 
staande windas op schepen. - VgI. bij KIL. 
"k a p est a n t, ergata, machina traetoria axe 
recto". Kaapstand is de oude vorm van 
het woord; k a a pst a n der is hieruit door 
volksetymologie vervormd. Zie FRANCK 406. 

kaar, znw. onz. - 1) In pellerijen en oliemolens. 
Vierkante bakken, die van onder nauwer zijn 

kaal dijk - kaarselaad 

dan van boven, van verschillende grootte en 
voor verschillende doeleinden. In een pel
molen in het bijzonder de grote bakken zon
der bodem, waaruit de garst op de pelstenen 
loopt en die tot twee last garst kunnen be
vatten. 11 We moeten 'et kaar weer vollen 
(vullen). Evenzo in rijstpellerijen de bak, 
waardoor de ongepelde rijst op de stenen 
loopt. - Het kleine kaar onder de stenen heet 
in een pelmolen hondehok; zie aldaar. -
In oliemolens is het kaar of kaartje de 
kleine bak zonder bodem, aan de vuister 
(fornuis), waardoor het gewarmde meel als 
door een trechter in de buIen wordt gegoten. 
Verder vindt men daar een kaar aan de 
pletterij, om het zaad op de pletrollen te doen 
lopen, en een ander voor de oIiebakken, om 
de olie in de bak te gieten. - Ook als naam 
van molens. 11 Het Kaar of 't Ouwe 
K a a r, een oliemolen te C.-Zaandam. Het 
Nu weK a a r, een pelmolen aldaar, gesloopt 
in 1796 of '97. - Vanhier ook de geslachts
naam VAN 'T KAAR, die in de ZaansJtreek 
voorkomt. 
2) Bij de visserij. Viskaar; een vierkante, met 
gaten doorboorde houten bak, om levende vis 
te bewaren. 11 Doen de palings maar in 'et 
kaar. (Wij) condemneren de voornoemde Ge
daeghens in de bQeten ende de breucken van 
Schuyt, Net, Ton, Taeck, ende het Gereet
schap van dien, mitsgaders het Kaer met die 
gevangen Visch (rechtsrolle v. Oostzaanden, 
aD 1614), LAMS 315. 
K a a r heeft in de meeste Germ. tialen het 
onz. geslacht, en evenzo in verschillende Ned. 
dialecten. Door WEILAND en VAN DALE echter 
wordt het woord alleen als vr. vermeld. Zie 
verder Mnl. Wdb. 111, 1097. 

kaarhaakje (uitspr. kaarhákie, met hoofdtoon 
'Op kaar). znw. onz. In een oliemolen. Een 
haakje aan weerszijden van het kaar, waaraan 
de buul, die onder het kaar wordt gehangen, 
wordt vastgemaakt. Zie KAAR 1. 

kaars, znw. vr. Daarnaast k eer s. Zie de wdbb. 
IJ Op Driekoningen sprongen We altoos over 
'en keersie. - Vgl. KAARSELAAD. 

kaarselaad, znw. vr. Daarnaast k eer se I a a d. 
- 1) Langwerpige kist tot het bergen van 
kaarsen. Evenzo bij VAN DALEk a ars e n
I a d e. il Der staat 'en keerse1aad op zolder. 
2) Beurtschip. Naar de volksmening zo ge
noemd wegens de gelijkenis met een kaarse
laad. I1 We bennen nog wel ers mit de kaarse
laad na HareIem gevaren. Den 27 dito is een 
keersIaad op 't IJ omgeseylt, Journ. Hooge
boom, 27 mrt 1714. - Evenzo bij WAGENAAR, 
Amsterdam, 2. 501a: "Na 't aanleggen der 
Trekvaarte, werden, by de Buitenschuiten, ook 
Trekschuiten gevoegd, en beraamd, dat de 
Sohippers, eerst op Buitenschuiten, sedert 
Kaarsladen genaamd, varen zouden, en daar
na, by instervinge, op de Trekschuiten". Zo 
ook in Friesland. 



kaart - kakepootje 

kaart, znw. vr. Daarnaast soms k eer t. - Zie 
zegsw. op MOLENSTEEN. 

kaas, znw. vr. Daarnaast k e e s. Zie de wdbb., en 
vgl. een zegsw. op KAT. - In verkl. k a a sj e 
(uitspr. kásie), sohertsende benaming voor een 
ronde fantasiehoed. In dezelfde zin ook k a a s
b 0 11 e t je. 11 Zet je kaasje maar op. Wie zijn 
kaasbolletje is dat? - Vgl. de samenst. HOBBE

KAAS. 

kaasbolletje, znw. onz.; zie KAAS. 

kaasbord, znw. onz. Daarnaast k e e s b 0 r d. 
Bij de kaasmakerij. De lange planken langs de 
muur, waarop de kazen te drogen worden ge
legd. - Evenzo elders in N.-Holl. 11 Na lang 
genoeg gezouten te zijn, worden de kazen met 
water afgewassen, en op de kaasborden ge
plaatst en dagelijks omgekeerd, BOUMAN in 
Tijdschr. v. Nijverheid 5 (1839), 672. 

kaasdoek, znw. m. Daarnaast k e e s doe k. Bij 
de kaasmakerij. Het doekje waarin de pas ge
perste kaas gewikkeld wordt vóór die onder de 
grote pers wordt gebracht. Zo ook elders. 

kaaskliender, znw. vr.; zie KLlENDER. 

kaasrandje, znw. onz. Daarnaast k e e s r a n d je. 
Bij de kaasmakerij. Het uitstekende randje, 
dat bij het persen om de kaas gekomen is door 
het drukken van de volger, en dat er vóór het 
zouten wordt afgesneden. Zo ook elders. 11 

Geef die keesrandjes maar an de kinderen. 
kaasschamel, znw. vr. Bij de kaasmakerij. De 

houten driepoot waarop bij het kazen de tobbe 
wordt geplaatst. Zie SCHAMEL. 11 Een kaas
sohamel, Hs. invent. (Worm er, aO 1766), provo 
arohief. 

kaastommed, znw. vr.; zie TOMMED. 
kaats (I), znw. m. Schuurtje, een gebouwtje 

zonder zolder met schuin aflopend dak. Som
mige kaatsen worden als woning gebruikt, 
maar meestal dienen zij tot bergplaats. 11 Een 
goed ondel'houden burgerwoonhuis . .. met 
bleekveld daartegenover en daarop staande 
kaats of woonhuisje, Advertentie (Zaandam, 
aD 1881). Cornelis Claese Backer op den Horn 
hadde versogt om voor sijn huys op den 
onderdijk een kaats of schuur te maken in 
meninge daar koeyen in te setten, hetwelk by 
regenVen niet wert geapprobeert, Hs. (aO 
1735), archief v. Krommenie. Een huisje of 
kaatsje, in 't quohier bekent op den naam 
van Maart je Luikas, Hs. T. 31, f O 94 rO 

(W.-Zaandam, aO 1741), provo arohief. Een 
caats of afluiving met het erf, staande in de 
Molenbuurt (te W.-Zaandam), Custb. (aD 
1743). Twee kaatsen staande op een erf op 
't Dampad, aid. (aO 1748). Een huys met 
drie woningen en een kaas, aid. (aD 1750). -
He,t woord komt elders in N.-Holl. reeds in 
de 16de e. voor; vgl. v ALCOOGH, Cron. v. d. 
Sype 102: (De dijkwerkers klagen) In arme 
hutkens moeten wy slapen, in onsen kaets is 
soo weynich te freten." - De oorsprong van 
het woord is onzeker. Wegens de vocaal is 
het twijfelachtig of k a a t s samenhangt met 
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Mnl. kot e, Mnd. kat e, hut, huisje, zie Mnl. 
Wdb. op co·te en FRANCK op kot. 

kaats (11), znw. vr. Spiegel. Weinig gebruike
lijk. 11 Een leusnet, een caets, een knaep, Hs. 
invent. (Jisp, aD 1687), provo arohief. Een 
leyninghstoel, een kaats, twee oude stoelen, 
Hs. invent. (Jisp, aO 1730), aldaar. - Ook in 
het N. van N.-Holl. is k a a t s in deze zin ge
bruikelijk. De spiegel heet wel zo, omdat hij 
alle voorwerpen weerkaatst. 

kabaal, znw. onz.; zie KOMBAAL. 

kabel (I), znw. m. Kavel, afgeperkt gedeelte van 
een polder; een rechthoekig stuk land, dat 
door kabelsloten in de lengte en door tocht
sloten in de breedte wordt begrensd. Door 
kleinere slootjes kan een kabel weer in meer
dere stukken zijn verdeeld. Vgl. de samenst. 
BINNENKABEL, BUITENKABEL en OSSEKABEL. ~I 
Hoeveul kabels land heb-je in gebruik? Hij 
heb vier kabels. De Kabel voor Pieter Lust 
Pieterszoon (naam van drie aaneengooamde 
stukken weiland te Oostzaan, aan de weg
sloor). - Kab e I is een bijvorm van k a vel, 
en is eigenlijk een bij het lot aangewezen 
deel. In de zin van loten komt het thans ver
ouderde kab e I e n nog in de Middeleeuwen 
voor. 11 Of ter meer dan een persoon eygen
dom in hadde in dat stuck Lands, soo soude 
die ghene daer uyt tuygen die meest Landts 
daer in heeft: Ende waren daer meer dan een 
gheliok ingelandt, soo sou den sy daerom cabe
len wie die Tuygh wesen sal, Priv. v. Westz. 
66 (aO 1446). - Zie verder FRANCK op k a vel, 
Mnl. Wdb. op cavel en cavelen, en Taai
en Letterb. 4, 5 vlgg. 

kabel (IJ), znw. m. Bij hou~koperijen. Het merk 
(kruis) dat met het ritsijzer op het hout gezet 
wordt. 11 Ik zeI op de balken die glad benne 
'en kabel zetten. 

kabelsloot, znw. vr. In een polder. De sloot die 
twee kabels van elkander scheidt. De kab e I
s lot e n staan loodrecht op de toe hts I o
ten en lopen in de lengte langs de kabels. 
Zie KABEL. 

kade, znw. vr.; zie KAAI IJ. 
kaf, znw. Bij boeren. Kaf! kaf! lokwoord om 

een kalf te roepen. 
kaffie, znw. vr.; zie KOFFIE. 

kak, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: opgebfazen
heid, wind, pedanterie. Vgl. Ned. kak op 
zij n 1 ij f oh e b ben en kak mak e n. 11 Heb 
maar niet zo'n kak. Wat 'en kouwe kak (kale 
bluf, koude drukte). Ook Stad-Fri. - Vandaar 
ook: iemand die zich winderig en opgeblazen 
aanstelt. 11 Wat 'en kak is die vent toch. Zo'n 
kakkie! kijk-i ers parmantig loopt. - Ook in 
de samenst. kakmaker en kakhessie. 11 

Zo'n kakmaker! Wat heb dat kakhessie 'en 
verbeelding. - Vgl. ook KAKKIG. 

kakeier, znw. m.; zie KAKOOIFR. 

Kakepootje, Kake-tweebeentje, znw. onz. Naam 
van twee stukken land te Oostzaan. 11 Het 
Kakepootje. Het Kake-tweebeentie. - Pot e n 
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en ben e n zijn stukken land, die in een of 
meer tongen uitlopen; zie die woorden. Ook 
deze stukken zullen dus die eigenaardigheid 
vertonen. Onder k a a k zal men hier wel 
moeten verstaan walviskaak (kakebeen). Sedert 
de Groenlandsvaart zijn op verscheidene stuk
ken land walvisbeenderen opgericht als wrijf
palen voor 'het vee. 

kakhesje, znw. onz.; zie KAK. 

kakkeba (uitspr. kakkabá, met hoofdtoon op 
bá), znw. m. Bij vissers. Minachtende bena
ming voor zeker soort van vissersschuit met 
puntige voorsteven. 11 Daar komt 'en kakkeba. 
Zollie gane (zij gaan) met 'en kakkeba uit 
vissen. - Het woord zal wel één zijn met Mnl. 
kak e b 0, helse ketel, eigenlijk kookketel, van 
Lat. cacabus, ketel. Zie verder Mnl. Wdb. 
11, 1108. 

kakkebed, znw. m.; zie zegsw. op PISSEBED. 

kakkelewasie (uitspr. kakkiJliJwásie, met hoofd
toon op wá), znw. Daarnaast kak k e was i e. 
Drukte, lawaai. 1I Die vent maakte me 'en 
kakkewasie, toe ik bij ongeluk zijn glas om
gooide. Wat 'en kakkelewasie! 

kakkelol, znw. vr. Opgeschikte vrouw (of 
meisje). 11 Je moete 'm sundags zien wandelen 
mit zen wijf: dafs ok zo'n kakkelol. - In een 
dergelijke opvatting ook elders. 11 De Jonk
heyd loopt by nagt en daeg... By vuyle 
snoeren, Laet jou niet loeren, By kakkeIolIe 
en jonge Hoeren, Kleyn Jans Konkelpot je 
(Amsterdam, aD 1743), 43. 

kakker, znw. m.; vgl. KRENTEKAKKER. 

kakkewasie, znw.; zie KAKKELEWASIE. 

kakkig, bnw. en bijw. Ook kakkerig. Winde
rig, pedant. Zie KAK. 11 Wat loopt-i kakkig. 

kakmaker, znw. m.; zie KAK. 

kakmakkelijk. Alleen in Jantje Kakmak
kei ij k, scheldnaam van zekere Zaankanter. -
Evenzo vindt men in de 17de e. bij BREDERO, 

Moortje 2922 een "Jan Kackmack'lijk". 
kakooier (met klemt. op kooi), znw. m. Witte 

vlinder, koolwitje (Wormerveer). In de Wor
mer kak a a ier (de dialectische uitspraak 
van kak e ier). 11 Daar vliegt 'en kakooier. 
"Kakooier, gaan (ga) maar zitten, ik zeI je 
toch gien kwaad doen" (rijmpje, waarmede de 
kinderen de vlinder zien te vangen). - Ook te 
Kwadijk is kak a a ier bekend; het rijmpje 
luidt aldaar: "Kakaaier blijf zitten, we zeIlen 
je niet vangen; en as we je gevangen hebben, 
dan zeilen we je hangen". He,t woord zal dus 
ook wel elders in N.-Holl. voorkomen. Mis
schien hangt het samen met het ww. k a
kei e n, kakelen, babbelen (DE JAGER, Freq. 1, 
255). Vgl. kl a c k 0 y, klappei, en kl ac k
o yen, klappen, babbelen, die o.a. door BRE

DERO en VISSCHER worden gebruikt, en k a 1-
looi, labbekak, bij BERKHEY; zie DE JAGER, 

t.a.p. 256. De vlinder kan zo genoemd zijn 
wegens zijn spartelen met de pootjes, als ,hij 
door het kind bij de vleugels wordt vastge
houden; vgl. iets dergelijks op DOMINEE. 

kakepootje - kalf 

kal, znw. vr. Een vrouw die veel kalt, babbe
laarster. 11 Wat ben-je toch 'en kal. 

kala (met klemt. op ka), bnw. (?) Alleen in de 
uit dr. voo r dek a I a we zen, leeg zijn (de 
Koog). Daarnaast ook k a I i we zen (de 
Koog). 11 Die fles is voor de kala. Me porte
monnaie is kali. - V gl. KAAL. 

kalebas, znw. m.; zie ALIKAS. 

kaledot (uitspr. káliJdot, met hoofdtoon op dot), 
znw. m. Daarnaast k a I k e dot, k a I k e d 0 t
ter en k a lek a dot ter (met hoofdtoon op 
dot). Jonge vogel die nog geen veren heeft, pas 
uitgebroed vogeltje. 11 Daar leit 'en kaledot op 
de grond, die is zeker uit zijn nest 'evallen. 
Smijt niet mit die kalkedotter. - In Water
land zegt men in dezelfde zin ka d 0 d der 
(Taalgids 6, 309) en kalekadodder 
(Noord en Zuid 4, 178), in de Beemster k a
dot ter, dot ter en k a led 0 t ter (BOU

MAN 50). K a led 0 t, k a lek a dot ter, enz. 
zullen dus samenstellingen zijn van k a a I 
(zonder veren) en dot, 'k a dot t e T, ka d 0 d
der, enz. Vgl. dodei, dotei, vuil ei, 
waarin zich reeds een vogel begint te ontwik
kelen. Missohien is ook verwant Nederlands 
dooier, uit Mnl. doder, Mnd. dodder, 
Hgd. dot ter, welk woord nog niet geheel is 
opgehelderd; zie FRANCK 194. - Dat ook Wvla. 
·k a d 0 d der e n, k a dot ter e n, daveren, 
schudden, dreunen; troetelen, afrossen, en 
ka dot ter, oud, zwak man (DE BO", 421 vlg.) 
hierbij behoren, is onwaarschijnlijk. 

kale-gezichten, zw. ww., intr. Alleen in de 
uitdr. leg ni e t te kal e-g e zie h ten, lig 
niet te zaniken, zeur zo niet. - Evenzo elders 
in Holl. (Taalgids 4, 35) en in Utreoht Het 
woord is gevormd van k a al ge z: i eh t, 
iemand met een kaal, baardeloos gezicht, 
melkmuil. 

kalf (I), znw. onz. Meerv. k a I ven. Jong van 
een koe. 11 Ik heb twee kalven verkocht -
VgI. BUL-, KUl-, SCHOTKALF. 

kalf (11), znw. onz.; vgl. SCHUTTlNGKALF. 

kalf (UI), znw. onz. Bij het reden van het garen 
voor de zeildoekweverij. Als van een roof 
garen een of meer draden niet in de onder
hand zitten, maar er los bij neerhangen, dan 
noemt men die losse draden een k a I f. Even
zo wanneer bij het stokken (het om de droog
stok hangen van het garen, dat gebleekt moet 
worden) door verzuim enige draden niet om 
de stok zijn gedaan, 11 Er hangt 'en kalf bij. 
Pas op, hij maakt 'en kalf. - Een k a I f 
mak e n wordt door VAN DALE vermeld in de 
zin van overgeven, braken. Bij oudere schrij
vers komt de uitdr. meermalen voor; zie DE 

JAGER, Freq. 2, 209. Evenzo heeft KIL. k a l
ven, bra e c ken, vomere, reddere vomitum, 
welk woord hier en daar nog gebruikelijk is, 
en VAN DALE U i tk a I ven, uitbraken. - Vgl, 
ook k a I f, afgezakte grond, en het ww. a f
kal ven, door het loslaten en afzakken van 
een gedeelte van de grond afbrokkelen en be-



kalf - kamer 

schadigd worden, van oevers, slootkanten, 
aardwerken, enz. (Ned. Wdb. I, 1038 vlg.; 
DE JAGER, Freq. 2, 210). 

Kalf (IV), znw. onz. Naam van een buurtschap 
onder Oost-Zaandam, aan de Poel. De oudste 
vermelding is van aO 1440 (SOETEBOOM, S. Arc. 
330). 11 Ik gaan na 't Kalf. De kerk op 'et 
Kalf. Geriet Symonsz. coeman, nu wonende 
opt Calff, Hs. T. 49, f O 10 rO (Westzaan, aO 
1582), provo archief. - In de 17de e. vindt 
men een familie VAN 'T CALF te Westzaan en 
te Wormer; wellicht is ook het door zijn be
trekking tot Peter de Groote bekende Zaan
dammer geslacht CALFF, KALFF, van deze buurt 
afkomstig. - De oorsprong van de naam is 
vergeten. De molens 't 0 u d e zw art e kal f 
en het Bon t e k a I f, die op het Kalf staan, 
zijn natuurlijk veel jonger dan de buurt en 
hebben haar de naam niet gegeven. Ook een 
s~ukje land onder Castricum heet "h e t 
C a I f f", Hs. (aO 1600) archief V. Assendelft. 
Wellicht hangt de benaming samen met het 
onder KALF III genoemde k a I f, afgezakte 
grond, en is de naam ontleend aan een afkal
ving, afbrokkeling van land door het water, 
wat met de plaatselijke gesteldheid zeer goed 
zou s~roken. - Vgl. KALFSLOOT, KALVERPOLDER, 

KAL VER VELD. 

kalfgors, znw. onz. Daarnaast kaHgras. Een 
kalfsweide, zoveel land als voor het weiden 
van één kalf nodig is, 120 Droeden. 'fhans 
verouderd. 11 "/, Vierndeel van een calffsgors 
21'/. roede, Polder/. Assend. I fO 105 rO (aO 
1600). Twee derden delen van een calffsgors 
inde vier koeven, 80 (roeden), aid., fO 328 rO. 

Een halff calffgras inde vier koeven, 60 
(roeden), aid., fO 328 V O (aO 1600). - Het 
woord was in de Middeleeuwen in Kennemer
land zeer gebruikelijk. 11 Y de Matten dochter 
heft in huirware twe gheerse ende een halves 
calves ghers in des abbets venne (te Velsen, 
13de e.), Hs. V. Egmond, fO 13 voo Twe 
gheerse ende eens calves ghers in des ablbets 
venne, . .. een vierendeel van enen calves 
gheerse, aid. Een vierendeel van eens calves 
gheers in des abbets venne, aid., jO 14 rO. 

Anno LXVIlI Agneten heeft Claes Claes zoen 
vercoft Ysbrant Aernt zoen ontrent een caIfs 
gers af ter Dirc oude Simons huys (aO 1468), 
Hs. V. Egmond E, fO 27 voo - Evenzo vindt 
men koe g ers, koeweide; zie op KOEGORS. -

Sc h a a ps g ers, schapeweide. 11 III Koe
gheerse ende IV scaeps gheerse ~te Castricum, 
aO 1538), Hs. V. Egmond B, f O 6 voo - V e T

-k e n s g ers, varkensweide. I1 Verkens ghers 
(te Hargen, aO 1371), Hs. v. Egmond, fO 29 
voo - Tud erg ers, een weide waar (scha
pen) aan een tuder (touw) te grazen wordel1 
gezet. 11 Item I half tuderghers (bij Egmond, 
aO 1538), Hs. V. Egmond B, jO 4 rO • - Vgl. 
ook GEERS, en zie Mnl. Wdb. op ge r s e. 

kalfgras, znw. onz.; zie KALFGORS. 

KalfsJoot, znw. vr. De sloot langs de buurtschap 
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het Kalf. Zie Kaart V. d. Uytw. SI. 12, en vgl. 
KALF IV. 

kalfsvlees, znw. onz. Zegsw. Kal f s v lee s 
kan ge e n pek e I ver dra gen. 11 Wan
neer men aldaar (nI. aan de Zaan) van een' 
jongeling spreekt, die zich vroeg mannenwerk 
veroorloofd hebbende, zijn krachten heeft ge
krenkt, dan voegt men er soms bij: kalfsvlees 
kan geen' pekel verdragen, SCHELTEMA, Men
gelw. IV", 253. - ',t Is nog kalf sv lee s! 
hij is nog jong, wat hij doet is nog niet ernstig 
gemeend, vooral gezegd van kalverliefde, 
maar ook wel van iemand die schettert als 
iemand zonder veel ondervinding. 

kali, bnw.; zie KALA. 

kalido (met lklemt. op ka), znw. m. Kaalkop, 
iemand met een kaal hoofd (Zaandam). 11 't Is 
'en kalido. Daar gaat kalido. 

kalkedot, kalkedotter, znw. m.; zie KALEDOT. 

kallebas, kallebaster, znw. m.; zie ALIKAS. 

kalven, zw. ww., intr. Luid praten, klappen. il 
Ik docht dat jollie ruzie had de, zo sting 
(stond) je daar te kalven. Van de hele zaak 
was niks uit'ekommen, as die lammeling maar 
niet 'ekalfd had. - Het woord is één met het 
op KALF III vermelde ww. k a I ven, brakel!. 
Het is hier gekomen in de zin van woorden 
uitbraken. Vgl. Mn/. Wdb. lIl, 1129 en zie 
de samenst. UITKALVEN. 

kalveroog, znw. onz. Meestal in het meerv. 
k a I ver 0 gen. Zekere plant. Grote made
lief, witte ganzebloem, Lat. Chrysanthenum 
leucantheflum PI. (OUDEMANS, Flora 2, 207; 
VAN HALL, Landh. Flora 134). - In dezelfde 
zin vermeldt VAN DALF koe i e oog en 0 s s e
oog. Evenzo worden gebruikt Hgd. kal b s
a u geen Eng. 0 x e y e. 

Kalverpolder, znw. m. Naam van een polder 
onder Oost-Zaandam, tussen de Poel en de 
Enge-Warmer, bij het Kalf. He~zelfde als 
H a a I der s b roe k; zie aldaar, en vgI. 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12. \1 Ingelanden van 
de Kalverpolder. De Kalverpolder of polder 
Halersbroek. 

Kalverveld, znw. onz. Het land bij de buurt
schap het Kalf, de weilanden van de Kalver
polder. Zie VELD. 11 Hij gedaagde (heeft~ daar
na deselve schapen gedaan vervoeren na 't 
Kalverveld, Hs. (Enge-Wormer, aO 1761), 
prov. archief. 

kam, znw. m. Zie de wdbb .. - 1) Het getande 
werktuig; vgl. PIETEKAM, TIS(T)KAM. 

2) Weverskam. - Kam men sla a n, de 
kammen gereedmaken. 11 Me man is an 'et 
kammen slaan. - Evenzo in Vlaand. een 
-k a m s I a a n (DE B02

, 427). - V gl. KMHOUW. 

3) Tand van een molen wiel, houten blokje 
dat dwars door de rand van het wiel wordt ge
stoken. Zie verder op DOL, en vgl. de wdbb. 
- Zegsw. 'k Heb I ast van mek a mme n 
end 0 11 en, ik heb kiespijn. - Vgl. BOETKAM 

en KAMMEN. 

kamer, znw. vr. Zie de wdbb. Ook in de vol-
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gende opvattingen. - 1) Kerkekamer, con
sistoriekamer. Alleen nog in de uitdr. te 
kam erg a a n, n a a r dek a mer g a a n, 
te leren gaan, naar de catechisatie gaan (Zaan
dam). -Vgl. KAMERDAG en KERKEKAMER. 

2) In een oliemolen. Dat gedeelte van de 
laad (zie aldaar), hetwelk begrensd wordt door 
staander, jager, fonteinijzer en de wanden van 
het blok. In de kam e r worden de haren met 
de buIen met meel gestoken en de olie uit het 
zaad geperst. 
3) Bij de visserij. Een fuik is verdeeld in 
drieën; deze delen heten kam ers. Men 
onderscheidt ze als voo rk am e r (het voorste 
deel van de fuik), mi d del kam e r (het mid
den) en ach ter kam er (de kub of achterste 
deel). 
4) Zekere landmaat. Thans onbekend en 
alleen nog in de naam van enige stukken land. 
\1 De Kamers (te Jisp). Die camer (te Wor
mer, aO 1582), Weeskamerboek, archief v. 
Westzaan. Die caemerven (te Assendelft, aO 
1599), Polder/. Assend. I fO 28 rO. - V gl. 
DUCANE", 2, 45: cam era, modus agri; VAN 

DALE: kam e r dei mat, (eertijds) zekere 
vlaktemaat; lnform. 662: cam e r, afdeling, 
bepaald gedeelte, zowel van water als van 
land. Vgl. verder Mnl. Wdb. 111, 1146. 

kameraad (uitspr. kamnliJraat, met klemt. op 
raat), znw. m. en vr. Vriend, vriendin. Zie de 
wdbb. 11 Me kameraad is ziek en nou gaan ik 
ok niet uit (van eell dienstbode). - Vooral in 
de uitdr. kam era a d 10 pen met ie mand, 
elkaars boezemvriend(in) zijn; vooral van 
meisjes. 11 Ze loopt kameraad mit Neel. Ik 
loop niet meer kameraad mit 'er. 

kamerdag, znw. m. - 1) Dag waarop de kamer 
wordt gedaan, d.i. schoongemaakt. 11 't Is 
donderdags kamerdag. Op kamerdag zitten we 
achter. - Evenzo elders gebruikelijk. 
2) Kerkeraadsvergadering. l1hans verouderd. 
Zie KAMER 1. 11 Op heden den... camerdag 
gehouden, allen present, Notulenboek (l8de 
e.), archief der Fries-Doopsgezinde gemeente 
te Wormerveer. 

kamerijksgat, znw. onz. Benaming van een 
kastje in een houtzaagmolen. 

kamerschutting, kamerstok, kamerwant, znw.; 
zie KAMER. 

Kamerven, znw. vr.; zie KAMER 4. 
kamizool, znw. onz.; vgl. KLETSKAMIZOOL. 

kammen, zw. ww., intr. In elkaar grijpen; van 
de kammen van molenwielen. Zie KAM 3. 11 

Dat rad kamt niet. Overdr. zegt men ook van 
personen, die niet met elkaar overweg kunnen, 
die niet eensgezind zijn: het kam t n iet. 

kamp, znw. m. - 1) Een afgeperkt stuk land 
van onbepaalde grootte. Zie Mnl. Wdb. lIl, 
1154 vlg. 11 Een kamp weiland aan de weg. 
Dat land leit 'en kamp van 'et Guispad (er 
ligt een kamp tussen het Guitspad en dat land 
in). Een stuk land liggende drie kampen van 
de Hoogendijck. Een stucke lants gelegen ... 

kamer - kanis 

achter Diewer Willems vuyt, een camp van de 
wech, Hs. T. 50, fa 130 V O (Westzaan, aO 
1600), provo archief. Gelegen ... achter Cor
nelis Arisses vant Weyver vuyt, twee campen 
over die Waetering, Hs. T. 51, fO 54 rO (West
zaan aO 1605), aldaar. - Soms ook verstaat 
men onder kam p een stuk hooiland van be
paalde afmeting, nl. 400 0 Rijnlandse voeten; 
deze betekenis is echter weinig gebruikelijk. -
V gl. verder samenst. BIEST-, BIJL-, BLAGELS-, 

BOBEL-, BREE-, BULLE-, DEL-, DELP-, DIENST-, 

DOBBE-, DOBBEL-, GAL-, GOUW-, HOGEL-, HUIS-, 

HULPTER-, ILPE-, JAAR-, KATTE-, KIEPTE-, KNOP-, 

KORF-, KRUIGEN-, KUDDE-, LEGER-, LIES-, MAD-, 

MARS-, MOER-, PAPE-, PODDE-, RIET-, SCHANS-, 

SCHARM-, SPIJKER-, SPLIT-, STEEL-, STEEN-, 

STEKEL-, STIKKEL-, TWIS-, VEEN-, VIJP-, VIJVER-, 

VUL-, \X'EERKAMP. 

2) Een kamp hooi (de Wormer). Hetz. als 
hooiklamp; zie aldaar. 11 Der staan drie kam
pen hooi bij onze plaats (boerderij). - Evenzo 
in het Stad-Fri. kam p k e. 

kamtouw, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. Een 
touw dat over de pleischijf loopt en waaraan 
de weverskam hangt. 

kan, znw. vr. Verkl. kantje, vroeger ook 
kan je. Zie de wdbb. I1 Een oliekanje, Hs. 
invent. (Warmer, aO 1722), provo archief. Vier 
porcelaine kanjes, idem (Wormer, aO 1773), 
aldaar. Zes chocolaats kantjes, een melkantje 
en bakje, Hs. invent. Louwe (aO 1756), verz. 
Honig. Vgl. LEUT- en SPAARWATERSKAN. 

kanarie, znw. m.; vgl. POEPEKANARIE. 

kanarietjes-vet, znw. onz. Het nat, dat uit 
waterig gekookte kool of groente druipt. 11 

Wat is er weer 'en kanarietjesvet op die kool. 
kaneelwater, znw. onz.; vgl. een zegsw. op GIST. 

Kanes, Kanesven, znw. Naam van stukken land. 
Thans onbekend. 11 Noch die kanes, 132 
(roeden), Polderl. Westz. 11 (te Westzaan bij 
de Hoogendijk, aO 1629). Noch die '/ 2 kaenes 
ven, 12 (roeden), aid. IV fO 522 (te W.-Zaan
dam, aD 1649). - Missohien is de naam 
samengesteld met nes; zie aldaar. 

kanis (uitspr. kániJs), znw. m. - 1) Een gevloch
ten mand (zie Mnl. Wdb. IIT, 1171). Tn de 
volgende, deels overdrachtelijke opvattingen: 
a) Bij vissers. Een ronde, van Spaans riet ge
vlochten mand, waarin vis wordt bewaard en 
afgewogen, en die met een lid (deksel) wordt 
gesloten. Ook wee,g kan i s genaamd. In 
deze zin is kan i s ook elders bekend; vgl. 
VAN DALE. - b) Een mandje met houten dek
sel; in het bijzonder gebruikt om het middag
eten der olieslagers over te brengen. - c) Het 
blikken eet keteltje van ander werkvolk. - Te 
Bovenkarspel is kan i s gebruikelijk in de zin 
van boodschappenmand. 
2) Overdr., in de uiMr. zij n kan i s kr a a k t 
(van iemand die boeren laat, oprispt). - Ook 
van een klein kind, dat geluidjes maakt 
(kraait), zegt men: "Zijn kanissie kraakt". 
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 50). 



kanis - Kapelsloot 

3) lets dat groot is in zijn soort, kokkerd. 11 

Dat's 'en kanis van 'en appel. 
V gl. de samenst. SMEERKANIS. 

kanjer (uitspr. kanjar), znw. m. - 1) Een mise
rabele, lamlendige vent. 11 Och, 't is 'en 
kanjer. Zo'n kanjer. - Ook een vervelende, 
moeilijke zaak. 11 't Is 'en kanjer, ik weet niet 
hoe ik er mee an moet. - Soms ook een 
hachelijke zaak. 11 Dat 's 'en kanjer, dat is een 
dubbeltje op zijn kant, 't is een kwade kans. 
2) lets dat groot is in zijn soort, kokkerd. In 
deze zin ook elders in gebruik. 11 Kijk ers wat 
'en kanjer. 't Is 'en kanjer van 'en appel. 
Bij de 17 de-eeuwse Hollanders is het woord 
kan j e r t zeer gewoon. 11 Dese geuse Span
jaerd, sou wel meynen sohier, dat m'hem 
adhten hier voor een' meesterkanjaert, VON

DEL (ed. VAN LENNEP) 2, 697. Se sijn niet weert 
de kruymelen van een Brabants canjert te 
leeken, Klucht v. d. Pasquil-maecker voor den 
Duyvel 11. Jij mogt mijn brabantsekanjert 
iens kussen, verstaje dat wel, jou rechte hel
hont, TENGNAGEL, Frik in 't veur-huys (ed. 
1661), 22. Zijt ghy verwondert dat Canjaert is 
dus milt, en waer hy komt dat hy daer speelt 
de gilt: by sijn Moeders miItheyt machmen de 
sijn niet nomen: want sy gaf alle man, hy 
isser af gekomen, ROEMER VISSCHER, Brabbe
Iingh (ed. 1669) 46, 3. Meester Canjaert heeft 
my verweten, dat mijn maet en ick zijn twee 
vreemde Poëten: dan kende hy hem selven, hy 
sou swijgen saen (spoedig), want sijn Moeder 
is van de Westfaelse slavinnen, en van hondert 
sou sy de Vader niet kinnen, hy is vreemder 
dan vreemt, aid. 20, 57. - Kan j a art, ka n
j er t sdhijnt dus een scheldnaam te zijn ge
weest voor de Spanjaarden en de hen navol
gende Brabanders, en later voor elke kale 
pronker. Het woord is één met Fra. ca g
nar d, luiaard, vadzig mens, "qui a la fainé
antise dIl chien", LITTRÉ 1, 453. 

kanon, znw. Van een tol. Te Zaandam hetzelfde 
als non; zie aldaar. 

kant (I), znw. m. Zie de wdbb. - Van kan t 
(a f) a a n, van stonde af aan. 11 Toe ik 'em dat 
zei, was-i van kant of an kwaad op me. Den 
Ammirael deed' van kant aan alles nemen wat 
hy slechts krijgen kond', Reys na de Oost-Ind. 
15 rO. Maar wel op ,hun hoede zijnde, en 't 
schut te boord', vermoedigden hen terstandt, 
so datser van kant aan in barnde, en met 
Yseren kogelen verwelkomden, aid. 16 rO. -
F a mil i e van dek 0 u dek a n t, zie op 
KOUD I. - Vgl. de samenst. BLESKANT, GEERD

KANT, IN KANTEN, OMMEKANTEN, WAANKANT, 

ZAANKANT. 

kant (I1), znw. vr.; vgl. POTKANT. 

kant (III), bnw. Flink, goed, in verschillende 
opvaHingen. - a) Flink, knap, handig. 11 't Is 
'en kant wijf. We hebben nou 'en kante meid. 
- b) Flink, l?root. il Ik moet gien stokvis, ik 
heb al 'en kante portie op. 't Is 'en kante 
(stevig gebouwde) meid. We hebben 'en kante 
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pret (zeer veel genoegen) 'ehad. - c) Flink, 
best. 11 Nu eens geschonken, mij dunkt dat 
was wel kant, en eens gedronken op 't lieve 
vaderland, Hs. bruiloftslied (begin 19de e.). -
Het bnw. kan t komt in vele dialecten en in 
allerlei opvattingen voor; vg!. WEILAND, VAN 

DALE, FRANCK, MOLEMA en KOOLMAN op kan t, 
Mnl. Wdb. op ca n t, Noord en Zuid 3, 115, 
enz. Het bnw. heeft zidh uit het znw. kan t 
ontwikkeld. De Zaanse opvattingen laten zich 
verklaren uit de bet. kantig, zijn scherpe kan
ten nog hebbende, dus gaaf, heel, deugdelijk, 
goed, flink. - In het Stad-Fri. zegt men 
kan tig voor flink, stevig. 

kantbast, znw. m.; zie op BAST. 

kantdeel, znw. vr. In de houthandel. Een der 
uiterste van een boomstam gezaagde delen; 
die deel welke volgt op de achterdeel el! 
voorafgaat aan de gewone delen. De kan t
del e n vertonen nog wel een kant van de 
boom, maar zijn niet ,bles meer. Vg!. ook 
KOPSCHAAL. 

kanter, znw. m. Bij de bakkerij. Het rogge
brood, dat onder het bakken aan de kant van 
de oven gelegen heeft, één val! boven en één 
aan de zijde. 11 Je moete je niet 'en kanter in 
je handen stoppen laten. 

kantert, znw. m. Kanterkaas, grote platte ko
mijnekaas. Weinig gebruikelijk. 11 Groene kaes 
off kantert, Hs. bofboekje (aO 1685), archief 
V. Assendelft. - Vgl. KIL. kan ter t, kan t e r
k e s e, Hall. Fris. Sicamb. caseus magnus. 
Ook VAN DALE vermeldt kan ter k a a S. In 
Fries!. kent men kan ter t k a a s (Navor
scher 1, 276), in Gelder!. vindt men in de 
Middeleeuwen kan ter t k e s e (Mnl. Wdb. 
111, 1176). 

kantgaren, znw. onz. Bij de olieslagerij. Wol/en 
garen, dat gebruikt wordt om de buien te 
stoppen. 11 We hebben weer buullaken nodig; 
bestel dan meteen 'en paar kluwen buulgaren 
en 'en 'kloentje kantgaren. 

kantkoek (uitspr. (kankoek), znw. m. Benaming 
voor de kanten, die van het gebakken koek
deeg worden afgesneden om dit rechthoekig 
te maken. Ook kan t kor s ten genoemd. 1I 

Koop maar 'en cent kankoek. - Zo ook elders. 
kantkorst, znw. vr.; zie KANTKOEK. 

kanunnik, znw. m.; zie KNUNNIK. 

kap, znw. vr. Zie de wdbb. - Vissers zeggen van 
haring, die begint te bederven en daardoor 
rode koppen krijgt: "Ze krijgen gouwe (gou
den) kappen". Deze soort van wrakke haring 
heet r 0 0 d va a n; zie aldaar. - Zegsw. De 
malerij deugt wel, maar de kap (mo
lenkap) is ni e tin 0 r d e; bij olieslagers in 
gebruik voor: hij heeft hoofdpijn. - Kap be
tekent ook: bijl waarmede het ijs gekapt wordt. 

kap berg, znw. m.; zie op BARG. 

kapellerij, znw. vr.; zie KAPPELERIJ. 

Kapelsloot, znw. vr. Naam van een sloot acihter 
de kerk te Wormerveer, en genoemd naar de 
in 1503 aldaar gestiohte kapel, waarvoor in 
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de 17de e. de kerk in de plaats is gekomen; 
vgl. SOETEBOOM, S. Arc. 403 vlg. 11 Eenen 
acker lants geleegen op die capelsloot in den 
ban van Westzanen, Hs. U. 137 (aD 1595), 
provo archief. Cappelsloot, Kaart V. d. Uytw. 
SI. 12. 

kapitaal, znw. onz. Daarnaast kapt aal. Zie 
de wdbb. I1 Dat kost geen kaptaal. 

Kapol (met klemt op pol). Naam van een 
polder onder Westzaan; ook 00 s ter w i I
J i s geheten. De naam is niet uit oudere dan 
17de-eeuwse stukken bekend. 11 De polder 
Kapolof Oosterwillis. - De watermolen van 
deze polder heet eveneens de Kap 0 I, terwijl 
ook de molenaar Kap 0 I wordt bijgenaamd. 
De oorsprong van de naam is niet bekend, 
doch vgl. POL V. 

kapot, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook in de zin 
van gehaakte vrouwenmuts. 

kappegaas, znw. onz. Het jijne blauwe gaas, 
waarvan de kap der N.-Holl. boerinnen wordt 
gemaakt. - Benaming voor alle soorten van 
gaas voor de kap, dus ook: wit. 

Kappelarij, znw. vr. Naam van verschillende 
stukken land, die in de Middeleeuwen hebben 
behoord aan een kapellerij, d.i. een stichting 
waaruit een kapelaan bezoldigd werd; zie 
Mnl. Wdb. lIl, 1182 op capelrie. 11 De 
Kapellerij (te Assendelft, in de Buitenkaag). 
De oudste vermeldingen zijn: Twe maden 
lants gelegen in den banne van Assendelft, in 
die Kage, ende belent . .. an die noortzijde 
die cappelride ende an dat oesteynde Claes 
Lieve, GONNET, Zijlkl. 150 Cao 1461). Dat 
pacht vande cappelrye van Heer Claes Swart 
in Caechoort, Polderl. Assend. I JO 71 rO 

(aD 1600). - De Cappelarijen (op het Kalf). 
Vgl.: 't Cappelrijs-weer, Polderl. Oostz. I 
(l7de e.). Cabelry Sloot. Kaart V. d. Uytw. SI. 
12. De Cappelderye, Koopbrief (aD 1718). 

kappetoris, znw. onz. Daarnaast soms kap p e
tor i e. Het omslag van een boek, in het bij
zonder van een schoolschrift. 11 Het kappetoris 
zit los. Wat 'en mooi kappetorie zit er om 
jouwes. - Het woord is ook in andere dialec
ten gebruikelijk en een verbastering van Mlat. 
co 0 per tor i u m; zie Taalgids 4, 36 en 
Mnl. Wdb. lIl, 1672 (coeverture). 

kapsijnder, znw. m. Meestal in het meerv. k a p
s ij n der S. Kapucijners, zeker soort van 
grauwe erwten (VAN HALL, Landh. Flora 62) 
zo genoemd naar Ihet grauwe orde gewaad der 
Kapucijner monniken. 

kapstokkenpaard, znw. onz. Magere knol; 
eigenlijk een paard zó mager, dat men de uit
stekende ribben wel als kapstokken zou kun
nen gebruiken. 

kaptaal, znw. onz.; zie KAPITAAL. 

kapucijnder, znw. m.; zie KAPSIJNDER. 

kapzolder, znw. onz. In molens. De zolder 
boven in de molen, onder de kap. 

kar, znw. vr.; vgl. IERKAR. 

karaf, znw. vr.; zie KRAF. 

Kapelsloot - karn 

karband, znw. m. Daarnaast kar r eba n d. Bij 
de kuiperij. Zeker soort van band om de vaten 
te binden, hoepels van omtrent 4 voet lengte. 
- Evenzo in Gron. kar ban d (MOLEMA 191). 
- Vgl. STOELBAND. 

karbiel (met klemt. op biel), znw. m. Meerv. 
kar bie 1 s. In de bouwkunde. Dikke schuin
geplaatste steunbalken onder de bindbalken 
van een molen. Zie verder VAN DALE op k 0 r
b e e I en kar b e e I, FRANCK op kor b e e I, 
Mn/. Wdb. op co rb e e 1. - Dergelijke, doch 
minder zware steunbalken heten h 0 n d s
o ren, zw i n gen; zie die woorden. 

karbies, znw. m. Gewoonlijk kar r ebi es. Kar
bies, platte gevlochten mand met t\Vee orell, 
langwerpig-vierkant van 'vorm en van boven 
open. Synon. larieben. 11 Me breiwerk zit in 
me karrebies. - Zo ook elders in de volkstaal 
van Holl. en Utrecht. In Vlaand. en in de 
oudere taal luidt het woord kab a s, k a
baas, karbaas; zie Mnl. Wdb. op cabas. 

karbonade (uitspr. karmanaat), znw. vr. Zie de 
wdbb. 11 We eten varkenskarmenaden. Wat 'en 
bremzoute karmenaad! 

karet, znw. onz.; zie KR ET II. 
Karker, znw. m. Naam van een stuk land in de 

ban van Westzaanden, bij de Hoogendijk. 
Thans waarschijnlijk onbekend. 11 Die Karcker, 
Polderl. Westz. II (aD 1629). - Kar k er is 
een bijvorm van k e r k er, Lat. ca r c e r; 
waarom dit land zo genoemd is, blijkt niet. 

karl (uitspr. kam)l), znw. Bij de zeildoekweverij. 
De lange vezel van de hennep, die verkregen 
wordt als deze gehekeld oj gekamd wordt. 
Het is het beste deel van de hennep, daar de 
lengte van de vezel de deugdzaamheid aan 
het doek geeft. Van het garen dat van kar I 
gesponnen wordt weeft men zogenaamd kar 1-
doe k. 

karmenaad, znw. vr.; zie KARBONADE. 
karn, znw. vr. Kuil in een weg of dijk. Thans 

verouderd. 11 (Wij) ordonneren midts desen, 
dat de Heem-Raden ofte de Polder-meesters 
van die buyten Dijcklanden. alle Jaren sullen 
versorgen het voors:z. Padn tegens de Schouw 
op te maken, alle mede de uytgelopen karnen, 
van de Koeyen schadeloos gemaeckt op te 
maken (keur v. Oostzanen, aD 1640), LAMS 

716. Dat ook jaerlyks op den tweede Juny 
deselven Schout, als Dykgraef, syn Schouw 
op denselven Dyk doet, byaldien Hy Schout 
op den voorsz. twintigste Äpril een karn of 
een kuyl aen den Dyk bevonden heeft, ende 
die met Heemraden goedt schouwen van de
selve karn af, ... omme te sien ... of deselve 
Dyk wel heel kant werdt bevonden, Handv. V. 

Assend. 288 (aD 1701). - Het woord komt in 
verschillende Fri. en Ndd. dialecten voor in 
de zin van kerf, spleet: Fri. k e r n e (HAL

BERTSMA 22), Oost-Fri. k e r n (KOOLMAN 2. 
201), Ndd. karn (Brem. Wtb. 2, 741), Mnd. 
k e r n e, kar n e (LÜBBEN), Teuthonista 46 en 
49 k e r n, k e r n n e. Zie ook GRIMM, D. Wtb. 



karn - Karten 

V. 357 en Mnl. Wdb. lIl, 1373. - Vgl. SMART
KARN en KARREL. 

karnemelk (uitspr. karramellak), znw. vr. Daar
naast kar n d e mei k, d.i. gekarnde melk. -
Zegsw. De zon zie t zo bie e k a I sof hij 
i n dek a r n e mei k g e was sen i s. -
Mij n b I 0 e d wor d t kar n e mei k, mijn 
bloed begint te koken, ik word boos. Ook 
elders in Hall. - Zie nog een zegsw. op BOTER. 

karnemelksdikje (uitspr. karramellaksdikkie), 
znw. vr. Ook wel dik kie. Karnemelksbrij. 
11 Karneme1ksdikkie eten. Die dikkie is heet. -
Synon. saffie; zie aldaar. 

Karnemelkspolder, znw. onz. Naam van een 
polder onder Wormerveer. Zie DE VRIES, Zee
weringen en Waterschappen 302 vlg. 

karnen, zw. ww., trans. Zegsw. H ij i s 0 0 k 
go e din zij n gat gek a r n d, hij zit in 
angst, in de benauwdheid, hij is slecht af, is 
lelijk beetgenomen. - Vgl.: Ick segt noch eens 
op mijn burgersohop, jy selt niemant veugel 
heten, . " ick sel jou dat veughelen noch 
kornen uyt je gat, BREDERO, Spa. Brab. 1263. 
'k Selse dat wel uytkornen, se moete de 
stuver al aers winnen, VAN STEYN, Klucht v. d. 
Me/ckboer 23. Evenzo bij HARREBOMEE 3, 390: 
"Tsal hem wel uyt ghekornt werden" 
(GHEURTZ 62); 't sal u noch uytgekorent wer
den" (SARTORlUS, pl'. VIII, 14). Verder wordt 
aid. 3, 69 ook vermeld: .,het zal u nog uitge
korreld worden", en 1, 206: "hij is wel in zijn 
gat getoomd". De uitdr. is nog niet bevredi
gend verklaard; vgl. Ned. Wdb. N, 343 en DE 

JAGER, Freq. 2, 796. 
karnuit, znw.; zie de uitdr. 't is het sc!h i p 

van Sin t e Kar n u i t e op SCHIP. - Ook 
voor kornuit. i: Hij is mi,t zen karnuiten an 'et 
ketteren (spe/ell). - Evenzo bij de 17de-eeuwse 
Hollanders. li Myn ouwe karnuyts, BREDERO, 
Griane, vs. 1310. Lest was een van mijn 
speelnoots de bruyt; elc was een karnuyt om 
wat aen te bringhen, daer ontbrack niet. 
v. BREUGEL bij V. VLOTEN, Ned. Kluchtsp.' 2, 
11. 

karos, znw. vr.; zie KROS. 
karpel, znw. m.; zie KARPER. 
karper, znw. m. Gewoonlijk in de vorm kor

per. Daarnaast met een ander suffix kar pel 
en kor pel. Zekere vis. 11 Ik heb 'en korper 
'evongen. Seker Vis, den Korper niet ongelijk, 
Reys lUl de Oost-lnd. 20 voo Den Karper 
Beugel ende Hengel Roed sullen altyt vry 
syn (keur op de visscherij, aO 1625), Handv. 
v. Assend. verv. 421. Corpere beugels, slyck
beugels off diergelijcke instrumenten, Hs. kellr 
(aO 1659), arahief v. Assendelft; de gedrukte 
tekst in Handv. v. Assend. 221 heeft "Car
per-beugels". Der bennen veul karpels in 
die sloot. - De vorm kor per is ook verder
op in N.-Holl. gewoon en komt o.a. voor bij 
BREDERa, Moortje 706. In de Middeleuwen 
ook elders in Hall.; vgl. DOZY, Oudste Rek. 
v. Dordrecht 62 (aO 1285): "Van vive ende 
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twintich corpere 18 (scelling)." - Overdr. ook 
drenkeling. 11 Zo, heb-je karper 'eweest? We 
kregen guster 'en karper thuis. - Vgl. KNOL en 
KROES. 

karperbeugel, znw. m. Bij de visserij. Een 
beugel om karpers te vangen. Zie op KORPER. 

karreband, znw. onz.; zie KARBAND. 
karrel, znw. Kartel, kerf, keep (de Wormer). I: 

Er is 'en karrel in de tafel, in dat mes, uit die 
kast: Vgl. KARN, en zie KARL, KARRELLAND en 
GEKARRELD. 

karrelen, zw. ww., intr. Schiften, korrelig 
worden. !I De brij is 'ekarreld. Pas op, dat de 
soep niet karrelt. - Het woord is afgeleid van 
het thans verouderde kar rel, korrel, dat 
(blijkens HADR. JUNIUS, Namencl. 64b "m i c a 
s a I i s, B. karle ofte keeme SOl/Is") vroeger in 
N.-Holl. gebruikelijk was en thans (zie KOOL
MAN 2, 330) nog in Oost-Friesl. gehoord 
wordt. Vgl. ook Mnl. Wdb. 111, 1367 op 
k e r I e. - WEILAND vermeldt kar tel e n, 
schiften; evenzo DE JAGER, Freq. 2, 1176 en 
DE BO", 451 (kertelen). Volgens VAN DALE 
kent men in Z.-Nederl. ook kar rel e n in 
deze zin. - Zie KARRELIG. 

karrelig, bnw. Korrelig, geschift; van brij, die 
onder het koken is gesohift en daardoor korre
lig, zanderig is geworden in plaats van zacht. 
1I 't Is spijtig, dat de brij wat karrelig is. -
Zie KARRELEN. 

karrelrand, znw. m. Kartelrand, gekartelde 
rand. Zie KARREL. I1 Een zilveren theeservies 
met karrelrand. Lepels met een karrelrandje. 

karren, zw. ww., intr. Hard lopen. 11 We bennen 
lekker gauw hier na toe 'ekard. - Kar ren 
is eigenlijk met een kar rijden, bij uitbreiding 
rijden in het algemeen en vandaar snel voort
gaan. Het woord is ook elders gebruikelijk -
Vgl. OPKARREN. 

kars, znw. vr.; zie KERS. 
karsepit, znw. vr.; zie KERSEPIT. 
karspel, znw. onz. Kerspel. Vgl. SOETEIlOOM, 

S. Arc. 528: "Petten (is) geweest een Karspel
Dorp, versien met een Moeder-Kerke". Het 
woord schijnt thans ongebruikelijk te zijn. Vgl. 
dorpsnamen aIs Bovenkarspel, Oudkarspel, 
Sybekarspel, enz. en zie Mlll. Wdb. op k er s
pel. 

karsteng (met klemt. op steng), znw. vr. Daar
naast ook k ers ten g en k ers t a n g. 
Kastanje. 1I Wilde karstengen. Een uitgeholde 
kerstang. Een Engel... in de eene hant een 
tackie van kerstenge kluer (kastanjekleur) en 
in de ander hant een bluym (pluim), Joum. 
Caeskoper. 14 april 1672. - De vorm car
sta n g e, k e r st eng e, komt ook in het Mnl. 
voor (Mnl. Wdb. 111, 1219). Kersteng 
vindt men o.a. ook bij BREDERO, Moortje 1486. 
Vgl. Taal- en Letterb. 1, 267. 

Karstijd, znw. m.; zie KERSTTIJD. 
Karten, mansnaam. Thans waarschijnlijk in on

bruik, maar nog over in de ges'lachtsnaam 
KARTEN, KARTE, en in de zegsw. h ij is een 
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k ere I a sKa r ten, enK art e n was een 
k ere I ase e non der d eu r (van iemand 
die klein van stuk is). I; Claes Kartensz., Hs. 
(aD 1638), archief van Westzaan. Carten de 
bilder, Journ. Caeskoper, 13 mei 1695. Wil
lcm Kartesz., ald., 14 febr. 1711. Karten Ko
ning (te Zaandij'k, einde 18de e). - Kar ten 
is (met de gewone uitslijting der s tussen 
r en t) ontstaan uit Kar s ten, een ook elders 
zeer gewone verkorting van Kar s t i a a n, 
C h ris t i a n u s; vgl. Kar s t ij d naast Eng. 
Ch ris t m a s. 

Kartijd, znw. m.; zie KERSTTIJD. 

karwij (met klemt. op kar). znw. vr. Zekere 
plant. Wilde komijn, Lat. Carum Carri (VAN 

HALL, Landh. Flora 91). De samenst. kar w ij
l. a a d daarentegen heeft de hoofdtoon op wij. 
- Zie verder de wdbb. 

kas (I), znw. vr. Kast, losse of aan een muur 
getimmerde bewaarplaats. 'I 't Leit in de kas, 
op de bovenste plank. De kas is niet toe. Stort 
'et zeed (zaad) maar in de darde kas rechts 
(in een pakhuis). De Aerdbevinge schudde op 
sommige plaetsen kassen en kevien van haar 
steden, N.-Holl. Olltrust. 89. Huysreat ofte 
inboedel van bedden, peuluwen, kussens ... 
kisten, kassen ofkeevy, tafels, stoelen, H~. T. 
246, fa 101 ra (lisp, a8 1649), provo archief. 
- Evenzo elders in N.-Holi. - Zie de samenst. 
HOEDE-, KOEKE-, PROEF-, STOF-, ZAADKAS, en 
vgl. BINKAS en KASHOUT. 

kas (JI), znw. Alleen in het meerv. kas sen. 
In de naam van verschillende stukken land 
onder Assendelft en Oostzaanden. Thans waar
schijnlijk onbekend. 11 Te Assend., buitendijks: 
Dat halve monnickenventgen voor cas sen 
348 1/ 2 (roede), Polderl. Assend. I jO 19 ra (aa 
1599). Besyden cassen vant munckenlandt, 
aid., fa 19 va. Die helft vant lantgen besyden 
cassen 151V2 (roede), besyden cassen van die 
monnicken 1511/'2, die helft van de veen voor 
cassen 238V2, noch die veen voor cassen van 
de monniken 238Vz, aid., fa 23 ra. tVentgen 
voor cassen, aid., jO 26 va. Cassenven, deen 
helft eygen ende dan der helft in pachte van 
Aechte Jacabs 1072 (roeden), dvuyterdijck over 
cassen ven, aid., fa 6 ra. tOpperendn van cas
sen veen 727 (roeden), ald., fa 18 ra (aO 1599). 
- In de ban van Oostzaanden: Jan Gerritz. in 
Olffert Valckes-weir, de kassenven 1525 
(roeden), Polderl. Oostz. I (17de e.). - Wat 
men hier onder kas sen te verstaan heeft, 
blijkt niet. 

kashout, znw. onz. In molens en pakhuizen. Een 
losse plank van het voorschot van eell kas 
(met planken afgeschoten ruimte tot berging 
van zaad, enz.). In een oliemolen verandert 
men een zaadkas in een koekekas door de 
kashouten uit de sponning te nemen en daar
door het voorschot weg te ruimen. ~I Steek 
maar 'en kashout uit (nI. als sein), den zeI de 
schipper wel zien, dat-i hier wezen moet. 

kaskediezen (uitspr. kaskadieZiJ, met hoofdtoon 

Kaften - katerlicht 

op die), zw. ww., trans. Alleen in de inf. 
Zeggen, vertellen. ;1 Spreek maar op, wat 
heb-je te kaskediezen? Heb-je nog iets te 
kaskediezen? - Elders hoort men kas k e
die ë n, in Limb. kis k e die ë n (TUERLINCKX 

317). Het woord komt wel van Fra. q u' e s t
ce q u'i I dit of iets dergelijks. - Daarnaast 
te Krommenie k e r die zen. 11 Heb-je nou 
nag meer te kerdiezen? me dunkt 'et ken zo 
wel! (als iemand veel noten op zijn zang 
heeft). - Vgl. ook OUDEMANS 3, 338, en O. 
Volkst. 2, 91. 

Kassenveen, Kassenven, znw. vr.; zie KAS II. 
kast, znw. vr. Zegsw. Hij he e f tee n kas tin, 

hij he e f tee n kas t e, hij is dronken. -
Vgl. bij VAN DALE; hij he e ft een kas a a n, 
in dezelfde zin. - Zie verder KAS I en een 
zegsw. op ZIN, en vgl. de samenst. PIJEKAST. 

kastanje, znw. vr.; zie KARSTENG. 

kastelorum, znw. m. Kastelein. 11 Waar is de 
kastelorum? - Dezelfde uitgang vindt men in 
sop pel 0 rum; zie verder aldaar. 

kat, znw. - 1) Huiskat. - Zegsw. Ik moet an 
dek a tof a n dek e e s (kaas); oorspronke
lijk een muizenverzuchting, doch thans gezegd 
door iemand, die voor een moeilijke keuze 
staat en niet weet wat te doen. - Hij he e f t 
e r d e zw art e kat g e zie n, hij vermijdt 
die plaats, hij komt er nooit. '[ 't Is of je de 
zwarte kat bij me 'ezien hebbe (hebt), je 
komme (komt) nooit meer. Volgens het volks
geloof verschijnen heksen meestal in de ge
daante van een zwarte kat. Waar dus de 
zwarte kat verschijnt is het niet pluis. Vgl. 
verschillende dergelijke zegsw. bij HARRE

BO~IEE op kat. Ook die op GELUKKIG, SLAPIG 

en VOGEL. 

2) Poesje, halsbontje dat van een kattevel is 
gemaakt. 
3) In een oliemolen. Een langwerpig-vierkant 
zwaar blok ijzer onder de haai. 
4) In verkl. kat je, een gekatte koopman
schap. Zie KATTEN. 11 Hij heb gister zijn eerste 
katje gehad (van een pasbegonnen patroon, 
die voor liet eerst goed heeft aangekregen, dat 
hij weigert te accepteren). 
Vgl. de samenst. MEERKAT, en zie de volgende 
artikels. 

kater, znw. m.; vlg. BLIKSKATER, DEUVEKATER. 

katerjagen, intr. ww.; alleen in de inf. Een 
meisje volgen, op straat achterna lopen. 11 

Heb-je gusteravend op de kerremis weer an 
'et katerjagen 'eweest? - Evenzo op Urk 
ka 0 ter jac h t voor 's avonds laat buitens
huis lopen (Taal- ell Letterb. 6, 36). 

katerkloot, znw. m. Allleen in het meerv. De 
ronde knobbeltjes bij de wortel der zegge (een 
rietachtig gras, dat aan de slootkant groeit), 
die door de kinderen worden geschild en met 
zout gegeten. Evenzo in Friesl. (HALBERTSMA 

44). - Synon. huineballen; zie aldaar. 
katerlicht, znw. onz. Duisternis. 11 Zitten jollie 

nog in katerlicht (als iemand in het schemer-



katerlicht - kauwer 

uur binnentreedt, terwijl het licht nog niet is 
opgestoken)? - In verk!. kat e r I i c h t je 
(uitspr. -/ichie) ook een flauw brandend licht 
(lamp, kaars). 11 Wat 'en katerlichie. 

Kathoeken, znw. m.; alleen in het meerv. Naam 
van een buurt te Oostzaan, in het Noordend. 
Zie Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 11 Hij woont in 
de Kathoeken. (Een stuk lands) inde Kat
hoecken, Polderl. Oostz. I (midden 17de e). -
Ook bij Avenhorn is een buurt die zo heet; vgl. 
Kaart v. d. Uytw. SI. 7: "d'Cathoeck". - Ver
scheidene plaatsnamen zijn met kat samen
gesteld, doch de reden daarvan blijkt niet. V gl. 
KATS, KATSVEN, KATTEGAT, KATTE KAMP, KATTE

PAD. 
katjemaai (met hoofdtoon op maai), znw. 

Drukte, opschudding. ;1 Daar is indertijd heel 
wat katjemaai over 'eweest. Jongens, jongens, 
't was me 'en katjemaai! - Ook wel met de 
hoofdtoon op KAT. 

katjesdagen, znw. m.; alleen in het meerv. De 
drie dagen, die volgeIl op de Hondsdagen. 11 

We ben nou in de katjesdagen. - Ook elders 
bekend, b.V. in Friesland en Utreoht. 

Katland, znw. onz. Naam van een stuk land in 
de kalverpolder, bij de molen deK a t, en 
daarnaar geheten. 

katoen, znw. onz. Zegsw. Jek e n n e (men kan) 
wel kat ,0 e n u i t z ij n n e u s t rek ken 
(van een vervelende, saaie vent, die door niets 
in vuur te brengeIl is). 

Kats, znw. (meerv.?). Plaatsbenaming te Oost
Zaandam. Thans onbekend. 11 Omtrent die 
tijdt (aa 1573) zijn se eens gevaren de Zaan 
langs tot aan de Kats, in Oost-Saardam, omme 
den vijandt aan den Dam te verlakken, en 
eenig af-breuk te doen, SOETEBOOM, S. Arc. 
546. In een Hs. Kaartboek van de Oostsijdt 
van Saerdam (aa 1684), Zaan!. Oudh!k., vindt 
men tussen ,het Knijnepad en het Groote Glop 
een perceel aangeduid als "Cornelis Dirckse 
grofsmit inde Kats". Op de tekening verschilt 
dit perceel eohter niet van de belendingen; 
wellicht was de Kat s dus de huisnaam 
Verder is van de benaming niets bekend; zij 
heeft natuurlijk niets te maken met het aan 
de andere kant van de Dam gelegen Kattegat. 

Katsven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Wormer, bewesten de Oude Polder. !I De 
Katsven, Hs. (aO 1774) archief v. Wormer. 

kattebak, znw. m. Zegsw. H ij I e i tin de 
kat t eba k, hij ligt in de lappenmand, hij is 
ongesteld. 11 "In de kattebak 'elegen?" "Ja." 
"Hoe lank?" "Nou, maar 'en weekie (weekje)." 
- Ook de bak achter aan een rijtuig, waarin 
plaats is voor een of twee personen en die 
gewoonlijk voor palfreniersplaats dient. 11 Mag 
ik in de kattebak zitten? In deze zin ook elders 
gebruikelijk. 

Kattegat, znw. onz. Naam van een in de Voor
zaan uitstekende hoek lands onder Oost-Zaan
dam, waardoor een paar vaarten gegraven zijn: 
het 00 s t e r- en We s t e r-K a t t ega t. De 
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benaming sC'hijnt niet ouder te zijn dan het 
einde der 16de eeuw; vgi. SOETEBOOM, S. Arc. 
649: "Dit heeft veroorsaakt, dat men de 
Landen doorgroef, nieuwe Havenen en Boese
men maakte, Erven verhooghde, nieuwe namen 
bedocht: hier een Kattegat, daar een Schilper
oordt, &C." en 378: "dat (mach) ons beter 
heugen als u, daar ik oudt man (seid'er eene) 
geweest ben, doen de nieuwe Vaart van 't 
Katte-gat gegraven wierdt". 

Kattekamp, znw. m. Naam van land onder 
Assendelft. li Een stucke lants genaempt die 
cattecamp, Hs. U. 19, fO 23 V O (aa 1579), provo 
archief. tOpperendt van de cattekamp, Pol
derl. Assend. I fO 116 rO (aD 1600). Jacob Jan 
Lauwen, de cattecamp; Claes Jansz. catte
camp, is een omloop; Willem Jacobsz. Kuyper 
kattecamp (in Alkes- en Kruyven-weer), 
Maatb. Assend. (aa 1635). 

katte klamaai, znw. m.; zie KLAMAAI. 

kattekroeg, znw. vr. Schertsende benaming voor 
melkhuis (Zaandam). 11 Gaan jij na de katte
kroeg? 

katten, zw. ww., trans. Een zaak schutteIl, ge
kochte koopwaren bij de aflevering weigeren 
in ontvangst te nemen. 11 Ik heb die olie ge
kat. Die rijst is niet volgens conditie, we 
moeten ze dus katten. Hij kat de boel. -
Overdr. ook zich tegen iets verzetten, maken 
dat het niet gebeurt. 11 Hij katte 'et. - Kat ten 
in de zin van een koop breken is ook verderop 
in N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 51), en waar
schijnlijk ook elders, al geeft VAN DALE het 
woord niet op. In Oost-Fries!. zegt men in 
dezelfde zin naast kat ten ook "h ê s m i t t 
ct e kat t d'r i n" en "h ê h e d dek a t d'r i n 
kr e gen" (zijn goed is gekat); zie KOOLMAN 

2, 187b. Er de kat in steken voor een 
zaak staken in algemeen-Ned. en wordt o.a. 
ook door VAN DALE vermeld. Misschien hangt 
de uitdr. samen met de volksmening, dat, als 
de zw art e kat (heks, boze geest) ergens 
tussen komt, de boel verkeerd loopt. - V g!. 
KAT 4. 

Kattepad, znw. onz. Naam van een pad te 
Krommenie, bij de Kerkbuurt. Reeds in de 
oudste polderleggers (l7de e.) als ,;t Katte 
pad" veTmeld. 

kattezijd, znw. onz. In verkI. kat te z ij dj e. De 
smalle ruimte terzijde van het huis, die twee 
huizen van elkander scheidt, opdat er ozen
drop (vrije afwatering van het dak) tussen 
beide percelen zij. ir "Moe!" roept de elf jarige 
zoon, de kamer inspringende, "ik was aan 't 
ketteren en nou is mijn bal in 't kattezijd ge
vaNen", PEEREBOOM, Kleine Garve 113. 

kauwen, zw. ww.; vgl. AFKAUWEN, NEERKAUWEN. 

kauwer, znw. m. Kauwijzer; een soort van 
beitel, die de gasfitters gebruikeIl om te 
kauwen, d.i. de sokkels der gasbuizen met 
werk, enz. dicht te stoppen. - In een oude 
opgave der voor een brandspuit benodigde 
gasten vindt men: "twee pijpleiders, mits-
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gaeders seeker getallen van slang, maniering, 
kouwers, sakkedraegers, pompers, waterschep
pers en kringsluyters", Hs. keur v. Westzaan
den (aO 1698), archief v. Wormerveer. Met 
"slang, maniering, kouwers", d.i. "slang- (en) 
maniering-kouwers" zullen wel bedoeld zijn 
de personen, die een lek in de slang of mal
miering moeten stoppen. Het woord kou w e r 
(k a uwe r) is thans bij de spuitgasten geheel 
orrbekend. - Ook een molen te W.-Zaandam, 
in 1616 tot papiermolen ingerioht, doch reeds 
in de aohttiende eeuw verdwenen, heette de 
K a uwe r. Hiernaar heet het K a uwe r s
p a d te Zaandam. - Ook komt KOUWER als 
geslaohtsnaam voor. 

kaver, znw. m. Zeker soort van kever. Het 
woord is thans onbekend, maar leeft nog 
voort in de naam van de oliemolen d e 
K a ver te O.-Zaandam. 11 Kaver of May
worm zijn vliegende Torretjes, van gedaante 
als een Spaanse vlieg; in 't Latijn heten ze 
Cantarolie, Advers. Oostwoud, fO 1436a. -
K a ver is een bijvorm van k e ver, beant
woordende aan Ags. ce a f 0 r, Eng. eh a f e r. 
Het woord k e ver is in N.-Holl. ongebruike
lijk; men spreekt van tor ren en tor t jes. 

kazen, zw. ww., intr. Daarnaast kêzen. Kaas 
maken. 11 Me wijf is an 't kêzen. - Evenzo 
elders in N.-Holl.; vgl. BEETS, Cam. Obscurd', 
347: "De bestemming der Noordhollandse 
boerin als zodanig, is kezen, kezen, altijd 
kezen; is bestendig te zorgen dat de melk, die 
's ochtends en 's avonds na "melkerstaid" 
wordt binnengebracht, de deur niet uitga dan 
in de gedaante van goede, gezonde en niet 
barstende kaas." Zo ook in Friesland. 

keel, znw. Vf. Zie de wdbb. en vg1. zegsw. op 
KIKKER en ROGGESTAART. - Bij vissers. Het 
trechtervormige net, dat binnen in een fuik 
wordt vastgemaakt en waardoor de vis naar 
binnen zwemt; ook kie I en in keI genaamd 
(zie aldaar). Evenzo elders gebruikelijk, reeds 
in de Middeleeuwen; zie Mnl. Wdb. 111, 1289 
op keI e, en DE B02

, 442 op k e e 1. 
keep, znw. Vf.; zie ACHTERKEEP. 
keerhouden (uitspr. keerhouwa), st. ww. Tegen

houden. Alleen bij timmerlieden in gebruik, 
voor planken tegenhouden, opdat ze onder het 
vastspijkeren niet losspringen; b.v. bij het 
naaien van een weeg (het op elkander spijke
ren der planken van een wand). \1 Ik zeI de 
spijkers inslaan, gaan jij dan an de aare kant 
effetjes (even) keerhouwen. Jongen, hou ers 
keer. - Zie KEERHOUDER. 

keerhouder (uitspf. keerhollwar) znw. m. Bij 
timmerlieden. Iemand die keerhoudt. Zie 
KEERHOUDEN. II Dat ken ik allienig niet redden 
(gedaan krijgen), wie is er keerhouwer? 

keerklamp, znw. m. Aan een molen. Klampen, 
die op molenroeden bij de as worden vast
gespijkerd om te voorkomen dat de roeden 
doorzakken. Elders k eer k los sen geheten; 
vgl. KROOK, Molenb. 102. 

kauw er - keeuwen 

keernet, znw. onz. Zeker soort van visnet. Het 
wordt aan stokken onder water uitgezet als 
een schutnet (onder en boven een sim, en 
kurken voor het drijven) en daarna met de 
zegen uitgevist. Daar het k eer net alle vis 
opvangt, is het een stroopnet en behoort het 
tot het verboden want. 

keers, znw. vr.; zie KAARS. 
keerscheen, znw. Vf. Bij de papiermakerij. Een 

onderdeel van de maalbak. Een ijzeren mes 
langs de helebaksplaat, waarover de lompen 
gedreven worden door de rol. De lompen 
worden daarbij stukgesneden tussen de plaat 
met de keerscheen en de schenen in de rol en 
zodoende fijngemalen. Vgl. Groot Alg. Moo
lenb. I, Tab. lIl, fig. E. no. 4. 

keerstijl, znw. m. In een molen. Benaming der 
beide stijlen vóór in de kap, waartussen de 
as ligt. De k eer s t ij 1 e n rusten op de wind
peluwen zijn een onderdeel van het keuvelend. 
Zij worden onderscheiden als va s teen 
los s e k eer s t ij 1. Die, waartegen de as 
draait, ligt nl. vast; de ander, die niet te lijden 
heeft, kan worden weggenomen. I1 Dat ba1ck
jen, dat op het kosijn ofte keerstijl legt, sal 
dick we sen ses duym vierkant, Hs. bestek 
watermolen (aO 1634), archief v. Assendelft. -
De benaming is ook elders gebruikelijk. Bij 
KROOK, Molenb. 96 wordt gesproken van 
k eer s t ij 1 en wee r s t ij 1; met wee f s tij 1 
wordt daar aangeduid wat aan de Zaan los s e 
k eer s t ij 1 heet. 

keert, znw. vr.; zie KAART. - Evenzo in de 
samenst. kc e r t spe u I e, kaartspelen (Sch. 
t. W. 278). 

keertouw, znw. onz. Bij molens. Een zeer zwaar 
touw om de molenroeden vast te zetten, als de 
molen staat. - Het k eer t 0 u w zit niet aan 
de roeden van de molen, maar aan de staart, 
tegenover het kruitouw. 

kees (I), znw. vr.; zie KAAS. 
Kees (TI), mansnaam; vgl. zegsw. op WIPTEM. 
keet, znw. vr. Zie de wdbb. - Een k eet p i s-

f, e n, een grote plas wateren, van paarden 
(de Wormer). I1 Dat peerd pist 'en hele keet. 
0, wat bcb die 'en keet 'pist. Evenzo in de 
Beemster (nouMAN 52). K eet zal men hier 
wel moeten opvatten als zou t·k eet, zout
pan, dus een hoeveelheid zilt nat, zo groot als 
die in een keet. Zoals b~kend is heeft te Zaan
dijk een Zoutkeet bestaan. 

keeuwbot, znw. vr. Bekeeuwde bot, bot die ligt 
te sterven. Zie KEEUWEN. li Zukke keeuwbot 
koop ik niet. 

keeuwen, zw. ww., intr. Bij vissers. Naar lucht 
snakken, van vissen, die in slecht water naar 
boven komen om lucht. In deze zin ook 
kie uwe n. 11 De vis keeuwt. Ze kieuwt. -
Meestal in de uitdr. te k e e uwe n 1 e g gen, 
liggen te sterven; van vis, die uit het water is. 
Overdr. ook van mensen. 11 Hij leit te 
keeuwen. - Het woord schijnt elders niet in 
gebruik te zijn. Wel kent men bek e e uwe n, 



kceuwen - Kerfstuk 

bezwijmen, het benauwd hebben; zie FRANCK 

72 en DE JAGER, Freq. 2, 203 vlg. - Vgl. 
KEEUWIlOT. 

kegel, znw. m. Zie de wdbb. - In verfmolens. 
Een der spaken van een kegelspil; zie aldaar. 

kegelspil, znw. vr. en onz. In verfmolens, aan 
sommige builkisten. Een spil met een schijf
loop, waarvan de spaken in vorm op kegels 
gelijken; als de spil ronddraait, slaan de 
keg els tegen de spanstok, die daardoor de 
buil in schuddende beweging brengt. 

keghout, znw. onz. Bij timmerlieden. De houten 
wig, waarmede de beitel in een schaaf wordt 
\·astgezet. Zie synon. op SCHEGHOUT. - Evenzo 
in het Stad-Fri. Vgl. Ned. keg, keg g e, wig. 

kei, bnw.; zie KAAI lIl. 
keilen, zw. ww., trans en intr. Zie de wdbb. en 

DE JAGER, Freq. 2, 213. - 1) Platte steentjes 
over het water doen scheren, zodat ze enige 
malel! opspringen. Synon. briezelen, kiegelen, 
kietelen, kiezelekas doen, koegelen, kriegelde
kraggel doen, priegelen en sibberen; zie aldaar. 
- Voor de namen van dit spel in andere 
streken vergelijke men DE JAGER, Versclzeidenh. 
148 en 168, en HOFFMANN, Horae Belgicae 6, 
181. 
2) Werpen. 11 Een bal over de straat keilen. -
Evenzo elders in Holl. 
3) Zich snel voortbewegen. 11 Dat schip keilt 
lekker voor de wind of. Een vogel keilt door 
de lucht. 
Synon. kiegel-de-kas doen, zeilen, zwikken. 

Keisenven (uitspr. kaaisaven), znw. vr. Naam 
van enige stukken weiland in Buitenhuizen, 
onder Assendelft. Thans onbekend. 11 Keyssen
ven, de vuyterdijck van Keyssenven, Polderl. 
Assel/d. I fO 1 rO (aO 1599). Die weed van 
Keysenven 2162 (roeden), aid., fO 11 vo. 
Havick Gerritses weduwe, de weedt, een 
Kayseven, Ghijs Coppes de huierman (huur
man), mede Kayseven, Maatb. Assend. (aO 
1635). 

keizei, znw. m.; vgl. TUKKELKElZEL. 

Keizers-erf, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Westzaan. 11 Een akker land, genaamd 
Keizerserf. V gl. KEIZERSWEER. 

Keizersstuk, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Oostzaan. - Vgl. KEIZERS-WEER. 

Keizers-weer, znw. onz. Naam van een weer 
lands te Assendelft. Thans onbekend. 1I Key
sers weer Maatb. Asselid. (aO 1634). - Het 
weer is g~noemd naar een vroegere eigenaar, 
wiens geslachtsnaam Keizer was. V gl.: "een 
koeven leggende in Maerte Keyzers weer", 
Hs. U. 19, fO 128 r O (aD 1580), provo archief. 
In het Stoelb. Assend. (einde 16de e.) heet het 
Claes Maerte Keysers-weer. 

kennen (I), onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, 
ik ken (en kan), je kenne (en ken-je, 
kan-je), hij ken (en kan), we, jollie, 
ze ken n e. Verl. tijd, ik kon, jek 0 n n e, 
hij kon, we, jo 11 i e kon n e n. Verl. deel
woord 'e ken d of 'k end. 11 Ik kon (kende) 

186 

'em niet. - Zegsw. Zie h a a n iet s ken n e n 
1 a ten, om een kleinigheid een verkeerde 
karaktertrek blootgeven. I1 Laat je toch niet 
an dat dubbeltje kennen (laat toch niet om der 
wille van dat dubbeltje blijken, dat ge eigenlijk 
inhalig zijt). Ook elders bekend, doch volgens 
VAN DALE alleen gewestelijk. - Vgl. BEKENNEN, 

EENKEND. 

kennen (H), onr. ww.; zie KUNNEN. 

kennis, znw. VI. Zegsw. Kennis hebben 
a a n iet s, iets kennen. il Heb jij soms kennis 
an die zaddoek (hoort die (hier gevonden) zak
doek aan uJ? Ik heb er gien kennis an (ik 
herken het niet). - Evenzo in het Stad Fri. en 
waarschijnlijk ook elders. 

kerdiezen, zw. ww.; zie KASKEDlEZEN. 

kerel, znw. m.; zie zegsw. op KARTEN. Ook: man, 
echtgenoot. 11 Me kerel kwam guster dronken 
thuis. 

keren, zw. ww., trans. en intI. Tegenhouden; 
zie de wdbb. en vgl. KEERKLAMP, KEERSCHEEN, 

KEERSTIJL, KEERTOUW. - Ook van een paard: 
zich schrap zetten, wanneer de voerman van 
een boerenwagen met kromme dissel op een 
hellende weg zijn ene voet tegen het paard zet 
en met de ander de disselboom stuurt. :1 Dat 
beroerde peerd wil niet keren. Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 52). 

kerf (I), znw. vr. Zie de wdbb. - In pakhuizen 
en molens; bij het afleveren of in ontvangst 
nemen van goed. De krijtschrapjes aan de 
muur, waarmede wordt aangegeven hoeveel 
zak is opgedragen. Bij het zaadsjouwen is de 
laatste der drie dragers met het k e r ven 
belast; hij heet daarom k erf man. Bij iedere 
gang zei hij één sohrapje, dat dus drie zak ver
tegenwoordigt. 11 Wie loopt er op de kerf (wie 
is de kerfman)? We tellen niet, maar we lopen 
op de kerf, dat is sekuurder. - In de latere 
Middeleeuwen was k erf in gebruik als term 
bij de verponding. De omslag had toen plaats 
door middel van de kerfstok; iedere daarop 
aangebrachte kerf vertegenwoordigde een be
paalde geldswaarde; zie verder lnform. 663 
cn vgl. PRIK I. In Westzaanden en Krommenie, 
alsmede te Wormer en lisp, stond de k erf in 
1514 gelijk met een s c hot pon d of 400 
Rijnse guldens, Inform. 67 e/l 64; te Assen
delft was een kerf of sc hot pon d 250 
guldens, aid. 63. 

kerf (11), znw.; zie KERFSTUK en MIDDEL KERF. 

kerfman, znw. m.; zie op KERF I. 
kerfstok, znw. m. Zegsw. Hij wee t wel, dat 

zij n kerf s tok van ij ze ris, hij weet, dat 
hij geen kwaad kan doen, dat hem alles ver
geven wordt. Vgl. bij HARREBOMEE 1, 360: "de 
kerfstok is nog geen ijzer", en HUYGENS, Hof
wijck 2645 (sprekende van zijn kinderen): "Vijf 
hae1ers op een' kerf (kerfstok) die noyt van 
yser wordt." 

Kerfstuk, znw. onz. Naam van een stuk weiland 
te Wormerveer. 11 Het Kerfstuk. - Zie MID

DELKERF en vgl. Mnl. Wdb. 111, 1397 k e r v e, 
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k erf in de zin van afgesneden stuk en de 
aldaar aangehaalde plaats uit Hs. v. Egmond, 
fO 5 V O (aO 1373): "Item inden vrien banne 
(Vrijenban) seven morghen lants... stree
kende van den kerve an die dobben." 

kering, znw. vr. Ook wel k e rin g I u i k. Op een 
schip. Het langwerpige luik vóór de mast, dat 
het spoor van de mast toedekt. 11 Leg de 
kering er op aars regent 'et in. Tusse de mast 
en de balck van het keringhluyck, Hs. (18de 
e.), Zaan!. Oudhk. - Bij VAN DALE wordt 
k e rin g vermeld in de zin van mastkoker. 

keringluik, znw. onz.; zie KERING. 

kerk (I), znw. vr.; zie zegsw. op RECHT en RUIS, 

en vgl. BULLEKERK. - Ook in verscheidene 
samenst. ter aanduiding van buurten, wegen 
en wateren in de nabijheid van een kerk. 11 De 
Kerkbuurt, te Assendelft, Krommenie, West
zaa'n, Zaandijk, Koog, Oostzaan. - De Kerk
laan, te Jisp. Zie LAAN I. !I Hun Raadt-Huys 
is op de Kerk-laan gebouwt, ten tijden doense 
van Warmer afgesondert wierden, en nu voor 
drie of vier jaren voortreffelijk herbouwt, 
SOETEBOOM, S. Arc. 672. - Het Kerkpad 
(Noorderkerkpad), te Zaandam. ook het Guits
pad, voor de bewoners van de Lagedijk de 
weg naar de Westzaner kerk, heette in de 
17de e. het Kerkepad of de KeDkeweg. - Het 
Kerkerak, water buiten W.-Zaandam bij de 
plaats, waar eertijds de kerk van Zaanden 
stond. 11 Het Kerckcn-Rack, SOETEBOOM, Ou/
Zaanden 14. - De Kerkgouw, water onder 
Oostzaan, doch niet nabij of in de richting 
der kerk. Ook stukken land, die op dit 
water liggen, heten de Kerkgouwtjes. - De 
Kerksloot, te Oostzaan, O.-Zaandam, Zaandijk, 
Wormerveer, Krommenie, Assendelft, Wor
mer en Jisp. Al deze sloten komen onmid
dellijk bij de kerk uit, behalve die te Wormer
veer, welke van dit dorp aan het begin van de 
Middel loopt en dus waarschijnlijk de weg 
was, waarlangs eertijds de Wormerveerders 
naar de Westzaner kerk voeren. - Het Kerke
rif, een water onder Wormer in het verlengde 
der Kerksloot. Zie RIF. - De Kerckxven (stuk 
land te Assendelft), Maatb. Assend. (aO 1635). 
- Het Kerkweer, een weer lands onder Oost
zaanden en Assendelft. il Het Kercke weer, 
Polder/. Oostz. I (l7de e.). 't Kerck weer, 
Maatb. Asseml. (aO 1634). - De Kerksluis, een 
sluis te Assendelft, op de Wijker-meer aan het 
einde van het Kerkweer. - De Kerkweel, een 
weel (brug) bij de kerk, te Assendelft. 11 Be
zuydcn die noorder kerckweel, Hs. U. 19, 
fO 14 rO (aO 1579), provo archief. - Een der 
vier gedeelten, waarin de bannen van Assen
delft, Westzaanden en Oostzaanden eertijds 
waren verdeeld, droeg de naam van het Kerk
v,ierendee!. 11 Het Kerck vierendeel, Maatb. 
Assend. (aO 1634). 't Kerck-buyrter Verren
deel, Priv. v. Westz. 246 (aO 1588). Dat Kerck 
vierendeel. LAMS 663 (aO 1408). 

kelk (IJ), znw. Een soort van vaartuig, veer-

Kerfstuk - Kerksloot 

schuit. Thans onbekend. 11 Daer op wiert 
meest alle de Ruytery uyt de Posten na Breda 
en hooger aen na bovenen gesonden, en wor
den vier Veerschuyten die men Kerken noemt 
tot Zaerdam, en veel Vaertuyg op andere 
plaatsen in beslagh genomen, SOETEBOOM, Ned. 
Schout. 127. - De Oost-Zaandammer veer
schuiten werden k e r ken genoemd, omdat ze 
hun aanlegsteiger hadden bij de kerk aldaar; 
vgl. Oude Tijd, 1870, 51. - Vg!. (7) Fra. 
c a r r a q u e, Spa. c a r r a c a, en het daarvan 
afgeleide Ned. kr a a k. 

kerkboek, znw. onz. Zie de wdbb. - In olie
molens. Een blokje hout, in vorm en grootte 
overeenkomende met een kerkboek, dat ge
bruikt wordt om de nieuwe haren (zie HAAR 

2), die in hun fatsoen geperst moeten worden, 
gemakkelijker tussen de ijzers van de laad te 
doen inschuiven. Daartoe legt men het kerk
boek met de snede op het haar, terwijl men 
met een hamer op de rug slaat om beide naar 
beneden te drijven. 

Kerkbuurt, znw. vr.; zie KERK I. 
kerkenetje, znw. onz. Kerkezakje. Zie NET. 

kerkenkamer (uitspr. kerkimkámor, met hoofd-
accent op ká), znw. Vl'. - 1) Kerkeraadskamer, 
consistoriekamer. 11 Er is vergaring (catechi
satie) in de kerkenkamer. 
2) Kerkeraadsvergadering; eertijds kamerdag. 
11 Ik gaan na de kerkenkamer. 't Is vanavend 
kerkenkamer. 

Kerkerak, znw. onz.; zie KERK J. 
Kerkerif, znw. onz. en vr.; zie KERK I. 
Kerkeweer, znw. onz.; zie KERK I. 
Kerkeweg, znw. m.; zie KERK I. 
Kerkgouw, znw. vr.; zie KERK I. 
kerkhei (uitspr. kerkhaai), znw. vr. Hei, trekhei; 

de ouderwetse hei, waarbij het heiblok door 
mannen in de hoogte wordt getrokken. Vroe
ger werd zulk een hei ten dienste der inge
zetenen bij de kerk in bewaring gehouden; 
vandaar de naam. 11 Een kerkhei, een kaap
stander. lnvent. molenmakerij (Zaandijk, aO 

1846), Zaan!. Oudhk. Is mede geresolveert, 
dat-men de Kercke Hay niet sal mogen halen 
noch besighen in 't geheel ofte deel, dan midts 
betalende thien stuyvers 'sdaeghs voor de 
Kerck, ende te laten aen-teyckenen alsmen 
hem haelt, ende alsmen hem weder brenght 
betalen (keur v. W.-Zaandam, aD 1641), Priv. 
v. Westz. 517. 

kerkhof, znw. onz. Zegsw. Ik s eh e ier u i t, 
der ben a I z 0 vee I (b rei s ter s) 0 p 't 
k e r ,k ,h 0 f, ik heb geen zin meer in het 
(breien, enz.), ik schei er uit. - Ook als naam 
van een stuk land te W.-Zaandam, buiten
dijks, ter plaatse waar het oude kerkhof van 
Zaanden is geweest. Zie HOF. 11 Het Kerkhof, 
Custb. (aD 1744). Het oude kerkhof, Hs. (aO 
1735), Zaan!. Oudhk. 

Kerklaan, znw. vr.; zie KERK I. 
Kerkpad, znw. onz.; zie KERK 1. 
Kerksloot, znw. vr.; zie KERK I. 



Kerksluis - ket 

Kerksluis, znw. vr.; zie KERK J. 
Kerksven, znw. vr.; zie KERK I. 
Kerkweel, znw. vr.; zie KERK I. 
Kerkweer, znw. onz.; zie KERK I. 
kermejolen (uitspr. kermiJjóliJ), met hoofdtoon 

op jó), znw.; alleen in het meerv. Bij vissers. 
Dunne aaltjes; klein, slecht goed. II Dat ben 
allegaar kermejolen, doen die maar weg. -
Misschien is het woord een verbastering van 
(een) ca rm a g nol e (dansen) of van kab r i-
001, kap rio ol, bokkesprong, Fra. cab r i
o 1 e, cap rio Ie, en zijn de kleine aaltjes zo 
genoemd om hun kronkelingen. 

kermis (uitspr. kerriJmiJs), znw. vr. Zegsw. Van 
een kou wek e r rem i s th u i s k 0 m
men, met de kous op de kop thuis komen, in 
iets niet slagen, er slecht bij varen. Ook elders 
gebruikelijk. II Hy zal van een kouwe kermis 
komen, WOLFF en DEKEN, Will. Leevend 4, 
240. - Zie nog een zegsw. op HEMD en LOUW 
III, en vgl. de samen st. LICHTJESKERMIS. 

kers (I), znw. vr. Daarnaast kar s. De vrucht 
van de kerseboom. II Een pond karsen. -
Evenzo in samenst., b.V. kar s epi t, me i
k ars e n, enz. De vorm is ook elders in Holl., 
Friesi., Oost-Friesl., e. e. gewoon. - Zegsw. I k 
moe t met hem a n dek ers e n, ik moet 
hem eens ernstig onderhouden, heb een 
appeltje met hem te schillen. - Vgl. voor 
de 17de e.: VAN HELTEN, Vonders Taal, § 2; 
NAUTA, Aant. op Bredero, § 8. 

kers (Il), znw. vr. Daarnaast kar s. De plant; 
zie de wdbb. Gewoonlijk in de samenstelling 
t u i n k ers, t u i n kar s. Lat. Lepidium sati
vum. II Tuinkars zaaien. Een broodje mit kars. 
- De Oost-Indische kers, Lat. Tropaeolum 
maj/ls, daarentegen wordt genoemd 00 s t
In dis c hek 0 r s. II We hebben Oost-Indi
sche kors op ons achteruit (erf). 

Kers (lIl), znw. m.; zie KERSTTIJD. 
Kersblok, znw. onz. Daarnaast Kar s blo k. 

Een groot blok brandhout; eigenlijk eel! blok 
zoals men dat op Kersttijd brandt. - Evenzo 
in het Stad-Fri. kar sb 10k. Vgl. Fri. Kr y s
b 10k (HALBERTSMA 402), Eng. eh ris t m a s
blo c k, Y u 1 e-b loc k. 

Kersdag, znw. m. Daarnaast Karsdag. II Hij 
is jarig op ierste Karsdag. Kars-dagen, Pincx
ter-dagen, LAMS 730 (aD 1651). 

kersepit, znw. vr. Daarnaast kar s epi t. Zie de 
wdbb. - Ook hoofd, kop. I1 Ik zeI je 'en gat in 
je karsepit trommelen. 

kerspel, znw. onz.; zie KARSPEL. 
kerstang, kersteng, znw. vr.; zie KARSTENG. 
Kersttijd, znw. m. Daarnaast Kar s t ij d en 

soms nog (met uitslijting van de s tussen r 
en t) Kar t ij d. I1 Hij betaalt zijn huur altijd 
mit Karstijd. Hij heb mit Kartijd nag (nog) bij 
me 'eweest. - Ook afgekort tot K ers, Kar s. 
II Ik wens je 'en plezierige Kers. De wekke 
verclaerden ... , dat op de tweede dagh van 
Kers in de jare 1717 ... ons gehele dorp met 
water is overstroomt, Hs. (Jisp, aD 1719), 
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provo archief. We kraige 'en witte kers. 
kertier, znw. onz.; zie KWARTIER. 
kerven (korf, 'ekàrven en 'ekurven), st. ww. 

Zie de wdbb. II Ik heb de visch 'ekurven. -
Zie KERF I. 

Kesakker, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. II Die kesacker 
int noortendt, Polderl. Assend. I fO 60 V O 

(aO 1600). - Het land zal wel genoemd zijn 
naar een vroegere bezitter. Vgl. aid. 11 JO 42 
r O (aO 1600: "Aernt Kes-ven". 

kesp, znw. vr. Daarnaast k 0 s p. Ook wel 
w 0 0 s k esp, w 0 0 s k 0 sp. In een roei
schuitje. De gleuf in de bodem, langs de 
kanten der schuit, waarin het binnenkomende 
water samenloopt. Aan weerskanten is dus 
een k esp. Beide kespen zijn verbonden door 
een dwarsgleuf, het (w 0 0 s)p ark, waaruit 
het water wordt gewoosd (gehoosd). 1I As de 
aal zo in de kespen kruipt, ken-je ze der temet 
(haast) niet weer uit krijgen. 't Schuitje is 
puur (nogal) lek, de kosp is vol water. (Een 
hengelaar, die zijn gerei in de schuit pakt, 
spreekt:) Ik leg het kaar, en digter na 't 
voorend komt de !eers en 't kleynste zoort van 
goed, en d'emmer is 't die volgt naa 't kaar het 
eerst, en moet ik voegen op de kosp, Hs. 
visscherszang (Zaandam, aO 1752), Zaan!. 
Oudhk. - Bij timmerlieden is k esp gebruike
lijk in de zin van dwarsstut, dwarslegger die 
op de heipalen wordt gelegd voor de fun
dering van gebouwen; vgl. PIJTAK, Bouwk. 
Wdb. 32S. 

kestebood, znw.; zie KUSTEBOOD. 
ket (I), znw. vr. Ook in verkl. k e tj e. Pret, 

pleizier. ii Ket maken. Deer is ok niet veul 
ket an. 'k Heb groene ket (buitengewoon veel 
pleizier) 'ehad. Morgen is er 'en ketje (feestje, 
uitje). Ze houdt wel van 'en ketje. - Een 
ket je doe n, hetz. als ketteren; zie aldaar. 
Spelen, van kinderen. ii Willen we 'en ketje 
doen? - Vg!. de samenst. AAPJES KET, BRUIDJE
KET, HINKELTJES-KET, KOETJE-KET, OPSCHUIL
DERTJES-KET, PAARDJE(S)-KET. - Ket is ook 
elders in N.-Holl. gebruikelijk (Taalgids 1,113) 
- Vgl. KETTIG en KETTEREN. 

ket (H), znw. vr. In verkl. ket je. Klein paard, 
iets groter dan een hit. 11 Hij rijdt mit 'en 
ket. Wat loopt er 'en aardig ketje voor die kar. 
- Evenzo elders in N.-Holl. en in Friesl. 1I 

Zeker is het, dat men de Spek-halzen meest, 
en al vry gemeen, vindt, onder de Ketten of 
Hitten, welke hier te Lande, bijzonder in 
Noordholland, nog al aangehouden worden. 
't Schynt aan deze Soort van Paardjes natuur
Iyk eigen; misschien doet het klimaat van Hit
land 'er iets toe, BERKHEY, Nat. Hist. 4" 180. 
Hitjes en ketjes, FOKKE, Boertige Reis 3, 271. 
Een weldoorvoede Pater, die aanholde op zijn 
ruige ket, VAN LENNEP, Eduard V. Gelre 1, 17. 
In Hs. Kool wordt het woord vermeld in de 
vorm k e d, k e d d e, evenzo in Friesl. k e d d e; 
VAN DALE heeft kid, kid d e. 
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ket (lIl), znw. vr.; zie KIT. 
ketel, znw. m. Daarnaast soms nog kieteI. Zie 

de wdbb. 11 Pas op, of ik zeI je mit je kop in 
de kietel douwen. - Vgi. de samenst. MENG
KETEL, VLEESKETEL. 

ketelaar, znw. m. Ketelmaker. Alleen in de 
zegsw. h ij is ket e 1 a a r, hij kan niet betalen, 
hij is bankroet. 

ketelig, bnw. In de uitdr. ketelig worden, 
verkleuren, verbleken; van gekleurde stoffen. 
11 Wat wordt dat boezelaar ketelig. Dat goed 
wordt gauw ketelig. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 52). Het woord is waarschijnlijk af
geleid van ket e 1, wasketel, en wordt dus 
gezegd van goed, waaraan men zien kan, dat 
het in de ketel geweest is, dat door het wassen 
is verkleurd. - Soms ook wordt ket eli g 
gebruikt van personen, die er bleek en flauw 
uitzien. !\ Wat ziet ze der ketelig uit. 

ketelkoek, znw. m. Zekere spijs. Meel, merk en 
stroop in een toegebonden zak of doek in de 
ketel gekookt, en daarna door middel van een 
touwtje aan plakken gesneden. Vroeger werd 
de ket elk 0 e k of koe kop dek e tel ge
kookt in het nat, waarin het pekelvlees ge
kookt was; zie VLEESKETEL. Tegenwoordig 
worden er ook krenten, rozijnen en sukade 
door het beslag gedaan en kookt men de 
ketelkoek wel in een blikken trommel, de 
ket elk 0 e kst rom mei, waardoor het ge
bak de vorm van een tulband krijgt. Vgi. 
verder op BLIND, BROEDER en ZUSTER. - Het 
woord is ook elders gebruikelijk. 

Ketelweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
in de ban van Oostzaanden. Thans onbekend. 
1I Het Ketel weer, Polderl. Oostz. I (l7de e.). -
Dit weer heet zo, omdat het tijdens de Spaanse 
.beroerten voor een ketel is verkocht; vgi. 
SOETEBOOM, Ned. Ber. 16. 

ketteren, zw. ww., intr. Pret maken, spelen, van 
kinderen. 11 Willen we nog ers ketteren 
(krijgertje, opschuilertje, enz. spelen)? Gaan 
je mee ketteren? We hebben ars (prettig) 
'eketterd. - Zie KET I, en vgl. DE JAGER, Freq. 
2,216. 

kettig, bnw. en bijw. Prettig, plezierig. Zie 
KET I. 11 't Was toch zo'n kettige bruiloft. 
Jollie hebben zo'n kettige tuin. 't Is 'en kettige 
(aardige) vent. Ik ben toch zo kettig (jolig) in 
me lijf. 't Is zo kettig om schaatsen te rije 
(rijden). Wat ging 'et er kettig toe. Ik mag 
morgen uit; kettig, hè? 

ketting, znw. m. Meerv.kettings. Vgl. de 
samenst. IlOOTJESJESKETTING, EIDKETTING. 

kettingblik, znw. m. Een bliksemstraal die zich 
als een ketting over een grote uitgestrektheid 
in het luchtruim voortbeweegt. Zie BLIK JII. 11 

Hè, wat 'en mooie kettingblik! 
kettingeid, znw. vr. - 1) Een eid (egge), die 

samengesteld is uit kettingen op wier snij
punten zich de tanden bevinden. - Evenzo 
Fri. kj e t tin gei d e. 
2) Hetz. als eidketting; zie aldaar. De ketting 

ket - Keuteren 

voor aan de eid, waarmede het paard wordt 
aangespannen (de Worm er). 

Keukelven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
W.-Zaandam. Thans onbekend. 11 De suyer 
keukelven 253 (roeden), de middelste 275 
(roeden), Polderl. Westz. IV fO 582 (aO 1649). 

keukenmeester, znw. m.; zie zegsw. op BOOI I. 
keuning, znw. m. Koning. Zie de wdbb. - 1) 

Vorst. In deze zin is de vorm 'k e u n i n g 
nagenoeg verouderd. Men hoort hem soms 
nog in het sterrelied: "De starre ging veur, 
wij volgden haar, totdat ze bij keuning Hero
des waar"; zie Navorscher 44, 125. 
2) Als onderdeel van molens. - a) Bij een 
houtzaagmolen (paltrok). De zware houten 
spil, waarop de molen ronddraait; het steun
punt van de paltrok, die overigens op rollen 
staat. Op de keu n i n g rust de 0 n der s t e 
keu n i n ,g s bal k of sta a Ttb alk, die 
horizontaal is geplaatst. Verticaal staat er op 
de keu ni n g s t ij 1; hogerop ligt, wederom 
horizontaal, de keu n i n g s b a I k. Zie Groot 
Volk. Mooienb. I, pl. 5 en 6. - b) In andere 
molens met lopende stenen (olie- en verf
molens). Een dikke ijzeren cilinder midden in 
het doodbed, die als een ronde verhoging 
boven de legger uitsteekt, en waarin een vier
kant hout (het keu n i n g s hou t) is besloten. 
Op dit keu ni n g s hou t staat de put, waar 
de steenspil op draait. V'gl. ook KEUNINGSSTOK 
en KEUNINGSSTRI]KER. - Keu n i n g is ook 
elders in de zin van molenspil bekend, b.V. in 
het Stad-Fri.; vgl. ook 't Daghet in den 
Oosten 7, 18, waar als Limburgs wordt opge
geven: "d enk ö n i n g, rechtstaande boom 
of as, die van boven door 't rondsel gaat" (het 
rondsel is het molenrad, dat op het staakijzer 
vastzit en door het kamrad in beweging ge
bracht wordt, aldaar). 

keuningsbalk, znw. m.; zie KEUNING 2a. 
keuningshout, znw. onz.; zie KEUNING 2b. 
keuningsstijl, znw. m.; zie KEUNING 2a. 
keuningsstok, znw. m. In oliemolens. De verti-

caal geplaatste stok, waaraan de keunings
strijker bevestigd is. Zie KEUNINGSSTRIJKER. 

keuningsstrijker, znw. m. In een oliemolen. Een 
der drie gebogen latten, die het zaad over de 
legger onder de stenen strijken, en wel die 
strijker, welke langs de keuning loopt. Zie 
Groot Alg. Moolenb. I, pl. 11, en vgl. KEU
NING 2b. 

keur, znw. vr. Zegsw. Ik b en niet boven 
(d e) keu r, ik voel mij niet geheel wel, ik ben 
ongesteld. II "Hoe gaat 'et?" "Nou, niet boven 
de keur." - Het beeld is ontleend aan het 
keuren van goud of zilver. 

keuren, zw. ww.; vogi. VERKEURDHEID. 
Keuteren, znw. Daarnaast ook Keu ter ing. 

Naam van enige stukken slecht land te Krom
meniedijk en Krommenieërhorn. 11 De kuete
ren, Maatb. Kromm. II (aO 1646). ln de 
keuteren ... , noch keuteren, Polderl. Kromm. 
(aO 1665), fO 196. Een keuteren, a/d., fO 219. 
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Keuteren ... , keut'ren van Piter Arents ... , 
keut'ren van Claas Jacobs Windigh, aid., 
fO 223. Keutereven ... , keutere van Pro Arensz 
. .. , keutere van Claes Jacobsz ... , dese 3 
kueteren aeneen groot tsamen 1423V2 roeden, 
aid. (aO 1680), jO 139. De kueteren van Pr. 
Arentz., aid., fO 137. De 'keutringh ... , de 
keutering, aid. (aO 1764), jO 190 rO. De drie 
keutren of Smits-ven, aid., f O 197 voo 

Keutering, znw.; zie KEUTEREN. 

keuvel, znw. m.; zie KEVEL. 

keuvelend, znw. onz.; zie KEUVELENS. 

keuvelens (uitspr. keuvolens), znw. m. en onz. 
Daarnaast keu vel end, onz. Meerv. k e u
vel e n s en keu vel e n zen. Bij de molen
makerij. Het samenstel van balken, dat de 
voor- en achterkant der kap van een molen 
vormt, en de gedaante heeft van een trape
zium met twee loodlijnen. Men onderscheidt 
de keuvelens als voo r- en ach ter keu v e I
en S. Het eerste rust op het windpeuluw, het 
laatste op de achterbalk. De gording of sluit
balk heet keu vel e nsb a I k, de schuin ge
plaatste zijstijIcn dragen de naam van hoe k
s t ij I e n (bij het voorkeuvelens ook wel 
be e lts t ij Ie n), de loodlijnen van het voor
keuvelens zijn de k eer s t ij I e n aan weers
kanten der molens; die van het achterkeuve1-
ens vormen het k 0 z ij n. - Het woord k e u
velens is ook elders bij molenmakers in ge
bruik. 
Men heeft keu vel e n s afgeleid van k e u
vel, kap, en *e n s, balkwerk, dat dan het
zelfde woord zou zijn als Gat. a n s, balk, 
Ono. as s, Beiers a n s, enz.; zie Ned. Wdb. I, 
677. Deze verklaring is echter onjuist, en 
wordt ook reeds in Mnl. Wdb. lIl, 2010 op 
co vel end e verworpen. Het bewijs hiervoor 
wordt echter geleverd door de aan de Zaan 
gebruikelijke woorden keu vel end en 
keu vel e nsb a I k (uit keu vel end s
b a I k). Het k e ti ve 1- end is het "uite,inde 
der kap". Het meerv. daarvan is keu v e I
end s, dat, daar t (d) voor s niet wordt uit
gesproken, keu vel e n s luidt. De keu v e I
en s is door misverstand ook als enkelv. in 
gebruik gekomen en nam van keu vel end 
het onz. geslacht over. Men vormde toen een 
nieuw meerv. keu vel e n zen. De verwar
ring was te lichter mogelijk, omdat er zelden 
van meer dan één keuvelens sprake is, en 
omdat de eigenlijke betekenis en vorming van 
het woord door hen, die het gebruiken, niet 
meer wordt gevoeld, aangezien keu vel voor 
kap aan de Zaan verouderd is. - In de bouw
kunde spreekt men ook van het keu vel end 
van een huis, doch aan de Zaan is dit onbe
'kend; vgl. VAN DALE keu vel end, de 
schuinse zijde aan weerszijden van het dak 
van een schuur; DE BO: keu vel end e, 
-e i n d e, het door twee zoombalken be
grensde bovendeel van een spitsen gevel, het 
overhangend einde van een keuvelkappe (toit 
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à croupe), of ook een afdak dat zonder onder
steun afhangt aan de gevel van een boeren
huis of schuur . 

keuvelensbalk, znw. m. Voor keuvelends
b a I k. In de 17de e. ook k 0 vel end s b a Ik. 
Bij de molenmakerij. De gording of bovenste 
sluitbalk van het keuvelend. Zie KEUVELENS. 

Evenzo elders in Hall.; vgl. KROOK, Molenb. 
96. - Vroeger schijnt het woord in andere zin 
te zijn gebruikt. In de volgende aanhaling 
heeft het althans de betekenis van ach t e r
b a I k, d.i. de balk, waarop het aehterkeuvel
ens rust. 11 Die voech"houten sullen soa lang 
wesen, dat die binnenkant van de wintpeulu 
gelijck die buytenkant van de kuyp sal komen, 
ende die achtereynden soo lanck, dat die 
kovelensba1ck vier duym buyten die kuyp 
komt. .. Die covelents ba1ck achter, daert 
kosijn op staet, sal dick wesen elff duym 
viercant, lang nae den eysch, met twee yseren 
bouts op die voech-houten gesloten, Hs. bestek 
watermolen (aO 1634), archief V. Assendelft. 

keuvelkin, znw. onz.; zie KEVELKIN. 

kevel, znw. m. Alleen in het meerv. Daarnaast 
keu vel s, keu vel t jes. Tandeloze kaak. 
Zie de wdbb. 11 Jantje heb nag (nog) gien 
enkeld tandje op zijn keuveltjes. Ootje (groot
moeder) eet mit 'r keuvels. - Vgl. KEVELKIN. 

kevelkin, znw. vr. Gewoonlijk in de vorm keu
vel kin. Een spitse, !uitstekende kin, gelijk 
oude mensen die krijgen als zij hun tanden 
hebben verloren. Zie KEVEL. 11 Wat heb dat 
ouwe mens 'en keuvelkin. - K e vel kin is 
ook elders gebruikelijk. In de schrijftaal vindt 
men het b.v. Venus Minnegifjens 25 vO: 
"Voorts quammer noch een swart gat in, al 
met een kromme kevel kin." Vgl. bij BREDERO, 

Klucht v. Symen 326: "s'is al te seer ekevel
beckt, met hangende lippen, waer over sich 
haer gevel streekt", en KIL. "k e v e r-b e c k, 
mento: k e ver b e c ken, menturn aequo 
longÎlls extendere". 

kevie (met klemt. op ké), znw. vr. Herrie, ver
warring, heftige woordenstrijd. 11 't Is me 'en 
kevie. Toe ze daarover begonnen, wier (werd) 
'et 'en kevie, de ien schreeuwde nog harder 
as de aar. - Ook warwinkel, verwarde, orde
loze boel. 11 't Is bij haar 'en kevie ('t is een 
smeerboel aan huis). 't Was me daar op zolder 
'en kevie. - Het woord is waarschijnlijk één 
met Ned. k e v i e, kooi, dat bij KIL. ook in de 
zin van vogelhuis, volière, voorkomt. De 
uitdr. is dan te verklaren uit het verwarde 
geraas, dat gemeenlijk in een volière heerst. 

kezen, zw. ww.; zie KAZEN. 

Kibbelaar, znw. m. Naam van een polder onder 
Westzaan, ook We s ter w i II i s geheten. De 
polder is zo genoemd, omdat hij aanleiding 
tot gekibbel heeft gegeven; vgl. KIJFVEN en 
KLAMDIJK. 11 Een stuk land in de K~bbelaar. 

kibbeling, znw. vr. Gekibbel. In de uitdr. k i b
b e I i n gen ver wij t. 11 't Is niet anders as 
kibbeling en verwijt (voortdurende ruzie). De 
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muZJÏek gong zo deur mekaar, 't was net 
kibbeling en verwijt. 

Kibbeven, znw. vr. Naam van een stuk land in 
de polder het Woud. 11 De Kibbeven, Hs. 
(:±: aD 1800), archief v. die polder. - Mis
schien is de naam verkeerd overgeleverd en 
luidt hij kib bel ven; vg!. KIJFVEN. 

kieft, znw. m. - I) Kievit. 11 Der ben altijd veul 
kief ten op dat land. Ik hoor 'en kieft. Hij 
loopt as 'en kieft (hij loopt vlug). - VgI. de 
uitdr. kie f tin 't ho n der d op HONDERD. -

Evenzo elders in N.-HoI!.; in de 17de e. ook 
in de schrijftaal. 11 Laet de kieft stippen, ick 
heb de Eyeren, ROEMER VISSCHER, Sinnepoppen 
(ed. 1678), 119. - Ook als benaming voor 
iemand die gebrekkig loopt. 11 Daar gaat die 
kie ft ok weer (b.v. een kreupel vrouwtje). -
VgI. de samenst. KIEPTE-EI, KIEFTEKAMP, KIEPTE

VEN. 
2) Overdr. Leugen, overdreven voorstelling 
van eell zaak. 11 't Is 'en kieft. Dat's 'en Igrote 
kieft, 't staat op je voorhoofd! 
3) Aan molens. Een soort van klampen aan 
de molenroeden, in de gedaante van eell grote 
kruk. De kie f ten worden dus in het mid
den vastgespijkerd en hebben aan weerskanten 
een uitstekende punt, waarachter en waar
omheen het touw wordt vastgeslagen. - Klamp 
aan molens; vgl. STAARTKIEFT. 

kiefte-ei, znw. onz. Kievitsei. Zie KIEPT. 11 We 
ganen kief te-eieren zoeken. Ik heb guster 'en 
kiefte-eitje 'vonden. 

Kieftekamp, znw. m. Naam van een stuk land 
te W.-Zaandam. 11 Jaep Heyns kiefftekamp 
(tussen Gouwen Watering), Polderl. Westz. I 
fO 97 (aD 1628). - Het land zal wel zo ge
noemd zijn, omdat er gewoonlijk vele kief ten 
vertoeven. 

kieften, zw. ww., intr. Liegen, iets groter maken 
dan het is, borduren. Zie KJEFT 2. 11 Niet 
kieften: 't ken wel minder ok. Nou ja, maar 
deer ken-je de halft wel ofnemen; hij kieft 
naga!. 

Kiefteven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Wormerveer, om de Noord. Zo geheten naar 
de kieften, die er nestelen; zie KIEFT. - De 
Kie f t s ven op de Koog heet daarentegen 
naar de molen "de Kieft", waarbij dit stuk 
land ligt. - De oorsprong der Kie f ven te 
Krommenie is onzeker; vgL KIJFVEN. 

kiegel-de-kas doen, zeker kinderspeL Platte 
steentjes over het water doen scheren (Zaan
dijk). Synon. kiegelen en zie verder op 
KEILEN 1. 

kiegelen, zw. ww., intr. Platte steentjes over het 
water doen scheren (de Koog). Zie synon op 
KEILEN. - Vandaar kie gel s tee n, steentje 
waarmede men kiegeit. 

kiegelsteen, znw. m. Zei KIEGELEN. 

kiekeboe, tussenw. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Kie k e boe spe I e n ach ter het be d
gor d ij n, gaan slapen. 

kiekeboe-land, znw. onz. Land dat doorgaans 

kibbeling - kielemorten 

ondergelopen is, maar van tijd tot tijd "kieke
boe" speelt, d.i. bij laag water boven komt. 11 

Die ven is niet veel waard, 't is maar kieke
boe-land. 

kiekel, znw. m. Klein kind, hangoor. 11 Och wat! 
jullie bennen nog kiekeIs. Zukke kiekels mag
gen nog niet alles weten. - Vgl. SNOTKIEKEL. 

kiel (I), znw. Het kruis van een broek. 11 Ik zeI 
'en nuwe kiel in je broek zetten. De kiel is 
versleten. - Vgl. KIL. kie I e, Sax. Sicamb. 
Fris. j. b roe e k-k i e I e, subligar, subligacu
lum, femoralia, feminalia: superior bracharum 
pars, pudenda et femora ob tegens. 

kiel (H), znw. Bij vissers. Een trechtervormig 
net, dat binnen in een fuik wordt vastgemaakt 
ell waardoor de vis naar binnen zwemt. In een 
fuik brengt men versoheidene kielen aan, om 
de vis naar de verschillende kamers (afde
lingen) der fuik te leiden. Synon. keel, inkel. 
- V gl. KUIL II. 

kiel (lIl), znw. m. Het diepere deel van eell 
greppel, waarheen het water moet aflopen. 
De kie 1 ligt dus bij de dwarsgreppel, waarop 
alle greppels uitwateren. 11 Je moete je kiel 
wat dieper steken, aars loopt 'et water niet of. 
- Vandaar kiel (of kieltje) steken en 
kie 1 spi t ten, greppels steken, uitgreppelen. 
IJ We moeten weer ers kieltje steken. Den 15 
November betae(l)dt aen Taems Willemsen 
lOst. voor kiel spieten, Dijkb. Wormer (aD 
1663). Dito betaelt aen Cornelis Jan Pontmans 
van kiel spitte en met de landmeter geweest 
1-2-0, aid. (aD 1666). - In Overijsel is kie I
s pit een scheidsgrep in het land (0. Volkst. 
1, 123). - De eigenlijke bet. van het woord 
zal zijn diepte, holte, goal. Vgl. MnI. die 
hel sc e kie I (k i e I e), de hel (Mnl. Wdb. 
lIl, 1414), en bij KIL.: kiel, kille, statio, 
palus littoria (ankerplaats, moeras). Zie verder 
FRA"'CK op k u i I. Vgl. KIELEN J. 

kielemorten (uitspr. kie/amorliJ, met hoofdtoon 
op mor), zw. ww., trans. Doden, vermoorden. 
11 Hij ziet er net uit, of hij iemand zou willen 
kielemorten. Ze hebben der ien 'kielemort 
(vermoord). - Ook: Hij is kielemort (hij is 
dood, is er geweest; zonder dat er van geweld 
sprake is). - Tn de Wormer is kie I e mor t 
verbasterd tot k a I i mor t. 11 Onze kat is 
van de winter kalimort. - In de vorm k i I j e
mor ten komt het woord ook bij oudere 
Holl. schrijvers voor, b.v. bij VAN RUSTING, 

Ovidii Klaag-gedigten (ed. 1701), 145: "En 
so 'k niet duvels, ja veel meer als duvels 
bang voor 't swaart was, 'k had my self daar 
meed' al lang gekiljemort: ja 'k sou my noch 
schierkiljemorten, so 'k vry kon leven, door 
mijn eygen bloet te storten." - Vgl. Ned. 
ki 11 e n, doden. 11 Hy heeft hem onder weeghe 
in een ,herberg ter aarde geworpen en gekilt, 
HOOFT, Tacitus 372. Die 't varken killen wil, 
moet hem 't gieren troosten, SPIEGHEL (ed. 
VLAMING) 275. VgI. Eng. tok i 1 I en KOOLMAN 

2, 210 op k i 11 en. - Mor ten zal hetzelfde 
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woord zijn als Oost-Fri. m u r t jen, dood 
maken, slachten; Ndd. (SCHAMBACH) m u r
t jen, heimelijk slachten; vg!. KOOLMAN 2, 632 
op m u r t jen, en FRANCK op mor tel e n. 
Zie ook MORT 11 en MORT]EFRIK. 

kielen (I), zw. ww., intro Kiel spitten, greppel 
steken, llitgreppelen. Zie KIEL 111. 11 Den 19 
Mey aen Taems Willemsz. voor 1 V2 dach
werck opt lant te kiellen betaelt 1-10-0; dyto 
aen Cornelis Wouters voor % dach te kiellen 
betaelt 0-15-0, Dijkb. Warmer (aO 1662). 

kielen (H), zw. ww., intro Hard lopen, rennen. 11 

Toe jongens, kielen! Ik ben helegaar buiten 
adem, zo heb ik 'ekield. - Evenzo Oost-Fri. 
Ndd. k î I e n; vgl. KOOLMAN 2, 210. - Synon. 
kaanderen, karren, kieleventen, kienderen, 
paanderen, panen, pienderen, pienen, pllnne
ken, re/1lleken, schinkelen, sch adderen , seezen, 
sibberen, spankeren; zie die woorden. 

kieleventen (met hoofdtoon op vent), zw. WW., 
intr. Hard lopen (Krommenie). Zie synon. op 
KIELEN Il. 11 Toe jongens, kieleventen! - Het 
woord zal zijn samengesteld uit de synon. 
kie I enen ven ten, doch dit laatste is in 
de zin van hard lopen niet bekend. 

kiem, znw. vr. Kaam, schimmel, op azijn, wijn, 
bier, enz. 11 Er drijft kiem op de wijn, de stop 
heb er zeker niet goed op'ezeten. - Evenzo 
elders in N.-Holl. Vg!. ook KIL.: "k i e m, 
Holl. Fris., mucere;kiemigh, j. kaemigh, 
mucidus", en HADR. ]UNIUS, Nomencl. 73a: 
"V i n u m m u cid u m, B. kaenachtige, kiem
achtighe, oft vaetsche ende na t'vat smakende 
wijn." In het Fri. luidt het woord kie mme. 
- Zie verder op KIENEN. 

kien, bnw. en znw. In de zegsw. dat is kie n, 
d a t's een go e i e kie n, dat is naar mijn 
zin, dat valt mee. i! Dat's kien, hoor! - Hij 
is kie n, hij heeft zich uit de voeten gemaakt, 
hij is op de loop. - Waarschijnlijk zijn deze 
uitdrukkingen ontleend aan het kienspel (lotto
spel), waarbij de speler die het eerst vijf num
mers op een rij heeft "k i en!" (Fra. q u i n e) 
roept en wint. Is dit juist, dan betekent "h ij 
is kie n" eigenlijk hij is binnen en behoeft 
niet meer bang te zijn om te verliezen, hij 
is huiten gevaar, buiten het bereik van Zijll 
vervolgers. 

kiend, znw. onz.; zie KIND. 

kiender, znw. m. Alleen in de uitdr. a a n de 
kie n der, op de loop. Zie KIENDEREN. 11 Toe 
de politie kwam, gongen ze an de kiender. 

kienderen, zw. ww., intr. Hard lopell, rennen. 
Zie synon. op KIELEN 11. 11 Toe jongens, kien
deren! Hij ken zo lekker kienderen. 

kiendop, znw. m. - 1) Kletskop, zeer hoofd. I, 
Hij het 'en kiendop. 
2) Iemand met eell kletskop. !i 't Is 'en kien
dop. 

kienen, zw. ww., intr. Gisten, schimmelen, van 
azijn, wijn, bier, enz. 11 De wijn begint te 
]Qienen. Die (ingemaakte) ,kersen bennen 
'ekiend. - Evenzo in het Stad-Fri. en Oost-Fri. 
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kie n e n, schimmelen, kie n, kaam, schim
mel; vgl. KOOLMAN 2, 215 en 212. Naar het 
schijnt is kie n aan de Zaan ongebruikelijk; 
wel zegt men kie m; zie aldaar. Op gelijke 
wijze staat Ned. ka e n (bij KIL.; vg!. ook Mn!. 
b e c a ent), Mhd. k 11 n, Hgd. k ah n, Eng. 
keans, naast Ned. kaam, Hgd. kahm, 
enz.; zie de wdbb. - Vg!. KIENDOP. 

kiep (I), znw, vr. - 1) Hengselmand. 11 Zitten 
der eieren in je kiep? - Vg!. KIEPEN I. 
2) Strooien vrouwenhoed van bijzondere vorm, 
met opgeslagen randen die met katoen zijn 
hekleed. Ook wel ba ere kie p; zie aldaar. I! 
De kiepen beginnen uit de mode te raken ... 
Ook schertsend voor vrouwenhoed in 't alge
meen, vooral voor een oude, lelijke hoed. I1 Ik 
zei me kiep maar weer opzetten. Een ouwe 
kiep. 
Het woord kie p, kie p e, korf, is in algem. 
taal ongebruikelijk, maar leeft nog in ver
schillende dialecten; zie b.v. MOLEMA 199b 
(Gron.), O. Volkst. 1, 123 (Oost. prov.). Vg!. 
ook Mnl. Wdb. op kiepe en VAN DALE op 
kie pek 0 r f. Overigens komt het ook in 
andere Germ. dialecten voor; zie b.V. GRIMM, 

D. Wtb. op kie p e, KOOLMAN op kip e. -
In de bet. van hoed is het woord bekend in 
verscheidene gedeelten van N.- en Z.-Hol1., in 
Gron., Oost Fries!., e. e. In Overijsel en Gel
der1. bezigt men kie p e ook in de zin van 
pet (0. Volkst. 1, 123). 

kiep (H), znw. vr. Een vrouw die kiept; zie 
KIEPEN I. Ventster met koek en suikergoed, 
welke alleen tegen St. Nicolaas uit venten 
gaat. De kie pen zijn meestal oude meiden, 
werksters of bakers, die dan bij haar huizen 
rondgaan met een mand of trommel met koek 
en daar fooien ophalen. Omdat die mand of 
trommel dikwijls maar voor de leus wordt 
mede genomen, zingen de jcmgens haar na: 
"Een haan en een hommel, en een turf in je 
trommel, en een kiep, kiep, kiep!" of "Een 
haan en een hen, en een koperen pen, van je 
kiep, kiep, kiep!" 11 Je viel vanmiddag haast 
over de kiepen. Daar komt alweer 'en kiep. 

kiepdag, znw. m. Dag waarop gekiept mag wor
den, waarop men kiepen aan de deur ver
wacht. Zie KIEPEN I. 11 "Kiep dag a.s. maandag" 
(kennisgeving geplaatst aan het raam van een 
huis, enige dagen voor St. Nicolaas). 

kiepen (I), zw. ww., intr. Eigenlijk met een kiep 
(mand) lopen (zie KIEP I), doch alleen ge
bruikelijk in de zin van venten met koek en 
suikergoed tegen St. Nicolaas; meestal van 
vrouwen, die geen ventsters van beroep zijn. 
Zie de afleidingen KIEP 11 en KIEPSTER. 11 Zo, 
buurvrouw, ok uit kiepen? Ouwe Trijn is er 
nog niet wezen kiepen. Ze zei wel kommen 
'kiepen. "Hier wordt alleen op woensdag ge
kiept" (kennisgeving aan een huis, waar men 
alleen des woensdags kiepen aan de deur wil 
hebben). Vgl. KIEPDAG. 

kiepen (11), zw. ww., intr. Een stevige borrel 
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drinken. 11 Hij ken danig kiepen. Ze zitten 
weer te kiepen. - Waarschijnlijk betekent 
kie pen eigenlijk omslaan, het glas ledigen; 
vgl. KIEPEREN. - Zei KlEPERD. 

kieperd, znw. m. Meestal in verk!. kiepert je. 
Borrel, slokje. Zie KIEPEN IT. 11 Hij nam nog 
gauw 'en kieperd. Ik zeI nog maar 'en kieper
tje nemen. - Evenzo in de Beemster BOU

MAN 53). 
kieperen, zw. ww. - 1) Intr. Vallen, tuimelen. 

11 Hij kieperde uit 'et schuitje. Hij is van de 
wagen 'ekieperd. 
2) Trans. Werpen, smijten. 11 Een bal over de 
straat kieperen. Hij kieperde 'et mandje 
onderste boven. Kieper 'et maar in de sloot. 
Ik heb de boel maar na beneden 'ekieperd. -
Evenzo verderop in N.-Holl.; vg!. Taalgids 2, 
105, waar ook wordt vermeld kie per s 
spe I en, met de bal spelen, kaatsen. 
Kie per e n zal wel verwant zijn met k i e
pen, dat in verschillende Duitse dialecten 
voorkomt in de zin van kantelen, vallen, en 
trans. doen vallen, omverwerpen. In Fries!. 
spreekt men van 0 m kip p e. V g!. GRIMM, 

KOOLMAN, VERDAM en FRANCK op kip pen. -
Zie de samenst. OMKIEPEREN, WEGKIEPEREN, en 
vgl. KIEPEN IT. 

kiepster, znw. vr. Een vrouw die kiept. Zie 
KIEPEN I en vg!. KIEP Il. 

kier, znw. m. Zegsw. Iets in de kieren 
heb ben (of kr ij gen), iets in de gaten, in 
het oog hebben, erg hebben in iets. 11 Ik heb 
'et wel in de kieren, dat ze daar kattekwaad 
doene. Toe-i dat in de kieren kreeg, was-i niet 
te houwen. - Kie r zal hier wel genomen zijn 
in de zin van oogspleet, d.i. dus oog. 

kiereboe (uitspr. kieraboe, met hoofdtoon op 
kie), znw. vr. Kapwagen, overdekte boeren
wagen. 11 We bennen mit 'en kiereboe mee
'ereden. - Inzonderheid een wagen met een 
portier van achteren. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 53); VAN DALE vermeldt het woord 
als gewestelijk. 

kieremieteren, zw. ww., intr. Pruttelen en 
schreien, dwingerig zeuren, van kinderen. Zie 
synon. op MEUTELEN. 11 Och, Trijn, kieremieter 
niet zo! ZeI-je eindelijk ers ophouwen mit 
kieremieteren? - Het woord is een samenstel
ling van de ww. kie ren en mie ter e n, 
die beide in onbruik zijn. Bij mie ter e n, 
oude uitspr. van mij ter e n, behoort eohter 
mij ter en mij ter i g; zie aldaar. Vgl. Oost
Fri. m î ter e n, m î ter n, grommelen, voort
durend knorrig zijn. - Kie ren in dergelijke 
zin is onbekend; vgI. echter het kir ren van 
een duif, Ndd. kirren, kerren, knarsen, 
schel schreeuwen, enz. 

kies, znw. Kie s! kie s! lokwoord om een 
schaap tot zich te roepen. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 53) en in Friesland. 

kietel, znw. m.; zie KETEL. 

kietelen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
platte steentjes over het water doen scheren 

kiepen - Kijfven 

(Zaandam). Zie synon. op KEILEN. - Vandaar 
kie tel s tee n t j e, steentje waarmede men 
kietelt. Evenzo in het Stad-Fri. kie t e I
s tie n. 

kietelstientje, znw. onz.; zie KIETELEN. 

kieuw, znw. vr. Daarnaast ik u w. Zie de wdbb. 
11 De kuwen van 'en vis. Je moete de kuwen 
niet opeten. - De vorm k uwe wordt ook 
door KIL. opgegeven: "k a uwe, kou w e, 
k uwe, Sax. Sicamb. Holl. Fland. fauces, 
frumen, ~umma pars gulae, ... branchiae pis
cium." Bij de 17de-eeuwse Amsterdammers is 
k u w de gewone vorm; vg!. OUDEMANS, Wdb. 
op Bredero 199. Evenzo heeft HADR. ]UNIUS, 

Nomencl. 49b: "B r anc h i a e, B. viskaken, 
kuwen." Ook in het Stad-Fri. zegt men k u w. 

kieuwen, zw. ww.; zie KEEUWEN. 

kiezelekas, znw. Alleen in de uitdr. kie zeI e
k a s doe n, platte steentjes over het water 
doen scheren. Zie synon. op KEILEN. - Elders 
zegt men in dezelfde zin kie ska s sen en 
kis kas sen (vg!. DE JAGER, Verscheidenh. 
148 en Freq. 1, 268). Vgl. ook KIL.: "k a s sen, 
kis sen, stridere, tanquam ferrum candens in 
aquam missum." Zie ook KIEZELEN. 

kiezelen, zw. ww., trans. Kietelen, kittelen, licht 
aanraken. 11 Pas op, ik zeI je kiezelen! Ken-je 
niet teugen 'en beetje kiezelen? - Bij het 
kie zei e n van kleine kinderen zegt men 
vaak: kie z e-k i e z e-k i e s! Zo ook elders. -
VgI. KIEZELTJE. 

kiezeltje, znw. onz. Gekrieuwel, kitteling, met de 
wijsvinger in de hand van een kind. 11 Hou 
op je ,hand, ik zal je verkopen een groot stuk 
land: Land, zand, huis, hof, vullis en stof, kalf 
en koe, en een klein klein kiezeltje toe (kinder
rijm). 

Kijfakker, znw. m. Naam van een stuk land te 
Westzaan, in de Middel. Thans onbekend. 11 

Een acker landts genaempt diekijffacker, 
Hs. T. 50, fO 140 VO (aO 1600), provo archief. 
- Een k ij fa k k e r is een akker, waarover 
"kijf" of geschil is. Zie verder op KIJFVEN. 

kijfgat, znw. onz. Een gat in een dijk, over 
welks opmaking "kijf" of geschil heerst. 11 (De 
aannemers moeten hun park dijk opmaken en 
wel tegen elkaar aansluiten door overstorting 
van aarde op het park van de ander) ende soo 
iemand sijn hoofden (d.i. de uiteinden van 
zijn park) tot kijffgaaten laaten leggen, sal 
verbeuren een boete van ses guldens, en sullen 
soodanige kijfgaaten by de gemagtigde van 
de besteeders effen en slegt doen gemaakt 
werden, Hs. bestek dijkwerk (aO 1718), archief 
v. Assendelft. - Evenzo in Oost-Fries!. en 
Nederduits!.; zie KOOLMAN 2, 205 op k î f gat. 
- Vg!. KIJFAKKER, KIJFVEN. 

Kijfven, znw. vr. Naam van een stuk land onder 
Assendelft. 11 Een stuck landts genaempt de 
Kijffven, groot omtrent drie koeven, Hs. los
rentebrief (aO 1585), archief V. Assendelft. Die 
kijffven, Stoelb. Assend. fO 31 VO (einde 16de 
e.). - Wellicht behoort hierbij ook de Ki ef-



Kijfven - Kil 

ven in het Noordend te Krommenie. 11 Kieff
ven, Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 31; aid. 
(aO 1680), JO 17. - Een k ij f ven is een ven, 
waarover "kijf" of geschil is. Vgl. KIJFAKKER 

en KIJFGAT. Onenigheden over dijkplichtigheid 
en dergelijke kwamen dikwijls voor, en ver
schillende daarbij betrokken dijken en landen 
hebben hiervan hun naam gekregen. Vgl. Mn/. 
Wdb. op kijf en kijfwaert, als ook de 
daar vermelde plaatsnamen Kijf hoe k, 
K ij f kam p, K ij f pol der, K ij f w a a r d, 
en zie KIBBELAAR en KLAMDIJK. 

kijken, st. ww., intr. Zegsw. Dat kin d k ij kt 
ase e n b ij (van een zeer klein kind, dat flink 
uit zijn ogen kijkt) - Hij k ij kt 0 f hij p e n
n e mes sen pis sen moe t, hij ziet erg 
zuur. - Hij k ij kta s een sn 0 e kop 
zo 1 der, zie op SNOEK. - Dat is k ij k van 
a f (of k ij kaf), het is duur, maar zeer duur
zaam. Een vrouw die, in plaats van goedkope, 
een zeer dure en deugdelijke stof voor een 
japon heeft gekocht, zal b.V. zeggen: "Dat is 
kijk van of" en daarbij denken: 't is voor je 
leven. Evenzo zegt men: "daar moet je van 
ofkijken", van de dure prijs nl., en alleen 
letten op de deugdelijkheid. - Zie b ril 
k ij ken op BRIL Il, en vgl. KIJKJE, KIJKUIT, 

POTTEKI]KER, SCHELEKJEK en SPULLEKJEK. 

kijkje (uitspr. kaikie), znw. onz. Zegsw. 0 mee n 
k ij kj e kom e n, slechts komen kijken en 
verder niet. 11 Ze kwamme om gien kaikie mit 
dat koppie doen (ze raakten hem met koffie
drinken, ze tastten behoorlijk toe), Sch. t. W. 
277. 

"kijk-over-de-heining, znw. Benaming voor boek
weitegort (Jisp). 11 We eten vanmiddag kijk
over-de-heining. 

Kijkuit, znw. m. Naam van een stuk land te 
Jisp. I1 De Kijkuit. 

kijnd, znw. onz.; zie KIND. 

kikkebik, znw. Alleen in de uit dr. all e kik k e
b i k ken, alle ogenblikken. 11 't Is alle kikke
bikken weer an. Ze loopt hier alle kikkebik
ken voorbij. - Te Mijdrecht zegt men k I ik k e
b i k in dezelfde zin, in de Beemster kik k e
mik. Aldaar is ook gebruikelijk ge e n 
kik k e m ik, geen ogenblik, b.V. dat kind kan 
geen kikkemik stil zijn (BOUMAN 53). - Vgl. 
de uitdr. kik ken noc h mik ken, kikken 
noch zich verroeren, die reeds in het Mnl. 
voorkomt (Mnl. Wdb. lIl, 1426) en nog in 
verschillende N.- en Z.-Nederl. streken bekend 
is (hij dorst kikken noch mikken, zonder kik
ken of mikken, hij weet van kikken noch 
mikken). - In de Worm er beduidt kr i 'k k e
mik ken (zie aldaar) voortdurend heen en 
weer bewegen, beweeglijk zijn, raggen. - All e 
kik k e mik ken zal dus zijn bij elke kik, bij 
de minste beweging die men maakt, d.i. elk 
ogenblik. 

kikker, znw. m. Daarnaast 'kikkerd. - 1) Kik
vors; zie de wdbb. - Zegsw. Ver e n plo k
'k e n van een kik k e r, het onmogelijke 
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verrichten. I1 Plok jij ers veren van 'en kikker! 
- E r zit een kik k e r din mek e e 1, ik 
ben hees, ik heb iets in de keel dat mij in het 
spreken belemmert; vgl. bij VAN DAI.E een 
p u i tin dek e e 1 heb ben in dezelfde zin. 
- Een kIe u m s e kik k e r d, een koud
kleum. I1 Wat ben-je 'en kleum se kikkerd. -
Vgl. KIKKERIG. 

2) Een soort van wervels; kleine houten 
klampjes, die om een spijker draaien en 
dienen om luiken, enz. vast te zetten. Achter 
de molenroeden zit een groot aantal ki k
k ers om de borden vast te houden. 11 Vijftig 
kikkers, Invent. molenmakerij (aO 1846), 
Zaanl. Oudhk. - Ook noemt men zo de 
ijzeren of koperen werveltjes (harpjes) aan 
een venster, waardoor het openschuiven van 
buitenaf wordt belet. In deze zin ook vaak in 
verkl. kik k e r t j e. 
3) Naam van een stuk land te Westzaan, in 
de Middel. Naamsoorsprong oIlbekend. 11 De 
Kikkert. 

kikkeren, zw. ww., trans. In de zegsw. ik zei 
'e m kik k ere n, ik zal hem wel krijgen. 

kikkerig, bnw. Verkleumd, zo koud als een 
kikker. 11 Wat ziet-i der kikkerig uit. Ik ben 
toch zo kikkerig. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 53). 

kikkerlil, znw. onz. Kikkerrit, kikvorsenschot. il 
Kijk, wat drijft er weer 'en krkkerlil in de 
sloot. - Evenzo spreekt men in Friesl. van 
kik k eer d)d ril. - L i I behoort bij 1 ill e n, 
trillen, beven. 

Kiksloot, znw. vr. Naam van een sloot bij 
Krommenie. 

kil (I), znw. vr. Koude, kilheid. 11 Maak de 
kachel voor 'en uurtje an, dat de kil uit de 
kamer is. Zet de melk binnen, dan gaat de kil 
er wat of. - Het woord is ook elders in Holt 
bekend en komt ook voor bij HOOFT; zie 
OUDEMANS, Wdb. op Hooft 474. In de oudere 
vorm kil d e vindt men het bij KIL. en BRE

DERO. Vgl. verder Ned. kil, bnw., en FRANCK 

444 op kil. 
Kil (IJ). znw. vr. Naam van een water onder 

Assendelft. 11 Schout en Schepenen ... ordon
neren by dese: de Kil, strekkende van de 
Nieuwe Overdykinge af tot de Meer (Wijker
meer) toe, aen de zyde van Assendelft, wel 
schoon en klaer op te maken tot de wydte van 
vyf voeten, synde aen de over-zyde mede vyf 
voeten, dus in syn geheel tien voeten, Handv. 
v. Assend. 242 (aO 1667). Het overdyken van 
de Kil tussen de... Assendelver- en St. 
Aegten-dyk (aO 1718), aid. 296. Een Molen, 
van soodanig een grootte als benoodigt sal 
syn ... om het water uyt den Ham in de Kil 
op te malen (aO 1719), aid. 311. - De eigen
lijke betekenis van kil is waterloop, afwate
ring. 11 Een geschil ... roerende die tochte of 
Sluys van de visscherye van den Nyeuwen
dam. .. (is aldus) getermineert ... : dat sy 
geenrehande touwen (vistuig) in der rechter 
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kille van den diepte setten en souden, die 
totten gate van den Nyeuwendam dienden ... , 
ende dat die voirsz. kille vier voeten (1. roeden) 
wyt wesen soude; was voirt verclaert... dat 
sy tot ghenen tyden in der kille visschen, noch 
netten setten en souden, Handv. v. Assend. 
65 (aO 1471). De suppliant (heeft) dese vis
scherye van den Nyeuwendam, met alle die 
tochten ende toebehoren van dien, beseten, 
rustelyck ende vredelyck, ende als yemant 
gepoecht heeft eenige vuycken ofte corven te 
seHen in de tochten of killen vairsz., soe heeft 
(hy) ... se altyt opgehaelt ende doen ophaelen, 
sonder eenige contradictien, aid. 97 (aO 1543). 
- Vgl. ook: 't Vuyle water ende slibber, dat 
uyt de Haerlemmer-Meer komt ... , moet 
mede sijn plaets hebben hier of daer, achter 
in die inwijcken, ende in de hoppen, daer den 
stroom sijn loop ende gangh niet hebben en 
mach: maer daer den kil nau is, daer moet het 
nootwendigh sijn sohuring ende diepte houwen, 
LEEGHWATER, Haerlb!, 12. - Zie verder Mnl. 
Wdb. lIJ, 1427 op ki II e. 

kilopond, znw. onz. De N.-Hollandse boeren 
spreken van pon den en k i lap 0 n den 
voor oude en nieuwe ponden. Een pon d is 
Vz, een kilopond "1, kg. 

kimme, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Bij de 
kuiperij. Kim, de over de bodem uitstekende 
rand van een ton of kuip. 
2) Op een schip. Zekere balken aan weers
kanten onder langs de gehele zijde van het 
schip, tussen de zitters en de oplangers. Men 
onderscheidt de bin n e n- en de b u i t e n
kimme. 

kin, znw. vr.; vgl. KEVEL KIN. 
kind, znw. onz. Meerv. kin der s en ki n

der e n. Daarnaast soms nog k ij n d. Eertijds 
ook kiend; het meerv. kienders wordt te 
Assendelft nog gehoord. 11 Endt (ende) doen 
hebben wy met maelkander het overgelaeyt, 
hoe wy het met de 2 kienderen sou den stel-
len ... ; ende of daer 1 kient quam te ster-
ven ... , Hs. (Oostzaan, aD 1673), provo archief. 
- De vorm kie n d leeft nog op Tessel; k ij n d 
hoort men ook in Waterland (BOUMAN 53) en 
te Amsterdam. In de 17de e. komt k ij n d, 
meerv. k ij ere n, o.a. voor bij BREDERO en 
HOOFT. In het Stad-Fri. kie n, meerv. 'k i e n
der s. - Zegsw. Kin der e n moe ten 
sta a n, wan t dep rin s z ij n p a a r den 
sta a n ook (gezegd als er voor de kinderen 
geen stoel meer over is). - 't 1 s een dood 
kin dj e met een 1 am ha n d je, 't is een 
ding van niets, het heeft niets te betekenen. -
Dat kin dis z w a a r g e h a a I d, overdr. 
die zaak is met grote moeite tot stand ge
komen. - Een kin dom een b 0 0 d s c hap 
st ure n, (bij het kaartspelen) aftroeven met 
een lage troef, die kans loopt overgetroefd te 
worden. Evenzo elders; zie Ned. Wdb. lIl, 381. 
11 Och kom, stuur gien kind om 'en bood
schap. - Zie nog een zegsw. op BAREND, en 

Kil- kippen 

vgl. de samenst. HOEREKIND, STEEKIND. 
kink, znw. m. Slag. Zie KINKEN. 11 Ik zeI je 'en 

kink voor je bakkes geven. Hij kreeg 'en kink 
om zijn snoet. - Ook elders bekend. 

kinken, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: 1) Met de 
vuist slaan. 11 Dat's gemien om me in me ge
zicht te kinken. - VgI. KINK. 
2) Bij de smederij. Velzen, klinken, ijzer over 
elkaar slaan en met pennen vastmaken. 11 Hij 
is bezig mit 'et uitend (eind) van 'en kachelpijp 
te kinken. De boom van die ijzeren bak moet 
'ekinkt worden. - Vandaar die h t kin ken, 
v ast kin ken; zie die woorden. 

kinnetje, znw. onz. Napje; b.V. het blauwe 
napje in de emmers van de melkboeren. -
Kin net j e is oorspronkelijk de benaming 
van een bepaalde maat en heeft als zodanig 
verschillende afmetingen. Zie Tijdschr. 11, 
53 vlgg. en Mnl. Wdb. lIl, 1429 op kin d e
kij n. 

kip (I), znw. vr.; zie de met kip beginnende 
artt. en vgI. de samenst. NAAIKIP. 

kip (II), znw.; zie KIPJE. 
kipje (uitspr. kippie), znw. onz. - 1) Bij hout

handelaars. Een klein vlotje balken, een par
tijtje hout. 
2) Een bundeltje hout, afval van hout, dat 
arme mensen op de werf van een houtzaag
molen bij elkaar sprokkelen voor brandhout. 
Iemand die aan de molens kipjes ophaalt heet 
st ra n der. - Vgl. Mnl., Mnd. kip, bundel; 
b.V. een kip vlas, een kip huiden, een kip 
stokvis, welke laatste term nog in gebruik is. 
Zie verder de wdbb. op kip. 

kipJander, znw. vr. Scheldnaam der Assendel
vers; afkomstig van het groot aantal kippen, 
dat te Assendelft gehouden wordt. I1 Assen
delver kiplanders. 

kippedraf, znw. m. Sukkeldraf. II Hij loopt op 
'en kippedraffie. 't Gaat op 'en hebbel en 'en 
drebbel en 'en kippedraf. - Een kip P e dra f 
is ook elders bekend. 

kippedrift, znw. vr. Gejaagdheid, driftige haast. 
Ir Ze heb altijd zo'n kippedrift in der lijf. Heb 
nou maar niet zo'n kippedrift. - Evenzo 
elders gebruikelijk, ook in de vorm kip p e
tjes drift. 

kippedrit, znw. m. Kippedrek. Zie DRlT. 11 

Smeer wat kippedrit op je lip, dan zeI je snor 
wel groeien. 

kippe-ei, znw. onz. Daarvoor te Assendelft 
kip e i. Zie de wdbb. - Ook hier en daar 
elders spreekt men van kip e ier e n. 

kippen, zw. ww., intr. 1) In de uitdr. met het 
kip pen van de dag, met het krieken, het 
aanbreken van de dag. Thans verouderd. 11 

(Hy) sond' op den 27. met het kippen van den 
dag syn Bok (sloep), om tyding te brengen, 
aan de andere Schepen, Reys na de Oost-Indo 
7 voo 
2) Daarnaast soms k u p pen. Bij ti mme r
lieden en molenrnakers. Schuin opwaarts gaan, 
oplopen; van een balk die met voorloeven aan 



kippen - kladoddertjespap 

een andere balk is bevestigd, wanneer de lip 
niet met de balk in de waterlijn ligt, omdat 
het andere einde daarvan moet aansluiten bij 
een hoger gelegen balk, zoals b.v. bij scheeps
hellingen, in sommige gedeelten van mQlens 
enz. Het tegenovergestelde heet d r u i pen. 11 

Die balk kipt. Hij moet 'en bietje kippen. -
Zie verder KUPPEN, alsmede OPKIPPEN. 

kirgen, zw. ww., intr. Hijgen, benauwd zijn, 
strijden (de Wormer). Synon. hichten; zie 
aldaar. 11 Hij kirgt er nag al wat om (van 
iemand die op het uiterste ligt, doch maar niet 
kan sterven). Je hebbe der heel wat mee te 
kirgen (je hebt het erg benauwd; ook: je hebt 
heel veel moeite met iets, of om iets er boven 
op te houden). - Evenzo in de Beemster. 11 Hij 
kirgt er om, wat heeft zij er lang om gekirgd 
(BOUMAN 54). 

kirrie-kirrie (met klemt. op kir), in de uitdr. 
't i ski rr i e-kir ri e 0 f 't i ski r ri e
k i r ri e a n, 't is net aan, ternauwernood. I1 

't ZeI kirrie-kirrie wezen. 'k Ben nog mit de 
trein mee'ekommen, maar 't was kirrie-kirrie 
an. - Sommigen zeggen ook: 't is kir r i e
k a r ri e a n. Vgl. KRI-KRI. - In Gron. zegt 
men in soortgelijke zin ka r-k a r en ka r
o m-k a r (MOLEMA 191b). 

kisgat, znw. onz. Luchtgat boven in een boeren
huis, op de hooizolder; evenzo in een hooi
berg. [I De zwaalfies (zwaluwen) vliegen deur 
de kisgaten binnen. - Zegsw. 't 1 sin d e 
pispot gewassen en in het kisgat 
ge d r oog d (van iets dat vuil is). Vgl. 
dezelfde uitdr. bij HARREBOMEE 1, lxvij met 
hen neg a t Lp.v. kis gat. - Het woord 
kis gat is in geheel N.-Holl. gebruikelijk. 

kis kis, znw. Broodsop; de spijs, die eertijds op 
de 2de Kerstdag werd gegeten (Zaandam). 11 

Ik hou toch zov'eul van kiskis. Vanmiddag 
eten we kiskis. - Vgl. KOESKOES. 

kist, znw. vr.; vgl. DAKKIST]E. 

kit, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Kan. Vooral in 
de samenst. 0 I i e kit. Blikken, dikwijls ver
lakte tuitkan voor olie. Synon. klik en klit; 
zie aldaar. 
2) In deze zin ook ket. Wateremmer. - Ook 
elders in Holland. 

kitband, znw. m. Daarnaast kit t eba n d. Bij 
de kuiperij. Zeker soort van band om de 
vaten te binden, een hoepel van omtrent 3 
voet lengte. Vgl. STOELBAND. - Een kit ban d 
is eigenlijk een hoepel gelijk die om kitten 
(kleine kuipen of emmers) wordt gelegd. Vgl. 
de wdbb. op kit en zie HALBERTSMA 305, 
MOLEMA 170a. 

kitteband, znw. onz.; zie KITBAND. 

kittertje, znw. onz. Een klein scheurtje (Krom
menie). 11 Der is 'en kittertje in dat laken. 
Kijk, je heb 'en kittertje in je rok. - Synon. 
hittertje; zie aldaar. 

klaai, znw. vr.; zie KLEI. 

klaarbak, znw. m. Bij vissers. De vlakke houten 
bak, waarop de netten worden geklaard 
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(schoongemaakt, van ontuig gereinigd). Zie 
KLAREN. 

klaarschraag, znw. vr. Schraag die gebruikt 
wordt bij het klaren (schoonmaken). Zie 
KLAREN. 

klaarstelling, znw. vr. Stellage die gebruikt 
wordt bij het klaren (schoonmaken). Zie 
KLAREN. 11 Hier verhuurt men klaarsteIlings. 
Een klaarstelling te huur. 

klaarster, znw. vr. Schoonmaakster. Zie KLAREN. 

11 Een Iklaarster gevraagd. Morgen moet de 
klaarster 'et zolder maar doen. Wanneer de 
kerk wert geklaart, met die klaarsters deselve 
te mogen logen oft schrobben, Hs. (aO 1731), 
archief v. Wormerveer. 

klaartijd, znw. m. Schoonmaaktijd. Zie KLAREN. 

11 Toekommende week begint bij ons de klaar
tijd. Mit klaartijd moet je maar niet kommen, 
dan is toch 'et hele huis op stel. 

klaas, znw. m. Zie de wdbb. - In verkleining 
k I a a s i e. Bij de kuiperij. Een soort van 
knijpertje, dar bij het binden van een vat op 
de band wordt gezet om de duigen bij elkaar 
te houden. Een onbedreven kuiper heeft vele 
k I a a sj e s nodig om te voorkomen dat het 
vat uit elkander valt. 

-klad (l), znw.; zie MODDEKLAD. 

klad (11), znw. vr. Meerv. kladden. Zekere 
plant. Klis, Lat. Arctium (VAN HALL, (Landh. 
Flora 116). Evenzo elders in N.-Holl. (Taal
gids 1, 113). Reeds bij KIL. k I a d d e, Holl. 
j. k I i s s e, lappa. - Daarnaast ook k I a d d e
bos sen, welke benaming ook elders bekend 
is; zie VAN HALL t.a.p. 11 Gras, Stickelen, 
Brande-Netelen, Kladde-Bosschen, Mostert off 
Raap-Saat, ende alle andere Onkruyt en 
Ruygte, Keuren v. d. Beemster 2, 196. 

kladdebos, znw. onz.; zie KLAD 11. 
kladdeboteren, zw. WW., intr. Gewoonlijk in 

de vorm k I a d d e bot ter e n of k 1 a d d e
b u t te ren. Half werk doen, zijn arbeid slecht 
verrichten, knoeien. 11 Ikken zok (tu Ik) 
kladdebotteren niet zien. Hij kladdebuttert 
maar wat. - Het woord komt ook voor bij 
WOLFP en DEKEN, b.V. Will. Leevend. 4, 311: 
"Die mensengeur moet er zo schoon weer uit; 
't is anders by my maar kladdebotteren". Vgl. 
Ned. k I ad d eb 0 ter, vuil vrouwmens. Zie 
verder DE JAGER, Freq. 2, 228. 

kladder, znw. m.; v'gl. GISTKLADDER. 

kladodder (met klemt. op dod), znw. m. lets 
dat dik en kladderig is (de Wormer). In ver
sohillende toepassingen: Van de grote stront
dotten (dotten wol, die met drek bevuild zijn) 
der schapen. 11 Hè, wat 'en kladodder! - Van 
klonters modder. 11 Wat heb dat peerd 'en 
kIadodders modder an zijn poten. - Van een 
pruim tabak. 11 Ik zeI der nag (nog) maar 'en 
kladodder bij doen. - Ook van een dikke 
meid, een dikke kloen. 11 't Is zo'n kIadodder. 
'En kladodder van 'en meid. - Vgl. DODDEL 

en KLODDER. 

kladoddertjespap, znw. vr. Benaming voor 
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klonterige brÜ. Vgl. KLADODDER. 11 Die kladad
dertjespap lust ik niet. 

klak (I), znw. vr. Modderspat, vlakke klonter 
vuil. 11 De klakken modder zitten an dat peerd 
zen poten. - Het woord komt met soortgelijke 
betekenissen in de meeste Germ. talen voor; 
zie TÜdschr. 11, 60. 

klak (11), bijw. Klakkeloos, plotseling, onver
wachts. 11 Wat komt die donderbui klak op
zetten. 't Was wel klak, maar we hewwe 'em 
toch direct vort'estuurd, toe we morken 
(merkten) dat-i stal. 'En ding ken toCih klak uüc 

kommen. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 

54). V gl. TÜdschr. 11, 62: kl a k kei 0 0 s. 
klakje (uitspr. klakkie), znw. onz. Kalotje, (flu

welen) mutsje van oude heren. 11 Ik draag in 
huis 'en klakkie. - Elders voor pet; zie VAN 

DALE en DE BO op kl a k, k I a k k e, en vgl. 
Fra. c I a q u e. 

klamaai (met klemt. op maai), znw. m. Drek. 
Ook in de samenst. h 0 n dek 1 a m a a i, 
kat t e k I a m a a i. 11 Trap niet in die klamaai. 
Dat's hondeklamaai. - K I a mei is ook in 
Utrecht en Gelderland bekend; in Friesl. sprak 
men vroeger van ho n nek a I mei (HAL

BERTSMA 747). 
Klamdijk, znw. m. Naam van de dijk, die ligt 

op de banscheiding van Krommenie en Assen
delft. Deze dijk is thans voor een goed deel 
verdwenen. 11 Hij woont bij de Klamdijk. Aent 
oost den Clamdijck, Hs. U. 137 (Krommenie, 
aD 1598), provo archief. - Een kl a md ij k is 
een dÜk waarover geschil is; vgl.: "clamdijk, 
dat in Westfriesland zoveel te zeggen is als 
kijfdijk of contentieuse dijk", aangehaald Mnl. 
Wdb. 111, 1475. Vgl. ook Kaart v. d. Uytw. 
SI. 9, waar een molen op Wieringen "CIam 
Molen" wordt genoemd. - Over verschillende 
twisten naar aanleiding van deze Assendelver 
K I a m d ij k zie men de "Nasporingen" achter 
het Verslag over de toestand van Assendelft 
over 1886. Toen de oorsprong van de naam in 
vergetelheid was geraakt, begon men soms 
ook C I a m p d ij k te schrijven (b.v. in een 
Hs. van 1771, arohief v. Assendelft), menende 
dat de dijk zo heette, omdat hij ingeklampt 
was tussen de Ooster- en Westerdijk. Ook 
thans nog 'hebben sommigen deze mening. -
Ook stukken land aan de Klamdijk dragen 
deze naam. 11 Jan Meyndersz. klamdijck, 
Maatb. Assend. (aD 1633). - Zie ook KLAMMAD 

en KLAMMEN, en vgl. KIJFVEN. 

Klammad, znw. onz. Naam van een stuk land 
in het Zuidend van Krommenie. Thans naar 
het sohijnt onbekend. 11 Klammat, Maatb. 
Kromm. I (aD 1639); Polderl. Kromm. (aD 
1665), fO 101; aid. (aD 1680), JO 58. - Het 
K I a m m a d zal een mad lands zijn geweest, 
waarover "klam" of twist was. Wellicht lag 
het aan de K I a m d ij k; vgl. aldaar. 

klammen, zw. ww., intr. Kibbelen, twisten. 11 

Die kinderen klammen alan (telkens). Zitten 
joIlie weer te klammen? Dat kibbelen en 

kladoddertjespap - klap 

klammen moet ers ophouwen. - Ook in de 
zin van vechten. 11 Wat ben die jongens an 'et 
klammen. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOU

MAN 54); reeds in de Middeleeuwen: Soe en 
moet nyemant kiven noch clammen op twe 
roden an den gherechte, op een boet van tien 
scellinc (keur v. Sybekarspel, 15de e.), Wfri. 
Stadr. 2, 327. In de 16de e. vindt men het b.V. 
bij VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 42 en 69: 
"Door veel c1ammens, en twistigh bedrijven, 
zijnder veel Geesten ghecomen tot bederven" 
en "Kijvet noch clamt, doet oock geen stoute 
daden". Zie verder DE JAGER, Freq. 2, 233; 
Mnl. Wdb. op cl am en clammen; BUITEN

RUST HETTEMA, Bijdragen t. h. Ofri. Wdb. 77. 
- Vgl. GEKLAM, KLAMDIJK, KLAMMAD. 

klamp (I), znw. m. Een houten uitsteeksel, om 
iets aan vast te maken, op te hangen, om iets 
tegen te houden of te steunen, enz. Ook een 
houten belegstuk, dat dwars achter planken 
of balken wordt gesPük~rd om deze bÜ elkaar 
te houden of meerder stevigheid te geven. 
Evenzo elders gebruikelijk; zie de wdbb. 11 

Slaan maar 'en klamp an de muur. Er is 'en 
klamp van 'et droogrek ofebroken. De zeilen 
ben achter de klamp (de molenzeilen zijn op
gerold en achter de klamp weggeslagen). - As 
er maar 'en klamp achter de deur 'esloegen 
wordt, dan houdt-i 'et nag wel. - Vgl. de 
samenst. BAST-, DEUN-, DWARS-, KEER-, KRUIS-, 

LANGEHALS-, LANGS-, RIJ-, SLiNGER-, SPIEGEL-, 

STAART-, STOOT-, TORNKLAMP. 

klamp (II), znw. m. Hooischelf, een ronde of 
vierkante stapel stevig opgetast hooi van een 
paar meter hoogte. - De klampen staan in 
de onmiddellijke nabijheid der boerderij en 
zijn niet door een kap of muren tegen het 
weer beschut. Ook hooi k I a m p; vgl. aldaar. 
11 Der stane (staan) drie klampen hooi op onze 
worf (werf). Ze hebben 'en klamp hooi in de 
brand 'estoken. Ik loof, dat de klamp begint 
te broeien. - Evenzo elders in N.-Holl. (BERK

HEY, Nat. Hist. 9, 218). In Friesl. in klampe 
(klampke) heao Volgens VAN DALE is een 
k I a m p een hoop (hooi), die door inzakking 
is gevormd. Ook Ndd. k I a m p beduidt hooi
hoop (SCHÜTZE). Vgl. Vla. k I a m p, vier
kante hoop aarde, mest, bakstenen (DE BO, 

SCHUERMANS), Eng. c I a m p, aardhoop om 
veldvruchten in te bewaren, stapel bakstenen. 
Zie verder Mnl. Wdb. op clampe, FRANCK 

en KOOLMAN op k I amp. 
Klampakker, znw. m. Naam van een stuk land 

te Zaandijk. V gl. KLAMP 11. 11 Het Klampstuk 
en de Klampakker. 

Klampstuk, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Zaandijk. - Zie KLAMPAKKER. 

klang, znw. m. Bij het maken van een zinken 
dak. De zinken bekleding der roeflatten. Zie 
verder op ROEF. 

klap (I), znw. ma. Zie zegsw. op ROED, ZES en 
ZWAAIEN en vgl. SPANKLAP en KLAPPEN. 

klap (II), znw. vr. Verkl. k I a p p i e. Klep, in 



klap - klauwijzer 

de verschillende betekenissen van dit woord. 
Zie de wdbb. 11 De klap van een pet, van een 
broek, van een duiventil, van een flaptafel, 
enz. - Op de Koog ook voor de schuin tegen 
de kant van een schouw geplaatste planken 
met dwarslatten, waarover de rijtuigen in en 
uit dit vaartuig rijden; elders post, zie aldaar. 
- Te Assendelft ook in de zin van klapbrug. 
11 Klappen dat benne ophaalbreggen. 

klapbuul, znw. m. In enkele verfmolens. Een 
buil die door middel van een spanstok in 
beweging wordt gebracht. 

klapbuulkist, znw. vr. De kist die de klapbuul 
omgeeft. 

klapmand, znw. m. Mand met één hengsel, die 
met een klep gedekt is. - Evenzo elders in 
N.-Holl. 

klapmuts (uitspr. klapmus), znw. vr. - 1) Muts 
met kleppen; weinig gebruikelijk. - Overdr. 
van de bellen, die zich bij een stortregen op 
het water vertonen. 11 't Regent puur (tamelijk) 
hard, ik zien klapmussies op 'et water. Het 
regent klapmussies. 
2) Overdr. Bij molens. - a) De metalen (kope
ren) bus, waarmede het voorste gedeelte der 
molenas bekleed wordt om het hout tegen het 
weer te beschermen. Dek I a p m uts, die 
het middelpunt van het kruis der roeden 
vormt, dient meteen tot versiering. 11 Een 
koperen klapmuts, Verkoopings-Catal. van 
molenafbraak (Koog, aO 1793), Zaanl. Oudhk. 
- b) In oliemolens; onder de laad. De ijzeren 
plaat met omgebogen randen, waarmee het 
bovendeel van het blok is bekleed, om het 
voor afslijting te behoeden. 

klappen, zw. ww. Zie de wdbb. - 1) Intr. Een 
klappend geluid geven. 11 Zoenen dat 'et klapt. 
Je moete niet zo mit de deur ,klappen (de 
deur niet zo hard dichtslaan). - Vgl. DICHT

KLAPPEN, TOEKLAPPEN. 

2) Trans. Verklappen, oververtellen. Zie een 
zegsw. op ZUSTER. 

klapperen, zw. ww., intr. Klepperen, voort
durend klepperend heen en weer gaan. Niet 
bij VAN DALE, doch ook elders gebruikelijk. I1 
Hè, wat klappert die deur, doen 'em in 't slot. 
- Ook klapperhoutjes tussen de vingers laten 
kleppen. 11 Hij ken zo lekker klapperen. 

klapperhoutje, znw. m. Meestal in het meerv. 
Klaphoutjes, kleppers, houtjes die men snel 
tussen de vingers heen en weer beweegt en 
tegen elkaar doet kleppen. - Evenzo in het 
Stad-Fri. - Vgl. KLAPPEREN. 

klaren, zw. ww., trans. Schoonmaken. 11 Je 
moete de bedslaningen (onderlagen van het 
bed) mit wapeling (zeepsop) klaren. Morgen 
moet 'et zolder 'eklaard worden. We beginnen 
toekommende week te klaren (grote schoon
maak te houden). (Betaald aan) Dirk Lavijn 
voor hetgeen de vrouw te goed hadde van 
klaren f 5: 5, Cassaboek v. h. weeshuis (aO 
1762), aroh. v. Zaandijk. - Zegsw. 'k Moet nog 
klaren, ragen, Jan bakeren en taaien (bal-
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let jes) halen (gezegd om iemand voor de gek 
te houden, die het erg druk heeft of het zich 
erg druk maakt). - Bij vissers. Den e t ten 
k I are n, de gebruikte visnetten van ruigte en 
ontuig reinigen. - K I are n, klaar, helder 
maken, heeft aan de Zaan de speciale beteke
nis van schoonmaken aangenomen. Zie ook 
KLAARSTER en de samenstelling KLAARBAK, 

-SCHRAAG, -STELLING, -TIJD. 

klauw, znw. m. Daarnaast kie e u w. Zie de 
wdbb. - 1) Het uiteinde van poten, met de 
nagels. 11 Wat heb die kat 'en scharpe 
kleeuwen. - Ook hand. 11 Hou je kleeuwe)1 
thuis. - Voor de grap ook van handséhoenen 
of wanten. 11 Ik zei me klauwtjes maar weer 
andoen. Jongen wat ben-je mooi mit die 
zwarte klauwen. 
2) Koeie- of paardekoot. 11 Ik heb 'en kleeuw 
van de slager 'ekregen. - Met lood gevuld 
worden zij ook gebruikt om te koten. V gl. 
KLAUWEN. 

3) Bij de landbouw. Een ijzeren haak met vier 
tanden, aan een steel, die gebruikt wordt om 
mest af te halen. 11 Neem maar 'en kleeuw 
mee. 

klauwen, zw. ww. Daarnaast kIe e uwe n. Zie 
de wdbb. - 1) Trans. Krabben. 11 Ik durf de 
kat er niet vandaan te halen, want ik ben 
bang, dat-i me kleeuwt. - Bij boeren ook voor 
het zachtjes krabbelen met de vingertoppen 
onder de staart der koe, om deze onder het 
melken te doen stilstaan. 11 Jan, gaan effies 
mee nê 't land: de witvoet wuI niet stilstaan, 
den ken-je 'em effen klauwen. 
2) Intr. Koten. Zeker jongensspel; zie verder 
op KOTEN. Ook bij het zogenaamde pompen 
(zie aldaar, 2). De knikkers wegnemen; wat 
de overige spelers geoorloofd is, indien er 
geen enkele knikker in het kuiltje blijft liggen. 
Ook wel banken genoemd. De benaming 
kl a uwe n is thans in onbruik en slechts aan 
enkelen nog bekend. Zie KLAUW 2. - Het 
woord was vroeger in N.-HolI. algemeen. 11 

Aauwe wille wy t'samen klaauwen?, BREDERO, 

Spa. Brab. 285. Item en sal hem niemant ver
vorderen te troeven, met dobbelsteenen te 
werpen, kaetsen, kooten, klauwen, tollen, 
pincken, knickeren ofte diergelijke dertelheyt 
te bedrijven inde kerck ofte buyte de kerck 
opt kerckhof of daeromtrent op de boete van 
20 stuyv. (keur v. Schermerhorn, aD 1659), 
VAN ARKEL en WElSSMAN, N.-Holl. Oudheden 
lP, 57. 

Klauwershoek, znw. m. Naam van een buurt te 
Zaandam; zo genoemd naar de kl a uwe r s 
die er vroeger, toen de scheepsbouw nog 
bloeide, woonden. K I a uwe r s zijn breeu
wers; zie VAN DALE. 

klauwijzer, znw. onz. Gewoonlijk in de vorm 
kIe e u w ij ze r. In een pelmolen. De ijzeren 
staaf, die van boven in het steenspil vastzit 
en van onder in de rijn (molenijzer) grijpt, en 
zodoende de pelsteen doet draaien. Zie Groot 
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Volk. Mooienb. 11, pl. 9, en vgl. KROOK, 

Molenb. 56. 
klaver (I), znw. vr. Zegsw. Iemand op de 

k 1 a ver hel pen, hem er bovenop helpen, 
uit (financiële) moeilijkheden redden. - Hij 
i s wee rop dek I a ver, hij is er weer 
bovenop, hij is hersteld, na een ziekte. 11 Zo 
ben-je weer op de klaver? 

klaver (JI), znw. Een dikke snee roggebrood. 11 

Een dikke klaver roggebrood. Ik wil nog wel 
'en klaver hebben. 

klavier (I), (met klemt. op vier), znw. m. Alleen 
in de uitdr. 't is een wil dek 1 a v ier, het 
is een wildzang; van drukke kinderen, van een 
vlieg die voortdurend heen en weer vliegt en 
zich niet laat vangen, enz. - Zo ook elders in 
Hall. Vgl. Ned. k I a u wie r als benaming 
van zekere vogelsoort, waartoe o.a. de klap
ekster behoort. 

klavier (H), znw. Zegsw. Hij s I a a t ge e n 
kl a v ier t je 0 ver, hij doet aan alles mee, 
slaat niets hoegenaamd over. - Alleen in het 
meerv. k I a v ier e n voor handen. 11 Hij zit 
overal met zen klavieren an. Blijf er of met 
je vuile klavieren. - Ook in het Stad-Fri. 

kleed, znw. onz. Meerv. kleren en kleden. 
Zie de wdbb. - Bij de visserij. Een deel van 
een visnet, een gebreid stuk want. Een zegen 
bestaat uit zeven kleden, die aan elkander 
worden geboet. De daardoor ontstaande naad 
heet wet; zie aldaar. - Vgl. de samen st. 
ZEGENKLEED. 

klemerig, klemig, bnw.; zie KLIEMERIG, KLIEMIG. 

kleeuw, znw. m.; zie KLAUW. 

kleeuwen, zw. WW.; zie KLAUWEN. 

kleeuwijzer, znw. onz.; zie KLAUWIJZER. 

klef, bnw. Daarnaast k l,i f. Kleverig, tetsig, niet 
goed doorbakken, van brood en ander gebak. 
Zie synon. op KLIEMERIG. 11 Wat is dat ·brood 
klif. De ketelkoek is van binnen nog klef. -
Kie f is ook elders in Holl. en in Friesl. in 
deze zin bekend. In de 17de e. vindt men het 
ook gebruikt van kleverige vingers of handen. 
11 Derhalve zijnze de diefachtigste aller men
schen ... en de vingeren hebbenze zoo klef .. , 
dat alle geld ... dadelijk vasthangt en niet los 
te krijgen is, OUDAAN, Agrippa (ed. 1661), 
313. Met kleffe handen, van 't bloed haars 
Mans begruyst, OUD AAN, Toneelpoëzy 76. -
Vgl. KLEFFERIG. 

klefferig, bnw. Hetz. als klef; zie aldaar. 11 

Klefferig brood. De boffers benne klefferig. 
klei (uitspr. klaai), znw. vr. Zie de wdbb. -

A s sen del ver kie i, boter; thans onge
bruikelijk. I1 De Capiteyn (quam) eens seer 
vrolijk in huys, en seyde tegens Jan Luytsz 
(die omtrent thien jaren oudt was) en vry 
langs de vloer liep: Moogste wel Assendelver 
Klay? (verstaet Boter) ja antwoorde hy; komt 
ik sal se u sa dik op 't brood smeren, datse u 
by de neus opruld, wanneer gy my de waer
heyd sult seggen, op het gene ik u vragen sal, 
SOETEBOOM, Ned. Ber. 45. De Capiteyn haelde 

klauwijzer - klein 

de beloofde Assendelver Kley op Brood, en 
seyde ... , ald. 4. - Vgl. KLEIDIKKER, KLEIEN, 

KLEIERD, KLEIWEER. 

kleidikker, znw. m. In verkl. kie i dik k e r t je. 
Soort van taaie, kleiachtige zoetekoek, die met 
opzet niet goed doorbakken is. Vgl. DIKKER. 

kleien (uitspr. klaai;), zw. ww. intr. Klei halen 
uit sloten, baggeren. Thans ongebruikelijk. 11 

Item en sal niemandt voortaen gheoorlooft 
zijn te Baggeren, Modderen, Kleyen, ofte 
Slijck te halen uyt eenige gemeene wateren, 
of des Graeflickheyts gronden (keur v. Ken
nemerland, 17de e.) LAMS 199. Item, dat nie
mant voortaen, het zy Buiten-man, Burger 
ofte Inwoonder, hem en sal vervorderen inden 
Banne ende Jurisdictie van Wormer ende 
Jhisp, te kleyen in Schuyten, ofte op 't Landt 
met Beugelen trecken, spitten, delven, slachtur
ven of anders, ... noch egeen kley binnen den 
Banne op 't Lant mogen spreyen, aid. 204 
(l7de e.). - Evenzo verderop in N.-Holl. 11 

Item, dat niemant hem sal vervorderen in 
Slooten te klayen, ofte klay op te halen, op 
vier Roeden nae aen ander Luyden lant, op 
de boete van 42 schellingen (keur v. Aker
sloot, aO 1661), LAMS 485. 

Kleierd (uitspr. klaaiert), znw. m. Naam van 
stukken land onder Assendelft. 11 De cleyert, 
Polderl. Assend. I JO 109 rO (aO 1600). Die 
cleyertsven .in Henrick Ghijsz.-weer, aid. fO 

278 ra (aO 1600). Corne1is Heyntges, tcIeyers 
(ventgen?) (in Guerts-weer), Stoelb. Assend. 
ja 53 rO (einde 16de e.). (Een stuk land) ge
naemdt de Clayert; topperendt van de clayert 
(in Tammetjes-weer), Maatb. Assend. (aO 
1635). - Deze stukken zijn wel zo geheten om 
hun kleiachtige bodem. 

Kleigrond, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. il Die cleygront, 
Polderl. Assend. I f O 328 rO (aO 1600). Cley
grondt achter zijn huys, 1716 (roeden), aid., 
JO 330 ra. 

klein (uitspr. klain), bnw. Zie de wdbb. Tegen
woordig hoort men bij jongeren ook kl 0 i n 
(d.i. kl ij n), onder invloed van het Hollands, 
dat ei en ij niet onderscheidt. - De oude Holl.
FrL vorm kl i e n is thans verouderd en leeft 
nog slechts voort in enkele woorden; zie KLIE

NEN, BEKLIENEN, KLIENZERIG. Vroe·ger was deze 
vorm in Holi. algemeen. 11 Een ghemene vac 
(van een dijk) carter dan een roede, oec hoe 
cIiene, of hoe groet, dattet waer beneden 
eenre roede, dat sou verboeren (verbeuren) 
ghelike eenre roede voersz. (W.-Friesl., aO 
1319), VAN MIERIS 2, 212a. Soe wie binnen 
Leyden gaet sitten mit coren te vercopen bij 
den clienen monster, ende tgroete monster 
niet jegenwoirdich en is, ende coop van den 
coorn gemaict wort, 80 selmen dat cliene 
monster toe bezegelen mit twie scepene zege
len, Leid. Keurb. 260 (aO 1450). Want al die 
werlt, groot ende cIien, heeft God vervolt soe 
mildelijken, Van den SaCT. v. Amsterd. 5. Die 
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een dingh coopet onbesien, dick valt hem die 
mate te c1ien, VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 
88. Die gheluck ende heyl acht clien, sal 
haest zijn verderfnisse sien, aid. 113. - K li e n 
komt ook in Friesl. voor; vgl. EPKEMA 243 
vlg.: kl i e n, kl i ene r, k li e n s t e; k li e n
heftig, klienmoedig, klienserig, 
enz. 

kleinood, znw. onz. Eertijds ook kleinigheid, 
iets van weinig waarde. 11 Beta(e)ld aen Anie 
(d.i. Anje, Antje) Jan Pieterses ... van schuer
reIs (schuursel, schuurgoed) en ander klain
noije ,toe 't kerok scho(o)n te maken f 6-7-8, 
Hs. rekeningboek kerk W.-Zaandam, fO 17 rO 

(aD 1665), Zaanl. Oudhk. Aen Claes Aerentse, 
van spijkers en ander klaynnoije, somma 
f 10,-, aid., f O 21 rO (aD 1666). - In een 
dergelijke zin ook in het Mnl.; zie verder 
Mnl. Wdb. 111, 1517. 

kleintje, znw. onz. Een roggebrood van drie 
pond (1~i2 kg); de roggebroden worden ge
woonlijk op deze grootte verkocht. Eigenlijk 
is een kie int j e het vierde gedeelte van een 
(groot) roggebrood van 12 pond. Te Pur
merend spreekt men daarom van ver r e 1-
t jes. - Synon. v ij g j e; zie aldaar. 11 Een 
kleintje roggebrood. Haal ers 'en half kleintje. 
Wat is dat kleintje verbrand. 

kleinzeer, bnw. Daarnaast k li e n zee r. Hetz. 
als kleinzerig; zie aldaar. 11 't Is nochter, dat 
je zo kleinzeer benne. Wees toch niet zo klien
zeer. 

kleinzerig, bnw. Daarnaast k li e n z e r i g. Bang 
voor pijn, gevoelig voor de minste pijn. Zie de 
wdbb. 11 Ze is erg kleinzerig. Hè, wat 'en 
klienzerige jongen: om zo'n sneetje in je vinger 
te huilen! - K 1i e n is de oude Holl.-Fri. 
VOl'm van kIe i n; zie aldaar. Kl ie n ser i g 
is ook in het Stad-Fri. bekend. 

Kleiweer (uitspr. klaaiweer), znw. onz. Naam 
van een stuk land onder Assendelft, in Buiten
huizen. Thans onbekend. 11 Een stucke landts, 
genaemt cleyweer, Hs. U. 20, f O 44 V O (aD 
1581), provo archief. tCleyweer bijt veer, 
Polderl. Assend. I fO 8 rO (aD 1599). Jan 
Willemsz. over dijek, genaemt Clayweer, 
Maatb. Assend. (aD 1635). - Het land zal wel 
genoemd zijn naar zijn kleiachtige grond. 

kiek, znw. De betekenis blijkt niet. 11 Drie 
Iklekke, een glaasje, een yvoire ,klosje, Hs. 
invent. (Wormer, aD 1767), provo archief. -
Het woord schijnt thans onbekend te zijn. 
Vgl. echter KLIK. 

klem ieren, zw. ww.; zie LEMIEREN. 
klep, znw. vr.; zie KLAP, en vgl. de samenst. 

HARTKLEP. 
klepper, znw. m. Zekere vis. Zeelt. Lat. Cypri

nltS tinca. Zie synon op ZEELT. 
klere bak, znW. m. Kleerbak, vlak houten bakje 

waarop het gewassen linnengoed naar en van 
de zolder wordt gebracht. 

klessig, bnw. Kleverig, ongaar, niet goed door
bakken, van brood en ander gebak. Zie synon. 
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op KLIEMERIG. 11 Schootjesbrood is vaak kles
sig. We hebben nou ers 'en lekker klessig 
kleintje (roggebrood) en niet zo'n hard. -
Kie s s i g zal zijn afgeleid van kie s, 
kIe s s e, dat in het Mnl. voorkomt in de zin 
van leem, kleiige aarde, en in die van klis, 
kladdebos; zie Mnl. Wdb. 111, 1556. Het be
antwoordt dan geheel aan de synon. kl i e
mig en klietig; zie aldaar. 

klet (I), znw. onz. Ook in verkl. kie tj e. Een 
kort vrouwenjakje met opgeslagen en halve 
mouwen, van een wollen stof gemaakt en 
meestal donkerblauw of zwartbruin van kleur. 
Daar het kie t van voren open is, wordt er 
een gebloemde borstlap (k rop I a p) bij ge
dragen. Deze dracht is reeds sedert jaren 
aan de Zaan in onbruik, doch de benaming 
is nog aan menigeen bekend. Evenzo is het in 
de Beemster (llOUMAN 55). In de vissersdor
pen, o.a. te Volendam, zijn de kletjes echter 
nog gewoon. 11 Kijk ers, wat heb die 'en mooi 
klet an. Je ziene nou gien kletjes meer dragen, 
dat waar (was) in uize (onze) jonge tijd aars. 
- Bij 17 de-eeuwse Hollandse schrijvers komt 
het woord herhaaldelijk voor. Men heeft 
eohter tot dusverre steeds naar de betekenis 
geraden, en misgeraden. Oudemans gist in 
Wdb. op Bredero 177, dat het is eene soort 
van kant of kanten boord, en Van Lennep 
(Nalezing op Vondel II, 6) verklaart het door 
een uit git gewerkt borduursel. Beide gissin
gen zijn verkeerd. KIe t is ook in de 17 de e. 
een bovenjakje. Men vindt het woord op de 
volgende plaatsen. 11 Waer is men Muts? -
waer is men lijfje? - waer is men klett? -
waer zijn me Rocke? (de Saerdammer schip
persvrouw Trijntje Cornelis spreekt), HUYGENS, 
Korenbloemen (ed. 1672) I, 594. Op Amster
dams is gemaeckt haer Rock en Bouwen, haer 
Hals-doek, haer Klet, haer Morten en Mou
wen, ROEMER VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 
39, 19. Mayken seyde datse geIt had, tegen 
haer Vrouw, om te betalen twee hemden, of 
een zijden klet, aid. 30, 41. De Meyskens van 
de courtoyse stellen op Brabands haer fan
tasye, . .. op Brabands sijn haer lubbekens 
geset, op Brabands is haer fluweelen klet, aid., 
98, 41. Ten mocht ten minsten niet minder als 
een Rosenobel kosten, met een paar flouwe1en 
mouwen, met een klet, en een flep (halsdoek), 
BREDERO, Spa. Brab. 1750. lek sal na Giertruy 
de Minne-moer gaen kuyeren, en halen het 
hemt daerse inne Korstent (gedoopt) is, met 
haer luyeren, met haer vierkante pil1e-geIt, 
met haar deken, slab en klet, met de luyer
manckt, en al de snorrepijpen diese houwen 
het, BREDERO, Moortje 2363. Wy naecken 
Schreyershoeck, daer lieffelijck en oly een 
Waterlandse Rey, de Iuffertjens van 't Y, 
met ongehuyfde pruyck, en kletten geestigh 
singen, VONDEL (ed. VAN LENNEP) 11, 182. 

klet (U), znw.; zie KLIT I. 
kletskamizool (uitspr. kleskammiJzool), znw. m. 
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Schertsende benaming voor iemand die kletst, 
die vervelend zeurt; kletskous, kletsmajoor. 11 

't Is zo'n kleskammezool. - V gl. KLETSKAMI

ZOLEN. 

kletskamizolen (uitspr. kleskammazóle), zw. 
WW., intr. Kletsen, zeuren, zaniken. 11 Leg 
niet zo an me kop te kleskammezolen. 

kleUen, zw. WW., intr. Weerkaatsen, weer
galmen. Thans verouderd. 11 (Der vogelen) 
gezang beschaamt al 't instrument, zelfs 
d'orgelen zyn voor haar klanken stom, 't ge
schater der trompet, dat ons den Jager blaast, 
als 't op de bergen klet, dat maakt een zoet 
Muzyk, 't een door het aar vermengelt, 
SLOOFF, Suzanna 9. De koninklyke zaal moet 
schaat'ren van 't geklank der vroolyke trom
petten, waar van de weergalm zal op Rots en 
Duinen kletten, aid. 54. - Vgl. DE JAGER, 

Freq. 2, 249 vlg. op kIe tt ere n, en FRANCK 

456 op kIe t sen. - Zie GEKLET. 

kleum, znw. m. In de uitdr. de kleum in het 
I a n d k r ij gen, als ten gevolge van te veel 
water op en in de grond na de winter het gras 
op lage plekken in het land niet goed groeien 
wil. 11 Mit dat hoge peil verzoop je land en 
kreeg 'et de kleum in. 

kleuteren, zw. ww. - 1) Trans. Klaar spelen, in 
orde brengen. 11 Hij zeI 'et wel kleuteren. -
Evenzo elders in N.-Holl. (Navorscher 8, 183). 
- Vgl. BEK LEUTEREN. 
2) Intr. Dribbelend over onsterk ijs lopen om 
het in golvende beweging te brengen (het 
Kalf). Zie synon. op TROCHELEN. 11 Kom jon
gens, nag ers kleuteren. 
3) Intr. Kleumen, van koude (de Wormer). 11 

Wat stane jullie deer te kleuteren, kom in 
huis. 
Door KIL. wordt kl 0 ter e n, kie u ter e n 
opgegeven in de zin van kloppen, Fra. battre 
à petits coups. - Vgl. verder DE JAGER, Freq. 
2, 252; Mnl. Wdb. III, 1591. 

kleven, zw. ww.; vgl. MESSEKLEVER. 

klever, znw. m. Zuigleer; lapje leder met een 
touwtje in het midden, dat nat wordt gemaakt 
en waarmede dan door jongens stenen uit de 
straat worden gelicht enz. 

klezoor (met klemt. op oor), znw. m. Bij metse
laars. Een vlakke steen, die op zijn kant gezet 
tegen een muur van liggende stenen wordt 
aangemetseld. Evenzo elders gebruikelijk. -
Overdr. ook een grote portie. 11 Hij heb 'en 
hiele klezoor op zen bord. Wat 'en grote 
klezoor. 

klidderen, zw. ww. Lidderen. Alleen in de uitdr. 
ij sj e-k I i d der doe n; zie op IJSJE-LIDDER. 

kl iemen, zw. ww., intr. Klagen, jammeren (de 
(Wormer). Alleen in verbinding met k I a gen. 
Ii Ze leit altijd te klagen en te kliemen. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 55). Het 
woord ,komt ook voor bij WOLFF en DEKEN, 

FOKKE en ALBERDINGK THIJM; zie DE JAGER, 

Freq. 2, 233 vlg. 
kliemerig, bnw. Daarnaast k li e mig. Kleems, 

kletskamizool - kliender 

tetsig, niet goed doorbakken, van brood en 
ander gebak. - Synon. daaiig, klef (klif), kles
sig, kliemig, Welig, (-erig), pulp. 11 Kliemerig 
brood. De bollebuisies benne wat kliemerig. 
Ik lust dat kliemige brood niet. Die koek is 
zo kliemig, 'et blijft allegaar an je tanden vast
zitten. - Vgl. Fri. kliemerig, kliems, 
kleverig, smerig, Gron. kl ij m s, kl ij m s k, 
kleverig, Ned. kIe e ms. Deze woorden be
horen bij Ned. kIe e m, leem, klei, dat in 
Holl.-Fri. vorm zou liNden *k I i e m; vgl. 
FRANCK op klei, VERCOULLIE en Mnl. Wdb. 
op kIe e m. Zie over een andere bet. van 
k I i e mer i g: DE JAGER, Freq. 2, 234. 

kliemig, bnw.; zie KLIEMERIG. 

klien (I), bnw.; zie KLEIN. 

klien (IJ), znw. Zekere veenspecie, die uit de 
sloten wordt opgebaggerd en na op het land 
gedroogd te zijn als brandstof wordt gebruikt. 
Thans verouderd. 11 Voort en sal hem niemant 
vervorderen enighe c1ien te haelen van ander
mans gront dan by consent vanden eyenaer; 
... en zal ,hem niemant vervorderen buyten 
den ban van Westzanen wonnachtigh zynde 
eenich slick ofte c1ien te schepen ofte te 
haelen in die ban van Westzaenen, Hs. keur 
(aO 1596), archief v. Westzaan. Dat niemant 
hem en saI vervorderen slick, modder, dary, 
c1ien, hoe dat die genaemt soude mogen 
wesen, te trecken in de schuyt, Hs. keur (aO 
1685), archief v. Assendelft. (Wy) ordonneeren 
... vooreerst, dat yder ingeseten deeser plaetse 
van deesen jare sal mogen klien trecken ende 
turff maecken ... ; 2° die eenrige klien sal 
komen te trecken sal gehoIIden weesen syn 
schuyt aen d' wal te moeten vast leggen ende 
alsdan niet anders als midde ind' schuyt 
staende, ende d'beugel aende buytenkant uyt
werpen, ende alsoo eenige klien trecken maer 
niet tusse d'wal end' schuyt yetwes mogen 
uytbeugelen, Hs. keur (18de e.), archief van 
Wormer. Den 20sten November betaelt aen 
Klaes Pouwelsen Span van lanthu(i)r, daer 10 
schuyten klien op gelegen het, f 1: 5, Hs. 
kasboek der kerk te W.-Zaandam (aO 1673), 
Zaanl. Oudlrk. Den 21 Mey betaelt aen Klaes 
Aersen op Saendijck voor 25 schuyten klien 
ophalen en treden, de schuyt 15 stuyvers, 
f 18: 15, aid. Den 7 Augustus betaelt aen Jan 
J acoibsz. Boses voor 29 schuyten klien op
halen en ofmaken, de schuyt 15 stuyvers, 
f 21 : 15, aid. - Dat het woord reeds in het 
begin der 19de e. niet meer begrepen werd mag 
men misschien opmaken uit de schrijfwijze 
k I i ë n in een ,keur, in 1806 uitgegeven "tegen 
het halen van Aarde, Schulpen, Zand, Slijk, 
Kliën en uitvoeren van Mest & ca", arChief v. 
d. polder Westzaan. - In Fries!. en Gron. is 
k I i e n, k I ij n nog gebruikelijk; zie HALBERTS

MA 615, EPKEMA 245, MOLEMA 204. In Gelderl. 
is k I u i n, kIe u n, kl 0 e n zekere soort van 
baggerturf. - Zie KLIENEN II en vg!. KLUINEN. 

kliender, znw. m. Ook kaaskliender en 
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door h a aId e r. Bij de kaasmakerij. Het 
werktuig waarmede men klient, de kaasstof 
fijner verdeelt. Zie KLIENEN I. De k I i end e r 
bestaat uit een reohthoekig rooster met dunne 
koperen staven en heeft aan de ene zijde twee 
handvatsels. 

klienen (I), zw. ww., trans. Daarnaast k a a s
k I i ene n. Bij de kaasmakerij. Fijn maken, 
van de in de kaastohbe gestremde zoete melk. 
Vroeger ging deze bewerking anders dan 
tegenwoordig. De dikke massa werd voorzich
tig met een houten nap door g e h a a I d en 
daarna met de vingers verder fijn gemaakt; dit 
laatste heette k I i ene n. Tegenwoordig ge
bruikt men hiertoe een soort van rooster, de 
d oor h a a I der of k li end e r (zie aldaar), 
en heeft men op deze nieuwe bewerking de 
namen d oor h a I enen k I i ene n overge
dragen. - Het woord is ook elders in N.-Holl. 
gebruikelijk (BOUMAN 55). K I i ene n komt 
van de oude vorm k I i e n, klein (zie KLEIN) 

en betekent dus klein maken. 
klienen (11), zw. ww., intr. Klien trekken, 

derrie baggeren. Zie KLIEN II. Thans ver
ouderd. [[ Niet te klyenen ofte slaghturven. 
Item, dat niemandt voortaen, het zy buyten
man, Burger, ofte Inwoonder, hem en sal ver
vorderen in den banne ende Jurisdictie van 
Wormer ende Gisp, te klyenen in schuyten, 
oft op 't landt, met beugelen trecken, spitten, 
delven en slaghturven oft anders,... noch 
egeen klien binnen den banne op 't landt 
mogen spreyen in den sohijn ofte die buyten 
den banne ghehaelt ware (keur, 17de e.), VAN 

SANTEN, Priv. v. Kennemerl. 303; LAMS 204 
heeft in dezelfde keur kIe i e n. - Ook op de 
volgende plaatsen zal men i.p.v. k I i e ven 
(k I i e u e n) wellicht moeten lezen k I i e ne n. 
Van *k I i e f in de zin van derrie of klei is 
van elders niets bekend. [I Item, en sal nie
mant voortaengeoorloft zijn te Baggeren, 
Modderen, Clieven, ofte Slick te halen uyt 
eenige gemeene wateren, ofte des Graefschaps 
gronden ... , maer 't selfde sal moghen doen 
uyt zijn eyghen gront ende wateren (keur v. 
Kennemerland, aO 1853), LAMS 162; zo ook 
aid. 183. Tis oick gekuert dat van nu voortan 
nyement, wie hy zy, sal moeten turf dieven in 
eenige wateren anders dan in wateren dair hy 
an beyde zyden gelant is, op peyne van den 
prame ende den vlos oft instrument dair zy 
den turf mede uutten gront halen, verbuert te 
,hebben (keur v. Hoorn, aD 1531), Wfri. Stadsr. 
2, 118. 

Klienvogelt, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Jisp. Thans onbekend. [[ Het klijen vogheIt, 
Hs. (aD 1664), archief v. Jisp. 

klienzeer, klienzerig, bnw.; zie KLEINZEER, 

-ZERIG. 

klieter, znw. m. en vr. Iemand die klietert, d.i. 
in het eten morst en knoeit. Zie KLIETEREN. [[ 

Jasses, Piet, wat ben-je 'en klieter! 
klieteraar, klieteraarster, znw. m. en vr. Hetz. 
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als klieter; zie aldaar. [[ Jan is een klieteTaar. 
klieteren, zw. WW., intr. Morsen, smeren; in het 

bijzonder met de lepel of de vingers in het 
eten knoeien en roeren. - Synon. kneteren. " 
Jan, eet je portie op; hij wordt deur dat 
klieteren toch niet kleinder. Je eten wordt 
koud as je der zo in klietere (knoeit). De 
kinderen magge (mogen) mit die regen niet in 
de tuin, aars worre (worden) ze zo smerig van 
dat klieteren in de modder. - Zo ook elders 
in Holl. - Vgl. KLIETERIG en zie de afleidingen 
KLIETER, KLIETERAAR en GEKLIETER. 

klieterig, bnw. - 1) Slikkig, pappig, van een 
door de regen doorweekte weg. II De dijk was 
erg klieterig, je gliste (gleedt) telkens uit. 
2) Kleverig, tetsig, niet goed doorbakken, van 
brood en ander gebak. In deze zin ook 
k I iet i g. [[ Klieterige broodjes. Wat is die 
bol klietig. - Zie synon. op KLIEMERIG. 

Hangen k I iet e r i g en k I iet i g samen met 
k I ij t, k I ij te, klei? Dit is thans aan de Zaan 
geheel onbekend, maar het woord wordt door 
KIL. opgegeven en is in Vlaanderen nog zeer 
gewoon; zie SCHUERMANS, DE BO en Mnl. Wdb. 
- KI iet e r i g komt dan geheel overeen met 
k I i e mer i g, dat gevormd is van k li e m, 
kIe e m, klei. Eveneens heeft in Fries!. k I i e
men de bet. van smeren (WASSENBERGH). 

*klieven, zw. ww.; zie KLIENEN 11. 
klif (I), znw. vr. Zeker onkruid dat veel in 

granen voorkomt. Kleefkruid, Lat. GaUum 
Aparine (OUDEMANS, Flora 2, 178). - In verkl. 
k I i f f i e, klifzaadje. ![ Wat zit er 'en klif in 
de garst. Die gort is niet mooi; der bennen 
erg veulkliffies in. - Elders in N.-Holl. heet 
de plant k I i f t. VgI. ook Oost-Fri. kl î f, 
kleefkruid, bij KIL. "k I ij v e, kIe v e, Sax. 
lappa", en zie verder VAN HALL, Landh. Flora 
105. 

klif (11), bnw.; zie KLEF. 

klijn, znw.; zie KLIEN 11. 
klik, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: 1) Een 

blikken of verlakte tuitkan voor olie. Ook in 
de samenst. olieklik. Synon. (olie)klit 
en (0 I i e)k i t. Men heeft twee soorten van 
oliekannen; de ene soort, die naar onderen 
wijd uitloopt en dus de vorm van een afge
knotte kegel heeft, heet k I ,i k of k I i t; de 
andere is cilindervormig, maar loopt bovenaan 
naar de stop schuin toe, en heet kit. Dit 
onderscheid in benaming wordt echter slechts 
door sommigen gemaakt; de meesten kennen 
maar één naam en gebruiken die voor oliekan 
in 't algemeen. [i Geef de klik ers an. 
2) De hiel van een fles, het holle gedeelte 
onder in de voet. [[ Wat zit er 'en grote klik 
in die fles. - Vgl. KLIP. 

klikkertje, znw. onz. Meestal in het meerv. 
Muilen met houten hielen. [[ Ze loopt nag 
(nog) op klikkertjes. Doen je klikkertjes maar 
an. - Vroeger was het woord in Holl. alge
meen. II U voetjes die jy soo soetjes vers et, die 
doen jou muyltjes of klickertjes kraecken; u 
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treedt jes treedje soa fier en &00 net, zoo datje 
de aerde nau schijnt te raecken, HENDRIK 
ALBERTsz. HOE-JE-WILT (uit de RiJp) in Saender 
Bloeme-stralen 63. De Sloffen of Schoenen, 
welke in vroeger dagen Klikkertjes genaamd 
wierden, zo als ze in HOOFT'S Jan Saly voor
komen: "Sinne je klikkertjes beslickt, ik zelse 
ofveegen en zwarten" (hadden op het einde 
der 17de e.) reeds de naam van Muiltjes ... , 
waar mede zy ,thans over bekend zyn, BERK
HEY, Nat. Hist. 3, 574. 

klim, znw. m. De glooiing of aflopende zijde 
van een dijk. 1\ We moeten de klim van de 
dijk begrieten (met gras doen begroeien). -
Evenzo hogerop in N.-Holl. 11 De Klimmen 
ofte Wallen, Octr. v. d. Oude Zype, Titel 1. 
art. 1, 3, 4 en 6 (aO 1710). - Het woord be
hoort bij klimmen. Vgl. Ned. dat is een 
'h e 1 e k 1 i m, Mbd. k ,1 i mme, hoogte (LEXER), 
Ndd. k 1 imp e, rotsige hoogte (SCHAMBACH). 

klink, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Sluitijzer van 
een deur. - Zegsw. De de u r sta a top de 
k I i n k, die zaak zal zonder veel moeite ge
lukken. De uitdr. is ontleend aan 'het vroegere 
gebruik om des zondagsavonds de dem op de 
klink te zetten (aan te zetten), indien het 
meisje de vrijer verkering toestond en hem de 
toegang tot het huis vergunde. - Zie nog een 
zegsw. op HAAL, en vgl. de samenst. KLiNK
SNOERTJE, -TOUWTJE. 
2) Het driehoekig inzetsel onder de mouw van 
een hemd of borstrok. Synon. asseldoek; zie 
aldaar. 11 Ik zeI er maar 'en klink ie inzetten. 
Zonder 'en klink scheurt 'et daar zeker uit. -
Volgens VAN DALE is k I i n k het driehoekige 
stuk aan de enkel van een kous. Elders in 
Holl. noemt men zo ook een driehoekig stuk 
in het kruis van een broek (Mnl. Wdb. 111, 
1552). 
3) Spleet; vgl. de samenst. HIPPELDEKLINK. 

Klinkerd, znw. m. Naam van een stuk land te 
Westzaan, bij de Hoogendijk. Thans waar
schijnlijk onbekend. 11 Noch die klinckert, 
Polderl. Westz. 11 (aO 1629). 

klinksnoertje, znw. onz. Het touwtje of leertje, 
waarmee de klink van de deur wordt opge
trokken. Synon. klinktouwtje. - Zie een zegsw. 
op AAL. 

klinktouwtje, znw. onz. Hetz. als klink snoert je; 
zie aldaar. Daarnaast k I i n kst 0 u w t j e. 
Ook voor dunne aaltjes. 11 De visboer had van 
och(t)end niks as klinkstouwtjes op zen wagen. 

klip, znw. vr. - 1) Rots in zee. Zie de wdbb. -
Zegsw. Te,gen de (of alle) klippen an, 
uit alle macht, brutaal, zonder zich aan iets te 
storen. 11 Ik heb 'estaakt tegen alle klippen an, 
en nog kon ik 'et niet warm krijgen. Je ete 
(eet) tegen de klippen an (brutaal veel). -
Vgl. bij VAN DALE: tegen alle klippen 
liegen, tegen klippen en bergen op 
-1 i eg e n, onbeschaamd liegen. - Vgl. KLIPPIG. 
2) De hiel van een fles, het holle gedeelte 
onder in de voet. Het woord wordt opgegeven 

klikkertje - klit 

in Noord en Zuid 3, 308 (woordenlijst van 
EYKMAN), doch schijnt niet, of anders zeld
zaam gebruikt te worden. Misschien is het dus 
door de verzamelaar verkeerd verstaan voor 
k I i k; zie aldaar. 

klippig, bnw. Hard, maar niet bros; alleen van 
beschuit (Krommenie). 11 Klippige beschuit. 
Die beschuit is zo klippig je ken ze temet 
(bijna) niet fijn krijgen. 

klis (I), znw. vr. Klap, klets. 11 Pas op, of ik 
geef je 'en klis voor je billen. - Zie KLISSEN I. 

klis (H), znw. vr. - 1) Uitstaande schuld in 
winkels. 11 Ze het nog 'en hiele klis staan bij 
me buurvrouw. - Op de klis kopen (of 
h a I en), op crediet, op de borg kopen. 11 Ze 
koopt alles op de klis. Haal 'et maar op de 
klis. - Klis is de dialectische uitspr. van 
k I i t s, dat ook elders in Holl. voorkomt. 11 

Tot Neeltge Krynen, de loomen, in 't friesse 
bottervaetje, staet ook een moye Klits van 
goet, VAN STEYN, Lammert Meese (ed. 1661),4. 
- Bij VAN DALE vindt men in dezelfde zin op 
de klets kopen. 
2) Winkelierster die op de klis verkoopt; zie 
KLiSSEN II. 11 Ik 'heb nog drie gulden schuld 
bij de klis. Haal effies (even) 'en pondje 
suiker van de klis. 

klis (lH), znw. vr. In de uitdr. een het ek I is, 
een meisje dat manziek is, dat bij elke gelegen
heid toont niet afkerig te zijn van een vrijer. 
- Het woord is wel identisch met k 1 i t s e, 
Fris. j. te v e, canis foem. (KIL.), k I i t s, teef, 
wijfjeshond; (fig.) boos, ontuchtig wijf (VAN 
DALE), FrL Gron., Oost-Fri. kl i t s (e), 
vrouwspersoon dat het manvolk naloopt of 
lokt (MOLEMA, KOOLMAN). 

klissen (I), zw. ww., intr. - 1) Slaan, klappen 
geven. Zie KLiS I. 11 Hij kli~t maar raak (hij 
slaat er maar op). 
2) In het water plassen. 11 Die jongen ver
drinkt nog ers; altijd zit-i in 'et water te mod
den en te klissen. - V gl. KLiSTEM. 
K I i S sen is de dialectische uitspr. van kl i t
sen en een bijvorm van Ned. kIe t sen. V gl. 
ook het rijmpje: "Klis-kies-kl ander, van d'ene 
bil op d'ander", waarvoor men in andere 
streken zingt: "klits-klats-klander(en)". 

klissen (IT), zw. ww., intr. Borgen, op de klis 
verkopen; zie KLIS 11. - Synon. knoeien. 11 Ja 
mens, as je tegenswoordig niet klissen wille 
(wilt), den (dan) verkoop je niks. - Vgl. 
KLiSSER. 

klisser, znw. Iemand die op de klis koopt; zie 
KLiS II. - Klessers ben klissers (kletsers zijn 
borgers; die zijn tijd verbabbelt, maakt ge
woonlijk ook schulden). 

klistem (uitspr. klistiJm), in de uitdr. (van) 
k 1 i s tem zij n, kletsnat zijn. 11 Hij is klistem. 
't Regent lekkertjes; ik ben van klistem, hoor! 
- Kl i s tem voor k I i s t'e m, k I i s t hem 
(zie KLISSEN I) is gevormd als tja e p tem, 
wip tem; zie aldaar. 

klit (I), znw. Homp, dikke snede, in het bijzon-



klit - kloken 

der van roggebrood. In de Wormer in dezelfde 
zin 'k let, kie t j e. 11 Een klit roggebrood. Ik 
lust nog wel 'en klit. De hond moet 'en klet 
brood hebben. Geef 'em 'en kletje. - Vg!. bij 
KIL.: "k i I dtb r 0 0 d t s, Hall. j. kan t, 
hompe". 

klit (II), znw. Meestal in de samenst. 0 I i e k I i t. 
Oliekan. Synon. klik; zie aldaar. 11 Waarzo is 
de olieklit'! 

klits, znw. vr.; zie KLIS. 

klitsen, zw. ww.; zie KLISSEN. 

klodder, znw. vr. Kladdige, trillende klomp van 
een dikke, brijachtige stof. 11 Een dikke klod
der stroop. Je moete je gezicht wat beter 
ofvegen; der zit nog 'en klodder scheerzeep 
op je wang. Neem maar 'en goeie klodder 
butter. - Het woord is in dezelfde zin ook 
elders bekend, b.v. in Overijsel (TE WINKEL, 

Nieuw Taalk. Magaz. 3, 219); VAN DALE ver
meldt het als gewestelijk. Zie verder FRANCK 

461, DE JAGER, Freq. 2, 262 en Schijnb. Freq. 
55. - Vgl. KLADODDER. 

kl oen, znw. onz. en vr. Kluwen. Als onz. woord 
algemeen Ned.; zie VAN DALE en FRANCK. 11 

Een kloen garen, wol, touw. Zoek de kloen ers 
voor me op. - Overdr. een s t e v i gek I 0 en, 
een dikke stevige meid,· een di kk e kl 0 e n, 
een dik kind. 11 't Is 'en stevige kloen, hoor! -
Zie KL OENEN. 

kl oenen, zw. ww., trans. Kluwenen. Zie KLOEN. 

IIWil-je effies helpen kloenen? As deuze streng 
'ekloend is, ben ik klaar. - Vgl. OPKLOENEN, 

KLOENMOLEN en TOUWKLOENDER. 

kloenenmolen, znw. m. Jn de pakkamer van 
papiermolens. Een soort van haspel waarmede 
het paktouw wordt opgekloend. Synon. touw
kloender. 11 Een hefstoel en een kloen-molen, 
Invent. papiermolen (W.-Zaandam, begin 19de 
e.), Zaan!. Oudhk. 

kloet (I), znw. m. Vaarboom, een lange stok 
met een ijzeren punt aan het eind Ch e t ij z e r) 
en daarnaast een houten uitsteeksel (d e 
f I int), doorgaans met een ijzeren bandje om
geven. IJzer en flint dienen om van de wal af 
te zetten en om te voorkomen, dat de kloet te 
diep in de modder zakt. Aan het andere uit
einde bevindt zich een dwarshout (d e hel t), 
waarmede de kloet uit de modder wordt ge
trokken. - Het woord is ook elders in Holl. en 
Fries!. gebrui'kelijk en komt reeds in de 
Middeleeuwen voor; zie de wdbb. 

kloet (I1), znw. Ook in verk!. kl 0 e t. - In de 
grond uitgegraven kuiltje bij het knikkeren. 
Zie synon. op koe Ik. 11 Hier is 'en mooie 
kloet. Ik moet nag twee knikkers in de kloet 
schieten, dan heb ik ze allegaar. - Evenzo in 
Waterland (Taalgids 6, 309). Naast kl 0 e t is 
in dezelfde zin ook k I u u t gebruikelijk; zie 
aldaar. - Vgl. KLOETJE-SCHIET. 

kloet (lIl), znw. Zekere spijs; betz. als troet; 
zie aldaar. - Vgl. KLOETERIG. 

kloetig, bnw. Daarnaast kl 0 e t e ri g. Niet goed 
doorbakken, ongaar; van gebak. Zie synon. 
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op KLIEMERIG. 11 Wat is dat krentebroodje 
kloetig. 

kloet je-schiet doen. Een der manieren van knik
keren. De knikkers in een kloet je (kuiltje) 
schieten; zie KLOET IIen vgl. KOELKIE-GOF. 

kloft, znw. onz. Daarnaast kno f t. Als naam 
van verschillende stukken land van zeer ge
ringe afmeting. Thans naar het schijnt onbe
kend. In Symon Jan Taamsz.weer: 't kloft 
57Yz (roede), Polderl. Oostz. II (aa 1765). 
Symon Pieter Boosjes: het knoft in sijn eygen 
weer (te O.-Zaandam), aId. I (17de e.). - De 
bet. van het woord blijkt niet. Misschien hangt 
het samen met Ned. k I u f t, vr., spleet, kloof 
(VAN DALE, FRANCK, Mnl. Wdb.), Ofri. kie f t e 
onz., kloof (RICHTHOFEN), enz., en noemde 
men zo kleine gespleten en gekloofde stukjes 
land. Naar het schijnt was kl 0 f ter (k n 0 f
ter) synon. met kl 0 f t. Voor de wisseling 
van kl en kn vergelijke men k I u n gel i g 
naast k n u n gel i g, Ned. k I u p pel naast 
knuppel, Ned. knoflook naast M'n!. 
kloflook, Vla. ikloef (klomp) naast 
kno e f bij KIL., enz. 

klofter, znw. Daarnaast kno f ter. Als naam 
van verschillende stukken land, van zeer ge
ringe afmeting. Thans naar het schijnt onbe
kenJd. 11 In Stammen-weir: een olofter lant, 
Polderl. Oostz. 1. (17de. e.). De Clofter (te 
O.-Zaandam), Custb. (aO 1740). Noch het 
suyerbien af ter Jan Gerritsz. knofters, Hs. 
weeskamerboek (aa 1590), arohief v. West
zaan. Jan Aeris Gertsz. knoffters op de Wate
ring (bij de Koog), Polderl. Westz. I fO 155 
(aa 1628), Maerten Maertensz. knofters, aid., 
fa 157. Gerrit Dircksz. knofters op de Wate
ring, aid., fa 161. Miaertje Symons knofters 
tweebient 19 (roeden; tussen Gouwen Wate
ring), aid. fa 227 (aa 1628). Noch die knof
ters, aid. III JO 57 ra (aa 1644). Noch 3 
knofters op de Weelsloot, aid., fa 59 ra. Nooh 
die knofter, aId., fa 64 ra (aa 1644). De Knof
ters (op de Koog), Hs. (aa 1735). - Zie KLOFT. 

kloken, zw. ww., intr. - 1) Uitwroeten, in het 
bijzonder tanden of pijpen met een puntig 
voorwerp schoonmaken. 11 Zit niet zo in je 
tanden te kloken. - Vroeger ook van het stuk
pikken der landerijen door eenden. 11 Veele 
Ingeseetenen ... onderwinden thaer) te houden 
een aensienelycke quantiteyt van tamme Huys
Eenden ... tot groote schade ... van de andere 
inwoonders, die door sodanige Vogels in haer 
Landeryen seer werden beschadicht,... om
dat alomme de wallen van de slooten onder 
uyt ende hol c1oocken, waer door de selve 
ganseh comen af te breecken ende nedervallen, 
Handv. v. Assen.d. verv. 463 (aa 1672). - Ook 
van het ondermijnen van land door het water. 

11 Gh'lijck een dulle stroom, getoomt door 
dam of sluys, 't land grouwelijcker dreyght 
met bulderend' gedruys: de gronden onder
kloockt: opslockende de stranden, ten lesten 
berstend' uyt... de dijcken met hem sleept, 
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C. P. SCHAGHEN, Alckmaar Lof-dicht ('s-Gra
venJhage, aO 1745), fa B3 va. - Zie de wdbb. 
op k 10k eren BOUMAN op kl 0 ok, en vgl. 
UITKLOKEN, PIJPEKLOKEN, TANDEKLOKER. 

2) Bedektelijk onderzoeken, achter de rug 
navraag naar iets doen. 11 I'k heb er al bij ver
schillenden na 'eklookt, maar ik ken 'et rechte 
der niet van an de weet ,kommen. Ze klookte 
an mijn (mij) na die zaak, maar ik heb er niks 
van verteld. Hij zit weer onder de meisies te 
kloken. - Vgl. UITKLOKEN. 

klomp (uitspr. klomp), znw. m. Verkl. klom
pie. Zie de wdbb. - Friese klompen, 
Friese schaatsen. 11 Ik rij et 'liefst 'op Friese 
klompen. - Zegsw. De klomp is ge
s c h e u r d, gezegd van iemand die lioht
geraakt is, slecht te spreken is. Een gescheurde 
klomp kan weinig verdragen of hij breekt. 11 

Ik mag wel maken, dat me man zijn eten 
klaar staat, aars is de ,klomp weer 'esclheurd. 
Wat is 'et klompie 'escheurd. - Een g e
sc h e u r dek lom p heb ben wordt ook 
gezegd van een koopman die verliezen heeft 
geleden en financieel sterk is verzwakt. - Vgl. 
POEPEKLOMP. 

klompehosje (uitspr. klompahossie), znw. onz. 
Een rond of vierkant uitbouwsel aan het huis 
bij de deur, waarin men v66r het binnentreden 
zijn klompen zet om het binnenshuis niet vuil 
te maken; ook het hokje aan de deur, dat de 
wachtenden tegen wind en regen beschut (de 
Wormer). - Evenzo heet in W.-Fries!. het por
taaltje binnens'huis vóór men in de kamer 
komt hos. 

klonster (uitspr. klonstar), znw. vr. Klonter, 
kluit; van sneeuw die aan de voeten vast
geklonterd is (Westzaan). 11 De J<:lonsters 
snouw zitten nog an je hutten (klompen). -
Vgl. KLOSTER. 

kloof, znw. vr. Bij molenmakers. De schuine 
blokken hout, die van een balk worden ge
kloofd bij het maken van spits toelopende 
voorwerpen (b.v. een molenroede). Zijn de 
k I 0 ven goed, dan worden zij voor wiggen 
en andere kleine zaken gebruikt; meestal is 
het echter niet meer dan brandhout. 11 Dertig 
greenen kloven, lnvent. molenmakerij (Zaan
dijk, aO 1846), Zaan!. Oudhk. 

klooi, znw. onz. lets dat oud en kapot is (Jisp, 
de Wormer) .. 11 't Is maar 'en oud klooi. Wat 
'en klooi van 'en huis. Kom, ik zei eerst die 
klooien (oude kleren) maar weer ers naaien. 
- Ook van personen. 11 't Is 'en klooi van 'en 
vent. 

klooster, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook in de 
naam van verschillende stuk!ken land, die 
vroeger het eigendom waren van een klooster. 
11 Te Krommenie, in het Noordend: Het 
Klooster. Vroeger: de kloosterworf, Polderl. 
Kromm. (aa 1665), fO 48, de werff vant 
klooster, ald. (aa 1680), fa 27. - Te Krom
meniedijk: Het Kloosterland. Vroeger: 't oude 
klooster-worf, Polder!. Kromm. (aa 1665), 

kloken - Kloris 

fa 195. - Te Westzaan, in de Middel: De 
Kloosterven liggende beoosten het Klooster
erf, zioh uitstrekkende tot aan de Watering, 
Verkoopings-Catal. (aD 1839), Zaan!. Oudhk. 
- Te Westzaan, tussen weg en Reef: Gerrit 
Arisz. kloosterwerff ande wech, Polderl. 
Westz. I fa 38 (aD 1628). - Te Oostzaan: 
Griete Willems achter 't Clooster in de Haal, 
Polderl. Oostz. 11 (aa 1758). - Aan weLke 
kloosters deze landen indertijd hebben be
hoord is niet meer na te gaan. Van de Kart
huizers te Amsterdam en het Zijlklooster te 
Haarlem is het echter bekend, dat zij in de 
15de en 16de eeuw veel land in de Zaanstreek 
bezaten. Het Oude Klooster, dat een werf 
bezat te Krommeniedijk zal wel zijn het St.
Catharinaklooster of het Oude Hof te Alk
maar, dat in de 15de-eeuwse stukken onder 
de naam van "dat oude cloester" voorkomt. 

Kloostererf, Kloosterland, znw. onz.; zie KLOOS

TER. 

Kloosterven, Kloosterwerf, znw. onz.; zie KLOOS

TER. 

kloot, znw. m. Zie de wdbb. - In een pelmolen; 
in het meerv. kl 0 ten. Kantige houten blok
jes, iets kleiner dan een vuist, die, als men 
het spil uit de steen wil slaan, op de rijn 
(molenijzer) worden gelegd om te beletten, 
dat deze meteen er uit gaat. - Vgl. KATER

KLOOT , KLOTEBOEREN en WEERKLOOT • 

klop, znw. m. Slag; zie de wdbb. - Ook als term 
<bij de olieslagerij: dat wat men door het slaan 
van het zaad verdient. Als zaad b.v. f 200 
,het last kost en men slaat er voor f 228 olie 
uit, dan heeft men f 28 klop. 11 Er zit f 28 
klop in. Het zeed valt toe (valt mee): er zit 
wel 'en kloppie in. We zellen der wel 'en 
kloppie uit malen. 

klop bot (uitspr. klobbot, met klemt. op klob), 
znw. vr. Bot die gevangen wordt in visbijtjes, 
waarheen ze gelokt is door kloppen op het ijs. 
Zie KLOPPEN en KLOPMOLEN. 

Klopland, znw. onz. Alleen in het meerv. de 
K I 0 P I a n den, naam van een stuk land te 
Wormer. Vroeger heette het deC I 0 P s
I a n den, Hs. boedelscheiding Appel (aD 
1740), Zaan!. Oudhk. 

klopmolen, znw. m. Bij de visserij. Een klein 
molentje met stampers, dat bij het botklop
pen wordt gebruikt. - Synon. bot klopper, bot
molen, ijsmolen. - Zie KLOPPEN. 

kloppen, znw. WW., trans. Zie de wdbb. - Bij de 
visserij. Bot klop pen, in de winter klop
molens op het ijs plaatsen, die door hun ge
klop de bot lokken. Deze wordt dan in de 
nabijzijnde visbijtjes gemakkelijk gevangen. -
V gl. KLOPBOT, KLOPMOLEN. 

klopper, znw. m. Zie de wdbb. - Klop per t je 
mak e n te Krommenie voor d e u r t j e
scheI doen; zie DEUR I. 

Kloris, persoonsnaam. Ook voor vrijer in 't 
algemeen. 11 Me Kloris zeI zo meteen wel 
kommen. - De uitdr. is ontleend aan het be-



Kloris - kluitetrapper 

kende blijspel Kloris en Roosje, en ook elders 
(althans te Haarlem) bekend. 

klos, znw. m. Verkl. klossie. Zie de wdbb. -
Ook in de volgende opvattingen: a) In molens. 
Stukken hout in de vorm van halve schijven, 
die op de kruivloer zijn bevestigd, en waarop 
de kap (bij paltrokken de gehele molen) draait. 
11 Vroeger liepen de molens op rollen, maar 
nou staat de kap meestentijds op klossen. -
h) In houtzaagmolens. Langwerpige blokken 
hout, die bij de eikehoutzagerij worden ge
bruikt om de kostbare balk bij het vastleggen 
niet te beschadigen door de punten der hou
vasten, ook wel om bij het zagen van dunne 
balken de ruimte tussen deze en het balkijzer, 
dat hen moet vastleggen, aan te vullen. Vgl. 
KLOSSEBAK. - c) Bij de zeildoekweverij. De 
houten spoelen, waarop het garen wordt ge
drijld; zie DRIJLKLOS en KLOSSERAK. - d) In 'het 
meerv. klos sen. Klompen, huIf ten. 11 Doen 
je klossen maar an. - Ook de stok of kolf 
waarmede men klost (Zaandijk). Zie KLOSSEN. 
- Vgl. verder de samenst. HALSKLOS, HEULKLOS. 

klosbal, znw. m. De houten bal die met de klos 
wordt voortgeworpen (Zaandijk). 

klosssebak, znw. m. - 1) In een houtzaagmolen 
(paltrok). Een bak, die op manshoogte be
vestigd is aan de vierkantstijlen in de rug van 
de paltrok en gebruikt wordt tot berging van 
klossen, tangen, houvasten en ander klein ge
reedschap. Zie KLOS. 
2) Overdr. Bedstede. 11 Jtk gaan de klossebak 
in (ik ga te bed). De kinderen slapen in de 
klossebak. 

klossen, zw. ww.; zie KLOTSEN. - Kolven op het 
ijs (Zaandijk). Synon. gieteren. Thans niet 
meer in zwang. - Ook elders is het kl 0 s
spe I en de klos b a a n, kolfbaan, bekend. 

klossserak, znw. onz. Bij de zei1doekweverij. 
Scheerrek; een rek met pennen, waarop naast 
elkaar tien drijlklossen zijn geplaatst, van 
welke het garen op het scheerwiel loopt. Vgl. 
DRIJLKLOS en RAK. 

kloster (I), znw. onz. Kluister, voetboei van 
paarden, om hen te beletten in het land te 
hollen. - Ook de vorm 'k I u i s ter is aan de 
Zaan bekend. Vgl. Mnl. c I u s ter naast 
cluuster, cluyster (Mn/. Wdb. 111, 
1604). 

kloster (IJ), znw. m. Klonter, kluit; van sneeuw 
die onder de voeten vastgeklonterd is. - Synon. 
klonster. 11 Doen eerst de klosters van je 
schoenen, aars verlies je die strakkies in de 
kamer. De klosters sneeuw zitten nag an je 
hutten (klompen). - Vgl. in Duitse dialecten 
k I u s ter, klomp, tros, van bessen, vruohten, 
enz. (GRIMM, D. Wtb. V, 1308), Eng. c I u s ter, 
tros, van druiven (SKEAT 117a). KIL. vermeldt 
"k I u s ter, j. k lij s ter" en "k I ij s ter, 
Sax. j. k I i s ter, gluten, collo" (d.i. kleefsel, 
lijm). Dit is eohter van andere oorsprong; 
vgl. FRANCK op kie i, GRIMM op kIe i s ter, 
Mnl. Wdb. op kliester. 
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kloteboeren, zw. ww., intr. Zeker spel; zie 
BOEREN. 

klotsen (uitspr. klosso), zw. ww., intr. Zie de 
wdbb. Ook klotsend lopen. 11 Til je bienen 
toch op en klos niet zo. - Zo ook noemt men 
een lompe meid, die met de voeten "klost", 
een 'k los. - V;gl. (BOERE)HOTSKLOTS. 

klouwen (uitspr. klauwiJ), znw. onz. Kluwen 
(Assendelft). 11 Een klouwen garen. 

kluft, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. kloft. -
1) Hel/ende weg, opreed aan de kant van een 
dijk. 11 Dat pad leit zoveul lager as de weg, 
dat je der langes 'en kluft opkommen moete. 
Evenzo elders in N.-HoU. - Vandaar heet ook 
een vaste brug, die hoog ligt, opdat er hooi
schuiten onder door kunnen varen, en waar
heen dus de weg aan weerskanten oploopt, te 
Westzaan een klu f t, in tegenstelling met een 
wee 1, die geopend kan worden en waarbij de 
weg dus vlak blijft. 11 Der ben ne (er zijn) bij 
ons meer welen as kluften. - Zaankanters 
noemen ook de naar beneden leidende trappen 
op de verschillende perrons in het Centraal
station te Amsterdam aldus. 11 Dan gaan-je de 
iene kluft in en de aare op. 
2) In een houtzaagmolen. De wigvormige 
ijzers, waarmee de zagen van onder in het 
hoofd van het zaagraam worden bevestigd; 
van boven geschiedt dit met een hengsel. Zie 
Groot Alg. MooIenb. I, pl. 53, en vgl. Groot 
Volk. MooIenb. I, bi. lb: "Hier op dit Bint 
zyn vertoont de Raamen, zo als de zelve ge
maakt moeten worden, en hoe dezelve haare 
werkzaamheit moeten doen, met de Zaagen 
en Klugten daar in". 11 Dertien losse kluften, 
zeventig losse hengzeis, lnvent. houtzaagmolen 
(O.-Zaandam, aD 1809), Zaanl. Oudhk. 
3) Bij de molenmakerij. Latten van 56 à 58 
cm lengte, die schuin op de onderste hekkells 
van een molenroede worden gezet om de 
schoot (welving) in de zoom van de roede te 
brengen. 
4) Hoop, stapel; van mest. 1\ Een kluft mis. 
- Evenzo elders in N.-HoU.; ook van hooi 
(Hs. Kool). In Overijsel beduidt kl 0 f t hoop, 
menigte (TE WINKEL, Nieuw Taalk. Magaz. 3, 
220). V gl. ook KIL. "k 1 u f t e, Fris. multitudo, 
& tribus". Zie verder FRANCK en WEILAND op 
kluft. 

*kluinen, zw. ww., intr. Klim trekken, derrie 
baggeren. Zie KLIEN Il. Het woord is thans 
geheel onbekend. Misschien is c I u i n e neen 
schrijffout voor c I yen e n, doch vgl. Geld. 
k I u i n in de zin van kl i e n. 11 Item, en sal 
niemant voortaen geoorlooft sijn te baggeren, 
c1uynen ofte slijck te haelen uyt eenige ge
meene wateren ofte des Heerlijckheyts gron
den, . .. maer 't selve sal men mogen doen 
uyt syn eygen grondt en wateren (keur v. 
Assendelft, 17dee.), Handv. v. Assend. 183.
Zie KLIENEN 11. 

kluis, znw. vr.; zie een zegsw. op KLUTS. 
kluitetrapper, znw. m. Grote, lompe laars of 
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schoen. 11 Wat heb-je 'en paar kluitetrappers 
'ekooht. Hij loopt altijd op zukke kluitetrap
pers. - Evenzo spreekt men elders van tu r f
t rap per s. 

klungelig, bnw.; zie KNUNGELIG. 
klus, znw. vr.; zie KLUTS. 
klussen, zw. ww.; zie KLUTSEN. 
kluts (uitspr. klus), znw. vr. Meestal in verkl. 

k I u s s i e. - 1) Werkje, karweitje. 11 Ik heb 
nog 'en klussie voor de timmerman. Al die 
kousen te stoppen is nog 'en heel klussie. 
Och, ik had nog allerlei klussies te doen, en 
dan is zo'n mor,gen gauw om. - Evenzo elders 
in Holl.; vgl. Uitlegk. Wdb. op Hooft 2, 163: 
"Nog zeggen de timmerlieden: ik heb daar 
een kluts, een klutsjen". - Zie KLUTSEN. 
2) Klein partijtje, vrachtje. 11 lk heb nog 'en 
klussie bonen te koop. 't Is maar 'en klein 
klussie. Een klussie geld (een gedeelte van een 
vol zakje). - Gewestelijlk ook elders bekend. 
3) Zegsw. Met k I u sen k I u i s, met hutje 
en mutje, met alles en alles. 11 Hij is hoop
stoops (plotseling) weer thuis 'ekommen, mit 
klus en kluis (met zijn hele rommeltje). Ze 
zitten nou mit klus en kluis op straat. 

klutsen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook 
timmeren, knutselen. Thans verouderd. Vgl. 
KLUTS. 11 (Toen nu) de bueren van Zaandam, 
hare meeste goederen wederom vercreegen, 
hebbense wederom op een nieuw, hier en 
daer, wat beginnen te klutsen, te bouwen, 
ende andere, des lijffs nootdruftige weroken 
te maecken, SOETEBOOM, Out-Zaanden 35. -
In de 17de e. vindt men het woord in deze zin 
ook bij HOOFT, VONDEL en CATS; zie Uitlegk. 
Wdb. op Hooft 2, 163. 

kluut, znw. Ook in verkl. kl u u tj e. Knikker
kuiltje. Hetz. als kloet; zie KLOET IJ, en v'gl. 
synon. op KOELK. 11 Knikkers in de kluut 
sohieten. Ik zeI hier maar 'en kluut je maken. 
- Vgl. OPKLUTEN. 

kluw, znw. vr. Kluwen. Synon. kloen. 11 Een 
kluw garen. De kluw is in de tis (in de war). 
- Zie een zegsw. op HAAK. - De vorm k I uwe 
komt ook bij KIL. voor en overeenkomstige 
vormen vindt men ook in andere talen; zie de 
wdbb. Klu wen is gevormd met een ander 
suffix. - Vgl. KLUWEN. 

kluwen (I), znw. onz.; vgl. KLOUWEN en KLUW. 
- Te Assendelft zegt men ook k n uwe n. 11 

'En knuwen garen. 
kluwen (II), zw. ww., trans. Kluwenen, opwin

den. Synon. kloenen. 11 Garen kluwen. - Zie 
KLuwen OPKLUWEN, en vgl. DE JAGER, Freq. 2, 
797. 

knaai, znw. m. Knauw, knoei, knak. Zie 
KNAAIEN. 11 Hij het 'en lillike knaai 'ekregen. 

knaaien, zw. WW., trans. Verdraaien, met ge
weld stuk draaien. 11 Knaai de krek (kruk) van 
de deur nietstukkend. Je hebben 'et (hebt het) 
slot 'eknaaid. - Ook knauwen. 11 Wat zit die 
hond op dat bien te knaaien. - Vgl. KNAAI en 
AFKNAAIEN. 

kluitetrapper - knarpen 

knaap, znw. m. Zie de wdbb. - Ook een ouder
wetse kandelaar; nog aan oude mensen be
kend, maar thans verouderd. Vgl. Hs. Kool: 
"k n a a p, standerd met drie poten, aan welke 
een blaker is, die gehouden wordt door een 
drukkende veer". In verschillende oude inven
tarissen wordt een k n a a p genoemd, waar
mede waarschijnlijk zulk een kandelaar wordt 
bedoeld. Daar echter nadere aanwijzingen ont
breken, kan ook een ander meubel gemeend 
zijn. 11 Een leusnet, een caets (spiegel), een 
knaep, Hs. invent. (lisp, aO 1687), provo 
arohief. Een kasje met vier poten, een knaap, 
een aalspleet, een vioolkas, rommeling (op 
zolder), Hs. invent. (Worm er, aO 1773), aldaar. 

knabbel beschuit je, znw. onz. Schertsend voor 
een kneepje in de kin. Zie BESCHUIT. 11 Lust je 
'en knabbelbeschuitje? 

knar, znw. m. - 1) Gierigaard. 11 Och, 't is zo'n 
knar; je ken gien cent van 'em loskrijgen. -
K nar be,hoort bij het thans verouderde ww. 
k nar ren, knarsetanden; bij KIL. "k n a r
ren, Holl. j. krijssel tanden, stridere". 
Vgl. g nar, brompot, vitter, dat bij OUD AAN 
voorkomt (Ned. Wdb. V 174 op gnarren). 
De betekenisovergang van knorrig, gemelijk 
zijn tot gierig zijn komt ook bij andere woor
den voor; zie de synon. KNEERT en KNIEZER, 
en vgl. DE JAGER, Freq. 2, 265. 
2) Schonk, magere kluif. 11 De hond ken die 
knar nag wel ofkluiven. Hij zit op 'en 
magere knar te knauwen. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 56). Vgl. KIL. 'k n a r
be enk e n, cartilago; Ned. k nar s b een, 
k nar s e b een, kraakbeen (VAN DALE). 
3) Knikker. 11 Heb-je knarren bij je? Ik heb 
al me knarren verloren. Lien (leen) me 'en 
knar. - Misschien ontwikkelde deze betekenis 
zich uit die van schonk, koot, daar men eer
tijds met koten knikkerde; vgl. DOLK. 
4) Iets dat groot, monsterachtig is in zijn 
soort; alleen van kleine dieren, als vlooien, 
padden, enz. (de Wormer). 11 Dat is me 'en 
knar. - V gl. Fri. i n 'k nar r e b rea, een 
homp brood (EPKEMA 248). Oost-Fri. k nar r e, 
k nar, dikke misvormde klomp, knoest, van 
hout, brood, vlees, enz. (KOOLMAN 2, 230). 
Ned. een oude knar, een oude knoest of 
boomtronk; ook een oud kras man. Eng. 
k nar, knoest. Zie verder de wdbb. 

knarpen, zw. ww., intr. Een krakend of knar
send geluid maken. 11 Het vriest; de sneeuw 
knarpt onder je voeten. Wat knarpt die deur. 
De sla is zanderig; 'et knarpt tussen je tanden. 
Jasses, wat zit die hond op dat bien te knar
pen. - K nar pen, op een bot knauwen, is 
ook in het O. van ons land bekend (0. Volkst. 
1, 124). Het woord is verwant met de synon. 
k nar ren en k nar sen; vgl. voor de vor
ming g i lp e n naast g i II e n, mom pen 
naast mom m en en andere woorden vermeld 
in Tijdschr. 10, 22 vlg. - Vgl. verder nog 
DE JAGER, Freq. 2, 265. 



knater - kneu 

knater, znw. Daarnaast soms ook k nat e r zak. 
Losse vrouwenzak, die onder de bovenrok 
wordt gedragen (de Wormer). 11 Ik zeI deres 
voelen, of ik me sleutels in me knater heb. 
Zie zo, nou nag (nog) de knater op zijd, den 
(dan) ben ik klaar. Doen 'et maar gauw in je 
knater. - Ook hetz. als stukkezak, zak waarin 
men de boterhammen, enz. bergt, die men 
mee naar het werk neemt (de Wormer). 11 Ik 
zeI me knater maar meenemen, ik kom niet 
thuis eten. Mit de knaterzak op sehoer 
(schouder) kwam ze thuis. 

knaterzak, znw. m.; zie KNATER. 

knauwelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Over
draohtelijk ook van iets waar men lang over 
zeurt, waar men telkens op terugkomt. 11 Leg 
toch niet zo over die zaak te knauwelen. 

knecht, znw. m. Meerv. knechtsen (uitspr. 
knechsiJ) en kn e c hts (uitspr. knechs). De 
vorm k n e c hts e n was reeds in de Middel
eeuwen in N.-Holl. gewoon. 11 Gherdt den 
tymmerman . .. met sinen twien knechtsen, 
Rek. v. Egmond, fO 25 VO (aO 1388). Evenzo 
Rek. d. Graf v. Hall. 2, 79; 306; 422 e. e. 
(aO 1343/4); Oorl. v. A lbr. 75 vlg., 78, 91 
vlg., 239, e. e. (aO 1398-1400). Voor het tegen
woordig gebruik zie men WINKLER, Dialecticon 
2, 50 en 66. - 1) In verkl. k nee h i e. Jongen; 
alleen van kleine kinderen. Deze bet. begint 
te verouderen, doCh is te Assendelft nog zeer 
gebruikelijk. 11 Me vrouw is bevallen van 'en 
kneohie. Hij heb allegaar knechies (zijn kin
deren zijn allen jongens). De meisies dragen 
rokken, de kneohies dragen broeken (in het 
Sin ter-Maarten lied). Vroeger was het woord in 
deze zin algemeen; vgl. Mnl. Wdb. 111, 1622 
en HUYGENS, Hofwijek, vs. 2650. 
2) Dienaar, arbeider. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Als de knecht een knecht heeft, 
dan he e f t de b a ase r t wee (gezegd als 
een luie knecht een andere huurt om zijn werk 
te doen). - Vgl. de samenst. MIDDELKNECHT. 

3) In verschillende overdrachtelijke opvattin
gen; vgl. JONGEN en KNAAP. - a) In een pel
molen. Een plankje op een klamp, dat men bij 
het zeven aan de kuip bevestigt, en waarop de 
maat staat, waaruit men de zeef biivult. - h) 
In verk!. k n e c h i e. Bij de molenmakerij. 
Hetz. als woutermannetje; zie aldaar. Een stuk 
hout met gaten, waardoor men pennen slaat 
om het te bevestigen, en dat dient om het los
gaan der wiggen te beletten. De k nee h t jes 
versohillen van gedaante naar mate de wiggen 
smal of breed zijn. - c) Op een schip. Een 
aan weerskanten uitstekend dwarsbalkje aan 
de koker van de mast, dat gebruikt wordt voor 
het vastmaken van touwwerk. 

kneek, znw. m. en vr. Iemand die kneekt. Van 
k nek e n in beide opvattingen. Hetz. als 
kneker, kneekster; zie aldaar. 

kneert, znw. m. en vr. Daarnaast k ni r 1. - 1) 
Iemand die door de neus spreekt; zie KNEER

TEN 1. - 2) Zeurkous; zie KNEERTEN 2. - 3) 
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Gierigaard; vgl. KNEERTERIG, en zie synon. op 
KNAR. 

kneerten, zw. ww., intr. Daarnaast knirten. 
- 1) Door de neus spreken. 11 't Is wel 'en 
aardige meid, maar 't is spijtig dat ze zo 
kneert. 
2) Zeuren, klagend zaniken over allerlei wer
kelijke en ingebeelde narigheden. 11 Ze zit 
altoos te kneerten. Hou nou toch op mit dat 
kneerten. - Evenzo te Andijk (Navorscher 21, 
531). In de Beemster gebruikt men k n irt e n, 
k nee r ten, van de pijnlijke beweging, die 
een koe maakt als zij hlven moet. 11 Zij loopt 
(of staat) gedurig te knirten en te knijpen 
(BOUMAN 57). Te Edam zegt men k n ier tig 
in de zin van drenzerig, zeurig, en k n ier t 
voor gierigaard. - Vgl. ook Mnd. knirten 
naast k n i r sen, knarsen. - Zie KNEERT, 

KNIRT en GEKNEERT. 

kneerterig, bnw. Gierig. Zie KNEERT. 11 't Is toch 
zo'n kneerterige vent. Hij is te kneerterig om 
'en nuwe hoed te kopen. 

kneken, zw. ww., intr. - 1) Door de neus 
spreken. 11 Hij kneekt 'en bietje. Weet je niet 
wie ik mien? ik bedoel die zokneekt. 
2) Zeuren, zaniken, lamenteren. 11 't Is wel 
lam voor je, maar of je der al over kneke 
(kneekt) geeft toch niks. Ze kneekt de hele dag 
deur. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 57). 
- V g!. KNEEK, KNEKER en GEKNEEK. 

kneker, znw. m. Daarnaast knee'kster, vr. 
Iemand die kneekt; zie KNEKEN. - 1) Iemand 
die door de neus spreekt. Ik hoor zo'n kneker 
niet graag praten. 
2) Zeurkous. il 't Is zo'n vervelende kneekster. 

kneppel, znw. m.; vgl. SCHORTKNEPPEL. 

kneppelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook het 
kneppelt er, het nauwt er, 't is er een 
bange tijd, men heeft het zorgelijk. 11 Mit die 
koud zeI 'et wel kneppelen bij enkelden. Ik 
hoef je dan ok niet te zeggen, of 'et er knep
pelt. 

Kneppelsoord, znw. onz. Vroeger ook K'fÎ p
pel oor d. Naam van een stuk land onder 
Wormer, uitstekende in de Poel. Vgl. OORD. 

I1 Cneppelsoort, Hs. (I8de e.), archief v. Wor
mer. Krippeloord, Hs. (einde 18de e.), aldaar. 

kneteren, zw. ww., intr. - 1) Met de handen of 
voeten, of met enig voorwerp, in iets weeks 
knoeien en roeren. Synon. klieteren. 11 Zit 
toch niet zo in je eten te kneteren. Kijk Piet 
daar weer ers in die slikboel staan te kneteren. 
Hij knetert ok maar deur dik en dun. 
2) Vuile voeten inlopen. Synon. beerzen, 
bozzen. 11 Wat kneter-je weer in de gang. Dat 
knetert me maar zo mit zijn moddervoeten 
deur huis. - In W.-Fries!. beduidt k net ere n 
zonder doel heen en weer lopen. 

kneu (I), bnw. Eenvoudig, simpel; alleen van 
'hoofddeksels (Zaandijk). Synon. nus, nuil. 11 

Wat 'en kneu hoedje. 
kneu (II), znw. vr. Ook in verk!. k ne u t je. 

Zie de wdbb. - Een 0 u d k n e u t j e (of een 
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ou wek n e u), een oud vrouwtje; soms ook 
schertsend voor een jonge vrouw. 

kneuzen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: hand 
aan hand, of achter elkaar over onsterk ijs 
lopen, tot dit breekt (Krommenie). Zie synon. 
op TRoeHELEN. 

knevel, znw. m. Zie de wdbb. - In molens met 
stampers (oliemolens, hennepkloppers, de 
lompenkapperij der papiermolens, enz.). Een 
rond stokje van 1 Yz dm lengte, dat horizon
taal aan het eind van het stampertouw is be
vestigd, en dat, als de stamper opgehaald moet 
worden, onder de neus (zie aldaar) wordt vast
gezet. - In papiermolens. Een soort van 
klamp, waartussen het papier, dat gedroogd 
moet worden, wordt vastgeklemd; alleen in 
gebruik voor best papier, dat over twee lijnen 
wordt gehangen, opdat het geen vouw in het 
midden krijgt. 

knevelaarshaak, znw. m. II Een goude kneve
laarshaak f 16: 10, Invent. (aO 1813), Zaanl. 
Oudhk. - Het woord schijnt thans onbekend 
te zijn. Missohien heette zo de klu we n
h a a k, d.i. de haak waarmede de kIuw van 
,het breiwerk aan de ceintuur werd vast
gemaakt. 

knie, znw. vr. Meerv. soms k n i e s, ook wel 
k n i e s een). Zie de wdbb. II Twee knies op de 
ende van de dolboorde (boorden der roei
dollen), dik vierkant 6 duim, Hs. bestek veer
schouw (aO 1744), Zaanl. Oudhk. - Ook als 
naam van een water bij O.-Zaandam. II De 
Knie. Twee stukjes weiland gelegen tussen de 
Gouwen de Knie. Vroeger: het Knie, Kaart 
v. d. Uytw. SI. 12. - Ook onder Schardam is 
een water dat het K n i e heet, zie Kaart v. d. 
Uytw. SI. 7. Deze wateren zijn vrijwel recht 
en hebben geen grote ·kromming, die hen op 
een knie doet gelijken. 

kniezen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
traag zijn in 't geven, gierig zijn. II Knies nou 
niet op 'en knrJQker. - Evenzo elders gebruike
lijk (0. Volkst. 1, 177). - Vgl. KNIEZER. 

kniezer, znw. m. Gierigaard. Zie KNIEZEN. I1 Hij 
is geen kniezer. - Gewestelijk ook elders in 
gebruik; vgl. VAN DALE. - Zie synon op KNAR. 

knijn, znw. onz. Verkl. knijntje. Konijn. 11 

Tamme knijnen. - Ook in de samenst. 
k n ij ne hok, k n ij n e-v e 1, k n ij nek 0 p, 
enz. Als geslachtsnaam K n ij ne n b erg. -
De vorm k n ij n is ook elders in N.-Holl. ge
woon en komt ook bij de 17de-eeuwse Hol
landers voor; zie b.V. BREDERO, Moortje 650. 
In het Stad-Fri. zegt men k n i i n. - Zie een 
zegsw. op TRALIE. - In houtzaagmolens (pal
trokken). Een hard, krom stuk hout van om
streeks 6 dm lengte, dat met de ronde kant 
boven wordt gelegd, en dient om er zware 
stukken gezaagd hout over voort te schuiven. 
De vorm doet enigermate aan een konijn 
denken. 

knijnetakker, znw. m. Alleen in het meerv. 
k n ij net a k k ers. Sohertsende benaming 

kneu - knipsluis 

voor kromme benen met uitwaarts gebogen 
knieën. Synon. schapevangers. Vgl. KNIJN en 
TAKKEN. 11 Wat heb die man mooie knijne
takkers. 

knijp, znw. vr. Bij de zeildoekweverij. Een 
samenstel van touwen aan een veer, waardoor 
de door de wever weggeduwde laad (slag) van
zelf wordt teruggetrokken. Het hout boven de 
laad, dat dit terugtrekken helpt uitvoeren, 
heet het k n ij per h 0 u t. 

knijpen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook zeker 
gebrek van zoetemelkse kaas. Krimpen. Zie 
BOUMAN 57 en de daar aangehaalde verhande
ling. - VgI. KNIJPER. 

knijper, znw. m. Zie de wdbb. - In verkI. 
k n ij per t j e, kaas die knijpt; zie KNIJPEN. 11 

't Is slechte kees, der bennen veul knijpertjes 
en pissertjes bij. 

knijperhout, znw. onz.; zie KNIJP. 
knijphout, znw. onz. In de droogschuren van 

papiermolens. Klamp waartussen het papier 
te drogen wordt gehangen. Synon. knevel, 
rafter. 

knikker, znw. m.; vgl. ALIKAS, DOLK, KNAR, 
KOEN, ONKEDAAI, POL, POLLEKA, POTTEBAAIER, 

knikkeren, zw. ww., vgl. BOSSEN, BRUGJE-ROL, 
DOOIEN, EESJE, GOESEN, GOFFEN, GORREN, 
KLOETJE-seHIET, KNOEIEN, KOEDELEN, KOELKIE
GOF, KOETEREN, OOTJE-PIK, OT, PODDEREN, 
POMPEN, POTJE-PIK, SCHIETBOTTEN, SPANBOTTEN. 
- VgI. ook BANKEN en KLAUWEN. 

knipbol, znw. m. Zeker soort van brood. Een 
langwerpige bol, waarin aan de bovenzijde 
over de gehele breedte een aantal kerven zijn 
geknepen. VgI. BOL. 11 Neem maa-r een 'knipbol 
en een schoot je. - Bij verkorting spreekt men 
ook van knippie (de Koog). 

knipbrood, znw. onz. Hetz. als knipbol; zie 
aldaar. 

kniphaak, znw. m. Te Wormer, Jisp en in de 
Wijde-Wormer gebruikelijk als benaming van 
het werktuig dat elders hei n h a a k heet; zie 
aldaar. - VgI. Mnl. Wdb. op cnijphake. 

knipje, znw. onz.; zie KNIPBOL. - EeI] k n i p
p i e is een tweecents-broodje van langwerpige 
vorm, met kerven van boven, evenals op een 
knipbol (de Koog). 

knipper, znw. m. Knip, grendel. 11 Doen de 
knipper maar op de deur. 

knipperdolletje, znw. onz. Een klein, rond 
voorwerp. I1 't Ben zukke aardige knipper
dolletjes (van kleine nieuwe aardappelen, 
kriel). - Te Utrecht draagt een soort van 
gebak de naam van k nip per d alle t jes, 
en in de vorige eeuw waren er ook Del f t s e 
k nip per d 0 11 e t jes; zie de aanhaling bij 
DE JAGER, Freq. 2, 273. 

Knipsloot, znw. vr. Naam van een sloot te 
Wormerveer, uitlopende op de Knipsluis; zie 
aldaar. De naam komt o.a. voor op een kaart 
van 163-8 en op de Kaart v. d. Uytw. SI. 12, 
maar is thans in onbruik. 

knipSluis, znw. vr. Naam van verschillende 



knip sluis - knoeteren 

sluizen; o.a. van de Zuidersluis te Wormerveer 
en van een sluis te Assendelft nabij Krom
menie. De naam komt voor in verschillende 
getekende 'kaarrboeken der 17de e. In Handv. 
v. Assend. 244 vindt men een keur op het 
schutten door de Assendelver Knipsluis (aO 
1688). \Viat het bijzondeTe kenmerk van een 
k nip s I u i s was, is niet meer bekend. V gl. 
Mnl. Wdb. lil, 162 op cnipe, als ook de 
Fri. plaatsnaam deK n ij p e. Zie ook DRIES

SEN, Monumenta 247: "illud waterscutte sive 
nortpant, quod nune vulgariter dieitur knipe" 
(d.i. deK n ij p bij Zuidlaren). 

knirt, znw. m. en vr.; zie KNEERT. 

knirten, zw. ww.; zie KNEERTEN. 

knobbel, znw. m. Daarnaast k n u bb e I. Zie de 
wdbb. 11 Hij heb 'en knubbel op zen vinger. 

knoedel, znw. m. Deegbal van gruttemeel, die in 
kokend water onder voortdurend roeren wordt 
gaar gekookt. Weinig gebruikelijk. 11 We eten 
knoedels. Geef me nag maar 'en knoedel. -
Het woord is ook elders bekend; zie VAN 

DALE en DE BO. Evenzo Hgd. k n ö del. 
knoei, znw. m. - 1. Knauw, knak. 11 Dat faillisse

ment het 'em 'en liIlike knoei 'egeven. Die 
stoel heb 'en knoei 'ekregen. - Evenzo in het 
Stad-Fri. 
2) Kreukel, vouw. 11 Wat zit er en knoei in je 
overhemd. Er bennen tooh knoeien in je 
boezel. Zo ook elders in Holl. 
3) Zegsw. In dek n 0 e i zit ten, in de klem 
zitten, in moeilijkheden zijn. 11 We zitten liJlik 
in de knoei. 

knoeibast, znw. m. en vr. Iemand die gaarne 
anderen knoeit (mishandelt). Zie KNOEIEN 1. -
Synon. knoeibeest, knoeivarken. Ii Wat 'en 
knoeibast. 

knoeibeest, znw. onz. Hetz. als knoeibast; zie 
aldaar. 11 Trijn is tooh zo'n knoeibeest, ze ken 
der handen niet thuis houwen. - Ook in het 
Stad-Fri. 

knoeien, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: 1) 
Trans. Knijpen, stompen, stoten, meestal in 
het geniep; mishandelen. 11 Die grote jongen 
knoeit altijd zijn zussies en broertjes. Je wil 
me zekeT weer knoeien. Kees knoeit me. -
Evenzo in Friesl., Gron. en W.-Vlaand.; zie 
EPKEMA 248, MOLEMA 212, DE BO" 477. - Vgl. 
KNOEIER, KNOEIBAST, -BEEEST, -VARKEN. 

2) Trans. Drukken, kneuzen. 11 Je moete de 
orten (grauwe erwten) eerst effen knoeien, 
dan nemen ze beter vet an. - Vgl. Oost-Fri. 
kno jen, kneden (KOOLMAN 2, 311). 
3) Trans. en intr. Kreukelen. 11 Pas op, dat je 
je schone boord niet knoeie. Die prent is 
'eknoeid. Knoei de boel maar in mekaar. -
Zo'n gestreken jurk knoeit licht. - Evenzo 
elders in HoU. en in het Stad-Fri. - Vgl. 
KNOEI 2. 
4) Trans. Knakken. 11 Die ziekte het 'm 
'eknoeid (hij kan nooit weer geheel herstellen). 
5) Wederk. Hem kno e i e n, zich knauwen, 
zijn gezondheid knakken. 11 Hij heb 'em mit 
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dat zwummen (zwemmen) liIIik 'eknoeid. -
6) Intr. Een wijze van knikkeren. Van twee 
spelers neemt de een enige knikkers in de 
hand; de ander legt daar een gelijk aantal bij. 
Om de beurt werpen zij nu al die knikkers 
tezamen in het kuiltje, terwijl het even of 
oneven aantal, dat daarin blijft liggen, aan
wijst wie alles wint. Men moet echter twee 
keer achtereen winnen, eer uitbetaling volgt. 
Staat het na de tweede worp quite, dan wint 
geen van beiden (de Koog). - Zie POMPEN. 

7) Intr. Borgen, op crediet verkopen. - Synon. 
klissen. 11 As je niet direct betalen wille, dan 
moet je maar bij me buurvrouw kopen: die 
knoeit. - Vgl. KNOEISTER. 

Zie verder SIGAREN KNOEIER, STIJFSELKNOEIER 

en VERKNOEIEN. 

knoeier, znw. m. Daarnaast 'k n 0 eis ter, VI. -. 

1) Iemand die anderen knoeit (mishandelt). 
Zie KNOEIEN 1. il 'k Wil niks mit zo'n gemiene 
knoeier te maken hebben. - Zo ook in het 
Stad-Fri. 
2) Alleen in het VI. Een vrouw die knoeit 
(op erediet verkoopt). Zie KNOEIEN 7. 11 't Is 
'en knoeister, je ken ne bij haar wel op de lat 
halen. 

knoeister, znw. vr.; zie KNOEIER. 

knoeivarken, znw. onz. Hetz. als knoeibast; zie 
aldaar. 11 Wat ben-je toch 'en knoeivarken. 

knoeren, zw. ww., intr. Met een brommend ge
luid spreken; van iemand die door de neus of 
diep uit zijn keel spreekt (de Wormer). 11 Hij 
knoert zo deur zijn neus (of in zijn keel). -
Evenzo in Oost-Friesl. k n Û ren, g n Û ren, 
knorren, brommen (KOOLMAN 1, 654). Zie 
verder Ned. Wdb. V, 177 op g nor ren. 

knoert, znw. m. - 1) Een onrijpe, verschrom
pelde appel of peer (de Wormer). Hetz. als 
knoort; zie aldaar. 
2) Een klein, niet uitgegroeid, schrokerig mens 
(de Wormer). Weinig gebruikelijk. 11 't Is 'en 
knoert van 'en kerel. - Evenzo Oost-Fri. 
k n u r t, een kort, gedrongen, niet uitgegroeid 
of verschrompeld iets: 'n knurt fan 'n bom, 
of dêr, kerel, junge, etc. (KOOLMAN 2, 317). 

knoest, znw. m. Zie de wdbb. - Overdr. ook: 
een onhandelbaar persoon, dwarsdrijver. 11 

't Was gelukkig dat de schipper gien knoest 
was, Sch. t. W. 279. - Vgl. Ned. kw ast, dat 
o.a. ook dwarsdrijver beduidt. 

knoeteraar, znw. m. Daarnaast k n oe ter a a r
st e r, Vf. Een kind dat knoetert, krom praat. 
Zie KNOETEREN. I! Je ben nog zo'n rare 
knoeteraarster, ik ken niks van je verstaan. 

knoeteren, zw. ww., intr. Stamelen, onverstaan
baar en gebrekkig spreken; van kleine kin
deren. 11 Antje begint nou toch wat te knoete
ren. Ze knoetert nag maar wat. Hij ken zo 
aardig knoeteren. - V gl. Ned. k n e u ter en, 
knorren, grommelen; stamelen (VAN DALE en 
DE JAGER, Freq. 2, 268 vlgg.). Zie ook KNUTTE

REN, en vgl. KNOETERAAR, GEKNOETER, VER

KNOETEREN. 
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knottel, znw. m.; zie KNUFFEL. 

knoft, znw. onz.; zie KLOFT. 

knofter, znw.; zie KLOFTER. 
knokkel, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als naam 

van een stuk land te W.-Zaandam. Thans naar 
het schijnt onbekend. 11 De c1eyne cnoeke!, 
137 (roeden), de groote cnockel, 243 (roeden), 
Polderl. Westz. IV fO 487 (aO 1649). 

knokkeltjessop, znw. onz. Een kleine hoeveel
reid waswater; schertsend gezegd als men zo 
weinig waswater in een waskom of een tobbe 
doet, dat daarin alleen de knokkels onder
gedompeld en gewassen kunnen worden. 11 

Och kom, dat is kno~ke1tjessop, met zo'n 
prippie ken je niet afwassen. 

knokkelwas, znw. In de uitdr. gebruik knok
keI was! wees wat vlijtiger; gezegd tegen een 
werkmeid die lui is (Zaandam). 

knol, znw. m. Zekere vis. Een jonge karper, 
algemene benaming voor alle karpers beneden 
de 5 ons (VZ kg). 11 .fk heb twee knollen 'evan
gen. - Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 6, 
309). 

Knollendam. Naam van een buurtschap, die 
door de Zaan in twee delen, 0 0 s t- en We s t
Kno 11 end a m gescheiden is; het ene ressor
teerde onder de ban van Wormer (thans ge
meente Wormer), het andere onder die van 
Westzaanden (thans gemeente Wormerveer). 
De dam, die hier eertijds het Noordeind van 
de Zaan afsloot, werd in 1635 of 1637 opge
ruimd. Reeds in 1347 wordt van die dam mel
ding gemaakt in een oorkonde, waarbij aan 
Claes Amelgaers verlof wordt gegeven een 
sluis te leggen "in de Noord-Dam van de 
Zaenden" (Z a end e is de oude naamsvorm 
van Zaan; zie aldaar), Priv. v. d. Westz.21; 
VAN MIERIS 3, 286. Andermaal wordt ,in 1399 
gewag gemaakt van "die Sluyse inden Noordt
dam", Priv. v. Westz. 40. - Het oudste stuk, 
waarin de naam Kno 11 end a m voorkomt is 
van 1529: "in de Beemster-dijck tot Knollen
dam ... , den voorgeschreven Sluys in den 
Knollendam", Handv. v. Alkm. 33. Vgl. 
verder: Die Pachters van Knollendammer en 
Zaardammer Sluysen, Priv. v. Westz. 341 
(aO 1532). Binnen den ban van Westzaenen 
by Knollendam, Hs. T. 118, fO 7 rO (aO 1561), 
provo archief. Tusken Knollendam ende den 
Dam tSaerdam, Hs. (aO 1596), archief v. 
Westzaan. Tot den Knollendammer Wegh toe, 
Priv. v. Westz. 215 (aO 1621), enz. - Omtrent 
de oorsprong van de naam is niets met zeker
heid bekend. Daar het terrein geheel vlak is, 
mist de gissing dat erk nol, heuvel, in zou 
schuilen (Nomina Geogr. Neerl. 2, 88 vlgg.) 
alle grond. 

knook, znw. m. Zie de wdbb. - Overdr. ook 
hand. 11 Hou je knoken thuis. Evenzo elders 
in Holl. en in Utrecht. 

knoop, znw. m. Zegsw. Daar zitten (of leg
gen) g i enk nop e n i n; gezegd als iemand 
zijn eten (of drinken) zeer schielijk naar bin-

knoffel - knuffel 

nen werkt. - Zie nog een zegsw. op VRIJ. 
knoort, znw. m. Een onrijpe, schrompelige 

vrucht; alleen van appels en peren. II Een 
groene knoort. "Wat ben der 'en appels 
of'evallen." "Ja, maar 't benne allegaar nog 
knoorten." Eet jij die knoorten ook op? Gooi 
die maar weg, dat's 'en knoort. - Synan. 
knoert en knor; zie aldaar. 

knop (I), znw. m. Zie de wdbb. - Ook zeker 
gebak: een dikke, vlakke koek met zeer harde 
boven korst, die van meel en water gebakken 
wordt. Ook vlaggeknop genoemd. 11 Ik zeI nog 
ers 'en knop bakken. We eten knop. 

knop (U), znw. In de naam van verschillende 
stukken land, 11 Te Assendelft: Claes Cuyper, 
achter die knops, Stoelb. Assend. fO 48 V O 

(einde 16de e.). Die cnopsven, Polderl. As
send. I fO 349 rO (aO 1600); in een koopbrief 
van 1781 is de naam verbasterd tot "Knos
ven". - Onder Krommeniedijk: Knoppes, Hs. 
(begin 19de e.), archief v. d. polder het Woud. 
- Te Oostzaan: De Knopkamp; reeds in Pol
der/. Oostz. I (midden 17de e.). - Het blijkt 
niet wat kno p in deze namen betekent. 

Knopkamp, znw. m.; zie KNOP H. 
Knopsven, znw. vr.; zie KNOP Il. 
knor, znw. m. Zie de wdbb. - Ook een onrijpe, 

verschrompelde appel of peer (de Wormer). 
Hetz. als knoort; zie aldaar. 1I Eet zo'n knor 
toch niet op. 't Ben allemaal knorren. 

knorren (uitspr. knàrra), zw. ww., intr. Zie de 
wdbb. - Kno r ren n a iet s, sterk verlangen 
naar iets (Krommenie). II Ik knor der al na. 

knorsebol (uitspr. knàrsabol, met hoofdtoon op 
knàr), znw. m. Zeker soort van vissersvaar
tuig, rond van steven en lelijk van uiterlijk. !I 
Daar komt 'en knorsebol an. 't Is 'en knorse
bol. - Vgl. Wvla. kno r z e, knor of dikke 
knobbel aan het einde van een stok, knods, 
kno r zes tok, knods, stok met een knor, 
Fra. massue (DE BO', 478). 

knot, znw. vr. Verkl. knotje. Zie de wdbb.
Ook in de zegsw. ie man d een kno top 
de mouw spelden, of iemand knot
jes voo r dra a i e n, iemand wat wijs 
maken. Vandaar kno t in de zin van grapje, 
verzinsel. II Hij ken lekker knotten vertellen. 
't Is maar 'en knotje. - Evenzo spreekt men 
elders (b.V. te Amsterdam) in dezelfde zin 
van kno t jes dra a i e n. - Zie KNOTTEN. 

knotten, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook verzin
sels, grapjes vertellen; guitige streken uithalen. 
Zie KNOT. I1 Die ken knotten! Wat ken die 
jongen ze toch knotten. 

knubbel, znw. m.; zie KNOBBEL. 

knudderig, bnw. Lief, aardig, "pittig". 11 Och 
wat ziet die Betje er nou knudderig uit met 'er 
nuwe jurk ie. 

kn uffel, znw. m. Daarnaast kno ff el. Alleen 
in: zij n m 0 n dra a k tin dek nuf fel, 
hij p r a a t zij n m 0 n din dek n 0 f fel, 
hij raakt met spreken in de war, hij kan niet 
meer uit zijn woorden komen. 11 't Is zo'n lank 



knuffel - koegank 

woord, je mond zou er van in de knuffel 
raken. Zeg ers, as je kenne (kunt) zonder dat 
je mond in de knoffel raakt, 'en paar keer 
hard achter mekaar: "De kat die krabt de 
krullen van de trap mit drie droge doeken". -
Vgl. BEKNUFFELD en VERKNOFFELD (verkleumd 
van koude), en zie over de andere betekenis
sen van k nuf fel e n: DE JAGER, Freq. 1, 291 
vlgg. 

knuit, znw. onz. Meestal collectief; soms echter 
ook in het meerv. knuiten of knuitjes. 
Een soort van zeer kleine vliegjes, haft, oever
aas. Lat. Ephemera (SNELLEN VAN VOLLEN

HOVEN, Gelede Dieren 302 vlgg.). 11 Wat is er 
hier 'en knuit. Alles zit vol knuit. Je ken die 
knuitjes niet van je ofhouwen. - In de Beem
ster zegt men in dezelfde zin g n u i t (BOUMAN 

34). 
knungel, znw. m. en vr. Onbeduidend, lummelig, 

nietswaardig persoon. V gl. VAN DALE op k I u n
'g e 1. 11 't Is zo'n knungel. - Zie KNUNGELEN. 

knungelen, zw. ww., intr. Beuzelen, knoeien, 
knoeiwerk maken. Hetz. als Ned. klungelen; 
zie DE JAGER, Freq. 1,274. 11 Hij zit maar zo'n 
bietje te knungelen. As ze 'en huis zetten, 
laten ze dan niet zo knungelen (alles op een 
koopje doen). - Vgl. KNUNGEL, KNUNGELIG. 

knungelig, bnw. Daarnaast k I u n gel i g. Brod
delig, krenterig. Zie KNUNGELEN. 11 Alles wat 
hij doet is zo knungelig. 

knunnik, znw. m. - 1) Een kort en dik per
soon, prop. 11 't Is 'en knunnik. Kijk deer 
(daar) es 'en knunnik ankommen. 
2) Het knopje op een priktol (taatstol). Ook 
non geheten; zie aldaar. 11 Me tol zit vol 
pikken en der is 'en brok van de knunnik of. 
De tol staat op zijn knunnik. 
K n u nni k ontstond uit kan u nni k, even
als k raf uit kar a f, kr e tuit kar e t, enz. 

knus, bijw. Knusjes, gezellig. Synon. hummel; 
zie aldaar. 11 We zitten hier zo knus bij 
mekaar. Wat is 'et ,hier knus. - Evenzo in 
geheel Holl. en ook elders. Zie Ned. Wdb. V, 
179 op g nut, en vgl. KNUTlIG. 

knut, znw. m. Slag. Zie KNUTTEN. 11 Ik zeI je 
'en knut geven. - Vooral in het meerv. k n u t
ten. Knikkers. 11 Ken ik knutten van je 
kopen? 

knutten, zw. ww., trans. Een knauw geven, door 
een slag ter neder vellen, doodslaan. 11 Je 
moe te de vis goed knutten (met een knuppel 
doodslaan). Vroeger wiere (werden) de koeien 
meestal 'eknut (met een hamerslag voor de 
kop gedood). Evenzo van paarden, honden, 
enz. - Ook van de tijd. Doden. 11 Hoe zelle 
we die dag knutten (de tijd doden, de dag 
omkrijgen)? - Van personen. Iemand beet
pakken en dan met geweld naar beneden druk
ken, de kop neerdrukken, ineen doen knikken. 
IIJe ken me toch niet knutten. Lammeling, as 
je 'et niet opgeve (terug geeft), den (dan) zeI ik 
je nag dood knutten. - Bij metselaars. De 
stenen afkappen om ze pasklaar te maken. 11 
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Hij zit stienen te knutten. - Evenzo elders in 
N.-Holl. Eertijds ook g nut ten. 11 De Tim
merman kunst-rijck die slypt sijn bylen hier; 
de Smit blaest op sijn Smitz; de Metslaar 
ghnut zijn stienen: de scherpe Schilder daer 
die mengt sijn veruw in ienen, SCHAGHEN, 

Alckm. Beleg, fO B3 rO. VglJ. Ned. knotten, 
ter neder slaan, fnuiken, en zie KNUT en 
HONDEKNUTTER. 

knutteren, zw. ww., intr. Pruttelen, grommelen, 
verdrietig zijn; van zeer kleine kinderen. Zie 
synon. op MEUTELEN. 11 Wat heb-je toch, dat je 
zoknuttere (knuttert)? - Knutteren is 
ook elders in N.-Holl. bekend; ook in de zin 
van grommen, knorren. Daarnaast was vroeger 
in gebruik g nut ter e n. Zie verder Ned. 
Wdb. V, 179 en FRANCK 471, en vgl. KNOETE

REN. - Zie KNUTTERIG. 
knutterig, bnw. Pruttelig, meutelig; van zeer 

kleine kinderen. Zie KNUTTEREN. 11 De kleine 
is vanmorgen 'en beetje knutterig. 

knuttig, bnw. Aardig, lief, klein en netjes. Hetz. 
als Ned. knutterig; zie de wdbb. en DE JAGER, 

Freq. 2, 269. 11 Wat 'en knuttig hoedje. 't Is 
toch zo'n knuttig bruidje. Wat staat 'et je 
knuttig. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

58). - Vgl. KNUS. 

knuwen, znw. onz.; zie KLUWEN. 

kob, znw. vr. Zekere vogel. Een soort van 
meeuw, zilvermeeuw, Lat. Larus argentatus. I1 

Wat vliegen der weer 'en kobben. - Bij VAN 

DALE wordt k 0 b h e als gewestelijk vermeld. 
Het woord is, behalve in Holl., ook gebruike
lijk in Friesl., Gron. en Oost-Fries!. (ok 0 bb e, 
s ê k 0 b b e). Evenzo Eng. co h, se a c 0 b. -
Vgl. KOB-EI en KOBMEEUW. 

kob-ei, znw. onz. Ei van een kob, meeuweëi. 
Zie KOB. - Kob-eieren zien der net uit as 
kiefte-eitjes, maar ze smaken heel aars. 

kobmeeuw, znw. vr. Daarnaast ook k 0 b
mie u w. Hetz. als kab; zie aldaar. Zilver
meeuw. 

koe, znw. vr.; zie KOEBEK, -GANK, -GORS, -HOOI, 

-JADEN, -LICHT, -MAK, -MIS, -POS"!", -SCHAAR, 

-STOEP, -VEN, -WEIDE, en vgl. KUl. 

koebek, znw. m. Iemand die veel schreeuwt, 
die een grote mond opzet. 11 Zo'n koebek. 

koedel, znw. Kuiltje bij het knikkeren (de Wor
mer) Zie synon. op KOELK. 11 Je moete de 
knikkers in de koedel schieten. - Zie KOEDE

LEN. 

koedelen, zw. WW., intr. Een der wijzen van 
knikkeren. De knikkers in een koedel (kuiltje) 
schieten (de Wormer). Zie KOEDEL en vgl. 
KOELKIE-GOF. 

koegank, znw. onz. Naam van een bepaalde 
landmaat; eigenlijk een stuk land, zo groot dat 
één koe er voldoende voedsel vindt. Thans 
verouderd. Zie synon op KOEVEN. 11 Baernt 
Rommertsz . " bekende... wettelycken ver
coft . .. te 'hebben. .. tot eenen vryen eygen 
Jan Jansz. Corffmaker tot Assendelft een 
'koeganck, oft zoe groot ende cleyn als ('t is), 
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... ende heeft belooft voor hem, zynen erven 
ende naecomelingen tvoornoemde koeganck 
te vryen ende waren, Hs. U. 19, fO 112 (As
sendelft, aO 1580), provo archief. - K 0 e
gang, koegank, was vroeger in N.-Holl. 
en Fries!. zeer gebruikelijk; zie Mnl. Wdb. lIl, 
1653. 

koegel, znw. Kogel. 11 Zo rond as 'en koegel. 
Hij vliegt as 'en koegel uit 'en stuk. Hy 
(schoot) hem een koegel door den kop ... , 
dat hy stierf, SOETEBOOM, Ned. Schout. 252. 
Sonoy . '. heeft ... het Kasteel beginnen aen 
te grijpen, ende de Mueren met Koeghelen soo 
geweldigh door·boordt, datter veel van des 
Hopmans Volck om den hals raeckten, SOETE

BOOM, Stavoren 322. - De Holl.-Fri. vorm 
koe gel komt ook bij de 17 de-eeuwse Am
sterdammers voor; b.V. BREDERO, Moortje 
2978: "Wy stuuren altemet een twee, drie 
schepen uyt, vol botter, kaes, en broot, oock 
ketings, koe gels, kruyt, d'welck wy verruylen 
an veel kostelycke waren" en herhaalde malen 
in HOOFT'S Ned. Hist. - Evenzo in Fries!., 
Gron. en Oost-Fries!. (HALBERTSMA 877; MOLE

MA 214; KOOLMAN 2, 393). Zie verder FRANCK 

op kogel, GRIMM, D. Wtb. op kugel. - Vg!. 
KOEGELSTEEN, KOEGELEN. 

koegelen, zw. ww., -intr. Platte steentjes over 
het water doen scheren (Zaandijk) Zie synon. 
op KEILEN. - Koe gel e n is afgeleid van 
koe gel in de zin van ronde keisteen; vgl. 
KOEGELSTEEN. Hetzelfde spel heet bij HADR. 

JUNlUS, NomencI. 215b: "botten, zeylen. 
k u c hel n"; KIL. heeft "k u g hel e n, Hall. 
j. s I i n g her en". In het Stad-Fri. gebruikt 
men koe gel e n in de zin van gooien; zo ook 
in het Oost-Fri. Vg!. KOOLMAN 2, 394 op 
k u ge I n. 

koegelsteen, znw. m. Ook koe gel S tie n. 
Ronde steen, keisteen; tegenwoord-ig alleen 
nog bekend in de zin van plat keisteentje, 
waarmede gekoegeld wordt (Zaandijk). Vgl. 
KOEGELEN en KOEGEL. 11 Gaat, Paseus, sluitse 
(de boosdoeners, die gestenigd moeten worden) 
vast, opdat zy naar de wet ,haar loop, hierna 
ontfangen, door de koegelsteenen, SLOOFF. 

Susanna 47. Ach laat ze door een buy van 
harde koegelsteenen bed om pelt zijn, vol 
schant, aid. 52. - Dat is net 'en goed koegel
stientje. 

koegors, znw. onz. Koeweide; eigenlük zoveel 
land als nodig is voor het weiden van een koe; 
vgl. KOFVFN. Sedert lang verouderd. Het 
woord leeft echter nog voort in de naam van 
een stuk land te Assendelft op de Hornsloot. 
dat in de 16de en 17de e. vermeld wordt als 
het S c hoe n v 0 r s t. I! Een stucke landts ... 
belendt ... die Hornsloot aent zuyt-west-endt, 
Tschoegors aende noord-west-sijde, Hs. U. 20, 
fO 223 VO (aO 1854), provo archief. Dat derde 
paert van schoegors, Polderl. Assend. I f O 95 
vO , 96 rO , 97 rO (aO 1600). Dat sohoegors, 
ard. Il jO 94 VO (aO 1600). Genaemdt schoe-

koegank - koejader 

gors, Maatb. Assend. (aO 1635). - De naam 
van dit stuk land dagtekent reeds uit de Mid
deleeuwen. Waarschijnlijk heette het oorspron
kelijk rh alf koe gor s en heeft een kopiist 
het in de Middeleeuwen gebruikelijke teken 
voor half, dat veel op s gelijkt, voor die letter 
aangezien en in plaats van s eoe gor s ge
lezen sc 0 ego r s, d.i. sc hoe gor S. Deze 
vorm is toen van de ene koopbrief in de ander 
overgegaan, en in elke volgende polderlegger 
uit de vorige overgenomen. Het woord ko e
gor s is een bijvorm van koe g ers, k 0 e
g eer s, dat vroeger in Kennemerland zeer 
gewoon was. Zie ook KALFSGORS. 11 Item int 
fruutghers eenre eoe gheers, dat leghet an 
drien weghen (onder Beverwijk, 13de e.), Hs. 
V. Egmond f O 12 ,0 (aId., fO 35 rO (aO 1372): 
tvrijtghers). III Koegheerse (te Kastrikurn, aO 
1358), Hs. V. Egmond B, jO 6 voo Item II 
koeyen gheerse (te .Mcersloot, aO 1358), aid. 
fO 4 rO. Evenzo in Friesl. koe g ras; zie 
Mnl. Wdb. lIl, 1654. Vgl. bij KIL.: "koe
g ras, HoU. Fris., pascuum aestivum unius 
vaccae". 

koehooi (met klemt. op hooi), znw. onz. Geen 
meerv. De hoeveelheid hooi, die toereikend 
geacht wordt voor de wintervoeding van één 
koe. Men rekent een koe h ooi des zomers, 
zoals het hooi van het land komt, op 5000 
pond of 2500 kg. Des winters, als het is ge
droogd, weegt het 4000 pond. II We hebben 
vier koehooi binnen 'ekregen. Hoeveul vraag 
je veur 'et koehooi? Tot beloning van de hooi
stekers zal elk ingezetene, die hooi opdoet, 
aan de hooistekers voldoen 4 stuivers van elke 
5000 pond of van ieder koehooi, Hs. keur (aO 
1816), archief V. lisp. Een koehooy is 4000 
pond; een schat (d.i. geschat, bü raming be
paald, niet gewogen) koehooy is 7 voeten 
hoog, 7 voeten breet en 14 voeten lang (0.
Zaandam, aO 1771), Advers. Oostwoud, tO 283. 
- Evenzo elders in N.-Holl. liAan de ... Hoy
schatters over de Beemster sal werden ge
geven een gelijke Mate, bestaande in een 
Roede. .. van twaalff Voeten, yder Voet 
twaalff Duymen, Rijnlandsche Mate lank, 
sulcx dat ses van de voorsz. Voeten vierkant, 
deselve twaalff Voeten hoogte voor een Koe
Hoy sal werden gerekent, Beemster-lands 
Keuren 87. Vgl. ook BOUMAN 58. Reeds bij 
KIL. vindt men: "k 0 e ho y s, Holl. certa 
jocni portia, qua stabulationis tempore vacca 
pascitur". 

koejaden, zw. ww., intr. De koeien op stal ver
zorgen; zie JADEN. Thans verouderd. II Idem, 
dat mede het koejaden des avonts ende mor
gens sal moeten geschieden met een bequame 
besloten lantaeren, Hs. keur tegen brandge
vaar (aO 1732), archief V. Krommenie. - Vgl. 
KOEJADER. 

koejader, znw. m. Iemand die de koeien jaadt. 
Zie KOEJADEN. Het woord komt in de 17de en 
18de e. voor als geslachtsnaam te Krom-



koe ja der - Koersland 

menie. 11 Ysbrant Symonsz. Koeyejader (aa 
1664). Tanis Coejader (t aO 1750). 

koek, znw. m. VerkL koe ki e. Zie de wdbb. -
Dik kek 0 e k, zeker gebak: meel, melk en 
stroop in een zak gekookt; zie KETELKOEK en 
BROEDER. In het Stad-Pri. in dezelfde zin d i k
koe k. - Zegsw. 't Is koe k ,i e s hak ken, 
het heeft niet te beduiden, 't gaat even gemak
kelijk als het hakken van koek. - Zie een 
zegsw. op GAAN en op ROOD, en vgl. KANT

KOEK en SLAANKOEK. - Vgl. de samenst. 
DONDER-, DRIP-, HAARD-, KETEL-, KOPJES-, NA

SLAGS-, PAN-, SCHRAPEL-, SNIJ-, SPEK-, TAFEL-, 

VOORSLAGSKOEK. 

koekebakker, znw. m. Zie de wdbb. - Ook van 
een knecht die voor zijn werk ongeschikt is, 
iemand die geheel onbruikbaar is. 11 Dat's 'en 
koekebakker, stuur die maar weg. 

koekemes, znw. onz. In een oliemolen. Het mes 
waarmede de lijn- en raapkoeken op maat 
worden afgesneden. 

koeketer, znw. m. Zegsw. ,,'t Min der t a I", 
zei dek 0 e ket e r, e n hij sta k het 
1 a a t s t est u kin zij n m 0 n d. - Ook als 
scheldnaam voor de inwoners van Zaandam, 
de Koog en Krommenie. Ook wel koe k
v r e ter. 11 Zaandammer koeketers. Lamme 
Koger koeketer! Zo'n Krommenieër koek
vreter. 

koekslaan, znw. onz. Zeker volksvermaak. Het 
met de vuist doormidden slaan van lange, 
taaie, expresselijk daartoe bereide koeken. De 
man, die laat koekslaan, houdt naar gelang 
van de afspraak één of meer van die koeken 
aan de uiteinden vast. De sla a n der moet 
dan met de (met een zakdoek omwonden) vuist 
of pols in een bepaald aantal slagen de koeken 
doormidden slaan. Gelukt dit, dan is de koek 
zijn eigendom; anders moet hij betalen. De 
koek heet sla ank 0 e k. 

koekuit, znw. m. Koekoek. Naar het schijnt 
thans verouderd. Vroeger heette een molen 
op de Koog deK 0 e k u i t, en daarnaar 
is genoemd de Koe k u i t sloot. De molen 
heette later de H a a s. - Koe k u i t komt 
ook bij de 17de-eeuwse Amsterdammers voor; 
b.V. ROEMER VIS sc HER, Brabbelingh (ed. 1669), 
54: "Daerom sal voor Mey de Koeckuyt 
sin gen". In het Stad-Pd. zegt men koe k u u t. 
Men vindt het woord ook elders; zie Mn/. 
Wdb. op cockuut en DE BO op koekoet. 

Koekuitsloot, znw. vr.; zie KOEKUIT. 

koelen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Vroeger 
ook van de wind: een flinke koelte waaien. 
Thans ongebruikelijk. 11 Sy hadden een Zuye
lijken windt, en 't koelde digt (er woei een 
dichte koelt; zie op DICHT), Reys na de Oost
Ind. 5 rO. 

koelewaaien (met hoofdtoon op koe), zw. ww. 
In de uitdr. hij gaat zo koelewaaien 
he e n, hij gaat zo ongemerkt zijn gang en 
komt waar hij wil wezen (de Koog). 

koelicht, znw. onz. Hetz. als licht; zie LICHT IJ. 
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koelk (uitspr. ook koelak), znw. Verkl. koe l(e)
kie. Een kleine, ondiepe kuil (Wormerveer). 
11 Maak 'en paar koelken in de poot van de 
stoel om de triemen (sporten) in te steken. 
In 'et poortstuk (in een molen) ben twee 
koeleken, waar de poortstokken in zitten. -
Gewoonlijk in de zin van knikkerbuiltje, in 
de grond uitgegraven kuiltje, waarin men 
knikkert. Synon. kloet, kluut, koedel, koet. 1I 

Gooi ze maar in de koelek. Dat's 'en lekker 
koelekie. - Naast koe 1 k is ook k u u I k in 
gebruik; zie aldaar. Het woord zal wel een 
verkl. zijn van het niet gebruikelijke koe 1, 
kuil. Vg!. Pri. k û I e (koele), Stad-Pri. kul e, 
k u u 1, Gron., Overijs., Gelders koe 1, koe 1 e, 
kuil, enz. Z'ie de wdbb. - Vg!. KOELKlE-GOF. 

koelkie-gof (uitspr. koelkie-gof), znw. vr. In de 
uitdr. koe 1 k i e-g 0 f doe n (Wormerveer). 
Een der manieren van kni~keren. De knikkers 
in een kuiltje schieten. Zie KOELK en GOFFEN. 

- Synon. kloetjeschiet, koedelen, koeteren. \1 
Wie en ik koelkie-gof? We hebben koelkie-gof 
'edaan. 

koelt, znw. vr. Met de gewone afkorting voor 
koe I t e. Wind. Zie de wdbb. 11 Er waait 'en 
fikse koelt. Een dichte koelt; zie op DICHT. -

Vgl. de samenst. TOPSKOELT. 

koernak, bnw. Van een paard. - Mak, tam als 
een koe. 11 Dat peerd is koemak. Ook: mak 
bij koeien, gewend om bij koeien te grazen. 
Ook in Pries!. Vgl. SPOORMAK. 

koemis, znw. m. - 1) Koemest. Zie MIS. 11 Een 
schuit mit koemis. - Evenzo elders in N.-Holl. 
Reeds in de Middeleeuwen; zie Mn!. Wdb. In, 
1661. 
2) (Met klemt. op mis.) De hoeveelheid mest, 
die één koe gedurende de winter levert. !I 
Zeven koehooi en elf koernis. 

koen (I), bnw.; vgl. KUIN. 

koen (IJ), znw. m. Het meerv. koenen is 
weinig gebruikelijk. Bij het knikkerspel dat 
gor ren heet. De gebakken knikker, van 
middelbare Rrootte, waarmede de speler naar 
de gor schiet. De koe n is een gewone knik
ker, die alleen in deze bepaalde functie zo 
genoemd wordt. I1 Ik heb zo'n lelckere (ple
zierige, goede) koen. Me koen heb de gor 
'eraakt. 

Koentje, znw. onz. Naam van een perceel 
weiland en polderwater te Wormer, over het 
Zwet. 11 Het Koentje. 

koe post, znw. m. De loopplank met richels, die 
schuin in de koeieschuit wordt gelegd, om de 
koeien van het land in de schuit te doen gaan. 
Hetz. als post; zie POST I. 11 Een koepost en 
twee ende (einden, stukken hout) divers. Ver
koopings-Catal. (Koog, aO 1814), Zaan!. Oud
heidkamer. 

Koersland, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Assendelft, buitendijks in Buitenhuizen. 
Thans onbekend. 11 Een stucke landts ge
naempt Koerslandt leggende in den Nes, Hs. 
U. 19, fO 124 rO (aa 1580), provo archief. 



215 

Coerslant, aid., f O 52 rO (aO 1600). Dat Koers
landt, aid. 11 fO 20 V O (aO 1600). 

koeschaar, znw. vr. Het recht om een koe in de 
gemeenschappelijke weide te sturen. Het 
woord is alleen nog te Assendelft gebruikelijk, 
met betrekking tot de Buitenkaag, de enige 
mie n t, die nog in de Zaanstreek bestaat. Het 
land in de Buitenkaag is het eigendom van 
verschillende eigenaars. Voor iedere 45 are, 
die zulk een eigenaar bezit, mag hij één koe 
in het land brengen. Een koeschaar vertegen
woordigt dus 45 0 Ned. roeden. Soms worden 
er koescharen in veiling gebracht. - Zie verder 
op SCHAAR Il. 

koeskoes, znw. vr. Zekere spijs. Een mengsel 
van witte kool, haverdegort, spek en melk. 
Vg!. Hs. Kool: "k 0 e sok 0 es, gekookte gort 
of grutten met bier daarop en stroop daardoor 
geroerd; een kost op schepen, voornamelijk 
die om de Noord varen, in gebruik. Scheeps
woord." Koe sok 0 e s in de zin van door 
elkaar gemengd eten is in ons gehele land 
bekend; zie de wdbb. en vgl. TE WINKEL, Nieuw 
Taalk. Magaz. 3, 223 (Overijsel); DE JAGER'S 

Archief 2, 169 (Zeeland). In het Stad-Fri. 
ook: wat 'e n gek 0 es koe s (wat een ge
mors door elkaar heen). In Gron. en Oost
Fries!. spreekt men van koe ska s (MOLEMA, 

KOOLMAN). - Vgl. KISKIS. 

koestoep, znw. vr. Een hoge smalle brug, die 
twee stukken land verbindt en dient om de 
koeien van het ene land naar het andere te 
kllnnen brengen (Assendelft). Zie STOEP. 11 

(Wy) hebben gekeurt... de Kayk... op te 
maken tot de wyte van agt voeten en de 
stoepe tot de wyte van 7% voeten, dat men 
met een geladen praam dryvende langs varen 
mag; ook mede op yder weer een koestoep te 
maken, by wedersyde te onderhouden, en de 
nieuwe stoepe mede te maken tot 7% voet. 
Item de wegsloot. .. op te maken... tot de 
wyte van twaalf voeten, uytgezondert de 
stoepen, die zullen moeten wesen tot de wyte 
van 9Y2 voet en de coestoepen int Zuydent tot 
81/ 2 voet, Hs. keur (aO 1759), archief v. Assen
delft; vgl. Handv. v. Assend. 228 vlg. 

koet, znw. Knikkerkuiltje (Wormerveer). Thans 
weinig gebruikelijk. Zie synon. op KOELK. 11 

De knikkers in de koet goffen. - Vg!. 
KOETEREN. 

koeteren, zw. ww., intr. Een der manieren van 
knikkeren. De knikkers in een koet (kuiltje) 
schieten (Wormerveer). Thans weinig gebrui
kelijk. - Vg!. KOELKIE-GOF. 

koetje-ket, znw. vr. Zeker jongensspel (te Zaan
dam). De spelers stellen een troep koeien 
voor, die zijn losgebroken. Zij roepen "boe
boe!" en hollen om de Westzijder kerk. De 
drijver moet ze zien te vangen en in het hok 
te sluiten. - Vgl. KET. 

koets (I) (uitspr. koes), znw. vr. VerkI. koe s i e. 
Rijtuig; zie de wdbb. - Zegsw. Je heb 
ze k e rop dok ter s koe s 'e sta a n; ge-

Koersland - koeven 

zegd tegen iemand die spoediger dan men ver
wachtte van een boodschap terugkomt. 

koets (H) (uitspr. koes), znw. vr. Bed, slaap
plaats; zie de wdbb. 11 Ze leit in de koes. Kruip 
maar in je koes. 

koets-coupé (uitspr. koes-koepee), znw. m. In 
de uitdr. dek 0 e s koe pee 0 p één wie I, 
in de kindertaal voor iemands bed. - Als 
benaming van zeker soort van rijtuig komt 
koe t s-c 0 u pé voor bij WOLFF en DEKEN, 

Corn. Wildsch.ut 4, 41. Thans spreekt men in 
dezelfde zin van c 0 up é, co u pee tie. 

koetsen (uitspr. koesJ), zw. ww., trans. Bij de 
papiermakerij. De geschepte vellen papier van 
de vorm op de vilden leggen. - Vgl. Fra. 
co u c her, neerleggen. 11 (Is de papierstof) in 
de kuip (schepkuip) gedragen, dan vangt de 
schepper aan; de koetser en de heffers ziet hij 
reeds vaardig staan. Men schept, koetst, beft 
tezamen al even rad; een viertal is dus nodig 
voor ieder blad (papier), Liedje op de papier
makerij (19de e.). Zie KOETSER, KOETSHOUT, 

KOETSSTUK. 

koetser (uitspr. koes;;r), znw. m. Bij de papier
makerij. De man die het papier koetst. Zie 
KOETSEN. 11 Me man· is koeser op de papier
molen. Aan een kuyp is noodigh (o.a.) een 
papierkoetzer off neederlegger tusscben de 
wolIe lappen, die men vilden noemd, Hs. 
(18de e.), verz. Honig. 

koetshout (uitspr. koessout, met klemt. op 
koes), znw. onz. Bij de papiermakerij. Een 
houten bord, waarop de koetser de vilden en 
het papier opstapelt, en dat in grootte en 
vorm met de vilden overeenkomt. Is er een 
post gekoetst dan wordt deze eveneens met 
een koetshout gedekt, waarop de gehele stapel 
onder de pers wordt gebracht. - De koe t s
hou ten worden ook gebruikt om de hoogte 
van een post, die te laag is onder de pers, aan 
te vullen. - Men heet ze ook koe t sst u k
ken. 11 Twee koeshouten, lnvent. papiermolen 
(Koog, aO 1793), Zaanl. Oudhk. Twee paar 
koetshouten, 2, 6 en 8 ponds (d.i. voor papier 
van 2, 6 en 8 pond), idem (W.-Zaandam, begin 
19de e.), aldaar. 

koetsstuk (uitspr. koesstuk), znw. onz. Bij de 
papiermakerij. Hetz. als koetshout; zie aldaar. 
I1 Vier koesstukken voor post, 3 dito voor 
schrijf, 2 dito voor Oliphants, 4 dito voor 
roiaal, Invent. papiermolen (O.-Zaandam, aO 
1806), Zaan!. Oudhk. 

koeven, znw. vr. - I) Land dat men met koeien 
beweidt, weiland. Hetz. als ven. Thans ver
ouderd. 11 Een Bos, leggende in waterige 
Weyden, die men by ons Koeye-Vennen 
noemt, waer van West-Vrieslandt vol is, 
SOETEBOOM, Stavoren 25. Ackersloot (was) 
voorsien met Bosschen en met Waranden, met 
Ackers en met Koeijevennen, SOETEBOOM, 

S. Arc. 475. - Evenzo bij PLANTIJN: "k 0 e
ven n e, un prez ou paissent les vaches 011 

beufs, pascuum". 



koe ven - Kokersloot 

2) (Zonder meerv. en met klemt. op ven). Als 
landmaat. Eigenlijk zoveel land als voldoende 
is voor het weiden van één koe. Synon. koe
gank, koegors, koeweide. Daar niet alle stuk
ken land even goed zijn, is de grootte van 
een koeven verschillend. Het woord is thans 
ongebruikelijk, maar nog aan velen bekend. 
Het komt ook voor in de naam van verschei
dene stukken land. 11 Dat land is vier koeven 
(er kunnen vier koeien voedsel vinden). Een 
aohtendeel van vijf coeven 'gelegen in den ban 
van Westzaenden (aD 1449), GONNE'!', Zijlkl. 
91. Zeven coeven tants, gelegen in den ban 
van Westzaenden (aD 1479), ald. 212. Een 
stuck landts, genaempt de Kijffven, groot om
trent drie koeven, Hs.losrentebrief (aD 1585), 
archief v. Assendelft. - Halff koeven (groot 
420 roeden), Maatb. Kromm. 1 (aD 1639). De 
drie koeven, 85 (roeden), Polderl. Assend. I 
fO 13 ra (aD 1599). De vier koeven, 1140 
(roeden), aid., fa 329 va (aa 1600». De ses 
koeven, Maatb. Assend. (aa 1635). Hiervan 
zijn thans nog bekend de V i e r-k 0 e ven en 
de Drie-koeven. - Het woord komt ook 
elders in Holl. voor; zie Mnl. Wdb. lIl, 1670. 
- Vgl. SMEEKOEVEN. 

koeveren, (uitspr. koevara), zw. WW., onpers. 
Daarnaast ook koe v r ere n (met klemt. op 
vree). Vooruitgaan, beter worden; van een 
zieke en van het weer. 11 "Hoe gaat 'et mit de 
zieke?" ,,0, 'et koevreert wat." Ze is der erg 
an toe 'eweest, maar nou koevert 'et toch wet 
(wat). Wat 'en smerig weertje van de week! 
maar 't begint toch wat te koeveren. - K 0 e
veren en koevereren komen in de Mid
deleeuwen en de 17 de e. voor in de zin van 
verkrijgen, verwerven, vermeerderen (trans.); 
zie Mnl. Wdb. lIl, 1670 op coever, QUDE
MANS 3, 454 op koe ver e n. Vgl. ook Mnl. 
ver c 0 e ver e n, intr., (zich) herstellen (DE 
VRIES, Lekenspieghel, Gloss. 644 vlg.; TaaI
en Letterb. 5, 142). 

koevoet, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als scheld
naam voor iemand die lompe voeten heeft. 11 

Die koevoet van de overkant. 
koevreren, zw. ww.; zie KOEVEREN - Daarnaast 

koe ver ere n. Ook van het werk gezegd, 
b.V. bij het bouwen en timmeren. Vorderen, 
opschieten. 11 'Et werk koevereert al mooi. 

koeweide, znw. vr. Een bepaalde landmaat; 
eigenlijk zoveel land als voldoende is voor het 
weiden van één koe. Thans verouderd. Zie 
synon. op KOE VEN. 11 Een Koeweyde of een 
Dagwerk groenland is 400 (Rijnlandse) roeden, 
Advers. Oostwoud, fa 285 (einde 18de e.). -
Het woord was eertijds in geheel N.-Holi. ge
bruikelijk; zie Mnl. Wdb. III, 1674. 

koffie (uitspr. ook kàffie), znw. vr. Zie de 
wdbb. 11 Een kompie (kommetje) koffie. - Ook 
in het Stad-Fri. heeft kof f i e deze uitspraak. 
Te Oostzaan spreken sommige oudere lieden 
nog van kaf f i e. - Vgl. ook bed e 1 a ar s
kof f i e BEDELAAR. 
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koffiedik, znw. m. Dik van koffie; zie de wdbb. 
- Overdr. ook zeker soort van modder. 11 Be
taald voor 't boren van een nieuwe pet (put) 
'by de Molen de Eendragt, diep 76 voete, 
waarvan de zogenaamde Coffydik gevonden is 
op de diepte van 66 voet ... , f 378, Hr. (aa 
1765), verz. Honig. 

koffiekonkel (uitspr. koffiekànkel), znw. m. 
Koffiepot. Zie KONKELEN. 11 Giet nog maar 
wat water in de koffiekonkel. 

koffieleut, znw. m. en vr. Iemand die veel van 
koffie houdt, die veel koffie drinkt. Vgl. LEU'!'. 
11 Moet je nou nog 'en koppie ihewwe? wat 
ben-je toch 'en koffieleut. 

koffielol, znw. vr. Koffiepot. Zie LOL. 11 Zet de 
koffielol maar op 'et vuur. 

koffieprut, znw. vr. Koffiedik. Zie PRUT. 11 

Doen (doe) eerst de koffieprut uit de kan. 
kOffiespit, znw. onz. Toestel om koffiebonen 

te branden. Gewoonlijk alleen het spi t ge
noemd. 

kogel, znw. m.; vgl. KOEGEL. 
Koggersstreep, znw. vr. Naam van land in de 

ban van Westzaanden. Thans onbekend. -
Vgl. STREEP. 11 Twee kampen over die Wate
ring ende is ghenoemt Koggers strepen, Hs. T. 
118, fa 55 VO (aa 1565), provo arohief. 

kogmeeuw, znw. vr. Daarnaast kog mie u w. 
Zekere soort van meeuw. Mantelmeeuw, Lat. 
Larus marinus. De kogmeeuw is zeer groot 
en heeft donkere vlekken of spikkels. - Onder 
O.-Zaandam bij de Poel vindt men dicht bij 
elkaar een paar molens genaamd de K 0 g
mie u w en de Zee mie uw. - Elders is een 
meeuwensoort bekend onder de naam van 
kokmeeuw (VAN DAn; TE WINKEL, Nieuw 
Taalk. Magaz. 2, 226: Z.-Beveland). Volgens 
SCHLEGEL, De Vogels 237 vlg. is de k 0 k
mee u w dezelfde vogel als de kap mee u w 
(Larus ridibundus). 

koken, zw. ww., intr. Neiging tot braken ge
voelen, ten gevolge van ongesteldheid of door 
walging van hetgeen men ziet of hoort. 11 Ik 
kook er van. Het kookt in me keel. Van 'et 
zien van dat vette spek begin ik al haast te 
koken. Zukke laffe praatjes, je moet er van 
koken. - Het woord is in geheel N.-Holi. be
kend en komt ook elders voor, althans te 
Oud-Beierland en op S"houwen (k a u ken, 
Navorscher 22, 42). Kok e n wordt te Andijk 
met scherpe heldere 0 uitgesproken; vgl. Na
vorscher 21, 52. Men vindt het woord in de 
17 de e. ook in de Holl. schrijftaal. 11 Houdt 
me ... wat eeks veur mijn neus, wangt ik zou 
wel koken, HOOF'!', Warenar 1069. d'Aar drinkt 
Tabak, en rookt en smookt, en kwijlt. en 
stinkt dat men schier kookt, May-gift 10. -
Zie een zegsw. op GORT. 

koker, znw. m.; vgl. SLOFKOKER. en SNOTKOKER. 
kokerij, znw. vr.; vgl. OLlEDIKKOKERIJ, PRU'!'

KOKERIJ. 
Kokersloot, znw. vr. Naam van een sloot te 

Wormer. 11 Een stuk land, gelegen op de 
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Kokersloot. De Coocker veersloot, Hs. (aO 
1602), archief v. d. polder Wormer. Den ge
heelen ouden Polderdijk van Wormer leggende 
tusschen de Kokersloot en de Zaan, Hs. (aO 
140), Zaanl. Oudhk. - De sloot is misschien 
genoemd naar de molen deK 0 k e r, die 
vroeger te Wormer gestaan heeft. 

kokje (uitspr. kokkie), znw. onz. Iemand die 
voor keuken en huishouden zorgt, huishoud
ster. 11 Een oud kokkie. Dat's net zo'n kokkie 
voor 'em. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

59). - Vgl. KOKKEREN. 

kokkelurken, znw., alleen in het in het meerv. 
Benaming voor grauwe erwten. 

kokkeren, zw. ww., intr. Kok zijn, koken. 11 

Kokkeren is 'en warm werk. Wie het er van
daag 'ekokkerd? Je kenne (kunt) lekker kok
keren. "Wordt het eten u (op de molen) ge
bracht?" "Neen, dat wordt 's avonds door de 
jongen gehaald, en dan warmen of koken wij 
het in ons hutje. Daar kokkeren wij dus, zoals 
wij dat noemen", Arbeids-enquête (aO 1891), 
826. - Evenzo in W.-Fries!. (Navorscher 15, 
45). 

koks, znw. Meerv. Ik 0 k sen. - 1) Bij vissers. 
Een nauwe en hoge, van riet gevlochten vis
korf, die naar onderen puntig toeloopt en 
daarom haast niet rechtop kan staan. De 
kok s heeft twee oren en wordt met een lid 
(deksel) gesloten. 
2) Zeker soort van vissersvaartuig. De k 0 k
sen zijn thans ongebruikelijk en vervangen 
door b I a z ers, die breder van model zijn. 
Kok sen werden vooral gebezigd in de buurt 
van Tessel. 

koksiaan, znw. m. - 1) Cochin-China-kip. 11 Me 
buurman heb 'en toom koksianen 'ekocht. 
2) Iemand die veel eet. 11 Je merke (merkt) 
'em in de pot; 't is 'en flinke koksiaan. - Zie 
KOKSlANEN. 

3) Ook als benaming voor grote turfschepen, 
inzonderheid Keulse aken. 

koksianen, zw. ww., intr. Veel eten. 11 Ik ver
zeker je, ze kennen koksianen. 

Kokslodt, znw. vr. Naam van een sloot onder 
Wormer, uitkomende op het Zwet, en van een 
sloot onder Oostzaan, tussen de Oostzaner 
Gouwen het Barnde-gat; vgl. Kaart v. d. 
Uytw. SI. 11 en 12. De Koksloot bij Oostzaan 
wordt vermeld bij LAMS 677 (aO 1624). - Vgl. 
ook Oorkb. I, n° 204 (aO 1182-1206).' "In 
Cokslote duas falcationes". Deze opgave komt 
voor in een lijst van Egmonder goederen 
onder Assendelft, Dorregeest, Bennes (twee 
gehuchten onder Uitgeest) en Bakkum, doch 
de naam schijnt daar niet meer bekend te zijn. 

kol (T), znw. vr. Verkl. kol tj e. Ronde, witte 
plek op het voorhoofd van paarden en koeien. 
Zie de wdbb. 11 't Iene kalf het 'en hart (hart
vormige plek) voor zijn kop en 't aare 'en 
kolt je. 

kol (TI), znw. vr. Bij vissers. Een bot die aan 
beide kanten zwart is. De k 0 II e n hebben 

Kokersloot - kolk 

dus geen witte onderkant zoals de gewone 
botten. - In W.-Friesl. noemt men de kleine 
nachtvlinders of motten, die des avonds om 
het licht vliegen, k 0 11 e n. - V g!. Gron. 
mee r kol, Vla. wat e r kali e, wat e r
spook, koet, de zwarte vogel, en t 0 v e r
kol, tOl'erheks,' zie Tijdschr. 9, 234. 

kol (111), znw. onz. In de naam van verschil
lende stukken land. Thans naar het schijnt 
onbekend. 11 In Jan Pieter Dircksz.-weer: 
't kol; in dito weer: 't kol acker, Polderl. 
Oostz. 11 (aO 1742). De colle veentges, 82 roe, 
Polderl. Assend. 11, fO 218 VO (aO 1600). Noch 
2 colle veen strepen aende vaert, Polderl. 
Westz. 111 fO 52 ,0 (aO 1644). - Omtrent de 
bet. van kol is niets met zekerheid bekend. 
Het woord komt in versohillende plaatsnamen 
in N.-Holl. en Fries!. voor (Kolhorn, KolIum, 
enz.); vgl. Mnl. Wdb. 111, 171 op colham. 

kolder (I), znw. m. In de houthandel. Kolter, 
een soort van palen of masten. Kol der s 
noemt men die palen, welke minder dan 16 
voet lang zijn. Zij zijn van boven even dik als 
van onder. Zie de wdbb. op kol ter. 11 Te 
maken een besteigering van voldoende hoogte 
van staanders en scheerhouten van de beste 
soort, en waarvan voor de kortelingen nieuwe 
kolders en voor de kruiszwiepingen delen van 
minstens 4 centim. dikte gebezigd moeten 
worden, Bestek Zaandijker kerk (aO 1888). 

kolder (U), znw. m. Een soort van kleine harde, 
slechte vijgen. 11 Haal ers 'en pond kolders. 
Mag ik 'en kolder? 

koleboer, znw. m. Iemand die met kool en 
andere groente langs de huizen vent, groen
boer. 11 As de koIeboer komt, zeg dan maar, 
dat ik vandaag niks nodig heb. 

kolk (I), znw. vr. Verkl. kol kie. Zie de wdbb. 
- 1) Kuil voor de as, onder de haardplaat. 
Thans, met de veranderde wijze van stoken, 
nagenoeg verouderd. Vgl. OUDEMANS, Wdb. op 
Bredero 186. 11 Item sal niemant ... sig ver
vorderen omme te maken ofte stellen en 
houden eenige houte smuygers in de schoor
steenen, nogte ook niet eenige houte kolke in 
de haertsteden onder de ysers of vuerplaetsen, 
Hs. keur (aO 1732), archief v. Krommenie. 
2) Bij watermolens. In lage polders liggen 
twee, drie of vier watermolens achter elkan
der, om het water steeds hogerop en eindelijk 
in de ringvaart te malen. De verbinding van 
de ene molen met de andere heet de kol k
sloot en de dijk langs de kolksloten de 
kol k dij k. Ook heten deze kolksloten en 
kolkdijken eenvoudig kol ken. 11 Het stuk 
land leit bij de kolk (kolksloot). De Kil 
streekende van den Nieuwendam aff tot de 
tocht ofte colck, daer Jan Galensluys gelegen 
heeft toe, Hs. keur (aO 1661), ijrchief v. 
Assendelft. Ik heb dit jaar de kolken (kolk
dijken) weer 'ehuurd; er staat goed hooi. -
Evenzo elders in Holl. gebruikelijk. 11 Alle 
Tocht-slooten, Wegh-slooten. Not-slooten, 



kolk - Komitje 

Kolck-slooten, Molentochten ende Cavel
slooten sullen ten eeuwighen daghe den Keur 
ende schouw van Dijckgrave ende Heemraden 
subiect blijven, Keuren v. d. Beemster, art. 87. 
Niemant en sal vermogen eenighe Molens 
open te setten oft andersins inde Colckdijcken, 
Polderscheydingen ofte Weghen eenige ope
ninge te doen om eenich Water in te laten, 
aId., art. 95. - Vgl. KOLKEVEEN. 

kolk (H), znw. Bij vissers. Zekere vis. Een 
basterd van blei en voorn, kolblei. Synon. 
hoerekind en kween. - De kol k gelijkt op 
de brasem en wordt zeer vet. Het geslacht 
teelt niet voort. 

kolkdijk, znw. m.; zie KOLK I. 
Kolkeveen, znw. vr. Naam van verschillende 

stukken land te Assendelft; stukken veen die 
bij een kolk liggen. Zie KOLK I. 11 Roelif 
Symonsz. noorder (suyder) colckeveen (in 
Roelif Symonsz.-weer), Heynderick Heynde
ricksz. noorder (middel, suyder) colckeveen 
(in Lange Laander-weer), Maatb. Assend. (aO 
1634). 

kolksloot, znw. vr.; zie KOLK I. 
KOlleveen, znw. vr.; zie KOL 111. 
kom (uitspr. kom), znw. vr. Verkl. kompie. 

Zie de wdbb. 11 Vijf kompies en een koppie, 
Hs. (O.-Zaandam, aO 1670), provo archief. -
Vgl. de sameIlJst. DOORHAALDERSKOM, VUISTER

KOM. 

kom-af (uitspr. kom-af en kom-of, met klemt. 
op af, of), znw. m. - 1) Afkomst. 11 Ze is van 
'en goeie kom-af. Hij is van hoge kom-of. -
Ook elders bekend; volgens VAN DALE ge
westelijk. 
2) Afkomen. 11 Der is gien kom-of an (b.v. 
als mcn zich van iemand kan ontslaan). 

kombaal (uitspr. kombaal), met klemt. op baal), 
znw. Groot model lange pijp, Goudse pijp met 
grote kop. 11 Ik rook liefst uit kombalen. -
Ook als bijvorm van kab a a I gebruikelijk. 
VgI. Ned. kombuis naast kabuis. 11 Die 
jonges maken 'en kombaal, dat je horen en 
zien vergaat. Wat 'en kombaal. 

kombaars (uitspr. kombaars, met klemt. op 
baars), znw. vr. Daarnaast kom b eer s. 
Enige op elkander genaaide dekens, die als 
dekking worden gebruikt; vooral bij zeevaar
ders. Thans weinig bekend. 11 Is verordon
neert (te geven) van nu voort de Ghevan
ghenen aen 's Vyandts zijde voors. (nI. door 
de vijand gevangen genomen zeelieden), yder 
Persoon 500 drahy inde Gevangenis komt, 
een Pont Vlaems tot een Bultsack, ende een 
Combaerts, ende een Pandt Vlaems om met 
t'Huys te komen als sy uyt de Gevangenis 
raecken (W.-Zaandam, aO 1639), Priv. v. Westz. 
513. Een sargies pij ... , een clapmuts, een 
combeers, Hs. invent. (Jisp, aO 1687), provo 
archief. - Vgl. ZORGDRAGER, Groen Tand's 
Visschery (ed. 1727), 373: "Verziet u van, op 
dat gy 't vat, een goede bulsak onder 't gat; 
een dikken beest van een kombaars, die trekt 
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dan dicht jes om den naars, en dan de neus 
geste eken onder 't deeken". Kom b a ars is 
ook elders in zeeplaatsen gebruikelijk; vgI. 
Taal- en Letterb. 2, 65 (Marken), 3, 51 (Kat
wijk), en zie VAN DALE. In het Ndd. vindt men 
de vormen kom!b eer s en kom bar. 

kombeers, znw. vr.; zie KOMBAARS. 

kom bof (uitspr. kombof, met klemt. op bof), 
znw. vr. VerkI. kom b 0 ff i e. Een hokje of 
uitbouwsel aan het huis, waarin gekookt en 
ruw werk verricht wordt; in geringe woningen. 
1I Ze hebben 'en kamer, waarin ze wonen, en 
dan nog 'en kombof. Zet 'et maar in 'et kom
boffie. - Het woord komt ook elders voor; 
volgens VAN DALE is het gewestelijk. Zie de 
verwante vormen bij FRANCK 488 op k 0 m
bui S. 

komen (I), onr. ww. Vervoeging: Tegenw. ûj-d, ik 
kom (soms k oom), jek 0 mme (en k 0 m
je), hij komt, we, joIlie, ze komme. 
VerI. tijd, ik kwam (soms kwaam), je 
kwam m e, hij kwam (soms kw a a m), w e 
jol I i e, z e kwam m e. Bij enkele oude As
sendeIvers ook kw i e m e. 11 Doe kwieme me 
overien, dat ik 'et doen zou. Onbep. wijs, 
komme. Verl. deelw. 'ekomme en kom
m e. De meeste dezer vormen zijn ook elders 
in de Holl. spreektaal en in het Stad-Fri, ge
woon. 11 Toe ik er was,kwamme zollie der 
ok. Een heer vroeg of haar ijjere (eieren) te 
koop waar en en zy antwoordde: "ja, als ik aan 
de mark(t) koom", Hs. rekenvoorstel (begin 
19de e.), verz. Honig. Mijnheer de Wit is 
uit'egaan; raadt ers wie 'em teugenkwam? (uit 
een kinderrijm). - Zie een zegsw. op BEKOMEN, 
OPENKO"MEN, OPKOMEN, TOEKOMEN, UITKOMEN, 

VOORKOMEN. 
komen (II) (uitspr. kóma), znw. m. Koopman. 

llhans verouderd en alleen nog over in de ge
slachtsnaam KOOME en KOMEN. 11 Jan Jansz. 
alias Comen Jan, Hs. (aO 1582), archief V. 

Westzaan. Pieter Pietersz. ofte anders genoemt 
Comen Piet, Hs. U. 137 (Krommenie, aO 

1600), provo archief. Pieter Symonsz. Co men 
Pieter, Hs. (W.-Zaandam, aO 1603), árchief v. 
Westzaan. CorneIis Bruyns alias Comen Kees, 
Hs. (aO 1674), archief v. Assendelft. Griet 
Comen Duven, Jan Gerrit Comes, Polderl. 
Assend. I fa 235 ra (aO 1600). - De vorm 
kom e n is in de 17 de e. in Holl. zeer gewoon, 
en komt oak reeds in de Middeleeuwen voor; 
vgl. ook Ned. kom e n ij, en kom e n ij s
win keI. - Zie KOMITJE. 

komendeweg, bijw. Op komst, onderweg. 11 De 
krant is kommendeweg. Ik heb de loper 'ezien, 
je hoed is dus kommendeweg. - V gl. het op 
dezelfde wijze gevormde Ned. g a a n d e weg. 

komfoor, znw. onz.; vgI. OPSTEKERSKOMFOOR, 

OVENTJE, POKES en THEESTOOFJE. 

Komitje, znw. Naam van een stuk land te Jisp. 
Officieel wordt de naam geschreven K o
m i t j e; de uitspr. is kómatjiJ. Het land zal 
heten naar een vroegere bezitter die kom e n 
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(koopman) was; zie KOMEN. De verkl. k o
met je vindt men ook bij HOOFT, Waren ar 
1265: "Wilje elk wat toeleggen, en reeden 
t'samen in, gelijk de ,kleine kometjes op de 
groote vaerten?" 

komkommer (uitspr. komkommar), znw. Zie de 
wdbb. - Ook, in pakhuizen: een komkommer
vormig stuk hout, waarop de slagen (naar 
buiten openslaande luiken om licht te maken) 
gesloten worden; hetz. als slaghout; zie aldaar. 

kommen, onr. ww.; zie KOMEN. 
Kompaan, persoonsnaam. Zegsw. 't 1 s een 

re c h t e Kom p a a n; gezegd van een stout
moedige knaap (Zaani. ]aarb. 1841, 101). 
Thans wein~g gebruikelijk. De uitdr. zinspeelt 
op de beruchte Oostzaner kaper Claes Ger
ritsz. Compaan (geb. 1587, gest. na 1655), die 
na jaren lang de zee onveilig te hebben ge
maakt, door de Stadhouder werd begenadigd 
en in zijn geboorteplaats zijn leven eindigde. 
Zie over hem SOETEBOOM, S. Arc. 655, HOFDIJK, 
Een Kennemer Avonturier (De Gids 1888,111, 
325 vlgg.) en het voLksboek ,,'t Begin, Midden 
en Eynde der Zee-Rooveryen van den Alder
fameusten Zee-Roover Claes G. Compaen van 
Oostzanen in Kennemerlandt". - Scheldend 
worden de Oostzaners nog wel het v 0 I k 
van K I a a s Kom p a a n genoemd. 

kom peer, znw. m., Fra. compère; zie zegsw. 
op FUT. 

konen, zw. ww., trans. Bij vissers. De konen 
(kieuwen) uit de vis halen. Zie KOON 1. 11 Is 
de vis al 'ekoond? - Evenzo elders in N.-Holl. 
11 Oock sullen alle Rouaensche brant-packers 
(de pakkers der haringtonnen met het ROl/
aanse brandmerk) gehouden zijn e1cke laegh 
wel te suyveren, de bellen uyt te halen, de 
Haringh wel te konen ende spoelen, (ende) de 
peeckel door zeven te reynigen, Handv. v. 
Ench. 228a (aO 1661). De brandtpackers sullen 
niet vermoghen meerder als elf tonnen Ceulse 
brandt daeghs te leggen ofte packen ten eynde 
de selve mede wel gesuyvert ende gekoont 
magh werden, aid. 228b. 

konijn, znw. onz.; zie KNljN. 
konijnetakker, znw. m.; zie KNIJNETAKKER. 
koning, znw. m.; zie KEUNING. 
koningsbalk, enz., znw.; zie KEUNINGSBALK, enz. 
konkelen (uitspr. konkala), zw. ww., intro Half-

elvel/. koffie drinken tussen het ontbijt en het 
middagmaal. Het kon keI e n is tegenwoordig 
hoofdzakelijk nog bij boeren in gebruik. 11 Toe 
ik binnen kwam, zatte (zaten) ze te konkelen. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (Navorscher 6, 
361; Taalgids 6, 309; BOUMAN 59). Zie over 
het woord DE JAGER, Schijnbare Freq. 58 en 
Taal- el! Letterb. 2, 306 vlgg. - Vgl. KONKEl.
POT, KONKELTIJD, KOFFIEKONKEL. 

konkelpot (uitspr. konkalpot), znw. m. - 1) 
Koffiepot. Zie KONKELEN. 11 De konkelpot is 
temet (bijna) leeg. 
2) Waterketel. I1 De konkelpot kookt, waar 
moet de koffie in 'ezet warre (worden)? 

Komitje - kooi 

konkeltijd (uitspr. kànkeltait), znw. m. De tijd 
waarop men konkelt, koffietijd, half-elf. Zie 
KONKELEN. 11 Komme jollie binnen, 't is kon
keltijd. 

kont, znw. vr.; zie zegsw. op KOP, en vgl. BEN
TEl.KONTEN, BOFKONTEN. - Zie ook een zegsw. 
op KOP en vgl. Sl.UUFKONT. 

KOOdijk, znw. m. Naam van een water in de 
ban van Jisp benoorden de Jisper Gangsloot. 
Vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 11: "De Cao dyck". 
11 Een stuek lants leggende over de Koodijck 
in den banne deses dorps, Hs. T. 246. fO 29 
rO (Jisp aO 1647), provo archief. - Omtrent 
de oorsprong van de naam is met zekerheid 
niets bekend. K 0 0 d ij k zou echter ontstaan 
kunnen zijn uit K 0 0 g d ij k. Van een dijk 
langs dit water is thans niets meer te be
speuren, doch vergelijk het bij KAAIK opge
merkte. 
AANM. Op de Kaart v. d. Uytw. SI. 11 en in 
navolging daarvan op veIe latere kaarten vindt 
men ook de La 0 d ij k bij het Zwet ten on
rechte "Codyck" genoemd; zie LOODIJK. 

Koog, znw. vr. Naam van een der Zaanse dor
pen, gewoonlijk deK 0 0 g, doch in officiële 
stukken K 0 0 g a a n d e Z a a n geheten. I! 
Hij woont op de Koog. Ik gaan nê (naar) de 
Koog. - 't Is 'en Koger (inwoner van de 
Koog). Koger koeketers of zeuroren (scheld
naam). Het Koger Bosje (plantsoen nabij het 
gemeentehuis). - De Koog is het jongste der 
Zaanlandse dorpen. Omstreeks 1550 stonden 
er nog maar 5 huizen en tijdens de Spaanse 
troebelen 12; in 1612 vond men er 49 huizen. 
Zie de verklaringen van oude buren (aO 1613 
en 1617) in Priv. v. Westz. 248 en 290. De 
oudste vermelding van de dorpsnaam is: "Een 
kamp an Dirick Gheritsz. huys upte Koech", 
HlS. T. 118, fO 4 VO (aO 1561), provo archief. 
Vgl. ook Priv. v. Westz. 249 (aD 1599): "opte 
Koogh". De uitstekende hoek lands buiten
dijks tegenover de Poel heet C 0 0 g h-v e n op 
de Kaart v. d. Uytw. SI. 12. Het is niet be
kend, waar de eerste huizen van de Koog heb
,ben gestaan, doch te dier plaatse moet eertijds 
een k 0 0 g of indijking zijn geweest. Vgl. Mnl. 
Wdb. lIJ, 1835 op cao c h, en de namen van 
andere polders en dorpen in N.-Holl., b.v. de 
Koog op Texel, de Koog, een polder onder 
St. Maarten, de Kogerpolder (in de 15de e. de 
Koog) bij Akersloot. 
Ook aan de Zaan heeft men nog andere 
kog en gehad; b.v. onder Warmer bezuiden 
de Schaalsmeer. 11 Een stuk land in de Koge, 
Hs. (aO 1788), archief v. Wormer. Thans heeft 
men daar het stuk weiland genaamd d e 
Kog e n. - Zie ook de samenst. KWATELKOOG, 
en vgl. KAAG J. 

Koogven, znw. vr.; zie KOOG. 
kooi, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. Dek 0 0 i 

met g a a t jes mak e n of dek 0 0 i 1 i k 
(lek) die n e n, zich door schulden of oplichterij 
ergens onmogelijk maken. 11 Toe-i deer (daar) 



kooi - koopman 

de kooi mit gaatjes 'emaakt had, is-i verhuisd. 
- Dek ooi lek die n e n; vgl.: des c h i p
per h e e f t dek ooi lek g e var e n, voor: 
hij is ontschipperd, uit zijn ambt ontzet (WIN
SCHOOTEN, Seeman 118 en 191). - Bij de pa
piermakerij. In de verkl. k ooi t je. De vakjes 
waarin de voddenbak is verdeeld. De sorteer
sters gooien de vodden in één der 26 kooitjes 
van de bak, al naar gelang van de grondstof 
der vodden (katoen, bloemd (gebloemd), pilo, 
blauw enz.). 
Ook als naam van vele stukken land; meestal 
in het meerv. en onderscheiden naar de namen 
der bezitters. - Bij W.-Zaandam, buitendijks: 
De Landen die men de Koyen ofte wel de 
Vogelkoyen noemt, SOETEBOOM, S. Arc. 299. 
Het Hoen (de bekende vrijbuiter) ... (bindt) 
de Paerden vast aen 't roeyjacht... en doet 
onwilligh die door 't vocht der golven slepen 
tot aende Koyen, daer wel eer het eedele bloet 
van Zaanen, haren vlucht en wiltbraet heeft 
gevoet, SOETEBOOM, Bat. Eneas 1° B voo Deze 
Kooien behoorden tot het land van Heer Wil
lem van Zaanden, dat na de moord op Graaf 
Floris Vaan de grafelijkheid werd getrokken. 
Men zal er eertijds kooien om gevogelte te 
houden hebben gehad; vgl. ons een dek ooi. 
Versc:hillende stukken dezer kooien komen voor 
onder afzonderlijke namen; zie BREEU-, IMKE-, 

SCHOOG-, TRAPPERSKOOIEN. - Onder Warmer: 
Een stuc lants . .. gheheten Ermgherden 
coeyen, GONNET, Zijlkl. 32 (aO 1764), provo 
archief. T,hans kent men er o.a. nog Jan Smits
,kooien en Gorters-kooien. - Onder lisp: Een 
stucke lants, ghenaempt coyen van Neeltgen 
Floeris, Cap ie testament (aO 1515), Zaanl. 
Oudhk. Een stucke lants... gelegen inde 
coyen inde banne van Jhisp, Hs. T. 243, 1° 90 
r O (aO 1627), provo archief. Een stuck lants 
genaemt Steemaetjes koyen, leggende op 
Imkevelts water in den banne deses dorps, 
Hs. T. 246, JO 10 rO (aO 1647), aldaar. Vgl. 
KOOIENS-WATER. - Op het Kalft: De Kooien. 
- De koye opt Kalff, Polderl. Oosfz. I (17de 
e.). De halve Kooje, de Kooye van Gerrit Jut, 
de Cooye van Jan Louwe, Custb. (aO 1741). 
- Te Assendeljt: Gerit Engelsen corte coey; 
Trijn Pieters, die lange eoey ten eynde daer 
an, Stoelb. Assend. 1° 35 V O (einde 16de e.). 
Claes Garrebranden erfgenamen, genaemdt de 
Koy, Willem Cornelissen Vrouwen mede ge
naempt de Koy, Maatb. Assend. (aO 1635). -
Bij Krommenieërhorn: Witte koien, Hs. (± aO 
1800), archief V. d. polder het Woud. - Ook 
elders in N.-Holl.komt het woord reeds 
in de Middeleeuwen als benaming van 
land voor. 11 Gherijt van Bachem, III coyen 
in Scoutinghe ven ne tot Helgheloe (Heiloo), 
Hs. v. Egmond B, JO 35 rO (aO 1353). Evenzo 
is het woord gebruikelijk in Friesl. (EP KEMA 

358). - Zie verder LEPEL-, MUlZE-, RICHEL-, 

ROLLEKOO!EN. 

kooien, zw. ww., intr. Van paarden. Onmachtig 
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zijn om weer op te staan als zij zijn gaan 
liggen. 11 Dat peerd kooit. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 59). - Vgl. KOOIER. 

Kooiens-water, znw. onz. Naam van een water 
in de ban van Jisp, nabij Spijkerboor, tussen 
Rijper-vaart en Dobsloot. Het water heet naar 
de daaraan gelegen kooien; zie KOOI. 11 Een 
stuck lants leggende op Koyens water, Hs. T. 
246, JO 127 rO (aO 1650), provo archief. 

kooier, znw m. Een paard dat het gebrek /zeeft 
van te kooien. Zie KOOIEN. !I 't Is 'en kooier. 

kooipijpje, znw. onz. De laatste pijp die men 
rookt vóór het te kooi (naar bed) gaan. II Ik 
zei me kooipijpie in de brand steken. 

kool, znw.; zie een zegsw. op SMID en vgl. de 
samenst. APEKOOL, POEPEKOOL, SCHITKOOL. 

koolbakker, znw. m. Iemand die anderen gaarne 
voor de gek houdt. - Zo ook elders in Holl. 
Vgl. Ned. iemand een kool stoven, 
een poe t s bak ken. 

kooleter, znw. m. Scheldnaam voor de inwoners 
van Oostzaan. Daarnaast vroeger ook k 0 0 l
h a a n. Thans hoort men meer: Oostzaner 
k 00 I pik k e r. II 'tOostzaner Wapen plagt 
eertijds (so men segt) een Buyssekool (kabuis
kool) te wesen, so 't schijnt ontsprongen uyt 
de menigvuldigheyd der Kolen, die men 
aldaer plagt te telen en te eten, so dat se de 
name voerden van Kool-hanen en Kool-eters, 
SORTEBOOM, Ned. Ber. 48. 

koolhaan, znw. m.; zie KOOLETER. 

koolpikker, znw. m.; zie KOOLETER. 

koolrijp, znw. vr. Koolrups. Zie RIJP. 

koolstommel, znw. m.; zie STOMMEL. 

koolwarmoes, znw. vr.; zie WARMOES. 
koon, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Bij vissers. 

Kieuw. Een visser spreekt niet van de kie u
wen, maar van de kon e n van een vis. I! 
Haal de konen er uit. - Evenzo reeds in de 
Middeleeuwen, vg1.: "die snoec... heeft in 
zijn rechter koon een beenken na die figure 
van een eruce", aangehaald in Mnl. Wdb. 111, 
1838. - Zie KONEN. 

2) Bij de molenmakerij. Het uitsteeksel, de 
verdikking aan het éne einde der kammen en 
dollen van een molenwiel. Men maakt de 
kammen met 2 of 3 ,konen, nl. twee over zij 
en een op de werkzij (de zijde die het werk 
doet, waar kammen en dollen elkaar grijpen). 
Moet de kam over twee kanten werken, zoals 
in een pelmolen, dan maakt men er soms 
4 konen aan. De konen dienen voor het af
slijten. De kammen worden aan de zijden, die 
aan slijtage onderhevig zijn, dikker gemaakt, 
omdat ze dan langer kunnen duren. 
3) In papiermolens; aan de roerbak. Een soort 
van langwerpige, houten blokjes, die rondom 
tegen het bos worden gelegd el! diellen om dit 
vast te wiggen. Zie BOS IJ, lb. 

koper, znw. m.; vgI. PRULKOPER, SPEKKOPER. 

koopman, znw. m. Zegsw. Hij zo e k tee n 
k 0 0 p man; gezegd van een kind, dat op 
allerlei wijzen iemand zoekt te bewegen met 
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hem te gaan spelen o~ stoeien. 11 Ziezo, heb-je 
'en koopman 'evonden? Ik weet 'et wel, je 
zoeke (zoekt) 'en koopman. - Koopman 
heeft in deze uitdr. de bet. van koper. Evenzo 
bij VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 87: "Men 
mach wel suIc,ken Coopman kiesen, datmen 
gheldt en Landt mach verliesen", en Groot 
Hoorns Liede-boek 2, 116: "Wat in 't Vat 
blijft sal niet suuren, of ik schoon geen Koop
luy krijg; goede Waar die kan wel duren". In 
dezelfde zin vindt men het woord ook in het 
Mnl. (zie Mnl. Wdb. lIl, 1846) en nog in het 
Wvla. (DE BO). Verder komt het voor in het 
Mnd. en Mhd., en in het Hgd. o.a. bij GOETHE. 

- Vgl. KOMEN. 

koord, znw. m.; vgl. SLAGKOORD. 

koorts (I) (uitspr. koors), znw. vr.; vgl. REMEL

KOORTS, RAMMELKOORTS en ROLKOORTS. 

koorts (11) (uitspr. kaors), znw. De blaas van een 
haring. De k oor t s zit langs de kuit of 
tussen de beide delen van de hom en is bij 
een strobokking zilverkleurig. - Evenzo in 
het Stad-Fri. 

koot, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Gewricht, 
wervel. - U i t k oot, verzwikt. Vgl. bij KIL.: 

,,1 ede n die u i t dek 0 t e zij n, luxata 
membra, articuli loco moti, membra intorta 
et soluta". 11 De arm springt uit koot. Zijn 
bien is uit koot. - 0 ver k oot g a a n, zwik
ken, van de voet. 11 Hij gaat 'en bietje over 
koot. - Ook overdr.: Pas op, of die stoel gaat 
over koot. - Zegsw. Ik moet ers weten, 
hoe dat in dek 0 ten (soms kot ten) 
zit, ik moet het rechte van die zaak weten. 
2) Hielbeen, van verschillende dieren. Vgl. 
KOTEN. 

kop, znw. Verkl. koppie. Zie de wdbb. - 1) 
Hoofd. Zegsw. Er de kop bij scheuren, 
de moed niet laten zakken. 11 Kom, je moete 
er de kop 'bij scheuren (b.v. als iemand het 
werk wil opgeven, omdat hij moedeloos is 
daar het niet wil lukken). - Dek 0 per 
onder douwen, (een zaak) smoren, in de 
doofpot stoppen. 11 Ze hewwe de kop er onder 
'edouwd. - 't 1 s (b ij) dep a peg a a i zij n 
kop 0 f, ter nauwernood, nog juist; vgl. het 
vroeger gebruikelijke schieten naar de gaai. 1I 

Dat is de papegaai de ,kop of. 't Is bij de 
papegaai zijn kop of, dat 'et klaar komt. -
K r u i s kop 0 f, a s 't ni et w a a ris, mijn 
hand er op, dat het waar is. - Kop p ie 
zei t, dat kon t jek 0 m t; schertsend van 
iemand die voorover loopt. - Kop pen e n 
or e n! waarschuwende uitroep als men iets 
voor zich uit gooit. - Ik heb g i e n m u i z e
k e u tel sin mek 0 p, ik zie wel wat er 
gaande is. - Bij vissers. Ge enk 0 p, geen vis, 
niets. 11 Er wordt gien kop 'evongen (ge
vangen). Ik heb ·gien kop. 't 1 s kop en 
kon t, gezegd van een 'kor,t dik mannetje 
met een groot hoofd. - H ij h e e f tee n 
k a I fin zij n kop, hij is erg dom. - Zie nog 
een zegsw. op DUIVEL en LUIS en vgl. bed e-

koopman - kopmes 

I a a r sk 0 p p i e op BEDELAAR. - V gl. de 
samenst. BLAARMOOR-, BLEER-, DEEN-, DONDER-, 

GRIMMEL-, GROES-, GROF-, HOL-, MANNE-, NETE-, 

NIJTE-, STUIPEKOP en KOPPELT]ETUIMELEN. 

2) Het boven de rand uitstekende gedeelte 
van de inhoud van een maat of glas; zowel 
van droge als van natte zaken. 11 Een maat 
met een kop (hetz. als kop tem a a t; zie op 
KOPT). Geef me 'en schepel gort, maar mit 'en 
kop er op. Je moete me glas niet zo vol 
schenken (met wijn), er staat 'en kop op. Het 
bier schuimt zo, er komt 'en kop op 'et glas. 
Wil je er de kop aFbijten (het bovenste ge
deelte er af drinken)? 
3) Kom, drinkgerei. Zie zegsw. op ZIN. -
Kop p i e doe n, koffie drinken, tussen ont
bijt en middagmaal, en tussen de thee en het 
avondeten. Synon. konkelen. Daar bij het 
kop p i e doe n vroeger koek en tegenwoor
dig meestal brood wordt gebruikt, heeft zich 
allengs ook dit de naam van kop p i e toege
eigend en spreekt men soms ook van kop p i e 
snij den. 11 Jan, 't is tijd om koppie te doen. 
Me dunkt, zait Train, we mochte nou wel 
deres een koppie doen. 't Is al over zeuvene. 
As ik thois was, had ik al lang een koppie 
edeen, Sch. t. W. 277. - Vgl. BRUIDSKOPJE, 

BURENKOPJE, KRAAMKOPJE, KOPJES BROODJE, KOP

]ESKOEK, KOP]ESTIJD. 

4) Collecte-schaal. Thans verouderd. Zie KOP

LOPER. 

kopbeitel, znw. m. Een zware beitel om kepen 
in ijzer te hakken. 

koperen, bnw. Koperen tonen; zie op TOON. 

kopje, znw. onz.; zie KOP 3. 
kopjesbroodje (uitspr. koppiesbroodja), znw. onz. 

De boterham die des avonds bij het koppie 
doen (om 6 uur) wordt genuttigd. Vgl. KOP 3. 
11 (Tot een werkvrouw des avonds vóór zij 
naar huis gaat:) Eet je koppiesbroodje maar 
op en neem je avondbroodje mee na huis. 

kopjeskoek (uitspr. koppieskoek), znw. m. De 
koek die bij het koppie doen wordt genuttigd. 
Vgl. KOP 3. 

kopjestijd (uitspr. koppiestait), znw. m. De tijd 
waarop koppie gedaan wordt, 's morgens om 
half elf en 's avonds om zes uur. Zie KOP 3. I! 
Kom maar op koppies tijd bij ons. Vader, 't is 
koppiestijd. Na koppiestijd ('s avonds 6 uur) 
eten we niet meer. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 59). 

koploper, znw. m. Een van dorpswege aange
steld persoon, die met de kop (collecteschaal) 
bij de huizen rondging, om geld voor de armen 
op te halen. Meestal werden daartoe jongelui 
benoemd. In de 18de eeuw komen de k 0 p-
10 per s te Wormerveer jaarlijks voor onder 
de benoemde ambtenaren. Na 1777 ver
anderde hun naam in sc h a a I der. Het 
ambt werd afgeschaft in de laatste jaren der 
18de eeuw. 

kopmes, znw. onz. Bij de houtzagerij. Een ijzer 
met tanden, aan een stang, dat gebruikt wordt 



kopmes - korfleger 

bij het zagen van een plaat of van een aantal 
delen. Het kop mes wordt dan met de 
tanden geplaatst op het hout dat men wil 
zagen en met een stang aan de slee vastgelegd, 
waardoor het zaaghout tegen de slee wordt 
aangedrukt en niet heen en weer kan sohud
den. Zie Groot Alg. MooIenb. I pl. 32 en 52. 

koppedollen (uitspr. koppadol/a, met hoofd
toon op dol), zw. WW., trans. Doodmaken, ver
moorden. 11 Hij had niemand kwaad 'edaan, 
en tooh hebben ze 'em 'ekoppedold. - Vgl. 
DOLLEN II. 

koppel, znw. onz.; zie WIND KOPPEL. 

koppeltjetuimelen, zw. ww., intr. Daarnaast 
kop pel t jet u i meI doe n. Over het hoofd 
buitelen. Synon. stutelebollen. 11 Hij ken zo 
lekker koppeltjetuimelen. Kom, jongens, wie 
doet er mee koppeltjetuimel? - Te Krommenie 
spreekt men van kop pel t j e-d e-b u i t 
(doen), in de Warmer van koppelt jes
d u i keI e n. Elders in Holl. kop p i e-d u i
k e I e n. - Vgl. ook STORTEBOLLEN. 

Koprommels-sluis, znw. vr. Naam van een sluis 
te Assendelft. De sluis is genoemd naar een 
voormalig eigenaar van het land, waarbij de 
sluis ligt. In een losrentebrief van 1585 in het 
archief van AssendeIft vindt men de naam van 
dit land nog in de vorm van "e 0 pRo m
boudts-weer". - Koprommels is ver
vloeid uit Kop Rombels, Kop Rombolts, d.i. 
Jacob Romboltsz. 

kopschaal, znw. vr. In de houthandel. De eerste 
en laatste plank, die van een topse boom wordt 
afgezaagd. Van een topse boom heet het 
smalle boveneind top, de brede voet kop. 
De eerste planken die van zulk een boom 
worden afgesneden, de s c h a I e n, lopen dus 
eveneens schuin toe en zijn aan het ene einde 
veel dikker dan aan het andere. Het eerste 
afsnijdsel, dat doorgaans veel korter is dan 
de boom, heeft natuurlijk maar één goed 
eind, nl. bij de kop, en loopt aan de andere 
kant in een punt uit. Vandaar de naam k 0 p
se h a a I. De volgende langere, maar toch 
nog geschuinde deel heet s c h a a I. Dan vol
gen de ach ter d e e 1, die nog bles is, en de 
kan t d e e 1, en eindelijk de gewone del e n. 
Bij dunnere boomstammen worden niet al 
deze onderscheidingen gemaakt, maar ver
vallen de kop s eh a I enen a eh t e rd e 1 e n. 
- Kop s c h a I e n dienen voor brandhout of 
om ruwe hekken te maken. 11 Te koop een 
partij kopschalen. 

kopt, bnw. In de uitdr. kop tem a a t, een maat 
waar een kop op staat. Zie KOP 2. Kop t is 
de oude vorm, zonder ge-, voor gek 0 p t, van 
een kop voorzien. Het tegenovergestelde is 
st ree k tem a a t, gestreekte, met de streek 
afgestreken maat. 11 Gort wordt verkocht bij 
de kopte of de streekte maat. 

kor, znw. vr. Bij de visserij. Zeker visnet. Een 
trechtervormig groot stuk want, dat met lood 
is verzwaard en achter de schuit aan langs de 
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grond getrokken wordt. De kor is van zwaar 
touw gemaakt en wordt op zee gebruikt voor 
het vangen van kabeljauw, schelvis, schol, 
tong, enz. - Het woord is ook elders in Holl., 
Friesl. en Oost-Friesl. gebruikelijk; ook wordt 
een ander net, voor de oestervangst, aldus ge
noemd. Vgl. verder Tijdschr. 12, 122 vlg. en 
KOOLMAN 2, 412 op k ure. 

kordon, znw. onz. In de uitdr. door dek 0 r
don s, alleen bekend in de vervorming d i r
Ik i e don s en k u r k e don s. Zekere straf, die 
bij verschillende jongensspelen wordt opge
legd aan de "man", die zijn taak niet heeft 
kunnen volvoeren. Moet er iemand door de 
dirkiedons, dan staan de overigen tegenover 
elkaar op twee rijen geschaard. Het slacht
offer moet zevenmaal daartussen door lopen. 
De beide uitersten houden een zakdoek vast 
om de weg te versperren. Achtereenvolgens 
wordt hij ontvangen met pinken (stompen met 
de pink), met duimen, met platte hand, met 
vuisten, met ellebogen, met vlooiepikken (fijne 
kneepjes) en met beddeschudden (heen en 
weer gooien). Soms ook moet hij enige malen 
door de rijen heen, terwijl er met zakdoeken 
met knopen naar hem geslagen wordt. Dit 
laatste heet ook sp r iet lap e n. - Het lopen 
door de kordons is ook elders bekend. 

koren (I), znw. onz.; zie een zegsw. op HAAN. 

koren (11), zw. ww., intr. Neiging tot braken 
hebben. 11 Hij koort wel, maar-i geeft niet 
over. Dat koren is nog benauwder as 'et 
spouwen zelf. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 60), en naar het schijnt in de 17de e. 
ook te Amsterdam; vgl. BREDERO, Klucht v. d. 
Molenaar 151: "Hoe liep het mettet meysjen? 
- Maer die worde seer benaut: het koorden, 
het spooch, het ontreech ha er borsten en het 
warde hiel blieckjes." - In het Ned. en Mnl. 
betekent kor e n ook braken, overgeven; zie 
de wdbb. 

korf, znw. m. Daarnaast zeldzaam k u r f. Zie de 
wdbb. - Zegsw. 't 1 s van dek 0 rf in 't 
man dj e. ook: 't i s van dek 0 rf in de 
1 a p zak, 't is één pot nat, het een komt vrij
wel op hetzelfde neer als het ander, de zaak 
verandert er niets door. - Zie HUDEKORF en 
vgl. KOR VER, KORFKAMP, KORFLEGER. 

Korfkamp, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. 11 Dat corff
campgen, Polderl. Assend. I jO 260 ra (aO 
1600). - Het stuk zal zo genoemd zijn, omdat 
men er (vis)korven bij uitzette. Vgl. Leg e r
kam p, Leg era k k e r, enz. op LEGER, en 
zie KORFLEGER. 

korfleger, znw. m., soms onz. Bij de visserij. 
Een leg e r (zie aldaar), waarin aalkorven 
worden gelegd of opgehangen, en die dus in 
het bijzonder dient om aal te vangen. 11 We 
zeIlen er maar 'en korfleger leggen. - Het 
woord is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk. 
Als naam van een stuk land onder Limmen 
komt het voor bij GONNET, Zijlkl. 323 (aa 
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1531): "een ... campe lants, welcke ... campe 
hiet die Corflegher". Op de Kaart v. d. Uytw. 
SI. 11 heet een water onder Uitgeest bij den 
Wijden Eusch "Cors Leger". Ook hier zal 
men wel moeten lezen: Corfleger. 

korpel, korper, znw. m.; zie KARPER. 

karperbeugel, znw. m.; zie KARPER. 

karretje, znw onz.; zie KORTJE 

korrie (uitspr. korrie, met klemt. op kor), znw. 
Een lage houten wagen op vier wielen; in het 
bijzonder de lage houten bak op rolletjes, die 
op Luilakmorgen (zaterdag voor Pinkster) 
1"oor dag en dauw door een groot aantal 
jongens onder groot geschreeuw aan een lang 
touw wordt voortgetrokken, terwijl er beurte
lings één hunner op plaats neemt. 11 De 
jongens lopen weer mit de korrie. Gaan je 
morgen mee mit de korrie. We hebben mit de 
korrie na Assendelft 'eweest. - In de Wormer 
ook een lage houten kinderwagen. 11 Krui 'cm 
wat in zijn korrie heen en weer. - Aldaar 
worden de wagentjes, die de kinderen als 
speelgoed gebruiken, met de verkleinvorm 
kor t j e of kor r e t j e aangeduid. - In de 
Beemster wordt kor r i e gebezigd in de zin 
van kruiwagen, een wielde wagen met twee 
handvatten (BOUMAN 60). Aan de Zaan is deze 
bet. onbekend. Een kruiwagen heet daar 
kro 0 d. - Kor r i e is misschien een oude 
verkleinvorm van kor; vgI. nor r i e naast 
nor. Het woord zal wel samenhangen met 
Gron. k ö r r e w 0 a gen, onoverdekt rijtuig 
met vier wielen. waarvan de bak onmiddellijk 
op het stel rust (MOLEMA 220). Kor r i e
w a gen in de zin van kinderwagen is in 
Utrecht gebruikelijk (Tijdschr. 12, 122). Dat 
deze woorden verwant zijn met kro 0 d en 
kro d e wa gen, kruiwagen, waarnaast k 0 r
dewagen en in Brab. korrewagen voor
komen (vg\. Mnl. Wdb. lIl, 2117), is twijfel
achtig. In Fries!. is zowel kor r e als kro d e 
in de zin van kruiwagen in gebruik. Zie verder 
Tijdschr. 12, 121 vlgg., en vgl. KOR. 

kors, znw. vr.; zie KERS II. 
Korsemis, znw. vr. Te Assendelft gebruikelijke 

vorm van K ers t mis. 
korsjet, znw. onz. Korset. 11 Dat korsjet is te 

wijd. Twee corsietten, Hs. invent. (aO 1796), 
Zaan!. Oudhk. - Evenzo elders in Holl.; vg!. 
BERKHEY, Nat. Hist. 3, 989 (corchet), 1008 
( corchetten). 

korst (uitspr. korst), znw. vr. Verkl. kor s i e. 
Zie de wdbb. - Zegsw. D a ark e n-j e je 
kor s i es 0 p wek e n, daar kunt ge vast op 
aan, maak daar maar staat op. In dezelfde zin 
zegt men elders zij n b 0 0 n t jes 0 p iet s 
weken leggen (Ned. Wdb. JII, 441). -
Vgl. de samenst. SCHRAAPKORSTJE en KANT

KORST. 

kort (I) (uitspr. kort), bnw. en bijw. Zegsw. Te 
kor t zet ten, van een molen, in schuine 
richting zetten, slechts half op de wind zetten, 
zodat de wind niet recht op de roeden blaast. 

korfleger - kot 

- Kor t b ij, dicht bij. 1I We bennen kort bij 
huis. Hoe korter bij Rome, hoe sleohter 
Ohristen:en. Evenzo elders in Holl. Zie KORTBIJ. 

- Vgl. nog een zegsw. op ELLEBOOG. 
kort (H) (uitspr. kort), znw. onz. Haksel, afval 

en ander kort veevoeder. Het woord wordt 
door VAN DALE als gewestelijk opgegeven. 
Vgl. ook KORTVOER. 

kortbij (met klemt. op bij), bijw. Dichtbij. II Het 
is kortbij. Hij woont kortbij. - Zie KORT I. 

korteling (uitspr. kortaling), znw. onz. Een 
grove soort van zemelen. - Vgl. Ned. kor t, 
onz., gebuild meel, dat tussen de tweede soort 
van bloem en de zemelen in staat (VAN DALE), 

Mnl. co r t mee 1 (Mnl. Wdb. III, 1956). 
korten, zw. ww., trans.; zie zegsw. op HORT. 

kort je (uitspr. kort ja), znw. onz. Daarnaast 
kor r e t j e. Kinderspeelgoed. Een klein 
wagentje, dat de kinderen aan een touw achter 
zich aan trekken (de Wormer). II Och, is zijn 
kort je 'broken? - Zie verder op KORRIE. 

kortvoer (uitspr. kortvoer), znw. onz. Veevoeder, 
bestaande uit haksel, aardappelen, erwten, 
graan, enz. In tegenstelling met I a n gvo er, 
d.i. hooi. - Zo ook elders in Holl. en Fries!. 
VgI. KORT Il. 

korver, znw. m. Daarnaast k u r ver. Kor/
maker. Thans verouderd, maar nog bekend 
als geslachtsnaam Co r ver en Kor ver. In 
de 17de e. werden sommige personen nu eens 
C 0 r ver of K u r ver, dan weer Co r f f ge
noemd. Ook Kor f f 'bestaat nog als geslachts
naam. - De vorm k u r f mak e r vindt men in 
Joum. Caeskoper, 24 jan. 1718. 
Ook als naam van enige bij elkaar gelegen 
stukjes land in de Kalverpolder. II De Kor
vers, Polderl. Oostz. I (17 de e.). 

kosp, znw. vr.; zie KESP. 

kost, znw. m. L u i e-w ij ven k 0 s t, schertsende 
henaming voor troet (zie aldaar). - Zie zegsw. 
op ETEN, en vg!. KUST. 

kostelijk, bnw. Zegsw. Het zont je is van
d a a g zo k 0 s tel ij k, de zon laat zich haast 
niet zien. 

Kosterland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Assendelft. II Maerten Maersen, tcoster
landt, Maatb. Assend. (aO 1635). - Het land 
zal eertijds aan de kosterij van Assendelft 
hebben behoord. Vg!. KAPPELERIJ en PAPELAND. 

Kostershem, znw. m. Naam van land onder 
Assendelft, tussen Vliet- en Bloksloot. !I Jan 
Claesen Ryael, costershem; Jan Claesen Ryael, 
Y2 madt in costershem beslooten; Symon 
Joosten cleyn (groot) costershem, Maatb. As
send. (aO 1635). - Misschien behoorde dit land 
eertijds aan de kosterij; vg!. KOSTERLAND. Het 
kan echter ook eigendom zijn geweest van 
-iemand, die Coster heette; vg!.: "tMaetge van 
Lijs Costers" (in het Vroonweer), Maatb. 
Assend. (aO 1635). 

kot (I), znw. vr.; zie KOOT. 

kot (TI), znw. onz. Zie de wdbb. - 1) De ruimte 
onder in de bedstede, die somtijds tot slaap-



kot - Kouseband 

plaats voor kinderen is ingericht. 11 De kinde
ren slapen in 'et kot. 
2) Bij vissers. De slaapplaats aan boord. 11 

Kruip maar in je kotje. 
3) In houtzaagmolens. De ruimte onder de 
molen, waarin het zaagsel neervalt. Vgl. 
KROOK, Molenb. 127. 11 Het kot buIen (leeg
maken). Het zaagsel moet uit het kot, anders 
zou, wanneer er 4 of 5 balken tegelijk ge
zaagd worden, het zaagsel te veel ophopen. De 
jongen haait dan zaagsel weg met een lange 
schop, Arbeidsenquête (aO 1891), 675. - Vgl. 
KOTBALK, KOTJONGEN. 
4) In pelmolens. De ruimte rondom de maal
stenen. Zie Groot Volk. Molenb. IJ, pl. 8. -
V gl. KOTBALK. 

kotbalk, znw. m. - 1) In een houtzaagmolen 
(paltrok). Naam der beide balken aan weers
kanten van het kot. De kot b a I ken onder
steunen de stijlen van de molen en lopen 
evenwijdig met de keuningsbalk. Zie Groot 
Alg. Mooienb. I, pl. 27; Groot Volk. Mooienb. 
I, pl. 4-6; HARTE, Molenb., pl. 20 I en 23 e. 
2) In een pelmolen. De balken aan weers
kanten langs de maalstenen. Zie Groot Volk. 
Mooienb. IJ, pl. 8. 

koten, zw. ww., intr. - 1) Jongensspel. Met een 
paarde- of koeiekoot naar een rij knikkers 
werpen. Synon. klauwen, van klauw, 
koot; zie aldaar. Iedere speler ,heeft een met 
gesmolten lood volgegoten koot en werpt op 
zijn beurt. De weggernikte knikkers zijn voor 
de werper. Daarbij wordt door de omstanders 
gewed: R a a kof st 0 0 fen r a a 'k 0 f sc h ij t. 
De koot valt s t 0 0 f als hij staat, d.i. als de 
rug, de kromming, boven ligt. Valt de holte 
boven of ligt de koot op zijde, dan heet dit 
sc h ij t. Soms wedden de jongens, als de 
knikkers op zijn, om de koot zelf. Het spel is 
thans bijna geheel in onbruik. - V gl. BREDERO, 
Spa. Brab. 285: Aauwe (scheldnaam van de 
hondeslager) wille wy t'samen klaauwen? lek 
ra stoof, Aauwe schijt, Aauwen is zijn 
klaauwen quijt. - Zie verder over s t 0 0 f en 
sc h ij t: Taal en Letteren 3, 47 vlg. en 138 
vlgg. 
2) Meisjesspel. Bikkelen met schaapskootjes, 
of met daarop gelijkende loden of benen bik
kels, die tijdens het opspringen van een stuiter 
of bal moeten omgekeerd of opgenomen 
worden. De vier zijden der koot dragen ver
schillende namen. Naar de volgorde der stan
den, waarin de koot geplaatst moet worden, 
zijn deze: put of put ter (de holte van de 
koot), rug of rugger (de daartegenover lig
gende gladde, gebogen kant), st e r (de zijkant, 
waarin een klein gat of een kras is gemaakt, 
en die ook naar de vorm e s s i e, d.i. kleine s, 
wordt genoemd) en sta a n der of sta a n
der d (de gladde zijkant). 

kot jongen, znw. m. De laagste knecht op een 
houtzaagmolen, de jongen die het zaagsel uit 
het kot ruimt. Zie KOT 3. 
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kou, znw. vr.; zie KOUD II. 
koud (I), bnw. Zie de wdbb. - Zo koud als 

een r ooi e-k 0 0 I s b I a d, zo koud als een 
botje, zeer koud. 11 Ik ben zo koud als 'en 
l'Ooie-koolsblad.- Zegsw. Zo kou das 'e n 
kik k er kon t j e 0 p 'e n k 0 0 I b 1 a d, zeer 
koud. - Z 0 kou das 'e n b ot j e, hetzelfde. 
Ook bij oudere Holl. schrijvers (Ned. Wdb. 
lIl, 678) en nog gewestelijk, b.V. in Overijssel. 
- Zie nog een zegsw. op BIJBEL en vgl. 
kou w e v r ij erop VRIJER. - F a m i I i e 
van dek 0 u dek a n t, aangetrouwde fa
milie; ook wel familie van familie. 11 We 
bennen neven, maar 't is van de kouwe kant. 
- Zo ook kou w e oom, aangetrouwde oom. 
11 (Worden) tot voogden gestelt over 't kint 
van Aegte Gorters... den persoonen van 
Josep Corne1is Gorter, oom, en de Claes Nan
nincksz. op Wormerveer, kouwe oom van 
's moeders zijde, Hs. (aO 1689), archief v. 
Krommenie. Jacob Jansz. Ham en Pieter Pie
tersz. . .. beyde kou oomen van 's moeders 
zijde, Hs. (aO 1693), aldaar. Evenzo spreekt 
men in Fries!. van kou w e oom s en k 0 u
we s wa ge r s (DIJKSTRA, Uit Friesl. Volks
leven 2, 266). - Een kou web a k k e r, een 
broodslijter die vent met door anderen ge
bakken brood. Ook elders bekend (Ned. Wdb. 
Il, 890). - Een kou w ere e, zie op REE Il. 
- Vg!. KOUD 11, KOUWELIJK, KOUWEGATJES
VOELDERIJ, VERKOUWENIS. 

koud (11), znw. vr. Afgekort uit kou de. Daar
naast ook de samengetr. vorm kou. 11 Wat 
'en koud. Wat doen-je ok in de koud (overdr. 
waarom stelt ge u nodeloos aan iets onaan
genaams bloot)? De kou gaat je na (de koude 
grijpt je aan, 't is vinnig koud). Kou inschepen; 
zie op INSCHEPEN. 

Koudehorn, znw. m. Naam van een eertijds in 
het IJ vooruitspringende hoek lands aan het 
Zuideind van Oostzaan, tegenover Amster
dam. Vg!. HORN. 11 De Kouwe-Horn, LAMS 707 
(aO 1627). De Couhorn, aId. 714 (aO 1635). -
Een doorbraak bij de Koudehorn heet de 
Kou d eh 0 r nsb r a a k en wordt o.a. ver
meld bij LAMS 713 vlg. Vgl. Kaart v. d. Uytw. 
SI. 8. - Ook elders vindt men een Kou d e
hor n, b.V. te Haarlem. 

kous, znw. vr. VerkL kousie. Zie de wdbb. -
Zegsw. Ruk m a a r u i t met je zij den 
kou sen, ga weg, ik wil niets van je weten. 
Evenzo in de Beemster: Kros op met uwe 
zijden kousen (BOUMAN 77). - Bij vissers. Hij 
i s kou s, hij heeft niets gevangen, komt met 
een lege schuit terug. Vgl. Ned. met de 
kou sop dek 0 p ter u gk 0 men. 

Kouseband, znw. m. Naam van land onder 
Assendelft. Zo geheten naar een vroegere 
bezitter, die Co u s eba n d heette. Het ge
slacht Couseband te Haarlem komt in de 
16de e. herhaaldelijk met betrekking tot As
sen delft voor. 11 Dat coussebantgen, Polder/. 
Assend. I fO 260 1'0 (aO 1600). Roelof Engelsz., 
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de kousebanden, Maatb. Assend. (aD 1635). 
kouw, znw. (?) In de uitdr. er wa a it een 

f 1 i n kek 0 u w win d, er waait een harde 
koelt, een flinke bries. - Vgl. STAKKOUWER. 

kouwegatjes-voelderij, znw. vr. In de zegsw. 
D a t's m a ark 0 uwe gat je s-v 0 e 1 der ij, 
dat is maar gezanik, kinderachtigheid. - Vgl. 
GATJE-VOEL DOEN. 

kouwelijk, bnw. Koud, koudachtig. Hgd. Kält
lich. 11 Het begint nou toch wat kouwelijk 
(flink koud) te warre (worden). 't Is kouwe
lijk; ik loof, dat 'et vriest. - Evenzo elders in 
N.-Holl. De gewone bet. van kou wel ij k 
is gevoelig voor koude (VAN DALE). 

kouwer, znw. m.; zie KAUWER. 

kovel end, znw. onz. Thans verouderde vorm van 
keu vel end; zie aldaar. 11 Dat covelent 
salmen becleden met wagenschot, met een 
windtdeur aende slinckerhant om uyt ende in 
te komen, Hs. bestek watermolen (aD 1634), 
archief v. Assendelft. 

kraag, znw. m. Zie de wdbb. - Aan molens. Een 
cirkelvormig houten bord rondom de hals van 
de molenas, waarvan het onderste gedeelte 
vóór aan de kap zichtbaar is, doch het boven
ste door het poddehok wordt bedekt. Vgl. BAB. 

kraaiebek, znw. m. Zie de wdbb. - Bij hout
zagerijen. Een ijzeren werktuig van omstreeks 
15 cm lengte, met aan beide uiteinden een 
kromming met een inkeping, die gelijkt op 
een kraaiebek, en dienende om de tanden der 
zagen in de vereiste richting te knijpen. 

kraaien, zw. WW.; vgl. VERKRAAIEN. 

kraakhaspel, znw. m. In de uitdr. 't 1 s een 
kr a a k ha spe 1, hij (zij) is ziekelijk, bijna 
altijd scheelt hem (haar) wat; van personen en 
vee (Assendelft). - Een kr a a k ha spe 1 is 
eigenlijk een krakende, zwakke haspel. Vgl. 
de Ned. uitdr. krakende wagens voor 
ziekelijke personen. 

kraakschoon, bnw. Kraakzindelijk. 11 't Is 'er 
kraakschoon in huis. - Vgl. VERDAM, Gesch. d. 
Ned. Taal 159. 

kraal, znw. vr. Zie de wdbb. - In het meerv. 
k ral e n ook voor amandelen, de klieren bij 
de keel. 11 Me kralen ben 'ezwollen. - Vooral 
in de zegsw. ik ben vol tot an me 
k ral e n, ik ben zo vol, dat ik niet meer eten 
kan. De benaming kr ale n berust evenals 
die van a man del e n op de vorm dezer 
klieren. 

kraam, znw. vr. Zegsw. Dat kan (of d a a r 
kan men mee) voor de kramen om 
(of 1 a n g s), daar kan men mee voor de dag 
komen, men behoeft er zich niet voor te 
schamen. 11 Nou, die hoeft ok niet met zen 
vrouw verlegen te wezen; die ken er mee 
voor de kramen om. Ja, kind,... ik (een 
vrouw) ben groos op me nuwe jas. En niet 
alleen dat ik van bovene mooi ben, ik durf 
ook wel met me ondergoed veur de krame 
langs, Sch. t. W. 277. - Zo ook bij andere 
Hol I. schrijvers; b.v. WOLFF en DEKEN, Econo-

Kouseband - krabbelarm 

mische Liedjes 2, 180: Je meugt wel ~eu~ de 
kraamen om, met zo een flinkze Tas (meid). 
- Vgl. BOLLEBUISJESKRAAM, LOERTKRAAM. 

kraamkopje (uitspr. kraamkoppie), znw. onz. 
Koffiebezoek bij een buurvrouw, enige dagen 
lUl haar bevalling. Vgl. KOP 3. 

kraan, znw. vr.; vgl. STEENKRAAN. 

kraan lijnt je, znw. onz.; zie KRALIJN. 

krab (uitspr. krap), znw. vr. Meerv. krabben; 
verkl. kr a p p i e. - 1) Boekslot, kram. 11 Ik 
heb gouwe krabben an me kerkboek. - Evenzo 
kr a p, meerv. kr a p pen. 
2) Aan sommige molenraderen (krabbelrade
ren; zie aldaar). Schuine tanden, waarin een 
haak (krabbelaar, krabbelijzer) grijpt, die 
daardoor het rad telkens een schreef verder 
doet rondwentelen. - In een oliemolen be
vinden zich 50 krabben aan het sc heIr a d. 
Bij iedere slag van de haai (hei) grijpt de 
krabbelaar een krappie verder. Bij de 50ste 
slag verschrikt (verspringt) de tuimelaar en 
brengt de schel in beweging, die de blok
maal der waarschuwt, dat de loshaai in wer
king gebracht moet worden, omdat de koeken 
het vereiste aantal slagen hebben gehad. -
Overdr. is een k rap p i e ook een kleinig
heid, een weinig. Vgl. KRIK Il. 11 Je moeten 
'em nog 'en krappie geven, hij is nog 'en paar 
minuten na (van een klok, die gelijk gezet 
wordt). Die jas is 'en krappie te lang. Maak 
'et lijf (van de japon) nog 'en krappie nauwer. 
Gaan 'en krappie verder staan. - Vgl. KRAP

STOK. 

Kr a b, k rap, hangt ongetwijfeld samen met 
Mnd. kr a p p e, haak, klauw, Oost-Fri. 
krappe, ijsspoor, Ohd. chrapfo, haak 
klem, klauw. Vgl. verder FRANCK op krap. 

krabbedaaien, zw. ww., trans. Hetz. als krabbe
dieven; zie aldaar. Ook aan de Zaan gebrui
kelijk. 11 Ze kon gien cent krabbedaaien, of ze 
morken (merkten) 'et. 

krabbedieven, zw. ww., trans. Wegkapen; 
meestal niet in ongunstige zin gebruikt. 11 Ik 
heb 'en stuk koek 'ekrabbediefd. Pas op, je 
magge niet krabbedieven. - Het woord is ook 
elders in Hall. en in Utrecht gebruikelijk. In 
de schrijftaal vindt men het b.V. bij VAN LEN

NEP, Acad. Idyllen (ed. 1836), 137: "Gy hebt 
uit Bérenger dit lied gekrabbediefd". - Kr a b
bed i e ven is samengesteld uit *k r ab ben, 
bijvorm van g r ab ben, grijpen (vgl. Ned. 
Wdb. V, 531 op grabben, FRANCK 505 op 
krabbelen), en dieven, stelen. - Vgl. 
ook Stad-Fri. kr a b bed a a i e n, ontfutselen 
(0. Volkst. 2, 181). 

krabbelaar, znw. m. In oliemolens, meelmolens, 
houtzaagmolens, enz. Een ijzeren haak, die in 
de krabben van een krabbelrad grijpt en dit 
daardoor telkens een eind verder doet om
wentelen. Synon. krabbelijzer. - Vgl. KRAB

BELEN. 

krabbelarm, znw. m. In een houtzaagmolen. De 
beide stokken aan de krabbelaars, die dienen 



krabbelarm - krag 

om het krabbelen te schorten. De kr a b b e I
arm e n heetten vroeger ook kr a b b e I
st 0 k ken; zie Groot Volk. Mooienb. J, bI. 
la. Elders dragen zij de naam van p a Is t 0 k
ken (Groot Alg. Mooienb. I, pl. 51; HARTE, 

Molenb. 27a). 
Krabbelbuurt, znw. vr. Naam van een buurt te 

Westzaan. De oudste vermelding is van aO 
1564, doch de benaming is natuurlijk ouder. 1\ 
Drie maden lants... binnen den ban van 
Westzaenen in de crabbelbuyert, Hs. T. 118, 
fa 36 va, provo archief. - De oorsprong van 
de naam is onbekend. V gl. echter de kr a p
pel d ij ken en k r a b ben d ij ken, waarvan 
elders in N.-Holl. sprake is. 11 (Wij) hebben 
denselven dijok (seer) gerampeneert gevonden 
... mits dat den selven dijck nyet gehadt en 
hebben heuren behoirlicke breete ende onder 
zeer vuytgevallen ende afgespoelt waren ... ; 
waeren daer oick luttel crappeldijcken ge
maict ofte begonnen te maicken ende daer 
palen in stonden ende (l. en) waeren in 
gheenre manieren gevolt noch gevonden ([. 
gebonden) alsoet behoirde (ordonnantie van 
Geestmerambacht, aO 1518), O. Vad. R., Ver
si. en Meded. I1, 329. Die van Harinckhuysen 
(sullen) huer crabbendijck hoogen up twee 
voeten kley hoich, aid. 240. Item dat men 
toecommende jair ... sal beginnen te maicken 
ende volmaicken een crabbendijck van Crab
bendam off tot Kolhoiren toe, onder breet 
wesende acht voeten en boven zes blijvende, 
wesende vier voeten onder tcleywerck met 
goet dijckwerck gemest; wel verstaende dat 
indien yemant zijn dijck bepaelen wil, die sal 
dat doende dairmede volstaen ende nyet ge
houden wesen een crabbendijck te maicken, 
aid. 241. - Vgl. verder KRABBENHOOFD. 

krabbelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook voort
durend grijpen, van de krabbelijzers in de 
tanden van het krabbelrad. 11 Het krabbelen 
schoJ1ten. - Zie KRABBELAAR, KRABBELARM, 

-IJZER, -RAD, -STOK. 

krabbelijzer, znw. onz. In een 'houtzaagmolen. 
Hetz. als krabbelaar; zie aldaar. Thans minder 
gebruikelijk. 

krabbel rad, znw. onz. In verschillende molens. 
Een rad met schuine tanden, waarin een haak 
grijpt, die daardoor het rad telkens een tand 
verder doet omwentelen. Als benaming voor 
het rad, dat de slee in een houtzaagmolen 
voortschuift, is het woord algemeen. Zie Groot 
Volk. Mooienb. I, pl. 1 en lIl, pl. 8 en 10; 
KROOK, Molenb. 127; KUYPER, Technol. 1, 680. 
- Verder vindt men een krabbelrad in 
een meelmolen, enz. 11 De arem (arm) van 
t'krabbelrat wart (werd) een stik (stuk) van 
omtrent 2 voet uytgenome, Journ. Hooge
boom, 2 Juni 1725. - Zeker krabbelrad in een 
oliemolen heet sc hel rad. - Vgl. verder 
KRABBELEN. 

krabbelstok, znw. m. In een houtzaagmolen. 
Hetz. als krabbelarm; zie aldaar. 
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krabben, zw. ww., vg!. OPKRABBEN. 

krabbenhoofd, znw. onz. Zeker soort van water
kering. Een zeewering van palen, op enige 
afstand van het land in het water geslagen 
langs zwakke gedeelten van een dijk of op 
punten die veel van de aanslag te lijden 
hebben. Afbeeldingen van zulke krabbenhoof
den vindt men in het Hs. kaartboek v. Oost
zaanden door LEUPENIUS (aO 1693), Zaan!. 
Oudhk .. Het woord is thans ongebruikelijk. -
Een dezer hoofden, nl. het Krabbenhoofd bij 
de Oostzaner Overtoom, wordt vermeld bij 
LAMS 730 (aO 1650); "Het Krabbenhooft ofte 
Hooft daer de schuyten gemeenlijck 't zeyl 
maecken". Uit deze plaats zou men opmaken 
dat het woord in de 17de e. opgevat werd als 
een samenstelling met k r a b, k r abs c h u i t. 
Vgl. KIL. "krabschuyte, Hall. j. kaghe", 
en SOETEBOOM, S. Arc. 223, 558 en 639, HOOFT, 

Ned. Hist. 310 en 335, LAMS 150, waar het 
woord ook voorkomt. Deze opvatting is echter 
onjuist. Kr ab ben h 0 0 f d behoort bij de op 
KRABBELBUURT vermelde benamingen Kr a b
ben dam, en k r ab ben d ij k. Het woord 
komt ook elders in N.-Holl. voor; vgl. Kaart 
v. d. Uytw. SI. 7, waar zeker ingebroken gat 
bij Edam "Crap Hooffs Braeek" heet. 

krabbescheren, zw. ww., intr. Scheren, haard
schrappen. 11 Kom, nou gaan ik nê de scheer
der om me te lêten krabbescheren. - Samen
stelling van kr a b ben en s c her e n. 

kracht, znw.; zie KRAG J, 1. 
kraf, znw. VI. Verkl. kraffie. Karaf. :1 De 

kraf is leeg. Een kraffie met bitter. 
krag (I), znw. - 1) Een kaai, een rand modder, 

waarmede een stuk land omgeven wordt om 
het tegen !zoog water te beveiligen. In dezelfde 
zin ook weI kr ach t. 11 Ze maken der 'en 
krag. Een poldertje met 'en kracht er om. -
Kr a g zet ten, een krag maken. 11 We gane 
(gaan) krag zetten. Ze ben an 't krag zetten. 
- Evenzo zijn krag en kracht in \Vater
land gebruikelijk. - Vgl. KRAGGEN. 

2) Een wal van riet om een stuk land. Zie 
RlETKRAG. 11 't Land leit wel erg op de anslag 
van 't water, maar der is 'en krag van riet om. 
Het is verboden ... rietkraggen te versmallen 
of weg te nemen en riet te snijden uit de voor
liggende kraggen vóór den eersten Maart van 
het jaar, volgende op dat waarin het riet ge
groeid is, Keur v. d. polder Asselldelft (aO 
1894). - In Overijsel noemt men de drijvende 
eilandjes van samengewassen waterplanten in 
stilstaand of stromend water kr a g gen (VAN 

HALL, Landh. Flora 216). 
3) In het meerv. kr a g gen. Smalle, door 
water omgeven stroken land. Als naam van 
versdhillende stukken land te Assendelft, in 
Buitenhuizen aan de dijk en vroeger ten be
hoeve daarvan afgespit. Door die dijkputten 
liggen zij aan stroken en flarden. 11 Een stucke 
!ants genaemt Cop van Dijck'en craegben, Hs. 
U. 20, fa 5 VO (aO 1581), provo archief. Een 
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stucke lants... int zuytendt van Assendelft, 
belendt Jaep Snuygen craggen aende noorwest 
zijde, aid., f O 104 VO (aO 1584). Die craggen, 
Polderl. Assend. I fO 12 rO. Die craggen van 
Kees Naemmen, aid. fO 13 rO. Die halve crag
Igen vande monnicken, aid., f O 21 rO (aO 1599). 
4) Diggels, gescheurd en gebroken aardewerk 
dat geen dienst meer kan doen. 11 Die pot is 
'en krag. Doen (doe) die kraggen maar weg. -
Ook van een afgeleefd persoon. 11 't Is 'en 
,krag. - Vgl. KRAG H en KRAGGOED. 

krag (11), bnw. Van aardewerk. Defect, ge
scheurd of gebroken. 11 Dat bord is krag. 't Is 
gien wonder, dat je 'et goeiekoop 'kregen 
hewwe (hebt), 't is ook krag. - Zie KRAG I en 
vgl. KRAGGOED. 

kraggen, zw. ww., intro Een krag of kaai maken. 
Zie KRAG I, 1. 11 Ze benne deer (daar) an 't 
kraggen. - Ook wel modderen, modder uit de 
sloot opbaggeren en achter een krag op het 
land neerleggen om het later over het land te 
verspreiden (de Warmer). - Kr a g gen is ook 
in Waterland gebruikelijk; vgl. BOUMAN 60. -
Zie AFKRAGGEN. 

kraggoed, znw. onz. Gescheurd en gebroken 
aardewerk, diggels. Zie KRAG. 11 Te koop een 
grote partij puin en een dito kraggoed. 

krakelbeen, znw. onz. Ook kr a keI bie n. 
Kraakbeen. I1 Wat zit er 'en krakelbeen in dat 
vlees. Leg dat krakelbientje maar op de kant 
van je bord. - Vgl. het synon. kno r spe 1-
b een bij KIL. naast kno r s p b een. 

krakeling, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Wel 
heb ik van me leven nog krommer 
'e ë ten as kr a keI i n gen! als uitroep van 
verwondering. 

krakepit, znw. vr. - 1) Een pit die gekraakt 
kan worden, van noten, amandelen, kersen, 
pruimen, enz. - Vooral in de uitdr. 't is een 
optocht (of oploop) van krakepit
ten (ook wel van kar s epi t ten), schert
send van een aantal personen, die achter 
elkaar aan lopen. Men gebruikt de uitdruk
king, als die onwillekeurige optocht een komi
sche indruk maakt, of wanneer de deelnemers 
kleine kinderen zijn. 11 Wat 'en oploop van 
krakepitten (van een troep kleine kinderen). -
Kr a k epi t is ook elders in N.-Holl. ge
bruikelijk; vgl. TER GOUW, Volksvermaken 78: 
"De Amsterdamscihe burgerlui van dien tijd 
(begin der 19de e.) namen, als ze naar de 
komedie gingen, een flesch wijn met een eijer
dopje. .. en een zak "krakepitten", 't zij 
noten of amandelen, en niet zelden ook eenige 
koekjes en broodjes meê." 
2) Pitte kraker, een tang met twee scherpe 
punten waarmede men pitten (noten, enz.) 
kraakt en kandij-klontjes knipt. Thans onge
bruikelijk. 

kralen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Bij schip
pers ook van het opstijgen van luchtblaasjes 
in het water. 11 As 'et water kraalt, komt er 
noordenwind. 

krag- krank 

kraletouwtje, znw. onz. Het touwtje met een 
(blauwe) kraal aan de klink der deuren van 
burgerwoningen. 

kralijn, znw. vr. Ook in verkl. kralijntje. 
Daarnaast kr a a n I ij nt j e. Op een binnen
vaartuig. Een touw om het kluifhout op te 
halen. Kr a I ij nt jes dienen ook voor het 
hijsen van seinvlaggen. - In Friesl. noemt men 
aldus het touw, waarmede de giek of spriet 
wordt opgehaald en dat aan de Zaan d e 
sta a n d e d ir k heet. 

kraling, znw. vr. Een versiering aan zolder
balken, bestaande in een bolvormige afscha
ving der scherpe kanten. Dit geschiedt door 
middel van de kr a a Is c h a a f, die een hol
ronde, boogvormige snede heeft; vgl. KUYPER, 

Teclllloi. 1,740. 1I Vorf (verf) 'et zolder groen 
en de kraling an de balken wat lichter. 

kram bout, znw. m. Meerv. -b 0 uts en -b 0 u
ten. IJzeren bout met een kram of oog van 
boven. 11 Kram- of oogbouts, Biljet (18de e.), 
Zaan!. Oudhk. (in de stijlen bij de stelling van 
de molen moeten zijn) goede sterke kram
bouten om de roeden stilstaande daaraan vast 
te maken en te tooyen, Brandcontract (19de 
e.), aldaar. 

kramdenap, bnw. Daarnaast kr a m den a p
pi g, kr a mme nap p i g en kr a mme nak, 
kr a mme nak k i g. Zwak, teer, wrak; eigen
lijk: zo breekbaar als een (ge)kramde nap. [! 
Dat koppie is wat kramdenap. Pas op, die 
stoel is kramdenappig. Ik moet elke dag 'en 
endje lopen (wandelen), want ik ben tegens
woordig wat krammenak (zwak van gezond
heid). Je kenne (kunt) wel zien, dat ze ziek 
'eweest heb, ze loopt zo krammenakkig (on
zeker, wankelend). 

Kranenbroek. Naam van een aantal bij elkaar 
gelegen stukken land onder Assendelft, buiten
dijks. "Craenenbrouck" wordt het eerst ver
meld in de oudste polderlegger (PoIderl. 
Assend. I fO 13 vOl, doch is wel ouder. Wel
licht is het land genoemd naar een voormalig 
bezitter, die behoorde tot het in de Middel
eeuwen welbekende Hall. geslaoht K r a n e n
b roe k. Daar het buitendijkse land nesland 
is, zal ook Kranenbroek wel nes zijn geweest 
en geen broekland. 

krank, bnw. Onsterk, wrak. 11 Een krank koppie. 
Wat 'en kranke stoel. Me jurk (japon) wordt 
zo krank. Pas op, die schaal is wat krank. -
Zegsw. 't Is een kr ank t 0 u w t j e, 't is 
gevaarlijk, twijfelachtig, precaire. 11 't Ken wel 
goed gaan, maar 't is 'en krank touwtje! De 
uitdr. luidde vroeger vollediger: 't is een 
krank touwtje om aan te halen (áán 
te trekken). ![ (Er wierd) op alles wel gelet, 
terwijlen het vriesent weer was, en den Vyandt 
met hert en ziel zijne aenslagen altijdt daer 
op en over 't ijs ('t welk men seyt dat het een 
krank touwtje is om aen te halen, en daUer 
geen balken onder leggen om sieb daer op te 
vertrouwen) voorgenomen hadde, SOETEBOOM, 



krank - krengelen 

Ned. Schout. 285. Vgl. odk SPIEGHEL (ed. 
VLAMING), 283: "An een krank touw zalmen 
zachkens trekken". - Deze bet. van kr ank 
was in de Middeleeuwen en 16de e. zeer ge
woon; zie Mnl. Wdb. en OUDEMANS op 
kr ank. Tegenwoordig spreekt men in de 
algemene taal nog van "e enk r ank e troost, 
een kr ank e hoop" (VAN DALE). Zie over de 
andere opvattingen van het woord de wdbb. 

krankjorum (met hoofdtoon op jo), bnw. Be
zeten, gek; niet van werkelijk krankzinnigen, 
maar van personen, die zonderling handelen. 
Het woord heeft een minachtende betekenis. 
I! Och, bemoei je niet mit die vent; hij is 
krankjorum. Ben je krankjorum? - Zie do I
jo rum bij HADR. ]UNIUS, Nomencl. 296a: 
"d eli r i u m, B. remelinghe, ravelinghe, do
liorum, ghebreck van sinnen, raserye". Vgl. 
Ned. kr ank zin n i g naast dol zin n i g. 
In het Pri. is dol j 0 rum (uitspr. dol-jórum) 
nog gebruikelijk in de zin van dommeligheid, 
soes, sluimering: "Hy is sa hwat yn 'e doljo
rum" (HALBERTSMA 705). VgI. in del 0 rum 
op LORUM. 

krap (l), znW.; zie KRAB. 

krap (1l), bijw. Zie de wdbb. Nauw, nauw
sluitend, schaars, schraal. 11 Dat lijfie is me te 
krap (nauw). 't Zit zo krap (nauwsluitend). 
Me jas wordt te krap, as ik niet oppas 
scheurt-i nog uit. 't Is wel wat krap. Neem 'et 
goed niet te krap (schraal). Ik zit op 'et ogen
blik 'en beetje krap (schraal in het geld). Moet 
'et mit twee dagen klaar,' dat is wel wat krap. 
't Is krap an Ct is net aan, 't is ternauwer
nood). - Bij schippers. Krap in de wind 
zeilen, zeilen met de wind bijna recht tegen. 
- Het wat ers t a a t kr a p, het water staat 
kort, is gevaarlijk. Vandaar ook kr a p 
wat e r, te weinig water. 11 We hadden veul 
last van krap water. Zy hebben op de gehele 
reys, diergelijk van Krap-water en holle Zee 
noyt gehadt (nI. bij storm), Reys na de Oost
Ind., 28 voo - VgI. KRAPPIG. Zie ook op VER

KRAPPEN. 
krappig, bijw. Nauw. Zie KRAP II. 11 't Is gien 

wonder, dat je uit die japon barste (berst); 
toe-i nuw was zat-i je al krappig. 

krapstok, znw. m. In molens en pakhuizen. Een 
lat met hakkels of klampen, die gebruikt wordt 
om het dichtvallen van opengezetten slagen 
(naar buiten openslaande luiken in de buiten
muur) te beletten. Vgl. KRAB. Vijftig krap
stokken, Invent. papiermolen (Koog, aO 1793). 

krasser, znw. ID. Krasijzer, ijzeren weerhaak 
aan de loper van een arreslede. - Evenzo in 
Waterland (BOUMAN 60) en waarschijnlijk ook 
elders. 

krat, znw. onz.; zie KRET. 

krauwel, znw. m. Als naam van verschillende 
stukken land te Assendelft. Thans onbekend. 
11 Tc1eynste (tgrootste, tmiddelbaerste) crau
weltgen, Stoelb. Assend. fO 3 V O (einde 16e e.). 
De Wildeboers crouwel (in Gerrit Duyven-
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weer); Claes Symonsz. Crabmes crouwel (in 
Oflaets-weer); Claes Pieter noorder (suyder) 
crouwel (in Dirck Hannen-weer), Maatb. As
send. (aO 1634). - Omtrent de bet. der be
naming is niets met zekerheid bekend. 

krebbing, znw. vr. Meerv. Krebbings. Kreb 
(krib), rijsdam tot bescherming van een dijk. 11 

Van de oude hooge plating af, noordaan tot 
de nieuwe crebbing en wier toe (aan den 
Noorder-Yidijk), Hs. (aO 1735), archief v. 
Wormerveer. - Evenzo elders in N.-Holl. 11 

Item, dat men ter plaetse daer diepte is, onder 
de nederste Krebbinge, sal maken noch een 
Krebbinghe, niet hoogher dan twie voeten 
boven 't Sandt (Sententie van 't Hondsbosch, 
aO 1555), Handv. v. Ench. 78. In deeze tydt 
(aO 1594) was Jelle Adriaansz. Wynsz. Dyk
graaf van de vier Noorder-Coggen, heeft 
aldereerst bedacht en uytgevonden, tot be
scherming van de Zeedyk, zeekere werken 
buiten aan de Wierdyk, die men Crebbings 
noemde, en noch alzoo genaamt werden, die 
noch huiden by de Inwoonders (om haar 
groote onkosten) zeer wel bekent zyn; de 
eerste Crebbingh wierde doe geslagen voor de 
Spanbroekerdyk bewesten de Twisckerbrug, 
Chrono v. Medembl. 29. Weezende daar en 
boven de zelve Wierdyken 't meerendeel 
onder tegens de Dyk gestyft ende gesterkt, 
met sware Crebbing steenen ende eeken paal
werken, aid. 31. 

krediet, znw onz.; zie een zegsw. op DOORLOPEN. 

kreeuw, znw. In de uitdr. dat is een hele 
kr e e u w, gezegd van een zwaar werk. Thans 
ongebruikelijk. 11 Hè, hè, dat was 'n hiele 
kreeuw, hoor! ik ben der loof van. - Zie 
KREEUWEN. 

kreeuwen, zw. ww. In de uitdr. daar valt (of 
i s) h e e I wat a n t e kT e e uwe n, er is heel 
wat aan te doen (Zaandijk, Koog). Vgl. 
KR EEUW. 11 Kijk dat kleed ers stukkend is; 
deer is nog heel wet an te kreeuwen. Zo'n 
nuwe jurk is ok gien malligheid; deer valt heel 
wet an te kreeuwen. 

krek, znw. vr. Daarnaast soms kr i k. Kruk. Zie 
de wdbb. De Ned. vorm kr u k begint thans 
de dialectische vorm te verdringen. 11 De krek 
van de deur. - In molens. Kruk, krukas. 11 

Het Juffertje (de eerste houtzaagmolen) ... 
was met twee zagen, de krek stak in 't ende 
van de groote as en de 'Sleed' wierdt voort
gewonden met eenige yseren raderen, SOETE

BOOM, S. Arc. 647. - In verkl. kr e k kie, 
krukje, stoel zonder rugleuning. 11 Hij zit liefst 
op 'en krekkie. Evenzo elders in N.-Holl.; 
vroeger sprak men van k r e c kst 0 e I. 11 Vier 
kreckstoelen, een groete leenstoel, VI sitkusse
nen, Hs. V. Egmond D, fO 17 VO (aO 1485). -
Vgl. HANDKRIK. 

kreng, znw. m. Timmermansknoop, een op 
bijzondere wijze gedraaide knoop in een touw. 
VgI. KRINGEN. 11 Leg er 'en kreng in. 

krengelen, zw. ww.; vgI. BEKRENGELD. 
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krengen, st. WW.; zie KRINGEN. 
krengeslager, znw. m. Iemand die niet zelf 

slacht, maar slecht vlees uitvent tegen lagere 
prijs dan het vlees van de slagers. 

krent, znw. Zie de wdbb. - Overdr. ook een 
man die zich met de zaken van zijn vrouw of 
met de keuken bemoeit. Hetz. als een Jan 
Krent; zie op JAN. 

krentebol, znw. m. Krentebrood, van verschil
lende gedaante. De warme krentebollen die op 
Luilak gegeten worden zijn cirkelvormig en 
van onderen plat, van boven rond. De gewone 
'krentebollen zijn echter langwerpig, gelijk 
lange broden. Zie BOL I, 1. - Een k ren t e
b 0 I met een s nee is een lang krentebrood, 
waarin over de lengte een driehoekige snede is 
gemaakt, die gevuld is met een mengsel van 
suiker, stroop en kaneel. - Overdr. noemt men 
de dubbele negen (en soms ook de dubbele 
zes» in het domino-spel de kr ent e bol, 
omdat dit stuk even zwart van de ogen ziet, 
als een krentebol van de krenten. De dubbele 
vier heet soms de H oor n s e kr ent e IJ 0 1. 

krentekakker, znw. m. Gierigaard (WEILAND, 

VAN DALE). - Ook als scheldnaam voor de in
woners van Zaandijk. 11 Zaandijker krente
kakker! - Vgl. het soheldrijmpje: "Op Zaan
dijk, daar benne ze rijk, daar dragen ze gouwe 
kappen; maar 's avens as de vrijers komme, 
dan benne 'et ouwe lappen". 

krentepiasje (uitspr. krenteplassie), znw. onz. 
Een soort van kleine, platte, ronde krente
broodjes. Zie PLAS H. Zij worden gewoonlijk 
alleen tegen St. Nicolaas gebakken. II Neem 
maar 'en dubbeltje krenteplassies en 'en 
schoot je stroopbrood. 

krenterig, bnw. Gierig, schriel. II Hij is altijd zo 
krenterig. - Als ,bijw. Op schriele wijze. II Wat 
is dat huis krenterig gebouwd (zo goedkoop 
mogelijk). - Het woord is in deze zin ook 
elders in Holl. bekend. Vgl. DE JAGER, Freq. 1, 
311, en zie KRENTEKAKKER. 

kret (1), znw. onz. Krat. Zie de wdbb. - 1) Het 
loshangend achterschot van een boerenwagen 
(hooiwagen, Hgd. Leiterwagen), dat neerge
laten kan worden. Gewoonlijk het ach t e r
k r e t genoemd. 
2) De losse zitbank vóór aan een boerenwagen 
die met ijzeren kettinkjes aan de zijladders of 
boven aan. het voorschot is vastgemaakt. 
Meestal echter vormen kr eten voo r s eh 0 t 
één geheel, zodat men het voorschot er tegelijk 
met het kret uitneemt. Dit kret heet ook wel 
v 0 or kre t. 
Het bovenstel van een wagen bestaat uit 
voor- en achterkret, zijladders en 
buik. 

kret (I1), znw. onz. Karet, schildpad. Vandaar 
kr e t ten, hnw., van schildpad gemaakt. 
Thans weinig gebruikelijk. II Een spiegel met 
een krette lijst, Invent. (aG 1813), Zaanl. 
Oudhk. De Mopsjes waren meestal in fraaije 
bandjes gebonden. Wij zagen die met fraai 

krengen - kriel 

bewerkt zilver en schildpad (alhier krette
bandjes genoemd, van caret), even zo als de 
spiegels, die met krette-lijsten, waaronder de 
kleederschuyer met krette of zilverblad hing, 
in die dagen tot de weelde behoorden, G. VAN 
ORDEN in Alg. Konst- en Letterb. 1846, no. 15, 
bI. 227. 

kreuk, znw. vr.; zie zegsw. op LAKEN. 

kreukel, znw. m. Kreuk, vouw. II Er zit 'en kreu_ 
ikel in 'et papier. Je boezelaar zit vol kreukels. 
- Evenzo elders in HoU. en in het Stad-Pri. 
Volgens VAN DALE is het woord gewestelijk. 

kreuken, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook 
Opvouwen, van linnengoed. II Help me effies 
'et tafeUaken kreuken. - Zie OPKREUKEN. 

kreupel, bnw. Zegsw. Een kreupele lach 
kr ij gen, stuipachtig moeten lachen. II Toe 
ik dat hoorde, kreeg ik toch zo'n kreupele 
laoh. - Vgl. in een "Kluchtig Kreupel-lied, van 
de Kreupelen. die tot lisp onder handen zyn 
van de Ledezetter Mr. Cornelis" (HONIG, 

Studiën 1, 62): "Wat kreeg ik eerst een 
Kreupels Lach, toen ik hier al die Kreupels 
zag: Ik dogt in myn verkreupelt Hart, hoe ben 
ik hier in Kreupels verwart: 't is hier, na dat 
ik merk, Kreupels werk". 

kriebel, znw. Als benaming voor een meisje 
dat als wulps bekend staat. Vgl. Ned. k ri e
bel e n. II Jij liepe gusterêvend mit Trijn
kriebel. 

kriege!-de-kraggel-doen, zeker kinderspel. Platte 
steentjes over het water doen scheren. Zie 
synon. op KEILEN. 

kriek (1), znw. In de uitdr. hij heeft het 
voo r zij n kr i e k, hij is ongesteld; ook hij is 
dronken. II Je hewwen 'et lillik voor je kriek 
(van iemand die zwaar verkouden is). - Even
zo elders in N.-Holl. (BOUMAN 61). Ook bij de 
17 de-eeuwse Hollanders is de uitdr. te vinden. 
II De Princes hettet zo geweldich in haer 
krieck, dattet niet te seggen, wy weten niet of 
zy levent of doot is, BREDERO, St. Ridder 1923. 
Och Lief ick ben soo sieck, ick heb pijn in 
mijn hooft, in mijn rug, in mijn krieck, ROEMER 

VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 160. Wel 
hoe ist ... , schort het je in je krieck, of schort 
het je in je kruyntje? Floraes Softe Bollen 65. 
Zie verder DE JAGER, Freq. 1, 318, die gist dat 
kr i e k een verbloemde uitdr. is voor achter
ste. - Vgl. KRIEK II. 

kriek (H), bnw. Alleen in de uitdr. h ij is 
kr i e k, hij is krankzinnig, gek, in zijn geest
vermogens gekrenkt. Vgl. KRIEK I. 

krieken, onpers., zw. ww. Dagen, morgen 
worden.. Nog bij vissers gebruikelijk. 11 Het 
'kriekt. Het begint te krieken. - In de alge
mene taal is kr i e ken aUeen nog gebruike
lijk als znw. in de uitdr. met het k ri e ken 
van de morgen (dageraad). Bij oudere 
schrijvers komt echter het ww. kr i e ken dik
wijls voor; zie KIL. en DE JAGER, Freq. 1, 317. 

kriel (1), bnw.; zie KRIL I. 
kriel (II), znw. Rugmand, de gevlochten vis-



kriel - kringelen 

mand, die de visvrouwen op haar rug dragen. 
II ZO, de kriel op de reg? - Het woord is ook 
elders gebruikelijk; zie VAN DALE. 

kriel (lH), znw. onz. Van alles wat klein is in 
zijn soort: kleine aardappelen enz. In deze zin 
algem. Ned.; zie de wdbb. - Vandaar ook: 
een kie i nek r iel, iemand die klein is, 
hetzij een kind of een volwassen persoon. II 
WOU zo'n kleine kriel ook al meepraten? 

kriem, znw. m. In de uitdr. 't i se enk r i e m, 
't is een ellende. II Dat schoonmaken is 'en 
kriem (een last, een hatelijk iets, voor de 
m3!nnen). 't Is 'en kriem, dat ze je zo vroeg 
je bed uithalen. Die baldadigheid teugens
woordig is 'en kriem (een voortdurende erger
nis). - Kr i e m is wellicht Fra. cri m e; doch 
vgl. KRIEMEN. 

kriemen, zw. ww. intr. Jammeren, klagen. I: 
Dat kriemen geeft toch niet. Ze kriemt altijd. 
As 'en aar wat heb, dan houdt-i 'et onder 'em, 
maar zij zit er altijd over te kriemen. -
K r i e men komt in dezelfde zin voor in het 
Mnl.; zie Mnl. Wdb. Hl, 2094. Tegenwoor
dig is het ook nog gebruikelijk in het Wvla. 
(DE BO', 505; SCHUERMANS 291). In de schrijf
taal is 'het woord zeldzaam; DE JAGER, Freq. 1, 
319 haalt aan uit N. Hoornse Speelw. 153: 
"Een huis vol kriemend steenen". Vgl. verder 
FRANCK 516 op kr i e mei e n. 

krientje (crijentgen) znw. onz. Naam van 
een stuk land onder Jisp. Thans onbekend. II 
Een stucke lants genaemt c1eyn crijentgen, 
gelegen in onse banne van Jhisp tusschen 
Ravensluys ende Smertcarn, Hs. T. 243, fO 3 
rO (aO 1625), provo archief. 

kriesje (uitspr. kriesie), znw. onz. Kriezel, krui
meltje, kleinigheid. Meestal met ontkenning: 
g i enk r i e s i e, geen zier. II Krijg ik maar 
zo'n kricsie (van koek b.v.)? 'k Heb nog gien 
kriesie 'ehad. - Vgl. Ned. g r i e s in dezelfde 
zin (Ned. Wdb. V, 697) en kriezel, krie
zei t je, kruimel, brokje, naast g r i e zeI, 
griezeltje (aid. V, 709). 

kriezelen, zw. ww., trans. Kriebelen, kittelen, 
licht aanraken. [[ Je moete me niet zo krie
zelen. Ze ken geen kriezelen velen. - V gl. 
KRIEZELTJE. 

kriezeltje, znw. onz. Gekrieuwel, kieteling, met 
de wijsvinger in de hand van een kind. Synon. 
kiezeltje. II En een klein klein kriezeltje toe 
(slot van een kinderrijm). 

krijgen, st. ww.; vgl. zegsw. op AARS en LEG. 
krijt, znw. onz.; vgl. BOEREKRIJT. 
krijter, znw. m. Iemand wiens ambacht het is 

krijt te sjouwen. 11 Me man is krijter. 
krik (I), znw. vr.; zie KREK. 
krik (H), znw. vr. Meestal in verkl. krikkie. 

Een kleine stoot of zet, een kleinigheid. Vgl. 
KRAB 2. II Hij moet nog 'en krik hebben, dan 
is-i gelijk (van een klok die gelijk gezet wordt). 
De tafel moet nag 'en krikkie verschoven 
worre. Nag 'en krikkie meer. 

krikkemikken, zw. WW., intr. Voortdurend heen 
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en weer bewegen, beweeglijk zijn, raggen (de 
Wormer). I[ Wat zit je te krikkemikken, je 
zitte gien amerij stil. V gl. Ned. krik kern i k, 
een werktuig voor het ophijsen van zware 
voorwerpen, en zie KIKKEBIK. 

kri-kri (met hoofdtoon op het 2de kri), bijw. 
Net aan, nog juist, ternauwernood. [[ Ik was er 
zo kri-kri mee klaar ('t was er om te doen dat 
ik er mede gereed was, ik was er juist mee 
klaar). Dat was ok kri-kri. - Vg!. KIRRIE
KIRRIE. 

kril (I), bnw. en bijw. Daarnaast kriel. - 1) 
Levenslustig, flink, kras. II 't Is nog zo'n kril 
mant je (van een oude krasse man). Je moeder 
is 'en kriel vrouwtje. Ze stapt er nag zo kril 
overheen. - Vg!. KRIL 11. 
2) Kriegel, prikkelbaar, boos. [[ Hij is kriel; 
bij 'et minste wat je zegt stuift-i op. Ze wordt 
kriel. 
Vgl. Ned. kriel, dartel, wulps, uitgelaten 
(DE JAGER, Freq. 1, 321), bij KIL. "k r i I, 
lascivlIs, salax, libidinoslls, catuliens, petulcus, 
pruriens; kr i I zij n, lascivere, catulari", MInI. 
cri I, tier, prikkelbaar, Vla. kr i I, fris, vrolijk, 
levenslustig, Ndd. kr i I, vrolijk, levendig; zie 
de wdbb. 

kril (11), znw. Levendigheid, flinkheid, opge
wektheid. Synon. fuut, nor. - Zie KRIL I. [I 
't Was 'en zwakke ziel, maar 'er zat kril in. 

Krimp, znw. onz.; zie KRIMPENBURG. 
krimpen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Van de 

wind. Door het N. naar het W. gaan. Het 
tegenove'fgestelde heet u i t s eh iet e n; zie 
aldaar. II De wind is an 'et krimpen. De wind 
was Oost maar-i is 'ekrompen. - Evenzo in 
Fries!. - Bij zeelieden wordt door kr imp e n 
of i n k r imp e n aangeduid het nadelig wor
den van de wind me~ het oog op de reis, en 
heet het gunstig worden r u i men; zie de 
wdbb. --' Ook in Oost-Friesl. is kr imp e n 
en û t s c h ê ten (van de wind) gebruikelijk 
(KOOLMAN 2, 364). - Vg!. KRIMPERD en OP
KRIMPEN. 

Krimpenburg, znw. onz. Naam van een buurt 
te W.-Zaandam, ook het Kr imp genoemd. 
II Crimpenburch, Polderl. Westz. IV fO 584 (aO 
1649). Het Krimpenburg, Custb. (aO 1749). 
We1ck huys (nI. het Czaar-Peter-hllisje) is 
staende op KrimpeIl'burgh, zijnde een se er 
gering huysie. " Aldaer komt loigeeren een 
van de grootste souvereynen van Ohristen
rijck, daerom de gebuyren op Krimpenburgh 
(na dato) seyden: Men moet deze onse plaets 
nu noemen de Keysers-graft oft Vorsten
burgh, Journ. Nomen. 

krimperd, znw. m. Een krimpende wind. Zie 
KRIMPEN. - ~gsw. een krimperd is een 
s tin k e r d, als de wind krimpt komt er ge
woonlijk regen. - Ook in Oost-Friesl. zegt 
men k r imp e r d in de zin van een terug
lopende wind (KOOLMAN 2, 365). 

kringelen, zw. ww., intr. Dringen om door eel! 
dichtopeengepakte mensenmassa heen te 
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komen, zich door een nauw gat heenwringen. 
Zie KRINGEN. 11 Mit kringelen ken-je nog wel 
deur dat gaatje heen. Je moele niet zo kringe
len (dringen). Ze kringelden om vooran te 
kommen. 't Was er zo vol, ik kon er schier 
niet deur kringelen. - Vgl. GEK RINGEL en 
KRINGELGAT. 

kringelgat, znw. onz. Een nauw gat, waar men 
door moet kringen. In sommige nauwe molens 
noemt men het gat, waardoor men op de kap
zolder 'komt, het kr i n gel gat. - Zie KRIN

GELEN. 

kringen (krong, 'ekrongen), st. ww., intr. Daar
naast te Assendelft en Krommenie kr eng e n. 
Dringen. !I Ze krongen zo, dat me hoed plat 
gong (ging). Wat kringt-i weer. Niet zo 
krengen. Meester, Jan die krengt zo. Je moete 
niet zo tussen de mensen deur kringen, aars 
knoeit je jurk zo. Den 3 Juny is Corne1is 
Adriaanse zoo gekronge, dat hy een schou 
van noot ophaalde (zo door het ijs in het 
nauw gedreven, bekneld, dat hij een noodsein 
op/walde), dog is gelukkig daaruyt geret en 
met een lek schip na lant gegaan. Hs. brief 
van een Groenlandsvaarder (l8de e.) Zaan!. 
Oudhk. - Ook trans. 11 Hij is in de sloot 
'ekrongen. - Het woord is ook verderop in 
N.-Holi. in dezelfde zin bekend, b.V. te Andijk, 
in de vorm kr eng e n (Navorscher 21, 532). 
In W.-Friesl. zegt men ook erg e n som 
k ren gen, er om dwingen, zeuren. - Ook bij 
vroegere N.-Holi. sohrijvers komt het woord 
meermalen voor. :1 Sievert Meynertsz seyden, 
ghy sult al doot wesen al-eer ghy aan 't 
Heeren Huys komt, die deelen ende kapravens 
die waeyen van de stapels af, dat ghy u niet 
wachten noch bergen en kont. Ende alsoo wy 
met groote moeyte ende perijckel den Dijck 
langs krongen, na het Heeren Huys toe, het 
water soo hoogh was als de kruyn van den 
Dijck, LEEGHWATER, Kl. Chrono 37. 't IJs op 
de Zuyder zee begon van malkander te bar
sten, met een hee1e sterke Noord-vVesten 
wint, waarom het ys met zulken kragt op de 
Medemblikker Noorderdijk aan quam zetten, 
en krong met zulken gewelt, tegens de palen 
en wier riem, dat alles kraakten en scheurden 
daar het ys aan en by quam, Chrono V. Me
dembl. 330. Als dezelve (wierdijken) door 
water ofte ysgank uitgeslagen of uytgekron
gen, ende in Zee geworpen werden, dan wort 
daar weder van de grond af met ried en wier 
een nieuw fondament geleid, aid. 33. Vgl. 
verder Fri. k rin g jen, dringen, drukken 
(EPKEMA 254), Oost-Fri. kr eng e n, wringen, 
moeilijk gaan, van een molen, s ü k kr i n
gen, zich krommen van pijn, Ags. cri n g a n, 
in de doodstrijd liggen, zich wringen van pijn. 
In het Mnl. is cri n gen, zich wenden, 
draaien, weinig gebruikelijk. Vgl. voorts Tijd
schr. 12, 126 en FRANCK en VAN DALE op 
kr eng e n. - Zie BEKRINGEN en KRINGELEN. 

kringsluiter, znw. m. Aan de brandspuit. Nu 

kringelen - kroes 

ongebruikelijke benaming voor de spuitgasten 
die het terrein van de brand afsluiten. Thans 
heten zij bra n d w ach t S. 11 Sakkedraegers 
pompers, waterscheppers en kdngsluyters, Hs. 
keur V. Westzanen (aO 1698), archief V. Wor
merveer. - Ook de persoon die het gezelschap 
voltallig maakt. 11 Waar blijft Dirk? die is 
altijd kringsluiter. We zitten hier nou mit ze 
drieën en we willen kaarten: wie wil kring
sluiter wezen? 

krod, znw. vr. Zekere plant; een onkruid op 
bouwland, Lat. Sinapis arvenis. Het zaad ge
lijkt veel op bruin mosterdzaad, dooh de 
korrel is iets groter. Als er kro d in het 
mosterdzaad zit en dit wordt meegemalen, is 
de mosterd onbruikbaar. Als er kro d door 
de mosterd gemalen wordt, raakt deze in 
gisting. De plant heet ook elders in N.-Holl. 
kro d of kro d d e, en in Gron. kro d d e, in 
Fries!. kro a d e; vgl. VAN HALL, Landh. 
Flora 19. 

krode, znw.; zie KROOD. 
kroden (krood, gekroden), st. WW., trans. 

Kruien, voortduwen of voorttrekken van een 
wagen. V gl. KROOD. - Kro den heeft de 
sterke vormen van kr u i e n overgenomen. I! 
Wil ik je nag 'en endje kroden? Ze ben an 't 
zand kroden. Die stienen moeten na de schuur 
'ekroden worre. - Ook elders in N.-Holl. 11 

Tgat van Petten na tOoch sach men eerst uyt
setten, dat men met carren en croden vant 
sant sou de maken na die hoochte al van 
ghesette staeeken, VALCOOGH, Chrono V. de 
Sype 73. Als zw. ww. is kro den ook in ge
bruik in het Stad-Fri. (Taalgids 9, 307) en 
Oost-Fri. (KOOLMAN, 2, 368). Evenzo FrL 
kro a dj en (EPKEMA 255). Vgl. Tijdschr. 12, 
121. 

kroeg, znw. vr.; vgl. KATTEKROEG. 
kroel, bijw. Dicht op elkaar, gezellig. Vgl. 

KROELEN. 11 Wat zitten we hier kroel bij 
mekaar. - Ook van iemand die diep in de 
kraag van jas of mantel gedoken is, zegt men: 
je zitte er kroel in. 

kroelen, zw. ww., intr. Dicht tegen elkaar 
liggen of zitten; ineengedoken in bed liggen 
sluimeren. Steeds in onschuldige zin. Ook: 
warm liggen, van spijzen in de maag. 11 Laten 
we deres kroelen (van een moeder, die haar 
kind aanhaalt). We moeten mit de kou maar 
wat dicht bij mekaar kroelen. Ze leggen in 
bed te kroelen. Kijk, wat kroelen ze lief bij 
mekaar (van kleine kinderen). Och, laat 'er 
nog wat kroelen (liggen sluimeren), ze leit zo 
lekker. Hè, zo'n bord snirt (erwtensoep) kroelt 
in de buik! - Kro e I e n is ook verderop in 
N.- en Z.-Holl. bekend en waarschijnlijk ook 
elders. In Friesl. betekent het bijna draaien. 
Bij HUYGHENS, Korenbi. 1, 480 komt het 
woord voor in de zin van krioelen. - V gl. 
KROEL en GE KROEL. 

kroes (I), bnw. Zie de wdbb. - Van personen 
ook: flink, bij de hand, degelijk. 11 't Is 'en 



kroes-krok 

'kroes ventje. Jan heb 'en kroes wijf 'etrouwd. 
kroes (II), znw. Verkl. kroesie. Een zakje, 

gemaakt van een puntig opgerold stuk papier; 
ook een geplakte papieren zak. 11 Ik zeI 'et 
maar in 'en kroes doen. Een kroesie pepere
muntjes. De kroes is 'eskeurd en nou is de 
suiker der uit-e1open. Hij vergaart sigare
kroesies. - Het woord zal wel samenhangen 
met het bnw. kro e s, gekruld, ineengedraaid. 

kroes (lil), znw. m. Daarnaast kroeskorper. 
Zekere vis. Steenkarper, Lat. Cyprinus Caras
sius (SCHLEGEL, De Visschen 104). 11 We heb
ben nag al wat kroezen 'evongen. - De be
naming kro e ska r per, kr u i ska r per, is 
ook elders in gebruik. 

kroeskorper, znw. m.; zie KROES lIl. 
kroet, znw. Ook ri e t kro e 1. Zekere kleine 

wilde eend, die in rietachtige streken verblijf 
houdt, Lat. Anas crecea (SCHLEGEL, De Vogels 
211). - Evenzo elders in N.-Holl. - Vgl. 
KROETEI. 

kroetei, znw. onz. Ei van een kroet. 11 'k Heb 
'en paar kroeteieren 'evonden. 

kroetig, bnw en bijw. Fier, trots, vlug, van een 
paard (de Wormer). 11 Een kroetig paard. Wat 
loopt dat peerdkroetig. 

kroft (I), znw. Als naam van verschillende 
stukken land. 11 Te Assendelft: De Groote en 
de Kleine Kroft. - Die croft, Polderl. Assend. 
I fO 40 r O (aO 1599). Pieter Joosten crofgens; 
Baert Jan Dirck Eevers, de croft genaemt, 
achter sijn huys; Maerten Maersen de cleyne 
suyder kroft, Maerten Maersen noorder krof
gen, Maatb. Assend. (aO 1635). - Te Krom
menie, in het Noordend: De Kroft, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 57. - De Kroften, 
die thans nog bekend zijn, onderscheiden zich 
niet merkcbaar van het omringende weiland. 
Het is dus niet met zekerheid uit te maken, 
in welke zin het woord hier bedoeld is. 
Kro f t, kro c h t, is in N.-Holl. bekend in 
twee opvattingen, nl. in die van tussen veld, 
nog niet uitgegraven stuk land te midden van 
veenderijen, en in die van hoge zandgrond, 
akker in de duinen. In de eerste zin vindt men 
het woord bij BERKHEY, Nat. Hist. 9, 10: 
"Veenen, waar men dagelijks turf uitveent, 
en het weinige vee op krochten of tusschen 
velden graast, die nog niet ingestoken zijn, 
waarop vrij goed hooi groeit." In de andere 
bet. is het woord langs de gehele duinkant 
gebruikelijk, tot in Schagen, Heiloo en Heems
kerk toe, alsmede op de eilanden. Vgl. Uitlegk. 
Wdb. op Hooft 2, 178; WINKLER, Dialecticon 
2, 70; lnform., Gloss. 664; ALLAN, Eiland Wie
ringen 52; enz. Ook in de Middeleeeuwen is 
het woord zeer gebruikelijk. 11 Een acker af ter 
dien krocht (te Velzen, 13de e.), Hs. v. Eg
mond, fO 13 voo Een streng af ter dien krocht, 
ald., fO 14 rO. WilIaems tune van dien krochte, 
ald., fO 14 voo Een streng op den krocht, ald., 
fO 16 vO. Item twe sticken in den krocht 
(onder Beverwijk, 13de e), aid., jO 20 voo Jan 
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Woutersz. vanden corencroft (te Velzen, aO 
1372), aId., fO 40,0. Van lande op den Croft; 
van 2 ackers op den Croft; van een acker op 
den Croft (onder Haarlem, aO 1343, Rek. d. 
Graf. v. Holl. 2, 227. Een Gheraert Croftekijn 
(te Haarlem, aO 1343) komt voor aId. 228, en 
een Heynris van Overcrofte (bloedverwant der 
Heeren van Assendelft) in twee Egmonder 
oorkonden van 1363 (Rijksarchief). Vgl. ver
der Mnl. Wdb. lIl, 2113. In de 17de e. vindt 
men het woord, behalve op de plaatsen bij 
OUDEMANS 3, 555 vlg., en Uitlegk. Wdb. op 
Hooft, t.a.p., o.a. bij LAMS 471: "dat niemant 
over de BoIIantze Croften... eenige Melck
paden ofte anders sullen maken; daUer nie
mant sal mogen een Padt maken, ofte gaen 
over de laege Croft" (Heemskerk, aO 1662), 
460: "WiIIem Mieusz. Croft", 462: "de ... 
Beeck gelegen tusschen die Kercken-Croften" 
(idem, aO 1659). Op de Kaart v. d. Uytw. Slo 
15 en 16 worden verscheidene kroften in de 
duinen met name aangewezen: de Cnor
Croften (bij Bakkum), het Croffie (onder 
Egmond), Vlacke Croften, Caeg-Croften, Zee
Cmft (onder Wijk aan Zee). In de 17de e. was 
het woord ook elders in HoU. gebruikelijk; 
vgI. de plaatsen uit HUYGHENS in Mnl. Wdb. 
t.a.p. 

kroft (11), znw. vr. Daarnaast kro c h t. Een 
verzameling van oude, onaanzienlijke huisjes. 
11 De hele kroft most ofbranden, dan kwam 
er werk. Hij woont op 'et kroffie. - D e 
Kro f t is ook de naam van twee geringe 
buurten te Wormerveer, die ook Kro f t
h u i zen worden genoemd. Te Westzaan heet 
een zeker huis deK r 0 f t, te Zaandijk heeft 
men de H 0 n dek r 0 f t. - Het woord is één 
met Ned. kro c h t, onderaards hol, crypta; 
zie FRANCK en Mnl. Wdb. op kro c h t, en vg!. 
Tijdschr. 12, 117 vlg. Te Haarlem en te 
Deventer draagt een straat de naam van 
Krocht. 

Krofthuizen, zie KROFT 1I. 
krok, znw. onz. Daarnaast hooi kro k. Vroeger 

was ook de vorm krook in gebruik, doch 
deze is thans verouderd. - 1) Graszaad, het 
fijne afval van hooi, waaronder het zaad zich 
bevindt, en dat verzameld wordt om kale 
plekken grond met gras te bezaaien. 11 Zamel 
'et krok op. 't Gras is dood, we zeIlen maar 
wat hooikrok strooien. BetaeIt aen Wits voor 
krooc saje f 1: 4 : 0, betaelt voor krooc aen 
verscheyde boeren f 2: 15: 0, Dijkb. Warmer 
(aO 1668). - Evenzo gebruikt men kro k in 
de Beemster (BOUMAN 43 en 61). In Vlaand. 
is kro k afval van graan, slecht vuil graan, 
waarmee men kiekens en duiven voedert 
(SCHUERMANS 299). In N.-Brab. en Gelder!. 
verstaat men onder kro k enkele soorten van 
wikken en linzen (VAN HALL, Landh. Flora 57 
vlgg). In Oost-Friesl. is kro k de naam van 
de Raphanus Raphanistrum (VAN HALL, t.a.p. 
22; KOOLMAN 2, 370). 
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2) Overdr. Fijne sneeuw, sneeuwvlokjes zo fijn 
alj krok (de Wormer). Vgl. KROKKEN. I! 
,,'t Sneeuwt flink." "Och, 'et geeft niet; 't is 
allemaal krok (het dooit dus toch dadelijk 
weg.)" 

krokken, zw. ww., intr. Fijn sneeuwen (de Wor
mer). Zie KROK. 11 Kijk, wat begint et te 
krokken. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

61). Vgl. ook BERKHEY, Nat. Hist. 1, 289: 
"Somtijds is de Sneeuw sterk met fyne Hagel 
gemengd; en zulk een Hagel- en Sneeuwbui 
kan wel van eenigen duur zyn: dan zegt men 
dat het Krokt, of Kraaksneeuwt; om dat de 
harde Hagel, met de Sneeuw gemengd, kraakt, 
als men 'er over gaat." 

krokus, bnw. (?), in de uitdr. h ij is kro kus, 
hij is dronken. 

krol, znw. vr. Muts met bonte rand. 11 Ik heb 
'en krol voor me Suntereklaas 'ekregen. -
Evenzo elders in N.-Holl. Dek rol zal oor
spronkelijk wel een muts van astrakan zijn 
geweest, gelijk die thans nog in sommige 
vissersplaatsen wordt gedragen, en is dan ge
noemd naar de kleine krulletjes van dat astra
kan. Kro I in de zin van gekruld 'komt o.a. 
voor in Kantteekening 50 op het Hooge-liedt 
in de Staten-Bijbel. Zie verder de wdbb. op 
krul. 

Krolleman, znw. m. De boze watergeest, die in 
het water zit en de kinderen grijpt, als ze daar 
te dicht bijkomen. 11 Pas op de Krolleman. -
Zegsw. Bang wezen voor d e Krolle
man, bezorgd zijn voor de gevolgen, bang 
zijn dat iets onaangename gevolgen zal heb
ben. 11 Ze waar (was) zeker bang voor de 
Krolleman, dat ze 'et niet zeggen dorst. - De 
Kro 11 erna n is ook elders in N.-Holl. be
kend (BOUMAN 61; Navorscher 9, 123). 

krollen, zw. ww.; zie een zegsw. op VOGEL. 
krom (uitspr. kràm), bnw. Zie de wdbb. -

Kro mme ei ere n, drollen (van uitwerp
selen). - Zie een zegsw. op KRAKELING. - Ook 
in de naam van verschillende kromme lande
rijen en wateren. 11 De Krom (stuk land op 
het Kalf), Custb. (aO 1740). De Kromme 
kamp (idem te Wormer). - De Kromme rif 
(water onder Wormer); zie RIF. De Kromme 
gouw (water te Assendeln); zie GOuw. De 
Kromme sloot (water bij W.-Zaandam). 11 

Krommesloot, Priv. v. Westz. 426 (aO 1412). 
- V gl. ook KROMMENIE. 

krombeen, znw.; vgl. ONTKROMBIENEN. 

Krommenie, znw. vr. - 1) Naam van een water, 
dat het IJ (Wijker-meer) met de Langerneer 
(Uitgeester-meer) verbond, maar in 1357 door 
de Nieuwendam werd afgedamd en van het 
IJ-water afgesloten; vgl. DE VRIES, Kaart v. 
Hall. Noorderkwartier 42. Later is ook het 
noordeinde der Krommenie afgedamd door 
een dijkje met een sluis; het water daar be
noorden heet de B u i t e n-Kro mme n i e. 
Men spreekt tegenwoordig zowel van de 
Kro mme n i e als van de Kro mme n ij e. 

krok-krood 

Ook vroeger komen beide vormen naast el
kander voor. 11 Crommenye (aO 1276), DE 
VRIES, t.a.p. 97. Die Crummene (aO 1292), 
Oorkb. 11 n° 815. Crommenee (aO 1343), aId. 
n° 816. In die Crommenee (aO 1343), Rek. d. 
Graf. v. Holl. 2, 272, In die Crommene (aO 
1344), aId. 2, 360. Die Crommenye (aO 1357), 
LAMS 850 en Handv. v. Assend. 25. Die 
scouwe vanden Nuwendam inder Crummenye, 
Oorkonde van aO 1397, provo archief. Die 
Zaandijek, streekende tusschen Zaander-Dam 
ende die Crommenie (aO 1397), Priv. V. Westz. 
22. Die Crommenye (aO 1428), GONNET, Zijlkl. 
42. De Crommenye (aO 1479), aid. 220. Die 
Crommen-ye (aO 1599), Handv. V. Assend. 95. 
Cromme Ye, Kaart V. d. Uytw. SI. 11. - De 
oorsprong van de naam is duidelijk. De 
Kro m m e-n-i e is zo genoemd naar haar 
kromming. 1 e is de N.-HoIl. vorm van e e, 
water, en komt in verschillende samenstel
lingen voor; vgl. Nomina Geogr. Neerl. 1, 
65-69, en Mnl. Wdb. op ee. 
2) Naam van een der Zaanse dorpen. 11 Onse 
goede Luyden van Westzaanden ende Crom
menie (aO 1346), Priv. V. Westz. 1. Dit land is 
ghegheven ter cappelrie van Crummenie in 
manieren dat si er haren dije uyt maken 
moghen alse sede ende woente is (aO 1355), 
Hs. V. Egmond E, fO 9 va. Crummenye, Oor
konde V. 12 Sept. 1375, Rijksarchief. Onsen 
Ondersaten van Westzaanden ende van Crom
menie (aO 1396), Priv. V. Westz. 9. In onsen 
Arrrbochte van Westzaanden ende van Crom
menie (aO 1397), aId. 22. Sehodt van West
zaanden, 't Sehodt vander Crommenie (aD 
1399), aId. 40. Crommenie (14de e.), aId. 42, 
43 e.e. Die buyren van Crommenye (aO 1471), 
Handv. V. Assend. 64. - Het dorp ligt niet 
onmiddellijk aan de Krommenie. De ban (en 
de tegenwoordige gemeente) van Krommenie 
wordt echter in het N.W. door de Krommenie 
begrensd. - Scheldnaam: Krommenieër koek
eters (koekvreters). - Krommenieër guiten; 
zie GUIT. 

Krommeniedijk, vroeger Krom menieër
dij k. Naam van een buurt onder Krommenie, 
gebouwd aan de dijk lang de Krommenie en 
daarnaar genoemd. 11 Die van Crommenie 
ende Crommenier-dijC'k (aO 1449), Priv. V. 

Westz. 64. Een stueke lants gelegen te Crom
menierdijok (aO 1497), GONNET, Zijlkl. 219. 
Crommenierdijck (aO 1599), Priv. V. Westz. 
429. - De naamsvorm Kro mme n i e d ij k 
is niet 'Ûuder dan de achttiende eeuw. 

Krommenie(ër)horn, znw. m.; zie HORN. 
krood, znw. Op de gewone wijze afgekort uit 

kro d e. Een kruiwagen met één wiel. I1 Een 
krood mit zand. Ze ben bezig de mis (mest) 
mit kroden over 't land te brengen. - Evenzo 
elders in N.-Holl., ook in de Middeleeuwen. 
11 Soo wie by naohte eenighe Wagens, Karrens, 
Krooden, Baneken, als andere Goederen, leg
gende aen de gemeene Straten... buyten 



krood - kruier 

ordre verplaetst ofte verkruyt, sal... ver
beuren de somma van xxv guldens, Handv. v. 
Ench. 373 (aD 1646). Ohert Derve van 1 
daghen, 12 sc. 4 d.; Melys Ysebrants s. van 
1 crode, 10 d.; Jacob Aven s. van 1 crode, 
9 d. (te Monnikendam, aD 1345), Rek. d. Graf. 
v. Hall. 1, 71. VgI. Mnl. Wdb. lIl, 2116. -
Kro deis ook in het Stad-Fri. bekend. - Zie 
KRODEN. 

krook, znw. onz.; zie KROK. 

kroos (I), znw. onz.; vgI. STERRET]ESKROOS. 

kroos (H), znw. vr. Hetz. als kroosblok en 
krozing; zie aldaar. 

kroosblok, znw. onz. Bij de kuiperij. Een houten 
blok van bijzondere vorm, met een getand 
ijzer, waarmede men de krozing in de vat
duigen haalt. Synon. kroos. - Vgl. KRO ZING. 

kroosduiker, znw. vr. Soheldnaam der inwoners 
van Westzaan. 11 Wessaner kroosduikers. -
Te Westzaan heeft men, zoals overal in de 
Zaanstreek, vele sloten en dus ook veel kroos. 

krophout, znw. onz. Aan een schip. De krop: 
een horizontaal liggende kromme balk voor
aan langs de steven. 

kroplap, znw. m. Zeker vrouwenkledingstuk. 
Een fijne linnen of katoenen lap, die boezem 
en rug bedekt en tot onderkleed dient; Fra. 
chemisette. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOU

MAN 61). Bij de vroegere dracht werd de krop
lap zichtbaar gedragen en in de vissersplaat
sen, waar de kletten in zwang zijn, is dit nog 
het geval. Vgl. over de kroplap in de 18de 
eeuw: BERKHEY, Nat. Hist. 3, 615. - Ook een 
stuk land te Wormerveer heet naar zijn vorm 
de Kroplap. 

kroppen, zw. ww. Zie de wdbb. - Naast de ook 
elders gewone uitdr. iet s ni e t kun n e n 
kro p pen, zegt men ook zonder ontkenning: 
ik kon 'et wel kroppen (wel uithouden, wel 
verdurcn). 

kros, znw. vr. Daarnaast ook v i s kro s. Bij 
vissers. Een grote wagen op twee wielen, die 
door een man getrokken wordt en dient om 
vis weg te kruien of netten te vervoeren. -
Kro s zal wel ontstaan zijn uit kar 0 s; vgl. 
k n ij n (voor kon ij n), kr a f (voor kar a f), 
enz. 

krotolie, znw. vr. Bezinksel, dik van lijn- of 
raapolie. Thans verouderd. 11 Krotolie ofte 
Dick van olie, Placaat der Staten v. Hall. (aD 
1711). - Vgl. het elders gebruikelijke kro t, 
nat slijk, opgespatte modder (VAN DALE), Fra. 
era t t e. 

krottezaad, znw. onz. Afkeurende benaming 
voor zeker soort van slecht lijnzaad van de 
Zwarte Zee, Ravizon. De daarvan geslagen 
lijnkoeken zijn steenhard. 

krouw, bijw. Alleen in de uitdr. hij zit er 
kro u w b ij, hij zit er goed, warmpjes bij, 
hij is rijk. 

krozen, zw. ww., trans. Het kroos uit de sloot 
halen. 11 De sloot krozen. Der is zoveul kroos 
in de sloot, er moet nodig 'ekroosd worre 
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(worden). - Vgl. KROZER en UlTKROZEN. 

krozer, znw. vr. Een soort van hark met ver
scheidene tanden, waarmede het grove kroos 
uit de sloten wordt gehaald. Het fijne, dat de 
krozer er in laat, wordt er met een teems uit 
opgeschept. Iedere papiermolen :heeft kr a
z ers om zijn polder schoon te houden. il 
Twee kroosers en een teems, lnvt. papiermolen 
(aO 1806), Zaanl. Oudhk. 

krozing, znw. Kuipersterm. Kroos, inkroûng, 
gergel; de inkeping in de vatduigen, waarin de 
bodem komt te liggen. De kro zin g wordt 
getrokken door middel van kro 0 s (of 
kroos blo k) en men noemt dit de kro
zin gin :h a I e n. Is de krozing te vlook 
(ondiep), zodat deze dieper gemaakt moet 
worden, dan heet dit dek roz i n gap hal e n 
(openhalen). - Het woord is ook elders in 
N.-Holl. gebruikelijk. 11 Neemt een ton die 
langhwerpig van fatsoen is ... ende saeght dan 
de duyghen recht in 't midden door, en neemt 
dan alle die halve duygen, ende maecktse dan 
in de wijtte, in 't ronde aen malkander, ende 
maeckt daer dan een bodem in de selve kroo_ 
sing, daer de bodem te voren in geweest is, 
sa sullen daer in deselve duygen ... twee ge
meten tonnen waters in mogen, LEEGHWATER, 

Haerlb.7
, 19. - Vgl. verder KUYPER, Technol. 

1, 798 en GRIMM, D. Wtb. V, 2408 op kr ö s e. 
kruias, znw. vr. Aan een molen. De as waarom 

het kruirad draait. - Evenzo elders. 
kruid, znw. onz.; vgl. MEESTERSKRUlDEN. 

kruidvet, znw. onz. Gekruid vet, varkensreuzel 
met kruidnagelen of piment en zout door 
elkaar gesmolten. Het is tegenwoordig niet 
goed meer te krijgen. Vroeger werd het op de 
boterham gesmeerd en bij de aardappelen ge
bruikt. 11 Bij onze naaister wiere (werden) we 
meestal getrakteerd op 'en klit (snee rogge
brood) mit kruidvet. - Op Z.-Beveland is 
k rut vet gebruikelijk in de zin van varkens
vet met stroop (TE WINKEL, Nieuw Taalk. 
Magaz. 2, 226). 

kruien (krood, gekroden of gekrooien), st. ww., 
trans. Zie de wdbb. Voortduwen of voorttrek
ken, vooral van een wagen. Vgl. KRODEN. 11 

Wil ik je nag 'en endje kruien? Ik heb zo lank 
'ekroden (met de kinderwagen gelopen), nou 
schei ik er uit. - Een mol enk r u i e n, 
hem verkruien, kruiende van stand veranderen 
en naar de wind zetten. 11 De wind schiet uit, 
ze bennen al an de molen te kruien. Ende in 
plaets dat men ander molens boven kruyt, 
salmen dese maken datmen hem onder 
mach kruyen met een staert (in sommige 
ouderwetse molens bevond zich nl. de inrich
ting om de kop te verkruien boven in de 
molen en geschiedde het kruien niet door 
middel van de staart), Hs. bestek watermolen 
(aD 1634), archief v. Assendelft. Vgl. KRUI

KETTING, KRUIRAD, KRUITOUW, KRUIVLOER en 
BOVENKRUIER. 

kruier, znw. m.; vgl. HANSKRUIER. 
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Kruiftes, znw. onz. Naam van een stuk land in 
de ban van Wiestzaanden. Tbans onbekend. !I 
Noch cruyftes, Polderl. Westz. 111 fO 49 rO. 
Dat cruyftes, aid. fO 51 VO (aO 1644). 

Kruigenkamp, znw. vr. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Tbans onbekend. 11 Cruygen
camp in de buytencaegh, Polderl. Assend. 1 
fO 63 VO (aO 1600). Zie KRUIGENMAAD. 

Kruigenmaad, znw. vr. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Tbans onbekend. 11 Een stucke 
lants . " belendt aende zuytwestzyde Bosch
mans cruygen maed, Hs. U. 20, fO 155 rO (aO 
1583), provo archief. 

kruiketting, znw. m. Aan een molen. De ijzere/l 
ketting die dient om de molen te verkruien. 
Zie KRUITOUW. 

kruimel, znw. vr.; vgl. KRUMMEL. 

kruimelen, zw. ww.; vgl. KRUMMELEN en VER

KRUIMELEN. 

kruin, znw. vr. Zie de wdbb. - In verklaring 
kr u int j e ook het stuitje, de eerste of 
laatste plak van een roggebrood. 11 Geef mijn 
'et kruintje maar, ik heb goeie tanden. -
K a lek r u i n, zie een zegsw. op HAAR. 

kruipen, st. WW., intro Zie de wdbb. 11 Te bed 
kruipen; zie op BED. Onder de wol kruipen; 
zie zegsw. op BOER. Kruip er maar diep onder 
(nI. onder de dekens). 

kruiper, znw. m. Bij de visserij. Zeker vistuig. 
Thans onbekend. 11 Fuycken, kubben, kruy
pers, ofte diergelyke staende want, Handv. V. 

Assend. 261 (aO 1675). 
kruirad, znw. onz. Aan een molen. Een rad met 

spaken, aan het ondereinde van de staart, dat 
dient om het kruitouw (of de kruiketting) op 
te winden en zo de molen te verkruien. Synon. 
windkoppel; zie aldaar. - Het woord is ook 
elders gebruikelijk. 

kruis, znw. onz. Zie de wdbb. en vgl. een zegsw. 
op KOP. - Bij een molen. De as met de beide 
roeden. Evenzo elders in Holl.; vgl. KROOK, 

Molenb. VIII. 11 De molen heb zen kruis 
weg'egooid. De mooIe de Reus maelde sijn 
k(r)uis af, Joum. Caeskoper, 5 Dec. 1665. -
D e mol e n i n het k r u i s zet ten, de 
roeden van een molen, als hij staat, over
schuin (X) plaatsen. 11 De molen staat in 't 
kruis. De andere standen zijn: met der 0 e cl 
voor de borst (+) en slim (X). Vgl. 
KRUISTOUW. 

Kr u i s komt ook voor in de naam van ver
schillende stukken land. Die, welke nog onder 
die naam bekend zijn, hebben niet de kruis
vorm. Misschien stond er vroeger een kruis of 
waren het oorspronkelijk geestelijke goederen. 
11 Te Assendelft: Floor Pietten verste ven, ge
naemdt tcruys, op de Kayck (in de Kerk
buurt), Maa/b. Assend. (aO 1635). Claes Ger
ritses, chruyshem genaemt (een eilandje in de 
Wijker-meer), aid. (aO 1635). Een koeven leg
gende int cruyslandt, Hs. U. 20, f O 215 rO (aO 
1584), provo archief. Jan Maertsz. cruysveen; 
Claes Duyves noorder cruysveen (in Roelif 

Kruiftes - Kruivenweer 

Symonsz.-weer), Maatb. Assend. (aO 1634). 
Albert Enge1sz. Bieren cruysven; Cornelis Jan 
Banningen cruysven (in Jan Banningen-weer), 
aId. (aO 1633). Neel Dil'Okx ... d'opper cruys
ven, Neel Dirckx noch eens de verste cruys
ven (in 't Kerkeweer), aid. (aO 1635). - Te 
Krommenie: Kruys-akker (naam van een buurt 
in het Noordend), Polderl. Kromm. (aO 1655). 

Kruisakker, znw. m.; zie KRUIS. 

kruiseband, znw. m. In molens. Kruisband; de 
zware over elkaar gekruiste balken die met de 
stijlen de opstal van een molen vormen. De 
kruisebanden zitten tegen het lijf van de 
molen. 

kruiselint, znw. onz. Kruis/int, band die kruise
lings over het been wordt vastgemaakt. 11 Ze 
droeg lage schoentjes met kruiselinten. 

Kruishem, znw. m.; zie KRUIS. 

kruisklamp, znw. m. In een molen. Naam van 
zekere klampen in de kap. 1I Een lange-hals
'klamp, vier kruisklampen, Verkopings-cata/. 
afbraak papiermolen (Koog, aO 1793), Zaan!. 
Oudhk. - Het woord is ook elders bekend. 

Kruisland, znw. onz.; zie KRUIS. 

kruispen, znw. vr. Bij de zeildoekweverij. De 
pen aan het scheerwiel, waarom de draden 
der schering worden gekruist. Zie verder op 
VIS, en vgl. KUYPER, Technol. 2, 59. 

kruistouw, znw. onz. Aan molens. Naam der 
beide zware touwen, waarmee de roeden, als 
ze in het kruis staan, worden vastgezet. I1 

't Iene kruistouw wordt oud. Ter voorkoming 
van brand zal iedere pelmolen voorzien zijn 
van 2 goede toy touwen, een kruytouw in de 
staart, 2 goede kruistouwen tot de roeden en 
een vangtouw, Pelderscontract (aO 1783), 
Zaan!. Oudhk. 

Kruisveen, znw. vr.; zie KRUIS. 

Kruisven, znw. vr.; zie KRUIS. 
kruiszwieping, znw. vr. In de bouwkunde. De 

planken die over kruis op de staanpalen van 
een steiger worden gespijkerd om deze staande 
te houden. 11 Te maken een besteigering van 
voldoende hoogte van staanders en scheer
houten van de beste soort, en waarvan voor 
de kortelingen nieuwe kolders en voor de 
kruiszwiepingen delen van minstens 4 centimo 
dikte gebezigd moeten worden, Bestek herstel
ling Zaandijker kerk (aO 1888). - Vg!. VAN 

DALE op zwieping. 
kruit, znw. onz.; vg!. een zegsw. op PAN. 

kruitouw, znw. vr. Aan molens. Een zwaar 
touw, aan de staart van de molen, dat door 
het kruirad (windkoppel) wordt op- of afge
wonden, wanneer men de molen wil ver
kruien. Tegenwoordig is dit touw bijna overal 
vervangen door een ketting, die dan kr u i
ket tin g wordt genoemd. 11 Een kruytouw, 
lnvent. papiermolen (aO 1774), verz. Honig. -
Ook elders bekend. 

Kruivenweer, znw. onz. Naam van een weer 
lands onder Assendelft en Oostzaanden. Thans 
onbekend. I1 Alkesweer en Kruyvenweer aen 



Kruivenweer - kuil 

elkaer, Maatb. Assend. (aO 1635). Cruyven
weir, Polderl. Oostz. I (midden 17de e.). 

kruivloer, znw. m. In molens. De ringvormige 
bedekking van het achtkant van een molen. 
Op de k r u i v I 0 e I zijn de klossen of Iollen 
bevestigd, waarop de molenkap bij het ver
kruien draagt. V gl. verder op OVERRING. 

kruk, znw. VI.; zie KREK. 
Krullenven, znw. VI. Naam van een stuk land 

te Assendelft. Thans onbekend. 11 Die Crullen 
ven, Polderl. Assend. 11 fO 217 rO (aO 1600). 
Genaemt CruHen ven (in het Vroonweer), 
Maatb. Assend. (aO 1635). 

krummel, znw. vr. Kruimel. Ook de vorm 
kr u i meI is in gebruik. 11 Veeg die krum
mels op. Een krummeltje brood. - Vgl. KRUM
MELEN, KRUMMELIG. 

krummelen, zw. ww. Kruimelen. Zie KRUMMEL. 
11 Krummel niet zo met je koelde, ik ken wel 
an 'et vegen blijven. 

krummelig, bnw. Kruimelig, vol kruimels. Zie 
KRUMMEL. 11 Wat is de tafel krummelig. 

kub, znw. vr. Bij vissers. - 1) Van tenen ge
vlochten aalkorf, die van achter met een soort 
van stop gesloten is. Als de kub vol aal is, 
neemt de visser de kub s top er uit, om de 
vis uit de korf te kunnen storten. 
2) Het achterste gedeelte van een fuik; dat 
deel waarin de aal gevangen wordt. Deze 
kub zit aan een simmetje (de kub sim), dat 
aan de kub s tok wordt gebonden om de 
fuik vast te kunnen zetten. - V gl. KUBBOOT 
en KUBTOUWT]E. - Kub, kub b e, is ook 
elders gewoon; zie de wdbb. 

kubboot, znw. VI. Zeer betrouwbare boot, die 
dienst doet voor de kubbenvisserij op de 
meren en de Zuiderzee. Vgl. KUB. - Ook 
elders in gebruik. 

kubsim, znw. VI.; zie KUB. 
kubstok, znw. m. Bij vissers. Lange stok die in 

de grond gestoken wordt, om daarmede de 
kubben vast te zetten. Zie KUB 2, en vgl. 
FUIKSTOK. 

kubstop. znw. vr.; zie KUB. 
kUbtouwtje, znw. onz. Bij vissers. Een der 

touwtjes waarmede de krop der kub van een 
fuik wordt dichtgebonden, om de vis het ont
snappen te beletten. 

Kuddekamp, znw. m. Naam van een stuk land 
in de ban van Westzaanden. Thans onbekend. 
11 Kuddekamp, Polderl. Westz. 11 (aO 1629). -
Misschien is k u d dein deze naam het door 
KIL. vermelde "k u d d e, vetus porcus". Zie 
Mnl. Wdb. op code en cudde, en vgl. Ned. 
keu, jong varken. K u d dek a m p zou dan in 
betekenis gelijk staan met Bar r i gen a k k e r 
(Poiderl. Assend. I fO 349 rO), Va I ken s
vee n (Maatb. Assend., aO 1634) en derge
lijke. Vgl. ook Hs. v. Egmond, fO 36 rO; "In 
codden ven 1 gers" (onder Beverwijk, aO 
1372), en zie KUDDEWElD. 

Kuddeweid, znw. vr. Op de gewone wijze afge
kort uit K u d d e wei d. Naam van een stuk 
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land te Jisp. 11 De Kuddeweid. - Zie KUDDE
KAMP. 

kuf, znw. vr. Zie de wdbb. - Eertijds ook in de 
zin van walstoep; de woordenlijst in Karakter
s~h. 332 vermeldt al1lhans: "k u f, walstoep". 

kUl, znw. vr. Vrouwelijk kalf. 11 De koe het 
tweekuien 'ekalfd. We mosten de rooie kui 
maar verkopen. Is 't 'en kuitje of 'en bultje? 
Dat kuitje zeI wel gauw dood wezen. - Even
zo elders in N.-Holl. en in Gron. - K u i is 
een bijvorm van koe, die alleen nog in de 
bijzondere bet. van wijfjeskalf is blijven voort
leven. Bij boeren is k 0 i! k 0 i! het lokwoord 
om de koe tot zich te roepen om gemolken te 
worden. K 0 i is de gewestelijke uitspraak van 
k u i, dat hier dus in de oorspronkelijke bet. 
wordt gebruikt. - Vgl. KUIKALF, KUlPINK. 

Kuibol, znw. Daarnaast Kuienbol. Naam van 
een stuk land te Assendelft. Thans onbekend. 
11 Die kuyenboll ende tuytgen (tuintje), Pol
del. Assend. I fO 273 rO en va (vgl. aId., 
fO 273 vO; "een tuyntgen in Nabtsweer, noch 
een tuytgen int selve weer"; boven de "y" 
staat geen afkortingsteken). Die kuyboll mittet 
tuyntgen, aid., fO 279 rO. - Omtrent de oor
sprong van de naam is niets met zekerheid 
bekend. Vgl. ook KUlGBOL. 

kuier (I), znw. m. Zegsw. Met iemand an 
dek u ier g a a n, hem bij de neus nemen. 

kuier (H), znw. onz.; vgl. KUUR. 
kuieren (1), zw. ww., intr. Zie de wdbb., en vgl. 

KUIER, KUIERSTOK en HANSKUlER. - Ook keuve
len, kouten, doch in deze zin nog slechts bij 
enkele oude lieden in gebruik. 11 Kom nag 
(nog) eres 'en uurtje kuieren. - Evenzo in 
Gelder!. en Overijs.; vg!. DE JAGER, Freq. 2, 
296 en FRANCK 527. 

kuieren' (H), zw. ww., trans.; vgl. KUREN. 
kuierstok, znw. m. - 1) Wandelstok. ln de 

zegsw. de kuierstok opnemen, gaan 
kuieren. - K u ier s tok is ook elders ge
bruikelijk; o.a. te Kortrijk (SCHUERMANS 306). 
2) In 'het meerv. k u ier s tok ken, schert
send voor benen. 11 Me kuierstokken bennen 
niet in orde. 

Kuigbol, znw. Naam van een stuk land in de 
ban van Westzaanden. Thans onbekend. 11 Die 
kuychbol, Polder!. Westz. 11 (aO 1629). Die 
kuychbol by die wech, aid. III fO 46 V O (aa 
1644). - Omtrent de oorsprong van de naam 
is niets met zekerheid bekend. De lezing staat 
vast en "k u y c hbo 1" is geen versohrijving 
voor "r u y c hbo I" of zo. Vgl. KUIBOL. 

kuikalf, znw. onz. Meerv. kuikalven. Een 
kalf van het vrouwelijk geslacht, dat slechts 
enkele weken oud is. Zie KUl. Wordt het kalf 
een half jaar en loopt het in de weide, dan 
noemt men het een g ras kalf. - K u i kalf 
is ook in Gron. bekend. Elders spreekt men 
van kuiskalveren. - Vgl. BULKALF. 

kuil (I), znw. m. Zie de wdlbb. en vgl. DRANK
IKKER-, VOETKUIL. - 1) De gemetselde kuil 
onder de haardplaat, waarin de as neervalt. 
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Thans nagenoeg verouderd. Zie KOLK I. 
2) Naam van een inham van de Zaan bij het 
Kalf, tegenover de Koog. 11 Inde achter-Zaen, 
Kuyl, Poel ende enge-Worm er, LAMS 322 (aO 
1628). 
Vgl. ook KOELK, KUULK. 

kuil (JI), znw. m. Daarnaast kuul. Bij de 
visserij. Het zakvormige deel van een treknet, 
dat onder het voortdrijven der visserschuit 
gaat uitstaan en waarin de vis gevangen 
wordt. Sommige netten zijn geheel en al kuil, 
van andere is de kuil alleen het midden
gedeelte en bevindt zioh aan weerskanten een 
vleugel. - K u i I is ook elders bij de vissers in 
gebruik (ook in samenst. als v i s k u i I, 
kwakkuil (vgl. op KWAKKEN), wonder
k u i 1). Het woord is samengetrokken uit 
k u i e I, k u i del, k u del, welke vorm nog 
in de 17 de e. gebruikelijk is. 11 Item, hebben 
sy noch Gekeurt, dat de Ingesetenen met de 
Kuyel-by sullen mogen Visschen (d.i. de kuil 
bijzettende), beginnende van den thienden 
Maert tot den eersten April toe (keur v. 
Westzaanden, aO 1658), Pril'. v. Westz. 245. -
Evenzo elders in N.-Holl. 11 "Keure tegens 't 
beschadigen der Cudels, Anno 1613. Alsoo tot 
kennisse vande Burgemeesteren gekomen is, 
dat eenige quaetwillige ... Jongers ... hen ver
vordert hebben af te snijden, ende grootelijeks 
te beschadighen de Cudels van de Visschers 
Netten ... , ende omme daer inne te voorsien 
... soo hebben... Schout, Burghemeesteren 
ende Schepenen deser Stede ghekeurt ... , dat 
wie bevonden werd de Cuydels van de Vis
schers netten af te snijden ofte te bescha
dighen, sal verbeuren drie Caroli gulden, 
Randv. v. Ench. 391 vlg. - Zie ook Mnl. Wdb. 
lIl, 2194, waar verscheidene voorbeelden van 
k u del worden medegedeeld. Vgl. verder 
Hgd. keu tel, Ndd. kei del, kie del in 
dezelfde zin en Eng. kid dIe, a kind of weir 
in a ril'er for catching fish; zie vereer GRIMM, 

D. Wtb. V, 655 op keu tel. - Het is niet 
onmogelijk, dat ook de kie I van een fuik 
(zie KIEL II), al wijkt de bet. af, etymologisch 
een bijvorm is van k u i 1 en niet van k e e 1; 
daar echter kie I niet in oudere stukken voor
komt, is omtrent de vroegere vorm van het 
woord niets bekend. 

kuimelen, zw. ww., intr. 11 De Zon, die 't 
Sirkel-perk des Hemels om gaat kuim'len, 't is 
of die ruggelinks op d'aarde neer zal tuim'len, 
zo spreit z' haar wieken uit, SLOOFF, Susanna 
17. - Het woord is thans onbekend en schijnt 
ook niet elders voor te komen. De bet. kan 
dus alleen gegist worden. 

kuin (I), bnw. en bijw. Fier, parmantig, knap, 
netjes; van personen. 11 't Is 'en kuine vent. 
Die kerel is kuin (knap, flink). Wel, wel, wat 
ben jij kuin (wat loop-je er parmantig bW! As 
je 'em op zijn Sundags ziene, dat ziet-i er nog 
puur kuin (netjes, zwierig) uit. Ze is erge kuin 
(graag netjes aangekleed). 

kuil- kuin 

2) Bijw. Zwierig; alleen van hoofddeksels. 11 

Nee, dat hoedje staat je toch wat kuin, je 
moet liever 'en ander nemen. Die hoed staat 
zo kuin, hij is me veuls te klein. - Ook netjes. 
11 Wat staat je dat hoedje kuin. Dat mussie 
(mutsje) zit je kuin, hoor. 
K u i n is in de bet. look in W.-Friesl. en 
Kennemerland gebruikelijk. - Bij de 17de
eeuwse Amsterdammers komt het woord in 
verschillende opvattingen voor. 11 (De buld'
rende zee stormt en stoot tegen de rots), maar 
de moedighe Rots die staat al even kuyn, 
BREDERO, Rodd'rick 749. (Van een vlinder, die 
met diamant op een drinkglas is gesneden:) En 
zit zoo kuin, men zoud' het van den roemer 
'knippen, HOOFT, Gedichten (ed. 1671), 147. 
(Zy) laaten den vyandt om hoogh koomen. 
Daar stond hy toen kuin, en verwondert van 
de nieuwe werken, daar men luttel op gegist 
had, HOOFT, Ned. Rist. 304. Als Glimes 't 
volk van den Zeeuwsohen Ammiraal zoo kuin 
op het boevenet zagh staan,... lost (hy) zijn 
twee metaale boeghstukken, aId. 346. (Hy 
was) ten toon gestelt als een derde, tussen 
twee die kuin ter schuppinge stonden (d.i. die 
op het punt stonden in ongenade te vallen), 
aId. 1154. Uw lasterstucken staen nu kuin in 
top gesteigert, gereet te storten van het over
wightigh steil, VONDEL, Noah vs. 386. Wat 
roemt de mensoh van de Fortuyn, die doch 
soo los staet, en 800 kuyn, ROEMER VISSCHER, 

Sinnepoppen 179. De blinden, wilde Fortuyn, 
die dryft so kuyn, sy swenght met alle win
den, BREDERO, Griane 1998. Arent Pieter 
Gysen die was so reyn int bruyn, sen hoedt 
met bloem fluwiel die sat hem vry wat kuyn, 
wat scheef jes en wat schuyn, soo datse bloot, 
ter nauwer noot stongt hallif op sen kruyn, 
BREDERO, Werken 3, 219. Op deze plaatsen 
komt k u i n voor in de zin van fier, zwierig, 
los, wankel. - Fri. kei n betekent fier, trots, 
prat, doch niet in ongunstige zin. 11 Hy is kein 
op sîn friesdom. Hiu is sa kein op hir ny 
eariser. Fy, jongkeardel, sa kein net! - K u i n 
is waarschijnlijk een bijvorm van Ned. koe n. 
Uit de bet. moedig, zelfvertrouwen hebbende 
heeft zich dan ontwikkeld die van flink, fier, 
en dit kon licht overgaan in parmantig, 
zwierig. Uit zwierig staan laat zich aan de ene 
kant de betekenis los, vrij, wankel staan, aan 
de andere die van vlug, netjes staan verklaren. 

kuin (11), znw. Vingertop (?). Thans verouderd. 
11 De felle fijt heeft in myn kuin geknaagt, 
SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724) 339. - De eerste 
druk (aO 1660) 138 heeft in hetzelfde vers: 
"Een felle fijck heeft in mijn duym ge
knaegt". K u i n zal wel geen drukfout zijn. 
N aar mij verzekerd werd waarschuwden oude 
schippers hun maats bij het hijsen of vast
maken van touwen vroeger wel met een: "Pas 
op je kuin", waarmede dan een deel van de 
hand werd bedoeld. Stellige en nadere inlich
tingen kon ik echter niet verkrijgen. - Het 



kuin - kunnen 

woord schijnt elders niet voor te komen. Vgl. 
echter Venus Minne-gif jens 14 vo, in een 
liedje over de wijnoogst: "Tyter laet u Schaep
jes onder d'holle eycken, voecht u by de 
knaepjes, die vast opwaerts reycken, nae de 
kuyn, de pople bruyn, ghelijck d'Hard'rinne
tjes in 't Duyn". De bet. van de voorlaatste 
regel is duister. Indien k u y n hier top be
duidt, blijft pop leb r u y n nog onverklaard. 
K u y n en b r u y n kunnen ook adjectieven bij 
pop I e zijn, doch geen der bekende beteke
nissen van pop e I geeft hier een passende zin. 

kuinder, znw. m. Kaan, uitgebraden vetklompje. 
-. Zie synon. op KAANDER. 11 Greeuwe orten 
(grauwe erwten) mit kuinders. Der is niks as 
spekvet meer over, de kuinders ben der uit. -
In W.-Friesl. en Waterland spreekt men in 
dezelfde zin van k 0 0 n der (vgl. BOUMAN 111 
op v i n kj, in Vla. van k u i den, k u i enen 
k u i ken s (SCHUERMANS 306). K u i n der en 
k 0 0 n der kunnen behoren bij een WW., één 
in oorsprong met Limb. k u i n en, de spijzen 
met hater of vet bereiden, de spijs toebereiden 
(SCHUERMANS 307), en Mnl. con den, cu n
den, kruiden, van spijzen, Lat. con dir e; 
vgl. Mil!. Wdb. lIl, 1757 en DE JAGER, Freq. 1, 
358. K u in der zou dan beduiden dat wat 
(de spijs) smakelijk maakt (vet maakt), doch 
het gemis van nadere gegevens maakt deze 
gissing onzeker. 

kuip, znw. vr. - I) bij alle bovenkruiers. De 
houten rand onder om de kap van de molen. 
De k u i p is van buiten doorgaans wit ge
schilderd. 11 Item de kuyp sal dick we sen vijff 
duym een halff ende seventhien duym breet 
ofte hoogh; daer in sullen komen drie-en-der
tich paer keerschijven . .. Y der timmerman 
sal gehouden wesen de molen soa nau in sijn . 
kuyp te maken, alse immers veelen mach. 
sonder veel spe lens. Hs. bestek watermolen 
(aO 1634), archief v. Assendelft. - Zo ook 
elders, vgl. HARTE, Molenb., pI. VI, I b en 2 b. 
- Zie BORD-, LEGGER-, PROEF-, SCHEP-, STOOT
en VILDESTaTERSKUIP, en vgl. KUIPBAND, KUIP
TAFEL, KUIPER en BEKUIPEN. 
2) In oliemolens. De !zouten rand die de legger 
omgeeft. Zie verder LEGGERSKUIP. ZO ook 
elders bij molenmakers; zie b.V. HARTE, Mo
lenb. 66 a en pl. XXVIII. Vg!. KUIPSTUT. 
3) In pellerijen. De houten rand die de maal
stellen omgeeft. 
4) Bij standaardmolens. De koker die de mo
lenspil omgeeft. Vgl. SPINBOL. 

kUipband, znw. m. Bij molenmakers. De ijzeren 
band om de kuip van een molen, ter verster
king. Zie KUIP 1. 

kuiper, znw. m. Zie de wdbb. - In een papier
fabriek. De man die aan de kuip (sc he p
,kuip) werkt. Ook papierlkuiper. 11 De 
molenaars. .. moeten maken dat de kuipers 
voort kunnen. Ziet u, de molen maalt stof 
(papierstof) en de kuipers 'halen dit (I. die) 
stof uit (grote) bakken en dat wordt gemaakt 
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tot papier, Arbeids-enquête (aO 1891), 3073. 
kuipink, znw. onz. Een vrouwelijk kalf van één 

jaar. Elders k u i spi n k. - Vgl. KUl en PINK. 
kuipstut, znw. m. In oliemolens. Een der 

houten die de overhangende kuip van de 
legger stutten. Zie KUIP 2. 

kuiptafel, znw. vr. Bij molenmakers. Houten 
bord waarop een kuip, die men maken wil, 
wordt uitgeslagen (geprojecteerd). Zie KUIP 1. 

kuisen, zw. ww.; zie KUIZEN. 
kuitelen, zw. ww., intr. Tuimelen, kantelen. 11 

Pas op, dat die bloempot niet kuitelt. As je zo 
zitte (zit) te wiebelen, kuitel je nag mit je 
stoel onderste-boven. - Het woord is ook in 
Limb. en Antwerpen gebruikelijk (SCHUER
MANS 307). Enige voorbeelden uit Holl. schrij
vers der 17 de en 18de e. vindt men bij DE 
JAGER, Freq. 1, 337. - Vgl. OMKUITELFN. 

kuizen, zw. ww., trans. Kuisen, zuiveren; in het 
bijzonder de ruwe hennep schoonmaken en 
zover bereiden, dat hij gehekeld kan worden. 
Thans verouderd. 11 Niemandt sal oock ver
moogen te heeckelen off kuysen in haar eygen 
woonhuysen, solders off packhuysen, Hs. keur 
(aO 1688), archief v. Wormerveer. - Ned. 
k II i sen is overigens aan de Zaan onbe
kend. De vorm k u i sen vindt men ook bij 
de 17de-eeuwse Hollanders; vgl. b.V. OUDE
MANS, Wdb. op Bredero 198. - Zie KUIZER. 

kuizer, znw. m. Iemand wiells ambacht het is 
hennep te kuizen. Thans ongebruikelijk, maar 
nog over als geslachtnaam KUIZER, KUYSER. 11 
Des avonts de clock laten luyden tot teecken 
dat de heeckelaars en kuysers (soo die ge
noemd mogten worden) cito met het ligt uyt 
het wcrckhuys sullen moeten gaan, Hs. keur 
(aO 1688), archief v. Wormerveer. Claasje de 
Kuysers worf, Polderl. Kromm. (aO 1665), 
ja 130. Claesje Kuysers werff, aid. (a" 1680), 
fa 76. 

kukelen, zw. ww., intr. Tuimelen, buitelen 
(Wormerveer).11 Pas op, dat je der niet teugen
an stote, aars kukelt de hele boel na be_ 
neden. - Vgl. het elders gebruikelijke 0 m
k u keI e n, op handen en voeten c}uikelen, 
naast keu kei e n, k 0 c hel enen g u i c h e
len, in Ned. Wdb. V, 405 op goochelen. 
- Hij kukelde hals over kop de trap of. 't Is 
onderste-boven 'ekukeld. - Het woord is ook 
in Fries!. en Gron. bekend. 

kulker, znw. m. Dronkaard. 11 't Is 'en kulker. 
kunnen, onr. ww. Evenals elders in de Holl. 

spreektaal zijn de ww. ken n enen kun n e n 
door elkaar gevloeid. Vervoeging: Tegenw. 
tijd, ik ken, jek e n n e (en k e n-j el, hij 
ken, we, jo 11 i e, ze ken n e. Verl. tijd, ik 
kon, jek 0 n n e, h ij kon, w e, j 011 i e, z e 
kon n e. Verl. deelw. 'e ken n e, 'e ken d en 
'k end. Onbep. wijs, ken n e. - In de 17de e. 
was in de verl. tijd naast kon in gebruik 
k 0 s tee); deze vorm is thans geheel ver
ouderd. 11 Men ... cost gaen, JoU/·n. Caes
koper, 10 Dec. 1683. Soodat men opde Saen 



239 

coste op scaetse rije, aid., 19 Dec. 1683. Mits 
der veel sneu lagh, co st ijs weynigh aenster
ken, aid., 5 Jan. 1684. Soodat men ... niet 
coste vaaren, aid., 27 Dec. 1684. K 0 s t komt 
ook bij de 17de-eeuwse Amsterdammers voor; 
vgl. VAN HELTEN, Vondel's Taal, § 47. Zie 
verder over de verbreiding van de vorm JEL

LINGHAUS, Die Niederl. Volksmundarten, 
§ 33. 11 Hij ken niet meer lopen. Ze kennen 
der van zeggen wat ze willen. 0, dat had 
toch niet 'ekennen (gekund). (Ik) hebbet (ge
schrift) ... u voorgelesen, op dat gy de grondt 
van de opkomste des Zaandijks ... selfs af
meten soudet kennen, SOETEBOOM, S. Arc. 411. 
- Dat ken wel, dat kan wel wezen; zeer 
dikwijls gezegd van iets dat zeker is. Vgl. 
,,'t 1 ij kt wel ter e gen en", als het giet! 11 

"Me broer was er niet bij." "Dat ken wel." -
Dat ken e rin, dat wil er bij mij in, dat kan 
ik geloven, als er iets verteld wordt dat men 
aanneemt. 

kunst, znw. vr. In een pelmolen. Een houten 
werktuig, uit smalle latten samengesteld, lang 
omtrent lYî m, hoog 2 dm en breed lYî dm, 
en dat dient om, als dat nodig is, ook het grof 
van het harpsel beneden in het kaar te bren
gen. il Zet de kunst maar an; er moet wat 
grof beneden in 't kaar kommen. 

kuppen, zw. ww., intr. Van een boerehoedje 
(kiep) steekt de opstaande rand van voren 
meestal schuin vooruit. Is dit niet het geval, 
maar staat de rand te recht, zodat hij bijna 
tegen de hoed op ligt, dan zegt men te Assen
delft: "Die hoed kupt" of "het kupt". - Zie 
KIPPEN. 

kuren, zw. ww., trans. Van vee, in het bijzonder 
van schapen en stieren. Met eell touw of ket
ting aan een paal vastzetten, zodat het dier 
slechts binnen een bepaald terrein kan grazen. 
Zie KUUR. 11 Schapen kuren op de dijk. Je 
moete de schapen niet los lopen laten, maar ze 
kuren. Is de bul al 'ekuurd. - Evenzo elders 
in N.-Holl., waar het woord soms ook voor 
het vasthouden van eenden wordt gebruikt. 11 

Dat voorts een yegelijk gehouden sal sijn hare 
Eynden ende Woorden, alle jaren van den 
eersten Juny tot half September in cluys aan 
'haar luyder Werven te kuuren, vast ende be
sloten te houden, op dat de selve 't Hooy ofte 
SaaI niet en beschadigen, Octr. v. d. Oude 
Zijpe, Titel 8, art. 6. - Naast k ure n komt 
ook k u ier e n voor. 11 Soo yemant met 
Schapen door de Geest gaet, die sal het Kuyer 
by de Wartel in de handt houden ... Voorts 
sal hem niemant vervorderen te Kuyeren op 
ecnige Dijeken ofte Wegen daer aen weder
zyde la nt gelegen is, ofte men sal daer 
kuyeren met een rijgh Kuyer met twee Palen 
vast ges telt, dat het Kuyer strack staet ende 
de hals-zee!en niet langer als ses voet, ende 
de Schapen aen d'een-zyde geboeyt (keur van 
Akersloot, aO 1661), LAMS 480. Voorts dat 
men geen Paerden sullen Kuyeren op eenige 

kunnen - kuste bood 

Dijeken, ten waer dat hy daer Dresschen by 
hadde (zelfde keur), aid. 481. Voorts soo sal 
een yegelijck gehouden wesen haer Schapen, 
Lammeren, Kalveren ofte andere beesten die 
gekuyert staen op de Pastoors Hofstee, ofte 
daer aen gelegen, geen vande voorsz. Beesten 
te kuyeren dat zy om ofte aen die nieuwe ge
plante Bomen souden mogen slingeren ofte 
mogen raecken (zelfde keur), aid. 488. Item, 
geen Beesten te kuyeren ofte los te laten 
loopen op het Kerckhof, op peene van yder 
Sohaep, Lam ofte Koe-Beest tien stuyvers 
(keur van Uitgeest, aO 1635), LAMS 502. 

kurf, znw. m.; zie KORF. 

kurfmaker, znw. m.; zie KORVER. 

kurkedons, zie KORDON. 

kurver, znw. m.; zie KORVER. 

kussen, znw. onz. Zie de wdbb. - In een olie
molen. Een houten blok, dat in de laad van 
!zet voor- en naslagsblok wordt geplaatst tus
sen de beitels en de ijzers welke het zaad 
persen. Vgl. LAAD, en zie Groot Volk. Moolell
boek 111, pI. 3-5. 

kussenblok, znw. onz. In molens. Het zware 
ijzeren blok waarin de molenas draait. Hetz. 
als plummelblok; zie aldaar. 

kust, znw. In de uitdr. kus t 1 ij den, het kind 
van de rekening zijn. 11 Hij moet altijd kust 
lijden (ze hebben het altijd op hem voorzien). 
Toe moest ze natuurlijk kust lijden (werd ze 
tegen haar zin gezoend). Toe ze dat van 'em 
hoorden, moest-i de volgende zondag natuur
lijk kust lijden (werd hij er mee geplaagd). -
Vroeger was kus t (k 0 s t) I ij den in ruimere 
zin gebruikelijk voor schade, nadeel lijden. 11 

(Wy) wa eren met dit continuee!e storme al 
seer bevreest, dat gehee1e Noordt Hollandt 
sou tondere hebbe gegaen, alsoo de Zeedijken 
van binnenen seer veel kost leeden en wegh 
spoelden, Joum. Caeskoper, 16 Dec. 1675. -
Vgl. Mnl. tee 0 s tel ij den, schade lijden, 
onkosten te maken hebben (Mnl. Wdb. JII, 
1967). 

kuste bood (met hoofdtoon op kust), znw. Daar
naast kus tin g b 0 0 d en vroeger (blijkens 
Zaanl. Jaarb. 1843, bi. 47, nog omstreeks 
1840) ook k est e b 0 0 d. Veiling van vaste 
goederen. - Het woord is op de gewone 
N.-Holl. wijze afgekort uit kus t e bod e, 
eigenlijk de 3de naamv. van kus te bod, 
onz., en ontleend aan de uitdr. te kus t e
bod e 1 e g gen. 11 Der is morgen kustebood 
van Jan Pieten land. Me man is niet thuis, hij 
is na de kustebood in de Zwaan. Kustingbode 
van vier bouwterreinen op 19 Maart a.s. (ad
vertentie). Den 7den Jan. aO 1670, sijnde 
dingsdach, kustinghbode gehouden mette na
besohrevene onroerende goederen ten huyse 
van Dirck Jansz. Schouten, herbergier in de 
Pinas tot Crommenye over de kerk, opte ... 
generale kusteboots conditien ende voorwaar
den, Hs. vei/boek V 3, fO 3 rO , archief v. 
Krommenie. Custebood te tappen: Geen 



kustebood - kuul 

waarde, waardinne of andere, tapneering in 
desen banne doende, sullen niemand ver· 
mogen te constringeeren op custebooden bier 
of wijn te drinken, gelijk tot nog toe is ge
praktiseert, maar sullen gehouden weesen 
iedereen ... toe te laeten, mits ieder persoon 
voor 't inkoomen betaelen 6 st. eens, Hs. keur 
v. Westzaanden (einde 17de e.), archief v. 
Wormerveer. Van alle het gene te Kustebode 
gheleydt ende verkocht werdt (sullen de 
Arme-vooghden) voor den Armen mogen ge
nieten van elcken Gulden een Duyt, Priv. v. 
Westz. 340 (aO 1604). - Omstreeks 1900 heette 
elke openbare verkoping van vaste eigendom
men kus t e b 0 0 d, vroeger waren het alleen 
die, waarbij de goederen op bepaalde voor
delige condities werden verkocht. Vooreerst 
behoefden koper en verkoper voor ieder per
ceel niet meer dan 24 stuivers veilsalaris te 
betalen, en verder werden de goederen ver
kocht op termijnen, volgens kustingbrieven 
daarvan te passeren, welke termijnen meestal 
op meidag van enige opeenvolgende jaren be
paald werden, terwijl er van die later te be
talen gedeelten van de koopsom geen rente 
werd geëist. Oorspronkelijk werden de goede
ren overdag geveild, maar 's avonds in de 
herberg afgeslagen. Later werd de gehele 
veiling des avonds gehouden. - Te kus t
bod e leg gen komt reeds voor in een keur 
van Waterland van 1347 bij VAN MIERIS 2, 
735b; aangehaald in Mnl. Wdb. lIl, 2227. Ook 
in later tijd treft men de uiMr. in Waterland 
aan. II Item alle Coopmanschappen die in de 
Herbergen geschiede, zonder dat dezelve te 
Cu sten-bode werden geleyt, daar onder mede 
gereekent en verstaan werden, alle ruylinge, 
buytinge, weddinge en zettinge, die zullen des 
anderen daa(g)hs voor Sonnens ondergang met 
de Wyn-koop mogen vry zyn, Keuren v. 
Waterl. 34 (aO 1673). Volgens oude Costuy
men ende usantien van Waterland, werd ver
staan de Geregtigheyt der Custeboden en 
publicque Veylinge zoo lange te duuren tot 
dat de kaars by het Bekken werd wegge
nomen, ende is alsdan alles getermineert ende 
gebrooken, aId. 35. Het zal in de Keste-bood 
komen, is zoo veel by hen (nI. de Waterlan
ders), als 't Zal by openbaare veylinge verkóft 
worden, SEWEL, Ned. Spraak-konst (ed. 1708), 
41. In de 18de eeuw was het woord te Edam 
nog zeer gebruikelijk; vgl. de vooIiboden 
van kus t bod e en kus tin g bod e aange
haald in Tijdschr. 7, 318. - Te kustebode 
(k us tin g bod e) leg gen betekent letterlijk 
veilen met aanbod van kusting (of kuste), d.i. 
betaling in termijnen; vgl. Mnl. te bod e 
s i t ten, iets te koop bieden en afwachten dat 
er prijs voor geloofd wordt. Zie verder Zaanl. 
Jaarb. 1843, bi. 46-48; Tijdschr. 7, 318 en 8, 
52 vlgg., en vgl. ook Mnl. Wdb. lIl, 2227, 
waar het woord enigszins anders verklaard 
wordt. - K est e b 0 0 d is de Holl.-Pri. vorm 
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van kus t e b 0 0 d; vgl. Pri. 1 a nt k est e n. 
h u u s k est e n naast Holl. I a n t kus ten. 
huuskusten en landkUjstinghe. 
huuskustinghe (Mnl. Wdb. IV. 131). -
Zie KUSTEBOODA VEND, KUSTEBOODBOEKJE. 

kusteboodavend. znw. m. Avond waarop kuste
bood gehouden wordt. Zie KUSTEBOOD. II 't Is 
morgen weer kusteboodavend. 

kusteboodboekje, znw. onz. Ook kus tin g
bod e boe kj e. Boekje waarin de veilcondi
ties van een kustebood worden opgegeven, 
notitie of catalogus van een verkoping van 
onroerend goed. Zie KUSTEBOOD. II Kusting
bode te Zaandam op 10 mei a.s.; kustingbode
boekjes zijn te verkrijgen 'bij N.N. - Vroeger 
ook boekje waarin aantekening wordt ge
houden over verschillende achtereenvolgende 
kusteboden. In de Zaanl. Oudheidkamer be
rusten o.a. een zevental "Custeboode-boekjes" 
van de Zaandammer handelaar Gijsbert 
Clarnp, waarin -hij aantekening heeft gehouden 
van de verkopingen te Oost- en West-Zaan
dam in de jaren 1735-1755. Evenzo bestaat er 
een "kustebodeboekje" van Edam over de 
jaren 1708-1733 (Tijdschr. 7,318). Voor zover 
dergelijke boeken nog in de Zaanse gemeente
archieven aanwezig zijn dragen zij de naam 
van "veilboek". 

kusten, zw. ww., intr. Alleen in praes. en verl. 
deelw. Afrekenen, van de zeildoekfabrikanten 
met hun wevers en spinners (Krommenie, 
Assendelft). Door de zeildoekreders te Krom
menie wordt hennep en garen afgegeven aan 
lieden, die dit thuis spinnen en weven. Zijn 
deze daarmede gereed, dan wordt het gespon
nen garen en het geweven doek aan de reders 
afgeleverd, die hun daarop het loon uitbetalen 
en hen opnieuw van hennep of garen voorzien. 
Dit heet kus ten. Het woord wordt alleen 
gebruikt van de arbeiders ten opzichte der 
reders, niet omgekeerd. II Me man is niet 
thuis, hij is te kusten. De meeste weverskom
men op zatel'dag kusten. Ik kust morgen (ga 
morgen te kusten). Er wordt toekommende 
week niet 'ekust (tijdens het opnemen van de 
voorraad laten de fabrikanten nl. niet klisten). 
- Ook bij vissers gebruikelijk voor het weg
brengen van de gevangen vis naar de vis
koper. II We gane te kusten. - Kus ten is in 
het Mnl. zeer gewoon in de zin van iemand 
voldoen, hem gerust- of tevredenstellen, en 
synon. met p a a i e n, dat naast bevredigen 
ook betalen betekent. Kus ten is thans in de 
algemene taal verouderd do()h leeft daar nog 
voort in de afleiding kus tin g, hypotheek. 
Zie Mnl. Wdb. lIl, 2229; Tijdschr. 7, 302 vlgg. 
en 8, 46 vlgg.; en vgl. KUSTEBOOD. 

kustingbood, znw.; zie KUSTEBOOD. 

kustschuit, znw. vr. De schuit waarmede de 
wevers, die verderaf (Graft, de Rijp) woonden, 
te kusten gingen. Thans verouderd. Vgl. 
KUSTEN. 

kuur, znw. m.; zie KUIL. 
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kuulk (uitspr. ook kulok), znw. Verkl. k u u I
k i e, k u lek i e. Kuiltje, kleine holte. 11 Je 
moete ze koken dat 'er kulekies in komme 
(van rijst in water). - Gewoonlijk in de zin 
van kuiltje om in te knikkeren. Zie KOELK. 

kuur, znw. onz. Het touw (of de ketting), waar
mede vee aan een paal wordt vastgezet, opdat 
het slechts binnen een bepaald terrein kan 
grazen. Vgl. KUREN. 11 't Skeep (schaap) staat 
an 'et kuur. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 61). 11 (Wy) keuren en ordonneeren 
by des en, dat... geen Boeken noch Gyten, 
't sy los of vast, ook niet aan 't kuur mogen 
staen, maer alleen mogen passseeren met een 
touw vast geleid werdende door dese Stede, 
Keuren v. Beverwijk 65, no. 165 (aO 1731). 
Vroeger was ook de vorm k u ier in gebruik; 
zie op KUREN. In Friesl. spreekt men van 
t sj 0 a r. - Elders in ons land heet het kuur 
t u ier of tud eren 'kuren, t u i e n, t u ier e n 
en tu ren; vgl. DE JAGER, Freq. 2, 660 vlgg. -
Zie BULLEKUUR. 

kuw, znw. vr.; zie KIEUW. 

kwaad, bnw. en znw. Daarnaast soms nog 
,k wee d. Zie de wdbb. 11 Wet (wat) was ze 
kweed. - Vgl. DUIVELSKWAAD. 

kwaaddeegs (uitspr. kwaaddees, met klemt. op 
dees), bnw. Sukkelend, ziekelijk; van personen. 
Weinig gebruikelijk. 11 Ze is kwaaddees (ze 
sukkelt nogal). - Het woord is ook elders in 
Hol!. bekend (Navorscher 2, 362; Sch. t. W. 
1, 258). 

kwaaddeugend (met hoofdtoon op deu), bnw. 
Ondeugend, stout; van kinderen. 11 't Is toch 
zo'n kwaaddeugende jongen. Wees niet zo 
kwaaddeugend. - Vgl. KWAADDEUGENDHEID. 

kwaaddeugendheid, znw. vr. Ondeugendheid. 
Zie KWAADDEUGEND. 11 Hij weet van kwaad
deugendheid niet wat-i doen ze!. 't Is niks as 
kwaaddeugendheid. 

kwaadschik (uitspr. kwaschik of kwaskik, met 
klemt. op schik), bnw. Ondeugend; van kin
deren. 11 Zo'n kwaskikke jongen, hij vernielt 
je alles. Hij is toch zo kwaschik, der is gien 
raad voor. - Meer nog in de zin van onge
zeglijk, dwars. 11 Hij is altijd zo kwaskik. -
In de algemene taal is alleen het bijw. 
k w a a d s c hik s gebruikelijk. - Vgl. GOED

SCHIK. 

kwaadschikkigheid, znw. vr. Ondeugendheid, 
onwilligheid. Zie KWAADSCHlK. 11 Dat is maar 
kwaskikkigheid van 'em. 

kwad (uitspr. kwat), znw. onz. Geen meerv. 
Speeksel. 11 Het kwad loopt uit zijn mond. Er 
zit kwat op je mouW. - In verkl. kw a dj e, 
een weinig speeksel. 11 Der leit 'en kwadje op 
de grond. - VgI. Oost-Fri. kwat ter, kw e t
ter, kw a d der, thierischer fauler stinkender 
schleim, jauche (KOOLMAN), Ndd. q u a der, 
hervortröpfelnde schmutsige flüssigkeit (SCHAM

BACH), Mnd. k 0 der, slijm, taaie vloeistof, 
Lat. pituita (LÜBBEN), Hgd. k 0 der, k ö der, 
zähler schleim, auswurf (GRIMM, D. Wtb. V, 

kuulk - kwartier 

1569). Kw a d is verwant met Ned. 'Ic w a a d 
en Hgd. kot, drek; vgl. ook KIL.: "q u a e d, 
q u a e t, q u at, kat, Ger. Sax. Sicamb. vettis 
Fland. j. k a e t, stercus, oletum". Zie FRANCK 

op kw a ad. - V gl. KWADDEN en KWADVUIS. 
kwadden, zw. ww., intr. Daarnaast het meer 

gebruikelijke kwat ten. Spuwen. Zie KWAD. 

11 In 'en herreberg kwadden ze zo maar op de 
grond. Jongen, kwat niet op me goed (kleren). 
Eerst kwatten de kinderen op der lei en dan 
fnadderen ze der in om 'et schoon te maken. 
Ik heb in de ink 'ekwat. Ik heb zo'n droge 
mond, ik ken wel dubbeltjes kwatten (wat ik 
spuw is schuim). - Zegsw. Ie man dop zij n 
v e s s i e (vestje) kwat ten, hem in zijn zeer 
tasten of beschaamd maken. - Kwat ten is 
ook elders in N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 

62; Taalgids 1, 115). 
kwadluis, znw. vr. Zeker insect. Schuimbeestje, 

koekoeksspog. Lat. Cercopis. Het diertje ver
toont zich in de voorzomer op heesters en 
planten en geeft een schuimend vooht van 
zich, dat veel op speeksel gelijkt; vandaar zijn 
naam. Zie KWAD. 11 Wat zit die sering vol 
kwadluizen. 

kwak, znw. vr.; vgl. KWAKKEN. 

kwakel (I), znw. Een hoge, smalle houten brug. 
Thans ongebruikelijk. Op de Kaart v. d. 
Uytw. SI. 8 heet de brug over de ringvaart 
van de Wijde Wormer aan de weg naar Pur
merland "quakel", en op dezelfde kaart wor
den ook verscheidene andere bruggen aldus 
genoemd. Een buurtschap in de gemeente Uit
hoorn heet de Kwakel. Volgens Taalgids 2, 
108 is het woord nog in N.-Holl. bekend. Het 
komt ook elders in Holl. voor, vgl. BLEYS

WIJCK, Beschrijv. v. Delft Il, 676: "Een houte 
Quackel ofte Heul van correspondentie om 
van d'eene wegh op d'ander te konnen 
komen". 

Kwakel (II), zie KWATEL. 

kwakken, zw. WW., intr. Uit vissen gaan met de 
kwak (zeker vissersvaartuig), waarachter dan 
een kuil (het visnet) gebonden is. Deze soort 
van kuil heet kwak k u i 1. Bij het kwakken 
wordt meest aal gevangen. 11 We gane (gaan) 
uit kwakken. 

kwalster, znw. m. Zekere plant. Bitterzoet, Lat. 
Solanum dulcamara (VAN HALL, Landh. Flora 
153). De kwal s ter groeit in het riet; de 
stengel smaakt als men er op kauwt eerst 
bitter en daarna zoet. - Evenzo elders in 
N.-Holl. - Vgl. SLOCHTER. 

kwartier, znw. onz. Daarnaast kar tie r en 
k e r tie r (kortier). Zie de wdbb. Vierendeel, 
van verschillende zaken. 11 Een kwart uur: Hij 
komt om kertier voor tienen. 't Is half kartier 
over kartier voor zessen ('t is zeven minuten 
voor zessen). Slaap maar vijf kwartier in een 
uur (gezegd als men minder uren nachtrust 
heeft dan gewoonlijk). - Een kwart kop (liter): 
Eenkertiertje gort (hetz. als een half koppie 
half). - Een kwart duim (cm): Een auweger 



kwartier - kwikkelen 

van drie kertier (een boor om een gat van 
% duim te boren). - De vonn kar tie r, 
k e r tie T, is ook elders in N.-Holl. gebruike
lijk en komt ook bij de 17 de-eeuwse Amster
dammers voor; vgl. BREDERO, Griane 1344 en 
Lucelle 1444. In het Stad-Fri. zegt men k e T

t ier. - Aan de brandspuit. Een der vier af
delingen waarin de spuitgasten zijn verdeeld. 
- Zie KWARTIERMEESTER en -ROEPER. 

kwartiermeester, znw. m. Aan de brandspuit. 
Officier over een kwartier volk. Zie KWARTIER. 

kwartierroeper, znw. m. Aan de brandspuit. De 
persoon die de kwartieren afroept, die het sein 
geeft dat de manschappen elkaar moeten af
lossen. Hij roept: 1 ste (2de, 3de of 4de) kwar
tier ande zuiger (of de grote pomp enz.). Zie 
KWARTIER. 

kwart-voor-twaalven, znw. Schertsende bena
ming voor zekere spijs. Hetz. als troet; zie 
aldaar. Aldus genoemd omdat dit eten zo 
spoedig gereed is, dat een luie vrouw, die 
eerst om kwart voor twaalven aan het koken 
van het eten denkt, er toch om twaalf uur een 
middagmaal van klaar kan hebben. Ook 
I u i e-w ij v e nok 0 s t genoemd. 

kwast, znw. m.; vgl. LANGKWAST. 

kwat, znw. onz.; zie KWAD. 

Kwatel, znw. Naam van verschillende stukken 
buitendijks land. II Te W.-Zaandam, bij de 
Hoogelldijk: Buyten dijck die quatel 1276 
(roeden); Polderl. Westz. 11 (aO 1629). - Op 
het kalf: De quatel, Polderl. Oostz. I (l7de e.). 
De quatels 87, 7 (roeden), noch quatels 137, 
7 (roeden), aid. Dit laatste stuk heet thans d e 
Kwak els. - Vgl. KWATELKOOG. 

Kwatelkoog, znw. Naam van een stuk land te 
W.-Zaandam. 11 Een stucke lants genaemt 
quattel kooch, leggende met het westent opte 
Watering, Hs. T. 52 jO 401 (aO 1614), provo 
archief. Noch quatel co och 993 (roeden), 
Polderl. Westz. IV f O 549 (aa 1649). - Vgl. 
KWATEL. 

kwatluis, znw. vr.; zie KWADLUIS. 

kwatten, zw. WW.; zie KWADDEN. 

kwebbelen, zw. ww.; vgl. GEKWEBBEL. 

kweed, bnw. en znw.; zie KWAAD. 

Kweeksven, znw. vr.; zie KWEEKVEN. 
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Kweekven, znw. VT. Naam van een stuk land te 
Krommenie, in het Noordend. Thans onbe
kend. :1 Queeck-ven, Maatb. Kromm. I (aO 
1639). Kweekven, Polderl. Kromm. (aO 1665), 
fO 50. De queeks ven, aid. (aa 1680), fO 29. 

kweesten, zw. ww., trans. Kweken, vet mesten. 
van de kuikens van kippen en eenden. !I Hij 
zoekt nog wat te verdienen met kuikens 
kweesten. Heb jij verga;ngen jaar nag 'ekwees~? 
- Vgl. OPKWEESTEN. 

kwekker, znw. m. Zeker soort van eend. Krak
eend, Lat. Anas strepera (SCHLEGEL, De Vogels 
213). Ook voor: bakkelaar, kletskous, iemand 
wiens mond niet staat. - Zie verder op ROEPER. 

kwiek, bnw. en bijw. Kwik, vlug. 11 't Is 'en 
kwiek kereltje (hij is vlug, bij de hand). Wat 
'en kwiek (vlug, net, zwierig) jassie. - Dat 
gaat kwiek (vlug, van een leien dakje). Is dat 
nou niet kwiek (vlug) of'elopen? Dat hoedje 
staat je maar kwiek (netjes). - Evenzo spreekt 
men in het Stad-Fri. van kw i eken kw i e
k i g. V gl. verder de wdbb. op kw i k. 

kwikkei, znw. m. Meestal in verkl. kw i k k e 1-
t je. In de uitdr. 0 pee n kw i k k e let je) 
10 pen, op een drafje lopen. II 't Peerd loopt 
op 'en kwikke!. Waar loop jij zo op 'en kwik
keItje na toe? - Zie KWIKKELEN. 

kwikkeldrafje, znw. onz. In de uitdr. 0 pee n 
kw i k kei dra f j e, op een drafje, op een 
sukkeldrafje. I1 Dat gaat op 'enkwikkeldraffie. 
Ze komt al op 'en kwikkeldraffie anlopen. -
Zie KWIKKELEN. 

kwikkelen, zw. ww., intr. Dribbelen, op een 
drafje lopen. 11 Ze kwikkelen net as ganzen. 
'Et peerd kwikkelt (loopt in de korte draf). -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 62). Het 
woord behoort bij Ned. kw i k ken, heen en 
weer bewegen; vgl. DE JAGER, Freq. 1, 357. -
Zie KWIKKEL, KWIKKELDRAFJE. 
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laad, znw. vr. Op de gewone N.-Holi. wijze 
afgekort uit I a d e. Zie de wdbb. 11 Berg 'et 
maar in de onderste laad. 't Is in de laad van 
de wastafel. - In een oliemolen. De lang
werpig vierkante ruimte in het voor-en na
slagsblok, waarin de ijzers en blokken worden 
geplaatst die dienen tot het uitpersen van de 
olie. Van links naar rechts is de volgorde daar
van: sta a n der, j a g eren ,het daaronder 
liggende f 0 n t e i n ij z e r, tussen welke ijzers 
het in de har en gepakte zaad wordt geperst, 
en kus sen, los bei tel, s c hei, s I a g b e i
tel, schei en kussen. Zie Groot Volk. 
Mooienb. I, pl. 20; 111, pI. 3 en 5. Het linker, 
door ijzers begrensde deel der laad heet de 
kam e r; zie aldaar. - Bij de zeildoekweverij. 
De slag van het weefgetouw, waarmede de 
inslagdraden worden aangeschoren. Zie KUY

PER, Teclll1ol. 2, 57. - Zie de met I a a d be
ginncnde samenstellingen, en vgl. BOVENLAAD, 

KAARSELAAD, OVERLAAD. 

laadblok, znw. onz. Aan een weefgetouw. Het 
zware onderste dwarshout van de lade of slag. 
Zie KUYPER, Technol. 2, 57, waar dit hout 
b a I k b oom of I a d e b oom wordt ge
noemd. In het I a a d blo k is van boven een 
uitholling (de bos), waarin het ri e d sluit, 
dat aan de andere kant omklemd wordt door 
de e u ver I a a d. 

laad goed, znw. onz. In een oliemolen. Collec
tieve benaming voor de blokken en ijzers die 
in de laad geplaatst worden. Zie LAAD. I1 Een 

laad -laag 

gang laadgoed (een compleet stel voor de 
laad). - V gl. LAADGOEDBORD. 

laadgoedbord, znw. onz. Meestal in het meerv. 
In een oliemolen. De planken langs een der 
wanden van de molen waarop het laadgoed, 
dat in voorraad is, wordt bewaard. Zie LAAD

GOED. 

laad pan, znw. vr. Meestal in verkl. I a a d
pan t j e. Aan een weefgetouw. De ingekeepte 
klamp aan weerskanten boven het getouw, 
waarin de lade of slag hangt en heen en weer 
beweegt. - Vgl. PAN. 

laag (I), znw. vr. Zie de wdbb. - In verk!. 
I a a g je (uitspr. láchie). Bij de bakkerij. Een 
plank van pl.m. 2 m lengte, I dm breedte en 
1 of 2 cm dikte, waarop het ongebakkcfl 
brood wordt gelegd en in de oven geschoven. 
De I a a g jes zijn naar gelang van het brood 
verschillend van breedte; voor knipbollen b.v. 
zijn ze breder dan voor schootjesbrood. Ka
detjes liggen op brede laagjes. Het gevulde 
laagje wordt door de bakker in de oven ge
schoven en op zijn kant gezet, zodat het brood 
er afglijdt en omgekeerd op de ovenvloer 
komt te liggen. Met de sehootjes geschiedt dit 
laatste niet. - Vgl. SCHOTEL. 11 Twaalf witte
brood-laagjes, twee schotels, een dito met 
ijzeren blad, Verkopings-catal. bakkerij (0.
Zaandam, aO 1809), Zaanl. Oudhk. - Vgl. de 
samenst. BED LAAG, WINTERLAAG. 

laag (IJ), bnw. Daarnaast soms 1 eeg. Zie de 
wdbb. 11 't Water staat leeg. - V ier in de 



laag -laan 

'1 a ag s t, zie op ZEIL. - Het woord I a a g komt 
ook voor in de naam van verschiUende stuI~ken 
land die laag van ligging zijn. 11 '/a van lege 
ven (te Assendelft, in Buitenhuizen), Polderl. 
Assend. I f O 2 rO, 15 rO, 16 rO. De leege 
maedt, de uytter-Ieege-maedt, Maatb. Assend. 
(aO 1635). 't Leege-rnadt (te Krommenie, in de 
Kruisakker), Polderl. Kromm. (aO 1665), f O 27. 
- Vgl. LAGENDlJK. 

laag (lIl), znw.; zie LAAK 1. 
laai, znw. vr.; zie LEI. 

laaik (I), znw. Naam van enige brede dwarse 
wateren of meertjes, die een paar hoofdsloten 
met elkander verbinden. Zij zijn niet recht of 
overal even breed en worden gesneden door 
verschillende kleinere sloten. Onder Oostzaan 
heeft men d e eer s teen d e t wee d e 
L a a i k, die ongeveer evenwijdig lopen en het 
Twiske met de Roemersloot verbinden. In 
officiële s~ukken worden deze wateren thans 
ten onrechte L a a k genoemd. Het volk zegt 
L a a i k en is daarbij in overeenstemming met 
de opgaven der oude kaarten. - Te Assendelft 
is de L a a i k de verbindingsweg tussen de 
Braak- en Tuinsloot. Deze Laaik heeft een 
breed en een smaller gedeelte, die onder
scheiden worden als d'e n a uwe en de wij de 
L a a i k. Ook stukken land die aan de Laaik 
liggen worden daarnaar genoemd. 11 De Laaik. 
Maerten Huyghen burgermeester, 't layckge 
(in het Hornweer), Cornelisge Cornelis, tlayck
veentge (in Benningeweer), Willem Garre
branden, de layckveen (in Dirck Baerten
weer), Maatb. Assend. (aO 1635). tGerechte 
derdepaert vant smalle layc veentgen, Hs. U. 
19, fO 17 r O (aO 1579), provo archief. - Ook 
onder Oostwoud is volgens de Kaart V. d. 
Uytw. SI. 6 een water dat de "Layck" heet. 

Jaaik (IJ), znw. Een kaai, een opgeworpen dijkje 
van bagger, langs de waterkant van een stuk 
land. Weinig gebruikelijk. Zie LAAIKEN. 

Jaaiken, zw. ww., trans. Baggeren, modder uit 
de sloot op het land halen door middel van 
een beugel. Wleinig gebruikelijk; het woord is 
echter zeer bekend in de Wouden tussen 
Krommenie en Akersloot. - L a a i ken komt 
ook in andere streken voor. Vgl.: Gron. 
I a i ken, uitmodderen (MOLEMA 235 b). Fri. 
I eik e n, "modder en vuiligheid uit de grach
ten in modderschuiten of leikpraamen op
haaIen; hier van I eik e r, modderman, I e i k
a a r d e, enz." (WASSENBERGH 54). Dit I eik e n 
geschiedt met een I eik net aan een ijzeren 
beugel, de Hollandse baggerbeugel; vgI. HAL

BERTSMA 157. Geld. looi k, schop om sloten 
uit te baggeren. Z.-Holl. (Oud-Beierland) 
I eik, baggerschop. Utrechts I a jek e n, de 
sloot schoonmaken met een lajik (Mnl. Wdb. 
IV, 39). Het woord is in het Mnl. zeer ge
'bruikelijk en komt daar voor in de vormen 
I a dik e n, I a y c ken, I a ken; zie Mnl. 
Wdb. IV, 38 en 73. Ook op alle daar aange
haalde plaatsen betekent het woord baggeren 
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(d.i. de sloten ui/modderen) of modder uit de 
sloot op het land trekken, en nooit de sloot
kanten zuiveren van waterplanten, zodat het 
twijfelachtig is of de aldaar gegeven verklaring 
van het woord uit I a dik, oeverzuring, de 
ware is. - V gl. LAAIK. 

laaikveen, znw. vr.; zie LAAIK 1. 
Laak, znw. Naam van een stuk land bij W.

Zaandam. Thans naar het schijnt onbekend. 11 

Noch die laeck, Polderl. Westz. 11 (aO 1629). -
In een koopbrief van 1680 wordt een stuk 
land aldaar genoemd "d e L a a g"; waar
schijnlijk is hiermede hetzelfde land bedoeld. 
Daar het stuk nu niet meer is aan te wijzen, 
valt uit de gesteldheid van de grond niets om
trent de betekenis van de naam te beslissen. 
Vgl. echter deL a k e als naam van een laag 
stuk land, thans uitgeveende veengrond, bij 
Steenwijk, en Mnd., Ndd. I a k e, lage, moeras
sige weide; zie verder Mnl. Wdb. IV, 69 vlg. 

laan (I), znw. vr. Een züweg, toepad dwars van 
de hoofdweg. Een I a a n is de toegangsweg 
tot een stuk land, een boereplaats, een molen, 
enz., en slechts zelden met bomen beplant. I1 

Er loopt 'en laan over zijn land. lek Gheryt, 
Heere van Assendelft, (hebbe) verpacht myn 
Schepenen, Schotvangers, ende myn Gebueren 
van Assendelft ... minen windt-moelen, myn 
moelennuys mett !aen ende werf, ende alle 
heure toebehoeren, Handv. V. Assend. 73 (aD 
1483). De Ingesetenen, over de Wegsloot woo
nende, als mede de agter-af-staende huysen op 
de laanen, (sullen) gehouden wesen haer em
mers en gieters te setten op de hoofden van 
de stoepen aen de weg-zyde by de straet, op 
dat deselve door Schout en Schepenen behoor
Iyk konnen worden gevisiteert, aid. 216 (aD 
1659). (Wy bekennen) verkogt te hebben en 
by desen op te draagen tot eenen vrye eygen 
aen en ten behoeve van Pieter Jansz. mooIe_ 
naer, een koornmolen, huys, erven !aen, en 
wat daar vorders aan dependeerende is, aid. 
verv. 471 (aO 1680). - Zegsw. Een laan 
leg gen, een schikking maken, het op een 
akkoordje gooien. 11 Zien maar, dat je 'en laan 
mit 'em legge (legt). Ze hebben 'en laantje 
geleid. - De uitdr. is niet geheel duidelijk; 
misschien wordt eigenlijk bedoeld het maken 
van een schikking omtrent het verkrijgen van 
een laan of toegangsweg over andermans 
grond.- Te Krommenie, in het Vlietsend, ligt 
een stuk land: de Enkhuizer laan. Te Assen
delft worden een paar lanen in het bijzonder 
benoemd, nl. het L a a n t j e, nabij de kerk, en 
de L a n gel a a n, daar benoorden niet ver 
van de Zaan!. Communicatie-weg; beide be
westen de weg. De weren lands waarover deze 
lanen lopen zijn daarnaar genoemd. 11 Een 
stucke maedlandts... leggende in tlaentges 
weer, Hs. U. 19, fO 21 rO (aD 1579), provo 
archief. Een stucke !ants, genaempt het breet
gen, leggende beneffens die lange laen, aid., 
jO 28 rO. Dirck van de lange laen, aid., JO 39 
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rO (aD 1579); in de 16de en 17de e. wordt het 
geslacht van de Langelaen dikwijls genoemd. 
Lange Laner- (of Laender-)weer, Maatb. As
send. (aD 1635). Die halve vuyterdijck over 
tlange laeners weer, Polderl. Assend. I, fO 331 
rO. Lange Laender-sluys, Kaart v. d. Uytw. 
SI. 12. - De weg tussen Krommenie en Wor
merveer heet Pad 1 a a n; zie aldaar. - Te 
Westzaan is de L a a n een buurt in het Zuid
eind. - Ook vele stukken land, die aan een 
laan gelegen zijn of waarover een laan loopt, 
zijn daarnaar genoemd. 11 Een aeker bi Tab
ben lane (te Assendelft, 13de e.), Hs. v. Eg
mond, JO 11 voo Die laen in Dirck Jan 
Baernts-weer; die laen in Roeloff Louwen
weer, Polderl. Assend. I, jO 55 rO (aO 1600). 
Schouten laen (in J anke Maerts-weer), Floris 
Pieters laen (in Flooren-weer), Gerrit Jacobsz. 
laentgen (in Jan Peeten-weer), Maatb. Assend. 
(aD 1634). Die driebeinde laen af ter Gerit Sy
monsz., Polderl. Westz. II (aO 1649). Staende 
dese renten voorsz. tot een pacht end (ende) 
ter lossinghe op twee laenen landts... ghe
legen binnen de ban van Westzanen inde Mid
del, Hs. T. 118 f O 39 V O (aD 1564), provo 
archief. Jan Peeten noorder (middel, suyder) 
langhelaen, Maatb. Assend. (aD 1634). De 
grote en de kleine Laan (landerijen te Jisp). -
V g!. verder LAANAKKER, LAANVEN en BARNDE

LAAN, KERKLAAN, NESLA .... N, SCHIPPERSLAAN, 

SMIDSLAAN en SCHOTE-LAAN. 

In dezelfde zin is het woord ook elders in 
N.-Holl. gewoon. 11 Vrolijk draafde het twee
span de laan af, de poort voor het huis door 
en de straatweg langs, Sch. t. W. 307 (W.
Fries!.). Een stucke lants gelegen in den ban 
van Castercum voirs., geheten Urdricx-ven 
mit een saetacker ende mit die laen, die men 
in die weyde gaet, GONNET, Zijlkl. 77 (aD 1443). 
Vg!. ook HADR. JUNIUS, Nomencl. 273b: 
"d i ver tic u I u m, bywech, sijdwech, [aen" 
en in navolging daarvan bij KIL. ,,1 a e n, Fris. 
Hall. Sicamb. diverticulum, viculus". - Ook 
verschillende wateren in Kennemerland heten 
ct e L a a n, wellicht naar de laan, waarlangs 
zij liepen. Zo b.v. de Laan, onder Limmen, 
uitlopende op LilllJITler Die, welke vaart op de 
Kaart v. d. Uytw. SI. 15 "de Laender Veert" 
heet, terwijl de weg er langs "de Laen" wordt 
genoemd. Verder vindt men aid. 11 onder Uit
geest een water "de Mole Laen" en evenwijdig 
daaraan de "Wijde Laen", die uitkomt op de 
Wijden Buseh. Onder Heemskerk, niet ver van 
Assemburg, heet een water "Hard laen", aid. 
16. - Een Laanweer vindt men ook te 
Velzen; vg!. Hs. v. Egmond, jO 13 vlg. (13de 
e.): in laenwere (Mnl. Wdb. IV, 42). - In de 
zin van toegangsweg, doorgang, vindt men 
ook gebruikt Ofri. I a n a, Ion a, Fri. I e a n, 
Gron. 10 a n, Oost-Fri. 1 a n e, Ion e, 1 à n, 
I ó n, Ags. I a n e, Ion e, Eng. I a n e. - Ned. 
I a a n is een aan weerskanten met bomen of 
heesters beplante weg. Zie verder de wdbb. 

laan -laars 

laan (H), znw. m. (?) Ook in verkI. 1 a a n t je. 
Bedrijfskapitaal. 11 Der is 'en hele laan toe 
nodig om zo'n zaak te beginnen. In 't voor
jaar gaat 'et Igarnalenvrouwtje !bij al der klan
ten rond en ieder geeft 'er wat; zo krijgt ze 'en 
laantje, waarvoor ze der eerste .inslag doet. -
Dit I a a n schijnt elders niet in gebruik te 
zijn. Misschien is het woord één met OfrL 
I ä n, Ned. 1 0 0 n. Men moet dan aannemen, 
dat Zaans I a a n vroeger betekende een be
drijfskapitaal dat opgenomen wordt, een som 
gelds die men verplicht is terug te betalen; 
vgl. Ofri. wir t h i r I ä n, retributio. In het 
Fri. is wee rl e a n je nog terugbetalen in 
overdrachtelijke zin. - Deze betekenis van 
geld dat iemand geleend wordt om zijn zaken 
te beginnen is zeer goed te rijmen met die van 
gift, beneficium, leen, welke het woord loon 
somtijds heeft (vgl. Ags. Ie á n) naast die van 
beloning (voor verrichte diensten). Het is een 
gift onder bepaalde voorwaarden. L 0 0 n is 
gewoonlijk onz.; in het Mnl. wordt het echter 
ook wel mann. gebruikt. - De oude vorm 
I a a n is dan blijven voortleven en niet door 
zijn Hol!. equivalent vervangen, omdat het 
woord tengevolge van zijn gewijzigde beteke
nis onkenbaar was geworden. 

laan (In), znw.; vg!. LANING. 

Laanakker, znw. m. Naam van land in de ban 
van Westzaanden. 11 Die laenackers, Polderl. 
Westz. II (aO 1629). - Een stuk land dat zo 
heet schijnt thans niet bekend te zijn; mis
schien is echter het land bedoeld, dat nu de 
L a a n ven heet. 

laang, znw. vr. Meerv. 1 a a n g s. Lading. Men 
vindt de samengetrokken vorm I a a n g in 
bijna alle akten en stukken uit de 18d·e 
eeuw, waarin van de lading van schepen of 
molens sprake is. Een enkele maal komt ook 
1 a i n g voor. Tegenwoordig spreekt men 
zowel van I a a n g als van I a din g, doch de 
eerste vorm wordt minder gebruikelijk. 11 Een 
vierde portie in een Runmolen (de Valk), als
mede een vierde portie in deszelvs laang en 
negotie, Hs. boedelscheidinf? Onf?elaar (aO 
1769), verz. Honig. Contract van Asseurantie 
van Brant van de Laangs van Olymolens, titel 
van zeker Hs. (l8de e.), Zaan!. Oudhk. De 
Laang van dezelve molen, Hs. (aO 1770), 
aldaar. 

Laanven, znw. vr. Naam van een stuk land bij 
de Laan te Westzaan; zie LAAN I - Vgl. LAAN

AKKER. 

*Iaar, znw.; vgl. RIEDELAAR. 

laars, znw. vr. Daarnaast lee r s. Zie de wdbb. 
- Zegsw. Iet sin zij n I a ars st e ken, het 
in zijn kraag steken, naar binnen slaan; zowel 
van spijzen als van dranken. - Bij vissers is 
lee r s ook de benaming van een soort van 
schepnet. De ijzeren beugel van de leers is 
half rond of ovaal gebogen, de andere zijde 
is recht. De stok is in het midden dier rechte 
zijde bevestigd. I1 (Een visser zegt, terwijl hij 



laars - lang 

zijn gerei en de schuit pakt:) Ik leg het kaar, 
en digter na 't voorend komt de leers en 't 
k1eynste zoort van goed, en d'emmer is 't die 
volgt naa 't kaar het eerst, Hs. visscherszang 
(Zaandam, aO 1752), Zaan!. Oudhk. - Vg!. 
LOOPLEERS. 

Jaatspook, znw. m. Gevormd naar het voorbeeld 
van v roe g spook; zie aldaar. Iemand die 
laat te bed gaat; soms ook iemand die laat 
komt. i: Wat was je gister weer 'en laatspook, 
ik hoorde je om half ien nag stommelen. Zo, 
laatspook, je ben alweer 'en kertier (kwartier) 
te laat voor 'et eten. 

laatst, bnw.; zie LEST. 

labbe, znw. vr. (?) Meerv. I a b ben. Bij vissers. 
Een der benamingen voor de zeelt. Naast 
I a b b e zegt men ook I a b b e r d en I a p
perd (meerv. labbers en lappers). 
Lap per d is ook elders in N.-Holl. ge
bruikelijk (De Ned. Taal 6, 150). - Zie synon. 
op ZEELT. 

labberd, znw. m.; zie LABBE. 

Jaddering, znw. vr. Meerv. I a d der i n g s. Bij 
vissers. Een grof viswant, waarmee bij het 
schakelen het terrein wordt afgezet. Men 
plaatst alsdan twee ladderings zó tegen elkaar, 
dat zij een hoek vormen, en doet ze dan aan 
weerskanten bij het schakelnet aansluiten. 

lade, znw. vr.; zie LAAD. 

lading, znw. vr.; zie LAANG. 

Laf-hem, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. 11 De laff hem
men op de Blocksloot, Polderl. Assend. VIII 
JO 260 rO (aO 1657). D' ljz laffjes hemmen, 
aId. IX JO 347 rO (aO 1657). 

Lagendijk, znw. m. De dijk langs de westelijke 
oever van de Zaan; zo genoemd in tegenstel
ling met de Hoogendijk aan het IJ. De eigen
lijke benaming is de Z a a n d ij k; zie aldaar. 
De benaming Lag end ij k vindt men voor 
het eerst vermeld in 1494 (Priv. v. Westz. 
249). - Op de Lagendijk zijn gebouwd West
Zaandam, de Koog, Zaandijk, Wormerveer en 
West-Knollendam. In het bestuur van de ban 
van Westzaanden, waartoe deze plaatsen met 
'het dorp Westzaanden behoorden, maakte 
men gewoonlijk onderscheid tussen Westzaan
den aan de regel (het dorp Westzaanden) en 
de Lagendijk; ook stond Zaandam (dat op 
zichzelf een vierdeel van de ban vormde) in 
sommige opzichten zelfstandig tegenover 
Koog, Zaandijk en Wormerveer. Met de op
lossing van de ban is dit alles natuurlijk ver
vallen. 11 Die MooIen, staende jegenwoordigh 
aen den Leegendijck, Priv. v. Westz. 210 (aO 
1634). Schepenen ende Regeerders van West
zaanden tereenre, ende Sohepenen ende 
Regeerders van den Laghendijck ter andere 
zijden, aid. 250 (aD 1618). De voorsz. Schepe
nen van Westzaanden aen den Regel, ende 
Sohepenen van den Lagendijck, aid. 305 (aD 
1626). Cornelis Pietersz. ende Pieter Jansz. 
als Gedeputeerdens van Zaerdam ende den 
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Lagcndijck aen de West-zijde van de Zaan 
gelegen, aid. 249 (aO 1613). 

laken, znw. onz. Zegsw. Die zal hij ook in 
ge enk reu k (d.i. vouw) van een I a ken 
v e rl i e zen (ook wel u i t des I i p van 
het I a k en); schertsend gezegd als iemand 
een grote, dikke vrouw trouwt. V gl. ROEMER 

VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 146: "Ghy 
om uw lanckheyt slacht d'oude Dochters 
tuchtigh, die men niet verliesen sal in de 
vouw van een laken". - Zie de samenst. BUUL-, 

NASLAGS-, VOORSLAGSLAKEN. 

lam (I), znw. onz. Meerv. 1 a mme n en I a m
mer e n. Verkl. I am p i e. Zie de wdbb. !I 
'En skeep (schaap) mit twee lammen. Wat 'en 
lief lampie. - Zo ook: 't Is me ooilampie, enz. 
- Het meerv. I a mme n wordt ook elders in 
N.-Holl. en in het Stad-Fri. gehoord. - Vgl. 
de samenst. POTLAM. 

lam (11), hnw.; zie zegsw. op KIND. 

lammenadig, bnw. Ellendig, akelig. 11 Wat 'en 
lammenadige vent. 't Is lammenadig weer van
daag. Kousen stoppen is 'en lammenadig 
werk. - Het woord is ook elders gebruikelijk. 

lamp, znw. vr.; vgl. TUlTLAMP en SCHOTLAMP. 

lampolie, znw. vr.; vgl. LULLETJE-LAMPOLIE. 

land, znw. onz. Zie de wdbb .. - La n d 0 ver 
za n d g a a n, bij besloten water rechtuit, nu 
eens over land dan weer over ijs, op een be
paald doel aflopen. :1 Wie gaat er mee land 
over zand? "Wat ben-je vroeg thuis?" "Ja, we 
bennen land over zand 'ekommen." - Bij 
boeren. H ij is 'e tJa n d u i t (of i n), hij is 
in het veld (de Wormer). Zo ook in het Fri. -
Vgl. de samenst. ABTS-, APE-, BOF-, BRAAK-, 

BUlKE-, BUKS-, DIEVE-, ENGE-, GALGE-, GROEN-, 

HARDE-, HEIKE-, HEM-, HOORN-, JODE-, KAT-, 

KIEKEBOE-, KLOOSTER-, KLOP-, KOERS-, KOSTE-. 

KRUlS-, MAAD-, MUNNIKEN-, NES-, NIEUWE-, 

NOBEL-, OSSE-, PAD-, PAPE-, PET-, PINKE-, RELKE-, 

RIET-, ROOF-, SCHANS-, SPAAD-, SPIT-, STOEPS-, 

VEN-, VERING-, VlDDE-, VIE-, VIER-, VIJVER-, VRIJ-, 

WEER-, WElD-, ZAAD-, ZAAN-, ZAK-, ZANDLAND. 

-lander, znw. m.; vgl. BROEK-, GORT-, KIPLANDER. 

landgrim, znw. vr.; zie GRIM 2. 
landloper, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: 1) 

Iemand die het platteland afloopt met genees
middelen en hier en daar wonderbaarlijke 
genezingen verricht. Thans ongebruikelijk. 
2) Een voorjaarsbig van 3 tot 6 maanden oud, 
die in het land loopt, die men gedurende de 
zomer laat weiden en in de herfst vet mest. -
Evenzo in de Beemster. 11 Twee a drie zeugen, 
vier a zes mestvarkens, en eenige biggen of 
zoogenaamde landloopers, Tijdschr. v. Nijver
heid V (1839), 660. Vgl. ook BOUMAN 62. 

landvast, znw. Alleen in het meerv. 1 a n d
va s ten. Op een schip. Meertouwen, zware 
touwen om het schip aan de wal vast te 
leggen. 

lang (I), bnw. en bijw. Daarnaast I ank. Zie de 
wdbb. - 1) Lang. 11 't Is veuls te lank. Wat 
heb ze lank heer (haar). - Zegsw. De e r 
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k e n-j e I ank van, daar kunt u lang plezier 
mn hebben, het zal lang duren voor het beter 
is; gezegd tegen iemand die zich bezeerd heeft. 
- Zie nog een zegsw. op ELLEBOOG en vgl. 
ALLANK AL. 

2) Taai, dradig; van wei die licht gestold is. 
Zie LANG Il. 11 Ik heb lank waai. - Vgl. Mnl., 
Mnd., Hgd. I a n g, I ank (van wijn, bier, 
enz.), taai, dik, "faden ziehend"; zie Mnr. 
Wdb. IV, 101. 
3) Dlln, waterig; vgl. LANGNAT. 

lang (IJ), znw. vr., soms onz. De eigenschap van 
het lang zijn, taai, dradig zijn; zie LANG I 2. 
- a) Van roggebrood, waar,in door ouderdom 
lange, taaie draden zijn gekomen en dat daar
door oneetbaar is. 11 As je dat roggebrood 
nag langer leggen lête (laat), komt de lang er 
nag in. Je ken (kunt) 'et niet meer eten, want 
'et lang zit er in. De lang is er in. - b) Van 
waai (Ned. wei). Als de boer het waai in natte 
vaten heeft gegoten, stolt het een weinig. Giet 
men het daarna uit de schepper, dan vloeit het 
langzaam met een dikke, taaie straal. 11 Ik 
heb de lang in 'et waai. 

langarm, znw. m.; vgl. Jan La n g arm op 
JAN. 

lange-halsklamp, znw. m. Aan een molen. Een 
kramp met lange hars, die aan de molenroede 
bevestigd is, en waaraan het buiteneind van 
het zeil wordt vastgemaakt. II Een lange-hals
klamp. vier kruisklampen, Invent. papiermolen 
(Koog, aO 1793), ZaanL Oudhk. 

Langelaan, znw. vr.; zie LAAN I. 
langen, zw. ww.; vgl. AANLANGEN. 

langes, voorz. Langs. Ir Hij loopt langes de 
kantjes. Geef mijn dat pakkie voor Ant maar 
mee, ik kom er tooh langes. Langes de weg 
(Oostzanen, aO 1627), LAMS 709. Lopende 
langes de Koog, SOETEBOOM, Ned. Ber. 43. 
't Dijkje langes, SOETEBOOM, S. Arc. 589. -
Evenzo ook elders. - Vgl. Mnl. Wdb. IV, 
98 vlg. op I a n ges FRANCK 548 op I a n g s. 

Langeveld, znw. onz. Naam van een uitgestrekt
heidbroekland langs de Hoogendijk in de 
bannen van Assendelft en Westzaanden, bij 
Nauwerna. Thans onbekend. 11 Item een ander
half g'heers in ghintende van langhe velde; 
item een half ghers in dit ende van langhe 
velde (te Assendelft, 13de e.; dit en gin t, 
d.i. het onz. van d e zeen gen e, zien op het 
dichtstbij en het verstaf gelegen eind van het 
Langeveld), Hs. v. Egmond, fO 12 voo Dirck 
Albrechtsis hoyhuys, staende op Nauwerna 
ofte Langenvelt, binnen den Ban van Assen
delft (aO 1567), Handv. v. Assend. 136. Het 
La n g e vel t wordt ook in de 17de-eeuwse 
polderleggers en weeskamel'boeken van de 
ban van Westzaanden vermeld. - Vg!. elders 
in N.-Holl.: Item int langhevelt II gerse 
(onder Beverwijk, aO 1372), Hs. v. Egmond, 
fO 36 rO. Langvelders linie (onder Hangen, 
aO 1371), aId. fO 27 voo 

langhaar, znw. onz. Daarnaast I ank h a a r, 

lang - laning 

I ank h eer en I a n g h eer. De taaie, oneet
bare zenuwstrengen in het vlees. - Vgl. 
LANG I 2. 11 Wat zit er 'en langhaar in dat 
vlees. Gooi dat maar weg, dat is lankheer. 
Dat lankheer ken-je niet opeten. - Elders 
noemt men deze geelachtige zenen ge e l
h a a r, b.V. in Z.-Holl. en in Oost-Fr,iesl. In 
het Hgd. spreekt men van h a a rw ach s, en 
evenzo in Oost-Fries!. van h a a rw a s. V gl. 
GRIMM, D. Wtb. IV', 39, waar het woord in 
verband wordt gebracht met Ohd. har u, m., 
vlas, "weil die zähe sehne an die zähigkeit 
des flachses erinnert, wie auch die begrifflich 
gleichen f 1 ach s a der und f1 e c h s e das 
bestätigen". - Is deze verklaring juist, dan 
moet men veronderstellen, dat de Zaanse vor
men I a n g h eer en I ank h eer op volks
etymologie berusten. Vgl. ook KLUGE op 
h a ar. - Zegsw. om te kennen te geven dat 
men iets niet gelooft: Ja wel! 1 a n 'k 'h eer 
mi t I u i zen! (Krommenie), zoveel als: dat 
kunt u begrijpen! larie! 

langkwast, znw. m. Bij schilders (ververs). Een 
houten stok met een gat aan het boveneind, 
waardoor de steel van een gewone verfkwast 
gestoken wordt. De I a n g k was t wordt ge
hruikt als men, gelijk bij het verven van 
molens dikwijls het geval is, een plek moet 
verven, die anders niet te bereiken is. 

langnat, znw. onz. Daarnaast I ank nat. Wate
rige saus, aangelengd vreesnat; dunne krachte
loze soep. 1I Ik hou niet van dat langnat. Van 
zok (zulk) lanknat over je aardappelen proef-je 
niks. - Het woord is ook elders in Holl. en in 
Gron. en Gelderl. gebruikelijk. Evenzo spreekt 
men in Duitsland van I a n geb r ü h e, I a n
ge r ka ff e. VgI. Mnl. Wdb. IV, 101; GRIMM, 

D. Wtb. VI, 155. 
langs, voorz.; zie LANGES. 

langsklamp, znw. m. Bij timmerlieden. Bena
ming voor de klampen of belegstukken die 
aan weerskanten langs de lengtezijden op de 
planken van een deur worden aangebracht en 
die tezamel1 met de dwarsklampen en spiegel
krampen de verdeling in panelen helpen 
vorn2en. 

langst, znw. vr. Verlangen. 11 Ik heb toch zo'n 
langst om me moeder weer te zien. Zieke 
Trijn heb erge langst nê wat eel (trek in aal). 
- Evenzo in het Stad-Pri. 

langsuit, bijw. Daarnaast I ank s u i 1. Languit. 
11 Ze viellangsuit op de grond. 

langte, znw. vr.; zie LENGTE. 

langvoer, znw. onz. Hooi en stro; in tegenstel
ling met kor tv 0 e r, zie aldaar. - Evenzo 
elders. Ook in het Hgd. 1 a n ges fut ter 
(GRIMM, D. Wtb. VI, 156). 

langwerpig, bnw.; zie LANKWERPIG. 

langzaam, bnw. en bijw.; zie LANKSAAM. 

laning, znw. vr. Meestal in het meervoud 
I a n i n g s, soms I a n i n gen. - 1) De onder
lagen van een bed of bedstede, de losse plan
ken waarop het beddegoed of het stro ligt. 
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Daarnaast ook bed 1 a n ing. 11 Heb-je de 
lanings al ofschrobt en 'et beddegoed buiten 
'ebrocht. - In de Wormer spreekt men van 
I a nis sen. 11 De lanissen leggen niet goed, 
er ben nag reten tussen. - Ook in Gron. 
noemt men de planken van een bedstede 
10 a n i n g s (MOLEMA 245). 
2) De losse vloer van smalle, op kleine af
stand naast elkaar liggende planken die van 
onder met dwarsleggers verbonden zijn, achter 
in de vissersschuit. De vissers staan op de 
lanings en hebben daardoor geen hinder van 
het water, dat onder in de schuit is. - Op 
Marken zegt men in dezelfde zin 1 a n e n 
(Taalgids 4, 200). - Bij VAN LENNEP, Zeemans
wdb. staat 1 a n i n g opgetekend in de bet. 
planken brug, overloop; VAN DALE voegt nog 
daarbij deel van de kruitkamer. - Het woord 
komt reeds in de Middeleeuwen in N.-Holl. 
voor. 11 Noch wtgheleyt an mijns heren 
baerdze te vermaken:... van 2 spaerhoute 
12 d., item ... 12 planken totter laninghe 
ende totter deylinghe, tstic 2 sc., Rek. d. Graf. 
v. Hall. I, 412 (aD 1345). 
Het woord zal wel verwant zijn met I a a n, 
I a n, als benaming der dwarsliggende balken, 
die tezamen het vijf- of zeshoekig onderstel 
voor het beweegbare rieten dak van een hooi
berg vormen. Vgl. BERKHEY, Nat. Hist. 9, 219 
vlgg., waar de lannen nauwkeurig worden be
schreven en afgebeeld. Het woord schijnt 
thans aan de Zaan onbekend te zijn; de 
bargen met beweegbaar dak zijn daar trouwens 
zeer zeldzaam. Vroeger is het woord echter 
ook in N.-Holl. gebruikelijk geweest. 11 Item 
6 barohroeden ende 6 !aen, 6 pond, Rek. d. 
Graf. v. Hall. 2, 556 (aD 1345). Het komt in 
de Middeleeuwen ook elders voor; vgl. FRUIN, 

Bijdragen 9, 22, waar uit een Gelderse reke
ning van het jaar 1414 wordt medegedeeld 
een betaling aan twee holtsnijders, die de 
lanen sneden tot de berge, waarvoor de 
roeden gekocht waren, en nog een betaling 
aan de smid voor het leggen van 6 banden 
aan de berglanen. - Aldaar is ook sprake van 
een "wijndelsteen (wenteltrap), waaraan lanen 
gemaakt werden". Vgl. verder de in Mnl. 
Wdb. IV, 91 aangehaalde plaats uit de 
Rechtsbronnen v. Harderwijk, waar gesproken 
wordt van "die stakette ende lane van de 
brugge", en waar I a n e waarschijnlijk leuning 
betekent. 

lanis, znw. vr.; zie lANING 1. 
lank, bnw.; zie LANG I. 
lankhaar, lankheer, znw. onz. zie LANGHAAR. 

lanknat, znw. onz.; zie LANGNAT. 

lanksaam, bnw. en bijw. Langzaam. Zie de 
wdbb. - Evenzo elders in ons land. 

lanksuit, bijw.; zie LANGS UIT. 

lankwerpig, bnw. Daarnaast soms I ank wo r
pi g. Langwerpig. Zie de wdbb. 11 Een lank
worpige tafel. - De vorm I a n g wor p i g 
komt o.a. bij VONDEL voor (VAN HELTEN, Von-
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del's Taal, § 9) en wordt ook door KIL. opge
geven. 

lantaarnspoor, znw. onz. In molens. Een spoor 
bestaande uit twee evenwijdige latten met een 
gh~uf, langs de zoldering van de schuur, waar
langs een lantaarn heen en weer getrokken 
kan worden, om de schuur op verschillende 
plaatsen te verlichten. 

lanterfanteren, zw. ww., intr. Lanterfanten, 
rondslenteren, luieren. 11 Loop toch niet zo te 
lanterfanteren. Ik ken dat lanterfanteren niet 
hebben (verdragen). - De vorm 1 a n t e r
f a n ter e n is ook in W.-Vlaand. gebruikelijk 
(DE BO); vgl. verder DE JAGER, Freq. 2, 325. 

lap, znw. m. Zegsw. 0 p del a p pen kom e n, 
voor de draad komen, te voorschijn komen. I1 

Kom maar op de lappen, we weten aIlank al 
waar je zitte (bij het opschuilertje (verstop
pertje) doen). VgL: h ij is wee rop de 
1 a p pen, hij is weer hersteld, op de beell, 
dat VAN DALE als gewestelijk opgee1't. - Zie 
nog een zegsw. op GEZICHT, en vgL de 
samen st. BRABBEL-, BRODDEL-, HARSENS-, KROP-, 

POPPE-, STRIJKLAP. 

lappen, zw. ww.; vgL SCHOENLAPPERTJE. 

lapperd, znw. m.; zie LAllBE. 

lapzak, znw. m. - 1) Bij een brandspuit. Een 
zak van zeildoek, waarin allerlei kleine be
nodigheden (touw, hamers, woeIIappen, pin
nen, enz.) geborgen worden. 11 Een lapzak, een 
lapzak, dat is zo'n aardig ding; daar vin-je 
haast van aIles in, ook schroevedraaiers, aan
zetpin; een lapzak, een lapzak, dat is zo'n 
aardig ding, Liedje voor eell spuitmaal (aD 
1890), ZaanL Oudhk. De sackedragers (suIlen) 
haer op het eerste gerught van brandt by de 
spuyt moeten voegen, om alles te besorgen, 
als ophae1-touwen, leere emmers en lapsack 
om des noots niet verleegen te staen, Handv. 
v. Assend. verv. 491 (aO 1728). - Zegsw. 't 1 s 
van dek 0 r fin del a p zak, dat komt 
vrijwel op hetzelfde neer, het een is al niet 
veel beter dan het ander; zie op KORF. - VgI. 
ook in de uitdr. 't is 1 a ps ac k, 't is quite, 
bij ROEMER VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 
99: "Hendrick, dit sende ick u tot uw nieuwe 
jaer, houdt het my ten besten, offer yet ge
brack: 't en zijn niet dan woorden: seght ghy, 
dat's waer: maer (welnu) betaelt my met 
woorden, soo is 't lapsack". - Men treft het 
woord 1 a p zak ook aan in het kinderrijm: 
"Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, Anna 
met de lapzak kwam ik tegen, op het glazen 
bruggetje", enz. Gewoonlijk hoort men echter 
Anna met de lappen, - van de lappen, of -
van de lapper. In verwante rijmen in Duits
land vindt men evenzo: die Frau mit der 
Lappertasche (Hessen), die Käthe mit der 
Lappetäsche (Bergstrasse), die Mild mit der 
Lapperdäsche (Offenbach), s'Buebli mit der 
Lumpetäschen (Aargau), d'Amme mit der 
schmotzige Täsohe (Sohwaben); zie o.a. MANN

HARDT, Germ. Mythen 529, 534, 689. - Vgl. 
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verder het refrein van het zeer verbreide lied 
van het loze vissertje, dat uit vissen gaat "met 
zijnen lapzak, met zijnen knapzak, met zijnen 
rijfstok, met zijnen strijkstok, met zijne leeren, 
van dire-dom-deeren, met zijne leeren leersjes 
aan", 
2) Dronkelap, gemeen sujet. 11 't Is maar 'en 
lapzak. Bemoei je niet met die lapzakken. -
Evenzo in W.-Vlaand. 1 a p zak, drinkebroer, 
zatlap (DE BO", 536). In Oost-Friesl. betekent 
1 a ps a k, 1 a p s, zahlungsunfiihiger lump, 
armseliger wicht, dummkopf, nichtsnutziger 
mensch (KOOLMAN 2, 472). Vgl. ook Ned. 
1 a p, d ron keI a p, en bij KIL. I a p-s a e ken 
in de zin van slurpen, zachtjes drinken, leppen. 

larie, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: slordig, 
gemeen wijf, lor. 11 't Is zo'n larie. - Verder: 
vod, flard. 11 De laries hangen bij je lijf neer. 

larieben, znw. vr. Ook I a r i e man d. Plat vier
kant mandje van grof stro met twee hengsels; 
damesmand. Synon. karbies. - Een I a r i e
man dj e is in Twente een boodschappen
mand. 

lariemand, znw. vr.; zie LARIEBEN. 

Larpenven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. 11 Corne1is Heyn 
Roeleven larppenven (in Lyclassen-weer), 
Stoelb. Assend. fO 21 VO (einde 16de e.). De 
larpen ven, Polderl. Assend. IJ fO 226 VO (aO 
1600). 

las, znw. vr. Daarnaast I a s k. Verkl. I a ski e. 
Zie de wdbb. 11 Maak die balken maar met 
lasken an mekaar. De lengte van 'en lask 
bedraagt driemaal de hoogte van de balk. Je 
jas wordt te nauw; 't zeI 'et beste wezen der 
maar 'en laskie in te zetten. - Vgl. sc hot i g e 
I a s ken op SCHOTIG. 

lasband, znw. m. Gewoonlijk in de vorm I a s k
band. Verkl. laskbandje. De ijzeren 
handjes die tot meerdere stevigheid om de 
lassen van een molenroede of molenspil wor
den geslagen. 

lasijzer, znw. onz.; vgl. op SPIJKER. 

lask, znw. vr.; zie LAS. 

laskband, znw. m.; zie LASBAND. 

lasken, zw. ww.; zie LASSEN. 

lassen, zw. ww. Daarnaast I a s ken. Zie de 
wdbb. 11 Een molenroed lasken. - Evenzo ook 
i n I a s ken, inlassen. 

last, znw. onz.; zie SCHIETLAST en vgl. BORD H. 
lasteent, znw. m.; zie LASTENGELD. 

lastengeld, znW. onz. Op stoomfabrieken. Geld 
dat boven het vaste loon aan het werkvolk 
wordt uitbetaald voor elk last zaad, dat in de 
fabriek verwerkt wordt. Het I ast eng e Id 
bedraagt b.V. 2 cent voor elk last. In dezelfde 
zin spreekt men ook van I ast een ten. 

lat, znw. vr. Zie de wdbb. - Een enkelde 
1 a t, ook een lang, mager persoon, een bezem
steel. - Iet sop del a t h a I e n, het op de 
kerfstok halen, op de borg kopen. 11 Ze haalt 
alles op de lat. - Bij timmerlieden. Een 
enk e 1 del a t, smalle lat, in tegenstelling 

lapzak - leed 

met dub bel del a t ten, die de dubbele 
breedte hebben. - Vgl. de samenst. ROEF-, 

STORM-, TOCHTLAT. 

laten, st. ww. Daarnaast 1 ê ten. Zie de wdbb. 
11 Ze ken 'et liegen niet lêten. Hij heb zen geld 
op tafel leggen lêten. Leet die stoel deer maar 
staan. - Evenzo in samenst. 0 n t 1 ê ten, 1 0 s
I ê ten, enz. 

lattepik, znw. m. Hetz. als lattezager; zie aldaar. 
lattezager, znw. m. Zeker soort van houtzaag

molen. Een molen waar alleen latten gezaagd 
worden. Synon. lattepik. 

lawaaisaus, znw. vr. Een soort van saus, die 
door de arme bevolking over de aardappelen 
gegeten wordt. Meel, water, azijn en een 
weinig vet door elkaar gekookt. Synon. lolle
mansdoop; zie aldaar. - Zegsw. Kou w e 
d rok tem e t 1 a w a a i s a u s, onnodige 
drukte en bedrijvigheid. - Het woord 1 a w a a i
s a u s is ook elders gebruikelijk, b.V. in Holl. 
en in Overijsel. 

lazuur, znw. onz.; zie een zegsw. op BLAUW. 

leb, znw., vr. Zie de wdbb. - Ook een plak, 
afgesneden schijf, b.V. van dikke paling. Thans 
weinig gebruikelijk. il Geef me maar 'en leb. 
Snij de paling maar an lebben. - Zie LEBAAL. 

lebaal, znw. m. Daarnaast 1 e b e e 1. Dikke 
paling van 2 pond het stuk en zwaarder. Deze 
soort van aal heet zo, omdat zij aan lebben 
(plakken) gesneden wordt, in tegenstelling met 
dunnere soorten, waarvan men moten snijdt. I1 

Een partijtje lebaal. 
lebberen, zw. ww., intr. Daarnaast soms I u b

be ren. Slurpen, met kleine teugen drinken, 
sabbelen. !' Zit niet zo te lebberen, drink je 
glas leeg. Jantje heb zeker gien trek meer, hij 
lebbert maar wat an me borst. Ze waren zo 
lekker an 't lubberen. - Ook sabbelend zoenen. 
I1 Ze zitten maar aldeur te lebberen. - Het 
woord is ook in het Stad-Fri. gebruikelijk 
(0. Volkst. 2, 181) en komt een enkele maal 
ook in de schrijftaal voor; zie DE JAGER, Freq. 
2, 331. Meer gebruikelijk is daar echter Ie p
peren; zie aid. 339. Vgl. ook FRANCK op 
1 a b ben en lep pen. 

lebberig, bnw. Slap, verlept, van groente. 11 

Die lebberige sla had je niet kopen moeten. 
Wat ben die snijbonen lebberig. - Vgl. FRANCK 

543 op labben; DE JAGER, Freq. 2, 317 op 
I a b b eren. 

ledebrekerswerk, znw. onz. Daarnaast ook 
lee (d) b rek ers w e r k. In de zegsw. 't is 
g een led e b rek ers w e r k, het is geen 
ledebrekend, geen zwaar of ondoenlijk werk. 
11 Kom, pak an, 't is geen ledebrekerswerk. 
Die tafel te verzetten is ok gien leedbrekers
werk. - Evenzo spreekt men elders van 't is 
g een 1 ede b rek e n. 

leed, bnw. (?) In de uitdr. lee d hor en a a n 
(de Wormer). Ik geloof, dat de stadslui erg 
veul leed horen an de boeren (dat ze veel 
lelijks horen in hun uitspraak, dat hun die 
onaangenaam in de oren klinkt). - Vgl. het 



leed - lef ter 

bnw. 1 eed in de zin van onlief, onaangenaam, 
gezegd van alles wat iemand onaangenaam 
aandoet, een onaangename stemming, weerzin 
of afkeer bij hem wekt; zie Mnl. Wdb. IV, 
291 vlgg. 

leeg (I), bnw.; zie LAAG Il. 
leeg (Il), znw. Bij de zeildoekweverij. De lege 

klos van een weversspoel. Een gevulde klos 
noemt men pij p. - Ook de ledige drijlklossen 
heten leg e n. II Geef ers 'en leeg an. Daar 
valt de leeg op de grond. - V gl. LEGEBAK. 

leegwozen, zw. ww., trans. Met een hoosvat 
leegscheppen. Zie WOZEN. II Heb-je de schuit 
al leeg'ewoost, aars moet je 'et zo meteen 
doen. 

leem, znw. onz. Daarnaast I iem. Zie de wdbb. 
li Ze hebben 'et dak mit liem bestreken. - De 
vorm I i e m is ook elders in N.-Holl. gewoon; 
vgl. ook Mnl. Wdb. IV, 260. Evenzo in het 
Stad-Fri. 

leen (I), znw. Meerv. Ie n e n. Leuning, lening; 
in het bijzonder van een brug. Thans onge
bruikelijk. II Alsoo onderwijlen dickmael be
vonden wert eenige vervallen en reddeloose 
plaetsen inde Breggen ... , soo is't, dat. " soo 
wanneer daer eenigh parck (van de weg) soo 
van leen en ende deelen, ofte onderleggers is 
komen te vervallen, tot onbequame weg, ... 
den Eygenaer (dat sal moeten herstellen), 
keur v. Oostzanen (aO 1636), LAMS 715. En sal 
niemandt posten uyt-werpen, leenen breecken, 
by dage noch by nachte (aO 1644), aid. 722. -
Vgl. LENING en LEENSTOEL. 

leen (U), znw. onz. Daarnaast I i e n. In de 
naam van verschillende stukken land te Asscn
delft. Zij worden ook het Lee n I a n d ge
noemd; cen stuk dat zo heet is nog bekend. II 
tOpper leentgen, tvuyter leentgen (in Piet Jan 
Roeloftsz-weer), Stoelb. Assend. jO 7 rO (einde 
16de e.). Mary Symon Heynen, tIien of marc
kentgen (in Edelingen-weer), aid., fO 40 voo 
Dat eerste leeniant, noch tIeen daer bezijden, 
Polderl. Assend. I fO 43 rO (aO 1599). Dat 
grootste lientgen in Floren-weer, dat cleynste 
lientgen aldaer, aId., fO 245 rO (aO 1600). De 
lien in de hemmen, aid. TI jO 141 VO (aO 1600). 
- Vgl. HADR. JUNIUS, Nomencl. 269a: "a g e r 
sc r i p t u a r i u s, Al. Lehen acker dem der 
zal/er zu weiden umb ein sum gelds auff
leichet, B. Leenacker die verpacht wordt om 
een somme gelts". De stukken land die het 
1 een of lee n I a n d heten waren dus oor
spronkelijk landerijen, die in pacht of leen 
werden uitgegeven. 

leenland, znw. onz.; zie LEEN Il. 
leenstoel, znw. m. Leuningstoel, armstoel. 

Thans verouderd. Vgl. LEEN I. II Ootje zat 
altoos in 'en leenstoel. Aan 't einde van 't 
Vlek waren leen-stoelen gestelt, en tot daar 
gekomen zijnde, hield men stal, en rusten wat, 
SOETEBOOM, S. Arc. 448. - Het woord komt 
ook in de Middeeleeuwen in N.-Holl. voor. II 
Vier kreckstoelen (krukjes), een groete leen-
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stoel, VI sitkussenen, Hs. v. Egmond D, fO 17 
V O (aO 1485), KIL. vermeldt lee nes toe I, 
Ie n-s toe I. 

leep, bnw. Daarnaast I e u p. Slim, doch zonder 
de ongunstige bijbetekenis van sluw. II 't Is 'en 
leupe vent. Hij is niet erge leep (hij is wat 
onnozel). Dat's ok niet leup van je (niet ver
standig). - Vgl. LEPERD. 

leer, znw. onz.; vgl. DAAGLEER, HIELSLEER. 
Leerenakker, znw. m. Naam van een stuk land 

te Krommenie, op de Vlus. Thans onbekend. 
11 De leeren_acker, Polderl. Kromm. (aO 1680), 
fO 1. 

leers, znw. vr.; zie LAARS. 
Leestenweer, znw. onz. Naam van een weer 

lands te Assendelft. Thans onbekend. 11 Een 
stucke landts ... genaempt die markus-meedt, 
leggende in leestenweer, Hs. U. 20, fO 188 rO 

(aO 1584), provo archief. - Zie LEESTENWORF. 
Leestenworf, znw. VI. Naam van een stuk land 

te Assendelft. Thans onbekend. - Vgl. WERF. 
11 Een worff ... genaempt leesten worff, Hs. 
U. 19, fO 174 rO (aO 1580), provo archief. -
Zie LEESTENWEER. 

leeuw, znw. m.; vgl. een zegsw. op HOND. 
leeuwebek, znw. m. Zekere plant. Lis, iris 

(OUDEMANS, Flora 3, 157). Synon. waterlelie. -
Ook verschillende andere planten dragen de 
naam 1 e e uwe bek; vgl. OUDEMANS t.a.p. 2, 
324 vlgg.; VAN HALL, Landh. Flora 157 vlgg. 

leeuwerik, znw. m.; vgl. een zegsw. op BLINDE
MAN. 

lef (I), bnw. Bij vissers. Slap; een slechte hoe
danigheid van sommige platvis. II Die vis is 
lef. - Vandaar ook als znw., als benaming van 
een mindere soort van tong. I1 De lef is kleiner 
as de gewone tong. - Ook zegt men: d a t's 
'e n 1 e f zoo dj e, dat is een partijtje tong 
van mindere kwaliteit. - Evenzo heet in Oost
Friesl. de tong I af (KOOLMAN 2, 456). Vgl. bij 
KIL. ,,1 e f, j. I a f", en Fri. lef, laf, flauw 
(EPKEMA 294), Ofri., Osaks., Ags. 1 e f, moede, 
zwak, ziekelijk. 

lef (II), znw. onz. Alleen in enkele uitdruk
,kingen. Lef heb ben, het hart hebben, de 
moed hebben. 11 Twee jongens, die vechten 
willen, tarten elkaar door te zeggen: Kom op, 
heb-je lef! Heb eres lef! Heb et lef ers in je 
lijf om dat te doen. - I erna n d het lef 
a n g e ven, hem bij het vechten zijn bekomst 
geven. II Ik heb 'em 'et lef an'egeven. We 
zellen 'em 'et lef wel angeven. - Het lef e r 
a n heb ben, zijn bekomst er van hebben, er 
genoeg van hebben. I1 Ik hew 'et lef an zijn 
praatjes. - Hij heef t het lef a n, h{; is 
dronken. - Lef heb ben is ook te Amster
dam en in het Stad-Fri. bekend. Op Urk bezigt 
men lef in de 'bet. lust, zin; b.V.: "Ik aew niks 
gien lef in men werk; ik aew gien lef in men 
leef (lijf) om et te doen" (Taal- en Letterb. 6, 
38). 

lefs, bnw. en bijw.; zie LEFTS. 
letter, bnw. Linker. Thans weinig gebruikelijk. 
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11 Ik heb me lef ter hand bezeerd. 'Et staat an 
de lefter kant. - Het woord komt ook eLders 
in N.-Holl. voor. 11 Een quetsuur in zijn lef ter 
sc hoer . .. Een keur-wonde in Ariaen Sy
monsz. Marckes bovenste lip, aen die lef ter 
zijde van zijn neus ... , noch... een keur
wonde in Zaoheus CorneliS'z. zijn ,lef ter arm, 
. .. een keur-wo nt boven zijn lef ter oogh 
(Heiloo, aO 1617), LANS 301 vlg. - In het Fri. 
kent men nog lof ter (HALBERTSMA 869) en 
op Urk I u f ter (Taal- en Letterb. 6, 37). 
Evenzo Mnl. en Mnd. 1 u f ter, 1 u c h ter, 
loc h ter. - Vgl. Noord-Fri. 1 ef t, Eng. 1 ef t, 
Fri. lof t, en bij KIL. I u f t e (I u c h t e) 
h a n d. Zie voor verdere verwante vormen 
PRANCK 592 op I u b ben; SKEAT 328a op 
lef t. - Vgl. LEFTS. 

lefts (I) (uitspr. lefs), bijw. Alleen in verbinding 
met dra a ie n. Links: soms verkeerd. - Zie 
LEFTS II en LEFTER. 11 (Een timmerman, die op 
de steen zijn gereedschap slijpt, zegt tot de 
jongen die draait:) Draai eres effen lefs. (Tot 
iemand die bij het opwinden van wol het 
kil/wen in de rechterhand houdt en er met de 
linker de draad omheen windt:) Och, jongen, 
je draaie (draait) altijd lefs. (Iedere molen moet 
hebben ter voorkoming van 'brand) in de Kap 
by 't bovenwiel een goede en sufficante Pal, 
om daardoor te verhinderen het lefs of ver
keert omgaan der Mooien, Pelderscontract 
(aO 1783), Zaanl. Oudhk. - Ook op Urk is 
I u f s. links, nog gebruikelijk (Taal- en Let
terb. 6, 37). 

lefts (II) (uitspr. lefs), bnw. Verkeerd. Alleen 
nog in leftse kant (of zijde), verkeerde 
kant, onderkant. 11 Dat geweef moet je an de 
lefse kant zien! (van boven lijkt het nog wat, 
maar aan de verkeerde kant blijkt hoe slordig 
het is). Als je aan de leftse kant zitten gaat, 
hangt die schuit helegaar scheef. De lefse 
kant van je jas is nag mooi; hij ken best 
'ekeerd. - Zie LEFTS I en LEFTER. 

lefts (JII). bnw. en bijw. Ook: links, onhandig. 
11 Wat ben-je toch lefs. Dat gaat niet lefs. 

lefzoodje, znw. onz.; zie LEF I. 
leg (I), znw. m. In de uitdr. del e g heb ben, 

het bed moeten houden, wegens ongesteldheid. 
- Vgl. leggen voor liggen. 11 Vader heb 
nou al vier dagen de leg. - Evenzo del e g 
kr ij gen, ziek worden. 

leg (JI). znw. onz. Bij vissers. Een plek waarvan 
de visser bij ondervinding weet dat er zich 
veel vis ophoudt. Synon. toom. 1I Er is 'en 
goed leg in die sloot. We zellen dat leg even 
halen (er met de schuit heengaan om daar de 
vis vandaan te halen). 

legebak, znw. m. Bij de zeildoekweverij. De 
houten bak aan het weef touw, waarin de legelI 
geworpen worden, nadat ze uit de spoelen zijn 
genomen. - De bak voor de lege drijlklossen 
heet d r ij I bak; zie aldaar. 

leger, znw. m., soms ook onz. Bij de visserij. 
Een grote takkenbos, die naast een stuk land 

lefter - leggen 

in het water wordt gelegd op een plaats waar 
de vis gaarne komt. De vis nestelt dan bij 
voorkeur in die takken en wordt daar gemak
kelijk gevangen. Men schakelt daartoe de 
leger uit, of wel, men slaat er een zegen om
heen en haalt dan de takken één voor één 
door de mazen van het net, totdat alleen de 
vis in de zegen overblijft. 11 Ik heb 'en leger 
leggen in de verste sloot. We moeten 'en nuw 
leger leggen. Het leger dat er leit, moet 
op'erood worre (opgeruimd worden). Nie
mandt sal vermogen eenige zeeten in den 
Gouwe, in de braaken of dijckslooten, tot de 
sluys toe in den Overtoom, oock gene legers 
in dezelve, nog oock in eenige andere dwarse 
wateren, hoe die genaamt souden mogen zijn, 
te doen maken, dan met speciaal consent van 
Schout en Schepenen... Mede sal niemandt 
sich mogen vervorderen in of aan eenige 
legers, geschoeit ofte ongeschoeit, te schake
len of zetten, mitsgaders eenige schuyten, 
tacken, backen of korven uyt legers te vaen
den (nazien, ophalen) dan op behoorlijcke 
schakeltijdt, Hs. keur op de visscherij (West
zaanden, aO 1680), archief v. Westzaan. - Het 
woord is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk. 

11 Wert mede gekeurt de wijde Wateringh ... 
schoon en klaer op te maecken, die Legers 
ende Stoepen (d.i. de vaargeul tussen de legers 
en stoepen) tien voeten wijt (keur van Heems
kerk, aO 1660), LAMS 466. Sullen meede op de 
legers ofte stoepen inden Hecksloot, setten 
hooge palen ofte baeckens, daer by hoogh 
water merck op magh nemen, hoe naer dat de 
schuyten aende wallen zijn, omme alsoo op 
de stoepen ofte legers niets vast te raken 
(idem), aid. 457. - Verschillende stukken 
land, waarnaast een leger ligt, zijn daarnaar 
geheten. 11 Die Layckveen opte leeger (te As
sen delft), Polderl. Asselld. I fO 60 1'0. Cor
nelisge Cornelis, tmadt over den leeger (te 
Assendelft, in Benninge-weer), Maatb. Assend. 
(aO 1635). Jaep Roelesz., die leger by Symon 
Japes (bij de Hoogendijk onder Westzaanden), 
Polderl. Westz. II (aO 1629). 't Leger-akkertje 
(te Krommenie, in het Noordend), Polder/. 
Kromm. (aO 1665), fO 57. Hillegont Corne1is 
leegercampgen (te Assendelft, in Langelaander
weer), Maatb. Assend. (aO 1634). In 't leger
stuk (te Krommenie, in de Kerkbuurt), Pol
derl. Kromm. (aO 1665), fO 88. Het Legerstuk 
(op de Koog), Hs. (aO 1735.). Het Leger (stuk 
weiland onder Wormer, bij Oost-Knollendam), 
Verkopings-biljet (aO 1897). - Vgl. KORF

LEGER, RJETLEGER. 

Legerakker, Legerkamp. znw. m.; zie LEGER. 

Legerstuk, znw. onz.; zie LEGER. 

leggen, st. ww., trans. Evenals elders in de 
Holl. spreektaal kent men geen verschil tussen 
leg gen en I i g gen. De gemeenschappelijke 
vervoeging is Tegenw. tijd, i kIe 'g, j e 1 e g
ge (en Ie g-j e), hij 1 e i t, wel e g g e, j 011 i e 
1 e g g e, ze (z 0 11 i e) leg g e. VerI. tijd, ik 



leggen - lekker 

1 a g, j e 1 a g g e, h ij 1 a g, w e, j 0 11 i e, z e 
1 a g ge. Gebiedende wijs 1 e g. Verl. deelw. 
'e 1 e g e. Orrbep. wijs 1 e g g e. 11 Hij lag 
(legde) 'et op tafel. De kip heb 'en ei 'elegen 
(gelegd). - Daar leg (lig) ik op de grond. Je 
lagge nag (nog) te bed, toe ik bij je kwam. -
Zie een I a a n leg gen op LAAN J, en vgl. 
OPLEGGER, UITLEGGER. 

legger, znw. m. Zie de wdbb. - In molens met 
lopende stenen. De op het doodbed rustende, 
liggende molensteen, waarover de staande 
stenen (lopers) rondwentelen. Evenzo elders; 
zie Groot Alg. Mooienb. I, pl. 11; HARTE, 
Molenb. 66 en pl. 28 e, 29 B. Ook reeds in 
de Middeleeuwen; zie Mnl. Wdb. IV, 325. Bij 
VAN DALE vindt men I i g g erin dezelfde zin. 

leggerkuip, znw. vr. In oliemolens. De kuip of 
houten rand om de legger, waarover het ge
malen zaad wordt gestreken. Deze kuip wordt 
soms leg g e r k u i p genoemd ter onderschei
ding van de kuip om de molenkap. 11 Een 
leggerkuip met ijzeren rand, Verkopings
catal. (Zaandijk, aO 1855). 

legvild, znw. vr. Bij de papiermakerij. Benaming 
der vildell die men, meestal ten getale van 
drie, boven ell onder een post (de stapel papier 
die tegelijk geperst wordt) legt, opdat de 
uiterste vellen papiet door de pers niet onge
lük gedrukt zullen worden. De leg v i I den 
zijn gewone vilden. Leg v i I d beantwoordt 
aan een Ned. *1 i g v i I d; zie LEGGEN. 11 Eenige 
legvilden, Verkopings-catal. (O.-Zaandam, aO 

11:;09), Zaan!. Oudhk. 
legwaring, znw. vr. Meerv. leg war i n g s. Op 

een schip. De planken op het dek langs de 
boorden, de bevloering van de waring. M'en 
onderscheidt de beide rijen van planken waar
uit de legwaring bestaat (zij is twee planken 
breed) als bin n enen b u i ten leg w a
r i n g s. De buitcnlegwaring loopt langs het 
boord, de binnenlegwaring langs het ruim. 

lei (I) (uitspr. laai), znw. onz. Zie de wdbb. 11 

Schrijf 'et maar op 'et lei. 'Et lei is stukkend. 
- Ook: de plank waarop de timmerlui voor
lopig boeken wat er voor de winkel gelwald 
wordt. oj wat er bü een karwei gebruikt wordt 
enz. 11 Krullejongen, geeft 'et laai eris an. -
Ook in Oost-Friesl. is I e i onz. en niet VI. 
(KOOLMAN 2, 488). 

lei (11) (uitspr. laai), znw. vr. In de naam van 
verschillende stukken land te Assendelft en te 
Wormerveer. Thans naar het schijnt onbe
kend. \1 Te Assendeljt: Die lay, Polder!. As
send. I JO 75 rO en 354 V O (aO 1600). Die deur
schooten ley, aid. JO 78 rO. Dat wester endt 
van de lay, aid., JO 348 rO. Dat leytgen op de 
Hornsloot, aid. 11 JO 106 rO (aO 1600). De 
lay; de doorschooten ley de suydelijckste; de 
noorder doorschooten ley (in Roeien-weer); 
't c1eyne laytgen (in Huygen-weer), Maatb. 
Assend. (aO 1635). - Te Wormerveer (tussen 
de weg en de Watering bezuiden de Sluis
sloot): Een stucke lants gelegen inde laey 
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van Westzaenen, groot omtrent twee koeven, 
Hs. T. 49, JO 123 r O (aO 1592), provo archief. 
De groote lay, Polderl. Westz. V JO 638 
(begin 18de e.). De kleyne ley, aid., fO 674. 
De leyven, aid., fO 640. Een stucke landts 
ghenaemdt leybroekx dijckcamp, Hs. T. 49, 
fO 79 rO (aa 1586), provo archief. Noch 2 
ooster leybroecke, noch 2 wester leybroecke, 
Polderl. Westz. H (aO 1629). De sloot daarbij 
heet: de Leysloot, Polderl. Westz. I JO 332 
(aO 1628); evenzo Kaart v. d. Uytw. SI. 12. -
Te Krommenie waren stukken land genaamd: 
Ande Leye wegh, Polderl. Kromm. (aO 1665), 
JO 112. De Leyweg, aid. (aa 1680), JO 65. 
Elders in N.-Holl. heten verschillende wateren 
de Lei. Vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 11, waar 
een meertje op het Schermer-eiland en een 
ander onder Hensbroek "de Ley" wordt ge
noemd en onder Ursem een "Leysloot" wordt 
vermeld. Bij Petten vindt men een Leipolder; 
op kaarten uit de 17de eeuw vindt men aldaar 
"de Oude Ley" en "Nieuwe Ley". Ook in 
Fries!. en Oost-Fries!., in W.-Vlaand. e.e. 
heeft men wateren die Lei of Leyne ,heten. Van 
sommige daarvan is bekend, dat zij gedolven 
werden om het water van andere grachten af 
te leiden. KIL. vermeldt: ,,1 e y d e, I e ye, 
wat er-I e y d e, aquae ductus, aquagium". -
Of Lei ook aan de Zaan een dergelijke be .. 
tekenis heeft gehad, blijkt niet. De oude 
kaarten geven dienaangaande geen uitsluitsel. 
- Vgl. ook de samenst. VIJVERLEI. 

leibroek, znw.; zie LEI IT. 
leider, znw. m.; vgl. DONDERLEIDER, PIJPLEIDER. 
leideur, znw. vr. Een soort van kleine sluis. 

Thans verouderd. Synon. treddeur. 11 Sluysen, 
Duyckeren, ende Leydeuren, Pril'. v. Westz. 
200 (aO 1632). 

ieigoot, znw. vr. Een goot om vloeistoffen naar 
een andere plaats te leiden. I1 Aan de voor- en 
achterzijde (van het huis) een goot aan te 
brengen, ... alsmede 2 leigoten, zwaar 6V2 bij 
12 duim, voor ieder end (zükant val! het huis) 
'heenloopende naar de achtergoot; vanuit deze 
goot te maken nog een leigoot, zwaar 6V2 bij 
12 duim, met een hangpomp van 23-streeps 
vurenhout in den (regen)bak, Hs. bestek ar
beiderswoning (Wormerveer, 19de e.). - In 
een papiermolen: de goot waardoor de papier
stof uit de roerbak in de schepkuip wordt 
geleid. 11 Een goot tot de roerbak, met sijn 
leygoot. Hs. in vent. papiermolen (aa 1774), 
verz. Honig. 

leiïg" bnw. Term bij de stijfselmakerij; zie op 
HaPPIG. 

leisloot, leiven" znw. vr.; zie LEI IJ. 
leiweg, znw. m.; zie LEI IJ. 
lek, bnw. Daarnaast soms I i k. Zie de wdbb. 

I: De oliebak is lik. - Vgl. een zegsw. op 
KOOI. 

lekker, bnw. en bijw. Aangenaam, pleizierig, 
prettig; van alles, niet alleen van smaak of 
reuk. I1 Wat 'en lekker ketje (pretje). Ze heb-
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ben zo'n lekkere tuin. Der ben zukke lekkere 
ijzers onder me 'schaatsen. Dit is toch zo'n 
lekkere pen. Een lekker boek. Lekker hè, dat 
we vanmiddag gien school hebben. Ik ben niet 
lekker (ik voel mij onwel). - Zo ook elders 
gebruikelijk. 

lekstien, znw. m. Bijvorm van Ned. I i kst een. 
Granssteen, grote platte glaskogel om glad te 
maken. 

Leleven, znw. vr.; zie LILLEVEN. 

lelijk, bnw.; vgl. LILLIK. 

lemieren, zw. ww., intr. Daarnaast soms kl e
mie ren. Alleen in de uitdr. met het 
I e mie ren van de dag, met het krieken, 
het ochtendgloren. 11 Mit 'et lemieren van de 
dag zat-i al te vissen. - Ook elders in N.-HoU. 
(Taalgids 1, 282). De uitdr. komt ook voor bij 
VAN RIEBEEK, Dagverhaal 1, 246: "Saterdach 
den 4en (Oct. 1653) met lemieren van den 
dagh bevonden we ons tusschen 't Dassen
eylandt ende 't vaste lant te wesen". Bij VAN 

DALE wordt vermeld "het lumieren van den 
dag". - Vgl. Fra. 1 u m i è r e, licht. In het 
Mnl. is 1 e mie r e, 1 u mie r e gebruikelijk in 
de zin van lichtgat in het vizier van een helm. 

Lemmenven, znw. vr.; zie LEMME-VEN. 

Lemme-ven, znw. vr. Daarnaast L e mme n- en 
Lam men ven. N aam van versohillende 
stukken land. Thans naar het schijnt onbe
kend. 11 Onder Oostzaanden,' Aris Willemsz. 
slommeringh 412, 7 (roeden), noch sijn lemme 
ven 887,7 (roeden), ... noch de lemme ven 
625 (roeden),... een lemmen ven 525 (roe
den), Polderl. Oostz. I (17de e.). - Te West
zaan in de Oosterwillis, bij de Hoogendijk: 
Noch lammen ven in die willes 1217 (roeden), 
noch lemmen ven 1247 (roeden), Polderl. 
Westz. 11 (aO 1629). 

lemmig, bnw. Saai, temerig; van personen. 11 

't Is zo'n Iemmige vent. - Het ww. Ie mme n, 
zeuren (zie VAN DALE, OUDEMANS) schijnt niet 
meer bekend te zijn. 

lemoenkant, znw. m. In de de uitdr. 't i s van 
del e moe n kan t, het is de familie van de 
koude kant, aangetrouwde familie. - Vgl. 
LEMOENZI]DE. 

lemoenzijde, znw. vr. In de uitdr. g a a nma a r 
wat a n del e moe n z ij d e (ook I i moe n
zij de), ga wat verder weg, ik wil je zo dicht 
niet bij me hebben. - Le moe n is hier wel 
het 1 a moe n of 1 e moe n, de disselboom 
van een wagen. 

lenen, zw. ww., trans. Daarnaast 1 i ene n. Zie 
de wdbb. 11 Mag ik je mes lienen? Ik heb 'en 
gulden van 'em 'eliend. - Evenzo in de aflei
dingen en samenstellingen. V gl. LIEN Il. - De 
vorm 1 i ene n is ook elders in N.-Holl. en 
in het Stad-FrL gebruikelijk, en komt ook in 
de Middeleeuwen herhaaldelijk in Holl. stuk
ken voor. 

lengte, znw. vr. Daarnaast 1 a n g t e. Zie de 
wdbb. 11 't Is tocih zo'n magere spriet, hij 
groeit aIIienig in de langte. Soo in langte als 

lekker - Ierf 

in breedte, SOETEBOOM, S. Arc. (ed. 1702), 539. 
(Sy sullen) de voorsz. Wtwateringh... laten 
schieten ende maecken, tot soodanighe wijte 
ende langte, als d'voorsz. Mannen bevinden 
sullen te behooren, Priv. van Westz. 501 (aO 
1650). - Vgl. Mnl. Wdb. op I a n g ede en 
I anc t e. 

lenig, bijw. Ook in verkl. Ie n i g jes (uitspr. 
lénachies). Langzaam, zachtjes. 11 De machine 
behoeft, als het (aanzetten) met de hand ge
beurt, slechts lenigjes te gaan, Arbeids-enquête 
(aO 1891),2280, - Lenig an, lenigjes 
a n, zoetjes aan, langzaam aan. 11 Zo lenig an 
komme we der toch. Je ken wel al (over het 
ijs) nê Amsterdam rije (rijden), maar lenigjes 
an: je moete nag goed uitkijken. - Evenzo 
hogerop in N.-HoI!. 

lening, znw vr. Meerv. Ie n i n g s. Leuning. -
Vgl. LEEN I. 11 Een breg (brug) zonder lenings. 
Breek de lening niet. - De vorm I e n i n g is 
ook verderop in N.-Holl. bekend en waar
schijnlijk ook elders, daar hij door VAN DALE 

wordt vermeld. 11 De leninck aen de trap van 
het heylich sacramenthuys (Haarlem, 'aa 
1576), Bijdr. v. h. Bisdom Haarlem 4, 59. -
V gl. STELLINGLENING. 

-Ientig, vg!. PENTELENTIG. 

lepel, znw. m. Zie de wdbb. - In verk!. lep e 1-
t j e ook de vrucht van de esdoorn, die daar
naar ook 1 epe I t jes b oom wordt genoemd. 
- Vg!. de sarnenst. PLUTSLEPEL, ZUCHTLEPEL. 

lepelblad, znw, onz. Zekere plant. Tasjeskruid, 
Lat. CapselIa bursa pastoris (VAN HALL, Landh. 
Flora 25). - Synon. vork-en-lepeltjes, stroop
likkers. - De plant is genoemd naar haar 
lepelvormige hauwtjes en draagt ook elders 
dergelijke namen: in Gron. 1 epe I b I a d en 
t u i n lep e I t jes, in Fries!. lep e I die f j e, 
in Oost-Fries!. I ä pel k e s. 

Lepelkooi, alleen in het meerv. deL epe I
k ooi e n, naam van een stuk land te Jisp. 
Vg!. KOOI. 

lepelrak, znw. onz. Meestal in verkl. 1 epe l
r a k kie. Het houten rekje met gaten, waarin 
de pollepels worden gehangen of gezet. -
Overdrachtelijk: aan molens. Een klamp ach
ter aan de molenroeden dicht bij de as, met 
twee gaten, waardoor de touwen der zeilen 
worden gestoken. 

lepeltjesboom, znw. m. Esdoorn. Zie LEPEL. 

leperd, znw. m. Daarnaast I e u per d. Slim
merd. Zie LEEP. 11 Hij is ok gien leuperd. -
Zegsw. Als leperdje dood is, dan 
kr ij goj ij dep I a a t s; schertsend gezegd 
tegen een slimmerd. 

lerf, znw. Masker, vermomming. Alleen in de 
uitdr. 0 n der Ier ven e n ver ven b e
dek t g a a n. Thans onbekend. 11 De Vrede
liefde ging bedekt onder lerven en verven by 
veeIe, en men stelde met schijn van dien te 
begeren haer den voet, SOETEBOOM, Ned. 
Schout. 658. - V gl. bij KIL. ,,1 e r v e, j. 
larve" en "larve, larwe, larva, lamia". 



lerp -leut 

lerp, znw. vr. Tong. Soms zegt men 'O'Ok si e r p. 
ii Steek je lerp ers uit. Wat 'en lange lerp. Hou 
die slerp maar binnen. - Ook in de samenst. 
koe i e Ier p, koeietong. - Bij de 17 de-eeuwse 
schrijvers vindt men in dezelfde zin 1 erf. 11 

Ik geef je strak een jaap in je bek, datter de 
Ie rf deur hangt, EERNAGIE, Het Huwelijk 
sluyten 59. De k'Oeije lerv' vergeet den hon
gersn'Ood en soekt niet naa de sla'Ot, SIX VAN 
CHANDELIER, Poesy 102. - L e r p komt bij 
HOOFT vo'Or in de zin van leren riem, zweep; 
zie Uitlegk. Wdb. 2, 206. Evenzo vermeldt 
VAN DALE, doch als weinig gebruikelijk: 
,,1 arp, zweep, gesel, roede; slag, klap, oor
vijg". In Gron. verstaat men onder 1 arp een 
brok, stuk vlees of brood: "Snie mie d'r maar 
'n larp of" (MOLEMA 238). 

lerpen, zw. ww. Likken, sahbelend zoenen. 
Synon. lemmeren, zoemelen. Vgl. LERP. 11 Wat 
zitten die twee daar weer te lerpen. - Vgl. 
OPLERPEN. 

lessent, bijw.; zie LESTENT. 
lessie, znw. 'Onz.; zie LEST n. 
lest (J), bnw. en bijw. Laatst. 11 Piet is eerst, ik 

tweed en Jan lest. Lest heugt best. As je mit je 
meerdere ruzie zoeke (zoekt), ben-je alto'Os lest 
(trekt men aan het kortste end). Ik heb er lest 
nag 'eweest. - De v'Orm les t is 'O'Ok elders 
gebruikelijk, en k'Omt reeds in het Mnl. vo'Or 
(Mnl. Wdb. IV, 408). 

lest (IJ), znw. Meestal in verkl. les s i e. - 1) 
Restje, kliekje, van eten. 11 Een lest eten 'Op
snidderen (opwarmen). 't Is de moeite niet 
zo'n klein lessie over te laten; ik zeI 'et maar 
opeten. De appeltjes is 'en lessie van gister. 
Warm de lessies maar 'Op. - Zegsw. als men 
iets 'Onaangenaams moet d'Oen (ironisch): I k 
heb net zo lief 'en vet lessie. - Even
zo elders in N.-Holl. 
2) De laatste klap; bij het naar huis gaan van 
schoolkinderen. Terwijl zij elkaar de laatste 
klap trachten te geven, zeggen ze "Iessie", 'Of 
ook wel "Iaa(t)ste lessie uit de pan, morgen 
krijg-je er weer wat van". Dit les s i e s 
ge ven is 'O'Ok in andere delen van ons land 
'Onder de kinderen in zwang. 

lestent, bijw. Gewoonlijk in de vorm les sen t. 
Onlangs, laatst. :1 Lessent het-i nag bij me 
'weest. Ik heb 'et 'ek acht, toe ik lessent in 
stad was. - Les sen t en les ten t is in ge
heel N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 63; Taal
gids 1, 282). Les ten t hoort men ook elders, 
b.V. in het Stad-Fri. en in Overijsel (TE WIN
KEL, Nieuw Taalk. Magaz. 3, 231). Ook bij 
oudere schrijvers komt het woord dikwijls 
voor; vgl. 'OUDEMANS, Wdb. op Bredero 209 en 
DE JAGER, Taalk. Magaz. 1, 134. 

let, znw. Alleen in de uitdr. er I e i tie top, 
er ligt een glans van gezondheid over; van 
koeien en van kleine kinderen gezegd. - Let 
is hetzelfde woord als Ofri. w 1 i t i, w I i t e, 
schoonheid, Ags w I i t e, aangezicht, glans, 
schoonheid, Got. w I i t s, aangezicht. In samen-
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stelling komt het woord ook voor in Ags. 
a n d w I i t a, m, waarnaast Ono. a n d I i t, 
Gat. a n d a wie i z n, Hgd. a n t I i t Z., 'Onz. 

leten, st. ww.; zie LATEN. 
letten, zw. ww.; vgl. VERLETTEN. 
leugennaad, znw. m. Daarnaast 1 e u g e n

n ti e d. Bij schippers. Valse, nagemaakte naad. 
Ter versiering brengt men in de boegplanken 
van een schuit insnijdingen aan, gelijk aan de 
echte naden tussen de planken, en doet men 
het daardoor voorkomen alsof de betimmering 
uit smalle plankjes bestaat. Evenzo wordt een 
grote baan in het zeil voor het mooi door 
leugennaden in smalle banen verdeeld. Zelfs 
voor een geoefend oog zijn de leugennaden 
bijna niet van de echte te onderkennen. 

*Ieuken, leukeren, zw. ww.; vgl. OPLEUKEN, 
'OPLEUKEREN. 

leup, bnw.; zie LEEP. 
leuperd, znw. m.; zie LEPERD. 
leur, znw. vr. Zie de wdibb. - Ze,gsw. 0 mee n 

I e ure n ze u r, om een kleinigheid. Thans 
ongebruikelijk. 11 (Een klappaert) brengt, om 
maer een leur en seur, de lieden dikmael in 
ge treur, SCHAAP, Bloemt. 82. Iek gingh oock 
menighmael een groote twist aenvaerden, om 
maer een leur en seur, aid. 217. - De uitdr. is 
ook bij de 17de-eeuwse Amsterdammers ge
bruikelijk, zie OUDEMANS, Wdb. op Bredero 
210. 

leus, znw. vr.; vgl. LOOS. 
leusgondel, znw. vr. Zeker vissersvaartuig. Eel/ 

gondel waarmede men uit leuzen gaat; zie 
LEUZEN. 

leusnet, znw. onz. Daarnaast ook I u i s net. 
Een soort van net om aa7 te vangen, dat onder 
de verboden netten (stroopnetten) wordt ge
rekend. Volgens de verordeningen moet men 
aal vangen met de aalzegen, d.i. in het midden 
van het net. Het I e us net nu vangt de aal 
aan het begin van het net, wat verb'Oden is. 
Volgens de vissers is het leuzen echter 'On
schadelijker dan het vissen met de wettige 
netten. Vgl. LEUZEN. :1 Neem de leus netten 
mee, want we gane leuzen. Niemant (sal) hem 
vervordere van den 4den April af, met eenig 
loopent want, soa zegens, sohakels, leus
netten, kuylen, worp-netten, ofte met andere 
diergelyke netten te vissen (keur v. 1659), 
Handv. v. Assend. 221. Seegens, leusnetten, 
schaeckels, schutnetten, foetseis en fuycken, 
Hs. ampliatie v. 1687 op een keur v. 1682, 
archief v. Assendelft. - Het woord is ook 
elders in N.-Holl. gebruikelijk. 11 Schrob
netten, Loys-netten, Werp-netten, Treck
zegens, Toogh-zeegens, Schaeekels, Fuycken 
(keur, 17de e.), Handv. v. Ench. 344a. 

leut, znw. vr. - 1) Pret, pleizier. Alleen in ver
binding met heb ben. 11 Ik heb van me leven 
zo'n leut niet 'ehad as toe (toen). - Het woord 
is ook elders in Hall. gebruikelijk, b.V. te 
Dordrecht, waar men van I e u t of I u t 
heb ben spreekt (Taalgids 4, 39), en op 
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Overflakkee (&h. t. W. 1, 158). In Vlaand. 
zegt men I e u t e heb ben en 0 m del e u t e, 
voor de grap (SCHUERMANS 335), in Zeeuws
Vlaand. ook voo r del e u teen u i t de 
I e u t e (VAN DALE). 

2) Koffie en melk door elkaar gekookt; opge
warmde koffie. - Soms ook verse koffie. 11 

Wil-je nag 'en koppie leut? - L e u t met 
sas, koffie, melk en suiker door elkaar ge
kookt, welke betekenis ook wel aan I e u t 
alleen wordt geheoht. - L e u t met hip P i e s, 
(verse) koffie met suiker (oorspronkelijk met 
kl'uitjes). - Dit 1 e u t zal wel hetzelfde woord 
zijn als het vorige. V g!. t r 0 0 s t, dat even
eens een benaming voor koffie is. - Te Haar
lem zegt men: "kom-je eens een leut je bij me 
drinken (d.i. koffiedrinken)? - Vgl. KOFFIE

LEUT. 

leutkan, znw. vr. Koffiekan. Zie LEUT, 2. 11 Zet 
de leutkan maar op 'et vuur. 

leuver, znw. m. Alleen in het meerv. 1 e u ver s. 
Daarnaast soms ook 1 e u vel s. Op een 
binnenvaartuig. Zekere korte touwen boven 
langs de fok, waarmede deze langs de stag 
naar boven wordt gehesen. - De I e u ver s 
doen dezelfde dienst aan de fok als de r a
b a n den aan de bezaan. - Het woord is ook 
elders bekend; vg!. VAN LENNEP, Zeemans
wdb. 127: ,,1 e u ver s, oogen met yzeren 
kousen in de lijken der zeilen, waarin boelijns, 
gordings enz. worden vasvgemaaJkt". Ook bij 
de zeilsport ,is het woord zeer gebmikelijk. 

leuzen, zw. ww., intr. Daarnaast ook 1 u i zen. 
Vissen met het leusnet. Zie LEUSNET. '! We 
gane uit leuzen. We hebben 'eleusd, maar niet 
veul eel 'evongen. - Het woord is ook elders 
in N.-Holl. in gebruik; vgl. Handv. v. Ench. 
347a: "Soo wanneer yemandt bevonden soude 
werden contrarie dese Keure te togen, loy
schen ofte visschen,... sal de selve worden 
opgebraght ende te Recht gestelt" (keur v. 
Enkhuizen, 17de e.). 

leven (I), znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 't 1 s 
'e t nat u u r I ij kei e ven; gezegd van 
iemand waar niets bij zit, die het leven heeft, 
maar verder niet de minste gaven of talenten, 
een onnozele hals, een sukkel, een domkop. 

leven (11), zw. ww. Zie de wdbb. - Zegsw. (van 
iemand die zorgeloos leeft): Wie 'e t I a n g s t 
leeft heb toch alles: die bouwt 
van 'et stadhuis 'en kippehok, waar_ 
om zou ik zuinig leven? ik kan toch niets 
meenemen in het graf. 

Levendig, bnw. Levend. 11 't Is honderd wonder, 
dat-i der levendig onder vandaan 'ekommen 
is. Die vis is nog wel levendig, hoor, je ken 
ze gerust kopen. Daer sijn noch levendige 
oogen, die 't wel gesien hebben, SOETEBOOM, 

S. Arc. 186. - Volgens VAN DALE is het ge
bruik van I e ven d i g in deze zin thans alleen 
tot de gewestelijke taal beperkt. Zie echter de 
Handelingen van het xlvde Taalk. Congres 55, 
waar wordt geconstateerd, dat deze bet. in 

leut -licht 

geheel Noord-Neder!. bekend is. - Vg!. Hgd. 
leb end i g. 

Leverzee, znw. vr. Naam van enige bij elkaar 
gelegen stukken weiland te Assendelft, in de 
Noorderpolder. 11 De Leverzee. De voorste en 
de achterste Leverzee. - Claes Janttes, die 
leeverzee; Olaes Derexen Mols leeverzee, 
Stoelb. Assend. fO 53 rO (einde 16de e.). - Bij 
middeleeuwse schrijvers wordt herhaaldelijk 
melding gemaakt van de Lever zee, een 
mythisch water dat de aarde als een band 
omgeeft en zo vol gewassen, dat men er niet 
door varen kan; zie MÜLLENHOFF, Deutsche 
Altertllmskllnde I, 410-425. Wellicht waren 
dus ook aan de benaming van dit stuk land 
eertijds bijgelovige voorstellingen verbonden. 
Tegenwoordig vertoont de Leverzee noch in 
gesteldheid, noch in vorm iets bijzonders. Of 
,hier dus vroeger een volgegroeide poel was, 
die men bij de Leverzee vergeleek, blijkt niet. 
In Westfalen heet zekere plant (TremelIa 
nostoc. Linn.), een wiersoort die op vochtige 
gronden voorkomt en na regen tot een groene 
geleiachtige massa opzw'elt, I e ver s ê of I i b
be r s ê (MÜLLENHOFP, t.a.p. 422). 

lezen, st. ww. Zie de wdbb. - Soms in de zin 
van bidden. 11 We moeten nag lezen. Evenzo 
elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 283). Ook in de 
17de e.; vg!. OUDEMANS, Wdb. op Bredero 208. 
In het Mn!. is 1 e sen in deze betekenis zeer 
gewoon. Ook voor: bijbel lezen. 11 Er is bij 
zen begrafenis niet 'elezen, loof ik. - Vgl. de 
samenst. VERLEZEN. 

Libbertje del, vg!. DEL I 2. 
licht (I), znw. onz. Zie de wdbb. Doch men 

zegt i n den I i c h t en u i t den 1 i c h t, die 
wel als 'archaïsmen (een oude 3de naamv.) te 
beschouwen zijn, daar 1 i c h t steeds het onz. 
geslacht schijnt te hebben. 11 Je stane me in de 
licht. Gaan (ga) wat uit de licht. - Zo ook in 
het Stad-Fri. - Tot iemand met rood haar zegt 
men: "Je hebbe (hebt) hier vrij licht bij dag". 
V gl. bij HARREBOMEE, 2, 21: "hij heeft vrij 
licht, als de zon schijnt'. - Zie de samen st. 
KATERLICHT en LICHTJESKERMIS, en vergelijk 
LOCHT 11. 

licht (II), znw. onz. Ook wel koe I i eh t. De 
nageboorte, de slijm- en watervliezen die /la 
het kalven worden uitgedreven. - Evenzo 
verderop in N.-HoIL (BOUMAN 63). Vgl. ook 
BERKHEY, Nat. Hist. 7, 352: "In Noordholland 
hebben vele Landlieden de gewoonte, om, als 
de Koe met het licht blijft staan, groene 
erwten met spek te kooken en het sop hiervan 
aan de Koe te drinken te geven; dan wij be
schouwen dit als wel geschikt tot eenige ver
zachting der smart, maar niet tot afscheiding 
of uitdrijving eener vastzittende of te rug ge
houdene nageboorte." - Het woord is ook 
elders bekend; vgl. KOOLMAN 2, 508 op I i g 1. 

licht (lIl), znw. m. - 1) In een papiermolen. 
Een inrichting aan de maalbak, waardoor men 
de rol kan lichten en verstellen, naarmate de 



licht - liesig 

papierstof fijner of grover gemalen moet 
worden. De beide onderdelen van de I ie h t 
heten bin n e n- en b u i ten I i c h t; zie 
aldaar. - Vgl. Groot Alg. Moolenb. I, pI. 4. 
2) In een pelmolen. Een toestel om de pars 
(pers) te lichten en daardoor de molen, als hij 
staat op zijn zaad, weer aan de gang te 
brengen. Iedere steen heeft zijn eigen I i c h t. 
Evenzo in een grutterij. - Vgl. LICHTSTOK. 

lichten, zw. ww. Zie de wdbb. - Bij vissers. 
F u i ken I i c h ten, hetz. als schouwen; zie 
aldaar. De fuiken ophalen. 11 We gane te 
lichten. - In de algemene taal wordt f u i ken 
I i c h ten gebruikt in de zin van de in de 
fuiken zijnde vis stelen. - Als de lucht oplicht 
(lichter wordt, tilt) zegt men schertsend: 
Jonges, de lucht licht: help ers 'en handje. 

lichtenschap, znw. vr. Daarnaast I i c h t e n
ski p. Ook wel v e rl i c h tin g s c hap. Ver
lichting. 11 Dat drankie heb me lichtenschap 
'egeven. - L i c h ten s c hap is ook elders in 
N.-Holi. en in Fries!. gebruikelijk (Navorscher 
8, 183; 9,27). 

lichtjeskermis (uitspr. licchiesker(ra)mas), znw. 
vr. De kermis bij avond, als de kramen en 
spellen verlicht zijn. 11 De licchieskeIlJIlis is 
nag niet begonnen. Gaan je mee na de licchies
kerremis? 

lichtstok, znw. m. In een pelmolen en een 
grutterij. De stok, die als hefboom gebruikt 
wordt bij het lichten van de pars; rie LICHT TIl. 
- De ondel'delen van de licht staan afgebeeld 
in Groot Volk. Mooienb. Il, pl. 9 onder de 
benaming s c hor t s toe I en s c hor t s tok. 
1I As je op de liohtstok zitten gane, dan gaat 
de pars opperdan (naar boven). - Het woord is 
ook elders gebruikelijk; vgl. HARTE, Molenb. 
lOa. 

lidderen, zw. WW., intr. Lillend heen en weer 
bewegen, trillen, beven. 11 Ik most zo lachen, 
dat de darmpies in me lijf lidderden. De grond 
liddert as er 'en kar voorbijgaat. As je op die 
dijk danse (danst), dan Iiddert-i. Zit toch stil, 
de tafel liddert. De pudding is zo slap, dat-i 
lidderen ken. Hij zat te lidderen op zen stoel 
(van de koorts). Hij lidderde van de kou. -
Evenzo elders in N.-HolI. (Navorscher 6, 332; 
BOUMAN 63). - Vgl. GOLFJE-LIDDER, IJSJE
LlDDER. 

lief, znw. onz. Aanspraak voor een kind. Synon. 
zoet en oud; zie aldaar. 11 Wat is er, lief? Lief, 
kom maar bij je moeder. - Vgl. ZOETELIEF. 

liegebel (uitspr. liegabel), znw. m. en vr. Leuge
naar. Synon. jokkebel. 11 't Is 'en liegebel. 
Liegebel komt in de hel; bij alle dooie scha
pen, daar moet je 's nachts bij slapen (scheld
rijm). - Evenzo elders in N.-Holl. Het woord 
is op dezelfde wijze gevormd als mor s e
bel. 

liegen, st. WW.; zie een zegsw. op LUIS. 
liem (1), znw. onz.; zie LEEM. 
fiem (11), znw. vr.; zie LIJM. 
liemen, zw. WW.; zie LIJM. 
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liemgoed, liemkamer, liemkokerij, znw.; zie 
LIJM. 

Liemland, znw. onz.; zie LIJM. 
lien, znw. onz.; zie LEEN 11. 
lienen, zw. ww.; zie LENEN. 
liep, bnw. Scheef getrokken, verkeerde plooien 

hebbende; b.V. van goed dat in de was ongelijk 
gekrompen is. 11 Dat gordijn is liep. - L iep 
luidt in Ned. vorm I ij p, doch is alleen ge
westelijk ,bekend; b.V. Vla. I ij p, naast lee p, 
scheve of kwade vouwen hebbende (DE BO", 
558 en 542; SCHUERMANS 339a en 331b). Hier
bij behoort waarschijnlijk ook Fri., Gron., 
Oost-Fri., Geld.-Overijs. I iep e n, een scheve 
mond trekken, beginnen te schreien (MOLEMA 
244 en 539; KOOLMAN 2, 515; GALLÉE 26). 

lier, znw. m. Daarnaast I ier t, I ier i e en 
I ier i e b oom. Alleen in de uitdr. 't i s (of 
wat) een I a n g e li e r (li e r t, li e ri e, 
I ier i e b oom), van iemand die lang en smal 
is. - Te Zaandam noemt men ook het spel dat 
elders slingeren heet I a n gel ier i e. Een 
lange rij van jongens loopt daarbij hand aan 
hand in allerlei kronkelingen heen en weer, 
om aan een der uiteinden een sterk slinge
rende beweging te geven. - L a n gel ier of 
I ier e b oom voor een lang persoon is ook 
elders bekend, b.V. te Amsterdam. In zeker 
kinderrijm over de vingers (VAN VLOTEN, 
Baker- en Kinderrijmen" 11) heet de middelste 
vinger 1 a n g e li e r i e b oom. 

lieren, zw. ww. intr. Luid en lustig zingen. !I 
0, die meid is zo vrolijk, die liert zo'n hele 
dag. As die twee bij mekaar bennen dan 
lieren ze wat of. - Vgl. Ned. tierelieren, 
zingen als een leeuwerik, en I ier e n, op de 
lier (orgel) spelen, de lier draaien. - Ook 
slingeren, het touw draaien bij het touwtje
springen. 11 De bocht is zo slap: lier wat 
harder. 

lierie, lierieboom, znw. m.; zie LIER. 
liert, znw. m.; zie LIER. 
lies, znw. vr. Meerv. I i ez e n. Daarnaast in 

lisp en Worm er I u u s, meerv. I u zen. Soms 
ook I u s, meerv. I u s sen. Zekere grassoort, 
met spits toelopende brede bladen en een 
dikke nerf van achter, Lat. Glyceria specta
bi/is (OUDEMANS, Flora 3, 267; VAN HALL, 
Landh. Flora 259). 11 Wat groeien der 'en 
luzen op dat land. Lussen geven slecht hooi. 
- Ook als naam van twee stukken aaneen ge
damd land te Wormer: deL u u s jes. Wel 
zo genoemd omdat er veel luus op groeide. 
Vgl. LIESKAMP, LIESIG en LUSSIG. - L i es is als 
benaming van dit gras algemeen gebruikelijk. 
KIL. vermeldt I i s in de zin van carex, d.i. 
rietgras, zegge; evenzo heeft VAN DALE: I i s
g ras, rietgras. In de 17 de e. vindt men in 
dezelfde zin ook I i e zen. Zie verder over de 
verwante vormen FRANCK 581 op LIS. 

Iiesig, bnw. Met lies begroeid. Zie LIES. - In de 
naam van een stuk land te Assendelft; thans 
onbekend. I1 Roeloff Henricx, tlyssige meedt-
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gen, Stoelb. Assend. fO 38 rO (einde 16de e.). 
Dat liessige meedtgen, Polderl. Assend. I 
f O 270 V O (aO 1600). - Synon. lussig; zie 
aldaar. 

Liesklamp, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. Vgl. LIES. 11 

HilIegont CorneIis liescampgen (in Lange
laander-weer), Maatb. Assend. (aa 1634). 

Lieuwers. Naam van een stuk land te Oost
Zaandam. Thans onbekend. 11 In Claes Han
nen-weir, liewers, Polderl. Oostz. I (17de e.). 

lieverlaad (van -), bijw. uitdr. Daarnaast ook 
van lieverlade (waaruit lieverlaad 
op de gewone N.-Holl. wijze is afgekort), 
van 1 i e v e rl a en van I i e ver del a. Van 
lieverlede, langzamerhand. 11 Van lieverlaad 
kwammen der toch wat meer mensen. Van 
liever lade wordt 'et toch wat kouwer. Och, 
van lieverla zeI zijn mond wel wat loskom
men. Van lieverdela gongen ze weer op huis 
of. - In het Mn!. komt de uitdr. met (of bi) 
I i e ver 1 ad e dikwijls voor. Ev·enzo zegt men 
in Oost-Fries!. mi t I ê fe r I a d e. De uitdr. 
is waarschijnlijk van Fri. oorsprong; vgl. over 
de afleiding FRANCK op 1 i e ver led e en Mnl. 
Wdb. op I a d e. 

liggen, st. WW.; zie LEGGEN, en vgl. de samenst. 
INLIGGEN. 

*Iigvild, znw. vr.; zie LEGVILD. 
lijden, st. ww.; vgl. kus t I ij den op KUST. 
lijf, znw. onz. Zie de wdhb. - 1) Lichaam. 11 Ik 

ken et an me laif wel voele, dat het al laat is 
(zo vermoeid ben ik), Sch. t. W. 280. Zit op 
je ei·gen lijf (hang, leun niet op me). - Dat 
ken-je wel uit je lijf laten (doe dat maar niet). 
Nou hoor, dat zel-i ok wel uit zijn lijf laten 
(hij zal wel zo wijs zijn dat niet te doen). -
Zegsw. Pij n in 't 1 ijl (l ij f vol, hou va s t, 
of 1 ij f hou den) heb ben, bezorgd zijn, 
onnodige drukte hebben. 11 Heb nou maar 
gien pijn in je lijf: 't is ommers 'en ding van 
niks. Ze zag er zo toe (tegen) op; maar dat 
mens heb ok overal zo'n "lijf vol, houvast" 
over. Wat het ze weer 'en lijf houwe over dat 
zieke kind. - D a ark 0 m t hij ook nog 
met z ij n zie kei ij f, minachtend gezegd 
als iemand, van wiens hulp men niets ver
wacht, sukkelend komt aanlopen om ook een 
handje te helpen. - Vgl. de samenst. ACHTER-, 
MIDDEL- en VOORLIJF. 
2) In een oliemolen. He t z a a d mal e nop 
zij n 1 ij f, een partij zaad vermalen zonder 
toevoeging van zaad van een ander soort. 11 

Je moete die Petersburger (petersburger lijn
zaad) op zijn lijf malen. - Vgl. andere zegsw. 
op AAN, APPEL, BOT en DUN. 
3) Baarmoeder; van koeien. Vgl. BIETLIJF. 11 

Het lijf is van de koe (wanneer na het afkal
ven de draagzak naar buiten schiet). Steek 'et 
lijf er weer in. - Evenzo verderop in N.-Holl. 
(BOUMAN 63), in Oost-Fries!. (KOOLMAN 2, 
507) en waarschijnlijk ook elders. 
Vgl. de samenst. BEDELAARS-, HAAK-, MIDDEL-, 

liesig - lijn 

PRENTELIJF, en vgl. As sen del ver I ij f j e 
op ASSENDELFT. 

lijken, st. ww. Zie de wdbb. - Lijk e n met de 
inf. wordt niet alleen gezegd van iets dat 
sc h ij nt te zijn, maar ook van wat werkelijk 
zo is. !I Het lijkt wel te regenen (terwijl men 
ziet dat het stortregent). Je lijke (lijkt) wel 
zonder boezelaar te wezen (terwijl de spreek
ster ziet, dat de aangesprokene geen boezelaar 
om heeft). Ik lijk wel koud (ik begin koud te 
worden). - Zegsw. Wat 1 ij kth e t toe h 
wei n i g! (nI. op een behoorlijke handelwijze); 
gezegd als iemand wat verkeerds doet. -
Evenzo in het Stad-Fri. 

lijkenen, zw. ww. Lijken. Weinig gebruikelijk. 
IIWel nou! die Schepenen van Oostaenen 
lykenen wyzer te zyn, as euse (uize, onze) 
Schepenen van Westsaenen, Schuytpraatje 18. 
Wel dat lykend nergens na, aid. 19. -
L ij ken e n komt bij verschillende oudere en 
nieuwe Holl. schrijvers voor; zie DE JAGER, 
Freq. 2, 802. 

lijkes, bijw.; zie ALLIJK. 
lijm, znw. vr. Zie de wdbb. Dikwijls nog met de 

oude uitspr. I iem. 11 Smeer der maar wat 
liem op. - Evenzo bij de papiermakerij in de 
afleidingen: I i e men (papier lijmen), I i e m
go e d (beenderen en huiden waarvan lijm 
wordt gekookt), I i e m kam e r (kamer waar 
het papier wordt gelijmd), 1 i e m kok e rij, 
liemketel, liempars (pers voor het ge
lijmde papier), enz. - Een stuk land te Jisp, 
waarop eertijds een lijmkokerij heeft gestaan, 
heet het L i e m 1 a n d (in officiële stukken 
Lij m I a n d). - V gl. de samenst. JODELIJM. 

lijn, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. de samenst. 
KRA-, SLAG, STAART- en STORMLIJN. - Ook als 
nalhm van verschillende stukken land re Assen
delft. - De halve lijn, Polderl. Assend. I 
f O 95 1'0 (aa 1600). Maerten Huyghen burge
meester, de ·Iijn; Arent Engelsz., genaemt de 
lijn; Jan Dirck Martes, de lijn genaemdt; Trijn 
Engels, mede de lijn, Maatb. Assend. (aD 
1635). Die breelijnnen, Polderl. Assend. I 
fa 87 ra (aO 1600). Thans kent men nog: de 
Lijnen en de Breelijnen. Dit zijn lange stroken 
land, en I ij n is hier dus synon. met s t ree p; 
zie aldaar. - In Waterland is I ij n ook ge
bruikelijk in de zin van weer lands, d.i. de 
verzameling van landerijen' gelegen tussen 
twee grote sloten, die gezamenlijk belast zijn 
met het onderhoud van het stuk dijk langs het 
hoofdbreed van dat weer. In de Middeleeuwen 
en later heet zulk een dijkvak 1 ij n, b.V. in een 
verslag der stoeling van een deel van een dijk 
bij Bakkum in Kennemerland (aD 1466), in 
H. v. Egmond D, JO 9 vlgg. (afgedrukt in 
O. Vad. R., Vers/. en Meded. I, 293-296). 
Deze dijk werd telkens in 10 lijnen verdeeld, 
wier onderhoud dan bij loting aan '/,0 der 
dijkplichtige landen werd toegewezen. De 
lengte der lijnen was verschillend. Was b.V. 
van het ene tiental lijnen elke lijn ruim 15V2 



lijn -lobberig 

roede groot ("item die x lijnen daer an, ge
heten die quade dijck reckende by die sluys, 
waren xvYz roe ende een quartier", aid., fO 9 
rO), van een ander tiental wisselde de grootte 
af van 4 tot 511z roede (aid., fO 10 rO). - Zie 
ook LAMS 463 (keur v. Heemskerk, aD 1660): 
"Wert mede gekeurt den Sint Aechten-dijck, 
beginnende van 't schou-end af, vervolgende 
soo verde de verstoelinge van Heemskerk 
streckt, te maken dat laegste naer het hoogste, 
tot prijs van Dijck-graef en Heemraden van 
Heemskerck, wel verstaende dat een yder lijn
Heer (de hoofdman van een lijn, die voor zijn 
lijn opkomt), soo 't hem goet dunckt, zijn lijn 
magh verhogen en verbeteren, ende daer op 
ontbieden, op eenen bestemden dage, allen 
den gene die in zijn lijn is verstoelt, ende soo 
daer yemant onwillig ware 't selve te doen, het 
ongemaeckte werck ... te besteeden, ende dat 
op dijck-recht tot koste vande gebreeckige". 
Vgl. voorts Mnl. Wdb. IV, 655. - Lij n schijnt 
in deze opvatting aan de Zaan niet voor te 
komen. 

lijnhout, znw. onz. Ook in verkl. 1 ij n hou t j e. 
Liniaal. 11 Trek eerst mit 'en lijnhoutje 'en 
paar lijntjes. Meester, Jan slaat me mit zen 
lijnhout. - Het woord wordt door VAN DALE 

als weinig gebruikelijk opgegeven; in de Zaan
streek is het zeer gewoon. 

lijp, bnw.; zie LIEP. 

lijs, znw. vr. - 1) Daarnaast 1 ij st. Een jong 
schaap van het vrouwelijk geslacht, ooi. 11 Op 
den 7 May 1776 verhaalde Secretaris Stokke
maaker en zijn Broeder Maarten my dat zy 
dagelijks te Uytgeest een Lam (zijnde een Lijs) 
by een Schaap van de wed. Jacob Busscher 
zagen loopen met 4 ooren, Advers. Oostwoud, 
fO 997. 'Et skeep loopt mit drie lijsten in 'et 
land. - Lij st is ook elders in N.-Holl. ge
bruikelijk (BOUMAN 64). Hs. Kool vermeldt: 
"I ij st e n, jonge schapen welke nog niet ge
oond hebben en ouder dan lammeren zijn". -
V gl. LiJSLAM en OONLIJS. 
2) Zie de wdbb.-Ook in de ûn van pop. Vaak 
in verkl. 1 ij si e. :1 Wat 'en lange lijs (een 
slappe lange pop)! Weer (waar) is je lijsie nou, 
Trijn? 

lijslam, znw onz. Daarnaast I ij s t I a m. Hetz. 
als lijs 1, zie aldaar. 

lijst (T), znw. vr.; vgl. WATERLiJST. 

lijst (11), ZJnw. vr.; zie LiJS 1. 
lijster, znw. vr.; vgl. DAKLIJSTER. 

lijveloos, bnw. Machteloos, niet in staat zich te 
helpen. 11 Ik sta er lijveloos voor. Denk er om 
me dat potlood terug te geven, aars ben ik 
morgen lijveloos (kan ik mij niet redden). -
Elders komt het woord soms nog voor in de 
eigenlijke zin van levenloos, dood (VAN DALE), 

die in de 17de eeuw gewoon is (zie de wdbb. 
op HOOFT). 

lik, bnw.; zie LEK. 

likken, zw. ww.; vgl. STROOPLiKKER en AARS

LiKKER. 

liksteen, znw. m.; vgl. LEKSTEEN. 

lil, znw. onz.; vgl. KIKKERLIL. 
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liIIepitten, zw. ww., intr. Rillen van de kou. 11 

't Is zo koud, ik staan te lillepitten. - V gl. bij 
KIL. ,,1 i 11 e-b ene n, palpitare pedibus". 

Ulte,ven, znw. vr. Naam van een stuk land 
onder Assendelft, in Buitenhuizen. 11 Zeecker 
landt genaempt die leege ven ende lille ven, 
Hs. V. 19 fO 91 V O (aD 1579), provo archief. 
Lillen ven, Polderl. Assend. I, fO 12 V O (aD 
1599). Lille ven, aid. 11 fO 10 V O (aD 1600). 
Thans wordt het stuk genoemd Lel e-v e n. 

lillik (uitspr. lillok), bnw. en bijw. Daarnaast 
ook 1 u 11 i k. Lelijk. 11 Wat 'en lilleke vent. -
De vorm 1 i 11 i k is ook elders gebruikelijk; 
zie Taalgids 7, 301. Bij BREDERO, Klucht v. d. 
Koe 148, vindt men I i e lij k. - Evenzo 
spreekt men van I i 11 e k e r d, enz. 

limpio, bijw. Netto. In de uitdr. Dat is 
I imp i 0 win s t, loutere, zuivere winst. -
Vgl. Spa. limpio, zuiver, rein; en limpio, 
na aftrek der onkosten. 

linkermand, znw. vr. Hengselmand. Thans ver
ouderd. 11 Een haspel, twee kleerstocken, een 
out linckermantie, acht kussensloopen, Hs. 
Invent. (Jisp, aD 1682), provo archief. - Het 
woord was in de 17de e. ook elders in Holl. 
gebruikelijk. 1I Smorgens gincks haer statig 
kleden, nam heur Huyck en lincker manght en 
het Mofje an heur hanght, Venus Minne-gif
jens 32 voo Stijn Snoeps met haer Lincker
mangt, vol ghesoon Karstenghen en aerd
aeckers, BREDERO, Spa. Brab. 385. Jaepje 
meuchje wel suycker-peeren? 'k Hebse in mijn 
lincker-manckt, BREDERO, Werken, 3, 241. 

lint, znw. onz.; vgl. KRUISELINT en STRI]KLlNT. 

lip, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. de samenst. 
PRUTLIP. - In de bouwkunde. Met ve r
loren lippen. Een der manieren om bal
ken te verbinden. De balken worden niet als 
bij een enkele lip schuin afgezaagd en tegen 
elkaar gelegd, maar om het afglijden te voor
komen ook rechthoekig uitgekeept. [: We 
zeIlen 'et maar mit verloren lippen maken, dat 
draagt beter dan 'en enkelde lip. In yeder 
spant een haenbalck, met verlooren lippen 
daerin gekeept ... , op elck ent 2 stijlen met 
verlooren lippen in de balken gekeept, Hs. be
stek spinhuis (aO 1664), archief v. Assendelft. 
- In verkl. I i p pi e. Zekere maat voor natte 
waren. Een half pint je (de Koog). I1 Haal ers 
'en lippie brandewijn. 

lispelen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
zachtjes melken, van een koe met kleine 
spenen, waaraan men voorzichtig trekt om de 
mdk er uit te doen vloeien (Assendelft). - In 
de Beemster heet met slappe handen melken 
k nis pel e n (BOUMAN 58). 

lobberig, bnw. Vroeger ook 1 u b b e r i g. Van 
land. Week, slap, slikkig, zodat de grond lilt 
als men er op danst. Vandaar als naam van 
een stuk land te Assendelft: de lobberige 
Kaag, ook wel Bakkerskaag geheten. - V gl. 
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ook Polderl. Assend. I fa 59 ra (aa 1599): 
"lubberigen leyckveen". - Bij VAN DALE wordt 
lob b e ri g opgegeven in de zin van dik en 
trillend, van spijs en drank; evenzo komt het 
voor in Oost-Friesl. Zie verder DE JAGER, Freq. 
2, 345 vlgg., en FRANCK en KOOLMAN op lob. 
- Vgl. SLOBBERIG en LEBBERIG. 

lochem (uitspr. locham), znw. m. Flauwerd, 
sufferd, kinderachtig persoon. II 't Is zo'n 
lochem. - Ook van een sullige hond. II Wat is 
dat 'en lochem, die hond van de slager; hij 
leet 'em maar sollen van de skooljonges. -
Vgl. LOG. 

lacht (1), znw. vr.; zie LUCHT. 

lacht (11), znw. onz. Alleen in verkl. in de uitdr. 
ome e n loc h i e zij n, verbranden. II Die 
molen was 'haast om 'en lochie. - Vgl. Gron. 
o m 'n loc h i ego a n, om zeep gaan, in 
vlammen opgaan (MOLEMA 245b). Evenzo bij 
de 17 de-eeuwse Hollanders in de zin van er 
geweest zijn, om koud zijn. II Hy is afom een 
luchje, den aessem is hem estopt, BURGHOORN, 

Klucht-hoofdige Snorre-pijpen (ed. 1644), 24. 
Verstaet Kaim eens uw abele teeeken, hy 
helpt u om een luchjen ter schuldiger stondt, 
ROEMER VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 92, 
10. - Zo ook in Utrecht hij is om 'en 
I u c h i e, hij is om koud. Zie LaCHTEN en 
LOCHTER. 

lochten, zw. ww., intr. Bossen droog riet bran
den, om daarmee iets snel te drogen of heet 
te maken. Synon. lochteren. II Nogh sal hem 
niemant ... vervorderen te vieren, logten ofte 
eenigh vier te stoocken dan door een bequame 
vijster (vuister) ofte schoorsteen, Hs. keur (aa 
1687, vernieuwd aO 1732), archief v. Krom
menie. - Zo ook elders in N.-Holl. II ,,1717 
den 23 Augustus des morgens ... verbrande .. 
een Boeren-huys, het door lochten van een 
kind of jong Meysjen is bygekomen", Chrono 
v. Medembl. 370. ,,1720 Den 18 July ... ont
stond tot Oost Zanen een groote brandt ... 
het welk door lachten of riet branden in een 
Bleekers Wasch-huys is veroorsaakt", aid. 
373. - Evenzo verstaat men in Gron. onder 
I u c h ten het branden van takkenbossen, ter
wijl het vuur zelf I u eh ter heet (MOLEMA 
251a). 

lachter, znw. m. Thans I u c h ter. Een bos 
droog, hard, in de winter gesneden riet, dat 
gebrand wordt als men terstond een heet vuur 
wil hebben. De wevers gebruiken de luchters 
bij hun werk, om het gesterkte (met stijfsel be
streken) garen te drogen. De blekers drogen er 
het natte goed mee. - V gl. LOCHTEN en LOCH

TEREN. II Gooi maar 'en paar luchters onder 
de pot, den (dan) zeI 'et water wel gauw an 
de kook raken. Dat hem niemant en sal ver
vorderen eenfge rheete aschge ofte vuyr uyt 
haer kuyle buytens huys op haer erven sal 
mogen leggen, alsmede dat ooek geene wevers 
baer brandende locbters ofte wiscbgen buyten 
deur vermogen uyt te slaen, te leggen ofte te 

lobberig -loeI 

gayen, Hs. keur (aa 1659), archief V. Assen
delft (ook Handv. v. Assend. 214). - Vgl. de 
samenst. HEKELLUCHTER. 

lachteren, zw. ww., intr. Tbans 1 u c h ter e n. 
Hetz. als lachten, zie aldaar. II Op het logtere 
en brande van het riet: Dat het logtere sal 
mogen gescbieden ... , mits dat de as en 
ruygte, dat daar van comt, zo verre van de 
buyze af moet zijn als de er.ve lang zijn en 
daar in een kuyl gestopt weraen en hetzelve 
met water te begieten, Hs. keur (aO 1762), 
archief v. Warmer. In de weefhuyzen ... 
(moeten de) gaten onder de plancke vloer, 
daer allerley ruyge waer in worden gegoyt en 
dickwils door onvoorsigtigbeyt brandent riet, 
daer men mede gelugtert beeft, (dichtgemaakt 
worden). Item dat ... sig niemant sal vervor
deren des avonts naar sonnen ondergangh te 
lugteren van de weevers om eenig garen, 
reyen of anders mede te drogen, Hs. keur 
(aO 1699, vernieuwd aO 1732), archief van 
Krommenie. - Zie LaCHTER. 

lodderen, zw. ww., intr. Zich koesteren (in de 
zon). liPoesie leit in 't zont je te lodderen. 
Kom, ik gaan wat in 't zont je leggen lodderen. 
- Evenzo leest men bij J. DE DECKER, Rijm
oe//ellingen 1, 148: ,,(Die) staêg lui en ledig 
ligt en loddert in de zon". In het Ned. is bet 
woord nog gewoon in de zin van lui te bed 
liggen. Over de verdere bet. van bet woord 
zie men DE JAGER, Freq. 2, 349. - Vgl. het 
synon. LOEREN. 

lodderig, bnw. en bijw. Slaperig. il Ze is nag zo 
lodderig, der ogen vallen telkens toe. Wat 
kijk-je lodderig? Hij keek me mit zijn lodde
rige ogen an. - Evenzo elders in Hall. en in 
Utreobt. Zie DE JAGER, Freq. 2, 353. 

loddertje, znw. onz. In het meerv. als naam van 
een stuk land te Oostzaan. 11 De lodderkens, 
Polderl. Oostz. IJ (aa 1747). - Thans: de 
Loddertjes. 

loeder, znw. m. Loeres, lummel. 11 't Is zo'n 
loeder. Loeder die je benne! - In de Beemster 
zegt men in dezelfde zin I 0 e ter (BOUMAN 

64); evenzo in het Stad-Fri. - Het woord is in 
verwante betekenissen in de meeste Ndd. en 
Hgd. dialecten gebruikelijk; zie o.a. de wdbb. 
van FRANCK, KLUGE en KOOLMAN. 

loegen (D, zw. ww., intr. Daarnaast log e n. 
Walmen (de Warmer). - Zie synon. op 
LOEVEN. II De lamp loegt (of loogt) draai 'em 
wat neer. - Ook te Westzaan zegt men: de 
lamp loegt. - V gl. het thans verouderde 1 o,g e, 
loog, vlam, dat in sommige streken nog be
kend is. Het hiermee waarschijnlijk verwante 
woord loc bern beduidt in Gron. walm der 
lamp, in Oost-FriesL vlam; vgl. MOLEMA op 
lochem, KOOLMAN op löcbem. 

loegen (II), zw. ww., trans.; vgL LOEVEN Il. -
loei, znw. m. Daarnaast ook 1 u u 1. In de uitdr. 

ou wel 0 e 1 (1 u u 1) voor oud man. II Kom, 
ouwe loeI, gaan jij maar mit ons mee, Zo'n 
ouwe luuL - VgL Ned. I u 1, dat ook zeur, 



loeI-loeven 

kletskous beduidt, en 1 u 11 e n, kletsen, Mnl. 
1 0 e 1 e n, schertsen. 

loens, bijw. Bij het touwtje springen. L 0 e n s 
i n de boc h t kom men, tegen de bocht in, 
averechts inkomen (Krommenie). 11 't Is moei
lijker er loens in te kommen as recht. - Ned. 
10 e n s is een weinig scheel (van gezicht); zie 
de wdbb. 

loerbei, znw. vr. Moerbei die niet bekomt, die 
niet geheel rijp wordt. 11 Dat benne geen moer
beien. maar loerbeien. 

loerebak, znw. In de naam van een stuk land 
te Assendelft, in Claes Maerts-weer. Thans 
onbekend. 11 Dat camp gen van loereback, 
Polderl. Assend. I fO 157 1'0 (aO 1600); loery
backs campien, aid. II f O 167 rO (aO 1600). 
Cornelis van Halfweegens loerijback, Maatb. 
Assend. (aO 1634). - Waarschijnlijk was 
1 0 ere bak, 10 e r y bak de bijnaam van een 
voormalig bezitter van dit stuk land. Het 
woord staat misschien in bet. gelijk met Mnl. 
lor e f a e s, lui en vadsig persoon, bij KIL. 
"lor e n f a e s, ignavus homo, homo parvi 
pretii, homo frivolis". Vgl. Mnl. 1 e i f a e s 
(van 1 e i, lui; Mnl. Wdb. IV, 340) naast Ned. 
1 u i bak, luiaard. 

loerem, znw. m. In een pelmolen. Bijnaam voor 
de schepperij; de holle balk, waarin met 
bekers, als in een moddermolen, het gepelde 
of ongepelde zaad wordt opgeschept el! naar 
boven gebracht. 

loeren, zw. ww., intr. Slapen, een tukje doen. 11 

Gaan (ga) maar 'en posie loeren. Broer 10ert 
op me schoot. De kinderen loeren bij mekaar. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 64). 
Blijkens Hs. Kool sprak men in de vorige 
eeuw ook van in het zon t j e 10 ere n; 
vgl. het synon. LODDEREN. Zie verder de wdbb. 
op 10 ere n. -. Vgl. LOERIG, LOERWANG, UIT
LOEREN. 

loerig, bnw. en bijw. Slaperig. - Synon. Loesig. 
11 Wat zien-je der Ioerig uit. - Vgl. LOEREN. 

loert, znw. Leverworst. 11 Laten we 'en pond 
loert kopen. Ik zeI 'en end loert voor je mee
nemen. Wat is die loert lekker. Ook: een soort 
gemene leverworst; ook wel h 0 n del 0 e r t 
genoemd, omdat deze aan honden wordt ge
geven. - Het woord is hier en daar ook elders 
in Holl. gebruikelijk. - Vgl. Pri. 10 á r t e, 
keutel (HALBERTSMA 821), Oost-Pri. I u r d, 
1 û r t, drek, nietswaardig iets, in de Noordse 
talen lor t, drek, vuil, ontuig. - Zie LOERT
KRAAM. 

loertkraam, znw. vr. Een kermiskraam waarin 
worst en andere vleesspijzen worden verkocht. 
Zie LOERT. 11 Der staat ook 'en loertkraam op 
de kerremis. 

loerwang, znw. vr. Wang die nog rood is van 
het loeren. Zie LOEREN. 11 Och, ze heb zukke 
lekkere loerwangen. - Het woord is in geheel 
Holland gebruikelijk en komt in de tegen
woordige schrijftaal meermalen voor, doch 
wordt door VAN DALE niet vermeld. 
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loesig, bnw. en bijw. Slaperig (de Wormer). -
Synon. loerig. 11 Ik ben toch zo Ioesig; me 
ogen vallen temet (bijna) toe. - Vgl. Mnl. 
1 0 e si g, lui, vadsig, en bij 17 de-eeuwse schrij
vers 1 u y s i g in diezelfde zin (OUDEMANS 4, 
213), en zie bij KIL. "Ieusigh, losigh, 
remissus, ignavus, segnis, flaccidus, languidus, 
veternosus, Sax. 1 0 e s i g h". 

loet (I), znw. vr. Laaggelegen, slecht land 
(Krommenie). 11 Je moete der niet veul voor 
geven; 't is maar 'en loet. - Ook als naam 
van versoheidene stukken land, welke die 
eigenschappen bezitten. 11 Te Krommenie: 
Item twee gherse in die loet, Hs. v. Egmond 
B, JO 9 va (aO 1355). Een stucke Iants gelegen 
inden ban van Crommenie, genaemt die loet 
(bij den Klamdijk), Hs. U. 137 (aa 1598), 
provo archief. De loet van Pieter Poulusz (in 
de Kerkbuurt), Polderl. Kromm. (aO 1665), 
fa 82. De Loet (op de Heiligeweg), ald., fa 
139. De loet en de loetakker (idem), ald. (aa 
1764), fO 145. - Te Assendeltt: Twee vijffde 
paerten van de toedten, Polderl. Assend. I 
f O 27 ra (aO 1599). Die loeten int Zuytendt, 
aid. fO 122 ra (aO 1600). - Bij O.-Zaandam, 
buitendijks: De groote loed, Polderl. Oostz. I 
(17de e.). Nog rietlant in de loet, groot 422~/2 
roed, Custb. (aO 1741). - Het woord is ook 
elders in Holl. bekend. Zo heet b.V. een stuk 
land onder Dorregeest (bij Uitgeest) aldus. 
Verder is deL 0 eteen der vier hoofdbuurten 
van Schagen, terwijl een gedeelte van Hazers
woude deL 0 e ten is genaamd. - VgJ. voor 
de Middeleeuwen: Dat sevende deel in WiL 
laem Arnouts sones loete (onder Beverwijk. 
13de e.), Hs. V. Egmond, fO 19 va. Item twee 
loeten bider windmolen dune (nabij Egmond, 
aO 1358), Hs. v. Egmond B, fO 3 va. Een acker 
zeedIants by Durven loet (in Kennemerland, 
aO 1466), Hs. V. Egmond E, fO 24 ra. - Het 
woord komt ook buiten Holland voor; zo heet 
b.V. ook een buurt van UI rum (in Groningen) 
deL 0 TI ten (MOLEMA 250). 

loet (U), Vgl. POETELOET. 
Loetakker, znw. m.; zie LOET I. 
loeven {I), zw. WW., trans W:almen; van een 

lamp die te hoog brandt, zodat de vlam boven 
het glas uitkomt. - Synon. bluffen, loegen, 
logen, pieken, tongen. I! Kijk die lamp ers 
loeven. De lamp loeft. Een loevend licchie 
(lichtje). 

loeven (II), zw. ww., trans. Netjes opstapelen, 
van turf; in tegenstelling met tu rf s tor ten, 
waarbij de geleverde turf eenvoudig wordt uit
gestort. 11 Moet ik de turf loeven? Ja, loef ze 
maar. Je hoeve (behoeft) ze niet te loeven. -
Bij VAN DALE vindt men als gewestelijk ver
meid: ,,10 e gen, stouwen, schikken, vlijen; 
turf loegen". L 0 e gen is o.a. op Urk gebrui
kelijk (Taal- en Letterb. 6, 37). Evenzo in het 
Fri. 10 e g je. - Vgl. Ofri. *1 ö g i a, huwen, 
vaststellen (VAN HELTEN, Alt-Ostfri. Gramm. 
bI. 231), denominatief van I ö g, plaats (VAN 
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HELTEN, t.a.p. § 20a). L 0 e gen beduidt dus 
wellicht eigenlijk plaatsen. 

log, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook: flauw, 
kinderachtig, nuchter. 11 't Is tooh zo'n logge 
jongen. Hè, dat's log van je. Kom wees nou 
niet zo log en geef 'et dat kind weer terug. -
VgI. LOCHEM. 

logen, zw. ww.; zie LOEGEN 1. 
10k, znw. vr.; vgI. HANGLOK. 

lokje (uitspr. lokkie), znw. onz. Een klein 
aarden bakje voor doop (saus), waarvan bij 
het eten van vis ieder der aanzittenden er een 
naast zijn bord krijgt. Vroeger, toen aard
appelen, hutspot, grutterskost, enz. door allen 
uit één hoofdschotel gegeten werd, stond in 
het midden daarvan een lokje met vet of 
stroop, waarin ieder zijn eten doopte; thans 
geschiedt dit nog slechts in enkele burger
gezinnen. Voor 10k i e zegt men ook d 0 0 p
lokje, sauslokje, vetlokje; zie aldaar. 
II Geef ers 'en lokkie an. Heb-je al lokkies 
rond'ezet? 29 May geplockt een witte kop vol 
groote eerdebaye; aen mijn schoonvader een 
lockje vol gebragt, Journ. Jan Honig, 29 Mei 
1726. - Het woord is ook elders gebruikelijk 
en wordt ook door VAN DALE opgegeven. In 
de 17de e. vindt men het o.a. bij J. VAN RIE

BEEK, Dagverhaal 1, 562 (aO 1655): ,,1 flapcan, 
1 mutsjen, 1 halffjen, 2 lockjes, 1 cocxketel". 

lol (I), znw. vr. - 1) Pret, grap. Zie VAN DALE. 

II Lol maken. Iets uit de 101 (voor de grap) 
doen. 
2) Koffie, melk en suiker door elkaar gekookt 
(Westzaan). II Wil-je nag 'en koppie lol? -
Men zou het woord in deze zin wel kunnen 
afleiden van 101, pret, (vgI. 1 eu ten t r 0 0 s t 
als benaming voor koffie), maar waarschijn
lijker is het, dat 'het samenhangt met 1 0 11 e
pot; zie aldaar. 
3) Ook in de samenst. kof f iel 01. Koffiepot 
(de Wormer). I1 De 101 is nag niet leeg. - Zie 
LOLLEPOT. 

lol (11), znw. (?); vgI. KAKKELOL. 

lollemansdoop, znw. vr. - 1) Een soort van 
schrale saus, bestaande uit meel, water, azijn 
en een weinig vet door elkander gekookt; vgl. 
DOOP. Synon. lawaaisaus. - De I 0 I I erna n s
d 0 0 p wordt door de arme bevolking over de 
aardappels gegeten als surrogaat voor vet. -
Vgl. Stad-Fri. 1 011 erna n st i p, mengsel 
van stroop, boter, melk en meel, dat als saus 
wordt gebruikt (0. Volkst. 2, 181). Stip is 
hetzelfde als doop. Bij DIJKSTRA, Uit Friesl. 
Volksleven 1, 292, wordt in dezelfde zin ge
sproken van 1011 urne r s tip: "de boeren 
gebruiken soms bij hunne potstruif eene saus 
van schapenmelk met wat boter er door, dat 
zij lollumer stip noemen". 
2) Malligheid, scherts. II Jollie maken der 
maar lollemansdoop van. "N ou kind - zait 
Train - 't is gien ruzie hoor! 't Is allegaar 
maar lollemansdoop", Sch. t. W. 278. 

lollepot, znw. m. - 1) Een koffiepot van be-

loeven - Loodijk 

paald model. Ook bij afkorting 1 0 1; zie 
aldaar. 11 Zet de lollepot maar op et vuur. Ze 
huilt tranen mit tuiten, as lollepotten zo groot. 
- Evenzo in de Beemster (BOUMAN 64) en 
waarschijnlijk ook elders. Een I 011 e pot is 
wel eigenlijk een pot die staat te lollen, d.i. 
boven een test of komfoor wordt gewarmd; 
van lol, vuurtest, dat o.a. voorkomt bij VAN 

DER VEN NE, Belach. Werelt 119; bij KIL. 

1011 e pot, foculus, alla vaporm'ia, d.i. test, 
vuurpot. 
2) Iemand die de ganse dag zingt of neuriet. 11 

Wat 'en lollepot. - In de Beemster iemand die 
voortdurend zeurt (BOUMAN 64). Vgl. Ned. 
1 0 11 e n, zingen, neuriën; zeuren. Een derge
lijke woordspeling vindt men in brij pot; zie 
aldaar. 

lollig, bnw. en bijw. - 1) Prettig. - Zie LOL I. 
II't Is zo'n lollige vent. 't Was lollig, hoor! Ik 
ben zo lollig in me lijf (zo vrolijk gestemd). -
In deze zin ook elders gebruikelijk. 
2) Slaperig, lodderig. 11 Ik ben toch zo lollig, 
ik ken me ogen haast niet open houwen. -
Vgl. bij KIL. ,,1011 e-b anc k e, Zeland. j. 
s I a e p-b anc k e", Eng. tol 0 11, lui hangen, 
zich uitrekken. Zie FRANK op 1 0 1. 

lom (uitspr. lom), bnw. Loom, stram; van oude 
mensen. Weinig gebruikelijk. II Ik ben zo lom. 
Op 't lest, den mensch wort lam en lom, den 
ouden mens word stram en krom, hy werdt 
ghebuckt en neer ghedruckt al na beneen, 
Saender Bloeme-stralen 182. 

lomperonsel, znw. m.; zie RONSEL 2. 
lood, znw. onz.; vgl. POERLOOD. - Ook in de zin 

van wasbank, naar het loden bekleedsel daar
van. il Zet de vuile vaten maar in 'et lood. -
Vgl. de samenS't. SPUITLOOD. 

Loodijk, znw. m. Naam van twee evenwijdige 
wateren in de ban van J i sp nabij het Zwet, 
welke onderscheiden worden als de G r oot e 
en de KIe i neL 0 0 d ij k. Op verschillende 
kaarten uit de 17de en 18de e. staan deze 
wateren ten onrechte als "Codyck" of "Koo
dijk" vermeld. 11 Een stuckjen !ants leggende 
met het eynde opde groote Loodijck, Hs. T. 
246, fO 39 rO (aD 1648), provo archief. Twee 
stucken lants leggende beye in den banne 
deses dorps 't eene opde groot Loodijck ... 
ende het andere gelegen tusschen de groote 
ende de kleyne Loodijck, aid., jO 88 V O (aD 
1649). - Langs deze wateren is thans van een 
dijk niets meer te bespeuren; vergelijk echter 
het bij KAAIK opgemerkte. Elders in Hall. 
vindt men dijken van deze naam. Zo heet b.V. 
een dijk onder Weesperkarspel de L 0 0 d ij k 
(DE VRIES, Zeeweringen en Waterschappen 40), 
en was er eertijds ook een nabij Alkmaar. \I 
So sal onse dijcgrave van onser wege mitten 
hiemrade scouwen den Oestrendijck (Ooster
dijk), ende die sal oick mitten selven hiemrade 
scouwen den Loedijck an A1cmair ende den 
Rekerdijk tot an Crabbendam, Wfri. Stadr. 
1, 41 (aD 1415). Bij HOOFT, Ned. Hist. 346 



Loodijk - loop 

wordt vermeld ,,'t Loodykse gat", een water 
bij Roemerswaal (aO 1574). 

loodjesmeel, znw. onz. Bij de rijstpellerij. Het 
laatste meel dat van de rijst wordt afgepeld 
en dat bewaard wordt in zakken, die met lood
jes zijn gemerkt. L 0 0 d jes mee 1 is prima 
kwaliteit voermeel. 

loodjestouwtje, znw. onz. In oliemolens. Een 
der touwtjes met stukjes ijzer (vroeger met 
loodjes) er aan, die aan de schortkneppels zijn 
vastgemaakt en dienen om het heen en weer 
schudden der kneppels te beletten onder het 
gaan van de stampers. 

loof, bnw: en bijw. Moede, vermoeid, afgemat. 
II Ik ben zo loof. Loof ken lank an (men kan 
zich lange tijd mat voelen, zonder nog ziek te 
worden). Ik heb toch zok!ke (zulke) love bienen. 
- Zegsw. Iet s of i e man d I 0 0 f z ij n, 
het (hem) moede zijn. 11 Ik ben 'em al lang 
loof. Ik ben dat wachten loof, ihoor. - Het 
woord is in geheel N.-Holl. gebruikelijk 
(BOUMAN 64; Taalgids 1, 283 en 6, 309; POT

GIETER, Proza7
, 23). Ook bij de Holl. schrijvers 

der I7de e. (HOOFT, BREDERO, VONDEL, enz.) is 
loof zeer gewoon; zie de wdbb. Vgl. voor de 
verwante woorden Mnl. Wdb. op gel 0 v e, 
gel 0 v i c h; FRANCK op 1 u b ben; KOOLMAN 

op 1 u f. - Zie een zegsw. op SPEK. - Zie ook 
LOOFHEID, LOORTE, LOVIG. 

loofheid, znw. vr. Vermoeidheid. Zie LOOF. II 
Ik ken van loofheid niet meer op me bienen 
staan. - Het woord komt ook voor bij HOOFT, 

Ned. Hist. 469. 
loofte, znw. vr. Daarnaast vroeger, met afwer

ping der e, ook loof t. Vermoeidheid, mat
heid. Zie LOOF. II "Wat is die jongen van jou 
toch altoos lui." "Och, meester, 't is gien 
luiheid, 't is maar gestadige loof te." De buyt 
sal 't ongemack en al ons looft versachten, 
SOETEBOOM, Bat. Eneas G3 V O, 

looi, bnw. Lui. II Ze is toch zo looi. - Zegsw. 
Hij het 'e n st u k kie van 'e t looi e 
be est ge ë ten, hij is lui. - V gl. I ooi e 
bak erop BAKER. - L ooi is een bijvorm van 
1 u i (vgl. FRANCK 593), die ook elders in 
N.-Holl. bekend is. II Loy, ende lecker, ende 
veel te mogen, dat sijn drie dingen die niet 
veel en doghen, VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 
145. - Vgl. Pri. 10 i, 10 a i, Oost-Pri. I 0 i, I e i, 
Ndd. I 0 i. Men vindt de vorm ook in het 
latere Mnl. en bij KIL. - Zie ook LOOIAARD en 
LOOIELAK. 

looiaard, znw. Luiaard. Zie LOOI. II 't Is toch 
zo'n looiaard. 

looielak, znw. m. Luilak, langslaper. In het 
bijzonder op de zaterdag voor Pinkster, waar
op ieder zo vroeg mogelijk opstaat. Wie het 
laatste verschijnt moet de overigen onthalen 
op warme bollen met stroop. Op Luilak
morgen gaan de kinderen voor dag en dauw 
met de kor r i e, een laag wagentje aan een 
lang touw, uit naar de naburige dorpen, wat 
doorgaans aanleiding geeft tot vechtpartijen 
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met de trekkers van andere korries. De kin
deren hebben daarbij groene takken bij zich, 
en brandnetels en vaak ook kikvorsen, die 
aan de schellen en deurknoppen der huizen, 
wier bewoners nog niet op zijn, worden opge
hangen. Onder dit ronddmgen van de looielak 
wordt gezongen: "AH, pi-pali, pi-pinkster
bloem; de looielak, de slaperige zak, van
morgen niet vroeg op'estaan, je ken wel weer 
na bed toe gaan". Hebben de kleinen eindelijk 
genoeg van dit ronddragen der takken, dan 
wordt de looielak te water gegooid. - In huis 
wordt voor de langslaper van het gezin een 
stoel met groene takken versierd, waarop deze 
dan moet plaats nemen. - Ook de ouderen 
staan op deze dag vroeg op en wandelen b.v. 
tot 7 uur, dan drinkt men advocaat, terwijl 
om 8 uur warme bollen met boter en stroop 
gegeten worden, met thee. - Aan de molens 
wordt door de patroon op bollen getracteerd. 
Ieder eet die morgen zoveel brood als hij lust. 
- Met het woord looielak wordt genoemd Ie 
de langslaper, 2e de takken die rondgedragen 
worden, 3e de zaterdag voor Pinksteren zelf. 
- Het Luilak vieren is in geheel N.-Holl. in 
zwang. Soortgelijke gebruiken op Pinkster
zaterdag vindt men in alle Germaanse landen. 

look (1), znw. onz.; vgl. DAKLOOK. 

look (IJ), znw. vr. De grendel of wervel van een 
deur. Thans weinig gebruikelijk. II Doen de 
look op de mulder (middeldeur, tussendeur). -
L ook is ook elders in N.-Holl. (b.v. te 
Bovenkarspel) bekend. - Het woord behoort 
bij Ned. I u i ken, sluiten; vgl. FRANCK op 
1 ui k. 

loonwachtje (uitspr. 100 n wa c h i e met klemt. 
op loon), zwn. onz. Eigenlijk een wacht (op
pas), waarvoor men op loon hoopt. Te Krom
menie bestaat nog de gewoonte, dat na afloop 
van een bal de jongen het meisje waarmee hij 
's avonds gedanst heeft (ieder vraagt nl. een 
bepaald meisje, waarvoor hij die avond zorgt) 
naar huis brengt, met haar naar binnen gaat 
en in haar gezelschap een kop koffie drinkt. 
Dit noemt men aldaar een loon wa c h tj e. 
1I Heb-je 'en loonwachie 'ehad (heb-je een 
meisje naar huis gebracht)? 

loonzager, znw. m. Een houtzager die tegen 
zeker loon hout zaagt voor anderen. - Ook als 
naam van een thans verdwenen molen te W.
Zaandam. II Een houtsagersmolen genaamt de 
loonsager, Hs. T. 81, jO 4 rO (aO 1718), provo 
archief. - Zie LOONZAGERIJ. 

loonzagerij, znw. vr. Een houtzaagmolen waar 
tegen zeker loon hout gezaagd wordt voor 
anderen. Zie LOONZAGER. 

loop, znw. m. Zie de wdbb. - A n del 0 0 p, 
aan de wandel. II Doen effies open, de meid 
is an de loop. Ik gaan effen an de loop. Mag 
ik nog 'en uurtje an de loop? - Bij del 0 0 p, 
bij de pinken. II Hij is goed bij de loop, hoor. 
"Kleine Guurt (een jong kind dat nog niet 
lopel! kan) begrijpt je al goed." "Nou, ze is 
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ok goed bij de loop." - Bij vissers die in het 
voorbijvaren elkaar naar de uitslag der vangst 
vragen: "Wordt er nog wat 'evongen? "Nou, 
'en lopie (het gaat wel, de vangst is vrij 
goed)." - Vgl. LOPEN. 

loopavend, znw. m. Uitgaansavond van de 
dienstbode, avond waarop zij enige uren vrij 
heeft om te wandelen enz. Vgl. LOPEN en 
LOOP. 

loopleers, znw. vr. In de uitdr. darmen as 
loop 1 eer zen, zeer wijde darmen. 11 Je 
moete niet zoveul roggebrood eten, aars 
krijg-je dannen as loopleerzen. 

loopstien-yort, znw. Een wijze van haasje-over
springen. Hetz. als steentje-vort; zie aldaar. 

loos (I), znw. vr. Zegsw. Voo r del 0 0 s 
m a I e n, voor de leus malen; van een wind
molen die draait zonder werk te verrichten. 
Als de wind niet sterk genoeg is om het ge
hele werk te trekken, laat men de wieken wel 
alleen een onderdeel van het werk in beweging 
brengen en de molen voor de loos malen. 

-loos (11), vgl. SCHADELOOS, SLOTTELOOS. 
lopen, st. ww. Zie de wdbb. - Zegsw. Hij 

1 0 0 P tee n bes t e s c hoe n, hij heeft kans 
zijn zin te krijgen, benoemd te worden tot de 
betrekking waarnaar hij solliciteert, enz. - Zie 
nog een zegsw. op GOOT, en vgl. BOL, KAME
RAAD, SCHUIFJE. - Ook walidelen. 11 Ik gaan 
nag (nog) er es 'en endje lopen. Ze moet van 
dokter alle dagen 'en paar uur lopen. Zie ook 
LOOP. - VgL verder de samenst. BELOPEN, 
VERLOPEN, en BALKIELOOP, BELOOP, DOORLOOP, 
LOPER, OVERLOOP, VERLOOP en VOORLOOP. 

loper, znw. m. Zie de wdbb. - In het meerv. 
10 per s. - a) De ijzers of houten onder een 
slede of bak, waarop deze loopt; zo b.v. aan 
een arreslede en aan een eerdbod. - b) Op 
een schip. Zekere takeltouwen, aan de mast 
en van onderen aan het scheepsboord; vgl. 
MANTEL. - Ook de tal/wen waarin het scheeps
zwaard loopt; hetz. als zwaardlopers; zie 
aldaar. - c) Bij vissers. Een stel van vier 
hoepels voor een fuik. 11 Voor 'en bleistel 
benne twee lopers nodig. - d) In oliemolens, 
enz. De lopende stenen (in andere streken 
kantstenen geheten) die het zaad fijnmalen; 
in tegenstelling met de 1 e g g e r. Evenzo 
elders; zie b.V. Groot Alg. MooIenb. 1, pl. 11. 
- Vgl. verder de samenst. AF-, BOS-, BUL-, 
DAM-, KOP-, LAND-, MAAND-, NA-, ZANDLOPER. 

lor, znw. onz.; vgl. SPINLOR. 
lorum (I), znw. - 1) In de uitdr. in del 0 rum, 

in de volgende opvattingen: a) In opgewonden 
toestand, in de volle feestvreugde, in de soesa. 
11 Wat wazze (waren) ze op de kermis in de 
lorum (wat hadden ze een pret). In de lorum 
vergeet je je kiespijn wel. Zo in de lorum loopt 
'et er wel onder deur (in de drukte, in de ver
warring zal het wel niet opgemerkt worden). 
- b) Aan de zwier 'zijn, onder water zijn. I1 

Hij heb 'en paar weken goed op'epast maar 
nou is-i weer in de lorum (in een moeilijke 

loop -louw 

toestand, wat moet je het nu ontgelden, wat 
ben-je in de lij). - d) In een toestand van on
verschilligheid. 11 Wat 'em vandaag scheelt 
weet ik niet, maar-i is toch zo in de lorum. -
De uitdr. is ook elders in Holl. bekend. 
Evenzo zegt men in Gron. in del 0 e ru m 
(of lorum) we zen voor aan de draai zijn 
(MOLEMA 246). - Vgl. Fri. yn'e doljorum 
(d 0 11 e j 0 rum) en het door HADR. JUNlUS 
vermelde dol 0 r i u m op KRANKJORUM. 
2) Te Krommenie wordt het werkhuis (de 
plaats waar werklozen in de gelegenheid wor
den gesteld iets te verdienen) door het volk 
del 0 rum genoemd. Dit is wel een schert
sende toepassing van de onder 1) genoemde 
uitdr. 11 Hij is in de lorum. Hij gaat weer na 
de lorum. Hij wou wel, dat-i weer uit de 
lorum vandaan was. 

·Iorum (11), vgl. KASTE LORUM, SOPPELORUM. 
losbeitel, znw. m. In een oliemolen. Een zware 

houten wig in het blok, die, met de smalle 
kant boven, onder de loshaai is geplaatst. Vgl. 
LAAD en zie Groot Volk. Moolenb. lIl, pl. 3 
en 5. - De los bei tel dient om de slag
beitel naar borven te drijven, wanneer 'het 
zaad genoeg geslagen is en door ander ver
vangen moet worden. 

loshaai, znw. vr.; zie HEI. 
loshaaien, zw. ww., trans. Bij de olieslagerij. 

Losheien, de loshaai (loshei) in werking bren
gen en op de losbeitel doen neervallen, om de 
door de haai (hei) vastgestampte wiggen in 
het blok los te slaan. Vgl. HEIEN. - Overdr. Ik 
ken niks loshaaien (ik kan geen geld (van 
iemand) loskrijgen. 

lot, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij vissers. Een 
lot jee e 1, een zaadje aal van 20 pond. 

loten, zw. ww., intr. Zie de wdbb. In het verl. 
deelw. zegt men 'e lot e n. 11 Hij heb verleden 
jaar al 'eloten. Ik heb raak 'eloten. 

louw (I), bnw. Luw, beschut voor de wind. 11 

Onze tuin is erge louw. 't Is hier lekker louw. 
- Ook zegt men als een vaal'tuig door zware 
bevrachting diep ligt: "Wat leit die schuit 
louw op 'et water". - De vorm 10 u w is ook 
elders in Holl. gebruikelijk. - Vgl. LOUWTJE, 
LOUWEN, LOUWERSJE en LOUWTE. 

louw (I1), znw. vr. Bij vissers. Een der bena
mingen voor zeelt. - Zie synon. op ZEELT. 11 

We hebben niet veul louwen 'evongen. - Het 
woord isgewestelij'k ook elders bekend; 
blijkens SCHLEGEL, De Visschen 102 b.V. in 
de Betuwe. Ook KIL. venneldt: ,,10 uwe, j. 
1 a uwe, tinea piscis" . Het woord komt verder 
in verschillende Ndd. en Hgd. dialecten voor; 
zie FRANCK en VERCOULLIE op 10 u w. 

louw (lIl), in het kinderrijm: "Louw, louw, trek 
an 't touw, over 'en week is 't kerremis", dat 
gezongen wordt door een aantal kinderen die 
tegen kermis aan een lang touw heen en weer 
lopen. - Als eigennaam; zie een zegsw. op 
BINNEN. - Evenzo elders in N.-Hull. - W'aar
schijnlijk is 1 0 u w niets anders dan de ver-



louw - luchthuis 

korte mansnaam L ou w, d.i. L 0 u w er e n s, 
L a ure n t i u s, en alleen gekozen omdat hij 
rijmt op "touw". Van enige betrekking tussen 
de H. Laurentius en de kermis blijkt niets. 
Dat I 0 u w zou komen van het ww. 10 uwe n, 
I a uwe n, grijpen, beetpakken, is zeer on
waarschijnlijk; het woord is in het Mnl. zeer 
gewoon, doch het kan niet aangetoond wor
den, dat het ooit in N.-Holl. in gebruik is 
geweest en dus in dit rijmpje kan zijn blijven 
voortleven. 

louwen, zw. ww., intr. Luwen; zie de wdbb. -
Vgl. LOUW J. 11 Dat louwt al heel wat. Hè, dat 
louwt (dat is een pak van het hart). 't ZeI wel 
weer louwen (stillen; van verdriet, drift, enz.) 
- De vorm I 0 u w en is ook elders in Holl. 
gewoon; vgl. ook OUDEMANS 4, 201. 

louwersje (uitspr. louwersie, met klemt. op lou), 
znw. onz. Luwte, beschutte plaats. Vgl. 
LOUW I. 11 't Zeil van de boeier hangt slap, 
we benne ok net in 't louwersie van de molen. 
- V gl. I 0 uwe r in dezelfde zin bij DIRK 

PIETERSZ. PERS, in SOETE BOOM, Lust-hofje 117: 
"Wie voor het slooven van de pijn ten laetsten 
noch mach vroolijck zijn: en wie voor al sijn 
waecken, den louwer mach genaecken: die 
heldt kan arbeydt ende vlijt vergeten door de 
soete tijdt". 

louwertje, znw. onz. Hetz. als louwersie; zie 
aldaar. 11 Zie zo, we zelle nou maar 'en 
louwertje opzoeken, om effies stil te leggen. 

louwte, znw. vr. Luwte. Zie LOUW I 11 Je zitte 
(zit) hier lekker in de louwte. In de louwte 
is 'et warm, maar de wind is koud. - Evenzo 
elders in Holl. 

IDuwtje, znw. onz. Een beschutte plaats op een 
stuk weiland, waar het vee kan schuilen, en 
bestaande uit een paar bomen, een schut of 
iets dergelijks. Zie LOUW. 11 Er is 'en louwtje 
voor 'et vee. 

loven, zw. ww.; zie GELOVEN. 
lover, in de schippersuitdrukking er i s g i e n 

I 0 ver win d, er is zelfs geen koeltje, het is 
blakstil. - Vgl. Oost-Fri. de win d fan g t 
a n tol 0 f e r n, de win d lof e r d u p, wat 
gezegd wordt als na een windstilte de wind 
opsteekt en de slap neerhangende zeilen van 
een schip beginnen te klapperen en daarna 
gaan zwellen; zie verder KOOLMAN 2, 523. 

lovig, bnw. Hetz. als loof; zie aldaar. 11 Ik ben 
der best 'ekommen, maar ik wier op 'et lest 
wel wat lovig. Ik ben 'en bietje lovig. 

lovigheid, znw. vr. Vermoeidheid. Zie LOVIG. 11 

Ik ken van lovigheid niet meer staan. 
lubben, zw. ww. Zie de wdbb. Te Krommenie 

voor een wijze van biljartspelen. Een potspel 
waarbij men, bij caramboles of het stoppen 
van een bal, de punten die gemaakt zijn uit de 
pot betaald krijgt. Een variatie hiervan heet 
oot je s-l u b ben, waarbij een ootje op het 
biljart wordt getekend, en de vraag is, wie in 
het minste aantal stoten alle ballen in het 
ootje krij,gt en dan een oarambole maaikJt. 
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lubberen, zw. WW.; zie LEBBEREN. 

lubberig, bnw. Bobbelig, met plooien, opge
poeft; van een vloerkleed dat te ruim genaaid 
of niet goed gerekt is en dus niet vlak op de 
grond ligt. 11 Een lubberig kleed. Wat is dat 
kleed lubberig. - Lub b e r i g is een bijvorm 
van lob b e r i g, dat in een andere zin ge
bruikelijk is; zie aldaar. 

lubbert, znw. m. Sukkel, lummel, domoor. 11 

't Is zo'n lubbert. - Evenzo elders in Holl. 
Bij 17de-eeuwse schrijvers komt het woord 
herhaaldelijk voor. Vgl. ook Eng. I u b b e r, 
logge, laffe lummel, Noords I u b b a, dild<:e 
lijvige gestalte, Ned. lob bes, enz. Het woord 
is samengevallen met de mansnaam L u b
b e rt; vandaar dat men in de 17 de-eeuwse 
kluchten aan domme sukkels vaak deze naam 
geeft. - Zie LUBBERTJE. 

Lubbert je, persoonsnaam; verkl. van L u b
b e r t. - zegsw. H ij is Lub b e r t j e 0 f, hij 
is slecht af, er slecht aan toe. - Lub b e r t je 
Tu m p, schertsende benaming voor iemand 
die sukkelig bezig is. - Zie ook L i b be r t je 
del op DEL I. - Vgl. verder LUBBERT. 

Lubeek, plaatsnaam. Zegsw. TeL u b eek 
kom men, verkeerd terechtkomen. 11 Hij 
docht, dat 'et zo goed zou gaan, maar-i is te 
Lubeek 'ekommen. Je waar te Lubeek 'ekom
men, as je dat 'edaan hadde. - Lub eek is de 
verhollandsing van Lub e c k, zoals 0 s s e n
b rug g e van 0 s n a b r ü c k, Dan s w ij k 
van Dan z i g, E ver w ij k van Y 0 r k, enz. 

lucht, znw. vr. Daarnaast loc h t (uitspr. 
locht). Zie de wdbb .. - 1) Lucht. 11 De locht is 
wat betrokken. Donckere loght, Joum. Caes
koper, 8 Jan. 1669. Graauwe 10ght, aId., 14 
Juni 1669. - Zegsw. Locht (lucht) heb
ben 0 p iet s, zin hebben in iets prettigs dat 
nog toekomstig is. 11 Ik heb toch zo'n locht op 
vanavend. - Vgl. nog een zegsw. op ZES. 
2) Ook in verkl. 1 u c c h i e. Wind, koeltje. 
Thans verouderd. 11 Scoon stil weer(t)ie en 
son(n)escijn, tlugie No(o)rde, Joum. Caes
koper, 25 Dec. 1701. De lught uyten O(o)ste, 
aId., 23 Febr. 1712. Een mens die 't hete 
sweet voelt rollen langs zijn kaken, die dunkt 
een koele lucht hem dapper soet te smaken; 
'k geloof ook 't smaekt hem soet dat hy een 
luchje voelt, maer 't is hem bitt're saus dat hy 
sich soo verkoelt, SCHAAP, Bloemt. 34. 

luchten, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook van 
kinderen bij warm weer, vóór het naar bed 
gaan. In het nachtkoel lopen. 11 Magge we 
nag wet (wat) luchten, moeder, azze we 
uit'ekleed benne. - Zie LOCHTEN en vgl. op
LUCHTEN. 

luchter, znw. m.; zie LOCHTER. 

luchteren, zw. ww.; zie LOCHTEREN. 

luchthuis, znw. onz. Tuinhuis, koepel; meestal 
gedeeltelijk over het water hangende, terwijl 
er zich een schuitenhuis onder bevindt. Het 
I u c h t h u i s is niet altijd een afzonderlijk 
gebouw, maar dikwijls een aanbouwsel van 
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het huis. Men komt er door een trapje op te 
klimmen. Tegenwoordig wordt ook wel een 
gewone koepel, aan het eind van de tuin, 
I u c h t h u i s genoemd. 11 Ze zitten op 'et 
luchthuis. 'k Heb me pijp op 'et luchthuis 
leggen laten. - De naam is wel gegeven, om
dat het I u c h t h u i s als het ware een huis 
in de lucht is. 

lui, bnw.; zie LOOI. 

lui-as, znw. vr. In pellerijen en meelmolens. De 
kleine as die de luierij in beweging brengt. -
Het woord is ook elders gebruikelijk. Zie 
Groot Volk. Moolenb. 1I, pl. 8, en vgl. aid., 
bi. Sa: "Ook ziet men boven het Spoorwiel 
een klein Wieltje en daar werkt in het klyne 
Wieltje dat om de Luy-As is, welke dient om 
de Garst na boven te winden en ze in het 
grote Kaar te storten". Zie verder aid., bi. 4a 
(in een korenmolen): "In het midden om de 
Spil is een Wieltje tot het Luywerk en achter 
de Spil een kleyn Wieltje dat om het lui Asje 
hangt, daar men het Koorn mee om hoog 
luyt". Evenzo bij KROOK, Molenb. 180: "Daar 
het zeer moeije1ijk zou zijn om in eenen 
korenmolen het groot aantal zakken naar 
boven te brengen, heeft men ook hierin voor
zien, door op den, boven den steenzolder ge
maakten, Iuizolder eene lui-as te maJken". -
Zie LUIERIJ. 

luid, znw. onz. Geluid, gerucht. 11 An 'et luid 
van de haai (hei, in een oliemolen) ken-je 
horen of-i goed of 'eborten (gebarsten) is. Het 
luid deugt niet. - Zegsw. Dat is go e d 
1 u i d, dat is goede tijding. - Zo ook in het 
Stad-Fri. i n ('en) go e d I u u d. - In de alge
mene taal komt het woord alleen nog voor in 
de uitdr. n a a r 1 u i d van, volgens de inhoud 
van. In het Mnl. is I u ut, geluid, gerucht, enz. 
zeer gebruikelijk. 

luierij, znw. vr. In pellerijen, meelmolens, enz. 
Een toestel om zakken naar boven te luien 
(hijsen). Het luien geschiedt door middel van 
een asje (de lui-as), dat een touw naar boven 
windt waaraan de zak bevestigd is. - Het 
woord wordt in pellerijen ook gebruikt in de 
zin van sleperij, d.i. de lacobsladder waar
mede de garst of rijst naar boven wordt ge
wonden en in het kaar wordt uitgestort. - Het 
woord is ook elders gebruikelijk. 

luie-wijven-kost, znw. m.; zie op KWART-VOOR

TWAALVEN. 

luif (uitspr. loi!), znw. vr. - 1) Luifel. In deze 
zin thans verouderd. 11 (Er werden) schoren 
onder de luyven geset om op te sitten (opdat 
er op de luifels kijkers zouden kunnen zitten), 
N.-Holl. Ontrust. 241. 
2) Afdak, schuin aflopend aanbouwsel van 
een huis, schuurtje. Zie AFLUIF. 11 Een ihuis met 
een luif. In de luif wassen ze. - Vgl. LUIFSTIJL, 

LUIFWORMT en LUIVING. 

luifstijl, znw. m. Een van de stijlen der luif van 
een huis. Zie LUIP. 11 Nog zeven luifstijlen met 
wurmt, zwaar 7 bij 10 dm, Hs. bestek (yVor-

luchthuis - Lullert 

merveer, 19de e.). Zie nog een plaats op LUIF

WORMT. 

luifwormt (uitspr. loifwormt), znw. vr. Worm te 
van een luif, de zware balk liggende op de 
stijlen der afluif. Zie WURMTE en AFLUIP. 11 

Noch sal men setten elff loyffstijlen aen het 
Noort Oost, lang 5% voet, met een loyff
wormt daer op, Hs. bestek spinhuis (aa 1664), 
archief v. Assendelft. - Evenzo elders in 
N.-Holl. 11 Ende sullen de voorsz. Schoor
stenen voort doorgaens met steen binnen de 
wegh (I. weegh) opgemetselt moeten werden, 
ende voort met en stenen pijp ter hooghte van 
ses voeten boven de Luystwormte (idem) 
nevens de Schoorstenen geheel wegh, ofte ten 
minste met een steen op zijn plat bekleet 
moeten zijn (keur v. Uitg., aO 1658), LAMS 517. 

luigat, znw. onz. In pellerijen, meelmolens, enz. 
Het met een luik gesloten zoldergat, waardoor 
de luierij loopt. Zie LUIERIJ. - Evenzo elders. 

luik, znw. onz.; vgl. KERINGLUIK. 

luilak, znw. m.; zie LOOIELAK. 

luim, znw. vr. In verkl. 1 u imp i e. Zie de 
wdb. - 0 p zij n 1 u imp iel e g gen, op 
de loer liggen, op het punt zijn (iets te doen). 
Weinig gebruikelijk. De uitdr. komt ook 
elders voor, vgl. VAN DALE. 

luis, znw. vr. Zegsw. Zijn kop is zo kaal 
dat del u i zen e rl u i pot e n b rek e n. -
Hij ken 1 i e gen (of h ij zei er zo'n sp ij t 
van heb ben), dat del u i zen op zen 
kop bar s ten. Vgl. in Lijste v. Rariteyten 
v. Anna Folie 1, 175: Gy moet suypen dat de 
Luyzen op uw kop borsten. Zie nog een 
zegsw. op HOOFD en LANG HAAR en vgl. de 
samenst. KW ADLUIS. 

luisnet, znw. onz.; zie LEUSNET. 

luitenant, znw. m. Zie de wdbb. Het woord 
wordt aan de Zaan uitgesproken met de 
klemt. op nant, gelijk in Fra. I i e u ten a n t. 

luiving, znw. vr. Hetz. als luif; zie AFLUIF. 11 Een 
pakhuys en erf met sijn luyving en bakken, 
staande en gelegen tot Zaandijk, Hs. boedel
scheiding Honig (aO 1755), verz. Honig. 

luizen, zw. w.w.; zie LEUZEN. 

lulbroer, znw. m. Een kletskous, iemand die 
vervelend zit te zaniken. Vgl. Ned. 1 u 11 e n. 
- In dezelfde zin spreekt men ook van een 
I u 1 h a n nes. - Evenzo zegt men: hij zit 
wee rop zij n I u 1 s toe 1, hij is op zijn 
praatstoel, preekstoel, of, hij he e f t zij n 
1 u 1 sok ken a n. - Deze en dergelijke uit
drukkingen zijn ook elders bekend. 

lulgat, znw. onz. Ook 1 u 11 ega t. In pellerijen 
en grutterijen. Het in de stenen uitgehouwen 
gat, waarin de rijn (molenijzer) met het daarin 
bevestigde spil sluit. 

lulhannes, znw. m.; zie LULBROER. 

Lullert, znw. m. Daarnaast La 11 e rt.Naam 
van een stuk land onder Westzaanden, bij de 
Hoogendijk, buitendijks. Thans onbekend. 11 

Buyten dijck by die lullert; ... noch lollerts, 
Polderl. Westz. II (aa 1629). 



lulletje-lampolie -luw 

lulletje-lampolie, znw. onz. Schertsende bena
ming voor iemand die met zich sollen laat, 
lummel. II 't Is 'en lulletje-lampolie. 

lulsok, znw. vr.; zie LULBROER. 

luistoei, znw. m.; zie LULBROER. 

Jurk, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: a) Een dot 
(een toegebonden linnen lapje met suiker of 
een vijg er in), waarop men het kind laat 
lurken (zuigen). II Geef Jantje maar 'en lurk 
in zijn mond, dan zel-i wel zoet wezen. - b) 
Scheldwoord voor iemand met brede lippen. 
Synon. lurketit. II LiIlike lurk! 

lurketaat, znw. m. Iemand die op zijn duim 
lurkt (zuigt). - VgI. TAAT. II Piet is 'en lurke
taat, hij ken dat lurken maar niet afleren. -
Evenzo elders in N.-Holl. Vgl. bij VAN 

VLOTEN, Baker- en Kinderrijmen" 59 een 
scheldrijmpje dat de lurketaat wordt nage
roepen. 

lurketit, znw. m. Scheldnaam voor iemand met 
brede lippen. Eigenlijk iemand die te lang op 
de tit (tepel) heeft gelurkt; zie TIT. - Synon. 
lurk. 

lus, znw. vr. Bijvorm van Ned. I i s. Weinig ge
bruikelijk. Hetzelfde als 1 i e s; zie aldaar. 

lussig, bnw. Met lus begroeid. Hetz. als liesig; 
zie aldaar. In de naam van een stuk land 
onder Krommeniedijk. II Het lussige hoekje, 
Hs. (± aO 1800), archief v. d. polder het 
Woud. 

lust, znw. m. Zegsw. 't Is 'e n 1 i e vel u s tom 
te zie n, 't is een genoegen er naar te kijken. 
- 't I s een 1 u s t met een p u n t j e (nI. om 
er naar te zien), 't is keurig in orde, alles is 
in de puntjes. 

lutje, znw. onz. Een kleinigheid, een niets. 11 

't Is gien lutje (dat is geen kleinigheid). 't Ken 
me 'en lutje scheIen (heel weinig schelen). -
Ook: een 1 u t je, een weinig, even. II Ik bid 
u houd een lutje op, N.-Holl. Rusten-burg 29. 
- In de 18de e. ook als geslachtsnaam. II 
Gerrit Jacobsz. Lutje (te Westzaan, aO 1722). 
- Het woord is ook elders in N.-Holl. ge
bruikelijk en komt ook bij de 17de-eellwse 
Amsterdammers herhaaldelijk voor; zie b.v. 
BREDERO, Werken 1, 242, 30; 3, 323,4; HOOFT, 

Warenar 1387 en Uitlegk. Wdb. op Hooft 2, 
228. - VgI. LUTTIG en LUTTIK. 

Lutke-ven, znw. vr. Naam van verschillende 
stukken land. II Te Westzaan, bij de Hoogen
dijk: Een stucke !ants ... ghenoemt lutke ven 
. . . gheleghen binnen de ban van Westzaenen, 
Hs. T. 118, fO 51 V O (aO 1654), provo archief. 
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Die halve lutke ven, Polderl. West. II (aO 
1629). - Te Assendelft: Willem Mathysen 
lutke ven, Stoelb. Assend. fO 53 rO (einde 
16de e.). - Onder Jisp: Een stucke !ants ge
naemt Lutkeven, Hs. T. 242, fO 12 rO (aO 
1613), provo archief. - De 1 u t k e (1 u t tik e) 
ven is de kleine ven; zie LUTTIK. 

Lutke-weg, znw. m.; zie LUTTIG. 

luttig, bnw. Luttel. ~hans in onbruik. - Vgl. 
LUTTIK. II Seer luttigh vorst, Joum. Caeskoper, 
31 Jan. 1669. S.W. wint je, luttich reege en 
donder, aId., 26 Aug. 1669. Luttigh w(int), 
aId., 27 Aug. 1669. - Het woord leeft nog 
voort in de naam van een stuk land te Assen
delft, in de Kel'kbuurt: de Lu t t i g-w e g. Dit 
is een verkorting van deL u t tig weg s
ven, d.i. de ven gelegen aan de Luttige weg. 
11 Die luttigchwechs ven, Polderl. Assend. I 
JO 359 rO (aO 1600). Mr. Dirrics luttige weghs 
ven, Griet Symens luttige weghs ven (in Jan 
Banningen-weer), Jan Jansz. Peeten 1utticke 
wech (in Jan Peeten-weer), Maatb. Assend. 
(aO 1633). Deze weg is thans geheel ver
dwenen, doch bestond nog in de 16de e. 11 Een 
stucxken landts... streckende vande zelve 
huysinge noort west werts op tot aen lutke 
wech toe, Hs. U. 19, f O 36 V O (aO 1579), 
provo archief. Een stucke landts... leggende 
over luttich wech, aid., fO 133 V O (aO 1580). 
- Lu t tig komt ook voor bij STARTER (vg!. 
OUDEMANS 4, 224). VgI. Ofri. I i t t e c h naast 
I it i k. 

luttik, bijw. Alleen in de uitdr. Dat I ij kt 
1 u t tik, dat lijkt weinig. il 't Lijkt luttik mit 
je. - Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 
284). - Vroeger ook als bnw. in de zin van 
klein; vgI. LUTKE-VEN, LUTKE-WEG. Lu t tik 
leeft nog als geslachtsnaam. - Het woord 
komt in het Mo!. voor bij Hall. dichters als 
HlLDEGAERSBERG en POTTER VAN DER LOO. Bij 
KIL. wordt ,,1 u t tic k, parvus pusillus" als Fri. 
vermeld. Verder vindt men het in het Mnd. 
(LÜBBEN). Thans is I u t tik, 1 ü t tik, nog ge
bruikelijk in Gron., Oost-Fries!. en Neder
duits!.; zie de wdbb. Het woord is gevormd 
van de zelfde stam als Ned. I u t tel, maar 
heeft een ander suffix; vg!. FRANCK op 1 u t
t e I, KOOLMAN op 1 Ü t je en KLUGE, Nomin. 
Stambildungslehre, § 212. - Zie ook LUTTIG 

en LUTJE. 

luul, znw. m.; zie LOEL. 

luus, znw. vr.; zie LIES . 

luw, enz. bnw.; zie LOUW, LOUWEN, LOUWTJE. 



M 

267 

Ma, vrouwennaam. Verkorting voor M a art je, 
soms ook voor Mar ij t j e, waarvan men 
echter gewoonlijk Mar ij maakt. - De naam 
M a art j e schijnt alleen in Holland inheems 
te zijn en wordt beschouwd als een vervor
ming van Mar i a. Vgl. echter de mansnaam 
M a art, een verkorting van M a art e n, 
Mar tin u s, die in de 16de en 17de e. zeer 
dikwijls voorkomt. Elders heeft men de vrou
wennaam Mar e t j e, Mar r e t j e, Mar t j e. 

maad, znw. vr. Daarnaast mee d. Hooiland. 
Thans verouderd, maar nog over in de naam 
van vele stukken land te Assendelft, die ook 
nu nog merendeels voor hoorbouw gebruikt 
worden. 11 Het Maatje. De Smalle meet of 
Ossenland. De Groote meet of de Hammen
ven. - Een stucke Iants genaampt Hammen
meed, Hs. U. 20, fO 118 rO (Assendelft, aO 
1583), provo archief. Een madt meedts ... ge
legen ... in Dirck Hannen meed, aid., fO 112 
rO (idem). Noch die gereohte helft vande meed 
genaempt die Oostermeed, Polderl. Assend. I 
jO 40 VO (aO 1599). De meed aende worff, 
aid., jO 331 rO (aO 1600). De meed int laentges 
weer, aid., fO 333 rO. Dat pol mittet ende 
(eind) meedts in Sohouten weer, aid. fO 336 V O 

(aO 1600). Jaep Rooten meet, Claes ende Cor
nelis Bosmans binnennneetgens (in Schouren
weer), Jan Jansz. Peeten opperrneet (in Jan 
Peeten-weer), Hillegont J ans lange maedt (in 
Claes Maerts-weer), Dirric Tuenen lage maedt 
(in Jan Banningen-weer), Maatb. Assend. 

Ma - Maadland 

(aO 1633). De leege maedt (in Tammetges
weer), de uytter leegemaedt (in het Damweer), 
Anne Claes d'oppermaedt, Anne Claes d'uyt
termaedt (in Jan Jacob Coppen-weer), aid. 
(aO 1635). Claes Symonsz. meetgen van Oor
nelis Banningh (in het Smalle weer), aid. (aO 
1634). De wed. van Jasper Roeloffs Winters 
noorder meed, gelegen in Jacob Allets-weer, 
Hs. resolutie (aO 1699), archief V. Assendelft. 
- Hs. Kool vermeldt "Ih 0 0 i mee d, hooi
land". - Vgl. verder de samenst. DIJK-, HAM

MEN-, KRUIGEN-, MIJS-, MUUL-, VERBAARTS, 

VLIETS-, VROONMAAD, en vgl. MAADLAND, 

MAADVEN. 

M a a d, mee d behoort bij de stam van 
m a a i enen beduidt eigenlijk maailand, d.i. 
land dat bestemd is om gemaaid, niet om 
beweid te worden. Het woord komt in ver
schillende verwante talen voor; vgl. Ofri. 
m ê t h, Fri. mie d e, Oost-Fri. m ê d e, Ags. 
mal d. Eng. me a d. - Verwant zijn verder 
Ned., Mnl. made en mad, Mnd. made, 
Mhd. mat e, Hgd. mat t e, Ags. me a d u. 
Vgl. MAD. 

-maad, in D r i erna a d, V ij fm a a d, Ze v e n
m a a d, enz.; zie MAD 2. 

maadland, znw. onz. Daarnaast mee d I a n d. 
Hooiland; in tegenstelling met z a a ct la n d 
(z eed 1 a n d) en wei dIa n d. Thans ver
ouderd. - Zie MAAD. 11 Een stucke maedlandts 
... leggende in tlaenges weer, Hs. U. 19, jO 21 
r O (Assendelft, aO 1579), provo archief. -



maadland - machaai 

Evenzo eertijds elders in N.-Holl. 11 Item 
noch omtrent half gers meediant, Hs. v. Eg
mond E, fO 7 VO (aD 1457). Twee geersen 
maedlants, aid., fO 8 rO. - M a a dia n d 
wordt in Friesl. nog gebezigd in tegenstelling 
met gre i d. 

Maadven, znw. vr. Daarnaast Mee d ven. 
Naam van een stuk land te Assendelft. Thans 
onbekend. - Zie MAAD. 11 Die meedtven, Pol
derl. Assend. I fO 33 rO (aD 1599). 

maag, znw. vr.; vgl. BEDELAARSMAAG. 

Maai (I), znw. m.; zie MEI. 

-maai (U), vgl. KATJEMAAI. 

maaien, zw. ww. Bij molenmakers; gezegd van 
een ingestoken molenroede. Niet de goede 
richting hebben. Het tegenovergestelde van 
sporen; zie aldaar. 11 De roed maait (spoort 
niet). - Vgl. SCHARREMAAIEN. 

maaier, znw. m.; vgl. MADDER. 

maaireed, bnw. Gereed om gemaaid te worden, 
van gras. 11 't Gras is maaireed. - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 66). 

Maaisesstuk, znw. onz. In het meerv., als naam 
van land te Assendelft. Thans onbekend. 11 

Arent Flooren, genaemt de Maysesstucken (in 
het Blokweer), Maatb. Assend. ~ao 1635). 

Maaismaand, znw. vr.; zie MEIMAAND. 

maal, znw. vr. en onz .. Daarnaast mee 1. Zie 
de wdbb. - 1) Keer. 11 't Is nou veur de leste 
meel, dat ik je verbied. Hij heb dut meel (dit 
maal) 'en hoop vis 'evongen. - Vgl. BEIDE

MAAL, EENMAALS en VRIENDEMAALS. 

2) Onz. Maaltijd. 11 Wat 'en lekker meelt je. -
V gl. POPJESMAAL, SPUiTMAAL, TROOSTMAAL. 

3) Onz. Steeds in de oude vorm mee 1. - a) 
Melkstond, de tijd waarop de koeien gemolken 
worden. 11 Wie moest er op dat meel melken? 
't Is toch zo duur dat de boer ziek is, nou 
moet-i ieder meel 'en melker huren. As 'en 
koe 'ekalfd heb, ken-je mit 'et negende meel 
de melk weer koken. - Vgl. NEGENDEMEELS

MELK. - b) De hoeveelheid melk die op één 
meel van de koe gemolken wordt. 11 De zwart
bonte heb 'en best meel 'egeven. Wat 'en klein 
meel vanavend, 'et meel van vanmorgen was 
veul groter. - Overdr. ook van de hoeveelheid 
die een klein kind te gelijk watert. 11 't Is maar 
'en klein meelt je. - c) De hoeveelheid melk 
die de gezamenlijke koeien op één melkstond 
geven. 11 Een meel melk. We hebben vanmor
gen maar 'en klein meel. - In dezelfde zin zegt 
men in Friesl. mie 1 (HALBERTSMA 943), in het 
Stad-Fri. m a a 1. - Vgl. MELEN. 

4) Onz. Moedervlek. Meestal in verkl. mee 1-
t j e. 11 Ze heb 'en meelt je op er wang. 

maan, znw. vr. Daarnaast mee n. Zie de wdbb. 
11 De meen skijnt helder. - Vg1. MAANSTUK. -

Ook als naam van een stuk land onder West
zaan, in de Middel. 11 De Maan. - Evenzo 
vindt men onder Landsmeer stukken land die 
zo heten en sloten die M a a n sloot zijn 
genaamd. 11 De Maensloot, van Stemans tot 
het Oost-Ent van Aeltje Tuyns-moer toe. De 
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Wester-Maen sloot, tot de Zuyd-zy van 
Heerooms-maen toe... De Voormaan sloot, 
van de Keernsloot, tot de Maensloot roe (alles 
gelegen in de Kerkepolder), Keuren v. Waterl. 
(aD 1685). De Manne hebben (d.i. omvatten) 54 
Deymt, aid. 63 (aO 1635). 

maand, znw. vr. Meerv. m a a n d e, soms ook 
m a a nt e. Zie de wdbb. - De oude vorm 
mee n d wordt zelden meer gehoord. 11 Hij is 
al drie maan te ziek. - Zegsw. 0 m de 
m a a n d 1 0 pen, alle maanden bij bepaalde 
personen een gift komen halen; van armen, 
vooral arme weduwen. Vandaar m a a n d-
1 0 per, m a a n d I 0 0 pst e r. 11 Ouwe Trijn 
loopt bij me om de maand. Ik heb 'en paar 
arme weeuwen, die om de maand lopen. Ze 
wil gien maandloopsters !hebben. 

maandklant, znw. m. en vr. Persoon die maan
delijks een gift komt halen. Synon. maand
loper, -loopster. I1 Ze hoort tot me maand
klanten. 

maandloper, -loopster, znw.; zie MAAND. 

maankop, znw. vr. Papaver. Vroeger ook in de 
vorm man nek 0 p. 11 Dies ick klage laet, en 
vroegh, dat ick dus onnoosel koome ... of ick 
Manne-koppe droegh; daer ick nochtans ben 
vol klaerheyt wel doorspickelt met de waer
heyt, SCHAAP, Bloemt., voorwerk bI. 17. 

maanstuk, znw. onz. Daarnaast mee n s tik. 
Meestal in het meerv. Ook wel h a I v e
m a a n s tuk ken geheten. - a) In molens. 
De beide halve-maanvormige stukken hout, 
die het hoofdbestanddeel van een bonkelaar 
(zeker wiel) vormen. Zie Groot Volk. Mooienb. 
I1, pl. 2. - b) In pellerijen. De beide ver
schuifbare halvemaanvormige houten schijven 
op de maalzolder rondom het steenspil, welke 
dienen om het stof uit de ruimte boven de 
steen te weren. 

maar, bijw. Daarnaast mer en (zonder nadruk) 
m ~ r. Zie de wdbb. 11 Zeg 'et me mer. - Mar 
je moete me niet verklappen, hoor. 

Maart je, vrouwennaam; vgl. MA. 

maas, znw. vr.; zie MASK en vg1. OPMAZEN. 

maat (I), znw. vr. Zie kop tem a a t en 
streekte maa t op KOPT en STREEKT. - Vg1. 
verder de volgende maten voor natte waren: 
BIERTJE, LIPJE, MENGELEN, MUD, MUTSJE, NAP, 

PINTJE, SLEEPJE, TIENTJE, TON, VIJFJE. - Voor 
droge waren: ACHEL, BORD I1, KOP, KWARTIER

TJE, MERTJE, SCHEPEL, VIERLING. - Gewichten: 
KILOPOND, LOTJE, MERKJE, VERREL, WICHTJE. -

Landmaten: ACHEL, BU(I)NDER, DAGWERK, 

DEIMT, GEERD, GEERS, KOEGANK, KOEVEN, KOE

WEIDE, MAD. 

maat (11), znw. vr.; zie MAAD. 

maatboek, znw. onz. Polderlegger, kadaster, 
register van eigendommen. 11 Een stuk land, 
volgens het maatboek groot 520 roeden. Een 
oud maatboek van Krommenie. 

machaai (met klemt. op chaai), znw. Daarnaast 
m 0 c h a a i. Zekere geweven stof. Gebloemd 
damast, dat in verschillende kleuren en pa-
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tronen verkrijgbaar was. De stof wordt thans 
niet meer vervaardigd, doch er zijn nog vele 
kledingstukken van machaai bewaard ge
bleven. - Het woord leeft ook voort als ge
slachtsnaam MAGGHAY. 11 Me grootvader droeg 
'en hemdsrok van machaai en daar was-i heel 
groots op. Kalamink 37Yz el à f 0-9-0; stof
jes 15 el à f 0-7-0; machaay 5Yz el à f 1,-; 
estemien (estamine) 36Yz el à f 0-3-8; sarsie 
de niem (serge de NÎmes) 4 el à f 0-18-0, 
Hs. invellt. (Jisp, aO 1730), provo archief. Twee 
bruyne mochaje rokken, idem. - Vgl. Ofra. 
m 0 u q u a y a t, m., sorte de serge (GODEFROY 

V, 428). 
machine (uitspr. ook masjien en masien), znw. 

vr.; ook wel onz. I! Het machine is kapot en 
nou staat 'et fabriek. 

mad, znw. onz. Ook wel geschreven mat. - 1) 
In deze zin geen meerv. Bij het maaien van 
land. De strook gronds die achtereenvolgens 
door de zwaai van de zen wordt schoonge
maaid, het afgemaaide gedeelte tussen twee 
zwaden. I1 Het mad is of (de lengte van een 
zwad is afgemaaid, de maaier is aan het einde 
van het zwad). Hij trekt 'en goed mad (van 
een maaier die met lange streken maait); 
evellZo: hij slaat er 'en goed mad of. 't Is gien 
beste maaier, hij trekt zijn mad niet (als 
iemand geen flinke slag tegelijk afmaait, maar 
luie, kleine streekjes doet). Er is 'en goed mad 
'maaid. Mijn mad is breeër (breder) as joues. 
Iemand op 'et mad kommen (hem onder het 
maaien inhalen). - Zo ook elders in N.-Holl. 
In Oost-Friesl. is mat in deze zin mann. 
(KOOBIAN 2, 582). Hs. Kool ve1'lTIeldt 
(i e man d) 0 P het mat kom e n in de 
overdrachtelijke zin van op de daad betrap
pen. Evenzo in het Stad-Fri. 
2) Zekere landmaat; eigenlijk zoveel land als 
eell maaier op één dag kan maaien. Men 
rekent het m a d op 2/" morgen of 400 0 
roeden. De benaming is thans weinig gebrui
kelijk. Synon. deimt, dagwerk. 11 Een madt 
meedts (hooiland), Hs. U. 20, fO 112 rO (As
sendelft, aO 1583), provo archief. Drie maden 
lants ... binnen de ban van Westzaenen, Hs. 
T. 118, fO 36 VO (aO 1564), aldaar. Een ven, 
groot ontrent twee maden, Hs. T. 242, fO 27 
r O (Jisp. aO 1613), aldaar. Die ghemeen Ghe
bueren van Westzaanden ende Crommenie 
(sullen) te samen repareren, opmaecken, on
derhouden, ende verstoelen als 't behoort, 
madts madngeIijcke (naar rato der maden), 
heuren voorsz. Zeeburgh, Sluysen ende 
Laghcndijck, Priv. V. Westz. 91 (aO 1532). -
Ook in de naam van vele stukken land. 11 Het 
Schoone madje (te O.-Zaandam). He't Fijne 
matje (te Wormerveer). Gerrit Jansz. langhe 
twee mat, Piet Joosten vierdalf mat, Maerten 
Jansz. jongh Aernden seeven madt, Maatb. 
Assend. (aO 1634). Noch tmadt voor zijn deur, 
461 (roeden), Polderl. Assend. I fO 10 rO (aO 
1599). Die Spaens tweemaed (in Jancke 
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Maerts-weer), Stoelb. Assend. f O 6 VO (einde 
16de e.); Mari Kees Maert Mouris, Spaense 
twee maed (aldaar), Maatb. Assend. (aO 1633). 
De Driemaat (in de Kalverpolder), Custb. (aO 
1741). De Viermad (in de Achtersluis-polder 
onder O.-Zaandam). De Vijfmaad (in de Kal
verpolder). Jan Claesgen sevenmaede, Polder!. 
Assend. I fO 13 rO (aO 1599), de seevenmaedt, 
Maatb. Assend. (aO 1635). Seren maad (d.i. 
's heeren maden), Polder!. Kromm. (aO 1665), 
fO 134 (te Krommenie op de Heiligeweg); 
t'sere madt, aid. (aO 1680), fO 78. - Een buurt 
te Krommenie, tegenover de Heiligeweg, heet 
het M a d; ook in de 17 de-eeuwse maat
boeken het M ad t. 11 Hij woont op 'et Mad. 
- Vgl. de s'amenst. MADHAKEN, MADKAMP, MAD

SLOOT, MADVEEN, en BOBELKE-, BREE-, HEIGRAS-, 

HEUBELS-, KLAM-, REUDE-, SCHEPPEN-, VENMAD; 

zie ook DEIMT. - Ma d (m a t) als landmaat is 
ook elders gebruikelijk; zie de wdbb. 

madder, znw. m. Maaier. Thans verouderd. Dat 
het woord vroeger gebruikelijk was blijkt uit 
landnamen te Assendelft, die echter thans 
evenzeer onbekend zijn. 11 Madders-weer, Hs. 
accoord (aO 1568), archief v. Assendelft (ook 
Handv. V. Assend. 140, waar foutief gedrukt 
staat "Maddens Weer"), Die lange camp in 
madders weer, Polderl. Assend. I fO 19 V O (aO 
1599). Hetzelfde weer lands, dat waarschijn
lijk genoemd is naar een voormalige bezitter 
met de naam of bijnaam de Madder (Maaier), 
komt ook voor onder de naam ,,'s Maaiers
weer". :: Tsmaeyers-weer, Stoelb. Assend. 
jO 51 rO (einde 16de e.). Een stucke landts 
genaemt tsmaeyers ventgen . .. leggende in 
tsmaeyers weer, Hs. U. 19, fO 50 VO (aO 1579), 
provo archief. Een stucke landts genaempt die 
maeyeren, soe groot ende cIeyn alst gelegen is 
in tsmayers weer, aid., fO 52 V O (aO 1579). 
Verder vindt men in hetzelfde weer ook een 
stuk land genaamd: Madderswerff, Polderl. 
Assend. I f O 125 rO (aO 1600). - Eertijds was 
madder ook elders in N.-Holl. in gebruik. 

11 't Slach-swaerd inde vuyst, gaat (men) ker
ven inden hoop, ghelyck de Madders juyst 
gaan inde May-tyd met een kromme rug 
gheboghen met open beenen wyd, met neer
gheslaghen ooghen end'zweyend'-armen styf 
af-scherven mad voor mad 't gras dat vlus 
weligh stond, dat leggens' af op zwad, 
SCHAGHEN, Alckm. Beleg, C2 rO. Op welck 
Landt van Joost van Veen eertydts twee Mad
der ghevochten hadden, ende werde de saeoke 
bericht by Schout en Schepenen van Heyloo 
(17de e.). LAMS 288. Item (betaelt) lil! madders 
van VI daghen, e1licke dach lIlI stuvers, Hs. 
(Egmond, aO 1427), Rijksarchief. - In de 
Middeleeuwen komt ook de VOI1JIl m a der 
voor; vgl. Rek. d. Graf. V. Hall. 1, 389 (aO 
1345): "van maderIoen" (maailoon). - Vgl. 
MAD. 

madderen, zw. ww., intr. Morsen, modden, met 
water plassen (de Koog). 11 Wat benne jollie 
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daar weer an 'et madderen. - Bij vissers, van 
een niet-visser die in de vis bezig is, er in zit 
te knoeien: Wat maddert-i in de vis. - In de 
Wormer gebruikt men ma d der e n in de zin 
van hard werken, zich aftobben. 11 Ik heb de 
hiele dag zo an 't madderen 'weest, dat ik 
haast niet meer lopen ken. - Verderop in 
N.-Holl. betekent ma d der e n tobben, suk
kelen, met alle inspanning aan iets bezig zijn 
zonder zijn doel te bereiken (Navorscher 21, 
532). Men vindt het woord ook in verschil
lende Ndd. dialecten, b.v. m a d der n, in water 
of modder woelen (DANNEIL), iets bederven 
door het te veel aan te raken (VON KLEIN), 

m ä d del n, bezoedelen (VILMAR), ma d den, 
onhandig bezig zijn (DÄHNERT), enz.; zie DE 

JAGER, Freq. 2, 375. - Vgl. AFMADDEREN en 
GEMADDER. 

madelief, znw. vr.; vgl. STRAATMADELIEF. 

Madhaken. Naam van een stuk land te Krom
meniedijk. Thans onbekend. 11 Mathaken, Pol
derl. Kromm. (aa 1665), fa 195. Madt baaken, 
aId. (aD 1680), fO 120. 

Madkamp, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. - V gl. MAD. 11 

De suyder madtcamp, Maatb. Assend. (aD 
1635). 

Madsloot, znw. vr. Naam van een sloot te 
Wonner. - Vgl. MAD. 

Madveen, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. - Vgl. MAD. 11 

Aecht Kees Direken madtveen, Maatb. As
send. (aO 1634). 

mag, znw. vr. In verkl. mag je (uitspr. mac
eh ie). Zekere vis. Puitaal, Lat. Zoarces vivi
parus (SCHLEGEI., De Visschen 65). We hebben 
veul maggen 'evongen. Wat 'en grote mag. -
Zegsw. Een mag je in de m a a n d mei [ 
i s z 0 lek k era 1 s het d oor van een e i. 
- Mag is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk. 
Vgl. VALCOOGH, Chrono v. d. Sijpe 66: " Doe
men 1577. jaeren heeft ghesohreven is opten 
Sijpe gevangen in korven en vuycken drie 
duysent ·guldens aen Mag of daer beneven, in 
tonnen gesouten, om tot cabbeliaus aes te ge
bruycken". Evenzo Chrono v. Medembl. 253: 
"voor 3000 gulden aan Maggen". - Bij STA

RING, Huisboek voor den Landman 346 heet 
deze vis magge of magaal; ook VAN DALE 

vermeldt mag g e, zekere stekelvinnige vis. 
magnificentie, (uitspr. mannofosensie), znw. vr. 

Drukte, poeha. Zie de wdbb. 11 W:at het dat 
ventje 'en mannefesentie op zen lijf! 

mak (I), bnw. Zie de wdbb. - Ook vermoeid, 
afgemat, lusteloos. 11 Ik ben mak na die wan
deling. As je zo heen en weer 'evlogen hebbe 
wor-je wel wat makker. Kleine Ant is erge 
mak vandaag. - Bij VAN DALE vindt men het 
woord in deze zin alsgewestelijlk vermeld. -
V gl. de samenst. KOEMAK en SPOORMAK. 

Mak (U), vrouwennaam. Verkorting voor 
M ach tel d. [[ Mak heb er strakkies 'eweest. 
I'kgaan na tante Mak. - Evenzo in Friesland. 
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makelaar, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: 1) In 
het kaartspel. Matador. 11 't Was een solo met 
zes makelaars. 
2) In verkl. mak e I a art j e. Een met haken 
aan een deur bevestigde plank, waartegen men 
deze laat rusten, als men de lucht in de 
kamer verversen wil. Hetz. als een ba r
biertje; zie aldaar. 
3) De koker achter op de kap der paltrokken, 
waarin de vlaggestok geplaatst wordt. - Soms 
ook de gedraaide spits op de voor- en achter
gevel van een huis, die gewoonlijk ge vel 
wordt genoemd. Mak e ,1 a a r is in deze zin 
ook elders in Hol!. bekend, en komt verder 
voor in Vlaand. (DE BO) en in het Ndd. Vg!. 
KOOLMAN op makeIer 2. 

maken, znw. ww. Zie de wdbb. - Ook afpassen 
(bij het teruggeven van geld), in de uitdr. het 
kunnen maken. 11 Ken-je 'et wel maken? 
Ik ken 'et niet maken, ik heb gien enkele losse 
cent. - Zie zegsw. op AANSLAG, BINK, KLOPPER 

en MATSCHUDDING en vgl. TOEMAKEN en NIEUW

MAAK. 

maker, znw. m. Zie de wdbb. - Bij de kaas
bereiding. De kaaskop waarin de kaas ge
maakt wordt. Evenzo elders in Holl. De 
makers verschillen in vorm van de zetters. -
Vg!. de samenst. BLOOK-, HARE-, SCHOEN

MAKER. 

lnakkelijk, bnw. Zie de wdbb. - Ook gemak
zuchtig. [[ Hij is erg makkelijk. Ik ben van
daag wat makkelijk. - Zegsw. Zei s zo 
mak keI ij kas Mar i e b u u r (met klemt. 
op Ma), zij houdt erg van haar gemak. - Vg1. 
KAKMAKKELIJK. 

mal, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. All e s 
mal t jen a mal t j e doe n, alles op één 
manier doen, 't een precies zo doen als het 
ander. Evenzo in de Beemster, doch men zegt 
daar m a Ij e (BOUMAN 66). 

malaberig, bnw. Brooddronken, uitgelaten, door 
het dolle heen. Weinig gebruikelijk. [[ Wat ben 
ze weer malaberig. 

malen (I), st. ww. Malen op een molen, 
er knecht zijn. I[ Ik maal op de Zon. Hij heb 
vroeger op de Pluspot 'emalen. - Zo ook in 
Fries!. - V gl. BLOKMAALDER, GEMAAL en MA

LERIJ. 

*malen (U), zw. ww.; zie MELEN. 

malerij, znw. vr.; zie een zegsw. op KAP. 

malheur, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij het 
zeilen. M a I h e u r heb ben van, hinder 
hebben van iets dat de wind onderschept. [I We 
hewwe malheur van de molen. 

malinker, znw. m. Iemand die zwak ell kruk
kende is. Fra. mal i n g r e. 11 't Is zo'n 
malinker, maar as ik 'em wegstuur is-i hele
gaar buiten verdienst. 

Mallegat, znw. onz. Een opening in de Lagen
dijk op het Noordeind van Zaandam, waarin 
een sluis, de Mallegatssluis. In 1634 
werd het MalI eg a t verlegd naar de Breed
weersloot en aangenomen als scheiding tussen 
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Zaandam en Koog; zie Priv. v. Westz. 313. 
mallemiering (met hoofdtoon op mie), znw. vr. 

Mamiering, buis van leer of zeildoek, tot ver
schillende doeleinden. Zie voor de oorsprong 
VERCOULLIE 168, en vgI. OUDEMANS 4, 260, 
waar de vorm ma m mie rin g vermeld 
wordt. - 1) In een oliemolen. De slappe leren 
zak, die met een soort van houten stop in de 
oliepomp wordt gezet om het morsen te voor
komen en waaruit de olie door de trechter in 
de vaten wordt gebracht. 
2) In een papiermolen. De zeildoekse slang, 
die van de kleine naar de grote pomp voert. 11 

De mallemiering is lek. Een malrniering tot 
d' moolenpomp, Hs. im'ent. papiermolen (aO 
1774), verz. Honig. 
3) Bij de brandspuit. De slang van de zuiger
pomp naar de perspomp. 

mallig, znw. vr. VerkI. malligje (uitspr. 
malliJchie). Alleen in u i t d emaIl i g en u i t 
een malI i g j e, uit de jok. Het tegenover
gestelde van u i t d e w a ars. 11 Wie knikkert 
er mee uit de mallig? Je moete der niet boos 
om worre; 't was maar uit 'en mallechie. -
MalI i g is misschien afgekort uit mali i g
hei d. 

mal-oor (met klemt. op mal), znw. m. en vr. 
Gek, dwaashoofd, malloot. 11 't Is zo'n maloor. 
- Ook iemand die erg aanhalerig is. V gI. mal 
op iet s zij n. - Zie GEK-OOR. 

mamiering, znw. vr.; zie MALLEMIERING. 

mamziek, bnw. Naar de moederborst verlan
gende (Krommenie). il Dat kind is toch zo 
marnziek. 

man, znw. m. Meerv. ook man sen man sen. 
VerkI. man t je; vroeger ook man je. Zie 
de wdbb. 11 De mans benne de hele dag van
huis. Als dan (nI. op avondvisites) zitten de 
mansen (zo worden de mannen gemeenlijk 
door hun vrouwen genaamd) van elkander af 
aan een bijzondere tafel, ook wel in een bij
zondere kamer, Karakterseh. 277. - Zegsw. 
H ij is zo rij kas 't man t j e, hij is rijk. 11 

Heb-je twee kwartjes van ome 'ekregen? wel 
kind, nou ben-je zo rijk as 't mant je (wat 
ben-je rijk!). - Hij heb er ze k e r 'e n 
zw art man t j e 'e zie n; als iemand el1gens 
in lang niet is geweest. Gewoonlijk spreekt 
men eohter van erg e n s de zw art e kat 
(d.i. een heks) ge zie n heb ben. Zie: een 
man t j e van vee r n e op VER J, en vgI. 
IK-MAN. - De dooi e man, in een pelmolen. 
Een staande houten spil van omtrent 2 m 
lengte, die door middel van snaren de beweeg
kracht naar de harp en de waaierij overbrengt. 
- Man en vrouw, bij het domineren. 
Dubbeleen. - Een bar n d e man, zie op 
BARNEN. - Zie verder de samenst. MANNETOUW, 

MANSHOOFD, en BEENDER-, HOPPEDOPJES-, KERF-, 

KOOP-, KROLLEMAN. - VgI. ook LOLLEMANSDOOP 

en MANNEN. 

mand, znw. vr. Zie de wdbb. - Een man d je 
zet ten, met Sinterklaas; hetz. als elders 

Mallegat - manshoofd 

een klom p zet ten. - Zegsw. Zei 0 0 p t 
met een man d j e, zij is zwanger; omdat 
(vooral pas getrouwde) vrouwen, die in be
langwekkende omstandigheden verkeren, dik
wijls een boodschappenmandje onder haar 
boezel dragen om dit feit te verbergen. - Zie 
een zegsw. op KORF en PRUIM en vgI. de 
samenst. KLAPMAND, LARIEMAND, LINKERMAND, 

RAPMAND. 

mandschudding, znw. vr. Gebroken beschuit, 
die bij het venten door het schudden van de 
mand gebroken is en voor mindere prijs 
wordt verkocht. 11 Haal ers voor 'en dubbeltje 
mandschudding. 

mane, znw. onz. Maanzaad. 11 Hoeveul blauw 
mane leit er nog in 't pakhuis? Ik heb allienig 
maar mane voor je te koop. Moet je gien 
mane van me kopen? - Evenzo hogerop in 
N.-Holl. 

maneuvel, znw. vr. Steeds in het meerv. en 
verbonden met raar. Ra rem a n e u vel s, 
rare grimassen, vreemde manieren (de Wor
mer). 11 Jongen, maak toch niet zokke (zulke) 
rare maneuvels. Hij het ook rare maneuvels 
(hij is zonderling in zijn manier van doen). 
Wat maakt dat peerd rare maneuvels (als het 
b.v. in het land ligt te rollen). - Evenzo in 
Friesl. en elders man e u ver s, in Gron. 
men e ti ver s, in de zin van kuren, kunst
grepen. Fra. man 0 e u v r e. 

mangel, znw. m. Amandel. 11 Gebrande mange
len. Mag ik 'en mangeltje? - Evenzo te Am
sterdam en elders in de Holl. spreektaal. -
Vgl. MANGELPERS. 

mangelen, onpers., zw. ww. Begroten, aan het 
hart gaan. 11 't Mangelt me, dat ik 'et kwijt 
ben. 't Mangelde hum, dat-i der zoveul geld 
voor geven most. - Vgl. Ned. man gel en, 
ontbreken, missen. 

mangelpers, znw. vr. Geperste amandelen; voor 
in puddingen enz. Zie MANGEL. 11 Haal 'en 
rolletje mangelpers. - Evenzo te Amster
dam e.e. 

mannekop, znw. vr.; zie MAANKOP. 

mannen, zw. ww., trans. Vermannen, meester 
worden, overweldigen. I1 Ik ken 'em niet 
mannen (ik kan hem alleen niet aan). Help 
me 'en handje, ik ken die zware balk allien 
niet mannen (niet alleen hanteren). - Ook bij 
HOOFT komt man n e n in soortgelijke zin 
voor, b.V. Ned. Hist. 289 "Naa 't mannen van 
den meesten buyt". 

mannnetouw, znw. onz. Bij molenrnakers. Een 
stevig touw, dat over een schijf loopt, en 
waaraan een blokje bevestigd is, dat tot zit
plaats dient voor de man, die met dat touw 
naar boven gehesen wordt om herstellingen 
aan de molen te doen. 11 Neem 'et mannetouw 
mee. 

manshoofd, znw. onz. Man, echtgenoot. Weinig 
gebruikelijk. 11 Heb-je me manshoofd ook 
'ezien? - Evenzo elders in N.-Holl. Taalgids 
1, 284); in de 17de e. ook bij VONDEL e.a. (zie 



manshoofd - markus 

OUDEMANS 4, 275). Vroeger ook man h 00 f d. 
11 Zijt lief u Man-hooft aengenaem, in 't goede 
altijdt gehoorsaem: Bemint dijn Wijf, gelijck 
u eygen lijf, SOETEBOOM, Lust-hofje 161. Deze 
vorm vindt men ook in het Mnl. - Vgl. WIJF
HOOFD. 

mantel, znw. m. Op een schip. Zekere dikke 
touwen, tot het hijsen van zware vrachten bij 
het laden en lossen. De mantels zitten met de 
lopers van boven aan de mast en van onder 
aan het scheepsboord. In Fries!. heten ze ge
zamenlijk het wan t. 

margen, znw. m.; zie MORGEN I. 
Maria, vrouwennaam. De klemtoon valt soms 

op de eerste lettergreep; vroeger was dit waar
schijnlijk steeds het geval. Men hoort deze 
uitspraak b.V. nog in het sterrelied (Navor
scher 44, 125): "Tot Bettelem, die schoone 
stad, waar Maria met heur klein kindeke 
zat". Zekere vrouw heet mail e M á r i e. En 
in de zegsw. zo mak kei ij k a Is Mar i e
b u u r wordt dit laatste woord geaccentueerd. 
- Ook in de Groninger Ommelanden wordt 
Moarie zo uitgesproken (MOlEMA 6). - Vgl. 
MARRIE. 

marie (I) (met klemt. op ma), znw. vr. - 1) 
Zeker gereedschap bij het heien met de hand. 
Een lange stok met in het midden een holte, 
die om de heipaal past. Vóór het heien zet 
men de paal op de grond en de marie er 
boven op. Aan de marie gaan dan 5 of 6 
mannen hangen om de paal een eind in de 
grond te drukken. Daarna wordt de marie 
weggenomen en begint het heien. 
2) Del a n gem a r i e, in zeker kinderrijm 
als benaming voor de middelvinger. 11 "Te 
bed, te bed", zei Duimelot. "Ik heb nog niet 
gegeten", zei Slikkepot. "Waar zei ik 'et van
daan halen?" zei de lange Marie. "Uit vaders 
kassie", zei de Gouwe ring. "Dat zei ik ver
klappen", zei het kleine ding. - Zo ook elders 
in N.-Holl. en in Fries!. In dezelfde zin vindt 
men reeds in het Ohd. I anc mar (GRIMM, 
D. Gramm. 111, 404); evenzo hebben verschil
lende Ndd. dialecten dergelijke benamingen; 
in Holstein 1 a n gem a r j e en I a n g e 
m a a k, in Westfalen I a n km a n, in de Alt
mark I a n g mei e r. Ook in ons land is I a n g
man of de I a n gem a n in verscheidene 
streken bekend. 

marie (H) (met klemt. op ma), znw. vr. - Oude 
zeug (de Wormer); meest in ongunstige zin. 
Het is geen compliment voor een varken als 
men het zo noemt. 11 Hè, wat 'en ouwe 
marie. Vooruit, marie, in je hok. - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 70). 

Marie(n)hem, znw. m. Naam van verscheidene 
bij elkaar gelegen stuikken land te Assendelft, 
tussen Vlietsloot en Bloksloot. Thans onbe
kend. 11 Drie ac kers genaempt marie hemmen, 
't bree maryen hem opte Vlietsloot, Polderl. 
Assend. I fO 98 rO (aO 1600). De erfgenamen 
van Jan van 't Hof, de 2 marye hemme; ge-

272 

naemt de marye hernme; Cornelis Jansz. 
Marye hem genaemdt, Maatb. Assend. (aO 
1635). 

maris (met klemt. op ma), znw. Alleen in zeker 
rijm bij het bok .. bok-stavast spelen (West
zaan): Tik-tak-taris, gat op de maris, schilder 
op de bok, hoeveul horens staan der op? 

mark, znw. vr. Steeds in het meerv. de Ma r
;k e n, als naam van een aantal stuklken land. 
Deze mar ken zijn wel oorspronkelijk lande
rijen geweest, die aan de gemeenschap toebe
hoorden, evenals de mar ken in Friesl. en 
elders. Het blijkt niet in welke eeuw het oude 
verband is opgeheven. Stukken in de marken 
gelegen heten ook het mar ken I a n d, de 
mar c k s ven, het mar ken t j e, enz. 

11 Te Assendelft: Jacob Lyc1aesen marcken (in 
Lyc1asen-weer), Stoelb. Assend. jO 21 V O 
(einde 16de e.), Dirck Maertsz., 't marckent
gen (in Steffens-weer), aid. fO 23 vO. Trijn 
Heynen marckentgen (in Langelaander-weer), 
aid., fO 24 rO. Roeloff Zymons, die marcken 
(in Symons-weer), aid. fO 26 rO. Een stucke 
landts genaernpt tmarckentgen leggende in 
Symon Tijten-weer, Hs. U. 19, fO 73 rO (aO 
1579) provo archief. Een stucke landts ge
naempt marcx ven, Hs. U. 20, fO 225 rO (aO 
1584), aldaar. Een stucke landts genaernpt 
tmarkenlantgen, aid., fO 249 rO (aO 1584). Dat 
marckentgen, Polder/. Assend. I fOlIO rO 
(aO 1600). Die marcken, aid., fO 120 rO. Maer
kelant aende wech, aid., fO 320 rO (aO 1600). 
Cornelis M,iewesserr, de marokes ven; Cor
neiis Heyndricksen, de marckes veen (in Jan 
Jacob Coppes-weer); de marcken op de 
Kayck, Maatb. Assend. (aO 1635). - Te Krom
menie: 't Markentje (op het Weiver), Polderl. 
Kromm. {aO 1665), fO 122. - Vgl. verder de 
Marken benoorden Knollendam bij het dorp 
Marken-binnen. 11 Corneiis Dircksz. Blom, 
woonende op de Marcken inden banne van 
Uytgeest, Weeskamerboek W5 fO 48 V O (aO 
1670), archief V. Krommenie. 

Marke, znw.; zie MERKE. 
Markerif, znw.; zie MERKERIF. 
marketent, znw. vr. Tent, kraampje op het ijs; 

koek-en-zoopje. Van Ned. mar ket ent e r. 
11 Hij staat mit 'en marketent op 'et ijs. 

markt, znw. vr. Daarnaast mar t. Zie de 
wdbb. 11 Ik kom van de mart. Me man is na 
de mart. Was 'et drok op de mart? - Evenzo 
koe mar t, k e e s mar t (kaasmarkt), enz. 

mark us, znw. m. Meerv. mar kus sen. Op een 
vrachtschip. De kromme balkjes die dwars 
over het ruim worden gelegd als onderleggers 
voor dé luiken. Een mar kus heeft van 
boven een gleuf, waarin de grieten (zie GRIET 
lIl) der lurken sluiten. - V:gI. bij VAN LENNEP, 
Zeemans-wdb. 140 mer kei s o.a. in de zin 
van "staven vierkant ijzer, waarop de roosters, 
die tot dekking van de kuil dienen, rusten" en 
van "scheerstokken:houten, waar de luiken 
der luikgaten op rusten". 



273 

marlen, znw. ww.; zie MARRELEN. 
Marlingsven, znw. vr. Naam van een stuk land 

te WOl'mer. De dwarssloot daarlangs heet de 
Mar 1 i n gsd war s. - Het land is genoemd 
naar een voormalige bezitter. In 1646 was o.a. 
een Jan Pietersz. Marlingh schepen van 
Wormer. 

marrelen, zw. ww. Zeilemakersterm. Het lijk 
aan een zeil maken door er met halve steken 
benselomheen te stikken. - Ook: morrelen, 
beuzelen aan iets. II Hè, wat zit je weer te 
marrelen. - Mar 1 e n is ook elders in ge
bruik; vg1. VAN LENNEP, Zeemans-wdb., WEI

LAND, FRANCK, VERCOULLIE, KOOLMAN. - Zie 
ook de afleidingen MARRELPEN, MARRELTOUW. 

marrelpen, znw. vr. Zeker zeilemakerswerktuig. 
Spitshoomtje, de priem om de gaten in het 
zeil te prikken waardoor men bij het marrelen 
de bensel heensteekt. 

marreltouw, znw. onz. Bij zeilemakers. Zeker 
soort van touw waarmede men marrelt, bensel. 

Marrie (met klemt. op mar), vrouwennaam; 
hetz. als Mar ij (met klemt. op rij). Sommige 
Marijtjes worden steeds Marrie genoemd. V g1. 
MARIE. - Zegsw. Dat is der e ken in g van 
M a rr i e-b oom: 3 x 11 is 'en da aId e r 
en 'en slokkie voor de haalder; 
gezegd aJs iemand in zijn nadeel rekent (Ziaan
dam). Marij Boom zal wel een 'bestaand per
soon zijn geweest. 

mars, znw. vr. Daarnaast mar s e. Het maai
veld, de bovengrond of het zwaard van gras
land (Assendelft). 11hans verouderd. 1I De 
swoord ofte marsche van 't landt;... die 
,hoogte (sal) genomen worden van de gemeene 
marsche van 't land, Handv. v. Assend. 136 
(aO 1567). Een ton hoogh boven 't marsch van 
't lant, Hs. over dijkschouw (16de e.), archief 
v. Assen delft. - In dezelfde zin vindt men 
elders mar s en m a s, dat thans evenzeer on
bekend is. 11 Ende wanneer den dijck-slyoot te 
droogh wert, dat men die niet bequamelijck 
varen magh, soo datter klachte komt, ende 
dat de selve, drie weecken na de klachte, niet 
opgeklaert werdt, sullen de Eygenaers van de 
Landen de selve mogen diepen tot vier voet 
diep, vande Masch van 't Lant af, sonder 
dieper (keur v. Oostzanen, aO 1627), LAMS 708. 
- Evenzo in Waterland. 11 Dat door 't hooge 
Binne-water ... 't geheel Land van Waterland 
nog genoegzaam plas ende gemeen met het 
Water stonde, zo dat zy ... geen vorderinge 
konnen doen tot 't maaken van haar Plemp
werken, door dien de Mas van 't Land onder 
gelegen heeft ... Te min also 't Land aldaer 
zeer ligt-darrig ende Veenig is, ende zulks niet 
verdragen kan dat de Dijken ofte Werken 
naar behooren daar op geleyd mogen werden, 
want dezelve volgens de BestediTIige opgemaakt 
zijnde, niet alleen grootelijks zijn zinkende, 
maar de Mas van 't Land doet scheuren ende 
barsten, Octr. v. d. Meeren in Water!. 21 
(aO 1627). - Het woord zal identiek zijn met 

marlen-mat 

Ned. mars, mers, meers, dat o.a. ook 
laag weiland of hooiland beduidt; zie de wdbb. 
De betekenis is dan echter zeer verengd. Ook 
in Oost-Fries!. staan de vormen mar s k en 
ma s k naast elkaar (KOOLMAN 2, 580). 

Marskamp, znw. m. Naam van enige stukken 
land te Assendelft, in het Blokweer. Thans 
onbekend. 11 Wijffe Claes, de groote suyder 
(noorder) marscamp; Willem Jacobsz. Cuyper, 
deyn marscamp, Maatb. Assend. (aa 1635). -
Vg1. Ned. mar s, mar s I a nd, moerassig 
land .. 

mart, znw. vr.; zie MARKT. 

mas, znw. vr.; zie MARS en MASK. 

mask, znw. vr. Maas, van een net. II Een net 
mit nauwe masken. Masken zo wijd dat de 
palings er deur kennen. - Evenzo elders in 
N.-Holl. 11 Ende sullen alle Netten moeten 
breedt zijn seven hondert vijftigh Masken ofte 
Scholen, Handv. v. Ench. 232 b. De Schakels 
en sullen niet naeuwer mogen wesen, dan 
onder de twintiglh ovel1gangen op den stock ... 
op de verbeurte van de Schakels ende ses 
ponden, op yeder mas die naeuwer ... bevon
den wordt, aId. 344 b. - Ook in Gron. (MO

LEMA 257 b). In Oost-Fries!. kent men ma s k e 
en daarnaast mes k e, m ê s k e (KOOLMAN 2, 
581). In Fries1. mes k. Zie voor verdere ver
wante vormen FRANCK op m a a s. 

masselaar, znw. m.; zie METSELAAR. 
mast, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Ze k e n

n end e m ast n iet 0 p k r ij gen, ze kun
den niet met elkaar overweg, 't is hot en haar. 
Vgl. HARREBOMEE 2, 68: "Zij moeten maar 
zien hoe zij den mas opkrijgen", en WOLFF en 
DEKEN, Com. Wildschut 1, 60: "Zonder u kan 
ik den mast niet overeind krijgen". - Vgl. 
RECHTMAST. 

mat (I), znw. onz.; zie MAD. 

mat (11), znw. vr. Mot. - Synon. matvogel,' zie 
aldaar. 11 Die kist mit kleeren zit vol matten. 
De mat is er in. De matten vliegen om je 
heen. - Tegenwoordig begint Ned. mot de 
dialectische vorm mat te verdringen. -
Zegsw. Der a zen d e mot zit er in 
(schertsend van linnengoed dat gesleten is en 
daarom buiten gebruik gesteld moet worden). 
Ook elders gebruikelijk. 11 In de hemden zit de 
razende mot; dat ben der nou al vier na 
mekaar; die of bennen. 't Is of de razende mot 
er in zit. - De vorm mat vindt men ook bij 
de 17de-eeuwse N.-HoUanders en in het Mn:l. 
II (Ghy) gaet gekleedt als een slaef die vuyl 
werck doet, en uw schoone kleeren die eten 
de Matten, VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 
45. De praler (trekt die voordeel) van zyn 
kleerrijkschap, erf-rijk der matten?, SPIEGHEL 

(ed. VLAMING), 56. Ick gheloof niet datter 
kostelijcker aasingt (aangezicht) in de stadt is; 
ist niet jammer dattet soowhequelt vande madt 
is?, BREDERO, Klucht v. d. Koe 460. Vgl. het 
ww. ver mat ten, door de mot verteerd 
worden, bij VISSCHER, Brabbelingh 119: "Dat 



mat - meesten 

aensight vol gekarbonckelde datten, moet ghy 
alle daeghs dragen, of 't sou vermatten". -
Ook in sommige andere dialecten vertoont het 
woord mot vormen met a; vgl. Mhd. mat t e 
naast mot t e. - Te Assendelft ook voor 
matten stoel, in de uitdr. nee m 'e nma t 
o n der j ega t, ga zitten. Zie verder de 
wdbb. - Vgl. MATTIG. 

matschudding, znw. vr. Zie de wdbb. - Ma t
schuddingmaken, drukte maken. 11 Wat 
maakte je kerel (man, echtgenoot) guster 'en 
matschudding om zo'n nietigheid. 

matse laar, znw. m.; zie METSELAAR. 

matteboer, znw. m. Iemand die met vloermatten 
langs de huizen vent. Meestal voert de 
mat t e boe r zijn voorraad met een schuit uit 
andere streken aan. Vgl. Ned. Wdb. lIl, 166 
vlg. 11 Is der nog wat nodig van de matteboer? 

mattekees, znw. Veldfles, een van mat omgeven 
drankfles. il Neem de mattekees maar mee. -
Bij VAN DALE wordt het woord opgegeven in 
de verkl. mat t e k e e sj e. Het is ook elders 
in N.-Holl. gebruikelijk (Taalgids 1, 284). 

mattig, bnw. Mottig, door de mot beschadigd. 
Weinig gebruikelijk. - Zie MAT 11. 11 Twee 
roode mattighe spreeties (spreien), Hs. (0.
Zaandam, aO 1670), provo archief. 

matvogel, znw. m. Daarnaast mat v e u gel. 
Ook in verkI. mat v 0 gel t j e, mat v e u
gel t je. Mot (de vlindersoort), Lat. Tinea. -
Soms spreekt men, onder invloed van Ned. 
mot, ook van mot v 0 gel t j e. 11 Slaan die 
matvogel dood. Pas op, dat er gien mat
veugeItjes in de klerekas ,kommen. - Ook 
het insect, dat gewoonlijk s u i k erg ast heet, 
Lat. Lepisma saccharina L, wordt wel m a t
V 0 gel genoemd. - Mat v 0 gel, mot, is ook 
elders in N.-HoiI. bekend (Navorscher 7, 149). 
In de Beemster zegt men mot v 0 gel (BOU

MAN 67). Vgl. verder MAT. V 0 gel als tweede 
helft van vlindernamen is zeer gewoon, vgl. 
b.V. bij KIL. botervogel, pellevogel, 
pen n e V 0 gel (p a n n e V 0 gel) en som e r
va gel voor vlinder; zo ook in andere Germ. 
dialecten. 

mazzel, znw. m. Een goede voordelige koop. 1I 

Daar zel-i 'en mazzel mee maken. - Het 
woord zal ook wel elders bekend zijn. VgI. 
Hebr. ma sa!, geluksster, geluk, Joods-Duits 
ma s s el t 0 h f f, goed, veel geluk. 

mede, bijw.; vgI. MET. - Mee zo, evenzo, van 
't zelfde; als antwoord op begroetingen of 
heilwensen. 11 "Nou hoor, ik wens je 'et 
beste er mee." "Jou mee zo." "Wel thuis." 
"Mee zo." 

meed, znw. vr.; zie MAAD. 

meedollen, zw. WW., intr. Meegaan, met iemand 
mede zeuren. 11 Ze was weer zo an 't op 'em 
ofhalen; ik dolde maar mee, want tegen
spreken gaf toch niks, maar ik docht bij 
mezelf: wat ben jij 'en akelig mens. - VgI. 
DOLLEN J. 

-meeg, vgI. OUDEMEEG. 
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meel (I), znw. vr. en 'Onz.; zie MAAL. 

meel (lI), znw. onz. Zie de wdbb. Zie verschil
lende soorten van meel op PELLEN. - Niet 
slechts gemalen graan heet mee 1, maar ook 
ander fijn stof, dat door malen is ontstaan; 
b.V. in molens en fabrieken de ijzerdeeltjes die 
worden afgevijld door het drooglopen van 
metaal. 11 Ze hadden de as niet 'esmeerd en 
toe ik der bij kwam lag er allegaar meel. -
V gl. MELEN I en DOPPEMEEL. 

meelmolen, znw. m. Korenmolen. Zo ook 
mee I m '0 1 e n a a I. - Kor e n mol e n is niet 
in gebruik. Mee 1 mol e n komt ook elders 
voor. 

meeltijn, znW. vr. Meelbak. Thans verouderd. 
Zie TIJN. 11 Een meeltijn met twee doosen, 
Hs. invent. Ploegh (aO 1704), Zaanl. Oudhk. 

meen, znw. vr.; zie MAAN. 

meend, znw. vr.; zie MAAND. 

meenschaar, znw. VI.; zie MIENSCHAAR. 

meente, znw. vr.; zie MIENT. 

meer (I), znw. vr.: vgI. SCHAAL SMEER, WORMER, 

en MEERMOLM, MEERSVERING. 

meer (IJ), telw. en bijw. Daarnaast zelden nog 
mie r. Zie de wdbb. 11 Hij heb mier knikkers 
as ikke heb. Ik heb er nooit mier 'eweest. -
Evenzo soms ook mie ren die I s, meren
deels. - Vgl. MEEST en MEREN. 

meerkat, znw. vr.; zie een zegsw. op DOEMEN. 

meerkol, znw. m. Alleen in de uitdr. de mee r
k 0 11 end a n sen, als bij het doemen van de 
lucht de weerkaatste streep in trillende be
weging is. Zie op DOEMEN, waaraan deze uit
drukking moet worden toegevoegd. 

meermolm, znw. m. Een soort van kostbare, 
fijne aarde van zeer zwarte kleur, waarvan 
men een dunne laag over bloemperken strooit 
ter versiering. Vroeger werden soms gehele 
tuinen met meermolm bedekt. Volgens over
levering haalde men deze aarde eertijds uit de 
Haarlemmermeer; vandaar de naam mee r
molm. 

Meersvering, znw. Naam van een stuk land te 
O.-Knollendam. I! De Meersvering. - Daar er 
geen oude maatboeken van de polder Wormer 
bestaan, zijn geen oudere vormen van de 
naam bekend. Het stuk heet naar de Schaals
meer, waarbij het ligt. Wat ver i n g hier be
tekent blijkt niet; vgI. echter VELING. Aan 
ver i n g, stier, valt natuurlijk niet te denken. 

meest, bnw. en bijw. Daarnaast zelden mie s t. 
Zie de wdbb. 11 De mieste koeien bennen al 
van 't land. Hij gaat miest vroeg na bed. -
Evenzo ook mie s ten t ij d, mie sta 1, enz. 
- V gI. MEER Il. 

meesten, zw. ww., trans. Mesten. 11 Ik heb 'en 
paar kalven 'ehouwen om te meesten. Ben 
die varkens mit akers 'emeest? Ik leefde ja 
bykans gelyk de stomme Beesten, die Godt 
geen dienst en doen, maar zoeken haar te 
meesten, zo zocht ik ook geen dienst aan 
mijnen Godt te doen; maar zocht waar dat ik 
kon my lekkerlyk te voên, SCHAAP, Bloemt. 
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(ed. 1724), 362. - De vorm mee s ten komt 
ook in het Mul. voor. 

meester, znw. m. Zegsw. Mee s ter is erg 
verkouwen, morgen gien school, 
schertsend gezegd, als iemand erg bremt, zijn 
keel schraapt. - V gl. de samenst. DANSMEES

TER, KWARTIERMEESTER, PADMEESTER, WEEL

MEESTER. 
meestersflesje (uitspr. meestiJrsflessie), znw. 

onz. Drankflesje, medicijn/lesje. Van me e s
ter in de zin van heelmeester. 11 Haal maar 
'en meestersflessie vol terrepentijn. 

meestersknecht, znw. m. Meesterknecht; de 
voornaamste knecht op molens en fabrieken. 

meesterskruiden, znw. onz.; alleen in het 
meerv. Geneesmiddelen. Van mee s ter in de 
zin van heelmeester. 1I 'k Heb toch zoveul 
geld an meesterskruien geven moeten. 

meesterspotje, znw. onz. Zalfpot je. Van mee s
ter in de zin van heelmeester. 11 Der staat 
wel 'en meesterspotje in de kas, geef dat maar. 

meesthok, znw. onz. Een klein draagbaar hok 
om varkens in vet te mesten. 

meestkalf (uitspr. meeskalliJf), znw. onz. Ge
mest kalf (de Wormer) Zie MEESTEN. 11 Ik heb 
me meestkalven verkooht. - Zo ook elders in 
N.-Hol!. 

meet (I), znw. vr.; zie MAAD. 

meet (H), znw. vr.; zie MET H. 
meeuw, znw. vr. Daarnaast mie u w. Zie de 

wdbb. 11 Wat vliegen der 'en mieuwen, dat's 
storm op til. - Zie de samenst. KOB-, KOG-, 

ZEEMEEUW, en vgl. PASTOOR, SCHOUT en MOK. 
meeuwig, bijw. Daarnaast mie u wig. Slaperig. 

- V,g!. MEEUW. 11 Hij Ikeek toch zo meeuwig, 
zijn ogen vielen temet toe. Och, ocb, wat 
kijk-je mieuwig; gaan maar gauw na 'bed. 

mei (uitspr. maai, soms mail, znw. m. Zie de 
wdbb. - Mei hou den, bij de boeren in de 
Warmer, de landhuur betalen. Deze bet. raakt 
in onbruik, daar de kerstdag als betaaldag 
voor mei in de plaats is getreden. Gewoner 
is mei h 0 u den in de zin van het vee ui/
jagen. Evenzo in de Beemster (BOUMAN 67). 
Aldaar zegt men ook bij het ontijdig verhuizen 
van een knecht of meid: "de boer heeft mei 
gehouden". Vgl. BREDERO, Spa. Brab. 1805: 
"Vroech mey te maken (met de noorderzon 
vertrekken), deur te gaan en te betalen met 
betstroy, daar sal ik veursien". - Ook in 
Fries!. zegt een meid of knecht die uit de 
dienst gaat: Ikhàld Maye. 

meibloempje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook 
schertsend voor een warme stoof, in de zomer. 
11 Moet er nou nag 'en meibloempie wezen, 
moeder? 

meid, znW. vr. Zie de wdbb. - Ook meisje. 
Het ene kleine meisje zal b.V. de anderen toe
roepen: "Meiden kom hier!" Evenzo elders in 
N.-HoU. Vg!. bij VALCOOGH, Regel d. School
meester 14: "De kinders sullen op ,loca sitten 
van maIcander ... , de Meyden sullen sitten 
in een loock alleen, ende die Knechten sullen 
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oock sitten byeen, nae 't fundament der 
Scholen hem is streekende". - Zegsw. "N e t
pas", zei de mei d, en zet rok 'e r 
vaders broek an en maakte die om 
der h a I s va s t, schertsende uitbreiding van 
juist van pas. - Vgl. de samenst. BAANMEID. 

Meienven, znw. vr. Naam van een stuk land 
in de ban van Oostzaanden. Thans waar
schijnlijk onbekend. 11 De meyen ven, Polderl. 
Oostz. I (17de e.). 

meier, znw. m.; vg!. DUlNMAAIER. 

meikoeltje (uitspr. maaikoeltjiJ), znw. onz. Een 
zachte wind. 11 Er waait 'en maajJkoelt~e. -
Evenzo in het Stad-Frl. mei koe 1 t je. 

meimaand (uitspr. maaimaand), znw. vr. Daar
naast soms m a a i s m a a n d (Assendelft). De 
maand mei. 11 Trouw maar, kindertjes, in de 
maaismaand, de zwêl'igheid (zwarigheid) komt 
wel achteran (spreekwijze). 

meismaand, znw. vr.; zie MEIMAAND. 

meizen, zw. ww., trans. Bij vissers. De gevangen 
vis in manden aftellen of afpassen voor de 
verkoop. Tegenwoordig alleen van haring. Is 
de vangst ruim geweest, dan wordt de vis 
zonder teHen in de mand geworpen, bij sohrale 
vangst daarentegen telt men. 11 Ze benne an 
de haring te meizen. De vangst wordt dan in 
de manden 'emeisd. - Evenzo spreekt men van 
af mei zen. 11 Ziezo, de vis is of'emeisd (in 
de manden verdeeld). De of'emeisde haring 
ken verkocht worre (worden). - Het woord is 
ook elders in N.-Holl. gebruikelijk. Vroeger 
(en misschien ook nu nog) was het ook de 
term voor het aftellen en in het stro pakken 
van bokking. 11 Alsoo veele mesusen dagelijcks 
gebeuren van de Buckingh-drooghers, die haer 
Buckingh af"mijsen al-eer de selve bequame
lijck gedrooght zijn;... soo bebben mijn 
E. Heeren van den Gerechte, ,gbeordonneert 
vier Keurmeesters, de we1cke alle Haringh, 
alhier gedrooght, sullen af-mijsen, of in haer 
praesentie laten af-mijsen: ende sal hem oock 
niemant vervorderen eenige Buckingh... af 
te mijsen, ofte door hare Boden laten af
mij sen, dan in tegenwoordigheydt ten minsten 
van een der Keurmeesteren, ende nae dat die 
Buckingh by de selve goet gekeurt is om af
gemijst te werden, waer voor de Keurmeesters 
van de droog ers of drooghsters sullen ghe
nieten voor yder Stroo een duyt, Handv. v. 
Ench. 236a. Wijders is gekeurt ende geordon
neert, soo in yemandts Buokingh, gemijst ende 
verkoft zijnde, 't behoorlijcke gbetal, als in 
yeder Stroo vijf bondert, in een balf St1'OO 
twee hondert vijftigb, ende in 't vier-en-deel 
een hondert vijf-en-twintigh, niet en werdt 
bevonden by die gheene die de selve gekoft 
heeft, dat soodanigen Af-mijser verbeuren sal 
seventien guldens, ... ende van ghelijcken de 
Keurmeesteren geauctoriseert, alle afghe
mijsde Buckingh te mogen op-doen ende be
sichtigen, of 't volle getal daer inne ghemijst 
zy ofte niet, ten eynde alsoo den quaden 
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Af-mijser te beter achterhaelt en gestraft sal 
moghen werden, aid. 236b (17de e.). - Het 
woord is afgeleid van zekere thans onbekende 
maat voor vis, die in de Middeleeuwen voor
komt in de vormen mi e s e en me i s e. 11 Om 
ien miese buckinx XLIII! sc(ellinc), VIII d(ena
ren), Rek. v. Egmond, fO 51 V O (aO 1389). Om 
451/ 2 last buckinx ende 1 Vz meyse gheeoft te 
Hairlem ende tot Alkemair, Rek. d. Graf. v. 
Holl. 2, 415 (aG 1344). Baertoud van den 
Woude 1 last 1/2 meyse min, tlast 7 pond 
10 SC., f(eeit) 7 pond 2 sc. 6 d .... Item 
Claes Hannekijns s. van 1 V2 1ast 2 meisen, 
tlast 8 pond 5 sc., f(eeit) 14 pond 6 d., aid. 
416. Uit deze laatste plaatsen blijkt, dat een 
mei s e gelijk stond met '/'0 last. Daar 
blijkens de aangehaalde Enkhuizer keur de 
bokking bij 500 stuks in stro werd gemeisd, 
zal men een meise op 500 stuks gerekend 
hebben. O<Yk in Engeland isa m e ase of 
her rin g s 500 haringen. Mee s e (in Holl.
Fri. vorm mie se), mei s e, is in de Middel
eeuwen en 16de e. ook elders als maat voor 
droge waren bekend. V:gt Taalgids 9, 275: 
"eene meese kaas, eene meese roets, eene 
meese vlas, eene meese graeuwercs (Zeeland), 
en Inform. 176: "een meesse eoopers" (Am
sterdam). Evenzo komt Mnd. mes e, mei s e 
voor als maat voor bokking, was, 'koper, enz. 
Vgl. verder Mbd. mei sa, Ohd. mei se, 
mand, draagkorf ("haring bî der meise ver
chauffen", LEXER I, 2083), Ono. mei s s, korf, 
voederkorf, enz. 

melen (I), zw. ww., intr. - 1) Van ijzer. Afschil
feren, door wrijving kleine stukjes loslaten. 
Zie MEEL I. 11 In een fabriek: IJzer dat op 
ijzer loopt moet je smeren, aars gaat 'et 
melen. De as meelt. 
2) Van water. Bij harde wind aan lagen op
stuiven als meel of stof. Zie synon. op 
STRO VEN. 11 Het meelt. Kijk 'et water ers 
melen. 

melen (11), zw. ww., trans. Een koe die reeds 
enige dagen "staat" (geen melk .geeft, en~ge 
tijd vóór het kalven) uithalen, uitmelken. Die 
uitgehaalde melk heet gem e e l d e mei k 
en wordt niet gedronken, maar b.v. gebruikt 
om pannekoek te bakken. - V gl. MAAL. 11 Je 
moete de roodbonte nog eres mêlen. 

melig, bnw. Zie de wdbb. - Ook van vruchten, 
die door lang liggen te rijp en daardoor droog, 
korrelig zijn .geworden. 11 Een melige peer. 
Deze perzik is melig, er is gien geur meer an. 
- Ook elders gebruikelijk. 

melk (uitspr. ook mell(Jk), znw. vr.; vgl. HALFET

MAALSMELK en NEGENDEMEELSMELK, en zie de 
met meI k beginnende samenstellingen. 

melkblad, znw. onz. Steeds in het meerv. 
mel,k b I a den. Zekere plant. Een soort van 
paardebloem, Lat. Taraxacum officinale 
(OUDE MANS, Flora 2, 243). Synon. varkens
bloem. 

melkbol, znw. m. Melkbrood, in melk gebakken 
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bol; in tegenstelling met wat e r bol. Zie 
BOL I, 1. 

melkdag, znw. m. In 0 n z eLi e v e Vr 0 u
wen Mei k dag, een kerkelijke feestdag, die 
vóór de Hervorming te Wormer werd ge'vierd. 

11 Ook hield men een Feest-tijdt ter eeren van 
Maria, de Moeder onses Heeren, . .. en dat 
noemden se onse Lieve Vrouwen Melkdagh. 
Op desen dagth sond d'een d'ander Melk 
t"huis, en men deelde aan den Armen Melk 
uit; het welke my vertelt heeft Heden die 'er 
selver mede vrolijk ,geweest zijn, SOETEBOOM, 

S. Arc. 449. 
melkerstijd, znw. m. De tijd waarop de koeien 

gemolken worden. 11 Ik moet na huis, want 'et 
is melkerstijd. 

melkhok, znw. onz. De afgesloten plaats waar 
men des zomers de koeien melkt. Het meI k
hok bevindt zich gewoonlijk nabij het huis. 
- Evenzo verderop in N.-Holl. (BOUMAN 67) 
en in Utrecht; in Z.-Holl. en elders spreekt 
men van melkb och t (Ned. Wdb. 111, 20). 

melkpij, znw. vr. Een blauw of wit katoenen 
jak, dat de boerenmeiden dragen als zij uit 
melken gaan (de Wormer). - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 67). 

melkprutter, znw. m. Iemand die melk uitvent, 
doch deze van boeren koopt omdat hijzelf 
geen koeien bezit, droge boer. Vgl. PRUTTER. 

melkstand, znw. m. Melkzaak, melkwinkel. 
Evenzo elders gebruikelijk. - Ook schertsend 
voor vrouwenborst. 11 Die meid heb 'en flinke 
melkstand. - Zo ook elders in Holl. 

melkstond, znw. m. Melktijd, de tijd van het 
melken der koeien, 's morgens en 's avonds. 
11 De koeien hebben in deuze melkstond 'en 
klein meel 'egeven. 

mem, znw. vr. Moeder. Thans weinig gebrui
kelijk. 11 Ben ta at (vader) en mem tbuis? 
Mem, mag ik 'en koekie? - Vroeger ook 
elders in N.-Holl. algemeen (BOUMAN 67), 
doch nu aan het uitsterven. Het woord leeft 
ook nog te Katwijk (Taal- en Letterb. 3, 51), 
in Fries!., Oost-Friesl., en elders; zie de wdbb. 
Te Oostzaan ook in de verkl. mem p i e voor 
moeder. - Vgl. MEMMETRUT. 

memmetrut, znw. m. en vr. Sukkel, teut; 
meestal van een vrouw of meisje. Zie TRUT. 11 

0, 't is zo'n memmetrut. - Men vindt het 
woord in de 17 de e. ook elders in Holl. 11 

Daarom zijn 't Jan-gatten, Memmetrutten, 
Kodd. Opschr. 4, 108. - Te Oud-Beiedand is 
het op dezelfde wijze gevormde mem m e
I ij s gebruikelijk in de zin van zanikerd. Vgl. 
Ned. moe der ski n dj e, het bedorven 
kindje. 

men, bijw.; zie MIN. 

menen, zw. ww. Daarnaast mie n e n. Zie de 
wdb. 11 Hij miende der niks van. - Vgl. een 
zegsw. op VRIJER. - Evenzo mie n i n g, 't is 
mie 'TI e n s, em:. 

mengelen, znw. onz. Daarnaast soms min g e
Ie n. Mengel; zekere maat voor natte waren, 
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gelijkstaande met 2 kan of liter, te Krom
menie met 4 kan. Tegenwoordig worden alleen 
nog karnemelk en room bij het men gel en 
verkocht; tot voor weinige jaren ook zoete 
melk en olie, en eertijds wijn, bier, enz. 11 

Twee mengelen karnemdk. Geef me aarf 
mingelen. De Melkboeren rekenen 16 Men
gelen op een vat of ton, Advers. Oostwoud, 
JO 284. Die 't niet en geraadt, (sal) een men
gelen Room verbeuren, SOETEBOOM, S. Arc. 
262. Oosmeers (Coolsaat), dat slo(e)gh 23 
mengele oly, Journ. Caeskoper, 5 Juli 1671. 
Een mengele R'hijnsche wijn, Hs. (18de e.), 
verz. Honig. - Zegsw. (van iemand met een 
broek, die hem veel te wüd is) 't Is een 
mengelen broek en een pent je 
(pint je) billen. - Mengelen, minge
I e n. is ook elders in Holl. gebruikelijk; reeds 
in de latere Middeleeuwen. Evenzo Fri. 
m ingl en, mîngl en, Mnd., Ndd. men g e-
1 e n. Zie de wdbb. 

mengketeJ, znw. vr. In keukens. Een grote was
ketel, die in een vierkant stenen fornuis is 
gemetseld en met een fraai koperen deksel 
wordt gedekt. 11 Is 'et vuur onder de meng
ketel al an? 

menig, telw. Daarnaast ook men n i g. Zie de 
wdbb. 11 Ik heb al mennige koe an je ver
kocht. 't Is mennig keer 'beurd, dat 'et water 
over de dijk liep. Hij komt al mennig jaar an 
de mart (markt). - De vorm men n i g is 
ook in W.-Fries!. gebmikelijk en komt ook 
bij de 17 de-eeuwse Amsterdammers voor; vg!. 
NAUTA, Aant. op Bredero, § 41 {J. Evenzo in 
Fries!.; in Oost-Fries!. zegt men men n î g 
(KOOLMAN 2, 591). 

menist, znw. en bnw.; zie BENIST. 

mennen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. Ook: 1) 
Bij vissers. Het visnet inhalen, het want met 
de ~evangen vis in de schuit tillen. Hetz. als 
haffen; zie aldaar. De persoon die dit doet is 
de wan t men n e r; de andere visser haalt 
de kurken op. 11 Wie zeI 'et want mennen? 
Nou moet 'et want 'emend worre (worden). 
2) Bij boeren. Het hooi of de oogst naar huis 
voeren. Daar er weinig bouwland is, meestal 
van het vervoer van hooi. Het men n e n 
geschiedt met een of twee paarden, die men 
daartoe voor de schuit met hooi spant. Ligt 
het land niet aan water, dan gaat ,het vervoer 
natuurlijk per wagen. 11 (Wij) keuren en or
donneeren . .. alIe de Slooten daer hooy op 
,gement wordt. wel schoon en kIaer op te 
maken tot de wydte van seven voeten (keur 
v. 1659), Handv. v. Assend. 222. - In de zin 
van de oogst binnenbrengen is men n e n ook 
elders gebmikelijk; zie VAN DALE. - Vg!. 
MENNEWEG. 

menneweg, znw. m. Een weg waarlangs het 
hooi huiswaarts gevoerd wordt. Thans onge
bruikelijk. - V g!. MENNEN. 11 Item enen streng 
bi Bartelrneus menne wech (Assendelft, I3de 
e.), Hs. v. Egmond, fO 11 voo - Volgens de 
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Kaart v. d. Uytw. SI. vindt men op het eiland 
Marken een "Menneweg"; VAN DALE vermeldt 
het woord als gewestelijk. 

mennig, telw.; zie MENIG. 

-ment, vgl. EZELEMENT, GARLEMENT, GRIEZELE

MENT. 

mep, znw. m.; vg!. OPMEPPER. 

meren, zw. ww. Daarnaast zelden mie ren. 
Vgl. MEER. - 1) Trans. Meerderen, van een 
kous. 11 Een kous meren. Ben-je al an 't 
mieren? - Evenzo vindt men ,bij HOOFT 

mer e n in de zin van meerderen, groter 
maken; b.v. "het meerde de gramschap". Zie 
Uitlegk. Wdb. op Hooft 2, 257. 
2) Intr. Meer worden. 11 Ik ken dat vlees niet 
deur me keel krijgen; 'et meert in me mond. 

merg, znw. onz. Daarnaast soms m u r g. Zie 
de wdbb. - De vorm m u r g komt ook bij de 
17de-eeuwse Amsterdammers voor; vgl. 
NAUTA, Aan!. op Bredero, § 11. - Zie MERG

I'IJP. 

mergen, znw. m.; zie MORGEN. 

mergpijp, znw. vr. Daarnaast m u rgp ij p. Zie 
de wdbb. 11 Ik kook altoos 'en murgpijpin de 
soep. - Synon. murfpijp en dwarsfluit; zie 
aldaar. 

merk, znw. onz. Ook in verk!. mer kie. Bij 
vissers. Zekere hoeveelheid vis, 26 pond; van 
aa!. 11 Een merikie eel. 

Merke, znw. Naam van een meertje onder Wor
mer, benoorden het Zwet. - Bij SOETEBOOM, 

S. Arc. 466 heet 'het de Marke, doch ook de 
Kaart v. d. Uytw. SI. 11 vermeldt "de 
Mercke". 11 Een stuk land, gelegen op de 
Merke. - Zie een zegsw. op HARING en vgl. 
MERKERIF. 

merken (mark, gemàrken), st. ww., trans. en 
intr. Zie de wdbb. 11 Ze had 'en scbeur in der 
goed, maar ze mork 'et niet. Ik heb 'er niks 
van 'emorken. - Die kist is niet 'emorken 
(niet van een merk voorzien). - Evenzo heeft 
Fri. mie r k jein de verl. tijd mor k of 
m u r k, in het deelw. m u r ken (EPKEMA 293). 
- Vgl. MIEREKEN. 

Merkerif, znw. vr. Naam van een water onder 
Wormer, dat de Merke met het Zwet verbindt. 
- Vg!. RIF. 11 (Op de) Westsyde van de Mercke 
rif, Hs. (aO 1633), archief v. Jisp. Mercker 
Riff, Kaart v. d. Uytw. SI. 11. De Marke
Riff, SOETEBOOM, S. Arc. 467. 

Merkuur, vg!. Pi e t Mer k u u r op PIET I. 
mertje, znw. onz. Ook mer r e tie. Zekere 

maat voor droge waren. Thans in onbruik. 
Wel kent men nog in dezelfde zin me tj e, 
dat misschien uit mer t je is vervloeid. Een 
met j e als maat voor aardappels, peren, enz. 
staat gelijk met 5 kop of liter, een h a I f 
met je is 2V2 kop. Een vaatje aardappels 
is twee met jes. Als maat voor gort, rijst, enz. 
is een met j e een bouten bakje van ruim 
V2 liter inhoud. I1 Een zak doet 32 mertjes, 
Advers. Oostwoud, f O 282. Halve vaten, 
vierendelen, achtendelen, half achterdelen, 
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vierlings, half vierlings, merritgens, ende atle 
andere maten, Handv. v. Assend. 124 (aO 
1557), ook aid. 155 (aO 1609) en 171 (aO 
1624). Schepels, halve schepels, vierlings, 
mertjes, halve mertjes,en kleyndere maten, 
aid. 344 (aO 1763). - Evenzo elders in N.
Holl. 11 Van ieder merretje, half merretje of 
kleinder maat ... sonder den yck (moet be
taalt worden) 2 stuyvers, den yek hebbende 
een stuyver, Keuren v. Beverwijk 30, no. 74 
(aO 1731). 

mes, znw. onz.; vgl. HAAL-, KOEKE-, KOP-, 

STOUWMES. 

messeklever, znw. m. Ook in verkl. mes s e
k I e ver t je. Vette kaas, die onder het snijden 
aan het mes blijft vastkleven. 11 't Is 'en 
messeklevertje. - In de Beemster zegt men in 
dezelfde zin mes iJl a n g e r (BOUMAN 68). 

messerakje (uitspr. messarakkie), znw. onz. Bij 
de zei1doekweverij. Een rekje, bevestigd aan 
een der zijstukken van het weefgetouw, waarin 
de wever de door hem benodigde messen 
steekt. - Vgl. RAK. 

mest, znw. m.; zie MIS. 

mesten (I), zw. WW., trans en intr. Daarnaast 
mis ten. Zie de wdbb. - 1) Trans. Het land 
bemesten. 11 Ik hebgien mis genog om me 
land te misten. - Evenzo bij v ALCOOGH, Regel 
d. Schoolm. 36: "Den Boerman zijnen Acker 
mist" (als de zomer begint). - Voor mis ten 
hoort men te Oostzaan mis sen. Vgl. mis, 
mest. 11 Je moete je land goed missen. - 2) 
Intr. De mest van achter het op stal staande 
vee wegnemen en op de mesthoop brengen. I! 
We misten twee keren per dag. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 69). 

mesten (n), zw. ww.; zie MEESTEN. 

met (I), voorz. en bijw. Zie de wdbb. - 1) Vaak 
in de vorm m i t. 11 De man mit zen zeun. Hij 
gaat mit me mee. - Vgl. MIDDERHAAST. 

2) Bijw. Mede. Thans bijna verouderd. 11 Dat 
loopt niet met. De Ohevanghenen aen 's Vy
andts zijde (ontvangen) yder... een Pondt 
Vlaems om met t'Huys te komen als sy uyt 
de Gevangenis raecken (W.-Zaandam, aO 
1639), Priv. v. Westz. 513. Sy hebben de 
Schans geslecht op dat 'er de vijandt geen 
voordeel met doen sou, SOETEBOOM, S. Arc. 
577. Scheepen brengen fijne Stof van Sijd, van 
Wollen, ooek van Grof, daer met so wert het 
lichaem kleet (gekleed), Saenl. Wassende Roos 
8. - Evenzo in Fries!. en Oost-Fries!. 

met (11), znw. onz. Honk, vrijplaats, bij kinder
spelen (Wormerveer). 11 De steeg is met. 
't Houdt niet, ik sting (stond) op met. Loop 
gauw na 'et met. - Gewoner is het gebruik 
van mee t en h 0 n k in dezelfde zin. 11 Op 
meet staan. Van meet aflopen. Vgl. ROEMER 

VISSCHER, Sinnepoppen (ed. 1669),61 en OUDE

MANS, Wdb. op Bredero 226 (meta). - Meet 
is ook gebruikelijk voor de streep die het uit
Rangspunt is van de worp bij het knikkeren. 
Zie verder de wdbb. op mee t. 
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met (JII), znw.; vgI. TEMET. 

metaal, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij molen
makers. Zeker mengsel van rood en geel koper 
met zilver, waarvan stukjes gegoten worden, 
die onder of naast een spil of as worden 
aangebracht op plaatsen die zeer aan slijtage 
onderhevig zijn. Deze stukjes heten met a-
1 e n of met a alt jes. Zo draait b.v. de hals 
van een molenas tussen twee metaaItjes, die 
in het plummelblok sluiten, en zijn er in een 
pelmolen vier metalen in de ijzerbalk. Ook 
heeft men zogenaamd wit met a a 1 (waarin 
zink zit), dat vaak op het andere metaal wordt 
gesmolten, waarop dan de as gemakkelijk 
loopt. 

met je, znw. onz.; zie MERTJE. 

metselaar (uitspr. messalaar), znw. m. Daar
naast mat s e 1 a a r (uitspr. massalaar). In de 
17 de en 18de e. komt Mat s e I a e r odk voor 
als geslachtsnaam. - In verkl. met s e 1 a a r
t j e, en daarnaast met s el a ars g I a a s j e, 
zeker soort van drinkglas in bekervorm, naar 
'boven een weinig wijder wordende en gewelfd. 

11 Vier me~selaartjes, Verkopings-catal. Breet 
(Zaandijk, 'aa 1893). 19 Metselaarsglaasjes, 
Inve/lt. (aO 1796), Zaanl. Oudhk. Vgl. BERK

HEY, Nat. Hist. 3, 1530: ,,(Wy) kunnen niet 
nalaaten nog te melden, dat de toeneem ende 
Broedersohappen der Vrye Metzelaaren, met 
het maaken en vernieuwen van gulhartige en 
heusche drinkwetten, ook nieuwe Drinkglazen 
op de baan gebragt hebben, die, naar hen, 
Maçons of Metselaars, genoemd worden; wel
ker gebruik den zindelyken Hollandschen 
Vrouwen niet ongevallig is; nadien ze, op een 
zwaaren platten voet, vaster staan, dan de 
Kelken", en Karakterseh. 211: "Eenigen van 
hun (n!. de Vrijmetselaars) waren schrander 
genoeg om eene nieuwe soort van drinkglazen 
uit te vinden, die nu nog met den naam van 
vrijmetselaartjes best'empeld worden". 

metselaarsglas, znw. onz.; zie METSELAAR. 

metterhaast, bijw.; zie MIDDERHAAST. 

meug, znw. vr. Zie de wdbb. - Zij n me u g 
a n iet s heb ben, er genoeg aan hebben, 
hebben wat men hebben kan. 11 Hij het zen 
meug an dat vracchie (hij kan de vracht haast 
niet torsen). 

meugebet (met de hoofdtoon op meu), znw. m. 
en vr. Daarnaast ook mug geb e t. Iemand 
die een plaats inneemt, welke een ander heelt 
geweigerd. Als b.V. een jongen een meisje 
vraagt om bruiloft of kermis te vieren en na 
door haar te zijn afgewezen een ander in haar 
plaats verzoekt, die het aanneemt, dan is deze 
laatste m e u geb e t van de eerste. Evenzo 
een gast die genodigd wordt in plaats van 
anderen die bedankten, enz. 11 Ze bedankte 
der voor om meugebet te wezen. Wees nou 
niet zo dom van kwalijk te nemen, dat je 
muggebet benne, maar neem 'et an. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 68; Taalgids 6, 
309; Navorscher 6, 361). Het woord komt ook 
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in de schrijftaal voor. II Het volk is te groot 
en te goed om de meugebet van een teleur
gestelde eerzucht en de wrijfpaal der middel
matigheid te wezen, BEETS, Verpoozingen 23. 
Zeg. .. niet, dat gij de meugebet van Keetje 
zijt, dit is zo niet, WOLFF en DEKEN, Com. 
Wildschut 5, 225; ook aid. 5, 116 en 6, 72. 
Zou ik nu nood-hulp zyn of schamper meuge
bed, De Kindermoord v. Herodes (ed. 1644), 
26. - Me u geb e t komt van me u gen, 
mogen, en bet, beter, en is dus eigenlijk 
iemand die altijd meer lust en vandaar zo 
nauw niet kijkt, die zich tot alles leent; zie 
Tijdschr. 7, 311. Vgl. voor de samenst. het bij 
BREDERO voorkomende meug e vee 1, slokop, 
vraat. 

meugelijk, bijw.; zie MOGELIJK. 

meugen, om. WW.; zie MOGEN. 

meuk (I), bijw. Hetz. als meukel; zie aldaar. !l 
Wlat kUkt-i meuk (vergenoegd). 

meuk (II), znw. Een hoeveelheid geld. 11 Een 
goeie meuk (een aardig sommetje). Hè, dat's 
'en hele meuk op je sohouders (van een zware 
zak met geld die men draagt). - In Utrecht 
beduidt het woord een grote hoop, een hele 
rommel van allerlei dingen (niet van geld), 
b.V. Wat mot je met al die meuk? 

meukel bnw. en bijw. Glunder, vrolijk, met em 
glans van tevredenheid op het gelaat. - Vgl. 
MEUK I. 11 Wat zien jij der meukel uit? Ze 
kijkt zo meukel. Wat zette ze 'en meukel 
gezicht, toe ik 'er dat vertelde. Hij lacht 
meukel. De ien keek nag meukelder as de aar. 
- M e u keI en m e u k zijn van dezelfde stam 
als me u ken, zacht maken. Vgl. het ver
wante Ono. m j û k r, zacht, zachtmoedig, 
Eng. mee k, zachtzinnig. 

meuken, zw. ww., intr. Zacht worden door 
warmte. Zie de wdbb. :1 Je zette (zet) de gort 
's avends op 'en klein vuurtje, dan ,~en ze de 
hele nacht meuken en is ze 's mongens lekker 
smelig. - Ook van iemand die te bed ligt om 
uit te zweten. 11 Leg-je lekker te meuken? -
Evenzo elders gebrurkelijk. - Vgl. UITMEUKEN. 

meul, bnw. Daarnaast eertijds moe 1. - 1) Van 
de grond. Murw, bol, fijn en droog, zodat een 
kluitje dat men tussen de vingers knijpt geheel 
verpulvert. 11 Wat is de grond hier meul. Also 
... oock dat de aarde seer rauw en moel was 
daar dezelve Dyk meede werd gemaakt en 
onderhouden en van deselve (daarop lopende) 
Beesten jaarlijks seer werd geruïneerd en be
dorven, Handv. v. Assend. verv. 452 (aD 
1662). 
2) Van gras, vlees, enz. Zacht, murw. 11 't Gras 
is er niet zo meul en zacht as hier. Ziet hoe 
de Beesjes graazen, ook hoe in 't Wormerveld 
het tierig Vee met graagt en aangename lust 
het meule gras afknaagt, BUTTER, De Zaan 3. 
Dat stuk vlees is lekker meul. - Me u I is 
ook in de Beemster gebruikelijk (BOUMAN 68). 
- Vgl. voor verwante woorden FRANCK op 
mul en mee 1. 

meugebet - middel 

meun, znw. Hetz. als meun voorn; zie aldaar. 
meunvoorn, znw. m. Ook wel m eu n. Zekere 

vis. Lat. Cyprinus dobula (SCHLEGEL, De Vis
schen 114). De me u n is een basterdvis. Ter
wijl de gewone voorn niet zwaarder weegt dan 
5 ons, wordt de meunvoorn vaak 3 of 4 oude 
ponden. De vis wordt gegeten. - Me u n
voo r n komt ook bij de 17 de-eeuwse Am
sterdammers voor. 11 Datsen rootschilde
braesem, en een Korper die inden Y sel ge
vangen is. Die muen-vooren dobbelt die mis? 
siet, datsen lecker gelt-snoeckje, BREDERO, 

Moortje 707. - Me u n is ook elders bij vis
sers bekend; \'1gl. SCHLEGEL, t.a.p.; Teuthonista 
173: "moyne, eyn visch"; GRIMM, D. Wtb. 
6,2470 op mÖhn. 

Meursven, znw. vr. Naam V'an een stuk land in 
de polder het Woud. 11 De Meursven. 

meutelen, zw. ww., intr. Pruttelen ell huilen, 
grommelen, zeuren, van kleine kinderen. -
Synon. greumelen, kieremieteren, knutteren, 
oeteren, arren. 11 Ze is maar al deur an 't 
meutelen, ik weet niet wat er an schort. -
Het woord komt ook in andere dialecten voor. 
Vgl. Teuthonista: moe tel e n, pruttele1l; 
Zeeuws me u tel e n, treuzelen (TUINMAN, 

Rymproeve 239; Fakkel 1, 253); dialectisch 
Hgd. m u t tel n, m u t ter n, morren; Ohd. 
m u til ó n, grommen, enz. V gl. DE JAGER, 

Freq. 1, 48 op mot tel e n; KOOLMAN 2, 619 
op mot jen. - Zie MEUTE LIG en GEMEUTEL. 

meute lig, bnw. Pruttelig, zeurig, van kleine 
kinderen. Zie MEUTELEN. I1 Kleine Guurt is 
vandaag wat meutelig; ze het zeker last van 
de tandjes. 

middag, znw. m.; ziesmiddes op DAG. 

middel, znw. vr. - 1) In de droogschuur van 
ecn papierfabriek. Het middelschot, gevormd 
door stijlen ell basten, dat de schuur in twee 
helften verdeelt. Zie verder op BAST. 
2) Bij de pellerij. Een der mindere soorten 
van rijst die door het pellen verkregen wordt. 
De m i d del bestaat uit de bij het pellen ge
broken korrels en is grover dan het g r u i s 
en het f ij n, maar kleiner dan de voo rIoop. 
Ook bij parelgarst spreekt men soms van 
m i d del, hoewel men meestal alleen v 0 0 r-
1 0 0 p en f ij nonderscheidt. 11 Een paar balen 
middel. Een partijtje middel van parelgarst. 
3) Naam van een buurt te Westzaan en te 
Wormer. - De Mi d del te Westzaan strekt 
zich uit van het Westzaner Weiver tot aan de 
N auernase vaart bij Krommenie, doch eer 
deze gegraven was waarschijnlijk tot het 
Krommenieër Weiver. 11 Hij woont in de 
Middel. Het huis staat op de Middel. Dat 
land leit an de Middel. Ghelegen binnen de 
ban van Westzaenen inde middel, Hs. T. 118, 
fO 4 rO (aD 1561), provo archief. Vgl. ook 
SOETEBOOM, S. Arc. 663. Op de Kaart v. d. 
Uytw. SI. 12 wordt de Middel genoemd "De 
Middel Gouw". Het blijkt niet of deze bena
ming indertijd gebruikelijk was. De Middel 
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middel - mienschaar 

ligt in het verlengde van de Gouw. Misschien 
is bedoeld de Gouw (het water) langs de 
Middel. - De Mi d del te Wormer is een 
buurt midden in het dorp, doch die thans niet 
meer algemeen onder die naam bekend is; in 
de 18de eeuw vindt men ook vermeld de 
Zuid er Middel. Wel heet de brug in de 
Middel nog steeds de M i d d e l-t i 1. Op de 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12 worden verder ver
meld "Middel til Sloot" en "Middel veer 
Sloot", bij SOETEBOOM, S. Arc. 449 ook "de 
Middel Tillerlaan". 

middelbalk, znw. m. In een molen. Een der 
onderdelen van het aohterstel, waardoor de 
molen verkruid wordt. De zware balk, die 
dwars door het midden van de kap loopt en 
daar aan weerskanten uitsteekt. Aan de 
middelbalk zijn bevestigd de lange schoren. 

middeldeur, znw. vr. Ook samengetrokken tot 
m i I d e u r en m u I der, doch thans nage
noeg verouderd. Binnendeur, deur tussen twee 
kamers. 11 Doen de mildeur dicht. Is de look 
(grendel) op de mulder? - M u I cl e r is ook 
elders in N.-Holl. bekend (De Ned. Taal 6, 
146; Navorscher 7, 106). Evenzo zegt men in 
Fries!. m u I d 0 a r, mil d 0 a T naast mi d
del d 0 ar (HALBERTSMA 685). Vgl. ook m i I
sc hot (middelschot) bij HOOFT, Warenar 
818: ,,'T (doot51hooft) zou pronken in de win
kel as ien bekken in 't mil-schot", en Fri. 
m u lh û s (middelhuis), in W.-Friesl. m u r r e-
1 e s (De Ned. Taal 6, 146). 

middeldoft, znw. vr. Meestal in verk!. mi d
del dof f i e. De doft (zitbank) in een roei
schuitje achter die waarin de mast staat. Zie 
DOFT. 11 Gaan 'liever op 'et middeldoffie zitten, 
dat roeit niet zo zwaar. 

Middelgouw, znw. vr.; zie MIDDEL 3. 
middelkamer, znw. vr.; zie KAMER 3. 
Middelkerf, znw. onz. Naam van een stuk land 

in de ban van Westzaanden. Thans onbekend, 
doch vgl. KERFSTUK. 11 Dat middelkerff, Pol
derl. Westz. II (aO 1629). 

middel knecht, znw. m. De tweede knecht op 
verschillende molens. Op pelmolens en hen
nepkloppers is de mi d del k n e c h t de mid
delste der drie arbeiders. Op houtzaagmolens 
volgt op de mees ter sk n e c h t en de mi d
del k n e c h t nog een 0 n der m i d d e I
k n e c h t. In de 17de eeuw werd, blijkens 
Journ. Caeskoper, ook het personeel van een 
oliemolen onderscheiden als mee s t e r
k n e c h t, mi d del k n e c h t en 0 n d e r
k n e c h t; thans spreekt men daar van dag- en 
n ach t blo kma aId e r, s tee n k n e c h t en 
jongen. 

middellijf, znw. onz. Bij vissers. Het middelste 
gedeelte van een fuik, middelkamer. De 
achterste en voorste afdelingen heten achter
lijf en voorlijf. Vgl. verder op KAMER 3. 

middelschot, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Een m i d del s c hot i n den e u s h e b
ben, niet te vertrouwen zijn. 11 Hij zeit dat 
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wel, maar hoor: hij het 'en middelschot in 
zen neus. 

middelste, bnw. - Vier in de middelst, 
zie op ZEIL. 

Middelstuk, znw. onz. Naam van verschillende 
in het midden gelegene stukken land. 11 Het 
Middelstuk (te Oostzaan). Claes Jansz. 
Schoenmaeckers middelstuck op de Ooster
sloot, Meester Jacob middelstuck, enz. (te 
Wormer), Hs. in vent. Ploegh (aO 1704), Zaan!. 
Oudhk. 

MiddeltiJ, znw. vr.; zie MIDDEL 3. 
middelweg, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Er 

is een middelweg in de Warmer, 
men behoeft niet in uitersten te vervallen, b.V. 
men behoeft niet al zijn geld te besteden, niet 
het aHermooiste te ~open, enz. 

midden, znw. onz. en vr. Zie de wdbb. 11 Ik 
ken de midden niet vinden. Het grootste stuk 
leit in de midden. De grontwael (ingebroken 
gat), die op den 25sten November in den 
Hoogendijck over de midden vande weduwe 
van Jasper Roeloffs Winters noorder meed ... 
was gebroocken ... vol te plempen, Hs. resol. 
(aO 1699), archief v. Assendelft. - Door 
mi d den, do 0 r de mi d den, middendoor. 
I!Breek 'et maar door midden. Ik heb die 
plank deur de midden 'ezaagd. - D oor 
mi d den wordt ook in de Neder-Betuwe 
(0. Volkst. 2, 83) en elders gezegd. 

midderhaast, bijw. Voor mi t der h a ast, 
metterhaast; vgl. MET 1. Weldra. I1 Mid
derhaast kom ik je deres opzoeken. Is 'et 
midderhaast klaar? Te Krommenie zegt men 
minderhaast. 

miegel, bnw. Miegelende, krioelend vol. vYeinig 
gebruikelijk. Zie MIEGELEN. " 't Is bij Guurt in 
huis miegel mit motten. 

miegelen, onpers., VN. ww. - 1) Stofregenen, 
motregenen. [r Het miegelt 'en bietje. 
2) Wemelen, krioelen. " Het miegelt in de tuin 
van spinnen. Het miegeMe er van mensen. -
Mie gele n is ook verderop in N.-Holl. ge
bruikelijk (BOUMAN 68). In Friesl., Gron., 
Drente, Vlaand. vindt men in dezelfde zin 
mig gelen; zie DE JAGER, Freq. 1, 395. -
Vgl. MIEGEN. 

miegen, st. ww., intr. Alleen in de inf. Pissen. 
11 Gaan maar gauw na bed, maar eerst miegen, 
'hoor. Ik moet effies miegen. - Mie gen (d.i. 
m î gen, Ned. mij gen) is ook elders ge
bruikelijk, b.V. in Fries!. Gron. en Gelderl. 
Vgl. ook WEILAND op mij gen, OUDEMANS op 
mie gen, KIL. op mie g h e. Het woord 
komt in verschillende Germ. dialecten voor en 
heeft verwanten in de meeste Indogerm. talen; 
zie Indogerm. Forsehungen 4, 108 vlgg. - Vgl. 
MIEGPOT en MIEGELEN. 

miegpot, znw. m. Waterpot. Zie MIEGEN. 

mienen, zw. ww.; zie MENEN. 

mienige-dagen,bijw. Enige tijd geleden. Zie 
IEMES. 

mienschaar, znw. vr. Daarnaast mie n s c har. 
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Gemeenschappelijke weide. Vgl. MIENT 2 en 
SCHAAR 11. Het woord is thans alleen als 
historische term bekend. Het komt ook voor 
in de naam van stukken land. II Die vuyter 
mienschar 305 (roeden), Polderl. Westz. 111 
fa 86 va (aD 1644). - Ev,eIJlZO elders in N.
Holl. II Op mijn Vaders Landt genaemt die 
Mienscher (in de Rijp), LEEGHWATER, Kl. 
Chrono 6. - Het woord is ook in andere 
streken gebruikelijk, vgl. Mnd. m ê n s c har, 
mênscher. 

mient, znw. vr. Afgekort uit mie n t e. - 1) 
Meente, gemeente. Thans verouderd. II Ter 
mie~ten oirbaer (ten algemenen nutte), Priv. V. 
Westz. 338 (aD 1444). Soo dat hem per slot 
van Rekeningh komt (toekomt) vande Miendt 
de somme van ses-hondert negentien gulden, 
aid. 521 (aD 1649). De miendts molenwerff 
(d.i. de werf van de korenmolen der mient), 
Polderl. Oostz. I (O.-Zaandam, 17de e.). -
V gi. MIENTESCHUUR, MIENTEWERF. 

2) Een stuk land dat aan de mient toebehoort, 
gemeenschappelijke weide, meent. Thans 
alleen als ,historische term bekend. In de 
Zaanstreek bestaat nog slechts één mient, ni. 
de Buitenkaag onder Assendelft. De gemeen
sohappelijke bezitters hebben ieder een be
paald aangewezen stuk, waarop zij hooien. Dit 
hooien moet op een bepaalde dag zijn afge
lopen, waarop bij bekkenslag wordt omge
roepen dat het vee in de weide gedreven mag 
worden. Iedere koeschaar (45 roeden), die 
men in de Kaag bezit, geeft het recht één koe 
te laten weiden. - Mie n t komt ook voor in 
de naam van verschillende stukken land. II 
Guertgen Claes, die mient ande leegendijck 
(in Guerts-weer te Assendelft), Stoelb. Assend. 
JO 53 ra (einde 16de e.). De mient in Claes 
Pietersz. Keyens, 587:7 roeden (in de ban V. 
Oostzaanden), Polderl. Oostz. I (17de e.). 
Mientdijkje (stuk land te Wormer), Polder/. 
Wormer fa 3 (aD 1776). - VgI. DOMMIENT. 

mienteschuur, znw. vr. Een schuurtje waarin 
spaden, kruiwagens en ander aan de gemeente 
behorend gereedschap wordt geborgen. Zie 
MIENT. - In het bijzonder heet aldus een 
schuur aan de Hoogendijk tussen Westzaan en 
Assendelft. ti Haal 'et reedschap maar uit de 
mientesohuur. Van de mienteschuur af tot 
aan de straat langs het voetpad een hekje te 
maaken, Hs. aanbesteding (aa 1773), archief 
V. Westzaan. 

mientewerf, znw. vr. De werf aan de Hoogen
dijk, waarop de mienteschuur staat. II De 
nieuwgemaakte straat op de dijk genevens de 
zoogenaamde Mientewerf, Hs. (aD 1775), 
archief V. Westzaan. 

Mienweer, znw. onz. Naam van een drietal 
naast elkaar gelegen stukken land te Assen
delft, buitendijks in de Kaagpolder. Zij wor
den onderscheiden naar de namen der eige
naars. - VgI. WEER. II Het Mienweer van 
(N.N.). - Sil Claes en Cornelis Jansz., ge-

mienschaar - miers 

naemt mienweer, Maatb. Assend. (aD 1635). 
De Mienweer; item 't riedland of onbeneste 
van Mienweer, Hs. (aO 1782), archief V. As
sendelft. 

mier, telw. en bijw.; zie MEER II. 
mierek, (uitspr. mierak), znw. m. Alleen in een 

paar uitdrukkingen: Iet s doe nop d e 
mie rek, het doen op de gis, als men iets 
niet duidelijk meer onderscheiden kan. II 't Is 
al zo donker, dat je de draad op de mier ek 
deur de naald steken moete. - V r ij e m i e
rek, een vrij doelwit. II Je heb vrije mierek 
(b.v. bij het knikkeren, als de knikker die 
geraakt moet worden open en bloot Iigt). 
Vrije mierek! (roept de jongen die midden op 
de weg gaat staan als een ander met een bal 
of iets anders naar hem wil gooien). - Zie 
MIEREKEN. 

miereken, (uitspr. mieraka), intr. ww. Alleen in 
de inf. Turen naar een bepaald punt, strak 
kijken op iets dat moeilijk te onderscheiden is. 
II Wat zit je weer te miereken op dat fijne 
werk. Je moete niet zo miereken op dat kleine 
sohrift, aars bederf je je ogen. Wat staat-i daar 
te miereken? - Evenzo in de Beemster (BOU

MAN 68: mie r ken) en in Waterland. Waar
schijnlijk is mie rek en (met svarabhakti 
voor mie r ken) de oude HolI.-Fri. vorm 
van mer ,k e n, die in een bepaalde bet. in 
gebruik bleef, maar overigens door het Holl. 
woord werd verdrongen. V gl. Fri. mie r kj e. 
merken (EPKEMA 293). De bet. van mie r ken 
komt met die van mer ken overeen. Evenzo 
vindt men naast mie rek, doelwit, in het 
Mn!. (b.v. bij HILDEGAERSBERCH) mer k in 
diezelfde zin. - Vg!. MIEREK, BEMIEREKEN en 
GEMIEREK. 

mieren, zw. ww.; zie MEREN. 

Mierenakker, znw. m. Naam van een stuk 
weiland te O.-Zaandam en te Worm erve er. -
Van mie r, 'het insect. II De Mierenakker. 

mierevreter, znw. m. Gierigaard, vrek (de Wor-
mer). II 't Is zo'n mierevreter. 

mierk, znw.; zie MIEREK. 

mierken, zw. ww.; zie MIEREKEN. 

miers, (uitspr. soms miersk), bnw. Daarnaast 
ook mie r s i g. - 1) Overmatig zoet, zo zoet 
dat het iemand tegenstaat. !I Wat is die honing 
miers. 't Is mierszoet. - Evenzo te Amster
dam (0. Volkst. 1, 39). 
2) Trek hebbende in zoute spijs; van mensen 
en beesten. II Ik ben toch zo miers, 'k wou 
nag wel meer zout in me soep doen. Die koe 
is miersk. - Evenzo in W.-Fries!. (0. Volkst. 
2, 175). 
3) Graag, hongerig, trek hebbende in eten (de 
WOI'mer). II Nou !hoor, die is ook miers; ken-je 
nag meer schrokken. 
Hangt het woord samen met mie r s en 
mie r s hei d, als benaming van zekere vee
ziekte in de 18de eeuw in N.-Holl. in ge
bruik? II Miersheid, alschoon het ook maar 
vurigheid is, is evenwe,l erg in hare uitwer-



miers - mijter 

king, om dat de vurige uitslag zeer zamen
vloeijende is. De Miersheid blijft eene Koe 
'lang bij: zij vermagert er van en is slap: de 
huid en het haar wordt onzienlijk en op een 
pl~kkende; zul:k eene ~oe noemt men miers, 
ook wel schriel, dat sohaal beteekend. De 
Miersheid kan eene Koe dermate kwellen, dat 
zij van de melk afraakt, BERKHEY, Nat. Hist. 
8, 100. Oude en mierse Koeyen, aid. 116. -
KIL. v'ermeldt een ziekte, die de mie ren 
heet: "morbus qui foris corpus foedis tuber
culis ac pustulis deformat, intus verà mor
dentis formicae sensum cruciatumque adfert", 
en die dus genoemd zou zijn naar het onaan
gename en stekende gevoel dat mieren kunnen 
veroorzaken. Een andere ziekte van het vee, 
het bloedwateren, heet mie r i g hei d; zie 
STEYGERWALT, Bekwame Veearts, Ziekten v. h. 
rund 10. \égl. verder DE JAGER, Freq. I, 391. 

miersig, bnw. Hetz. als miers; zie aldaar. 
mies, znw. Alleen in het meerv. miezen. 

Geld, centen. 11 Hij heb miezen, hoor! - Even
zo elders in Holl. Mie s voor geld vindt men 
o.a. bij ALEWIJN, Beslikte Swaantje 28: "De 
mies die heb ik, net van pas, vooraf gestooken 
in myn tas". Het woord is in de Amsterdamse 
volkstaal ook gebruikelijk in de verbinding 
mie sen m 0 0 s, welk laatste woord is over
genomen uit het lodenduits (Tijdschr. 2, 73). 
Het bij BOUMAN 68 vel1melde "m i e zen, geld, 
inleg bij zeker spel; de mie zen verzamelen, hij 
past op de miezen", zal wel zijn het aan het 
Fra. ontleende woord mis e, inleg, inzet 
(VAN DALE). 

miesgaster, znw. m. Iemand die altoos zwart 
kijkt; een stuurs, ontevreden persoon. 11 Hè, 
wat 'en miesgaster. - Evenzo in W.-Friesl. -
Zie MIESGASTERIG. 

miesgasterig, bnw. Chagrijnig, kniezerig, hu
meurig. Zie MIESGASTER. 11 't Is zo'n mies
gasterige vent. Wat bencje miesgasterig. 

Miesmaad, znw. vr.; zie MIJSMAAD. 
miest, bnw. en bijw.; zie MEEST. 
*mieteren, zw. ww.; vgl. KlERE MIETEREN. 
mieuw, znw. vr.; zie MEEUW. 
mieuwig, bnw.; zie MEEUWIG. 
miezel, znw. m. en vr. Een persoon die klein 

en schraal is. 11 Wat is 'et 'en miezel (een 
tenger, min kind). De vrouw van Klaas is 
toch zo'n miezel, 't is net 'en ,ldnd. - VgI. Vla. 
mij zeI, kruimel, klein stukje; mij zeI e n, 
mie zeI e n, aan kleine stukjes breken (DE 
BO', 609; SCHUERMANS 377); Fri. ho n n e
mie z e ,I, hondekeutel. - Zie MIEZELIG. 

miezelig, bnw. Klein, min, nietig. Zie MIEZEL. 
11 Snij toch niet zukke miezelige stikken 
(boterhammen). 't Is zo'n miezelig kind. 

miezerig, bnw. - 1) Regenachtig, vochtig, on
aangenaam; van het weer. 11 't Is tooh zuk 
miezerig weer, 'et mottert de hele dag. -
Evenzo elders in Holl., in het Stad-Fri., in 
Gron., Gelderl., Ndd., enz. Daarnaast in het 
Oost-Fri. m î s, m î s i g, in dezelfde zin (KOOL-
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MAN). Vgl. Vla. miezelen, mijzelen, 
stofregenen (SCHUERMAN, DE BO; vgl. KIL.: 
mie s e Ie n, Fris. Holl. j. mis ten, nebulum 
exhalare, rorare feTlUem piuviam), Ndd. m i
s e I n, mis e ken, hetzelfde (SCHAMBACH). 
Zie verder DE JAGER, Freq. 1, 392, en vgl. 
lndogerm. Forschungen 4, 111. 
2) Slechtgestemd, humeurig, stuurs. 11 Wat 
ben-je miezerig vandaag. Ze is toch zo mieze
rig. - Evenzo elders in Holl. 11 Dat is zeker 
dat ... er (nergens) in Holland zo veele zuur
kijkende, bleekgeele, miezerige malle uitkijken 
niet gevonden worden als in dit nest en zijne 
vrijheden, WOLFF en DEKEN, Com. Wildschut 1, 
51. Toen hij twaalf jaar bereikt had, is hij een 
mizerige, geele, lange, magere soharminkel 
geworden, aid. 112. Dien langen, geelen, mie
zerigen Burgemeester, aid. 121. Vgl. verder 
DE JAGER, t.a.p. 

mig, znw. vr.; zie MUG. 
Miggels (meerv.). Naam van een stuk land in de 

ban van Oostzaanden. Thans waarsohijnlijk 
onbekend. ti De miggels, Polderl. Oostz. III 
(aO 1776). 

mijgelen, zw. ww.; zie MIEGELEN. 
mijgen, st. ww.; zie MIEGELEN. 
mijn, vnw. - 1) Bezitt.; met klemt. mij n, zon

der klemt. me, evenals elders in de Holl. 
spreektaal (vgl. Tijdschr. 12, 170). - 2) Pers.; 
zie IK. 

mijnes, bezitt. vnw. Uit mij n 'e s, d.i. mij n 
des. Mijn, van mij. 11 Dat is mijnes niet; geef 
me die andere. - Evenzo elders in Holl. en in 
het Stad-Fri. 

Mijsmaad, znw. vr. Ook Mij sm eed of Mie s
m a a d. Naam van land onder Assendelft. 
Thans onbekend. - Vgl. MAAD. 11 Maerten 
Geritsz. mijsmeed, Stoelb. Assend. fO 42 VO 

(einde 16de e). Genaemdt Miesmaedt, Maatb. 
Assend. (aO 1635). - Mij sin M ij sm a a d zal 
wel samenhangen met M ij zen, dat elders in 
N.-Holl. als plaatsnaam voorkomt. Mij zen 
bij de Schermer wordt sinds de llde e. ver
meld; vgl. Oorkb. I, no. 85 (Misnen, aO 1063), 
en 105 (Misen, a 0 1083-1120). Het was een 
uitgestrektheid buitendijksland, die eerst met 
de bedijking van de Beemster door het graven 
van de vaart van Ursem ~ot Averrhorn een 
eiland werd; zie DE VRIES, Kaart v. Hol/. 
Noorderkwartier 74. - Verder is er land 
buitendijks onder Uitgeest, dat deS m a a 1-
mie zen heet. 11 Noch buyten dyck inde ban 
van Uytgeest in de smaelmiesen een half 
morgen, Hs. GB 11, fO 34 V O (aO 1613), 
archief v. Krommenie. 

mijt, znw. vr.; vgL MIJTER, MIJTEREN en NIETE
MIJTIG. 

mijter (I), znw. m. Een knorrig, ontevreden, 
stuurs persoon. 11 't Is zo'n mijter, altoos 
kijkt-i zwart. - Evenzo in Oost-Friesl. m î ter 
KOOLMAN 2, 610). Het woord behoort bij 
mij ten, mij ter e n, door de mijt opgegeten 
worden, overdr. door verdriet en ontevreden-
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heid verteerd worden, stuurs kijken, knorrig 
zijn. In deze zin is mîten, mîteren in 
Oost-Fries!. nog gebruikelijk. Dat het vroeger 
ook aan de Zaan bekend is geweest, blijkt uit 
kie rem iet ere n; zie aldaar. 

mijter (II), znw. onz. Ret poeder dat van mijte
rig (wormstekig) hout komt door het knagen 
van de houtworm. Zie MIJTEREN. 11 Wat leit 
er 'en mijter op de grond, er is zeker 'en 
stoel, daar de wurm in zit. 

mijteren, zw. ww., intr. Door de mijt aangetast, 
bedorvell, opgegeten worden; van kaas, gort 
meel, hout, enz. 11 De kees mijtert. De gort 
begint te mijteren. - Ook elders gebruikelijk; 
vg!. DE JAGER, Freq. 2, 382 en KOOL MAN 2, 
609. - Zie MIJTER, MIJTERIG. 

mijterig, bnw. en bijw. - Vol mijten, door de 
mijt verteerd. Zie de wdbb. 11 De kaas wordt 
mijterig. - Ook van hout: wormstekig. 11 Die 
stoel is zo mijterig; hij valt temet (bijna) in 
mekaar. 
2) Knorrig, stuurs, chagrijnig. 11 Ze het toch 
zo'n mijterig humeur. Wat kijkt-i weer mijte
rig. Evenzo elders in Hol!. en in Oost-Fries!. 

mijzei, znw.; zie MIEZEL. 

mijzelig, bnw.; zie MIEZELIG. 

*mijzen, zw. ww.; vg!. MEIZEN. 

mijzerig, bnw.; zie MIEZERIG. 

mik (I), znw. vr. - 1) Roggebrood. 11 Haal nag 
effies 'en mik van de bakker. - Tegenwoordig 
heeft men ook mik ken en kr ent e m i k
ken die van tarwe gebakken zijn, een soort 
van vast krentebrood. Dit wordt ook wel 
mik b r 0 0 d genoemd. - Mik in de zin van 
een fijn, vast brood is in bijna geheel ons 
land en Nederduitsland bekend; vg!. FRANCK 

en VAN DALE op mik, KOOLMAN op mik k e. 
2) Een snede roggebrood. I! Geef me maar 'en 
flinke mik. 

mik (Il), znw. vr. Gaffelvormige steunbalk, 
stutpaal. Zie de wdbb. - Zegsw. Bin n en 
mik ken, onder dak, binnen de mikken, de 
stutten van de hooiberg. 11 Zie zo, 'et hooi 
is weer mooi binnen mikken. - Ook binnen, 
geborgen, in 't algemeen. 11 Ik was net voor 
de bui binnen mikken. Nou 'hoor, ihij is binnen 
mikken (hij heeft zijn schaapjes op het droge). 
- Evenzo in de Beemster; zie BOUMAN 11. -
Vgl. de samenst. STELLINGMIK, MIKBEEN. 

mikbeen, znw. onz. Ook mik bie n. Daar
naast mik k ebi e n. Alleen in het meerv. 
Kromme benen, waarbij de knieën naar binnen 
gebogen zijn. Vgl. MIK 11. 11 Je magge wel 
oppassen, dat kleine Ant gien mikbienen 
krijgt; ze loopt zo raar. 

mikbrood, znw. onz.; zie MIK I. 
mikken, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Zegsw. 

Hij mik t 'e t zon a u w ni e t, hij meent het 
niet zo nauw, hij kijkt niet zo nauwlettend. 

min, bijw. en bnw. Zie de wdbb. - Klein, nietig, 
gering, slecht, enz. 11 W:at is dat 'en min (k!ein, 
schraal) kind. Moeder wordt erg min (zwak; 
van een zieke). 't Is 'en minne (gemene) vent. 

mijter - mis 

Laat dat kind die zware emmers tooh niet 
dragen, ze is er immers veuls te min (klein) 
toe. - Daarnaast soms men; vooral in: te 
men s t e. 11 Ik kom hoor; as ik te menste ken. 
- Evenzo elders in Holl., Friesl. en in Oost
Friesl. 

minderen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. en vgl. 
een zegsw. op KOEKETER. - Van koeien. Min
der melk gaan geven. Synon. tekken; zie 
aldaar. 11 De bonte mindert. De zwarte is 
klak gaan minderen. 

ministerie, znw. vr. Zie de wdbb. - Het 
min i s ter i e van bin n e n I a n d se 'z a
ken, schertsende benaming voor het stel met 
zout, peper en mosterd. 11 Geef me 'et 
ministerie van binnenlandse zaken deres an. 

Mint jes-ven, znw. vr. Naam van een stuk land 
te O.-Zaandam, aan de Zuiddijk. Thans waar
schijnlijk onbekend. 11 De mint jes ven, Polderl. 
Oostz. I (17de e.). 

minuit, znw. vr.; zie MINUUT. 

minuut, znw. vr. Daarnaast soms nog min u i t. 
Zie de wdbb. 11 't Is tien minuiten voor 
twenen (tweeën). \-Ioorts liepense voorJby 
Cabo de Corentas op 24 graden 21 minuiten, 
Reys na de Oost-Indo 6 voo - Minuiten 
wordt ook elders in N.-Holl. nog gezegd; het 
komt ook voor bij de 17de-eeuwse Amster
dammers, vgl. b.V. HOOFT, Ned. Rist. 836 
(neeghenveertigh minuyten, elf minuyten). 

mirakel, znw. onz. Zie de wdbb. - 't 1 s mi r a
kei erg, het is heel erg. - Evenzo elders in 
Holl. - Ook als naam van een buurt te W.
Zaandam. II Een ,huis en erf op het Mirakel. 

Mireid, znw. Naam van een stuk land in de ban 
van Westzanen. Thans onbekend. 11 Die 
mireyd, Polderl. Westz. 11 (aO 1629» 

mirt, znw. In de uitdr. de mi r t (of een 
mi r t) a a n iet s heb ben, er een tegenzin, 
hekel aan hebben. 11 Hij heb er de mirt an. Ik 
heb 'en mirt an dat lange wachten. - Evenzo 
spreekt men van een mie r a a n iet s h e b
ben, wat ook elders wordt gehoord (BOUMAN 

68; DE JAGER, Taalk. Magaz. 1, 318; vgl. ook 
VAN DALE). Hier en daar in Holl. zegt men 
ook mer t (of met) a a TI iet s heb ben. 

mis (I), znw. m. Mest, mist. 11 We moeten 
morgen mis over 'et land kruien. Niemant 
(sal) sich hebben te vervorderen omme ... 
uyt dese Banne ofte Jurisdictie te vervoeren 
ofte te doen vervoeren ... eenige Koe-Mis, 
Henne-Mis, of eenige Mis, hoe genaemt, 
Handv. V. Assend. 294 (aO 1766). - Evenzo 
elders in N.-Hol!.; vg!. b.V. BREDERO, Werken 
2, 211 (koernis). Oost-Fri., Ndd. m e,s, me s
s e, Vla. mes. Zie FRANCK op mes t en 
Indogerm. Forschungen 4, 108. - Zie MISBOK, 

MISHOOP, MISSCHARN, MISVEN, MISWAGEN. 

mis (11), bijw. Zie de wdbb. - Ook bnw. in de 
uitdr. 't is een mis s e boe 1, 't is in de war, 
de zaak is mislukt. Vg!. MISJE en zie FRANCK 

638 op mi S-. - Zie de samenst. MISBLlJDlG, 

MISDOBBELEN. 



misblijdig - Moeriaan 

misblijdig, bnw. Gewoonlijk samengetrokken 
tot mis b I ij i g. Ontevreden, misnoegd van 
aard. 11 Ze is altoos zo misblijig. 

misbok, znw. vr.; zie BOK 11. 
misdobbelen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. -

Eertijds ook de kans ontlopen. 11 Oe landen 
van Vrieslandt en Over-Yssel dobbelden niet 
mis, alles soo wel hier als daer was boven 
maten jammeI'lijk gestelt, SOETEBOOM, Ned. 
Schout. 646. Vgl. ook OUDEMANS, Wdb. op 
Hoojt 184, Wdb. op Bredero 229. 

mishoop, znw. m. Mesthoop. Zie MIS I. 11 En 
salmen opte Wal van dien, geen mishoopen 
van Koeyen, Paerden, ofte Schapen mogen 
leggen, Priv. v. Westz. 538 (aa 1637). 

misje (uitspr. missie), znw. onz. Miskraam. 
Synon. misser. Vgl. MIS 11. 11 Oat's 'en missie 
'eweest. 

mispelen, bnw. Van mispelenhout, hout van de 
mispel. 11 27 Mispelen dollen tot (de) bonke
laar, Hs. invent. papiermolen (aa 1774), verz. 
Honig. 

misscharn, znw. Mesthoop. Thans verouderd. 
Vgl. SCHARN. 11 Fulps Cavelier heeft my eenige 
J aaren geleden verhaald, dat hy Callabassen 
op een Mist-scharn gezien had, die zoo groot 
waarcn als een Water-emmer, die de Boeren 
gebruyken, Advers. Oostwoud, JO 645. - Mes
skarn in dezelfde zin is in de omstreken van 
Hoorn nog gebruikelijk. 11 Gooi 'et maar op 
de messkarn. Oe messkarn oproden (op
ruimen). 

missen, zw. ww.; zie MESTEN. 

misser, znw. m. Miskraam. - Synon. missie. 11 

Ze is drie keer bevallen, maar de darde keer 
was 'et 'en misser. 

mist, znw. m.; vgl. VARKENSMIST. 

misten, znw. ww.; zie MESTEN I. 
Misven, znw. vr. Naam van een stuk land te 

Westzaan, in de OosterwiIIis. - Vgl. MIS I. 11 

Oe M!isven of Sleepersven. - SI e epe r 
komt in de 17de e. als geslachtsnaam voor. 

miswagen, znw. m. Wagen om mest over het 
land te kruien. Zie MIS I. 11 Oer staat nog wel 
'en miswagen in de boed. - Evenzo elders in 
N.-Holl. 11 Ende sullen die Sant-wagens die 
geladen Mis-wagens gehouden zijn te wijcken 
(keur v. Heemskerk, aO 1659), LAMS 466. 

mit, voorz.; zie MET I. 
moddeklad (uitspr. màddaklat), znw. m. en vr. 

Vuilpoets, iemand die modt en kladt. 11 Wat 
ben-je toch 'en moddeklad. Zen wijf is 'en 
moddeklad. 

modden (uitspr. màdda), zw. ww., intr. Mor
sen, kladden, met water smeren. 11 Wat ben 
die kinderen weer an 't modden. Wie heb 'er 
hier zo 'emod? Modt niet zo in dat water. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 69). - Bij 
VAN DALE wordt m 0 d den vermeld in de zin 
van in de modder zoeken, met modder vuil 
maken, bespatten. Vgl. verder DE JAGER, Freq. 
2, 384. - Zie MODDEKLAD, MODDIG. 

modder (uitspr. màddor), znw. vr. Daarnaast 
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soms nog mud der. Zie de wdbb. I! ZO vet 
as mudder (zeer vet). 

modderflosser, znw. m.; zie FLORSEN 2. 
moddig (uitspr. màddach), bnw. Vuil, smerig. 

11 't Is 'en moddig wijf. Zo'n moddig varken. 
't Was 'er 'en moddige boel. De weg is mod
dig. Wat heb-je je jurk moddig 'emaakt. In 
plaats van schoon te maken, maakt ze me de 
boel nag moddiger as-i was. - Zegsw. 't 1 s 
m 0 d d i geM a r ij t j e, ze is een morsebel. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 69). - Zie 
MODDEN. 

moed, znw. m.; vgl. ONMOED. 

moeder, znw. vr. Daarnaast moe r. Zie de 
wdbb. 11 De duvel en zijn moer. Spreek je 
moers taal. - Zie een zegsw. op DUIVEL. - Ook 
het moederkonijn. I1 De rammelaar en de 
moer. - Evenzo elders in Holl. en in het Stad
Fri. - In verkl. Moe r t j e ook een vrouwen
naam. 

moedernakend, bnw. Moedernaakt. Vergelijk 
NAKEND. 11 Hij sprong moedernakend te water. 
- Ook overdr. 't Is klinkklaar moedernakende 
kwaaddeugendheid. - Evenzo elders in ons 
land. 

-moedig, vgI. ZWAARMOEDIG. 

moeg, bnw. In de uitdr. moeg op iets 
w e zen, er hoogmoedig op zijn, er zich op 
verhovaardigen. 11 Hij is er moeg op, dat-i dat 
kon. 

-moegen, vgl. VERMOEGEN. 

moeielijk, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook 
bedrukt, verdrietig. 11 Ze was er 'en bietje 
moeilijk over. Wat kijk-je moeielijk? 

moel, bnw.; zie MEUL. 

moer, znw. vr.; zie MOEDER. 

Moerakker, znw. m. Naam van een stuk land in 
de ban van Westzaanden. Thans onbekend. -
VgI. Ned. moe r, drasland; veengrond. 11 Een 
stucke landts genaempt moeracker, Hs. T. 50, 
JO 22 rO (aa 1598), provo archief. - Vgl. 
MOER KAMP. 

moeren, zw. ww. Zie de wdbb. - Bij vissers ook 
van viswant dat bij het inhalen aan verschil
lende :heften (uitsteeksels onder water) blijft 
vastzitten en daardoor geheel in de war raakt. 

11 Het moert alles an mekaar vast. 
Moeriaan (met klemt. op moer), znw. m. 

Moriaan. Thans verouderd, maar nog bekend 
als naam van een oliemolen te Warmer, aan 
de Zaan tegenover Wormerveer: de M 0 e
riaan. In de 17de en 18de eeuw was er te 
Krommenie, Wormerveer en Zaandijk ook 
een familie Moe r i a a n. - V gl. verder het 
Moe r i a a n s h 0 0 f d als naam van ver
schillende herbergen, o.a. te Wormer en te 
Krommenie. 11 Jan Claesz. Schutten, Waerdt 
in 't Moeriaans-hoofd tot Crommenie, Priv. v. 
Westz. 189 (aO 1621). De vorm Moeriaan 
wordt ook gevonden bij de 17de-eeuwse Am
sterdammers; vgI. BREDERO, Spa. Brab. 102: 
"Wat brochter die Moerejaen al soete ghe
schencken" en 98: "de Moerjanen". 
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Moerkamp, znw. m. Naam van een stuk land te 
O. Zaandam. Thans waarschijnlijk onbekend. 
11 Een stuk land genaamd Moerkampje in 
Arian Cornelis-weer, Custb. (aO 1746). - Vgl. 
MOERAKKER. 

moerziek, bnw. Ernstig ziek (het Kalf). 11 Hij is 
moerziek. 

moes (I), znw. onz.; vgl. PRAKMOES, SMEERMOES. 

moes (11), znw. vr. Bij vissers. De mindering 
van het net. Wanneer na ,het breien van een 
aantal gangen van dezelfde grootte het net ge
minderd moet worden, dan Igescl:tiedt dit door 
het maken van een moe s of mindering, 
waardoor twee masken (mazen) vlak naast 
elkaar komen te liggen. Men krijgt dan een 
aantal moezen bij eIkaar. - Evenro elders in 
N.-Holi. 11 Ende sullen alle Netten moeten 
breedt zijn seven honder! vijftigh Masken ofte 
Scholen, ende 't selve alsoo totten eynde toe 
continueren, tot de lenghte van hondert vier
en-veertigh overganghen (ofte twee-en-tseven
tigh moesen) toe, sonder eenighsins te ver
minderen, op de iboete van dertigh stuyvers 
op yeder Net te veI1beuren, Handv. v. Ench. 
232b (aO 1624). 

moeten, onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 
moet, je moete (en moet-j e), hij moet, 
we, jollie, ze moete. VerI. tijd, ik 
mos t, j e mos t, hij mos t, we, j 011 i e, 
ze moste. Verl. deelwoord 'emoete en 
'm 0 e t e. - Te Oostzaan zegt men in de 
tegenw. tijd ook: ik mot, je m 0 t(t e) enz. 11 

Je mot deer nie(t) wezen. - Evenzo elders in 
de Holl. spreektaal. 

moetje, znw. onz. Daarnaast mot je (uitspr. 
màtja). Een huwelijk, dat noodzakelijk is, 
omdat er een kleine op komst is. 11 't Was 
'en moetje. - Evenzo elders in Holl. en in 
Friesl. - Men zegt in dat geval ook: "ze 
moesten hard lopen" of "ze benne ondeugend 
'eweest". 

mof, znw. m.; vgl. SPEKMOF. 

mogelijk, bijw. Daarnaast me u gel ij k (uitspr. 
meuchalak). Vgl. MOGEN. 11 Ik wil vandaag 
zoo veul zien as meucheluk is, Sch. t. W. 275. 

mogen, onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 
mag, je mag g e (en mag), hij mag, we, 
jollie, ze magge (en soms meuge). 
Verl. tijd, ik m 0 g, je m 0 g g e, hij m 0 g 
(en moe h t), w e, j 0 lli e, z e m 0 g g e. Verl. 
deelw. 'e mach ten 'em a g g e. Zie de wdbb. 
en vgl. een zegsw. op PLANK. - M 0 gen van, 
verlof hebben van. 11 Ik mag van me moeder. 
Hij mog van zijn vader niet op 'et ijs. - De 
vorm m e u gen leeft nog slechts in enkele 
uitdrukkingen, b.v. in het ook elders bekende: 
"Van mekaar meugen ze niet en bij mekaar 
deugen ze niet" (van kinderen, die erg op 
elkaar gesteld zijn, maar toch dikwijls kib
belen). - Vgl. MEUGEBET. 

mok (uitspr. màk), znw. vr. Een waterkannetje 
van steen of blik, met een oor. De mok 
heeft de gedaante van een stroopkan, doch is 

Moerkamp - molenaar 

niet zo hoog, en dient b.v. om water uit een 
emmer te scheppen. - Vroeger stond er op de 
Koog ook een molen d e Mok, eigendom 
van Pieter Klaesz. Mock, blijkens Polderl. 
Westz. V fO 120 (aO 1730). - Het woord is 
ook elders bekend; bij de marine zijn althans 
sc haf t mok ken in gebruik. In Oost
Friesl. is m u k k e een stenen stroopkan 
(KOOLMAN 2, 264). 

mokkel (uitspr. màkkal), znw. m. Zoen, omhel
zing. 11 Geef me maar 'en mokkeltje. Ik wil 
grarng 'en mokkel van je hebben. - Mok kei 
is ook elders gebruikelijk en behoort bij 
mok kei e n, pakken, omhelzen; vgI. DE 

JAGER, Freq. 1, 404, alsook FRANCK en VER

COULLIE op mok kei e n. 
mokken, zw. ww., intr. Pruilen, op halfluide 

toon zijn ontevredenheid uiten, wrokken. I1 

Hij zit maar aldeur te mokken. 't Is zo'n stijf
kop, nou mokt ze der nàg over. - Ook elders 
gebruikelijk; volgens VAN DALE is het woord 
gewestelijk. Zie voor de verwanten FRANCK op 
mok ken en KOOLMAN op m u k ken. 

mol, znw. m. Zie de wdbb. - Naar het schijnt 
is daarnaast vroeger in gebruik geweest 
m u i 1. 11 Wilt nu eens als Muylen wroeten, 
SOETEBOOM, Bloeme-crans 80. VgI. ook MUUL

MEED. - Zie verder de samenst MOLLEREL, 

MOLLERIT. 

molen, znw. m. Zie de wdbb. en ~gl. de samen
stellingen BOT-, GIER-, HENNEPKLOPPERS-, IJS-, 

KLOEN-, KLOP-, MEEL-, PARSELIJN-, PET-, PROEF-, 

PRUT-, RIN-, SNOF-, STAART-, TREK-, TROET-, 

WIPMOLEN. - In verkl. mol ent je. - a) 
Volksnaam voor tweevleugelige vruchtjes van 
de esdoorn (Lat. Acer), die als ze in de lu()ht 
geworpen worden draaiende naar beneden 
komen. In Oost-Friesl. spreekt men evenzo 
van m ü II e r k e s (KOOLMAN 2, 626). - b) Bij 
molenrnakers. Een vit (mode}hout) tot het 
maken der kammen van een molen wiel, be
staande uit een schrood (lat) met aan weers
kanten een wigvormig aanzetsel, en dus enigs
zins op een molen gelijkende. 
D e Mol e n als naam van een stuk land te 
Oostzaan zal wel een verkorting zijn van de 
Molenwerf, Molenven of iets dergelijks. 

molenaar, znw. m. Zie de wdbb. - Op een 
papierfahriek. De werkman aan de maalbak, 
die de papierstof maalt. 11 Een papiermaker 
kan f 14, hoogstens f 15 verdienen, een mole
naar f 12, een onderpapiermaker f 13 en een 
hulpmolenaar f 11, Arbeids-enquête (aD 1891), 
5587. De molenaars ... moeten maken dat de 
kuipers (zij die aan de schepkuip werken, de 
scheppers) voort kunnen, aid. 3073. - Vgl. de 
samenst. HENNEPKLOPPERSMOLENAAR. 

In verkl. mol e n a art j e. In molens. - a) 
Bij de luierij, voor het ophijsen van zakken. 
Een klein houten blokje aan een touw, met 
een gat waardoor men dat touw kan halen, 
om een lus te maken waartussen men een zak 
beknelt. - b) Een touw van ruim 1 m lengte 



molenaar - monnik 

aan de staartbalk, dat aan het uiteinde voor
zien is van een kousje (ijzeren oog), hetwelk 
om een der uitstekende spaken van het wind
koppel wordt gedaan als men dit vast wil 
zetten. 

Molenbuurt, znw. vr. Naam van een gedeelte 
van W.-Zaandam. 11 Vande voorsz. Sluys (nI. 
die in de Dam) ... Noordtwaerts end vande 
Moolenbuert, Priv. v. Westz. 429 (aa 1599). 
De Moolen-werff vande Kooren-Moolen tot 
Zaardam inde Moolenbuyrt, aid. 422 (aa 
1637). 

molenen, zw. ww., intr. Op het molenbord 
spelen, negenstukken. V gl. VAN DALE op 
neg e n s t e 'k ken. 11 Willen we nag ers 
molenen? - Evenzo in het Stad-Fri. me u
Ie n e n. 

molenpluut, znw. Molenschuitje. Zie PLUUT 11. 
11 We bennen mit en molenpluut an 't varen 
'eweest. 

molens lootje, znw. onz. Kleine sloot, waarop 
de greppels van landerijen uitwateren, en die 
door een watermolentje op peil wordt ge
houden. 

molensteen, znw. m. Daarnaast mol e n s tie n. 
Zie de wdbb. en vgl. BUJTENSTEEN en BINNEN

STEEN. - Zegsw. Een k a art is ge e n 
mol e n s tee n. 11 (A Is iemand zich onder het 
kaartspelen lang bedenkt:) Kom, kom, speel 
maar op: een kaart is geen molensteen. 
Deze uitdr. is ook elders in Holl. bekend. 

molentje, znw. onz.; zie MOLEN. 

mOlentjesbloem, znw. m. Volksnaam voor de 
koekoeksbloem, Lat. Lychnis flos cuculi (VAN 

HALL, Landh. Flora 29). 
Molenven, znw. vr. Naam van een stuk land te 

Assendelft, bij de korenmolen. - Vgl. VEN. 11 

De moolenven (in het Molenweer), Maatb. 
Assend. (aO 1635). 

Molenweer, znw. onz. Naam van een weer 
lands onder Assendelft en te Oostzaanden, bij 
de korenmolen. Thans onbekend. 11 't Molen
weer, Maatb. Assend. (aD 1635); Polderl. 
Oostz. I (midden 17de e.). 

molenwerf, znw. vr. De werf waar de koren
molen op staat. - Vgl. WERF. 11 De Moolen
werff vande Kooren-Moolen tot Zaardam, 
Priv. v. Westz. 422 (aa 1637). 

mollen, zw. ww., trans. Aanhalen, liefkozen, 
pakken en zoenen; vooral van een mollig 
'kind. 11 Ik moet je ers effen molilen. 't Is zo'n 
lekker kind, je zou 'et wel ers willen mollen. 
- Ook doodslaan, doodsteken. 11 Ze hebben 
'em 'emold. - Het woord is ook elders ge
bruikelijk. Vgl. DE JAGER, Freq. 1, 404 vlg. -
Zie DOODMOLLEN. 

mollerel, znw. m. Rel, loopgraaf van een mol. 
- Zie REL I. 11 Er is 'en mollerel in 'et rozen
perk. - Ook elders gebruikelijk. !I Het gebeurt 
dat het water de Mol-ritten of rellen vervul
,lende de inwoonders noodzaakt daar uyt te 
trekken, (aangehaald in) Advers. Oostwoud, 
fa 1481 a. 
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mollerit, znw. m. Hetz. als mollerel; zie aldaar 
en vgl. RIT I. 

molm, znw. m.; vgl. MEERMOLM. 

Moltjesveer, znw. onz. Naam van het veer van 
Knollendam op Krommeniedijk over de Nau
wernase vaart. Het octrooi voor dit veer, dat 
nodig werd door de doorgraving van de dijk 
tussen die beide plaatsen bij de bedijking van 
de Schermer, werd verleend in 1634; zie Priv. 
v. Westz. 215. Wanneer de naam Molt jes
vee r in gebruik is gekomen en wat de aan
leiding daartoe was, is niet bekend. Misschien 
heette een der eerste pachters van het veer 
Mol. - Het Moltjesveer om gaan, 
een bepaalde wandeling, van Wormerveer uit, 
de Noorddijk langs naar het Moltjesveer en 
dan langs de Nauwernase vaart, Padlaan en 
Krommenieër rijweg terug. I! We benne 'et 
Moltjesveer om 'eweest. - Het Mol t j e s
vee rom is van Krommenie uit een wande
ling langs Kruispad, Vaartdijk, Taandijk, Uit
weg en Vlus. 

mombakkes, znw. onz.; zie BOMBAKKES. 

mond, znw. m. Ze~sw. Jij p rat e (praat) mi t 
j e m 0 n den der ij keI u iet ene r mee 
(tot iemand die veel praat). - 't M 0 n d je is 
'en schelmpie, bie-je (biedt ge) 'et 
wat, 'e t nee m t wat, schertsende veront
schuldiging, als men een aangeboden verver
sing (koek, koffie, enz.) aanneemt. - Zie nog 
een zegsw. op DRUIF, en vgl. de samenst. 
SNAAIMOND, ZOETMONDJE. 

monkelen (uitspr. mànkala), zw. ww., intr. 
Mummelen, met de kevels eten; van iemand 
die tandeloos is. Ook met de voortanden eten. 
11 Ootje zat weer te monkelen, maar 'et 
smaakte der goed. Je moete niet zo monkelen. 
- In Vlaand. is mo n kei ende lippen even 
bewegen, meesmuilen, in verschillende Duitse 
dialecten kauwen. In de 17de e. komt het 
woord herhaaldelijk voor in de zin van de 
mond reppen, schransen; bij KIL. is m 0 n
ken, m 0 n kei e n, mussitare, susurrare. Zie 
verder DE JAGER, Freq. 1, 411. 

monnik, znw. m. Daarnaast m u nni k. Zie de 
wdbb. - 1) Kloosterling. - Ook in de naam 
van vele stukken land, die eertijds aan monni
ken hebben behoord. Het is niet meer na te 
gaan welke monniken dit waren, doch het 
staat vast dat o.a. de Karthuizers te Amster
dam en de monniken der H. Maagd Maria in 
Sion te Beverwijk in deze streek bezittingen 
hebben gehad; vgl. ook KLOOSTER. 11 Te Assen
delft, buitendijks: Item een acker die heet des 
moenickes acker, Hs. v. Egmond, fO 12 VO 

(l3de e.). Dat halve monnickenventgen (in 
Buitenhuizen), Polderl. Assend. I fO 19 rO 
(aa 1599). Munnikeweer (een stuk land buiten 
de Nieuwendijk), Maatb. Assend. (aa 1634). 
Jan Jaep Rooden, munckeweers, aId. (aa 
1635). - Te Westzaan, bij de Hoogendijk: 
Noch munckeweer van Cornelis Havicxsz., 
Polderl. Westz. IV fO 17 (aa 1649). - Te 
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West-Zaandam: 't Westeynde van de Mun
nicken Kamp aen den Dijik, Priv. v. Westz. 426 
(aO 1412). - Te Krommenie: Smunnike-weer, 
Polder/. Kromm. (aO 1665), f O 296; 'tsmunne
kessweer, aId. (aO 1680), fO 170; in de polder
legger van 1764, f O 258 VO en 259 rO , ver
knoeid tot: smumeleweer. Smunnick (stuk land 
op het Weiver), ald. (aO 1665), f O 128; de 
smunnick, aid. (aO 1680), JO 75. - Te War
mer: Het monnike breeweer, Hs. (aO 1771), 
provo archief. - Te Oostzaan: Het Munniken
land. 
2) Blaaspijp; een metalen buis van ruim lV2 m 
lengte, waarmede het vuur in de haard werd 
aangeblazen. De m u nni k had hetzelfde doel 
als de blaasbalg, doch is ~hans in onbruik. 
3) Een soort van beddewarmer voor de kraam
kamer. Thans verouderd. 11 Een vuurben, een 
munnik en een mande, 2 matten, Hs. invent. 
(Worm er, aO 1767), provo archief. - Vgl. 
BERKHEY, Nat. Hist. 3, 1216 n: "Oudtyds had 
men om het Bed te warmen, een soort van 
Manden, met Blik beslagen, die men Munnik 
noemde; dog nu buiten gebruik raakende, 
neemt men de bekende Bedpannen". 

monopolie, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook in de 
zin van bedriegerij (maar van goedige aard). 
Daarnaast 0 I iep ol i e. 11 Deer loopt mono
polie onder deur. Nou jij ben van monopolie 
(of oliepolie), hoor! (je bent een slimmerd). 

monster (uitspr. mànstiJr), znw. onz. Daarnaast 
m u n s ter. Zie de wdbb. 11 Stuur er maar 'en 
munster van. - Zegsw. 't 1 s ni e top 't 
m u n st e r, het is niet in orde, 't is niet zoals 
het behoort; eigenlijk het geleverde beant
woordt niet aan het monster, waarop het ver
kocht werd. Evenzo hij (of die z a a k) iso p 
m u n s ter, van de gewone hoedanigheid, d.i. 
het is zoals wij het (van hem b.v.) gewoon 
zijn. Vgl. SCHAAP, Bloemt. voorwerk blo 17: 
"Kort'lick wierd 'er een bedroogen, om dat hy 
met bey zijn oogen op het Venster-Brootje 
keeck; maer doen hy (het aangeprezen boek) 
begost te leesen, docht hem 't Kooren niet te 
we sen als 'et op 'et munster leeck." - De vorm 
m u n s ter vindt men ook bij de 17de-eeuwse 
Amsterdammers, b.V. bij BREDERO en COORN

HERT; alsook in het Stad-Fri. 
mooi, bnw.; vgl. POESMOOI. 

Moordenaarsrak, znw. onz. Een gedeelte van de 
Zaan. Hetz. als Wolfrak; zie aldaar. 11 Nou 
kommen we (schippers) in 't Moordenaarsrak. 

moordenaarsweer, znw. onz. Weer dat gunstig 
is voor moordenaars. 11 "Wat hebben we van
daag 'en mist." "Ja, 't is goed moordenaars
weer: je ben gauw uit 'et gezicht." 

moorkop, znw.; zie BLAARMOORKOP. 

mop, znw. m. Scheldnaam voor de inwoners 
van Jisp. 11 Lillike Jisper mop (Wijde-Wor
mer). 

moppetrommel, (uitspr. moppiJtràmmiJl), znw. 
vr. Zie de wdbb. - Ook schertsend voor 
schooltas (van jongens) en vandaar ook als 

monnik - mossel 

scheldnaam van de scholier die zulk een tas 
draagt, inzonderheid van de leerlingen der 
Hogere Burgerschool te Zaandam. 11 Lillike 
moppetrommel! 

mor, znw. Levenskracht, fut. In de uitdr. de 
mor is er u i t (de Wormer). Elders zegt 
men in dezelfde zin gewoonlijk nor (zie 
aldaar), dat echter in de Wormer onbekend is. 

morgen (I) (uitspr. ook morriJgiJ), znw. m. Daar
naast soms nog mar gen en mer gen. Zie 
de wdbb. 11 Gemargen! (goeden morgen). Nou 
hoor, tot mergen. 

morgen (11), znw. onz. Zie de wdbb. - Ten 0. 
van de Zaan werd gerekend bij Waterlandse 
morgens van 600, ten W. bij Hondsbossche 
morgens van 800 0 roeden. - Vroeger ook in 
de vorm mergen; vgl. Priv. v. Westz. 316 
(aO 1637): "na de MergeIlJ-talen (overeenkom
stig het aantal morgens)". Zie ook Inform. 
Gloss. 668 vlg. 

morsmouw, znw. vr. Zie zegsw. op ELLEBOOG. 

Sommigen zeggen ook van iemand die driftig 
is: "hij is kort van morsmouwen". -
Men zegt ook mor s e m 0 u w: Kort van 
morsernouwen. 

morspriem (uitspr. màrspriem), znw. m. Mors
pot, iemand die morst en zich smerig maakt. 
11 Wat ben-je toch 'en morspriem. 

mort (I) (uitspr. màrt), znw. vr. - 1) Oude zeug; 
meestal in ongunstige zin. 11 Wat 'en ouwe 
mort. Kom, help me ders (ereis) om die mort 
in zen hok te kri}gen. - Eveno in de Beem
ster (BOUMAN 70). - V gl. bij KIL.: "m 0 r r e, 
mor, Ger. Sax. Sicamb. scropha, porca" . 
2) Meestal in verkl. mor t je. Smerig wijj, 
morsebel. 11 't Is zo'n mort je. 

mort (11) (uitspr. mort), znw. m. Minachtende 
benaming voor slager. Ook als scheldnaam in 
gebruik. 11 Jongens, deer (daar) komt de mort 
an. - Vgl. morten, Oost-Fri. murtjen, 
doden, slachten, op KIELEMORTEN, en zie 
MORTJE-FRIK. - Ook als bnw. Dood. 11 Hij is 
mort. - Vgl. MORTJE-FRIK. 

*morten, zw. ww.; zie KIELEMORTEN. 

mort je-frik, bnw. Dood (de Wormer). 11 Onze 
hond is mort je-frik. - Vgl. KIELEMORTEN. 

mos (uitspr. màs), znw. onz. Schimmel. Alleen 
in de uitdr. 't i sin het mos, het is be
dorven. - Vgl. Ibij KIL.: "m 0 s, mos s e, 
mucor, situs; mos sen, fracere, situm tra
here". Zie ook FRANCK op mos. 

-mos, vgl. POTMOS. 

mosk, znw. vr.; zie MUS. 

mossel (uitspr. màssiJl), znw. Vuiligheid (?). 
AUeen in de uitdrukking d e mos s e I e n 
bed e k ken. Men zegt b.V. als een vuil mens 
een schoon boezelaar voordoet: lOZe bedekt er 
de mosselen mee". - Op dezelfde wijze zegt 
men in het Stad-Fri.: lOze bedekt een potje 
met pieren er mee." - Waarschijnlijk is m 0 s
s e I in de Zaanse uitdr. dus ook een bijzon
dere toepassing van het gewone woord. Doch 
kan de uitdr. soms samenhangen met Oost-



mossel - muitig 

Fri. en Ndd mus seIn, morsen, smerig 
maken, bezoedelen, en mus s e I i g, morsIg, 
vuil (KOOLMAN 2, 632 vlg.), wel een bijvorm 
van Ned. {be)moezelen, -meuzellen 
(DE JAGER, Freq. 1, 389)7 Mos s e 1 is hier en 
daar ook bekend in de zin van slijmerig 
speeksel, fluim (VAN DALE), die ook door KIL. 

wordt opgegeven. 
mosterd (uitspr. màstart), zwn. m. Zie de wdbb. 

en vgl. een zegsw. op HUIS. - Ook in de naam 
van enige stukken land. 11 Het Mosterdstuk 
(te Zaandam). De Mosterdhaalder (te lisp). 

mosterddoop, znw. vr. Een soort van schrale 
saus, gekookt van meel, water, mosterd en 
een weinig vet, welke door Je arme bevolking 
over de aardappels genuttigd wordt. - Vgl. 
DOOP. 11 ,,(Eet gij) somtijds ook aardappelen 
met groenten?" "Ja met wat groenten." "En 
hoe werd dat klaargemaakt?" "Met mosterd
doop of zuurdoop, dat smaakt wel lekker", 
Arbeidsenquête (aD 1891), 3104 vlg. 

mosterdstommel, znw. m.; zie STOMMEL. 

mot (I), zwn. vr.; zie MAT Il. 
mot (11), znw. onz. vgl. EKEMOT. 

motteren, onpers. zw. ww. Motregenen. 11 't Be
gint te motteren. Het mottert 'en bietje. 't Heb 
de hele dag al 'emotterd. - Elders zegt men 
mot ten in dezelfde zin (VAN DALE); vgl. 
FRANCK op mot 2. 

motvogel, znw. m.; zie MATVOGEL. 

lTIoud, znw. vr. Bij de kaasmakerij. Lage, 
houten bak. Thans alleen nog in de samenst. 
bot e r m 0 u d, 'b u t ter m 0 u d, de bak, 
waarin de boter gedaan wordt, nadat zij ge
karnd is, en waarin zij wordt uitgewassen en 
van tijd tot tijd doorgewerkt tot de boter eet
baar is. - Vroeger ook in de zin van melk
moud. 11 Niemandt sal sijn me1ck om kaas te 
maaken. .. mogen warmen, nog ooek sijn 
moude, vieders (emmers) blaeckeren (bij het 
vuur drogen) dan binnenshuys, in steene 
schoorsleenen of bequame vuurplaatsen, Hs. 
keur v. Westzaanden (aO 1680), archief v. 
Westzaan. - Evenzo elders in Holl. 11 Werd 
mede verboden eenig Vuur te stooken, in 
eenige Huisen, Hutten of Schuuren, om Mou
den in teblaeckeren, of iets dergelijken in te 
doen, Keuren v. Beverwijk 27, no. 66 (aD 
1700). - M ou d, mou w, mol d e, m ol is 
in vele Ned. en Duitse dialecten nog gebrui
'kelijk; zie de wdbb. en Tijdschr. 1, 254. -
Ook het bakje waarin de afval uit de buil in 
een vedmolen wordt opgevangen, de staarte
bak (zie aldaar), wordt m 0 u d genoemd. 

Mouwenakker, Mouwenven, znw. m. en vr. 
Naam van land te Assendelft. Thans onbe
kend. 11 Die zuyderste (noorderste) mouven, 
Polderl. Assend. I fO 349 rO (aD 1600). Mou
wenacker, aid., fO 350 ra. Mouwenven, aid. 
fO 356 rO. - Hangt de naam soms samen met 
het woord m 0 u de, fijne aarde, stof, dat 
thans alleen nog gewestelijk bekend is? 

mud, znw. vr. en onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 
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't 1 s z 0 vol a s mud (of 't i s mud j e
v 0 1), 't is zo vol, dat er niets meer bij kan. -
Ook zekere kleine vochtmaat, in inhoud 
gelijkstaande met een maatje of 1 dl. Niet te 
verwarren met mus s i e, zie MUTSJE. 11 Haal 
ers 'en mud jenever. - Verderop in N.-Hon. 
is mud ook gebruikelijk als landmaat, vooral 
voor bouwland, eigenlijk zoveel land als men 
met een mud zaad bezaaien kan,' in deze zin 
schijnt het woord aan de Zaan niet bekend. I1 

Een mud land is 375 Rijnlandse roeden, Ad
vers. Oostwoud, fO 285. Een stuk land van 
3 mudden. 

mudder, znw. vr.; zie MODDER. 

mug, znw. m. Daarnaast mig. Zie de wdbb. -
Ofschoon door Holl. invloed thans minder 
dan vroeger, wordt mig nog dikwijls gebruikt 
in de zin van vlieg; in de Wormer is het 
woord v 1 i e g zelfs zeldzaam. Enkelen onder
scheiden tussen zw art e mig gen (vliegen) 
en langbiende miggen (muggen). -Ook 
elders tn N.- en Z.-Holl., in Friesl., Gron. en 
Oost-Fries!. hetekent mug vlieg. In het Land
Fri. zegt men mig. V gl. ook HADR. JUNIUS, 

Nomencl. 57a: "m u s c a, B. vliege, mugge" 
en KIL.: "m u g g h e, m u ck e, Ger. Sicamb. 
Holl. j. v 1 i e g he, musea". 

muggebekken, zw. ww., intr. Vermoeid zijn, 
hijgen. 11 Hij is niet zo sterk as-i der uitziet, 
as-i 'en mud cokes na de zolder brengt, den 
(dan) staat-i al te muggebekken. - Vgl. 
MUGGEN. 

muggen, zw. ww., intr. Uitrusten, een dutje 
doen. 11 Ik moet nou weer deres muggen, 
hoor. Heb-je nou genog 'emugd? - Ook vrijaf 
nemen van de ene of andere bezigheid. 1I 

"Gaan-je nag te kerk?" "Nee, ik zeI vandaag 
eris muggen." - Vgl. Vla. mug gel e n, 
treuzelen (DE BO, SCHUERMANS). 

muggenpis, znw. vr. Ook in het meervoud 
mug g epi s sen. Kleine regenspatjes (geen 
motregen). 11 "Daar begint 'et te regenen." 
"Och kom, 't regent niet; 't benne maar 
muggepissen." Van die muggepis wor-je niet 
nat. 

muil (I), znw. vr. Zegsw. Ze dient wel op 
vilten muiltjes na onzen lieven 
H eer s hem e I t jet ega a n, 0 f z e b lij f t 
onderweg nog liggen (gezegd van een 
zwak, teer persoontje). - Vgl. de samenst. 
SCHOENEMUILTJE. 

muil (11), zwn. m.; zie MOL. 

muis, znw. vr. Zegsw. Dat ben n e n f ij n e 
m u i zen, dat is iets fijns, iets breekbaars, 
iets fraais. - Vgl. de samenst. VLAARDEMUIS. 

Ook in de naam van verschillende door 
muizen geteisterde stukken land. 11 In Aart 
Hooyen-weer, de muyskes (te Oostzaan), Pol
derl. Oostz. Il (aO 1765). Die twee muyse
koyen op den Reeff (te Westzaan), Polderl. 
Westz. III fO 61 rO (aO 1649). De Muizeven 
(te Wormer). 

mUitig, bnw. Monter, opgeruimd (de Wormer). 
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11 Ootje is zeker in 'en goeie bui, ze is zo 
mui tig. "Hoe gong (ging) 't mit 'er?" ,,0, uit
stekend, ze was erg muitig." Vader wordt wel 
zwak, maar-i is toch nag muitig. - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 71). 

muizekeutel, znw. vr.; vgl. een zegsw. op KOP. 

Muizekooi, znw.; vgl. MUIS. 

muizelen, zw. ww., intr. Peuzelen, bij kleine 
stukjes eten; alleen van koek of andere zoetig
heid, nooit b.v. van aardappelen. Eigenlijk 
knabbelen als een muis. II Ze kennen zo aardig 
zitten muizelen. - Evenzo spreekt men elders 
van m u i zen. - V gl. OPMUIZELEN. 

muizen, zw. ww. Zie de wdbb. - Soms ook 
voor het eten op het bord door elkander 
"prakken". 

mUizepriester, znw. m. Iemand die overal zijn 
neus insteekt, een Jan Hen; wellicht zo ge
noemd omdat ook de muizen overal hun neus 
insteken. II Och, 't is zo'n muizepriester. 

muizerel, znw. m. Rel, loopgraaf van een muis. 
- Vgl. REL. 

Muizeven, znw. vr.; zie MUIS. 

mulder, znw. vr.; zie MIDDELDEUR. 

munnik, znw. m.; zie MONNIK. 

Munnikenland, znw. onz.; zie MONNIK. 

Mun(ni)keweer, znw. onz.; zie MONNIK. 

munsje (uitspr. munsie), znw. onz. De waarde 
van ik cent. II Willen we wedden om 'en 
munsie (als een halve cent te veel gewaagd 
isJ? 

munster, znw. onz.; zie MONSTER. 

murf (1), znw. vr. Mond. 1I Hou je murf. Hij 
stopt zen murf vol. - Evenzo elders in Holl.; 
soms ook in de schrijftaal. II Haar murf staat 
geen ogenblik stil, WOLFF en DEKEN, Will. 
Leevend 6, 276. Zie ook OUDEMANS 4, 500. -
V gl. bij KIL. "m 0 r fen, mor fel e n, rumi
nare instar caprae: mandere, remandere". 
Evenzo Ofra. mor f ier, Ital. mor f i r e, 
duchtig eten, en mor f i a, mond, bek (KÖR

TING no. 5415). 
murf (IJ), bnw.; zie MURW. 

murfpijp, znw. vr. Mergpijp. - Evenzo elders in 
Holl.; vgl. BERKHEY, Nat. Hist. 5, 9: "W~lke 
mergpijpen bij de Boeren murfpijpen, murf
beenderen genoemd worden, waardoor zij iets 
weeks of zachts verstaan: het is zo gaar als 
murf". 

murgpijp, znw. vr.; zie MERGPIJP. 

murw, bnw. Daarnaast m u r f. Zie de wdbb. 
Zacht, week. Bij de olieslagerij ondersc'heidt 
men m u r ween har d e lijnkoeken. De 
murwe worden alleen in thet naslag gewarmd, 
de harde ook in het voorslag. Harde koeken 
zijn duurzaam, murwe niet; de laatste worden 
dus alleen voor dadelijk gebruik gemaakt. -
M u r f wordt ook gezegd van de uitdrukking 

muitig - muurt 

van het gelaat. 11 Hij zet zo'n murf (vrolijk 
verbaasd) gezicchie. Hij keek zo murf (ver
langend) na dat koekie. - Ie man d m u r f 
mak e n enz. ook figuurlijk: hem inschikke
lijker maken, hem doen toegeven. II Ik zal 
'em wel murf maken. Hij wordt al murw. -
Vgl. MURFPIJP. 

mus (I), znw. vr.; zie MUTS. 

mus (II) (uitspr. soms ook musk), znw. vr. Daar
naast In 0 S en In 0 s k (uitspr. mosk). In 
verkl. mus kie, In 0 ski e. Zie de wdbb. II 
Wat zitten der 'en musken op 'et dak. Kijk 
ers wat 'en klein moskie. - Zegsw. een 
m ooi e mos, een curieuze, gekke vent. II Dat 
is me ook 'en mooie mos. 

mussie, znw. onz.; zie MUTSJE. 

mutje, znw. onz. Alleen in de uitdr. met 
hut jee n In u t j e; zie op HUT I. 

muts (uitspr. mus), znw. vr. In verkl. mus s i e. 
Zie de wdbb. - Zegsw. Die s I a a p t ook 
ni e tin de mus, hij is slim. - Vgl. de 
samenst. DlKMUTS, KLAPMUTS. 

mutsje (uitspr. mussie), znw. onz. Zekere maat. 
- 1) Voor vocht. Een maat, gelijkstaande met 
11;2 maatje of 11;2 dl. II Een mussie brande
wijn. Haal ers 'en Inussie voor vader. Een 
mingelen doet 8 musjes; een musje doet 48 
gemeene vingerhoeden, Advers. Oostwoud, 
fO 284. Sij drincken met malkanderen een 
mutsie janeever, Journ. Nomen. - Het woord 
is ook elders gebruikelijk; zie VAN DALE. Vgl. 
voorts Wfri. Stadr. 2, 138: "Die brandewijn
barners ... sullen hoir brandewijn mogen ver
copen binnen deser stede denghenen die se 
begeert te coopen, by een mutsgen ende daer
onder" (keur v. Hoorn, aO 1536), en BREDERO, 

Moortje 724: "Daer stonden die brandewijn
drinckers, en droncken 't mutsjen om twee 
blancken". KIL. vermeldt "m u d s e ken. j. 
up e r ken, cheopina". 
2) Voor droge waren. Een maat van ongeveer 
%,1. Thans verouderd. 11 Mag ik 'en mussie 
gort? - Op Vrk spreekt men nog van "en 
Inussien zout, en mussien vinkieszaod" (TaaI
en Letterb. 6, 38). 

muulmeed, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Zie MAAD. 11 De Muulmeed. -
Vgl. Hs. v. Egmond, fO 30 rO "muulcamp" 
als naam van een stuk land te Hargen (aO 
1371). - De bet. van m u u I in deze namen 
blijkt niet; vgl. echter m u i 1, dat eertijds naast 
mol in gebruik schijnt geweest te zijn; zie 
op MOL. 

muurbreker, znw. m.; zie st 0 f fel m u u r
b rek e r 'Op STOFFEL. 

muurt, znw. vr. Zekere plant met witte en rode 
bloempjes; elders muur, murik of mier ge
heten. 
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na - nacht 

na, voorz. en bijw. Daarnaast n ê. Zie de wdbb. 
- N a a r is ongebruikelijk. 11 Ze ben nê skool 
toe. Ze hiet nê der peetje (is vernoemd naar 
haar tante). 't Rooit (lijkt) er niet nê. - Zie de 
uitdr. dek 0 u g a a t jen a, op KOUD Il. -
N ê iet s wa c h ten, er op wachten. II Wet 
speult die orgelist 'en tijd tussen de regels 
in: je ken der kwalik nê wachten. - Vgl. 
NAUWERNA, UIT-ENDE-NA, ZONA. 

naad, znw. m. Daarnaast nee d. Zie de wdbb. 
II Stop die need dicht. De nêden ben 'etornd. 
- V gl. de uitdr. 't is zoo mp ie s-e n-n a a d
jes wee r, op ZOOM. - De vorm nee d is 
ook elders in N.-Holl. gebruikelijk; in het N. 
der provincie betekent het woord ook haar
scheiding. II Pietertje, zit me need recht? -
Zegsw. Het gat u i t den a a d I 0 pen, ook 
het v u u r u i t zij n n a a d I 0 pen, veel en 
hard lopen, zich het vuur uit de sloffen lopen; 
ook figuurlijk. II Hij het 'et vuur uit zen need 
'elopen om die stiek (betrekking) te krijgen. -
Vgl. de samenst. LEUGENNAAD, STUIKNAAD. 

naaien, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Bij 
timmerlieden ook van het met lange nagels op 
elkaar spijkeren van planken, b.v. van een 
houten beschot of muur. II Bij 'et naaien van 
'en weeg (wand van een huis) heb-je 'en keer
houwer nodig. 

naaikip, znw. VI. Ook in verkl. n a a i kip P i e. 
Naaimeisje; meisje dat op het naaien gaat, op 
de naaischool is. II Daar gane de naaikippen. 

naald, znw. vr. Daarnaast nee ld. Zie de wdbb. 
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- Ook haarnaald, gouden speld met versierde 
knop, een onderdeel der vrouwenkap. (Aan 
weerszijden sluiten zich bij het oorijzer de 
poten aan) met welke de kap zelve door twee 
grote gouden spelden of naalden, van min of 
meer kostbare stenen voorzien, verenigd is, 
VAN GEUNS, Zaandam 177 vlg. Men heeft een 
voo rna aid, over het voorhoofd, en twee 
z ij n a a I den. Zie over de haarnaalden: 
WINKLER, Oud Nederland 286 vlgg. - Vgl. de 
samenst. BORSTNAALD. 

naam, znw. m.; vgl. ACHTERNAAM. 

naar (I), voorz.; zie NA. 

naar (IJ), bnw. Zie de wdbb. - Ook flauw van 
honger. I1 Ik wor (word) zo naar in me lijf, ik 
moet wat eten hewwe. - Ook: Ik ben naar, 
het water komt mij in de mond. - Het nar e 
wat e r (of het b r u i n e wat er), het water 
dat iemand, wie het gegetene niet goed be
komt, om de tanden loopt. Evenzo in W.
Fries!. 

naaroog, znw. m. Een naar, onaangenaam per
soon. II 't Is toch zo'n naaroog, altijd treitert-i 
je. Deer is die naaroog weer. Naaroog, schei 
uit! - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 71). 

naast, voorz. Daarnaast nee st. Zie de wdbb. 
11 Hij woont neest de kerk. - VgI. NA. 

nablauwen, zw. ww., trans. Nabauwen. 1I Je 
moete me niet zo nablauwen. 

Nabtsland, znw. onz.; zie ABTSLAND. 

nacht, znw. m. Zie de wdbb. - De afscheids
groet des avonds is n a a c h-g e n a ach 
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(nacht, goê-nacht), zeer gerekt en zangerig uit
gesproken. 11 Nou, dag Trijn, dag Piet! Naach
genaach, hoor! ,- V gl. DAG. 

nachtblokmaalder (met hoofdtoon op nacht en 
bijtoon op maal), znw. m. De knecht op een 
oliemolen, die in rang op de blokmaalder 
volgt. De n ach t blo kma a I der staat 
's nachts aan het blok en is dan meesterknecht, 
terwijl hij gedurende een deel van de dag aan 
de stenen werkt onder de blokrnaalder. - V gl. 
BLOKMAALDER. 

nachtgamel, bnw.; zie GAMMEL. 

nachtig, bnw. Slaperig, na een te korte nacht
rust. 11 Ik ben zo nachtig, ik ben guster ook 
veuls te laat op me bed 'ekomme. 

nacht jongen. znw. m., zie JONGEN. 

nachtvolk, znw. onz. De personen die blijven 
slapen. 11 Doe de knipper (grendel) maar op 
de deur: 't nachtvolk is binnen. 

nag, bijw.; zie NOG. 

nagel, znw. m.; vgl. OOR-, PLAAG-, WINNAGEL. 

nagelbloem, znw. vr. Zie de wdbb. - Soms ook 
voor hyacint. 

nagelgnap, bnw. Knap, netjes op de nagel; bij 
het nazien van linnengoed of gebreide kleding
stukken met het oog op stoppen en mazen. Is 
op het eerste gezicht de hiel van een kous nog 
heel (oog g nap), dan kan rodh, als men de 
hand in de kous steekt en de hiel over de 
nagel laat glijden, blijken hoe dun deze is. 
Doorstaat het goed echter ook deze proef. dan 
is het nagelgnap. - Vgl. GNAP. 11 Ik zeI 
tooh ers kijken of die sokken wel nagelgnap 
bennen. Ooggnap is nag gien nagelgnap. 

Nagouw, znw. vr. Naam van een water onder 
Westzaan en een ander ,bij O.-Z'dam. Zie GOuw. 

nak, of nak k e, znw. m. Bijvorm van nek, 
zie aldaar. Alleen in de uitdr. iet sop zij n 
nak ken e men, het op de nek nemen. 11 Die 
man is verbazend stark, hij neemt 200 kilo op 
zijn nakke en sjouwt die as 'en peuleschilletje 
na boven. - De vorm nak k e, nak, is ook 
in Oost-Friesl. gebruikelijk (KOOLMAN 2, 637) 
en komt ook in het Mnl. en elders voor; zie 
FRANCK op nek en KLUGE op na c ken. -
Vgl. HARDENAK. 

nakend, bnw. Naakt. 11 Een nakend klein kind. 
Ze liepen nakend over 'et land. 't Is toch zo'n 
nakende weg, der staat gien enkelde boom. -
Evenzo elders in N.-Holl. en in verschillende 
andere streken, vooral in het N. van ons land; 
volgens VAN DALE is de vorm gewestelijk. 
Vgl. Taal- en Letterb. 1, 115; 2, 132, en 
FRANCK 665. - Zie de samen st. MOEDER

NAKEND, SPIERNAKEND. 

naloper, znw. m. Aan een houtzaagmolen. De 
man, die op het volk van de molen toezicht 
houdt en hout afscheept. De n a I 0 per staat 
tussen de patroon 'en het vo~k in. 11 Er is op 
die molen 'en meesterskneoht en 'en middel
kneoht, en den (dan) nag 'en naloper. Hij is 
naloper op de windmolen en op één van de 
stoom fa brieken. 

nacht - naslag 

nap, znw. m. Zie de wdbb. - Vroeger ook als 
maat voor melk. Een mengelen melk was 4 
nappen of pint jes. - Vgl. de samenst. KRAMDE

NAP, STAARTNAP, WOOSNAP. 

Napsland, znw. onz.; zie ABTSLAND. 

nar, znw. m. Iemand die narrig is; plager, 
sarrer (de Wormer). - Zie NARREN. 11 't Is zo'n 
nar. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 72). 

narren, zw. ww., intr. - 1) Grienen, aanhoudend 
huilen en pruttelen. 11 Zit toch niet zo te 
narren. Deur dat narren krijlg-je niet je zin. 
2) Plagen, sarren (de Wormer). 11 Hij is er 
altijd op uit om te narren. - Zegsw. Men 
kan wel nar ren zon der ij s (woord
speling met nar ren, met de arreslede 
rijden). - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 72) 
en in Gron. (MOLEMA 275 b). - Zie NAR en 
NARRIG, en vgl. FRANCK op nar. 

narrig, bnw. Altijd gereed om te huilen, pruile
rig, knorrig. - Zie NARREN. 11 Wat ben die 
kinderen narrig vandaag. - Ook elders ge
bruikelijk; vgl. VAN DALE en MOLEMA. Het 
woord komt een enkele maal ook in de schrijf
taal voor. 11 Hoewel hij nu zo wat narrig is, 
... hij meent het wèl. WOLFF en DEKEN, Com. 
Wildschut 4, 47. 

nartel, znw. Benauwdheid. Alleen in de uitdr. 
i n den art e 1 zit ten, in benauwdheid zijn, 
in de brand zitten. 11 Wat zat-i in de nartel, 
dat ze 'et merken zouwen. Ik zit toch zo in 
de nartel. - De vorming van het woord is niet 
duidelijk, doch het zal wel samenhangen met 
Holl.-Fri. nar (Ned. n a a r), nauw, vanwaar 
ben a r ren, in het nauw brengen. Dat nar 
vroeger in N.-Holl. gebruikelijk was, blijkt uit 
de Kaart v. d. Uytw. Slo 6, waarop men een 
smal water vindt nabij Medemblik, dat de 
"Narre Vliet" heet en dat uitloopt in de 
"Vliet",een soort van meertje. - Te Oud
BeierIand zegt men in den a r zit ten voor 
in angst zijn. 

naslag (met klemt. op na), znw. onz. In olie
molens. Het tweede of laatste slaan ran het 
zaad, in tegenstelling met het voo r s I a g. 
Wanneer het zaad onder het voorslag geweest 
is, worden de daardoor gemaakte koeken 
(v oor sla g koe ken) onder de stampers 
fijngestampt, het daarvan komende meel op 
het na slag s v ui st er opnieuw gewarmd en 
in bul e n gedaan en nogmaals geslagen. Het 
blok, waarin dit geschiedt heet het n a s I a g s
b 10k. Daar de hoeveeLheid meel, die van de 
fijngemalen voorslagskoeken komt, natuurlijk 
ikIeiner is dan die welke onder het voors1ag 
gebracht werd, zijn ook de n a s I a g s b u I e n 
en n a s I a g s koe ken kleiner dan die van 
het voorslag. Men maakt derhalve ook van 
een worp voo r s I a g s I a ken minder buIen 
dan van dezelfde hoeveelheid n a sla g s
la ken. Vgl. verder Groot Volk. Mooienb. I, 
pi. 20 en 22; lIl, pl. 5. - Zegsw. Hij maakt 
een I e ven als een n a s I a g, hij maakt 
veel lawaai, een leven als een oordeel. 



naslagsblok - negendemeelsmelk 

naslagsblok, znw. onz. In een oliemolen. Het 
blok van het naslag; zie NASLAG en vgl. LAAD. 

naslagsbuul, znw. m. In een oliemolen. De zak 
van bu/llaken, waarin het zaad in het naslag 
wordt uitgeperst. Zie NASLAG en BUUL. 11 24 
Voorslag- en 24 Naslagbuulen, Invent. olie
molen (O.-Zaandam, aO 1809), Zaanl. Oudhk. 

naslagsbuullaken, znw. onz. Hetz. als naslags
laken; zie NASLAG. 

naslagskoek, znw. m. In een oliemolen. Een 
lijn- of raapkoek, die in het naslag gemaakt is 
ell, op het gelijksnijden na, ter aflevering ge
reed is. Zie NASLAG. 

nastruinen, zw. WW., trans. Nazoeken, nasnuf
jelell. Zie STRUINEN. 11 Ik struin de boel ers na, 
of er soms nag wat goeds bij is. 

nat (1), bnw.; vgl. DRIJFNAT. 
nat (H), znw. onz.; vgl. LANGNAT. 
natuurlijk, bnw.; vgl. het nat u u r1 ij k e 

1 e ven op LEVEN. - Vgl. PIETER-NATUURLIJK. 
nauwen, zw. ww.; vgl. een zegsw. op GRAUWEN. 
Nauwerna. Naam van een Zaans gehucht aan 

de Hoogendijk tussen Westzaan en Assendelft, 
aan bet einde van de Nauwernase vaart. Naar 
het schijnt was het gehucht vroeger westelijker 
gelegen; sommige oude kaarten vermelden 
althans aan het einde van de Bloksloot een 
Ou d-N a uwe rna. Hiermede stemt overeen 
de ligging van de sluis te Nauwerna in 1492, 
in de IJdijk tussen de Bloksloot en Gijs 
Duden-weer (Handv. v. Assendeljt 50). De 
verplaatsing van Nauwerna is misschien een 
gevolg van het graven der Nauwernase vaart 
en het maken der nieuwe sluis op het IJ aan 
het einde daarvan, bij de bedijking van de 
Schermer. - N a uwe rna wordt ook d e 
Sta d genoemd; zie op STAD. 11 Nouwerna, 
Hamlv. v. Assend. verv. 385 (aO 1458). Een 
sluyse ... ghelegen inden Ydijc tot Nouwerna, 
Oorkonde v. 1492, archief v. Assendelft (on
nauwkeurig afgedrukt in Handv. v. Westz. 99 
(aO 1547). Nouwertna, aId. 175 (aD 1604). 
Later wisselt de spelling af tussen Nouwertna, 
Nauwertna en Nauwerna. - Zegsw. H ij is 
t 0 c h zog ier i g: a s-i in 'e n her be r g 
kom t v r a a g t-i 'e n g I a s wat e r mi t 
'e n r a a pen deN a uwe rna s e kr a n t 
(die natuurlijk niet bestaat). - De naams
oorsprong van N a uwe rna is niet bekend. 
Onwillekeurig denkt men aan namen als 
A I ten a en Wel n a, doch er is geen bewijs 
dat N a uwe rna werkelijk nalUw er na, d.i. 
dicht erbij (bij bet IJ namelijk) betekent. Dit 
is overigens wel de gangbare verklaring. 

Nauwernase vaart, znw. vr. De vaart tussen 
Nauwerna en Knollendam. Deze werd in 1632 
en volgende jaren door de bedijkers van de 
Schermer gegraven ter plaatse van het water 
de Twisch, dat verder noordwaarts werd door
getrokken, zodat de oude Zaandijk tussen 
Knollendam en Krommeniedijk werd doorge
graven. De vaart werd met het IJ verbonden 
door een duikersluis bij Nauwerna. Vgl. Priv. 
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v. Westz. 205 vlgg. en Handv. v. Assendelft 
177 vlgg. 

nauwte, znw. vr.; vgl. een zegsw. op GRAUWEN. 
nebaal, znw. vr. Hetz. als nebbeling; zie aldaar. 
nebbeling, znw. m. Meerv. neb b e li n g s. 

Nebaal, een soort van aal, die veel op paling 
gelijkt. - Ook elders in Holl. bekend; vgl. 
HADR. JUNIUS Sla: "a n q u i 11 a, B ael, scajte
ling, nebbeling". WEILAND 5, 245 vermeldt: 
"nebaal, anders nebbeling, aal die spits van 
bek is". 

nee, ontkennning; vgl. een zegsw. op JA. 
need, znw. m.; zie NAAD. 
neeld, znw. vr.; zie NAALD. 
neep, znw. vr. In verkl. nep i e. Kneep met 

de vingers, zoveel als men met een neep 
nemen kan. Zie de wdbb. 11 Een nepje geld. 
Ze namme (namen) de guldens zo maar bij 
nepies uit 'et kissie. - Ook: Ze Iheb 'en aardig 
nepie klein geld (ze is rijk). - Bij uitbreiding 
ook: een nepie kees (een stukje kaas). Geef 
mijn ok 'en nepie. - Verder een zoom, oprijg, 
in een kledingstuk. 11 Die rok (mouw, enz.) is 
te lank, ik zeI der 'en nepie in lIeggen (hem 
wat innemen). 

neergaan, our. ww., intr. Naar bed gaan. 11 

Nou hoor, ik gaan neer. - Vgl. v 1 a k g a a n 
in dezelfde zin. 

neerkauwen (met klemt. op kauw), zw. ww., 
intr. Herkauwen. 11 De koe neerkauwt. Hij 
neerkauwt goed. Ze leggen te neerkauwen. -
Evenzo elders in N.-Holl., in Gron. (MOLEMA 
276), Oost-Friesl. (KOOLMAN 2, 648), in Gel
der!. nee r k a uwe n en eer k a uwe n, 
Mnl. ede r c a uwe n, Mnd. a der k 0 u
we n, enz. 

neernen, znw. ww., intr. Werken, in de weer 
zijn (de Wormer). 11 Gaan deer (ga daar) maar 
niet henen, die is toch de hele dag an 'et 
neernen. Wat neernen jollie weer of je ziel en 
zaligheid er an hangt; kom ers bij ons zitten. 
- Misschien hangt nee r n e n, n ere n e n, 
samen met Mnl. nee r s tig, naarstig, 
n ere n s t, ernst, ijver, nee r ach tic b, 
werkzaam; vgl. Mnl. Wdb. 2, 712; FRANCK 238 
vlg.; DE JAGER, Freq. 2, 1064. 

neerwerdan (met hoofdtoon op dan en bijtoon 
op neer), bijw. Daarnaast ne ver dan. Uit 
nee r w a a r dan, nee r w a a r d a a n. Naar 
beneden, neerwaarts. 11 Ze sla ne die paal lek
ker neverdan. Die muur komt neverdan (ver
zakt). Trek je zeil wet (wat) neerwerdan. Nou 
zeilen we 'en endje neverdan (voor de wind 
af). - Evenzo elders in N.-Holl. nee rw e r
dan (Taalgids I, 287), op Marken nee r e
we r dan (Taal- en Letterb. 2, 65). 

Neewerf, znw. vr. Daarnaast ook Nee wor f. 
N aam van een stuk land te Assendelft. Thans 
onbekend. 11 Die neeworff, Stoelb. Assend. 
JO 48 rO (einde 16de e.); Polderl. Assend. I 
JO 41 rO (aO 1599). Die neewerff met zyn 
aenc!even, aid., JO 41 rO (aD 1599). 

negendemeelsmelk, znw. vr. De melk, die van 
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een koe gemolken wordt op de negende melk
stond na het kalven. Deze melk kan gekookt 
worden zonder dat ze schift. Zie MAAL 3 en 
vgl. JONG. 

nek, znw. m. Daarnaast nak, nak k e; zie 
aldaar. Vgl. NEKBEEN. 

nekbeen, znw. m. Ook nek bie n. In de uitdr. 
h ij heb wat 1 ast van zwak t e i n 't 
nek b i en, hij drinkt graag. 

Nelkestreep, znw. vr. In het meerv. Nel k e
st rep e n. Naam van land in de ban van 
Westzaanden. Thans onbekend. - Vg1. STREEP. 
11 Noch 2 nelke strepen, 466 (roeden), Polderl. 
Westz. II1 JO 56 (aD 1649). 

nep, znw. In de uitdr. an de nep wezen, 
aan de drank zijn, gaarne een borrel lusten. -
Vgl. Ned. neb, bek, snavel, en nep pen, 
nip pen, met kleine teugen drinken (DE 
JAGER, Freq. 1, 428). 

nergens, bijw. Gewoonlijk in de vorm ne r r e
ges. Zie de wdbb. 11 't Is nerreges te vinden. 
- Evenzo elders in N.-Holl. en op Urk (Taai
en Letterb. 6, 39). 

nering, znw. vr. Vertier. Zie de wdbb. - Ook 
in ruimere zin. 11 Wat is daar een nering 
(drukke aanloop, vertier,' van een huis, waar 
velen in- en uitlopen, b.V. bij een receptie of 
feest). - Ook drukte, rommel. 11 Hè, wat is er 
'en nering in je kamer (als alles door elkaar 
en van zijn plaats staat). 

nes (1), znw. Hetzelfde als nes I a n d; zie aId. 
Land buitendijks, dat blootstaat aan het 
buitenwater en door aanslibbing dikwijls aan
groeit. Sinds de droogmaking van IJ en 
Wijkermeer is het woord een historische term 
geworden. Vgl. NES (II), ONBENEST, UITNESSEN 
en NESAARDE. 
Een der vier gedeelten van Assendelft, het eer
tijds aan het IJ grenzende, heette deN e s of 
het Nesvierendeel. 11 In Nesse in 
orienti quinque vo1chere, Oorkb. I, no. 204 
(a" 1182-1206). Jans huurlant inden nesse, 
Hs. v. Egmond, fO 11 rO (13de e.). Die halve 
ven inde nes, Polderl. Assend. I fO 333 rO (aD 
1600). De haling inde nes, aid. II fO 10 rO 

(aD 1600). - Het woord is ook elders in 
plaatsnamen zeer bekend. Vgl. ook NES LAAN, 
NESSERLAND, NESSLUIS, NESVEN. 

nes (11) (uitspr. nesk), bnw. Zie de wdbb. -
Vochtig, week, van buitendijks land, nesland. 
Ongebruikelijk. Zie NES. 11 Dat neske lant ten 
Ye, Polder/, Assend. I, fO 67 V O (aO 1600). Dat 
neske lant, ald. fO 97 rO, Dat neske lant, ge
naempt die vuyterdijck achter sijn huys, aid., 
fO 322 rO. Die neske vuyterdijck, aid., fO 279 
rO, Die vuyterdijck aent neskelant van Maer
ten Scout, aid., fO 328 rO (aD 1600). - Nes k 
I a n dis hetzelfde als nes I a n d. 

nesaarde, znw. vr. Nesgrond, grond gespit ui! 
nesland. Thans in onbruik. Zie NES. 11 (Sup
plianten versoeken), dat die sooden (die tot 
reparatie en onderhoudinge van den Dyck, 
naer dyohrecht verslaegen worden) niet dieper 

negendemeelsmelk - net 

als vier duymen, die Nes-aerde acht, ende die 
Rietaerde thien duymengeslagen en sullen 
mogen worden... ende dat men henluyden 
voor elcke roede Nes-aerde, tot de voirsz. 
Dyck verslagen wordende (die drie roeden 
van de sooden voor twee roeden Nes-aerde 
mede gerekent) eerst sal betaelen thien stuy
vers, Handv. V. Assend. 167 (aO 1616). 

nesk, bnw.; zie NES. 
Neslaan, znw. vr. Naam van een stuk land te 

Assendelft, bij een laan in de Nes. V gl. 
LAAN I. 11 De kinderen van Gerrit Havicksen, 
neslaen, Maatb. Assend. (aO 1635). 

nesland, znw. onz. Buitendijks land, dat bloot
staat aan het buitenwater. Thans niet meer 
gebruikelijk. Zie NES. - Het nesland werd 
somtijds door de boeren met een zomerdijkje 
omgeven. 11 Ik heb 'en stuk nesland te koop. 
Een hoecje neslandt (bij Zaandam), Koopbrief 
(aD 1674). - In Maatb. Assend. (aD 1634, 
1635) vindt men herhaaldelijk nes I a n d 1. -
Vgl. NES (Il). 

Nesserland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Assendelft, in de Nes. Thans onbekend. -
Vgl. NES (1). 11 Geuit Jansz. (woont op Nau
wertna, genaemt tnesserlant (in het Horn
weer), Maatb. Assend. (aO 1635). 

Nessluis, znw. vr. Naam van een sluis te Assen
delft, in de Nes. Thans weggesloopt. - Vgl. 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 

pest, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij de molen
makerij. - a) De kleine gaten in de molen
roeden, waarin de klampen der borden ge
stoken worden. 11 Dien dag de borde klaar 
gemaackt en nesten in de roede gebeitelt, Hs. 
(aO 1738), archief v. Assendelft. - b) In een 
hennepklopper. De uithollingen van 1 duim 
diepte in het stuitblok, waarin de stutten wor
den geplaatst. Zie Groot Volk. Mooienb. TI, 
bi. 5 b en pl. 10. 

nesteling, znw. m. Daarnaast ook es s eli n g. 
Zekere vis, die gelijkt op elft en haring, Lat. 
Cyprinus alburnius (SCHLEGEL, De Visschen 
117). 11 De nestelings leven in grote scholen 
bij mekaar. 

Nesven, znw. vr. Naam van een stuk nesland 
onder Assendelft, in Buitenhuizen. Thans on
bekend. - Vgl. VEN en NES. 11 Die nesven, 
Polderl. Assend. I JO 24 rO (aD 1599). 

net (I), znw. onz. Zie de wdbb. en vgl. de 
samenst. BAT-, FLOUW-, FOEZEL-, GLUUR-, KEER-, 
LEUS-, PLEMP-, SCHAKEL-, SCHEER-, SCHROB
SCHUTNET. - Het verkl. net j e, en daarnaast 
k e r ken e t j e, is ook gebruikelijk in de zin 
van kerkzakje. 11 "Wat heb-je in 't netje 
'edaan? Ik 'en cent." Evenzo in Waterland 
(Taalgids 6, 309). 

net (11), bijw. Juist, precies. Zie de wdbb. 11 Ik 
kom er net vandaan. 't Moet maar net uit
kommen. Dat ken ik je alles zo net niet zeggen. 
Hij kijkt zo net (nauw) niet. Dat komt er zo 
net niet op an. Net dat ik 'et zei, kwam ze 
binnen. - Ook elders gebr. - Vgl. NETTEM. 



netekop - nezig 

netekop, znw. m. Iemand die steeds zijn zin 
zoekt door te drijven, dwarsdrijver. 11 't Is w'n 
netekop! - Ook elders in Holl. Vgl. nee t
oor, grimmig, lichtgeraakt mens (VAN DALE), 

Vla. net e 'b u k, ne u t e buk, klein venijnig 
ventje (Loquela 1889, 51; 1891, 5). - Vgl. ook 
NIJTEKOP en NIJTEN, van welk woord net e
kop ongetwijfeld is afgeleid. 

nettem (uitspr. nettam), bijw. Uit net 'e m; 
vgI. meer dergelijke vormingen op -EM. Juist, 
precies. 11 Nettem, zo is 't. - Evenzo elders in 
Holl. 11 ,.Laet 'er (haar) ook ien kangkjen 
(kantje) of ien nayseltjen aen de borst setten, 
en ien binnewerck op de mouwen." "Nettem 
sol seg nu slechts soje hebben wilt: maer laet 
het je daer na niet berouwen, TENGNAGEL, 

Frik in 't Veurhuys (ed. 1661), B. - In Water
land zegt men in dezelfde zin net t e s, d.i. 
net des (Taalgids 6, 310). 

Neubel, znw. m. Naam van een stuk land te 
Krommenie in de Kruisakker. Thans onbe
kend. 11 Vande nuebel ende het lant voor uyt 
(vóór zijn werf gelegen), Maatb. Kromm. I 
(aO 1639). De nucbel, Polderl. Kromm. (aD 
1680), fO 16. - De n in deze naam is orga
nisch. Den e u bel = den (h)e u bel; zie 
verder HEL'BELENAKKER en vg!. NEUVELIGE 

VEN. 
neudig, bnw.; zie NODIG. 

neugt, znw. vr. Zin, genoegen. In de uitdr. ik 
heb erg i e n n e u g tin, ik heb er geen 
lust in, z'k wil niet. - Evenzo in Fries!. ik 
heb erg i e nno g t a n. 

neuren, zw. ww., intr. Een klagend, half zuch
tend geluid maken, van koeien die 's winters 
op stal liggen te herkauwen. 11 Hoor die koe 
ers neuren. - N e ure n van drachtig vee be
hoort bij de onder UREN 11 vermelde woorden. 
- VgI. Ned. ne ure n in de zin van neuriën 
(VAN DALE; OUDEMA~S). In Twente zegt men 
ne ure n d van een schaap of geit voor 
drachtig. 

neus, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Dan is 
het wee k van men e u s a I weg, tegen 
die tijd ben ik reeds lang dood. - Ie man d 
den e uso p k r a b ben. hem treiteren, 
pesten. - In een oliemolen noemt men de 
beide klamp jes aan de voorree, waartussen het 
stamper- of haaitouw wordt vastgezet, de 
ne u s. Dit vastzetten geschiedt door een 
dwarshoutje aan dat touw, de k n e vel (zie 
aldaar), onder de neus te brengen. Iedere 
stamper en haai heeft een neus. - In verki. 
n e u s i e ook voor het puntje van een pa
pieren zak. 11 Der zit nog maar 'en klein neusie 
in (van een puntzakje, dat bijna leeg is). Er is 
nag 'en neusie over. - Ook als naam van een 
stuk land te Wormer aan de Koksloot. I! Het 
Neusje. VgI. "het halfrnat en neuskes. bestaat 
in 4 stukjes" en "Neuskessloot", Hs. (18de e.), 
archief v. Wormer. Ne u s k e s en Ne u s
k e s sloot schijnen thans onbekend te zijn; 
wellicht is N eu s k e s echter hetzelfde land, 
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dat men ~hans het Ne u s j e noemt. - Zie een 
zegsw. op MIDDELSCHOT, en vgl. verder de 
samenst. GREMEL-, PLAT-, PUNNIKNEUS en 
NEUSJE-TIP en NEUZIG. 

neusje-tip doen. Bij het lrnikkeren, in geval twee 
knikkers zo dicht bij elkaar komen te liggen, 
dat men niet schieten kan. De knikker aan de 
punt van de neus brengen en vandaar op de 
andere laten vallen. Gelukt dit, dan is de 
knikker gewonnen. 

Neuskessloot, znw. vr.; vgl. NEUS. 

neut, znw. vr. Noot. De Ned. vorm noot is 
weinig gebruikelijk. - 1) De vrucht. 11 Ik hou 
niet van neuten. Evenzo ne u t e dop, 
n e u t e b oom, enz. - De vorm n e u t is ook 
elders bekend. - Zie een zegsw. op DOOF en 
ZOET en vgl. de samenst. APENEUT, HAZELNEUT, 

JODENNEUTJE, NEUTJE PEL en 7.INKNOOT. 

2) Benaming der losse houten of ijzeren blok
jes, die het verschuiven van een samenstel van 
balken of ijzers voorkomen. In verschillende 
molens. In een pelmolen onder de steen, waar 
een drietal ijzeren neuten om de bol van het 
steenspil lopen; in oliemolens een houten 
blokje, dat dienst doet bij het schorten der 
haaien cn stampers, enz. In dezelfde zin soms 
ook s t u i t n e u t. 11 Drie boeken vuisten, twee 
dito stuitnooten, Invent. papiermolen (Koog, 
aO 1793), Zaanl. Oudhk. - Evenzo leggen de 
steenhouwers hardstenen drempels en kozijnen 
vast door middel van stenen neuten. 11 De 
Onderdrempels en Neuten van alle de Deur 
en Vensterkozijnen, Bestek steenhouwerswerk 
(Krommenie, aO 1781), Zaan!. Oudhk. - In 
deze zin is het woord ook elders bekend. -
VgI. ook de samen st. TRIEMNEUT. 

neutje-pel, znw. In de uitdr. ne u t j e-p e I 
doe n, noten pellen. 11 Gaan je mee neutje-pel 
doen? Neutje-pel doen is net zo'n peuzel
werkie. 

Neuvelige ven. Naam van ·een stuk land te 
Oost-Zaandam. i! De neuvelige ven Polderl. 
Oostz. II (aO 1750). - De n in deze naam is 
onorganisch. Den e u vel i g e ven = d e 
(h)e u v e -1 i g e ven; vgl. NEUBEL en zie 
HEUVEL en HEUBELENAKKER. Dat men de naam 
in de 18de eeuw niet meer begreep, blijkt uit 
de verknoeide sohrijfwijze "Neblingel ven", 
Custb. (aO 1741). 

neuzig, bnw. Alleen in de uitdr. 't is ne u z i g 
we e r, 't is koud, het is weer waarin men last 
van zijn neus krijgt en die dikwijls moet 
snuiten. 

nevens, voorz.; vgl. GENEVEN. 

neverdan, bijw.; zie NEERWERDAN. 

nezig, bnw. Flauw van de honger, tengevolge 
van felle kou en een holle maag. Thans naar 
het schijnt alleen nog beoosten de Zaan be
kend; vroeger ook elders in de Zaanstreek. 11 

Ik ben toch zo nezig. 24 Desemb(e)r was ick 
in Compaghnye op scha(e)tse nae Hooren, en 
voort nae Medenblick; tot Medenblick coo
mende was iek seer neesigh van honger ge-



295 

koomen tot Valkes, daaer ick seer hartigh 
aen caabeliou schaft (geschaft heb) met sulcke 
smaack als ick oyt gegete hebbe, Journ. Caes
koper, 24 dec. 1671. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 72). Vgl. Ags. nihstig, nistig 
(uit n e-w is tig, van wis t, spijs), niet ge
geten hebbende, hongerig (BOSWORTH-TOLLER 

720 a). Een znw. van dezelfde stam als wis t, 
waarmee n e z i g, in geval van verwantschap 
met nis tig, kon zijn samengesteld, is niet 
bekend. Wel bestaat het synon. e e s, Ned. 
a a s, voedsel, doch het is twijfelachtig of 
n e z i g hiervan gevormd is. 

niemendalletje, znw. onz. In de uiMr. een 
Ho 0 r n s ni e men d alle t je, niemendal. 
II "Wat heb.je voor me meebrooht?" ,,'En 
Hoorns niemendalletje." 

nietemijtig, bnw. Nietig, gering, onbeduidend. 
Weinig gebruikelijk. II Dat's te nietemijtig (het 
betekent niets). Ze is zo nietemijtig: of zij al 
helpt, dat geeft toch niks. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (IlOUMAN 72). Ook bij WOLFF en 
DEKEN, Econ. Liedjes (ed. 1792), 44. "Hoe 
nou? .. Mag ik niet ien zoen? Hartje, hoe 
ben je nou zo spytig, heb ik ietewat misdaan? 
'k Zeg, dut is te niettemytig! Spreek, ei kom 
reis op de Baan." - Vgl. nietemijt, niet 
een mij t, geen dJ/it, niets (Taalgids 1, 285; 
OUDEMANS, Wdb. op Bredero 229 en 243). 

nieuw, bnw. en bijw. Daarnaast nu w. Zie de 
wdbb. II Een nuwe hoed. - Zegsw. Het doe t 
men u w, het benieuwt me, het verwondert 
me. II Het doet me nuw, of 'et waar is (ik ben 
nieuwsgierig om te weten of het waar is). 
't ZeI me nuw doen of-i nag komt. Evenzo 
elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 228). Vgl. op 
DOEN. - N u w 0 p hor e n, vreemd ophoren. 
II Je zeI nuw ophoren. Daar hoor ik nuw van 
op. "Neef ghy hebt altemet veel van de West
zaners te seggen: :Maar ghy zoudt, hadje by 
ons geweest, nuw toe gehoort hebben, N.-Holl. 
Rusten-burg 19. Zo ook verderop in N.-Holl. 
(Taalgids 1, 288). - Het 0 u din het nu w 
zit ten, het oudejaar uitluiden, opblijven tot 
het nieuwejaar is aangebroken. II We hebben 
'et oud in et nuw ezeten. - Nu w we zen 
n ê iet s, er benieuwd naar zijn. II Deer ben 
ik nuw nê. - Voor het oud in het nieuw 
zit ten zegt men ook: van 't 0 u din 't 
n i e u w zit ten. 

Nieuweland, znw onz. Naam van stukken land 
onder Assendelft; door inpoldering nieuw
gemaakt land. 11 Jan Maertsz. nieuwelant, 
Roelif Claesz. nieuwelant, Maatb. Assend. 
(aO 1634). 

nieuwelijk, bijw. Daarnaast nu wel ij k. In de 
uitdr. nu wel ij k k ij ken, verwonderd op
zien. 

nieuwelings, bijw. Daarnaast nu wel in g s. 
Onlangs. 11 Nuwelings heb ik 'em nag 'ezien. 
- Evenzo verderop in N.-Holl. (Taalgids 1, 
288) en eertijds ook elders. 

Nieuwendam, znw. m.; zie DAM. 

nezig - nijterig 

Nieuwendijk, znw. m. Een gedeelte van de 
Assendelver-zeedijk, de in het hegin van de 
16de e. gemaakte nieuwe dijk, waardoor 
Buitenhuizen buitengedijkt werd. Vg!. Kaart 
v. d. Uytw. SI. 12; DE VRIES, Kaart v. Holl's 
Noorderkwartier 55 vlg. en Handv. v. Assend. 
90. 1I tLangen by de nuwedijck, binnen die 
caedyck, Polderl. Assend. I fO 10 rO (aO 1599). 

nieuwerwets, bnw. en bijw. Gewoonlijk in de 
vorm n uwe r wis. Zie de wdbb. II Een 
nuwerwisse kachel. - Zo ook elders in Holl. 

Nieuwmaak, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Oostzaan, dàt door inpoldering nieuwge
maakt is. 11 Het Nieuwrnaak. 

nieuws, znw. onz. Daarnaast nu w s. Zie de 
wdbb. il Ik heb goed nuws. - Zegsw. Voo r 
der est ge en ni e u w s, en daarmee uit. 11 

Je kenne (kunt) 'en aare stiek (betrekking) 
zoeken en voor de rest geen nieuws. Vroeger 
mit 'en felle winter kon-je opeten wat je eigen 
land opbrocht, maar voor de rest gien nuws 
(van elders kon men geen voedsel aanvoeren). 
"Hoeveel huur doen de woningen, die slechts 
bestaan uit één vertrek met een klein kamertje 
er bij?" "Een gulden à 22 stuivers." "Is er nog 
een portaaltje?" "Ja, van 1 m', maar voor de 
rest geen nieuws", Arbeids-Enquête (aO 1891), 
2057 vlg. 

*niggelen, zw. WW.; vgl. VERNIGGELEN. 

nijpvorm, znw. m. Bij de papiermakerij. De 
vorm waarmede het overtollige water uit het 
geschepte vel papier wordt geperst. Zie U1T

NIJPER. I! 9 Paar Vormen, 4 Nypvormen, In
vent. papiermolen (Westzaan, aO 1787), Zaan!. 
Oudhk. 

nijtekop, znw. m. Bubbekop, dwarsdrijver, 
eigenlijk iemand die nijt. Zie NI]TEN. 1I Laat 
die nijtekop maar in zen eigen sop gaar koken. 
- VgI. NETEKOP. 

nijten (neet, geneten), st. ww., trans. en intr. -
1) Van hoornvee. Met de horens stoten. II 
Pas op, dat de bok je niet nijt. Toe gong Jan 
na de bonte koe; de koe begon te nijten. Jan 
begon te krijten (in een kinderrijm). 
2) Van mensen. Lastig, warrig zijn, anderen 
tegenwerken. II Och, hij is ommers altijd an 
'et nijten. 
Het woord is ook elders in N.-HoII. gebrui
kelijk (BOUMAN 72). Vgl. HADR. ]UNIUS, Batavia 
(ed. 1652), 388: "n ij ten (quod arietare, aut 
cornu petere sonat verbi vim reddenti)" en 
daaruit bij KIL.: "n iet e n, Hall. arietare, au! 
cornu petere, Adr. Jun." Verder komt het ook 
voor in Fries!., in Oost-Friesl. (KOOLMAN 2, 
63), e.e. Zie voorts Mnd. n î ten, Ags. h n î
t a n, Ono. h n î t a, alle in de zin van stoten. 
- Zie ook NI]TER, NI]TERIG, NIJTEKOP. 

nijter, znw. m. Iemand die nijt; lastpost, dwars
drijver. - Zie NI]TEN. I1 't Is 'en nijter, dat 
weet je nou eenmaal. 

nijterig, bnw. Lust hebbende om te nijten, van 
hoornvee. Bij uitbreiding ook van kinderen 
die willen stoeien. - Zie NI]TEN. 11 Pas op, die 



nijterig - nol 

bok is nijterig. - Wel kind, wat ben-je nijterig; 
zoek-je 'en koopman (iemand die meestoeit)? 
- In het FrL zegt men n ij tel i g. 11 'En nijte
lige bolle (bul). 

nippen, onpers. zw. ww. Nijpen, er op aan 
komen. 11 Het begint te nippen. As 'et nipt en 
weernipt (als het er toe komt, als de nood aan 
de man is). - Evenzo elders in N.-Holl. 11 As 
't nipt en weer nipt, dan gooi jij je helft over 
,boord; mit de balve lading kenne we 't ok 
wel doen, Sch. t. W. 1, 317 (Tessel). "Ik denk 
Sinjeur", zei ik zo, ,idat ik ook wat te zeggen 
heb, als bet nipt en wedernipt; en dat ik oud 
en wijs genoeg ben om mijn gezelschap te 
kiezen", WOLFF en DEKEN, Corn. Wildschut 3, 
341. Vgl. ook BOUMAN 72. - Nip-nap in 
zeker kinderrijm. 11 Kinnetje, kinnetje nip
nap, mondje, mondje hap-hap, neusie, neusie 
snuit-uit, enz. - V gl. VAN DALE op nip pen. 

nirrie, znw. vr. Vloeibare drek, van koeien, enz. 
Ook iets van gene waarde, larie. 11 Och wat, 
dat is nirrie. 

Nobelland, znw. onz. Naam van een stuk land 
te O.-Zaandam, buitendijks. 11 Achtersluys, 't 
nobel landt, Polderl. Oostz:-I (17 de e.). - Het 
stuk zal wel genoemd zijn naar een voormalig 
eigenaar; in de 17 de e. komt Nob e I te Oost
zaan als geslachtsnaam voor. 

nochter, bnw. en bijw. Nuchter, kinderachtig, 
flauw. Vgl. VAN DALE op nu c b ter. 11 Zo'n 
nochtere jongen. Hè, wat nochter om niet 
mee te willen doen. Doen nou niet zo nochter, 
't is of je onwijs benne. - Zie noc h ter e 
b I è op BLÈ. - De vorm noc h ter wordt ook 
elders in N.-Holl. en in Friesl. gehoord. -
V gl. NOCHTERIGHElD. 

nochterigheid, znw. vr. Nuchterheid, kinder
achtigheid, flauwiteit. - Zie NOCHTER. 11 Jas
ses, wat 'en nochterigheid. Ik bou niet van die 
nochterigheid. 

noden, zw. ww. Zie de wdbb. 11 Tast maar toe 
as je trek hebbe in iets: we noden niet (wij 
zetten niet tot nemen aan). - Z i c hno den 
1 a ten, herhaaldelijk op iets laten aandrin
gen. 11 Kom, laat je niet zo noden: neem nog 
'en taartje. - Evenzo in Friesl. 

nodig, bnw. en bijw. Daarnaast soms nog 
ne u d i g. Zie de wdbb. 11 'k Heb niks neudig. 

noest, bnw. en bijw. Wild, woest, doldriftig 
(de Wormer). 11 Die bonte is 'en noest en kop
pig beest. Och, die vent is 'en lomperd, altoos 
is-i even noest. Het gaat er noest (wild en 
ongeregeld) toe. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 72). Ook bij de 17de-eeuwse Amster
dammers vindt men het woord in deze zin. 11 

Die Jonker die om een kleyntjen niet wilde 
boeken, . .. sagh soo noest dat hy met syn 
oogen scheen op te sloeken dees snoepige 
Kamer-katjes, ROEMER VISSCHER, Brabbelingh 
(ed. 1669), 94, 22. Doch veel gewoner is de 
uitdr. het n 0 est heb ben, het druk heb
ben, waarvan de voorbeelden staan opge
tekend in het Wdb. op Bredero. In de alge-
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mene taal betekent no est naarstig, vlijtig; 
zie de wdbb. Het woord veroudert langzamer
hand. 

nog, bijw. Gewoonlijk in de vorm nag. Zie de 
wdbb. 11 Ze benne nag niet thuis. As je 'et nag 
eris (ereis) doene, zeI ik je lere! Soo het 
(kindt) niet na 't school en gaet, soo heeft het 
nach, meest al den dagh, seer veel bedrijf, al 
heeft sijn doen weinigh om 't lijf, Saender 
Bloeme-stralen 177. - Ook in de zin van ook, 
soms. 11 Weet je nag hoe laat dat 'et is? - De 
vorm nag is ook elders in N.-Holl., op Vlie
land en in sommige zuiver Friese tongvallen 
bekend; vgl. WINKLER, Dialecticon 2, 24. 

nok (1), znw. vr. Zie de wdbb. - Ook zeker 
deel van de rug van een koe, bij de schoft 
boven de nek. Evenzo elders in Holl.; zie 
BERKHEY, Nat. Hist. 5, 78. 

nok (IJ), znw. (?) 11 3 April 1726 heeft Maaritie 
Cornelis Wagemakster geboft van een coop
manschap. .. van vercoopen van nokken 
koeyen en anders, Hs. bofboekje, archief v. 
Assendelft. - De bet. van "nokken" blijkt 
niet. Misschien is het woord verschreven, 
doch het is niet duidelijk waarvoor. 

nok (111), znw. m. Daarnaast in de Warmer 
nuk. Hik. - Het woord is minder gebruikelijk 
dan het synon. hik. 11 Hij heb de nok. - Nok 
is ook elders bekend (VAN DALE). 

nokken, zw. ww., intr. Bij zeilemakers en schip
pers in de uitdr.: dat zeil nokt te veul (de 
gaffel staat te steil, het zeil is niet goed ge
maakt). - Van nok in de zin van het bovenste 
deel van het zeil. 

nokkeval, znw. onz. Op een binnenvaartuig. 
Een touw achter aan de gaffel, waarmede de 
nok van het zeil neergelaten wordt. 

noksie (met klemt. op nok), znw. Daarnaast 
oksie. In de uit dr. om de noksie, om 
'e nok s i e, dood, weg. 11 Hij is om de noksie. 
Ze zeI wel om de noksie raken (sterven, van 
een zieke). De dokter heb er weer ientje om 
de noksie 'eholpen. Ze (zijn) schip is om de 
noksie (verongelukt). Hij zei wel om 'en 
üksie gaan (doodgaan). Ze gaai om 'en oksie 
(valt flauw). - Evenzo in de Beemster (BOU

MAN 73). 
nokstempel, znw. m. In een pelmolen. Een 

puntig toelopende ijzeren bout van 2 dm 
lengte, waarmede het spil uit de steen wordt 
geslagen, als daaraan gehakt moet worden. jJ 

Geef me de nokstempel en de hamer. 
nol, znw. m. Meestal in het meerv. no 11 en. 

Bultige, bonkige verhevenheden op een stuk 
weiland met zachte bodem. Bij vochtig weer 
trappen de koeien de grond stuk, waardoor 
oneffenheden ontstaan, die later uitdrogen en 
hard worden. 11 Je voeten doene zeer van 'et 
lopen op die bevroren nollen. - Ook in de 
naam van verschillende stukken land. Nol 
wijst hierin echter op grotere verheffingen 
van de bodem. 11 Onder Zaandam, in het Oost
zijder-veld: "Het stuk achter de Nol (naam 
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van zeker stuk weiland). - Te Assende/ft: 
Claes Spiesen, de nollen aen de Braeek; Jan 
Cornelis Huypen, mede de nolle; Cornelis 
Ysbranden, mede de nolle genaemt (in Dirck 
Outgerses-weer), Maatb. Assend. (aO 1635). 
Willem Jansz. op N auwertna, de nollen (in 
het Maddersweer), a/do - In de ban van West
zaanden: Nooh 2 nolstrepen op die Wateringh, 
Polderl. Westz. II fO 60 voo - Nol is in de zin 
van bonken op het land ook in de Beemster 
bekend (BOUMAN 73). Op Tessel betekent het 
woord zandhoogte, duin. 11 Nee de nollen gaan 
(naar het duin gaan). De Fonteinsnol, de 
Zetingsnol, enz. - In deze zin komt het woord 
ook voor bij Hollandse schrijvers uit de 
17de e. 11 Aengaande van de duynkant of 
West-zyde van de Haerlemmer Meer, alsoo 
't gemene spreekwoort is dat sant-gronden 
leek sijn, dat is eensdeels also: maer hier van 
is een goede verseeckeringe, en dat om oor
saeck dat onder dit sant goede veen en kley 
leyt, gelijck als 't selve dagelijeks blijckt en 
bevonden wort, door dien dat daer onder het 
sandt of nollen goede turf gegraven en gedol
ven wert, en onder het veen geen sandt en 
leydt tot aen de kley toe, LEEGHWATER, 

Haerlb.1, 25. Knyntjes sonder eynd, die noyt 
of selden vry, ontkruypen het gevaer in nol
let jes en bergen, WESTERBAEN, Ockenburgh 59. 
Zie nog een paar plaatsen bij OUDEMANS 4, 
619. - Als naam van land vind~ men het woord 
reeds in de Mliddeleeuwen. 11 Tres pecie terre 
in loco vulgariter up den nollen (te Wim
menurn, aD 1357), Cart. V. Egmond, fO 68 voo 
- Vgl. Mnl. no 11 e, kruin van het hoofd, 
Ags. knol, idem, Ohd. hno 1, kruin, spits, 
heuveltop. 

Nolstreep, znw. vr.; zie NOL. 

non (uitspr. nàn), znw. vr. Daarnaast soms 
nu n. Zie de wdbb. - 1) Kloosterzuster; zie 
een zegsw. op PAAP en vgl. NONNETJESSTUK. 

2) Het knopje op een priktol (taatstol). Ook 
k n u nni k (kanunnik) geheten; zie aldaar. 11 

Me tol staat op zen non. De nun is er of'ebro
ken. - Evenzo in Waterland (BOUMAN 73; 
Taalgids 6, 310; Noord en Zuid 4, 179). De 
uitdr. is ook elders bekend; vgl. Taal en Let
teren 1, 232: de zaak is op de non, ver
keerd. In Z.-Nederl. heet de gehele tol non 
of kap non (SCHUERMANS 414) en ook KIL. 

geeft non n e in die zin op. In Gelderl. heet 
de gedraaide arm van een spinnewiel non 
(WEILAND). - Te Zaandam ook KANON. 

Nonnetjesstuk, znw. onz. Naam van een stuk 
land onder O.-Zaandam, dat eertijds aan een 
nonnenklooster zal hebben behoord. 11 Het 
Nonnetjesstuk. 

nooi, znw. Tegenzin, afkeer. Alleen in de uitdr. 
i k heb e r den ooi van, ik heb er geen zin 
in, ik wil niet. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(Hs. Kool). - V gl. Oost-Fri. 't was hum 
n ö i, het was hem onaangenaam, wen d î 't 
n ö i is, den 1 a t 't (KOOLMAN 2, 657, waar 

nol - nooslijk 

no Je, n ö i gelijkgesteld wordt met Ndd. 
node, nöde, nöe; Ned. node). KrL. ver
meldt "n 0 y e, j. nood e, invitus, difficilis" 
en "n 0 yen, officere, ob esse". Vgl. echter 
Fra. en n u y, en Mnl. ver n 0 y, leed, tegen
zin. 

noop, bnw. Gebrekkig, slecht (?). Thans onbe
kend. 11 Ick soude gaeren singhen een Liedt 
dat raeckt de Hoop: kond'ick dat soo vol
bringhen als wel is mijn lusts loop; ick 
schonck u wel een stoop. Doch sal ick doen 
mijn beste van 't begin tot het leste, al ist 
slecht ende noop, Saender Bloeme-stralen 210. 
- Volgens Hs. Kool was noop in de 18de 
eeuw in N.-RoU. gebruikelijk in de zin van 
doodziek. - Vgl. NOOPTE. 

noopte, znw. vr. Gebrek. Weinig gebruikelijk. 
- Vgl. NOOP. 11 Er is noopte an water. - In 
de 18de eeuw ook wel elders in N.-Holl. (Hs. 
Kool). 

Noord, znw. vr. - 1) Benaming van het Noorde
lijk gedeelte der Zaanse dorpen. Deze lopen, 
behalve Warmer en Jisp, alle van het Noor
den naar het Zuiden en hebben dus een 
N oor d en een Z u i d. 11 Hij woont om de 
Noord. Ik gaan na de Noord. Ik ,kom van de 
Noord. Ik moet nog effies om de Noord 
wezen. 
2) Bcnaming voor het Noordelijk deel van 
N.-Holl., in tegenstelling met het deel bezui
den het IJ, dat de Z u i d heet. 11 Ik heb te 
warskip (uit logeren) 'eweest om de Noord. 
Ze hebben om de Noord heel wat sneeuw 
'ehad. - Evenzo spreken de zeelieden van 
"om de Noord varen" (naar de Noordelijke 
streken varen). 
3) Als naam van een stuk land onder Assen
delft, buitendijks. Thans onbekend. I! Die 
no ort, Polderl. Assend. I fO 117 1'0 (aO 1600). 
Wulm Baertsz., ghenaemt de noort, Maatb. 
Assend. (aD 1634). 

Noorddijk, znw. m. Naam van een gedeelte van 
de Zaandijk, gelegen tussen Wormerveer en 
Knollendam. 11 Op den Noordt-dijck, Priv. V. 

Westz. 50 (aO 1451). 
noordenwind, znw. m. Ook zekere vis; zie 

WIND Il. 
Noordse balk, znw. m. Als schertsende naam 

voor zeer grote wortelen, slik wortels. - Ook 
een soort van muziekinstrument met snaren, 
dat met een strijkstok wordt bespeeld. Thans 
in onbruik. Dit instrument was ook elders in 
N.-Holl. en in Friesl. bekend; zie verder 
DIJK ST RA, Uit Friesl. Volksleven 1, 378 vlg. 

nooslijk, bnw. en bijw. Daarnaast nos e I ij k. 
Spijtig, begrotelijk, jammer. - Zie NOZEN. 11 

't Is toch zo'n nooslijk gezicht, dat alle 
bloemen stukkend 'ewaaid benne. t Is ruk 
noselijk geld van zo'n gebroken ruit; je worre 
(wordt) der niks beter van. - Hè, wat noselijk, 
dat je niet mee uit kenne (kunt). 't Is toch 
nooslijk, dat die nuwe hoed zo in ienen (dade
lijk) verregend is. - 't Spijt me wel dat ik niet 



nooslijk - notweg 

buiten mag, maar ik vind 'et veul nooslijker 
dat ik nou ok niet te bruiloft ken. - Nos e-
1 ij k is bij de 17de-eeuwse Amsterdammers 
zeer gebruikelijk in de zin van jammerlijk. 11 

't Is seecker nooselijck datter is gebeurt, 
ROEMER VISSCHER, BrabbeZingh (ed. 1669), 20. 
De geen... die sijn leven nooslijck endt, 
BREDERO, 't Daghet (ed. 1638), bI. 41 (evenzo 
in de ed. 1644; de nieuwe uitgave van 
BREDERO'S Werken 3, 66 heeft met drukfout 
"nootlijck"). Treurig en noosselijk bedrijf, 
HOOFT, Ned. Hist. 26. 't Noosselijk vermoor
den der geestelijke luyden, aid. 736. - Ook 
met deernis. 11 (Beweeg haar) ghemoet, dat het 
toch buychsaam zy, en dat zy met melyen 
eens noosselijck aansiet mijn overdroevich 
vryen, BREDERO, Stomme Ridder 1692. - In 
Vlaanderen is n 0 0 s I ij k, nos e I ij k gebrui
kelijk in de zin van .Yukkelachtig (SCHUERMANS 
414). 

noot, znw. vr.; zie NEUT. 
noppen, zw. ww., intr. en trans. - 1) Bij het 

hengelen. Even aanbijten, van de vis. 11 As de 
vis nopt moet je dadelijk ophalen. - Evenzo 
bij CATS, Werken (ed. 1700), I, 577: "Treckt, 
visscher, treekt terwijl het nopt". Volgens 
Hs. Kool werd nop pen in de vorige eeuw 
in N.-Hall. ook gebruikt voor "het op en neer 
laten gaan van de dobber, wanneer de henge
laar er mee speelt om de vis tot bijten te 
nopen". In deze zin is het woord ook elders 
nog bekend. - Nop pen is eigenlijk plukken, 
zachtjes trekken, en vooral bekend als term 
bij de lakenweverij voor het zuiveren, uit
pluizen van het laken (VAN DALF). In de 
Beemster zegt men ook van het vee, dat het 
nopt, wanneer dit in een droge zomer de 
dorre, dode grasplanten met wortel en al uit 
de 'grond t'rekt (BOUMAN 73). 
2) Overdr. Winnen. vangen, bij 'het spel. In 
de uitdr. hij ken zen 0 p pen, hij wint, 
eigenlijk hij weet (de vis) te verschalken. 

nor (I) (uitspr. nàr), znw. Gevangenis. 11 Hij zit 
in de nor. - Ook elders bekend, vooral onder 
soldaten. 

nor (11) (uitspr. nàr), znw. Alleen in de uitdr. 
Er zit ge e nno rin, er zit geen kracht, 
geen pit in, alle levenslust is er uit. 11 Hij voelt 
'm vast erge ziek, der zit teminste gien nor in. 
Der zit niet veel nor in 'em. - Ook: Met 
een nor, met een vaart, een zet. !I Hij kwam 
mit 'en nor de deur in. Hij vloog me mit 'en 
nor verbij. - Zie NORRIE en vgl. MOR. 

norrie (uitspr. nàrrie, met klemt. op nàr), znw. 
- 1) Kracht. 11 Deer zit norrie in (daar zit 
gang in, b.V. van een vlugge schaatsenrijder, 
van iemand die snel loopt, enz.). 
2) Opgewektheid, plezier. 11 Ik loof, dat we 
toch wel ket en norrie hewwe (hebben) zelle, 
Sch. t. W. 275. - Vgl. NOR 11. 

noselijk, bnw.; zie NOOSLlJK. 
notsloot, znw. vr. Een sloot waarlangs vee ver

voerd mag worden. Not slo ten zijn dus 
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voor koeschuiten bevaarbaar. 11 De sloot tus
sen Jaap Heinen land en mijnes is gien not
sloot. - In de Enge- en Wijde-Wormer heet 
in het bijzonder de sloot aan de binnenzijde 
langs de ringdijk aldus. 11 De Notsloot van 
de Enge-Wormer. - Evenzo zegt men in 
Waterland not sloot voor dijksloot, berm
sloot (Navorscher 7, 161). 11 En binnen langs 
dezelve (Ringdijk) een Not-sloot beginnende 
bij de Slochter (nabij Broek in Waterland), 
Octr. v. d. Meeren in Waterl. 30 (aO 1628). 
Ende dat alle Dijeken beneden de vijf voeten 
ghedaelt zijnde wederomme op 't voorge
schreven bestecksullç:n ghebraaht ende ghe
repareert werden, blijvende altijt twee oft ten 
minsten anderhalff Roede tot een binnen
Barmte tusschen den Dijck ende den Notsloot, 
die drye Roeden wijdt sal we sen ende int 
gheheel aen den Dijck behoort, Keuren v. d. 
Beemster, art. 74. Het beste sal wesen ... 
datmen den achter-dijck van binnen van de 
kruyn af, 5 a 6 Roeden breeder maeckt als de 
Beemster ... , en den Notsloot op halve diepte 
en op half water keerende, voor 't doorlecken 
en aenperssen van de Ring-dijck en Ring
sloots water: Met een suffisante ,cadijck van 
achteren tot een water-keeringe, LEEGHWATER, 
Haerlb.7

, 32. Een binnen ofte not-sloot tot 
afscheydinge van den Dijk, Chrono V. Me
dembl. 264. - Daarnaast vindt men ook 
n oot sloot. li Alle de slooten, rontom de 
Landen. .. gelegen, zullen moeten werden 
Geklaart en Gehalmert, de Vaar ofte de 
Nootslooten uytgesondert (keur v. Landsmeer, 
aO 1690), Keuren V. Waterl. 59. - Zie verder 
NOTWEG en vgl. NOTTEN. 

notten, zw. ww., trans. Vee drijven over ander
mans grond, het recht van dreef hebben over 
een stuk land. 11 't Is al meer as 25 jaar, dat 
ik me vee over dat land notten mag. Ik not 
Piet'en land. - Not ten schijnt elders niet 
te zijn opgetekend; wel vindt men de bijvorm 
not en. 11 Ende so salt afterlant in een 
waghenlandt ghenoot worden over tvoerlandt, 
ende die beesten daerover dryven daert rede
lick is, Wfri. Stadsr. 2, 262 (keur V. Groote
broek, 15de e.). Vgl. ook Keuren V. Waterl. 
31 (aO 1673): "Zullen ook mede alle Eyge
naars van de Landen, gelee gen op eenige 
Oevers, Meeren ofte aan enige Gouwen, ofte 
binnenwegen, gehouden wezen haare slooten 
zoo Wijt ende Diep te maken, dat de Eyge
naars van de Landen daar agter geleegen, be
quamelyk en onveI'hindert haar notende Vrug
ten daar uyt zullen konnen ende mogen 
halen." - Zie verder NOTWEG en NOTSLOOT. 

notweg, znw. m. Een weg over andermans 
grond, waarlangs vee gedreven mag worden. 11 

Er loopt 'en notweg over dat stuk land. Me 
land leit niet an sloot, maar ik heb er 'en 
notweg heen. Ik heb 'en notweg over zijn 
land. - In dezelfde zin is het woord verderop 
in N.-Holl. gebruikelijk (DE JAGER, Taalk. 
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Magaz. 3, 513 vlg.). Men vindt bet herhaal
delijk in middeleeuwse stukken. 11 Een not
wech van een ruede breet van twaleff voeten 
bij noirden sijn huys (te Alkmaar, aO 1476), 
GONNET, Zijlkl. 204. 't Goidslant, groot 
wesende drie coeweyden off dair omtrent mit 
een notweoh die dair toe dient (te Heiloo, aO 
1482), aid. 239. - Daarnaast vindt men ook 
n oot pad en n oot v a art; vgl. ook NOT

SLOOT. 11 Item, dat geene Inwoonders ... , die 
door nabuurschap ofte eenige licentie ende 
toelatinge van zeekere Eygenaars van Erven 
of Landen gebruykthebbende, ofte nog ge
bruyckende zyn, eenige by-overgangen ofte 
nood-vaarten over derzelver Erven, Landen 
ende slooten, 't zy hoe lange Jaren zy deselve 
geusureert ende gebruykt (hebben), zullen 
mogen hebben... geen eygendom nog ge
rechtigheyd van eenige possessie, door 't selve 
gebruyk, maar zullen gehouden zyn ... als 't 
den Eygenaar van dezelve Erven, slooten of 
Landen gelieft daar van af te staan ende 
wederom gebruykende hare geregtelyke Gan
gen ende Noodpalen van oudts daar toe ge
ordonneert ende gestelt, Keuren v. Waterl. 33 
(aO 1673). - Not weg is ook elders bekend. 
Bij VAN DALE vindt men het vermeld in de zin 
van brede rijweg, doch het blijkt niet, waar 
deze oneigenlijke betekenis gebruikelijk is. 
Vgl. echter VAN LEEUWEN, Batavia Illustr. 122: 
"eenen noodweg oft lijweg". Het woord 
n 0 0 d weg is als juridisdhe term zeer bekend. 
Vgl. DE GROOT, lnleydinge, Bk. Il, dl. 35: 
,,§ 1 Wanneer nu iemands land niet en komt 
aen een heereweg nochte aen de buire-weg, 
zoo werd hem bij 't gereohte een noodweg 
gewezen daer door hij naest ende ter minster 
schade kan komen op de heereweg. § 12 Die 
een nood-weg moet lijden is onverboden zijn 
land af te graven ende te sluiten: maer ter 
nood verzocht zijnde, moet hij opening doen". 
Ook tegenwoordig brengen de juristen het be
grip n 0 0 d weg in verband met n 0 0 d, be
hoefte. Het blijft echter de vraag of deze 
voorstelling berust op een oude verkeerde 
etymologie, of dat men het bestaan moet 
aannemen van twee verschillende woorden 
n 0 0 d weg en noot weg, not weg. Om 
de vorm kan not weg bezwaarlijk samen
hangen met nood. Men zal het dus moeten 
opvatten als oorspronkelijk betekenende weg 
waarlangs men zijn not voeren mag. Vgl. het 
thans verouderde not of noot, opbrenst van 
het land, veld, vruchten (Ofri. not, Mnl. 
not e), en noot, vee (Ofri. nat, Ags n é a t, 
Ono. n a u t, Ohd. n ö z, Eng. ne a t, enz.); zie 
de wdbb. Not en n oot bleven tot in de 
17 de e. in zwang, doch werden door elkander 
gebruikt, zodat het niet met zekerheid is uit 
te maken, met welk van beide woorden men 
te doen heeft. Op de volgende plaatsen schijnt 
men er nu eens de betekenis vee, dan weer die 
van zaad aan te moeten toekennen. 11 In zijn 

notweg - nozen 

landen lanen (toepaden) te legghen tot aen 
den Zeeburgh (nI. die tussen Amsterdam en 
Ypesloot), om zijn noote uyt ende in den 
landen te voeren, VAN MIERIS 3, 734 (aO 
1401). Voorts soo sullen sij den Ouden-dijck 
voorsz. houden en gebruycken, gelijck hare 
andere goeden, des 80 sal de eene over de 
andere varen met sijnen notte (handvest v. 
Edam, aO 1401), SOETEBOOM, Hist. v. Waterl. 
129. Ende so waer enich lant laghe daer die 
buieren hinder off hadden mit haer not te 
comen an haer werff, dat soud men offdelven 
alst redelick waer, ende gheldent denghenen 
diet landt hoert, by den rechte (keiur van 
Grootebroek, 15de e.), Wfri. Stadr. 2, 263. 
Niemant en sal oock eenighe Weghen ofte 
Cadijeken moghen af-slechten om zijn Not 
ofte Materialen aen ofte van zijn Landt te 
brengen ... , ende dat altijt de Huerluyden 
ende by gebreke ofte insuffisantie der selver 
d'Eygenaers van de Landen voor de gene 
sullen verantwoorden die 't Saet ofte Mate
rialen door soodanige afghekorte ofte afghe
slechte Weghen gevoert ofte ghement moghen 
hebben, Keuren v. d. Beemster, art. 82, (l7de 
e.). (Wy) ordoneren midtsdesen dat voortaen 
geen Voerluyden met Vracht-Wahens langs 
de Beemster-dijcken en sullen moghen varen 
. .. verder dan 'sy tot de voeringe van hun 
noodt tusschen haer huysen ende den naesten 
wech ofte tot aen de Ringsloot van noode 
sullen hebben, aId., art. 79. - In de zin van 
opbrengst van de akker, veldvruchten, vindt 
men die not e ook elders in Holl.; zie b.V. 
VAN MIERIS 2, 507 b: "Dat lant sal van der 
eerster note geen pacht gheven" (te Zwijn
drecht, aO 1331). - Vgl. voorts Mnl. Wdb. IV, 
335 op leidewech, en zie NOTTEN. 

nou, voegw. en tussenw. Nu. Zie de wdbb. De 
vorm n u is ongebruikelijk. - Ook als bevesti
gend antwoord op een vraag; vaak met toe
voeging van hoor. 11 "Heb-je schik?" "Nou, 
of ik!" - "Heb 'et kettig 'eweest (was het plei
zierig)?" "Nou hoor." - Wat is 't heet van
daag." "Nou!" - Evenzo elders in Holl. en in 
het Stad-Fri. - Als 'bijw. Nou j ij! na een 
opmerking, waarop men een bevestigend ant
woord verwaoht. 11 Buurman, wat is 't koud! 
nou jij! (m.a.w. zeg of jij er ook niet zo over 
denkt). 

nozen, onpers., zw. ww. Spijten, verdriet doen, 
begroten. 11 Het noost me, dat ik dat huis toe 
niet 'ekocht heb. 't ZeI 'em nou wel nozen, 
dat-i 'et maar niet 'edaan heb. Noosde 'et je 
niet, dat je guster niet mee mogge (mocht)? 
't Ken me nog nozen van dat lieve kind (nI. 
dat het zich zo bezeerd heeft). - Evenzo in 
Waterland (Taalgids 6, 310) en bij de 17de
eeuwse Amsterdammers (OUDEMANS 4, 632 
vlg.; Wdb. op Bredero 246). No zen is in de 
Middeleeuwen ook in andere streken zeer ge
bruikelijk, ook als trans. ww. in de zin van 
kwellen, deren, schaden. Het woord behoort 



nazen - nuwerwis 

bij Mnl. no 0 s e, no i s e, tegenspoed, schade, 
verdriet; vgl. DE JAGER, Freq. 2, 406 vlgg. en 
FRANCK 695 op 0 nno ze!. - Zie NOOSLIJK. 

nuchter, bnw.; zie NOCHTER. 

nuchterigheid, znw. vr.; zie NOCHTERIGHElD. 

nuffelen, zw. WW., intr. Peuteren, beuzelen. 11 

Ik zit er al an te nuffelen, maar ik ken 'et niet 
goed krijgen. - Evenzo bij WOLFF en DEKEN, 

Com. Wildschut 2, 115: "Ze stond altoos 
laat op, ontbeet langzaam, nuffelde zo wat 
met het theedoekjen, en waschte wel eens een 
kopjen of sohoteltjen af." Vgl. ook aid. 2, 75: 
"dat bleek ziekelijk nuffeltjen" en Will. Lee
vend 4, 314: "een zoet Duffeltje van een 
meisje". - Elders gebruikt men nuf fen in 
de zin van talmen (WEILAND). Vgl. DE JAGER, 

Freq. 1, 432, en FRANCK op Duf. In het Stad
Fri. is n y fel w e r keen beuzelwerkje. - Zie 
ook NUFFELIG en GENUFFEL. 

nuffelig, bnw. en bijw. Beuzelig, peuterig, 
kleuterig. Zie NUFFELEN. 11 Wat 'en nuffelig 
werkie (peuterwerkje). Ik hou meer van grotere 
koppies, die kleintjes dat staat zo nuffelig. 
Wat ben-je nuffelig bezig. 
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nuil, bnw. en bijw. Simpel, bedeesd, druilig. I! 
Hij keek wel wat nuil (teleurgesteld, op zijn 
neus). Wat staan-je nuil (bedeesd) te kijken 
(b.v. na een berisping). Hij zag er zo nuil 
(dromerig) uit) Wat 'en nuile jongen is dat; 
hij zeit niks en zit maar voor 'em te kijken. -
Ook van kleding. Eenvoudig, simpel. 11 Wat 
'en nuil hoedje. Ze is altoos zo nuil 'ekleed. 
Je hebbe je ok niet op'eschikt vandaag: wat 
ben-je nuil. - Vgl. Oost-Fri. n u u 1, netjes, lief, 
Hgd. niedIich (KOOLMAN 2, 664). 

nuk, znw. m.; zie NOK Ill. 
nummer, znw. onz.; vgl. TWIJFELNUMMER. 

nun, znw. vr.; zie NON. 

nus, bnw. Van hoofddeksels. Pittig, klein, net 
(Zaandijk). 11 Wat 'en nus hoedje. - Vgl. KNUS. 

nuskeitje, znw. onz. Een kleinigheid; ook een 
klein persoon (Wormerveer). 11 Zo'n nuskeltje. 
- In Friesland spreekt men van n û s k e. 

nuw, bnw.; zie NIEUW. 

nuwelijk, bijw.; zie NIEUWE LIJK. 

nuwelings, bijw.; zie NIEUWELINGS. 

nuwerwis, bnw. en bijw.; zie NIEUWERWETS. 



o 
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oerelen, zw. ww., intr. Alleen in de inf. Morre
len, peuteren (Wormerveer, de Koog). II Ik 
docht al, wat zit-i deer te oere1en, maar nou 
zien ik 'et eerst. - Evenzo in het Fri. 
o á r e Ij e. 

oetelen, zw. ww., intr. Onhandig en slordig 
werken. !I Wat ben-je weer an 't oetelen (b.v. 
als iemand iets schoon maakt met halfvuil 
water, of met te weinig nat). - Vgl. HOETELEN, 

OETERE:-I en OETELIG. 

oetelig, bnw. en bijw. Groezelig, smerig, mor
sig. Zie OETELEN. II Wat is dat kind oetelig. 
Doen dat oetelige boezelaar of. 't Ziet er bij 
hoIlie (hen) in huis zo oetelig uit. Hè, wat 
doen je dat oetelig (wat ben-je aan het 
oetelen). - Vgl. Oost-Fri. Ö e r î g, smerig, vuil 
(KOOLMAN 2, 691). 

oeterdijk, znw. m.; zie EUTEROIJK. 

oeteren, zw. ww., intr. - 1) In water morsell, 
ploeteren, smeren. Ook slordig en vuil werken. 
II Kom, zit nou niet zo in die nattigheid te 
oeteren. Och, 't is 'en smerig wijf, ze oetert 
maar wat. - V gl. OETELEN en OTTEREN. 

2) Dreutelen, beuzelen, niet opschieten met 
zijn werk. Ook met alle aandacht aan iets 
bezig zijn, zonder dat het gelukt. II Hè, wat 
oeter-je toch, maak wat an (voort)! Ootje, wat 
ben-je weer an 'et oeteren, wil ik je eris 
helpen? 
3) Grommelen, mopperen (de Wormer). II Zit 
toch niet zo vervelend te oeteren; er is im
mers niks an te doen. 

oerelen - oft 

oever, znw. m. Zie de wdbb. - Ook in de naam 
van stukken land, die aan water liggen. 11 De 
Oevers (te Oostzaan). Brechten oevers, Pol
derl. Oostz. I (17de e.). Een vierde paert (part) 
in SteeIkamps oever (op Ruigoord), Polderl. 
Westz. II (aO 1629). - Vgl. Keuren v. Waterl. 
31 (aO 1673): "alle Eygenaars van de Landen, 
geleegen op eenige Oevers, Meeren ofte aen 
eenige Gouwen, ofte binnenwegen". 

oezelig, bnw. Groezelig, smerig (de Koog). 
Synon. oetelig; zie aldaar. II Wat is dat schort 
oezelig. 

of (I), onderschikkend voegw. Zie Ned. Wdb. X, 
67 vlgg. Soms zegt men 0 v v e, doch naar het 
schijnt alleen vóór het toonloze we, ze en der. 
Vgl.het gebruik van a z z e op ALS. II Ik weet 
niet waar ovve we heen gane. 't Is ovve ze 
gek benne. Vraag ovve ze nog wet nodig 
hewwe. 't Is ovve der gaten in benne. We 
moete gien zier thuis brenge; went den zou 
het net weze, ovve we zoo veul 'ehad had de, 
datte we het niet op konne, Sch. t. W. 279. 

of (11), bijw. Af. Evenzo in alle samenstel
lingen. Zie op AF, enz. 

offeren, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook 
van de hand wijzen, weigeren (de Wormer). 11 

Dat zou ik maar offeren. Ze hebben dat voor
stel 'offerd. "Wil-je die man niet an de kost 
helpen?" "Dank je, ik offer 'et." - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 74). 

oft, bijw. Dikwijls (Assendelft, Jisp). Daarnaast 
gewoner 0 f tig. II Ik heb er oft eweest. Hij 



oft - omscheuren 

komt oftig hier langes. Dat beurt ook niet 
of tig, dat je bij me komme (komt). - 0 ft i g 
is ook verderop in N.-Holl. gebruikelijk (DE 

JAGER, Taalk. Magaz. 3, 514; WINKLER, Dialec
ticon 2, 39). 0 f t e wordt ook in de Teutho
nista vermeld, doch het woord ontbreekt in 
het algem. Ned.; het is echter in de meeste 
Germ. talen bekend. Vg!. Hgd. 0 f t, Eng. 
o f t, 0 f ten, Osaks. 0 f t, 0 ft 0, Ags. 0 ft, 
Ohd. 0 f t 0, Got. u f t a, Ono. 0 p t; zie KLU GE 

op 0 f t. 
oftig, bijw.; zie OFT. 

ogenblinkertje, znw. onz. Plotselinge zonne
schijn te midden van stortbuien, als op een 
regendag de zon door de wolken breekt. 
Synon. blinkerd. ii "Daar heb-je toch nog zo'n 
ogenbliIIkertje". "Ja, zo'n waterzontje." 

ok, voegw. zie OOK. 

oksie, znw.; zie NOKSIE. 

oliedik, znw. onz. Bij de olieslagerij. Het dik 
van lijn- en raapolie, dat in de druipzak 
achterblijft, prut. Vg!. DIK 11. - Het 0 I i e
dik wordt verkocht en in een bijzondere 
inrichting uitgekookt, waardoor er nog olie, 
wagensmeer, eIIZ. uit wordt verkregen, terwijl 
de droes overblijft. Vg!. OLlEDiKKOKER en 
-KOKERIJ. 

oliedikkoker, znw. m. Iemand die het bedrijf 
uitoefellt van oliedik koken; eigenaar van een 
oliedikkokerij. Synon. prutkoker. 

oliedikkokerij, znw. vr. Inrichting om o/iedik te 
koken. Synon. prutkokerij, pruthuis. !I Ze heb
ben de molen 'esloopt en er 'en oliedikkokerij 
van 'emaakt. 

oliekit, znw. vr. Oliekan. Vgl. KIT. 
oliepul, znw. m. Olieslager, werkman op een 

oliemolen. Zie PUL. ii Me man is oliepul. 
olievos, znw. m. In een oliemolen. Een vosse

staart, dienende om gemorste olie op te vegen 
ell anderszins de molen op te knappen. ii Geef 
me effies de olievos. We moeten 'en nuwe 
olie vos hebben. - Ook als naam van een olie
molen te W.-Zaandam (de Olyvos of de Vos) 
en van een goederenboot (de Olievos). 

olm, znw. vr.; vg!. ROODOLMD. 

om, voorz., voegw., bijw. Eertijds soms ook 
u m. Zie de wdbb. li Die stuurde 'm up z'n 
land urn up de varrekes te passe, WINKLER, 

Dialecticon 2, 65. - Vgl. PINKIE-OM-DOEN en 
OMMES. 

omdoen, onz. ww. Zie de wdbb. - D e boe 1 
om doe n, de vaten (of de kopjes en glazen) 
omwassen. ii Ik moet de boel nog omdoen: 
dan ben ik klaar. 

omdoening (met hoofdtoon op doen), znw. vr. 
Drukte, omslag, moeite. ii Wat 'en om doening, 
V'oor één avend alles van zen plaats. 't Is 'en 
hele om doening as je zoveul mensen te eten 
krijge. Ik hou niet van al die omdoening. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 74). - Vgl. 
BEDOENING. 

omgewossen, bnw. Van hout. Kromgewassen, 
kromgegroeid. - Vgl. WASSEN. il Die armen 
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(ployen en de vellingen) vant voorsz. wiel ... 
sullen wesen ... van goet omgewossen eycken
hout, Hs. bestek watermolen (aO 1634), archief 
v. Assendelft. 

omgooien, zw. ww., trans. Zegsw. De boe I 
om g ooi e n, een miskraam hebben (de Wor
mer). li Ze heb de boel om'gooid. - Vgl. een 
dergelijke uitdr. op SCHUIT. In dezelfde zin 
zegt men in Fries!. d eba kom k ere n. 

omkieperen, znw. ww. - 1) Trans. Omverwer
pen. ii Wie heb die bloempot om'ekieperd? Ik 
zei die kegels wel omkieperen. 
2) Intr. Onderste-boven vallen. 11 Ze bennen 
mit de wagen om'ekieperd. We douwden er 
teugen an en toe is 'et hele hek om'ekieperd. 
De kinderwagen kieperde om. - Zie KIEPEREN. 

omkuitelen, zw. ww., intr. Omtuimelen, onder
ste-boven vallen. Zie KUITELEN. II De vaas is 
om'ekuitelt. As je zo an de tafel schudde 
(schudt) zeI de lamp omkuitelen. 

omloop, znw. m. Zie de wdbb. - Ook een stuk 
land dat om een ander heenloopt en het aan 
twee of drie zijden omsluit. Beide landen zijn 
door een sloot gescheiden. Synon. doolhof; zie 
aldaar. ii Die gerechte helf van ses campges 
veen oft drie omloop (Assendelf, aO 1581), 
Hs. U. 19, 1° 218 vo, provo archief. Claes 
Jansz. cattecamp, is een omloop; Aelbert Biere 
hier beoosten, met een omloop; Pieter Joosten 
omloop, ghenaemt de Rietackers; Aechte Cor
neelis omloop buyter Delft; Aecht Corne1is 
breeveens omloop; Jan vant Veers omloop op 
Jan Y'sbranden sloot; Jan Allert Cooningen 
omloop; Claes Duyvesz. omloop (alles te 
Assendelft), Maatb. Assend. (aO 1634). Zie 
ook UITEROMLOOP en vgl. het elders in N.
Holl. gebruikelijke 0 mlo 0 p d ij k, dijk die 
om een gedeelte van een polder heenloopt 
(Ned. Wdb. X, 396). 

ommekant je, znw. onz. Alleen in de uitdr. 
een 0 mme kan t j e b r 0 0 d, een snede 
brood, een gehele plak met buitenkorst rond
om (de Wormer). - Evenzo elders in N.-Holl. 
(Taalgids 1, 288; BOUMAN 74). 

ommers (uitspr. àmmars), voegw. Immers. ![ Ik 
heb 'et ommers niet 'edaan? Piet is ommers 
weer beter? - De vorm 0 mme r s wordt in 
vele dialecten gehoord, o.a. ook te Dordrecht 
en Breda (Taalgids 4, 40) en In het Stad-Fri. 

ommes (uitspr. ommas), bijw. Om, op zUde. i! 
Schik wat ommes, ik zit zo nauw. Gaan 'en 
bietje om mes, dat Trijn der ok bij ken staan. 
Ik ken niet meer ommes. - In 0 mme S, voor 
om (d)e s, is des de 2de naamv. van het 
aanv. vnw.; terwijl het oorspronkelijk diende 
tot een nadere aanwijzing omtrent het om of 
op zijde gaan, staat het thans expletief. 

omscheren, zw. ww. Rond doen gaan,' eigenlijk 
van het garen op het scheerwiel, maar ook 
figuurlijk gebruikt (Assendelft). 11 We kregen 
zo'n tinnen kroes en die skeerden we de hele 
rond om (lieten wij de kring rondgaan). 

omscheuren, zw. ww., trans. Zie de wdbb. -
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a) Met scheuren en trekken van zijn plaats 
brengen. 11 We hewwe die balk wat om
'eskeurd: hij lag deer lilik in de weg. 
b) Omwoelen, omwroeten. 11 Wie heb er in 
me laad (lade) 'estruind (gesnuffeld)? ze hew
we alles om'eskeurd. As je je goed weer uit 
de klerekast krijge, moet je de boel niet om
scheuren. Kleine Jan wroet 's nachts zo, dat 
'et bed 's oches helemaal om'eskeurd is. - Ook 
in het Fri. 

omschrikken, zw. ww., intr. Verschrikken, ver
springen, van plaats veranderen. 11 Door 'et 
antrekken van 'et sabelijzer schrikt de vang 
om (in een windmolen). De rijklamp zorgt, 
dat de vang niet te ver omschrikken ken. 

omstand (met klemt. op om), znw. m. Alleen 
in het meerv. 0 m sta n den. Omstandig
heden. 11 Hij is in moeielijke omstanden. Na 
omstanden is ze nag al wel. - Vgl. Ned. Wdb. 
X,577. 

omsteken, st. WW., intr. Door het vooruitsteken 
van de hand en het raden naar de inhoud, 
bepalen wie van twee personen iets hebben 
zal, wie met iets beginnen mag (bij spelen), 
enz. Meestal van kinderen. De een neemt een 
aantal knikkers, centen of andere kleine 
voorwerpen in de éne hand en steekt die 
vooruit; de ander moet dan raden of de 
inhoud 0 n kof e e fis. 11 We zeIlen omsteken 
wie 'et stuk koek krijgt. We hebben al om
'estoken. - Synon. uitsteken. 

omstruinen, zw. ww., intr. Struinende, zoekende 
overhoop halen. Zie STRUINEN. 11 Daar ben ze 
me an de boel om te struinen. - Evenzo in 
het Stad-Fri. 0 m s t run e n. 

omtellen, zw. WW., intro Aftellen, door rond
tellen bepalen wie de "man" zal zijn bij het 
spel. De kinderen staan daartoe in een kring; 
de omteller zegt een der gebruikelijke rijm
pjes op en wijst bij iedere klemtoon op één 
der kinderen. Wie de laatste stip krijgt, valt 
uit en het omtellen begint opnieuw. De langst 
overblijvende wordt de man. 

omtolven, zw. ww., trans. en intr. Daarnaast 
soms 0 m tol fen. Omwentelen, rondbuitelen. 
Zie TOLVEN. 11 Een vat omtolven (voortrollen). 
- Een zag te gunstige wind bij het aange
naamste weer voerde ons langs 't IJ; eene 
steeds omtolvende Bruinvis dieverteerden ons, 
Hs. reisbeschrijving (aD 1820). Kijk dat ei eris 
omtolven (in de rondte draaien). - Vgl. OM
TOLVEREN. 

omtolveren, zw. ww., trans. en intr. Hetz. als 
omtolven; zie aldaar. - Vgl. TOLVEREN. I: Een 
ei omtolveren laten. Pas op, dat die vaas niet 
omtolvert (ondersteboven valt). 

omwijd (met klemt. op wijd), bijw. Uiteen, van 
elkaar. - Vgl. WIJD. 11 Het turfvuur valt om
wijd. De pop leit mit zen armen omwijd. Mit 
haasie-over springen gaan de bienen van de 
springer omwijd. - Evenzo elders in N.-Holl. 

omzeijen, zw. WW.; vgl. een zegsw. op SCHUIT. 
omzonst, bijw. Daarnaast 0 m z u n st. Vergeefs. 

omscheuren - onder band 

Thans nagen:oeg verollderd. 11 't W'as alles 
omzunst. Henlieder Ammiraal liet de Bloedt
vendel wel wajen, dan 't was om sunst, de 
Maats wilden niet vechten, Reys na de Oost
Ind. 11 rO. - Evenzo nog in de Beemster 
(BOUMAN 74) en in Gron. (MOLEMA 301); 
vroeger ook in de schrijftaal. Zie Ned. Wdb. 
X, 829. 

omzwinken, zw. ww., trans. Omzwenken, door 
een zwenking in tegenovergestelde stand bren
gen. Zie ZWIN KEN. 11 Die balk moet eerst 
om'ezwinkt, eer dat-i na boven 'ehesen wordt. 

onadel, znw. m. In de zegsw. 't i s ad e 1 en 
on a del door elk a a r, 't is goed en slecht 
dooreen, 't is rijp en groen, van alles. 11 Je 
moete zelf maar nakijken, wat je van de rom
mel bruiken ken; 't is adel en on adel deur 
mekaar. 

onbedijk, znw. onz. Naam van een stuk onbe
dijkt land onder Assendelft, op de Waslik. 
Thans 0 mme dij k genoemd. 11 Genaemt 
t'onbedijck, Maatb. Assend. (aD 1635). Dat 
onbedijckt, Polderl. Assend. I fO 342 rO (aO 
1600). 

onbehaaid, bnw. Onbeschoft, lomp. 11 't Is toch 
zo'n onbehaaide vent. - 0 n b e h a a i d is de 
gewestelijke uitspr. van 0 n b e hei d, dat op 
dezelfde wijze gevormd is als 0 n b e h 0 u
wen, d.i. niet behouwen, niet afgewerkt, ruw. 

onbenest, bnw. Geen nesland hebbende; van 
buitendijks land, waarvoor geen aangeslibd 
land ligt. Thans ongebruikelijk. - Vgl. UITNES
SEN, NES en NESLAND. 11 Item 't rietland of 
onbeneste van Mienweer, groot 700 roe, Hs. 
(aO 1782), archief v. Assendelft. 

onboen, znw. onz. Bij vissers. Rommel, on
deugdelük goed, b.V. mosseltjes, slakken, 
schelpen en ander ontuig, dat in de netten 
komt of zich aan het visgerei vastzet. 11 Wat 
is er 'en onboen in 'et net. Der zit allerlei 
onboen an 'et kaar. - Evenzo elders in N.
Holl. 11 Den Sluyswagter (sal) gehouden wesen, 
dagelijks, wel te passen op 't schoon houden 
van de Sluys, de Mosselen en andere onboen 
af te schrabben, en voor al sorg te dragen dat 
geen steenen... voor de drempel... blijven 
sitten, Octr. v. d. Oude Zype, Titel 5 (regle
ment voor den sluiswachter, art. 2). - 0 n
boe n komt in de 17de eeuw elders in Holl. 
voor als bnw. in de zin van niet goed, on
deugdelijk. Daarnaast vindt men ook boe n, 
goed. Zie Ned. Wdb. lIl, 149 vlg. - VgI. ook 
onboenigheid, rommel, in de Klucht v. 
Hontghe bijt my niet (ed. 1649), 5: "Nu moet 
ick alle onboenioheyt weah veeghen". 

onder, voorz. Zie de wdbb. - 0 TI der de 
boe r die n e n (of zij n), dienstmeid zijn 
bij een boer. - Vgl. Ned. Wdb. X, 1204y. 11 

Me zuster dient onder de boer. Ze heb drie 
jaar onder de boer 'eweest. - Evenzo spreekt 
men van die n e non der der ij k dom (de 
rijkelui). 

onderband, znw. m. Bij de weverij. De draad, 



onderband - ongelaar 

waarmede men een roof garen onderbindt, om 
te voorkomen dat dit in de war raakt. Men 
neemt daartoe het ene uiteinde van het garen 
en slaat dit dwars om de rest heen. 11 Je heb 
er de onderband niet goed om'edaan, der 
hangt 'en kalf bij. -Zegsw. Ik ken er gien 
o n der ban dan v ast k rij gen of i k kan 
erg een 0 n der ban d van k rij gen (ge
zegd als iemand van een verhaal niets be
grijpt), ik kan er geen touw aan vastknopen. -
Vgl. Ned. Wdb. X, 1244, waar op gezag van 
WEILAND ten onrechte van "stukken" garen 
gesproken wordt, voor "roven" of "strengen" 
garen. Ook wordt een onderband niet losge
knipt; daar hij alleen wordt omgeslagen en 
doorgestoken, is knippen overbodig. 

onderbonkelaar, znw. m. In een oliemolen. Het 
liggende wiel, dat de beweegkracht van het 
steenspil overbrengt naar het steenwiel. - Vgl. 
BONKELAAR. 

onderdaags, bijw. Onlangs, dezer dagen. Thans 
weinig gebruikelijk. 11 Onderdaags was ik nag 
bij 'em. Mijn Buurman ... verhaalde onder 
daags, hoe dat de ingesete'n van Sardam, over 
de groote schattingen, die sy ... moesten op
brengen klaagden, N.-Holl. Rustenburg 14. -
Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 2, 115). 
Vroeger ook in de Holl. schrijftaal. Zie Ned. 
Wdb. X, 1256. 

onderdeur, znw. VI. Zie de wdbb. - Overdr. ook 
een klein persoon, iemand die niet hoger is 
dan de onderdeur. 11 Ken je der weer niet bij; 
jij ben toch ok zo'n onderdeurtje. - Zegsw. 
't I s 'e non der d e u r t j e, a s ze 0 p 'e n 
stoof zit dan kijkt ze in 'en half
pin t spo t j e. - Zie nog een zegsw. op 
KARTEN. 

onderdol, znw. m .. In een oliemolen. Een dol 
van de onderbonkelaar. Zie DOL lIl. 

ondergoot, znw. vr. Bij de stijfselmakerij. Het 
toestel dat onder de goot wordt gezet om de 
afvoer van het water te regelen. Een 0 n d e r
g oot bestaat uit enige latten, die aan weers
kanten door een endelsohot zijn verbonden, 
en is aan de ene kant hoger dan aan de 
andere. Men kan zodoende de er op rustende 
goot hoger of lager zetten, al naarmate het 
water sneller of minder snel moet vloeien. 
De 0 n der g oot is dus geen goot, maar 
heet zo, omdat zij onder de goot staat. 

onderknecht, znw. m. De laagste knecht op een 
oliemolen; thans jon gen genoemd. - Vgl. 
MIDDELK:\fECHT. 11 Aa 1663 in April werde ick 
... besteet . .. voor half onderkneght neffens 
Jan Martsz. opt Pinck t'olyslaen, Journ. Caes
koper, in dato. 6 May (1675) is oock mijn 
onderkneghts moer gestorven, aid., in dato. 

ondermiddelknecht, znw. m. Een der knechts 
op een houtzaagmolen. Zie MIDDELKNECHT. 

onderpakker, znw. m. Een der knechts op een 
papiermolen, de laagste der beide papierpak
kers. - Vgl. BOVENPAKKER. 

onderree, znw. vr.; zie REE I. 
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ondersim, znw. o. Bij vissers. Het onderste der 
beide simmen (repen), waartussen het visnet 
uitgespannen is. Zie SIM. 

ondertrappen, zw. WW., intr. Zeker hasardspel 
tussen twee personen. Een der spelers legt een 
cent op de grond en zet er zijn voet op. De 
ander gooit een cent op. Wijzen nu beide 
centen gelijkelijk kruis of munt aan, dan wint 
de werper; anders de trapper. 

onderwal, znw. m. De slappe, uitgegroeide kant 
van een stuk land langs het water. Zie synon. 
op FLORSWAL. - Evenzo in Friesl. û n d e r
wal. 

onderwater, znw. onz. Als naam van land te 
Westzaan; waarschijnlijk zo geheten, omdat 
het laag lag en dikwijls onder water stond. 
Thans naar het schijnt onbekend. 11 Des 
Heeren Wilnes, des Heer Onderwater, VAN 

MIERIS 3, 702 a (aa 1399). Een perseel acker
lants . .. ghenaemt het wester onderwater, 
Hs. U. 137 (aO 1599» provo archief. 

onderweegje (uitspr. ondarwéchie), znw. onz. 
Oponthoud onder weg. 11 "Wat ben-je lank 
uit'ebleven?" "Ja, ik heb ok 'en onderweechie 
'ehad; ik ben bij Trijntjenicht an'eweest." -
On der wee g jes doe n, spijbelen, stil uit 
de school blijven. 11 Heb-je sohier (misschien) 
onderweechies 'edaan? 

onduidig, bnw. In de uitdr. hem 0 n d u i d i g 
hou den, zich onnozel houden, doen of men 
er niets van weet. Weinig gebruikelijk. 

onen, zw. ww., intr. Lammeren werpen. 11 Het 
schaap moet onen. 't Heb nag niet 'eoond. -
Evenzo elders in Holl. (BOUMAN, VAN DALE). 11 

Als de Sonne begint te hooghen ... die Scha
pen Lammercn beginnen te onen, v ALCOOGH, 

Regel d. Schoolm. 36. - Zie verder Ned. Wdb. 
XI, 23 en FRANCK 698 op 0 n e n, en vgl. 
OONLIJS, OONSCHAAP. 

ongaal, bnw. Daarnaast 0 n g a I i g. Bij vissers. 
Slecht, onstuimig, ruw, van het weder. 11 't Is 
on gaal weer. Wat is 'et weer van de week 
ongalig. - Vgl. Ned. Wdb. X, 1572 op on
'g a I ij k Misschien is de vorm 0 n g a a I ont
staan onder invloed van het synon. g a a I; zie 
GAAL 11. . 

ongaans, bnw. Onbegaanbaar, moeilijk te gaan. 
11 De weg is ongaans. 't Was met die sneeuw 
'cn ongaanse reis na Wormer. 

ongalig, bnw.; zie ONGAAL. 

ongedekt, bnw.; vgl. een zegsw. op SCHUUR. 

ongeduur, znw. Alleen in de uitdr. een .i u f-
fr 0 u wOn g e d u u r, een ongedurig vrouws
persoon of kind. 11 Je ben 'en juffrouw Onge
duur, geen ogenblik zit je rustig. - Vgl. 
GEDUUR. 

ongelaar (uitspr. àngalaar), znw. m. Kaarsen
maker, iemand die van ongel (talk, smeer) 
kaarsen maakt. I1hans verouderd. In de 17de 
en 18de e. komt het woord voor als geslachts
naam. Verschillende leden van dit Koger ge
slacht waren ook 0 n gel a ars van beroep. 11 

Jan Claesz. Ongelaar (in 1693 diaken bij de 
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Doopsgezinden op de Koog). Pieter Jansz. On
gelaar (overleden aO 1740). - Vgl. ONGELARIJ. 

ongelarij, znw. vr. Kaarsenmakerij, Thans ver
ouderd. - Zie ONGELAAR. il Mitsgaders een 
ongelaarye en deszelvs gereedschappen, annex 
't voorschreeven woonhuis van den over
ledene, Hs. boedelscheiding wed. P. Jz. Onge
laar (aO 1769), verz. Honig. 

ongemak, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook brand 
(Krommenie). 11 Me buurman heb guster onge
mak 'ehad. Ik loof dat er ongemak is bij de 
overburen. - Op Marken gebruikt men 0 n g e
mak in de zin van ongeluk, ramp, geschil 
(Taal- en Letterb. 2, 65); zo ook in het Stad
Fri.: "hei-je ongemak 'had" (als iemand uit 
zijn humeur is). 

onger, znw. m.; zie UNJER. 
onk (uitspr. ànk), bnw. Oneven. 11 Bij het om

steken: Wat ra-je, ank of eef? Een ank getal. 
Ik heb nog verscheie onke schoteltjes (ver
scheidene schotels, waarvan de bijbehorende 
kopjes gebroken zijn). Wat doen ik mit zo'n 
onke vaas (een eenling). - In Arnstelland 
vraagt men bij het omsteken: "onkes of eve
kes", in Friesl. "even of on", in Vlaanderen: 
"effen of ontjes" (DE B0

2 675). 
onkedaai, znw. m. Een knikker met een vlak 

kantje. Thans ongebruikelijk. Het woord is 
echter nog in Waterland bekend. 

on kie-haal, onkie-takkie, znw.; zie HONK. 
onmoed, znw. m. Daarnaast vroeger ook 0 n

moe d e. Twist, ruzie. 11 Ze hebben onmoed. 
Den 24e van Loumaand 1599 landense tot 
Madura, raakten in onmoed, veel van de onse 
gevangen, en leden grote soha, Reys na de 
Oost-Ind., inleiding bI. 3. Dus Vriendelijeken 
wist hy sieh te veynsen om wederom Vrient
schap te maken, en alle onmoedt in verghete
nisse te brenghen, See-Rooveryen v. Claes 
Compaen (ed. 1659), 24. Onmoede (beroering, 
onlusten) tot Westzanen, N.-Holl.s Ontrust. 
102. - In de 17 de e. was 0 n moe d ook elders 
in Hall. gebruikelijk; zie Ned. Wdb. X, 1732. 

onna, bijw. Zie de wdbb. - Ook ver af, van 
familiebetrekking. 11 Ze is nag familie, maar 
'et is erg onna. Nicht Kee is jou 'en graad 
onnader as mijn. 

onnozel, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zoo n
n 0 zeI ase e n b e e I d, heel onnozel. 

onnut, bnw.; vgl. VERONNUT. 
onreed (met klemt. op reed), bnw. - 1) Onge

reed, niet in orde. 11 Is de boel nou nog on
reed: 't is al twee uur. Toe ik kwam was alles 
nag onreed. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 75). 
2) Niet reed, niet bij de hand, niet dichtbij. 11 

Me kantoor leit erg onreed; 't is wel 'en kwar
tier van me huis. - Ook als naam van een 
stuk land te Zaandijk; waarschijnlijk zo ge
noemd, omdat het voor de eigenaar niet reed 
lag. 11 Het Onreed. - Zie REED. 

onruim (met klemt. op àn) znw. onz. Rommel, 
volte door in de weg staand goed (Assendelft). 

ongelaar - ontfliepen 

11 Ik hou der niet van om in zo'n onruim te 
zitten. Wat doen-je ook op zaterdag te kom
men, dan is 'et natuurlijk onruim bij me. -
Voorheen ook elders in N.-Holl. 11 Sal ooek 
niemandt eenige onruym ofte vuyligheidt by 
dage ofte naohte mogen werpen aen eenighe 
kayen ofte wallen, binnen deser Stede, Handv. 
v. Ench. 360 b. Keure tegen 't onruym op de 
Straet, Anno 1603 (waarin verboden wordt 
om materialen (hout, steen, ijzer) voor zijn 
huis te laten liggen en zo de passage te be
lemmeren), aid. 387. - De bet. is eigenlijk 
goed dat in de weg staat, de ruimte verspert. 
Vgl. verder Ned. Wdb. X, 1776, waar nog 
enkele voorbeelden worden gegeven. 

ons, pers. en bezitt. vnw. Zie de wdbb. - Daar
naast bij ouderwetse personen nog u i s. 11 Ze 
heb onderdaags nag bij uis 'eweest. - Vize 
domenie is toch zo'n beste man. Vis Klaas is 
nou ok 'etrouwd. Hullie huis is veul groter as 
uizes (onzes, dat van ons). - Evenzo toe 
u i zen t, te onzent, bij ons aan huis. I1 Toe 
uizent is nag 'en ouwe schoorstien mit tegels. 
- De vorm u i s is ook elders in N.-Holl. nog 
bekend (Taalgids 1, 297; 4, 202 vlg.; Hs. 
Kool), en komt ook voor bij de 17de-eeuwse 
Amsterdammers; b.V. BREDERO, Griane 1314 
(tuysent, uys huys), ROEMER VISSCHER, Brabbe
lingh (ed. 1669), 91, 5 (ws Jaep). - Evenzo 
FrL ûs (zie EP KEMA 514), Oost-Fri. Û s (KOOL
MAN 3, 473), Gron. uz es (MOLEMA 438), 
Drents 0 e s, enz. Zo ook in het Mul. (b.v. 
Stoke 9, 679; Segh. 3797, 8721; Rijmb. 
17595). Vgl. Eng. u s, A,gs. Û s, Osaks. û s a, enz. 

onsel, onser, znw. vr.; zie ONSTER. 
onster, znw. vr. Daarnaast 0 n ser en 0 n z e r, 

en vroeger ook u n ser en ons e 1. Unster. 11 

Geef me de onster es au. 1 Unser, Ver
kopings-Catal. (O.-Zaandam, aO 1809). Zaan1. 
Oudhk. 10nsel, Hs. invent. papiermolen (aO 
1774), verz. Honig. - Vgl. Handv. v. Ench. 
233 b (aO 1639): "Mits desen (wordt) het uyt
wegen met den Onser, stricktelijck verbooden, 
op de verbeurte van den Onzer, ende vijf-en
twintigh guldens daer-en-boven". Bij ROEMER 
VISSCHER, Sinnepoppen 59 vindt men ons e r
wicht, ontser-wicht en een afbeelding 
van het werktuig. KIL. beeft: "e n s ter, 
ensser, entster, unster, Fris. J. un
se I, statera". Vg1. verder FRANCK op u n s ter. 

ontfliepen, zw. ww. intr. Ontsnappen, ontslip
pen. Thans. verouderd. 11 Dese dronkenbloed 
loopter met een staende zeyl na toe, stoot al 
haer kraem om verre, en smeerde sijn Vrouw 
nog lustig af, 't Wijf ontfliepende trekt de 
deur agter haer toe en sluyt den Wolf binnen 
't Capelletje, SOETEBOOM, Ned. Ber. 13. -
F I iep e n in 0 n t f1 iep e n hangt misschien 
samen met Oost-Fri. f I i p pen, sprinf?en, 
ijlen, zich snel voortbewegen (KOOLMAN), Eng. 
to f I i p, schieten en (diaI.) zich vlug bewegen 
(HALLIWELL), Hgd. f I i p s, plotseling, haastig 
(GRIMM). 



ontgabberen - ook 

ontgabberen, zw. ww. trans. Door gabberen 
van iets beroven. VgI. GABBEREN. 11 Ze hebben 
'em op de mart zen horloge ontgabberd. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 30). 

ontgliepen, zw. ww., intr. Ontglippen. Weinig 
gebruikelijk. 11 Pas op, dat-i je niet ontgliept 
(van een aal). Je moete 'et touw niet ont
gliepen lêten (laten). 

onthekkenen, zw. "rw., trans. Van een molen
roede. Van de hekkens ontdoen, de hekkens 
er af slopen. VgI. HEKKEN 1. Ii Toe ze bezig 
waren de ouwe roed te onthekkenen, zaggen 
ze dat de aare ook wrak was. 

onthikt, bnw. Ontdaan, verschrikt, in de war, 
door plotselinge sohrik of vreugde. 11 Ik ben 
der helegaar van onthikt. Ze is nog veuis te 
onthikt om te kennen spreken. - Evenzo 
elders in Holl. VgI. Ned. Wdb. X, 1867, waar 
een paar voorbeelden uit de 17de e. worden 
gegeven. 

onthouden, st. WW.; vgl. een zegsw. op HAAN. 

ontkrombienen, zw. ww., trans. Heimelijk ont
lopen. 11 "Daar komt 'en diender an." "Wacht, 
ik zei 'em gauw ontkrombienen (om een on
aangename ontmoeting te vermijden)." - "Jan, 
je moete 'en boodschap halen." "Ja, moeder, 
zo aanstonds." "Ik zou 'et nou maar doen, je 
wil 'et altijd ontkrombienen (je aan een opge
legde taak onttrekken)." - Evenzo in Water
land (BOUMAN 75) en W.-Fries!. 

ontred, bnw. Ontredderd, in wanorde. 11 Ik ken 
je vandaag niet hebben want de kamer is hele
maal ontred mit de schoonmaak. - Vgl. 
be red op BEREDDEN. 

ontschieten, st. ww. Zie de wdbb. - Het zei 
m eon t s c h iet e n, ik ben er benieuwd 
naar. 11 't ZeI me toch ontschieten, of ze er 
om denkt. - Evenzo elders in N.-Holl.; zie 
Ned. Wdb. X, 1956, 5. 

ontsteld, bnw. Zie de wdbb. - Ook van de 
lucht, als het weer van streek is. 11 De lucht is 
erg ontsteld, we krijgen nog meer onweer 
(slecht weer). 

ontzet, bnw. Zie de wdbb. Ook van het water. 
Troebel, bedorven, zodat de vis er in sterft. 
VgI. synon. op VLAAI Il. 11 Het water is ontzet 
(het stinkt). 

onweer, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook slecht. 
onstuimig weer; storm en regen. 11 Gaan-je 
mit zuk onweer uit? 't Is van de week alle 
dagen onweer. Wat 'en onweer, je zou der gien 
'hond deurjagen. Soghtens een onweer uytten 
SW., savent bedaardet, Journ. Caeskoper, 22 
Juni 1669. 4 Dij(to) S. w(int), sneu, een groot 
onweer, aid., 4 Febr. 1670. - Evenzo elders 
in N.-Holl. Vroeger was het woord in deze 
zin ook elders gebruikelijk; zie Ned. Wdb. X, 
2196. - Vgl. ONWERIG. 

onwerig, bnw. Onstuimig, boos, van het -weer. 
- Zie ONWEER. 11 Het waait onwerig. Wat is 
het alle dagen onwerig. - Ook onweer voor
spellend. 11 De lucht staat zo onwerig: we 
krijgen proest. - Overdr. ook verwaaid, on-
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verschillig. 11 Wat staat je pet onwerig. -
Evenzo elders in N.-Holl. 11 't Begon te 
regenen: de lucht werd onwerig en donker, 
WOLFF en DEKEN, Sara Burgerhart 625. 

onwennnig, bnw. Niet gewend, vreemd. I! Hij 
(een kind dat bij familie te logeren is) is nou 
nag wat onwennig, maar dat zeI wel beteren. 
Ik ben nag 'en bietje onwennig in me nuwe 
huis. Die weuning is ok zo onwennig (men 
voelt er zich niet gauw thuis). - Evenzo in 
het Stad-Fri. 

onzacht, bnw. en bijw. Daarnaast soms nog 
on z aft. Zie de wdbb. - Vgl. ZAFT. 11 Dat 
kwam onzaft an. Dat hunne Cameraats ... 
omtrent dees tijdt tot Assendelft uitrichten, 
sag wat verder, en ging vry wat onsafter toe. 
SOETEBOOM, S. Arc. 598. 

onzer, znw. vr.; zie ONSTER. 

onzoet, bnw. Onaangenaam. 11 't Is onzoet in 
die koud zo lang te staan wachten. Wat is 'et 
vandaag onzoet weer (ruw, onpleizierig weer). 
Zo'n smerig varken is toch 'en onzoet beest. 
Hij heb er onzoet van langes 'ehad. Dat nacht
malen (des nachts werken op de molen), als 
men op jaren komt, is wel onzoet, Arbeids
enquête (aD 1891), 2140. - Evenzo gewestelijk 
ook elders; zie Ned. Wdb. X, 2244. 

oog, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook, in verkl. 
oog j e (uitspr. óchie), dat waar men de blik 
op gevestigd /zeeft, wat men met de ogen heeft 
uitgekozen, in het bijzonder van koek, spijzen, 
enz. 11 Hè, nou neem je net mijn oochie (het 
koekje, dat ik had willen hebben). Toe, laat 
me oochie leggen. Wat is jou oochie? - Ge e n 
1 e ven d oog j e, van ongedierte, vlooien, 
enz. II 'k Heb gien levend oochie 'evonden. -
Eertijds was oog te Wormer en Jisp ook ge
bruikelijk voor een bepaald aandeel in de ver
ponding, representerende het bezit van f 1200 
(LAMS 149 vlg.). Dit oog was eigenlijk een 
oogvormig teken, dat op de verpondings
kerfstok werd aangebracht; zie op HIK en 
PRIK I. - Vgl. verder de samenst. ALTKAS-, 

KALVER-, NAAR-, PLUUR(T)-, SOEPOOG en ZERE

OGE::-lllLOEM. 

ooggnap, bnw. Knap voor het oog. Zie op 
NAGELGNAP. - In het Stad-Fri. zegt men: Die 
meid is oogknap (knap van buiten). 

ooi, onz. Wijfjessclzaap. 11 Het ooi moet onen. 
- Zegsw. Een jonk ooi en een ouwe 
ram, g e e f tie der j a are e n 1 a m. -
Evenzo in geheel N.-Holl. 11 We hebben twee 
lammetjes van dat ooi, BEETS, Camera 
Obscura'·, 224. Ook elders heeft het woord 
soms het onz. geslacht; vgl. Ned. Wdb. X, 
2340. 

Ooitjes, znw.; alleen in het meerv. Naam van 
een stuk land te Krommenie. Thans onbekend. 
11 De Oitjes, Polderl. Kromm. (aa 1665), 
fa 269. 

ook, voegw. en bijw. Zie de wdbb. - Dikwijls 
in de vorm 0 k, doch als vragende partikel 
met de betekenis wel, is het niet zo, niet waar? 
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steeds in de vorm ook. 11 Ze was erge vrinde
lijk, aak? Jij ben der niet 'eweest, ook? Dat 
mag niet kapot 'escheurd, ook pa? In deze zin 
ook elders gebruikelijk (Ned. Wdb. XI, 9; 
Noord en Zuid 4, 179; Taal- en Letterb. 2, 
151 noot). Vgl. reeds in het Mol. ook in de 
zin van wel; ,b.V. Limb. 1, 1718 vlgg.: "doet 
sijt niet, soe moet sie verborren sijn in enen 
viere, doet sijt oec, soe moet sijt sciere weder 
besuren in dat wout". - In de Warmer is de 
vorm 0 kongebruikelijk. 

oom, znw. m. Daarnaast ome, en vroeger ook 
Doom. Verkl. oompie. Zie de wdbb. 11 

Toe, geef ome 'en handje. Heb-je bij ome 
Klaas 'eweest? Klaas-oom, Wul1em-oom (oom 
Klaas, oom Willem). - Vgl. 0 meS ij men op 
SIJMEN. - Eertijds was oom ook een erenaam 
voor enkele oude, algemeen geachte lieden, 
vooral predikanten, die door al hun dorps
genoten met 0 0 m werden aangesproken. Vgl. 
Ned. he era 0 m. 11 Oom Jacob Dircks (ver
maner der Doopsgezinden te Wormerveer, 
over!. aO 1689). Oom Joost Kuyper, LAMS 345 
(Joost Pietersz. Kuyper te Jisp, aO 1643, die 
aid. 347 wordt genoemd "Joost Pietersz. 
(alias) Oom Joost" en 350 "Joost Pietersz. 
Kuyper (alias) Joost Oom"). Egbert Claesz. 
alias noom Eg, Hs. T. 49, fO 141 r O (onder 
Westzaanden, aO 1592), provo archief. Onse 
noom Korn(elis) Dirck Blaeu (diaken te Wor
merveer, overl. aO 1661), Hs. (einde 17de e.), 
Zaanl. Oudhk. - No 0 m leeft thans alleen 
nog voort in de geslachtsnaam NOOME, NOMEN. 

De vorm n oom was vroeger ook elders in 
Hol!. gebruikelijk (OUDEMANS, Wdb. op Bre
dero 245), en wordt thans nog in Zeel. en 
Vlaand. gehoord. 

oomzegger, -zegster, znw. Neef, nicht. Fra. 
neveu, nièce. 11 't Is 'en oomzegger van me. -
Evenzo verderop in N.-Holl., in Friesl. (0 m
k e s i z z er), Gron., Overijsel, Oost-Friesl., 
Zeel. (n oom zeg g er), enz.; vgl. Ned. Wdb. 
23; MOLEMA 307a; KOOLMAN 2, 683. - Zie 
PEETZEGGER en GROOTVADERZEGGER. 

aan lijs, znw. vr. Daarnaast 00 n I ij st. Een 
schaap dat éénmaal heeft geoond. - Evenzo 
elders in N.-Holl. BOUMAN 64). - Vgl. LIJS. 

oonschaap, znw. onz. Daarnaast 0 ons k e e p. 
Een schaap dat onen moet, een dragend 
schaap. Ook een schaap dat geoond heeft. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 76; Ned. 
Wdb. XI, 23). 

oor, znw. onz. Zegsw. Het is zo voo r bij 
mij nor eng e w a a i d, ik heb er zo terloops 
iets van gehoord, ik heb ook zo iets horen 
verluiden. V gl. Ned. Wdb. XI, 29 v oor b ij 
deo ren v I i e gen (van geruchten), bij LOOS

JES, Bronkh. 5, 273. - Hij is over oor, hij 
is failliet. V gl. de synon. uitdrukking h ij is 
o ver d ek op, 0 ver de b een. - Zie 
verder kop pen en are n! op KOP, en vgl. de 
samenst. DEIN-, DEINS-, DRAAI-, GEK-, GLAD-, 

HANG-, HONDS-, MAL-, PLAT', STEEN-, ZEUROOR. 

ook - Oosterhaling 

oord, znw. onz. Zie de wdbb. - Vroeger ook 
vooruitstekende punt, hoek lands die in het 
water uitsteekt. Thans alleen nog in de naam 
van versohillende stukken land. 11 Ieff Cor
nelis oortje (te Wormer), Hs. invent. Ploegh 
(aO 1704), Zaaol. Oud·hk. Meestal insamenst.: 
A b ben 0 0 r d, K a a g oor d, K nep pel s
oor d, R u i g 0 or d, Sc h i 1 per 0 0 r d, 
SI u i s oor d, St i k keI oor d; zie aldaar. 
Ook elders vindt men het woord in deze zin; 
b.V. Kr u i s oor d, een gedeelte van de Beets
kaag, dat als een punt uitsteekt in de Beem
ster. Vgl. verder Ned. Wdb. XI, 69. 

oorgat, znw. onz. Een thans verouderd woord, 
waarvan de bet. niet met zekerheid blijkt. Op 
verschillende 17de-eeuwse kaarten wordt de 
duiker ten O. van de Zaandammer sluizen 
oor g at genoemd. In het Hs. Kaar/b. v. 
Oostzaanden door LEUPENIUS (aO 1693), 
Zaanl. Oudhk., heet ook een der beide ope
ningen in de zeedijk waardoor de Molenkolk 
bij de Barndegattersluis met het IJ in ver
binding staat oor gat, de andere wordt al
daar d u i k e r genoemd; oorgat en duiker 
zijn echter volkomen gelijk afgebeeld. Verder 
vond men volgens dit kaartboek ook een 
oor gat in de Kalverbrug (de brug bij het 
Kalf over de Braak aan het einde der Poel). 
Het blijkt niet of deze 0 0 r gat e n alleen 
voor het doorlaten van water dienden, of dat 
er ook schepen door konden varen. Bij het 
oor gat bij de Zaandammer sluizen schijnt 
dit laatste echter niet het geval te zijn geweest; 
Volgens versohillende afbeeldingen uit de 17de 
e. was dit nI. een gewone met deuren gesloten 
duiker, terwijl de toegang bovendien met een 
soort van schoeiing was afgesloten, gelijk nog 
het geval is. - Zie verder over dit woord, dat 
in de Middeleeuwen voorkomt in de zin 
van zeegat, en van opening, doorvaart in het 
paalwerk aan de IJ-kant te Amsterdam, en in 
de 17 de e. aldaar gebezigd werd als benaming 
voor kleine gaten in bruggen, die met planken 
gesloten konden worden en waar een schip 
met staande mast door kon varen, het tweede 
art. oor gat in Ned. Wdb. XI, 107. 

oornagel, znw. m. Aan een weversspoel. De 
gebogen koperen kram om elk der beide 
punten van de spoel. De 0 or nag e I heeft 
enigszins de gedaante van een oor, en dient 
om de punten duurzaam te maken en de 
spoel zonder hechten te doen doorschieten. 

oortje, znw. onz.; vgI. een zegsw. op GEK. 

oorwurm, znw. m. Zie de wclbb. - Zegsw. Zo 
v rin del ij kas een oor w urm, sc'hert
send voor zeer onvriendelijk. Vgl. een g e
z i c h t zet ten ase e n oor w urm. 

Oosterhaling, znw. onz. Naam van een stuk 
land in de polder het Woud. 11 't Ooster
haaling, Hs. (aO 1800), archief v. die polder. -
Daarbij ligt een stuk land, dat als ,,'t Wester
harlings" wordt vermeld. Misschien is dit een 
schrijffout. - Vgl. HALING. 



Oosterveld - ootje 

Oosterveld, znw. onz. Een gedeelte van de 
polder Westzaan onder Wormerveer. Vroeger 
tot Krommenie behorende, doch door het 
graven der Nauwernase vaart van de Krom
menieër landen afgesneden. Vgl. DE VRIES, 
Dijks- en Molenb. 513 vlg. 11 Een stuk land in 
het Oosterveld. 

Oosterweer, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Assendelft. Thans onbekend. - V gl. 
WEER. I1 Mary eonincx oosterweer (in Gerrit 
Jans-weer), Stoelb. Assend. fO 52 V O (einde 
16de e.). Het Oosterweer, Hs. (aD 1744), 
archief v. Assendelft. 

Oosterwillis, znw. vr. Naam van een polder 
onder Westzaan; ook de polder Kapol ge
naamd. - Zie WILLIS. 11 Een stuk land in de 
Oosterwillis. Het Polderboek van de Ooster
willis. 

Oostzaan, zie OOSTZAANDEN. 
Oost-Zaandam, zie ZAANDAM. 
Oostzaanden. Naam van een der Zaanse dor

pen, thans officieel 0 0 s t z a a n genaamd. 
Gewoonlijk spreekt men eohter van 0 0 s
s a n e n. - De ban van 0 0 s t z a a n den 
omvatte eertijds, behalve het uitgestrekte dorp 
van deze naam, ook Oost-Zaandam en het 
Kalf. In 1408 was die ban verdeeld in: dat 
Kerck-vierendeel, dat zuyder vierendeel, dat 
Hornre vierendeel en dat Haelre vierendeel, 
LAMS 663. In 1652 was deze verdeling nog 
dezelfde: te weten 't middel vierendeel versien 
van Kercke ende Rechthuys. Genomen van 
jonge Griet Yves huys af, 't zuyd-eynd uyt 
tot Lansmeerer-ban opten dijck voor een half 
vierendeel, ende soo voorts tot Saerdam op 
't begin van de zuyd-dijck tot oude Jan 
Heynen huys toe t'samen voor een vierendeel: 
ende van daer tot Jan Trijn Alits toe, wert 
begrepen het Saerdammer middel vierendeel, 
waer in staet een schoone groote Kercke met 
een yghen Wees-huys. Van daer ten eynde 't 
Kalf uyt, voor een half vierendeel, ende soo 
het Weyver ten eynde de Hael uyt, voor een 
half vierendeel, maeckende te samen, die vier 
vierendeelen, (VAN SANTEN), Priv. v. Kenne
merl. 249. 11 Ostsaghem, Hostsagnem, Oorkb. 
I no. 33 (± aO 960). Oestsaenden, VAN MJERIS, 
2, 60 (aO 1306), en Rek. d. Graf v. Holl., 
(aO 1343). Oostsaenden, ald. 2, 243 (aO 1343), 
Oeszaenden, Oestzaenden, GONNET, Zijlkl. 33 
vlg. (aD 1410). Oostzaanden Priv. v. Westz. 
80 (aO 1505), Oostzaenden, aId. 123 (aO 1577). 
Oost-zanen, LAMS 677 (aO 1624). Ook bij LAMS 
660, 663, 667 vindt men Oostsanen, Oost
zanen (aO 1394, 1408, 1422), doch hier heeft 
de uitgever waarschijnlijk de schrijfwijze van 
zijn tijd en niet die der originele stukken ge
volgd. De spelling Oostzanen, Oostzaanden 
bleef tot in de 19de eeuw in zwang; de vorm 
Oostzaan is eerst van zeer jonge dagtekening. 
- Een Oostzaner (Oostzaander), een inwoner 
van Oostzaan. - Scheldnamen: Oostzaner 
eendepuIlen, kooleters, koolhanen, koolpikkers 
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of het volk van Klaas Kompaan; zie die 
woorden. - 0 0 s t z a a n den wil zeggen het 
oostelijke Zaandorp. Z a a n den is nl. samen
gesteld uit de naam der Z a a n en het woord 
hem, hei m (woonplaats, dorp). Dit blijkt 
uit de oudste vormen van de naam, die nog 
op -em uitgaan. Daar -em geen klemtoon had, 
verliep het tot -en, evenals b.V. in Pet hem, 
thans Petten. Hoe de vormen Ostsag
hem, -s a g n e m verklaard moeten worden 
en of deze geheel juist overgeleverd zijn, is 
niet uit te maken, daar de rivier de Z a a n 
eerst vermeld wordt in oorkonden van de 
14de eeuw. Toen heette zij echter Za end e, 
geheel in overeenstemming met de er van 
afgeleide namen Za end e n, Z a end e r
dam. - Vgl. verder WESTZAANDEN, ZAANDEN 
en ZAAN. 

oot, znw. vr. Zekere plant. Wilde haver. Lat. 
Avena fatua (VAN HALL, Landh. Flora 245). 

11 Oot is 'en gewoon onkruid in haver. - Oot, 
gooi het 100 jaar in de sloot en haal 'et op de 
kant, dan wast 'et in 'et ganse land (rijmpje 
bij de boeren, doelende op de onuitroeibaar
heid van dit gewas). - Oot is gewestelijk ook 
elders bekend; zie VAN HALL, t.a.p. - V gl. 
Eng. 0 a t, haver. 

ootje (I), znw. onz. Kleine O. Ook van verschil
lende zaken die de gedaante hebben van een 
O. - a) De a-vormige kring rook, die een 
roker uit de mond blaast. 11 "Wat voert-i uit?" 
"Ootjes roken en borreltjes blazen" (hij doet 
niets, hij brengt zijn tijd door met roken en 
drinken). - b) Een op de grond getrokken 
kring, bij het tollen en knikkeren. 11 In een 
ootje tollen of knikkeren. Zie OOTJE-PIK. en c) 
Een kleine ronde opening. 11 Van een ring: 
Steek je vinger maar deur 'et ootje. Van een 
naald: Die naald heb zo'n klein ootje, dat de 
draad er haast niet deur ken. - V gl. 0 0 t j e s
I u b ben op LUBBEN. 

ootje (IJ), znw. onz. - 1) Grootmoeder. In deze 
zin aan het verouderen. 11 Ik gaan eris kijken, 
hoe 'et mit ootje is. Sohuitje varen na ootje 
toe; ootje die heb 'en bonte koe, die ken ootje 
niet melleken, kindje moet 'er helIepen (kin
derrijm). - Ook in de naam van stukken land, 
die eertijds aan een ootje hebben behoord. 11 

Het Ootjesstuk en het Noorderstuk van Ootje 
(landerijen te Oostzaan). Ootje Dol (stuk land 
te O.-Zaandam). Vgl. benamingen als: Groot
moerscamp (Polderl. Assl'nd. I fO 108 rO, aO 
1600) en Bestevaarsven (te Oost-Zaandam). -
Oot je, grootje, is ook verderop in N .-Holl. 
bekend (Taalgids 1, 290; BOUMAN 76), alsook 
in Gron. en Oost-Friesl. (MOLEMA, KOOLMAN). 
In Friesl. zegt men ot e. 
2) Oude vrouw. 11 't Is zo'n grommelig ootje. 
Haal es 'en dubbeltje taaien van ootje Bakker. 
- Zegsw. 't Is een raar ootje Tontel, 
een raar mens. 11 Je ben ok 'en raar ootje 
Tontel, hoe ken-je dat nou doen! - Ook 
schertsend tegen kleine meisjes. Vgl. een 
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dergelijke toepassing op TAAT. 11 Hoor-es, 
ootje, je moete na bed. - Een 0 0 tj e B e
red der i n g, iemand die alles beredt, die 
steeds in de weer is. - Een ootje Pot-
1 0 0 d, als schimpnaam voor een meisje dat 
er altijd smerig uitziet. 

ootje-pik, znw. Benaming van zekere wijze van 
tollen en knikkeren, waarbij een kring (ootje) 
op de grond wordt getrokken. Zie OOTJE I b 
en vgl. PIKKEN. - a) Tollen. Een aantal jongens 
speelt samen. Hij, wiens tol bij het zetten niet 
draait, legt deze binnen de kring, waaruit de 
anderen hem met hun tollen vandaan zien te 
pikken. Is dit gelukt, dan mag de eerste weer 
meedoen. - b) Knikkeren. Elk der spelers legt 
enige 'knikkers binnen de kring, terwijl men 
om beurten deze er uit tracht te sohieten. De 
uit het ootje gepikte knikkers zijn voor de 
schieter. 

op (I) (uitspr. op), voorz. Daarnaast vroeger 
u p. Zie de wdbb. - Won e nop, wonen te. 11 

Ik woon op Zaandam, op de Koog, op de 
Horn. Hij woont op de Kerkstraat, op het 
Sluispad. - Evenzo: Ik moet op Westzaan 
wezen. Op Zaandijk is gien meelmolen. Ik 
was laatst op Nauwerna. Willem Claesz. up 
Wormerveer, Hs. T. 118, fO 37 rO (aO 1564), 
provo archief. - Leg gen 0 p, liggen aan 
zeker water. 11 Een stuk land, gelegen op de 
Poel, op Deukelsloot. Me land leit op de 
Kaaik. De ven op de Smaalsloot. - Vgl. Wijk 
op Zee, Egmond op Zee, en zie Tijdschr. 11, 
278; 12, 174. - Hebben op, hebben van, 
lijken op. 11 Hij heb veul op zen vader. 't Heb 
er wel wat op, maar 'et is toch niet eender. -
Op, omtrent. I! Me moeder is nou op 'en 30 
jaar weg 'eweest (omtrent 30 jaar dood). -
Zie verder bij de hoofdwoorden de volgende 
uitdrukkingen: 0 p ach ter, de d rom mei 
op 'en ... , eesie-op, op 'en efter. op 
g a a 1, 0 P d e j irt, 0 p d e mie rek, 0 p d e 
r ooi, 0 p s I a g, 0 pst e 1, 0 pst oot, 0 P 
s tut, 0 P z 0 e k. 

op (U) (uitspr. àp), bijw. Open. II De deur is 
op. Die brief is al half op. - Evenzo in 
samenst. 0 p doe n, 0 p g a a n, 0 p mak e n, 
o p s c h u i ven, 0 pst a a n, 0 p zet t en, enz. 
11 De deur gaat vanzelf op. Maak die doos 
maar op. Je moete de beschuittrommel niet 
opstaan laten. Zet de raam op. Een fles op
trekken. Ze moeten de bijt weer ophakken. 
Daar gooien die kwajongens de deur weer op. 
- Evenzo elders in Holl. Vgl. voor het gebruik 
in de 17de e.: VAN HELTEN, Vondel's Taal, 
§ 155; voor dat in de Middeleeuwen: Leid. 
Keurb., Gloss. 578. In de algemene taal zijn 
nog enige sa:menst. gebruikelijk: 0 p doe n, 
o p d rin gen, 0 p k r a b ben, 0 p mak e n, 
o p s c h e ure n, enz. Op dezelfde wijze :heeft 
het Hgd. a u f m ach e n, a u f t hun, a u f
stehen, em.; zie GRIMM, D. Wtb. 1,607. 

opbaggeren, zw. ww., trans. Opstoven, opbak
ken, van eten dat van de vorige dag is over-

ootje - op diggelen 

gebleven (Zaandam). - Zie synon. op OPSUD

DEREN. 11 We zelle die lest maar opbaggeren. 
opbochelen, zw. ww., trans. Van een persoon. 

Hem in de hoogte steken, moed inspreken, 
lekker maken. Alleen schertsend, als het niet 
met ernstige bedoeling geschiedt. 11 We magge 
(mogen) 'em wel 'en beetje opbochelen. 

opbodden, zw. ww., trans. Opheinen, de kant 
van de sloot afsteken en op het land halen. 
Thans ongebruikelijk. - Zie BODDEN. 11 De 
Eygenaren, leggende buyten den Dyk op den 
Ham, (sullen) gehouden wesen haer Landen, 
leggende by de Tocht van de Molen, behoor
lyk op te bodden, en daer 't niet diep genoeg 
is mede op te slikken, op dat... behoorlyk 
een praem met materialen daer by gebragt 
kan worden, Handv. v. Assend. 334 (aO 1751). 

opbranden, zw. ww.; vgl. een zegsw. op PAAP. 

opbriegelen, zw. ww., trans. Opstoven, opwar
men, van overgebleven eten (Wormerveer). -
Zie synon. op OPSUDDEREN. 11 Laten we dat 
wolfie (restje eten) maar opbriegelen. 

op britten, zw. ww., trans. Opstoken, het vuur 
goed doen opbranden. - Zie BRIT I. 11 We 
zeIlen maar deris lekker opbritten. 

opdaren, zw. ww., intr. Tot rust komen, stillen, 
van een ziekte, vooral van koorts. 11 De koorts 
is mooi an 'et opdaren. De koorts is eindelijk 
op'edaard. Een goed opdarende koorts. - Ook 
van de koortslijders. 11 Saturdagh in de voor
avond eens na ons huys gegaan sijnde, kreegen 
tydingh, dat hem soo swaar een flaute was 
overvallen, dat sy meende dat hy stierf: gingen 
daarop ten eerste weder na hem toe en 
vonden hem een weynig opgedaart (bekomen), 
Hs. (l8de e.), Zaanl. Oudlrk. Waerop dan 
gevolgt is des namiddag, zijnde Zondag ten 
1 uur, een zo vermeniente (1. vehemente?) 
koorts, van welk zy nooyd regt opgedaert is, 
Hs. (aO 1698), Zaanl. Oudhk. - Vroeger ook 
in ruimer zin. 11 Hier waren veelen die oor
deelden dat die lieden noch niet opgedaert 
zijnde door de roede des Oorlogs, daer mede 
sy niet weynigh van de Franse geplaeght en 
gegeeseIt waren, haren ouden gangh gingen, 
en daerom Godt de Heer ha er nu soo uyt
sonderlijkbesocht, SOETEBOOM, Ned. Schout. 
539. - Ook van het weer gezegd. !I 't Was 
boos weer, maar 'et daart nou wat op. 

opdeunen, zw. ww., trans. Bij de zeildoek
weverij. Spannen, strak zetten, van het garen 
op het getouw. Zie DEUNEN. 11 Deun het garen 
nog maar wat op. - Evenzo in W.-Vlaand. 
(DE BO', 686). 

cpdiemen, zw. ww., intr. Opdoemen (Zaandijk, 
Koog). !! Kij-k Wessanen ers mooi opdiemt. 

opdiggelen, zw. WW., trans. - 1) Opknappen, 
verfraaien. I1 Hij zeI dat ouwe huis wat op
diggelen. Ze (de modistes) diggelen zo'n hoed 
maar weer wat op mit 'en veertje of 'en 
bloempie, en dan is-i weer goed. - Evenzo 
op Urk (Taal- en Let/erb. 6, 40). 
2) Opdirken, opschikken. 11 Wat heb ze der 



opdiggelen - ophoperen 

weer op'ediggeld. Zo'n op'ediggelde hoed zou 
ik niet op me bolt je (hoofd) hebben willen. -
Evenzo elders gebruikelijk. - Vgl. di g gel, 
scherf· Wellicht is 0 p d i g gel e n dus eigen
lijk oplappen met slecht materiaal. 

opdoen, onr. ww. Zie de wdbb. - Dat zeI 
wat 0 p doe n! dat zal wat opleveren! het 
zal niets beduiden! 

opdonderen, VN. ww., intr. Zie de wdbb. - Bij 
vissers. Opdagen, plotseling te voorschijn 
komen; van een schip, dat aan de horizon op
doemt. 11 Daar komt in de verte 'en schip op
donderen. - Evenzo in de 17de e. zeer ge
woon. 11 Alsoo 't lucht jen wat uytten Zuid
Oosten quam, is (hij), siende Weesp niet op
donderen, met 't jacht Muyden onder seyl 
gegaen ende fray buyten geraeckt, VAN RIE

BEEK, Dagverhaal 1, 443. Met we1cke wint 
's middaghs oock opdonderen 't schip Aern
hem, aId. 1, 563. - Vgl. ook: Ick ben thans 
een man gemoed (tegengekomen) die mijn soo 
wel geleeek van aensicht, baert en ha er, ... 
dat ick dacht komt men gheest voor men 
opdonderen, (BREDERO), Schijnheyligh (ed. 
1644), 54. Maer het maeghdeken ... brack by 
nacht uit, en donderde in hare geboortestadt 
op, VONDEL (ed. VAN LENNEP) 4, 308. - De bet. 
van 0 p don der e n schijnt elders verouderd 
te zijn. 

opdragen, st. ww., trans. Zie de wdbb. - Van 
zaad, steenkolen, enz. Sjouwen, in het pakhuis 
brengen, /laar boven dragen. 11 Zeed opdragen 
is 'en zwaar werk. 

opdrijlen, zw. ww., trans. Bij de weverij. Door 
drijTen op de klossen winden. Zie DRIJLEN. 11 

Me man is an 't garen opdrijlen. 
opdrossen, zw. ww., intr. Heengaan, zich ver

wijderen. 11 Zo, ben Jan en Piet weer op
'edrost? Daar gane ze eindelijk op drossen. -
Evenzo elders in HoIl. en Utrecht; zie VAN 

DALE en OUDEMANS. - Vgl. RONDDROSSEN. 

open, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Er is 'e n 
h u iso pen, er is een huis vrij, te huur. 11 

Ze kennen nag niet trouwen, want er is nag 
gien huis open. - U i tee nop e n red e n, 
zo maar, zonder bepaalde aanleiding. 11 Toe 
gaf-i me uit 'en open reden 'en slag in me 
gezioht. "Waarom dat?" "Och, ik zeg 'et maar 
uit 'en open reden." - Evenzo elders in N.
Holl. !! (Zij) gaf mij zelfs bij het doorbladeren 
van hare teekenportefeuille, uit een open 
reden, een allerliefste teekening op rijstpapier 
ten geschenke, BEETS, Camera Obscura", 190. 
- V gl. 0 pen s c hen e n op SCHEEN l. 

openkomen, st. ww., intr. Ook 0 p kom e n. 
Vrijkomen, leegkomen, van een huis. - V'gl. 
OPEN. 11 Ze moeten mit trouwen wachten tot 
er en ihuis opkomt. 

opeten, st. ww., trans., vgl. een zegsw. op BOK

KING, HAAI en PAAP. 

opgekropt, bnw. In de uitdr. erg e n s mee 
op gek rop t zij n, met iets in zijn schik 
zijn, er trots op zijn. 11 Ik ben ok niet erg 
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op'ekropt mit die vrindschap. Daar zeI ze ok 
mee op'ekropt wezen. - Vgl. Ned. dek rop 
voo r u i ts t e ken, een hoge borst zetten. 

opgerven, zw. ww., intr. Van vogels. Nieuwe 
veren krijgen, opknappen door het ruien. Zie 
GERVEN. 11 De eenden beginnen op te gerven. -
Overdr. ook van iemand die zwaar ziek was, 
maar er weer bovenop komt. 11 Die gerft 
weer op. 

opgnappen, zw. ww., trans. Opknappen, schoon
maken. Zie GNAPPEN. 1I Je magge de straat wel 
deris opgnappen. De kosteres is an de ,kerk op 
te gnappen. 

opgooien, VN. ww., trans. Zegsw. 't 1 s m a a r 
gooi 0 pen h a alm eer (van iemand die 
verkwistend is). 

cpguien, opguiten, opguiven, VN. ww., intr. 
Luider beginnen te gieren, van de wind. Zie 
GUIEN, GUITEN, GUIVEN. 11 Hoor es hoe de 
wind opguit (opguift). 

ophalen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ni e t 
vee I 0 p h a I e n, niet veel geven, niet veel 
betekenen. il Die berichten halen niet veel op 
(hebben weinig te betekenen). Mit zo'n 
windje haalt 'et koeken maken niet veul op 
(in een oliemolen). Dat zeI ok niet veul op
halen, as hij 'et doen moet. - Zie een zegsw. 
op GAT en vgl. de uitdrukkingen op KROZING 

en VANG. 

ophassen, zw. ww., trans. Aanhitsen, van een 
hond. 11 Je moete die hond niet zo ophassen. 
't Is waren tig gien wonder dat 'et beest je 
bijt, as je hum zo ophasse (ophitst). - Vgl. 
Ned. ha s s eba s sen, kibbelen. KIL. ver
meldt in de zin van met honden opdrijven, 
lzitsend opjagen: "h ets e n, ha t sen, Ger. 
venari canibus, Jo. Aventin" (d.i. dus uit een 
Hgd. dialect). Hessen naasth i s sen in 
dezelfde bet. is in de Middeleeuwen en de 
17de e. gebruikelijk (Mnl. Wdb. 3, 445; OUDE

MANS 3, 109). 
opheinen, zw. WW., trans. Door heinen ruim 

maken, de uitgegroeide walkant afsteken en 
op !zet land halen. Zie HEINEN. 11 Dat slootje 
mag wel eris op'eheind. Schout en schepenen 
... ordonneeren ... alle de slooten ende hey
ningen bewesten de wech op te heyne inde 
soomer, Hs. keur (aO 1659), archief v. Assen
delft. 

ophippen, VN. ww., intr. Oprukken, ophoepe
len, heengaan. V gl. Ned. ver hip pen. 11 

Van mijn part ken-je ophippen. Hip op! -
V gl. BEENOPHIPPER. 

ophokelen, zw. ww., trans. Hetz. als ophokke
len; zie aldaar. - Ook overdr. (iemand) op
beuren, opvrolijken. 11 Wat kijk-je saggerijnig; 
kom maar hier, den zenen we je wel eris op
hokelen. 

ophokkelen, zw. ww., trans. Daarnaast 0 p
hok e I e n. Oprakelen, de as van een kool 
vuur afstoten. 11 Het vuur ophokelen. Hokkei 
'et vuur wat op en zet er den (dan) de pot op. 

ophoperen, zw. ww., trans. Opperen, hooi aan 
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hopers (oppers) zetten. Zie HOPER. 11 Zie zo, 'et 
hooi leit op weerzingen, nou ken 'et op'eho
perd worre (worden). We gane zo metien an 
'et ophoperen. 

opie (met klemt. op 0), znw. Grootmoeder. Vgl. 
opa, grootvader. 11 Dag opie. Kom maar bij 
opie. - Evenzo elders in N.-HoI!. en in 
Utrecht. 

opkarren, zw. WW., intr. Alleen in de inf. Weg
gaan, vertrekken. Vgl. KARREN. 11 We mosten 
nou maar opkarren. "Ik voor main begin toch 
eres om hois te denke. Zoue we niet eres 
opkarre?", Sch. t. W. 278. - Bij VAN DALE 

vindt men '0 p kar ren, uit vrees een plaats 
verlaten, zich wegmaken, vermeld als Zuid
Nederl. - Vgl. Waterlands 0 p 'k ros s en 
(van kro s, karos) heengaan, vertrekken 
(BOL"MAN 77). 

opkippen, zw. ww., intr. Opwippen, opspringen; 
b.V. van iets dat vastgespijkerd is, maar los
springt en naar boven wijkt. Vgl. KIPPEN. 11 

Ik docht dat 'et nou goed vastzat, maar 'et 
kipt nüg weer op. 

opkloenen, zw. ww., trans. Opkluwen, opwin
den. Zie KLOENEN. 11 Kloen dat garen effen 
op. Piet, wil je ers voor me opkloenen (het 
vliegertouw op de haspel winden)? 

opkluten, zw. WW., intr. Zekere wijze van knik
keren. Een der beide spelers neemt enige 
knikkers in de hand, waarbij de ander een 
gelijk aantal voegt. Hij güoit deze nu te gelijk 
in de kluut (het kuiltje) en verliest of wint al 
naar gelang het aantal knikkers, dat in het 
kuiltje terecht komt, even of oneven is. Het 
opkluten gaat meestal om geld. - Synon. 
pompen, knoeien. 

opkluwen, zw. ww., trans. Hetz. als opkloenen, 
vgl. aldaar en zie KLUWEN. 

opkomen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - SI e c h t 
op kom e TI, slecht te voorschijn komen, zich 
minder goed vertonen dan te verwachten was. 
1I Dat proefie komt slecht op (bij de olie
slagerij) (in het geproefde zaad blijkt niet 
zoveel olie te zitten als men had geschat). Die 
partij karwij komt slecht op (de gekochte 
karwij valt bij de levering in kwaliteit tegen). 

opkrabben, zw. ww.; vgl. een zegsw. op NEUS. 

opkreuken, zw. ww., trans. Opvouwen. Zie 
KREUKEN. 11 Help me effies 'et tafellaken op
kreuken. Ben de handdoeken al op'ekreukt? -
Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 2, 106). 

op krijgen, st. ww.; vgl. een zegsw. op MAST. 

opkrimpen, st. ww., intr. Van de wind. Door 
het N. naar het W. gaan. Hetz. als krimpen; 
zie aldaar. 11 De wind krimpt teugenswoordig 
teugen de avend telkens weer op. - Ook elders 
gebruikelijk. 

opkweesten, zw. ww., trans. Opkweken, groot
brengen, van achterlijk vee aammeren, biggen, 
kippen), dat met de pot wordt grootgebracht 
(Assendelft). Synon. oppotten. 11 Ik had nag 
zo'n zwak kippie, dat heb ik toe mit melk en 
brood op'ekweest. - Vroeger grootbrengen, in 

ophoperen - oplichten 

het algemeen. 11 Zy (de beesten) zyn heel 
naarstig om haar jongen op te queesten, 
SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724), 215. - Vgl. 
KWEESTEN. 

oplatafel (met hoofdtoon op àp en bijtoon 
op ta), znw. vr. Opstopper, stomp, klap. 11 

Pas oj) hoor, of je krijge 'en oplatafel. Ik zeI 
je 'en oplatafel geven, dat je 'Onder de chiffon
nière leit te linnenkasten. - Evenzo elders in 
HoU.; te Haarlem zegt men: "Als je me nou 
nog langer legt te belatafelen, dan zeI ik je 
een opchiffonière geven, dat je achter me 
linnenkast legt te secretairen". - Vgl. OPLAZER. 

oplazer (met hoofdtoon op àp en bijtoon op la), 
znw. m. Opstopper, stomp, klap. 11 Iemand 
een oplazer verkopen (geven). As je niet weg
gane, ken je nàg 'en oplazer krijgen. - 0 p
lazer is gevormd als Ned. opdonder, 
op s top per en dergelijke. Synon. zijn op
latafel, opmepper, opnaaier, oppeuter, op
zaniker. 

opleggen, zw. ww., trans. In pakhuizen. De zak
ken met meel of zaad op stapels leggen. 11 

De pakhuisknechts moeten 'et meel opleggen, 
dat 'et tien hoog leit. Ze benne an 't opleggen. 
- Ook elders. 

oplegger, znw. m. Bij timmerlieden. Een soort 
van knier (scharnier), bestaande uit twee 
platte, aan de kant een weinig uitgebogen
plaatjes, met spijkergaten om ze te bevestigen. 
Men heeft drie-, vier- en vijfgaats-opleggers. 11 

35 Schroeven, 12 paar viergaats opleggers, 
lnvent. molenmakerij (Zaandijk, aO 1846), 
Zaan!. Oudhk. In iedere kast een deurtje van 
17 -streeps vurenhout met twee klampen, af 
te hangen aan 2 ligte 5-gaats opleggers, Hs. 
bestek (Wormerveer, 19de e.), aldaar. 

oplerpen, zw. ww. Oplikken, opslurpen. Zie 
LERPEN. 11 Lerp jij je koffie maar op. 

opleuken, zw. ww., intr. Opvrolijken. 11 Hij 
leukte der helegaar van op. - Zie OPLEUKEREN. 

opleukeren, zw. ww. - 1) Trans. - a) Opwarmen 
van spijs en drank. [I Leuker de gort maar op. 
We moeten de warme wijn opleukeren. - b) 
Helderder doen branden, verlevendigen, van 
het vuur. 11 Je mag 'et vuur wel wat opleuke
ren, 't is helegaar verdoofd. - c) Opvrolijken, 
opwekken, van personen. 11 Hij is zo zwaar
moedig, we moeten 'em 'en beetje opleukeren. 
Evenzo elders in N.-Holl. 11 Hetzij hij ... de 
oude besten met zijne vroolijke invallen op
leuker de bij het spinnewiel, BEETS, Camera 
Obscura", 309. - Vgl. OPLEUKEN. 

2) Intr. Opvlammen, van het vuur. 11 Mit wat 
Ihoutspaanders begon 'et vuur wel weer wat 
'Op te leukeren, maar 't gaf niet ,genoeg; 't ging 
toch uit. 
In de 17de e. vindt men lukeren en 
1 e u ken bij Holl. schrijvers gebruikt in de 
zin van warmen, lauw maken, van bier; zie 
DE JAGER, Freq. 2, 341. Vg!. Ned. 1 e u k, 
lauw. 

oplichten, zw. ww.; vg!. HEMDJE-LICHT-OP. 



oplichting - oppotten 

oplichting, znw. vr. Zie de wdbb. - Van de 
wind. Een vlaag, uitschieter, als de lucht tilt, 
b.v. na een hagelbui. 11 Pas op, der komt 'en 
oplichting. (Wij voeren) van Amsterdam met 
een stercke aenneemende Zuyd Weste wind .. ; 
de wind met een opligting uyt den Westen 
nogh harder coomende als voorgaende raeckte 
wy binne het Ooster-kattegat, Journ. Jan 
Honig, 4 Dec. 1724. 

oploop, znw. m.; vgl. een zegsw. op KRAKEPIT. 

opluchten, zw. ww., intr. - 1) Opfrissen, lucht 
geven. 11 Dat lucht op, dat de deur opkomt 
(openkomt). Dat zeI opluchten, as jij weg 
benne. 
2) Van zorg ontheffen, verlichten. 11 Je ben 
vast heel wat op'elucht nou dat examen achter 
de rug is. - Vgl. OPLUCHTING. 

opluchting, znw. vr. Verlichting. Zie OPLUCH

TEN. 11 't Is 'en hele opluchting, dat die 
operatie 'beurd is. - Evenzo elders in Holl. !I 
Het was hem een grote opluchting zo op 
eenmaal bevrijd te geraken van de schrikke
liJkste zelfverwijten, PIERSON, Pastorij in den 
vreemde 114. 

opluien, zw. ww., trans. Zakken door middel 
van een luierij naar boven hijsen. Vgl. LUIERIJ. 

- Het woord is ook elders gebruikelijk. 
opmakkelijken, zw. ww., intr. Gemakkelijker 

worden. 11 Dat makkelijkt heel wat op. Zie zo, 
nou de schoonmaak voorbij is, begint 'et wat 
op te makkelijken. 

opmazen, zw. ww., trans. Bij vissers. Het afge
breide net aan de simmen rijgen. Synon. op
simmen; zie aldaar. 11 As 'et net of is, moet 'et 
op'esimd worre (worden), 

opmepper, znw. m. Daarnaast 0 p mep per d. 
Opstopper, stomp, klap. - Vgl. OPLAZER. 11 Hij 
heb 'en goeie opmepper van me 'ehad. - Vgl. 
Ned. mep, slag, en mep pen, slaan. 

opmuizelen, zw. WW., trans. Oppeuzelen, bij 
kleine stukjes te gelijk opeten. - Zie MUlZELEN. 

11 Muizelen jullie die koek maar op. Ze 
muizelt 'er koekie zo lekker op. 

opnaaier, znw. m. Hetz. als oplazer; zie aldaar. 
11 Ik gaf 'em 'en opnaaier, dat-i over de straat 
keilde. - Ook Stad-Fri. 

opper (I) (uitspr. oPPi:lr). Zie de wdbb. - 0 p
per staat in verschillende samenstellingen 
tegenover u i ter, ter aanwijzing van stukken 
land, die aan weerskanten op zeker water 
liggen. Zo noemt men te Assendelft de lande
rijen aan deze zijde langs Twisch en Delft 
o p per t wis c h en 0 p per delf t, en die 
aan de overkant van het water U i t e r
twisch en Uiterdelft. VgI. BINNEN- en 
BUlTENDELFT. 11 De Oppertwisch en de Uyter
twisch (in Bosmans-weer), Koopbrief (aO 
1769). Trijn jongh Wulmen oppertwis, Wouter 
jongh Wulmen suyder (noorder) oppertwis (in 
Dirck Jannen-weer), Maatb. Assend. (aO 1634). 
Dat opperdelftgen in Reiaelen-weer, Polderl. 
Assend. I fO 85 rO (aO 1600). - Evenzo: Maer
ten Geritsz. dOppervlusken, dzelve noch dvuy-
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tervlusken (in Claes Louwes-weer), Stoelb. 
Assend. fO 46 V O (einde 16de e). Die opper
vlus, Polderl. Assend. I fO 300 rO (aO 1600). 
Vgl. VLUS. - Anne Claes d'oppermaedt, ... 
d'uyttermaedt, Maatb. Assend. (aO 1635). Vgl. 
MAAD. - Die halve opperslubbing, die halve 
vuyterslubbing, Stoelb. Assend. fO 1 rO (einde 
16de e.). Dirck Gerritsen suyder (noorder) 
opperslobbingh, Maatb. Assend. (aO 1634). 
Vgl. SLOlJlJING. 

opper (H), znw. m.; zie OPPERTJE. 

opperdan (uitspr. oppi:lrdan, met hoofdtoon op 
an), bijw. Uit 0 P w e r dan, 0 p w a a r d a a n. 
Naar boven, opwaarts. 11 Trek de gordijnen 
wat opperdan. 't Beslag (voor het gebak) 
komt opperdan (rijst naar boven). Breng die 
balk wat opperdan. De turf komt slecht opper
dan (slecht op, er wordt weinig turf aange
voerd). Een molen opperdan kruien (rechtom 
draaien, naar de wind zetten). Trek je peerd 
wat opperdan (vooruit), dat ik er mit me 
wagen langes ken. Hij komt opperdan (hij 
komt aanlopen, hierheen). - 0 p per dan is 
ook elders in N.-Holl. algemeen (Taalgids 4, 
201; Taal- en Letterb. 2, 65; Navorscher 7, 
61; BOUMAN 77). Opwaard aan vindt men 
in de 17de eeuw o.a. bij HUYGHENS, Costel. 
Mal, vs. 317, en Sneldichten, Boek 9, no. 38. 

Opperdelfje, znw. onz.; zie OPPER 1. 
opperdepop (uitspr. oPPi:lrdapop), bijw. Schert

sende verlenging van 0 p. In de uitdr. 't i s 
op per dep 0 p, 't is op, er is niet meer. -
Ook elders gebruikelijk. 

Oppermaad, znw. VI.; zie OPPER I. 
Opperslobbing, znw. vr.; zie OPPER I. 
oppertje (uitspr. 0ppi:lrtji:l), znw. onz. Luwe, 

tegen rukwinden beschutte plek bij het zeilen. 
11 Nou hebben we 'en oppertje (een gunstige 
zeilwind). We krijgen anstonds 'en oppertje. 
Niet te min, sy bleven dus den geheelen 
M'aendt ron tom op de DO!1pen leggen, want 
onder een oppertje was 't goed zijn, SOETE

BOOM, Ned. Schout. 333. - Overdr. ook een 
buitenkansje, voordeeltje. 11 Dat's 'en oppertje. 
Ik heb 'en oppertje 'ehad. - Bij VAN DALE 

vindt men 0 p per, 0 p per d, schuilplaats, 
luwte tegen de wind; 0 p per t je komt o.a. 
ook voor bij HUYGHENS, Hofwijck 2177, al
waar de dichter zioh vergelijkt bij de zeeman, 
die, uitgeput door het tobben tegen de woe
dende baren, "het oppertje bezeilt, en buyten 
weer en wind" verblijd wordt door effen, 
kalm water. 

Oppertwisch, znw. vr.; zie OPPER 1. 
Oppervlus, znw. vr.; zie OPPER J. 
oppeuter, znw. m. Hetz. als oplazer; zie aldaar. 

11 Pas op, of je krijge 'en oppeuter. 
oppoesten, zw. WW., intr. Opsteken, toenemen, 

van de wind. Zie POESTEN. 11 Hè, wat poest die 
wind op, dat kon wel eris 'en stormpie geven. 

oppotten, zw. ww., trans. Met de melkpot 
grootbrengen, opkweken, van achterlijk jong 
vee (lammeren en biggen). Synon. opkweesten. 
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H Het skeep (schaap) wou van dat iene lam 
niks weten; toe most ik 'et oppotten, aars waar 
(was) 'et 'esturven. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 77). - Vgl. POTBIG, POTLAM. 

oprakkeren, zw. ww., trans. Opruimen, het vuil 
bij elkaar vegen en alles op orde brengen 
(Assendelft). Zie RAKKER. 11 Ik zeI de boel 
maar ers oprakkeren. Vandaag komt de werk
vrouw de boeloprakkeren. - Elders, doch 
gewestelijk, is in dezelfde zin bekend 0 p
ra kke n. 

opredder, znw. m. Bij de zeildoekweverij. Een 
roedje, waarmee het garen wordt opgeredderd. 
Zie OPREDDEREN. 

opredderen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. -
Bij de zeildoekweverij. De onder het sterken 
vastgekleefde draden der schering met een 
vlak stuk hout (de 0 pre d der) losmaken en 
weer in tweeën verdelen. 

opreed (met de klemt. op op), znw. m. Oprit, 
de helling van een dijk of hoge brug. 11 Hij 
gliste uit en toe viel-i bij de opreed neer. -
Evenzo elders in N.-Holl. 11 Niemant sal hem 
vervorderen ... eenige Afloopen ofte Opreden 
aan Dijeken te maacken, noch de Kruynen 
van de Dijeken daer mede te versmallen, 
Keuren v. d. Beemster 2, 168. - Ook in Friesl. 

oprijg (met de klemt. op op), znw. m. In een 
kledingstuk. Opnaaisel; brede zoom die met 
losse steken wordt vastgeregen, om het 
kledingstuk later te kunnen uitleggen. Synon. 
oprijgsel, bessel. 11 Ik zeI maar 'en paar op
rijgen in die rok zetten, aars is-i te lang. - Zie 
OPRIJGEN. 

oprijgen, st. ww., trans. Met losse steken een 
zoom vastrijgen. - Vgl. OPRIJG, OPRIJGSEL. 

oprijgsel (met hoofdtoon op op en bijtoon op 
rijg), znw. onz. Hetz. als oprijg; zie aldaar. 11 

Torn 'et oprijgseI maar los. - Evenzo in het 
Stad-Fri. 

oproden, zw. ww. - 1) Trans. - a) Opruimen, 
opredderen. 11 Rood die boel op. Ik moet voor 
de eten de achterkamer nog oproden. Item 
sullen alle degene, dewelke by de kerk eenige 
koebeesten set ofte vastmaekt, gehouden 
wesen naer verloop van een uer dat de beesten 
vandaer zijn gehaelt de vuyligheyt op te 
rooden en de straet met water afschrobben 
en schoon maken, Hs. keur (aO 1732), archief 
v. Krommenie. - b) Schoonmaken; in het bij
zonder van de kleine schoonmaak tegen de 
winter, die vandaar 0 pro der st ij d heet. 11 

We gane toekommende week oproden. - c) In 
orde brengen, oprakelen, van het vuur (de 
Wormer). 11 Rood 'et vuur nag ers op; de 
kachel gaat uit. - d) Opruimen, wegdoen. 11 

Die ouwe vodden konnen we wel oproden. Ik 
zeI dat kreupele peerd maar oproden. 
2) Intr. Weggaan. 11 Rood nou maar gauw op! 
Oproden! (maak dat je wegkomt!) As je nag 
ers zo brutaal benne, ken-je oproden (tot een 
dienstbode: dan kunt ge heengaan, een andere 
dienst zoeken). 

oppotten - op schuilen 

Op r 0 den is ook elders in N.-Holl. bekend 
(BOUMAN 77). In W.-Fries!. gebruikt men 
r 0 den in de zin van schoonmaken, de 
tweede schoonmaak vóór het kachel zetten 
(Navorscher 21, 532). - R 0 den is wel het
zelfde woord als Ned. r ooi e n, Mn!. r 0 den, 
uit de grond halen, ruimen, zuiveren; vgl. 
FRANCK 808 op r ooi e n. 

oproder, znw. m. Opruimer, iemand die de boel 
wegbergt. Zie OPRODEN. 11 Ik hoor tot de op
roders bij de spuit. 

oproderstijd (met hoofdtoon op op en bijtoon 
op tijd), znw. m. Stof tijd, kleine schoonmaak 
tegen de winter. Zie OP RODEN 1 b. - In W.
Fries!. noemt men hetzelfde r 00 d tij d (Na
vorscher 21, 532). - De grote of voorjaars
schoonmaak heet klaartij d of schaak
t ij d. 

opscholen, zw. ww., trans. Bij vissers. Het afge
breide aan de simmen rijgen. Synon. opsim
men; zie aldaar. 11 Je moete 'et net gelijkelijk 
opsoholen. Elders in N.-Holl. ook sc hol e n. 
11 Voorts sullen alle Breyders ofte Breysters 
gehouden wesen, het Wandt datse breyen wel 
bequamelijck te scholen van gelijcke wijtte, 
Hamiv. v. Ench. 232 b Cao 1624). - Vgl. 
SCHOOL II. 

opschrijven, st. ww., trans. Zie de wdbb. - Ik 
zeI j e 0 p s c h r ij ven, schertsend antwoord 
op een verzoek, dat men niet van plan is in 
te willigen; ik zal je graag houden. 11 Of je 
morgen mee magge? ik zeI je ops:::hrijven! 
Zo ook elders. 

opschroden, zw. ww., trans. Opsnorren, op
zoeken, bij elkaar scharrelen. 11 Kom-an, ik 
zeI ers wat werk zien op te schroden (van een 
los werkman). Ik zeI 'et wel voor je op
schroden (opsporen, onderzoeken). Piet, eer 
je na huis toe gane (gaat), moet je eerst die 
rommel (krullen, snippels, enz.) ers opsehro
den (bij elkaar zoeken). 

opschroeven (I), zw. ww., trans: Zie de wdbb. -
Ook aanzetten, voortdrijven. 11 Van een lui, 
vadzig persoon: 't Ken gien kwaad, dat-i 'en 
bietje op'eschroefd wordt. Van een jaagpaard 
dat niet voort wil: We moeten 'et wat op
schroeven. 't Moet wat op'eschroefd worre. 

opschroeven (11), zw. ww., trans. en intr. Op
schuiven. Zie SCHROEVEN 11. 11 Pas op, je 
schroeve 'et tafelkleed op mit je mouw. As er 
veel mensen kommen, dan nemen we et karpet 
op, aars schroeft 'et zo op (wordt het door het 
verzetten der stoelen geplooid). - Synon. op
schroffelen. 

opschroffelen (uitspr. opskroffala), zw. ww., 
trans. - 1) Opschuiven. Vgl. OPSCHROEVEN. 11 

Je heb 'et karpet helegaar op'eschroffeld. 
2) Opschoffelen, met de schoffel uitwieden. 
11 Er zit toch zoveel onkruid in 'et looppad, 
ze mochten 'et nodig es opschroffelen. - Zie 
SCHROFFELEN. 

opschuilen (school op, op'escholen), st. ww. -
1) Trans. Verschuilen, verstoppen. 11 Schuil 



op schuilen - opstroppen 

die pet eris op. Mit Suntereklaas worre de 
pakkies op'eskole. 
2) Wederk. Hem 0 p s c h u i I e n, zich ver
stoppen. ii As der 'en vreemde binnenkomt 
schuilt ze der altijd op (van een verlegen klein 
kind). Jollie moete je eerst op schuilen. Waar
zo had je je op'escholen? - Vgl. OPSCHUI

LERTJE. 

Opschuilen is ook verderop in N.-Holl. 
gebruikelijk (DE JAGER, Taalk. Magaz. 4, 368). 

opschuilertje, znw. onz. Ook 0 p S ch u i I de r
t je. Zeker kinderspel. Verstoppertje. Zie 
OPSCHUILEN 2. 11 Laten we opschuilertje spelen. 
Wie doet er mee opschuildertjes-ket? 

opsimmen, zw. ww., trans. Bij vissers. Het afge
breide net aan de simmen rijgen en gelijkmatig 
tussen de simmen uitspannen. Zie SIM. -

Synon. opmazen, opschalen. 11 Is 'et net 
of'ebreid en wordt 'et verder in orde 'brocht, 
den (dan) moet 'et zorgvuldig op'esimd worre, 
dat de wijdte overal 'etzelfd is. 

opslieren, zw. ww., trans. Slierende ophalen. 
Vgl. SLIEREN. 11 't Is 'en hele toer om die 
postelein op te slieren (met een vork en lepel 
uit de schaal op te halen zonder morsen). 

opslikken, zw. ww., trans. Oplikken. Zie SLIK

KEN I. 11 De melk, die ik 'emorst had, heb de 
poes al op' eslikt. 

opsmikkelen, zw. ww., trans. Opsnoepen, sma
kelijk opeten. Zie SMIKKELEN. 11 We zellen strak 
die suikerdinkies wel es opsmikkelen. - Het 
woord is ook elders bekend, hier en daar zegt 
men in dezelfde zin ook 0 p s mie c hel e n. 

opsnabbelen, zw. ww., trans. Opsnappen, op
smullen. 11 Ik heb de taartjes lekker op'esnab
beId. - Sn a b bel e n behoort bij Ned. sn a b
ben en s nap pen. Elders schijnt s n ab b e-
1 e n alleen in de zin van snappen, babbelen, 
voor te komen; zie DE JAGER, Freq. 1, 641. 
V gl. echter Eng. tos n ab bIe, gulzig eten. 
In Overijsel zegt men sn a p per e n voor 
smullen (DE JAGER, Freq. 2, 582). 

opsnidderen, zw. WW., trans. Daarnaast 0 p
s n u d der en. Opstoven, opwarmen, van 
overgebleven eten (Zaandam). - Vg!. SNUDDE

REN en zie synon. op OPSUDDEREN. 1I We zeIIe 
die lest maar opsnidderen. 

opsnudderen, zw. ww.; zie OPSNIDDEREN. 

opsnukkeren, zw. WW., trans. Snuggerder wor
den, in beschaving en wat daarmee samen
hangt toenemen. Zie SNUKKER. 11 Toe ze (het 
loopmeisje) hier kwam was 'et 'en droel, maar 
nou begint ze toch wat op te snukkeren. -
Evenzo in W.-Fries!. 0 ps nok k ere n. 

opspelen, znw. ww., intr. Daarnaast 0 psp e u
Ie n. Zie de wdbb. - Ook uitvaren, razen, op 
zijn poot spelen. 11 't Is 'en goeie man, maar 
as-i boos wordt, ken-i schrikkelijk opspelen. -
Zegsw. 0 psp e u I e n as der ook, erg 
driftig worden, heftig uitvaren. 11 Bij 'et minste 
speult-i op as de rook. - Volgens VAN DALE 

is op spe I e n in deze zin gewestelijk. 
opspeulen, zw. ww.; zie OPSPELEN. 
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opstal, znw. m.; vroeger ook onz. Zie de wdbb. 
11 Mits dat die het opstal en de plaats daar 
de oude sluys nu leyt sal hebben en houden 
in eygendom, Hs. (aO 1731), archief v. Wor
merveer. 

opstander, znw. m. Een onderdeel van het 
weefgetouw. Benaming van de beide zij latten 
van de lade of slag. Bovenlaad, euverlaad en 
laadblok, die horizontaal liggen, worden 
bijeengehouden door de verticale opstanders. 

opstapje (uitspr. àpstappie), znw. onz. Een 
trapje of trede om naar een hoger gelegen 
kamer te komen. 11 Denk er om: er is 'en 
opstappie; anders val-je nog. - Ook elders 
bekend. 

opstek, znw. m. In de bouwkunde. Dat gedeelte 
van de stijlen van een gebouw, hetwelk zich 
bevindt tussen bindbalk en wurmt. Elders heet 
hetzelfde 0 pst e kin g. 11 De opstek is de 
verhoging van de balklaag tot de spanten. 

opstekerskomfoor, znw. onz. Tabakskomfoor, 
komfoor dienende om de pijp aan op te 
steken. Synon. pokes. 

opstellen, zw. ww., trans. - 1) In orde brengen 
van een kamer, na de schoonmaak (Krom
menie). 'I Nou moeten we de kamer nog op
stellen (kleed leggen, gordijnen en schilderijen 
ophangen, enz.). 
2) Bij de kuiperij. Een vat 0 pst e 11 e n, 
een vat, dat uit elkaar gegaan is, herstellen 
door de verschoven duigen weer in hun ver
band te zetten. - Het plaatsen der duigen van 
een nieuw vat noemt men 0 p zet ten. 

opsteuren, zw. ww., trans. Opwarmen, stoven 
(de Wormer). Zie STEUREN. 11 Ik moet 'et eten 
opsteuren. - Vgl. synon. op OPSUDDEREN. 

opstoepen, zw. ww., trans. Opstoken, opzetten. 
Zie STOEPEN. 11 Iemand tegen een ander op
stoepen. Hij zeI wel deur de ien of aar 
op'estoept wezen. - V gl. Gron. 0 pst u pen, 
Oost-Fri. ups t ö pen, ophitsen (MOLEMA 313; 
KOOLMAN 3, 327). 

opstokelen, zw. ww., trans. Opstoken, ophitsen. 
Zie STOKELEN. 11 Gaan maar na peet Trijn, die 
zit toch altijd de ien teugen de aar op te 
stakelen. 

opstoten, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Bij de 
papiermakerij. Een bundel papier op zijn kant 
zetten en op een tafel of houten bord gelijk
stoten. - As 'et pampier van de lijnen 'etrok
ken is en de werkman zoveul op zen arm heb, 
as-i dragen ken, dan stoot-ie 'et op en zet 'et 
netjes. 

opstropen, zw. ww., trans. Ie man der gen s 
voo r I a ten 0 pst rop e n, er hem voor 
laten opdraaien, boeten. - Hetz. als opstrop
pen; zie aldaar. 11 Laat je dat kind er nou 
voor opstropen? 

opstroppen, zw. ww., trans. In dezelfde zin ge
bruikt als opstropen; zie aldaar. 11 Hij laat er 
altijd 'en ander voor opstroppen. Ik ben der 
al iens voor op'estropt, dat beurt niet weer. 
Hij stropte er lillijk voor op. - Ook in de 
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gewone bet. van in de hoogte stropen vindt 
men 0 pst rop enen 0 pst rop pen naast 
elkaar in gebruik; vgl. VAN DALE. 

opstroven, zw. ww., intr. Van een rieten dak. 
Stuk waaien, gaten krijgen door de wind. 
Thans verouderd. - Zie STRO VEN. 11 Op gister 
door d'harde windt vrij wat schade geschiet 
met op strofen van daken en afwaeyen van 
pannen, Journ. Gijsen, 14 Jan. 1682. 

opstutelen, zw. ww., trans. Iemand in de hoogte 
helpen door zijn stuit met de handen te onder
steunen. - Vgl. STUIT en STUTELEBOLLEN. 11 Ik 
ken niet op die muur kommen; wil jij me 
effies opstutelen? - Vgl. OPSTUTELEN. 

opstuteItje, znw. onz. In de uitdr. ie man d 
een 0 pst u tel t j e ge ven, hem opstutelen. 
1I Wacht, ik zeI je wel 'en opstuteItje geven. 

opsudderen, zw. ww., trans. Opstoven, opwar
men (van overgebleven eten); dit laten koken 
tot het suddert. Vgl. SUDDEREN. 11 Ik moet de 
kool nag op sudderen. - Evenzo elders in N.
Holl. (Taalgids 1, 290); te Dordrecht in 
dezelfde zin 0 ps eu ter e n (Taalgids 4, 40). 
- Synon. opbaggeren, opbriegelen, opsnidde
ren, opsteuren; zie aldaar. 

opteuven, zw. ww., trans. Ophouden, tegen
houden, terughouden. Zie TEUVEN. 11 Het 
peerd had zo'n vaart, niemand kon 'et op
teuven. 

optiemen, zw. WW., trans. Bij de boeren. Het 
hooi dat op weerzingen ligt door middel van 
de tiempaal aan hopen halen. Hetz. als tiemen; 
zie aldaar. 

opvollen, zw. ww.; zie OPVULCEN. 

opvullen, zw. ww., trans. Daarnaast 0 p v 01-
1 e n. Zie de wdbb. - In molens en pakhuizen. 
Opzakken, zaad of meel in zakken doen. 
Thans in deze zin verouderd. 11 Voorts sullen 
de knegts... in geenen deelen mogen... al 
rokende (nl. tabak rokende) pelmeel opvollen 
en afwegen, Pelderscontract (aD 1723), Zaanl. 
Oudhk. 

opwaardaan, bijw.; zie OPPERDAN. 

opweerzingen, zw. ww., trans. Bij de boeren. 
Het gemaaide gras op weerzingen leggen. Zie 
WEERZING. - Synon. opwieringen, opzwaden. 11 

As 'et hooi op zwaden leit, moet 'et op'eweer
zingd worre (worden) en dan wordt 'et op 
hopers 'ezet. 

opwieringen, zw. ww., trans. In de Wormer ge
bruikt in dezelfde zin als elders 0 p wee r
zin gen; zie aldaar. - Vgl. WIERING. 

opwinden, st. ww., trans. Daarnaast 0 p w i n
ne n (won op, op' ewonnen). Zie de wdbb. 11 

De klok opwinnen. De schering opwinnen. 
't Garen is op'ewonnen. Win 'et hout op (naar 
boven). - Evenzo in het Stad-Fri. 0 p w i n
ne n (won op, opwonnen). - Vgl. OPWINDER. 

opwinder, znw. m. In een houtzaagmolen. Op
windrad; een rad, met een touw dat naar de 
kraan loopt, en waarmede het hout dat ge
zaagd moet worden in de molen en op de 
slede gewonden wordt. Vgl. Groot Volk. 

opstroppen - opzomeren 

Mooienb. I, pl. 6. 11 Twee opwinders, een 
sleestouw, Invent. houtzaagmolen (O.-Zaan
dam, aD 1809), Zaanl. Oudhk. - De touwen 
waarmede dit opwinden geschiedt heten 0 p
winderstouwen. 

opwinnen, st. ww.; zie OPWINDEN. 

opzakken, zw. ww., trans. In fabrieken en pak
>huizen. Zaad of meel in zakken doen. 11 Is die 
gort al op'ezakt? Het werk bestaat in meel 
opzakken, tarwe naar de fabriek brengen, het 
goed, dat de schippers hebben moeten, opzak
ken en aan boord brengen enz., Arbeids
enquête (aD 1891), 4269. 

opzaniker, znw. m. Opstopper, stomp, klap. 11 

Ik zeI je 'en opzaniker geven. - Evenzo elders 
in Holl. - V gl. synon. op OPLAZER. 

opzetten, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Bij 
het schommelen. Door zetten in de hoogte 
doen gaan; zetten geven aan een kind, dat op 
de schommel zit. - Vgl. ZETTEN. 11 Wil je me 
nog ers opzetten? Zet me eris goed hoog op. 
Ik ken me zelf wel opzetten (in beweging 
brengen). Zo ook elders in Holl. - Vgl. 
OPZETTER. 

opzetter, znw. m. Bij de huisbouw. Een op
staande stijl, door middel waarvan men een 
verhoging maakt. Men plaatst daartoe op een 
legger twee opzetters en legt daarover een 
bording. 
In de verkl. opzettertje. - a) Bij molenmakers. 
In de haaien en stampers van een oliemolen. 
Een smal boeken blokje, dat ter verhoging 
onder de vuist wordt geplaatst. - b) Bij het 
ganzenbord en dergelijke spelen. Een klein 
voorwerp, dat op de nummers gezet wordt, 
om aan te wijzen hoever de spelers zijn. 

opzitten, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
opblijven des avonds. 11 Een kleine knaap 
vraagt: Moeder, mag ik vanavend opzitten ? 
- Vroeger ook opwachting houden, van huw
bare meisjes. 11 De oude vrouw verhaalde mij 
toen, dat het hier de gewoonte was, dat de 
huwbare meisjes des zondags avond opzitten, 
dat is, dat zij vrijers opwachten, en dat de 
moeders, wanneer zoodanige dochters des 
zondags ergens uitgenoodigd worden, gemeen
lijk laten weten, dat haar dochters voor de 
vriendelijke uitnoodiging bedanken, dewijl zij 
dezen avond opzitten... Ik kon zulks niet 
gelooven, doch de oude vrouw verzekerde mij, 
dat dit overal plaats had, en dat haar oudste 
dochter Mietje des zondags insgelijks opzat, 
Karakterseh. 308 vlg. 

opzoeken, onr. WW., trans. Zie de wdbb. - Ook 
oprapen, iets dat gevallen is van de grond 
opnemen. 11 Zoek je zakdoek op. Laat maar 
leggen, ik zeI 'et anstonds wel opzoeken. 
Meester, mag ik me griffie opzoeken? - Vgl. 
gel dop z 0 e ken op ZOEKEN. 

opzomeren, zw. WW., intr. Daarnaast 0 p z e u
rn ere n. Zomerser worden. 11 As 'et wat op
zomert, gane we eris na Kastrikum. - Ook 
elders 'gebr., vgl. Taal- en Letterb. 4, 19. 



opzuinigen - Ot je-Piet je 

opzuinigen, zw. WW., trans. Opsparen, besparen. 
- Vg!. Ned. uitzuinigen. Il Ze had 'en 
aardig sommetje op'ezuinigd. 

opzwaden, zw. WW., trans. Het gemaaide gras, 
dat op zwaden ligt, aan weerzingen leggen. 
Vg!. ZWAD. 11 We bennen klaar mit opzwaden. 
- Synon. opweerzingen, opwieringen. 

orbertje, znw. onz. Iemand die alles verorbert 
wat hem voorgezet wordt en wie alles wordt 
toegestopt wat de anderen niet opkunnen. 11 

Geef die leste bonen maar an orbertje, die 
zei ze wel opeten. 

orebijter, znw. m. Scheldnaam voor de inwoners 
van het dorp Jisp, omdat indertijd een Jisper 
aan een Nekker een stuk van het oor zou 
hebben afgebeten. Thans aan het verouderen. 
1I Jisper orebijter! 

orekruiper, znw. m. Zeker insect. Oorworm. In 
de vorm oor k r u i per ook elders bekend; 
vg!. Ned. Wdb. XI, 119. 

orepoeter, znw. m. Een werktuigje om de oren 
te reinigen, oorpeuter, oorlepeltje (Westzaan). 
- V gl. POETEREN. 

ort, znw. onz.; zie ERF. 

orgelist, znw. m. Organist. Ook elders gebruike
lijk; zie de wdbb. 11 De orgelist heb van
morgen toch zo mooi 'espeuld. Voor een 
kussen toe (ten behoeve van) de orgelist 
f 5-10, Hs. rekeningboek kerk W.-Zaandam, 
fO 48 rO, Zaan!. Oudhk. BetaeIt ... aen Mr. 
David Imbreght, orgelist, voor een jaer track
tement 37 ducatons, is f 116-11-0, aId., fO 56 
rO (aO 1670). 

orren, zw. ww., intr. Voortdurend klagen over 
kleinigheden, murmureren (de Koog). VgI. 
synon. op MEUTELEN. 11 Ze ort de hele dag. Zit 
niet zo te orren. 

ors, bnw. en bijw. Ook in verkI. 0 r s jes 
(uitspr. orsies). Prettig, heerlijk. 11 'k Heb orse 
ket 'ehad. Hè, da's ors, dat-i ok ers schelden 
krijgt. Ik mag morgen na de komedie; ors, hè? 
Ik heb toch zo ors touwtje 'esprongen. Orsies, 
hoor! - Men houdt 0 r s voor een afkorting 
van 0 r sen e e I, 0 r i gin e e I, welks bet. dan 
van eigenaardig zou zijn overgegaan in die van 
aardig, aangenaam, pleizierig. 

orse-piet, bnw. (?). In de uitdr. dat iso r s e
p iet, dat is heerlijk, prettig (Krommenie). 
VgI. ORS en Ot je-Piet je op OT. 

ort (1), znw. vr.; zie ERWT. 

ort (II), znw. onz. - 1) Afval van hooi of stro, 
hooi dat door de koeien weggeworpen en met 
de poten vertreden is; ook het mengsel van 
vuil en afval, dat van de staanplaats der 
koeien wordt afgespit als deze weer in de 
weide zijn; de zogenaamde sta I p I a g gen 
oj h ooi p 1 a g gen. 
2) Afval van riet; de ruigte en vuilnis, waar
mee de rietschoot bedekt is, nadat het riet is 
afgesneden. Dit 0 r t wordt verzameld, ge
droogd en als strooisel gebruikt. 
Evenzo verderop in N.-Holl. - 0 r t komt in 
verschillende bijvormen ook elders in Ned. 
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en Duitse dialecten voor; zie het artikel van 
MULLER in Tijdschr. 13, 219-233. 

ortakker, znw. m.; zie ERWT. 

orten, zw. ww., trans. 1) Het ort afspitten, de 
stal afplaggen, de hooiplaggen afsteken. 
2) Het ort uit de rietschoot halen, het riet 
uitharken en van ort zuiveren. 
Evenzo elders in N.-Holl. - Zie ORT 11. 

Osse kabel, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft. - Een afgekabeld stuk land, dat 
tot osseweide dient. Zie KABEL. 11 De Osse
kabel. - Vgl. OSSELAND. 

Osseland, znw. onz. Naam van een stuk land te 
Assendelft. 11 Het Osseland of de smalle Meed. 
Dat ossenlant of boechveechgen, Polderl. 
Assend. I fO 84 rO (aO 1600). - Het 0 s s e-
1 a n d zal eertijds als weide voor een os heb
ben gediend. VgI. OSSEKABEL, OSSEVEN. 

ossenmart, znw. vr. Ossenmarkt. - Zegsw. Je 
heb 'e t g r oot s t e ge lij k van deo s
sen mar t, p a I ent 0 t g e t u i gen; vgI. bij 
HARREBOMEE 2, 154: "hij heeft het grootste 
gelijk van de ossenmarkt; als hij er alleen op 
is, neemt hij koeijenpooten tot getuigen". 

Osseven, znw. vr. Naam van verschillende stuk
ken land. - Zie VEN en vgl. OSSELAND. 11 Te 
Assendelft: Claes Gerritsz. osseven aen dijck; 
Cornelis Bastyaensen osseven aen de Lange
sloodt, Maatb. Assend. (aO 1635). Ossen- ofte 
Ouwel Gabbesven, Polder/. Assend. I fO 91 rO 

(aD 1600). In Oxenvenne quinque pascuas 
(aC) 1182-1206), Oorkb. I, no. 204. - ln de 
Kalverpolder: De Osseven (d.i. de ven bij de 
molen de Os). 

ot, znw. In verkI. 0 tie. - 1) Schatje, snoes, 
lief, van kleine kinderen (Westzaan). 11 0, 't is 
zo'n ot. Dag, ot (lekkere prul, dot)' 
2) Een lel ij kot je, een persoon die lelijk 
is (Wormerveer). 11 Zen vrouw is ok 'en lelijk 
ot je. Wat 'en liIIik ot je. 
3) Een dik k e 0 t, een dikkerd. 11 Wat 'en 
dikke ot. 
4) Een 0 t je b I a a s-o p, iemand, met een 
rond, opgeblazen gezicht. 11 't Is 'en Ot je blaas
op. - Elders in HoIl. zegt men in dezelfde 
zin: B 011 ebi a a 8-0 p (DE JAGER, Freq. 1, 
28). VgI. Ot je Dick muyl, als naam van 
een der personen in BREDERO'S Spaenschen 
Brabander. 
5) Dat is het 0 t j e-P iet je, dat is je ware, 
dat is het beste wat er bestaat. 11 Dat is nou 
'et Ot je-Piet je. Een lekkere sigaar, dat is toch 
maar je Ot je-Piet je. 
6) Een m ooi 0 t j e. Bij het knikkeren. Een 
schone kans, een gunstig schot, als de knik
kers voor de schieter gunstig gelegen zijn. 11 

Dorie, Piet, dat's 'en mooi ot je, die zei je wel 
raken. 
Het is twijfelachtig of al deze uitdrukkingen 
bij elkaar behoren. Dergelijke uitdrukkingen 
vindt men ook bij KOOLMAN 2, 692; SCHUER

MANS 441. 
Ot je blaas-op, Ot je-Piet je, zie OT. 
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oltak (met klemt. op ot), znw. m. Daarnaast 
o t tak k e r. Scheldnaam voor de inwoners 
van Assendelft. 11 Assendelver ottakken. Daar 
kommen drie ottakkers an. - Omtrent de 
eigenlijk betekenis van het woord is niets 
bekend. 

Otterbosch, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Oostzaan. Vgl. BUS J. 11 Het Otterbosch. 

otteren, zw. ww., intro Bezig zijn, aan de gang 
zijn, meest met de bijgedachte, dat dit op een 
vreemde of orrbehoorlijke manier geschiedt. 11 

Ze otteren raar mit mekaar (van een vrijerij, 
die wat al te vrij is). - Ie man d (s t i I) 
I a ten 0 t ter e n, hem laten betijen, laten 
begaan. 11 Laat die kinderen maar otteren 
(laat ze maar vrij met elkaar spelen, zonder 
dat wij er ons mee bemoeien). - Het woord 
is ook elders in N.-Holl. bekend; vgl.: "Daar 
is myne lieve vrinden geen lastiger otteren 
dan het otteren met ziektens", uit een brief 
van BETJE WOLFF, aO 1799 (Navorscher 16, 
163). - Zie OETEREN. 

oud, bnw. Zie de wdbb. - Ook als znw. - 1) 
Als aanspraak tot mensen van elke leeftijd, in 
bet. gelijkstaande met beste, mijn waarde. 
Daarnaast soms ook 0 uwe. 11 Dag, oud. 
Hoor es, oud. Oud, kom ers hier. Wel, oud, 
waar kom jij vandaan? Ja, oud, zeg dat wel! 
Wat zeg jij der van, ouwe? - Ook in verkl. 
oud j e, in het bijzonder tegen kinderen. 11 Ik 
zeI je wel vinden, oudje; ik heb. net 'ezien, dat 
je kattekwaad daan (deed). Wel, oudje, wet 
kom jij hier doen? 
2) In de uitdr. het 0 u din het ni e u w 
zit t en, van het oude jaar in het nieuwe 
zitten; zie op NIEUW. 

3) Als naam van een stuk land te Wormerveer. 
11 Het Oud. 

oudbakken, bnw.; vgl. een ouwebakken 
st u i t op STUIT I, 3. 

oudejaars (uitspr. ouw<Jjaars), bnw. Ouderwets. 
11 'k Bin maar 'en ouwejaarse vrouw, ik weet 
nag niet van al die complementen. 

Oudemeeg, znw. Naam van een stuk land te 
O.-Zaandam. 11 (Een) stuk land genaamd 
Oudemeeg in Jan Lugtes-weer, Custb. (aO 
1741). 

ouderwets, bnw. en bijw. Gewoonlijk in de 
vorm 0 uwe r wis. Zie de wdbb. 11 't Is 'en 
ouwerwis boelhuis. 

oudte, znw. vr. Ouderdom. 11 Ze is van mijn 
oudte (van dezelfde leeftijd als ik). 

ousig, bnw. Muf, vuns. 11 Wat ruikt dat goed 
ousig. Je moete die sukkelaad (chocolade) 
niet zo lank bewaren, aars wordt ze ousig. Ik 
lust die ousige sukkelaad niet. Toe ik 'en paar 
dagen van huis 'eweest was, rook 'et er, toe ik 
weerom kwam, toch zo ousig; ze hadden 
zeker helegaar niet 'elucht. - Bij uitbreiding 
ook weerzinwekkend, lelijk. 11 Wat 'en ousige 
vent. Ba, wat 'en ousige hoed (niet een oude 
of smerige, maar een lelijke hoed). - Mis
schien staat 0 u s i g voor 0 u d s i g en hangt 

ottak - overhard 

het samen met 0 u d. - Vgl. voor de vorming: 
grozig (Ned. grootsig) naast groos 
(Ned. groots) en groot. 

ouwejaars, bnw.; zie OUDE]AARS. 

Ouwerweg, znw. m.; zie EUVERWEG. 

ouwerwis, bnw. en bijw.; zie OUDERWETS. 

oventje, znw. onz. Zeker soort van komfoor 
onder de trekpot, in de eerste helft van de 19de 
eeuw gebruikelijk. Het 0 ven t j e was een 
rond komfoor van bHk of koper, waarin van 
boven af een stenen test met vuur werd gezet. 

over, voorz. Daarnaast soms nog e u ver. Zie 
de wdbb. - 0 ver sloot, over de sloot, aan 
gene zijde der wegsloot. 11 Hij woont over 
sloot. Een huis en erf op 't noordeind van de 
Zaandijk over sloot, Hs. (Zaandijk, einde 18de 
e.), Zaanl. Oudhk. - Over iemand gaan, 
hem behandelen, van een geneesheer. 11 Welke 
dokter gaat er over 'em? Ook elders gebrui
kelijk. - Ook voor, Lat. ante. Evenzo elders 
in Holl. 11 Over vier jaar was ik schippers
knecht. 't Is kennelyk dat wy over eenige jaren 
in 't licht hebben laten komen een Boeksken 
genaamt Bloem-tuintje, SCHAAP, Bloemt. (ed. 
1724), Aan den Lezer 1. - Vgl. de samenst. 
met over-, en zie bij de hoofdwoorden de vol
gende uitdr.: over de been, beent je
over, over koot, over oor. - 't Is er 
o ver ene r door he e n, gezegd van iets 
dat erg mooi of prettig is. 11 Heb-je dat alle
gaar 'ekregen? wel kind, 't is er over en der 
deur heen. - Evenals van bin n ene, n a 
b u i ten e enz. zegt men ook 0 ver e na een 
voorzetsel. 11 Op Zendijk benne 'en paar 
kaaien (steigers) voor de skuitjes van 'et volk, 
dat alle dagen nê overe moet nê de molens. 

overbeteren, zw. ww., trans. Beteren, overdoen 
(Krommenie). 11 Wat is die kous slordig 
'ebraaid: dat moet je overbeteren. 

overbrenger, znw. m. In molens. Benaming van 
verschillende kleine raderen, die de beweeg
kracht van het ene wiel op het andere over
brengen. 

overbuizen, zw. ww., intr. Overlopen, met 
kracht overstromen, van het water van een 
goot. 11 De goten kennen 'et mit zo'n regen 
niet bezwelgen; 'et water buist over. Voor 'et 
overbuizen van 'et water ben der kattezijdjes 
tussen de huizen. - V gl. het thans verouderde 
Ned. buizen (zie OUDEMANS op buisen, 
Mnl. Wdb. op bus en), dat gewoonlijk ge
'bruikt wordt in de zin van drinken, pooien, 
maar dat ook voorkomt in in die van naar 
beneden storten, van water. 11 W1aeter altijt 
vers, coel, silver-c1aer, en reyne, 't welck uyt 
een bronsen beeld constigh om hooghe pruyst, 
en van daer wederom in een wit marmer 
buyst, HARDUYN, Gedichten (ed. SCHRANT), 17. 

overdors (uitspr. óvardors, met hoofdtoon op 
dors), 'bijw. Overdwars. - Zie DORS. 11 Nou 
gane we overdors (als men uit een sloot een 
dors (dwarssloot) invaart). 

overhard (met hoofdtoon op hard), bijw. Over-



overhard - overwerkersuur 

luid, hardop. li Zeg 'et maar gerust overhard. 
- Vgl. OVERZACHT. 

overhouden, st. ww. Zie de wdbb. - Het 
hou d t n iet 0 ver, het kon beter, van de 
gezondheid. 11 "Hoe gaat 'et mit je?" "Nou, 
dat houdt niet over." - Ook elders gebrui
kelijk. 

overkomen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Het 
ww. is ook in de zin van gebeuren, overvallen 
soheidbaar. 11 Wel, wel, wat komt me over: 
jij hier! Ze wist niet wat er overkwam (met 
klemt. op over), toe ze et hoorde. - Evenzo in 
de vroegere taal en nog hier en daar in 
dialecten. 

overlaad, znw. vr. Gewoonlijk in de vorm 
e u ver 1 a a d of e u veIl a a d. Afgekort uit 
e u ver 1 a d e. Aan een weefgetouw. Het 
bovenste dwarshout van de lade of slag, met 
van boven een handvat mee twee langwerpige 
gaten, dat de wever vastgrijpt als hij de lade 
heen en weer schuift. De e u ver I a a d heeft 
van onder een gleuf (d e bos) voor het ried, 
dat tussen euverlaad en laadblok in wordt ge
plaatst. Zie KUYPER, Technol. 2, 57: 1 a d e
deksel. 

overleer, znw. onz. Daarnaast e u ver 1 eer. 
Bij schoenmakers. Dat deel van een schoen, 
hetwelk de bovenvoet bedekt. Ook elders ge
bruikelijk. 

overloop, znw. m. Op een schip. De dwars over 
het dek lopende en aan de boorden vastge
maakte gebogen ijzeren stang, waaraan de 
fok vastzit. De 0 ver I 0 0 p heet ook wel 
voo r-o ver 1 0 0 p ter onderscheiding van de 
ach t e r-o ver 1 0 0 p, de rechte stang, achter 
op het schip tussen het ruim en de stuurbak, 
waaraan de zeilschoot wordt vastgemaakt. -
De 0 ver 1 0 0 p heet in Friesl., en wellicht 
ook elders, I u i w a gen. 

overmast (met hoofdtoon op mast), bnw. In de 
uitdr. er 0 ver m ast u i t zie n, er ontdaan 
uitzien, ten gevolge van zware arbeid of door 
de warmte. I' Wat zie jij der overrnast uit! -
Vgl. het bij de 17de-eeuwse Hollandse schrij
vers herhaaldelijk voorkomende en nog niet 
geheel onbekende verl. deelw. ver m ast in 
de zin van overladen, bezwaard, ontdaan 
(OUDEMANS 7, 466; Uitlegk. Wdb. op Hooft 4, 
221; DE JAGER, Taalk. Magaz. 4, 343). 

overmorgen, bijw. Zie de wdbb. - Zegsw. Kom 
o ver mor gen heb ben, drukte, poeha 
hebben. 11 Wat het-i weer 'en kom overmorgen. 
Hou je bedaard, heb toch niet zo'n kom over
morgen. 

Overreefje, znw. onz. Naam van verschillende 
stukken land onder Assendelft, over de Reef 
gelegen. 11 Dirck Hannen overreefgen, Maatb. 
Assend. (aO 1634). 

overrijden, st. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook 
scheidbaar. 11 Den 9 ditto reet C. de Gorter 
op de wegh tot Sard am een vrou over met zijn 
paert, dat ze het bestorf, Journ. Caeskoper, 
9 Febr. 1678. 
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overring, znw. m. Gewoonlijk in de vorm 
e u ver rin g. In een molen. De ring van 
balken onder aan de kap, waarop de kap 
draait. De e u ver rin g loopt bij het ver
kruien van de molen op klossen, die in de 
kruivloer zijn bevestigd. Vroeger draaide de 
kap meestal op rollen, die tussen euverring en 
kruivloer inliepen. - Bij een paltrok bevindt 
zich de euverring natuurlijk niet aan de kap, 
maar onder aan de molen. Zie Groot Volk. 
Mooienb. J, pl. 4, 5, 10 en 11, pl. 3; Groot 
Alg. Mooienb. J, pl. 17. Vgl. ook KROOK 
Molenb. 93 vlg. 11 Die overing sal breet we sen 
derthien duijm, dick vier duym, daer in sal
men wercken vijff-en-dertich rollen van go et 
droogh ypen-hout, sullen lanok ende haogh 
wesen acht duym, die rollen wel verdeelt om 
die overing aende eynden niet te verswaren, 
Hs. bestek watermolen (aO 1634), archief 
v. Assendelft. 

overspruitelijk, bnw. Besmettelijk, van ziekten. 
Zie OVERSPRUITEN. [I Roodvonk is erg over
spruitelijk. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOU
MAN 78), in Friesl. en hier en daar ook in 
Z.-Holl., b.V. te 's-Gravenzande. 

overspruiten, st. ww., intr. Door besmetting op 
een ander overgaan, van ziekten. 11 Roodvonk 
spruit licht over. As je bang benne (bent) voor 
'et overspruiten, moet je maar niet ankommen. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (Navorscher 7, 
161; BOUMAN 78) en in Friesl. (Navorscher 9, 
27). - In de '17de e. vindt men het woord ook 
bij BREDERO. Zie b.V. Werken 2, 146, 35: "Soo 
weynig als in lijf en Ie' en de suoht of sieckten 
overspruyt, wanneers' een doctoor ons beduyt, 
soo lettel ... " Vgl. ook Moortje 346. 

overstil (met hoofdtoon op stil), bijw. In stilte, 
onhoorbaar, bij zichzelf. Het tegenovergestelde 
van overluid. - Synon. overzacht. IIOverstil 
bidden. Zeg 'et maar overstil. 

overvrijnen, zw. ww., trans. Bij steenhouwers. 
Hardsteen met vrijnslagcn overdekken, ge
houwen steen afwerken door er smalle, dicht 
naast elkaar gelegen rechte lijnen in te hakken. 
Zie VRIJNEN. 11 Al het Hardsteen moet ge
schuurd en netjes over gevrij nt worden, en 
niet minder als 9 vrijnslagen in een duim, 
Bestek steenhouwerswerk (Krommenie, aO 
1781), Zaan!. Oudhk. 

overwerf, znw. vr. Daarnaast 0 ver wor f. Een 
werf die aan de overzijde van de weg of de 
sloot is gelegen. Zie WERF. 11 De overworf (te 
Krommenie, in de KeI1kbuurt), Polderlegger 
Kroml11. (aO 1665), fO 79. De overwerff aff 
tuyn, aid. ( 1680), fO 44. 

overwerkersgeld, znw. onz. Geld dat aan het 
werkvolk wordt uitbetaald voor de uren, 
tl'aarop zij overgewerkt hebben. 

overwerkersuur, znw. onz. Ullr waarop gewerkt 
is buiten de verplichte werkuren, overwerk
uur. [I Hij verdient niet veul in de week, 
maar-i heb nagal eris overwerkersuren. - Vgl. 
ook OVERWERKERSGELD. 
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overwinden, st. WW., trans. Daarnaast 0 v e r
w i n n e n (won over, over'ewonnen). Zie de 
wdbb. 11 Vroeger toe je te Zaandam de Over
toom nog hadde, wonnen ze deer de schepen 
over, die in de Binnenzaan 'ebouwd waren. 
Den 24 dito laet Cornelis Miohielsz. Kalf zijn 
schip over den Overtoom winnen, !oum. 
Nomen (aO 1697). Hier is noch meerder 
vreemds, . .. (nI.) dat Scheepen groot van 
Hout, daer (aan den Zaandammer Overtoom) 
werden overwonnen, Saenl. Wassende Roos 9. 

overzacht (met hoofdtoon op zacht), bijw. In 
stilte, bij zichzelf. Synon. o verstil. 11 Ik zeI 'et 
weloverzacht zeggen (bij mijzelve, onhoor
baar). - Vgl. OVERHARD. 

Overzeesven, znw. vr. Naam van een stuk land 
te Westzaan. Thans waarschijnlijk onbekend. 
11 Die Overseesven, Polderl. Westz. TI (aO 
1629), III f O 36 (aO 1644). 

overzet (met hoofdtoon op ó), znw. m. Plaats 
waar men over het water zet, veer. !I Op de 
Koog bennen veul overzetten. Wacht maar, 
we kommen zo anstonds an 'en overzet. 

ovverdan (met hoofdtoon op an), bijw. Voor 
ofwerdan, d.i. afwaard aan. Henen, 
weg. 11 Toe ik ankwam was vader net ovver
dan mit 'en aar. Neel der man is .. ' van evend 
ovverdan (van huis), die most né de kustebood 
(veiling) op de Koog, Sch. t. W. 278. Zie zo, 
ik zeI maar weer ers ovverdan gaan; ik heb 
hier lang genoeg zitten praten. - 0 v v e r
dan we zen, ook slapen. 11 Is de kleine al 
ovverdan? Ik gong vroeg te bed; ik was zo 
loof (vermoeid), dat ik al ovverdan was voor
dat ik goed lag. 

ozen, zw. WW., trans. en intr. flozen, met water 
gooien (de Wormer). - Vgl. HOZEN en WaZEN. 

11 Kind, niet zo ozen, je make (maakt) me 
helemaal nat. Voor je mit schrobben beginnen 
ken, wordt de koestal eerst 'oosd (nat geaasd). 
- Hè, wat regent 'et, 'et oost van de lucht. -
o zen is ook in het Stad-Fri. bekend (WASSEN

BERGH 71); in het land-Fri. zegt men é a z e 
(HALBERTSMA 840). 

ozendrop, znw. m. Daarnaast ho zen d rop 
en 0 zen d r 0 0 p. De afwatering van het dak 
van een huis. 11 Het reoht van ozendrop (het 
recht om zijn dak te laten afwateren op het erf 
van de buurman). Omdat er hozendrop tussen 
de huizen gelaten worden moest, ben de katte
zijdjes ontstaan. tVoorschreven vercochte huys 
sal genieten des voorschreven huys behoor
licken osendrop ten beyden zijden, Hs. T. 246, 
fO 99 r O (lisp, aO 1649), provo archief. Item, 

overwinden - ozingplank 

sullen meede alle de Nieuwe Huysen ... voor
taen geset ende getimmert moeten worden, dat 
elok ten minsten een voet voor 't Osendrop 
tusschen bey den sal moeten laten leggen, al is 
't dat het panne-dack is, doch soo ymant een 
steenen Muur tot een Weegh maeckt, die sal 
dan mogen volstaen met elck een half voet 
voor Oosendrop te laten leggen (keur v. War
mer, aO 1647), LAMS 646. In een gelijkluidende 
Hs. keur van 1739 in het archief van Wormer 
staat "voor osendroop". - Het woord is in 
geheel N.-Holl., Fries!. (00 s d r u p, u i s
d r i p), Gron., Oost-Fries!. (0 s e d r ü p p e, 
os end r ü p) bekend in dezelfde zin. Ook 
KIL. vermeldt oosdrup, hoosdrup, 
hu y s d r u p. Het Ofd heeft 0 s e d rop th a. 
- V gl. Mnd. 0 v e s val in dezelfde ûn (LÜB

BEN). - Zie verder OZING. 

ozie, znw. Alleen in de uitdr. een 0 s i e 0 m
doe n, een kleine wandeling doen (Krom
menie), medegedeeld in Navorscher 6, 232 
(aO 1856). De uitdrukking schijnt thans onbe
kend te zijn; het blijkt dus niet of 0 s i e werd 
uitgesproken met s of z. Misschien is het 
woord een verkl. van 00 s, dakrand (zie 
OZING) en was een 0 s i e 0 m doe n dus 
eigenlijk een gang om het huis doen, en, bij 
uitbreiding, een kleine wandeling. 

ozing, znw. vr. Daarnaast ho zin g en eertijds 
ook 0 z e m. De benedenrand van het dak. Bij 
de vroegere rieten daken drupte het regen
water van de ozing neer; bij de pannendaken 
is de ozing echter door pannen bedekt. IJ 

Item, dat alle de Huysen die sedert de laeste 
harde windt de spanten af geweest zijn, ende 
van nieuws opgespant zijn, gehouden sullen 
wesen over het Riet dat zy gemaeckt hebben 
op de selve span te over al heenen met pannen 
te leggen, ende de Oosem met houdt onder 
tegen de pannen aen te maecken (keur v. 
Warmer, a O 1647), LAMS 646. - Vgl. W.-Fri. 
(15de e.) 0 y sen (Wfri. Stadsr. 2, 20), Stad
Fri. euzen, uizen, Wangeroogsch ozing 
HALBERTSMA 841) in dezelfde zin. Andere vor
men van het woord zijn Oost-Fri. Ö s e, Mnd. 
o v e se, Eng. e a v e s, Ags. e fes e, y fes e, 
Ohd. 0 bas a, 0 bis a, Ono. ups, Got. 
u b i zw a. - V gl. OZINGPLANK, OZENDROP en 
OZIE. 

ozingplank, znw. vr. Daarnaast ho zin g
p I ank. In de bouwkunde. De plank langs de 
ozing, die de afsluiting vormt van dak en 
muur. Zie OZING. 
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paai - paap 

paai, znw. vr. Soms ook p e i. - 1) Bij olie
slagers. In de uitdr. dep a a i u i t rek ene n, 
de veertiendaagse rekening van het verschul
digde arbeidsloon opmaken. Vgl. PAAIBRIEF. -
P a a i is betaling, de som die men uitbetaalt, 
en komt in deze zin in oudere stukken voor. 
II Die beloofde penningen van de bestedinghe 
salmen betalen op twee paeyen, namelijck 
d'eerste paey vandien te May naestkomende, 
de laeste paey twee maenden daernae, als den 
molen loffbaerlijckende gangba·er opgelevert 
sal syn, Hs. bestek watermolen (aD 1634), 
archief v. Assendelft. - Vgl. Ned. p a a i e n, 
Fra. payer. 
2) Een zakje met j 60,- aan zilvergeld. Thans 
verouderd. Tot omstreeks 1875 lieten som
mige Zaanse kooplieden (olieslagers) aan de 
bank het opgevraagde geld afpassen aan par
tijtjes van zestig guldens in plaats van hon
derd. Zulk een zakje heette dan een p a a i. 
Daar het veertiendaagse arbeidsloon van één 
oliemolen vroeger ongeveer f 60,- bedroeg, 
geschiedde dit afpassen wellicht om de uitbe
taling daarvan te vereenvoudigen en is p a a i 
dus hebzelfde woord als het onder 1) ge
noemde. De p a a i e n werden op het kantoor 
opgeborgen en de koopman vroeg b.V.: Hoe
veel paaien staan er nog? Geef eris 'en 
paai an. 

paaibrief, znw. m. Bij olieslagers. Het briefje, 
waarop de paai staat uitgerekend. Zie PAAIt. 
- Daar het loon der olieslagers, dat om de 
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veertien dagen wordt uitbetaald, berekend 
wordt naar het aantal lasten zaad dat door de 
molen verwerkt is, en het aantal lasten, dat 
gebroken wordt, afhangt van de wind, zo is 
het loon zeer ongelijk en geeft de patroon als 
er weinig wind is geweest gewoonlijk VOor
schotten, die later worden verrekend. Van
daar da tde paai brief dikwijls een vrij 
ingewikkelde rekening wordt. 

paaien, zw. ww., intr. Bij vissers. Paren, rijden, 
van vissen. - Vgl. PAAITIJD en PAAIVIS. 

paaitijd, znw. m. Paartijd, rijtijd, van vissen. 
Zie PAAIEN. 

paaivis, znw. m. Bij vissers. Teelvis, vis die ge
spaard wordt om voort te telen. Zie PAAIEN. 

paal, znw. m., vgl. SCHURFT-, TIEM-, VERLOSPAAL. 
Paalakker, znw. m. Naam van een stuk land te 

Krommenie, in het Noordend. Thans onbe
kend. II De Paelacker, Polderl. Kromm. (aD 
1665), f O 35. - Vgl. Barmpaal op BERM. 

paaldijk, znw. m. Een dijk, die met palen tegen 
de aandrang van het water is beschermd. 11 

Kaeldijck ofte paeldijck, Priv. v. Westz. 101 
(aD 1549). - Het woord is ook elders ge
bruikelijk. 

paanderen, zw. ww., intr. Hard lopen, rennen. 
- Zie synon. op KIELEN 11. II Toe jongens, 
paanderen! - Vgl. BAANDEREN en PANEN. 

paap, znw. m. Zegsw. 't Z ij voo r u alle n, 
zei dep a a p, e n h ij a t het z e If 0 p (nI. 
de hostie). - Brand op, zei de paap, en 
hij gooide een non op het vuur. -
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Zegsw. Hoe komt de duvel an de 
p a a p, gezegd als men een moeilijk of een 
ondenkbaar geval stelt. 11 Ja maar, nou vraag 
ik je: hoe komt de duvel an de paap? - Vgl. 
een dergelijke zegsw. op IJS en PAPELAND. 

paard, znw. onz. Daarnaast pee r d. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Dat doe n g i end ooi e 
pee r den, schertsend van iemand die smake
lijk zit te eten, hard niest, enz. - Een wij s 
(of dom) pee r d be r ij den, wijs (of dom) 
handelen. - Zie nog een zegsw. op BUIK, KIND 

en STERK, en vgl. de samenst. KAPSTOKKEN

PAARD, ZAAGPAARD. 

paardebloem, znw. m. Zekere plant met gele 
bloemen, Lat. Leontodon autumnalis (OUDE

MANS, Flora 2, 238). - OL"DEMANS geeft de 
naam van paardebloem aan een andere 
plant, die aan de Zaan varkens bloem of 
mei kb I a d heet. 

paarde-ijs, znw. onz. Daarnaast pee r de-ij s. 
- 1) lIs zo sterk dat men er wel met een ar 
op kan. 11 Hij wacht met rijen (schaatsenrijden) 
tot 'et peerde-ijs is. 
2) Ongelijk, schotsig ijs, waarop men niet kan 
schaatsenrijden en dat dus alleen goed is om 
te arren. 11 Op de Zaan daar ken-je niet rijen, 
dat's paarde-ijs. 

Paardekamp, znw. m. Een kamp lands, die ge
bruikt wordt tot paardeweide. Als naam van 
een stuk land te Assendelft. 11 J acob Claes Jan 
Baerts paardecamp, Maatb. Assend. (aO 1634). 

paardepadje, znw. onz. Een smal padje van 
klinkerstenen op het midden van sommige 
wegen die niet bestraat zijn. 

paardepoot, znw. m. Zie de wdbb. - Bij hout
kopers. Zeker gebrek in 'hout: een zwarte 
springkwast met vertakkingen. 

paardesleeds (uitspr. -slees), znw. vr. Daarnaast 
pee r des lee s. Paardeslede, een soort van 
ar. Thans ongebruikelijk. 11 23 Dito was ick 
voor de laaste raeis op de pa(e)rdeSile(e)s van 
Amsterdam en begon doe seer bard te doyen, 
Journ. Caeskoper, 23 Mrt. 1674. Peerde
sleesen, Hs. (aO 1728). 

Paardeven, znw. vr. Daarnaast Pee r d e ven. 
N aam van verschillende stuJQken land, die 
eertijds tot paardeweide dienden. - Vgl. VEN. 

11 De Paerdeven, anders ghenaemt Aem-Iandt 
(te W.-Zaandam), Priv. v. Westz. 544 (aO 
1643). De Peerdeven (op de Koog), Koopbrief 
(aO 1724). 

paardjesket, znw. vr. Ook pee r d jes ket, 
Daarnaast pee r dj e ket. Paardje rijden, 
zeker kinderspel, waarbij de een voor paard 
speelt en de ander voor voerman. Vgl. KET. 11 

Willen we peerdjesket doen? 
paars, bnw. Daarnaast pee r s. Zie de wdbb. 11 

Een peerse jurk. - De vorm pee r s wordt ook 
elders gehoord. 

paart, znw. onz. Part, gedeelte. Thans weinig 
gebruikelijk; men zegt gewoonlijk par t. 11 

Hij betaalt bij paartjes (kleine gedeelten). 
Elders in N.-Holl. spreeM men van "een 

paap - Padland 

boterham in paartjes snijden" (Taalgids 2, 
119). - Ook in de naam van stukken land. I1 

Het Groote paart (te Wormerveer). Het Kleine 
paart (te Zaandijk). Door verwarring met 
p a a r d werden deze namen in de 19de eeuw 
(b.v. in verkoopbiljetten) 'ten onrechte met een 
d gesohreven. Zie ook: tGerechte derdepaert 
vant smalle laycveentgen, Hs. U. 19, fO 17 V O 

(Assendelft, aO 1579), provo archief. t"Paertgen 
van de caech van Anna Ghysen, Polderl. As
send. I JO 329 VO (aO 1600). Syn paert inde 
meed aende worff, aid., fO 331 rO. - De vorm 
p a art komt in de 16de en 17de e. ook elders 
in Holt voor; zie b.V. KIL. "p a e r t, pars, 
porfio", en OUDEMANS, Wdb. op Hooft 240. 

paartjès, znw.; zie PEERT]ÈS. 

Paaske, znw. onz. Naam van een stuk land in 
de Kalverpolder. 11 Het Paaske. 

pad (I), znw. onz. Zegsw. Pad 0 f g a a n (met 
hoofdtoon op of), het pad afgaan, naar huis 
gaan, van de knechts op een molen. iI Ik gaan 
pad of. Zie zo, de zeilen achter de klamp en 
pad of. - (H e t p.a dof 'g a a n, ook voor 
weggejaagd worden. 11 Toe 'et uitkwam, dat-i 
'estolen had, most-i 'et pad of. - Vgl. de 
salI1enst. KATTE-, PAARDE-, PANTE-, PAPE-, 

PLANKE-, POELER-, RELKE-, SLIM-, SLUIS-, WEER

PAD. 

pad (H), znw. vr.; zie POD. 

Padakker, znw. m. Naam van een stuk land te 
Assendelft; waarschijnlijk een akker, waarover 
een pad liep. Thans 'Onbekend. 11 Floris 
Pietersz. padt-acker (in Jan Claes Nielen
weer), Maatb. Assend. (aO 1633). 

Pad laan, znw. vr. en onz. Benaming voor het 
Wormerveerder pad, de weg tussen Krom
menie en Wormerveer. De Pad I a a n, die 
thans een brede rijweg is, was vroeger een 
on:betekenend pad, aangelegd over de wei
landen en nog niet door sloten daarvan ge
scheiden, een laan dus; zie LAAN I. Deze laan 
zal Padlaan zijn genoemd, omdat zij van het 
Wormerveerder pad te Krommenie voerde 
'naar het Krommenieër pad te Wormerveer. 11 

Een huis op de Padlaan. Me dochter woont 
op Padlaan. Een huys en Erv staande en ge
legen te Crommenie op het Padlaan, Hs. 
(Krommenie, aO 1796), provo archief. - Aldus 
heet alleen het gedeelte van de genoemde weg 
dat 'Onder Krommenie ligt, tot aan de veer
,brug over de Nauernase vaal1t. Het vervolg 
heette vroeger het Padje, maar nadat het een 
brede weg werd Wormerveerder pad (of weg). 
- Ook als naam van stuklken land, die aan het 
Wormerveerder pad zijn gelegen. 11 Padt-laan, 
Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 26. 't Padtlaan, 
aid. (aO 1680), JO 16. 

Padland, znw. onz. Naam van verschillende 
stJukken land, die aan een pad zijn gelegen. I1 

Het Padland (te Wormer aan het Zaandammer 
pad; idem te Zaandijk aan het Guitspad). -
Ook als naam van land onder Wormerveer 
aan het in het vorige artikel genoemde pad. 



padmeester - panen 

padmeester, znw. m. De persoon, wien het toe
zicht op het onderhoud der paden en land
hoofden is opgedragen en die de daartoe be
nodigde gelden van de belanghebbenden int 
(Assendelft). - Zie verder 'Op WEELMEESTER. 

paf, znw. vr. Tabak of sigaren van slechte kwali
teit. 11 Ik lust die paf niet. As ik weinig 
duiten heb, koop ik altijd paf, want dan ken ik 
gien dure sigaren 'betalen. - Evenzo elders in 
Holl. - Vgl. Ned., Oost-Fri., Ndd. paf fen, 
luid, hoorbaar roken; sterk smoken. 

pafappel, znw. m. In de as gebraden appel. -
Synon. piepappel, poffer, pogger. 11 Ik lust 
e~ge graag pafappels. 

pais, znw. vr.; zie PEIS. 

pak, znw. onz. Een pak je a n de 'k a ars, de 
verkoolde pit, die de kaars flauwer doet 
branden. Thans weinig gebruikelijk 11 Snuit 
de kaars ers: er zit 'en pakkie an. - V gl. 
STAD PAK, VERKLEDERSPAJC 

pakker, znw. onz.; vgl. BOVEN-, ONDER-, PAPIER

PAKKER. 

pal, znw. m. en onz. In verkl. p a I t je. Een 
klamp, om een spil of een rad vast te zetten 
en te beletten dat dit terugdraait. Bij de as 
van een windmolen, aan een weef touw, enz. 
Zie de wdbb. 11 Zet 'et pal der op. - Zegsw. 
E rna g een p a I t j e 0 p zet ten, iets nog 
sterker maken, het nog meer voorzien. Dik
wijls overdr. gebruikt. I1 Ik vertrouw 'et niet 
recht, ik zet er nog 'en paltje op (als men de 
door de partner gespeelde kaart niet hoog 
genoeg acht en er dus een hogere op legt). -
Een p a I t j e ver der, nog wat verder. Het 
pal in de kap van een molen, waarmee de as 
wordt vastge,zet, grijpt in het kamrad. Als nu 
de molen bij het in het kruis zetten wat te kort 
staat, laat men het pal nog een kam verder 
vallen, en zegt: hij moet nog een paltje verder. 
Dit "nog een paltje verder" wordt ook overdr. 
gebruikt en men hoort b.v. iemand, die in een 
doorlopende spoorwagen komt, zeggen: 't Is 
hier te vol, we gane nog maar 'en pa1tje 
verder. - Zie PAL TOUW en vgl. PALTER. 

paljas, znw. m.; zie PIAS. 

palter, znw. m. Bij de houtzagerij. Een grote 
haak met een ring om balken te kantelen. De 
p a I ter wordt dan 'Om de bal'k geslagen en 
een spaak door de ring gestoken, waarmee dan 
de ba}k wordt omgekanteld. - Het woord is 
thans weinig gebruikelijk. 11 8 Rollen, 3 pal
ters en 1 penter met zijn ,touwen, Invent. hout
zaagmolen (aO 1809), Zaanl. Oudhk. - Vgl. 
Oost-Friesl. pa 11 e r, dat naast en in dezelfde 
bet. als pal wordt gebruikt (KOOLMAN 2, 695). 

paltouw, znw. onz. In windmolens. Het touw, 
waarmede het pal van de as wordt wegge
trokken. 

paltrok, znw. m. Zeker soort van houtzaag
molen. De pa H rok heeft een houten, 
meestal zwartgeverfde bekleding, die aan een 
wijde, brede man~el doet denken, en staat op 
rollen, zodat 'bij het naar de wind zetten de 
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gehele molen wordt rondgedraaid. Ook elders 
in 'Ons land en in Oost-Fries I. vindt men 
p a I t rok ken. Zij zijn zo genoemd naar hun 
.gelijkenis met een pa lt rok, tabbaard, een 
thans verouderd manskledingstuk, dat onder 
deze naam reeds in de latere middeleeuwen 
voorkomt. V gl. FRANCK 715 op pal t rok. 

pampelen, zw. ww., intr. - 1) Slampampen, 
slempen 11 Ze hebben weer de hele avend 
zitten pampelen. - Vgl. DE JAGER, Freq. 1, 
438. 
2) Met de benen zwaaien, van een klein kind, 
dat op een te hoge stoel zit, zodat de voeten 
niet op de grond komen (de Koog). 11 Hij zit 
mit zen beentjes te pampelen. - Bij WOLFF en 
DEKEN komt p a m pel e n voor in de zin van 
drentelen, slenterend lopen; zie DE JAGER, 

Freq. 1, 455. - Vgl. PAMPZAK. 

pampier, znw. onz.; zie PAPIER. 

pampzak, znw. m. Daarnaast in de Wormer 
pa m p zak k e r. Iemand die sabbig, zout
zakkig loopt. 11 't Is zo'n pampzak. - In de 
17de e. ook als bijnaam. 11 Jan Claesz. Pamp
sack (te W.-Zaandam, aO 1617), Hs. T. 53, 
f O 318 vO, provo archief. - Het woord komt 
ook bij de 17de-eeuwse Amsterdammers voor. 
11 Hoewel hy een luye ende trage pampsack 
was, soa hield hy hemselven nochtans voor 
rasch ende snel, VONDEL (ed. VAN LENNEP), 1, 
432. - Vgl. PAMPELEN. 

pampzakker, znw. m.; zie PAMPZAK. 

pan, znw. vr. Verkl. pan t je; vroeger ook 
pan j e. Zie de wdbb. - Ineen pelmolen. De 
ijzeren bak, waarin met vier wiggen de put, 
waar het steenspil op draait, is bevestigd. De 
pan rust op de pars. 11 De pan zit vol stof, hij 
mag nodig 'eleegd warre (worden). - Bij de 
broodbakkerij. Een langwerpig vierkante doos 
of trommel zonder deksel, waarin hrood 
wordt gebakken; ook t rom meI, en elders 
blik genaamd. Vgl. PANNEBOL. - Zegsw. De 
pan n e n van 't dak go 0 i e n, (van een 
zieke) zwak worden, achteruitgaan. 11 Ze gooit 
de pannen van 't dak (zij verzwakt erg). Na 
zijn laatste ziekte heb-i pannen of'egooid (is 
hij afgevallen). - Ie man d dep a n a a n
ja gen, hem de pest aanjagen, treiteren. 11 

Nou ik dat weet, zei ik 'em de pan anjagen! 
Evenzo in het Stad-Fri. - D a a ris kr u i t 
op dep a n n e n (waarschijnlijk voor d a a r 
[s kr u i top dep a n, nl. van het geweer, 
zodat er weinig nodig is om het te doen ont
ploffen), hij vat licht vuur, heeft zijn woordje 
klaar, is bij de hand. - Vgl. verder de samenst. 
PANKOEK, PANNEBRUILOFT, PANNEVIS, PANNE

VLEES en LAADPAN. 

panen, zw. ww., intr. - 1) Hard lopen, rennen 
(Krommenie). - Zie synon. op KIELEN Il. 11 

Kom nou jongens, panen! - Vgl. PAANDEREN. 

2) Heen en weer slenteren langs het dorp, van 
de ene brug tot de andere (Krommenie). -
Synon. slierten. 11 Wat benne ze weer an 'et 
panen; je :ken wel zien, dat 'et zundag is. 
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pankoek, znw. m. Pannekoek. 11 Zie de wdbb. -
Zegsw. Ze kennen me'kaar me,t een 
war mep ank 0 e k bel 0 pen, ze wonen zo 
dicht bij elkaar, dat ze een pannekoek warm 
van het ene huis in het andere kunnen brengen. 
- Een ver 5 tel dep ank 0 e k, schertsende 
benaming voor een pannekoek met spek. -
Evenzo in samenst. pan koe k spa n. - De 
vorm pan koe k is ook in Friesl. gewoon. 

panlat, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als naam 
voor langwerpige repen taai-taai. 11 Ik heb 'en 
cent 'ekregen om panlatten te kopen. - Over
drachtelijk ook voor een zeer laag en mager 
persoon. I1 Zo'n panlat. 

pannebol, znw. m. Zeker soort van brood. Een 
langwerpige bol, die in een pan (zie aldaar) 
wordt gebakken. Synon. trommelbol. - V gl. 
BOL. 

pannebruiloft, znw. vr. Kliekjesdag; middag 
waarop de restjes eten der vorige dagen wor
de/! opgewarmd en opgegeten. Synon. proldag. 
11 't Is vanmiddag pannebruiloft. 

pannevis, znw. m. In verkl. pan n e v i s s i e. 
Daarnaast pan t j e v i s. Stokvis, aardappelen 
en mosterdsaus in een schoteltje door elkaar 
gestoofd. Ook wel gestoofde kabeljauw of 
schelvis. I1 We hebben vanmiddag 'en panne
vis. Ik vind zo'n pannevissie nag lekkerder as 
de schellevis vars. - In dezelfde zin zegt men 
in Gron. pan j e v i s (MOLEMA 318), in 005t
Fries!. pan t j e fis 'k (KOOLMAN 2, 701). 
Elders is een pan n e v i s een gebakken 
visje. 

pannevlees, znw. onz. Schertsende benaming 
voor zekere alledaagse meelspijs, die ook 
p a uwe v lee s wordt genoemd. Meel in 
water gekookt. - Zie synon op TROET. 

pans, znw. vr.; zie PENS. 

Pantepad, znw. onz. Naam van een pad te 
O.-Zaandam. 

*panteren, zw. ww.; vgl. VERPANTEREN. 

pantjevis, znw. m.; zie PANNEVIS. 

pap, znw. vr.; vgl. ~PpEN en PAPPERIG, en zie 
de samenst. APPELEPAP, KLADODDERTJESPAP en 
PAPSCHUITJE. 

papegaai, znw. m.; vgl. een zegsw. op KOP. 

Papekamp, znw. m.; zie PAPELAND. 

papeland, znw. onz. Land dat toebeJlOort aan 
de pastorie van een kerk en waarvan de op
brengst bestemd is voor de paap. Vgl. KAP

PELLERIJ en KOSTERLAND. - Thans verouderd 
en alleen nog over in de naam van verschil
lende landerijen. Ook onder Wormer ligt een 
stuk weiland, dat aldus heet. Vele dezer pape
landen zijn in later :tijd van de kerk ver
vreemd. :! Wij senden hier nevens volgens 
UEd. Groot Mog: begeerte een perfecte Lijste 
vande papelanden of1!e pastoryegoederen onder 
onse bedrijve gelegen, Brief v. d. Notaris Pas 
(aD 1659), archief v. Assendelft. (AO) 1645, 
den 3 May, is Pieter Jansz. Egges in den Here 
gerust en hedt aan de kerk van Zaandijk be
sproken en gemaakt 2 stukken papeland, 

pankoek - papperig 

Notariele akte (aD 1647), Zaanl. Oudhk. Het 
Papeland (aan het Guitspad te Zaandijk), 
Koopbrief (aO 1774). Het Papelandt (te Krom
menie, op de Vlus), Polderl. Kromm. (aO 
1680), fO 5. - Vgl. verder: Die Papencamp 
(onder Assendelft, in Buitenhuizen), Polderl. 
Assend. I (aO 1599). De papestolp (op het 
Kalf, wel een stuk land, waarop zich een 
boerestolp bevond), Polderl. Oostz. I (17de e.). 
Papen·uiterdijk (rietland onder O.-Zaandam), 
Custb. (aO 1746). De Papeven (te Zaandijk). 
tPapeweer (te W.-Zaandam), Hs. T. 49 fO 152 
r O Cao 1593), provo archief. Het papenweer 
(idem), Polderl. Westz. I fO 100 (aO 1628). 

Papepad, znw. onz. Naam van een pad te 
Zaandijk en te Zaandam. Bij dit laatste ligt de 
Pap e pad s I u i s. - Vgl. PAPELAND. 

Papestolp, Papeven, znw. vr.; zie PAPELAND. 

Papeweer, znw. onz.; zie PAPELAND. 

papier, znw. onz. Daarnaast pa m p ier. Zie 
de wdbb. 11 Wit pampier en blauw pampier. 
He!lidrick Cornelisz. Pampier (te Krommenie, 
aO 1673), Hs. W. 24, archief v. Krommenie. -
De vorm pa m p ier is ook elders gebruikelijk 
en komt in de 17de e. ook in de schrijftaal 
voor; vgl. VAN HELTEN, Vondel's Taal, § 31; 
NAUTA, Taalk. Aant. op Bredero, § 44 n. 
Evenzo vindt men reeds in de Middeleeuwen 
in 00r1. v. Albr. 265 (aO 1399): "III boec 
panpiers". 

papieren, bnw.; vgl. pap ier e n zo I der op 
ZOLDER. 

papiermaker, znw. m. Iemand die papier maakt, 
zowel de fabrikant als de knecht. - In verkl. 
pap ier mak e r t je, een borrel, bestaande 
uit jenever met stroop. Thans verouderd. 11 

Heb je ook trek in een borreltje? Ik heb 
anders een lekker papiermakertje in de kast 
staan, Bloem van Zaandijk 42. 

papiermakersmaand, znw. vr. Een maand van 
4 weken, waarvan er dus 13 in een jaar gaan. 
Zo genoemd omdat de papierfabrikanten bij 
zulke maanden rekenden. 11 Ik reken bij pa
piermakersmaanden. 

papierpakker, znw. m. Een knecht op een 
papiermolen, be/ast met het inpakken van her 
papier. 11 Daar zijn 1!Wee papierpackers, deen 
onderpacker en de andre opperpacker, Hs. 
(18de e.), verz. Honig. 

pappen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. Bij 
glazenmakers. Der u i ten pap pen, ze aan 
de randen met weke stopverf (pap) bestrijken. 
voordat ze in de sponning van het raam wor
den gezet. 11 Je moete de ruiten eers,t goed 
pappen (of in de pap leggen), voor je ze der 
in zet. - Zegsw. 't 1 spa p pen en war m 
hou den, gezegd als men druk in de weer is. 

11 "Jongen, jongen, wat heb-je 't drok." "Ja 
hoor, 't is pappen en warm houwe." Soms ook 
pap pen e n nat hou den. 

papperig, bnw. Pappig, week, bol, van de 
grond. I~ Dat stuk land is ok niet veul waard, 
't is zo papperig. 't Land is nag te papperig, 



papperig - patoot 

'et ken 'et vee niet dragen. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 78). 

papschuitje, znw. onz. Een ondiep tinnen bakje, 
met een mondje, waarmee aan kleine kinde
ren de pap wordt ingegoten. - Het heeft 
enigermate de vorm van een roeischuit je; van
daar de naam. 

parelen, zw. WW., trans. Een der bewerkingen 
bij het gort pellen. De garst tot fijne ronde 
korreltjes maken. 11 Ze ben an 't parelen. -
Vandaar geparelde of pareldegarst, 
parelgarst, en par e I d ega r s t e brij, brij 
van parelgarst gekookt. - Ook elders gebrui
kelijk. 

paring, znw. vr. In de bouwkunde. Vitting; de 
schreef die over een aantal aaneensluitende en 
pasklaar gemaakte delen getrokken wordt, om 
de wijze waarop zij aan elkaar sluiten later te 
kunnen terugvinden. Gewoonlijk geeft men 
aan de par i n g de vorm van een driehoek, 
soms ook van twee driehoeken om elkaar. 11 

We zeIlen der voor sekuriteit maar 'en paring 
opzetten, aars mochten we 'et niet weer an 
mekaar passen kennen. - Par i n g is ook 
elders gebruikelijk; zie BERG HUIS, Onze Betim
meringen 106. 

park, znw. onz. Zie de wdbb. en vgI. de samenst. 
WOOSPARK. - Ook 1) Een par k dij k, afge
perkt stuk of vak van een dijk, dat door 
één persoon gemaakt en onderhouden moet 
worden. Synon. bon. 11 Ik wil 'et park dijk, 
dat bij die molen hoort, niet verkopen. Wordt 
verpacht het hooien van twee parken dijk. 
Voort vande Groote-Sluys of westwaerts aen, 
~ot dat eerste Huys daer Heertgen in plach te 
wocnen tot den Drempel toe, die daer tus
schen dat voirsz. Parck in-ghestoeLt wordt, die 
sal hebben van elcke Madt drie voet, Pril'. v. 
Westz. 116 (aO 1569). - Te Assendelft wordt 
de Nieuwendijk, die zich over een lengte van 
omsl'reeks 700 m in rechte lijn uitstrekt, bij 
de dijkschouw meestal als "het rechtuite 
park" aangeduid. 
2) Een par k(j e) net ten, een stel visnetten, 
zes stuks. 11 Geef ers 'en parkie netten an. 
Een parkje zijden baarsnetten. 

parlevinken, zw. ww., trans. Handelen, ver
richten. Zie PARLEVINKER. 11 Ik kom ers kijken, 
of er nag wat te parlevinken is. 

parlevinker (met hoofdtoon op vink), znw. m. 
Minachtende benaming voor een kleinhande
laar in grutterswaren en veevoeder. 11 't Is 
maar 'en parlevinker. Zo'n parlevinker ken-je 
ok nooit vertrouwen. - Eertijds ook par I e
v i n k, dat in de 17de eeuw als bijnaam voor
,komt. IIIMartii Pieter Jakopsz. met ParIe
vinks Gu(e)rt getrout (d.i. met Guurt, de 
dochter van Par!(WÎnlk), Jaurn. Caeskoper, 
1 Mrt. 1671. - Het woord is ook elders be
,kendo Gewoonlijk verstaat men er onder een 
kleinhandelaar te water, die in allerlei waren 
sjachert. Ook zijn schuit heet par I e v i n 'k e r, 
in N.-Hol!. parlevin,kbok, en hij ,gaat 
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uit par I e v i n ken. Vgl. Navorsc/ler 3, 62 
(N.-HoU.); 4, 28 en 41, 497 (Haarlem); 42, 
550 (Oud-Beierland); Noord en Zuid 3, 117 
en 183 (Vlaardingen); MOLEMA 318 (Gron.); 
KOOLMAN 2, 703 (Oost-Fries!.). Het woord is 
nog niet bevredigend verklaard. 

par/ot (met klemt. op lat), znw. onz. Daarnaast 
per lot. Aandeel, portie. 11 Dat is je parIot, 
meer krijg-je niet. Hij heb zen perIot. Zie zo, 
ik loof dat ik nou me parlotje heb (al wat mij 
hoort bijeenheb). - Ook in andere dialecten 
is par lot, per lot in dezelfde zin gebrui
kelijk. In het Mnl. komt peri 0 t voor in de 
bet. kapittel. Zie Tijdschr. 3, 213, en vgl. 
OUDEMANS op per lot. 

Parmezaander, znw. m. Parmezaanse kaas. -
Over dr. ook een hoofd, dat er uitziet als een 
Parmezaander; kletskop, zeer hoofd. Ook 
iemand met een kletskop. 11 Hij heb 'en 
Parmezaander. - 't Is 'en Parmezaander. 

pars, znw. vr.; zie PERS. 

parseleinmolen, znw. m. De betekenis blijkt 
niet met zekerheid. Misschien is bedoeld een 
molen die de grondstoffen voor het porselein 
maalt, een schilpmolen. 11 Jan Popz. doot
gevallen van de parselijnmoolen, die dou (doe, 
toen?) afgebrooke werd, Journ. Caeskoper, 22 
Mei 1669. 

part, znw. onz.; vgl. PAART. 

parte (uitspr. parta), znw.; steeds met het onbep. 
lidw. Een deel. 11 Geef me nog maar 'en parte. 
- Ook als telw. Sommige, enige. 11 Parte men
sen trekken nooit geen zondagse kleren an. 
Parte appels 'ben helegaar verrot. - Op 
dezelfde wijze zegt men elders par tij, pa r
tie; b.V. in Overijsel "p art i e, sommige; 
par tie weg gen s, op sommige plaatsen". 
(TE WINKEL, Nieuw Taalk. Magaz. 4, 236); 
in het Fri.: par t ij (p art y) win sen (Sch. 
t. W. 2, 238); in Oost-Friesl.: par t é min s
ken, part é fel d, par t é m à I (KOOLMAN 

2, 704); in de Transvaal par t ij wo 0 r d e, 
mense (0. Volkst. 3, -Wfl). - Parte is dus 
vervloeid uit par t ij, met het accent op de 
eerste lettergreep; zie PARTIJ. 

partij, znw. vr. Zie de wdbb. In de zin van 
hoeveelheid koopwaren heeft het woord vaak 
de klemt. op de eerste lettergreep. Vroeger 
schijnt deze accentuering ook in andere bet. 
van het woord gewoon te zijn geweest, zodat 
par t ij tot par t e kon vervloeien; zie PARTE. 

11 Een partij lijnzaad. 
pas, bijw.; zie een zegsw. op MEID en vgl. 

PASJES. 
pasjes (uitspr. passies), bijw. Verkl. van pas. 

Zo even. 11 Hij heb hier passies nog 'eweest. -
Evenzo elders in Hall. (BOUMAN 79; Taal- en 
Letterb. 5, 198). 

pastoor, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als volks
naam voor de zeemeeuw: pas t oor of 
pas toa r van E g m 0 n d. 

patoot (met klemtoon op toot), znw. vr. Een 
vrouwspersoon dat er vreemd of lelijk uitziet. 
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11 Kijk ers, wat 'en patoot. Zo'n malle patoot! 
Wat doet zo'n ouwe patoot er ok bij. Zukke 
patoten moeten niet meer mit de jonk,ies 
(jonge mensen) meedoen. - Ook: mali e 
pat 0 ,t e n (p e tot en), gekke kuren, grap
pen. 11 Hou op mit je malle patoten. Hij heb 
mit zen malle paroten de boel weer in de war 
'estuurd. - Soms ook pet 0 ter s. 11 Wat ben 
dat nou voor malle petoters? 

Pauw, mansnaam; verkorting van P a uwe 1 s, 
P a u 1 u s. - Zegsw. 't 1 s een P a u w t j e 
Se k u u r, een sekuur broekje. - Iet s 'e n 
s t ree k van P a u w .g e ven, iets met de 
Franse slag doen, iets slordig en half ver
richten. 

pauweborst (uitspr. pauwabàrst), znw. vr. Hetz. 
als pauwevlees, troet; zie aldaar. 

pauwevlees, znw. onz. Schertsende naam van 
zekere meelspijs. Meel in water gekookt. Zie 
synon. op TROET. - Te Oud-Beierland zegt 
men in dergelijke zin p a uwe b 0 u t. 

peekstok, znw. m. Als bijnaam van een bewo
ner van het dorp Zaandijk. Thans verouderd. 
11 Jan Jansz. Peeckstok op de Saendijok, Hs. 
(aO 1615), arohief v. Westzaan. - In 17de
eeuwse kluchten wordt gesproken van de 
pek s tok als attribuut van Heintjeman 
(Heintjepik, de duivel). VgI. b.V.: De kox, die 
katten en honden veur haasen en konijnen 
verkoopen, worden er (nI. in de hel) estroopt 
en an 'et spit estoken, en mit Heyntjemans 
peckstok bedoopt, VAN VLOTEN, Ned. Klucht
spel.", 3, 68. 

peer, znw. vr. Ook: muilpeer, slag, klap. 11 Hou 
je bek, of ik zeI je 'en peer geven. - V gI. de 
samenst. FOPPEPEER, PEREJOTTER, PEREMESOP. 

peerd, znw. onz .. ; zie PAARD. 
peers, bnw.; zie PAARS. 
peertjès (met klemt. op jès), znw. Daarnaast 

soms p a art j è s. Benaming van zeker jongens
spel. 11 Haasje-over springen (Krommeme). 11 

Toe jongens, peertjès. - De vorming van het 
woord is niet duidelijk; misschien schuilt er 
peerd, paard in. Vgl. peerdeken wel 
b ere y d t bij KIL. als een der benamingen 
voor bok-bok-stavast. - Synon. loopstien-vort; 
zie STEENTJEVORT. 

pees, znw. vr. Zie de wdbb. - In oliemolens. 
Een stuk leer dat met een pen (de pee spe n) 
in de slagbeitel is bevestigd en dient om deze 
naar boven te trekken. Hiertoe zal men vroe
ger een pees gebruikt hebben. - Zegsw. a a n 
dep e e s moe ten, aan het werk moeten. 1I 

'k Wou dat 'k van ochend nou maar es uit
rozen kon, maar ik zeI wel weer gauw an de 
pees moete, Sch. t. W. 280. Vgl. het bij de 
17de-eeuwse Hollanders voorkomende ww. 
p es e n in de zin van werken (OUDEMANS 5, 
577). 

peespen, znw. vr.; zie PEES. 
peet, znw. vr. Verkl. pee t je. Tante, meestal 

bejaarde tante. 11 Ik gaan na peet Marij. De 
peten worre (worden) oud en stuntelig. 1659, 

patoot - peeuwer 

den 19 Desember gestorve Sijtie Arians ... 
moed(e)rs peet; 1673, 16 Juni Peetie van 
Akersloot gestorve, Journ. Caeskoper. - Zegs
wijze 't 1 sof j e m i t j epe e t jen a den 
H a a g moe t e, wat ben-je netjes, wat ben-je 
mooi aangekleed. - Ook oude vrouw in 't 
algemeen. 11 Dag, peet (als groet onder het 
voorbijgaan). - Pe e t in de zin van tante is in 
geheel N.-Holl. gebruikelijk (Navorscher 7, 
161; BOUMAN 79) en ook elders bekend, b.v. in 
Groningen. Evenzo vindt men het in de 17de 
e. bij VONDEL. 11 De moêr om 't kint begaen, 
de zuster om den broêr, de peten om hare 
neven, Leeuwendalers 641. In de algemene 
taal is pee t doopmoeder, peettante. - Vgl. 
PEET-MAR IE-STIK, PEETZEGGER en PEETJESVEN. 

Peetjesven, znw. vr. Naam van een stuk nes
land in Buitenhuizen, onder Assendelft. Thans 
onbekend. 11 Peetkens ven, Polderl. Assend. I 
fO 20 r O (aO 1599). Marij Jacobs, genaemt 
Peetges ven, Maatb. Assend. (aO 1635). -
Evenzo heet een ander stuk land "Petemoey
tges ven" (in het Vroonweer), Maatb. Assend. 
(aO 1635). - Vgl. meer dergelijke benamingen 
op OOTJE II. 

peet·marie-stik (met klemt. op peet, ma en 
stik), znw. onz. Een snede brood met een 
beschuit er op (Zaandam, doch niet algemeen). 
Vgl. STUK. Zulke stikken (boterhammen) zullen 
eertijds door een peet Marie aan haar neven 
en nichten gegeven zijn. - Hetzelfde heet ook 
een domineesbroodje. 

peetzegger, -zegster, znw. Neef, nicht. Fra. 
neveu, nièce. Zie PEET. 11 Och, 't is 'en peet
zegster van me. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(nouMAN 75). - Vgl. OOMZEGGER. 

peeuw, znw . .Alleen in de uitdr. dep e e uwe n 
zijn (of gaan) dood (of zijn er uit), 
gezegd van iemand die doodaf is van ver
moeidheid, of zich niet kan roeren van de 
slaap. I1 De peeuwen ben dood bij Antje, 
breng 'er maar te bed. We hebben toch zo 
'elopen, de peeuwen benne totaal dood! Nee, 
hoor, de peeuwen ben nag niet dood, der is 
nag geluid uit te krijgen (als een slaperig kind 
gekrieuweld wordt en schreeuwt). De peeuwen 
ben der geheel uit. 

peeuwen, zw. WW., intr. Daarnaast pi e uwe n. 
- 1) Bij vissers. Smakken; zeker vreemd ge
luid, dat vissen voortbrengen, als zij op het 
droge liggen. Vooral van karper, zeelt en aal. 
11 Wat leit die korper te peewen. 
2) Klaaglijk spreken of schreien, zeuren. 11 

Bezeer je je vingertje, zoet; nou peeuw maar 
niet zo hoor, 't zeI zo'n pijn niet doen. Och, 
wat 'en kruidje-roer-me-niet, dadelijk maar 
pieuwen, hè. Hij leitaltijd te pieuwen. - Ook 
elders in Holl. bekend. - Vgl. PEEUWER, 
PEEUWERIG, PEEUWIG. 

pee uwer, znw. m. Daarnaast pi e uwe r. - 1) 
Iemand die altoos klaagt en zeurt. Zie 
PEEUWEN. 11 Och, 't is zo'n pieuwer. 
2) I ets dat tenger en klein in zijn soort is. 11 



peeuwer - pentelentig 

Een peeuwer van 'en 'kindje. Wat 'en pieuwer
tje (eell zwak kind, een klein potloodje, enz). 
- Evenzo spreekt men in Oost-Friesl. van 'n 
pêfke (pêwke, péweke) fan 'n kind 
(KOOLMAN 2, 708). Vgl. PEEUWERIG. 

peeuwerig, bnw. Daarnaast pi e uwe r i g. 
Klein, min, nietig, tenger. Zie PEEUWER. 11 

Van wie is dat peeuwerige kindje? wat ziet 'et 
er naar uit. Kijk ik ers 'en pieuwerig griffie 
hebben? - Evenzo in het Ndd. p e w e r i g, 
zwak, bleek, ziekelijk (SCHÜTZE). 

peeuwig, bnw. en bijw. Gewoonlijk in de vorm 
pi e u wig. Lief en klein. Vgl. PEEUWERIG en 
PEEUWEN. 11 I'k heb toch zo'n pieuwig messie. 
Wat 'en pieuwig kindje. Dat jurkie staat 
pieuwig (pittig, lief). - Soms ook in verkl. 
als znw. pi e u wig je (tlitspr. pieuwachie), 
een kleinigheidje. 11 Zo'n pieuwechie is de 
moeite niet waard. 

peggepoeltje, znw. onz. Raampje van een tuin
huisje (Koog, Zaandijk). Weinig gebruikelijk; 
wellicht een woord uit de kindertaal. 

peghout, znw. onz. Een onderdeel van een 
schaaf. De houten spaan, waarmee het schaaf
ijzer wordt vastgezet. Zie synon op SCHEG

HOUT. 

pei, znw. vr.; zie PAAI. 

peinzen, zw. ww. Zegsw. Hij p e ins t wa a r 
de deur (of het dakvenster, de 
sc h oor s tee n) moe t kom e n (van 
iemand die in gedachten verzonken is). 

peis, znw. vr. Ook p a i s. Alleen in de uitdr. 
dep eis te ken e n (of dep a i s mak en), 
vrede sluiten. 11 Geef mekaar 'en zoen en 
teken de peis maar weer. - P a i s, p eis, uit 
Ofra. p a i s, Fra. p a i x, is volgens VAN DALE 

verouderd; in de 17de e. en de Middeleeuwen 
was het woord zeer gewoon. - Soms ook voor 
rustplaats, bij kinderspelen; synon. honk, met. 

11 Je magge me hier niet takken: ik ben op 
peis. - In deze ZiÏn 'Ook te Amsterdam. 

Peisschers, znw. Naam van een stuk land op 
het Kalf. 'Vhans waarschijnlijk onbekend. 11 

De peysschers, Polder!. Oostz. I (17de e.). 
pekel, znw. vr.; vgl. een zegsw. op KALFSVLEES. 

pellen, zw. ww.; zie de wdbb. en vgl. NEUTJE

PEL. - De doppen en wat verder bij het pellen 
van de verschillende graansoorten afvalt 
onderscheidt men door de volgende benamin
gen. Van gars! verkrijgt men achtereenvolgens 
dop pen, rel mee I, pel mee 1 en par e 1-
mee I; van rijst dop pen, A-, B-, C-, D
mee 1 (of andere dergelijke merken meel) en 
lood jes mee 1, van boekweit dop pen, 
pep eren b ree k mee 1, van tarwez e m e
I e n, van rogge g r a n d. 

pels, znw. vr. 1) De gezamenlijke rokken die een 
vrouw aanheeft (de Wormer). 11 Me pels is 
helegaar nat 'reegend. Die zeilen ook 'en 
smerige pels thuis brengen. Kijk me pels ers 
vuil wezen (waarop de spreekster haar rokken 
toont). - Zegsw. Het g a a top oh e t r 0 m
meI e n van dep els 0 f, op goed geluk, 
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op de bonnefooi; gezegd als men iets doet, 
zonder nauwkeurig te passen en te meten. -
Pel s voor vrouwenrokken hoort men ook 
elders in N.-Holl. (Hs. Kool) en in Friesl. 
(DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 321; ROOS

JEN, Merkwaardigheden v. Hindeloopen 92). 
In N.-Holl. kent men pel S in de ZJin van 
vrouwenonderrok en is zie hno e m en n a a r 
dep els de naam van zijn moeder voeren 
(DE JAGER'S, Archief 1, 340). - Vgl. ook de bij 
de 17de-eeuwse Hollanders, b.V. bij HOOFT, 

Warenar 730, voorkomende uitdr. 0 n der 
dep els moe ten, onder de pantoffel raken, 
eigenlijk de vrouwenrokken moeten aantrek
ken, terwijl de vrouw "de broek aanheeft". 
De "broek" is de mansbroek (zoals men weet 
droegen de vrouwen eertijds zulk een kleding
stuk niet), die hier de macht in huis vertegen
woordigt. - Over pel s in de zin van vrou
wenrok zie men thans ook STOETT in Taal en 
Letteren 7, 192. - De vrouwen (op het Scher
mer-eiland) droegen pelskens, om de middel 
met een randt van roodt koleur;... in de 
voor-schoot was 't met 'en lap Roodt·sohaar
laken of ander Kraproodt beset, SOETEBOOM, 

S. Arc. 501. 
2) Aan molens. Het onderste gedeelte van de 
rieten bekleding der bovenkruiers, dat over het 
onderachtkant oversteekt. 

peluw, znw. vr.; zie PEULUW. 

pen, znw. vr. Verk!. pen t j e. Zie de wdbb. 
Zegsw. Van dep e n (of dep e n n e n) zij n, 
in de war, van streek zijn. Het beeld is mis
schien ontleend aan het breien. 11 'Et weer is 
van de pen (het is los, buiig weer). - VgI. de 
samenst. BOLDER-, KRUIS-, MARREL-, PEES-, 

ROLLE-, SIGARE-, SLAG-, SPAT-, STEEN-, STUUR-, 
\VALPEN. 

penauweger, znw. m. Pen boor. Zie op SLUIT

AU\VEGER. 

pen-en-inkig, bnw. In de uitdr. p e n-e n-i n k i g 
k ij ken, donker, zwart kijken (van droefheid, 
pijn, knorrigheid). 11 Hè, wat kijk-je weer pen
en-inkig. 

pennemes, znw. onz.; vg!. een zegsw. op KIJKEN. 

pennen, zw. ww., intr. Van vee dat hoogzwan
ger is. Persen, knijpen, schuiven, een natuur
lijk pogen om zich van de vrucht te ontlasten. 
11 De koe pent. 'Et skeep (schaap) leit te 
pennen. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

79) en in Gron. (MOLEMA 320). - In Oost
Fries!. verstaat men onder pen n e n pijn
lijke, stekende aandrang tot ontlasting hebben 
zonder dat deze volgt (KOOLMAN 2, 713). 

pens, znw. vr. Daarnaast soms nog pan s. Zie 
de wdbb. 11 Een dikke pans. - De vorm pan s 
komt oOk. elders in N.-Holl. voor (Pansen, 
Darmen of andere vuiligheid, Keuren v. 
Beverwijk 24, no. 57), alsmede in Friesl., 
Oost-Friesl., Nederduits!., enz.; vgl. KOOLMAN 

2, 700 vlg. In het Mnl. vindt men pan s e. 
pent, znw. vr.; zie PINT. 

pentelentig (uitspr. pentalentach, met hoofd-
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toon op len), bnw. Gevoelig, teer, zwak, 'Van 
een vrouwelijk wezentje, dat het nu eens aan 
de gezondheid en dan weer aan de kleding 
hapert (Krommenie). 11 Ze is zo pentelentig. -
Evenzo zegt men in Gron. pen ter Ie n di g 
voor licht ongesteld, vensterziek (MOLEMA 320). 

*penten, zw. ww.; vgI. UITPENTEN. 

penter, znw. m. Bij houtzaagmolens. Een toe
gespitst, plat ijzer aan een ring, waarmee 
balken uit het water worden gelicht. De 
penter is omtrent 5 cm breed bij 2 cm dikte en 
wordt met de punt van het mes in de balk 
geslagen. Aan de ring, die zich dicht bij de 
punt bevindt, zit een touw, dat over een katrol 
wordt gelegd, door middel waarvan de balk 
wordt opgehesen. 11 3 Palters en 1 penter met 
zijn touwen, Invent. houtzaagmolen (aD 1809), 
Zaan!. Oudhk. - Zie PENTEREN I. 

penteren (I), zw. ww., trans. Bij balkenvlotters 
en houtzagers. Door middel van een penter 
ophijsen, een penter in een balk slaan en deze 
daarna uil het water lichten. Zie PENTER. 11 

Een balk penteren. - Op grote schepen is 
pen ter e n of p u n ter e n het verwerken 
van het anker door middel van een penter
haak, die de ring van het anker vat, als dit 
boven water komt; vgI. VAN DALE op pen t e r
h a a k en de bij DE JAGER, Freq. 2, 457 vlg. 
aangehaalde werken. 

"enteren (11), zw. ww., intr. Sudderen, een sis
send geluid maken bij het koken. 11 Kokend 
spek pentert. Wat staat die gort lekker te 
penteren. - Overdr. ook: In de zon leggen te 
penteren (languit in de zon liggen braden). -
V gl. PENTERIG en UITPENTEN. 

penterig, bnw. - 1) Week, pappig, bol, van de 
grond (de Wormer). 11 '( Land bij de dijk is 
toch zo penterig, de beesten zakken er deur. 
- Evenzo in de Beemster (BOUMAN 79). 
2) Bij vissers. Pen t e Ti g e a a I, dunne, 
schrale aal, die men echter nog verkoopt. Bij 
de penterige aal vindt men soms flinke alen. 

pentje·groes, znw. In de uitdr. pen t j e-g roe s 
doe n, morsen, smeren. 11 Hè, wat ben-je 
weer an 't pentje-groes doen. - Sommigen 
noemen ook iemand die smeert of er smerig 
uitziet een pen t j eg roe s. - Pen t j e
g roe s doe n is op dezelfde wijze gevormd 
als ne u t j e-p e I doe n, noten pellen, d e u r
t j eos c hel doen, aan de deuren schellen, 
enz. Misschien is pen t Ihier het vooral in de 
samenst. a p pel pen t bekende znw. pen t, 
brij, moes, en betekent pen t j e-g roe s 
doe n dus eigenlijk in een brijachtige zelf
standigheid morsen, knoeien. VgI. GROESJE en 
GROEZELEN. Volgens Hs. Kool zei men in de 
vorige eeuw elders in N.-HoIl. in dezelfde zin 
pen t j e-g r 0 0 ~ spe I e n, vooral van kinde
ren als ze zich morsig maakten met modder. 
V gi. GROETJE naast GROESJE. 

Pent jes, znw. meerv. Naam van land op de 
Koog. Thans onbekend. II De Pent jes, Polderl. 
Westz. V fO 56 (18de e.). 

pentelentig - pers 

peper, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook het tweede 
meel dat van de boekweit wordt afgepeld. De 
pep e r is een mengsel van doppen en meel 
en dus zo genoemd naar de kleur. Het is een 
uitmuntend vaI1kensvoeder. 

perebroek, znw. m. Een wijde broek, gelijk die 
door de perejotters gedragen wordt. Hetz. als 
peremesop; zie aldaar. II Wat heb jij 'en pere
broek an. 

perejotter, znw. m.; zie JOTTER. 

peremesop (uitspr. péramasop, met hoofdtoon 
op sop), znw. m. - 1) Scheldnaam voor de 
Vo1endammer perenschippers. Vgl. JaTTER. 11 

Lillike peremesop! 
2) Het meest keIl!menkende kledingstuk van de 
Volendammers: de wijde, niet verder dan tot 
over de knie reikende broek. Ook perebroek 
genoemd. 11 Kijk ers, wat 'en peremesop! -
Overdr. elke broek die te ruim en te wijd is. 
11 Hoe kom-jij an die peremesop; heb-je om 
'en broek 'ehuild? Zo'n peremesop wil ik 
niet an. 
De oorsprong van per e mes 0 p blijkt niet 
met zekerheid. Misschien ontstond het uit 
per e n met sop, d.i. saprijke, sappige peren 
(vg!. sop per d e g roe n t jes als naam van 
een peersoort)en is het dus eigenlijk de uit
roep, waarmee de venter zijn peren te koop 
aanbood. Bij per e mes 0 p in de zin van 
wijde broek denkt men ook aan ,het ww. S 0 p
per e n, te wijd zijn (van kledingstukken). 

peren, zw. ww., intr. Een stevige borrel drinken. 
il Hè, daar staan ze weer te peren. Die ken
nen ook peren (zijn goed van innemen). -
Evenzo in Gron. in de zin van veel drinken, 
soms ook veel eten (MOLEMA 552); in Friesi. 
zegt men: die pee r t 'e m, van iemand die 
drinkt. 

perijkel, znw. onz. Daarnaast prij keI. Gevaar. 
Zie de wdbb. 11 Hij was in prijkeI van te ver
drinken. Een sohipper die met prykel heeft I 
lang op de woeste zee gezweeft. SCHAAP, 
Bloemt. (ed. 1724), 212. Veel prykel, angst, 
gevaar en noodt, aid. 213. - De vorm p r ij
k e I was vroeger ook elders in N.-Holi. ge
bruikelijk; vgI. OUDEMANS, Wdb. op Bredero 
294: prij keI 0 0 s, periculeus. 

perkament, znw. onz. Zie de wdbb. - Per k a
men ten met een d war s f I u i t, schert
sende benaming voor afval van varkensvlees, 
met zwoord en pijpbeenderen, dat voor 12Y2 
cent het .pond bij de slager verkrijgbaar is 
(Zaandam). 11 Haal wat perkamenten mit 'en 
dwarsfluit. 

perlot, znw. onz.; zie PARLOT. 

pers, znw. vr. Daarnaast par s. Zie de wdbb. 11 

Het linnen onder de pars zetten. Een papier
pars. - In een pelmolen. De zware dwarsbalk, 
waarop het steenspil rust en die dus de pel
steen draagt. De par s ·kan met al wat er op 
rust een paar cm gelicht worden. - De vorm 
par s is ook elders gebI1Uikelijk, maar wordt 
in de Zaanstreek dikwijls gehoord. 



persen - peuleschilletje 

persen, zw. ww., trans. Daarnaast par sen. 
Zie de wdbb. 11 De kees (kaas) parsen. 

persvloot, znw. vr. Daarnaast par s v I oot je. 
Bij de kaasmakerij. Het bakje waarin men de 
kazen zet, als zij onder de pars worden ge
bracht. Synon. perszeunis. - Geschiedt het 
persen met de hand en niet onder de pers, dan 
staat de kaas in een do u w v I oot; zie aldaar. 
- Vgl. VLOOT. 

perszeunis, znw. vr. Daarnaast par s z e u nis. 
Hetz. als persvloot; zie aldaar. - Evenzo in 
W.-Friesl. 

pet, znw. m. Put. In verschillende opvattingen. 
- 1) Een gegraven vierkant gat in een stuk 
weiland, met een daarin geboorde wel (Assen
delft). De pet ten dienen om het vee drink
water te verschaffen, als in de zomer de sloten 
droog zijn. 11 De pet is zwavelig. - Ook in som
mige stallen vindt men pet ten (welputten). 
- Vgl. PETDEKSEL, PETWATER en PETTEN. 

2) De put met vijver op de werf van een 
papiermolen, waaruit deze van het nodige zoet
water wordt voorzien. 11 Betaald voor 't boren 
van een nieuwe pet by de molen de Eendragt, 
diep 76 voete, waarvan de zogenaamde Coffy
dik gevonden is op de diepte van 66 voet, 
f 378, Hs. (aO 1765), verz. Honig. - Vgl. PET

AKKER, PETBOOR, PETBOORDER, PETHAAK, PET

LAND, PETMOLEN, PETSLOOT. 
3) In verkl. pet je. Kuiltje, holtetje (Krom
menie). 11 Er zitten petjes in. Je moete ze (nI. 
de rijst in water) koken dat er petjes in 
kommen. 
Pet is de Fri.-Holl. vorm van put, die ook 
verderop in N.-Holl. (BOUMAN 79) en in Friesl. 
(doch daar alleen in de zin van uitgegraven 
veendobbe) gebruikelijk is. Ook in het Ofri. 
vindt men pet. Eertijds was de vorm ook 
elders in HoU. gewoon; vgl. In/orm. 343 (Den 
Haag, aO 1514) en KIL. "pet, Hol. j. put, 
puteus" . 

Petakker, znw. m. Naam van een stuk land te 
Wormer. Vgl. PET 2. 11 De Petakker. 

petboor, znw. vr. Een werktuig om petten te 
boren. Zie PET. IIIPetboor (verkocht voor 
f 21), Verkopings-Catal. (W.-Zaandam, aO 

1770), Zaanl. Oudhk. 
petboorder, znw. m. Arbeider die een pet boort. 

Zie PET. 11 Betaald by de Eendragt (een papier
molen) voor pet boren: ." (o.a.) aan de Pet
boorders betaald f 11 : 14, Hs. (midden 18de 
e), verz. Honig. 

petdeksel, znw. onz. Het houten raam waar
mede een pet wordt gedekt, opdat het vee er 
niet invalt (Assendelft). Zie PET 1. - Evenzo 
elders in N.-Holl. 1I Item, aUe Petdexelen te 
houden ende maken buyten perijckel van daer 
door te vallen (keur v. Uitgeest, aD 1635), 
LAMS 505. 

peterolie (uitspr. pétarólie, met hoofdtoon op 
pé), znw. vr. Petroleum. 11 Heb uwe nag peter
olie nodig? - Daarnaast ,is ook in gebruik 
petrumolie en petroléum (met hoofd-
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toon op lé). - Samenst. pet rol e u mbo e r, 
venter met petroleum; vgl. Ned. Wdb. 111, 167. 
- De vorm pet e rol i e, die ook elders be
kend is, wordt reeds door KIL. opgegeven: 
"p e t e r-o I i e, naphtha, bituminis liquidi 
genus, flos tenuissimus bituminis, vulgo 
petreleum & petroleum". 

pethaak, znw. m. Bij papiermolens. Een haak 
om de pet schoon te houden van kroos. Zie 
PET 2 en vgl. KROZER. 11 Een ijzeren pethaak, 
Verkopings-Catal. (Wormerveer, aO 1855), 
Zaan!. Oudhk. - Pet h a a k voor put h a a k 
in de gewone bet. is ook elders in Holi. ge
bruikelijk (DE JAGER, Freq. 2, 422). Vgl. ook 
BURGHOORN, Kluchthoofdige Snorre-pijpen (ed. 
1644), 24: "hij is noch te rekenen van ons 
geslacht: ... sen Vaertjes besem-stok, en men 
Moertjes houte steel van heur pethaeck ben
nen an eene boom ewassen". 

Petland, znw. onz. Naam van een stuk land op 
de Koog, waarin de pet voor een papiermolen 
is. Zie PET 2. 11. 11 Het Petland (bij de molen 
het Harderskind), Polderl. Westz. V fO 67 
(aD 1733). 

petmolen, znw. m. Vaak in verkl. pet mol e n
t j e. Het molentje bij een papiermolen, dat het 
water uit de pet opmaalt. Vgl. PET 2 en zie 
een afbeelding in Groot Alg. MooIenb. I, 
Tab. I, fig. 9. 

petroleum, znw. vr.; zie PETEROLIE. 

petroleumboer, znw. m.; zie PETEROLIE. 

Petsloot, znw. vr. Naam van een sloot te W.-
Zaandam, genoemd naar de molen deP e t, 
die aan deze sloot staat. 

petten, zw. ww., trans. Putten, in de uitdr. 
wat e r pet ten, met schepemmers (emmers 
aan een stok) het water uit de pet scheppen 
en in de drinkbakken van het vee doen (As
sendelft). Zie PET 1. - In West-Fûesl. bezigt 
men pet ten en pet ter e n in de zin van 
drinken en noemt men iemand die aan de 
drank is pet ter i g (Navorscher 15, 177). 
Evenzo is elders put ten en put ter e n 
voor drinken in gebruik; zie DE JAGER, Freq. 
2,458. 

petoot, petoter, znw.; zie PATOOT. 

petwater, znw. onz. Putwater, welwater. Vgl. 
PET 1. 11 Ik lust gien petwater. - Evenzo elders 
in N.-Holl. (BOUMAN 79). 

peUkje, znw. onz.; zie PUK I. 
peul, znw. vr.; vg!. BOONPEUL, ERWTEPEUL. 

peuleter, znw. m. In de uitdr. Sin t ePi e ter 
p e u let e r, schertsende benaming voor de 
kerkelijke feestdag St. Pieter in de zomer, St. 
Petrus ad Vincula, 2 augustus. Jihans onge
bruikelijk. 11 Ende noch daeghs na Sinte Pieter 
peuleeter in den somer te beschouwen die 
Kayck wel diep, schoon ende klaer te wesen 
op de boete van twee schellinge, op gelijcke 
als op Sinte Pieter ad cathedram opten dijek, 
Hs. (16de e.), archief v. Assendelft. 

peuleschilletje, znw. onz. Peulschil/etje. 11 Dat 
is geen peuleschilletje Ct is geen kleinigheid). 
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peuluw, znw. vr. Daarnaast ook p e u 1 u en 
p e u 1 e. Zie de wdbb. II De peule van 't bed. -
Vgl. desamenst. WINDPEULUW. 

peuluwshoutje, znw. onz. Ook pel u w
h 0 u t j e. In de bouwkunde. Het houten 
blokje dat op de voetingspilaren van een huis 
ligt. Op de p e u 1 u w s hou t jes rusten de 
doorslagen en op deze de vloerrichels. 

peuter, znw. m.; vgl. OPPEUTER. 

peuzel, znw. m. In de uitdr. een kie i n e 
p eu zei, een kleine beuker, klein kereltje; 
meest van kinderen. !I %1 zo'n kleine peuzel 
zich niet verbeeldt! Ik heb ook 'en paar van 
die kleine peuzels thuis. - Evenzo bij WOLFF 

en DEKEN, Corn. Wildschut 4, 133: "Zij kan 
zien hoe zij met haar lieve peuzel het maakt". 
- Het woord is ook elders gebruikelij,k. - V gl. 
PEUZELEN. 

peuzelen, zw. WW., intr. Bezig zijn met allerlei 
onbeduidend werk, beuzelen om de tijd te 
verdr(jvell, kalmpjes aan werken. 11 Och, ik 
voer op 't ogenblik niet veel uit, ik peuzel 
maar zo wat. Zondagsmiddags gaat-i altoos 
zo'n beetje peuzelen op 'et kantoor. Ik ben 
nou weer zowet beter, ik zeI maar weer 
peuzelen heengaan (zoetjes aan weer mijn 
gewone werk ter hand nemen). - P e u zei e n 
heeft in de algemene taal wel de bet. beuzelen, 
maar bepaaldelijk met betrekking tot het eten: 
bij kleine stukjes eten, plukken en pluizen. In 
de zin van onbeduidend werk verrichten vindt 
men het woord echter in het Pri. en Oost-Pri. 
en in vele Ndd. dialecten, alsmede in het 
Noors; zie DE JAGER, Freq. 1, 443; KOOLMAN 

2, 747 en FRANCK 728. - Vgl. PEUZELWERKJE. 

peuzelwerkje (uitspr. peuzalwerkie), znw. onz. 
Een bezigheid die niet veel om het lijf heeft, 
een gezellig werkje, tijdverdrijf je. Zie PEUZE

LEN. II Ik zeI 'et wel in mekaar knutselen, 't is 
'en goed peuzelwerkie voor vanavend. Neuten 
pellen is net zo'n peuzelwerkie. - Evenzo 
elders in N.-Holl. en in Friesl. 

pias (uitspr. pi-jas, met klemt. op jas), znw. m. 
Paljas; overdr. ook grappenmaker. II Wat 'en 
rare pias ben-je toch. - De vorm p i a s is ook 
elders in gebruik. - V gl. PIASSIG. 

piassig, bnw. en bijw. Paljasachtig, gek, kluch
tig. Zie PIAS. II Doen nou niet zo piassig. Wat 
zet je 'en piassig gezicht. - Ook elders ge
bruikelijk. 

pië (uitspr. pieje), znw. In de uitdr. pi ë he b
ben, pietluttig zijn, overdreven kleingeestig 
z(jn, uitdouwing (koude drukte) hebben. II Heb 
niet zoveel pië. 

piederdewietsteek, znw. m. In de uitdr. met 
dep i ede r d e wie t s tee k n a a i e n, met 
grote steken naaien, slordig naaien (Zaandam). 
I1 't Is gien wonder dat je gauw klaar benne, 
jij naaie ok maar mit de piederdewietsteek. -
Het woord zal wel samenhangen met Pra. 
pi r 0 u e t teen pi r 0 u e tt e r. In Ned. straat
deunen zingt men van "Jan Pierewiet" en "hij 
heeft vannacht gepierewiet". Pi ere wie t 

peuluw - piepel 

voor grappenmaker, spring-in-'t-veld (van 
kleine kinderen), is o.a. te Amsterdam in ge
bruik. 

piegelen, zw. WW., intr. Wateren; meestal van 
kinderen. II Je moete eerst effies piegelen. -
Zo zegt men elders in Hall. en in het Stad-Fri. 
p i e mei e n, in Overijsel pin gel e n, in 
Oost-Friesl. pik kei n, pin keI n; vgl. DE 

JAGER, Freq. 1, 448. - Ook aan de Zaan is 
p i e mei e n gebruikelijk; zo ook elders in 
Hall. en in het Stad-Fri. II Moet je soms 
piemelen? 

piek, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook punt, spits, 
van alles wat puntig uitsteekt. II De pieken ijs 
(ijskegels) hangen an de ramen. Je mag die 
piek haar wel ers afknippen. - Zo ook in het 
Stad-Fri. - \égl. PIEKEN, PIEKERIG. 

pieken, zw. WW., intr. - 1) Puntig uitsteken, 
pieken hebben. Vgl. PIEK. 1I Je haar piekt, je 
mag 'et wel deres opmaken. 
2) Van een lamp. Walmen, te hoog branden, 
zodat de vlam boven het glas uitkomt. Zie 
synon. op LOEVEN. 11 Draai de lamp ers neer, 
hij piekt. 

piekerig, bnw. Stekelig, met uitstekende punten. 
Zie PIEK. I1 Wat zit je haar piekerig, strijk 'et 
wat gelijk. 

piel, znw. m.; vgl. PIL en de samenst. BOKKE

PIEL, HAKKEPIEL. 

pielen, zw. ww., trans. Met een stomp mes 
snijden, met een stompe b(jl hakken, er ruw 
en onhandig op inhouwen. I1 Wat ben-je weer 
an 't pielen, neem toch 'en ander mes. Hij 
pielt er maar op los. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (Navorscher 7, 161; BOUMAN 79). -
In het Fri. is pi e 11 jen, zijn best doen, zich 
toeleggen op (EPKEMA 352). - Vgl. HAKKE

PIELEN. 

piemelen, zw. ww.; zie PIEGELEN. 

piender, znw. m. In de uitdr. a n dep i end e r 
zij n, hard lopen, en a n dep i end er 
g a a n, het op een lopen zetten. Zie PIENDEREN. 

11 Toe ze de diender an zaggen kommen, 
gongen ze an de piender. 

pienderen, zw. ww., intr. Daarnaast pi ent e
ren. Hard lopen, rennen. Zie synon. op 
KIELEN TI. II Hij ken pienderen. "Wat ben je 
gauw terug?" "Nou, ik heb dan ok 'epientert." 
- VgI. PIENDER en PIENEN. 

pienen, zw. ww., intr. Hetz. als pienderen; zie 
aldaar. 

pienteren, zw. WW.; zie PIENDEREN. 

piep, znw. vr. Mannel(jk lid. - Evenzo elders in 
Hall. Ook KIL. vermeldt reeds "p ij p e, 
pi epe, HoU. mentuIa". 

piepappel, znw. m. In de as gebraden appel. 
Vgl. PIEPEN IJ. - Zie synon. op PAFAPPEL. II Ik 
hou veel van piepappels. Onze aardappels ben 
van de winter ook bevroren; ze wazzen toch 
zó verschrompeld, 't leken wel piepappeltjes. 

piepel, znw. m. Jonge eend. Thans verouderd. 
- Synon. pul, pulp. II Een Eend, die op 'et 
water lach, en soa vast heen en weder swom, 



piepel - pieternatuurlijk 

en had veel Piepels om en om ... , SCHAAP, 

Bloemt. 80. Gelijk als dese Piepe1kens, aid. 
Het woord komt op bI. 80 en 81 nog twee
maal voor (de Piepel, de Piepels), en was 
eertijds ook elders in N.-Hol!. gebruikelijk. 11 

Een Piepel word een Eynd, May-gift 66, -
Pi epe I duidt iets aan, dat zwak of klein is. 
Vgl. Oost-Fri. p î p e li g, zwak, klaaglijk, 
p î pel n, weeklagen, en zie PIEPER 2. 

piepen (I), zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
een klagend geluid geven, zuchten, stenen. 11 

Je moete niet zo piepen, zo erg is 'et niet. Ze 
piept gauw (er hoeft haar niet het minste te 
schelen of ze klaagt). - Evenzo elders in ons 
land en in Oost-Friesl. (KOOLMAN 2, 719). Vgl. 
PIEPER en PIEPGARNAAL. 

piepen (11), zw. ww., trans. Braden, poffen in 
de as, b.v. van appels die op een kool vuur 
worden gelegd en zo gaar worden gemaakt; 
de huid kan er dan gemakkelijk worden afge
trokken en de appel is week. 11 Magge (mogen) 
we vanmiddag 'en paar appelen piepen? Ge
piepte aardappelen. Kastanjes piepen. Jongens, 
wat wordt hier gepiept en gebraden; je neus 
gaat te gast! - Vgl. PIEPAPPEL. 

pieper, znw. m. Ook in verkl. pi epe r t je. -
1) De binnenste opgerolde kern der bladen 
van het riet, die een piepend geluid geeft als 
men er op blaast. De pi epe r s worden door 
de kinderen in het riet opgezameld. Vgl. 
verder op HUINEBOLLEN. 11 Piepers zoeken. Een 
bos piepertjes. - Evenzo elders in N.-Holl. 
2) lets dat klein en zwak is. Synon. pieter. 11 

Dat kalf is toch zo'n pieper; der komt niks 
van terecht. Wat is 'et 'kind van Trijn 'en 
piepertje. - Evenzo elders in Holl. (BOUMAN 

79; DE JAGER, Freq. 2, 424); in het Stad-Fri. 
ook van vrij grote jongens. Een p iep e r is 
eigenlijk een dier dat piept en steent van 
zwakte; zie PIEPEN I. Dezelfde overgang van 
betekenis vindt men bij afleidingen van 
pee uwe n (zie aldaar). V g!. ook PIEPEL en 
PIEPERIG. 

3) Tuinbonen, zogenaamde grote bonen, die 
nog jong zijn, in tegenstelling met zwartgatten 
of oud geworden tuinbonen. Een bijzondere 
toepassing der bet. 2. 11 Ik hou wel van tuin
bonen as ze nag piepers benne; zwartgatten 
lust ik niet. 

pieperig, bnw. en bijw. Zwak, tenger, ziekelijk. 
Synon. pieterig, peeuwerig. - Vg!. PIEPER en 
PIEPEN I. I! 't Is zo'n pieperig kind. Wat ziet 
ze der pieperig uit. - Evenzo elders in Holl., 
Oost-Friesl. en Nederduits!.; vg!. DE JAGER, 

Freq. 2, 424, KOOLMAN 2, 720. 
piepgarnaal, znw. Meestal in het meerv. Jonge, 

kleine garnalen. V'g!. PIEPER 2 en 3. 11 Heb-je 
geen grotere garnalen? zo]Qke (zulke) piep
garnalen moet ik niet hebben. 

piepzak, znw. m. Koffie met melk en suiker 
door elkaar gekookt, leut. 11 We zellen maar 
piepzak maken van de koffie van gusteravond. 

pier, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook in de uitdr. 
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h ij i spi ernaast h ij i spi e r d 0 0 d, mors
dood, zo dood als een pier, voor de pieren. 

pierdood, bnw.; zie PIER. 

'piereverschrikkertje, znw. onz. Schertsend voor 
borrel. 11 Ik zei maar 'en piereversohrikkertje 
nemen. - Het woord is ook in het N. van ons 
land, in Overijsel en in Utrecht bekend. 

pierig, bnw. Van kinderen. Knorrig, zeurig (de 
Koog). Synon. meutelig. 11 Wat is die kleine 
Ant pierig. - Evenzo bij WOLFF en DEKEN, 

Will. Leevend 4,223: "de kleine krygt tandjes, 
en is zo pierig en zo onrustig". 

piesje (uitspr. piesie), znw. onz. Klein stukje, 
kleinigheid. 11 Geef me ook 'en piesie van dat 
papier. Zo'n 'klein piesie ken-je toch wel 
missen. Ik zou geen piesie meer door me keel 
krijgen kennen. Wat 'en piesie! Bij kleine 
piesies tegelijk. - Het woord is, althans in de 
uitdr. in p i e sj e s hak ,k e n, in geheel Holl. 
en ook hier en daar elders bekend. Het is het 
Fra. pi è c e. - Vgl. PIEZEL en PIEST. 

piest, znw. m. Alleen in de uitdr. een kie in e 
pi est, een klein kind. I1 Wat ve!1beeldt zo'n 
kleine piest 'em wel. Denk je, dat ik bang ben 
voor zo'n kleine piest? - Zo ook in Friesl. -
V gl. PIESJE en PIEZEL. 

Piet (I), mansnaam. Verkorting van Pi e ter. -
Zegsw. D a t's me ook een rei s van 
P iet Mer k u u r, een zonderlinge reis. -
Dat zou wel m alle P iet j e's we r k 
we zen, dat ware gekkenwerk. - Een 
dik k ePi e t, een zeer grote kalfskarbonade 
van een half pond. Evenzo elders in Holl. -
Van Pi e t, zeker jongensspel; zie ROUWEN 11. 
- Zie een zegsw. op WIJS en vgl. ORSE-PIET. 
- Vg!. verder O,t j e-P iet je op OT. 

piet (Il), znw. Hoofdluis. - Synon. pioter; zie 
aldaar. 11 Moeder, 'et kind naast me op school 
heb pieten. Wat 'en dikke piet. Der loopt 'en 
pietje op je mouw. - Zegsw. Hij he e ft 
p iet e n, hij doet zich anders voor dan hij is, 
hij is niet te vertrouwen. - Vgl. PIETEKAM. 

pietekam, znw. m. Hoofdkammetje, fijne kam 
om het hoofd van pieten te zuiveren. V gl. 
prE" Il. 

pieter, znw. Meestal in verkl. pi e ter t je. Iets 
dat klein en min is in zijn soort. Synon. pieter. 
I1 Die vogels komme allemaal op 'et brood of, 
maar kijk es, wat heb-je daar 'en pietertje. 
'k Heb allegaar gezonde kinderen 'ehad, 
allenig 'et jongste is zo'n pietertje. - Bij ver
schillende Holl. schrijvers vindt men ver
pieteren, en daarnaast ver p iep ere n, in de 
zin van zwak, krachteloos worden (DE JAGER, 

Freq. 2, 424 vlg.). In W.-Vlaand. betekent het 
zijn waarde verliezen, van koopwaren; zie 
DE BO, die ook pi e ter, uitschot, vermeldt. 

pieterig, bnw. en bijw. Klein, min, tenger. Zie 
synon. op PIEPERIG. 11 't Is zo'n pieterig ventje. 
Wat 'en pieterig stukkie koek. Een pieterig 
!ruisie. Wat schrijf je pieterig. - Zie PIETER. 

pieternatuurlijk, bnw. Doodnatuurlijk, doodge
woon, vanzelfsprekend. 11 Mijn hemel, 't is 



331 

pieternatuurlijk! Ga je mee? Pieternatuurlijk. 
pieterselie, znw. vr. Zegsw. Ie man din de 

p iet ers e I i e s eh ij ten, hem iets onaan
genaams aandoen. 11 Wie heb jou in de pieter
selie 'escheten? wat kijk-je aveluinig (knorrig). 

pieuw, znw. m. Stoot, stomp. I1 Hij stond achter 
me en gaf me in ienen (op eens) 'en pieuw. -
Zie PIEUWEN. 

pieuwen, zw. ww., trans. Steken, stoten. Vgl. 
PIEUW. 11 Pas op, of ik zeI je piewen. - Zie 
PEEUWEN. 

pieuwer, znw. m.; zie PEEUWER. 
pieuwerig, pieuwig, bnw.; zie PEEUWERIG, 

PEEUWIG. 
piezel, znw. m. Meestal in verkl. pi e zeI t j e. 

Klein stukje. - Vgl. PIESJE. 11 Een piezeltje 
brood. Eet dat laatste piezeltje odk nog op. -
Evenzo in Friesl. pi e zei t s j e. In Gron is 
een pi ez e I een mager kind (DE JAGER, 
Taalk. Magaz. 4, 681). - Zie PIEZELIG. 

piezelig, bnw. Klein, min. Zie PIEZEL. :1 Hè, wat 
heb ik 'en piezelig stukkie 'ekregen. An zo'n 
piezelig broodje heb ik niet genoeg. 

pij, znw. vr.; vgl. MELKPIJ en PIJEKAST. 
pijekast, znw. m. Kleerkast. Weinig gebruike

lijk. Vgl. Ned. pij. - Ook als naam van een 
groep huizen te Wormerveer. 11 Ze wonen in 
de Pijekast. 

pijger(t), znw. In de uitdr. bij dep ij ge r(t) 
of I 0 pen, zo hard lopen als men kan. 11 

Nou, die loopt ook bij de pijger of. We 
hebben bij de pijgert of 'eIopen, om bijtijds 
an 'et spoor te wezen. - In Oost-Fries!. is 
p e i c ,h e r n, p e i g e r n, doodgaan en zich 
wegpakken, b.V. "hê is peichert as hê murk 
dat de mcht nêt rein was", een uitdr. die uit 
het Joods-Duits afkomstig ,is; vgl. Hebr. 
peg e r, lijk; Nieuw-Hebr. pi g g e r, moe zijn. 
- Men zegt ook: Hij vreet bij de pijgert (als 
iemand zeer veel eet). 

pijl, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als benaming 
voor de eerste uitspruitsels, de jonge spruiten 
van het riet, die in het voorjaar boven water 
komen uitsteken. 11 De kanten (der wateren) 
moe~en vrij van pijlen van riet en andere 
waterplanten en glad worden opgemaakt. Keur 
v. d. polder Assendelft (aO 1894). - In Z.
N ederl. zegt men g ras p ijl in de zin van 
grassprietje (Ned. Wdb. V, 585; DE BO', 299). 
- V gl. verder de samenst. HAALPIJL. 

pijn, znw. vr.; zie een zegsw. op LIJF. 
Pijnster, znw. vr. Daarnaast Pij st e r. Pinkster. 

Bij sommige oude lieden nog gebruikelijk. 11 

Mit Pijnster moet 'et huis schoon wezen. 
9 Dij(to) pijster, Journ. Caeskoper, 9 Juni 
1669. - Evenzo P ij(n)s ter dag. !I Mit de 
Pijnsterdagen heb ik nag bij 'em 'weest. 26 
Ditto, eerst pijst(e)rdag, Journ. Caeskoper, 26 
Mei 1697. - Evenzo elders in N.-Holl. De 
vorm is oud. 11 Pijnster, Paesschen, Karstijt, 
Jaersdach ende Hemelvaertsdach (keur v. 
Westwoude, 16de e.), Wfri. Stadr. 2, 355. Des 
sonnendaechs voer Pijnster (keur v. Hoorn, 

pieternatuurlijk - pik 

aO 1528), aid. 95. Viertren daghc na Pynster 
(W.-Friesl., aO 1319), VAN MIER IS 2, 211 b. 

pijnsterbloem, znw. m.; zie PINKSTERBLOEM. 
pijnsternakei, znw. vr. Weinig gebruikelijke 

bijvorm van pin kst e rna kei, pastinak. 
Zeker gewas, Lat. Pastinaca sativa (VAN HALL, 
Landh. Flora 36). Evenw in W.-Friesl. pij n
sternakeI. 

pijp, znw. vr. Zie de wdlYb. - Bij de zeildoek
weverij. De gevulde klos, zoals deze in de 
weversspoel wordt gedaan. Zulk een klos is 
een gedraaid stokje, dat in het midden dunner 
is dan aan de uiteinden om meer garen te 
kunnen opnemen, en waar in de lengre een gat 
door is geboord; het is dus werkelijk een 
pijpje. Een lege klos noemt men 1 eeg (zie 
aldaar); de gevuJde heten pij pen. 
Zegsw. La n g e pij pen rok e n, bij vissers 
en schippers schertsend voor bomen, het schip 
voortduwen met de vaarboom. 11 't Is vandaag 
lange pijpen roken (bij stil weer). - D a ar 
g a a t mij n pij p van u i t, daar begrijp ik 
niets van, het gaat mijn verstand te boven. -
Vgl. de samenst. KOOIPIJPJE, MURFPIJP, vgl. PIEP. 

pijpekloker, znw. m. Pijpuithaler, pijpewroeter. 
Synon. pijperoder, pijpestoker. - Vgl. KLOKEN. 

pijperoder, znw. m. Hetz. als pijpekloker; zie 
aldaar. - Vgl. RODEN. 

pijpestoker, znw. m. Hetz. als pijpekloker; zie 
aldaar. Vgl. Ned. ta n den s tok e r. 

pijphoutsblad, znw. o. In de houthandel. Een 
deel van 10 voet. Zie BLAD. - P ij ph 0 u t is 
de algemene benaming voor hout van die 
lengte. 

pijpjesdrop (uitspr. pijpiesdrop), znw. onz. Anijs
drop dat aan dunne pijpjes verkocht wordt. -
Ook elders gebruikelijk. 

pijpleider, znw. m. Aan de brandspuit. De per
soon die de pijp leidt en de waterstraal richt. 
Reeds in de 17 de e. 11 Twee pijpleiders, mits
gaeders ... pompers, waterscheppers en kring
sluyters, Hs. keur v. Westzaanden (aO 1698), 
archief v. Wormerveer. - Het woord ontbreekt 
in de wdbb., doch mI ook wel elders bekend 
zijn. 

pik (1), znw. m. Verlkl. p ilk'k i e. - 1) Een stoot 
of prik met een scherp voorwerp. Zie PIKKEN I. 
11 Ze gaf 'em 'en pik mit de schaar. Pas op, of 
je krijge 'en pik mit me wandelstok. - Vgl. de 
Ned. uitdr. een (of de) pik op iemand 
heb ben, hem niet goed mogen lijden en dit 
laten merken door kleine hatelijkheden. - Aan 
de Zaan zegt men ook "h et is d a a r: pik 
op de kleine jongen!", wanneer iemand 
een stekelige uitdrukking over iemand loslaat. 
2) Het gevolg van een pik, deuk. 11 Me tol zit 
vol pikken. - Zo ook elders in Holl. 
3) Stip, kleine vlek. 11 Dat papier zit vol 
pikken. Ze had 'en witte jurk an mit rooie 
pikkies. - Zo ook elders. - Vgl. VLIEGEPIK, 
VLOOIEPIK en PIKKEL. 
4) Een kleinigheid. 11 As er maar 'en pikkie 
an mankeert, dan koop ik 'et niet. - Een pi k-



pik - pink 

kie schijnt vroeger ook als benaming voor 
een schoorsteentje in gebruik te zijn geweest. 

pik (II), znw. In de uitdr. 't is f ij nep i k, 't is 
iets fijns, iets breekbaars, iets fraais. Vgl. Ned. 
pi e k f ij n. 11 Jongens, Jongens, dat's fijne 
pik, voorzichtig hoor! Wat is dat netjes 
in'epakt; 't is zeker fijne pik. - Ook elders in 
Holl. 

pik (lIl), znw. Zeker soort van vroege sla, uit 
kleine afgesneden blaadjes bestaande. I! Der 
is nog niks geen groente te krijgen, allenig 
maar wat pik; kropsla is der nog niet. - Ook 
elders bekend. 

pik (IV), znw. Benaming van een schuurtje tot 
berging van brandstoffen, doch dat vroeger 
ook als keukentje of kombof is gebruikt, op 
zeker erf te Jisp. Het gebouwtje heet sinds 
onheuglijke tijden dep i k, doch de oorsprong 
der benaming is niet bekend. 11 Breng 'et maar 
in de pik. 

pik (V), znw. onz. Pek. Zie de wdbb. en vgl. 
een zegsw. op AARDE. - Vanhier ook het bnw. 
pik, en in verkl. pikkie, naast pik
don k e r. 11 't Was pik toe we buiten 
kwamme. 't Is hier pikkie (pikdonker). - Vgl. 
PIKKEBIJS, PIKKEBOEZELAAR, GEPIKT en PIKKEN II. 

pikkebijs (met hoofdtoon op bijs), znw. onz. 
Zekere zwarte wollen stof, waarvan werk
boezelaars worden gemaakt. 11 Ze heb 'en 
schorteldoek van p~kkebijs voor mit 'en randje 
schortebont van boven. 21/ 2 El boesels, 6 el 
pikkebeys, 7 PS. diverse lappen, Hs. invent. 
(Krommenie, aO 1796), provo archief. -
Dezelfde stof was ook in blauwe kleur ver
krijgbaar en werd dan b 1 a u w b ij s genoemd. 
11 Een schort van blauw bijs. - Het is niet 
zeker of men pik k e b ij s of pik k e bei s 
moet schrijven. Het Ofra. kent een stof 
bis s e, b y s s e, bis sus (zie GODEFROY en 
LACURNE), Lat. b y sus, bis s u m, vanwaar 
ook Mnl. bis (Mnl. Wdb. I, 1268), doch dit 
is een fijne linnen stof. - Vgl. PIKKEBOEZE

LAAR. 

pikkeboezelaar, znw. onz. Een zwart vrouwen
schort gemaakt van pikkebijs. 11 Ik zeI mit dat 
vuile werk me pikkeboezelaar maar omdoen. 
- Bij pik ,k e b ij s en pik k e boe zeI a a r 
denkt men aan p ik in pik z war t, de woor
den bevatten een kleuraauduiding. 

pikkel, znw. m. Stip, spikkel. Vgl. PIK I, 3. 11 

Een zwarte das mit rooie pikkeltjes. Zoveul 
witte pikkels as je op je nagels hebbe, zoveul 
kinderen zeI je krijgen. - Zo ook elders in 
Holl. 

pikken (I), zw. WW., trans. Zie de wdbb. - 1) 
Steken, prikken. 11 Pik je niet in je vingers. -
St e k el e n pik ken, distels steken, ze met 
een ijzeren schepje uit de grond prikken. Vgl. 
STEKELPIKKER. - Ook naaien, pikken met de 
naald. 11 Wat zit je weer te pikken. 'k Heb de 
hele avend zitten pikken. - Zie AANPIKKEN, 

UITPIKKEN, VERPIKKEN, KOOLPIKKER, LATTEPIK, 

PIKVIN, PIKZEN en PIK. 
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2) Met een tol (of knikker) naar een andere tol 
(of knikker) werpen, om die te raken en uit 
een bepaalde kring te mikken. 11 Ik mag 
pikken. Ik zeI 'em wel uit 'et ootje pikken. -
Vgl. EESJE-PIK, OOTJE-PIK, POTJE-PIK. 

3) Stoten, door een plotselinge stoot zoeken 
te breken. In het bijzonder een rond koekje 
chocolade in de éne hand leggen en met een 
der knokkels van de andere daarop een slag 
geven, om het koekje in een vooraf bepaald 
aantal stukjes te breken. 11 "Pikken." "Ja." 
"In hoevelen?" "In drieën." - Ook ei ere n 
pik ken, eiertikken op Pasen, d.i. twee 
eieren tegen elkaar stoten om te zien welke 
het langst heel blijft. - Vgl. EITJE-PIK. 

pikken (II), zw. ww., intr. Het neerlopen van 
roetwater uit een schoorsteen. V gl. PIK V. 11 

Hè, wat pikt die schoorstien weer. Mit al die 
regen heb de keukenschoorsteen weer 'epikt. 

pikvers, znw. Suiker (Krommenie). Alleen nog 
bij oudere mensen bekend. 11 Haal ers 'en 
half onsie pikvers. - Waarschijnlijk is het 
woord eigenlijk een bnw. en is pik ver s e 
s u i k e r verse, pas geraspte suiker. V gl. voor 
de vorming Ned. piksplinternieuw. 

pikvin, znw. vr. Een stekelig persoon; vooral 
van vrouwen of meisjes. 11 't Is 'en pikvin. Ik 
wist niet, dat ze zo'n pikvin was. - Vgl. PIK

VINNIG. 

pikvinnig, bnw. Stekelig, vinnig, bij de hand. 
Zie PIKVIN. 11 Ze is wel wat pikvinnig, maar 
aars mag ik 'er wel lijden. 

pikzen, znw. vr. Een zen (zeis) met korte kolf of 
steel. Vgl. ZEN en PIKKEN I. - Elders heet een 
dergelijke zeis pik (VAN DALE). 

pil, znw. m. Brok, dik stuk, in het bijzonder 
van brood. 11 Hè wat krijg ik 'en dikke pil. 
Zo'n pil ken ik niet op. 't Is 'en hele pil. - Zo 
ook elders. In Waterland zegt men in dezelfde 
zin piel (Navorscher 7, 161; BOUMAN 79). 
Vgl. pi e 1 e u, hakken, snijden met een stomp 
mes. 

pilaar, znw. m.; vgl. ACHTKANTPILAAR. 

pingelen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook 
peuteren op fijn naaiwerk, dat bijna niet te 
bekijken is. Hetz. als priegelen; zie aldaar. 11 

Wat zit je te pingelen op die fijne steken. -
De gewone bet. van het woord is afdingen, 
doch in het O. van ons land is pi n gel e n 
ook nauwkeurig meten, de maat of hoogte 
nauwlettend bepalen (DE JAGER, Taalk. Magaz. 
I, 320). 

pink, znw. onz. Eenjarig kalf, hokkeling. 11 

Breng 'et pink maar in 'et land. - Ook als 
naam van een oliemolen op de Koog: het 
Pin k. 11 AO 1633 in April werde Iek ... 
besteet ... op 't Pinck l' olyslaen, Journ. Caes
koper, bI. 6. - Pin k is ook elders gebruike
lijk, doch heeft in de algemene taal een ander 
geslacht. Het komt ook voor in de samenst. 
pin k(e)b u 1, pin k 0 s, pin k va ars, bul, 
os, vaars van één jaar. - Vgl. verder KUIPINK, 

SCHOTPINK en PINKELAND. 
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Pinkeland, znw. onz. Naam van verschillende 
stukken weiland. - a) Land waarop pinken 
geweid worden. 11 't Pinckelant (in het Oflaets
weer te Assendelft), Maatb. Assend. (aO 
1634). - b) Land bij de molen het Pink op de 
Koog. il Het Pinkeland. 

pinken, zw. ww., intr. De pinken in elkaar 
slaan. Twee personen, die .tegelijk het>zelfde 
zeggen, mogen pinken, d.i. de rechterpinken 
in elkaar slaan en in stilte een wens doen, die 
zeker in vervulling komt. 

pinkie-om doen, hetz. als pinken; zie aldaar. 
pinkie·steek doen, zie op BINK. 

Pinkster, znw. vr.; vgl. PIJNSTER. 

pinksterbloem, znw. m. Zelden pij n s t e r-
b lom. - 1) Zekere plant. Gemene veldkers, 
Lat. Cardamine pratensis (VAN HALL, Landh. 
Flora 14). De plant draagt ook in Friesl., 
Gron. en N.-Brab. deze naam. 
2) Klein meisje dat met Pinkster een nieuwe 
jurk aanheeft. - Eertijds (gelijk nog in som
mige streken) was Pin kst e r blo e m de 
naam van het met bloemen en zilver getooide 
meisje dat op Pinkster plechtig werd rond
gedragen; vgl. o.a. TER GOUW, Volksvermaken, 
224 vlgg. 

pinksteren, zw. ww., intr. Pronken (Kromme
nie). Vgl. PINKSTERBLOEM 2. 11 Loop nou niet zo 
te pinksteren mit je nuwe jurk an. 

pint (I), znw. vr. Daarnaast soms pen t. Verkl. 
pin t j e, pen t j e. Zekere maat voor natte 
waren. Een pin ,t je meI k is een half men
gelen en staat geliJk met 1 kan of liter. Te 
Krommenie is een pin t j e 2 kan. - Als maat 
voor brandewijn en jenever houdt een pin t 
minder dan een kan. - V gl. een zegsw. op 
MENGELEN. 

pint (TI), znw. vr. Ook in de samenst. sn 0 e k
pint, zeeltpint. Bij vissers. Zeker net 
voor het vangen van zeelt en snoek, zeeltfuik. 
Synon. rob, tuit. - De pin t is een soort van 
fuik met hoepels, kelen en kubbe, aan een 
paar vleugels, en meestal van touw vervaar
digd. Goedkope pinten zijn ook wel van tenen 
gevlochten. 11 Vier 'snoekpinten, Verkopings
Catal. (aO 1884). 

pioter (uitspr. pi-jótiJr, met klemt. op jó), znw. 
Daarnaast te Assendelft pi 0 u ter. Hoofdluis. 
- Synon piet; zie PIET Il. 11 Een dikke pioter. 
Bijten de piouters je? - Evenzo in Friesl. 
p e j oot jes (di pejootjes bite it bern, HAL

BERTSMA 356), in Overijsel pi 0 ten, pi 0 u
ten (TE WINKEL, Nieuw Taalk. Magaz. 4, 243). 

pip, znw. vr. en bnw.; zie pup. 

pippeledoortje, znw. onz.; zie PIPPELING. 

pippeling, znw. m. Zekere appelsaart. Zie de 
wdbb. - Go u den pip p e 1i n g, ook pi p
peledoortje (= pippeling d'or, pepin 
d'or?), zekere kleine zure appel. 

pis, znw. vr.; vgl. MUGGEPIS. 

pissebed, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. 't Is 
pis s e bed 0 f kak k e bed, 't is één pot 
nat, 't een is al even erg als het andere. !I 

Pinkeland - plank 

't Maakt niet veul uit, 't is toch pissebed of 
kakkebed. - De uitdr. is in de 17 de e. zeer 
gewoon; vgl. b.V. ASSELIJN, Werken 1, 259: 
"Ik zie wel, 'k heb pissebed laeten gaan, en 
kak!kebed weer 'ekreegen". 

pissen, zw. ww., trans.; vgl. een zegsw. op 
KIJKEN. 

pisser, znw. m. Meestal in verkl. pis ser t je. 
Zie de wdbb. - Ook: slechte zoetemelkse kaas, 
die het gebrek heeft van na enige tijd vocht 
uit te zijpelen. 11 't Is 'en slechte partij kees, 
der bennen veul pissertjes onder. - Te Zaan
dijk dient pis ser t j e om de waarde van 
y,. cent (soms ook 1'2 cent) aan te duiden. 
Synon. funsie, munsie. 11 Wedden om 'en pis
sertje? - Vgl. de samenst. VUURPISSER. 

pit, znw. vr.; vgl. KERSEPIT, KRAKEPIT. 

pittig, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook: liej, 
aardig, vooral van iets dat klein is. 11 Wat 'en 
pittig kindje. 't Is toch zo'n pittig diertje. 
Jollie kindermeisie is zo'n pittig dinkie. Nee 
maar, kUk es hoe pittig. Wat wordt zijn 
haartje pittig (van een kleine krullebol). 
Kleine Ant begint al puur pittig te lopen. -
Vgl. PITTIGHEIDJE. 

pittigheidje, znw. onz. Een lief, parmantig 
klein kind. Zie PITTIG. 11 't Is zo'n pittigheidje. 

plaagnagel, znw. m. Iemand die plaagt of hin
derlijk is, plaaggeest. Soms ook van dieren. 11 

Wat ben-je toch 'en plaagnagel, laat me met 
rust. Daar is weer zo'n plaagnagel (een vlieg, 
die telkens op iemands hoofd gaat zitten). 

plaai, znw. vr.; zie PLEr. 

plaaischijf, znw. vr.; zie PLEI. 

plaaistok, znw. m.; zie PLEI. 

plaait, znw. vr. en onz.; zie PLEIT. 

plaat, znw. vr.; zie een zegsw. op PLATENDIJK, 

en v,gl. POTPLAAT, STAMPERPLAATJE. 

plaatbol, znw. m. Meestal in verkl. p I a atb 0 1-
t j e. Een soort van wittebrood. bestaande uil 
acht zeer hard gebakken kleine ronde broodjes 
aan elkaar (4 en 4). De plaatboltjes 
worden op een plaat gebakken. Vgl. BOL I, 1. 
- Evenzo heeft men elders p I a atb r 0 0 d. 

plaats, znw. vr.; zie een zegsw. op AARD en 
LEEPERD. 

plag, znw. vr.; vgl. HOOIPLAG, STALPLAG. 

plak, znw. vr. Verkl. pI a k kie. Zie de wdbb. 
Een plat, vlak stuk, van allerlei zaken. 11 Een 
plak vlees. Een plakkie worst. Een dikke plak 
(snede) koek. Vlees, worst, appels aan plakken 
snijden. - Evenzo van wol of katoen, een 
langwerpig-vierkant vlak stuk, waarbij wol of 
,breikatoen in de winkel verkrijgbaar is. In 
een half pond katoen gaan 4 plakken en deze 
zijn weer 'Onderverdeeld in sluufjes, elk met 
een draad er om heen. Een plakje wol is 20 
gram. 
Zegsw. H ij is een man met dep 1 a k, hij 
is rijk. 

plank, znw. vr. Zegsw. Ik mag hem 0 pee n 
p I ank i e met zee p (d.w.z. van mijn part 
glijdt hij er af), ik mag hem niet, ik kan hen 



plank - platoor 

niet lijden. - Schertsend antwoord om een 
dankbetuiging af te weren: "Dankie". "Leg 
'et op 'en plankie." - Vgl. de samenst. BEDS

PLANK, OZINGPLANK. 
plankepad, znw. onz. Meestal in verkleining 

p I ank e pad j e. Een pad van planken, rus
tende op palen, als verkeersweg over moeras
sige grond. Zulk een pad is een paar dm 
boven de grond verheven en enige planken 
breed. Op bepaalde afstanden bevindt zich 
een zijpadje om voetgangers, die elkaar tegen
komen, gelegenheid te geven voor elkaar uit 
t'e wijken. 'fot in de 19de eeuw lagen er in 
N.-Holl. vele van zulke plankepadjes, die 
thans merendeels door wegen en soms door 
rijwegen vervangen zijn. Aan de Zaan vindt 
men ze nu alleen nog als toegangsweg naar 
sommige in het veld staande molens. 

planteit, bnw. Daarnaast p I a n t e i tig. Over
vloedig. I1 De peren benne planteit. 't Is 'en 
planteit jaar, alles groeit welig. De grau arte 
(erwten) planteyt ... , boone van gelijke mede 
plantijt, JOllm. Caeskoper, zomer 1699. Ik wil 
je turf niet kopen; ik heb er nag planteit van 
(rijkelijk). 't Hooi is planteitig. - Het woord 
komt ook voor als geslachtsnaam PLANTEYDT. 

- P I a n t e i t is in geheel N.-Holl. gewoon 
(DE JAGER, Taalk. Magaz. 3, 514) en komt ook 
elders voor, b.V. in het Stad-Fri. en Gron. 
(MOLEMA 326). Evenzo vermeldt KIL.: "p I a n
te y t, huber, abundans, largus". Als znw. in 
de zin van overvloed is het woord in de 
Middeleeuwcn en later zeer bekend; vgl. 
OUDEMANS en KIL., en voor de 16de e. ook 
DE no. Het woord is uit het Romaans over
genomen en behoort bij Lat. p I e n i tas, 
Ofr. p I a n t é, Eng. pI ent y. 

planteitig, bnw.; zie PLANTEIT. 

plas (I), znw. w. Zie de wdbb. - Het I a n d 
I ei t p I a s, het staat even onder water. 11 De 
Heeren seggen, dat hy sijn voeten soude nat 
maken, want dat landt lagh plas, Joum. 
Nome/!. - Evenzo in Oost-Fries!.: "dat land 
is plas, 't steid man efen bafen water" (KOOL

MAN 2,725). 
Ook in de naam van een paar stukken land 
onder Jisp. 11 De Voor- en Aohterplas (bij de 
Plassloot). Een stucke lants genoemt 't plaske, 
Hs. (risp, aO 1642), provo archief. - Eertijds 
ook in de ban van Westzaanden. Thans onbe
kend. 11 Die plas mit die twee langhe strepen, 
Hs. T. 118, jO 54 VO (aO 1564), provo archief. 

plas (II), znw. Meestal in verkl. p I as s i e. Ook 
in samenst. k ren t epI a s s i e. Een soort van 
kleine, platte, ronde krentebroodjes. Zij zijn 
van boven een weinig gewelfd en gelijken in 
vorm op puntsneden van een krentebol. PI a s
jes worden alleen tegen St. Nicolaas en tegen 
Pasen gebakken. !I Neem maar 'en krentebol 
en laat 'em nog 'en dubbeltje plassies be
zorgen. Ik lust nag wel 'en plassie. Toe, eet jij 
die plas maar op. - In Fries!. worden de uit
einden van een brood of koek p I a s s e (Stad-
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Fri. p I as k e) genoemd; v,g!. DIJKSTRA, Uit 
Fries!. Volksleven 1,224: "Een ,stuk koek met 
twee plassen' geldt altijd voor een uitstekend 
kindergeschenk, en geen wonder! het is een 
gehele koek aan beide einden (plassen) onge
rept." Ook in Gron. (Hunsingoo) is het woord 
nog gebruikelijk voor het afgesneden einde 
van iets bols, dus een schijf die aan de ene 
zijde bol is. Bij MOLEMA vindt men p I a s ver
meld als een soort van bolletjes, die bij bijzon
dere gelegenheden gebakken worden. Vgl. 
verder Drents p I a s s e, langwerpig krente
brood, Overijs. p I a s s i e s, soort van krente
broodjes, Geld. pI e s k es, zeer kleine, ronde 
krentebroodjes, Oost-Fri. pI a s k e, een plat, 
bord vormig Paasbrood voor kinderen. V gl. 
voorts Tellth.2

, 299: p I a s (eyn koick of 
plass als men offert oH eyne vlade, libum); 
p I a s s geb ac ken, placenta, collirida, laga
num, tortella; p I a s (ein plass off koick van 
water end van mele, laganum). - Ook kent 
men in verschiIIende Hgd. dialecten p I a t z 
voor een dunne, platte koek; zie GRIMM, D. 
Wtb. 7, 1916. Vgl. ook Lat. p I ace n t a, 
Pools p I a c, p I ace k, een soort van koek. 

Plassloot, znw. vr. Naam van een sloot te Jisp. 
Wel genoemd naar de P I a s, zeker stuk land, 
waarbij deze sloot gelegen is. V gl. PLAS I. !I 
De Pias-sloot, LAMS 550 (aO 1611). 

plat Cl), bnw. Zie de wdbb. - Die kar r e wei 
i s a I wee rpi a t, die karwei is weer afge
lopen, dat is achter de rug. 

plat (TT), znw. m. - 1) Bij de zeildoekweverij. 
Een plek in het weefsel, waar de inslagdraden 
niet gekrllist worden door scheringdraden, 
maar plat naast elkaar liggen. Zulk een plat 
ontstaat, als een der draden van de schering 
breekt en de wever, zonder daarop te letten, 
blijft doorweven. 11 Der zitten veul platten in 
je geweef. Der is toch 'en platje in'ekommen. 
2) Een grote platboomde boereschuit met platte 
achtersteven, platgat. 11 Breng de koeien maar 
mit de plat in 'et land. - Vgl. BOEREPLAT. 

plat (JII), znw. onz. De platte zijde van iets. 
Zie de wdbb. 11 Leg de kist maar op zen plat. 

platendijk, znw. m. Dijk, die met een plating 
beschoeid is. Thans weinig gebruikelijk. Vg!. 
ook de zegsw. ach ter p I a a ten d ij k 
zit ten, volkomen beveiligd zijn, het ergens 
goed en gezellig hebben. 11 Kaledijck ofte 
Platedijck, Priv. V. Westz. 101 (aO 1549). De 
gordingh van de Platendijck. aid. 116 (aO 
1569) - Evenzo elders in Hall.; zie ook Leid. 
Keurb., Gloss. op p I a a t. 

platgat, znw, onz.; vgl. BOEREPLATGAT. 

plathannik, znw. m.; zie HANNIK. 

platje, znw. onz. Drempel, plankje, ollder de 
kamerdeur. 11 De platjes moeten ers 'eschilderd 
warre; ze benne helegaar of'elopen (al!e verf 
is er af). - Vgl. PLATTING. 

platneus, znw. m. en vr. Een platje, guit, slim
merd. Synon. platoor. 11 't Is 'en platneus. 

platoor, znw. m. en vr. Hetz. als platneus; zie 
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aldaar. 11 Gladore benne niet altijd platore! 
platter, znw. m. Plaatkoek, zekere platte koek, 

die op een plaat gebakken wordt van tarwe
meel (soms van roggemeel) en melk. 11 Moeder 
het platters 'ebakiken. - In het Stad-Fri. 
p la koe k. 

platting, znw. vr. Dat gedeelte van de omloop 
van een molen, hetwelk zich boven de molen 
zelf bevindt. Hieraan wordt de stelling ge
bouwd, die door stijlen wordt ondersteund. De 
platting is meestal met geteerd zeildoek of 
met zink bekleed voor het inlekken. Vgl. Ned. 
p I a t, onz., een met lood of zink bekleed plat 
dakje bij een huis. - Vgl. de samenst. ROL
PLATTING. 

pleghDut, znw. onz. Een onderdeel van een 
schaaf. De houten spaan, waarmee het schaaf
ijzer wordt vastgezet (Wormerveer). Zie synon. 
op SCHEGHOUT. - PI e g in pI eg hou t zal 
wel hetzelfde woord zijn als Ned. p I u g, pin, 
prop om iets vast te zetten; zie de wdbb. Vgl. 
Fri.-Holl. b reg, reg, naast Ned. b rug, 
rug. 

plei (uitspr. plaai), znw. vr. Een onderdeel van 
het weefgetouw. Een gedraaide houten stok 
van 4 à 5 dm lengte en 6 à 8 cm doorsnede, 
met een schijf (p I a a i s eh ij f) onderaan. Aan 
ieder getouw zijn twee plaaien, hangende aan 
een dwarslat (de p I a a i s tok) en dienende 
om de kam zwevend te houden. Over de 
plaaischijven loopt een touw, waar de kam 
aan hangt. - Evenzo in Oost-Friesl. pI e i e 
(KOOLMAN 2, 730). In het Ned. is pI e i, 
rp 0 I e i, pal e i bekend als naam van zeker 
folterwerktuig (VAN DALE, KIL., OUDEMANS). 
KIL. vermeldt het woord ook in de zin van 
katrol. Vgl. voor de verwante woorden in het 
Romaans FRANCK 745 op pol e i, VERCOULLlE 
199 op p a I e i. 

pleischijf, znw. vr.; zie PT.EI. 
pleistDk, znw. m.; zie PLEI. 
pleit (I) (uitspr. plaait), znw. vr. Zeker soort 

van vissersschuit, een platrond vaartuig. 11 

Nou zien-je niet zoveul plaaiten meer as 
vroeger. - Ook elders bekend; zie VAN DALE 
en VAN LENNEP, Zeemanswdb. 166. Vgl. bij 
KIL. "p I e y t e, stlata, navis larga et plana" . 
Het woord komt ook in de Middeleeuwen 
voor. 11 Claes Heynrics soen van Rotterdam, 
die had gheladen in sijn playte op die nuwe 
haven van Delf CLXII vate (bier), Oorl. v. Albr. 
118 (aO 1398); zie ook aid. 111, 181, enz. 

pleit (11) (uitspr. plaait), znw. onz. Een vlak, 
breed stuk, b.V. van rietland. Thans verouderd. 
11 WilIem Clauys, genaemt t'playt riedtlant op 
bewessen de Kayck (te Assendelft in de Kerk
buur~), Maatb. Assend. (aO 1635). - Evenzo 
spreekt men in Oost.-Friesl. van 'n pI e i t e 
i s of 'n is p I e i t voor ijsschol (KOOLMAN 2, 
730). Vgl. ook PLEIT I. 

plemp, znw. m. I) Vissersgereedschap. Ook 
bIe i p I e m p genaamd. Een kaasvorm aan 
een stok met handvat, gebruikt bij het vangen 

platoor - Plettenven 

van blei en baars. Synon. plof. Wanneer de 
blei- of baarsnetten zijn uitgezet, geeft de 
visser met de plemp een slag op het water, 
wat onder water een donderend geluid veroor
zaakt, zodat de vissen verschrikken en in de 
netten vliegen. - Vgl. PLEMPEN en PLEMPNET. 
2) Een (grote) hoeveelheid vocht, eigenlijk 
zoveel als tegelijk wordt neergeplempt, met 
een plomp uitgegoten. 11 Geef me niet zo'n 
plemp melk in me thee. Daar gooi je me 'en 
hele plemp over me goed! Nee, ik drink niet 
meer, ik heb al 'en plemp na binnen. - Vgl. 
PLEMPEN. 

Plempdijk, znw. m. Naam van een dijk onder 
Wormer bij de Enge-Warmer. Thans naar het 
schijnt onbekend. 11 De Plempdijek, Hs. (aO 
1673), Zaanl. Oudhk. - Vgl. Ned. pI e m pen, 
met modder en slijk dichtgooien of ophogen. 

plempen, zw. ww., intr. Met een plons neer
gooien. vooral van vloeistoffen. 11 Plemp niet 
zo mit dat vuile water, de boel wordt even
goed smerig. Zei dat plempen in de gang nooit 
ophouwen? (als er overdreven wordt schoon
gemaakt met veel water). - Ook wel in toe
passing op veel drinken bij een feest enz. !I 
Er wier 'eplempt met rooie wijn. - Ook: in het 
water slaan, zodat het een ploffend geluid 
maakt. In het bijzonder bij het vissen van 
baars en blei: met de plemp in het water 
plonsen. 11 Hij plempt mit 'en stok in 'et 
water. - We gane uit plempen. - In dezelfde 
zin is pI e m pen ook in Oost-Fries!. bekend 
(KOOLMAN 2, 730). Elders zegt men plo m
pen (VAN DALE). In trans. opvatting is pI e m
pen met modder, gruis en zand dichtgooien 
of opllOgen; zie de wdbb. - Vgl. PLEMP. 

plempnet, znw. onz. Bij vissers. Een soort van 
scheernet, dat wordt uitgespannen bij het 
plempen; bleinet, baarsnet. Vgl. PLEMP en 
PLEMPEN. 11 Egene vreemde persoonen (sullen 
hem) vervorderen... te visschen met eenigh 
Want, 't zy Kuylen, Segens, Heven, Plemp
netten, Worp-netten ofte Schakels ... binnen 
den banne van Worm er ende Gisp (keur v. 
Worm er, 17de e.), VAN SANTEN, Priv. v. 
Kennemerl. 303; ook bij LAMS 203. - Evenzo 
in Waterland; vgl. een plaats op SCHEERNET. 

plet, znw. m. Tn een oliemolen. De pletterij: de 
pletrollen, waartussen !zet zaad gekneusd 
wordt eer het onder de stenen wordt Rebracht. 
De p let wordt in beweging gebracht door 
een as (de wentel as voor de plet) en 
bestaat uit de pletbak (de bak voor het 
zaad dat geplet wordt), de st 0 e I van de 
plet (de opstal) en de grote en kleine 
ro I (wals). - Vgl. PLETJONGEN. 

pletbak, znw. m.; zie PLET. 
pletjDngen, znw. m. Een knecht op een olie

molen. De jongen, die aan de plet staat. Zie 
PLET. 

pletrDI, znw. vr.; zie PLET. 
Plettenven, znw. vr. Naam van en stuk land te 

Assendelft. 11 Nee I Jan Barenden, genaemdt 



Plettenven - plurreken 

pletten ven (in het Kerkeweer), Maatb. As
send. (aO 1635). 

plof (uitspr. plof), znw. m. Vissersgereedschap. 
Hetz. als plemp; zie aldaar. [[ 9. Blei-netten, 
1 plof, 1 zak met dobbers, Invent. (aD 1787), 
Zaanl. Oudhk. 

ploffen (uitspr. ploffa), zw. WW., intr. Bij het 
vissen van baars en blei. Met de plof op het 
water slaan om de vis te verschrikken en in de 
netten te drijven. Hetz. als plempen. - Zie 
PLOF. 

plok, znw. m. Het plokken, plukken. Zie de 
wdbb. - Overdr. 't Is 'e n hel epi ok, 't is 
een heel werk, een hele deun. [[ 't Is 'en hele 
plok voor zo'n oud mens om teugen de wind 
op te komen. - Zie PLOKKEN. 

plokken, zw. ww., trans. Plukken. Zie de wdbb. 
De vorm p I u ik ken is bij het volk weinig :ge
bruikelijk. 11 't Ben mooie bloempies as ze 
'epiokt bennen (van kinderen, na een zware 
bevalling). 't Gras is zo taai, de koeien kennen 
'et haast niet plokken. (Hy) kaeuwden weder
om de spijs (gelijk 't de koeyen is haer wijs) 
die hy te vooren had geplokt, en grof, en 
raeuw had ingeschokt, SCHAAP, Bloemt. 123. 
De jonge kat krijgt melk zadder en toch 
plokt-i zen moeder altijd zo (toch zuigt hij 
nodeloos bij zijn moeder, zodat deze er van 
verzwakt). 

plomperd (uitspr. plOmpart), znw. m. Schert
sende voor het water, waarin een drenkeling 
is gevallen. V gl. Ned. plo m p e TI, neerplof
fen. 11 Hij valt in de plomperd. Heb-je in de 
plomperd 'elegen. Gooi 'em maar in de plom
perd. 

plooi, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. een zegsw. 
op HEMD. - Bij de molenmakerij. Een onder
deel van een molenwiel. Zware stukken hout 
in de vorm van cirkelsegmenten, die ten getale 
van vier het hoofdbestanddeel van het wiel 
vormen. Tussen de plooien zijn vier kruis
armen besloten; op de plooien is de velling 
van het wiel bevestigd. Zie Groot Volk. Moo
lenb. II pl. 2. 

plooier, znw. m. Zeker soort van schuier: een 
langharige, zachte kleerborstel, doorgaans 
ovaal van vorm. Thans weinig gebruikelijk. 
De p I 0 0 ier s waren dikwijls zeer kostbaar; 
het hout, waarin de haren waren bevestigd, 
was soms met schildpad of zilver bekleed. 
Het woord komt ook nog als geslachtsnaam 
voor: PLOOYER. - Vgl. Ned. p I 0 0 i e n, schik
ken, in orde brengen. 

ploot, znw. vr. Schapevacht, waarvan de wol is 
afgeschoren. 11 Wat heb dat skeep (schaap) 'en 
fijne ploot (wat men zien kan na het scheren). 
Stuur die ploten na de leerlooier. - Het 
woord is ook elders bekend; p lot e komt 
reeds in het MnI. voor. VgI. Ned. p lot e n, 
schapevellen scheren, en p I oot wol; zie de 
wdbb. - VgI. ook HAZEBLOOT. 

plug, znw. vr.; vgI. PLEGHOUT. 

pluim, znw. vr. Zie de wdbb. - In het meerv. 
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p I u i men ook de bloemaren der lisdodde. 
Lat. Typha. Synon. sigaar. VgI. DUUL. [[ We 
gane pluimen plokken. 

pluimzak, znw. m. Veren bed, een zak gevuld 
met veren van ganzen of eenden (de Wormer). 
1I Hij slaapt op 'en pluimzak. 

pluisteren, zw. WW., intr. Pluizig, vlokkig wor
den, pluisjes loslaten. 11 Dat goed pluistert zo, 
je rake (raakt) vol pluisies. De handdoeken 
Ibeginnen te pluisteren. - Evenzo in het Stad
Fri.; Oost-Fri. en Ndd. pi û st ere n betekent 
bovendien pluizig maken, pluizen (KOOLMAN 2, 
741). Deze laatste zin heeft p I u i s ter e n 
ook in het Wvla. (DE BO', 759). Bij KIL. is 
p I u y s ter en napluizen, nazoeken, alsook 
plunderen, en deze bet. is in de 16de en 17de 
e. de gewone (DE JAGER, Freq. 2, 438 vlg.). 
Vogl. ook FRANCK 741 op p I u i s. - Zie 
PLUISTERIG. 

pluisterig, bnw. Pluizig, pluizerig. Vgl. PLUISTE

REN. 11 Wat is je jas pluisterig. Leg die doeken 
niet op de stoel, aars wordt-i zo pluisterig. 
Wat 'en pluisterig linnen. - Evenzo in het 
Srad-Fri. en Oost-Fri.; vgl. KOOLMAN 2, 742. 

plukken, zw. ww.; vgl. PLOKKEN. 

plummelblok, znw. onz. In molens. Het zware 
ijzeren blok, waarin de molenas draait. Men 
heeft zelfsmerende plummelblokken en andere 
die men dagelijks smeren moet. Het p I u m
rn e I blo k rust op de windpeuluw. - Synon. 
kussenblok. I[ Twee plummelblokken met 
metalen, Verkopings-Catal. molenafbraak (aD 
1855), Zaanl. Oudhk. 

plunzak, znw. m. Klerenzak, zak waarin de 
plunje bewaard wordt, b.V. de zak waarin de 
olieslagers des zaterdags hun werkpa;,k mee 
naar huis nemen om te wassen. Het woord 
wordt inzonderheid gebruikt als benaming 
voor de nachtzak, waarin nacht jak, muts, enz. 
geborgen worden. [I Een plunsak met slaap
goet, Hs. invent. (Jisp. aO 1730), provo archief. 
- Elders in N.-Holl. is p I u n nog gebruikelijk 
in de zin van plunje, b.v. te Benningbroek; zie 
WINKLER, Dialecticon 2, 42: "de beste plun". 
Vgl. verder Oost-Fri., Ndd., Mnd. pi ü n n e 
naast pi ü n d e, Ned. p I u n je; zie de wdbb. 

pluren, zw. ww., intr. Met half dichtgeknepen 
ogen kijken; soms een natuurlijk gebrek, soms 
het gevolg van te fel licht of van vermoeid
heid. [[ Trijn heb wel 'en aardig bakkes, maar 
ze pluurt. Je magge (moogt) niet zo pluren. -
Ook turen, strak op iets kijken. [[ Wat zit je 
daar te pluren. - Evenzo in het Stad-Fri. 
p I ure n, starogen (0. Volkst. 2, 179), Oost
Fri., Ndd. plîren, plüren, met halfge
sloten ogen zien (KOOLMAN 2, 733), Deens 
p li r e, b 'li r e, Zweeds p I i r a, b I ira. -
Zie PLUURTEN en PLURREKEN, en vgl. PLUUR

OOG. 

plurie (met klemt. op plu), znw. Alleen in de 
uitdr. p I u r i e heb ben, pleizier, pret heb
ben. 11 Ik heb toch zo'n plurie 'ehad. 

plurreken, zw. ww., intr. Op een ander zijn 
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werk turen om dit af te schrijven, op school. 
II Zit je weer te plurreken? - P I u r rek e n 
is een freq. van p I ure n in de zin van turen, 
strak kijken. 

pluskels, znw. onz. Daarnaast p l' u s keI. 
Hetz. als plussel, doch thans nagenoeg ver
ouderd. - Ook Hs. Kool veI'meldt: p I u s
kei e s, beslag. 

p!uslepel, znw. m. Houten lepel waarmee deeg 
beslagen wordt, pollepel. Zie PLUSSEN. - Even
zo elders in N.-Holl. (BOUMAN 81). 

pluspot, znw. m. Aarden beslagpot, pot waarin 
men plust. Synon. plusselpot. - Zie PLUSSEN. '11 

Daar laat ze me de pluspot vallen. Evenzo 
elders in N.-Holi. (Taalgids 1, 291; BOUMAN 
81). - Overdr. ook een kort dik persoon. I1 
Zo'n pluspot. - Ook als scheldnaam van een 
houtzaagmolen te Zaandam bij het Papepad, 
een bovenkruier met een zeer dik lijf. De 
PI uspot is in 1891 gesloopt. 

prusser, znw. m. Meelbeslag; meel, melk en 
eieren, of wat men er verder aan toevoegen 
wi!, tot een dikke pap geplust. Zie PLUSSEN. 11 

Je doene veels te veel plussel in de pan; de 
pankoek moet zo dik niet wezen. Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 81). - Vgl. PLUS
KEI.S, PLUSSELIG en PLUSSELPOT. 

plusselig, bnw. Van gebak. Niet goed door
bakken, zodat in het binnenste gedeelte de 
plussel nog niet gaar is. Zie PLUSSEL. I: De 
poffertjes waren plusselig. 

plusselpot, znw. m. Aarden pot waarin plussel 
wordt gereed gemaakt, pot waarin beslagen 
wordt. Zie PLUSSEL. Hetz. als pluspot; zie 
aldaar. 

plussen, zw. ww., trans. en intr. - 1) Slaan, 
plassen in water of enige andere vloeistof, 
zodat het een klotsend geluid geeft; plus-plus 
doen. 11 Plus niet zo mit je riem in 'et water, 
ik wor (word) helegaar nat. - Ook: zachtjes 
voortroeien. II Hij pluste zo maar voort mit 
die grote plu ut (schuit), maar-i kwam er toch. 
2) Deeg beslaan, meelbeslag makel!. 11 Moeder 
is an 'et plussen; we eten vanmiddag pankoek. 
Ze plust 'et meel en de melk en eieren deur 
mekaar. 't Is nou genoeg 'eplust. - Vg!. PLUS
KELS, PLUSSEL, PLUSLEPEL en PLUSPOT. 
Het woord is ook elders in N.-Holl. gebrui
kelijk (Taalgids, 1, 291; BOUMAN SI). Vgl. 
Ndd. P I uts c hen, in het water plassen 
(SCHAMBACH 157). 

pluuroog, znw. onz. Een oog, dat van nature 
half dichtgeknepen is. Zie PLUREN. - Daar
naast op de Koog ook p I u u r t oog, van 
p I u u r ten; zie aldaar. I1 Hij heb pluurogen 
(ogen waarvan slechts een reet open is). -
Evenzo Oost-Fri. en Ndd. pi î r ó g e, pi ü ü r
ó g e (KOOLMAN 2, 734). 

pluurten, zw. ww., intr. Op de Koog in gebruik 
voor p I ure n; zie aldaar. 11 Wat zit je weer 
te pluurten. 

pluurtoog, znw. onz. Hetz. als pluuroog; zie 
aldaar. 

plurreken - poddeblad 

pluut (I), znw. vr. Bij vissers. Een benaming 
voor: vis die geen handelswaarde heeft en 
daarom door de visser wordt weggeworpen, 
'Zoals spiering, voorn en ruis, nesteling, enz. 11 

Doen die pluut maar weg. 
pluut (1I), znw. Minachtende benaming voor 

een roeischuit van plomp model. 11 Stap maar 
in de pluut. Ik bedank om mit die pluut te 
gaan roeien, lêten we liever jollie schuitje 
nemen. - Yig!. de samenst. MOLENPLUUT. 

pluut (III), znw. In de uitdr. p I u u t he b
ben, lol, pleizier hebben. II Ik heb pluut 
'ehad. We hadden der toch zo'n pluut. - Ook: 
een p I u u t pI e zie r, een bult plezier, grote 
pret. 1I We hebben 'en pluut plezier 'ehad. -
Vgl. HERTEPLUUT. 

pod (uitspr. pàt), znw. vr. Verkorte vorm van 
po d d e. - 1) Zeker dier. Pad, padde. 11 Jon
gens daarzo <gaat 'en pod. Der benne veul 
podden op 'et erf. - Evenzo elders in N.-Hol!., 
in Fries!. en in Gron. - Het woord is ook bij 
de 17 de-eeuwse Amsterdammers gewoon. 11 

'k Verbeetmen noch, maer ick swol ommen 
kop als een podd, COSTER, Rijcke-Man 563. 
Die om padden te marrickt gaet, is wel belust 
om vleys, BREDERO, Klucht v. d. Koe 462. Gy 
Slackje, gy Spinnetje, gy Poddetje,gy Kicker
tje, Moortje 2068. - Zie PODDIK, en vg!. de 
samenst. PODDEBLAD, -HAAR, -HOK, -KAMP, 
-STOEL, -VILLERT]E. 
2) Neusvuil, dat met de vinger uit de neus 
wordt geplukt. Vooral in de uitdr. po d den 
van gen, p 0 d den zo e ken, in de neus 
plukken. II Ben-je weer an 't podden vangen? 
Hij zit podden te zoeken. Veeg je wang of, der 
zit pad op. - Evenzo te Amsterdam. - Vgl. 
Oost-Fri. p û r e, pad, dat eveneens in de zin 
van neusvuil gebruikt wordt(KooLMAN 2,755). 
- Men vat po d in deze zin op als een bijzon
dere toepassing van de bet. 1; daar echter in 
het Saksische deel van ons land een woord 
'P 0 d d e, vuil (als gevolg van onzindelijkheid), 
voorkomt, is het twijfelachtig of beide woor
den inderdaad identisch zijn. 

3) Bij de molenmakerij. Zeker soort van 
klamp aan de molenroeden. Een naar de uit
einden rond aflopend houten blokje van een 
paar dm, en enige cm breed en dik, met een 
langwerpig-vierkant gat in het midden voor 
het doorsteken van touwen. De po d den 
zitten dicht bij de as en worden gebruikt bij 
het vastmaken der zeilen. - Andere klampen 
en wervels dragen de naam van kik k ers 
en kie f ten. 

podde, znw. vr.; zie POD. 
pOddeblad, (uitspr. pàddablat), znw. onz. 

Meestal in bet meerv. p 0 d d ebi a den. 
Zekere plant. Grote weegbree. Lat. Plantago 
major (OlJDEMANS, Flora 2, 397). De po d d e
b I a den worden tot konijnenvoer gebruikt 
en daarom ook k n ij neb I a den genoemd. -
In de WOI'mer, waar deze bet. van po d d e
b I a d niet bekend is, wordt het woord echter 



poddeblad - poentje 

gebruikt in dezelfde zin als po d des toe 1; 
zie aldaar. - Elders, dooh niet aan de Zaan, 
heet ook het hoefblad, Lat. Tussilago, wel 
po d d ebi ad e n (VAN HALL, Landh. Flora 
133; BERKHEY, Nat. Hist. 9, 96). - Vgl. paD. 

poddehaar (uitspr. pàddûhaar), znw. onz. Daar
naast po d d e h eer. Het korte, vlossige haar, 
dat op de wang of in de hals groeit; ook (en 
meer gebruikelijk): kort, raar, smerig hoofd
haar (de Wormer). Vgl. POD. 11 Wat zit er 'en 
poddehaar in je nek. Hij heb poddeheer. -
Het woord was vroeger ook elders in N.-Holl. 
bekend. Vgl. HADR. ]UNIUS, Nomencl. 41b: 
,,1 a n u g 0, B. poddenhay r". Evenzo PrL 
po d d e h ier, kort, vlassig haar, vlasbaard 
(WASSENBERGH), po cl d eh ij ers t u w t, podde
haarsmond (GYSBERT ]APICX 1, 34). Bij WILLINK, 

Amstellandsche Arkadia 1, 397, vindt men 
p 0 d d e h a a r ook gebruikt van het eerste 
dons van jonge duiven: ,,(Zy zyn) uit ons hok 
gehaald, en waren reeds zo verre, dat zy be
gonnen te vliegen, als wanneer de liefhebbers 
de zelve op hun best houden, mids dat zy 
hunne poddehairen nog niet kwyd zijn." Even
zo vindt men p 0 d d eba a r d en po d d e
ver e n. 11 Hoor hier jy, Ambassaad van 't 
klossen! of Vryer met je Poddebaard, FOC

QUENBROCH, Werken (ed. 1723) 1, 13. Die 
zich nooh niet bejaard genoeg acht om te 
schryven, moet te huis blyven; niemant 
dwingt ons met poddeveêren uit het nest te 
vliegen, NOMSZ, Aant. op zijn tooneelstukken 
(ed. 1784), 95. Laat ons nu de Edeldom zelf, 
van haar eerste poddeveren af, ondertasten, 
OUDAAN, Agrippa (ed. 1661), 335. 

poddehok (uitspr. pàddahok), znw. onz. Bij 
molens, voor aan de kap. Een soort van over
kapping aan het stormschot, om het inregenen 
voor in de kap van de molen te beletten. Het 
p 0 d d eh 0 k sluit onder aan het wolvedak 
en bedekt het bovendeel van de kraag. Het is 
langwerpig-vierkant en heeft van onder een 
halvemaanvormige insnijding om de hals van 
de as. - Waarom men dit onderdeel van de 
molen zo heeft genoemd, blijkt niet. Het 
p 0 d d e hak is niet ver van de podden achter 
de roeden, maar heeft daarmede niets te 
maken. Vgl. paD. 

Poddekamp (uitspr. pàddakamp), znw. m. Daar
naast P 0 d kam p. Naam van verschillende 
stukken land. Vgl. POD. 11 Te Oostzaan: 't Pod· 
decampie, Polderl. Oostz. III (aO 1740). De 
Poddekamp, aid. (aO 1756); nog bekend. -
Te Westzaan, aan de Hoogendijk: Anderhalf 
mat lants... gheleghen binnen de ban van 
Westzaenen ende is ghenoemt podt kamp, 
Hs. T. 118, fO 16 rO (aO 1562), provo archief 
Een stucke lants ghenaemt potcamp, aId., 
fO 77 rO (aO 1569). 

podderen, zw. ww., intr. Een der manieren van 
knÏkkeren. De knikkers uit een op de gr:ond 
getrokken vierkant vandaan schieten. De 
spelers leggen elk een aantal knikkers binnen 
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dat vierkant en schieten daar dan om beurten 
naar. Alle knikkers, die er uit geschoten wor
den zijn voor de schieter; ,blijft zijn eigen 
knikker binnen het vierkant, dan is hij die 
kwijt. 

poddestoel (uitspr. pàddastoel), znw. m. Padde
stoel. V gl. POD. 

poddevillertje (uitspr. pàddavillartja), znw. onz. 
Schertsende benaming voor een klein kort 
mes, een dolkmes dat in een schede op zij 
wordt gedragen. Eigerrlijk een mes om podden 
(padden) te villen. Vgl. POD. 11 Geef me je 
poddevillertje deres. Zo'n Zweeds mes is net 
'en poddevillertje. - Ook in 't algemeen: stomp 
mes. 11 Mit zo'n poddevillertje ken ik niet 
snije. 

poddik (uitspr. pàddak), znw.; het meerv. onge
brurkelijk. Hetz. als po d, pad (Oostzaan). -
V gl. Eng. pad d 0 c k in dezelfde zin. 

poe (zeer gerekt geroepen). Vissersroep als zij 
elkaar in hun schuit passeren; zoveel als: ik 
groet je; goeden dag! 

poehaan, znw. m. Zekere vis, gelijkende op de 
pieterman. De poe h a n e n worden dikwijls 
gerookt. - Te Vol end am heet de vis poe j a a n. 

Poel, znw. m. Naam van een diepe inham der 
Zaan bij het Kalf. Vgl. SOETEBOOM, S. Arc. 
383. 11 Een molen, s~aande aan de Poel. Voor
Zaen, achter-Zaen, Poel ofte Warmer, LAMS 

322 (aO 1628). Vgl. de samenst. POEL WEER. -

Ook een meertje onder Warmer, aan het 
begin van het Zwet en door een sluis in ver
binding staande met de Zaan. 11 Een stuk land 
op de Poel. Benoorden het Dorp in een 
Meirken, gen aamt de Poel, SOETEBOOM, S. Arc. 
601. De PoeJ, LAMS 439 (aO 1608). Vgl. de 
samenst. POELVEN. - Onder Assendelft is een 
voetpad genaamd het PoeIerpad, lopende van 
de weg naar de boerderij de Poel nabij de 
Poeierbraak, een oude braak achter de Assen
delver zeedijk. 

PoeIerbraak, znw. vr.; zie POEL. 

Poeierpad, znw. onz.; zie POEL. 

Poelven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Wormer, gelegen op de Poel. 11 De Poelven, 
Hs. (Wormer, aO 1766), provo arohief. 

Poelweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
onder O.-Zaandam, gelegen bij de Poel. 11 Het 
Poelweer, Polderl. Oostz. I (17de e.). - Ook 
als naam van stukken land in dat weer. 11 De 
Poelweer, Hs. (aO 1704). 

poentje, znw. onz. Alleen in de uitdr. een 
poe nt j e g e ven, een zoen, een mokkel 
geven. 11 Geef me maar 'en poentje. - Bij het 
,haasje-over springen ook schertsend voor: 
een schop geven; de benen van de springer 
zijn onder het springen natuurlijk omwijd en 
hij geeft dan met zijn rechtervoet een poentje 
op het achterste van de bok. - In N.-Brab. en 
in Limb. zijn poen tj e, kus, poennandj e, 
kushandje, en poe n e n, p e u n en, pon e n, 
kussen, zeer gebruikelijk; v,gl. SCHUERMANS 

494, HOEUFFT 470. 
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poep, znw. m. Zie de wdbb. en vgl. GRASPOEP 

en GROENE POEP. 
poepedoelen, znw. m. Een rare, wanordelijke 

huishouding. II 't Is je me deer 'en poepe
doelen! 

poepedril, znw. m. AlIeen in de uitdr. een 
poe p e d r i I gooi e n, driemaal misgooien, 
bij het ballen (Krommenie). 

poepegrondel, znw. m.; zie GRONDEL. 

poepekanarie, znw. m. Basterdnachtegaal. il 
Er is 'en poepekanarie in de tuin. 

poepeklompen, znw. m., meerv. Een eigen
aardige soort van holsblokken, met leren 
bandjes over de voet, klompen zoals de 
poepen die dragen. 

poepekooi, znw. vr. Boerekooi. 11 We eten van
middag poepekooI. - Evenzo in Waterland 
(Taalgids 6, 310). 

poeperlapa (met hoofdtoon op poe en bijtoon 
op pa), tussenw. Uitroep tegen kinderen die 
ongehoorzaam zijn, om hen aan hun plicht te 
herinneren. II Wat is dàt, poeperlapa! - Ook 
elders bekend. 

poepetoer, znw. m. Moffetoer, iets dat moeilijk 
te verrichten is. II Dat's 'en hele poepetoer. -
Ook in het Stad-Fri. 

poepezak, znw. m. Zekere soort van reiszak, 
die op de rug gedragen wordt. 

poer, znw. vr. Peur, een tros van aan een draad 
geregen wormen, die aan het eind van een stok 
wordt vastgemaakt en dient om aal te vangen. 
11 Een poer rijgen. - Vgl. POEREN, POERLOOD, 

POERWORM. 
poereken, zw. WW.; zie PURREKEN. 

poeren, zw. ww., intr. - 1) Peuren, aal vangen 
met de poer, de poer zachtjes in het water op 
en neer bewegen om de aal te lokken. Zie 
POER. 1I We gane vannacht uit poeren. Tot 
Saandam in het Kerckrack ofte Voors aan, 
alwaer op die stondt met zijn schuytie lagh 
en poerde om ael te vangen eenen Gerrit Kist, 
Journ. Nomen (aO 1697). - Poeren wordt 
ook door VAN DALE vermeld. Vgl. verder 
DE JAGER, Freq. 2, 449 op po 0 ij ere n; 
FRANCK 728 op peuren. 
2) Blokken, hard studeren. 11 Die kerel zit 
zeker altijd te poeren, je zien 'em nergens. Ik 
heb lang voor me examen 'epoerd. 

poerlekazie (met hoofdtoon op ka en bijtoJn 
op poer), in de uitdr. dat is poe r 1 e k a zie, 
dat is een buitenkansje, een vervalletje. II Dat 
meevallertje had ik niet verwacht, dat is poerle
kazie. - Poe r lek a zie is misschien een ver
vorming van Fm. po u r 1'0 c cas ion onder 
invloed van de Ned. vorm 0 c cas i e. 

poerleken (uitspr. poerliJkiJ), zw. ww., intr. 
Pulken, peuteren (Krommenie). Synon. poere
ken, purreken. II Zit niet zo in je neus te 
poerleken. 

poerlemassies (met hoofdtoon op mas en bij
toon op poer), in de uitdr. poe rl e m as s ie s 
mak e n, grappen maken, kunsten of gekke 
bewegingen maken. 11 Hij maakte zoveul 

poep - poestig 

poerlemassies, dat-i deur 'et ijs zakte. - Het 
woord zal wel aan een vreemde taal ontleend 
zijn, doch de oorsprong is niet duidelijk. 

poerlood, znw. onz. Een stukje lood, dat in de 
poer hangt om deze zwaar te maken en te 
doen zinken. Zie POER. - Het poe rio 0 d 
wordt meestal gegoten in een pijpekop. 

poerworm, znw. m. Daarnaast poe r w urm. 
Peurworm, dikke regenworm die geschikt is 
om aan een poer geregen te worden. Zie POER. 

11 Ik gaan nag 'en paar poerwurmen zoeken. 
poes, znw. vr. Ook in verkl. poe s i e. Uitslag 

van kalk, vlokkige schimmel. II 't Schimmelt 
zo erg, dat de poes er op staat. De poesen 
zitten in de gang. De muur slaat uit, de 
poesies zitten der op. - Bij VAN DALE wordt 
poe s vermeld met het onz. geslacht en 
zonder meerv., doch ook in Vlaand. spreekt 
men van dep 0 e zen (p 0 e z i ë s) zit ten 
der 0 p, Loquela 1892 (Maart), 86. 

poesje (uitspr. poesie), znw. onz. Grasaar, de 
aar van de muizengarst. Lat. Hordeum muri
num (OUDEMANS, Flora 3, 286; VAN HALL, 

Landh. Flora 244). De kinderen laten de 
poe s i e s in hun mouw naar boven kruipen, 
terwijl zij ondertussen zeggen: "Oesie-poesie, 
kruip in" of "poesie, poesie, kruip wat in". 
Als een poesie erg hoog gaat, dan blijft het 
vastzitten in het vlees en dan kan het er nooit 
weer uit, zo geloven de kinderen. - De be
naming poe sj e is ook bekend in de Beemster 
(BOUMAN 84) en in het Stad-Fri. Elders in 
N.-Holl. hoort men "korentje, korentje, kruip 
in" of "Hansie, hansie, kruip in". In andere 
streken heten deze aren k r u i per t jes of 
kr up erke s. 

poesmooi, bnw. Zeer mooi, opgeschikt. II Guurt 
was der ook, en wat was ze weer poesmooi. 
Nou, jij hebbe je ok weer poesmooi 'emaakt. 
- Het woord is ook elders gebruikelijk. Poe s
m ooi is eigenlijk zo mooi als de poes, die 
altijd voor haar toilet zorgt. Vgl. ook de Oost
Fri. zegsw. "hê is so moi as pûs" (KOOLMAN 

2, 776). 
poest, znw. m. Iemand die licht opstuift. Vgl. 

POESTIG. " 't Is zo'n poest, bij 'et minst wat je 
zegge stuift-i op. 

poesten, zw. ww., intr. Waaien, blazen. 1I Hoor 
die wind ers poesten. Poest erres in 't vuur. -
Poe s ten is in N.-Hol!., Fries!., Gron .. 
Drente, Overijs., Gelderl. en Oost-Fries!. be
kend, en verder in verschillende Ndd. en Hgd. 
dialecten. VgI. KIL.; Taalgids 5, 165; O. Volks
taal 1, 151; MOLEMA 330; KOOLMAN 2, 777; 
GRIMM, D. Wtb. 7, 2278. - Vg!. de samenst. 
OPPOESTEN, en zie POEST, POESTIG. 

poestig, bnw. Opvliegend, driftig. Vgl. POEST 

en POESTEN. II 't Is wel 'en goeie vent, maar-i 
is wat poestig. 't Is 'en poestig heer. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 81). - Ook bij 
WOLFF en DEKEN. 11 Je weet, jen oom valt wat 
poestig, als er over het goede gesproken wordt, 
Will. Leevend 2, 76. Dan gromt en pruttelt 



poes tig - pog 

hij ... of gooit al den horlement zo ver als 
het stuiven wil, en dan word ik ook wel eens 
wat poesNg; maar woorden vervliegen, Com. 
Wildschut 3, 44. 

poet, znw. m. en vr. Meestal in verkl. poe tie. 
Vleiwoordje. Lieveling, snoes. 11 Lekkere poet, 
ik moet je nog ers anhalen. - Ook van per
sonen of zaken, die lief en klein zijn. Snoesje, 
beeldje. 11 't Kind van Aal is toch zo'n poet je. 
Kijk ers wat 'en poet je van 'en armbandje. -
Poe t is ook elders in Holi. bekend. Eveneens 
is p û t jein Oost-Friesl. een vleiwoordje voor 
eeT! kleine kat of een klein kind; vgl. KOOL

MAN 2, 780 op put hen n e. - Het woord 
poe t heeft niet altijd een gunstige bet. gehad. 
In de J 6de e. werd het gebezigd in de zin van 
hoer. Waarschijnlijk is het ontleend aan Spa. 
put a; vgl. VAN LUMMEL, N. Geuzenliedboek, 
no. 123, waar "Spaensche poet" voorkomt 
naast "Spaensche hoer". - Zie ook POETELOET 

en POETERIG. 

poetel, znw. m. Voet, van kleine kinderen. I! 
Ze leit maar al te schoppen mit 'er kleine 
poetels. Steek je poetels maar in 'et water. 
't Benne zukke lekkere poeteltjes. - Evenzo 
elders in Holl.; vgl. VAN EFFEN, Speet. 4, 750: 
"De handjes en poeteitjes moeten eerst wel 
ter deeg gewarmt worden". - In de zin van 
handje schijnt het gebezigd te zijn bij WOLFF 

en DEKEN, Com. Wildschut 3, 48: "Wat had 
het kind zelf aan die diggelen gehad, dan het 
gevaar om zijn poeteltje te bezeren?" Vgl. 
verder DE JAGER, Freq. 1, 457. - Te Amster
dam spreekt men van een poe tel nes t j e 
voor de wollen deken, waarin de voetjes van 
het kleine kind bij het naar bed gaan worden 
gewikkeld. 

poeteloer (met hoofdtoon op loer), znw. m. en 
vr. Ook poe tel 0 e r i e. Hetz. als poeteloet; 
zie aldaar. 11 Me lekkere poete1oer. - Zo ook 
elders in Holl., b.V. te Mijdrecht. 

poeteloet, znw. m. en vr. Vleiwoordje. Lieve
ling, snoes. Ook van volwassen personen. _. 
Vgl. POEl'. 11 Me poeteloet, geef me nog 'en 
zoen. - Evenzo te Amsterdam. 

poeteren, zw. ww., intr. Peuteren. Weinig ge
bruikelijk. 11 Zit niet zo in je oren te poeteren. 
- Zie OREPOEl'ER. 

poeterig, bnw. Snoezig, lief. Zie POEl'. 11 Och, 
hoe poeterig! Wat 'en poeterig speldje (broche). 

poezelen, zw. ww., intro Met water kladden, in 
het water spelen en met de hand heen en weer 
gaan (de Wormer). Zie POEZEN. 11 Zit toch niet 
zo mit je hand in die tobbe te poezelen, je 
make je helegaar nat. - Vgl. BOZZELEN. 

poezen, zw. ww., intro Daarnaast soms po e
sen. Smeren, morsen met nat, met water 
schrobben en plassen. 11 Hij poest in 'et water 
(gaat er met zün hand in heen en weer). Wat 
leggen jollie (kleine kinderen) weer te poesen, 
je make (maakt) de hele wal nat. Je ken wel 
zien dat 'et klaartijd (schoonmaaktüd) is, de 
vrouwlui benne an 't poezen, of 'et zo hoort. 
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- Ook van nat, regenachtig weer. I1 't Weer 
begint te poezen, alles wordt even smerig en 
nat. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 82) 
en in Fries!. (WASSENBERGH 74). In het Oost
Fri. en Ndd. is pus se I n vuil en slordig 
werken, traag bezig zün (KOOLMAN 2, 777). -
Zie I'OEZELEN en POEZERIG, en vgl. PEUZELEN 

en BOZZEN. 

poezerig, bnw. Nat en smerig, regenachtig; van 
het weer. Zie POEZEN. 11 Wat is 'et poezerig 
weer vandaag. 

poffel (uitspr. (pàffol), znw. In de uitdrukkin
gen als ie man dop zij n po ff elk r ij
gen, slaag krügen, enz. 11 Je zeI op je poffel 
hebben. As je 'et niet overgeve (teruggeeft), 
zeI ik je op je poffe! slaan. - In Utrecht zegt 
men in dezelfde zin poe hel. - V gl. POKKEL. 

poffen (uitspr. pàffa), zw. WW., trans. en intr. 
Zie de wdbb. - 1) Boffen, bonzen; vgl. 
HAKKEPOFFER. 

2) Braden in de as. Synon. Piepen; zie aldaar. 
[! Karstengen (kastanjes) poffen. Gepofte jode
neutjes. - Evenzo elders in Holl., in Overijs., 
Utrecht, alsook in Z.-Nederl. (SCHUERMANS 

496). - Vgl. POFFER. 

3) Op krediet kopen. :1 Hij poft alles, maar 
'et zeI ankomme as-i eres betalen moet. Ik 
(de winkelier) heb al menig bankroetje 'ehad 
van dat poffen. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 82) en elders in Holi. en Fries!. Vg!. 
Ned. op de pof kopen. 

poffer (uitspr. pàffar), znw. m. - 1) Meestal in 
verkl. pof f er t j e. Zeker rond gebak; zie de 
wdbb., en vgl. POFFERTJESBOEL. 

2) Gepofte appel. Zie synon. op PAFAPPEL. 11 

Ik hou veul van poffers. 
pofferig (uitspr. pàfferoch), bnw. Opgezet, op

gezwollen. Synon. paffig. I1 Ze heb zo'n poffe
rig gezicht. Wat zag-i er pofferig uit. - Evenzo 
in de Beemster (BOUMAN 82) en in het Stad
Fri. - V g!. Ned. pof, gezwollen, opgeblazen; 
pof, bof, bol opnaaisel op een kledingstuk 
(VAN DALE; Ned. Wdb.lU, 247). 

poffertjesboel (uitspr. pàffartjasboel), znw. m. 
In de uitdr. 't is een pof f e r t jes boe I, 
't heeft niets te beduiden, 't is een ding van 
niets. 

poffig (uitspr. pàffaclz), bnw. Hetz. als pafferig; 
nie aldaar. il Wat heb dat kind 'en poffige 
wangen. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 82) 
en in het Stad-Fri. 

pog (uitspr. pàch; meerv. pàgga), znw. vr. Kal/
zak; de blaas of zak, die bÜ het kalven aan de 
komst van het kalf voorafgaat. In de regel 
komt als de koe kalft eerst een gedeelte van 
het eivlies, dat met water gevuld is, de 
wat e r p 0 g, te voorsdhijn; dan volgt een 
ander gedeelte vol slijmig vocht, waarin de 
voorpoten van het kalf voor een deel ziohtbaar 
zijn en dat daarom v 0 e t p 0 g heet, en daarna 
het kalf. Zie BERKHEY, Nat. Hist. 7, 151. -
Evenzo in geheel N.-Holl. Vgl. het eveneens 
zak beduidende FrL, Gron. pon g, Oost-FrL, 
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Ndd. pung, Ags. pung, Ono. pungr, 
Noords p u n g, Got. p u g g s, Mlat. pon g a. 

pogger (uitspr. paggar), znw. m. Een handappel 
(b.v. een belle-fleur) die gepoft is. Zie synon. 
op PAFAPPEL. 11 Ik hou veul van poggers. Wil-je 
nog wat van die poggers? - Vgl. HADR. ]UNIUS, 

Nomene!. 77a: "M a 1 a pul m 0 n e a Plinio, 
stolide tl.lmentia, B. potappels, quasi ollaria 
dicas, boggers". En in navolging daarvan bij 
KIL. "boggher, j. pot-appel", ponum 
pulmoneum, q.d. ollarium, ab ollae similitu
dine". 

poken, zw. ww. Zie de wdbb. - Bij het schaat
senrijden. Zeer korte steken nemen, zoals 
slechte rijders doen, die anders niet vooruit 
kunnen komen. 11 Kijk-i ers poken. Hij pookt 
zo hard as-i ken. Je moete niet zo poken. -
V gl. POKER en GEPOOK. 

poker, znw. m. Een schaatsenrijder die pookt. 
Zie POKEN. 11 o wat 'en poker komt deer an. 
't is 'en poker, mooi rijje ken-i niet. 

pokes (uitspr. pakiJs), znw. onz. Verkl. pok e s
s i e. Een tabakskomfoor, een rond koperen 
(oj ijzeren) komjaar oj vuurpot je met gaten 
in het deksel, dat gebruikt wordt om de pijp 
aan op te stekell. De pokessen raken thans in 
onbruik. - Synon. opstekers-komfoor. 11 Is er 
vier in 't pokes? Tak voor 't pokes (ik be
spreek na u het komfoor; vgl. TAKKEN), VAN 

GEUNS, Zaandam 410. - Zegsw. Die g a a t 
n a dek e r k van e 1 ven, w a a r z e met 
pok e s s.j e slo pen, hij gaat naar de her
berg. - Pok e s is ook elders in N.-Holl. 
bekend, ook in de samenst. v u u r pok e s 
(De Ned. Taal, 6, 212; Hs. Kool). 

pokkei (uitspr. pakkal), znw. m. Rug, bult. In 
de uitdr. ie man dop zen pok keI ge ven, 
hem afranselen. Hetz. als poffel; zie aldaar. -
1 erna n dop zen pok keI zo e ken, hem 
wel vinden. IJ Ken-jij dat geld niet van 'em 
krijgen? wacht maar, dan zeI ik 'em wel ers 
op zen pokkei zoeken. - Evenzo elders in 
Holl., Gron., Friesl., GeIderl., enz. (vgl. o.a. 
MOLEMA 331 b en GALLÉE 34 a). 

pokkig, bnw.; vgl. PUKKIG. 

pol (I), znw. m. Een onderdeel van de vrouwen
kap. Het ronde kapje van kaartpapier onder 
de ondermuts, dat onmiddellijk op het hoofd 
gedragen wordt en dient om het haar op te 
vullen of neer te drukken. In de pol wordt in 
de rondte en tweemaal overdwars een koper
draad genaaid om er bet fatsoen van het 
hoofd aan te geven. V gl. Karakterseh. 121: 
"Eene zoo genaamde pol wordt onder de 
ondermuts en boven dezelve de kap geplaatst, 
deze wordt vervolgens rondom het boogje van 
de pol met 'kleine spe.lden vast gehecht". Met 
het steeds meer in onbruik raken van kap en 
oorijzer als hoofdtooisel verdwijnen natuurlijk 
ook de pollen. - Het woord zal wel één zijn 
met het door KIL. veI'meide "p 0 11 e, poll e
ken, Sax. Fris. j. bol, top, vertex capitis: 
caput, capitellum". - Zie POLDROGER. 

pog-po) 

pol (11), znw. m. Bij molenrnakers en timmer
lieden. Benaming van verschillende rechtop 
geplaatste, uitstekende stukken hout, die 
dienen om iets vast te klemmen en in verband 
te houden. In de regel geschiedt dit door een 
tweetal pollen. - In een pelmolen. Twee 
houten bij de koornharp, dienende om de 
veren vast te houden. Men neemt de pollen 
weg als de harp moet schoongemaakt worden. 
- In een papiermolen. Twee klampen op de 
licht van de maalbak, waartussen de as van 
de rol ligt. - In een houtzaaJgmolen. a) De 
houten op de krukbalk, waartussen de 
molenkruk ligt. Zie Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 1, 2 en 5. - b) De boven de slee uit
stekende houten, waardoor de sleestukken met 
de onderleider van de slee zijn verbonden. In 
deze pollen zijn gaten, waardoor klemijzers ge
stoken en met een touw aangerukt worden, om 
het hout, dat men zagen wil, op de slee vast 
te leggen. Zie Groot Volk. Mooienb. I, pI. 1 
en 111, pl. 8; KROOK, Molenb. 126 en 160. -
c) Bij paltrokken. Twee houten op het einde 
van de staartbalk, door welke het windkappel 
gestoken is. Zie Groot Volk. Mooienb. I, pl. 4; 
Groot Alg. MooIenb. I, pl. 27. - Aan een 
draaibank. De houten die aangeschoven wor
den om het voorwerp, dat men draaien wil, 
vast te zetten. - Bij de huisbouw worden 
poll e n ook gebruikt als opzetters (opstaande 
stijlen), ten einde een verhoging te maken. 
Wanneer men dat wil bereiken plaatst men op 
de legger twee pollen en legt daar een gording 
overheen. 

pol (lH), znw. m. Een gebakken aarden knik
ker, stuiter (Assendelft) Men heeft halve
cents en twee-cents pollen. 11 Dat niemant hem 
vervordere op de kerck ofte om de kerck ... 
te gayen, schieten ... , balslaen, met koten, 
pollen ofte diergelijcke dingen te spelen, Hs. 
keul' (a" 1659), archief v. Assendelft; 'Ook 
Handv. v. Assend. 208. - Vgl. Ned. bol, bal 
(Ned. Wdb. 111, 283), en Oost Fri. poll e, het 
ronde dikke vlees van hand, been enz., en 
pol, rond, vlezig, bol (KOOLMAN 2, 744 vlg.). 

pol (IV), znw. m. Verkl. pol t je. Tezamen
hangende klomp van planten, wier wortels 
door elkaar zijn gegroeid. 11 Een pol gras. 
Breng me 'en paar pollen violen (bossen van 
violenplanten met wortels en aarde). Ik trek 
er zo'n heel poltje uit. - Volgens VAK DALE is 
het woord, dat ook elders voorkomt, geweste
lijk. In Fries!. zegt men in dezelfde zin poll e 
(met gerekte 0), in Oost-Friesl. pull e. 

pol (V), znw. m.; vroeger ook onz. Laagliggend, 
door aanslibbing gevormd land, dat men door 
middel van een kade aan het water tracht te 
beschermen en tot goed land te makelI. Thans 
verouderd. :1 Hij wil de pol bij zijn land droog 
leggen. Dat pol miHet ende (eind, stukje) 
meedts (hooiland) in Schouten weer, tsamen 
1295 (roeden); die helft vant pol ende het 
paertgen (part) inde Vlietsmeed (meed op de 



pol-pompen 

Vliet) in Schouten weer 647lh (roed), Polder!. 
Assend. I JO 336 1'0 (aO 1600). - Vgl. ook: 
Den polboer op 't veer; dito Polboer op 
Noorder veer, Polder!. Kromm. (aO 1665), 
ja 162. D'polboer op noorder veer, aId. (aO 
1680), ja 162. De polboer zal iemand geweest 
zijn, die een pol zoeht droog te leggen. - V gl. 
ook KAPOL. - Pol komt ook elders in N.-Holl. 
voor. 11 De Pol (een buurt onder Sparendam) 
aen 't voorsz. voetpadt (naer Haerlem) ghe
legen, werdt meest by Scheep-makers bewoont, 
LAMS 752. Ook in Fries!. is poll e een stukje 
laag of door water O!ilge'!Cn land (EPKEMA , 
558), of, volgens \\'t,SSENIlERGH 75, een rond 
of rondachtig, niet groot stuk lands. - Het 
woord is verwant met pol der (zie aldaar). 
In de Middelee,;wen schijnen beide woorden 
door elkander gebruikt te zijn. In de Rek. d. 
Graf. 1'. Hall. 2, 251, 253 en 254 (aO 1343), 
heet althans dezelfde sloot bij Vronen nu eens 
"den Polsloct", dan weer "den Polresloet". 

polder, znw. Tn. Ook in verkl. pol der t je. 
Zie de wdbb. en vgl. POL V. - 1) Ingepolderd, 
omdijkt laaggelegen land; gewoonlijk opgevat 
als collectief van al het land binnen bepaalde 
dijken, dat onder éénzelfde dijkbestuur staat. 
I! De ingelanden van de polder Westzaan. De 
polder Krommenie. De polder het Woud. De 
Kalverpolder. De Oude polder (te Wormer). 
De Noorder- en Zuiderpolder (te Assendelfr), 
enz. - Zegsw. H ij i sin zij n pol der, hij is 
in zijn schik. 
2) Een geheel door water omgeven perceel 
weiland, gewoonlijk bestaande uit twee of 
meer stukken land, die aaneengedal11d en om
kauid zijn en door een molentje worden 
drooggemalen. 11 Wordt verkocht een polder 
weiland, gelegen onder Zaandam. Ik heb er 
nag 'en poldertje leggen. De Polder (stuk land 
te W.-Zaandam), Custb. (aO 1741). De Marte
laarspolder (op de Koog bij de molen "de 
Martelaar"). - Vgl. POLDERWATER. 
3) De kring van smalle slootjes om een papier
molen, waaruit het voor de papiermakerij be
nodigde water wordt gehaald. 11 Het poldertje 
is weer vol kroos, we moeten 'et nag ers uit
krozen. 

polderwater, znw. onz. Het water om een stuk 
weiland. Zie POLDER 2. 11 Te koop een perceel 
weiland met polderwater. 

poldroger, znw. m. Een van boven bolvormIg 
houten of stenen voorwerp, waarop de pol 
gedroogd wordt als de kap gewassen is. Ook 
zetten sommigen bij het naar bed gaan de ge
hele kap op de poldroger. Zie POL I. 

Polen, eigennaam. Zegsw. H ij i s van Pol e n, 
hij is slim, men heeft geen vat op hem. 

polleka (uitspr. pollaka, met hoofdtoon op pol), 
znw. Witte (niet marmeren) knikker met 
blauwe of rode strepen. - Vgl. ALIKAS en POL 
lIL I! Kijk ers wat 'en mooie polleka. 

pollen, zw. ww.; vgl. AFPOLLEN. 
polsteren (uitspr. pàlstara), zw. ww., intr. - 1) 
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Met de schakelstok in het water roeren, om 
de vis in de netten te jagen. 11 Polster nou 
maar in 'et water, dat de vissen opschrikken. 
- Evenzo elders in N.-Holl. 11 Niet te schakelen 
of te polsteren, .met den Schakel-stock, of 
eenighe andere stoeken, voor ende al eer den 
S'çhuyt aan beyde de Stoeken wel vastge
maeekt ... sal zijn, Handv. v. Ench. 344 b 
(17de e.). - Vgl. GEPOLSTER. 
2) Met handen en voeten (of met poten en 
l'Iellgels) in het water slaan, spartelen (de 
Wormer). 11 Kijk-i ers polsteren (van een 
drenkeling). Zwummers polsteren mit handen 
en voeten. Hij polstert in 'et water (van een 
eel/d, die zich in het water reinigt en daarbij 
met vlerken en poten slaat). - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 82). 
Vgl. Ned. pol sen, met een stok in het 
water roeren (VAN DALE, KIL.), Fri. pol s k j e, 
Oost-Fri. p u I s ken (KOOLMAN 2, 771), en zie 
FRANCK 746 op pol s 2. 

pomp (1) (uitspr. pàmp), znw. vr. Zie de wdbb. 
- Ook: holle houten buis tot doorlating van 
water in een dijk. Wordt b.V. een stuk sloot 
afgedamd, terwijl er een doorloop blijven 
moet voor het water, dan legt men een pomp. 
I1 Dat niemant. .. enige pompe off openinge 
in de gemelde dijk sal moge make, Hs. keur 
v. Westzaanden (aO 1728), archief v. Wor
merveer. Ook sullen de voorsz. weden mits
gaeders de pompen tweemael des jaers geteert 
en geschilpt moeten weesen, idem (einde 17de 
e.), aldaar. - Deze bet. wordt niet door 
VAN DALE opgegeven, doch is ook elders be
kend. 11 De Pompen, leggende in eenige Pol
ders van de Zijpe, ende daar door Schermeer
Water ingelaten wert, Octr. v. d. Oude Zijpe, 
Titel 11, art. 2. Item soo sal een yegelijk aan 
zijn Pomp moeten houden een goet ende 
bequaam Slot, aid., art. 4 (aO 1710). Ende 
sullen alle de gene... ghehouden wesen de 
selve Pompen t'allen tijden tot vermaninghe 
van Dijckgraef ende Heemraden wederom op 
te nemen ende de plaets dicht te maken, ende 
soo lange de selve ligghen niet vermoghen nae 
S.Jaeob eenich Water in te laten, maar hunne 
Pompen wel dicht toe te houden ende te 
stoppen, Keuren v. d. Beemster, art. 97 (aa 
1616). Evenzo in Friesl. en Gron. po m p, in 
Oost-Fries!. p u m p e. - V gl. de samenst. 
HANGPOMP, TURFPOMP. 

pomp (H) (uitspr. pàmp), znw. m. Stomp, stoot 
met de gebalde vuist of met de elleboog. Zie 
POMPEN. 11 Hou op, of je krijge 'en pomp. Hij 
gaf me toeh zo'n harde pomp. - Zo ook in 
Fries!. 

pompen uitspr. pàmpa), zw. WW., trans. - 1) 
Stompen, stoten, met vuist of elleboog. Zie 
POMP. :1 Hè, dat's gemeen om me zo onver
wachts te pompen. Hij pompt er maar op. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 83) en elders. 
2) Wijze van knikkeren, waarbij een aantal 
knikkers tegelijk met een plons wordt neer-
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gegooid. Synon. opkluren. Een jongen neemt 
enige knikkers in de hand, b.v. vijf, en zegt tot 
e'en ander: "Pomp me de vijf". Deze legt er 
nu vijf knikkers bij. De eerste werpt daarop al 
die knikkers tegelijk in het kuiltje. Deze 
handeling heet po m pen. Blijft er nu een 
even getal in de kuil liggen, dan wint de 
pomper; is het aantal oneven dan zijn de 
knikkers voor de ander. Blijven echter alle 
knikkers in de kuil dan roepen de overige 
jongens: "Potje garen? bank!" en gaan om het 
hardst aan het grabbelen. - Op dezelfde wijze, 
doch minder grof, gaat kno e i e n; zie aldaar. 

pomphart, znw. onz. Zeker onderdeel van een 
pomp. Zie HART I. 

pond (I) (uitspr. pànt), znw. onz. Zie de wdbb. 
en vgl. de samen st. DUBBELTJES PONDJE, KILO

POND en STOTERSPONDJE. Ook zekere gelds
waarde: een Vlaams pond, zes gulden. Nog 
bij veekopers gebruikelijk. 11 Ik heb 15 pond 
'eg even voor de bonte. Hij kost me 15 pond 
en 4 gulden. - Vroeger werd ook koolzaad 
voor pon den verkocht. - Dat tegenwoordig 
de makelaars 5/. % provisie berekenen is nog 
een gevolg der oude rekening van 5 cents 
voor elk pond Vlaams. 

pond (H) (uitspr. pont), znw. vr. Meerv. po n
den. Pont, platboomd vaartuig tot het ver
voer van hout, enz. Zie de wdbb. 11 as) Ghe
keurt ende Gheordonneert, datmen gheen 
Dam-Schuyten noch Hout-schuyten, Ponden, 
Schouwen, ende diergheIijcke, nochte Vlotten
Hout inden Dijcksloot nochte Veerslooten 
leggen. .. of men sal daer een Dam-Schuyt 
mogen verby varen (keur v. W.-Zaandam, aO 
1644), Priv. v. Westz. 519. Elck Sluyswachter 
... sal genieten... van een... Damschuyt, 
Denschuyten en Ponden een halve stuyver, 
Handv. v. Assend. verv. 441 (aD 1651). -
Vandaar ook de geslachtsnaam PONDMAN. -

Elders spreekt men niet van pon den, maar 
van pon te n. 

ponder (llitspr. pàndar), znw. m. Daarnaast ook 
pon der b oom en h ooi pon der. Bij de 
boeren. Een lange paal, die over het op de 
wagen gestapelde hooi wordt gelegd en voor 
en achter met sterke touwen (het wa g e n
b int) wordt aangehaald. - Evenzo in de 
Beemster, waar pon der ook in de zin van 
Zaans bon gel gebruikelijik is (BOUMAN 83), 
en in Fries!. Vgl. ook bij KIL. pon t e r
b oom, Breda's pon ter, Gron. p u n ter 
en p u n te rb 0 om. Verder zegt men te Oud
Beierland pol der b oom, in Zeel. p 0 m
mer b oom. - Zie PONDEREN. 

ponderboom, znw. m.; zie PONDER. 

ponderen (llitspr. pondara), zw. ww., trans. 
Het hooi op de wagen vastleggen met de 
ponder. Ook wel hooiponderen. Zie 
PONDER. 

pont, znw. vr.; vgl. POND TI. 
pook, znw. onz. Bij de boeren. Een kort hooi

ijzer van 1 à 11h m lengte, dienende om de 

pompen - poot 

warmtegraad van broeiend hooi te peilen. Vgl. 
HOOIIJZER. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

83). 
poon, znw. vr.; vgl. AALPOON. 

poort, znw. vr. Ook wel: het po 0 r t s tuk. In 
molens. Een stuk hout, in de kap, bij de 
middelbalk waarin het spil draait. Het p 0 or t
kan weggenomen worden, waardoor men bij de 
neuten van het spil kan komen. Om het 
p oor t s tuk aan te drukken, lopen twee 
stokken van daar naar de penbalk; deze heten 
p oor t s tok ken. 

poortstok, znw. m.; zie POORT. 

poortstuk, znw. onz.; zie POORT. 

poot (1), znw. m. en onz. Zie de wdbb. 11 Hij 
heb 'en lam poot (een verlamd been). Kijk, die 
hond heb 'en zeer poot. - Zegsw. Erg e n s 
p oot in heb ben, ergens de hand in heb
ben, er aan deelnemen. - P oot a a n, de 
hand aan 't werk. 11 Ik heb 'et de leste tijd 
makkelijk 'ehad, maar nou moet ik weer poot 
an (hard aan het werk). 't Is maar de hele 
dag deur poot an, ik ben dan ok 's aves bek 
of. Evenzo elders in Holl., Utr. en Gron .. 
Vgl.: "Komt. koeljes, wil een handt je leenen, 
en helpt de kist en 't kooigoed in, slaa poot 
aan! ... kom Piet, sla klaauwen aen!", VAN 

VLOTEN, Ned. Kluchtspel" 3, 282. - Vgl. de 
samenst. BLEI-, GRIMMEL-, PAARDE- en SCHAPE

POOT. - Bijzondere toepassingen van poot 
zijn: - a) Bij de zeildoekweverij. Een der beide 
delen van de tempel (zie aldaar), de punt die 
bij het bUigen van dit werktuig naar buitelI 
wijkt. - b) Aan een oorijzer. De beide lang
werpig-vierkante, gegraveerde of met filigrein
werk en juwelen versierde, een weinig ge
bogelle gouden plaatjes aan de uiteinden van 
het ijzer, ter zijde van de kap. Evenzo verder
op in N.-Hol!. De pot en dragen elders de 
naam van boeken of taken. Vgl. WINK

LER, Oud Nederland 273 en 294. - c) Als be
naming van stukken land, die in een of meer 
tongen uitlopen. Hetz. als been; zie aldaar. 11 

Een stuk land, zijnde een pootje. 't Is 'en 
tweepoot. De Vierpoot (naam van een stukje 
hooiland op de Koog). Vgl. ook KAKEPOOT en 
zie een zegsw. op LUIS. 

poot aI), znw. vr. Rode biet (Wormer). 11 Haal 
de poten uit de grond. We hebben vanmiddag 
poot 'eten. - P oot is in Brab., de Kempen 
en VIaand. bekend in de zin van wortel, pee 
(SCHUERMANS 501). Vgl. bij KIL.: "p 0 t e, 
p oot e, p e é, siser, carota subalbida, radix 
edulis" (d.i. witte peen), en HADR. JUNIUS, 

Nomencl. 140 b: "s i ser, Al. gheel ruben, B. 
poten, peen, wortelen, Hoornse wortelen". 

poot (TII), znw. vr. Voorhoofd. Thans nagenoeg 
verouderd. 11 Ze heb 'en 'grote, gladde poot 
(een kenmerk van schoonheid; vgl. VAN GEUNS, 

Zaandam 378 en BERKHEY, Nat. Hist. 3, 908). 
Je poot is moddig (er zit vuil aan je voor
hoofd). De neeld (naald) an je poot is los. Vgl. 
POOTHAARSTEKER. - Het woord is hier en daar 



poot - post 

in N.-Holl. nog bekend. De 0 van p 0 0 t is 
zacht (Hs. Kool). In de 18de eeuw was het 
woord zeer gebruikelijk. 11 Men drie dogters 
... waren ... gnap in de noppen: gouwe oor
ysders op, neelden op der poot, ... enz. De 
Gryzaard 1, 315. Bij de 17de-eeuwse Amster
dammers vindt men het woord in de zin van 
hoofd, kop (b.v. 'bij HOOFT, Waren ar 201 en 
610; BREDERO, Sp. Brab. 467) en evenzo wordt 
het vermeld in MEYER'S Woordenschat. HOOFT 
gebruikt ook de afleidingen p oot i g h, kop
pig, stijfhoofdig, en poot i g hei t, koppig
heid. Verder heeft MEYER'S Woordenschat nog 
"p 0 0 ten, bollen, kuissen", d.i. (een koe) de 
kop inslaan. - Het woord ,komt 'Ook in Fries!. 
voor. In de vorige eeuw was n!. po a t t e, 
pot t e, voorhoofd, nog te Workum in gebruik 
(WINKLER, Oud Nederland 289). Op Schier
monnikoog zegt men p e u t. In het Ofri. luidt 
het woord pot e, b.v. "buppa fon there pota 
al thore litteca thane" (boven van de poot tot 
aan de kleine teen), aangehaald, bij RICHT
HOFEN 246. V gl. ook Oeng. th e pot t e 0 f 
t h e h ede, de schedel van het hoofd (HALLI
WELL 640), en dia!. Zweeds pot t 11, schedel, 
hoofd (RIETZ 509). Zie verder DE VRIES in 
Tijdschr. 1, 42, vlgg. 

poothaarsteker, znw. m. Daarnaast po 0 t
he ers t e k e r. Voornaald, de gebogen gou
den naald, die dwars over het voorhoofd ligt 
en een onderdeel van kap en oorijzer uitmaakt. 
Thans weinig gebruikelijk. Elders in N.-Hol!. 
heet deze haarnaald p oot h eer n a a I d en 
voo r h eer nee I d. Vg!. WINKLER, Oud 
Nederland 288 vlg. - Zie POOT 111. 

pop (uitspr. pàp), znw. vr. Verkl. pop p i e. Zie 
de wdbb. - O'Ûk kraamkind, bakerkind. 11 We 
hebben 'en kleine pop 'ekregen. Ze moet om 
'en poppie. Ik wil wel wete, hoeveul poppies 
ik nag (nog) ha Ie mot (bij een waarzegster), 
Sch. t. W. 277. Me wijf heb 'en dood poppie 
'ehaald. 1719, July 5, Trijnti verlost van een 
ontidig, doot popie (d.i. popje), Journ. Caes
koper, bI. 4. Is gestorve het popie van Pieter 
Telle, aid., 29 Febr. 1681. - Uit popp,ies 
roe i eng a a n, bij een bevalling gaan assi
steren, van een verloskundige, die voor zijn 
(haar) beroep uitgaat, en van de twee naaste 
buurvrouwen, die zoals vroeger algemeen ge
woonte was bij de geboorte van het kind 
tegenwoordig zijn. De kinderen komen hier uit 
het rietland of uit de watermolen. Vgl. verder 
POPPEN, POPJESMAAL en POPJESROEISTER. - Pop 
is ook gebruikelijk in de zin van lieveling, 
schat, vooral van een meisje gezegd. 11 't Is 
toch zo'n lieve pop. Je benne me beste pop. 
- In deze betekenis is pop ook elders in 
N.-Holl., in Fl'ies!., Gron. en Oost-Fries!. be
kend. 

ilOpjesmaal (uitspr. pàppiesmaal), znw. onz. 
Daarnaast pop p i e s mee 1. Kindermaal. 
Thans ongebruikelijk. - Vgl. pOP. 11 Wanneer 
de kraamvrouw zich welvarende bevindt, 

344 

wordt er die dag (nI. de tiende na de beval
ling) het zogenaamde Popjes meel gegeven, 
waar 'Op de V roemoer . .. op een le~ker 
baarsje vergast wordt, tegelijk met alle de 
vrouwen, die bij de verlossing tegenwoordig 
zijn geweest, Karaktersch. 320. 

popjesroeister (uitspr. pàppiesroeistar), znw. vr. 
Vroedvrouw. Zie verder op pOP. 

poppelap, znw.; zie Jan Pop pel a p op JAN. 
poppen (uitspr. pàppd), zw. ww., intr. Kramen, 

bevallen. Zie pop. 11 Je vrouw moet zeker ook 
binnenkort poppen? Me wijf heb 'epopt. -
Evenzo elders in N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. 
Magaz. 3, 514). 

jloppestront (uitspr. pàppdstrànt), znw. vr. In 
de uitdr. pop p est ron t mak e n, nodeloze 
drukte hebben, uitdouwing hebben. 11 Maak 
maar zoveul poppestront niet. - H ij i s zo 
f ij n a s gem a I e n pop p est ron t, hij is 
zeer fijn, ragfijn, streng rechtzinnig (in het 
geloof). 

porring (uitspr. pàrrdng), znw. vr. In de bouw
kunde. De richting waarin em strekse boog 
boven ramen of deuren genomen wordt. Om 
de maat van zulk een boog te bepalen neemt 
men een punt, gewoonlijk op een afstand van 
11/ 2 maal de breedte van het raam midden 
onder de bovendrempel gelegen, en trekt van 
daar uit lijnen door de bovenhoelken van het 
raam. De aldus verkregen schuine lijn heet de 
por rin g en wijst aan hoe schuin de uiterste 
stenen van de strekse boog gemetseld moeten 
worden. 11 De porring stellen op 1 Y2 breedte. 
We moeten lY2 breedte porring nemen. - Het 
woord is ook elders bekend. 

porselein, znw. onz.; vgl. POSTLéEIN en PARSE
LEINMOLEN. 

portel, znw. vr. Bij de kaasbereiding. Het melk
achtige vocht dat onder het kruimelen ell 
kneden van de kaas uit de kaasstof zijpelt. De 
por tel ,bestaat, behalve uit wat wei, uit 
opgeloste kaasstof, enige boterdelen en melk
suiker. - Evenzo elders in N.-Holl. (ROUMAN 
83), waar ook bekend is por tel les s i e 
voor wat het laatst uit de kaas gewrongen 
wordt (Taalgids 2, 120). Bij WEILAND en VA;\) 
DALE wordt vermeld por tel wei. Het woord 
behoort bij por tel e n, persen, kneden van 
de kaas; zie BERKHEY, Nat. Hist. 9, 434. VgI. 
verder DE JAGER, Freq. 1, 461 en FRANCK 749 
op por tel e n. 

Ilortelvloot, znw. vr.; zie VLOOT I. 
portelwagen, znw. m. Een lage boerewagell met 

dissel, doch zonder veren, waarmede hooi ge
reden en aarde gekroden wordt (de Wormer). 
- Misschien hangt het woord samen met Ned. 
por ~ e I e n, pruttelen, en betekent het dus 
een knarsende wagen. Vgl. BREDERO, Rodd'rick 
1149: "Maar ghy Almijn wat staat ghy dus 
en knarst of portelt, en preutelt binnens 
monts?" 

post (I), znw. m.; vroeger ook onz. - 1) Vlonder, 
een stevige plank die als voetbrug dienst doet. 
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Ook: de planken, waarmede een voetbrug ge
dekt wordt en die weggenomen kunnen wor
dell, als er een hooggeladen schuit passeren 
moet. Op de pos ten zijn soms r.ichels of 
dwarshouten gespijkerd; te Assendelft spreekt 
men echter in dat geval niet van pOS t, maar 
van v Ion der. 11 Leg maar 'en post over de 
sloot. Meede sullen de weelen, die voortaan 
nieuw gemaekt of gerepareert werden, moeten 
gemaekt werden met een gelydelyke op en 
overgang en de posten niet hooger als 4 voeten 
uyt gemeen soomerwaeter mogen leggen, maar 
wel laeger, Hs. keur v. Westzaanden (einde 
17de e.), archief v. Wormerveer. Schout en 
Schepenen ... Ordonneren ende Keuren midts 
desen, tot gerief van de Hoyers, ... van den 
eersten J uny af tot half J uly toe, in plaats van 
de Posten, over de Dijcksloot gelegen, te leg
gen losse planeken (keur v. Oostzaanden, aO 
1629), LAMS 710. En sal niemandt posten uyt
werpen, leenen breecken, by dage noch by 
nachte (idem, aO 1644), LAMS 722. Op de 
royingh van het schoeywerck van de Plemp
dyck en daer het post leght, daarmen de 
beesten als anders overscheept, Koopbrief 
(Wormer, aCJ 1673), Zaan!. Oudhk. - Evenzo 
elders in N.-Holl. 11 Als een schaap over de 
post is zo volghenze al, SPIEGHEL (ed. VLA
MING), 268. Alle die sluyse in Westende sullen 
altijt vol van posten wesen (kellr v. Enkhuizen, 
15de e.), Wfr, Stadr. 2, 220 var. Ende so suI
len alle die sluisen in der stede eIcx twie guede 
1eenen hebben, ende also veel posten dat die 
sluisen binnen die III stylen wel gedect sijn 
(keur v. Grootebroek, 15de e.), aId. 256. -
Verder is pos t, vlonder, ook gebruikelijk in 
Fries!., Gron. en Oost-Fries!.; reeds in het 
Ofri. pos t. - Het is hetz. woord als Ned. 
pos t, deurstül; zie de wdbb. - Vg!. RAAMPOST. 
2) De plank met richels, die schuin tegen een 
der bovenzüden van een boereplat gelegd en 
daaraan met haken bevestigd wordt, ell die als 
loopplank dient voor het vee, dat uit de schuit 
op het rand wordt gebracht of van het land in 
de schuit. Men zegt in dezelfde zin ook k 0 e
pos t; zie aldaar. - Evenzo vindt men een 
schuinliggende pos t in een schouw, voor het 
op- en afrijden der rijtuigen. 

post (TI), znw. m. Bij de papiermakerij. De 
stapel papier, die tegelük onder de pers ge
bracht wordt. De geschepte vellen worden op 
vilden gelegd en opgestapeld (zie KOETSEN), 
waarna de stapel geperst wordt. Het hangt van 
de dikte van het papier af uit hoeveel vilden 
een post bestaat; gewoonlijk echter uit 120 of 
130 vilden. Zo spreekt men ook van een pos t 
v i 1 den, d.i. zoveel vilden als er nodig zün 
om een post te vormen. 11 We hebben nog zes 
posten vilden leggen. 

postelein, znw. onz. Porselein. Thans weinig 
gebruikelijk. 11 Eune"meune-muk,ken, poste
lein an stukken, heer, boer, knecht, de wind 
waait weg (kinderrÜm). - Evenzo elders in 

post - pot jongen 

Hol!. 11 (Ik) heb kleêren en linnen in over
vloed, en mooje juweelen en veel postelein, 
WOLFF en DEKEN, Cam. Wildschut 4, 40. 

postig, bnw. In de uitdr. 't is met e pos tig, 
het is me te zwaar, te druk. 11 Eerst de hele 
dag schoonmaken en dan 's avends nê Zaan
dam, dat's me wel wat postig. Hij zei wel dat-i 
'et doen kon, maar 't was 'em toch te postig. 
- Vg!. Ned. pos t in de zin van <ware last. -
Ook: druk. 11 Wat ben-je postig (/zaastig, heet 
gebakerd). 

pot, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. In de 
pot g roe i e n, krimpen, in lengte afnemen, 
van oude mensen. I! Ze groeit in de pot. Ja, 
ja, ouwe mensen groeien in de pot. - Een 
r a arp 0 t-e ten, een rare snuiter. 11 Jij ben 
ok 'en raar potceten, je hebbe altijd wat aars 
as 'en aar. - Zie nog zegsw. op HOOFD en PLAT 
en vgl. DIK POT. - Bijzondere toepassingen van 
pot zijn: a) In een oliemolen. De bolvormige, 
in het blok uitgehouwen bak onder de stam
pers, waarin het meel wordt fÜn!jestampt. Zie 
Groot Volk. Mooienb. 111, pl. 3 en 5, en vg!. 
POTHAAK, POTJONGEN, POTPLAAT, lOTTEBLOK. -
b) Bij de boeren. Een po tj e mei k, zekere 
maat voor melk, ge/ükstaande md 1/2 kan of 
liter (Warmer). 11 Geef me drie potjes melk. 
Zes potjes is aarf (anderhalf) mengelen. - Zie 
verder de samenst. BLOM-, BAIJ-, KONKEL-, 
LOLLE-, MEESTERS-, MIEG-, PLU!', PLUSSEL-, 
PROL-, ROM-, STAMPERPOT, en vgJ. ASPOTTEN, 
OPPOTTEN. 

potbig, znw. vr. Een jonge big, di(; moeder/oas 
is of door de moeder verstoten wordt, en daar
om door de boerin met de melkpot (melk uit 
een pot of flesje) wordt groot gebracht. Vgl. 
OPPOTTEN en POTLAM. - Evenzo ~lders in N.
Holt (BOUMAN 77 en 83). 

potdeksel, znw. onz. Zie de wdht. - Ook als 
benaming voor delen met schl!ine kanten. 
Hetz. als kantdeel. Zij zijn zo genoemd wegens 
de gelijkenis der doorsnede met die der houten 
deksels op ijzeren potten, welke (10k zulk een 
afschaving vertonen, ten einde got~d te sluiten. 
- Vandaar het ww. pot dek s c 1 e n, potdek
sels om Cl! om op elkaar leggen voor dak
bedekking. 11 Een schuurtje potdekselen. 

pothaak, znw. m. Bij molenmaker:l. Een soort 
van haak met een oog en eell bek, die ge
bruikt wordt om de potplaten in een oliemolen 
uit de pot te halen. De pot t a a k wordt 
daartoe met de bek onder de plaat gestoken, 
terwijl men een takel door het oog brengt. 
Meestal worden bij het loshalen van die zeer 
vastzittende potplaten enige pothaken gebruikt. 

potje-knikkeren, potje-pik, potje· tollen, jon
gensspelen. Hetz. als ootje-pik; zi,e aldaar. De 
pot is echter niet altijd een kring, maar ook 
wel een vierkant. 

pot jongen, znw. m. - 1) In pc~molens. De 
jongen, wiens werk het is op de [Jot (het eten) 
te passen en boodschappen te doen. Synon. 
hutjongen. 



pot jongen - preekstoel 

2) In oliemolens. De jongen die de stamper
potten leegmaakt. Vgl. POT. 

potkant, znw. vr. Zeker soort va, kant. Zeer 
fijne kant, met bloempotten daarin geweven, 
waarmede men de vrouwenkap van voren 
versierde. 

potlam, znw. onz. Een lam dat na .ie dood van 
het moederschaap met de melkpol wordt groot 
gebracht. Vgl. OPPOTTEN en POTBlG. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 77 en 83). 

potlood, znw. onz. Daarnaast ook pot tel 0 0 d. 
Zie de wdbb. [[ Een blauw pottelood. - Even
zo spreekt men ook van dek ach elp 0 t t e-
1 0 den voor p 0 tI 0 den. - In verkl. p 0 t-
1 0 0 dj e bij vissers ook schertsend voor 
kleine, jonge snoek. [[ Kijk ers wat 'en pot
loodjes. 

potmos (uitspr. potmàs, met klemt. op po!), 
znw. Alleen in de uitdr. 't is 'e n ra rep 0 t
mos, 't is een rare snuiter, een olijkerd. [[ Je 
benne me ook 'en potmos. Zo'n potmos, daar 
wou-i me te pakken nemen! 

potplaat, znw. vr. In een oliemolen. De ijzeren 
schijf die onder in de stamperpotten ligt; zie 
POT en vg!. POTHAAK. 

pottebaaier, znw. m .. Een soort van gebakken 
knikker met een eigenaardige zwarte kleur, die 
het gevolg is van het liggen in slijk en nat. 
De pot t eba a ,i ers zijn gewoonlijk niet zeer 
hard en daarom bij de jongens niet gezien. -
Elders heet een uit kleiaarde gebakken knik
kersoort pot t eba k k e r; zo b.V. in Z.-Holl., 
Gelder!. (UE JAGER, Taalk. Magaz. 1, 320) en 
Ned.-Limb. (SCHUERMANS 503); zie ook Ned. 
Wdb. I1, 891 op bakker(d). Hoe echter 
pot t eba a ier met pot t eba k k e r zou 
kunnen samenhangen is niet duidelijk. 

potteblok, znw. onz. In een oliemolen. Het blok 
onder de stampers, waarin zich de potten be
vinden; vroeger van hout, thans gewoonlijk 
van ijzer. Synon. stamperblok. - Zie POT. [[ 

1 IJzeren potteblok voor 6 stampers. Ver
kopings-Catal. (Z'dijk, aO 1855), Zaan!. Oudhk. 

potteboer, znw. m. Iemand die in een schuit 
potten en pannen langs de huizen vent. 11 As 
de potteboer komt, neem dan maar 'en paar 
kompies (kommetjes) van 'em. 

potte kijker, znw. m. Eigenlijk iemand die in de 
pot kijkt, thans bij uitbreiding gezegd van 
iemand die uit nieuwsgierigheid ergens komt 
kijken, waar anderen bezig zijn. Elders po t
k ij k e r, Jan Hen. 11 Gaan maar weer gauw 
weg; pottekijkerskennen we hier niet ge
bruiken. 

pottelood, znw. onz.; zie POTLOOD. 

potzeel, znw. onz. Pothengsel. Eigenlijk het 
touw, waar de ijzeren pot aan hangt, maar 
tegenrwoordig ook het ijzeren hengsel. 11 Een 
potseel, een hogelhaak, Hs. invent. (Jisp, aO 
1730), provo archief. - Evenzo elders in N.
Holl. VgI. ook Hs. V. Egmond D, fO 17 VO 

(aO 1485): "een roester, een potzeel, een hang
ij ser". 
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pozen, zw. ww., intr. Pauseren, rusten. 11 We 
zeIlen nou eerst 'en kertiertje (kwartiertje) 
pozen en den (dan) gane we over tot 'et ver
kopen van 'et vee (bij een boereboelhuis). -
EvelliZo vindt men bij KIL.: "p 0 0 sen, quies
cere, pausam facere". - Ned. po zen betekent 
verwijlen, vertoeven, zich ophouden. 

praken, zw. ww., intr. Tieren, rumoer ma
ken(?). Thans onbekend. 11 Niemandt (sal hem) 
vervorderen ... t'eenigen tijden inde kerck oft 
kerckhoff te lopen ras en, ... goyten, praecken, 
lachen oft andere onstuyrnicheyt te bedrijven, 
Keur V. Assendelft (aO 1585), naar een authen
tieke copie V. 1646, archief V. Assendelft. 

prakken, zw. ww., trans. Eten met een vork of 
lepel fijn drukken. [[ Prak de eerdappelen, die 
over'bleven benne, den (dan) zelle we der 
,koek van maken. Je moete (moet) as je stok
vis ete (eet), de boel goed deur mekaar prak
ken in je eten. Prak 'et eerst fijn. Geprakte 
aardappelen. Geprakt eten. - Zegsw. We 
ze 11 e n 'e tie s s i e m a arp rak ken, we 
zullen daarover maar zwijgen. - Ook elders 
in N.-Hol!. (BOUMAN 84; O. Volkst. 2, 175), 
in Friesl. (Taalgids 3, 283), Gran. (MOLEMA 

335), Oost-Fries!. (KOOLMAN 2, 752), en hier 
en daar in Z.-Holl. (Taalgids 4, 41; Noord en 
Zuid 3, 117). Ook in de Noordse talen komt 
het woord in verwante betekenis voor; vgl. 
FRANCK 751 op p r ach e n. - Zie PRAKMOES. 

prakkizeren, zw. ww. Praktizeren. Zie de wdbb. 
- Ook intr. Nadenken, denken. I[ Ik heb 'er al 
lang over 'eprakkizeerd, maar ik weet er niks 
op. Ze prakkizeren niet verder as er neus lank 
is. Hij zit te prakkizeren. 

prakmoes, znw. onz. Door elkaar geprakt eten, 
eten door elkander. Zie PRAKKEN. [I Hij maakt 
prakmoes (prakt alles dooreen). - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 84). In W.-Friesl. zegt 
men in dezelfde zin p rak. 11 We moeten prak 
eten. 

praten, zw. ww. Verl. deelw. dikwijls'e p rat e n. 
Zie de wdbb. - Zegsw. Het zo dra te 
z u i vel a I s t e b r 0 0 d p rat e n, er maar 
wat van maken. Thans ongebruikelijk. 11 De 
Jonge Dochters ... praten 't soa dra te suvel 
als te braadt, als men zegt, SOETEBOOM, S. Arc. 
412. - Zie nog een zegsw. op MOND en vgl. 
AANPRATEN. 

prauwelijzer, znw. onz. Wafelijzer. Thans in 
onbruik. [I Vier ijsere plaaten, een prauwel
ijzer, een driebeen, Hs. invent. (Warmer, aO 
1773). - Het woord komt ook hier en daar 
elders voor. Vgl. WEILAND 7, 113: "prauwel, 
p lau wel, zekere dunne wafel: wanneer 
bakt men eens prauwels? Samenst.: p r a u
wel ij ze r". Pro uwe I tie s ,komen ook voor 
bij BETJE WOLFF, Nut der Vooroordeelen 33. 

preekstoel, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: een 
draagbare katheder, bestaande uit een vloer 
met twee zijwanden en een voorwand, die 
door middel van scharnieren toegeslagen kun
nen worden en bij het opzetten met haken 
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worden vastgemaakt. - Pre e kst 0 e 1 was 
eertijds in N.-HoU. ook gebruikelijk in de zin 
van vouwstoel en komt in verschillende 17de
eeuwse inventarissen uit W.-Friesl. onder het 
huisraad voor. Vgl. bij HADR. JUNIUS Nomencl. 
171 b: "s e 11 a p 1 i cat i l,i s, Al. ein stul den 
man zusamen falten kan, B. Voustoel aft 
preeekstoel, G. selle à plier". KIL. heeft 
"p r e k-s toe I, v 0 u d-s toe I, sella plicatilis". 
In Gron. kent men pre e k j e, pre e k, 
p rik j e, in de zin van kinderstoel, tafelstoel 
(MOLEMA 555). 

premie, znw. vr. Daarnaast soms p r i e mie. 11 

't Gaat om prijs en priemie (bij een hard
rijderij). 

prengel, znw. m. Vlegel, pummel, lomperd. [I 

Laat die prengel maar lopen. 't Is 'en looie 
(luie) prengel. - Ook in de samenst. boe r e
pre n gel, boerelummel. - Evenzo verderop 
in N.-Holl. (llOUMAN 84) en ook elders (Na
vorscher 9, 26; SCHUERMANS 506; GALLEÉ 34 b; 
DRAAYER 31 b). 

prent, znw. vr. Zie de wdbb. - In verklaring 
pre n t je. Een standje; berisping (de Wor
mer). il Je zeI wel 'en prentje krijgen, as je 
thuis kamrne. Hij heb 'en goed prentje van 
zen baas 'had. - Pre n t j e zal hier wel 
ironisch gebruikt zijn; prentjes (met heilige 
voorstellingen) werden nl. vroeger ter be
loning uitgereikt (vgl. HEILIG I). Zie ook de 
samenst. PRENTELI]F. 

prentelijf, znw. onz. Een lang, prat japon/ijf, 
van een kind zowel als van een vrouw. 11 Die 
japon zit wel goed, maar wat heb-je 'en 
prentelijf. Wat staat 'et toch liIlik 'en kind mit 
zo'n prentelijf. - Een pre n tel ij f j e heeft 
ook iemand, wier corset zeer stijf geregen is. 
Wie er zo uitziet wordt nageroepen: "Een, 
twee, drie, vier, vijf, prentelijf!" - Een 
pre n tel ij f is een lijfje zoals men dat ziet 
afgebeeld op een prent; de uitdr. zal wel ont
staan zijn in de 18de eeuw. 

preselling-, znw. vr. Reep geteerd zeildoek, die 
over de naad van twee planken wordt ge
spijkerd. 11 Spijker der maar 'en preselling op, 
dan ken 'et niet meer inregenen. Verder 
ron tom te riggelen met 4 à 4 duyms riggels, 
alsmeede by de wasbank (er is sprake van een 
washok) digt te maken met 11/ 2 duyms grenen
hout, en verder een presellingh daerop te leg
gen van nieuw alderbest seyldoek, Hs. bestek 
weeshuis (Oost-Zaandam, aO 1737), Zaan!. 
Oudhk. - De gewone vorm van deze scheeps
term is l' r e sen n ing. In Antwerpen en 
Z.-Brab. gebruikt men het ww. pre sen ten 
voor zeildoek leggen op de naden van de 
scheepsp/echt (SCHUERMANS 506). Vg!. p r é
ce int e, bekleedsel, beschutting. 

presellingen, zw; ww., trans. Geteerd zeildoek 
spijkeren over de naden tussen planken. Elders 
pre sen n i n gen. Zie PRESELLING. 11 Die 
planken beginnen wat van mekaar te gaan, we 
mosten ze maar presellingen. 

preekstoel - prik 

priegel, znw. m. Het gepunte houtje waarmede 
men priegelt. Zie PRIEGELEN IJ. 

priegelen (I), zw. ww., intr. Met inspanning 
peuteren op fijn naaiwerk. 11 Zit niet zo te 
priegelen, je bederve (bederft) je ogen nog. -
P r i e ge 1 e n, *p r ij gel e n, zal wel behoren 
bij Mnl. l' r i gen, losgaan op, strijden, streven, 
zijn best doen (Taal- en Letterb. 5, 221 vlgg.), 
welk woord in de zin van voortmaken nog te 
Hellevoetsluis gebruikelijk is: "kom prieg noe 
's een beitje; als je priegt kan je makkelijk 
klaer kommen", P r i e gel e n is dan eigenlijk 
zijn best doen, met alle inspanning aan iets 
bezig zijn. 

priegelen (lI), zw. ww., intr. Daarnaast op de 
Koog ook p rug e 1 e n. Zeker jongensspel, dat 
gespeeld wordt met een stok met handvat 
(Eng. bat) van ruim V2 m lengte (1' r i e g e I
s tok) en een gepunt houtje van een halve 
voet (p r i e gel hou t j e of p r i e gel), en 
waarbij dit houtje op verschillende wijzen met 
de stok omhoog en in de richting der tegell
partij wordt geslagen. Synon. puntelen, punte
ren. - Het ingewikkelde spel is ook elders in 
Holl. en Fries!. bekend onder verschillende 
benamingen; vgl. een beschrijving bij DI]KSTRA, 
Uit Friesl. Volksleven 1,227 vlg. (t i pel en).
Dit p r i e gel e n zal wel hetzelfde woord zijn 
als Ned. p r i e gel e n, Hgd. p r ü gel n, slaan. 
Vgl. DE JAGER, Freq. 1,469 en FRANCK 754 op 
p r i e gel e n. 

priegelen (lIl), zw. ww., intr. Platte steentjes 
over het water doen scheren, zodat ze enige 
malen opspringen (Zaandijk). Zie synon. op 
KEILEN. - Vandaar l' r i e gel s tee n, steentje, 
waarmee men priegelt. 

priegelhoutje, znw. onz.; zie PRIEGELEN IJ. 
priegelsteen, znw. m.; zie PRIEGELEN 111. 
priegelstok, znw. m.; zie PRIEGELEN Il. 
-priem, vgl. MORSPRIEM. 
priester, znw. m.; vg!. MUIZEPRIESTER. 
prijs, znw. vr. Zie de wdbb. - Prij s sa men! 

de buit samen delen! (uitroep waardoor de 
makkers van hem, die iets vindt, aanspraak 
maken op een aandeel in de vondst). -
Prij s i e hal e n, zeker jongensspel op on
sterk ijs: naar de overkant sullen of lopen en 
dan op het ijs een trap geven; wie daarbij het 
eerste gat in het ijs trapt heeft ,,'en prijsie 
'ehaald" (Assendelft). 

prijzen, st. ww., trans. Zie de wdbb. - Zegsw. 
I k zeI j e prij zen 0 pee n dor p w a a r 
ge e n h u i zen sta a n (of 0 pee n v e r
b r a n d dorp), ironisch bewijs van tevreden
heid. 

prik (I), znw. m. Een term bij de verponding, 
Een hepaald aandeel in de hoofdelijke omslag, 
schotpond. Sedert het begin dezer eeuw, met 
de wijziging van het belastingstelsel, in deze 
zin verouderd. Hke p rik vertegenwoordigde 
een bepaalde som gelds, in specie of in goe
deren. Om de 4 jaar werden uit de vroed
schappen 8 ponders (p rik k ers) gecommit· 



prik - proefkuip 

teerd, die bij de huizen rondgingen en taxeer
den op hoeveel p rik ieders bezitting gesteld 
moest worden. A~men kwamen allen op 1,4 
prik. Daarna werden de prikken saamgeteld en 
hun aantal gedeeld op het bedrag, dat aan 
belasting moest worden 'Opgebracht. Daardoor 
werd uitgemaakt, hoeveel schot ieder prik 
moest betalen. Een prIk schots maakte s'Oms 
4, 5, 6 gulden of meer. Aldus in de ban van 
Westzaanden. 11 De prikken ... betekenen 't 
aandeel, dat ieder ingeseten en burger in de 
gemenen last te dragen heeft, 't wekk op 
andere plaatse met de namen van steeken, 
oogen, wordt uitgedrukt, wordende ieder prik 
op eene bepaalde somme gelds gerekend, Hs. 
(aO 1776}, verz. Honig. - Te Assendelft heette 
de verpondingseenheid st eek. Te Worm er 
en Jisp rekende men bij 0 gen en was een 
prik VB gedeelte van het oog, terwijl 1,4 oog 
,b, i k werd genoemd. AI deze termen dag
tekenen uit de Middeleeuwen, toen de omslag 
nog plaats had door middel van de kerfstok, 
waarop door grote en kleine kerven en andere 
tekens werd aangegeven, hoeveel schotponden 
de inwoners bezaten. Die kerfstokken werden 
dan als bewijsstukken ,bij de authoriteiten inge
leverd. De benamingen k erf, p rik, st eek. 
hik, oog (vg!. die woorden) duiden de ver
schillende daarbij gebezigde tekens aan. Vgl. 
Inform. 663. - Zie verder PRIKKEN I, PRIKKER 

en PRTKSCHOT. 

De oude term p rik leeft echter nog voort in 
debet. taxe, prijs die meI! voor iets geven wil. 

11 Me prik is vijf gulden, meer geef ik er niet 
voor. Dat gaat boven me prik (het is mij te 
duur). Je prik is veuls te lang. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 84). Vg!. ook in 
Hs. Kool: "Wel, Aalbert, wat is de prik van 
je koeT' "Wel Rokus Krijne, ik heb het 
estoerd 'Op 10 pond (f 60,-)." .,Dat is te 
veel, broertje." "Ja wel buur, het moet allijke
wel onder het louw van die prik wezen." 

prik (II), znw. m. Een arreslede met kleine bak. 
Arren met een grote, logge bak heten trog. 11 

We kennen best min de prik op 'et ijs. Gaan 
maar in de pri,k, dan zeI ik er 'et peerd voor
spannen. - Vgl. PRIKKEN IJ. - Ook p rik si e e 
in de gewone zin is in gebruik. 

prik (UI), znw. In de uitdr. hoe pel s met 
p rik ken, als schertsend antwoord op de 
vraag: "Wat zullen we vanmiddag eten?" 
Elders zegt men in dat geval: Russen met 
prikken, daar mag je eens aan likken, enz.; 
vgl. HARREBOMEE 1, 346 b. - P rik betekent 
hier misschien tak. als in het Stad-Fri. en in 
de samenst. p rik k e b een, ooi e v a a r
p rik ,k e die f, enz. - V gl. een dergelijke 
zegsw. op HOEPEL. 

prikkelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: met 
speld of griffel tussen de bladen van een boek 
prikken om daartussen liggende prentjes te 
winnen (Zaandam}. Synon. stekelen. - Elders 
in dezelfde zin p rik ken. 
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prikken (I), zw. ww., trans. Zie de wdbb. -
Ook: in de belasting aanslaan. Zie PRIK I 11 Hij 
is voor zoveel 'eprikt. - Hoewel het oude 
belastingstelsel met prikken werd afgeschaft, 
bleef toch de benaming voortleven. 

prikken (Il), zw. ww., intr. Arren, met de arre
slede rijdel! (de Wormer). Zie PRIK Il. Hij is 
mit zen vrouw an 't prikken. Der wier (werd) 
drok 'eprikt op 'et ijs. 

prikker, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: ponder, 
taxateur bij de verponding. Thans verouderd. 
Zie PRIK I. 11 Prima vice positus sum ego in 
het schot (eo tempore erat Floris Cornelisz. 
de Lange op Saendijok pricker): sijnde alsdoen 
geset op 2 prick, Hs. (aO 1680), Zaan!. Oudhk. 
- V g!. de samenst. STEKELPRIKKER, ZEILE

PRIKKER. 

prikschot, znw. onz. Daarnaast ook p rik k e
sc hot. Schotpolld, aandeel in het schot (be
lasting}. Thans verouderd. Zie PRIK I. 11 Een 
omslag van 2 gulden op ieder prikschot, ten 
behoeve van den zeedijk, Hs. (aO 1736), 
archief v. Wormerveer. - P rik k e s eh 0 t 
en p rik s c hot komen ook nog voor in een 
hs. v. 1804, aldaar. 

prins, znw. m. Zegsw. 't 1 sof j ede p rin s 
te gas t moe t kr ij gen, wat ben je keurig, 
je ziet er deftig uit. - Zi·e een zegsw. op KIND. 

Prinsjesdag (uitspr. prillsiesdag), znw. m. Feest
dag; eigenlijk de verjaardag van de Prins. Zie 
TER GOUW, Volksvermaken 427. - Thans 
alleen als historische term. 11 't Lijkt wel 
Prinsiesdag. Doen maar of 'et Prinsiesdag is. 

probbelig, bnw. Frommelig, proppig. 11 Wat is 
die jmk probbelig (op die plek kreukelig en 
tot eC/l dikte verfrommeld). 't Staat liI1ik, 't is 
nog al 'en erg probbelige dikte, maar ik weet 
niet hoe ik 'et mit 'en naadje weg moet 
krijgen. - Evenzo in het Stad-Fri. Vgl. Ned. 
pro mme I e n (DE JAGER, Freq. 1, 125), Ndd. 
p rum mei n, frommelen, en p rum meI i g, 
slordig van de kleding (SCHAMilACH 160). 

proef, znw. vr. Verkl. pro e f i e. Zie de wdbb. 
- Bij de olieslagerij. Een kleine hoeveelheid 
lijnzaad, een monster van een partij, dat op
zettelijk geproefd wordt om te zien hoeveel 
olie er uit geslagen kan worden. Dit geschiedt 
met de grootste nauwkeurigheid en alleen in 
bepaalde molens, die de olieslagers daartoe 
onderling hebben aangewezen. 11 Ik heb nog 
'en paar proefies uit stad mee'bracht. - Ik 
moet effen 'en proefje na de molen brengen. 
Dat proefie komt slecht op (het blijkt minder 
olie op te leveren, dan vermoed werd). - Vgl. 
PROEFKAS, PROEFKUIP, PROEFMOLEN. 

proefkas, znw. vr. In een oliemolen. Geheel 
afgeslotell zaad kas, met een deur er voor, 
waarin het zaad, dat geproefd moet worden, 
bewaard wordt. - Zie PROEF. 

proefkuip, znw. vr. Meestal in verkl. pro e f
k u i p i e. In een oliemolen. Een vierkante 
bak waarin het zaad, dat men proevell wil, 
wordt uitgestort. - Zie PROEF. 
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proefmolen, znw. m. Oliemolen die gebruikt 
wordt om zaad te proeven. - Zie PROEF. 

proest, znw. vr. Smeerboel, vuile rommel. Ook: 
smerig weer, harde regen, sneeuwen hagel. I1 

't Was weer 'en proest op straat, ik zeI wel vol 
modder zitten. Maak me niet zo'n proest op 
de grond. De masselaar maakte 'en grote 
proest. Ik zeI de proest wel opvegen. - We 
krijgen dik-op proest, de lucht is zo vol. -
Evenzo elders in N.-Holl. (Navorscher 7, 258). 
- Zie de samenst. SMEERPROEST en vergelijk 
PROESTEN en PROESTERIJ. 

proesten, zw. ww., intr. en trans. Zie de wdbb. 
- 1) Fniezen, sputteren. I1 Proest toch niet zo 
over tafel, keer je om. Hij proest alles in me 
gezicht. - Evenzo elders. Vg!. ook HOESTE

PROESTEN. 

2) l~orsen, smeren (de Wormer). 11 Kom, 
schei nou maar uit mit die bezem, je proeste 
hier alles vol. Laat de honden buiten, ze lopen 
de boel maar vol te proesten. Kind, leg niet 
zo op tafel te proesten (van een kind dat met 
eten kladt). - Vgl. PROEST en PROESTERIJ. 

proesterij, znw. vr. Vuile rommel. smeerboel 
(de Wormer). Vg!. PROESTEN. I1 Mijn hemel, 
wat is 'et hier 'en proesterij! - Evenzo elders 
in N.-Holl. (Navorscher 7, 258). 

proetelen, zw. ww., intr. Morsen, morsig 
werken. 11 Zit toch niet zo te proetelen. 

proeven, zw. ww.; vgl. PROEF. 

prol, znw. vr. - 1) Dikke brij, gekookt vall meel 
en melk of wei. - Evenzo in de Beemster 
BOUMAN 84). Vg!. DE JAGER, Freq. 2, 1183, en 
zie de samenst. PROLDAG, PROLPOT. 

2) Appelen en brood met melk door elkaar 
gestoofd in een aarden schotel en daarna in 
de oven gezet om een bruine korst te krijgen. 
Ook wel appeleprol. - Vg!. Ned. Wdb. 11, 565 
op a p pel pro I. Een dergelijk gerecht wordt 
als .oP rol van r oom" beschreven bij 
CHOMEL 799 b. 
3) De as van een vergaan kooltje. 11 Wat heb 
je 'en prol in je test. - Zie de samenst. PROL

TEST. 

4) Zij n pro I bes c hut ten, zijn voor
nemen ten uitvoer brengen, zijn doel bereiken. 
Iemand denkt b.V.: "Ja, nu moet ik dat en dat 
nog doen", en wanneer het dan gedaan is zegt 
hij: "Zie zo, nu heb ik me prol beschut (alles 
in orde gebracht)". 

prol dag, znw. m. Kliekjesdag, middag waarop 
de restjes eten der vorige dagen opgewarmd 
en opgegeten worden. Synon. pannebruiloft. 11 

't Is proldag, we hebben niks as lessies. - Vg!. 
PROL. 

prollig, bnw.; zie PRULLIG. 

prolpot, znw. m. Brijpot. Zie PROL 1. - Ook als 
naam van een oliemolen te O.-Zaandam: de 
Pro I pot. - Het woord komt ook voor bij 
de 17 de-eeuwse Amsterdammers. I1 Sy knab'len 
an een korst van oudt verschimmelt broot, of 
nemen de prol-pot met grutten op haer schoot, 
BREDERO, Moortje 2784. 

proefmolen - proppie-dik 

proltest, znw. vr. Een test vol as van vergane 
kolen. Zie PROL 3. 11 Laat ik wat as uit je test 
doen, wat heb-je 'en proltest! 

pronkje (uitspr. pronkie), znw. onz. Zie de 
wdbb. - Ook: iets waarmee men pronkt, dat 
men te pronk zet (beeldjes, vaasjes, enz.). 11 

Een pronkie op de schoorstien (d.i. schoor
steenmantel). Ik ken nog wel 'en paar pron
kies gebruiken. 

Prooien. Naam van een buurt te Assendelft, 
ook wel het L a a n t j e geheten. 11 Het halve 
huysgen ende werve in de Kerckbuyert op 
Proyen in onssen banne, Hs. U. 20, fO 221 r O 

(Assendelft, aO 1584), provo archief - Een stuk 
land daaI'bij heet eveneens Prooi e n. - In 
de 17de eeuw ook als geslachtsnaam. 11 Thijs 
Heynderi()ksz. alias Thijs Prooyen (te West
zaan), Hs. (aO 1615), archief V. W·estzaan. 

prook, znw. - 1) Een rechthoekig omgebogen 
koperen haakje (duimpje) of opwaarts gebogen 
ijzeren pen, die in een muur wordt geslagen 
om er iets aan te kunnen ophangen. il Slaan 
eHies 'cn prokie in de weeg voor 'et schilderij. 
Hang je jas maar an ien van de proken. 
2) De versierde haak of knop, waaraan men 
het koord, dat een staatsiegordijn in het mid
den bijeenhoudt, vastmaakt. 11 Twee proken 
met bloemwerk, Verkopings-Catal. Breet (aO 
1893), 75. 
3) De kromme punt aan een ijsboom. 11 20 
Prooken tot ijsboomen, f 4,-, Hs. invent. 
walvisvaarder (aO 1742), Zaan!. Oudhk. 
4) De grote spijker, waarmee de ijzeren plaat 
en ring onder aan de houten stamper van een 
oliemolen bevestigd worden. Aan iedere stam
per zijn daart>oe drie proken nodig. Zie Groot 
Volk. MooIenb. 111, pl. 4. 
Het woord pro 0 k behoort bij Gron., Overijs., 
Oost-Fri., Ndd. pre u kei, spitse doorn, pun
tig voorwerp van ijzer of been, en pre u k e-
1 e n, herhaaldelijk steken (VAN DALE, MOLEMA, 

GALLÉE, KOOLMAN, SCHAMBACH, enz.); vg!. 
Meng. pro kie n, prikken (STRATMANN). 

proost, znw. m. Een werktuig bij het heien met 
de hand. Een houten paal van omtrent een 
vuist dikte en een meter lengte, met een hand
vat in het midden en aan de heide uiteinden 
een ijzeren hand. Is de heipaal zo diep in de 
grond geslagen, dat men er slechts al buk
kende op heien kan, dan verlengt men deze 
door er de proost op te zetten, welke met de 
uitspringende benedenband om de paal heen
sluit, en slaat dan op de proost. 11 1 Proost, 
1 slaghaak, 1 koevoet, Hs. invent. (aa 1787), 
Zaan!. Oudhk. 3 Rollen, 1 marie en 1 proost, 
lnvent. molenmakerij (aa 1846), aldaar. 

prop, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij de molen
makerij. Het van boven afgeronde houten blok 
aan de voet der stutten van een molenstelling. 
Ook wel s t e 11 i n g pro p. 

proppie-dik, znw. onz. Een dikke prop, een dik 
persoon. 11 Ik wou niet graag dat mijn vrijer 
zo dik was; een dure man in de pot. Neen als 



proppie-dik - prutsen 

Gerrit zo'n proppie-dik was, dan gaf ik hem 
de zak, Bloem van Zaandijk 27. 

propschiet, znw. m. Proppenschieter. - Zegsw. 
H ij i s pro p s c h iet, hij is nijdig, boos. 

Provenstuk, znw. onz. Daarnaast ook Pro v e n
s t e k. Naam van een stuk land te Krommenie, 
in het Zuidend. 11 Provensteck, Maatb. Kromm. 
1 (aG 1639). Proovestuck, Polderl. Kromm. 
(aa 1665), fO 99. 't Proevestuck, ald. (aa 1680), 
JO 56. - De naam is samengesteld met Ned. 
pro v e, prebende,en duidt dus aan, dat 
eertijds uit de opbrengst van dit stuk een 
prove werd betaald. - Ditzelfde was ook met 
sommige andere landerijen het geval; vgl. Een 
kamp ... daer nu ter tijt die naeste lendens of 
sijn Guurt Willem Claes weduwe... an die 
suytzide ende die papelycke proven an die 
noertzide", Hs. T. 118, fa 7 VO (W.-Zaandam, 
aO 1561), provo archief. 

prugelen, zw. ww.; zie PRIEGELEN 11. 
prugelhoutje, prugelstok, znw.; zie PRIEGELEN II. 
pruik, znw. vr.; zie een zegsw. op ALEBES. 

pruikebol, znw. m. Zie de wdbb. - Schertsend 
ook voor een hoofd met haar. 11 Wat heb-je 
'en mooie pruikebol. Je pruikebol zit helemaal 
in de war. 

pruim, znw. vr. Zegsw. Ze zeg t ge e n 
p r u i m voo ree nma n d v 0 I, zij zou het 
woord "pruim" niet willen zeggen, al zou ze 
er een hele mand vol voor krijgen, met toe
passing op een vrouw, die trots, stijf, uit de 
hoogte is. - Op dezelfde wijze in de Neder
Betuwe: "hij zeg' geen pruim van een ben 
vol". 

pruimen, zw. ww.; vgl. DROOGPRUIMER. 
pruimesas, znw. Sas van een pruim tabak, uit

gespogen speeksel van een tabakspruim er. Vgl. 
SAS. 

prullen, zw. ww., intro Pruilen, pruttelen (de 
Wormer). 11 Zit nou niet zo te prullen, dat 
geeft toch niks. - Het woord was vroeger ook 
elders bekend; vgl. DE JAGER, Freq. 1, 476. -
Zie PRULLIG. 

prullig, bnw. Daarnaast soms pro 11 i g. Knor
rig, pruiZig; vooral van een stout kind. Zie 
PRULLEN. 11 Wat is Antje prullig vandaag, ze is 
vast niet goed, 

prut, znw. vr. Een dikke, brijachtige massa; het 
bezinksel van allerlei vloeistoffen. Zie de 
wdbb. 11 Doen de prut van de koffie maar weg. 
Wat zit er 'en prut in de inktpot. - In het 
bijzonder: a) Bezinksel van olie of traan. 
Hetz. als dik. Vgl. de samenst. PRUTHUIS, 

PRUTKOKER(IJ), PRUTKOPER, PRUTMOLEN. - b) 
Gestremde melk. 11 "Daar komt de boer met 
karnemelk an. Kom laat de boer maar loopen, 
dan hebben wij geen prut of karnemelk te 
koopen" (kinderrijm), De Gids 1893, IV, 1. -
Evenzo hier en daar elders in N.-Holl. (Na
vorscher 7, 258; Hs. Kool). 11 De Stolmelk, 
het welk melk is, die door de lebbe gestoIt, 
dadelijk vel'kocht, en bijzonder te Amsterdam, 
onder den naam van Prut, vertierd wordt, 
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BERKHEY, Nat. Hist. 9, 339. So aan Vis, 50 aan 
Vlees; 50 aan Melk, aan Room, aan Prut, aan 
Gebak, aan Gestoof, Groot Hoorns Liedboek 
2, 170. Vgl. PRUTTER. - c) Modder, slik. 11 

Wat zit er 'en prut in die sloot. Ik ben in de 
prut 'ezakt. - Evenzo elders in N.-Holl. (Na
vorscher 7, 258; BOUMAN 85). Vgl. PRUTTEN, 

PRUTBOEL, PRUTSCHUIT, PRUTSLOOT. 

P rut wordt ook minachtend gezegd van alles 
wat slecht of lelijk is in zijn soort. !i 't Is 'en 
'hoed om "prut" voor te zeggen. Dat's en dag, 
daar je "prut" voor zeggen magge (een mise
rabele dag). Och wat! prut! (larie!) - P rut 
zeg gen wordt ook gebruikt in de zin van 
zijn minderheid erkennen, onderdoen. 11 Daar 
moet je prut voor zeggen (daarin moet je voor 
mij onderdoen, b.V. als iemand door meerdere 
rijkdom of invloed iets doen kan, dat de ander 
moet laten). Zeg maar prut (erken maar, dat 
ik je de baas ben; geef maar toe). Evenzo ook 
in W.-Friesl.; Hs. Kool zal met "p rut ze g
gen, uitscheiden" (d.i. toegeven, zich niet meer 
verzetten?) wel hetzelfde bedoelen. - P ru t 
dient ook om, met een znw. samengesteld, 
daaraan een minachtende bet. te geven. 11 Ik 
·zet zo'n pruthoed niet op. Trek toch zo'n 
prutbroek niet an (kies toch niet zulk lelijk 
goed uit om je broek van te laten maken). 
't Is me 'et prutjassie wel! - Vgl. Vla. p rut s, 
wat slecht is in zijn soort, wat weinig waarde 
heeft (SCHUERMANS, DE BO). 

prutboel, znw. m. Modderboel, smeerproest. Zie 
PRUT. 11 't Is toch zo'n prutboel an de weg. 

pruthuis, znw. onz. - 1) Traankokerij, gebouw 
waarin de prut van walvistraan gekookt wordt 
om er de goede traan uit te halen. Thans ver
ouderd. I1 Junij verbrande een Pruthuys van 
Maerte Sevenhuyse, Journ. Caeskoper, 5 Juni 
1695. 
2) Oliedikkerij, inrichting om prut (dik van 
olie) uit te koken. Synon. prutkokerij. 

prutkoker, znw. m. Iemand die het bedrijf uit
oefent van prut kaken; eigenaar van een prut
huis. Synon. prutter, oliedikkoker. - Vgl. PRUT. 

prutkokerij, znw. vr. Hetz. als prut/lUis; zie 
aldaar. 11 28 Ditto verbrande op Zaerdam de 
prutkokerij van Cornelis Arian Losies, !ourn. 
Caeskoper, 28 Aug. 1703. 

prutkoper, znw. m. Iemand die prut (dik van 
olie) opkoopt. In de 17de e. ook als bijnaam. 11 

Dirck Dirckz. Prutkooper (te Jisp, aO 1688), 
HONIG, Studiën 2, 125. 

prutlip, znw. vr. Neerhangende onderlip, pruil
lip, bij kinderen die huilen. Vgl. Ned. p r u t
t e I e n. I1 Je hoeve (behoeft) niet zo'n prutlip 
te zetten, zo erg is 't niet. 

prutmolen, znw. m. Minachtende benaming 
voor een oliemolen die knoeigoed maakt en 
uit de prut (oliedik) nag olie perst. 

prutschuit, znw. vr. Baggerschuit, schuit waarin 
de uit de sloot gebaggerde prut wordt gestort 
en vervoerd. - Zie PRUT en PRUTTEN. 

prutsen, zw. ww., intr. Beuzelen, onhandig 
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bezig zijn. 11 Hè, wat zit je deer te prutsen. 
Hij prutst maar zo wat. - Waarschijnlijk is 
het woord van elders ingevoerd, daar men 
anders p rus sen zou zeggen. P rut sen 
kent men ook hier en daar in Z.-Holl., terwijl 
het in Vlaand. en de Kempen, vooral in de 
vorm p rut s e I e n, zeer gewoon is (SCHUER
MANS, DE Ba). Vgl. PRUTSER. 

prutser, znw. m. Knoeier, beuzelaar; vooral 
iemand die zaken drijft welke niet veel be
duiden, kleinhandelaar, parlevinker. - Zie 
PRUTSEN. 11 Och, 't is maar zo'n prutser. 

pruts loot, znw. vr. Moddersloot, vervuilde sloot, 
- Zie PRUT. 11 Ik ben in 'en prutslootje 'eval
len. Ze mochten die prutsloten wel deris uit
baggeren. Ooievaar, lepelaar, langpoot, je 
moer is dood, je vaar is dood, je kinderen 
leggen in de prutsloot (kinderrijm). - Evenzo 
elders in N.-Holi. (BOUMAN 85). 

prutten, zw. ww., intr. Baggeren, modderen, de 
prut uit de sloot halen. Zie PRUT. Ze bennen 
weer an 't prutten. De sloot wordt 'eprut. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 84). - Vgl. 
UITPRUTTEN en PRUTTER. 

prutter, znw. m. - 1) Melkverkoper; iemand die 
melk uitvent, doch deze van de boeren koopt, 
daar hij zelf geen koeien bezit. Ook in de 
samen st. meI kp rut ter. - Evenzo elders in 
N.-Holi. (Navorscher 7, 258). Vgl. PRUT. 
2) Iemand die het bedrijf uitoefent van prut 
koken. Hetz. als prutkoker; zie aldaar. I! Hij 
is prutter. 
3) Baggerman, iemand die met een beugel de 
prut uit de sloot baggert. Zie PRUTTEN. 11 De 
prutters ben weer an de gang. 

pruttig, bnw. Dik, modderig, vol prut. Zie 
PRUT. 11 Wat is die koffie pruttig. Met zu,kke 
pruttige ink ken ik niet schrijven. De sloot is 
weer zo pruttig, ze magge nod~g baggeren. 

*puimen, zw. ww.; vgl. DOORPUIMEN. 
puin, znw. vr.; vgl. RAAPPUIN, en zie slo r z i g e 

p u i n op SLORZIG. 
puisje (uitspr. pàisie), znw. onz. In de uitdr. 

een p u i s i e van g en, deurtje-schel doen, bij 
iemand aanschellen. en dan weglopen om de 
meid vergeefs de deur te laten opendoen. 11 

Dat puisie vangen alle avenden is 'en last. 
"Wie schelde er?" ,,0, 't was 'en puisie." -
Evenzo elders in N.-Hol!. p u i s jes van gen 
(Taalgids 2, 120). P u i s is een bijvorm van 
poe s en komt in die zin bij de 17 de-eeuwse 
Hollanders herhaaldelijk voor; zie OUDEMANS, 
Wdb. op Hooft 253. Vgl. verder de synon. uit
drukkingen, een m u i s i e van gen, m u i s
jes b e 11 e n (Dordrecht), een rat j a gen 
(Breda), b 0 I kie s van gen (Delft), Taal
gids 4, 40. Een bot j e van gen is iemand 
niet thuis treffen; zie op BOT II. 

puitaal, znw. m. Daarnaast p u i tee 1. Zekere 
vis; zie de wdbb. Synon mag. - Ook als naam 
van een stuk land te Krommeniedijk. 11 Puyt
eel, Polderl. Kromm. (aO 1665), tO 195. Puyt 
ael, aId. (aO 1680), fO 120. 

prutsen - pulp 

puk, znw. m. Verkl. puk kie. Een klein kind; 
een mens of dier dat klein is in zijn soort. -
Synon. purk, punnek, beuker. 11 Wou zo'n 
kleine puk teugen me vechten? 't Is 'en pukkie 
van 'en kind. 'En puk van 'en dier. - Daar
naast soms ook p e u kie voor een klein 
knaapje. Ook wel een klein eindje sigaar, in 
welke zin het woord ook elders bekend is. 11 

Ik heb nag 'en peulde bewaard, dat zeI ik 
maar opsteken. - Op Z.-Beveland is p e u k e 
iets dat weinig betekent (TE WINKEL, Nieuw 
Taalk. Magaz. 2, 230). - Vgl. verder Eng. 
p u c k, kabouter, Ono. p û k i, knaap, Ysl. 
pok r, kabouter, Oost-Fri. p ö keI, dwerg 
(KOOLMAN), Overijs., Ndd. p 0 0 k, klein kind, 
vergroeid wezen (0. Volkst. 1, 151; GALLEÉ; 
Brem. Wtb.; SCHAMBACH). - Vgl. de samenst. 
UKKEPUK. 

pukkelen, zw. ww. Zeker spel in de winter, 
waarbij men een kaatsbal op een stok met een 
schep legt en over het ijs voortwerpt. Naar 
het schijnt thans in onbruik. - Vgl. Ndd. 
puk ken, puk k e r n, stoten, slaan (FRANCK 
op po c hen; KOOLMAN op p U c hen en p u k
k e r n). 

pukkig, bnw. Pokkig, pokdalig. 11 Wat 'en puk
kige eerdappelen (aardappelen met veel put
ten). Kijk die kaas ers pukkig wezen (pok
dalig op de oppervlakte). 

pul, znw. onz. Verkl. p u I t je. - 1) Het jong 
van een eend, zwaan of kip. Synon. pulp, 
piepel. :1 Een eend mit tien pullen. Kijk ers 
wat 'en lieve puitjes. - Evenzo elders in N.
Hall. (BOUMAN 86; Taalgids 2, 120); ook KIL. 
vermeldt: "p u 11 e, Holl. j. poe I i e, pullaster, 
pullastra" . V gl. Fri. ei nep y 1, onz., jong van 
een eend (HALBERTSMA 880), Ned. pi e 1, jonge 
eend (VAN DALE), Geld.-Overijs. p î 1 e n ~ e, 
p î 1 e k e (GALLÉE 22 b), Oost-Fri. Ndd. pil e, 
p î1-a n t e, p îl k e (KOOLMAN 2, 717; SCHAM
BACH 154). - Zie de samcnst. EENDEPUL, HENNE
PUL. 
2) Klein kind, maar meestal in minachtende 
zin: stumperd, zwakkeling. 11 Drie maanden 
'etrouwd, en nou al 'en puitje! - Heb-je 'et 
kindje van Guurt al 'ezien? och, mens, 't is 
zo'n puitje. - Vgl. de samenst. HOEREPUL. 
3) In deze zin mann. Olieslager, werkman op 
een olieslagerij. Meestal in de samenst. 01 i e
p u 1; zie aldaar. De bijnaam zal wel gegeven 
zijn, omdat olieslagers in hun werkpak dezelfde 
gele kleur hebben als eendepullen. - V gl. 
PULLEN. 

pullen, zw. ww., intr. Pul zijn, werken op een 
oliemolen (Wormerveer). Zie PUL 3. 11 Me 
man heb 'en aare stiek (betrekking), hij puit 
nou op de Vrijheid. 

pulp (I), znw. Jonge eend. Thans verouderd. -
Synon. pul, piepel. 11 Op 't gesichte van een 
Eend, met Pulpen, SCHAAP, Bloemt. 79. 

pulp (II), bnw. Week, niet doorbakken, ongaar, 
van geba'k (Westzaan). - Zie synon. op KLIEME
RIG. I1 Wat ben die poffertjes (oliekoeken, enz.) 



pulp - puut 

pulp. - Ook als znw. voor een ongare, niet 
doorbakken plek, in brood en ander gebak 
(Krommenie). II Er zit 'en pulp in. 

pulpedief, znw. m. Scheldnaam voor een ooie
vaar (Krommenie). Zie PULP 1. II Ooievaar, 
lepelaar, pulpedief: wanneer zei ik je weer
zien? 

pulveren, zw. ww., intr. Tot stof worden, ver
weren, uiteenvallen. Van pul ver, stof. 11 

Wat begint die stien te pulveren. 
punnek (uitspr. punnJk), znw. m. Klein kind, 

klein kereltje. Synon. purk, puk, urk. I1 Daar 
komt me zo'n kleine punnek en die vraagt me 
om op te steken (zijn sigaar aan te mogen 
steken). 

punneken, zw. ww., intr. - 1) Peuteren in de 
neus, pulken. Synon. purreken. I1 Punnek niet 
zo in je neus. - Evenzo te Oud-Beierland. -
Vgl. PUNNEKNEUS. 

2) Dik wolkoord vlechten op een kurk. Synon. 
purreken. Men boort daartoe een gat door de 
kurk, steekt vier spelden daaromheen, trekt de 
draad door het gat en vlecht op de vier spel
den. Ook neemt men wel een houten klos van 
naaigaren, waarin men vier spijkers slaat. -
Evenzo in Waterland. 
3) Hard lopen, rennen. - Zie synon. op 
KIELEN II. 11 Kom jongens, punneken! 

punnekneus, znw. m. Iemand die in zijn neus 
punnekt (de Koog). Zie PUNNEKEN 1. II Wat 
ben-je toch 'en punnekneus. 

punt, znw. vr.; vgl. AANPUNTEN. 

puntdook, znw. vr. Een gep'unte dook. Zie 
DOOK. 

puntel, znw. m. Ook in verkl. p u n tel t je. 
Het houtje waarmede men puntelt. Zie PUN

TELEN. 

puntelen, zw. ww., intr. Daarnaast p u n t e
ren. Zeker jongensspel, gespeeld met een 
houten plak en een aan beide uiteinden gepunt 
houtje (p u n tel). Hetz. als priegelen. Zie 
PRIEGELEN Il. 

punteren, zw. ww., intr. - 1) Bij het tollen. Het 
op de punt heen en weer springen van een tol, 
die niet goed gezet is en dus niet blijft draaien. 
11 "Piet is dol (zijn tol is af)." "Nietes, hij heb 
nog 'epunterd. 
2) Zeker jongensspel. Hetz. als puntelen; zie 
aldaar. 

puntvijltje, znw. onz. In houtzagerijen. Een vijl 
om de punten der zagen aan te scherpen. 

pup (I), bnw. Loom, niet wel (Westzaan). II Ik 
ben zo pup. - Pup zal wel de dialectische 
vorm zijn van pip; vgl. Ned. pip s, flauw, 
ongesteld, en de pip, zekere vogelziekte. 

pup (lI), znw. vr. Pip; zie de wdbb. - Ook als 
verwensing. 11 Krijg de pup van mijn portie 
(van mijn part). 

purk, znw. m. Verkl. pur kie. Een klein, niet 
uitgegroeid kind of dier; dwerg, achterblijver 
(de Worm er). - Synon. punnek, puk, /lrk. 11 

Dat kind is toch zo'n purk, 't wil maar niet 
groeien. 't Skeep (schaap) heb twee goeie 
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lammeren, maar 'et derde is 'en purkie. 
't Benne purken. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 86). Ook in het O. van ons land is 
porkeen klein kind (0. Volkst. 1, 151). In 
Oost-Friesl. betekent pur k s dwerg (KOOLMAN 

2, 776). 
purreken, zw. ww., intr. - 1) Peuteren, plliken, 

wroeten. Daarnaast soms poe rek e n. II Wat 
purrek je weer in de kachel. Zit niet zo in je 
neus te purreken. Purrek niet mit de schaar 
in de tafel. - Evenzo in Waterland. - Vgl. 
PUNNEKEN. Synon. poerleken. 
2) Koord vlechten op een kurk met vier spel
den. Hetz. als punneken; zie aldaar. 

pus, znw. vr.; zie PUTS. 

put, znw. m. Zie de wdbb. - In molens. Het 
ijzeren bakje, waarin de tap van het spil 
draait. In pelmolens is de put met v'ler 
wiggen in de pan vastgemaakt, in oliemolens 
rust hij op een legeringsbalk. - Bij het bik
keIen met kootjes is put of put ter de be
naming van een der zijden van de koot. Zie 
KOTEN 2. I1 Nee, eerst putten en dan ruggen. 
- Zie verder op PET en vgl. de samenst. 
IERPuT. 

puts (uit spr. pus), znw. vr. Verkl. pus s i e. -
1) Leren emmer om water te scheppen, hrand
emmer. li Een pus vol water. Wet (wat) lachte 
ze, as een turfskipper veurbai voer, die een 
pus met water skepte en derloi een mal 
woordje ~oerie'P, Sch. t. W. 275. Vroeger 
kwamme (kwamen) de brandmeesters nakijken 
of ieder wel 'en dichte pus in huis had. - V gl. 
de samenst. TEERPUTS. - Put s is ook elders 
gebruikelijk (VAN DALE); KIL. heeft "p uts e, 
Holl. Zeland. situ la nautica". In de 17de e. is 
'het woord zeer gewoon. II Een pudse met een 
henghsel van touw gemaeckt, Handv. v. Ench. 
230a (aO 1661). Dus moesten ... twee Mannen 
gestadigh met pud sen het overstortende water 
uythoosen, STRUYS, Reysen 212. Oock waren 
wij wel een puds van doen om water te putten, 
VAN RIEBEEK, Dagverhaal 1, 384. Twee pud
sen om uyt te drincken, aId. 1, 563. - Vgl. 
verder Ndd. p ü t s e, Oost-Fri. p ü s s e, 
Zweeds p y t t s, Noors, Deens p ö s. 
2) Bij vergelijking. Mans- of kindermuts. II Zet 
je pus maar op. 'k Heb 'en nuwe pus van me 
moeder 'ekregen. Wat 'en lekker warm pussie. 

putten, zw. ww.; vgl. WATERTJE-PUT. 

putter, znw. m.; zie PUT. 

puur, bijw. Nogal, tamelijk, vrij wat. II 't Is 
puur koud vandaag. 't Is puur mooi. Hij is 
puur in zen schik. 't Gaat nogal puur gauw. 
Der is puur handel in dat artikel. Vader is 
ziek, 't is puur erg. Hij weet er puur wat van. 
't Lijkt puur wat. In deze eigenaardig ver
ruimde bet. is p u u r in geheel N.-Holi. ge
bruikelijk (BOUMAN 86; Navorscher 7, 258). 

puut, bnw. In de uitdr. h ij is p u u t, hij is 
dood (AssendeIH). - Vgl. Brab., Vla. pi e t
d 0 0 d, morsdood; pi ets til, doodstil 
(SCHUERMANS 476). 
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raad, znw. m. Daarnaast soms nog ree d. Zie 
de wdbb. 11 Ik zeI je 'en goeie reed geven. -
Vgl. de samenst. WANRAAD. 

raag, znw. onz. Rag, spinrag. 11 Wat zit er 'en 
raag an 'et zolder. Neem dat raag ers weg. -
Ook herfstdraden. 11 't Veld is mit raag bedekt. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 86), en 
in het Stad-Fri. spi n r a a g. V gl. bij KIL. 

rag he naast rag h. In de 17de e. vindt men 
r a a g o.a. ook bij CATS en DE BRUNE (OUDE

MANS 5, 758). - VgI. RAGEN. 

raai, znw. vr.; zie REI. 

raak, znw. vr.; vgl. SLARAAK. 

raam, znw. onz. Zie de wdbb. - a) Venster. In 
deze zin meestal vr. 11 Ze zit voor de raam. 
Zet de raam open. - b) In een koestal. Een 
soort van rooster van latten, waarop de 
beesten staan en dat met stro wordt overdekt 
(de Warmer). Het r a a m dient om de urine 
gelegenheid tot wegvloeien te geven en wordt 
gewoonlijk alleen gebruikt voor stieren. - c) 
De vierkante bouw van een koe. In de uitdr. 
er I ei t 'e n g 0 e dra a min, het is een 
vlugge vierkante koe, zwaar van bouwen wel
gemaakt van leest. Evenzo in de Beemster 
(B01.:MAN 86). - Vgl. verder de samenst. SCHlLP

RAAM, STEENRAAM. 

raamd, bnw. Voor ge r a a m d. Van een ijzeren 
schop. Geboeid, van een opstaande rand voor
zien, omraamd (Assendelft). Een r a a m d e 
s c hop wordt gebruikt om bagger uit de 
sloot te scheppen of om mest te verschoppen. 

raad- raar 

raamfuik, znw. vr. Bij vissers. Zekere soort van 
fuik met een groot raam. 

raampost, znw. m. De onderste drempel van 
een raamkozÜn. 11 Zet de bloempotten maar 
op de raampost. - Evenzo elders in N.-Holl. 
- Eertijds in dezelfde zin g I a a spo s t (van 
g I a s, venster); vgl. de aanhaling uit SOETE

BOOM, N.-Holl. Ontrust. 52, op VOORSCHOT. 

raap, znw. vr. Daarnaast ook ree p. Zie de 
wdbb. il Een schuit met rêpen. - Zegsw. 0 p 
zen r a a p zij n, in ZÜn schik, in ZÜn nopjes 
zÜn. - Der a pen ben neg a a r (van een 
vrouw gezegd), zü moet spoedig bevallen. -
Der a pen z ij n g a a r, ook gezegd van 
personen die ruzie krijgen. 11 Toe Piet dat ok 
nog zei, toe waren de rapen gaar. - V gl. de 
samenst. RAPEKELDER, RAPESTEEL. 

raappuin (met klemt. op raap), znw. vr. Uitge
zochte, beste puin. R a a p p u i n bestaat alleen 
uit grote stukken, hoofdzakelijk halve klin
kers. - Evenzo elders in Holl. 

raapstommel, znw. m.; zie STOMMEL. 

raar (I), bnw. Zie de wdbb. 11 Ik voel me raar 
(ik ben onwel). - Ook: aardig, grappig. 11 't Is 
zo'n rare jongen. - Vgl. RAAR JI en RARIG. 

raar (II), znw. In de uitdr. er is ge e n r a a r 
a n, er is geen aardigheid aan. Vgl. RAAR I. 11 

Nou, deer (daar) is ok niet veul raar an. -
Evenzo bij WOLFP en DEKEN, Cam. Wildschut 
1, 82: "Ik hoor dat het hier even ridicul is in 
de Hollandsche Kerk, als in de Hollandsche 
Comedie te gaan. Mama wilde er echter heen, 



raar - rafter 

maar er waren geen dertig menschen, en allen 
maar burger-Iuidjens; en dan is er geen raar 
aan". 

raasdondertjes, znw. Ook r a a s don der s. 
Alleen in het meerv. Gekookte grauwe erwten, 
die niet uit de schil gebarsten zijn en dus 
goed rollen en leven maken bij het uit de pan 
gieten. 11 Ik wil nog wel wat van die raas
dondert jes hebben. - De uitdr. is ook elders 
bekend, inz. bij leger en vloot; vgl. O. Volkst. 
2, 120. 

raband (met klemt. op ra), znw. m. Steeds in 
het meerv. ra ban den. Op een binnenvaar
tuig. Zekere touwen boven aan het zeil, waar
mede dit langs de mast naar boven wordt ge
hesen. - De ra ban den doen dezelfde dienst 
aan de bezaan als de I e u ver s aan de fok. 

rabat (met klemt. op bat), znw. onz. Een oud, 
bouwvallig huis, krot. 11 Ze wonen in 'en rabat. 
- Evenzo te Amsterdam (0. Volkst. 1, 41). -
Ook van oude, kapotte meubelen. 11 Kijk ers, 
wat 'en rabat van 'en stoel. - Vgl. Fra. g r a
b a t, méchant lit, tel que sont ceux des 
pauvres gens (LITTRÉ 1, 1907), Lat. g r a
b a tu s, rustbed. - Zie RABATTIG. 

rabattig, bnw. Oud en armoedig. Zie RABAT. 11 

't Is er 'en rabattige boel. 
Rabbeling, znw. vr. Als naam van land te Oost

zaan, dat aan kleine stroken ligt. Ra bb e-
1 i n g wil zoveel zeggen als flarden, rafels. -
VgI. RABBIG. 11 Tien stukken best wei- en hooi
land, zijnde de Rabbeling met hetgeen er aan 
verbonden is, in de Veen bewesten het Twiske, 
groot 41 aren, 16 centiaren, Verkoopbiljet (aO 
1893). 

rabbig, bnw. Slordig, oud, kapot, zodat er de 
flarden bij neerhangen. 11 't Is er toch zo'n 
rabbige boel, ik zou der niet graag in zitten. 
't Behang is zo rabbig, 't mag nodig wat 
op'eknapt worre. Die rabbige jongen ken wel 
weg. - Vgl. RABBELING, RAP en RAPPERIG. 

rachelbel, znw. vr. Rachel, slijm, dikke fluim. 
Evenzo bij WEILAND; VAN DALF. vermeldt het 
woord in de zin van morsig wijf. - VgI. VER

COULLIE 216 en DE JAGER, Freq. 1, 484 op 
ra eh e Ie n. 

rad, znw. onz.; vgl. KRABBELRAD, KRUIRAD, 

SCHELRAD. 

radder, znw. m. In de uitdr. a n der a d der 
we zen, diarree hebben (Assendelft). 11 Me 
broer is an de radder. - Zie RADDEREN. 

radderen, zw. ww., intr. Loslijvig zijn, dun af
gaan, inzonderheid van vee (Assendelft). 
Synon. fleerzen, fleren. I! Wat raddert die 
koe. - In de Beemster zegt men ras ken 
(BOUMAN 87). - Vgl. RADDER. 

rafel, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook van hout, dat 
ruig, harig is aan de zijde waar het doorge
zaagd is. 11 Wat zitten der 'en rafels an 'et 
hout: de zaag is zeker stomp. 

rafelig, bnw. Zie de wdbb. - Ook van hout; zie 
RAFEL. 11 Die balk is erg rafelig. 

rafeling, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. De 
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raf eli n g kom ter i n, het begint te rafe
len, raakt versleten, van linnengoed. I! In de 
boorden begint de rafeling te komme, ik moet 
er telkens eentje ofschaffen. As der ienmaal 
de rafeling in komt, ben-je gauw van de hele 
boel of. - Vgl. RABBELING en REVELING. 

rafelscheer, znw. vr. In de uitdr. ie man d 
om der a fel s c h eer s tu ren, hem ver
geefs laten lopen (Zaandam). Zie verder op 
DAKSCHEER. - Ook zegt men: Ben j e wee r 
met der a fel s c h a a r a n de ga n g?, doe 
je weer onnuttig werk? - De uitdr. ie man d 
om der a fel s c h eer st ure n is afkom
stig van de houtrzagers, die daarbij doelen op 
een niet bestaande schaar om de rafels van het 
hout af te knippen. V gl. RAFEL. - Raf e I
sc h a a r wordt echter ook wel gebruikt voor 
een schaar waarmede men de rafels van 
kIe din·g s tuk ken afknipt, wat een nutte
loos werk is. 11 Ik mag wel 'en nuw half
hempie kopen: ik moet de rafelscheer weer 
gebruiken. 

rafter, znw. m. - 1) Een van boven toegespitste 
smalle plank, palissade, zoals men voor hek
ken gebruikt. 11 Zet maar 'en hek mit rafters. 
Der is 'en rafter van 'et hek los. Ook en sal 
niemant hooger of lager in 't toekoomende 
moogen heyne (schutten zetten) als 6 voete 
uyt de gront dight van deele, en 4 voete raf
ters daarenboven, soo imant rafters belieft te 
setten ... Soo en sal niemant van de eygenaers 
enige mmmeragie hooger moogen bouwen op 
sijn erf, uytgesondert de rafters op 't schut, 
als ses voeten uyt het mayvelt te meeten, Hs. 
(aO 1714), verz. Honig. - Vgl. RAFTERHEK. -
Vroeger had raf ter. ook in de samenst. 
raf ter d e e J, de ruimere bet. van plank, 
balk, in 't algemeen. 11 De Hollesloot. het 
welcke nu is een wijt ende by hart weder een 
onghestuymich water, tgeen nochtans voor 
desen, meest landt is gheweest, soo datmen 
met een Rafter-deel, ofte Balck gaen mochte, 
van Zaanden tot over Ye toe, SOETEBOOV.. Out
Zaande~ 22. - Evenzo verderop in N.-Holl. !I 
Noch WIst dese Vrouwe mede te verhalen, dat 
sy ... hadde hooren seggen, dat het landt van 
de Vennep, en het land van Hillegom aen 
malkander quam, ende datmen met een rafter 
ofte planck over de sloten konde gaen, van 
d'eene plaets op d'ander, LEEGHWATER, 

Haerlmb.", 9, § 8. Een plank, rafter of daly. 
BRANDT, Hist. v. Enchuysen 5. In de Ordon
nantie van de Vracht-loonen voor de Schip
pers (aO 1656) staat tusschen delen, kerk
sparren, kapravens en barkoenen: Van een 
hondert gemeene Rafters, 0-12-0; ... van een 
hondert dubbelde Rafters, 0-14-0; van een 
hondert enckelde Rafters, 0-10-0, Handv. v. 
Ench. 323a. Item soe en moet niemant der 
kercken goet nemen van dat kerckhof, als 
yser, stien, rachteren, sparren ende alle ander 
goet, tensy by der kerkmeesters wille (keur v. 
Barsingerhorn, aO 1468), Wfri. Stadr. 1, 179. 
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Item Rapurst van enen rafter toet (toot, d.i. 
late) eenre wintweer IIII sc(eIlinc), Rek. v. 
Egmond, fO 26 V O (aO 1388). - Ook KIL. ver
meldt "r aft e r, materia trabis, lignum rude, 
& sudes, & tignus, tignum". Bij PASTEUR, 

Bouwk. Bandwdb. 2, 347 leest men: "r a f
ter s, (Fra.) co up e a u x, (Hgd.) b 0 h I e n
s t ü c k e zijn stukken van N oorsche deelen, 
van 114 tot 2 el lengte, welke bijna tot geen 
'gebruik dienstig zijn". - Men vindt het woord 
ook in het Ags. r re f ter (BOSWORTH-TOLLER 

784), Eng. raf ter, balk. - Verwant is het 
Gri. woord voor knots. 
2) In de droogschuur van een papierfabriek. 
Zekere van scharnieren voorziene klampjes, 
waarmee men de vellen papier, die te drogen 
gehangen worden, vastklemt. Het papier hangt 
deels over de lijnen, deels tussen rafters. 

rafterdeel, znw. vr.; zie RAFTER. 

rafterhek, znw. onz. Palissadehek, hek waarbij 
de dwarslatten met verticale rafters zijn be
kleed, telkens met een kleine ruimte tussen 
elke twee rafters. Zie RAFTER. - Tegenwoordig 
zegt men hiervoor ook ras ter hek, door 
verwarring met Ned. ras ter. 11 Maak een 
raf ter hek om 'et bleekveld. 

rag, znw. onz.; zie RAAG. 

ragen, onpers. zw. ww. Het r a a g t, er zweven 
herfstdraden door de lucht. Vgl. RAAG. -

Evenzo in de Beemster (BOUMAN 86). 
raggen, zw. ww., intr. Met het lichaam tegen 

iets wrijven en schuiven, hangen, leunen. 1I Zit 
niet zo te raggen op je stoel; je broek komt 
toch wel door. Wat rag-je weer tegen de tafel. 
Kinderen, rag toch niet zo. Rag je weer ders 
op moeders schoot? Staan niet zo teugen de 
muur te raggen. - Ook gezegd van een molen 
die moeilijk maalt, doordat de wind ongunstig 
is en door huizen wordt onderschept. 11 De 
molen staat te raggen. Hij staat te raggen en 
te nijien. - Het woord is in geheel N.-Holl. 
bekend (BOUMAN 86; O. Volkst. 2, 175) en 
waarschijnlijk ook elders. I! Behalve deze 
middelen ter beteugeling der stieren, is er ook 
nog eene wijze van temmen der ossen bekend, 
ten einde hun het raggen en stooten te belet
ten; bestaande dit middel in een langen boom, 
... die. .. met de touwen aan de halzen der 
ossen en tot voor hun knieën hangt, zoo dat 
zij door dit middel belet worden wild te 
loopen, te springen of op elkander te raggen, 
RERKHEY, Nat. Bist. 9, 290 vlg. - Te Breda 
kent men ra gg e n in de zin van wild heen 
en weer lopen (HOEUFFT 481). Evenzo zegt 
men op Z.-Beveland raggen en vliegen 
voor ginds en derwaarts lopen (TE WINKEL, 

Nieuw Taalk. Mllgaz. 2, 231). 
rak, znw. onz. Verkl. r a kik i e. Zie de wdbb. -

1) Een deel van een weg of een vaart, dat zich 
rechtuit in de lengte uitstrekt of in rechte 
richting voortloopt. 11 Dat's 'en heel rak. Nou 
nog 'en rakkie, dan ben we der. In dit rak 
hebben we de wind van achteren, maar in 't 

rafter - Rammersven 

volgende krijgen we 'em zijds. Dat was 'en 
heel rak in de wind. - Zegsw. Ase r m a a r 
g een i n-d e-w i n d s-r a k kie kom t, als er 
maar geen beletsel komt. - Vgl. de samenst. 
DELF-, KERKE-, MOORDENAARS-, VARKENS-, WOLF-, 

ZAAKRAK. - Evenzo elders bekend. 
2) Uitgestrektheid tijds, lange tijdsruimte, in 
het bijzonder tussen twee maaltijden. In deze 
zin meestal in de vorm rek. I1 't Is 'en heel 
rek, zo van 's morgens zeven tot 's middags 
twee zonder eten. Je moete onderwijl maar 
wat eten; 't is aars zo'n lang rek. - Zo ook 
elders in Holl. - Vgl. hiermee J. DULLART, 

Oratyn en Maskariljas (aO 1732), 96: "Doch 
eindelyk, om te verkorten 't lange rak, van al 
't verhaal, enz." 
3) Rek; toestel om iets in te zetten, op te 
plaatsen, aan te hangen. 11 Hang de kleren 
maar over 'et rak. De eieren staan op 'et 
rakkie. Evenzo in samenst. dra 0 g rak, 
kIe r era k, enz. Zo ook elders. - Vgl. de 
samen st. KLOSSE-, LEPEL-, MESSE-, THEERAK. 

raken, zw. ww.; zie een zegsw. op BED. VgI. 
BERAKEN. 

rakker, znw. m. Bij de boeren. Een houten 
plank met een lange steel, die daar middenin 
bevestigd is (Assendelft). Met de rak k e r 
wordt de opgebaggerde modder over het land 
voortgeschoven en verdeeld. Synon. flosser. 
Een dergelijk werktuig om sneeuw op te 
ruimen heet zaterdag. - Vgl. OPRAKKEREN. 

rakkertje, znw. onz. Een gescheurd glaasje of 
een glas zonder voet. 11 Sjouwerlui hebben 
vaak 'en rakkertje bij erlui. 

ramen, zw. ww., intr. Snel en in bochten lopen, 
zoals b.V. hazen en wezels doen. 11 De haas 
raamt heen en weer over 'et land. Wat loopt 
die wezenling te ramen. - VgI. Ned. ram e n 
Gagersterm), van windhonden, het haas telkens 
omzetten en er naar grijpen (VAN DALE). In het 
Oost-Pri. is ram e n in onvaste beweging zijn, 
rennen, zwaaien, heen en weer gaan, van een 
haas, een slingerende wagen, enz. (KOOLMAN). 

Evenzo Eng. tor 0 a m, rondzwerve1l, door
lopen. - In de Beemster zegt men ram e n 
voor lopen met onzekere gang, waggelen, van 
zwakke mensen of dieren. I1 De man is zo 
zwak, hij loopt te ramen. Wat raamt die koe 
(BOUMAN 87). - Vgl. STALRAMIG. 

Ramersven, znw. vr. Naam van een stuk land 
in de polder Achtersluis onder O.-Zaandam. 
Thans Ram mer s ven ,geheten. 11 Ramers
ven, Custb. (aO 1741). 

rammelassen (met hoofdtoon op las), zw. ww., 
trans. In de uitdr. door elk a a r ram m e I
as sen, dooreenwerpen, overhoop gooien. 11 

Toe wier (wierd) ze zo kwaad, dat ze de boel 
deur mekaar rammelaste. - Gewestelijk is het 
woord ook elders bekend (VAN DALE). - Daar
voor zegt men ook wel ram men a s sen. 

rammelkoorts, znw. vr. Hetz. als remelkoorts; 
zie aldaar. 

Rammersven, znw. vr.; zie RAMERSVEN. 



rampu - ravelwiel 

rampu, bnw. Stuk, gehavend, slordig. 11 Die kist 
is helegaar rampu. Wat is hier de boel rampu. 
Dav kleedje is veels te rampu om weer neer te 
leggen. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 
87). Ook in de 18de-eeuwse kluchten. 11 De 
spa is heel rampu, en de hark is zonder steel, 
ALE WIJN, Bedrooge Woekeraer 22. - Ram p u 
is het! Fra. rom p u, gebroken. 

rand, znw. m.; vgl. KAASRANDJE. 
rap, znw. onz. Afval van hout, haksel, kleine 

spaanders; ook afgevallen takjes en bladeren 
die bijeellgeharkt worden, raapsel. 11 Een mand 
mit rap. Bakkers stoken wel met rap. Veeg 
'et rap maar bij mekaar. (Wordt verboden) in 
eenige schuyten toeback te rooken, waer dat 
in gelaeden is turfi, riet. hooy, st1'OO, tacken 
of te rap, Hs. keur (aD 1724), arohief v. War
mer. - Evenzo verderop in N.-Holl. (BOUMAN 
87). - Ook: kleine stukjes afval uit het riet, 
dat gebruikt wordt als strooisel waar de var
kens op liggen, of voor bloembollencultuur. [~ 
Ze hebben 'en schuit mit rap 'ehaald. - Ook 
in deze zin elders in N.-Holl. 11 Soodan meest 
alle die laghe Landen weynich goede vruchten 
konden draghen, ander als Riet, Rap, Bobelen, 
Biesen, dompen ende ander onkruyt, LEEGH
WATER, Haerlmb. 7, 38, § 158. - Zie de samen
stellingen RAPEND, RAPHAAK, RAPHOK, RAP
MAND, RAPZAK, en vgl. RAPPERIG. 

rapas, znw. In de zegsw. van rap aso p 
rap a s, van het eell op het ander, nu eens dit, 
dan weer dat, nu hier en dan daar (de Wor
mer). 11 't Gaat maar van rapas op rapas. -
Evenzo in de Beemster (nouMAN 87). - In de 
16de eeuw was rap a sin Vlaand. bekend in de 
zin van vlek, gehucht. 11 Inghelant heeft noch 
ter tijt preter Londoniam luttel vaste steden: 
maer ligghen onbesloten als rapassen, VAN 
VAERNEWIJCK, Hist. v. Belgis (ed. 1574), jO 66b. 
Veel dorpen, ende rapassen, aid., f O 11 Oe. 

rapekelder, znw. m.; vgl. de basterdvloek 
g rot e g roe n i n der a pek e 1 der op 
VLOEKEN. 

rap-end (met klemt. op rap), znw. onz. Dat eind 
van het dorp, waar de armelijkste huizen 
staan; in het bijzonder het Zuideind van de 
Koog. 11 Hij woont an '·et rap-end. 

rapesteel, znw. m. Daarnaast r ê p est a a 1. Zie 
de wdbb. en vgl. STAAL 11. 11 Ik hou niet van 
rêpestal en. 

raphaak, znw. m. In een bakkerij. Een ijzeren 
stang van 2Yz à 3 m lengte met rechthoekig 
omgebogen punt, dienende om het rap onder 
de oven om te roeren. Thans spreekt men van 
roerijzer. 11 In 't rap:hok een raphaak, twee 
emmers, Hs. invent. bakkerij (Wormer, aD 
1767), provo archief. 

raphok, znw. onz. Het hok in een bakkerij, waar 
men het rap bewaart. Vgl. RAPHAAK. 

rapmand, znw. vr. Mand waarin houtspaanders 
geborgen worden. Zie RAP. 11 In iedere bakkerij 
benne ook 'en stuk of wat rapmanden. 6 Rap
manden, f 4, Hs. invent. bakkerij (aD 1723), 
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archief V. Krommenie. - Ook eIders ,gebrui
kelijk. 

rappellement, znw. onz. Ook rap p I e men t. 
Berisping, standje. - Van Fra. rap pel erin 
de zin van tot de orde roepen, tot zijn plicht 
terugbrengen. 11 Hij heb 'en goed rappellement 
'ehad. As je thuis komme (komt), zeI-je ok 
wel 'en rapplement je krijgen. - Ook elders in 
Hall., Fries!. en Overijs. bekend. 

rapperig, bnw. Slordig, oud, zodat de stukken 
er bij neerhangen. Synon. rabbig. - Vgl. RAP. 
11 Het end van de hark is zo rapperig en ruw; 
we mosten der maar 'en stuk ofzagen; aars 
bezeer je je der nog an. Wat 'en rappeI1ige 
stoel, de tienen (tenen) hangen der an alle 
kanten bij. Dat karpet is zo rapperig, der is 
geen stoppen meer an. 

rapzak, znw. m. Alleen in het meerv. ra p
zak ken. Jan Rap en zijn maat. 11 't Benne 
maar rapzakken. Die rapzakken hebben me 
hek weer om'ehaald. 

rarig, bnw. Raar, vreemd. 11 't Zag er wel wat 
rarig uit, maar dat kon me niet schelen. Ik 
wor (word) rarig (gevoel me onwel). 

ratelspanig, bnw. Gescheurd, gebarsten; van 
hout, dat een scheur heeft rechthoekig op de 
middellijn. Thans ongebruikelijk. 11 Item alle 
dit werck te maecken van goet greenenhout .. , 
niet vierich ofte rodolff ofte ratelspanich, 
ende sonder onredelijck spint ofte waenkant, 
Hs. bestek spinhuis (aD 1664), archief V. As
sendelft. - Vgl. bij VAN DALE rat els c h e u r 
als benaming van zodanige barst in hout, en 
Arnhems ver rat e I e n, loslaten door vocht, 
van kuiperswerk. 

rauw, bnw. Daarnaast (te Oostzaan) ree u w 
(meest in de zin van ongaar). Zie de wdbb. I! 
De arte binnen nog reeuw. - 'Et peerd van de 
baas het sen borst reeuw 'etrokken. 

rave band, znw. m.; zie REEFBAND. 
raveling, znw. vr. In de naam van een stuk land 

onder Wormer. Thans naar het schijnt onbe
kend. !I De wijde Raveling, Hs. (aD 1755), 
archief V. Warmer. - Het woord zal wel niets 
te maken hebben met r a vel i n g, draaikolk, 
dat in de 17de e. gebruikelijk was. 11 De 
ravelingen der Stromen, Droogten, Driftlandt, 
swemmende Eylandekens, Vogelen, Teilingen, 
Waterslangen, Bomen met Tacken en Worte
len, sekere teekenen van 't Lant, ontmoeten sy, 
en endelijk 't Eylandt Engana, Sumatra, de 
Strate Sunda, Reys na de Oost-Indo 25 voo 
Ook KIL. vermeldt: oor a vel i n g h e, vortex, 
gurges". - Vgl. RABBELING. 

ravelwiel, znw. onz. In molens. Zeker soort van 
molen wiel, waarvan het kenmerkende is, dat 
het aan de buitenralld tanden heeft, die in het 
verlengde staan van de wielschijf (gelijk de 
horlogeraderen). Andere molenraderen hebben 
door de rand geslagen kammen en dollen. -
In het bijzonder noemt men r a vel wie I 
het grote wiel in een pelmolen, dat om het 
grote spil loopt en het steenspil in beweging 
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brengt. Ook in meel- en papiermolens spreekt 
men soms nog van ravenwielen of 
-w i e I t jes. Gewoonlijk heten echter derge
lijke kleine raderen var ken s of st e k e l
varkens. - Ra fel w ê I is ook in Oost-Friesl. 
gebruikelijk; zie KOOLMAN 3, 5. 

Ravensloot, znw. vr. Naam van een sloot op de 
banscheiding van Wormer en Jisp, tussen de 
Koksloot en de Ringvaart van de Starrneer. I1 

Een stuk land op de Ravensloot. - De Kaart 
v. d. Uytw. SI. 11 heeft "Ravens Sloot". In 
stukken uit de vorige eeuw vindt men soms 
ook Ravelsloot. II De Ravelsloot, Hs. (Wor
mer, aO 1765), provo archief. - Zie RAVENSLUIS. 

Ravensluis, znw. vr. Naam van een sluis aan 
het einde der Ravensloot; zie aldaar. Thans 
niet meer aanwezig. 11 De Ravensluys, LAMS 
550 (aO 1611). Een stucke lants ... gelegen in 
onse banne van Jhisp tussohen Ravensluys 
ende Smertcarn, Hs. T. 243, fO 3 r O (aO 1625), 
proVo archief. 

ravetouwtje, znw. onz.; zie REEFTOUWTJE. 
razen, zw. ww., intr. Daarnaast soms nog 

r ê zen. Zie de wdbb. II Hij wier rêzend. -
Ook: het r a ast, het gaat de perken te 
buiten, het is buitensporig. 11 Die hoge reke
ningen van de schilder, dat raast! - V'gl. RAAS
DONDERTJE. 

razende, znw. (?) De betekenis blijkt niet. 11 

Op den selven dijto int optrecke verloor Frans 
Cees Schoenes en razende van sij(n) vingers 
door syn meschet (musket); tot Oossaen ver
loor een syn hand, daar hij oock aen stierf, 
Journ. Caeskoper, 13 Apr. 1672. 

recht, bnw. Zegsw. Re c h t is re c h t, end e 
k e r kin 'e t m i d den. - 't 1 s z 0 ree h t 
as 'e n sc hel e jon gen zie n ken. - V gl. 
SPATRECHT en RECHTEVOORT. 

rechtbontje, znw. onz. Een aan de mlNlr getim
merd kastje onder een raam, dat naar voren 
uitspringt en dus van boven een richel of dek
blad heeft, waarop men iets kan plaatsen; 
aanrechtbankje. Men vindt de ree h t b 0 n
t jes zowel in kamers als in keukens. - Zie 
BON 2b. II Zet de blompotten maar op 'et 
recMbontje. Wat is dat rechtbontje moddig 
(smerig). 

*rechten, zw. ww. Bijvorm van ri c h ten. In 
verschillende samenstellingen als a a n ree h
ten, 0 pre eh t e D, u i t ree h ten. Vgl. Ned. 
Wdb. I, 276 op aanrechten. 1I Geen 
kramen op te regten, Hs. (aO 1737), archief V. 
Wormerveer. Maar doort doyen conde sy (nI. 
de Fransen) niet veel meer uytreghte, Journ. 
Caeskoper, 27 Dec. 1672. - Vgl. verder RECHT
BONTJE. 

rechtevoort, bijw. Thans, op het ogenblik; aan
stonds, terstond. 11 Een koopvrouw vraagt aan 
de deur: "Is er nog iets nodig?" "Nee. rechte
voort niet." Ik zeI der rechtevO'ort henengaan. 
Rechtevoort kO'm ik bij je. - Het woord is ge
westelijk oO'k elders in Holl. en in Gelderl. 
nO'g bekend. Vroeger was het zeer gewO'on; 

ravelwiel-ree 

vgl. de plaatsen uit de Staten-Bübel, uit 
HOOFT, HUGO DE GROOT, enz. bij OUDEMANS 5, 
808 vlgg. en uit VONDEL in Taalgids 7, 292. 
Het woord wordt O'ok door PLANTIJN en KIL. 
vermeld en komt in de Middeleeuwen o.a. 
voor in de Leid. Keurb. (GlO'ss. 585). 

rechtmast, znw. m. De overeindstaande el! met 
touwen vastgezette paal, waarmede door mid
del van een iün zware gebinten, molenassen 
ellZ. worden opgericht of opgehesen; schalk. 

rechttouw, znw. onz. Bij molens. Een zwaar 
touw om de molenroeden vast te zetten, als de 
molen staat. 

rechtuit, bijw. Zie de wdbb. - Soms ook als 
bnw. 11 Het rechtuite park (dÜkvak); zie O'p 
PARK. - Ook overdrachtelijk: eenvoudig, alle
daags (Krommenie). [[ "En hebben ze uit'ehaald 
(was er veel werk van de maaltüd gemaakt)?" 
"NO'u, 't was erg rechtuit" 

redden, zw. ww.; vgl. BEREDDEN en ONTRED. 
redderen, zw. ww.; vgl. OPREDDEREN. 
reden, znw. vr.; vgl. u i tee nop e n red e n 

op OPEN. 
redenatie (uitspr. radanásie, met klemt. op ná), 

znw. vr. Redenering; meest in O'ngunstige zin. 
:: Wat 'en redenatie; as je niks beters wete, 
ken-je ok je mond wel houwen. 't Is 'en rede
natie van Jan Kalebas. Het zal wel weer een 
redenatie van koud en O'ngemak wezen (het 
zal wel niets om het lüf hebben), Bloem V. 

Zaandük 80. - Evenzo elders in de volkstaal 
(0. Volkst. 1, 178; MOLEMA 341). 

reder, znw. m. Zie de wdbb. - Bij de zeildoek
weverij. De fabrikant die hennep of garen aan 
ZÜn arbeiders uitgeeft om thuis te verwerken, 
en later het gereedgemaakte garen of zeildoek 
tegen uitbetaling van loon terugneemt. Thans 
ongebruikelijk. [[ EIken reeder die heekelen, 
drijlen ofte scheeren laet in sijn eygen huys 
(sal) gehouden wesen ... naer 't luyden van 
de klok het werk absO'luyt te staeeken, Hs. 
keur (aO 1732), archief V. Krommenie. - Zie 
de samenst. GARENREDER, ROLREDER. 

redigheid, znw. vr. GewoO'nlijk in de vO'rm 
ree j i gh ei d. Het reed zün. Zie REED lIl. 11 

Om de reejigheid IO'op ik dit om (omdat het 
reder is, spoediger tot het doel leidt, ga ik 
deze weg). Dat doen je zeker voor de reejig
heid (om spoediger gereed te ZÜn), dat je de 
boel die schoon was nag eres (nog eens) mod
dig make (maakt). 

rederij, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: een 
combinatie van personen tot het geven van 
een geschenk. 

ree (I), znw. vr. Meerv. ree S. In oliemO'lens. 
De horizontaal liggende balken, voor en 
achter langs de haaien en stampers, waar
tussen deze zich op en neer bewegen. Men 
onderscheidt beide delen als v 0' 0' r ree en 
ach ter ree, terwijl de ree op de wente1as
zolder b 0' ven ree heet en die beneden in 
de molen ree of onderree. Zie Groot
Volk. MooIenb. I, pl. 22. - EvenzO' vindt men 



ree - Reefsven 

o n d e r- en boven ree s langs de stampers 
van een volmolen (Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 24) en een hennepklopper (aid. Il, pl. 10). -
Zie de samenst. REEBOUT. 

ree (U), znw. Bij schippers. In enkele uitdruk
kingen. 0 ver ree g a a n, soms ook ree 
g a a n, over stag gaan, door de wind gaan, bij 
het laveren of wenden van een schip. Men 
roept dan "ree!", laat de fok los en gaat om. 
- 0 ver ree 1 i g gen, verward door elkaar 
liggen, in de war zijn. Volgens O. Volkst. 1, 41 
ook: 0 ver der e e I i g gen. 11 De boel leit 
over ree (als men te hard wil zeilen en de 
wind daardoor het tuig in de war brengt). 
Ook: Je zeile (zeilt) alles over ree. - De 
boe 1 0 ver ree hal e n, alles overhoop 
halen, in de war brengen. 11 Hij haalt alles 
over ree (van een slordige knecht). 

ree (JIl), znw. vr. Zegsw. Een kou w ere e, 
een koud werkje, reisje, enz. 11 't Is 'en kouwe 
ree, deer (daar) de hiele dag te staan baan
vegen. Ik heb nag 'en kouwe ree: ik moet 
vanavend nag nê Krommenie. 

ree (IV), bnw.; zie REED. 

reebout, znw. m. In oliemolens en hennep klop
pers. Een ijzeren bout of pin, waarmee men 
de stamper kan vastzetten, zodat deze niet 
neerkomen kan, terwijl men er onder aan 't 
werk is. De bout wordt daartoe, door een gat 
in de voorree heen, in de stamper gestoken. 
Naast iedere stamper hangt een reebout. - Zie 
REE I. 

reed (I), znw. m.; zie RAAD. 

reed (IJ), znw. m. Rit. In de uitdr. a n der eed 
g a a n, op rit gaan. Evenzo in W.-Friesl. -
Vgl. de samenst. OPREED. 

reed (lIl), bnw. Compar. re jer. Gereed, be
reid, voor de hand, vaardig. - In de algemene 
taal zegt men thans ree, doch vroeger was 
ook ree dnaast ge ree d gebruikelijk; vgl. 
KIL. "r eed, g her eed, paratus, promptus, 
& expeditus, cel er. 11 Zie zo, de boel is reed 
(klaar). 0 wat leggen je tranen reed (van 
iemand die telkens schreit). Onze molen leit 
niet erge reed (niet zeer gelegen, veraf); 't is 
wel 'en uur weg. Neem die weg, die is veul 
rejer (leidt veel gauwer tot het doel). Dat zit 
'em nog zo reed niet (dat zal nog zo gemak
kelijk niet gaan). 't Is 'en reed wijf (een flinke, 
vaardige vrouw). Een los massie (mast je) zeilt 
rejer (handiger) as 'en vaste mast. - Ree d 
zet ten, in een ziedhuis; zie op REEDZETTER. 

- Ree dan, dichtbij, spoedig te bereiken. 11 

0, 't is hier reed an. - Vgl. verder REDER, 

REDIGHEID, ONREED en SCHOU\VREED. 

reedzetter, znw. m. Bij het toebereiden van het 
garen voor de zeildoekweverij. De jongen 
wiens werk het is het garen reed (gereed) te 
zetten. Hij gaat daartoe zitten op een laag 
bankje, het ree d zet ter s ban kie, en 
vlecht telkens twee roven (strengen) ruw 
garen door elkaar tot een soort van kloen, die 
hij op stapels gereed zet. Daarna wordt het 
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garen in de ketel van het ziedhuis gekookt. 
reedzettersbankje, znw. onz.; zie REEDZETTER. 

reef (I), znw. onz.; vgl. de samenst. REEFBAND, 

REEFGAATJE, REEFfOU\VTJE. 

Reef (II), znw. vr. Naam van een paar wateren 
onder Westzaan en Oostzaan. De Reef bij 
Westzaan ligt tussen de weg en de Nauwer
nase vaart, die onder Oostzaan nabij de Heul. 
Ook stukken land aan de Reef zijn daarnaar 
genoemd. 11 J acob Claes Jan Baerts reefacker; 
Griete Gerrits noorder (suyder) reefackertgen; 
Claes HUY'berden reefkamp; Claes Jantgens 
suyder (noorder) binnen reefcamip (buiten 
reefcamp), Maatb. Assend. (aa 1634). Die 
reefkamp, Polderl. Westz. lIl, fa 58 va (aa 
1644). Noch dat reefstuck, aid., fa 31 va. Die 
reefsven, aid., fa 53 ra (aa 1644). Vgl. voorts 
BINNENREEF, BUITENREEF, OVERREEFJE. - Ook 
een stuk land in het Oostzijderveld aan de 
Weer heet deR e ven. - Zie verder op RIF. 

reef (lIl), znw. Zekere plant. Waarschijnlijk 
raapzaad, koolzaad, en dus hetzelfde als reu!; 
zie aldaar. Thans onbekend. 11 Om hetzelve 
tweemaal in dit iaar te mogen hooyen en alle 
ruigten, mostaardzaad, revenplanten, heester
gewassen en kruiden, mede af te maayen, Hs. 
aangaande de grasverpachting v. d. zeedijk 
(aa 1832), archief v. Assendelft. - Het woord 
was eertijds ook elders in N.-Holl. gebruike
lijk; het Handvest van Anthonis, heer van 
Hoogwoude, betreffende de tiende van klein 
rond zaad, "als mostaart, henp ende reven" in 
Wfri. Stadr. 1, 90 (aa 1490). - Wel kent men 
tegenwoordig hogerop in N.-Holl. ree f in de 
zin van het stro of de vezels die overblijven 
na het dorsen van mosterd, tarwe, enz. Men 
spreekt dan van ta r we r e ven, mos ter d
re ven. - In Belgisch Limb. en in het Hage
land zijn re ven de draden of ranken aan 
erwten en bonen, die men er aftrekt, eer ze 
gekookt worden (zie SCHUERMANS en RUTTRN 

op ree f). Dit laatste is hetz. woord als Hgd. 
re he, wijngaardrank, Mnd., Ndd. r a v e, 
rank. 

Reefakker, znw. m.; zie REEF II. 
reefband, znw. m. Meestal in het meerv. ree f

banden. Ook wel revebanden en rif
ban den genoemd; soms ook r a v eba n
den. Op een sohip. De touwtjes, die op een 

'rij dwars langs het zeil neerhangen en waar
mede men het deel van het zeil, dat bij het 
reven wordt opgerold, vastbindt. Er zijn drie 
rijen reefbanden in het zeil, zodat men drie 
reven kan insteken. - Synon. ree ft 0 u w
t jes, r a vet 0 u w tie s. 

reefgaatje, znw. onz. Meestal in het meerv. 
ree f g a a t jes. Op een schip. De gaten langs 
het zeil, waardoor bij het oprollen en vast
maken van het zeil de reefbanden gestoken 
worden. 

Reefkamp, znw. m.; zie REEF II. 
Reefstuk, znw. onz.; zie REEF II. 
Reefsven, znw. vr.; zie REEF 11. 
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reeftouwtje, znw. onz. Meestal in het meerv. 
ree f t 0 u w t jes. Soms ook r a vet 0 u w
t jes. He~z. als reefbanden; zie aldaar. 

reep (I), znw. m. Touw, lijn, in verschillende 
opvattingen; zie de wdbb. - Bij vissers ook 
een touw waaraan een hoek is vastgemaakt en 
dat als vistuig dient. - Vgl. VALREEP, WARREEP. 

reep (H), znw. vr.; zie RAAP. 

reeuw, bnw.; zie RAUW. 

reg, znw. m.; zie RUG. 

regel, znw. m. Rij. In de benaming reg e I 
van We s t z a a n den, voor (de rij huizen 
van) het dorp van die naam in tegenstelling 
met wat verder tot de ban van Wes~aanden 
behoorde. Thans verouderd. 11 De voorsz. 
Schepenen van Westzaanden aen den Regel, 
ende Schepenen van den Lagendijk, Priv. v. 
Westz. 305 (aO 1626). - Egbert Huygensz. als 
Schepen in den Regel van Westzaanden, aid. 
301 (aO 1624). - Evenzo vindt men 'bij HOOFT 

gesproken van een "regel boomen" voor een 
rij bomen (OUDEMANS, Wdb. op Hooft 259). -
In de zin van rij is het woord te Krommenie 
nog gewoon. 11 Ze zitten allemaal op 'en regel. 

regeltje, znw. onz. Een soort van koek, die in 
dunne, hoge repen gesneden is. Inzondepheid 
te koop aangeboden in de tentjes op het ijs. 11 

Regeltjes zo dik als tegeltjes. 
regenen, zw. ww.; vgl. een zegsw. op GOOT. 

regenig, bnw. Regenachtig. 11 Reegenigh weer, 
Joum. Caeskoper, 1 Apr. 1669. 

regulier, bnw. Regelmatig. 11 't Is 'en regulier, 
best man. - Ook bijw. Regelrecht, zonder 
omwegen. 11 Ik gaan der regulier heen, want 
ik moet er meer van weten. Hij keert de 
kaarten maar regulier om (zo maar). - Het 
woord is uit het Fra. overgenomen en ook 
elders in Holl. bekend. 

rei (uitspr. raai), znw. vr. - 1) Een rechte lat 
van enige cm breed, die gebruikt wordt om te 
meten en daartoe in voeten en duimen is afge
deeld. In pelmolens heeft men een ze s
v 0 e t s-r a a i, een raai van 6 Alkmaarse 
voeten (1 Alkm. voet is omtrent 28 cm en 
wordt onderverdeeld in 12 duimen), dienende 
tot het meten der molenstenen. 
2) Bij de zeildoekweverij. Het uitgespannen 
deel van de schering dat tegelijk wordt ge
sterkt. Voor het sterken wordt het weefgetouw 
verlengd met een paar evenwijdige latten op 
een poot (de u it leg ge r s), waarover de 
schering, die daartoe van de garenboom wordt 
afgewonden, wordt uitgestrekt. Dit uitgelegde 
deel van de schering heet een r a a i. Al naar 
gelang van de lengte der schering, is het 
aantal raaien dus groter of kleiner. Ook sterkt 
de ene wever bij langere einden tegelijk dan 
de ander. Gewoonlijk wordt de schering van 
zeildoek, die pLm. 43 m lang is, in 8 of 9 
raaien gesterkt. Bij fijner zeildoek kan het 
aantal echter tot 13 of 14 klimmen. Om de 
gesterkte raai sneller te drogen, wordt er wel 
vuur of brandend riet bij gehouden. 11 Item 

reef touwt je - rek 

dat ... sig niemant sal vervorderen des avonts 
naar sonnen ondergangh te lugteren van de 
weevers om eenig garen, reyen of anders mede 
te drogen, Hs. keur (aO 1699), archief v. 
Krommenie. 
In de zin van maatlat, liniaal om de juiste 
richting van muren of balken te bepalen, en 
om te zien of het geschaafde hout recht of 
scheluw is, enz. is rei of rei t j e bij timmer
lieden en metselaars algemeen in gebruik, ook 
in Z.-Nederl. (SCHUERMANS) en Oost-Friesl. 
(KOOLMAN op r ê, r ê i). Vla. rei e betekent 
dwarslat, sluitboom (DE BO). 

Reilt je, znw. onz. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans onbekend. 11 (Jacob Wil
leIDS) daer besuyden genaemt Rayltgen (in 
Huurlandsweer), Stoelb. Assend. fO 37 V O 

(einde 16de e.). 
rein, bnw. Zie de wdbb. Het woord is onge

bruikelijk, daar men steeds schoon zegt, doch 
komt voor in de naam van een stuk land 0!i? 
Ruigoord; thans naar het schijnt onbekend. iI 
Die reyne ven, Polderl. Westz. TI (aO 1629). 

Reinout, znw. m. Naam van een oliemolen te 
W.-Zaandam. Zie verder op HEEMSKINDEREN. 

reis, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Tocht. Vgl. de 
uitdr. een Bon t e k 0 e's rei s op BONTEKOE, 

en een rei s van Pi et Mer k u u r op PIET. 
- Op rei s g a a n (van een vlieger gezegd), 
aan de haal gaan, schoot gaan. 11 Hij liet 'et 
bot los en toe gong zen vlieger op reis. 
2) Keer. - Van der eis, deze keer. 11 Van de 
reis heb ik gien groente van je nodig. - Een 
ver leg e n rei s, een tijdstip waarop men 
om iets verlegen is. 11 Ik heb er nou wel gien 
behoefte an, maar ~k zeI 'et maar bewaren 
voor 'en verlegen reis. Zo ook elders in Holi. 
- Bij de gortpellerij. Der d e-, v ier d e-, 
v ij f d e-, zes d e-r e i s-g 0 r t, garst die drie, 
vier of zes maal gepeld is. 11 Dat is derde-reis. 
Ik heb 'en paar balen zesde-reis-gort verkocht. 
(Zij) bevonden... dat van of uit de Molen 
waare gestooien en vervoerd geworden 7 zak
ken derde rijs relsel, 4 zakken 5de rijs middel 
paarlgarst, 100 ponden 3de rijs fijne voorloop, 
Hs. T. 33 (aO 1802), provo archief. 

reizen, zw. ww. Zie de wdbb. Het verl. deelw. 
luidt dikwijls ge r e zen, door verwarring met 
het ww. rij zen. 11 Hij heb v eu 1 'erezen. Ik 
ben na Harelem 'erezen. 

reizenaar, znw. m. Reiziger. 11 't Is 'en hele 
reizenaar. "Wie gaat daar voorbij?" ,,0, 't is 
zeker 'en reizenaar." Daar komme de reize
naars weer an. - Het woord komt ook bij 
VONDEL en andere 17 de-eeuwse schrijvers 
voor; zie OUDEMANS 5, 818, en vgl. ook VAN 

HASSELT op KIL. 526 i.v. re y s i g her. 
rek (I), znw. onz.; zie RAK. 

rek (II), znw. vr. Hetz. als lang; zie LANG IT. 
Van roggebrood, dat door ouderdom taai en 
dradig is geworden en daardoor oneetbaar is 
(Assendelft). 11 De rek zit in dat roggebrood. 
- Evenzo in Friesl. 



rel - remelkoorts 

rel (I), znw. vr. Loopgraaf, onderaardse gang 
van muizen of mollen. Ook in de samenst. 
m 0 11 e-, m ti i z ere 1; zie aldaar. - Synon. 
rit. 11 De grond zit vol rellen. 't Straatje ver
zakt, er is zeker 'en rel onder. De mol heb 
weer 'en rel deur 'et perk 'emaakt. - Evenzo 
elders in N.-Holl. - V'gl. Ned. ril, groeve, 
vore, Gron. ril, loopgraaf, Oost-Fri. ri 11 e, 
ril, spleet, vore, loopgraaf waterloop, Eng. 
ri 11, beekje, enz.; zie de wdbb. - Vgl. verder 
RELLEN. 

rel (II), znw. m. Bij de gortpellerij. Het rellen. 
Zie RELLEN. 11 De molen staat an de rel (is 
bezig te rellen). 

rel (III), znw. Verkl. rel t je. - 1) De afge
ronde houten klossen, waar de wieg op staat 
en heen en weer bewogen wordt. il De rellen 
van een wieg. Hè, wat stoot ik me an de 
rel van de wieg. - Evenzo elders in N.-Holl. 
2) De houten wielen aan kinderspeelgoed, als 
wagentjes, paardjes, enz. Alleen als deze uit 
een houten schijf bestaan heten ze reIl e n; 
die met spijltjes of spaken noemt men wie 1-
t jes. 11 Nou is 't reIt je der alweer of. 
Vgl. Teuthonista 210 "ryl vur eyn vat" en 
"rylen" zonder aanwijzing der betekenis, doch 
wdk laatste woord ook voorkomt in Oorl. v. 
Albr. 214 (aO 1399): "van scroden (van wijn) 
Il nobel, van binden, verlaten ende rillen 
I nobel. - Verder Oost-Fri. r ê 1, haspel; Ags. 
h r eo 1, re 0 I, Eng. ree I, haspel, klos. -
Indien deze woorden verwant zijn met rel is 
de verhouding der klanken niet helder. 

relings, bijw. Bij schippers. Rakelings. 11 We 
zeilen er relings voorbij 't Gaat er relings bij 
langs. 

relink, znw. vr. Verkl. rel i n kie. Lambri
sering, richel aan de wand. 11 De relink is 
'eschandeliseerd (beschadigd). Wat wordt 'et 
relinkie vorveloos (verveloos). - Zo ook in 
Friesland. Rel i n k is samengetrokken uit 
regelink, regeling. Vgl. bij VAN LENNEP, 

Zeemanswdb. 175: "r eg eli n gen, kromme 
en met snijwerk voorziene lijsten, die ... de 
wanden van het galjoen helpen vormen". Oost
Fri. reg eli n g, rel i ng, r e 11 i n g, de ijze
ren leuning langs het boord van een schip. 
Eng. r a i 1 i n g, traliewerk, leuning. 

Reikeland, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Jisp. Thans onbekend. 11 Mr. Jacob 
ganssloot off Rellekelandt, Hs. invent. Ploegh 
(aO 1704), Zaanl. Oudhk. - Het land heet 
wellicht naar een vroegere bezitter. Rel k is 
een bekende geslachtsnaam aan de Zaan. 

Relkepad, znw onz. Naam van een der paden 
op de Koog. 11 Hij woont op 'et Relkepad. 
ReIckepadt, Hs. (aO 1661), provo arohief. -
Officieel wordt het pad echter genoemd het 
Re ë e 1 e-p a d; evenzo vindt men reeds op 
de Kaart V. d. Uytw. SI. 12: "Reele Padt 
Sloot". De oorsprong van de naam is onbe
kend. - Vgl. RELKELAND. 

rellen, zw. ww., trans. Bij het gortpellen. De 
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eerste bewerking, die de garst ondergaat, en 
waarbij deze een snee krijgt, zodat de bas er 
afvliegt. Wat bij het re 11 e n van de gort 
wordt afgepeld, is rel mee 1 (of rel s el en 
dop pen. - Ook KIL. vel'meldt: "re 11 e n, 
legumina sub moladecorticare sire pinsere" . 
ReIl e n behoort bij rel in de zin van spleet, 
vore (vgl. REL I) en is eigerulijk een rel maken. 
- Zie ook REL 1. 

relmeel, znw. onz. Bij de gortpellerij. Het meel 
dat bij het rellen van de garst wordt afgepeld. 
Zie RELLEN. - Synon. relsel. 11 Een zak rel
meel. 

relsel, znw. onz. Hetz. als relmeel, maar thans 
minder gebruikelijk. 11 Ten eersten sullen wy 
geen relsel, pelgarst, parelgarst of pelmeel ... 
mogen verkopen als met de sakken daer by 
in één prijs, Hs. pelderscontract (aO 1730), 
Zaanl. Oudhk. Baet soekende pelders, die de 
stoutheyt hebben van water onder de garst of 
reisel te mengen (aO 1729), Catal. Zaanl. Ten
toonst. (aO 1874), no. 124. Deeze Gort, be
nevens de zoo genoemde Alkmaarsche Grut
ten, het Relsel, de gebroken of gepelde Garst, 
met de Parelgarst, zyn zoo gebruikelijk ... , 
dat men deeze spijze wel moge tellen onder 
de voornaamsten, BERKHEY, Nat. Hist. 3, 1489. 

rem, znw. onz. Ook in samenst. k a I ver ere m, 
var ken sr e m. In kalver- en varkenshok
ken. Een soort van hek met gaten, waardoor 
de dieren hun kop kunnen steken, om uit de 
bak te drinken die daarvoor staat. Het rem 
staat in het front van het hok en dient tot 
afsluiting. - Evenzo elders in N.-Holl. (llOU

MAN 88). In Z.-Holi. en elders staan ook de 
koeien met de kop door het rem; in N.-HoIl. 
zijn deze met hun kop naar de muur geplaatst. 
- Vgl. bij KIL. "r e mme, Sax. Sicamb. tabula 
sive tegmen costae navis"; Fri. en Gron. ri m, 
boord of richel aan het beschot in ouderwetse 
huizen (MOLEMA 348 b); Oost-Fri. ri m, de 
balk aan weerskanten langs de dakstoel, waar
op de spanten rusten (KOOLMAN 3, 40); Eng. 
ri m, rand, enz. 

remelaar, znw. m. Iemand die gekkepraat uit
slaat. Zie REMELEN. 11 Laat die remelaar maar 
praten. 

remelen, zw. ww., intr. Gekkepraat uitslaan, 
ijlen, onzin praten, doorpraten zonder eigenlijk 
zelf te weten wat men zegt. I1 Ze is erge ziek, 
ze heb de hele nacht leggen ,te remelen (ijlen). 
Wat rem el-je toch, vertel toch niet zu'kke 
onzin. Och luister maar niet na hum, hij 
remelt maar wat. Ook rammelen, druk praten, 
zonder dat het onzin behoeft te zijn. I1 Och 
kind, remel zo niet. - Evenzo elders in N.
Holl. (BOUMAN 88; DE JAGER, Freq. 1, 507). 
Ook KIL. vermeldt: "r e meI e n, Holl. j. 
re ven, delirare, ineptire". Bij HOOFT en 
BREDERO vindt men in dezelfde zin rij m e-
1 e n; zie DE JAGER, t.a.p. 506. - Vgl. REMELAAR, 

REMELKOORTS. 

remelkoorts, znw. vr. Ijlende koorts. - Meestal 
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overdr. van iemand die remelt, veel praat 
zonder eigenlijk te weten wat hij zegt. Synon. 
rammelkoorts. U Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 88). 

Remkes, znw. Naam van een stuk land in de 
ban van Westzaanden. Thans onbekend. 11 Die 
remkes, Polderl. Westz. H (aO 1629). - Rem, 
in verkl. Rem k e, is een zeer bekende mans
naam, waaruit ook de Zaanse geslachtsnamen 
Rem, Remme en Remmen ontstonden. 
Het land heet dus misschien naar een voor
malig bezitter. Vgl. b.V. "Remkes bleeckvelt", 
Polderl. Assend. 11 fO 212 rO (aO 1600). - Zie 
REMPKEAKKER. 

remp, znw. Bij vissers. Verval voor de knechts, 
bestaande uit hun aandeel in de afval der vis; 
de kleine, ondermaatse vis is nl. voor de 
knechts en wordt onder hen verdeeld, doch 
daarvoor moeten zij een kleine vergoeding 
betalen. 11 Heb-je je deel van de Temp al 
'ehad? - Thans is het woord weinig gebruike
lijk en spreekt men in dezelfde zin van de el: 
"vissen op deel (d.i. onder conditie van een 
aandeel in de vangst)." - Rem p is ook elders 
in N.-Holl. bekend. 110mme... tegens te 
gaen de quade practijken van eenighe Stuer
luyden, in 't havenen van den Haringh ... (is) 
goet-gevonden ende verstaen, dat de Haringh
koopers van alle wangehavenden Haringh ... 
sullen korten soo volght: Voor elcke tonne 
nacht-schamel 2-0-0; wan-zouten 2-10-0 ... 
De remp de seventighste penningh (d.i. terwijl 
de remp de 70ste penning zal bedragen), 
Handv. v. Ench. 222a (17de e). - Ook het 
ww. rem pen komt voor. !I Alsoo groote ... 
ongeregeltheyt dagelijcks gebeurt, tusschen de 
gemeene Buckingh-droogers ende Visschers, in 
't ontvangen van de Haringh, ende daer onder 
loopende veele kleyne Kijf-haringh ende Bliek 
(jonge haring), daer af de selve Droogers, ofte 
Visschers, onderlinge aecordeeren ende rem
pen, alle 't welcke gheschapen is tot quade 
consequentie; ende omme daer inne te voor
sien . .. (soo is) gekeurt ende ge ordonneert, 
dat van nu voortaen niemandt hem sal mogen 
vervorderen, selver ... eenige Haringh te ont
fangen, maar sullen schuldigh we sen de Keur
meesteren ... aen te spreken, om den Haringh 
te ontfangen, ende de Kijf-haringh, ende de 
Blick uyt te schieten, soo naer redenen be
hooren sal, aid. 235 a (aO 1585). Is geresol
veert by meerder stemmen, dat men van yder 
gheremte tonne vis sal gheven voor het Col
legie 4 ende voor yder 1001enge acht 
penn(ingen), aId. 226 b (17de e.). - Omtrent 
de eigenlijke bet. van het woord is niets naders 
bekend. Bij KIL. wordt vermeldt: "r e mp e, 
Sax. modius nauticus, mensura nautica". 

rempelig, bnw. Er slecht uitziende; van gewas 
dat achteruitgaat, en van mensen die er naar, 
akelig uitzien. 11 De eerdappelen stane toch zo 
rempelig, er moet nodig regen komme. Wat 
wordt die vrouw rempelig, ze kon 'et wel deris 

remelkoorts - repje 

niet lang meer maken. - Het woord was 
eertijds ook elders .in N.-HoU. bekend; vgl. 
MARTINET, Het Vaderland (aa 1791) 372: "het 
gewasch staat rempelig, wanneer het te 
vreezen is, dat het niet goed zal blijven staan". 

Rempke-akker, znw. m. Naam van een stuk 
land onder Assendelft. Thans onbekend. 11 
Rempke acker, PolderT. Assend. I fO 28 rO 
(aD 1599). Rempken acker, aId. II fO 27 rO 
(aD 1600). - Bij Oost-Mij zen vindt men een 
"Rempke landts Sloot", Kaart v. d. Uytw. 
SI. 7. - Omtrent de oorsprong van de naam 
is niets bekend. - Vgl. REMKES en RENTKE
WEER. 

renneken, zw. ww., intr. Hard lopen. Zie synon. 
op KIELEN H. 11 Hij ken lekker renneken. Kom 
jongens, renneken! - Ook snel vooruitgaan 
met een prikslede. 11 Kijk-i deris renneken mi! 
zen slézie. - Soms ook trans. Snel voortduwen 
op een slede. 11 Gaan er maar op zitten, den 
zei ik je ers renneken. - Ren nek e n is het 
freq. van Ned. r e 11 n e n. Zie verder RUNNE
KEN. 

rent je, znw. onz. Thans onbekend. 11 Tventgen 
(de kleine ven) achter Griete Aerians rentgen, 
Polderl. Assend. I fO 26 VO (aa 1599). -
Waarschijnlijk betekent ren t j e hier een huis 
waaruit een rente getrokken werd door een 
kerk of klooster. In die zin komen ren t ken 
en ren t h us e ken althans in Vlaand. voor. 

11 Van Jan Mostaert, die in hure bezeten 
·heeft een van den twee en bewoonde Rentkins, 
staande achter in de plaatse van den huize 
voren verklaard (aO 1482). Item nog drie 
rentkens, staande aan de noordzijde van den 
Zuiddijk, het een nevens 't ander (te Sluis, 
aO 1529). Een groot eestere, metten huysyn
ghen daarbinnen ende met vijf steenen rent
huusekens (te Brugge, aO 1572). Een viertal 
huisjes te Sluis heten nog de Rent jes. Zie 
Taalgids 7, 303 vlgg. - Griete Aerians rent je 
kan ook een stuk land zijn geweest, waaruit 
een rente getrokken werd. - Vgl. RENTKE
WEER. 

Rentke-weer, znw. onz. Naam van een weer 
lands te Assendelft. Thans onbekend. 11 J aep 
Rooden, over 't rentke weer (rietland, buiten
dijks), Maatb. Assend. (aO 1635). Vgl. RENTJE. 

repestaal, znw. m.; zie RAPESTEEL. 
repje (uitspr. reppie), znw. vr. Zekere meel

spijs. Gruttemeel in water of melk gekookt. -
Zie synon. op TROET. 11 We eten reppie mit 
stroop. Wat is de reppie klonterig. - De spijs 
wordt re p-j e (haast u) genoemd, omdat men 
onder het strooien van het meel in het 
kokende water voortdurend flink en snel moet 
roeren, om te voorkomen dat de brij klontert. 
Voor de uitspr. van re p-j e vergelijke men 
dan kie voor dan k je, enz. - In de Beem
ster heet deze spijs re p-j e-d e-b r u i (BOU
MAN 88), te Hindeloopen rep j e (RoostEN, 
Merkwaardigh. v. Hindel. 92), in Oost-Friesl. 
re b d i (KOOLMAN 3, 18). In Z.-Holl. verstaat 



repje - richel 

men er een andere spijs onder; vgl. BERKHEY, 

Nat. Bist. 3, 1936 vlg.: "Voorts heeft ook 
nog dit bijzondere by onze Zuidhollandsche 
Landlieden plaats, dat ze, nevens de andere! 
spyzen, meest altoos de zoogenaamde Repje of 
Ripje den Brui op de Doodrnaaien ,gebruiken. 
.. , De bovengenoemde Repje ... bestaat in 
gekookte Ryst met Krenten, Wyn en Suiker, 
of ook in gekookte Rystënbry". 

rest, znw. vr.; vgl. een zegsw. op NIEUWS. 

resten, zw. ww.; vgl. UITRESTEN en TOERESTING, 

UITRESTING. 

Reudehem, znw. m. Naam van enige bij elkaat 
gelegen stukken land te Assendelft, tussen 
Bloksloot en Vliet. Thans onbekend. 11 Claes 
Wouter sz. genaemt reuden hem; Jan Claesen 
Ryael, genaemdt reuden hem, Maatb. Assend. 
(aO 1635). - Vgl. REUDEMAD. 

Reudemad, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Thans onbekend. 11 't 1fz reude 
madt, Polderl. Assend. IX fO 437 rO (aO 1657). 
- V gl. REUDEHEM. 

reuf, znw. vr. Daarnaast reu f z a a d (-z eed). 
Zwart raapzaad, winterkoolzaad, rubsen. Lat. 
Brassica napU8 biennis. 11 Een paar balen reuf. 
Ik heb nog 'en partijtje reufzeed te koop. -
Evenzo elders in N.-Holl. - In Drente zijn 
reu ven herfstknollen, rapen (DE JAGER, 

Archief 1, 342). Evenzo Oost-Fri., Ndd. 
r ö f e, r ö v e, raap, r ö f s ä d, raapzaad, Hgd. 
rübe, rübsamen, enz.; zie de wdbb. -
KIL. vermeldt "r 0 e v e j. roe f, rapum" en 
"r u b e, ru e v e, Germ. Sax. Sicamb. j. rap e, 
rapum". - Vgl. ook REEF 111. 

reufzaad, znw. onz.; zie REUF. 
reuren, zw. ww., trans. Roeren, in beweging 

brengen. In enkele uitdrukkingen. 11 Daar 
moet je maar niet an reuren, laat dat maar 
stil betien (praat daar nu niet over, laat dat 
zijn beloop maar). - Bij het knibbelen (tepel
spel), als de speler een der ivoren stokjes doet 
bewegen: Je reure (reurt). Nee, ik reurde niet! 
- Geeft 'et niet, 'et reurt toch (al baat het niet, 
het geeft toch in elk geval verandering; ook 
van een winkel, die met weinig winst gedreven 
wordt, maar waarin toch de hele dag wat te 
doen is). Veul drokte was er niet (in de zaken) 
maar 'et reurde zowat. Het begon zoetjes an 
wat te reuren. - Soms ook: roerig, woelig zijn. 
11 Wat jonk is reurt graag. - Zegsw. 't 1 s 
reu ren 0 f t reu ren, 't is hollen of stil
staan, van het ene uiterste in het andere. -
Reu ren is ook elders in N.-Holl. bekend 
(Navorscher 7, 259; BOUMAN 89). - Vgl. Oost.
Fri. rören, Hgd. rühren, Osaks. hro
dan, naast Ned. roe ren. - Zie verder 
REURIG, REURING. 

reurig, bnw. Levendig, bedrijvig, woelig, vrolijk. 
Ned. roerig. - Zie REUREN. 11 't Is er reurig in 
huis. Wat is 'et hier 'en reurige boel (wat is 
het hier een gezellige drukte). 't Is toch zo'n 
reurig huishouwen. - Evenzo elders in N.
Holl. 
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reuring, znw. vr. Leven, bedrijvigheid, gezellige 
drukte. Zie REUREN. 11 Hij brengt altoos 
reuring in huis. Der is reuring hoor. As je 
maar in de reuring benne, dan vergeet je je 
kiespijn wel. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOU

MAN 88). 11 Bij den laatsten koop begint er al 
wat reuring te komen, BEETS, Camera Obs."" 
220. 

reutel, znw. m. Zekere ziekte van dezelfde aard 
al8 mazelen, doch die na één dag weer over is. 
1I Hij heb de reutel. - V gl. Hgd. r ö tel n, 
mazelen. -Benaming van de ziekte die ook 
r ooi e h 0 n d heet, een soort van huid
uitslag, vooral in het gezicht; zie ROODHOND. 

Het woord kan niet samenhangen met Hgd. 
r ö tel n, maar zal wel identiek zijn met 
re u tel, hond. 

reutelt je, znw. onz. Jonge hond. 11 Der was zo'n 
reutelt je en dat wou me bijten. - Vgl. Ned. 
reu, reu t j e. 

reuzel, znw. vr. Zie de wdbb. Daarnaast te 
Assendelft re zei. 11 Goeie varkensrezeI. -
Ook in het Mnl. re s e l. 

reveling, znw. vr. Afval van huiden, koeien- en 
schapenpoten, enz., waaruit in een papier
fabriek lijm wordt gekookt. De lijm van 
r e vel i n g wordt alleen gebruikt om grof 
papier te lijmen. 11 600 pond reveling, Invent. 
papiermolen (aO 1830), ZaanI. Oudhk. - Het 
woord is wellicht verwant met raf e l. V gl. in 
Ndd. en Hgd. tongvallen rif fel e n, rij f e-
1 e n, r e bel n en r e f fel n in de zin van 
rafelen. 

rezel, znw. vr.; zie REUZEL. 

rezen, zw. ww.; zie RAZEN. 
ribbel, znw. m. Nerf, smalle verhoogde streep; 

ook wel rechte groeve, insnijding. Meestal 
liggen een aantal ribbels evenwijdig naast 
elkaar. 11 't Is 'en lijst mit 'en ribbel. Op dat 
blad (boomblad) benne allegaar ribbels. Post
papier met ribbeltjes. Glaswerk met ribbels. -
Evenzo in het Stad-Fri. In dezelfde zin zegt 
men in Oost-Friesl. riff e I (KOOLMAN 3, 38). 
Vgl. Ned. rib. - Zie ook RIBBELIG en GERIB

BELD. 

ribbelig, bnw. Voorzien van ribbels of even
wijdig lopende verhevenheden. Zie RIBBEL. I1 

Ribbelig papier. 'En ribbelig strand. Ribbelige 
blaren. Die appel is van 'et lange leggen hele
gaar ribbelig 'eworre (geworden). 

ribschaal, znw. vr. Bij houtzagers. De schuin 
aflopende enden van het hout, waarvan de 
ribben gezaagd worden. Vgl. SCHAAL. 11 19 
Schaalen, 2 ribsahaaltjes en 4 brandlhouts
enden, Bs. T. 33 (W.-Zaandam, aO 1773), 
provo archief. 

richel, znw. vr. Zie de wdbb. 11 Een knipbol is 
'en bol mit richeltjes an de bovenkant. - In 
een koestal. Dat gedeelte van de vloer, waarop 
het vee met de achterpoten staat. Synon. 
stalhout. Vroeger was dit een dikke houten 
plank; thans is de richel meestal gemetseld. -
VgI. verder de samenst. VELDRICHEL. 
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Richelkooi, znw. vr. Naam van een stuk land 
in de ban van Oostzaanden, buitendijks. Thans 
naar het schijnt onbekend. - VgI. KOOI. 11 

De Y2 richel koy, Polderl. Oostz. I (17de e.). 
riebel, znw. m. In de uitdr. a n der i e bel 

zij n, er van door zijn, aan de haal zijn. 11 Hij 
is an de riebel, ze weten niet waar hij is. -
A n der i e bel g a a n, hard lopen. 11 Kom, 
gaan-je mee an de riebel? - VgI. RUBBEL. 

ried (uitspr. riet), znw. onz. Meerv. ri ede n. 
- 1) Riet; de waterplant. 11 Op 'et end van de 
zomer ziHen de rieden vol pluimen. Wijders 
genoemde slooten... ter degen op te klaren 
en te zuiveren van kroos, rieden, hobbelen 
en uitgewassen, Proclamatie heiningschouw 
(Krommenie, aO 1893). - Zie verder RIEDEN, 

RIEDIG, RlEDELAAR en de met RIET beginnende 
samenstellingen. 
2) Bij de zeildoekweverij. Rietkam, rietblad; 
zie KUYPER, Technol. 2, 58. Een onderdeel van 
de lade aan een weefgetouw. Een r i e d be
staat uit een aantal korte koperen stiften, die 
dicht naast elkaar geplaatst zijn tussen twee 
evenwijdige stokken van ruim 1 cm dikte. Aan 
weerskanten van de stiften bevindt zich een 
hoornen spaantje, de sc hot spa a n. Het 
ried sluit in gleuven (de bos) van het laad
blok en de euverlaad. Tussen de stiften wor
den de scheringdraden gestoken; wordt dus de 
laad bewogen dan vangt het ried de inslag
draden en schuift die aan. De lengte van het 
ried is iets groter dan de breedte der schering; 
het aantal der stiften hangt af van het aantal 
scheringdraden. Vroeger waren de stiften van 
riet, gelijk nog in Vlaand. (zie DE BO op ri e t, 
en KUYPER, Technol. 2, 72); vandaar de naam. 
Elk weeftouw heeft maar één ried, maar de 
wevers hebben meestal enige rieden in voor
raad. 11 Dat geene rieden met het ingaan van 
dese keure sullen mogen werden gebruykt als 
die geconstitueert syn nae de voorsz. gangen, 
... sonder dat... iemandt eenig riet minder 
gekonstitueert synde als nae de voorsz. 45 
gangen sullen mogen huysen ofte hooven, 
Hs. keur (einde 17de e.), archief v. Wormer
veer. - Evenzo elders in N.-Holl. VgI. Wfri. 
Stadr. 2, 123 (keur v. Hoorn, aO 1532): "Tis 
gestatueert ende gekeurt... dat van nu 
voortan 'gheen wevers en sullen moeten weven 
enige Hoornse lakenen opte oude rieden; mer 
zullen gehouden wesen int weven van dezelve 
lakenen te hebben ende gebruycken nieuwe 
rieden, een half verndel van een ellen breder 
of wyder gecampt dan doude rieden zijn, daer 
zy tot desen dach toe op geweeft hebben, te 
weten op vijftien vierndeel breet". - Ri e t, 
r i e d is in deze zin ook in Vlaand. bekend 
(DE BO), en komt daar reeds in de Middel
eeuwen voor; vgI. Rinclus 1368 en de keuren 
op de lakeDlWeverij van Comene (aa 1450) in 
Annales de la Soc. d'Emul. de Bruges 24, 436 
vlgg. - Zo ook Hgd. ri e t naast ri e t kam m, 
Eng. re ed. 

Richelkooi - riemes 

R i e d is een oudere vorm van het woord, die 
in het Ned. door het weinig voorkomen der 
vormen, waarin de d gehoord wordt, door 
ri e t verdrongen is; nieuwere afleidingen, als 
ri e ten, van riet, hebben dan ook een t. De 
d is echter, behalve in N.-Holl., ook bewaard 
gebleven in Vla. r i e d, Fri. rei d, Ndd. r ê d, 
Eng. ree d. VgI. FRANCK op ri eten Taal- en 
Letterb. 4, 306 vlg. - Enkele eigennamen 
sohijnen er op te wijzen, dat eertijds in N.
Holl. naast r i e dook ree d in gebruik is 
geweest; zie RIEDIG en RIETWAARD. 

Riedelaar, znw. Naam van een zeer "riedig" 
stuk land te Assendelft. 11 De Riedelaar. - In 
de oude polderleggers heet het stuk de R i e
laar. 11 Noch 2/. vande Rielaer, Polderl. As
send. I fa 27 ra en V O (aD 1599). Die rielaer, 
aid. 11 fa 26 ra (aa 1600); Maatb. Assend. (aO 
1634). - Wat laar in deze naam betekent, is 
onbekend. VgI. echter bij KIL. ,,1 a e r, locus 
incultus & vacuus: solum incultum & pascuum 
publicum", welk woord in vele plaatsnamen 
voorkomt; zie FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch 
2, 903; VAN DEN BERGH, Mnl. Geogr.2 262; 
KOOLMAN 2,473; O. Volkst. 1, 126. Dit woord 
1 a a r is echter onzijdig en het -blijkt niet, dat 
het woord ook in N.-Holl. gebruikelijk is ge
weest. - Dat Ri ede 1 a a r echter in juiste 
vorm is overgeleverd, wordt waarschijnlijk 
door de evenmin duidelijke naam van een stuk 
land onder Heemskerk, dat thans bekend staat 
als "de Kroeselaar van Willem Mies". 

rieden, zw. ww., intr. Riet maaien. Thans naar 
het schijnt ongebruikelijk. - Zie RIED. 11 Item, 
noch. .. Geordonneert ende Gekeurt, (dat) 
van Guyrt Claes Gravenaers Onder-dijck af 
tot Dirck Claesz. Gravenaers Sloot toe, van 
nu voort aen niet beriet mag werden voor den 
7 Maert, wesende Sinte Geert ... Item, noch 
van Gerrit Claesz. de Backers af, tot Kees 
Ouwe-jans sloot toe, mede niet te rieden voor 
den eersten April (keur v. Oostzaanden, aO 
1633), LAMS 713. Vgl. aid. 720: Geen Riet te 
mayen, van Dirck Albertsz. Ouwen-dijck tot 
Aert Symonsz. toe. 

riedig, bnw. Rietachtig, vol riet; van weiland. 
- Zie RIED. 11 Dat land is erg riedig. Voor zo'n 
riedig stik moet je niet te veul geld geven. -
Ook in de naam van landerijen te Assendelft. 
11 Die rydige meed, Polderl. Assend. I fa 100 
ra (aO 1600). Pieter Coen, genaemt de riedij
ghen maedt, Claes Jacobsz. mede genaemt 
redighen maedt, Pieter Coen mede riedijghen 
maedt (in RoeIen weer), Maatb. Assend. (aa 
1635). - Evenzo elders in N.-Holl. 11 Een 
vierendel gers in riedighe made (te Limmen, 
aD 1373), Hs. v. Egmond, fa 46 va. - In 
FriesI. zegt men rei di g. 

riem, znw. m.; vgI. DAAGRIEM. 

riem es (uitspr. rimos), alleen in de uitdr. dat 
i s nog a I ri e mes, dat spreekt vanzelf 
(Wormerveer). Synon. wiebes, wiedes, 
wudes. 



riemeschaar - rietsomp 

riemeschaar, znw. vr. Daarnaast ri e m e
s k eer. In een pelmolen. Een langwerpig-vier
kant ijzeren toestel met schroeven, waartussen 
te slap geworden leren riemen worden ge
klemd en aangehaald. - V gl. SCHAAR I. 

riemig, bnw. Knorrig, slecht geluimd ten ge
volge van ziekte, vooral van herstellende 
zieken die niets goed vinden en pruttelen 
over het hun gegeven eten, enz. II As iemand 
riemig is, wordt hij in de regel gauw beter. -
Het woord was vroeger ook elders in N.-Holl. 
bekend. In Hs. Kool wordt althans vermeld 
"ri e m i,g, ziek". 

riet, znw. onz.; zie RIED. 

rietbank, znw. vr. In de naam van stukken land 
te Krommenie; zie BANK. 

rietbod (uitspr. rieMt), znw. m.; zie BOD II. 
rietbos (uitspr. riebos), znw. m. en onz. Daar

naast r i e ,t bus. Laagliggend rietland. Zie 
BUS J. - Het woord wordt ook door VAN DALE 

opgegeven; KIL. vertaalt het door arundine
tum, cannetum. - Ri e t bos sen hebben in 
de regel een harde ondergrond; bij het aan
leggen van dijken legt men deze dus vaaJk 
over het riet. il Beweste de Reeff anden dijck 
een rietbos, Polderl. Westz. I fO 33 (aD J 628), 
Mijn Soon gehoorsaamIijck, duyckt in het 
Riet-bos neer; de vijant treet hard'aen, SOETE

BOOM, Bat. Eneas G3 rO. Die helft van de 
riedtbus, Polderl. Assend. I fO 87 r O (aD 1600). 
tRiedtbusche' voorden dam, aid., fO 322 rO 

(aO 1600). 
rietdelg, znw. Hetz. als rietderg. 
rietderg (uitspr. riederrach), znw. vr.; zie DERG. 

riethen, znw. vr. Zekere watervogel. Water-
hoen, riethoen. Lat. Gallinula chloropus 
(SCHLEGEL, De Vogels 187). 

Riethorn, znw. m. Een puntig uitstekend spuk 
rietland; zie HORN. 11 Baert Dirriek (BaerteIT) 
sijn Riedt horntgen, Polderl. Assend. J jO 78 
r O (aD 1600). d'Riethorn by de suyer Kaech
dam, aId. VII fO 121 rO (aD 1657). 

Rietkamp, znw. m. Naam van een stuk land in 
de ban van Westzaanden. Vgl. KAMP. II De 
Rietkamp, Hs. (aD 1730), verz. Honig. 0 

rietkrag, znw. Een wal van riet om een stuk 
land, de strook riet langs de slootkant. Vgl. 
KRAG. - Zie synon. op RIETSCHOOT. 11 Het is 
verboden. .. schuiten en andere voorwerpen 
in of aan de rietkraggen vast te leggen of over 
de dijken heen te trekken, Keur v. d. polder 
Assendelft (aD 1894). Zorg dragende de beste 
Spetie aan de aanlegskanten te brengen en 
dezelve des nodig met Gras- of Rietzooden 
op te zetten, of met Rietkraggen tegen afspoe
Iinge te beveiligen, Bestek v. een kade (aO 
1805), archief v. Assendelft. 

rietkroet, znw. Zekere watervogel; zie KROET. 

rietleger, znw. onz. Een stuk rietland, waarbij 
een leger voor de visvangst is aangelegd. Zie 
LEGER. II Noch trietleger 3 (roeden), bij den 
Hoogendijk, Polderl. Westz. II (aO 1629). 

rietroet, znw. vr. Daarnaast naar het schijnt 
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vroeger ook ri e t roe d. De strook riet langs 
de waterkant van een stuk land. Zie ROET IJ. 
- Vgl. synon. op RIETSCHOOT. I! De rietroet 
ofspitten. De landen ofte schors rietroeden 
buyten den dijck (d.i. de roeten der landen of 
schorren buitendijks), Hs. (Worm er, aD 1639), 
copie, Zaanl. Oudhk. 

rietschok, znw. m. Rietplag. Zie verder op 
SCHOK. 

rietschol, znw. vr. Een losdrijvend stuk riet. -
Vgl. Ned. sc hol, drijvend stuk ijs. 11 Wat 
drijven der 'en rietschollen in die sloot 

rietscholver, znw. m. De strook riet langs de 
kant van de sloot (Zaandam). - Zie synon. op 
RIETSCHOOT. 1I Rietscholvers benne goed voor 
de anslag van 't water. 

rietschoot, znw. m. De rand van riet, die de 
oevers van het land tegen de aanslag van het 
water beschermt. - Synon. rietderg, rietkrag, 
rietroet, rietscholver, rietschot, rietzudde. li 
We moeten de rietschoot weer deris uitharken, 
om 'et vuil der uit te halen. Om de landerijen, 
van welke soort ook, mag geen ander gewas 
geplaatst worden dan vaste rietschoten, Publi
catie halmoerschouw (polder Oostzaan, a" 
1895). - Zegsw. A s ct e ri ets eh oot sta a t 
i n 't der d ebI a d, dan v ree t dek 0 e 
h a a r zat (of dan i s dek 0 e wei d zat), 
d.i. dan kunnen de koeien in de weide. - In 
geheel N.-Holl. is ri ets eh oot de gewone 
benaming voor de weer van riet langs sloten 
en vaarten. Te Assendelft zegt men ri e t
sc hot, meerv. ri ets eh 0 ten, wat mis
schien de oudere vorm van het woord is. 
Ri ets eh oot behoeft echter niet uit het 
meerv. ri ets c hot e ngcvormd te zijn, daar 
zeer goed sc h oot, m., naast s e hot, onz., 
kan hebben gestaan. In elk geval betekent het 
woord afschutting, omheining van riet; vog1. 
Ned. schot en KIL. "schot, j. schut, 
septum". 

rietschot (uitspr. rieskot), znw. onz. Meerv. 
ri e t sc hot e n. Te Assendelft in gebruik 
voor rietschoot; zie aldaar. 1I Het rietschot 
ofmaaien. Der benne geen rietschoten langes 
dat land. 

rietsomp, znw. vr. Meestal in het meerv. r î e t
som pen. Losse, afgebrokkelde stukken van 
rietkraggen (Assendelft). II De heining (sloot) 
is vol rietsompen. Alle Eygenaaren der Huy
zen zullen (gehouden) zijn om 's jaarlijks tot 
verbeeteringe der Twisch-Dijk aan denzelve 
te brengen en te lossen... voor ieder Huys 
een goede Praam met goede swaare Aard
specie, zonder dat iemand sal vermoogen daar 
aan te brengen slegte Darrie, Riedsompen of 
del'gelijke ligte stoffe, Handv. v. Assend. verv. 
515 (aD 1772). - Evenzo in Friesl. rei d
som p e. - Som p is hetzelfde woord als 
Ned. somp, Oost-Fri., Ndd. sumpe, 
s u m p, dial. Eng. s u m p, Hgd. s u m p f. 
moeras, moerasland; zie de wdIYb. - Vgl. een 
dergelijke betekenisovergang op RIETZUDDE. 
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rietspier, znw. vr. De lange, uitlopende wortels 
van het riet, die als men ze uit de grond trekt 
meer dan een meter lang kunnen zijn. Synon. 
tump. Zij worden door de jongens gezocht en 
als lekkernij genuttigd. Zie verder op SPIER 1I. 
11 Gaan je mee rietspieren zoeken. Ik lust gien 
rietspieren. - Soms ook in de zin van riethalm. 
11 De Riet-speeren, ofte Riet-halmen, die ge
meenelijks in de lage landen en Veenen veel 
wossen, SOETEBOOM, S. Arc. 381. (De uitgave 
v. 1702 heeft op bI. 319 "Riet-spieren"). -
Evenzo elders in N.-Holl. 11 Palmeed-boomen, 
die boven in de top soo murwe sijn als oft 
Rietspieren waren, BONTEKOE, lournael 27. 
(Wert veJ'boden) sonder consent van den Eyge
naar. .. enige Duelen en Rietspieren te 
plueken, Keuren v. Beverwijk 12, no. 28 
(aO 1700). 

rietspit, znw. onz. Meerv. ri ets pet e n. Een 
afgespit stuk riet, rietzode. Zie SPIT. 11 Den 
3den May aen Albert Claesz. tot Crommeny 
van platen (houten platingen) ende riedt
speeten ,te planten betaelt 9-16-0, Hs. reke
ning dijkwerk (aO 1641), arohief v. Assendelft. 

r!ettogel, znw. Daarnaast ri e t tok el. Meestal 
in het meerv. Losse, harde rietstengels en 
wortels, die naar boven komen drijven. Zie 
verder op TOGEL. De ri e t t 0 gel s versperren 
de sloot en worden er daarom uit verwijderd. 
IJ In 'et najaar gane de riettogels nê de hoogte. 
Me net is 'escheurd van de riettokels. - Even
zo elders in N.-Holl. 11 Alle de slooten ... 
moeten werden Geklaart en Gehalmert ... ter 
weytte van ses voeten op het Water ... en een 
half voet klaar water daar in, zonder eenige 
Riet-togels, Biese ofte Honing-bossen daar in 
te laten staan (keur v. Landsmeer, aO 1690), 
KeurelE v. Waterl. 59. 

rietveen, znw. vr. Een stuk veenland. waarop 
veel riet groeit. Zie VEEN. 11 Jacob Wulmsz. 
rietveen. Jan Peeten rietveen (in Jan Peeten
weer), Maatb. Assend. (aO 1634). 

Rietvink, znw. Naam van een buurt (?) te West
Zaandam aan de Voorzaan, beoosten de 
Hoogendijk bij de Horn. Thans naar het 
schijnt onbekend. 11 Eenen Sloot ende Wtvaert 
(de Nieuwe Haven), beginnende by Pieter 
Claesz. Scheep-timmerman, woonende inde 
Ried-vinck tot Zaardam, west-waerts aen tot 
Frerick Claesz. toe, woonende op den Hoo
gendijck, Priv. v. Westz. 499 (aD 1650). 
(Scheepen met hout) die schieten door de 
Riet-vincksbrug, Saenl. Wassende Roos 6. 

Rietwaard, znw. m. en onz. Naam van een stuk 
land te Assendelft. Thans onbekend. 11 In dien 
reedwaerde VI made, Hs. v. Egmond, fO 11 rO 
(13de e.). Ysebrant van Scoten, den rietwaert, 
aid., fO 64 rO (aa 1374). - Evenzo elders in 
N.-Holl. 11 Item van tgrote riedwaert, dat 
Ludetien had, XVI! sc(ellinc); Symon Claren Z., 

III sc.; idem I stuc lants int riedwaert, had 
Claes Yme, XVI sc. (te Rinnegem, aO 1372), 
aid., fO 54 voo Riederwaert (te Hargen, aO 

rietspier - rif 

1371), aid., fO 28 rO. - In Z.-Holl. vond men 
een amrbachtsheerlijk!heid Riederwaert; vgl. 
VAN MIERIS 3, 287 (aO 1374). - Een ri e t
wa ar d is een waard (zie aldaar), waarop veel 
riet groeit. 

rietworm, znw. m. Daarnaast ri e t w urm. Bij 
vissers. Benaming voor de larve der libellen 
(juffertjes), die in de knoppen van het riet 
veIiblijf houdt, en die, wegens de schade die 
het insect toebrengt aan de zijden visnetten, 
ook zij d w urm wordt genoemd. 

rietzudde, znw. vr. De strook riet die een stuk 
land omgeeft. Zie synon. op RIETSCHOOT. 1I 

De rietzudde uit een sloot oproden (weg
ruimen). De kanten der Slooten, welke door 
de Kade worden afgedamt, (moeten) op de 
aansluiting ter behoorlijke diepte worden afge
stoken en van alle Rietzudden en Ruigte ge
zuiverd ... worden, Bestek (aa 1805), archief 
v. Assendelft. Die van Winckel en van Nye
dorp (vloden) uyt den strijdt ... soo dat sy de 
andere Vriesen in de peeckel steeeken lieten, 
en de selve hunne Vyandt ghenoegsaem over 
gaven, die van de Kennemer-Ianders in een 
riedt-zudde ghedreven omcinghelt wierden, 
SOETEBOOM, Vronen 104. - Vgl. bij KIL. 651: 
"s u d d e, vetus palus, lacus; su d d e van 
ri e t, j.r i e t-s u d de". Het woord komt ook 
elders voor; zie de bij OUDEMANS 5, 841 aan
gehaalde plaatsen: De Vriesen, die haer ver
'borghen hadden in haer laghen ende ried
sudden, braken uyt, ende versloeghen veel van 
dese Hollanders, SCRIVERlUS, Out Batavien 
177. Ende si stonden int middel van een poel 
en rietsudden, ExcelI. Cronike (ed. 1530) fO 
Gg, c. - In de venen in het 0. van ons land 
spreekt men van rietsodden; VAN DALE 

heeft oor iet z 0 d en, een soort van drijvende 
eilandjes, bestaande uit in elkander gegroeide 
waterplanten". - Su d d e, moeras, wordt door 
VAN DALE als Z.-Nederl. opgegeven. He~ is 
echter ook in N.-Neder!. bekend en komt o.a. 
voor bij WILLINK, Amstell. Arkadia 2, 19: 
"Onder deze ellendige was de bisschop (van 
Utrecht) zelf dien zy, na zyne doodt, den 
kruin van 't hoofdt vilden, door slyk en drek 
sleepten, en eindelyk in een zudde wierpen". 
In Overijsel kent men ook s 0 d d i g, moeras
sig. Op Urk is zo d d e bezinksel in het water 
(Taal- en Letterb. 6, 49). Vg!. verder Ndd., 
Mnd. su d d e, moeras, dial. Hgd., Mhd. 
su t e, Ohd. su t i, hetzelfde, en zie z 0 d z e. 
- Een dergelijke overgang van betekenis als 
bij ri e t z u d d e vindt men bij ri ets 0 m p 
en ri e tb 0 d; Fri. rei d su d d e heeft 
dezelfde bet. als Zaans ri ets 0 m p. 

rif, znw. onz. en vr. Meerv. re ven. Naam van 
enige watertjes onder Wormer, tussen het 
Zwet en de MeJ'ke. Deze reven heten G i II i s
r i f (of J illi s-r i f), het Mer k e-r i f, Pi e t
je s-r i f, het Kro mme rif (of Rom m e
I i n g s-r i t) en het K e r k e -r i f. Bovendien 
heet een watertje dat het Noordooster-gat van 



rif - rijs 

de Merke met de Koksloot verbindt het Rif; 
op de Kaart van de Uytw. SI. 11 staat "de 
Riff". 11 Een stuk land op Pietjes rif. De 
lande aen drummelings rif gelegen, Hs. keur 
(aO 1745), archief v. Wormer. Een takkebon 
in 't Riff bij de Rijpervaart, Hs. (aO 1747), 
archief v. Jisp. - Op de volgende plaats noemt 
SOETEBOOM ook de eilandjes tussen de ver
schillende reven rif, waarschijnlijk doordat 
hij verkeerd was ingelicht. Tegenwoordig heet 
alleen het water zo. 11 Terwijlen dat het Dorp 
(Wormer) van oude tijden Bossig en Moeras
sig is geweest, zijnde al te malen Broek
landen, soo vindt men der veel Riffen, of 
Landen of Eilandekens, daar onder de Kerke 
Riff, Gel/is Riff, Marke Riff, Pieties Riff, &c. 
met goede Visch-wateren versien, SOETEBOOM, 
S. Arc. 467. - Rif was in Fri. streken ge
bruikelijk in de zin van beek; vgl. KIL. "r i f, 
Fris. rivus; rif ken, rivulus". Blijkens de 
Ree f bij Westzaan en Oostzaan was daar
naast in gebruik ree f. - V gl. Vla. ree f, 
re v e, kras, groef, insnijding (DE Ba), Hgd. 
ri e f e, gleuf, groef, Ono. r î f a, rijten, 
splijten; zie FRANCK op ree f en r ij ven. De 
eigenlijke bet. van rif, ree f, beek, zou dan 
zijn gleuf, spleet, groef. 

rijden, st. WW.; vgl. RIJDEND, OVERRIJDEN, RIJS
LEI en GERIT. 

rijdend, bnw. Speels, tochtig, van koeien. Vgl. 
Ned. rij den, paren, dekken. I! Wat is die koe 
rijjend (de koe wil rijden). 

rijg, znw. m. Verkl. rij c h i e Een band die door 
een zoom of door vetergaatjes geregen wordt, 
ten einde een zak oj een kledingstuk te kunnen 
toehalen. 11 'En mus (muts) mit 'en rijchie. 
Maak maar 'en rijchie in de pijpen (broeks
pijpen, voor de kousebanden). As je bij haarlui 
eten gane (gaat), den (dan) mag-je wel 'en 
maag mit 'en rijchie hebben (een rekbare 
maag, zoveel krijgt men er). - Zegsw. De 
rij g (nI. die van de beurs) los mak e n, zich 
gereedmaken om in de buidel te tasten. 11 As 
je daar henen gane, maak dan de rijg maar 
los (dat kost zeker geld). Ik zei de rijg maar 
alvast losmaken, want dat zeI wel op me zak 
ankomme (aankomen). 

rijgen, st. ww.; vgl. RIJG en OPRIJGEN. 
rijglijf, znw. onz. Daarnaast r ij I ij f. Een onder

kledingstuk voor vrouwen, van stevig doek en 
baleinen gemaakt en met sterk koord wor
dende toegeregen. Thans ongebruikelijk en 
door het corset vervangen. 11 Dat is nag 'en 
rijlijf van me bessie (grootmoeder). Een kave
lotte rijglijff, een haecklijff, Hs. invent. (0.
Zaandam, aO 1669), provo archief. - Het 
woord is ook elders bekend. 

rijgveter, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van een stuk land te Jisp. 11 De Rijgveter. 

rijk, bnw. Zegsw. H ij is rij kop 'e n b I i k
ken dub bel t jen a, schertsend gezegd van 
iemand die nog lang niet rijk is. - Zie nog een 
zegsw. op HOND, MAN en SCHOUT. 
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Rijke-deint, znw. onz.; zie DEIMT. 
rijklamp, znw. vr. In een molen. Een grote 

klamp aan de vang, die belet dat deze bij het 
vangen van de molen te ver omschrikt. 

rijn, znw. m. In pellerijen, meelmolens en 
grutterijen. Molenijzer; een uit een ring met 
vier punten (b e k ken) bestaand ijzeren kruis, 
dat omtrent 4 dm lang en breed en V2 dm 
hoog is. De rij n sluit in een daartoe in de 
steen uitgehouwen gat en wordt door het 
kleeuwijzer vastgeklemd en zodoende door het 
spil in de rondte gedraaid. Zie Groot Volk. 
Mooienb. 11, pl. 9. Het woord is ook elders 
in Holl. bekend, alsmede in het Oost-Fri. en 
Mnd.; zie de wdbb. op r î n. 

rijns, bnw. Als znw. eertijds in de houthandel 
de benaming voor zeer lange grenen balken, 
soms van meer dan 100 voet lengte. De rij n
sen heetten wel zo, omdat ze langs de Rijn 
werden aangevoerd. De benaming is in de 
loop der jaren verouderd. 

rijp (1), znw. vr. Rups. Ook in samenst. als 
k 0 0 Ir ij p, rin g r ij p, r ij pen est, enz. 11 

Trap niet op die rijp. De neuteboom zit vol 
rijpen. (Zij) wassen weder aen gelijk de rijpen 
in de bomen en de kruydworm in 't gesaeyde, 
N.-Holl. Ontrust. 71. - Evenzo elders in N.
Holl. Het woord wordt ook door VAN DALE 
opgegeven, dooh schijnt gewestelijk te zijn. 
Het komt ook bij vroegere Hall. schrijvers 
voor .. 1 Wat binnen hier Rypen in de boom! 
och wad het toch een lutje regenen, BREDERa, 
Klucht v. Symen 30. AI die u dan bekeek zou 
anders niet begrypen, of zag een gouwe tor, 
met twee zeer vreemde rypen, LANGENDIJK, 
Gedichten', 1, 338. - In Fries!. zegt men r û p. 
:... Zie verder FRANCK 793 op rij p. 

rijp (1I), bnw.; zie een zegsw. op DRuIF. 
rijs, bnw. Bij de de papiermakerij. Geen water 

houdende, het water latende vallen; van de 
breiachtige massa (de st 0 f), waarvan het 
papier gemaakt wordt. Als de stof te rijs is, 
wordt het daarvan vervaardigde papier broos. 
I~ Pas op, de stof wordt te rijs. Stof allienig 
van blauwe vodden wordt rijs; je moete ze 
deerom (dus) moeleren mit aare vodden. -
Lompen, die de stof rijs maken, noemt men 
rij si g. 11 Neem niet allien zokke (zulke) 
rijsige lompen, aars houdt 'et papier gien ver
band. - Rij s behoort bij het ww. rij zen in 
de aan de Zaan niet bekende zin van (water) 
laten vallen. Vg!. het in de oostelijke streken 
van ons land gebruikelijke r î zen, druipen, 
Z.-Nederl. rij zen, val/en, afvallen, strooien 
(ScrIUERMANS; vgl. de boektitel Rijzende Blaren 
van VAN BEERS), KIL. "r ij sen, a f-r ij sen, 
labi, delabi, decidere, defluere, descelldre" en 
"rijsen, j. pissen". Ned. rijselen, uit
valleI! van graankorrels (VAN DALE), Vlaams 
rij zei e n (SCHUERMANS), reu zen (OF: BO); 
Hgd. ri es e I n, neerdruppelen. Zie verder 
FRANCK op rij zen en VERCOULLIE op r ij
s e I e n. 
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Rijsenven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
AssendeUt. Thans onbekend. 11 Genaemdt 
Rijsenven (in het Damweer), Maatb. Assend. 
(aD 1635). Misschien is dit land genoemd naar 
een voormalig bezitter; er heeft althans een 
geslacht R ij s te Assendelft gewoond. 

rijsgat, znw. onz. In een bakkerij. De onder
oven, de ruimte onder de oven waarin het 
klaargemaakte deeg te rijzen wordt gezet. 11 

Zet 'et maar in 't rijsgat. Een kopere oven
deur, een ijzere deur voor 't reisgat. Ver
kopings-Catal. (O.-Zaandam, aO 1809), Zaanl. 
Oudhk. - Het woord wordt ook elders in 
Hol!. en Fries!. gebruikt. 

rijsig, bnw.; zie RIJS. 

rijslei, znw. onz. Bij boeren. Het vocht dat uit 
de schede loopt van een koe die uitgereden is, 
die geen vrucht draagt. Vgl. SLEI Il. 11 Dat's 
rij slei. 

rijswaring, znw. vr. Meerv. rij s war i n g s. Op 
een schip. De balk aan weerszijden boven 
langs het ruim. Op de rijswarings liggen de 
luiken, die het ruim bedekken. - De rij s
war i n g steekt een eind boven het verdek 
uit en heet daarom de rijzende (oprijzende) 
waring, in tegenstelling met de daarnaast lig
gende leg war i n g, van leg gen, liggen. 

rijswiep, znw. vr. Een wiep vall rijshout; zie 
WIEP. 

rijt, znw. onz. Geen meerv. Drek van honden. 
11 Rijt is wat de hond schijt. - Het woord is 
waarschijnlijk verwant met Ned. rit in 
kik k e r rit, kikvorsenschot, dat vroeger ook 
in de vorm rij t voorkwam; vg!. Passionael 
Somerstuck (ed. 1489), fO 83 a: "ende gaven 
hem al heymelic een vorschen rijt te drincken". 
Oost-Fri. ri d, po g gen rit h. 

rijzing, znw. vr. Meerv. rij zin g s. - 1) In een 
watermolen. De ingebogen verhoging op de 
ondersloven, waarlangs het water door het 
scheprad naar boven wordt gevoerd en in de 
hoger liggende voorwaterloop wordt gebracht. 
Zie Groot Volk. Mooienb. I, pl. 11 en Il, 
pl. 11. 
2) In een papiermolen. Een dergelijke ver
hoging in de maalbak, waarlangs de papier
stof dool' de rol wordt opgedreven. Vg!. Groot 
Volk. MooIenb. I, pl. 18. 11 1 Ypen rolhout, 
2 oude ryzings, Verkopings-Catal. (Koog, aD 
1793), Zaan!. Oudhk. 

riksen, zw. ww.; zie RISKEN. 

rin, znw. vr. Run. Thans nagenoeg verouderd, 
maar vroeger de gewone vorm van het woord, 
'blijkens de samenst. rin mol e n, die in de 
17 de en 18de e. gebruikelijk was voor ru n
mol e n. - Evenzo elders in N.-Holl. 11 Twee 
Rinmolens met 't een huys verbrand tot asch, 
SCHAGHEN, Alckm. Beleg, fO B2 rO. - Ook KIL. 

heeft "r i n, ren, sm a c k, rus coriaria". In de 
Middeleeuwen vindt men rin d e (zie Leidsche 
Keurboeken, Gloss. 585), gelijk thans nog in 
W.-Vlaand. (DE BO). II 1668, den 25 December 
betaelt an Cornelis Jansz. schoenmacker voor 

Rijsenven - rippie-rappie 

rin in de praedicants thuyn ... enz. f 3-10, 
Hs. rekeningboek kerk W.-Zaandam, fO 35 rO, 
Zaan!. Oudhk. - Zie verder FRANCK op run. 

ring, znw. m. Verkl. rin kie. Zie de wdbb. en 
vgl. de samenst. STAMPERRING. 

Ringelweer, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Jisp. Thans onbekend. II Ringelweer, Hs. 
(aD 1664), archief van Jisp. 

ringrijp, znw. vr. Ringelrups. Vg!. RIJP I. 
rinkel, znw. m. Een vierkant of rond stukje 

blik met een gaatje er in, waarmee bij het 
rinkelen wordt gespeeld. 

rinkelen, zw. ww., intr. - 1) Spelen met rinkels 
van blik. - a) Er wordt op de grond een figuur 
getekend als een hinkelbaan, bestaande uit 
8 vierkante vakken naast elkaar op 2 rijen 
van 4, en nog een klein vak aan een der 
smalle einden, dat door een schuin kruis in 
4 driehoeken is verdeeld. De spelers moeten 
'hun rinkels achtereenvolgens van het ene vak 
in het andere stoten. Raken de rinkels daarbij 
de lijnen, dan is men "tip" en mag een ander 
spelen. - b) Van twee jongens legt de een 
enige rinkels tegen de muur. De ander gooit 
van meet af een rinkel daar heen. Komt deze 
nu zo dicht bij de andere rinkels te liggen, dat 
men de afstand met de hand bespannen kan, 
dan zijn alle rinkels van hem. Is de afstand 
groter, dan verliest hij zijn rinkel. Vgl. SPAN

BOTTEN. 

2) Schellen, de bel overhalen. 11 Hij stak de 
straat over en rinkelde bij zen overbuur an 
de deur. Wat rinkelen die kwaje jongens van
avend weer an de bel! 

rinmolen, znw. m.; zie RIN. 

rippen, zw. ww., intr. Van zwanen. Een nest 
maken, vóór het broeden. II Kijk, die zwanen 
Tippen deer (daar) in 't riet. Wij (de vissers) 
ben der niks op 'esteld as de zwanen rippen, 
want dan vernielen ze de netten. (De scheids
man heeft) gezeyt. . . dat alle die Swaenen die 
broeden ende ripten binnen Vuytgeester 
Lagen-dijck, al wast by alsoo dat se namaels 
daer buyten quamen, zouden toekomen die 
Heer van Sevenbergen, ende alle Swaenen die 
broeden en ripten buyten den voorseh. Laegen 
Dijck van Vuytgeest ... zoude behooren die 
Heer van Assendelft, Handv. v. Assend. verv. 
399 (aD 1563). 

rippie-rappie, znw. Alleen in de uitdr. 0 pee n 
ri p pi e-r a p pi e, inderhaast, in aller ijl. il 
Ik kleedde me op 'n rippie-rappie. - Ook, in 
een kinderrijm: ,,'k Heb de heele nacht 
'ewaakt, drie paar schoentjes heb ik 'emaakt 
op 'en rippie, op 'en rappie". Bij DE JAGER, 

Verscheidenheden 164, vindt men vermeld 
d p rap, in aller ijl, en het synon. Ndd. rip
raps. In Zeeuws-Vlaand. kent men ri p i e
r a p jein de zin van Jan Rap en zijn maat, 
het gemene volk (Navorscher 3, 174; DE 

JAGER, Archief 3, 210). Vg1. bij OUDEMANS 

rippen naast reppen, alsmede Ned. rap, 
vlug. 



risken - roedslei 

risken, zw. ww., intr. Daarnaast ook rik sen. 
Schelden. Weinig gebruikelUk. 11 Wat ben-je 
an 't risken, hou je bek. 

risten, zw. ww., trans. Afristen. 11 Wil je de 
'alebessen effen risten? 

rit (I), m. Loopgraaf, onderaardse gang van een 
mol of een muis. Ook wel m 01 Ier i t, 
m u i z e rit. - Synon. rel. 11 Der loopt 'en rit 
deur 'et rozebed. Wat ben der 'en ritten in 'et 
land; we moeten weer mollevangen zetten. -
Het woord is ook elders in Holl. bekend en is 
van dezelfde stam als het ww. rij ten. Vroe
ger luidde het meerv. ook re ten. 11 De 
Muysen (hadden) het Land over al ... door
boort, met reten en hooien, Chrono v. Medem
bi. 337. - Zie ook RITTEN. 

rit (11), znw. Alleen met het onbep. Iidw. Rom
mel, een zooitje, gemene boel (Zaandam). 11 

Dat is je me deer 'en rit; de varkens lopen 
er deur 'et koren. 

rit (1I!), znw. Alleen in de uitdr. een rit 
jon gen s, een rist, een sliert jongens (de 
Koog). 

ritten, zw. ww., intr. Ritten graven; van een 
mol. Zie RIT I. 11 Wat is de mol weer an 't 
ritten 'eweest. Je ken 'em horen ritten (nI. door 
het breken en losspringen der wortels van het 
gras). - Evemo in de Beemster (BOUMAN 89). 

rob (uitspr. riJp), znw. Meerv. rob ben. Ook 
in samenst. zee I tra b. Bij vissers. Een soort 
van fuik voor het vangen van zeelt. Zie synon. 
op PINT Il. I1 We zeIlen maar 'en paar robben 
uitzetten. - Het woord zal hetzelfde zijn als 
rob, rop, maag, van grote vissen en van 
gulzige mensen Cvg!. Uitlegk. Wdb. op Hooft 
3, 222; OUDEMANS 5, 896; VAN DALE en VER

COULLIE op rob). VgI. ook het bnw. ROPZIEK. 

rob beslag, znw. m. Robbenvangst, het (dood)
slaan van robben, zeehonden. Thans ver
ouderd. Zie ROBBESLAGER. - Evenzo Oost-Fri. 
ru b ben slag (KOOLMAN 3, 58). 

robbeslager, znw. m. Een schip dat op de 
robbenvangst uitgaat. Thans met het ter rob
benvangst varen verouderd. 11 Den 2 Juny is 
aent Heyliglant (Helgoland) gearriveert een 
rabbeslager, zynde omtrent vol, ... in weynige 
dagen na dezelve zijn divers robbeslagers ge
arriveert met een goede robbeslag gedaen te 
hebben, Joum. Jan Honig, 2 Juni 1729. 

*roden, zw. ww.; vgl. OPRODEN, UITRODEN en 
PIJPERODER. 

roderen, zw. ww., trans. Redderen, opruimen. 
Zie OPRODEN. 11 't Is zo'n rommel op me 
lessenaar, ik moet weer ers an 't roderen. 

roe, znw. vr.; zie een zegsw. op GAT. 

roeboelje, znw. vr. Wanorde, tumult, oploop. 
Thans verouderd. I1 Gaende ... ten huyse van 
Hes, waerdt op de Zuyd-dijck, daer sy bleven 
tot dat de roeboelgie ghedaen was, Priv. v. 
Westz. 361 (aO 1633). - Everuzo in de 17de e. 
elders in Hall. 11 Wat hoor ik voor reboulje?, 
VAN PAFFENRODE, Filibert of oud-Mal (ed. 
1657), 18. In Gron. en Oost-Fries!. is 
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r e b u I i e, re b u I j e nog bekend (MOLEMA 

341; KOOLMAN 3, 18); ook in het Stad-Fri. 
hoort men soms r eba e I j e of rem 0 e Ij e. 

roed, znw. vr. Op de gewone N.-Holl. wijze 
afgekort uit roe d e; zie de wdbb. - 1) Ronde 
lat; ook dunne koperen staaf; voor een raam 
om kleine schuifgordijnen aan te hangen, op 
een trap om de traploper vast te leggen, enz. 
In deze zin meestal in verkI. roe d j e. 11 Hang 
'et roedje voor de raam weer goed; 'et is van 
de prook (haak) 'esuld. Vier dito (d.i. koperen) 
glasroeden, Hs. T. 33 (W.-Zaandam, aO 1797), 
provo archief. Je moete de traproedjes nog 
schuren. - VgI. GARDIJNROED, VITSROED. 

2) Stijl; vgl. BARGROED en ROEDEBARG. 

3) ,Molenroede. Elke molen heeft twee roeden, 
zware balken die kruiselings door de as ge
stoken worden en met deze het kruis van de 
molen vormen. In de molenroed worden de 
hekkens gestoken, die met de achterzomen het 
latwerk der wieken vormen. Aan de tegenover
gestelde kant is de zoom met de borden be
vestigd. Vroeger was een roed steeds van 
grenenhout, thans heeft men ook Amerikaanse 
ijzeren roeden. 11 We moeten 'en nuwe roed 
insteken. De molen heb 'en roed weg'egooid. 
De roed is wandraehtig (draagt on!;elijk). -
Zegsw. Hij heeft een klap van de 
roe d 'e had, hij is financieel getroffen, heeft 
een zwaar geldelijk verlies geleden. VgI. Ned. 
h ij h e e f tee n k I a p van d e mol e n 
g e had, hij is (half)gek. Zie voorts de met 
ROED beginnende samenstellingen. 
4) De landmaat; zie de wdbb. 11 Dat stukkie is 
nag gien honderd roed groot Niet nader 
meeten dan op een roed na aen den Hoogen
dijck, ende op een roed na aen 't Ye, Priv. v. 
Westz. 247 (aO 1588). - Ook in de naam van 
stukken land. r: De Duizend roed (weiland 
te O.-Zaandam). 

roedband, znw. m. Bij molenmakers. IJzeren 
band ter versterking van de molenroede. 

roedbeugel, znw. m. Bij molenmakers. Een 
ijzeren bandje dat om de molenroede wordt 
gelegd, om te beletten dat de roedwiggen los
gaan. Synon. wiggebandje. 

roedebarg, znw. m. Een !zooiberg met beweeg
bare kap. Zie verder op BARG. 

roedgat, znw. onz. Bij molenmakers. Een der 
beide gaten in de molenas, waardoor de 
roeden gestoken worden. 11 Die roedgaten wijt 
derthien duym, lang vijfthien duym een halff, 
het hooft (van de as) lanck een-en-twintich 
duym van 't voorste roedgat off behalven die 
waltpen, te me,ten, Hs. bestek watermolen (aO 
1634), archief v. Assendelft. 

roedhuks, znw. vr. Een huks met lange steel, 
die bij het hakken van molenroeden wordt ge
bruikt. Zie HUKS. 

roedjijn, znw. onz.; zie JIJN. 

roedslei (uitspr. roets/aai), znw. vr. Zware 
houten hamer, die gebruikt wordt bij het 
inslaan der houten in een molenroede. Zie 
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SLEI I. 11 2 Roedsleyen en 2 azijnen Vuist
wiggen, lnvent. molenmakerij (aO 1846), 
Zaan!. Oudhk. 

roedsnik, znw vr. Een beitel van bijzondere 
vorm, die gebruikt wordt bij het afwerken van 
molenroeden. Zie SNIK. 

roedstempel, znw. m. Een wigvormige ijzeren 
bOllt met vierkante kop, dienende om de wig
gen uit een molenroede los te slaan, wanneer 
deze uit de as genomen moet worden. 11 Een 
spykel'hamer en roedstempel, Verkopings
Catal. (D.-Zaandam, aO 1809), Zaan!. Oudhk. 

roedwig, znw. vr. Een hOl/ten wig voor een 
molenroede. De roedwiggen dienen om de 
roeden aan de as vast te wiggen, zodat zij niet 
kunnen verschuiven. 

roef, znw. vr. Zie de wdbb. en vg!. de samenst. 
ROEFSGEWIJS. - Bij het bekleden van een dak 
met zink. Een soort van overkapping over de 
naden der verschillende zinken platen, om het 
inregenen te beletten. Men kan een zinken dak 
op twee wijzen waterdicht maken, nI. door 
te solderen of door te roeven. Bij het ro e ven 
worden latten (r 0 e f I a t ten) over de naden 
gelegd; over die latten komt een zinken be
kleding (de kl a n g) en daarover de roe f, 
die eveneens van zink is. 

roeflat, znw. vr.; zie ROEF. 

roefsgewijs, bijw. Schuinaflopend als een roef 
(schuin neergaand, hoog deksel op een dood
kist); van de glooiing van een dijk. Thans on
gebruikelijk. il Item sal de voirsz. Kaede op 
't onderste spit, op de swoord ofte marsche 
van 't landt, breedt wesen negen Rhynland
sche voeten. Ende hoogh boven op de cruyn 
een eUe, afgaende aen beyde syden roefs
gewyse ofte boogsgewyse, Handv. v. Assend. 
136 (aD 1567). Schout en Schepenen ... heb
ben gekeurt... den Dijck... een voorvoet 
buyten beneden aen te setten, breet wesende 
vijff voeten, roeffsgewijs opgaende ende voor 
die selve voet geplaet te wesen, Hs. keur (aO 
1580), archief van Assendelft. De voorsz.: 
kaade . " (sal) breet wesen... 7 voeten en 
hoog boven op de kruyn 2 voeten, afgaande 
aan beyde zijden roefs ofte boogsgewijs, Hs. 
keur, aldaar; ook Handv. v. Assend. 146 (aO 
1588). 

roei, znw. m. In de uitdr. a n der 0 e i, aan het 
roeien, uit roeien. 11 Ik moet vanmiddag nag 
an de roei. 

roeien, zw. ww. Zie de wdbb. - Pop jes 
roe i e n, kinderen halen; zie pop. Te Oost
zaan zeggen enkele oudjes in deze zin 
r ooi e n. 11 Hij (de vroedmeester) het zes kin
deren bij me wijf 'erooid. - Vgl HARDROEIER. 

roeispaander, znw. vr. Roeispaan, riem. 
roek, znw. m. Zwarte kraai. 11 De roek blijft 'et 

hele jaar hier, maar de bonte kraai zien-je 
allienig in de winter. Wat zitten der 'en roeken 
in die boom. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 89) en in Fries!. - De natuurkundigen 
maken onderscheid tussen de roek en de kraai; 

roedslei - roerwerk 

vgl. SCHLEGEL, De Vogels 102. De roe k is 
ook elders in N.- en Z.-NederI. zeer bekend; 
zie KIL. en OUDEMANS 5, 873. Voor de ver
wante woorden in andere talen zie men 
VERCOULLIE op roe k. 

roekaal, znw. m. Daarnaast roe k e eL Zeker 
soort van aal. Zeer donkerkleurige aal, die op 
veengrond gevangen wordt. Deze aal heet mis
schien om zijn zwarte kleur naar de roek. -
De benaming komt reeds in de Middeleeuwen 
voor. 11 Van 6Y2 tal roecs aUs ... 49 sc(ellinc), 
3Yz d(enaer), Rek. d. Graf. v. Holl. 2, 417. 
Van ere tonne ghesoutens roec aUs 50 sc(el
ling), aId. 418 (aO 1344). 

Roeland, persoonsnaam. Zegsw. Jes t a n e 
d eer a s 'e n s tie n e n Roe I a n d, wat 
staat ge daar stokstijf. - Elders zegt men: het 
i s een st ene n Roe I a n d, een houten 
Klaas; men zal hem een briefje af
ge ven 0 pst ene n Roe 1 a n d, men zal 
hem met een kluitje in 't riet sturen (DE JAGER, 

Archief 4, 343). Eertijds stond er een stenen 
Roeland te Amsterdam op de N.z.-Voorburg
wal bij de Kolk (WAGENAAR, Beschr. v. Am
sterdam 4, 414; BERKHEY, Nat. Hist. 3, 489 
vlgg, en pI. 1I, no. 3). Dergelijke beelden 
vindt men in verschillende steden. Zij werden 
eertijds opgericht als teken van marktrecht. 

roem, znw. m. Cichorei, koffiestroop (Wormer
veer). 11 Haal effen 'en pakkie roem. Ik moet 
nog wat roem deur de koffie doen. - Roe m 
is eigenlijk lof van cichorei uit de fabriek van 
F r a n s Roe m te Alkmaar, in de eerste helft 
der 19de eeuw. De eohte roe m is tegenwoor
di.g niet meer verkrijgbaar, dooh de naam is 
overgedragen op andere soorten koffiestroop. 

Roemersloot, znw. vr. Naam van een sloot 
onder Oostzaanden in het Oostzijderveld. In 
de 17de e. Roemensloot. 11 Roern'en 
sloot, LAMS 708 (aO 1626). Roemen Sloot, 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12. - Op de kaarten der 
18de e. en later vindt men echter Roe m e r
sloot. - Roe m, Roe mer in deze be
naming zal wel de bekende mansnaam zijn. 

roeper, znw. m. Zie de wdbb. en vgl. de samen
stelling TROETROEPER. - Ook als benaming van 
zekere soort van eend, krakeend. Lat. Anas 
strepera (SCHLEGEL, De Vogels 213). Synon. 
kwekker, wachter. De roe per s zijn klein 
en kunnen verbazend snel en aanhoudend 
kwaken; vandaar hun naam. Evenzo elders in 
N.-Holl. (BOUMAN 89); in Gron. roe p e r
een d. - Vgl. KWARTIERROEPER. 

roerbalk, znw. m.; zie ROERWERK. 

roeren, zw. ww.; vgI. REUREN. Zie een zegsw. op 
GORT. 

roerijzer, znw. onz.; zie ROERWERK. 

roerom, znw. vr. In de uitdr. 't is wee r 
roe rom van d a a g, wat is het roezemoezig 
(als de aanwezige personen druk en woelig 
zijn). 

roerstok, znw. m.; zie ROERWERK. 

roerwerk, znw. onz. In een oliemolen. Dat deel 
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van het gaande werk, hetwelk dienst doet bij 
het roeren van het op het vuister verwarmd 
wordende meel. Het roe rw e r k bestaat uit 
het roe r ij ze r, dat ronddraait binnen de 
rin g, waarin het meel zich bevindt. Het roer
ijzer ligt horizontaal en hangt aan de verticale 
roe r s tok, die eveneens van ijzer is, en recht 
gehouden wordt door de roe rba I k, waar 
,hij recht doorheen Joopt. Het roe r w e r k 
wordt in beweging gebracht door een roe r
w i e I t j e om de wente1as en geschort door 
een s c hor t s ,t 0 k, die door middel van het 
roe r w e r k ers t 0 u w t je naar beneden ge
trokken wordt. 

roerwieltje, znw. onz. zie ROERWERK. 

Roestenven, znw. vr. Naam van een stuk land 
in de ban van Oostzaanden, buitendijks. Thans 
naar het schijnt onbekend. 11 De roesten ven, 
Polderl. Oostz. I (17de e.). 

roesterig, bnw. Roestig, geroest. 11 Wat is dat 
strijkijzer roesterig. Een roesterige naald. 

roet (1), znw. onz.; dikwijls ook m. Schoor
steenzwart. Zie de wdbb. 11 De roet loopt bij 
de schoorstien neer. - Zegsw. Er is roe t 
in 't et e n, de zaak is niet in orde, er zijn 
moeilijkheden; ook: er is ruzie, er wordt ge
kibbeld. 

roet (IJ), znw. vr. Strook riet langs de zoom 
van een stuk land. Ook ri e t roe t. Zie synon. 
op RIETSCHOOT. 11 Dat oock de Waterloosinge 
... ende de Wateringen by Crommenier-dijck, 
ende den ouden Dam soo met aenlegginge van 
Erven, Hofsteden ende anders, met Roeten van 
Riet, Platingen, ende anders, dagelijcx ende 
soo langer soo meerder vernaut ende vermin
dert worden, LAMS 344 (aD 1618); zie ook 345 
vlg. Ende dat de Visschers geen rebelheyt 
sullen mogen ghebruycken, met Korven ofte 
ander staende Wandt te beschadighen, Paelen 
op te winden, ofte Roeten los te maecken (d.i. 
van den wal los te steken, zodat zij gaan 
drijven), opte hooghste Boeten (Oostzaanden, 
aD 1628), LAMS 322. En sal niemant mogen 
delven uyt den Onder-dijck, ofte uyt de roet, 
beneffens Aert Corvers werf (Oostzaanden, 
aO 1644), LAMS 723. Dijkgraaf en Heemraden 
... hebben gekeurt en geordonneert... de 
roet uyt de sloot te hale, Hs. (aO 1746), 
archief v. Zaandam. Een takkebon in de 
Coodijk aan de noortsyde aan Sinte Pieters 
roedt, Hs. (aO 1747), archief v. Jisp. - Vgl. 
ROETESVEN en ROETVOORN. 

Roetesven, znw. vr. Naam van een stuk land in 
de ban van Oostzaanden. Thans naar het 
schijnt onbekend. - Vgl. ROET II. I! Rocttes 
ven, Polderl. Oostz. I (midden 17de e). - Vgl.: 
Een stuck landts gelegen in de Wouder polder 
in den bannen van Uytgeest, genaemt Roets
weer, Hs. vei/boek (aO 1687), archief v. Krom
menie. 

roetvoorn, znw. m. Zekere vis. Een soort van 
voorn, rietvoorn, enigszins verschillende van 
de ruis- en meunvoorn. Lat. Cyprinus ery-
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throphtalmus. Daar de roe t voo r n bij voor
keur in het riet verblijft, hangt de naam mis
schien samen met roe t. rietschoot; zie 
ROET IJ. 

roeven, znw. ww.; zie ROEF. 

roezen, zw. ww., intr. Rumoer maken, tieren, 
woelen, stoeien. 11 Niet zo roezen, ik heb pijn 
in me boltje(hoofdpijn). Wat is 'et weer an 'et 
roezen (wat is het onstuimig buiten). Pas 'en 
beetje op; me hoed ken niet tegen dat roezen 
(mijn hoed zou stuk gaan in dat gestoei). -
Roe zen is bij 17de- en 18de-eeuwse schrij
vers zeer gebruikelijk; zie OUDEMANS, Wdb. op 
Bredera 310, en DE JAGER, Freq. 1. 543. Daar
naast komt voor r u i zen, tieren, zich ver
maken (VAN DALE; OUDEMANS, Wdb. op Bre
dero 315). Vgl. ook roezemoezen naast 
r u i z emu i zen, bij KIL. r u y s m u y sen, 
en zie FRANCK 820 op ru zie. - Vgl. ROEZIG. 

roezig, bnw. Rumoerig, woelig, druk. V gl. 
ROEZEN. 11 De kinderen benne erg roezig van
daag. Zo'n verjaardag is altoos 'en roezige 
dag. Wat 'en roezige week, je hoofd loopt om. 
- Roe z i g is algemeen gebruikelijk in de 
uitdr. roe z i g wee r, onstuimig weer. In de 
zin van woelig kent men het o.a. ook in 
Overijsel (Taalgids 3, 136), in het Stad-Pri. 
en elders. 

roffel (uitspr. ràffiJl), znw. m. Oneffenheid, 
rimpel, bobbel. 11 Hij het roffels in zen gezicht. 
Zo pas was 'et ijs mooi, maar nou moeten 
we 'en heel end over de roffeltjes rijje (rijden). 
- Vgl. Ned. r 0 f fel, schaaf om het ruigste 
van de planken af te schaven, r 0 f fel e n, 
het ruwe afschaven, Oost-PrL ru f fel n, ruw 
schaven en vouwen, plooien, Eng. ru f f, plooi, 
ouder-Ned. ru y ff e 1, rimpel (KIL). Vgl. ver- . 
der FRANCK op r 0 f fel. - Zie ROFFELIG. 

roffelig (uitspr. ràffiJliJch), bnw. Ruw, oneffen. 
Zie de wdbb. en vgl. ROFFEL. 11 Wat is ze rof
felig in der gezicht (pokdalig). Hij heb roffelig 
(rimpelig, ruw) vel. 't IJs is erg roffelig (ruw, 
ongelijk, toegevroren). - Evenzo elders in N.
Holl. (BOUMAN 89). - Vgl. ROFTERIG. 

rotterig, bnw. Hetz. als roffelig; zie aldaar. 11 

Die lening (leuning) is zo rofterig, je krijge 
der splinters van in je hand. 

roggebrodig, bnw. Armelijk, schraal, onroyaal. 
11 't Is er erg roggebrodig (ze geven daar 
weinig geld uit, ze behelpen zich, het ziet er 
armelijk uit). Ik ben der te eten 'eweest, maar 
't was erg roggebrodig; je krege geen eens 
schone borden voor 'et dessert. 

roggestaart, znw. vr. Zegsw. Een rog g e
s t a art in dek e e 1 heb ben, hees zijn, 
iets in de keel hebben, dat het spreken belem
mert. - Ook elders gebruikelijk (zie VAN DALE 

op keel). 
roggeteun (met hoofdtoon op rog), znw. m. 

Daarnaast rog g e t eu nis. Verkl. rog g e
t e u n t j e. Roggebrood. 11 Haal ers 'en rogge
teuntje (een kleintje roggebrood). Nou kom-je 
me mit zo'n oubakken roggeteunis an. - Ook 
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op Z.-Beveland noemt men een klein rogge
brood rog g e t e u nis (Navorscher 10, 319). 
Te Zwolle is rog gen t ö nni smeelsoep met 
roggebrood (Sch. t. W. I, 571) en evenzo in 
Oost-Fries!. rog g e t ö n jes, ungegohrener 
Mehlkloss von Rockenmehl, in Wasser ge
kocht (KOOLMAN 3, 49). - De benaming zal 
wel samenhangen met de feestdag van Sint 
Teunis, Antonius (17 jan.). Het blijkt echter 
niet met zekerheid, dat men op die dag bij ons 
te lande roggebroodspap at of roggebroden 
uitdeelde. 

roggeteunis, znw. m.; zie ROGGETEUN. 

rok, znw. m.; vgl. FLIERTROK, HEMDSROK, PALT

ROK. 

roken, zw. ww.; zie een zegsw. op IlOER, OOTJE I, 
en PIJP. 

rokken, zw. ww.; zie RUKKEN. 

rokus (met klemt. op ró), znw. m. In de uitdr. 
't is een rok us, 't is een robbedoes, een 
rakker, ondeugd; van kleine kinderen. 11 't Is 
toch zo'n rokus. Wat ben jij 'en rokus. Kijk 
me die rokus ers. - Misschien is rok u s de 
mansnaam Rok u s, een ook in N.-Holl. veel 
voorkomende bijvorm van R och u s. 

rol, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. een zegsw. op 
DOOD. - Ook in de volgende toepassingen: a) 
Bij de boeren. Een zware rol, die gebruikt 
wordt om het land vlak te maken of om de 
unjer stuk te rollen. De rol wordt door een 
paard getrokken en heeft dikwijls voorop een 
zitplaats voor de stuurman. Evenzo elders in 
N.-Holl.; vgl. BOUMAN in Tijdschr. v. Nijver
heid V (1839), 689 vlgg. - b) Een zeef met 
zeer ruime gaten, die b.v. gebruikt wordt om 
bonen te ziften. De bonen vallen er door, 
terwijl het ruig (stengels en bladen) achter
blijft. - VgI. de samenst. PLETROL. 

rolberoerte, rolkoorts, znw. vr.; zie op ROLLING. 

rolhout, znw. onz. Bij de papiermakerij. Het 
hout van de rol in de maalbak. In het rolhout 
worden de ijzeren schenen bevestigd, die daar
mede samen de rol vormen, waardoor de 
lompen worden fijngemalen. Vgl. Groot Volk. 
Mooienb. I, pl. 18. II 1 Ypen rolhout, 2 oude 
ryzings, Verkopings-Catal. (Koog, aO 1793), 
Zaanl. Oudhk. 

rollaag (met klemt. op rol), znw. vr. Een laag 
van stenen tot afsluiting van metselwerk aan
gebracht op een muur, aan de kant van een 
bestrate weg, enz. 11 Pas op, dat je niet over 
de rollaag van 'et straa~je (een verhoogde 
stenen rij) struikele. 't Water loopt weg langes 
de rollaag (de afsluiting der goot langs de 
straat). - Het woord is ook elders gebruike
lijk; zie VAN DALE, MOLEMA. 

rollebol, znw. m. - 1) Zeker hasardspel. Een 
spiraalvormig houten torentje met een kleine 
opening van boven en een poortje van onder, 
en geplaatst in een metalen bak. De spelers 
zetten centen op genummerde vakken naast 
dit toestel. Daarna laat men een bolletje met 
afgeslepen vlakken (meestal twaalf), die deze 

roggeteun - rolreder 

zelfde nummers dragen, door de rollebol naar 
beneden vallen. Het nummer dat door dit 
bolletje wordt aangewezen wint en de houder 
van de rollebol moet aan hen, die daarop 
centen gezet hebben, het tiendubbele bedrag 
uitbetalen. De overige opzet is voor hem. De 
rollebol staat op de kermis, voor zover hij 
daar thans niet verboden is, doch wordt ook 
wel gebruikt als kinderspeelgoed. - Synon. 
ronzebons. 11 Daar heb-je de man mit de rolle
bol ok. Ik moet nag eris in de rollebol 
spe uIen. - Evenzo elders in N.-Holl. en 
in Friesl.; vgl. DIJKSTRA, Uit Friesl. Volks
leven 1, 280. 
2) Een langwerpig vierkante houten bak met 
een ruitvormig hokje met vier poortjes in het 
midden, waarbinnen een tolletje wordt gezet, 
dat winst of verlies uitwijst. Zulke bakken be
staan nog, maar het spel zelf schijnt in on
bruik te zijn. 
3) Een lat waarin naast elkaar tien uitsnij
dingen gemaakt zijn. Met de gaten naar be
neden op de grond gezet, sohiet men er van 
uit de verte met knikkers heen. Boven de 
poortjes staan de cijfers 1 tot 10; hoe hoger 
cijfer, hoe kleiner gat. Wie zijn knikker door 
een poortje weet te schieten, ontvangt van de 
houder van de rollebol zoveel knikkers als het 
nummer aanwijst. Stuit de knikker echter 
tegen het hout of vliegt hij de rollebol voorbij, 
dan is deze verloren. 

Rollekooien, znw. vr.; alleen in het meerv. 
N aam van een stuk land op het Kalf. Zie 
KOOI. 11 Rolle koye in tween, Polderl. Oostz. I 
(17de e.). 

rollen, znw. ww.; zie de wdbb. In het verl. 
deelw. dikwijls ook ge rail e n. 11 Hij is ge
rollen (gevallen). - VgI. ook BRUGJE-ROL. 

rollepen, znw. vr. Bij de zeildoekrederij. De 
houten pen waarmede het beloop, dat om de 
zeildoekrol wordt gedaan, wordt aangehaald 
en vastgestoken. 

rolling, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als ver
wensing. 11 Krijg 'en rolling, hiervandaan tot 
de sluis. - Evenzo zegt men: Krijg 'en rol
koorts (of: een rolberoerte). Dit laatste ook 
in het Stad-Fri. 

rolmeter, znw. m. De persoon, die van over
heidswege belast was met het meten der rollen 
zeildoek. Thans verouderd. 11 Pieter Engelsz. 
Rolmeter (weesmeester te Krommenie, aO 
1635). - V g!. Gerrit J acobs'Z., oppermeter der 
rollen, Hs. (aO 1691), archief v. Krommenie. 

rolplatting, znw. Vl'. Bij de papiermakerij. Een 
onderdeel van de maalbak. De benaming 
schijnt thans onbekend te zijn. Waarschijnlijk 
werd er onder verstaan de glooiing bij de rol, 
waarlangs de papierstof wordt opgemalen 
naar de rijzing. 11 1 Rolplatting, Verkopings
Catal. (Koog, aO 1793), Zaan!. Oudhk. 

rolreder, znw. m. Reder van rollen zeildoek, 
zeildoekmaker. Vg!. REDER. Thans ongebrui
kelijk. - Op het einde der 17de e. werden ook 
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keuren uitgevaardigd op de rol red e r ij en 
vindt men in inven~arissen melding gemaakt 
van rol red ers g ere e d s c hap. - Evenzo 
elders in N.-Holl. il Terwijl thans een groot 
gedeelte der inwoners (van Schermerhorn) met 
hennipspinnen tot de rolreederij op eene zeer 
sobere wijze den kost winnen, Karakterseh. 
(aO 1816), 106. 

rol schaaf, znw. vr. In papiermolens. Een soort 
van schaaf om de schenen van de rol in de 
maalbak te scherpen. 112 Rolschaaven en 1 Vijl
schaaf, lnvent. papiermolen (O.-Zaandam, aO 

1806), Zaan!. Oudhk. 
rolstok, znw. m. In een bakkerij. Een stok waar

mede men de kadetjes opmaakt en de beschuit
bolders vormt, door de stok !zeen en weer te 
rollen. IIIWittebroodmesje, 3 rolstokken, 2 
meelkoppen, lnven!. bakkerij (D.-Zaandam, 
aO 1809), Zaan!. Oudhk. - In de zin van 
stok om taartedeeg plat te rollen algemeen 
Neder!. 

romen, zw. ww.; vgl. UITROMEN. 

romer, znw. m. Bij de stijfselmakerij. Een ronde 
roodkoperen schepper, waarmede de drank 
van de stijfsel wordt afgeroomd. i\ 'J1wee 
kooperen roomers, Hs. invent. stijfselhuis (aa 
1767). 

rommel (uitspr. ràmmal), znw. m. Zie de wdbb. 
- Bij vissers. Als benaming voor sommige vis
soorten van geringe waarde, in het bijzonder 
voorn en ruis. \\ Heb"je nog wat rommel 
an'ebrocht? 

rommelarij, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als 
naam van stukken land, die aan flarden liggen. 
11 Vier stukjes aaneen, genaamd de Romme
larij (te Krommenie, in het Mad), Polderl. 
Kromm. (aa 1764), fa 163. - Vgl. ROMMELING. 

rommelderatie (uitspr. ràmm-ald-arásie), znw. VI. 

Rommelarij, rommel. 1\ Die rommelderatie 
kon-je wel ders wegdoen. - Ook in het Stad
PrL 

rommeling, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als 
naam van kleine, aan flarden liggende stukken 
land. Vgl. ROMMELARIJ. \\ Jan Huyberden zijn 
rommelinge aent Twisch, Stoelb. Assend. 
fa 31 rO (einde 16de e.). - Een water onder 
Wormer heet het Rommelings-rif; zie 
RIF. 

rommelpot, znw. m.; zie ROMPOT. 

romp (uitspr. ràmp), znw. m. Meestal in verkl. 
rom p i e. Daarnaast in de W mmer r oom p, 
r oom p i e. Een wollen onderkledingstuk voor 
vrouwen en kinderen; een kort jakje zonder 
mouwen, dat slechts tot aan de heupen reikt 
en dus het bovenlijf bedekt. Synon. boefje, 
schietertje. - Evenzo ook elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 90; Taal- en Letterb. 6, 41). Bij KIL. 

vindt men oor 0 mp e, thorax & indusium sine 
collari"; bij VAN DALE: "r 0 m p, lijf (van een 
kledingstuk). - Vgl. Ned. lij f je, pol s je 
en andere dergelijke benamingen. 

rompot (uitspr. ràmpot), znw. m. Rommelpot; 
een aarden pot met een blaas bespannen, in 
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wier midden een stokje bevestigd is, dat een 
eind boven de blaas uitsteekt. Men neemt de 
pot in de linkerarm en strijkt met de natte 
rechterhand langs het stokje, waardoor een 
klagend en grommend geluid ontstaat, dat tot 
begeleiding van het Vastenavondgezang dient. 
Ook tussen Kersttijd en Nieuwejaar wordt wel 
met de rommelpot gelopen. I1 Dat niemand 
het zy jonck ofte oudt binnen desen dorpe 
sal vermogen nieuwejaar te singen ofte met de 
starre te loopen, ende te singen aan de deuren, 
nogte oock te Vastelavonden langs 's Heeren 
straten met rompotten ofte andere instrumen
ten ... te loopen, Hs. keur (aO 1687), archief 
v. Jisp. - Mien spreekt thans van rom m e l
pot. De vorm rom pot komt echter ook 
elders in N.-Holl. voor. 1\ Item, en sal niemant 
... op ofte by (het Kerckhof) met Rompotten, 
ofte andersints eenigh rumoer maken (keur v. 
Uitgeest, aO 1635), LAMS 502. Op Tessel is 
rom pot nog bekend. 

rond (uitspr. rànt), znw. vr. ron d t e (of 
ron de), kring (vgl. koe 1 t, kou d enz.) 
Thans weinig gebruikelijk. 11 Ze lieten de kroes 
de hele rond omgaan. - Vgl. RONDJE. 

ronddrossen (uitspr. rànddrossa), zw. ww., intr. 
Rondlopen, aanhoudend van de ene plaats 
naar de andere gaan. \1 'k Ben moe, 'k heb de 
hele stad rond'edrost. Je late me ook maar 
ronddrossen; 'k heb niet meer zukke jonge 
bienen as jij. - Evenzo elders in Holl. en 
Utrecht. - Vg!. OPDROSSEN. 

rondje (uitsp. ràntja), znw. onz. Zie de wdbb. -
Ook: een gezelschap dat op geregelde tijden bij 
elkaar komt, beurtelings bij ieder der deel
nemers. Synon. kransje. Men heeft fa m i I i e
ron dj e s, s c h a a kro n dj e s, thee ron d
jes, hal f e lf i e s ron dj es, enz. Evenzo 
elders in N.-Holl. (IlOUMAN 90), en in het Stad
Fri. ron t s je. 

rondom, bijw., voorz. Daarnaast ron d som 
(uitspr. rànsàm). Zie de wdbb. 11 Rondsom 
sting (stond) 'et land blank. 

rondslieren, zw. ww., intr. Steeds met I a ten. 
Rondzwerven, rondslingeren. Vgl. SLIEREN. 11 

Je moele de boel niet zo rondslieren lêten. 
rondstruinen, zw. ww., intr. Rondsnuffelen, in 

het rond zoeken. Zie STRUINEN. \\ Wat loop-jij 
daar weer rond te struinen? Ik heb wat 
rond'estruind, of ik nag iets voor je vinden 
kon, maar ik heb 'et zeker vroeger al op'erood 
(weggedaan). - Evenzo in het Fri. ron d
st r û n e. 

rondte, znw. vr.; vgl. ROND. 

rondtolveren, zw. ww., intr. Ronddraaien, rond
buitelen. Zie TOLVEREN. 11 Kijk dat ei deris 
lekker rondtolveren. 

ronsel (uitspr. rànsal), znw. m. - 1) Een klein 
tandrad, b.V. in molens. In deze zin algemeen; 
vg!. bij VAN DALE: ron d s e I, onz., horloge
rad, enz. Evenzo bij oudere schrijvers; b.V. 
HUYGHENS, Hofwijck vs. 1627. 
2) Bij de papiermakerij. Ook wel lom p e-



373 

ron se!. Een grote horizontaal geplaatste 
cilinder, die met gaas bekleed en in enige vak
ken verdeeld is, en ligt in een soort van 
donkere kamer. Men doet in de ronsel lom
pen, die gezuiverd moeten worden. Bij het 
snel ronddraaien van de cilinder vliegt het 
stof uit de lompen door het gaas weg in de 
dichte kas, waaruit men het later verwijdert. 
11 Een lompenronsel met leischijven, blokken, 
stoel, kast en drijfwiel, lnvent. papiermolell 
(aO 1855), Zaan!. Oudhk. 
3) Eell schudglas voor olie en azÜn. Een 
glazen fles met stop, van bijzondere gedaante, 
waarin men naar een bepaalde, door inge
deukte kringen aangegeven verhouding azijn 
en olie giet. De fles wordt dan goed geschud 
en het mengsel over de sla gegoten. II Je 
moete de ronsel niet heelegaar vol doen, 
zoveul sla hebben we niet. Twee ronseIs 
(onder glaswerk), Hs. boedelscheiding Louwe 
(aO 1756), Zaan!. Oudhk. 

ronselen (uitspr. rànsiJliJ), zw. ww., trans. Heen 
ell weer bewegen, ronddraaien, schudden. -
a) Van ron s e I in de bet. 2. 11 Lompen 
ronselen (door het draaien van de ronsel het 
stof uit de lompen verwÜderen). - b) Van 
ron se I in de bet. 3. !I Is de olie en azijn al 
goed deur mekaar 'eronseld? Je moete nag 
ronselen. - V g!. Oost-Fri. run s e 1 e n, heen 
en weer slingeren, weggooien. Zie verder 
KOOLMAN 3, 71 op run s e I n; FRANCK 806 op 
ron s e 1 e n. 

ronzebons (uitspr. rànZobàns), znw. vr. - 1) 
Zeker hasardspel, ook rollebol geheten. Zie 
ROLLEBOL 1. 
2) Jan Klaassel/-spel, poppen'kast op de kermis. 
- In deze zin ook elders bekend; zie VAN DALE. 

rood, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. 't Is zo 
r 0 0 das een sI e ut e I (van roestig üzerwerk, 
ook van rossig geworden zwarte kledi:1gstuk
ken). - Zo ra 0 das bie r. 11 Die schoenen 
houdt de smeer niet op, ze warre (worden) 
zo rood as bier. - Zo r 0 0 das koe k, van 
het haar gezegd. Ook koe kro 0 d. II Zen 
heer is zo rood as koek (hü heeft koekrood 
haar). - Vgl. verder het rooie haar op 
HAAR I. 
De vorm r 0 D, die thans ongebruikelijk is, 
komt voor in verschillende eigennamen. I1 De 
Roo-duit (een pakhuis te Wormerveer). - De 
RaD-molen (op de Koog). - De RaD Wachter 
(oliemolen te O.-Zaandam). - 't RaD Hart 
(olicmolen te Assende1ft; verbrand in 1787). -
Het Roo-hek (stuk land te Jisp; wel zo ge
noemd naar een rood hek, dat er eertijds op 
stond). - Roo-ven (stuk land in de Kalver
polder, buitendijks), Polderl. Oostz. I (17de e.); 
Custb. (aO 1741). Die rooven-streep (in de 
ban van Westzaanden; thans onbekend), Pol
derl. Westz. II (aO 1629). Ook een stuk land 
onder Oostzaan heet de Roode ven. 

roodblaar, bnw. zie BLAAR II. 
roodhond (uitspr. roothànt), znw. m. Ook 

ronse1- roodvillemen 

,r 0 0 i e ho n d. Zekere ziekte. Kwaadaardige 
uitslag in het gezicht. I1 Hij heb de rooie 
hond. Roodhond is niet zo gevaarlijk as rood
vonk. - Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 
2, 120) en in Oost-Friesl. (KOOLMAN 3, 47, 
r ö d hun d). Bij KIL. vindt men: "r 0 0 d
i anc k, r 0 0 d-h 0 n d, r 0 0 d-i 00 c k, r 0 0 d
van c k, papulae, papulae rubentes; boa, suda
mina, fervidae eruptiones, rubidae cutis aspre
dines". Vgl. ook Fri. rea hou n. 

roodolmd (met klemt. op almd), bnw. Daar
naast r 0 0 d 0 I m; soms vervormd tot ra 0 d
o I f. Benaming voor zeker gebrek in timmer
hout. levs dergelijks als vurig. 11 Wat is die 
plaat roodolmd, die ken-je niet voor de 
schoeiing bruiken. D'welck men van ander 
goet eycken-hout sal mogen maken, ... sonder 
roodolm, vierich, ratelspanich, onredelyck 
spint ofte waenkant, Hs. bestek watermolen 
(aO 1634), archief van Assendelft. Item alle 
dit werck te maecken van goet greenenhout ... 
niet vierich ofte rodolff ofte ratelspanich enz., 
Hs. bestek spinhuis (aO 1664), archief v. As
sendelft. - Het woord is ook elders gebrui
kelijk; zie BERGHUIS, Handb. v. d. Meubel
maker 29. 11 Wat tonnen quaet-spijnt, roodt
olmt, zadigh, wOTmsteeckeI... zijn: sal men 
... aen stucken slaen, Handv. v. Ench. 257b. 
- Bij VAN DALE

3
, 939, vindt men r 0 deo I m 

(ook mol m en v u u r genoemd) als naam 
dezer ziekte van timmerhout. KIL. vermeldt 
"oIm, j. molm, caries" en "olm-worm, 
j. molm-worm", "olmachtich, j. 
molmachtigh". Ook in het Ndd. en 
Hgd. is 0 1 m, ui m bekend. 

roodschier, bnw. Van koeien. Donkerrood van 
kleur, met fün gestreept of gespikkeld rood 
en wit haar. Thans weinig gebruikelijk. 'I Een 
rootschier (onder een aantal verkochte koeien), 
Custb. (aO 1746). Roodschier is ook in 
de Beemster bekend (BOUMAN 90). - Sc h ier 
is grauw. 

Roo-duit, znw. m.; zie ROOD. 

roodvaan, bnw. Bij vissers. Wrak; van haring, 
die begint te bederven en daardoor rode kop
pen krijgt. Thans ongebruikelijk. I! Die haring 
is roodvaan. Dat', roodvaan. - Evenzo elders 
in N.~Holl.; vgl. Handv. v. Ench. 222a (17de 
e.): "De Haringh-koopers (sullen) van alle 
wangehavenden Haringh, ende die by de 
Keurmeesters voor quade ofte wracken Ha
ringh ghekeurt sal werden, korten soa volght: 
Voor elcke tonne, nacht-schamel (nachtgamel) 
2-0-0, ... root-va en 2-0-0, schal-back 3-0-0, 
slechte wrack die boven de ton per last is 
1-5-0." - Vgl. op KAP. 

roodvillemen, bnw. Van koeien, ter aanduiding 
van een op bepaalde wijze gekleurde of ge
tekende huid. Thans onbekend; de juiste bet. 
,blijkt niet. II Twe Koeyen, d'een bleek-rood 
en d'ander geheel rood, nog twee rood-blere 
Veerssen van Cornelisz. (sic) Dircksz. en 
Catrina Moykes een Koe wesende rood ville-



roodvillemen - roop 

men, SOETEBOOM, Ned. Ber. 39. - Vgl. Mnl. 
v i I m, vel m, vlies, huid; zie Tijdschr. 2, 155 
vlgg., vooral 158. 

roof, znw. Een zekere tot een krans opgehas
pelde hoeveelheid garen, wol, enz.; streng. 11 

Een roof wol. Haal ers 'en roof sajet. 72 
Rooven zeilemakersgaren, 15 kloene dito, 
3 bos bensel, Invent. (aO 1787), Zaan!. Oudhk. 
- Een roof garen (touw om zeildoek van te 
weven) weegt een half pond (l/4 kg) en is dus 
kleiner of groter naar geiang van de zwaarte 
van het garen. 11 Ged :J~': die roof effies an. 
De roven garen hangen an de stokken te 
drogen. - Zegsw. Der 0 0 fis ver t i s t, het 
garen is in de war, overdr. de boel loopt in 
de war, het gaat v'!rkeertJ. 11 Somma dit garen 
of desen roof W:èft overal ver ti st, SOETEBOOM, 

Ned. Schout. 200. - Het woord komt ook bij 
de 17de-eeuwse Hol!. schrijvers voor. 11 Wie 
verkoopt de webben (stukken goed), die men 
weeft van de rooven, ROEMER VISSCHER, Brab
belingh (ed. 1669), 94, 18. Bij KIL. vindt men 
"r 0 0 f g a ere n s, spira filacea" . Ook in 
Fries!., Gron. en Oost-Fries!. kent men r 0 0 f 
in de zin van streng; het Noord-Fri. heeft 
r u u f in dezelfde betekenis. V gl. MOLEMA 

355; KOOLMAN 3, 48. - Vgl. TISROOF. 

roofgoed, znw. onz. Zie de wdbb. 11 Wees toch 
wat zuiniger, 't is geen roofgoed (je komt er 
zo gemakkelijk niet aan, je hebt het maar niet 
voor het nemen). 

Roofland, znw. onz. Naam van een stuk land te 
Assendelft. li Het Roofland. 

Roo-hek, znw. onz.; zie ROOD. 

rooi, znw. vr. Zie de wdbb. - 0 m der ooi 
van, ongeveer. 1I Der wazze (waren) zo om 
de rooi van veertig mensen in de kerk. Hoe
veul suiker moet er in, om die rooi (ongeveer 
zóveel)? - Erg e n s r ooi 0 p heb ben, 
er slag van hebben, oog hebben op iets. 11 Jij 
zel 'et wel leren; je heb er rooi op. - 0 p de 
r ooi 0 f, op de gis af. 11 Ik heb er zo maar 
op de rooi of wat zout in'edaan. Och, doen 'et 
maar op de domme rooi of (zonder passen en 
meten). - Deze uitdrukkingen zijn ook elders 
in N.-Holl. bekend. - Vgl. ook ROOIEN. 

rooien (I), zw. ww., trans en intr. Zie de 
wdbb. In versohillende opvattingen. - 1) Uit de 
bet. op een regel schikken, richten. - a) Passen 
en meten. 11 Ik ken 'et zo net niet rooien (zo 
precies regelen, zo nauw nemen). Rooi 'et 
maar zo nauw niet (sla er maar een slag naar). 
Ook Stad-Fri. - b) Mikken (bij het knikkeren). 
li Je moete op die aare knikker rooien. Ik 
rooide niet op jouwes (die van jou). - c) Schat
ten, berekenen. 11 Heb ik dat niet goed 'erooid; 
der benne net glazen genoeg. Alle eten op en 
toch niemand te kort, dat's knap 'erooid! Ik 
rooi dat-i nou wel gauw thuis kommen zeI. 
- d) Gissen, raden. 11 Ik zeI er maar ers na 
rooien (raden). 
2) Uit de bet. in orde schikken. - a) In orde 
brengen, klaarspelen, redden. 11 Zien maar hoe 
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dat je 'et rooit. Heb-je nou al na Zaandijk 
'eweest, hoe heb-je 'm dat 'eraaid? Hij zeI 'et 
'em wel rooien; 't is 'en gauwe vent. Ik ken 
'et mit Piet allienig niet rooien, ik moet er 'en 
aare knecbt bij nemen. Ook in het S~ad-Fri. en 
elders. - IJ) Het met iemand kunnen klaar
,'pelen, het goed met hem kunnen vinden. 1I 

1 e kennen 'et goed mit mekaar rooien. Ik ken 
'et mit me broer niet rooien. - Ook bij hout
zagerijen van de zagen gezegd. De punten der 
;aag recht knijpen, zodat ze in de rooilijn 
komen. - Vg!. ROOIIJZER. 

3) Uit de bet. op een regel geschikt zijn, zodat 
het een met het ander overeenkomt. - Ge
lijken. 11 Hij rooit op zen vaar (vader). Ze 
rooien wel wat op mekaar, maar ze benne 
toch niet krek 'etzelfde. Waar rooit dat ok op? 
Nou hoor, dat rooit er niet na, of: 't rooit er 
op gien enden nê (het lijkt er in de verste 
verte niet op, 't is heel iets anders). 

rooien (lI), zw. ww.; zie ROEIEN. 

rooiijzer, znw. onz. Bij houtzagerijen. Het werk
tuig waarmede de zagen gerooid worden. Zie 
ROOIEN. 

rook (I), znw. m. Zie de wdbb. en vgl. een 
zegsw. op OPSPELEN. - In r ook sta a n (van 
het water gezegd), als rookwolken opstuiven. 
1I Wo(e)y seer heviment, dat het waat(e)r som
wijle in rook stont, Journ. Caeskoper, 21 Aug. 
1705. - Vgl. ROOKJE. 

rook (11), znw. vr. Ook hooi r ook. Hooi
stapel. Het gemaaide gras wordt eerst op 
kleine stapels (hopers, Ned. oppers) gescho
ven; deze staan over het gehele land verspreid. 
Daarna brengt men de oppers naar de sloot
kant en zet ze daar op grotere stapels (roken), 
die vervolgens in de hooischuit geladen en 
thuis gevoerd worden. 11 't Hooi is an de rook 
(staat op roken). - Evenzo in geheel Holl. en 
waarschijnlijk ook elders; vgl. VAN DALE. Het 
woord komt reeds in de Middeleeuwen voor. 

11 Item van 143 roke hoys, die quamen van 
Voerscoten, die roec om 16 d(enier), dat doet 
9 pond 10 sc(elling) 8 d(enier), Rek. d. Graf. 
v. Hall. 1, 48 (aO 1317). - Vgl. voor de ver
wante woorden in andere talen FRANCK 808 
op rook. 

rookje (uitspr. rókie), znw. onz. In de uitdr. 0 p 
een rookje komen, 's avonds een pijp 
bij iemand komen roken. 11 Op de rondjes . .. 
zitten de mansen (zo worden de mannen ge
meenlijk door hun vrouwen genaamd) ... aan 
eene bijzondere tafel, ook wel in eene bijzon
dere kamer, ... doch dezen komen eerst te 
half zeven op een rookje, Karaktersch. 277. 

roomp, znw. m.; zie ROMP. 

Rooms, bnw. Zie de wdbb. - Ook in de naam 
van een stuk land te Assendelft. 11 Die Room
sche ven, Hs. (aO 1634), archief v. Assendelft. 

roop, znw. onz. Een soort van sterk, uit stro 
vervaardigd band, waarmede de rietdekkers 
het riet aan de daklalten vastbinden. 11 De riet
dekker moet kommen want 'et roop in de 
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kap (van de molen) is stuk. 1806, den 26 Juni, 
dijkgraaf en heemrade van Assendelft debet 
aan Joost Klaas van dekke aan het huys aan 
de dijk: van 1 voer en 16 schoove riet 5-14--0, 
... aan roop en teertou 0-16-0, Hs. "rekening, 
archief v. Assendelft. - Evenw verderop in 
N.-Holl.; reeds in de Middeleeuwen. II Item 
nog tEgrnond om 5Y2 roepen, den stal mede 
te decken, 7 sc. 9 d., Rek. v. Egmond, fO 143 
rO (aO 1398). - R 0 0 p is ook bekend in het 
Stad-Fri. (Taalgids 3, 286), Gron. (MOLEMA 

355), Oost-Fri. (KOOLMAN 3, 31). Bij KIL. vindt 
men: "r e e p, r 0 0 p, Sax. Fland. Hol. Sicamb. 
fiunis, restis, tunis junceus, spira" en "r 0 0 p, 
Hol. Fris. j. ree p, tunis, spira". 

roos, znw. vr. Zie de wdbb. - Een kIe u r 
als een r 0 0 s, een kleur als een boei. 11 Hij 
kreeg 'en kleur as 'en roos (hij bloosde sterk). 
- Ook in de naam van een stuk weiland te 
Oostzaan. II De Roosjes. Zo genoemd naar een 
voormalig bezitter, behorende tot het Oost
zaner geslacht R 0 0 s. 

Roo-ven, znw. vr.; zie ROOD. 

ropziek (uitspr. ropziek), bnw. Bij vissers. R 0 p
zie k e har i n g, zieke haring, haring die op 
de rug is aangetast door zeker insect en daar
door wormen krijgt, die aan de rug zichtbaar 
zijn. - Ook elders in N.-Holl. II De voorsz. 
packers(haringpakkers) sullen gheen onsuyvere 
nochte schoten Haring)h, ropsieck, homsieck, 
wanzouten, kuytsieck, ... nochte andere quade 
Haringh in brandtpackinge en tonnen mogen 
legghen, maer alleenlijck goede, suyveren 
Haringh, Handv. v. Ench. 227b (aO 1661). -
Vgl. rob, rop, maag, op ROB. 

roren, zw. ww., intr. Zeuren, zaniken. Weinig 
gebruikelijk. II Leg niet zo te roren. Hs. Kool 
vermeldt: "e eng 0 e d r oor van een 
men s, iemand waar men het wel mee rooien 
kan", d.i. dus een goedige sul. 

ROSbeier (uitspr. rosbaaiar), znw. m. Het ros 
Beyaart, het paard der vier Heemskinderen; 
vgl. op HREMSKINDEREN. Naam van een pel
molen te W.-Zaandam: de Ros bey e r t (of 
de Rosbaaier). - Men vindt het woord 
ook bij BREDERO, Werken, 3, 238: "Praet van 
Rosbaijer soa ghij wilt, dees het ien ander 
gangh". Ros bei e r wordt door VAN DALE 

vermeld in de zin van slecht paard en van 
pronkpaard. - Bij overdracht ook voor een 
sterk, zwaargebouwd vrouwmens. 11 Kijk zo'n 
rosbaaier: ze doet vier wastobbes in de week 
en nog gloort ze teuge je an. 

rot, znw. vr.; zie een zegsw. op ARM. 

rotte kam er, znw. vr. In de zegsw. De boe 1 
i s a n der 0 t t e kam e r, de zaak is failliet. 
- Zo ook elders, b.V. te Utrecht. 

rotterel, znw. vr. Rel. onderaardse loopgraaf 
van rotten. Zie REL J. 

rottig, vgl. SCHA VEROTTIG. 

rouw, bnw. Ruw. Zie de wdbb. - Een rou w e 
wei d, een stuk weiland waar het gras zeer 
ongelijk staat, waar zich veel hoogopsclzoten 

roop - Rozendaal 

"busken" bevinden. - Zegsw. Zo rou was 
e e en va rk e n, zeer ruwen hard. 

rouwen (I), zw. ww. Zie de wdbb. - Bij sterf
gevallen in de familie van de patroon worden 
diens molens in de rouw gezet. Dit geschiedt 
door het afslaan (wegnemen) van een bepaald 
aantal borden op de molenwieken. De VIer 
endborden tellen daarbij niet mee; de borden, 
waardoor de rouw kan worden aangegeven, 
zijn dus 16 in getal. Hierbij neemt men de 
volgende regel in acht: Voor de patroon wor
den alle borden afgeslagen, terwijl de molen 
staat; voor diens vrouw 15, terwijl de molen 
staat; voor zijn kind 13, terwijl de molen 
staat. Bij de overige sterfgevallen blijft de 
molen malen, maar men slaat af voor de 
ouders van de patroon 11, voor zijn broeder 
of zuster 9, voor zijn grootouders 7, voor zijn 
oom of tante 5, voor zijn neef of nicht 3, voor 
neef-of nichtskinderen 1 bord. - Is de 
patroon overleden dan zet men de roeden in 
het kruis (X); bij andere sterfgevallen staan 
de wieken gedurende de rouw in scheve rich
ting en wel al meer "te kort" (d.i. in meer 
sohuine richting), naar mate de graad van 
verwantschap verder is. - Na de begrafenis 
wordt de molen, :z;o vaak als hij staat, met de 
Toed voor de borst (+) gezet in plaats van in 
het kruis. Dit vindt plaats gedurende langer 
of korter tijd, naar de aard van het sterfgeval; 
voor de patroon soms gedurende 1 jaar en 6 
weken. - Tegenwoordig wordt het rouwen met 
de molens meestal veronachtzaamd. De ge
woonte bestaat ook in Friesland. 

rouwen (JI), zw. ww., intr. Zeker jongensspel, 
ook rou wor 0 u w genoemd. De spelers ver
delen zioh in twee gelijke partijen. De ene 
partij "schuilt zich op", de andere staat op 
honk. Hebben allen zioh verstopt, dan wordt 
er "schuil!" geroepen en de anderen gaan 
:z;oeken. Is iemand gevonden, dan roept de 
vinder: "Rouw, rouw, Klaas de Wit" (of hoe 
de gevondene anders heet). Alle zoekers vlie
gen dan naar honk en moeten dit zien te be
reiken, zonder dat een van hen door de ge
vondene wordt getakt (getikt). Wordt er een 
getakt, dan mag de tegenpartij zich nogmaals 
verstoppen. - Het spel heet ook wel honk-uit 
(de Wormer) en van Piet (de Koog). 

rouw-rouw, zie ROUWEN JI. 
royaal, znw. m. Benaming van zekere oude 

munt ter waarde van 7Y2 cent (12 duiten). 
Synon. driegroot. Thans nog slechts bekend 
als waardebepaling. II 't Kost 'en royaal. -
Een bijvorm van rea a 1, die ook in het Mnl. 
voorkomt; b.V. Cod. Dipl. Utr. 2\ 60: "Die 
xijm. royale, die die coeninx van Bohem den 
hertoge schuldich is" (huwelijkse voorwaarden 
v. Gerard van Gulik en Margareta van Gel
der, aO 1342). 

Rozendaal, znw. onz. Naam van een buurt te 
Oost-Zaandam. II Het Roosendaal, Custb. (aO 
1741). Zo ook op de Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 



rozig - ruis 

rozig, bnw. Gloeierig, van iemand die schaatsen 
gereden of in de koude wind gelopen heeft en 
dientengevolge 's avonds begint te gloeien, 
terwijl hij toch van tijd tot tijd huivert en rilt. 
II Ik ben wat rozig; ik most maar vroeg na 
bed gaan. Wat ben-je steenkoud; je zeI ok wel 
rozig worre vanavend. - Evenzo in Fries!. Vg!. 
Ned. roz i g, opgezet, gezwollen (van het aan
gezicht) en r 0 0 s, koortsige aandoening van 
de huid; Drents roz i g, koortsig (Drentsche 
Volksalman. 1839, 199). - Zie ook UITROZEN. 

rozijn, znw. vr.; vgl. GARZIJN. 
rubbel, znw. m. In de uitdI. a n der u b bel 

zij n, in de weer zijn, tobben, wunnen, moeite 
hebben met (Wormerveer). 11 Voor twintig jaar 
waren ze al an de mbbel mit die vent (had 
het armbestuur al getob met die gealimen
teerde). - Vg!. RIEBEL. 

rUbben, zw. ww., trans. Bij vissers. Schrapen, 
van de schubben ontdoen, van vis. I1 We 
moeten de vis rubben. Zie zo, de vis is 'erubd. 
- Evenzo Oost-Fri. ru b ben, wrijven, krab
ben, schrapen, Eng. tor u b, wrijven. Vg!. 
verder KOOLMAN 3, 58 op ru bb e n; FRANCK 
797 op rob. 

rudze, znw. vr.; zie RUS. 
rug, znw. m. Daarnaast reg. Zie de wdbb. 11 

Hij heb 'en kromme reg. Ze stingen (stonden) 
mit 'er reggen teugen mekaar. - Bij het koten 
de benaming van een der kanten van het 
kootje. Synon. rugger. Zie KOTEN 2. - Bij 
boeren. Kaai, krag, dijkje langs de waterkant 
vall een stuk land. 11 Ze maken 'en rug om 'et 
land. - Reg is de Fri.-Holl. vorm van rug, 
die ook elders in N.-Hol!. de gewone is; 
evenzo in de Middeleeuwen reg g e. I1 Doe 
voer her Jan Bertelmees met sijn ... gesellen 
bancketeren drie daghe lanc, nacht enlde dach, 
daer sy groete scennys of hadden af ter haren 
regghe, Cart. v. Egmond, fO 108 rO (15de e.). 

rugger, znw. m. Term bij het koten; zie op 
KOTEN 2, en vgl. RUG. 

ruig, bnw. Zie de wdbb. Zegsw. Nou, d a t's 
r u i g, dat zal waar zijn. V gl. het synon. dat 
is nog a I g 1 a d. Zegsw. Zo r u i gas een 
f 1 e s, schertsend gezegd van iets dat glad is. 
Ook in de naam van stukken land. waarop veel 
ruigte (wild gewas) groeit. 11 De Ruige winkel 
(te Jisp). - De ruyge Willis (te Krommenie, 
op de Vlus), Polderl. Kromm. (aO 1680), fO 1. 
- Jan Alleris volck, Ruychge ven aen de dijc, 
Stoelb. Assend., fO 17 rO (einde 16de e.). Die 
halve Ruytge ven, Polder I. Assend. T fO 43 rO 

(aO 1599). - Voor de vorm ru y t g e ver
gelijke men ru y d i g h naast ru y g h bij KIL. 
en "die Rudighe Nesse", Rek. d. Graf. v. 
Hall. 2, 134 (aO 1344). - Zie verder de 
sarnenst. RUIGBOL, RUIGOORD, en vgl. RUIT
VELD. 

Ruigbol, znw. onz. en m. ('?). Naam van land 
te Wormerveer, in 1792 spagestoken en thans 
onbekend. 11 Dat ruichbol, 20 (roeden), ... dat 
suyer ruygebol van Janitge, 80 (roeden). Pol-
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derl. Westz. lIl, fO 59 V
O (aO 1644). De ruyg 

bol, aid. V f O 509 (18de e.). - De oorsprong 
van de naam is niet bekend, doch vgl. RUIG. 
Dat het stuk zo is geheten, omdat het begroeid 
was met r u i g bol, unjer, Lat. Equisetum 
palustre (VAN HALL, Landh. Flora 273) is 
twijfelachtig, daar het niet blijkt, dat de plant 
onder deze benaming in N.-Holl. bekend is 
geweest. Wel spreekt men volgens VAN HALL, 
t.a.p. in Gron. van r u i geb 0 1, r 0 0 bol en 
roe bol; volgens BERKHEY, Nat. Hist. 9, 96, 
is roe bol ook in Holl. bekend. 

Ruigoord, znw. Meestal zonder lidw. Naam 
van een eiland in het IJ, tegenover Nauwerna, 
voor de ene helft onder Westzaanden, voor de 
andere onder Houtrijk behorende. Zie Kaart 
v. d. Uytw. SI. 12 en SOETEBOOM, S. Arc. 154, 
159 en 239. - Vgl. OORD en RUIG. 11 (Een stouk 
lands) gheleghen up ruyghen oert in die 
neghen maed, Hs. T. 118, fO 71 V O (aO 1561), 
proVo archief. Mitsgaeders den Ruygenoord 
mette Hoorn, Priv. v. Westz. 127 (aO 1587~. 
Jn de 17de-eeuwse polderleggers vindt men 
herhaaldelijk gesproken van land op Ruych
oort. Thans maakt het eiland deel uit van de 
IJpolder. 

ruigte, znw. VI. Zie de wdbb. - Ook: rap, afval 
van hout, inz. van hakhout; ook wel takjes 
en rijs. !I Gooi maar wat ruigte op 'et vuur, 
den zeI 'et wel weer branden. - Evenzo in 
Friesl. 

ruiker, znw. m. Zegsw. 0 p zij n r u i k e r 
we zen, in zijn schik, in zijn nopjes zijn. 

ruim (1), bnw. Zie de wdbb. - let s ter u i m 
TI e bb e n, het over hebben, het kunnen mis
sen. 11 Heb-je ook 'en paar spijkers te ruim'? 
ik ken mijnes niet vinden. - Een r u imp i e 
heb ben, ruim bij kas zijn, geld om handen 
hebben. 11 As ik weer eris 'en ruimpie heb, 
zeI ik 'et voor je kopen. "Wet heb ik nou 
'ehoord: heb Sijmen 'en huis 'ekocht'?" .. Wel 
ja; hij heb ommers lest 'en ruimpie 'ehad. toe 
zen peet 'esturven is." 

ruim (11), znw. onz.; vgl. ONRUIM. 
ruis, znw. m. Daarnaast reu s. Zekere vis: een 

soort van voorn, die tot V2 voet lang wordt. 
Bittere voorn. Lat. Cyprinus amarus (SCHLE
GEL, De Visschen 110). Meestal spreekt men 
wegens de schrille kop van het dier van 
s c hel e r u i zen (r e u zen), ook wel van 
sc hel e jon gen s. I1 Moeder zeI vanavend 
schele ruizen bakken. Ik heb allienig 'en paar 
ruisies 'evongen. "Daar ligt (de dobber) weêr, 
en tukt nogmaal; gezwind haal op! Och, 't is 
een scheele ruys! hoe doods is fals zijn kop 
maar boven water komt; men merkt er geen 
gespartel, hij hangt ,geheel recht uyt: maar 't 
baarsje dat springt dartel in 't rond en kron
kelt, zo dat lillen tocht en roe", Hs. visschers
zang (Zaandam, aO 1752), Zaan!. Oudhk. -
Sc hel e r u i s wordt ook gebruikt als scheld
naam voor iemand die schele ogen heeft. -
Zegsw. H a a I r u is, h a a I v 0 ren! dek e r k 
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is ho ge ras de tor e n (schertsend van een 
echtpaar, waarvan de vrouw veel langer is 
dan de man). 

ruisvoorn, znw. m. Zekere vis: een soort van 
voorn, van pLm. 1 voet lengte, en met gele 
ogen. Enigszins verschillende van de riet
voorn. Volgens vissers wordt hij aldus ge
noemd naar het ruisend geluid, dat hij maakt 
bij het zwemmen tussen het riet. 

ruiter, znw. m.; vgl. 5PLITRUITER. 
ruiteren, zw. ww., intr. In de zegsw. 't moe t 

r u i ter e n 0 f sol dat e n, het moet onver
biddelijk gebeuren; gaat het op de ene wijze 
niet, dan op de andere. 

ruiterig, bnw. Schurftig, van vee dat in een 
vochtige stal staat en niet behoorlijk gereinigd 
en gekamd wordt. Vgl. Ned. r u i t, schurft. 11 

De roodbonte is ruiterig. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (nouMAN 90). 

Ruitveld, znw. onz. Naam van een stuk land in 
het Oostzijderveld, bij het Kalf. 11 Het Ruit
veld. - 't Ruytvelt, Polder!. Oostz. I (midden 
17de e.). - Misschien is deze naam samen
gesteld met het thans verouderde bnw. ru y t, 
r u i d, ruw (OUDEMANS 5, 909 en 915 vlg.). 
VgI. RUIG. 

rukhaak, znw. m. Meestal in verk!. ru k
hak i e. Bij timmerlieden. Een kleine omge
bogen haak aan een houten steel, dienende 
om iets op te tillen of naar zich toe te rukken. 
I' 2 Overtasters en 5 RUJkhaakjes, Verko
pings-Catal. (Zaandijk, aO 1855). 

rukken, zw. WW., trans. Daarnaast vroeger ook 
rok ken. Zie de wdbb. - Vg!. in Journ. 
Caeskoper, 17 Febr. 1701: "rockwint" voor 
rukwind. - De vorm ra c ken komt ook bij 
17dc-eeuwse Hall. schrijvers voor (OUDEMANS 
5, 888). - Vgl. ook de samenst. AANRUKKDI. 

rul (I), bnw. Los, murw, weinig samel1hangend. 
11 Je moete de grond goed rul maken, eer je 
zaaie (zaait). De modder is zo rul, je ken ze 
helegaar an stof wrijven. Ik lust graag oubak
ken brood: dat is rul in je mond; nuwbakkcn 
is me te klef. Ik hou van rulle rijst (rijst uit 
het water, die goed droog gekookt is en dlls 
uit elkaar valt). De rijst is veuls te nat; as je 
der bessenat over eten wille, moet ze rul 
wezen. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 
90) en in Gelder!. Bij VAN DALF wordt rul 
opgegeven in de zin van ongelijk, hobbelig. 

rul (IJ), znw. vr. Bui, vlaag. 11 Hij heb een goeie 
(kwaje) rul (bui, luim). Daar heb 'et peerd 
weer 'en rul (een koppige bui). Bij de rul (of 
bij de rullen) is-i koppig. - Vgl. RUL lIJ. 

rul (TIl), znw. vr. In enkele uitdrukkingen: Het 
wee ris van der u 1, het weer is van streek. 
- A n der u J zij n, aan de rol, aan de zwier 
zijn. 11 Hij is weer es (eens) an de rul. - Vgl. 
bij de 17de-eeuwse Amsterdammers op de 
rul rak e n of kom e n, apr u 11 e n (of 
r 0 11 e n) rak e n, aan de zwier gaan; 0 p 
ruil e n zij n of hel p en. in de war zijn, op 
de hol helpen (OUDFMANS, Wdb. op Hooft 268 

ruis - ruttelaar 

en 264, Wdb. op Bredero 312; BREDERO, 
Werken 3, 235, 16). Bij WEILAND 7, 261: 
"f u 1, ongemeen vertier in koopwaren: er is 
rul in den tabak". - Vgl. RUL II. 

rulsk, bnw. Daarnaast rul t s. In de naam van 
een stuk land te Assendelft. Thans onbekend. 
11 Een stucke landts genaempt die rulske aft 
PeeHen meed, Hs. U. 20, fa 264 1'0 (aO 1584), 
provo archief. Die rultsse meed, Polderl. As
send. I fa 330 rO (aO 1600). - Omtrent de be~. 
van rul s k is niets met zekerheid bekend; 
voor mee d zie men MAAD. 

run, znw. vr.; zie RIN. 
runneken, zw. ww., intr. Te Oostzaan voor 

renneken (zie aldaar). 
rus, znw. vr. Meestal in het meerv. rus sen. 

Rietzoden, losdrijvellde stukken riet. Soms 
ook aangeslibd ontuig en vuilnis. 11 De sloot 
zit vol russen. We moeten die russen oproden 
(wegruimen). Evenzo elders in N.-Holl. (Na
vorscher 7, 259). Zie ook HADR. JUNIUS, 
Nomencl. 270b: "e esp e s v i v u s, groene 
soedse, een groene rus", en KIL. oor U s, cespes, 
gleba". - Bij SOETEBOOM vindt men in dezelfde 
zin ru d z e. 11 Zijnde de oorsprong (van het 
onbevaarbaar worden der Zaan) de schors
singen, de rudsen ofte sooden, en de onvaar
bare opgebrookene ruggen door ophevinge der 
gronden, SOETEBOOM, S. Arc. 215 vlg. Met 'et 
uit'halen der slibbe, rudsen en riet, en in 't 
suiveren van de grondt, aid. 229. - Evenzo 
vindt men in Handv. V. Weesp 51 a: "Item 
niemandt Rodsen te graven, noch plaggen te 
weyden opter ghemeenten by drie pondt" 
(keur V. Muiden, aO 1442). - Hs. Kool ver
meldt: "r u d z i g, steengrond, of losse stenen 
onder water". 
Ook enige stukken land in het Oostzijderveld, 
bij het Kalf, heten de Rus. 11 De halve Rus 
(verkocht a" 1879). De rus, 162, 7 (roeden), 
Polder!. Oostz. I (17 de e.). Noch een van de 
russen, 109 (roeden), ald. - Vgl. andere stukken 
land die de Bod heten, op BOD. Rus zou 
hier echter ook kunnen betekenen bies, en de 
naam dus aanduiden: land waarop veel rus 
groeit. Rus in de zin van bies is echter in 
deze streek ongebruikelijk. 

rust, znw. vr. Zie de wdbb. - Op een schip. 
Een ijzeren haak aan het boord, waaraan het 
scheepszwaard wordt vastgemaakt, als het 
wordt opgehaald. 11 Haal het zwaard in de 
rust. 

rusten, zw. ww. In de 17de e. ook r u i s ten; 
zie verder re s ten. 

ruttelaar, znw. m. Kwanselaar, parlevinker. 
Minachtende benaming voor een opkoper. !i 
't Is 'en rutte1aar. - In de Beemster is een 
rut tel a a r iemand die aan· de huizen der 
boeren allerlei groot en klein vee, gezond, 
ziek of dood, opkoopt en inruilt en dat later 
weer verkwanselt (Navorscher 15, 77). Ook 
gebruikt men daar rut tel e n in de zin van 
kwanselen, ruilebuiten. 1I Wie geen degelijke 



ruttelaar - ruUelen 

handel kan drijven gaat ruttelen. Hij ruttelt in 
oude paarden (BOUMAN 91). 

ruttelen, zw. ww., intr. Een pruttelend of rom
melend geluid maken. 11 Wat ruttelt die koffie 
(van koffie die hard staat te koken). De hele
boel kwam ruttelend na benedene (t.w. de 
sneeuwlaag op een dak). Evenzo van stenen, 
gruis, modder en andere stoffen, die met 
geraas langs een buis naar beneden glijden. -
Vgl. het gaat rutterdetut, het maakt 
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een ruttelend geluid. - In Vlaand. zegt men 
rut tel e n van rammelende geldstukken 
(SCHUERMANS, DE BO). Ook door Ned. rot e-
1 enen reu tel e n worden verschillende ge
luiden weergegeven; vgl. DE JAGER, Freq. 1, 
540. - Ook gezegd van een zaakje, waarin 
niet veel omgaat, maar dat zowat aan de gang 
gehouden kan worden. 11 "Hoe gaat 'et met 
zen winkeltje?" "Nou, 'et ruttelt zo'n beetje". 
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s, znw. vr. In verkl. es s i e als benaming voor 
een der standen van de koot bij het bikkelen 
zie KOTEN 2. 

Saardam, zie ZAANDAM. 

Saarweg, znw. m.; zie SARENWEG. 

sabbelen, zw. ww., intr. Lurken, aan iets likken 
en zuigen, zodat het speeksel bij de mond 
neerloopt en het voorwerp nat en vies wordt. 
11 Sabbel toch niet zo op je boezelaar. Hij 
sabbelt an 'en end koek. Waar 'en aar eerst 
an 'esabbeld heb, dat lust ik niet. - Ook elders 
gebruikelijk. De wdbb. vermelden het woord 
in de vorm z a b bel e n, z a b b ere n; zie 
VAN DALE en DE JAGER, Freq. 1, 934; 2, 727. 
Vgl. verder KOOLMAN 3, 78 op sa b bel n. 

sabel, znw. m. Wollen ot katoenen das, bouf
fante, cache-nez, die bij koud weer om de hals 
geslagen wordt. 11 Doen je s~bel maar om. Je 
benne goed in'estopt, oud, mit 'en sabel over 
je oren. Wat 'en mooie sabel. Gekleed als een 
oude Wollenaaister, met een muts met han
ge11ide slippen op 't hooft hebbende, en een 
sabel om de hals, De mislukte List 64. -
Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 6, 310; 
Navorscher 7, 259; BOUMAN 91). De sa bel 
was vroeger van bont, oorspronkelijk van 
sabelbont; vandaar de naam. Vgl. BEETS, 

Camera Obscura'" 151: "Een degelijke, ruige, 
ouderwetsche, dikke vette mof, van een fük
sehe langharige vossenhuid, waarbij een dito 
halsbekleedsel behoorde, waarmee onze groot
moeders over haar doek naar de kel1k gingen, 

s - saddijk 

waarin wij daar ter plaatse nu nog een enkele 
oude keukenmeid zien verschijnen en dat den 
naam van sabel draagt". 

sabelijzer, znw. onz. In molens. Een groot plat 
ijzer dat schuin door de vang balk is heen
gestoken en met het andere einde aan de vang 
bevestigd is, en hetwelk dient om de vang aan 
te trekken. Het sa bel ij z e r heeft in vorm 
enige gelijkenis met een sabel. Het woord is 
ook elders bij molenrnakers in gebruik; zie 
Groot Alg. Mooienb. I, pl. 15; KRooK,Molenb. 
104. 

saddeling, znw. Een thans verouderd woord, 
dat schijnt te betekenen uitgegraven modder, 
derrie. 11 (Wy) ordonneren ... , dat van nu 
voortaen hem niemant sal vervorderen te 
Modderen voor ander Luyden landen, uyt de 
Dijok-braeek ... ende Koek-sloot, als alleen
lijek om saddelingen ende anders, tot behoef 
van den Hoogendijek te gebruyoken (keur v. 
Oostzaanden, aO 1633), LAMS 713. - Het 
woord zal wel samenhangen met Ofri. sa t h a, 
s a da, uitgespitte aarde, dat ook in s ad d ij k 
schuilt; vgl. dat woord. 

sadder, bijw.; zie ZADDER. 

saddijk (met klemt. op sad), znw. m. (?). Daar
naast s a d dik. Een kuil of del in een stuk 
land, die ontstaan is door het uitgraven van 
aarde, ten behoeve van de er naast gelegen 
dijk. Thans is het woord verouderd, maar het 
leeft nog voort als naam van land, dat vroeger 
voor het ophogen van de dijk werd afgespit. 



saddijk - samperen 

11 't Gebruyck is, dat soa wanneer der eenig 
inbreuck off affgespoelde dijck, als oock mede 
tot verbeteringh vanden dijck, de aerde wort 
gehaelt recht voor den dijck, twe spe~en van 
binnen ende een spit van buyten, daer buyten
landt voor is, ende wanneer daer geen buyten
landt voor is, dan int geheel van binnen; ende 
dat beginnende recht voor de gebreeckige 
dijok off soa breet als de langMe vant gat off 
gebreeokelijke dijck is ... , ende dat Toyende 
na de gelegentheyt van den dijck uytwijst, recht 
aff, achter soa breet als vooren, ende dat een 
spit diep aff te nemen tot soa ver als het 
loopt, sonder de saddijck ofte dellen dieper te 
delven als de spit voorsz., Hs. (aO 1664). 
archief v. Assendelft. Den 20 Desember aen 
Cornelis Schoon betaelt van een saddeck van 
41 roed min een voet, tot 12 stuvers de roed, 
somma f 24-11-0, Dükb. Warmer (aO 1661). 
Den 20 October aan Cornelis Dirricks Staet 
tot Jisp voor twe roeden saddijek twee spit 
diep betaelt f 2-0-0, aid. (aO 1662). Be~aelt 
aen de Landmeter tot Purremerrent van de 
saddeke te meten cnde andersins f 21-1-0, 
aid. (a0 J 668). Betaalt aan Symen Pieters voor 
saddijcke f 7-0, aid. (aO 1668). - Als naam 
van stukken land onder Asscndelft. 11 Die sad
dijcken by den Dam, Polderl. Assend. I fO 

278 rO (aG 1600). Genaemdt de Satdijck (in 
Tammetges-weer), Maatb. Assend. (aO 1635). 
Twee stukken Land aan elkander, genaamd de 
Muulmeet en de Zaddijke, Hs. (aO 1792), 
archief v. Assendelft. - Het woord komt ook 
elders in N.-HoIL voor. 11 Item, is mede 
Gewillekeurt ... ende verbooden, dat niemand 
wie hy ook zoude moge wezen, zal mogen 
Verkopen eenige Zooden uyt eenige Landen 
in den Ring en District van Wal'erland gelegen 
ende beslooten, voor en al eer hy Cautie ende 
Borge voor den Dyk gestelt zal hebben ... 
ter tyt toe hy Verkoper dezelve Sanddykken 
(I. saddycken) wederom zal hebben opgevult 
(aO 1673), Keuren v. Waterl. 32 - Sa d d ij k 
is een Fries woord dat ook in het Ofri. wordt 
aangetroffen. 11 Hvasa satha delt inne otheres 
saddikum, sa brekt hi, anda thet saddik wither 
to feilen, sa hit er was, Landrecht van Em
sigoo, 210, 23. RICHTHOFEN 100la vertaalt het 
woord door sodendeich, raselldamm, terwijl 
WIARDA 310 het verklaart als sumpfigter 
boden. morast. Waarsohijnlijk zal de bet. 
echter dezelfde zijn als die welke het woord 
later in N.-Holl. heeft. Sa d d ij k is samen
gesteld uit Ofri. s ft u ha, s ft d a, zode, uit het 
land gespitte aardkluit, en dij k, in de zin van 
uitgraving, uitgegraven land; vgl. Vla. dij k, 
gracht, Mnl. dij c, poel moeras, Hgd. te i c ·h, 
vüver, enz. In Fries!. kent men thans het 
woord sj e a d d i i k in de zin van uit zoden 
opgetaste dük (een lage waterkering, b.v. om 
het zomerwater uit het land te houden), de 
betekenis die RICHTHOFEN ten onrechte ook 
aan Ofri. s a d di 'k wil toekennen. Het is niet 
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duidelijk, hoe de N.-Holl. betekenis van het 
woord uit die van dükje van zoden ontstaan 
zou kunnen zijn. HALBERTSMA 656 geeft als 
betekenis op: met zoden begroeide dük, d.i. 
dus groene dük; doch naar het schijnt is het 
woord in Friesl. niet in die zin gebruikelijk. 

saffie, znw. vr. Zekere spijs. Melk (soms karne
melk) en meel tot een dunne pap gekookt, 
meelbrÜ· 11 Ik hou veul van saffie. We eten 
vanmiddag saffie mit stroop. De saffie is 
zangerig (aangezet). - Sa f f i e is een ver
kleinwoord, gemaakt van het bnw. sa f t, 
de oude vorm van za c h t (zie aldaar). Het 
betekent dus zachte brü. VgI. KARNEMELKS
DIKJE. 

saffraan, znw. vr. Dikwijls in de vorm sa f f e
r a a n, die reeds in de 17de eeuw voorkomt. 
I1 Haal ders 'en lood safferaan. Nardus en 
Alssem, Safferaan heel geel, Riecken seer soet 
en eel, SOETEBOOM, Bloeme-crans 73. 

saggelen, zw. WW., intr. Daarnaast zag gel e n. 
Slenteren, langzaam lopen; ook waggelend, 
lamlendig lopen, sleepvoeten. I1 Zo'n hele dag 
lopen saggelen, deer wor-je ziek van. Wat 
heb-je weer 'ezaggeld: ik had nag 'ezeid. dat 
je anmake (voortmaken) moste. - Kijk die 
ouwe man deer es an komt saggelen, hij ken 
temet niet meer. Hè, wat saggelt dat peerd. -
Zag gel e n is ook in de Beemster gebruike
lijk (BOUMAN 116). Bij hollandse schrijvers uit 
de 17de en 18de e. komt sa g ge I en, en 
vooral het znw. sa g gel a a r, lummel. sukke
laar, herhaaldelijk voor (DE JAGER, Freq. 1, 
551; OUDEMANS, Wdb. op Bredero 319). Het 
Fl'i. heeft sj ag gel t jein dezelfde zin (HAL
BERTSMA 673). Vgl. ook Eng. tos a g, la 
droop, be depressed (SKEAT 522 b) - Zie voorts 
BEZAG GELEN, GESAGGEL en SAGGELIG. 

saggelig, bnw. Daarnaast zag gel i g. Traag, 
langzaam, loom. Zie SAGGELEN. 11 Hè wat 
loop-je saggelig. - Ook: loom, moe, als gevolg 
van het saggelen. 11 "Zo oud, ok ers an de 
kuier?" "Ja, maar van dat slenteren mit die 
kleine kinderen wor-je zo saggelig." Ik ben 
er zaggelig van. 

saggerijn, znw. m. en vr. Daarnaast sa c h e
r ij n. Een chagrünig mens, iemand met een 
lastig humeur, kniesoor. Ook als scheldwoord. 
11 0, 't is zo'n saggerijn (zo'n akelig mens). 
Jou liIlike sacherijn! - Van Fra. c h a g rin. 
Ook elders kent men sa g r ij n in deze zin. 

sajet, znw. vr. Gewoonlijk in de vorm si jet 
(met klemt. op jet). Zekere soort van wol. Zie 
de wdbb. 11 Een kloen sijet. - EveI1lZo si j e t
ten, bnw. Sajetten, van sajet. 11 Sijetten sok
ken. - De vorm si jet wordt ook elders b.V. 
in Fries!. en Oost-Friesl. ,gehoord (KOOBIAN 3, 
80). 

sakkerjannetje, zie VLOEKEN. 
sammelen, zw. ww.; vg!. SEMMEl.EN. 
samperen, zw. ww., onpers. Gewijzigde vorm 

van Ned. schamperen, er even van ter
;:üde langs gaan, rakelings langs strüken, in 
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een paar bijzondere 'toepassingen gebruikelijk 
in de WOl'mer. II "Heb-je nogal schik 'had?" 
"Dat sampert maar" (dat houdt niet over, 
maar zo-zo). - (Als op een buiige dag de zon 
van tüd tot tüd door de wolken breekt, maar 
telkens weer door regenbuien wordt verjaagd, 
zegt men:) Het sampert er maar om heen (of 
dat sampert er maar zo heen). - In de Beem
ster daarentegen bezigt men s am per e n nog 
in meer eigenlijke zin van een schampschot; 
b.v.: Het kon erg geweest zijn, maar neen, het 
sampert nog al (BOUMAN 91). 

sampioen, znw. m. Vervorming van Fra. 
c ham p i g non. Eetbare paddestoel. II Sam
pioens zoeken. 

Sarenweg, znw. m. Ook S a a r weg. Naam van 
een weg te Krommenie; thans niet meer be
kend. li Een stuicke lants... belent aent 
oestendt die zaerwech, Hs. T. 49, fO 70 V O 

(aO 1586), provo archief. Die sarenwech, aid., 
fO 170 rO (aO 1594). - De sloot er langs was 
naar de weg genoemd. II Die acker ... belent 
... Glaes Allertsz. aent zuyt, ende sarewech
sloot aent west, Hs. U. 137 (aO 1597, provo 
archief. - Later heten verschillende lande
rijen, aan die weg gelegen, daarnaar. II Op den 
Heiligcilweg: Aen Saerewech, Maatb. Kromm. 
(aJ 1639), an Sare-wegh, Polderl. Kromm. (aO 
1665), fO 140, aan Saaren-wegh, aid. (aO 
1680), f O 81. Van Sarenwegh, Polderl. Krom
menie (aO 1665), fO 134. In het Noordeind: 
Op Saar-wegh, aid. fO 36, op Sarewegh, aid. 
(1680), f O 20. - Daar nadere gegevens ont
breken, is het niet zeker of Sar e n weg ver
klaard moet worden als s har e n weg, des 
heren weg. De in de Mliddeleeuwen vaak voor
komende vormen h a eren s har e n, voor 
here, her en sheren, waren ook in N.-Holl. 
niet ongewoon (vgl. Mnl. op her e). De lig
ging der genoemde landerijen maakt het echter 
niet waarschijnlijk, dat met Sarenweg de 
tegenwoordige dorpsweg werd bedoeld. 

sarries, znw. vr.; zie BOERESARRJES. 
sas (I), znw. vr. - 1) Een borrel, een zoopje. 

Vroeger vooral van bier gezegd, thans ook van 
jenever. II Ik most nag maar 'en sas nemen. 
- Zie SASSEN. 
2) Meestal in de samenst. p r u i mes a s. Het 
uitgespogen speeksel van een tabakspruimer. I1 
Ze gooiden me pet net in de sas. De vloer leit 
vol pruimesas. 
3) Vloeibare vuiligheid op straat, slik enz. II 
Trap niet mit je nuwe schoenen in die sas. 
4) In de uitdr. I e TI t met sas, als benaming 
voor zeker mengsel van koffie; ook in het 
Bargoens wordt suiker sas genoemd (0. 
Volkst. 3, 197). 

sas (II), bijw.; zie ZACHTS. 
sassen, zw. ww., intr. Zuipen, drinken. !I Hij 

ken sassen! Der (haar) man sast erg. - Vgl. 
de uitdr. h ij is bes ast, hü is dronken, bij 
HARREBOMEE 1, 49 a, en zie SAS I, l,en SASSER. 

sasser, znw. m. Iemand die drinkt, zuiplap. Zie 

samperen - Schaalsmeer 

SASSEN. il 't Is 'en eerste sasser. - Vgl. BIER

SASSER. 
saus, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. LAWAAI

SAUS. - Ook: regen. II De lucht wordt zo dik, 
we krijgen anstonds saus. - Ook elders in 
Holl. Zie SAUSEN. 

sausen, zw. ww. Zie de wdbb. - 1) Trans. Met 
water natmaken, water over iets gooien. II 
Gort sausen en zwavelen (zekere bewerkingen 
in de pelmolen). 
2) Onpers. Stortregenen. II Het saust lekker 
(het regent flink). - Zo ook elders. Vgl. SAUS. 

sauslokje (uitspr. sauslàkkie), znw. onz. Een 
vlak aarden bakje voor de saus, waarin men 
zün aardappelen of vis doopt. Zie LOKJE. 

saverig, bnw. Geschift, korrelig; van gekookte 
melk, brij enz. Weinig gebruikelijk. Synon. 
karrelig. II Die brij is saverig - Vgl. Ned. 
z a vel i g, zanderig; van z a vel, zand. 

schaad, znw. vr. Afgekort uit sc had e. II 
Schaad Jijden. - Wij comparanten (verclaren) 
te vreede te weesen met Claes Jansz. voor
noemt, dat hy metsijn kinder sal sitten mien 
(gemeen) boel, met scaed en baet, winst en 
verlies, ter tijt toe dat daer aenders in versien 
wordt, Hs. Weeskamerboek Il, fO 10 rO (aO 
1592), archief V. Westzaan. Hier mede sy een 
yder ghewaerschoudt ende wacht hem voor 
schaed, Priv. V. Westz. 488 (midden 17de e.). -
Ned. sc had e begint meer en meer de ge
westelijke VOl'ill te verdringen. 

schaaf, znw. vr.; vgl. BEULING-, ROL- en VIJL-
SCHAAF. 

schaai, znw. vr.; zie SCHEI. 
schaaid, znw. onz.; zie SCHEID. 
schaaisloot, znw. vr.; zie SCHEISLOOT. 
schaaktijd, znw. m. Schoonmaaktüd, kamerdag. 

Zie SCHAKEN. II 't Is vandaag schaaktijd. - Aan 
de Zaan weinig gebruikelijk, doch hogerop in 
N.-Holl. gewoon. 

schaakwerk, znw. onz. Bezigheid met schoon
maken of kamer doen. Zie SCHAKEN. II 'k Heb 
nou gien tijd, ik heb nag druk schaakwerk. -
Weinig gebruikelijk. 

schaal, znw. vr. Zie de wdbb. - In de hout
handel onderscheidt men de s c hal e n der 
balken naar de houtsoorten en spreekt men 
dus van g ren e n, v ure n, den n e n 
s c hal e n. Deze laatste heten ook d e n
sc hal e n. II 13 Dennschalen à 6 st., Hs. T. 
33 (W.-Zaandam, aO 1771), provo archief. Vgl. 
verder KOPSCHAAL en RIB SC HAAL. - I erna n d 
o ver z ij n s c hal eng e ven enz., hem 
afranselen. II As je 'et weer doene, zeI ik 'en 
stok langs je schalen halen. - Vooral in 
figuurlijke zin. II Hij kreeg duchtig over zen 
schalen, toe-i thuis kwam (werd streng be
rispt). - Te Zandvoort zegt men volgens 
O. Volkst. 1, 250: op zijnschalien 
kr ij gen. 

schaalder, znw. m. Hetz. als koploper; zie 
aldaar. 

Schaalsmeer, znw. vr. Naam van een meertje 
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nabij O.-Knollendam, dat in verbinding stond 
met de Zaan, en door burgemeesters en 
regeerders van Wormer drooggemaakt werd 
krachtens octrooi van 4 April 1631. II Een 
stuk, gelegen in de Schaalsmeer. - De Schals 
Meer, Kaart v. d. Uytw. SI. 11. By oosten den 
Saendijck, ande hoeck van de Scalsmaer, Hs. 
T. 49, fO 119 V O (aO 1591), provo archief. 

schaap, znw. onz. Daarnaast s k e e p. Zie de 
wdbb. II De skêpen lopen al in 't land. - Ook 
in de naam van stukken land, die als schapen
weide werden gebruikt. II 't Schaepeveentgen, 
Polder/. Assend. I fO 86 rO (aO 1600). Pieter 
Joosten schaepecampyen, Wulm Woutersz. 
schaepecamp, Maatb. Assend. (aO 1634). -
Het smalle toepad van Wormerveer naar 
West-Knollendam, langs de Zaan, dat korter 
is dan de rijweg, heet het S eh a pen pad j e. 
- Vgl. verder OONSCHAAP en de samenst. die 
met SCHAPE- beginnen. 

schaar (I), znw. vr. Daarnaast s k eer en 
sc h eer. Zie de wdbb. - 1) Het werktuig 
waarmede men knipt. II De skeer is stomp. -
Vgl. DAK-, HOOI-, RAFEL SCHAAR en SCHARESLIEP. 

2) Benaming voor verschillende wel'ktuigen 
die dienen om iets vast te klemmen of vast te 
zetten. Bij timmerlieden is de s eh eer een 
werktuig, waarmede men laHen, raamposten 
enz., die bewerkt moeten worden, vastzet. Het 
bestaat uit twee evenwijdige dikke planken 
aan twee latten, die er een rechte hoek mee 
vormen en waarlangs de ene plank heen en 
weer geschoven kan worden. Het stuk, dat 
men bewerken wil, wordt tussen beide planken 
vastgeklemd door de losse plank aan te 
schuiven en met een wig vast te zetten. - In 
pelmolens heeft men een ijzeren r i e m e
sc h eer (zie aId.), waartussen te slap ge
worden leren riemen worden vastgeklemd en 
aangehaald. - Aan een weefgetouw zijn de 
voor- en aehterscheer zware houten 
latten, die voor en achter door de opstaande 
zijstukken voor het getouw steken en deze met 
elkaar verbinden. - De s c h eer op een 
binnenvaartuig is het ijzer, waarmede het 
scheepszwaard aan de zijwand van het schip 
bevestigd is. - Vgl. SCHAARSTOKKEN. 

3) Bij het jongensspel dat sc har e n heet. 
Degeen die de anderen naloopt en met zijn 
saamgevouwen handen zoekt te raken. In deze 
zin steeds s c h a a r; het spel zal wel van 
elders zijn ingevoerd. 

schaar (II), znw. vr. Daarnaast s k eer. Aan
deel in een gemeenschappelijke weide, de ver
deling of splitsing van een mient naar gelang 
van het grondbezit der verschillende eigenaars, 
ter bepaling van het aantal koeien, dat ieder 
in die weide mag brengen. f:hans alleen nog 
als historische term bekend. Iemand, die schaar 
heeft in een mient, mag er niet meer vee in 
weiden dan waarop zijn schaar recht geeft. 
V gl. verder KOESCHAAR, MIENSCHAAR, SCHAREN 

11 en SCHARING. - Evenzo elders in N.-HolI. II 
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Als een rechter coemt met enen c1agher in 
ene ghemene weyde, so en sal gheen man 
,boetscoudich worden, sonder die man die 
onrecht sohaer hevet (landrecht voor Ken
nemerI., aO 1292), Oorkb. 11, 375 b. Van een 
nuwe Schere in Waterlant. Voert alsmen 
scheert een gemeyne scheer in Waterlant, 
datter nyemant syn goet verliesen en mach, 
alsoe verre als hi coemt voer die ghemeyne 
scheer, ende syn goet scheren doet, eer si ge
rekent ende gekurven hebben alt lant omme: 
voert wanneer die meere hoep van enen dorpe, 
die daer waren c1agende om eene gemeyne 
schere, die mogen si winnen mit recht ende 
mit vonnis se; dat hem des !ants niet weren en 
mach, die sullen si begeren an den Baliu, ende 
die Baliu in hem sculdich een dach van rechte 
te leggen, ende die Schepenen daer toe te ver
dagen, ende dien Dorpe die Schere te wisen, 
die die schere begeert (landrecht voor Water
land, aO 1347), VAN MIERIS 2, 736. Evenzo 
vindt men in het Ofri. -s c h eer Cm e e n
s c h eer). In de vorm s eh a a r is het woord 
ook elders (b.v. in Gelderl.) gebruikelijk. -
Vgl. Ags. (land)scearu, Eng. share, deel, 
aandeel, afdeling. Zie voorts KERN in Taal- en 
Letterb. 4, 143; BUTENRUST HETTEMA, Bijdr. 
t. h. Ofri. Wdb. 35. 

schaarstokken, znw. m., alleen in het meerv. 
Daarnaasts eh e ers tok ken. Op een bin
nenvaartuig. De boven het dek uitstekende 
lijstjes om de stuurbak, waarop het stuurbak
luik sluit. - Ook op grote schepen heten de 
planken, die de luiken en vissings omlijsten, 
sc h a ars tok ken; vgl. MOSSEL, Het Schip 
203. 

Schaarsven, znw. vr. Naam van een paar stuk
ken weiland onder Assendelft, in Buiten
huizen. Vgl. SCHAAR 11. II Schaersven, 1389 
R(roeden), Polderl. Assend. I JO 19 rO (aO 
1599). Lijsge Dircks, over schaersven; Jan 
Maersen, over schaersven (buitendijks rietland, 
liggende tegenover Schaarsven), Maatb. As
send. (aO 1635). De twee Schaarsvenne (2668 
roeden), Hs. (aO 1770), archief v. AssendeUt. 

schaats (uitspr. skaas), znw. vr. Daarnaast soms 
nog s k e e s, s c h e e s. Zie de wdbb. 11 Me 
skees is >kapot. Scheese rijen, Hs. (Koog, 9 
Jan. 1726). 

schabel, znw. vr.; zie SCHAMEL. 

sChabeljoen (uitspr. skábaljoen, met hoofdtoon 
op joen), znw. onz. Meest in verkl. sc ha be I
joe n t j e. Daarnaast sc hap s e I j oen. Pa
troon, voorbeeld, mal, b.v. voor een kleding
stuk. II Ik zeI je wel 'en skabeIjoentje Igeven, 
hoe dat je ze maken moete. Dat's 'en goed 
schapseljoen. - In de vorm sc hap s e 1 joe n, 
s k nap s e I joe n, s c h a n spi I joe n is het 
woord ook elders in N.-Holl. gewoon (BOU

MAN 91; o. Volkst. 2, 176; Navorscher 43, 
695). Als sc ham pel joe n vindt men het in 
Zeel., te Katwijk en in Gron. (MOLEMA 361), 
alsmede bij de 17 de-eeuwse Hollanders, b.v. 
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BREDERO en OUDAAN (vg!. OUDEMANS). KIL. 
vermeldt: ,,8 eh a m pel i 0 e n, specimen, 
exemplum, exemplar, tessera praecidanea, 
exemplar ad formam. Gal. escantillon:', en 
wijst door dit Fra. woord meteen de oorsprong 
aan. Vgl. Hgd. sc h a blo n e. 
De vissers noemen soms de kurken aan een 
schakel, die een andere vorm hebben dan de 
gewone kurken aan een visnet, sc haf t e I
joe n e n. Het is niet duidelijk waarom deze 
zo heten. De gewone naam is b 0 11 e n. 

schacht, znw.; zie SCHAFT I en Il. 
schachteling, znw. m.; zie SCHAFTELING. 
schad (uitspr. skat), znw. vr. Alleen in het 

enkv. Schaduw. 11 Dat peerd is bang voor zen 
schad (of hij ken zen eigen schad niet zien). 
Leet (laat) 'et peerd achter zen schad lopen 
('s avonds in de maneschijn, om het voor hard
draver af te richten). Der wH ons iemand 
voorbijrijje, ik zien 'et an de gehad. - Ook 
gezegd van de weerspiegeling in het water of 
op het ijs. 11 't Is zo stil, je zien de schad van 
de huizen in 't water. De schad op 'et ijs 
voorspelt dooiweer. - Evenzo Frl. ska e d, 
Stad-Fri. ska d, Oost-Fri. sc had d e, Ags. 
sc re d. 

schadelijk, bijw. Zie de wdbb. - Sc had e 1 ij k 
1 ach e n, hard, luid lachen. 11 Wat lach-je 
schadelijk. - S c had e lij k I ach e n heeft de 
bijbetekenis, dat het lachen gemaakt is. 

schadeloos, bnw. Daarnaast s eh al 0 0 s. Bescha
digd. 11 Vergangen jaar is die deur nag 'eschil
derd en kijk-i nou al ers schaloos wezen. Je 
moe te de blompotten niet op de vensterbank 
zetten, aars wordt de verf schaloos. Wat is dat 
bord schaloos 'eworre (vol blutsen). Alsoo 
alle Jaren by Oosten Kroegers~huys ende daer 
omtrent, den Dijck uytgetreen ende schade
loos 'gemaeckt werdt van de Koe-beesten, dat 
de 1uyden daerdoor groote schade komen te 
lijden, enz. (keur v. Oostzaanden, aO 1640), 
LAMS 716 (alwaar nog 2 maal). - In dezelfde 
zin vindt men het woord in de 17 de e. elders 
in Holl.; vgl. b.V. VAN RIEBEECK, Dagverhaal 
1, 446 (aO 1655): "Item (d.i. harde wind), met 
bysonder groote drooghte, waerdoor veel 
goets, insonderheydt water- ende andere me
loenen, 'by duysenden schadeloos raecken ende 
bedorven worden". Bij VAN DALE en WEILAND 
vindt men sc h a(d e)l 0 0 s in deze betekenis 
alleen gezegd van schepen, die schadeloos zijn 
geschoten, of schadeloos binnenlopen. Evenzo 
haalt OUDEMANS een paar plaatsen aan uit 
VELIUS, Chrono v. Hoorn, waar sprake is van 
schepen met het gesohut schadeloos maken, 
zwaar beschadigen, zodat zij geen schade meer 
kunnen doen. Dit zal wel de oorspronkelijke 
opvatting zijn, waaruit zich later de bet. van 
beschadigd in het algemeen ontwikkelde. Ver
der veI'melden WEILAND en VAN DALE sc h a-
1 0 0 slo pen, werkeloos zijn, en een s c Ih a
delo zeI a p, lap die men nog van een stuk 
laken overhoudt, en die tot weinig meer dien-

schabeljoen - schaftwerk 

stig is. In Noord en Zuid 3, 117 wordt als 
Vlaardings opgegeven: Loopt er geen eindje 
hout bij je schaloos? (hebt ge geen stuk hout, 
dat ge toch niet gebruikt?) 

schaft (I), znw. vr. Daarnaast sc h ach t. Be
halve van de schacht van een ganzeveer, van 
een roer, van een weverskam, van een kous 
enz., in welke toepassingen het woord ook 
elders gewoon is, ocent men s c haf t ook in de 
volgende opvattingen. - a) Bij vissers. De 
dikke, langwerpig-ronde houten knop met 
ijzeren punt aan de schakelstok. 11 1 Paar 
Schaakels en Sohagt, Verkopings-Catal. 
(Koog, aO 1814). Ook in de samenst. scha
kei s c haf t. - b) Bij de lakenbereiding. De 
stok waarop de wol wordt te drogen gehangen 
en gerouwd. Thans met het verdwijnen der 
volmolens verouderd. 11 De wol wordt gewas
sen, op de "hmdens uitgeregen", "vervolgens 
sterk geklopt, voorts op de schagt gedroogd", 
dan in de smeeI1bak geölied, enz. - 0 stof, die, 
van de hand des mooinaars nau bevrijd, ter
stond de distelknop met scherpe haakjes lijdt, 
naa dat gy, nat gemaakt, wordt op een schaft 
gehangen, waar uw gevulde huyd de rouwing 
moet ontvangen; uw wol wordt uitgehaald 
door 's rouwers sterke hand, die zijne kaarden 
drijft van d'een na d'andre kant, Hs. laken
zang (Zaandam, aO 1753), Zaanl. Oudhk. 

schaft (IJ), znw. onz. Zekere maat bij het delven 
van aarde. Thans ongebruikelijk. Men rekende 
het schaft op één 0 roede gronds bij één voet 
hoogte. Het woord is één met s c haf t, 
roede (zie SCHAFT I) en ook elders gebruikelijk; 
VAN DALE noemt sc h ach t ook in deze zin vr. 
11 (Betaelt) aan Pieter Jansz. Vonck van 
schaftwerek, is 37 schaft, 5 voet, 4 duym, tot 
15 st'llyvers het schaft, is de zom f 28-1-0, 
Dijkb. Wormer (aO 1666) Dito Pieter Jansoon 
van 17 schaft uyt Aef Schouts 1ant 11-3-0, 
aid. Betaelt ... voor verhooge van de dijc ... 
en dat voor 848 schaft, 5 voet, 5 duym ider 
schaft 1 stuyvers f 551-9-0, aid. (aO 1668). 

schafteling, znw. m. Zekere vis. Een soort van 
aal of paling. Thans verouderd. 11 (Is bepaald) 
dat die Buyren van Crommen-ye ende Crom
menyer-Dyck (daar) nyet visschen en souden 
... dan met wyde Braessem-vuycken, aldaer 
geen palingen noch scachtelingen in blyven en 
mochten, Handv. V. Assend. 65 (aO 1471). -
Het woord komt ook voor bij HADR. JUNIUS, 
Nomencl. 51 a: "A n g u i 11 a. B. Ael, scafte
ling, nebbeling. Ang. Eele. apud eosdem 
praegrandis fausen ee1e, minima grigge, media 
scafling dicitur". 

schafteIjoen, znw.; zie SCHABELJOEN. 
schaftwagen, znw. m. In een Hs. inventaris 

van een stijfselhuis te Westzaan (aO 1767) 
wordt genoemd: ,,1 schafwagen". Daar het 
woord thans onbekend schijnt te zijn, is de 
bet. niet met zekerheid vast te stellen. 

schaftwerk, znw. onz. Werken bij het schaft, 
bij het uitgraven van land ten behoeve van een 
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dijk. Thans verouderd. Zie SCHAFT Il. 
schag, znw. In de uitdr. een g rot e sc h a g, 

een grote voorraad, een hele partij, een 
menigte. Weinig gebruikelijk. II Een groote 
schag vis. (Sprekende van het hout dat uit 
Duitsland herwaarts wordt gevoerd:) Veel 
Vlots van Balcken komen af, en klap Hout 
(klaphout, vathout) mee by groote schaeh, 
Saenl. Wassende Roos 12. 

schakel, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: de 
horizontaal aangespijkerde planken, die de 
staanders van een steiger in verband houden. 
Synon. scheerhout. 

schakelaar, znw. m. Iemand die schakelt, met 
het schakelnet vist. Vroeger ook als geslachts
naam. II D'eersame Heyndrick Cornelisz. 
Schaackelaer (te Oostzaanden, aD 1587), Pril'. 
v. Westz. 125. 

schakelen, zw. ww., intr. Vissen met het 
schakelnet. Daal'bij worden drie netten uit
gezet, nI. des c hak el (gelijk het schakelnet 
gewoonlijk heet), die als boezemnet dienst 
doet, en de beide daarbij aansluitende grovere 
1 ad der i n g s of buitennetten. Binnen de 
door deze netten gevovmde driehoek wordt 
met de s c hak els tok in het water ge
slagen en geroerd om de vis op te jagen. Men 
schakelt niet alleen in de zomer, maar vooral 
ook bij besloten water in bijtjes. II Dijto 
N.W.-wint, al doyende. Ick was nogh over Is 
(ijs) uyt schaakele, Journ. Caeskoper, 9 Febr. 
1669. - Het woord schakelen is algemeen 
vOor deze wijze van vissen gebruikelijk; zie 
de wdbb. 

schakefschaft, znw. VT.; zie SCHAFT L 
schakefstok, znw. m. Een lange stok, waaraan 

een schaft met ijzeren punt, waarmede bij het 
schakelen in het water gepolsterd wordt. 11 

Een taenvat, een schackelstock, enz., Hs. 
Inventaris (Jisp, aD 1687), proVo archief. 

schaken, zw. ww., intr. Schoonmaken; inz. de 
grote schoonmaak, doch ook gezegd van het 
wekelijks doen van de kamer. II We ben ne de 
hele dag an 't schaken 'eweest. Ik moet van
daag schaken (kamer dom). - Aan de Zaan 
weinig gebruikelijk, doch in W.-FriesL ge
woon. De benaming is ontleend aan het ver
zetten en van zijn plaats halen van het huis
raad, dat bij het schoonmaken plaats vindt; 
vg!. andere uitdrukkingen voor schoonmaken 
als u i t h a I enen 0 pro den, waaraan een 
dergelijk begrip ten grondslag ligt. In het 
Oost-Fri. betekent sc hak e n nog stoten, ver
plaatsen, verzetten (KOOLMAN 3, 89). Het 
woord, waarvan het grondbegrip bewegen is 
(vgL b.V. Osaks. en Ags. sc a c a n, schudden, 
zich bewegen, weggaan enz., Eng. tos hak e, 
schudden), ,leeft bij ons ook nog voort als 
scheepsteI'm in de zin van laten schieten, 
vieren, van een touw dat door een blok loopt. 
- V gI. SCHAAKTIJD, SCHAAKWERK. 

schalbuik, znw. Een soort van wanhavende 
haring. Haring waarvan de buik begint te 
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bederven en uit te vallen. Ook s c hall i g e 
har i n g genoemd. - Evenzo elders in N.
Holl. II De voorsz. packers (haringpakkers) 
sullen gheen onsuyvere nochte schoten Ha
ringh, . .. ikuytsieck, nachtschamel, schal
buyck, rootvaen, nochte andere quade Haringh 
tot brandt-packinge in tonnen mogen Iegghen, 
maer alleenlijck goede, suyveren Haringh, 
Handv. v. Ench. 227 b (aO 1661). - Daarnaast 
vindt men sc h a I bak. II De Haringh-koopers 
(sullen) van alle wangehavenden Haringh, 
ende die bij de Keurmeesters voor quade of 
wracken Haringh ghekeurt sal werden, ... 
korten soo volght: Voor elcke tonne ... root
vaen 2-0--0, schal-back 3-0--0, aId. 222 a 
(17de e.). - De vorm schalback, schal
ba c h vindt men ook in het Mnd. (LüBBEN 4, 
39). Bak is rug (Fri. bek, Oost-FrL, Ndd. 
bak, Eng. b a c k enz.). Voor het eerste lid 
der samenst. vergelijke men Mlnd., Mhd. 
sc hal, Ndd. sc hall, Hgd. sc h a I, flauw, 
krachteloos (van bier of wijn), niet helder, dof 
(van de ogen), waarbij ook Ned. ver s c h a-
1 e n behoort. 

schalfig, bnw. Alleen van haring gezegd; zie 
SCHALBUIK. 

scha loos, bnw.; zie SCHADELOOS. 
schamel, znw. VT. - 1) De houten driepoot, 

waarop de boeren bij het kazen hun tobbe 
zetten. Op een der hoeken bevindt zich een 
plankje, ten einde de tobbe scheef te kunnen 
plaatsen. Ook k a a s sc ham e I genoemd. -
Eveneens de driepoot, waarop de wastobbe 
staat. Ook was sc ham e I en -s c h a bel 
geheten. - Men kent het woord in deze zin 
ook elders in Holl., in FriesL (s kam m e 1) en 
Gron. V,gL bij KIL.: "s c h a e meI, HoU. j. 
d r ij v 0 e t, tripes". 
2) Aan een weefgetouw. Een der beide tree
planken of hefbomen, die, met de voet in be
weging gebracht, de draden der schering aan
halen en van elkaar doen wijken, zodat de 
spoel er tussen door geworpen kan worden. -
Zo ook elders, b.V. in Vlaand. en Oost-Fries!. 
VgL bij KIL.: "schaemelen, scheme
Ie n, insilia: ligna pedibus textorum subiecta, 
quibus telae altemis contrahuntur & aperiun
tur". - VgL SPRINGSCHAMEL, VOETSCHAMEL. 
3) Een blokje hout met prikkers (scherpe pun
ten), dat onder de voeten wordt gebonden om 
vast te staan op het ijs. Deze s c ham els 
worden b.V. gebruikt door vletters, die geladen 
ijssleden moeten voortduwen. - Sc ham e I, 
sc h ab e I, van Lat. sc am e I I u m, sc a be 1-
I u m, is eigenlijk een bankje waarop iets rust, 
voetbankje; zie verder de wdbb., b.V. FRANCK. 

schamfer, znw. m.; zie SCHAMPER. 
schamper, znw. m. Daarnaast sc ham f er. 

Een rakelingse houw, schram, schampschot. 
Vgl. Ned. sc ham per e n. II 't Loopt met 'en 
sohamper (scharnfer) of. - Inzondel'heid van 
meubelen, balken, planken enz., die door aan
stoten beschadigd worden. II Pas op, dat er 
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gien schamfer an komt, dat staat zo rottig. 
schamperen, 'ZNV. WW.; vgl. SAMPEREN. 

schamscheur, znw. Zeker gebrek van timmer
hout. Een schuine scheur in het hout, gaande 
van het midden van de boom naar de kant. 
Synon. windscheur. [[ Er zit 'en sohamscheur 
in die balk. - Evenzo elders in Holl. 11 Ton
nen . .. (die met) quade quasten ofte scham
scheuren, oft doordeuvelt zijn, Handv. v. 
Ench. 257 b (aO 1620). 

schandalizeren (uitspr. skandalizéra), zw. WW., 
trans. Beschadigen. [[ Pas op, dat je de tafel 
niet schande1ezere. Dat ,koppie is 'eschandeli
zeerd (er zijn blutsen uit). - Evenzo soms nog 
in het Stad-Fri. 

schande, znw. vr.; vgl. op AFFIE. 

schandek, znw. onz. Een houten bedekking of 
bekleding, om het binnendringen van water, 
vuilnis enz. te voorkomen; aan huizen en 
vaartuigen. Ook elders gebruikelijk; zie VAN 

LENNEP, Zeemanswdb. 184, en vooral KOOL

MAN 3, 97. [[ Voorts gemelte voorschot met 
wintveerings en schandekken te voorsien zoo 
als behoort, Bestek v. een huis (aO 1762), 
archief v. Assendelft. Op de zetgang tussen 
de stutte een dekstukje of schadek, voor 't 
invalIe van 't vulnis, Bestek moddermolen 
(aO 1736), archief v. Zaandam. 

schans, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als be
naming van verschillende plaatsen, waar in de 
Spaanse tijd (1573/74) schansen hebben ge
legen. [I De Schans (naam van een boerderij 
aan het begin van Wormer); alwaar ook: de 
Schanssloot, Hs. (aO 1771), provo archief. De 
Schans (een pad te Zaandijk). Aldert Kuyper 
te Wormerveer op de Schans, Hs. (aO 1756), 
archief V. Wormerveer. Omtrent 200 roeden 
lant, genaamt de Schans, gelegen bewesten 
Zardam buytendijck, Koopbrief (aO 1674). 
't Schanslandt, de Schanscamp (op het Kalf; 
genoemd naar de bekende Kalverschans (vgl. 
HONIG, Gesch. d. Zaanl. 1, 136 vlg.), Polderl. 
Oostz. I (17de e.), de Schans (stuk land bij 
de molen de Windhond aldaar), Hs. (aO 1704), 
thans: de Schansven. 

Schanskamp, Schansland, enz., zie SCHANS. 

-schap, vgl. BOODSCHAP, HEUGENSCHAP, LICHTEN

SCHAP, WAARDSCHAP, ZELSCHAP. 
schapepoot, znw. m. Daarnaast s k ê pep oot. 

Zie de wdbb. - H ij I 0 0 P top s eh a p e
p oot jes, schertsend gezegd van iemand die 
witte kousen draagt (Oostzaan). 

schapetakkers, znw. m., meerv. Hetz. als 
schapevangers; zie aldaar. 

schapeteek, znw. vr. Daarnaast s k ê pet eek, 
in de Wormer s k ê pet eet. Schapeluis. Zie 
TEEK I. 

schapevangers, znw. m. Schertsende benaming 
voor kromme benen. Hetz. als knijnetakker; 
zie aldaar. In Fries!. spreekt men van barge
langers. 

sChapseIjoen, znw. onz.; zie SCHABELJOEN. 

schar, znw. vr. Schaard, uitgebrokkeld stuk in 

schamper - scharn 

het scherp van een snijdend werktuig. 11 Er is 
'en schar uit me schaats. Dat mes zit vol 
scharren. - Het woord heeft ook in andere 
Germ. dialecten de korte klinker; vgl. FRANCK 

op s eh a a rd. 
scharen (I), zw. ww., intr. Zeker jongensspel, 

dat ook wel her ten en her Ti e·h e r r i e
pro u s wordt genoemd; zie HERRIE en vgl. 
SCHAAR I, 3. 

scharen (II), zw. ww., trans. Daarnaast se h ê
ren. Verdelen (van de gemeenschappelijke 
weide), aan ieder rechthebbende zijn schaar 
toewijzen. Thans verouderd. Zie de op SCHAAR 

II aangehaalde plaats uit VAN MIERIS, en vgl.: 
"Van scaren in een weyd tsamen gelandt. 
Ende oeck so wie dat meestendeel heeft in 
eenre weiden, die sal des grases wouden ende 
scharen (var. scheren)by den ghemeenen 
rechte (keur V. Grootebroek, 15de e.), Wfri. 
Stadsr. 2, 262. - Vgl. SCHARING. 

In de zin va:n weiden, vee laten grazen, d.i. 
gebruik maken van het recht dat een schaar 
geeft, waarin ook Ofri. s k era voorkomt, 
vindt men het woord in de samenst. b e
sc har e n; zie aldaar. 

scharesliep (met hoofdtoon op sliep), znw. m. 
Daarnaast s k ê r e s I iep. Scharenslijper. 11 Er 
is 'en scharesliep, of uwe nog scharen of 
messen te slijpen 'heb. - Het woord wordt niet 
bij VAN DALE gevonden, maar is ook elders in 
de volkstaal gewoon. 

sCharing, znw. vr. Het iemand toegewezen aan
deel in een gemeenschappelijke weide, het 
aantal beesten dat hij daar rechtens mag laten 
weiden. Zie SCHAREN H en SCHAAR H. Thans 
verouderd. 11 Item, dat mede van gelycken, 
overmits deselve Kaegh is veel gemeen landt 
sonder ruyminge ofte slooten, en ongelegen 
alles te scheyden, dat daeromme Dijckgraef 
ende Heemraden sullen mogen keuren opte 
voirsz. Kaegh de Beesten te mogen schutten, 
die yemant boven syn behoorlycke schaeringe 
in deselve Kaegh brochte, op alsulcke boete 
als Hem goetduncken saI, Handv. V. Assend. 
145 (aO 1588). 

Scharmkampje, znw. onz. Naam van een stuk 
land te Oost-Zaandam, in Claas Hammen
weer. 11 't Soharmcampje, Custb. (aO 1735). 

scharn, znw. onz. Mest. Thans verouderd, maar 
nog bekend in de geslachtsnaam SCHARN. 11 En 
sal niemant Oelten (I. belten) maken van 
scharn opten Hogendijek, noch scharn schieten 
van den Dijck opten Onder-dijck, of zij zullen 
den Eygenaer vanden Dijck eerst vemoegen 
(keur V. Oostzaan den, aO 1644), LAMS 723. -
Vroeger ook elders in N.-Holl. 11 Soe en 
moeter niemant enich scom, noch riet, noch 
hoey setten op die Riede wal, of bysuyden op 
acht voeten naeby (keur V. Enkhuizen, 15de 
e.), Wfri. Stadsr. 2, 220. - Vgl. verder Fri. 
skern, Oost-Fri. en Ndd. scharn, Eng. 
dia!. sc a r n, s har n, Zweeds en Deens 
ska r n, Ono. sc a r n, enz. - Zie MISSCHARN. 



Scharnenven - scheelfte 

Scharnenven, znw. vr. Naam van een stuk land 
te Westzaan, aan de Regel. Nu misschien on
bekend. 11 Nooh scharnenven, Polderl. Westz. 
111 fO 22 V O (aO 1644). 

scharp, bnw.; zie SCHERP. 

Scharpakker, znw. m. Naam van een stuk land 
op de Koog. Thans onbekend. 11 Die scharp
acker, Polderl. Westz. IV JO 414 (aO 1649). 

scharrelen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook: 
om een meisje heendwalen, verkering met 
haar zoeken, zonder dat het nog tot een ver
loving gekomen is. 11 "Heb hij al 'en meisie?" 
"Nee, maar-i is toch zo'n beetje an 'et schar
relen." Ze scharrelen zowat samen, 't ken wel 
gauw an wezen (wellicht zijn ze spoedig ver
loofd). - Zo ook elders gebruikelijk; volgens 
VAN DALE gewestelijk. 

scharremaaien, zw. ww., intr. Daarnaast 
s c har m a a i e n. Een zwaaiende beweging 
maken, met armen en benen, of met enig 
ander voorwerp. 11 Hij scharremaait mit armen 
en bienen. Kijk dat peerd ers scharremaaien 
(als het de poten in buitenwaartse richting be
weegt). Wat loop-je weer te scharremaaien, 
hou je armen stil. Scharrnaai niet zo mit die 
wandelstok. - Evenzo verderop in N.-Holl. 
(BOUMAN 91) en elders. Het woord is samen
gesteld uit het verouderde ww. sc har r e TI, 

heen en weer schuiven (vgl. ook sc ha·r r e
ben e n, DE JAGER, Freq. 1, 562), en m a a i e TI, 

in de zin van de armen bewegen als een 
maaier. 

schat (1), znw. m. Zegsw. Je ben n e 'e n 
s c h a t van d u i zen d d a aid ers, gezegd 
tegen iemand (of iets) die men be el lief 
vindt: een 'kind, een hondje eUiZ. 

schat (11), in de uitdr. s c h atb 0 ven a 1, op 
zijn ergst, alles overtreffende (de Wormer). 11 

Donderdag was 'et druk in de winkel, vrijdag 
nag drukker, maar zondag was 't schat boven 
al. - De oorsprong der zegsw. is niet meer 
bekend. 

schaverottig (met hoofdtoon op rot), bnw. en 
bijw. Oud en stuk, wanhavenig, slordig. 11 Een 
schaverottige tafel. Wat is 'et hier 'en scbave
roUige boel. Die plank is scbaverottig (ver-
1Il0Imd), der moet 'en nuwe in. Wat zien-je 
der schaverottig uit. Hij heb die zaak schave
rottig bebandeld (verwaarloosd). - In de 
Beemster zegt men in dezelfde zin s eh a m
mer 0 t tig (BOUMAN 91). Het tweede lid der 
samenstelling is Ned. rot tig, rot, verrot. 
Het eerste behoort wel bij bet in N.-Holl. 
thans onbekende s c h a b big, s c h a b b e
r i g, armoedig. kaal, eertijds ook schurftig, 
en sc h a b(b e), versleten kledingstuk enz. 
(VAN DALE, KIL., OUDEMANS); v.gl. FRANCK op 
s c h a b b e r i g. 

Schaversven, znw. vr. Naam van een stuk land 
onder Assendelft, in Buitenhuizen. T,hans on
bekend. 11 Schaversven, Polderl. Assend. I 
fO 22 V O (aO 1599). 

schavot, znw. onz. Zie de wdbb. - I) In olie-
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en andere molens. De nauwe doorgang bij de 
trap waardoor men op stelling komt. Meestal 
in verkl. het sc h a v 0 t j e. 
2) In houtzaagmolens (bovenkruiers). Een 
houten beun, waarop het gezaagde hout wordt 
neergelegd vóór het naar de loodsen wordt 
gebracht. 

schede, znw. vr.; vgl. BREISCHEED. 

scheef (I), bnw. Zegsw. Zo sc h e e f as 'e n 
jut (d.i. juttepeer), zeer scheef. - Een 
b eet jes c heef dat juf f e r t wel, ge
zegd om uit te drukken dat het niet hindert of 
een ding wat scheef is, omdat het toch wel 
aan zijn doel beantwoorden kan. 

scheef (11), znw. vr.; zie SCHEEFT. 

scheeft, znw. vr. In verk!. sc hef i e. De 
splinters van de vlas- of hennepstengel, die bij 
het braken en hekelen loslaten; Ned. sc h e e f. 
11 De spinsters trekken de schefies van 'et vlas 
of en stoken die. Indien de voorsz. rolle, tsy 
hoe veel ofte weynig het (sy), te kort komt, 
soo sal sulks moeten worden gesuppleert; dog 
indien het kort maar een vinger breet of twee 
scheeft (is) soo sal daar aan gedaan moeten 
werden op 't minsten 1;.4 deel van een elle, 
Hs. keur op de rolreederij (± aO 1700), 
archief v. Wormerveer. - Zo ook elders in 
N.-Holl. 11 Niemandt by de kaers eenig Vlas 
ofte Kennip te braecken, zwingen ofte heecke
len, noch geen Scheeft by avondt ofte by 
nacht in '] vyer te steeeken ofte branden, opte 
boete ... als voren (keur v. Heemsk. aO 1659), 
LAMS 465. Wert mede gekeurt, dat hem nie
mant en sal vervol'deren zijn as, vlas, hoy, 
stroo, scheeft, puyn, steen ende andere vuylten 
te brengen ende storten op de wegh (idem), 
aId. 466. - Ook de Ned. vorm sc he e f, 
meerv. sc h e ven, is aan de Zaan bekend. 
V gl. verder Oost-Fri. sc hef e, sc h e v e, 
Mnd., Ndd. scheve, Hgd. schebe, Eng. 
s h i v e, 'enz.; zie de wdbb. 

scheefte, znw. vr, Zie de wdbb. - Bij het bil
jarten. Die b a I heb t e ve u I s c h e e ft e, 
te veel effect. - Je hadde je Ibal wat meer 
scheefte moeten geven. Die bal had an de ver
keerde kant scheefte. 

scheel (I), znw. vr.; zie SCHIEL. 

scheel (11), bnw. en bijw. Zie de wdbb. - I) 
Bnw.; zie zegsw. op HANNES, JONGEN, RECHT, 

RUIS, en vgl. SCHELEKIEK. 

2) Bijw. Sc h e e 1 v 0 uwe n, scheef vouwen; 
van linnen en katoen, dat in de fabriek dubbel 
wordt gevouwen, doch zó dat de bovenkant 
wat breder is dan de onderkant. Een koper, 
die niet nauwkeurig toeziet, zal de aldus ge
vouwen stof voor breder houden dan ze wer
kelijk is. 11 Dat linnen is zo breed niet as 'et 
lijkt; kijk maar, 't is scheel 'evouwen. 

scheelf, bnw. Bij timmerlieden. Scheluw. Vgl. 
SCHEELFTE. 11 'En scheleve trap (eell trap met 
een kromming boven of onder). 

scheelfte, znw. vr. Bij timmerlieden, enz. 
Scheluwte, het scheel (scheluw, niet haaks) zijn 
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van balken, enz. 11 De scheelfte van 'en molen
roed (de winsing; zie aldaar). 

Scheelweer, znw. onz. Naam van een stuk land 
in de ban van Westzaanden; thans onbekend. 
V gl. sc he e 1, scheef, wins, niet haaks. 11 Noch 
in scheelweer, Polderl. Westz. II (aO 1629). 

scheen, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook in de vol
gende opvattingen. - 1) Aan een ouderwets 
kabinet of ander dergelijk meubel. Benaming 
voor de smalle, vooruitspringende, meestal ge
beeldhouwde eTl gebogen zijstukken aan 
weerskanten der laden. Men heeft ook kab i
net ten (of I a taf els) met 0 pen sc h e
n en, waarbij de schenen naar buiten gedraaid 
kunnen worden, terwijl zich daarachter ver
borgen laatjes bevinden. 
2) Bij de papiermakerij. In de rol van de 
maalbak. Een soort van ijzeren messen, die, 
evenwijdig aan de as, in de rol zijn gestoken 
en dienen om de papierstof fUn te maken. 
Iedere s c 'h een heeft twee scherpe sneden 
naast elkaar, die de stof snijden, en daar
achter een s tom p e sc h een of ach te r
k e e p, die de stof wrijft. Een ga n g (volledig 
stel) sc tb ene n voor de rol bestaat uit 28 
stuks. Zie ook Groot Volk. Mooienb. I, p!. 18; 
Groot Alg. Mooienb. I, Tab. 3, fig. H, en vgl. 
KUYPER, Technol. 2, 605. - Zie ook KEER
SCHEEN. 
3) In molens met stampers, b.v. in oliemolens. 
Des c h e TI en van d e wen tel a s, uit
stekende houten blokken in de hals van de 
wentelas, die dienst doen bij het malen. - Ook 
elders gebruikelijk. 

scheep, znw. onz.; zie SCHAAP. 
scheer, znw. vr.; zie SCHAAR. 
scheerder, znw. m. Iemand die garen scheert; 

zie SCHEREN 3 b. 11 Item, dat alle de hennip
c1oppers-molenaers, hekelaers, scheerders, 
drijlders, etc .... , idem ook eIken reeder die 
heekelen, drijlen ofte scheeren laet in sijn 
eygen huys, gehouden sullen wesen... naer 
't luyden van de klok het werk absoluyt te 
staecken, Hs. keur (aO 1732), archief v. Krom
menie. 

scheerhek, znw. onz. Op een schip. Een balein 
of lat met drie ringen (of een lat met gaatjes), 
boven op de mast, waaraan de vleugel (wim
pel) of de vlag wordt geschoren, d.i. uitge
spannen en vastgenaaid. - Soms ook alleen 
hek kie (hekje) genoemd. 11 Twee Vlaggen 
en een ige Hekjes tot Vlaggen, Verkopings
Catal. (Westzaan, aO 1787), Zaanl. Oudhk. -
Vgl. SCHEREN 3 a. 

scheerhoek, znw. m. Barbierswinkel; in de 
zegsw. h ij is ze k e rin des c h eer hoe k 
'e wee s t, van iemand die veel nieuwtjes 
weet. 

scheerhout, znw. onz. In de bouwkunde. Be
naming voor de horizontaal langs de staanders 
(juffers) van een steiger geschoren planken, 
die deze met elkaar verbinden. Synon. schakel. 
De kruiszwiepingen dienen verder om de stel-

scheelfte - scheiaal 

lage in verband te houden. 11 Een besteigering 
van voldoende hoogte, van staanders en 
scheerhouten van de beste soort, Bestek (aO 
1888). - Ook in het Stad-Fri. bekend. - Vgl. 
SCHEREN 3 a. 

scheerling, znw. Het touw dat aan drie hoeken 
van een vlieger is vastgemaakt en waaraan het 
vliegertouw bevestigd wordt. - Vgl. bij VAN 
DALE: sc he er I ij n, lijn die zich in twee of 
meer einden verdeelt (als scheepswoord). -
Zie SCHEREN 3 a. 

scheernet, znw. onz. Bij de visserij. Een net 
dat geschoren of uitgespannen wordt, b.V. over 
de gehele breedte van een sloot, om het vis
water af te sluiten en de vis het ontkomen te 
beletten. Sc h eer net ten zijn b.V. de netten 
die bij het plempen worden uitgezet. - Het 
woord is ook elders gebruikelijk. :1 (Wordt 
verboden), dat van nu Voortaan Niemand met 
eenige Scheer-netten als Baars-netten, Bly
netten, Plemp-netten nog Flouwen ofte Bat
netten in Waterland zullen mogen visschen, 
Keuren v. Water!. 23 (einde 17de e.). - Vgl. 
SCHEREN 3 a. 

scheerstokken, znw. m.; zie SCHAARSTOKKEN. 
scheerwiel, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. 

Scheerraam, grote haspel waarop het garen 
voor de schering geschoren wordt. Zie 
SCHEREN 3 b. 

schees, znw. vr.; zie SCHAATS. 
scheet, znw. m.; vgl. BLEEKSCHEET. 
scheg, znw. vr. Verkl. sc h e c c h i e. Een wig

vormig stuk hout; voor verschillende doel
einden (bij timmerlieden, in molens enz.). 11 

Slaan der maar 'en skeg tussen. We moeten 'et 
mit scheggen andrijven. - Ook een dikke snee 
of homp brood. 11 Geef me nag maar 'en 
schecchie. - Zo ook elders in N.-Holl. (BOU
MAN 92). In W.-Friesl. is een s keg ook een 
scherpe kin, bij oude mensen. 11 Hij krijgt al 
een skeg (De Ned. Taal 6, 212). - Ook voor 
neus. 11 Hij heb 'en kromme scheg. Wat 'en 
skeve skeg. - Zo ook te Amsterdam. - Ned. 
sc h e g(g e) is het getimmerte dat als een punt 
voor de voorsteven van het schip uitsteekt en 
tot steunpunt dient voor de boegspriet; zie 
verder de wdbb. wat betreft de verwante 
woorden in andere talen. - Vgl. SCHEGHOUT. 

scheghout, znw. onz. Bij timmerlieden. De 
houten wig, waarmee de beitel in een schaaf 
wordt vastgezet. Vgl. SCHEG. - Synon. keghout, 
peghout en pleghout. 

schei (uitspr. skaai), znw. vr. In oliemolens. 
Een langwerpig, wins blok hout, dat tussen 
losheitel en slagbeitel, en tussen kussen en 
slagheitel wordt geplaatst en deze van elkander 
scheidt om de slijtage te verminderen. Vgl. 
LAAD en zie Groot Volk. Moolenb. 111, pl. 3 
en 5. 11 43 Schayen, 11 Kussens, 30 à 40 
Wiggen, Invent. oliemolen (aa 1796), Zaanl. 
Oudhk. 13 Voorslagscheyen (d.i. scheien voor 
het voorslagsblok), idem (aO 1855), aldaar. 

scheiaal, znw. m. Bij vissers. Zekere soort van 
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aal, die door de kiezels kruipt en daardoor 
strepen of striemen op de rug heeft. 

scheiboter, znw. vr. Boter, gemaakt van de 
melk, die de koe geeft in de eerste week dat 
zij weder in het land loopt, in welke tijd dik
wijls ook nog hooi gevoerd wordt. De sc h e i
boter staat dus in tussen hooi- en gras
bot e r. - Evenzo elders in N.-Holl. (0. 
Volkst. 2, 176). 

scheid (uitspr. skaait), znw. onz. Grel1sschei
ding. Thans sohijnt onder deze naam alleen 
nog bekend te zijn het scheid tussen Krom
menie en Assendelft. 11 Onder expresse con
ditie, dat Breedweers-sloot het scheyd sal 
wesen tusschen het Vierendeel van Zaardam 
ende het Kooger Vierendeel, Priv. v. Westz. 
313 (aO 1634). De sloot die is gelegen langens 
de Clamdijk op het scheyt tusschen Crom
menie en Assenddft, Hs. (aO 1700), archief v. 
Krommenie. (Een grafstede) leggende op 't 
scheyt van de ouwde en nieuwe kerk, Hs. 
boedelscheiding Honig (aO 1755), verz. Honig. 
- Evenzo elders in Hall. 11 Op 't Scheyt van 
Scha1ckwijok en Haerlemmer-liede (VAN SAN

TBN), Priv. v. Kennemerl. 264 (aO 1646). - In 
sommige delen van Z.-Holl. spreekt men nog 
van ,het s c hei d van een stuk land. - V gl. 
BANSCHEID. 

scheiden (uit spr. skaaia, schaaia; in de War
mer schaida), st. en zw. ww. (skee, askéda of 
askéja, en skaaida, askaaida). Zie de wdbb. 
en vgl. SCHEI, SCHEID, SCHEIBOTER, enz. 

SCheipenning, znw.; zie SCHIJNTPENNING. 

scheisloot (uit spr. schaaisloot), znw. vr. Grens
sloot; ook als benaming van een bepaalde 
sloot onder Jisp. 

schel (I), bnw. Zie de wdbb. - Ook van de 
lucht gezegd, als men geluiden op verre af
stand kan boren. 11 Wat is de lucht schel; der 
kon wel ders regen komme. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 92). 

schel (11), znw. vr.; zie een zegsw. op HEIEN. 

schelbag, znw. vr.; zie BAG. 

schelden (I), st. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook: 
berispen, knorren geven, kijven. 11 De juf
frouw scheldt de bele dag (zij heeft op alles 
wat de meid doet iets aan te merken). Staan 
zo niet te skelden. - Ook in het Mul. en in de 
17de e. (b.v. in de Staten-bij:bel) komt het 
woord in deze bet. voor, die thans in de 
algem. taal verouderd is. - Vgl. SCHELDEN Il. 

schelden (11), znw. onz. Berisping, knorren. 
Zie SCHELDEN ,I. 11 Ik heb schelden 'ehad, om
dat ik in 'et water 'elegen heb. Wat zeI jij 'en 
schelden krijgen. - Zo ook elders in N.-Holl. 
(Taalgids 6, 310). 

schelekiek, znw. m. en vr. Scheelkijker; meest 
als scheldwoord. n Limke schelekiek. 

schelen, zw. ww. Zie de wdbb. - 't Sc h e e 1 t 
men i k s (of 't sc h e e 1 t mij n wat), het 
kan mij niets schelen, ik stoor er mij niet aan. 
Zie een zegsw. op BAREND. - Vgl. VERSCHELEN. 

schellen, zw. ww.; vgl. de u r t jes eh e I 
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doe n op DEUR I. 
schelletje-trek, znw.; in de uitdr. sc he 1-

1 e t j e-t rek doe n, aanschellen zonder bood
schap, beldeurtje doen. Synon. deurtje-schel 
doen, kloppertje maken. 

schelm, znw. m.; zie een zegsw. op MOND. 

schelp, znw. vr.; zie SCHILP. 

schelrad, znw. onz. In een oliemolen. Een rad 
dat na elke 50 slagen van de hei een schel in 
beweging brengt. Zie de afb. in Groot Volk. 
Moolenb. I, pI. 20, en vgl. verder KRAB 2. 

scheluwte, znw. vr.; zie SCHEELFTE. 

schenkel, znw. m.; zie SCHINKEL. 

SChep, znw. m. In verkl. sc h e p p i e. Zie de 
wdbb. - In pelmolens noemt men de hoeveel
heid gort, die aan arme mensen wordt weg
gegeven, altijd een sc he p pi e, of het een 
grote of een Ueine, of ook wel meer dan één 
schep is. 11 Geef die vrouw maar 'en scheppie. 
- Ook het meel, waarvan de pelders met goed
vinden van de patroon in de hut knop of fut 
bakken, heet het s c h ep p i e. - Zie ook 
SCHUP. 

schepel, znw. onz. Zekere maat; zie de wdbb. 
- Zegsw. E ris een gat in 't s c h epe I, 
bij pelders gezegd voor: er is geen zaad meer, 
de garst is op. 

schephout, znw. onz. In oliemolens. Een stuk 
hout waarmede het gemalen zaad, dat meT! 
boven de vuister warmen wi!, uit de meelbak 
wordt opgeschept. 

sChepkuip. znw. vr. In papiermolens. De kuip 
waaruit het fijne papier geschept wordt; in 
tegenstelling met de bar d k u i p voor het 
'bordpapier. 11 Waarop men overging tot het 
benoemen van die Commissie, gaande de 
stemming by de Scbepkuipen, die ieder 
moolen had, zo dat by ieder zo veel stemme 
wierdt aangetekent als de stemmer Schep
kuipen by zijn maaIen had, J()Iurn. Jacob 
Honig, 25 Nov. 1800. - Bij dezelfde stemming 
golden twee bordkuipen samen voor één stem. 

Scheppenmad, znw. Vl'. Naam van een stuk 
land te Assendelft. Thans onbekend. 11 Schep
pen madt, Polderl. Assend. I jO 118 (aO 1600). 
- Vgl. SCHEPPENVEN. 

Scheppenven, znw. vr. Naam van een stuk land 
te AsseooeIft. Thans onbekend. 11 Hillegont 
Jans, Scheppen ven, Maatb. Assend. (aO 1633). 

SChepper, znw. w.; vgI. WATER-, WOOSSCHEPPER. 

scheren, st. ww., trans. en intr. Zie de wdbb. -
1) Een oppervlakte glad of kaal snijden. In 
verschillende, ook in algem. taal bekende op
vattingen. - a) Van haar en baard. Baard
schrappen; vgI. KRABBESCHFREN en SCHEER

HOEK. - Zo ook zegt men: Hij skoor de gek mit 
me. - b) Van het gras. Maaien. II Het gras 
'scheren. - c) Van heggen, bomen enz.; zie de 
wdbb. - d) Bij vissers. Van aal en paling. De 
vinnen afsnijden, nadat de huid is afgetrok
ken. 11 De paling schoon scheren. - Vgl. Oost
Fri. à I sc h ir e n, aal reinigen und auf
macJun ader ausweiden (KOOLMAN 3, 127 b). 
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2) Afdelen, afscheiden. Synon. schoren. 11 Een 
,kamer in tweeën scheren door een schot. -
Evenzo in Oost-Friesl. (KOOLMAN 3, 114 b). -
Vgl. AFSCHEREN, SCHERING I en SCHAAR 11. 
3) Spannen. - a) Van touwen; vooral van de 
touwen waal1mede een schip dwars over bet 
warer aan de wal wordt vastgemeerd. 11 Langs 
de baan (voor een hardrijderij) worre touwen 
'esohoren om het volk van de baan te houwe. 
- Scheer maar 'en touw an de boeg nê die 
verste paal. Meede sullen geen gl100te schee
pen bewesten de Zuyderhaeven mogen leggen 
met geschooren touwen, die de haeven soude 
kunnen versparren, Hs. keur v. Westzaanden 
(± aO 1730), archief v. Wormerveer. - Evenzo 
van netten die uitgespannen worden, latten 
die langs palen gespijkerd worden om deze te 
verbinden, enz. - V gl. SCHEERHEK, SCHEER

HouT, SCHEERNET, SCHEERLING -en SCHAAR I. -
b) Bij de weverij. Het garen van de klossen op 
het scheerwiel winden en zodoende de schering 
gereed maken. Vgl. ook GANG 2 en VITS. 11 Ik 
heb al dertig gangen 'eskoren. En sal mede 
van nu voort aen sich niemant vervorderen 
om savonds naer achten te mogen dreylen off 
scheeren . .. off sullen moeten hebben een 
behoorlijcke luchter off lantaren, Hs. keur 
(aO 1687), archief v. Krommenie. - Vgl. 
SCHEERDER, SCHEER WIEL, SCHERING II en OM

SCHEREN. - c) Bij de visserij. Een net spannen 
om een leger van takken. 11 Is vastgestelt ... 
als alleen, dat de Beugel sal mogen werden 
gebruyckt, ten tijde dat imant van de Inge
seetenen by den Herfst of Win~er, tenminsten 
naar primo October, syne tacken vangende en 
opgehaalt wesende, in de daar om geschooren 
zeegen de beslooten vis daar meede uyt te 
scheppen, sonder meer, Hs. keur (aO 1754), 
archief v. Assendelft. 
4) Van molenwieken. Scheef zijn, niet recht 
staan. il De wieken scheren effen (zij staan 
even scheef). 

schering (I), znw. vr. Een afscheiding tussen 
twee percelen, t.w. een heg, een hek of een 
schut. Soms ook: het touw waarmede iets 
afgebakend wordt. Synon. schoring. Zie 
SCHEREN 2. 11 Onze erven bennen door soherin
gen of'epaald. - Zo ook elders in Kennemer
land. - In Oost-Fries1. zegt men in dezelfde 
zin s c har din g; evenzo Ofri. ska r din g, 
Mnd. sc har din g. - V gI. SCHERINGWERK. 

schering (H), znw. Vf. Bij de weverij. Het garen 
dat, na op het scheerwiel geschoren (d.i. uit
'gewonden en gesplitst) te zijn, op beide bomen 
van het weefgetouw wordt gespannen en aldus 
de lengtedraden van het weefsel vormt. Zie 
SCHEREN 3 b. Het woord is algemeen Nedel'l.; 
elders spreekt men ook van ket tin g. 

sCheringwerk, znw. onz. Bij de huisbouw. De 
gezamenlijke stijlen en regels, waardoor het 
gebouw in vertrekken wordt afgeschoten, en 
die daarna met delen worden bekleed. Vgl. 
SCHERING I. 11 Het gebouw geheel en al in te 

scheren - schichtig 

delen volgens tekening met stijlen en regel
werk ... ; dit scheringwerk te beschieten met 
17 -streeps vurenhout, geschaafd, geploegd en 
gemest, Hs. bestek (Wormerveer, 19de e.). 

scherm, znw. onz. Zie de wdbb. - Vroeger ook 
sc her m t, blijkens de volgende plaatsen, 
waar sprake is van de schermen aan weers
kanten van de waterloop bij een watermolen. 
11 Item men sal twee schermten van goede 
stijve deelen maken, soo hoogh alst boveneynd 
komt va nt scheprat, wel dicht genaeyt ende 
gespijckert; men sal die schermten wel berib
ben met v,ieren balckjes, Hs. bestek water
molen (aO 1634), archief v. Assendelft. Aen 
beyde buytensyden vande groote sloven hel
lingen te maken van carvie,lplancken ... , op
dat het water buyten ter syden sonder ver
hinderinge wel offschieten mach; die scherm
ten sullen op die kanten vande hellingen staen, 
mede wel dicht daer op gewrocht omt spillen 
vant water, idem. - Ook een dergelijke af
schutting van in het water geslagen delen naast 
een s,luis, om het water te beletten achter de 
sluismuren te dringen, heet in de waterbouw
kunde scherm. 

scherp, bnw. en bijw. Daarnaast ska r p. Zie de 
wdbb. 11 Zo'n sdharp mes. Hij hoort niet 
skarp. Voorwaer, 't gingh 'er soo soharp af 
dat Vronen na die tijt (t.w. de verwoesting) 
noyt weder heeft mogen opkomen, SOETEBOOM, 

S. Arc. 76. - Evenzo als znw. 11 Hij hadde de 
Paerden met scharp beslagen, en... nieuwe 
Ys-sleden doen maken, SOETEBOOM a.w. 583. 

sc hessen, zw. WW., intr. Uitscheiden, ophouden 
(Assendelft). 11 Nou hoor, ik sches. Kom, 
jongens (kinderen), schessen hoor, en te koe(t)s 
(naar bed)! - Vgl. Mnl. cessen, chessen, 
ophouden; Fra. ces ser, Lat. ces sar e. -
Ook te Zaandijk bekend. 

scheur, znw. vr.; zie een zegsw. op HUIS, en 
vgl. de samenst. OMSCHEUREN, SCHAMSCHEUR, 

WINDSCHEUR. 

scheuren, zw. ww.; zie een zegsw. op KLOMP en 
KOP, en vgl. BESCHEUREN. 

scheut, znw. m. Zie de wdbb. Ook: schoot, 
pijnlijke steek. 11 Kiespijn mit soheuten is 'et 
ergst. Deer 'krijg ik weer zo'n scheut in me zij. 
- Ook elders in Holl. 

schichter, bijw. Daarnaast ski ft e r. Schichtig, 
schrikachtig; van paarden. Alleen in verbin
ding met k ij ken. 11 Wat kijkt dat peerd 
skifter. - In dezelfde zin zegt men ook 
sc h i c h ter i g (de Wormer). - Vgl. SCHICH

TIG. 

sChichterig, bijw. Hetz. als schichter; zie aldaar. 
schichtig, bnw. en bijw. Daarnaast ski f tig. 

Zie de wd'bb. 11 Een schiftig peerd. - Ook: 
haastig, beweeglijk. 11 Die jongen is zo skiftig, 
i ken gien ogenblik stilzitten. Je hebbe 'et 
deksel vast wat schichtig op'emaakt (open
gedaan), dat 'et scharnier los'esprongen is. -
Ook bij de 17de-eeuwse Hollanders komt het 
woord herhaaldelijk voor in de zin van haastig, 
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driftig, plotseling; zie OUDEMANS 6, 163. -
Vgl. SCHICHTER. 

schiebes, bnw. In de uitdrukking sc h i e bes 
we zen, weg zijn; inzonderheid van kinderen: 
te bed zijn. 11 Ziezo, de kinderen benne schie
bes. Hij is schiebes (heeft zich uit de voeten 
gemaakt). - Het woord is ontleend aan het 
Bargoens en oorspronkelijk uit het Hebreeuws 
afkomstig; zie AVÉ LALLEMAND, Gmmerthum 
4,599. 

sch iel, znw. vr. Daarnaast b rei s c h iel. Bij 
vissers. Een kort, rond staafje van palmhout 
of riet, dat gebruikt wordt bij het breien der 
netten. Men breit de visnetten met een schiel 
en een naald, waarbij de mazen met de naald 
op de schiel worden gelegd. De breischiel doet 
dus de dienst van een der breipennen bij 
ander breiwerk. 11 Eene partij breischielen, 
Verkopings-Catal. (aO 1884). - Het woord 
behoort bij het Ned. ww. sc hel e TI, schei
den, en zou in de algem. taal sc he e I luiden, 
doch is alleen bekend in de hier vermelde 
dia!. vorm. 

schier (1), bijw. Bijkans. Zie de wdbb. 11 Ik ken 
'et skier niet geloven. - Z'eer vaak ook in 
vraagzinnen in de betekenis misschien, soms. 
Sc h ier heeft dan niet de nadruk. 11 Wil-je 
schier alles hebben? Heb ik 'et schier 'edaan? 
Heb-je 'et schier al 'ehoord? ,Is dat schier voor 
mijn? Waar (was) Jan der schier bij? - Ook 
zegt men: "Ik zou 'et niet doen, schier!" als 
men twijfelt of iemand het gegeven bevel enz. 
wel zal opvolgen, en hem wil raden niet in 
gebreke te blijven; dus zoveel als: "wil-je het 
niet doen schier". - Evenzo elders in N.-Holl. 
(Taalgids 6, 310). 

schier (H), bnw. Grauw. Thans verouderd. Vgl. 
ROODSCHlER en SCHIER lIL 

schier (lIl), znw. vr. Bij vissers. Zekere soort 
van aal: beste paling met zwarte rug en helder
witte buik; zogenaamde witte palingen. 11 We 
hebben veul schier 'evongen. De helft is 
schier. - In dezeUde zin in Oost-Friesl. 
sc h î r ft I (KOOLMAN 3, 127). 

Schiermonnikoog, znw. Naam van zeker pad te 
W.-Zaandam, naast Am e I a n d. Het voLk 
spreekt meestal van S c h i mme I k oog. 

schietbotten (uitspr. skietbàtta), zw. ww., intr. 
Een wijze van knikkeren. Van de beide spelers 
werpt een zijn knikker tegen een muur. De 
ander doet evenzo, maar moet zorgen, dat 
zijn knikker, na de muur te hebben geraakt, 
de eerste knikker treft. Gelukt dit, dan is hij 
winner. Soms wordt er om knikkers, soms ook 
om centen gespeeld. - Het spel wordt ge
woonlijk zo gespeeld, dat de beide knapen 
achtereenvolgens een knikker tegen de muur 
doen stuiten, waarbij de tweede tracht de zijne 
zo dicht mogelijk bij die van de ander te doen 
liggen. Hij mag dan kiezen of hij met zijn 
knikker op deze schieten wil of niet: in geval 
hij raakt, is de knikker voor hem; anders ver
liest hij er een. Degeen die het eerst naar de 
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muur werpt "geeft bot". - Zie SPANBOTTEN 

en BOTTEN. 

schieten, st. ww., trans. en intr. Zie de wdbb. 
Vermelding verdienen de betekenissen: - a) 
Een sloot sc h iet e n, graven. 11 Mits dat 
den voorsz. Ysbrant Arentsz. sijn stijfselwater 
sal laten loopen in dat niewe geschooten 
slootgen, Hs. T. 242" f O 83 rO (Jisp, aD 1618), 
provo archief. - Vgl. SCHOT. - b) Van melk. 
Hotten, niet gekookt kunnen worden (Assen
delft). 11 De meLk sohiet. Geschoten melk. -
Evenzo spreekt men in het Stad-Fri. van het 
g a ars c h iet e n van d e mei k, voor 
schiften (0. Volkst. 2, 178). - c) Als benaming 
van een wijze van knikkeren, waarbij twee 
jongens beurtelings naar elkaars knikkers mik
ken. Wie raakt, wint een knikker. Vandaar 
ook e e s j e-s c h iet, k 1 0 e t j e-s c h iet en 
schietbotten; zie die woorden. Vgl. ver
der UITSCHIETEN, VERSCHIETEN. 

sChietertje (I), znw. onz. Zeker insect. Slliker
gast, zilvervisje. Lat. Lepisma saccharina L. 
(SNELLEN V. VOLLENHOVE, Gelede Dieren 125). 
11 Die kas zit vol schietertjes. Er komt 'en 
schietertje uit 'et boek. - Ook VAN DALE ver
meldt sc h iet e r, mot. Evenzo heeft HADR. 

JUNlUS, Nomenel. 58 b: "Blatta, tinea, B. 
Motte, schieter" en KIL.: "s c h iet e r, 
sc h i e t-w 0 r m ken, mot t e, blatta, linea". 

schietertje (I1), znw. onz. - 1) Kort, tot de 
heupen reikend flanellen hemdje. Synon. 
boefje. 
2) Kort jasje, jekker. Synon. vrijschijtertje. 
Misschien moet s c h iet e r t j e verklaard 
worden als de oude uitspraak "an sc h ij te t
t i e; dit ware een begrijpelijke naam voor het 
onderste kledingstuk. Wellicht ook is het een 
afkorting van v r ij s c h ij ter t j e. 

schiethout, znw. onz. In een bakkerij. Bena
ming voor een der rechte stukken hout, die, 
be/worlijk natgemaakt, aan de kant van de 
oven worden gelegd om het aanbranden van 
het brood te voorkomen. De s c h i e t
h 0 u ten zijn gewoonlijk 2 m lang, 1dm breed 
en 6 cm dik. 

schietlast, znw. onz. Term bij het opgeven van 
de laadruimte van een pakhuis. De ruimte 
benodigd voor de berging van een last zaad, 
rijst enz., als men gelegenheid wil houden om 
het opgeslagene te verschieten. Geeft men de 
inhoud van het pakhuis dus op in lasten, dan 
is het aantal daarvan groter dan wanneer men 
het in schielllasten doet. 11 Een pakhuis van 
300 schietlasten. 

schietschuit, znw. vr. Zeker soort van vaartui!?; 
zie de wdbb. - Overdrachtelijk ook van een 
persoon die lang en mager is. 11 't Is 'en lange 
schietschuit. 

schifter, bijw.; zie SCHICHTER. 

schiftig, bnw.; zie SCHICHTIG. 

schijf, znw. vr.; vgl. PLEISCHIJF. 

schijfloop, znw .. m.; vgl. STEENSCHIJFLOOP en 
zie op BONKELAAR. 
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sChijnen, st. WW.; vgI. VERSCHIJNEN. 

SChijntpenning, znw. onz. Naam van een stuk 
land onder Assendelft. II Tschijtpennig aen de 
weeh; 'Tschijntpennig daer ten ende, Polderl. 
Assend. I JO 33 rO (aO 1599). Tschijntpeninck 
aen de weoh; Tschijntpeninck ten enden daer 
aen, aid. Il f O 33 r O (aa 1600). In de latere 
polderleggers heet het stuk Sc h ij t P e n
ni n g. In 1770 wordt het vermeld als de 
S c hei pen n ing. Tegenwoordig staat het 
onder die laatste naam bekend. De bet. van 
het woord is niet duidelijk. 

sChijt, term bij het koten; zie KOTEN 1. 
sChijtebalie, znw. m. Scheldnaam voor een 

flauwe jongen. Synon. bangschijter. II Zo'n 
schijtebalie! - Vgl. VEEGTEBALlE. 

schijten, st. WW.; zie een zegsw. op PIETERSELIE 

en vgI. WEGSCHIJTEN. - Zegsw. Hij 8 c h ij t 
n iet voo rel ven, end a nis 't nog 
dun, gezegd van iemand die zeer gierig is. 

sChijter, znw. m.; zie BANGSCHIJTER en SCHIE

TERTjE 11 en vogi. VRIjSCHIjTERTjE. 

Schijtpenning, znw. onz. zie SCHIJNTPENNING. 

schik, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: fatsoen, dat 
wat past, in enkele uitdrukkingen. Met 
sc hik, gevoeglijk, met fatsoen. Meestal met 
een ontkenning. I1 Dat ken-je mit schik niet 
doen ('t past niet, dat ge dat doet). As jij 'et 
'em vrage, ken-i met schik geen nee zeggen. 
Nou, die uitnodiging ken-je mit schik an
nemen. - Ook, met de ontkenning: kwalijk, 
nauwelijks. 11 Hij ken mit schik niet lopen. Ik 
ken mit schik niet uit me ogen kijken. -
Zegsw. La n gen sm a I sta a t ni e m e n
dal; kor ten dik, dat heb ge e n sc hik 
(dat staat niet); maar middelmaat: 
pronk op straat! Vgl. KOOLMAN 3, 121a. 
- Zie de samenst. GOEDSCIlIK, KWAAD SCHIK. 

schikken, zw. ww.; vgl. BESCIIIKKEN. 

schil, znw. vr.; zie SCHILHENNEP en vgl. PEULE

~CKILTJE. 

schil hennep, znw. m. Daarnaast ook des c h i 1. 
De vrouwelijke hennepplant, zaailing, Hgd. 
hästling. - Vg1. HENNEP. 

schilp, znw. vr. Daarnaast s kul p, sc h u I p. 
Schelp. 11 Breng weer nuwe schilpen in de 
tuin. Aan 7 hoed (zekere maat) schulp à 44 
stuiv., met de vragt, f 20: 5, Hs. (midden 
18de e.), verz. Honig. - Evenzo in samenst., 
b.V. sc h i I p mol e n, molen waarin schelpen 
gemalen worden. De thans gesloopte schilp
molen te Wormerveer heette deS c h i I p. 

schilpblok, znw. onz. Bij timmerlieden. Het 
zware blok waarop het hou! wordt geschilpt. 
Het s c h i I p blo k heeft twee naar boven 
uitstekende zijstukken (wan gen), waartus
sen het zaaghout gelegd en met een wig vast
gezet wordt. 11 1 Schilpblok met zware ijzeren 
Band, Invent. molenmakerij (aO 1846), Zaanl. 
Oudhk. - Vgl. SCHILPEN. 

schiloabo"lr, znw. T11. Man die schUpen ver
koopt (voor tuinen enz.). Vgl. SCHILP. 

schilnen, zw. ww .. trans. Bij timmerlieden en 

schijnen - Schinkel dijk 

houtzagers. Het hout overlangs in stukken 
snijden met de schilpzaag, Ned. schulpen. Men 
schilpt gewoonlijk bij fijner werk, b.V. om de 
kleinere stukken voor de molenmakerij (vuis
ten enz.) uit een blok bout te snijden. Naar 
gelang van zaken doet men slechts een snede 
of wel meerdere sneden. - Evenzo in het 
Oost-Fri. en Ndd. schulpen, schülpen; 
zie KOOLMAN 3, 156 b. - Vgl. SCHILPBLOK, 

-RAAM, -ZAAG en AFSCHILPSEL. 

Schilperoord, znw. onz. Naam van een hoek 
land te Zaandam, waar in de 16de eeuw een 
nieuwe houthaven gegraven werd (SOETEBOOM, 

S. Arc. 650). Vgl. KATTEGAT. - Elders is 
S c h i I per oor t als geslachtsnaam bekend. 

schilpmolen, znw. m.; zie SCHILP. 

schilpraam, znw. onz. Het kleinste der drie 
zaagramen in een houtzaagmolen, Ned. schulp
raam. Zie Groot Alg. Mooienb. I, pl. 53. Voor 
het grote raam worden de grove balken ge
bracht; in het schilpraam worden de fijnere 
stukken op hun plat gezaagd (geschilpt). 

schilpzaag, znw. vr. Bij timmerlieden en hout
zagers. Een liggende zaag, in een raam, waar
mede hout in de lengte wordt doorgezaagd, 
Ned. schulpzaag. Zie SCHILPEN. ti 1 Schilpzaag 
en raam; ... 2 Schilpzagenblaadjes (getande 
bladen voor de schilpzaag), Invent. molen
makerij (aa 1846), Zaanl. Oudhk. 

schinkel, znw. m. Zie de wdbb. - In verkl. 
sc h i n kei t j e. Bij molenmakers. Een plat 
ijzeren plaatje met gaten, om iets vast te 
leggen. Vgl. SCHINKELBAND. - Ook als naam 
van stukken land te Assendelft, tussen Vliet 
en Bloksloot. 11 Die schinckelen, Polderl. As
selld. I fO 93 rO (aa 1600). De g1'oote (c1eyne) 
schinckel; Mary Engels, genaemdt de Schinc
keI; Maatb. Assend. (aa 1635). V'gl. SCHINKEL

DIJK. Ook elders in N.-Holl. is het woord 
eigennaam; vgl. b.V. het water de Sc h i n keI 
bij Amsterdam, en twee dijken bij de Jewel
polder nabij de Zijpe, die de N oor d- en de 
Z u i d-S c h i n keI heten. Zie verder soort
gelijke benamingen op KNIE, BEEN en TONG. 

schinkelband, znw. m. Ook sc hen k e 1-
ban d. Bij molenrnakers. Platte of vierkante 
üzers, die ten getale van vier om een stijl of 
enig ander stuk hout, dat men versterken wil, 
worden gelegd en die door middel van schroe
ven of spülen aan elkaar worden bevestigd. 
Vgl. SCHINKEL. 11 Schinkelbanden met schroe
ven heten ook wel schroefbanden, die met 
spijlen spijlbanden. 

Schinkeldijk, znw. m. Naam van de dijk langs 
de oostelijke oever van de Zaan, van Zaandam 
tot het Kalf. De oudste vermelding is van 
aO 1414: Schinckeldijck, v. MIERIS 4, 318. -
Ook elders in Holl. komen s c h i n k e 1-
d ij ken voor; het zijn meestal binnendijken 
die aan een zwaardere zeedijk aansluiten en 
daarmee een hoek vormen, die dus als een 
schenkel zijn aangeheoht; zie Inform. 654. Vgl. 
verder SCHINKEL. 



schinkelen - schoen 

schinkelen, zw. ww., intr. Hard lopen, rennen. 
Zie synon op KIELEN 11. Hij ken lekker schen
kelen. - Het woord is afgeleid van se h i n
kei, sc hen kei, dijbeen, en is dus letterlijk: 
zijn schinkels (snel) bewegen, benen maken; 
vgl. DE JAGER, Freq. 1, 577. 

schinster, znw. m. Schijn, glinstering, vleug. 
Alleen in de uitdr. erge n's een sehin
st e r van zie n. 11 Ik heb er 'en schinster 
van 'ezien (iets, een vleugje, een schemer). 
't Was al haast voorbij, maar ik zag der nag 
'en schinster van. - Zie SCHINSTEREN. 

schinsteren, zw. ww., intr. Glinsteren, schitte
ren. 11 Wat schittert dat bevroren raam, nou 
er de zon op schijnt. Ik zien in de verte licht 
'Schinsteren. Dat verguld schinstert voor je 
ogen. - Zo ook elders in N."Holl. (BOUMAN 92; 
DE JAGER, Freq. 2, 495). Het woord is verwant 
met sc h ij ne n. - V gl. GESCHINSTER. 

schinsterig, bnw. Glinsterig, schinsterend. Zie 
seHINSTEREN. 11 Zo'n schinsterig kleed mit 
gouddraad zou ik niet op me tafel hebben 
willen. Ook: schemerig, wazig, zo dat men 
niets meer onderscheiden kan. 11 't Wordt zo 
schinsterig voor je ogen. 

schinstering, znw. vr. Glinstering, flikkering. 
Zie SCHINSTEREN. 11 De zon schijnt zo fel op 
de snouw (sneeuw): de scbinstering doet je 
zeer an je ogen. Ze benne nag niet te bed, ik 
zien nag 'en schinstering van licht. 't Keersie 
gaf maar 'en flauwe schinstering. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (BOUMAN 92; DE JAGER, 
Freq. 2, 45). 

schip, znw. onz. Zie de wdbb. Te Oostzaan in 
verkl. soms skippie. - Zegsw. Het is een 
sc hip van b ij leg, er moet bijgepast wor
den, er moet geld bij. Het beeld IÎs waarschijn
lijk ontleend aan een koopvaardijschip (of 
walvisvaarder), dat met verlies voor de rederij 
voer; men kan echter ook denken aan het 
bouwen van een schip, waarvan het bestek niet 
uitkomt. - 't 1 s het s c hip van Sin t e 
Kar n u i t e, schertsend gezegd van iets dat 
niet gereed komt, aan welks voltooiing men 
twijfelt. Ongetwijfeld een vervorming van het 
uit de vroegere litteratuur welbekende se hip 
van Sint Reinuit (of Sint Annuyt), 
waarop alle geldelozen en verkwisters een 
plaats vinden. Zie HARREBOMEE 3, 329; KALFF, 
Lied in de ME. 464 vlgg.; VERWIJS, Van 
Vrouwen ende van Minne, XXIII vlgg. - Zie 
nog een zegsw. op UITRESTING. 

sChipper, znw. m. Zegsw. A I I e v r ach t 
1 i e h t, zei des e hip per, e n hij gooi de 
zijn wijf overboord. Vgl. MEYER, O. 
Nederl. Spreuken 23 en HARREBOMEE 3, 252. 

Schipperslaan, znw. vr. Naam van een pad op 
de Koog. V gl. LAAN I. 

schit, znw. vr. Kool van lange of losse turf, die 
spoedig tot as vergaat. Te Assendelft spreekt 
men ook van s chitk 0 1 e n. 11 Je hoeve die 
'Sehitten niet uit te doven, dat's toch niks 
waard. Ik heb geen kooItje, maar er leit nog 
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wel wat schit in; zeI ik dat maar in je test 
doen? (In een schommelrijm:) As de bruid van 
Laaie of komt, dan leggen ze grote vuren an, 
van hitten en van schitten, daar gaat de bruid 
bij zitten (vg!. verder op HITTE). - Onder 
s c hit als brandstof verstond men oorspron
kelijk niet losse turf, maar gedroogde koe
mest, die evenals turf aan rechthoekige stuk
ken werd afgespit en gebrand. In deze zin 
komt het woord <bij KIL. wor: "s eh i t t e, 
Holl. Fris. Flandr. foria, stercus liquidum: & 
stercus bovinum sive bovilIum, fimus vacci
nus, quo siccato cespitum loco in focis passim 
utuntur". Zie over dit branden van koemest 
eertijds in N.-Holl. op SCHOK. - In de eigen
lijke zin van koedrek is 'S e hit nog in Z.
Nederl. gebruikeliJk (SCHUERMANS 590). Ook in 
het Ags. is s c i t t a drek. Het woord behoort 
bij het ww. s eh ij ten. V gI. seHITTERIG en 
SCHITTELJACHT. 

schitkool, znw. vr.; zie seHIT. 
schitteljacht, znw. vr. Klein grut, kriel (de 

Wmmer). 11 Dat is schitteljacht (b.v. van zeer 
kleine aardappels gezegd). - Vgl. SCHITTERIG. 

schitterig, bnw. Bescheten; van koeien of 
schapen, die zich bevuilen. - Vgl. seHIT. 11 Wat 
is die koe schitterig. Skêpen benne vaak schit
terig. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 92). 
In het Oost-Fr. kent men het ww. sc h i t
ter n, dun en snel schijten, met drek be
spatten en bevuilen (KOOLMAN 3, 129). 

schobbeien (uitspr. skàbbala), zw. ww., trans. 
Schommelen, in beweging brengen, inz. van 
water. 11 Je moete schobbeien, of de bot gaat 
dood (het water in de visschuit in beweging 
houden). Gelijck als een modderighe grondt 
van een weynigh schobbeiens des waters ont
roert wOl'dt: AIsoo wort ooek een verander
liok mensoh om een weynigh aenspreeckens 
verstoort, SCHAAP, Bloemt. 154. 

schobbig, bnw.; zie SCHUBBIG. 
schodder, znw. m. en vr. Iemand die schoddert 

of schuddend loopt. Zie SCHODDDEREN. 11 Kijk 
ers, wat 'en schodder deer ankomt. Zo'n dikke 
schodder (een schommelende vrouw). 

schodderaar, znw. m. Hetz. als schodder. 11 

't Is 'en rare schadderaar (hij loopt raar). 
sChodderen, zw. ww., intr. - I) Schuddend 

lopen; van dikke mensen en kinderen. 11 Ze 
schoddert as 'en gans. Loop toch niet zo te 
schadderen. 
2) Hard lopen, maar met het bijdenkbeeld dat 
dit schuddend en schokkend gaat. Vgl. AF
SCHODDEREN. Het woord is een freq. van 
seh u d den. 

Schoegors, znw. onz.; zie KOEGORS. 
schoen, znw. m. Zegsw. Hij zo e k t I a n g 

n a zij n se hoe n e n, hij is lui. - In peIIe
rijen en meelmolens. De langwerpige, aan één 
kant open bak onder het kaar van de maal- ot 
pelstenen, waarin het graan enz. dat gemalen 
of gepeld moet worden neervalt. De sc hoe n 
wordt in een schokkende beweging gebraCht, 
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zodat het gemaal langzaam op de steen loopt. 
- Evenzo vindt men een sc hoe n boven de 
harpen in pellerijen en boven de builkist in 
verfmolens. De bak heet zo, omdat hij in vorm 
enigszins op een schoen gelijkt. Het woord 
is ook elders in deze zin bekend. - Zie nog 
een zegsw. op APPEL en LOPEN, en vgl. de 
samenst. DRAAISCHOEN, WEERSCHOEN. 

sChoenemuiltjes (met hoofdtoon op muil), znw. 
onz. meerv. Zekere soort van kleine viooltjes. 
11 Der benne al schoenemuiltjes. Een ruikertje 
van schoenemuiltjes. - Elders heet een soort 
van klaver sc hoe n t je s-e n-l a ars jes (VAN 

HALL, Landh. Flora 47). 
sChoenlappertje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook 

zekere vis. Een zwart stekelbaarsje. 
schoenmaker, znw. m. Zie de wdbb. - Bij tim

merlieden. Een houten passer om grote cirkels 
te trekken. De sc hoe nma k e r bestaat uit 
een stok met twee van een punt voorziene 
blokjes. Het ene blokje is bevestigd aan het 
ene uiteinde, het andere kan langs de stok 
heen en weer geschoven worden, naarmate 
men de cirkel groter of kleiner wil maken, en 
wordt met een wig vastgezet. 

Schoenvorst, znw.; zie KOEGORS. 

schoer, ·znw. m. Schouder. 11 Hij heb breeje 
schoeren. Het Molen-padt alsoo te houden 
ende doen onderhouden, dat een Huys-man 
met een sacke, 't zy Tarruw, Rogge ofte Garst, 
op zijn Schoer dragende, alsoo wel by de 
Winter als by de Somer, bequamelijcken aan 
de Molen sal mogen gaan (Wormer, aO 1598), 
LAMS 575. - Zegsw. Zijn schoer ergens 
o n der zet ten, iets krachtdadig steunen, 
vooruithelpen. 11 Als hij der zen schoer onder 
zet, dan zeI 'et ,er wel kommen. 'En aar moet 
er zen schoer onder zetten (als iemand iets 
slecht gedaan heeft). De vorm sc hoe r is ook 
in vele and·ere dialecten bekend. 

schoffelen (uitspr. skàff<JI<J), zw. WW., trans. Zie 
de wdbb. - Ook: schuivende voortbewegen, 
b.v. van knikkers, die men, met de rug van de 
vinger over de grond schuivende, in het kuiltje 
schiet. 11 Je moete de knikkers ien voor ien 
in de kloet schoffelen. Ik heb 'er al drie in 
'eschoffeld. - Zie verder DE JAGER, Freq. 1, 
579 vlgg., en vgl. FRANCK op sc hof fel. 

schoft, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. D a t's 
'e n dag van v ij f s c h 0 ft, gezegd als men 
het zeer druk gehad heeft (een gewone werk
dag heeft nl. vier schoft). Evenzo zegt men: 
V ij f s c hof ten nag g i e n v roe g e r t je, 
hard gewerkt en toch niet eerder vrijaf. 

schoftbommel, znw. m. Daarnaast sc ho t
bom meI. Bij de boeren. Een ronde paal, die 
vóór de schoften der koeien aan de stalschut
ten bevestigd wordt, indien de stal te lang is 
en de koeien derhalve anders haar behoefte 
niet in de groep zouden doen (de Wormer). 
Vgl. BOMMEL. 

schok, znw. m. Meestal in de samenst. ri e t
sc hok. Rietplag, afgestoken stuk riet. De 

schoen - scholfer 

r iet s c hok ken worden gedroogd en voor 
brandstof gebruikt. - Het woord is eveneens 
in W.-Friesl. bekend. Vroeger was sc hok 
daar ook de benaming der reclhthoekig al'ge
spitte stukken gedroogde koemest, die men bij 
wijze van turf gebruikte. V gl. het volgende 
aan HADR. JUNlUS ontleende artikel van KIL.: 

"schocke, Fri. Holl. j. schitte. Cespes 
stercorarius: cespitis genus in tessellas con
formatum fimo bibulo constans, interspersis 
straminis, arundinum, foeni quisquilliis, ad 
solem aestivum excocto". Thans is, naar het 
schijnt, het branden van koemest verouderd, 
doch in de vorige eeuw gold deze betekenis 
van sc hok nog hier en daar. Vogl.: "Koemest 
wordt op sommige Dorpen in Noord-Holland 
als Hauwert, Oost- en Midwoud enz. voor of 
in plaats van Turf gebruykt. Men noemt ze 
Schokken, ook wel Dompen. Dezelve worden 
des Winters op een BeId by laagen, ongevaar 
3 of 4 vingerbreet dik, met stroo tusschen 
beyden gelegt, ter hoogte van een Manslengte, 
en vervolgens met een bovenlast van mest ... 
gedekt. Deze Schokkebelten zijn langwerpig 
vierkant. (Men spit ze als turf en legt ze aan 
torentjes om te drogen) Schokkelooden ge
naamt", Advers. Oostwoud, fO 244 (einde 
18de e.). 

schokel, znw. m. en vr. Lummel, lijs. Meestal 
in verbinding met g r oot. 11 Grote schokel, 
ken-jij dat nag niet iens vasthouwe? 

schol, znw. vr.; vgl. RIETSCHOL. 

scholen (I), zw. ww.; zie OPSCHOLEN. 

scholen (IJ), verl. deelw. zonder ge-, van 
sc h u i I e n. Uitroep bij het verstoppertje 
spelen (opschuilertje doen), om aan te 
duiden dat het zoeken beginnen kan. 11 

Soholen! (wij zün verstopt). - Sc hol en ... 
kie k e boe, spelletje met kleine kinderen, 
waarbij men het gezicht beurtelings bedekt en 
te voorschijn brengt onder het uitspreken van 
een dezer woorden. 

scholfer (uitspr. skàlfer), znw. m. - 1) Ook in 
de vorm sc hol fe r d en s eh 0 I f ter. Een 
ei zonder kiem, dat dus niet uitkomt en onder 
het broeden bederft. Ook vuil ei, stinkei, in 't 
algemeen. - Synon schulper(d), schulp
ei. 11 We lieten tien eieren uitbroeden, maar 
der wa:zze twee s'cholfters onder: we hebben 
maar acht kuikens 'ekregen. Hoor maar, dat's 
'en scholfter; gooi die maar vort. - Zegsw. 
Met een scholferd van tafel ge
s t u u r d wor den, er slecht afkomen (eigen
lijk: voor zijn middagmaal met een vuil ei 
worden afgescheept). - S c hol per d, sc h u l
per d en s c TI 0 1 per d zijn ook elders in 
N.-Holl. gebruikelijk (Navorscher 7, 149; 
BOUMAN 95); schulpei, scholpei, ook 
elders in ons land en in het Ndd. V gl. ook 
KIL. "s c hol p-e y, Holl. j. kl 0 t s-e y, ovum 
requietum". Het woord komt van het ww. 
sc hol pen, klotsen, kabbelen, het geluid dat 
vloeistoffen maken, die heen en weer worden 



scholfer - schoot 

bewogen of ,geschud. Werkelijk klopt de 
inhoud van een sc hol p e i 'hoorbaar tegen de 
schaal, vooral wanneer men het sterk schudt. 
Naast s c hol pen komt s c hol ven voor 
(OUDEMANS 6, 192); evenzo staat naast het 
freq. sc hol per ende vorm sc hol fe ren. 
Zie verder DE JAGER, Freq. 2, 503 vlg.; FRANCK 
en VERCOULLIE op s c hol p e i en s c h 0 l
pen; KOOLMAN op sc hul p e i en sc h u 1-
pen. 
2) Ook in de vorm sc hol ve r. Gemeen, laag 
sujet. 11 Zo'n scholver. - Sc hol ver, lom
perd, komt ook bij BREDERO voor (zie OUDE
MANS); WEILAND vermeldt sc hol fe rt. 

scholtter, znw. m.; zie SCHOLFER 1. 
scholver (I), znw. m.; zie SCHOLl'ER 2. 
schoot je, znw. onz. In de uitdr. 0 p de 

sc hof i e slo pen, klaplopen. Zie SCHUIFJE. 
Schoogkooien, znw. vr.; alleen in het meerv. 

Naam van land te W.-Zaandam, buitendijks, 
in de K ooi e n; zie KOOI. Thans onbekend. 11 

't Oost-eynde vander Schoogh-Koeye, Priv. v. 
Westz. 427 (aO 1412). Noch V4 in schoech
koeyen, Polderl. Westz. IV JO 528 (aO 1649). 

school (I), znw. onz. Zie de wdbb. 11 Het grote 
en het kleine school (de school voor de grotere 
en die voor de kleine kinderen). Hij gaat al op 
'et Franse school. Het hele school begon te 
lachen. Soo het (nl. het kind) niet na 't 
school ,en gaet, soo heeft het nach meest 
al den dagh seer veel bedrijf, al heeft sijn 
doen weijnigh om 't lijf, Saender Bloeme
stralen 177. - Het onz. geslacht van sc h 0 0 I, 
dat ook elders in de spreektaal voorkomt, was 
vroeger in Holl. ook in de schrijftaal gewoon. 
Vgl. b.V. 11 (Sy sullen) zedigh by paren nae 
't School gaen sonder kijven. Dan in 't School 
comende sal die Meester sonder verbeyt hen 
afvragen wat den Predicant heeft gheseyt, 
VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 15 (Sy) deden 
de ,kinderen uyt het school comen, v. ZUYLEN 
V. NIEUVELT, Plutarchus 117 b. Moet hy, die 
andren leert, noch eerst de wijsheit zoecken, 
zoo dwaelt het heele school, terwijl de meester 
dwaelt, VONDEL, Salomon 117. Ter weêrzyden 
van deze kamer vindt men het linnen-naai- en 
het braaischool, WILLINK, Amstell. Arkadia 
1, 41. 

school (11), znw.; het geslacht blijkt niet. Bij 
vissers. Het gedeelte van het sim van een vis
net dat tussen twee kurken ligt, de ruimte 
tussen elk paar kurken. I! Een net van zes 
scholen lang (waaraan dus zeven kurken 
zitten). - Evenzo elders in N.-Holl.; vroeger 
schijnt het woord ook de afstand tussen elk 
paar knopen van het net te hebben aangeduid. 
11 Ende sullen alle Netten moeten breedt zijn 
seven hondert vyftig Masken ofte Scholen, 
Handv. v. Ench. 232 b (aO 1624). - Vgl. 
OPscr'OLEN. 

schoon, bnw.; vgl. HANDSCHOON, KRAAKSCHOOJ-. 
en SCHOONDER. 

schoonder, bnw. Schoon, flink, welgedaan; inz. 

394 

van kinderen gezegd. II 't Is 'en schoondere 
jongen (een jongen als een wolk). - Evenzo 
hier en daar elders in Holl. en in Gron. 
(MOLEMA 370 a); zo ook in het Stad-FrL, b.V.: 
dat skoondere eten (Sch. t. W. 2, 232). Vgl. 
ook de bij HARREBOMEE 1, 305 a aangehaalde 
zegsw.: Dat is een schoonder snoek, zei Pau 
de hengelaar, en hij haalde een posje 'Op. -
S eh 0 0 n der behoort bij s c h 0 0 n, evenals 
hel der bij hel, z a d d eT bij zat, enz. 

schoonhands, bnw. Lui, traag. Hetz. als hand
scllOon; zie aldaar. II 't Is wel 'en goeie meid, 
maar ze is wat schoorrhands. 

schoonmaakstelling, znw. vr. Hetz. als klaar
stelling; zie aldaar. 

schoor, znw. m. Zie de wdbb. - Aan een molen 
noemt men sc hor ende twee aan twee van 
onder naar elkaar toe lopende schuine balken 
van de staart. Zij worden onderscheiden als 
kor teen I a n ges c hor e n; de beide eerste 
verbinden de staartbalk met de achterbalk, de 
laatste met de middelbalk. Zie Groot Volk. 
MooIenb. I, pl. 10. II Die uytleggers vande 
kap, daer de twee lange schoren vande steert 
aen komen, sullen swaer syn negen duym 
vierkant, sullen leggen daer de vierde spruyt 
van achteren komt, Hs. bestek watermolen 
(aO 1634), archief v. Assendelft. - Ook de op
staande verbindingsplanken van de kraan bij 
een molen heten sc hor e n. 

schoorsteen, znw. m. Daarnaast s k oor s tie n. 
Eertijds ook zonder s tussen r en t. 

schoorsteenbordje, znw. onz. Hetz. als hoek
steentje; zie aldaar. 

schoorsvel, znw. onz. Lederen voorschoot, 
schootsvel. 1I Doen 'en schoorsvel voor. - Ook 
KIL. heeft: "s c hor s-v e I, succinctorium pelli
ceum". Daarnaast staat sc hor s-k lee d, 
sc hor s s e, sc hor te, praecinctorium, sinus, 
castuIa" . Het woord behoort bij "s c hor s
sen, sc hor ten, suspendere, subducere, 
attollere, sllccingere, enz. Ger. schurtzen", 
waarvan ook "s c hor s-h a eek, uncus ad
strictorius, uncinllllls quo vestis adstringitur, 
et sliccingitur: fibula". Vgl. verder FRANCK op 
sc hor ten en DE JAGER, Frecq. 1, 587. 

schoot (I), znw. m. Meerv. sc hot e n. Zie de 
wdbb. en vgl. VOORSCHOOT en SCHOTIG. -
Ook: a) Bij zeilemakers. De uiterste hoek van 
het zeil, de punt die het verst van de mast 
af is. II Het zeil is te hoog in de schoot. - b) 
Bij molemakers. De zeeg of bocht die in de 
hekkens en zomen der roeden wordt aange
bracht om de windvang der wieken te ver
groten. II De schoot in de hekkens. Men sal 
maken goede stercke taeye grenen roeden ... 
geboort met een bequame schoot, dat den 
timmerman daer eer en prii's van hebben 
mach, Hs. bestek watermolen (aO 1634), 
archief v. Assendelft. Evenzo elders in Holl.; 
zie b.V. KROOK, Molenb. 99. 

schoot (H), znw. m. Meerv. sc hot e n. Bij de 
bakkerij. Eertijds de eenheid voor het brood-
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gewicht, "en gewicht van Y2 pond of 2yz hg. 
II De deuvekaeters sullen gebacken moeten 
werden op de ordre van Amsterdam... met 
uytdruokinge van de ponden op elk van dien 
ende schootbrooden bede ende halve op de 
oude gewigte, op de boete van 42 st. Dog 
bijaldien tot Amsterdam geen setting van de 
deuvekaeters werd gedaen, sullen de backers 
deselve moeten bakken bij de schooten en 
daarop ze~ten hoeveel schooten swaar die sijn, 
Hs. keur (aD 1701), archief v. Wormerveer. 
Dat ook alle duyvekaeters sullen moeten soo 
swaer sijn als de schoot wittebroot, hetsij van 
één, 2, 3 of meerder schooten, na dat de 
duyvekatcrs groot suIIen wesen, Hs. keur (aD 
1727), archief v. Krommenie. - Hoewel tegen
woordig een s eh oot niet meer als gewichts
eenheid geldt, spreekt men toch bij deuve
katers nog van t w e eos c h oot s, d r i e
s c h oot s, v i e ros c h oot s enz. de u v e
k a ter s, waarbij dan het gewicht door het 
aantal krakelingetjes daarop wordt aange
geven. - Verder spreekt men nog van: een 
sc h oot f 1 i p p i e s, in de bakkerij 4 kadet
jes, doch in de handel op 5 stuks gerekend. 
Bij de vroegere zetting werd een schoot nI. 
altijd voor een dubbeltje verkocht en kostte 
een flippie 4 duiten (2Y2 ct); toen later de 
prijzen verminderden, bleef de oude naam in 
gebruik. - Een schoot je grof (of een 
s c h oot j e g r 0 v e b 011 e n) bestaat uit 8 
ronde bolt jes aan elkaar (2 x 4) en heette 
eertijds ook ach tel i n g; zie aldaar. - Een 
s c h oot jes t r 0 0 p b r 0 0 d heeft deze 
zelfde vorm. Men bakt verscheidene schoot jes 
aan elkaar, die dan met de hand van elkaar 
worden afgebroken. - Een sc h oot je 
wit t e b r 0 0 d, of bij verkorting gewoonlijk 
een s c h oot j e, is een bepaald soort van 
week brood, dat uit acht aan elkaar gebakken 
laagjes (die ook bol t jes heten) bestaat en 
geen harde korst heeft; het is los en kan 
zonder mes in 8 stukken verdeeld worden. II 
Haal effen 'en schoot je van de bakker. Ik hou 
veul van schoot jes. Vgl. SCHOOTJESBROOD. -

Ook elders in N.-Holi. en in Friesl. zijn 
sc h oot jes wittebroden uit acht laagjes be
staande. Blijkens de uitspraak te Andijk heeft 
het woord een zachtlange 0 (Navorscher 21, 
533). Sc h oot behoort bij het ww. sc h i e
ten (het brood in de oven schieten). 

schoot (U!), znw. m.; vgl. RIETSCHOOT en 
SCHOT Il. . 

schootbrood. znw. onz. Brood van een schoot; 
zie SCHOOT IJ. 

schootjesbrood, znw. onz. Het brood van een 
schoot je; zie SCHOOT H. 11 Schootjesbrood is 
mijn te week; ik hou meer van vast brood. 

schop, znw. vr.; vgl. de samenst. STOFSCHOP en 
zie SCHUP. 

schoppel (uitspr. skàppel), znw. m. Schommel, 
schop; een plank of hak die aan touwen heen 
en weer kan zweven. Zie SCHOPPELEN. 11 Gaan 

schoot - schort 

maar op de schoppel zitten. Hou je goed vast, 
dat je niet van de schoppel valle. 11 Ook als 
werktuig bij het verven van de molens. Een 
dwarsliggende stok aan een touw met haak, 
welke haak om de hekkens van een der molen
wieken wordt geslagell. De schilder (verver) 
gaat op de stok zitten en neemt daarbij het 
touw tussen de benen. 11 Je kenne der zo met 
schilderen niet bij, hang de schoppel maar op. 
- Een langere stok aan twee touwen, die aan 
een horizontaal geplaatste molenroede wordt 
gehangen, heet v I i e gen des c hop pel. 

schoppelen (uitspr. skàppiJliJ), zw. ww., intr. 
Schommelen, op een schommel heen en weer 
zweven; als kindervermaak. 11 Ik heb toch zo 
kettig 'eschoppeld. - Ook KIL. vermeldt: 
,,5 c hop pen, s c hop pel e n, j. t 0 u t e -
ren, ludere oscillis". Zie verder FRANCK op 
sc hop (1 ste art.) en vgl. DE JAGER, Freq. 1, 
586. 

schor, znw. vr. Voorland, aanwas langs de kant 
van het water. Ook elders gewoon; zie de 
wdbb. Item sullen de groote slooten die wijder 
sijn als ses voeten moeten worden geklaart en 
opgemoddert, mits latende twee voeten schor 
aan ieder zijde, Hs. keur (Oostzaanden, aD 
1741), archief v. Zaandam. - Een dijk waar
langs zich schor bevindt heet sc hor d ij k, 
b.V. in het Hs. Kaarth. v. Oostzaanden door 
LEUPENIUS (aO 1693), Zaan!. Oudhk. - Het 
woord komt ook voor in de naam van een 
stuk land te Krommenie, in het Noordend. 11 

Schorrenbuseh, Polderl. Kromm. (aO 1665), 
fa 48. Schoorenbusch, aid. (aO 1680), f O 27. 
Vgl. ook VAN DALE schoor naast schor; 
eveneens heeft KIL. s c hor reen s c hor e. -
Zie ook SCHORSING. 

sChordijk, znw. m.; zie SCHOR. 

schoren, zw. ww. - 1) Scheuren, opensplijten, 
vaneenwijken. 11 't Is wel te zien dat 'et 'en 
goeie harddraver is; as-i draaft, schoren zen 
achterbillen zo wijd. 
2) Trans. Scheuren, verdelen. Verouderd. 11 

Turenne vertoonde sich of hy de Keysersche 
slagh wilde leveren, doch 't was om hem te 
schooren en het overkoomen van de Meyn te 
beletten, SOETEBOOM, Ned. Schout. 371. 
3) Trans. Afdelen, scheiden. Synon. scheren 2. 
I1 We hebben in de schuur 'en hokkie 'eskoord 
voor de geit. - VgI. SCHORING. 

schorin~, znw. vr. Hetz. als schering I; zie 
aldaar. 

Schor(r)enbusch, znw. m.; zie SCHOR. 

SChorsing, znw. vr. Hetz. als schor; zie aldaar. 
Thans onbekend. 11 (Dit) is geweest den aan
vang ofte beginsel van haar eerste verdrooging 
(er is sprake van de aanslib hing der Zaan), 
zijnde den oorsprong de schorssingen, de rud
sen ofte sooden, en de onvaarbare opge
brookene ruggen, door ophevinge der gronden, 
~()FTEBOOM, S. Arc. 215. 

schort (uitspr. skàrt), znw. vr. en onz. Boeze
laar. Zo ook elders; volgens VAN DALE alleen 



schort - schot 

vr. 11 Dat schort is maar één keer 'ewassen en 
nou al helegaar verkleurd. - In de Warmer 
heeft sc hor t ook de bet. van blauw-wollen 
vrouwenrok, wagd, zowel onder- als boven
kledingstuk, dooh is dan steeds vr. 11 De boere
sarrieschort (rok, doch ook boezelaar, van 
boeresarries). - \égl. SCHORTEBONT en SCHOR
TEL. 

schortebont (uitspr. skàrtabànt), znw. onz. Een 
blauw op wit geruite katoenen stof, waarvan 
een rand boven langs de schorteldoeken wordt 
gezet. Vgl. Ned. Wdb. lIl, 368 en 372 op 
bont. 

schortel (uitspr. skàrtal), znw. onz. Schortel
doek, boezelaar; ,inzonderheid een van zware 
wollen stof (pikkebijs, boeresarries), met een 
rand van schortebont van boven. \1 Doen je 
schortel om, aars maak-je je zo vuil. Dat 
schortel is me veuls te groot. Aan stoffen tot 
een broeek, 2 schortels en verstellen f 7 : 7 : 0, 
Hs. (Oostzaanden, aO 1673), provo archief. -
Vgl. TERLINGSCHORTEL. 

schorten (uitspr. skàrta), zw. ww. Zie de wdbb. 
- 1) Trans. Ophouden, buiten werking stellen. 
Van een molen, die men gedeeltelijk uit het 
werk haalt, wanneer er te weinig wind is om 
het hele werk te trekken. In een oliemolen b.v. 
worden in dat geval de stenen of de stampers 
buiten werking gesteld. 11 Er is zo weinig wind, 
we masten de molen maar schorten. Om de 
stamperpotten te kennen legen warre de stam
pers 'eschort. - Vgl. SCHORTERIJ, SCHORTKNEP
PEL, SCHORTSTOK. - Eertijds ook in mimere 
zin. \1 Gebieden (wy) de Soldaets datse schor
ten 'tverwoesten, SOETEBOOM, Bat. Eneas Gvo. 
Vgl. Ned. sc hor ten, opschuiven, uitstellen. 
2) Trans. Weigeren, van de hand wijzen. 11 As 
je die hond brood geve, dan schort-,i 'et (be
geert het niet). 
3) Met 3de nv. van de pers. Vgl. Ned. wat 
s c hor ter a a n, het s c hor t hem a a n 
gel d. - a) Hinderen, deren. 11 Kind, wat 
schort je, dat je zo stane te grienen? Wat 
schort 'et mijn (wat kan het mij schelen). Nou, 
dat schort me ok wat, dat ik schelden krijgen 
zeI! - b) Zich aan iets gelegen laten liggen. 11 

Je schort je werk niet. - c) Behoefte hebben 
aan. 11 Ze schort 'en koopman (zij wil stoeien; 
vgI. KOOPMAN). - Zie SCHORTING. 

schorterij (uitspr. skàrtarai), znw. vr. In een 
molen. Het gehele toestel waardoor een deel 
van het gaandewerk geschort wordt; zie 
SCHORTEN 1. In een oliemolen heeft men b.v. 
de sohorterij van de stenen en de schorterij 
van het roerwerk. 

schorting (uitspr. skortang), znw. vr. Dat waar
aan het schort, hapering. Zie SCHORTEN 3. 11 

Om op die West-dijck het te besichtigen, offer 
oock schortinge mochten wesen (of ergens iels 
aan mocht schorten), Priv. v. Westz. 264. (Nu 
de obligatien van intrest verminderden) moest 
hy wel een Tonne Gouts Suppluze-gelt heb
ben, en daar zag hy nu geen raat toe. Schip-
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per: Was dat de schorting, myn Heer, dan 
kan ik het begrijpen, Vlugtende banqueroetier 
112. - Dat is de skorting (daaraan hapert het; 
b.V. als men iets laat repareren en de werkman 
wijst, wat er te doen is). 

schortkneppel (uitspr. skortkneppel), znw. m. 
In oliemolens. Een stok om de haaien en 
stampers te schorten. Zie SCHORTE 1. De 
schortkneppd zit met een bout (de 
s c hor t k nep pel sb 0 u t) in het hange
niersblok. Wordt nu de schortkneppel door 
een over een schijf lopend touw naar boven 
getrokken, dan licht hij (door middel van een 
neut) haai of stamper op, die daardoor uit 
het werk worden gehaald. - Ook in snuif- en 
volmolens vindt men schortkneppels; zie 
Groot Alg. Mooienb. I, pl. 18. 

schortstok (uitspr. skàrstok), znw. m. In olie
molens. Een stok die, naar beneden getrokken, 
een deel van het gaandewerk uit het werk kan 
lichten; zie SCHORTEN 1. Men vindt een 
schortstok aan het roerwerk en een bij de 
stenen. 

schossen, zw. WW., intr. Vee opkopen, om het 
terstond weer te verhandelen. Zie SCHOSSER. 11 

Hij verdient alle jaren 'en mooi duitje mit 
S'chossen. - Evenzo elders in N.-Holl. Navor
scher 7, 289; BOUMAN 94). 

schosser, znw. m. Veekoper, doch een die 
slechts tijdelijk in vee handelt. Ook wel ve e
sc hos ser. - S eh 0 s ser s zijn zij, die 
tegen de jaarmarkt bij de boeren vee opkopen 
om dit dan op de markt te verkopen. Zie 
SCHOSSEN. Evenzo elders in N.-Holl. (Navor
scher 7, 289; 15, 77; BOUMAN 94). - Het 
woord hangt misschien samen met s c hot s, 
dat op de volgende plaats voorkomt als synon. 
van het in de 17de e. zeer gewone woord 
leg g ervoor vreemdeling die zich ergens 
onthoudt om handel te drijven (zie b.V. OUDE
MANS, Wdb. op Hooft 168). \1 Die van het 
Zuidt-einde (van Oostzaanden) doen sware 
vertieringe op Oosten, en is hunne handelinge 
met die Volkeren al van oudts; daar leggense 
Leggers, die men sus anders Schotsen noemt, 
maken alle Jaren nieuwe Queekelingen, en 
hebbender . .. wel by gevaren, SOETEBOOM, 
S. Arc. 655. 

schot (I), znw. onz.; vgl. ENDELSCHOT, HOOFDE
SCHOT, RIETSCHOT, VOORSCHOT; a18JIIlede PRIK
SCHOT en UITSCHOT. 

schot (IJ), znw. onz. In de naam van stukken 
land; vooral in samenst.en wisselende met 
sc h oot. De bet. blijkt niet met zekerheid. 
Wellioht hebben wij te denken aan stukken 
land, waardoor een sloot geschoten werd; vgl. 
de doorschoten Ley op LEI Il, en het Schot, 
zeker water onder Schardarn en Grosthuizen 
(Kaart v. d. Uytw. SI. 7). In het Oost-Fri. en 
Ndd. is s c hot echter ook de uit de sloot ge
graven natte aarde, die op de kant van het 
land geworpen wordt (KOOLMAN 3, 138 b); zie 
SCHOTWAL. 11 tSchodt (land te Wormer, Hs. 
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(aa 1626), archief v. Wormer; in de 18de e.: 
het Schotje. - Noch die schotten (in de ban 
v. Westzaanden), Polderl. Westz. III fa 67 va 
(aO 1644). - De sohoote (te Krommenie, op 
de Vlus), Polderl. Kromm. (aa 1680), fa 1. -
Schote laen (onder Westzaanden), Polderl. 
Westz. 11 (aO 1629); die schotte laen, aid. 111 
fa 92 ra (aO 1644). - Die suyder schotte 
streep, noch die noorder daer by, noch die 
schotte streep besyden die ven (op de Koog), 
Polderl. Westz. III fa 21 va (aO 1644); die 
schotsche streep, aid. IV fa 35 (aO 1649); de 
schotstrepen, aid. V JO 37 (aO 1775» - Halve 
schoote ven over den Indijck (te Krommenie, 
in het Noordend), Polderl. Kromm. (aO 1665), 
fO 44; t'schoote ventje, aid. (aO 1680), fa 25. -
Vgl. verder SCHOT AKKER. 

schot (lIl), znw. onz. Een jonge koe, die één 
jaar overgelopen heeft; hetz. als schotvaars 
en schotter. 11 Ik heb 'en paar schotten die ik 
wel verkopen wil. - Als handelsterm ook 
elders bekend. 

Schotakker, znw. m. Naam van een stuk land 
te Westzaan. Thans onbekend. Zie SCHOT IJ. 
11 Die schotacker, Polderl. Westz. 111 fa 90 ra 
(aO 1644). - Zo ook elders in N.-Holl. 11 

Brechtghaer Dirix z. den scotacker (te Rinne
gem, aO 1372), Hs. v. Egmond, fa 54 va. 

schotbommel, znw. m.; zie SCHOFTBOMMEL. 

schotel (T), znw. m. Daarnaast soms nog 
s kot tel en s c hut tel. Schaal. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Op een aar zijnschotel 
i s 't alt ij d het vet s t, men houdt altijd 
eens anders deel voor beter dan het zijne. -
't Zei nog wel in zij n sc hot e lt je 
kom men t e d r u i pen, het zal ten slotte 
hem wel ten voordele komen. - De vormen 
s c hot tel en sc hut tel zijn ook elders in 
N.-Holl. bekend; zij komen ook bij de 17de
eeuwse Amsterdammers voor (zie de wdbb.), 
alsmede in middeleeuwse stukken. 11 TI Iseren 
scuttelen, Rek. v. Egmond, JO 26 ra (aO 1388). 
Tynnen scuttelen, aid., fa 30 voo - Vgl. SCHUT

TELDOEK en -WATER. 

schotel (1I), znw. m. Houten of ijzeren pin, die 
1'oor iets J{eschoten wordt. - 1) Grendel, 
schoot. Ook elders gebruikelijk. 11 Doen de 
schotels op de luiken. Een kas (kast) ••. met 
vierkante schotels en sleutels, en 3 knipsloten 
en 3 grendelsloten, Hs. bestek weeshuis (0.
Zaandam, aO 1737), Zaanl. Oudhk. 't Een of 
ander ,instrument... waarrneede soodanige 
force op de deur en 't slot is gedaan, dat een 
gansch stuk hout van de binnenkant van de 
deur is afgebroken en de schotel van 't slot 
(sluytende door middel van een gat, omset 
met een ijzere plaat in de deurpost) krom
geboogen en uyt gemelde post geweeken is, 
en dus voorsz. deur opgemaakt, Hs. T. 33 
(W.-Zaandam, aO 1769), provo archief. Van 
buyten wierdt 'er soo fel op (de deur) gear
beydt . '., dat slot en schootels op sprongen, 
N.-Holl. Ontrust. 58. 

schot - schots 

2) Meest in verk!. sc hot e I t j e. Kleine 
houten pin of wig, die dwars door een door 
een stuk hout gestoken plank, lat, staaf, enz. 
of een daarin geslagen kram geschoten wordt, 
om het losschuiven te beletten. 11 De schotel
tjes van een wiel (de lenzen). De achterscheer 
van een weef touw steekt an be ie kanten deur 
de zijsrukken en is mit sohotels vast'ezet. In 
'en molen zitten 'en hoop schoteltjes. 

schotel (111), znw. m. In de bakkerij. Ovenpaal, 
een platte schop aan een lange steel (2Y2 à 3 
m) om het brood enz. uit de oven te halen. 
Er zijn verschillende soorten van schotels in 
gebruik. - a) De z a ag s els c hot e I, met 
een breed houten blad om een grote hoeveel
heid te gelijk te kunnen opscheppen en in de 
oven te brengen. - b) Een sc hot e I om 
gloed (verkoold zaagsel) uit de oven te halen, 
met ,een ijzeren blad, dat soms opstaande 
randen heeft. Een kleinere dergelijke schotel 
wordt ook wel gebruikt om kadetjes uit de 
oven te halen. - c) De p 1 a ten s c hot e I, 
die geheel van hout is en waarmede de ijzeren 
platen uit de oven worden gehaald. - Het 
woord is ook in verschillende andere streken 
gebruikelijk. 

Schotelaan, znw. vr.; zie SCHOT 11. 
Schoteven, znw. vr.; zie SCHOT 11. 
schotig, bnw. I) In de bouwkunde. Sc hot i g e 

I a s ken, lassen die schotig zijn, d.i. een lang 
verloop hebben, zeer puntig toelopen. Vgl. 
Ned. sc h e u tig, rijzig, slank (van een boom), 
en Oost-Fri. sc h ö tig, slank, van lang en 
dun toegespitste vorm, van het ene naar het 
andere eind langzaam dunner wordende en 
spits toelopende, b.V.: 'n schötigen bom, 'n 
sohötigen spîker, 'n schötig stük holt (KOOL

MAN 3, 140 a). Zie verder op LAS. 

2) Gaarne op schoot zittende, van kleine kin
deren. :: Mijn kinderen ben niet erg schotig. 

schotkalf, znw. onz. Een kalf dat aangehouden 
wordt om gemest of tot een koe opgebracht te 
worden. - Evenzo elders in Hall. 11 Wanneer 
dan nu een nuchter Stierkalf wordt aange
houden, dan bekomt het de naam van Alest
kalf, Vetkalf; en als dan wordt zulk een Kalf 
in een hok of afschutsel gezet, en ook wel 
Schotkalf genaamd; doch dit wordt meer toe
passelijk op een K u i ska I f, 't welk men 
aanhoudt, en naderhand hier van de naam van 
Schotpink of Schotvaars, bekomt, BERKHEY, 

Nat. Hist. 42
, 167. Welk bijvoe'gsel van Schot, 

niet anders is als dat deze jonge Koeijen als 
nog niet op de gemeene reepstal of koes (er is 
sprake van een Z.-Holl. stal), maar los en vrij 
onder een, in eene schuur of stal afgeschoten, 
tusschen schotten gehouden worden, ald. 169. 

schotlamp, znw. vr. Jn molens enz. Een lamp 
die aan het schot wordt gehangen; in tegenst. 
van lantarens die b.V. aan de zolder hangen. 

schotpink, znw. onz. Een pink die nog in het 
schot gehouden wordt; vgl. SCHOLKALF. 

schots (I) (uitspr. skos), znw. vr. Verkl. s k 0 s-



schots - schoveling 

si e. Zie de wdbb. - Ook overdr. 11 Wat beb-je 
'en schossen in je keel (van iemand die iets in 
de keel heeft dat hem hees maakt). Zie zo, de 
schossies kommen los (als men door bremmen 
of hoesten de keel vrij van slijmen maakt). 

schots (H), znw. m.; zie SCHOSSER. 
schotsig, bnw. Term bij de stijfselmakerij; zie 

op HOPPIG. 
schotspaan, znw. vr. Bij de zeildoekweverij. 

Een hoornen spaantje of schotje aan de beide 
uiteinden van een ried. Zie RIED 2. 

Schotstreep, znw. vr.; zie SCHOT. 
Schottelaan, znw. vr.; zie SCIIOT. 
schotter, znw. vr. Een koe die op haar derde 

jaar nog maar één maal gekalfd heeft. Synon. 
schotvaars, schot. - Ook: een schaap dat niet 
voor zijn tweede jaar oont. - Het woord is 
ook elders in N.-Holl. bekend; volgens BOU
MAN 94 is de koe die tot haar tweede jaar geld 
blijft een s c hot ter en wordt zij, als ze dan 
gereden is, een k a I f s eh 0 t. Blijft zij tot aan 
haar derde jaar ongereden dan heet ze d u b
b e I des eh 0 t ter. 11 Een bruyn rood schot
tert, Custb. (aO 1746). 

schotvaars, znw. vr. Hetz. als schotter (zie 
aldaar), en vgl. SCHOTKALF. - Het woord is 
ook elders gebruikelijk. 

schotwal, znw. m. De wal van aarde (meestal 
bagger 'uit de sloot) of mest, die op de kant 
van een stuk land wordt opgeworpen. Men 
laat de sc hot wal de winter over liggen om 
door te vriezen en brengt dan de aarde over 
het land ter bemesting. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (BOUMAN 94). 11 De Gemene-Lands 
Wegen ende Kayen, als ook particuliere 
Schot-Wallen in de Zype, Octr. v. d. Oude 
Zype, Titel 34 (aO 1710). - Vgl. Ofri. scote 
(WIARDA 318), Oost-Fri. en Ndd. schot, uit 
de sloot gebaggerde natte aarde (KOOLMAN 3, 
138 b). - Zie SCHOTWALLEN. 

schotwallen, zw. ww.; alleen in inf. en veri. 
deelw. Een schotwal maken, de bagger /lit de 
schuit op de kant van het land werpen. - Ook: 
In het voorjaar de aarde van de schotwal over 
het land brengen. Zie SCHOTWAL. 11 De boer is 
an 't schotwallen. We hebben nag net bijtijds 
'eschotwald. 

schotzeug, znw. vr. Schotvarken, zeug die in het 
schot wordt gehouden; zie de wdbb. - Over
drachtelijk ook: dikke vrouw. 

schout, znw. m. Zie de wdbb. - Des eh 0 u t 
van A i m 0 n d z ij n v 0 gel s, de zee
meeuwen (Krommenie). VgI. PASTOOR. 1I De 
schout van Aimond laat zen vogels vliegen 
(als er zich meeuwen vertonen). - Zegsw. Hij 
is z 0 r ij kas des c hou t v a TI 't h u i s i e, 
hU is zeer arm. Vigl. h u i si e op HUIS. - Zie 
nog een zegsw. op DRoKen GEVEN. - Ook in 
de naam van stukken land, die eertijds aan de 
schout toekwamen. [I Het Schoutsland (te 
Oostzaan). 't Schouts breedje (te Wormer?), 
Hs. invent. Appel (aO 1740), Zaanl. Oudhk. -
Schoudts maedt (te Assendelft), Maatb. As-
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send. (aO 1635). - Schouten-weer (naam van 
een weer lands aldaar), aid. (aO 1634). 

schout-bij-nacht, znw. m. - Ook schertsend 
voor vroedvrouw. 

schouw (I), bnw. en bijw. Schuw. Weinig ge
bruikelijk. 11 Wat kijkt die jongen schouw. -
't Is schouw vervelend. - De vorm sc hou w 
is ook elders bekend (zie VAN DALE). - Ook: 
afschuwwekkend, gemeen. 11 Wat 'en schouwe 
kerel; je zouwe der bang van worre. Wat heb
je 'en schouwe jas an (een oude, schunnige 
jas). Zo'n schouwe vent (ook iemand die vuile 
taal uitslaat). - Zo ook elders. - VgI. SCHOU
WE:'ol Il. 

schouw (II), znw. onz. Platboomd vaartuig om 
rijtuigen over te zetten, veerpont. In de algem. 
taal is het woord vr. 11 Gaan maar bij 'et 
schouwover. 

schouw (lIl), znw. vr.; vgl. HALMER-, HEIN-, 
HEJNJNG-, TOETER-, WEERSCHOU\V. 

schouwen (I), zw. ww., trans. Zie de wdbb. en 
vgl. het schouwen der landerijen (in het voor
werk). - Bij vissers. De f u ik e n sc hou wen, 
deze ophalen, lichten, om de vangst machtig 
te worden. 11 We ga ne te schouwen. 

schouwen (IJ), zw. ww., trans. Schuwen, ver
mUden. Thans weinig gebruikelijk Vergelijk 
SCHOUW J. 11 Om ghelijcke Inconvenienten, in
breucken ende anders te schouwen, (soude) die 
voorsz. Dijck ofte Zeeburgh op verscheyden 
plaetsen ... moeten verswaert worden, Priv. v. 
Westz. 168 (aO 1602). 

schouwreed, bnw. Gereed om geschouwd te 
wordell, van sloten die geruimd moeten wor
den, van dijken enz. 11 We moeten zorgen dat 
'et land teugen de heiningschouw schouwreed 
is. - Evenzo elders in N.-Holl. 11 Niemant en 
sal vermogen op de Schouw-Dach aen sijn 
aan-genomen Parcken te wercken, maar de 
selve voor den Schouw-Dach moeten vol
trocken ende Schouw-reet hebben, Keuren v. 
d. Beemster 2, 188. 

sChoveling, znw. m. Sc!zaats. Thans verouderd. 
I[ Eenige Saardammers .. reden op de Rev,iere 
(bij Londen) met Schoovelingen, SOETEBOOM, 
S. Arc. 638. - Het woord is op UJ1k nog 
bekend (Taal- en Letterb. 6, 42). Eertijds 
luidde het sc h 0 ver I i ng; vgI. HADR. JUNIUS, 
Nomellc-!. 130 b: "Calopodium ferratum. 
B(elgicè) Schriekschoen Plandris, schaver
dijnen Brab., schaetze, oft schoverlinghe Hol
landis". Ook MELLEMA heeft sc h 0 ver I i n c 
als synon. van sc h a ver d ij n e. In de 17de e. 
was het woord in Hol!. nog gewoon. !I Dit 
deden sy swinters over t'ijs op haer schover
linghen, VELIUS, Chrono v. Hoorn (ed. 1617), 
193. - In de 18de e. werd het door LE FRANCQ 
V. BERKHEY wederom in gebruik genomen (b.v. 
Eerb. Proefkusjes 183 en 264); vgl. ook Nat. 
Hist. 3, 1367: "Men noemt het thans Schaats
ryden,en in vroeger dagen heette het niet 
onaartig glyden op Schoverlingen". - In het 
O. van ons land heten de schaatsen sc h e 11-
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vel s (MoOLEMA, GALLÉE, KoOoOLMAN; Taalgids 3, 
142 vlg.; DE JAGER, Freq 1, 572) en is 
schaatsenrijden sc h e u vel e n of sc h e u
vel lap e n. De woorden zijn verwant met 
sc h u i ven. 

schoven, zw. ww., trans. Bij vissers. (De vis) 
tellen; van alle vis die niet ,gewogen woOrdt. 11 

Hij schoOoft de vis. - Misschien vindt men 
ditzelfde woord oOok in het volgend artikel 
van een ordonnantie voOor schuitevoerders, 
waarvan de juiste zin niet blijkt; het zou dan 
doelen op oOneerlijk tellen bij het afleveren van 
de lading. 11 Ymandt in 't schoven ofte ander
sins ontrouw bevonden wordende, sal sonder 
conniventie van sijn dienst worden gecasseert, 
Handv. v. Ench. 330 b (aa 1626). 

schraag, znw. vr.; vgl. KLAARSCHRAAG. 
schraapkorstje (uitspr. skraapkàrsie), znw. onz. 

Een ten~f?er, schraal, schriebelig kind. 11 '~ Is 
'en schraapkorsoie. - Vgl. SCHRAPELKOEKJE. 

schrabber, znw. m. Zie de wdbb. - In het 
meerv. sc h r a b b ers ook als benaming voor 
centell. 

schrans, znw. vr. Kras, schrab. Zie SCHRANZEN. 
11 Er is 'en sohrans oOp de tafel. Wie heb die 
schranzen op de nuwe kast 'emaakt. 

schranzen, zw. ww., intro Krassell krijgen, met 
een scherp voorwerp beschadigd worden; van 
gladde oppervlakten. 11 Wat is die kast bij 'et 
verhuizen 'eschransd. Leg 'en kleedje onder 
die bloempot, aars schranst de verf zo. - Soms 
ook trans. Bekrassen. 11 Pas op mit dat scherpe 
ding, dat je de tafel niet schranze (schranst). -
Jn GroOn. kent men s c h r a n sen in de zin van 
schrapen, woekeren (MOLEMA 372 a), en ook 
OoOst-Fri. sc h r a n t sen, sc h r a n sen, be
tekent schrapen, naar zich toehalen (KOOL
MAN 3, 144 b). KIL. vermeldt het woord in de 
bet. breken, verscheuren, en brengt deze in 
verband met die van gretig eten, zich te goed 
doen, smullen, in welke bet. sc h ra n zen 
(s c h r a n sen) thans algem. gebruikelijk is; 
ook heeft hij: "s c h r a n t s e, vetus fractia, 
comminutio, ruptura, scissura". V gl. verder 
Mhd. sc h r a n z, spleet, breuk. - Zie SCHRANS 
en SCHRANZERIG. 

schranzerig, bnw. Vol schranzen, geschransd. 
Zie SCHRANZEN. 11 Wat is die deur van de kast 
schranzerig. 

schrap, bijw. Zie de wdbb. - Ook: sc h rap 
kom e n, eig. een steunpunt vinden, houvast 
krijgen, en vandaar klaar komen. 11 Hij wil zo 
graag 'en stiek (betrekking) hebben, maar-i 
ken maar niet schrap koOmme. - VgI. sc h rap 
rak e n in dezelfde zin bij STRUYS, Reysen 
27: "Hy was ... van sijn slavernye ... gelost, 
oOm mede door Jspahan na Gammeron te gaan; 
doch hij kon met onse Caravane niet schrap 
raken". Bij HoOoOFT vindt men te sc h rap 
rak e n (oOUDEMANS 6, 221). Vogi. ook Ned. 
z i c h s c h rap zet ten enz. 

schrapelkoekje, znw. onz. Als benaming voor 
een laatste kind, dat schraal is en niet groeien 

schoveling - schriebelig 

wil, een "schrookje". Synon. schraap korstje. 11 

Trijn der jonkste kind is 'en schrapelkoekie. -
Waarschijnlijk een samenst met het niet ge
bruikelijke sc h rap e 1 en, d.i. herhaaldelijk 
schrapen, en dus eigenlijk een mislukte panne
koek (?), die uit de pan geschraapt moet wor
den, een "schrokerig" (schrompelig) gebak. 
VgI. Ned. misbaksel. Eertijds was echter ook 
een bnw. sc h rap e I, mager, schraal (van 
personen en lichaamsdelen) zeer gebruikelijk; 
vgl. b.V. KIL. en OUDEMANS (ook op sc h r e
p el). 

schrapen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ton g 
sc h rap e n, praten, inz. praten dat niets 
geeft, nutteloze praat. ilOeh, dat is maar 
tong schrapen (b.v. als iemand monsters te 
zien vraagt en ten slotte toch niets koopt) -
VgI. bij BREDFRoO, Rodd'rick 394: "Jek 'haalt 
(t.w. wat ik heb) en betaalt soa wel as de beste 
vande stadt. Wat Duyvel gaanse dan met my 
haar tong schrapen?" - Zie de af I. VEL
SCHRAPER. 

schreef, znw. vr. Zie de wdbb. - Eertijds ook 
als term bij de verponding. Eigenlijk een 
schreef op de verpondings-kerfstok, vertegen
woordigende een bepaalde geldswaarde, en 
dienende om ieders aandeel in de schotponden 
vast te stellen. Thans verouderd. 11 Hondert 
guldens krijght achtien Schreven, de beste 
Huysen hondert en acht Schreven.... Het 
beste Madt Lants ... krijght vijftigh Schreven; 
... een twee-en·dertighste part Scheeps ter 
Coopvaerdy twaelf Schreven, ... een Varekoe 
drie Schreven, een Kalf-vaers een Schreef; 
ende twee hondert sestien schreven maken een 
Oogh Schots van 1200 gulden (Warmer en 
Jisp, aO 1660), LAMS 150. - Zie verder OOG 
en HIK. 

schrid, znw. onz. Het kruis van een mansbroek 
(Krommenie). Vooral wordt thans nog aldus 
genoemd het overmatig ruime middelstuk van 
de broek der ziedhuisknechts of spoelders, 
waardoor zij ongehinderd kunnen bukken. 11 

Wat is dat sohrid van je broek raar 'emaakt. -
V gl. Oost-Fri. sc h r i d, de plaats van het 
lichaam waar de benen uiteengaan, en de 
afstand tussen de beide voeten van iemand 
die wijdbeens staat (KoOOLMAN 3, 147). Het 
woord behoort bij sc h r ij den, de voeten 
voorwaarts bewegen. 

schriebel, znw. Daarvoor te Assendelft 
sc h r i e uwe 1. Een klein, schraal, nietig 
mens of kind. 11 Een skriebel van 'en kind. 
Wat 'en skriebeltje. "Ja, 't is puur koud", valt 
mijn buurvrouw in, "en zoo'n schriebel als jij 
voelt gauw alles", PEEREBoOoOM, Kleine Garve 
113. - Te Westzaan ook in de zin van Spits
muis, veldmuis. - In de Beemster kent men 
het woord in de vorm schrieuwel (BOU
MAN 94). - VgI. SCHRIEBEUG. 

schriebelig, bnw. Klein, min, verschrompeld, 
ingedroogd. Zie SCHRTEBEL. 11 Een schriebelig 
mant je (mannetje). Een sohriebelig tullebandje. 



schriel - schroden 

schriel, bnw. Zie de wdbb. Behalve in de zin 
van zuinig, gierig, deun, ook in die van 
schraal, mager. 11 Het kind zag er schriel uit. 
- Zo ook elders in N.-Holl.: Die zaak staat er 
schriel voor, het is bedenkelijk (BOUMAN 94; 
Navorscher 7, 289). - Soms ook als znw. 
Iemand die schriel is. 11 't Is 'en schriel. 

schrien (uitspr. skrien), znw. en vr. Inhalig, 
schraperig mens. 11 't Is :w'n skrien: hij zoekt 
altijd maar meer te krii'gen. - Vgl. SCHRIENS. 

schriens (uitspr. skriens), bnw. Inhalig, heb
zuchtig. Zie SCHRIEN. 11 Wees nou niet zo 
skriens. 

schrieuwel, znw.; zie SCHRIEBEL. 

sChrijnzen, zw. ww. Schrijnen. 11 Wat schrijnst 
me vinger. 

schrik (I), znw. m. Zie de wdbb. - Ook: sprong, 
plotselÎllf?e verplaatsing. Zie SCHRIKKEN. 11 Wat 
heb de barometer vannacht 'en schrik 'edaan 
(als hij een heel eind voor- of achteruit is ge
gaan). 

schrik (IJ), znw. vr. Anker van een houtvlot, 
dat men laat zakken om de vaart te minderen 
of om het vlot te doen stilliggen. Zie SCHRIK

KEN. 11 Wy tussen kken en Rietsmick (?) leg
gende, quam tvlot van Walwitsberg, doordat 
de schrikken niet vatten wilden, van agteren 
op onsen riem, welcken stucken brak, Hs. 
(aD 1727), Zaanl. Oudhk. 

schrikken, st. ww. Zie de wdbb. - In sommige 
samenst. ook: verspringen; zie OMSCHRIKKEN, 

VERSCHRIKKEN en vgl. SCHRIK. 

schril, bnw. Zie de wdbb. - Ook: angstwek
kend, griezelig. Synon. gril. 11 Dat is 'en schril 
gezicht. Wat 'en schrille trap. Hij is schril over 
tafel (van een naar, mager ventje, dat men 
niet graag tegenover zich ziet zitten). - Een 
sc h r i 1I e sc hut ter, benaming voor een 
Revild konijn. - Soms ook: vervelend, naar. 11 

Dat is skril van je, dat je me dat niet doen 
lête (laat). - Zie SCHRILLEN. 

schrillen, zw. ww. Huiveren, griezelen. Thans 
weinig gebruikelijk. 11 (Een zwemmer die) zyn 
voet in 't water zet, En gaat wat verder in te 
met, En zo al schrillend' zich verstout, Die 
dunkt het water wonder kout, SCHAAP, Bloemt. 
(ed. 1724), 121. Dat ik nooit schroom noch 
schril voor 't licht, ald. 198. Ik schril wel 
(nI. bij het eten van zaan of dikke melk), dooh 
het doet dat ik maar smaak (d.i. proef) te bet, 
SOETEBOOM. S. Arc. 263. - Het woord komt 
o.a. ook bij VONDEL voor. - Vgl. SCHRIL en 
SCHRILLING. 

schrilling, znw. vr. Huiverinf?, rilling. Nu onge
bruikelijk. Zie SCHRILLEN. 11 Wat voor glansch 
en zang kaamt my op nieuw beroeren het 
herszen-vat, en brengt een schrilling door mijn 
lijf?, SOETEBOOM, Beemsters Dank-offers, 1° 8 
rO. 

schrimmeljeus, bnw. en bijw. Schroomvallig. 11 

Wees nou niet zo sohrimmeljeus, maar zeg 
'et 'em ronduit. Hij gong er schrimmeljeus op 
of. - Evenzo elders in N.-Holl.; ook in de 
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vorm sc h r imp e I jeu s (Navorscher 7, 289; 
BOUMAN 95). Het woord is een vervorming van 
s cru p u I e u s. 

schrimpen, st. ww., intr. Rimpelig worden, 
samentrekken; b.v. van verf. I1 Pas op, dat 'et 
niet schrimpt (waarschuwing als een schilder 
(verver) te vet schildert). - Evenzo Mnl. 
scrimpen (vgl. Mnl. Wdb. op bescrom
pen). In de 17de e. komt het woord voor in 
de zin van verschrompelen en van schroeien, 
gezengd worden; zie DE JAGER, Freq. 1, 601. 
llhans is het nog in dialecten bekend b.v. 
Drents sc h rem pen, uitbraden, op krimpen 
(Drentsche Volksalman. 1847, 192), Gron. 
ser imp e n, smelten, van vet (MOLEMA 373), 
Geld.-Overijs. sc h r imp e 1 e n, schroeien 
(GALLÉE 39). 

schripsen, zw. ww. Waarschijnlijk de benaming 
van zeker spel, doch het woord is thans onbe
kend. Moet men denken aan st r i p sen, dat 
zou kunnen betekenen geldstukken met een 
leren riem voortslaan? 11 Niemandt sal hem 
vervorderen, het sy wie het sy, te schieten, te 
kooten, kolven, dobbelen, schripsen, steenen, 
kluyten, sneeuwballen of andersints te gooyen 
op 's heeren weegen, Hs. keur v. Westzaanden 
(einde 17de e.), archief v. Wonmerveer. 

schrobben (uitspr. skràbba), zw. ww., trans. en 
intr. Behalve in de gewDne zin van boenen, 
met de schrobber schoonmaken ook in de vol
gende opvattingen. - 1) Schrabben, krabbelen. 

11 Jongen, zit niet zo (op je kop) te schrobben. 
- Ook elders in N.-Holl. 11 Komende op het 
eynde van een omgeploegde akker, daar 
schrobben zijn honden een ,gat, en halen daar 
een zakje met 200 Rykxdaalders boven, 
Chrono v. Medembl. 243. - Zie verder KIL. en 
DE JAGER, Freq. 1, 604. 
2) Met het schrobnet vissen; waarbij met dit 
net, dat aan twee stokken bevestigd is, langs 
de grond geschrobd, d.i. geschuurd, wordt. 
Evenals sc h rob net ook elders bekend. 11 

Uit schrobben gaan. Mitsgaders van het 
schrdbben, dat hem niemant sal vervorderen 
met eenige schrobnetten te varen int velt, Hs. 
Resolutieboek (aO 1625), archief v. Jisp. 
3) Het bed afhalen en opmaken. Weinig ge
bruikelijk. I1 Moeder sohrobt 'et bed. - In 
W.-Friesl. meer bekend. Ook Hs. Kool ver
meldt het woord in deze zin. 

schrobnet, znw. onz.; zie SCHROBBEN 2. 
schroden, zw. ww., trans. Bij molenrnakers. Met 

een beitel afwerken, zuiver maken; van ronde 
stukken hout, b.V. een molenwiel, een rol, een 
vang. Dit s c h r 0 den geschiedt meestal nadat 
het weJ1k reeds in de molen gesteld is. Men 
bedient zich daartoe van ruwe s eh r 0 0 d
b e i tel s, die in een blok (het sc h r 0 0 d
b 10k) zijn gestoken, dat dan met ketting en 
dommekracht op de een of andere balk wordt 
bevestigd, waarna het hout dat men schroden 
wil langs de beitel wordt voortbewogen. - In 
de algem. taal kent men het woord alleen in 
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de jongere vorm sc h r ooi e n (s eh roe i en), 
en in andere opvattingen; zie de wdbb. 11 Een 
rol schroden. Dat wiel moet nog 'schrood. 
De kammen van beyde wiels (nI. boven- en 
onderwiel) geschroodt als die wiels eerst wel 
recht gehangen ende gestelt syn, Hs. bestek 
watermolen (aO 1634), archief v. Assendelft. -
Vg!. de samenst. OP SCHRODEN, en zie SCHROOD, 
SCHROODSEL en SCHROT. 

schroei, znw. m. Grote honger. 11 'k Heb zo'n 
schroei. Ik krijg schroei van dat harde werken. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (nouMAN 95) -
Bij HARREBOMEE 2, Lr wordt vermeld: "Hij 
heeft schroei in de maag", terwijl in de Beem
ster ook gezegd wordt: "De maag begint te 
schroeien" (nouMAN, t.a.p.). 

schroeven (I), zw. ww.; vgl. OPSCHROEVEN I. 
schroeven (H), zw. WW., intr. - 1) Schuiven, 

schuifelen. 11 Niet zo schroeven met je stoel, 
'et kleed slijt toch wel. - Evemo in Limb. 
s eh roe vel e n, b.v.: het kind schroevelt de 
stoelen van hier en daar, trekt ze over de 
grond heen en weer (SCHUERMANS 603). - Vgl. 
AFSCHROEVEN, HOERESCHROEVER en OPSCHROE
VEN lI. 
2) Bij schippers. Al hoger tegen de wind op
zei/en. 11 Kijk die schuit, die schroeft maar 
raak (of maar toe). 

schroffel, znw. vr. Schoffel; zeker tuingereed
schap. Zie SCHROFFELEN. 

schroffelen (uitspr. skràffala), zw. WW., intr. 
Schrabben, schoffelen, in verschillende opvat
tingen. 11 In het zand sehroffelen (met enig 
werktuig heen en weer schuiven). Met de 
voeten schroffelen (over de grond heen en 
weer gaan). De tuinman is an 't schroffelen 
(schoffelen, met de schoffel het gras afsteken 
en onkruid uit de paden wieden). - Het woord 
komt ook elders in Holl. voor (zie DE JAGER, 
Freq. 1, 608), en is verwant met sc h r 0 b
ben. - Vgl. SCHROFFEL en OPSCHROFFELEN. 

schroken, zw. WW., intr. Zengen, door het vuur 
verschroeien, verschrompelen. Ook elders be
kend; zie de wdbb. 11 Wat is die rijst 'esehrookt; 
je hebbe der zeker 'et water of koken laten. As 
je niet oppasse, sehrookt 'et - Bij uitbreiding 
ook van koud kleumen die dicht bij het vuur 
kruipen. 11 Hè, wat zitten jullie bij de kachel 
te schroken. - Ook van iets dat korstig wordt, 
zonder warmte van het vuur. 11 Kom kind, 
leet ik je mond ers wassen: 'et eten zit er alle
gaar an 'eschrookt. - In de Wormer ook 
trans. voor het drogen van kledingstukken bij 
het vuur. Synon. blakeren. 11 De was schroken 
bij de kachel. - Zie AANSCHROKEN, VERSCHRO
KEN en vgl. SCHROKERIG, SCHROOK en SCHROOK
TOET. 

schrokerig, bnw. - 1) Geschroeid, gezengd, door 
het vuur verschrompeld, ingekrompen, van 
gebak enz. Zie SCHROKEN. 11 Een schrokerig 
tullebandje. Wat 'en schrokerige bol (brood). 
- Vandaar ook: 2) klein, nietig. 11 Wat ziet 
die jongen er schrokerig uit. - Ook: onooglijk, 

schroden - schrot 

armoedig. 11 Wat 'en schrokerig jassie. Moet 
rik op dat schrokerige stukkie papier schrijven? 

schrol, znw.; meestal in het meerv. sc h r 0 1-
I e n. Kleine, schrompelige vruchten; van 
peren, appelen, augurken, wortelen. 11 't Ben 
allegaar schrollen. 

schrollen, zw. ww.; vg!. nESCHROLLEN. 
schrood, znw. m. - 1) In de houthandel. Bena

ming voor ongelijke smalle stroken bekant
recht grenen- of vurenhout, een soort van 
smalle planken. In het meerv. zegt men ge
woonlijk sc h r ode n, doch schrijft, in over
eenstemming met de elders gebruikelijke vorm 
van het woord, s c h rot e n. Zijn de stukken 
hout niet bekantrecht (vierkant bezaagd), maar 
"bles", dan spreekt men van wan e sc h ro
den. 11 Latten en sohroden. Ik heb nog 'en 
partijtje wane schroden te koop. Er is 'en 
naad in de vloer; ik zeI er wel effen 'en 
schroodje opzetten. om 'et gat te bedekken. -
In deze zin ook elders .gebruikelijk; vgl. b.v. 
OPPREL 81 b. Ook in Pries!. zegt men s kr o
den. 
2) Meestal in verkl. sc h r 0 ° d j e. Het rond 
uitgesneden strookje gaas of tulle, dat vóór 
aan de hul (vrouwenmuts) wordt gezet om 
deze te verlengen, en waarlangs ter versiering 
een echt (of nagemaakt) Brabants kantje 
wordt aangebracht. Alleen nog bij draagsters 
van de kap. 11 'Et sehroodje wordt slecht; er 
kommen gaten in. 14 Kappen met schroodjes, 
9 dito met kant; ... 2 paar manchetten, eenige 
schroodjes, drie stukjes Brabandsche kant, Hs. 
invent. (aO 1796). - Zo ook elders in N.-HoIl. 
(BOUMAN 95). - Vgl. SCHROODJESGAAS. 

schroodbeitel, znw. m.; zie SCHRODEN. 
schroodblok, znw. onz.; zie SCHRODEN. 
schroodjesgaas, znw. onz. Gaas om schroodjes 

van te maken (zie SCHROOD 2» in tegenst. van 
kappeg a as. 

schroodsel, znw. onz. De bij het schroden ont
staande afval (krullen enz.) van het hout. Zie 
SCHRODEN. 

schrook, znw. Iets dat er geschrookt of ver
schrompeld uitziet, dat klein is in zijn soort. 
Vooral van een zwak en nietig kind of dier, 
of een mager, uitgedroogd persoon. 11 Waf! 
kom-je me mit sehroken van worsten an; je 
hadde om grote vragen moeten. Wat 'en 
schrook van 'en jongen! is die al tien jaar? 
'En leste kind is wel ers 'en schrokie 
(schrookje). Die schrook (een zwak, mager 
dier) zeI wel gauw doodgaan. Je kenne me 
wel uitlachen omdat ik dik ben, maar ik wou 
niet graag zo'n schrook as jij wezen. - Vgl. 
SCHROKERIG. 

schrooktoet, znw. vr. Mond waaraan het eten 
geschrookt is. 11 Wat heb kleine Ant 'en 
schrooktoet. 

schrot, znw. onz.; zonder meerv. Klein, slecht 
goed; afval, uitschot; "ooral van vruchten die 
niet volgroeid zijn (de Wormer). 11 Wat loopt 
'er 'en schrot onder die peren. Schift 'et 



schrot - schuttelwater 

schrot er maar uit. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 95; O. Volkst. 2, 176), in Gron., 
Oost-Friesl., Overijs. enz. Het woord behoort 
bij sc h r 0 den. Vgl. Ned. s ch r oot. 

schubbig, bnw. Zie de wdbb. - Eertijds ook 
s c h 0 b big. 11 't Schabbige Gediert' dat 
'Onder 't water leeft, S'OETEB'OOM, Beemsters 
Dank-offers, fO 5 rO. 

schudden, zw. ww. Zegsw. H ij is erg g e
sc h u d, (gezegd van een zieke) hij is erg 
afgevallen, vermagerd, al het vlees is er af. -
Vgl. ook MAND SCHUDDING. 

schuif, znw. vr.; vgl. STOFSCHUIF. 
sChuifje (uitspr. skoifie), znw. onz. In de uitdr. 

op des c h u i f jes I 0 pen; daarnaast 0 p 
de schofies lopen. Klaplopen. 11 Die 
vent loopt altijd op de schofies. - Ook van 
werkvolk dat los werk zoekt: nemen wat men 
krijgen kan, onverschillig wat. 11 Me man heb 
gien werk; hij loopt nou zowet op de schuifies. 
- Een s c h u i f j e is dat wat van de tafel ge
schoven wordt, wat van (des rijken mans) 
tafel afvalt, beetje, restje; wie op de schuifjes 
loopt is dus een panlikker, klaploper. Het 
woord komt bij de vroegere Holl. schrijvers 
meermalen voor (zie OUDEMANS 6,235; HARRE
BOMEE 2, 262). Ook vindt men de samenst. 
schuifjes loper (b.v. ALEWIJN, Besl. 
Swaantje (ed. 1715), 39). Vgl. verder de Ned. 
uitdr. iet s voo ree n sc h u i f jek 0 pen, 
voor een prikje, bijna voor niets. - Ook 
s c h u i fel e n (Vla. s c hoe f el e n, Brab. 
s c h u f fel e n) wordt gezegd voor klaplopen, 
tafelschuimen (zie DE JAGER, Freq. 1, 613). 
Daarnaast hoort men in Zuid-Nederl. 0 p de 
sc hoe f g a a n, kom e n, 10 pen (DE BO), 
en 0 p sc h u f fel g a a n, 10 pen (SCHUER
MANS). 

schuilen, st. ww.; vgl. SCHOLEN en OPSCHUILEN. 
schuit, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. Hij 

kom tal t ij d met den ach t s c h u i t: hij 
s c h ree u w t 1 u i d, m a a r v a art n iet 
voo rel ven, gezegd van iemand die (met 
ophef) oud nieuws vertelt. Ook elders bekend. 
- Z ij h e e f t des c h u i t jes 0 m g e zei I d, 
heeft een miskraam gehad. Vgl. het drinken 
"op het wel aflopen van het scheepje" als er 
een vrouw in gezegende omstandigheden in 
het gezelschap is (o.a. BERKHEY, Nat. Hist. 3, 
1201 vlg.), alsmede ecn dergelijke zegsw. op 
OMGOOIEN. Bij molenmakers in het sc h u i t je 
zeker werktuig dat bij het verroeden van een 
molen wordt gebezigd en dat ook slof wordt 
geheten. Het is een stuk hout, in de VOl'm van 
een schuitje, met vier latjes waartussen de 
neergelaten molenroede met haar beneden
einde rust; dooreen oog aan het einde van 
het schuitje wordt een touw geslagen, waar
mee men schuitje en roede langs de strijk
plank voorttrekt, om zodoende de roede ver
der uit de molenas te trekken en geheel neer 
te laten. - V gl. de samenst. BUN-, DAM-, 
DENDE-, DRIJF-, HOBBEL-, IJS-, JAAG-, KUST-, 

402 

PAP-, PRUT-, SCHIET-, SLIK-, ZELSCHUlT{JE). 
schuivertje, znw. onz. Schaats (Krommenie). 

Vgl. SCHOVELING. 11 Ik ben op me schuivertjes 
hier 'ekomme. 

schulp, znw. vr.; zie SCHILP. - Ook: verteerd 
lood in een loodwitmakerij. 

schulpei, znw. onz. zie SCHOLFER. 
schulper, znw. m.; zie SCHOLFER. 
schun, bnw. Armelijk, armoedig, haveloos. 11 

Wat is-i skun in de kleren. 't Is 'en schun 
zoodje. - Ook: schraal, zuinig, min. 11 Wat 
geef-je me 'en schun beetje. - Zie SCHUNNIG. 

schunnig, bnw. Hetz. als schun. 11 Hij zag er 
wat schunnig uit. Een schunnige jas. 't Is er 
schunnig (als alles er armelijk uitziet; het 
tegendeel van royaal). - Soms ook: schriel. 
deun, gierig. 11 Ze is wat schunnig. - Het 
woord is ook elders bekend; zie b.v. GALLÉB 
39 b en STOETT in Feestbundel v. DE VRIES 133. 

schup, znw. vr. Schop, gereedschap om op te 
scheppen; vooral in de samenst. zou t
sc hup j e, zoutlepeltje. 11 Geef me 'et zout
skuppie ers an. - Ook: een schopvol. 11 Gooi 
der maar 'en skuppie zand op. 

schurften, zw. ww., mtr. Zich wrijven tegen 
iets, als middel tegen de jeuk; inz. van vee. 
Synon. schurken. 11 Wat staat die koe te 
schurften. - Van Ned. sc h u r f t. Vergelijk 
SCHURFTPAAL. 

schurftpaal (uitspr. schur/paal), znw. m. Wrijf
paal in het land, waartegen het vee kan schurf
ten. Overdr. ook iemand wie men alles aan
wrijft, zondebok. 

schurken, zw. ww., intr. Een wriemelende be
weging met het bovenlijf maken, waardoor 
men met de klederen lang$ het lijf schuurt; 
vooral om de jeuk te doen ophouden, doch 
ook wel om warm te worden. Ook: zich tegen 
iets wrijven, als men jeuk heeft; vooral van 
vee. 11 Schurken van de kou. Bijten ze je, dat 
je zo zit te schurken? - Ook elders gebruike
lijk; VAN DALE vermeldt: z i c h sc h u r ken. 
Bij de 17de-eeuwse Hollanders vindt men het 
woord in de zin van huiveren, griezelen. IJ 

(Een vrijster tot haar geliefde die over zee 
moet:) Maer, och! sy staet my tegen de Straet, 
ik beef en sohurk, als ik gaen overwegen 't 
Perijkkel van de Turk, c. RHIJNENBURGH'S 
Vreugde-bergh 1, 140. Zie ook BREDERO 3, 61. 
- V gl. veI'der VERCOULLIE en FRANCK 'Op 
schurk. 

schutnet, znw. onz. Bij vissers. Een net waar
mede een sloot van de ene oever tot de andere 
wordt afgezet, om de vis te beletten te ont
snappen. Synon. schutwant. 

schutte I, znw. m. Bijvorm van s eh 0 tel; zie 
aId. en vgl. de volgende woorden. 

schutteldoek, znw. onz. Vaatdoek; bij VAN DALE 
s c hot e 1 doe k. Zie SCHUTTEL. 

schuttelwater, znw. onz. Water waarin de 
schotels of vaten gewassen zijn; bij VAN DALE 
sc hot e 1 wat er. - Overdr. ook van slappe 
thee. 11 Van zuk schuttelwater hou ik niet. -



403 

Deze uitdr. is ook hier en daar elders bekend. 
schutten, zw. ww. Zie de wdbb. - Dat sc hut 

i k, ik spreek het tegen, kom er tegen op. Ook 
bij 17de- en 18de-eeuwse schrijvers zeer ge
woon; vgl. OUDEMANS 6, 244. - Vgl. INSCHUT

TEN. 

schutter, znw. m.; vgl. schrille schutter 
op SCHRIL. - Zie een zegsw. op STALRAMIG. -

Ook als benaming voor een half glas bier of 
drank. 11 Geef me maar 'en skuUer. Evenzo te 
Amsterdam. 

schutting, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Geen 
meerv. Het schutten door een sluis. 11 Ende 
oock mede van Vlot-hout e1cke Schuttingh 
een Oortjen (verordening sluiswachter, 17de 
e.), Priv. v. Westz. 488. - Overdr. in de uitdr. 
iemand een schutting op voor zijn. 

11 We benne ie al 'en schutting op voor (bij 
het eten, wanneer iemand later komt, zodat de 
anderen de eerste portie reeds op hebben). 
2) Meerv. sc hut tin g s. Behalve in de ge
wone zin van schut, tuinhek, bij vissers als 
benaming voor: het want waarmede het vis
water wordt afgezet. 11 De schuttings uitzetten. 
Twee stel zijden stelfuiken met instekers en 
schuttings, groot 100 mazen, Verkopings
Catal. (aO 1884). - Eertijds ook schut. 11 En 
sal niemant eenige Sluysen ... bevisschen met 
Korven, Fuycken, of Schutten als 't water uyt
loopt, LAMS 719. - Vgl. KAMERSCHUTTING en 
WALSCHUTTlNG. 

schuttingkalf, znw. onz. Bij vissers. Een stuk 
viswant bij de opening van een stelfuik, waar
aan een zwaar sim. Zie SCHUTTING. 11 Een 
bleistel met schuttingkalven. Verkopings
Catal. (aO 1884). 

schuttingstok, znw. m. Bij vissers. Een stok die 
rechtop in de grond gestoken wordt en dient 
om de schuttings van een visnet vast te zetten. 
Synon. vleugelstok. 

schuttingwant, znw. onz. Geen meerv. Bij vis
sers. Viswant om het viswater af te schutten. 
Vgl. SCHUTNET en SCHUTTING. 11 An visstellen 
gebruikt men schutwant. 

schuur, znw. vr. Zegsw. Het zij non g e
dek t e sc h ure n, ongehuwde of onmondige 
kinderen (v. GEUNS, Zaandam 408). Thans 
weinig bekend. - Het wal t j e (of het 
h u i s i e b ij het s c h u u r tie hou den, 
overleggen, zuinig zijn, de tering naar de 
nering zetten. 11 Ik ken geen tien pop op ien 
avend verteren: ik moet 'et walt je bij 'et 
schuurtje houwe. - Ook elders bekend; zie 
HARREBOMEE 1, 344 b. - Vgl. De samenst. 
MIENTESCHUUR. 

schuursel, znw. onz. Daarnaast eertijds sc h u
rel s. Schuurgoed. 11 Betaeldt aen Duyfie Marij 
lans van sohuerrels en and klaynnoie (kleinig
heden) f 6-1-8, Hs. rekeningboek kerk W.
Zaandam, fO 17 rO (aO 1665), Zaanl. Oudhk. 

schuw, bnw.; vgl. SCHOUW. 

scrupuleus, bnw.; zie SCHRIMMELJEUS. 

Segglis (uitspr. seggiJliJs), znw. onz. Naam van 

schuttelwater - sezen 

het noordelijk gedeelte van Zaandijk. 11 Hij 
woont op 'et Segglis. - Ook een water buiten 
Alkmaar heet aldus. 11 't Zeglis, plattegrond 
v. Alkmaar, in BLAEU, Tooneel der Steden. 
Seggelis, Kaart v. d. Uytw. SI. 11. Reeds in 
de Middeleeuwen komt de naam voor, doch 
in de afwijkende vormen: Sec(g)leghe, Oorkb. 
I, no. 541 (aO 1251), en 1I, no. 120 (aO 1264); 
Zeggelich, Lib. IV, ALBRECHT, cas E, fO 148 
V O (aO 1379), Rijksarchief. 

seiken, zw. WW., intr. Wateren, pissen. Niet 
meer algem. gebruikelijk; te Assendelft vooral 
van dieren gezegd. 11 Deer heb me die kat 
weer in de kamer 'eseikt. - Het woord is ook 
elders bekend; zie VAN DALE en FRANCK op 
zeik en. 

sekreet, znw. onz. Daarnaast sik ree t. Zie de 
wdbb. 11 Op 'et sikreet gaan. 

sekuur, bnw. en bijw. Daarnaast sik u u r. Zie 
de wdbb. 11 't Gaat sikuur regenen. - Vgl. 
P a u w t jeS e k u u r op PAUW. 

sela (met klemt. op se), in de uitdr. h ij is 
se I a, is dronken. - Se 1 a is een Hebr. teken, 
dat in de psalmen enz. staat bij pauzes. Men 
zal h ij i s se I a dus wel moeten verklaren als 
hij is zat, hij is aan het eind (eig. aan een 
rustpunt) van zijn drinken gekomen. 

seiskip, znw. onz.; zie ZELSCHAP. 

semmel, znw. m. en vr. Iemand die semmelt, 
teut. Zie SEMMELEN. 11 't Is toch zo'n semmel. 

semmeJaar, znw. m. Hetz. als semmel. 
semmelen, zw. ww., intr. Sammelen, teuten, 

dralen (Krommenie). 11 Semmel niet zo, maar 
maak wat an (voort). Wat staan je deer te 
semmelen? - De vorm semmelen komt 
ook voor bij de 17 de-eeuwse Hollanders 
(OUDEMANS 6, 72); zie verder DE JAGER, Freq. 
1, 553. - Vgl. SEMMEL, SEMMELAAR en GESEM

MEL. 

sermen, zw. ww. intr. Kreunen, klagend stenen 
van pijn; van kinderen. 11 'Et kind heb 'er erg 
bezeerd; ze leit de hele tijd te sermen. -
Evenzo in W.-Friesl. Vgl. Gron. sj arm e n, 
klagen (MOLEMA 378), Oost-Fri. sj ar ren, 
weeklagen, verdrietig en knorrig zijn (KOOL

MAN 3, 178). 
sester, znw. m. Ook zes ter. Een ijzeren maat 

voor olie, houdende 1;4 hl. Vroeger, toen men 
nog bij het mengelen rekende, was "een sester 
oIy ... 40 mengelen", Advers. Oostwoud, fO 

284. - Het woord is van Rom. oorsprong en 
ook elders bekend; vgl. KIL.: "s est e r, s i s
ter, sextarius & modius". - Samenst. DRUIP

SESTER. 

sezen, znw. ww., intr. Zeer snel voortbewegen. 
IIDat seest lekker (b.v. van een rijtuig dat snel 
rijdt, een stuk hout dat over het ijs wordt 
voortgeslingerd, een stuk karton dat men in 
de lucht werpt enz). - Inzonderheid: hard 
lopen. Zie synon. op KIELEN 11. 11 Kijk-i ers 
sezen! - Het woord is wel afgeleid van sj e es 
(het tweewielig rijtuig), Fra. c h a i s e, en is 
hier 'en daar elders als sj ez e n bekend. 



sibberen - sisink 

sibberen, zw. WW., intro - 1) Hard lopen (Koog, 
Westzaan). Zie synon. op KIELEN II. 
2) Platte steentjes over het water doen scheren 
(Wormerveer). Zie synon. op KEILEN. 

sib-sib-selie, benaming van zeker kinderspel, in 
het midden van de 1ge e. nog te Wormerveer 
in zwang, waarbij met gevouwen stukjes pa
pier werd geworpen onder het roepen van 
si bos i bos eli e! Thans verouderd. 

siebel, znw. vr. Ui. Weinig gebruikelijk. Het 
gewone woord is u i. 11 Haal ers wat siebels 
(of siebelen). - Elders zegt men si epe 1, b.v. 
in Friesl. en de Saksische delen van ons land; 
zie FRANCK, MOLEMA, GALLÉE enz. 

siek, znw. vr. Te Assendelft zeer gebruikelijke 
benaming voor een geit. - Ook te Krommenie 
bekend. Het woord betekent ook wel bok. -
Vgl. SIK. 

sigaar, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: de bloem
aar van de lisdodde, die door kleur en vorm 
op een sigaar gelijkt en voor de grap door 
jongens wel wordt aangestoken en zogenaamd 
gerookt wordt. Vgl.·verder DUUL. 

sigarekistje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook als 
schertsende naam voor lompe schoenen met 
platte neuzen, vooral van het schoeisel der 
infanterie. 11 Trek je sigarekissies maar an. 

sigareknoeier, znw. m. Minachtende benaming 
voor een sigarenmaker. 11 Wat denkt zo'n 
sigareknoeier wel! 

sigarepen, znw. vr. Verkl. -p ent je. Sigaren-
pijpje. 

-siggelen, vgl. BESIGGELEN. 

signet, znw. onz.; zie SINGENET. 

sijet, znw. vr.; zie SAJET. 
sijl, znw. vr.; zie ZIJL. 
Sijmen, mansnaam. Zegsw. Zeg m a arS ij

men, dan v 10 ek-j e ni e t, och wat! larie! 
- N a 0 meS ij men g a a n, naar het sekreet 
gaan. 

sik (1), znw. vr. Verkl. sik kie. Geit. Daar
naast sik k e bok, geitebok. Zo ook elders; 
zie de wdbb. - Vgl. SIEK, en WITSIK. 

sik (11), zie HORTSIK. 

sikkebok, znw. m.; zie SIK. 

sikkerig, bnw. Een weinig aangeschoten, draaie
rig, half dronken. 11 Als je in die armstoel 
zitte, hindert 'et niet of je 'en beetje sikkerig 
worre: je ken der toch niet uitvallen. - Elders 
hoort men ook sik k e r (vgl. Schoolmeester 
200). - Het woord zal wel verwant zijn met 
Ned. zij gen. 

sikreet, znw. onz.; zie SEKREET. 

sikuur, bnw.; zie SEKUUR. 

sim, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij vissers. De 
reep (van dik touw of zijden koord) waaraan 
het visnet wordt geregen en waarmede dit 
wordt dichtgetrokken. Het net wordt gelijkelijk 
uitgespannen tussen twee evenwijdige simmen, 
die onderscheiden worden als bov e n- en 
on der sim. - Ook als stofnaam. 11 Een par
tijtje touwsim, . .. eene partij zijden sim, ... 
V2 Kilogram zijden sim, Verkopings-Catal. 
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(aO 1884). - Zegsw. iemand onder het 
sim heb ben, hem onder de duim, in zijn 
macht hebben. - Het woord is ook elders be
kend (zie b.V. KOOL MAN 3, 183); in de algem. 
taal is 'het vr. en is de gewone betekenis 
hengelsnoer. Vgl. Ofri. s î m, naast s î ma, 
snoer,' zie verder FRANCK op sim. - V gl. 
KUB SIM en OPSIMMEN. 

Simmers, znw. meerv. (?). Waarschijnlijk een 
benaming voor het land der duisternis, het 
Westen, waar de zon ondergaat. Thans onbe
kend. 11 Aurora sal wel haest uyt 't Ooster
Huys aenbreecken, en nacht schaduw nade 
Simmers sijn gheweecken, SOETEBOOM, Bat. 
Eneas, Cvo. - Vgl. bij BEETS, Ged. (ed. 1878) 
3, 136: ,,'t Cimmerisch Schimmenland", waar
mede het verre Westen, het land der Kymriërs 
langs de Noordzee, wordt bedoeld. 
Ook een stuk land in de Kalverpolder heet: 
deS i mme r s. Hetzelfde land zal wel be
doeld zijn met: Braecklandt: twee simmes, 275 
(roeden), Polderl. Oostz. I (midden 17de e.). 

singel, znw. m. Zie de wdbb. en vgl. GORD

SINGEL. - Ook als naam van stukken land 
onder Assendelft. Thans onbekend. 11 De helft 
van de (sic) singeltgen in de Kaech, Polderl. 
Assend. I fO 97 rO (aO 1600). De cingel 
(buitendijks), aId. II fO 166 rO (aO 1600). De 
Singel (tussen Vlietsloot en Laansloot), Maatb. 
Assend. (aO 1635). 

singenet, znw. onz. Ook sin ke net. Signet, 
zilveren versiersel aan ouderwetse horloge
kettingen. 11 Een ketting met sinkenetten. -
Evenzo elders in HoIl. en in Friesl. 

sint, znw. m. Daarnaast su n 1. Zie de wdbb. -
Sin t e-K 0 e, benaming voor de naamdag van 
Sint-Maarten (11 nov.), omdat die valt in de 
slachttijd; vandaar ook: slachttijd. 11 't Is Sinte
Koe. Mit Sinte-Koe kregen we vroeger van 
de patroon 'en varken in de kuip. - Sin t e
Karnuite, zie op SCHIP. 

Sinterklaas, znw. m. Daarnaast Su n ter e
k I a a s. Zie de wdbb. 

Sintermaarten, znw. m. Daarnaast Suntere
m a art e n. - 1) De naamdag van St.-Maar
ten (11 nov.). Alsdan lopen de kinderen des 
avonds met kaarsjes in koolbladen, uitgeholde 
rapen, lantarens en lampions, en zingen voor 
ieder huis om geld of koek op te halen. 
Vroeger werden ook vuren ontstoken. Het
zelfde gebruik is nog in vele streken in zwang. 
2) De lampion enz. waarmede op St.-Maarten 
wordt rondgelopen. 11 Pas op, dat je suntere
maarten niet uitwaait. Me sunteremaarten is 
in de brand 'evlogen. 

sisink (met hoofdtoon op sf en bijtoon op sink), 
bijw. Bijkans, op het kantje af. 11 We waren zo 
sisink te laat (kwamen juist "op de nipper"). 
't Was sisink, of hij had onder 't rijtuig 
'elegen. - De uitdr. is ook elders in Holl. be
kend. Ongetwijfeld moeten wij hier denken 
aan s i x c i n q (5 en 6) uit het dobbelspel, d.i. 
bijkans de hoogste worp (twee zessen). Vgl. 
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het bekende rijmpje uit de Bijbel van Deus-aes 
(aO 1562), waarin van de worp deus aes, six 
cinq en quater dry wordt melding gemaakt 
(Ned. Wdb. I, 598; Koddige Opschr., ed. 1698, 
1, 133). Vandaar ook het ww. sisinken. 11 

Thuis zeggen ze tegens de vrouwen, dat ze op 
een comparitie moeten zyn, maar ze com
paritzen malkaàr daar niet kwaalyk, met zizin
ken in de hoek te speelen, KROOK, De Thee
zieke Juffers 6. 

sits, znw. onz.; vgl. BEsrrsEL. 
sjanteren, zw. ww., intr. Dwingerig schreien, 

grienen. 11 Leg niet zo te sjanteren! - Evenzo 
elders in Holl., Gron., enz. Vergelijk Fra. 
ch an ter. 

sjer, znw. m. Gang, vaart. Zie SJERREN. 11 Hij 
nam 'en fikse sier bij 'et ofrijje (van een 
schaatsenrijder die met een paar krachtige 
steken afrijdt). - Ook in het Stad-Fri. 

sjerren, zw. ww., trans. Werpen, snel vooruit 
doen vliegen. Vgl. SJER. 11 We sierden de stien 
de raam uit. - Eertijds ook elders in Holl. 11 

Zou ik dat lyden, en die smaad verdragen, ik 
sier ze al t'zaam liever, als dien and'ren, uit 
de schuit in 't water. De Weergadeloze Be
drieger ontmaskerd (begin 18de e.), 42. - Vgl. 
sj ir rel e n in de zin van in de rondte zwie
ren (van een zwaluw) bij SIX. V. CHANDELIER 
(DE JAGER, Freq. 1, 624), en Gron. sir rel n, 
snel ronddraaien (MOLEMA 377). 

sjoekerig, bnw. Ook sj 0 e k i g. Hetz. als sjok
kerig. 11 Me schoenen zitten sjoekig (zijn te 
groot). 

sjokkerig, bnw. Sokkerig, te ruim; inz. van 
kleren die te groot zijn en daarom niet glad 
zitten. Vgl. Ned. sj 0 k ken. 11 Je kleren zitten 
zo sjokkerig; trek ze wat gelijk. - Evenzo in 
het Stad-Fri. - Vgl. SJOEKERIG. 

sjouwer, znw. m.; vgl. TURF-, ZAADSJOUWER. 
slaai, znw.; zie SLEI. 
slaaien, zw. ww.; zie SLEIEN. 
slaan, onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 

s I a a n, ie s I a n e (en s I a a n-i e), hij s I a a t, 
we s I a n e, enz. Verl. tijd, ik slo e g, je 
slo e g e enz.; vroeger slo g (zie BORD 11, en 
vgl. voorwerk). Gebied. wijs, s I a a n. Verl. 
deelwoord 'e slo e g e; te Assendelft soms ook 
'e s I ê ge; dat eertijds ook elders voorkwam 
(b.v. SCHAAP. Bloemt. (ed. 1724), 57: "na een 
korten stondt heb ik hem doodt gesleegen"). 
Evenzo in samenst. - Zie een zegsw. op SWIET 
en WATER, en vgl. AFSLAAN, VERSLAAN en KOEK
SLAAN. 

s!aankoek, znw. m. De lange, taaie koek, die 
voor het koekslaan wordt gebruikt .. De stuk
geslagen koek wordt aan de omstanders ver
kocht. 11 Ik heb vaak voor 'en cent 'en stuk 
slaankoek 'ekocht. 

slaap, znw. m. Daarnaast sI e e p. Zie de wdbb. 
11 'k Heb zo'n sleep. 

slab (uitspr. slap), znw. vr. Verkl. slappie. 
Daarnaast s I a b b e r d eba b. Morsdoekje, 
bab. Zie de wdbb. 11 Wat is je slappie vuil. -

sisink - slaghengsel 

Wil ik je slabberdebab omdoen? - Elders zegt 
men s I ab bet je; in het Stad-Fri. sla b
doek. 

sladood, znw. onz. Ook s I a a t d 0 0 d. Het ge
slacht, de belasting op het geslachte vee. Thans 
verouderd. 11 (N.N. aangeslagen) voort gemaal 
f 18, zout en zeep f 4, voor slaatdood f 3, 
turff f 4, 5 beesten hoorn- en zoutgeld f 20, 
Hs. Quohierboek (aO 1748), archief v. Assen
delft. 

sladooi, znw. m. Daarnaast sI e d ooi. Iemand 
die zich kinderachtig gedraagt, lummel. 11 Och, 
leet die sufferd lopen zo'n sladooi deer be
moeien we ons niet mee. - Vgl. Ned. I a n g e 
s I a d 0 0 d, lange slungel, dat ook aan de 
Zaan bekend is. 

slag, znw. m. en onz. Zie de wdbb. - 0 p s I a g, 
terstond, zo dadelijk. 11 Ik ben op slag klaar. 
Op slag kom ik bij je. Evenzo elders in Holl., 
Overijs., Friesl., en Gron. - Ook als benaming 
voor planken borden die neergeslagen kunnen 
worden; b.V. de neerhangende bladen van een 
vierkante tafel, die opgezet kunnen worden om 
de tafel te vergroten. Vgl. SLAGTAFEL. 11 Een 
tafel met slagen. - Zo ook de van boven aan 
scharnieren hangende borden van twee plan
ken, die deel uitmaken van de muur van pak
huizen of schuren, en die bij goed weer worden 
opengezet, doch bij regen gesloten zijn. Vgl. 
KRAPSTOK. 11 Zet effen 'en slag op; 't is hier 
zo donker dat we niks zien kennen. Slagen en 
klampen tot de droogschuur, Hs. invent. pa
piermolen (aO 1774), verz. Honig. - Vgl. de 
samenst. AAN-, DOOR-, HAMER-, HAVER-, NA-, 
ROBBE-, VOOR-, VRIJNSLAG. 

slagbeitel, znw. m. In een oliemolen. Een 
zware houten wig in het blok, die met de 
brede kant boven, onder de haai is geplaatst. 
Vgl. LAAD en zie Groot Volk. Mooienb. 111, 
pl. 3 el! 5. - De s I a g bei tel wordt door de 
slagen van de haai neergedreven, waardoor het 
meel in de buIen tussen de ijzers wordt samen
geperst, zodat de olie er uitloopt. 

slagbord, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. Een 
plank met handvat, die iets langer is dan de 
breedte van het geweven doek, en die na het 
sterken van het garen tussen de gedeelten, 
waarin dit gesplitst is, op zijn kant wordt 
gezet, ten einde het spoediger te doen drogen. 

slager, znw. m.; vgl. KRENGESLAGER en ROBBE
SLAGER. 

slaghaak, znw. m. In verkl. s I a g hak i e. Bij 
timmerlieden en houtzagers. Een houten steel 
van 1 m. lengte met aan het ene einde eel! 
ijzeren punt van omstreeks 6 duim, die een 
rechte hoek maakt met de steel. Het s I a g
h a a k j e wordt met de punt in een balk of 
ander zwaar hout geslagen om dit voort te 
trekken. - Bij vergelijking wordt ook een kort 
stenen pijpje met rechte steel wel een sI a g
h a a k j e genoemd. 

slaghengsel, znw. onz. Zeker soort van hengsel, 
dienende om er slagen in pakhuizen en 



slaghengsel - sIeeds 

schuren aan te hangen. VgI. SLAG. 11 Eenige 
slaghengzeis, 30 pond; eenige duimen en heng
zeIs, 67 pond, Verkopings-Catal. (O.-Zaan
dam, aO 1806), Zaan!. Oudhk. 

slaghout, znw. onz. In pakhuizen. Een gebogen 
hout dat puntig toeloopt en dient om de slagen 
te sluiten (zie SLAG). Het draait om een spijker 
in de wand en kan met de punt halverwege 
tussen de klamp van de slag ingeschoven 
worden. Synon. komkommer. 

slagkoord, znw. onz. Hetzelfde als wat thans 
s I a g I ij n heet. Zie aldaar. 11 Die seylen vande 
molen sullen gemaect worden van het beste 
hollandsche kanefas, aen beyde syden met 
Iudsen, met noch daerby die slachkoorden met 
het kruytouw, het toy touw enz., Hs. bestek 
watermolen (aO 1634), archief v. Assendelft. 

slaglijn, znw. vr. Aan molens. Touw om de 
opgerolde zeilen vast te leggen, en dat daartae 
beurtelings am een hekken en een kikkerd 
wordt geslagen, de gehele lengte der malen
raede langs. Eertijds s I a g k oord; zie aldaar. 
11 We moeten nuwe slaglijnen hebben. 

slagpen, znw. vr. Op schepen. Hetz. als stuur
pen; zie aldaar. 

siagtafel, znw. vr. Een tafel met slagen, klap
tafel. Zie SLAG. 

slak (I), znw. vr. Daarnaast sI e k, doch s I a k 
is thans de gewone vorm. Het bekende dier; 
zie de wdbb. 11 Vuyl gebroet van slekken ofte 
padden, SCHAAP, Blaemt. (ed. 1724), 235. 
Hoornkens, Schilpen en Slekhuiskens, SOETE

BOOM, S. Arc. 202. - De vorm sI e k is ook 
elders gewoon. 

slak (11), znw. Bij de boeren. Een antijdig ge
boren kalf (de Wmmer). 11 Slakken hebben 
kort heer (haar). - Evenzo in de Beemster 
(EOUMAN 96). - Vgl. 'het bij oudere schrijvers 
voorkomende bnw. sla k, slap, alsmede 
sla c k a e r t, zwak, taegevend mens, en 
s I a c ken, verslappen (OUDEMANS 6, 307); 
evenzo Eng. sla c k bnw. - Vgl. SLAKKEVEL. 

slakkevel, znw. onz. De huid van een slak. Zie 
SLAK II. - Sla k k e v e 11 e n worden o.a. ge
bruikt om koffers, hoofdstellen enz. te be
kleden. - Ook in de Beemster (BOUMAN 96). 

slamier (met klemt. op mier), znw. m. en vr. 
Een leep, listig persaon; slimmerd. Zonder 
ongunstige bijbetekenis. 11 Je benne 'en sla
mier; deer was je me te gauw of. - Het woord 
is ook elders bekend. Zo b.v. te Antwerpen 
voor een vlug, handig meisje (SCHUERMANS 

616 b). Op Overflakkee is sla mie r e een 
slet (Sch. t. W. 1, 168), in de Neder-Betuwe 
sI e mie r e evenzo een vadsig, slordig vrouw
mens (0. Valkst. 2, 106). In Gron., Fries!., 
Deventer en elders is een (l a n ge) sI e mie r 
(s I a mie r e) een lange, slungelachtige per
soon (vg!. MOLEMA 380; DRAAYER 36). 

slamierig, bnw. Leep, slim. Zie SLAMIER. 11 Een 
slamierige streek. 

slamierigheid, znw. vr. Leepheid, handigheid. 
Zie SLAMIERIG. 11 Pas op, ze zoekt je mit 'en 
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s1amierigheid weg te krij,gen, want zo is ze! 
slap, bnw.; zie op DIRK (11) en JAN. 

slapen, st. en zw. ww. Daarnaast si ê pen. 
VerI. tijd soms sHepte en slaapte. Zie de 
wdbb. il Was-i wakker? Nee, hij sliepte. - Vg!. 
een zegsw. op ETEN en MUTS. 

slaperig, bnw. Daarnaast sI ê per i g. Zie de 
wdbb. 

slapig, bnw. Daarnaast si ê pi g. Slaperig. -
Zegsw. Zo sI ê p i gas een kat, zeer slape
rig. 

slaraak (met hoofdtoon op slá), znw. vr. Bij de 
boeren. Een saort van hark met vier tanden, 
wier punten door een ijzeren mes verbonden 
zijn. De tanden vormen een hoek van 60° met 
de steel. De s I a r a a k wordt gebruikt bij het 
opmaken der kanten van het land. Men haalt 
er de afgestoken zoden mee op de wal en 
snijdt er zo nodig het riet mee door. Soms ook 
haalt men er de mest mee van de kar. 11 Te 
koop een slaraak en een keinhaak. V gI. Ned. 
r a a k, hark. De sla r a a k is een r a a k, 
waarmede men slaat (b.v. om het riet door te 
hakken). - Kinderen sturen hun makkertjes 
soms naar een winkel "om een cent s I a
r a a k", in de hoop dat deze dan een pak 
slaag zullen oplopen. 

slauter, znw. m. Slijm, fluim. Vgl. SLAUTERING. 

11 Er is 'en slauter in de azijn (als er schim
meligheid in drijft). 

slautering, znw. vr. Slappe, weke, dunne spijs. 
11 's Avends eten we slautering (pap, brij, enz.). 
Slautering mit uien (hachée, snert, enz.). -
Ook: slobbering van gekookte vis (inz. de 
kop). 11 Eet de sIautering maar niet op. 

s/ebberen, zw. ww., trans. In de uitdr. hij 
s leb b e r t z e m a a r, (bij het kaartspel, enz.) 
hij wint voortdurend, slokt alles op. - Zie 
SLIBBERONSJE, en vgl. LEBBEREN en Ned. s I a b
be ren (DE JAGER, Freq. 2, 513, vlgg.). 

slechtje (uitspr. slecchie), znw. onz. De kleine 
steentjes, het geëffende deel van de weg, 
loappad. Thans, nu bijna overal de gehele weg 
gelijkelijk bestraat is, verouderd. I1 Op 'et 
slechtje lopen. - Ook Hs. Koal vermeldt het 
woord ,in deze bet. In Fries!. is het nog alge
meen gebruikelijk ('t sI e c h t). Het behoort 
bij sI e c h t in de oude zin van effen. 

slede, slee, znw. vr.; zie SLEEDS. 

sleeds (uitspr. slees), znw. vr. Verkl. sI e s i e. 
Slede. - 1) Voertuig op lopers, inzonderheid 
om over ijs en sneeuw te worden vaartge
schoven of getrokken. - a) Handslede. 11 

Kisten en balen mit slezen nê 'et spoor 
brengen. 'En slees mit lijnkoeken. Schaatsen 
leren rijje achter 'en slesie. - b) Paardeslede. 
I1 Men liep al met paa(r)t en sleeds al weder
om op de Saan, Journ. Caeskoper, 8 Febr. 
1677. (Ik) hadde moeder en peet Neeltie ... 
mede nogh op de sleeds, aid., 28 Febr. 1681. 
Doe reede de sleesen met vragt (over het ijs), 
Hs. (6 Jan. 1729). - Evenzo elders in N.-Holl. 
11 Gheen waghenen nooh sleedssen sullen 
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moeten staen opter stedeplaetse in hoir om
ganck, dan om te lossen of te laden (keur v. 
Hoorn, aG 1528), Wiri. Stadr. 2, 113. Gheen 
waghenaers noch slepers sullen mit waghenen 
noch sleedssen mit twie pael'den moeten gaen 
of ryden enz., aid. 114. Wyl Pietje met zyn 
sleesje rydt, of op den trommel slaat, ben ik 
met myne Pop verblyd, WOLFF en DEKEN, 
Econ. Liedjes (ed. 1781), I, 8. Zie ook OUDE
MANS 6, 30. - Vg!. DROK-, HAND-, PAARDE-, 
VRACHTSLEEDS, alsook SLEZEN. 
2) De slee in een houtzaagmolen, waarop de 
balken die gezaagd worden liggen en die door 
het krabbelrad wordt voortgewonden. Deze 
sI e e s is een soort van houten raam, be
staande uit 2 of 4 evenwijdige balken (de 
sI e e sst u k ken), die aan weerszijden door 
een dwarsbalk (de hoof den van de slees) 
verbonden zijn. Dit raam ligt op een vaste 
s lee sst e 11i n g, gevormd door twee aan de 
sleesstukken evellJWijdige balken (de sI e e s
st e lli n g st u k ken), die dooreen aantal 
tri e men worden verbonden; evenwijdig aan 
de triemen zijn hiertussen r 0 11 en aange
bracht. De slees wordt door middel van krab
belrad en heugel v'Üortgewonden 'Over de 
rollen van de sleesstelling, waardoor het zaag
hout voor de zagen wordt gebracht. Zie 
Groot Alg. MooIenb. I, pl. 32, 36, 51- 53; 
Groot Volk. Moolenb. I, pl. 4 en 5. - Ook de 
vorm si e e is aan de Zaan zeer gebruikelijk 

sleedsband (uitspr. sleesbant), znw. m. Het 
ijzeren beslag onder een slede; zie SLEEDS 1. -
Synon. spijkerband. 

sleedsblok (uitspr. sleesblok), znw. onz. In een 
houtzaagmolen. Blok of katrol waarover het 
touw van de slee loopt; zie SLEEDS 2 en 
SLEEDSTOUW. 

sleedsstelling (uitspr. sleestellang), znw. vr.; 
zie SLEEDS 2. 

sleedsstuk (uitspr. sleestuk; daarnaast sleestik), 
znw. onz.; zie SLEEDS 2. 

sleedstouw (uitspr. sleestouw), znw. onz. In 
een houtzaagmolen. Het touw waarmede de 
slee teruggewonden wordt. - Elders si e e
t 0 u w; zie Groot Alg. MooIenb. I, pl. 51. 11 

Twee opwinders, een sleestouw, ... een slees
blok met ijzerbeslag en metaleschyf, Invent. 
houtzaagmolen (O.-Zaandam, aG 1809), Zaan!. 
Oudhk. 

sleep, znw. m.; zie SLAAP. 
sleepdeken, znw. vr. Een kledingstuk waaraan 

niets meer te bederven valt en dat men dus 
niet ontziet. 11 Die ouwe japon gebru~k -ik voor 
sleepdeken (trek ik aan bij smerig werk). Och, 
'thindert niet of me jas natregent; 't is toch 
maar 'en sleepdeken. - Elders is het woord 
bekend als benaming voor een traag vrouw
mens (WEILAND; VAN DALE; V'gl. ook DE JAGER, 
Freq. 2, 520). 

sleepje, znw. onz. Zekere maat voor melk, 
houdende Yz kan of liter. Thans weinig ge
bruikelijk. 11 Haal ers 'en slepie melk. In 'en 

sleeds - slemmen 

mengelen gaan vier sleepies of twee pint jes. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BERKHEY, Nat. Hist. 
8, 4). Ook KIL. veJ1meldt: "s 1 e ep ken, Holl. 
Sicamb. Zeland. j. up e r ken, minoris poculi 
aut mensurae genus, cyathus". - Eertijds 
noemde men in N.-Holl. ook de lage stenen 
b~kken waarin de melk wordt gedaan om er 
room op te doen komen roomsleep. 11 De 
steenen melktesten, ook roomtesten, genaemd, 
zijn groote verglaasde aardewerksche 'kommen, 
bijzonder tot dit gebruik gebakken wordende: 
in Noord-Holland worden dezelve wel room
sleepen genaamd, BERKHEY, Nat. Hist. 9, 338. 

slees, enz., znw.; zie SLEEDS, enz. 
Sleetje, znw. onz. Slijtgat. Vg!. VAN DALE op 

SLEET. 11 Wat wordt die rok oud, er benne 
allemaal sleetjes in. 'En enkeld sleetje hindert 
niet. - Zo ook elders. 

sleets (uitspr. slees), bnw. Zie de wdbb. - Ook 
zegt men: Wat is die naald (van een naai
machine) sleets in zijn 'Oog (als er vele draden 
breken doordat het oog te scherp is). 

sleeuw, bnw. Loom, moe, zich onpleizierig 
voelende, niet fit (Assendelft). 11 Wat ben ik 
sleeuw. - Evemo in Fri. sI e a u, soezerig, 
niet bij de hand. Elders betekent sI e e u w 
stomp, stroef (inz. van de tanden); zie de 
wdbb. Het woord is in verschillende talen be
kend; vg!. b.V. FRANCK. 

slei (I) (uitspr. slaai), znw. vr. Zware houten 
hamer, moker. Vg!. FRANCK op sI eg g e. 11 

Slaan der maar mit de slaai op. - Evenzo 
elders in Holl., Fries!. en Gron. 11 3 Slayen 
(in een scheepsinventaris), F. MARTENS, Vojagie 
naer Groeni., Voorwerk 4. - Vg!. de samenst. 
ROEDSLEI. 

slei (H) (uitspr. meestal slaai), znw. onz. Het 
slijmige vocht dat uit de schede der koe vloeit 
vóór het kalven. - Ook ,in Gron. bekend (DE 
VRIES, Tongval v. Noordhom, § 164). Onzeker 
is of het woord verwant is met Ned. S I ij als 
benaming van zekere slijmige vis: de zeelt; zie 
FRANCK i.V. - Vg!. RIJSLEI en SLEIEN. 

sleien (uitspr. meestal slaaia), zw. ww. Slei 
laten vloeien, vóór het kalven; zie SLEI H. 11 

De koe sleit al (of: s~aat te slaaien). - Ook in 
Gron. 

slek, znw. vr.; zie SLAK. 
slemmen, zw. ww., intr. Stroef schuiven, tegen

gehouden worden door de grond waarover de 
beweging plaats heeft. 11 Haer over-stoutheyt 
bleeek in 't overrompelen een onser Oorlogh
Schepen, die sy daer na door 't gat, by West
zaan wilden slepen: daer het geraeckte vast, in 
't slemmen aende gront, SOETEBOOM, Bat. 
Eneas, GrG

• - Thans inzonderheid gezegd 
van deuren of ramen die lastig opengaan, om
dat ze verzakt zijn of te nauw in de sponning 
sluiten: klemmen. 11 Wat slemt die deur; de 
timmerman mag er wel ers 'bij komme. -
Elders in N.-Hol!. is een bnw. sI e m gebrui
kelijk in de zin van taai, stijf, moeilijk te be
werken, van de grond. 11 De grond is slem 



slemmen - slik 

(BOUMAN 96). - V g!. ook Oost-Fri. sI e m men. 
Hgd. s c h 1 e mme n, s c h I ä mme n, van 
het znw. sc h I a m, slijk. 

slep, znw. m. en vr. De persoon met wie men 
in één bed slaapt, bijslaap. 11 Me broer Jan is 
me slep. UE. hoeft niet ongerust te weese wat 
slep ik heb; die is soo na mijn sin, dat ik het 
UE. niet kan schrijve (uit de brief van een 
Groenlandvaarder aan zijn ouders), Hs. (18de 
e.), Zaan!. Oudhk. 

slepen, ww.; zie SLAPEN. 
sleper, znw. m. Zie de wdbb. - Op een binnen

vaartuig. De smalle lat dwars over het pavil
joen, waarlangs de helmstok heen- en weer
glijdt. 

sjerp, znw. vr. Hetz. als Zerp; zie aId. en vgl. 
SLORP. 

Sleuf je, znw. onz. Als naam van stukken land 
op het Kalf. Oorsprong onzeker; doch vgl. 
Ned. sI e u f, alsmede SLUUF Il, 2. 11 Braeck
land opt Calff: de sleuf jes 150 (roeden), noch 
een sleuf je 100 (r.), Polderl. Oostz. I (midden 
J 7de e.). Stuk land genaamd "Sleufkes" op 
het Kalf, Custb. (aO 1740). 

sleuving, znw. vr.; zie SLOVING. 
slezen, zw. ww., trans. en intr. Voor sI e e d

zen, van sI eed s; zie aldaar. In (of met) de 
slede rijden, sleden. 11 Gaan der maar op 
zitten, dan zeI ik je wel slezen. De kinderen 
benne an 't slezen. Vooral in de zin van: 
goederen over het ijs vervoeren. Synon. 
vletten 2. - Zo ook elders in N.-Holl. (DE 
JAGER, Taalk. Magaz. 3, 514). 

slezengat, znw. onz.; zie op TUIMELDIJK. 
slibberonsje (uitspr. slibbarànsie), znw. onz. 

Een buitenkansje, binnenvet je. VgI. SLEDDEREN. 

11 Dat's 'en slibberonsie. 
Slieakker, znw. m. Naam van een stuk land te 

Krommenie, in de Vlus (Polderl. Kromm. 
(aD 1764), jO 18 rO en 28 VO). 

sliereken, zw. WW., intr. Hetz. als sI ier e n. -
a) Slin[?eren, slepen. 11 Je rokken sliereken 
langes de straat deur de modder. - Evenzo 
Fri. s 1 j ti r kj e. 
b) Slenteren, langs het dorp heen en weer 
wandelen. Synon. slierten. 11 Wat lopen die 
meiden weer te sliereken. - Evenzo in Oost
Fries!. slirken, slîrken (KOOLMAN 3, 
205). 

slieren, zw. ww., intr. Een slingerende beweging 
maken, slepen enz.; zie de wdbb. Algemeen ge
bruikelijk. Vgl. SLIERT. 11 Slier niet zo mit je 
boezel over de straat. Ze slierde met de natte 
vaatdoek net in me gezicht. - Vgl. SLIEREKEN 
en OPSLIEREN en RONDSLIEREN. 

slierie-aan-(de)-stok. Zeker jongensspel, ge
woonliJk slingeren gen'oemd, waarbij een lange 
rij jongens in allerlei bochten loopt om aan 
het ene uiteinde een grote zwaai te geven 
(Koog). - Vgl. SLIEREN. 

sliert, znw. m. A lies wat sliert; in verschillende 
opvattingen. Zie SLIEREN. - a) Een lange rij, 
een sleep van kinderen of mensen. 11 Een lange 
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sliert. Wat komt deer 'en sliert schaatsen
rijders an. - b) Lang, dun, slap neerhangend 
iets. 11 De slier~en van gekookte postelein. Wat 
benne der 'en lange slierten in de soep (van 
niet-fijngemaakte vermicelli). De slierten han
gen er bij neer (rafelige einden van een ver
sleten kledingstuk). - Zo ook spreekt men van: 
een sliert drop (een lange pijp drop) en: een 
sliert koek. Te Krommenie is s I ier t zelfs de 
benaming van een bepaalde soort van koek, 
die aan lange repen verkocht wordt - c) Van 
taaie, kleverige vloeistoffen. Dikke straal. i! 
Een sliert stroop (zoals die van de strooplepel 
af loopt). - Ook het spoor van zulk een straal, 
als iemand zich bemorst heeft. 11 Je hebbe 'en 
hele sliert op je overhemd. - d) Zegsw. Een 
s I ier t a n heb ben, aangeschoten zijn. Bij 
VAN DALE evenzo: een s I ier. 11 Ze zelle 
vanêvend ook wel een bietje een sliert an 
hewwe, Sch. t. W. 279. - Het woord is in de 
bet. aj ook elders gewoon (vg!. b.V. GALLEÉ en 
OPPREL). De bet. c) kent men ook in Gron. 
(MOLEMA). 

slierten, zw. ww., intr. Langs de straat slente
ren. Synon. sliereken. 11 Ze slierten maar zo'n 
hele dag langes 'et dorp. - Zo ook te Utrecht. 

sliet, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: tak of loot 
van eell wilgehoom, die geschikt is om gepoot 
te worden; ook wel poot genoemd (Assendelft). 
I! Ik heb me wilgebomen eris nê'ekeken, maar 
er zit gien ien sliet in, die goed genoeg is om 
te planten; ik zeI dus maar wat slieten kopen. 
- Vgl. SLIETERIG. 

slieterig, bnw. Lang en dun; van personen. Van 
s I iet, dUllne paal. 11 Hoe ken-i nou verliefd 
worre op zo'n slieterige meid! 

slij, bnw. Be[?erig, gretif?, belust op. Bijna ver
ouderd. 1\ Hij is zo slij; hij zou alles wel heb
ben willen. - Evenzo bij de 17de-eeuwse Hol
landers. 11 De hongerige die is sly, laet hem 
met grove kost en swart broodthaest ver
noegen, R. vrSSCHER, Sillnepoppen, Voorr. 5. 
Vgl. verder OUDPMANS 6, 321. Ook in Fries
land is bet woord nog bekend (Taalgids 9, 
303); in Oost-Fries!. zegt men sI î t (KOOL
MAN 3, 205). Te Oud-Beierland heeft s I ij de 
bet. gierig (OPPREL 82). 

Slijpen, st. WW., trans. Een der bewerkingen 
bij het gort pellen. Het maken van lange gort
korrels. Gewoonlijk is de gort rond. 11 We 
moesten die gort maar slijpen. 

slijpsteen, znw. m. Daarnaast s I ij pst i e n. 
Zie de wdbb. - Te Zaandam ook als benaming 
voor zeker hard gebak; zie synon. op VLAGGE
KNOP. 

slik (n, znw. m. Lik, zoveel als men tegelijk met 
de tong vall de vinger of lepel kan aflikken. 
Zie SLIKKEN J. 11 Een slik honing. Wil-je ook 
'en slikkie? - Zo ook: Er zit 'en slikkie vorf 
(verf) op je jas. - Evenzo in Friesl., Gron. en 
Oost-Fries!. 

slik (IJ), znw. onz. en vr. Slijk. 11 Je schoenen 
zitten vol slik. Hij viel in de slik. - Soms ook: 
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modder, aarde. 11 Nuwe slik in de tuin brengen. 
- Ook elders gebruikelijk; zie de wdbb. - VgI. 
SLIKKEN IJ. 

slikkebikken, zw. ww. Slikken. In de uitdr. dat 
k e n-j e s I i k k ebi k ken, "je zoudt slikken", 
dat mocht je willen! 

slikken (I), zw. ww.; zie de wdbb. - Bij het 
domineren. Stenen kopen (de Wonner). 11 Ik 
moet alweer slikken. Hoeveel heb-je 'eslikt? -
Ook: likken, oplikken, aflikken. Evenzo elders 
in N.-HolL, FriesL, Gron. en Oost-Fries!. 11 

Stroop likken (een vinger in de stroop dom
pelen en dan aflikken). Je bord is zo schoon 
of de poes 'et schoon 'eslikt had. V g!. de 
samenst. AF-, OP-, UITSLIKKEN. - Zegsw. Je 
zou d t slik ken (of dat moe h t jes I i k
k en), dat zou-je wel willen. Ook wel als 
rijmpje, als iemand naar iets hunkert: "Wou
je? Slikken zou-je" (je krijgt er niets van). -
VgL SLIK I. 

slikken (U), zw. ww., intr. Baggeren, slik uit de 
sloot trekken. Zie SLIK IJ. 

slikschuit, znw. vr. Modderpraam. VgL SLIK n. 
11 Een koeschuyt, slikschuyt, boejer en alle 
andere vaartuygen boven de 20 voeten 8 st. 
(schutgeld, O.-Knollendam), Hs. (aO 1756), 
provo archief. 

slikwortel, znw. m. Benaming voor de zeer 
grote, zogenaamde Hoornse wortelen, die 
meestal vol slik of klei zitten. Vg!. SLIK n. 

slim, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook: 
scheef· Inzonderheid van een molen gezegd, 
waarvan de wieken een weinig scheef zijn ge
plaatst, tusschen schuin en recht in; zie op 
KRUIS. 11 De molen slim zetten. - Vroeger in 
ruimer gebruik. 11 Jek (hebbe) gesien, dat die 
dicke ijseren leuning op de Halve-maensbrugh, 
wel een houdt-voet of meer, de boovenkant 
slim was overgeboogen, door den stercken 
drangh der meenichte des volcks, Journ. 
Nomen. Wanneer men op een spijker slaet, ... 
de spijker sachjes inne glijt, soo lang men 
recht op 't hoof je smijt; maer geeft men 
eens een slimme klop, en juyst niet recht daer 
boven op, soo word hy datelijk soo krom dat 
hy se er qualik wil weerom, SCHAAP, Bloemt. 
J 28. - In deze zin ook nog elders bekend, b.V. 
te Dordrecht en in Zeeland (Taalgids 4, 43). 
Bij oudere schrijvers zeer gewoon; vgl. OUDE

MANS. 

slimkarbiel, znw. m. Jn molens. Schuingeplaat
ste steunbalk, hondsoor; zie aldaar en vgl. 
su!.!. 11 Die slimkarbiels, die onder die boven
ste tafelmenten sullen komen, sullen lang 
wesen vyff voet, behalven die pen, dick seven 
duym vierkant, Hs. bestek watermolen (aO 
1634). archief V. Assendelft. 

slimpad, znw. onz. Toepad, pad dat de ge
wone weg schuin afsnijdt en dus bekort (As
sendelft). - Evenzo elders in Kennemerland. 1I 
Insgelijeks sal hem oock niemant vervorderen 
eenige sIim- ofte by-paden te lopen, ofte te 
maken over yemants Ackerlandt (keur V. 

slik - slobbing 

Akersloot, aD 1661), LAMS 483. - Vgl. SLIM

TOCHT. 

slimtocht, znw. m. Een tocht of sloot die een 
kortere weg aanbiedt (Assendelft). Vgl. SLIM

PAD. 

slingerklamp, znw. m. Naam der klampen 
achter de molenroeden, waarachter de opge
rolde zeilen geslingerd worden. Synon. zei/
klamp. 11 24 Korte Slingerklampen, 19 Hane
kammen, 7 Keerklampen, Inventaris molen
makerij (aO 1846). 

slinger-om-de-trap, znw. Zekere meelspijs, die 
met stroop gegeten wordt. Gruttemeel in 
water gekookt. Zie synon. op TROET. 

slip, znw. vr.; zie een zegsw.op LAKEN. 

slob (uitspr. slàp), znw. vr. Werkboezel van 
grauw linnen of katoen, dat men omdoet bij 
het schuren en schrobben of ander vuil werk. 
Vgl. SLOBBEN. - Evenzo in Waterland (BOU

MAN 96). 
slobband (uitspr. slàbbant), znw. m. Spijlband, 

ijzeren band om het spi/ van een pelmolen en 
dienende om dit voor splijten te behoeden. 

slobben (uitspr. slàbbiJ), zw. ww., intr. en trans. 
Door modder en vuil waden, en vandaar in
zonderheid iets dat schoon is met morsige 
voeten vuil maken. Zie synon. op BEERZEN. 11 

Loop niet zo te slobben, me vloer is net 
schoon. Hij slobt alles onder mit zen smerige 
poten (van een hond gezegd). - Evenzo elders 
in N.-Holl. (zie BOUMAN 96); ook bij oudere 
schrijvers (zie DE JAGER, Freq. 2, 551). - Vgl. 
BESLOllD. 

slobber (uitspr. slàbber), znw. onz. Dat wat 
men opslobbert, weke spijs, b.V. het slappe, 
geleiachtige gedeelte van een kabeljauwskop, 
van een osse tong en dergelijke. - Ook: drin
ken, inz. koffie. 11 Geef me nag 'en bakkie 
(kopje) slobber. 

slobberhiel (uitspr. slàbbiJrhiel), zwn. vr. Een 
slordig, vuil vrouwmens, eig. iemand die maar 
overal door slobbert of slobt. 11 't Is zo'n 
slobberhiel. 

slobberig (uitspr. slàbbiJriJch), bnw. Smerig, 
morsig, vuil. 11 't Was zo'n slobberige weg: je 
schoenen gongen onder. Ze ziet er altijd even 
slobberig uit. 

slobbig (uitspr. slàbbiJch), bnw. Zie de wdbb. 
Hetz. als slobberig. - Ook in de naam van 
stukken land. 11 't Opperent vande slobbige 
ven; Symon C1aesen Wilde boer, mede de slob
bige ven (in 't Kerkeweer), Maatb. Assent/. 
(aD 1635). - Vgl. SLOBBING. 

slobbing (uitspr. slàbbang), znw. vr. Daarnaast 
eertijds s I u b bin g. Benaming van verschil
lende stukken laaggelegen, en dus slobbig, 
drassig land, te Assendelft. 11 Jong Aernden 
slubbing, Jan Dircx in de slubbing (in Tamis
sen-weer), Stoelb. Assend. fO 5 VO (einde 
16de e.). Die halve opperslubbing, die halve 
vuyterslubbing, aId. f O 1 rO, 2 rO. Die sIub
bing (in Boschmans-weer), Polderl. Assend. I 
f O 13 rO (aO 1599). Die groote slubbing (in 



slobbing - slons 

Reaelen-weer), aid., fO 85 rO (aO 1600). Dirck 
Hannen cleyn slobbingh, Claes Pieters noorder 
(middel, suyder) groot slobbingh (in Dirck 
Hannen-weer), Maatb. Assend. (aO 1634). 
Wouter Jongh Wulmen slobbintgen; Trijn 
Jongh Wulmen slobbingh in Dirck Jannen
weer), aid. Dirck Gerritsen suyder (noorder) 
uytterslobbingh (opperslobbingh) (in Dirck-de
Boets-weer), aid. Claes Cornelissen, de slob
bingh in Jongelinxweer), aid. - Vgl. SLOMME
RING. 

slochter (I), znw. m. (en onz.?). Daarnaast 
slo f ter. Slop, doorgang in het ijs. 11 We 
moeten 'en slofter in 't ijs maken. Op Woens
dagh is Dirck Wesel weder gevaren, maer 
door een slochter, want de Saan lagh noch mä 
ijs beset, Hs. Journaal (aO 1687), Zaanl. 
Oudhk. - Evenzo elders in N.-Holl.; in de 
Beemster spreekt men ook van: een slof ter in 
het hooi graven, om het broeien te doen be
daren (BOUMAN 97). - Ook een water onder 
Landsmeer, tussen de Broeker- en de Buik
slotepmeer heet vanouds deS loc h ter (vgl. 
Kaart v. d. Uytw. SI. 8); zo ook een ander 
nabij Sloterdijk, tussen de Haarlemmer-trek
vaart en Slotermeer (aId. 12). In een oorkonde 
van 1479 bij GONNET, Zijlkl. 22, wordt ver
meId "een wech geheten die Sluchter", onder 
Heiloo. - KIL. heeft slo c h ter, vetus. Fris. 
fossa. Vgl. Hgd. sc h I u c h t, kloof tussen 
twee rotsen, en zie ook SLOP. 

slochter (11), znw. m. Slijm, fluim. 11 Een sloch
ter ophoesten. - Bij Zwolle is s I u c h ter 
gebruikelijk als benaming voor het bitterzoet 
(VAN HALL, Landh. Flora 153). VgL N.-Holl. 
'k wal s ter als naam voor dezelfde plant, 
naast Ned. kwal s ter, slijm. Zie voorts 
Oost-Fri. s I u c h ter n, slap en week zijn, slap 
neerhangen, zoals een natte doek (KOOLMAN 
3, 209). 

sloeg (I), znw. m. Slag; alleen in het kaartspel. 
1I Kijk es, wat 'en sloeg! Dat's 'en mooi 
sloechie. - Ook in AmsteHand en Utrecht. 

sloeg (11), bnw. Slaperig, mat. 11 "Ben-je niet 
lekker?" "Och, ik ben 'en beetje sloeg." Kleine 
Trijntje wordt wat sloeg. - Evenzo in Friesl. 
(WASSENllERGH 94; O. Volkst. 2, 179); in Gron. 
meer neerslachtig, stil, lusteloos (MOLEMA 382). 

sloeren, zw. ww., intr. Slepend, langzaam voort
gaan, sleepvoeten. 11 Loop niet zo te sloeren; 
til je bi enen op. - Ook bij oudere Holl. 
sohrijvers gebruikelijk; zie DE JAGER, Freq. 2, 
564. Evenzo in het Oost-Fri. (KOOLMAN 3, 
218). - VgL SLOERT. 

sloerie, znw. vr. Slordig, haveloos wijf, slons, 
slet. 11 't Is 'en oppassend man; maar zen wijf 
is 'en sloerie, die alles verslonst. Deer gaat 
die sloerie ook weer. - Ook elders bekend 
(vgL BOUMAN 97; DE JAGER, Freq. 2, 564). 

sloert, znw. m. Een lange rij, sleep, stoet van 
mensen. Synon. sliert. 11 Kijk ers wat 'en sloert 
mensen! 't Was 'en hele sloert. Toe gong de 
hele sloert 'et dorp langs. 
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slof (I) (uitspr. slof), znw. vr. Grote, ruime 
pantoffel. Zie de wdbb. - Slo f f i e-o n der, 
zeker spel waarbij een slof onder de knieën 
van de in een kring op de grond gezeten 
spelers door wordt voortgeschoven. Ook elders 
zeer bekend. - Bij vergelijking ook als be
naming voor een langwerpig klein tarwe
broodje, alsmede van het eerste en laatste stuk 
van een schoot je of ander tarwebrood, de 
puntsnede. Synon. tumpie; zie TIMP. 11 Geef 
mijn 'et sloffie maar. Evenzo in W.-Fries!. -
Bij molenmakers zeker werktuig dat ook 
sc h u i t j e heet (zie aid.); in deze zin bij de 
vakmannen ook elders gebruikelijk (zie b.V. 
HARTE, Molenb. 30b). - Te Assendelft draagt 
zeker huis de naam van: de Slo f. Het blijkt 
niet, of het vroeger een publieke bestemming 
had, noch waarom het zo heet. Bij de plaats 
waar het staat had vroeger de voltrekking der 
vonnissen plaats. 11 Van de overdijking tot de 
Slof bij het Dampad ... Van de Slof tot de 
Klamdijk, Hs. aanbesteding (aD 1815), arohief 
v. Assendelft. 

slof (II), bnw. Slordig; zie de wdbb. 11 Hij is erg 
slof op zen goed. Wat zitten je kleren slof. 
't Is 'en sloffe boel in die winkel. Wat is die 
drempel slof (d.i. afgesleten). As de schaaien 
(in een oliemolen) slof worre, moeten ze ver
nieuwd worre. - Zo ook elders. 

slofkoker, znw. m. en vr. Iemand die slof is, die 
de boel verwaarloost; sloddervos. 11 Wat ben-je 
toch 'en slofkoker. 

slofter, znw. m.; zie SLOCHTER. 
*sloiken, zw. WW., trans. De bet. en juiste vorm 

van het woord blijken niet met zekerheid. 
1'hans onbekend. 11 Item sdaeghs na sinte 
Odolphi-dagh een keur dat de wegh wel dick 
gesloyckt moet wesen, ende dat e1ck eygen
dom op de boete van twee scheIlinge; ende 
als daer een seventuygh op kompt, twee en 
veertigh schellingen, Hs. (einde 16de e.), 
archief v. Assendelft. 

slokken, zw. WW., trans. Slikken; zie de wdbb. 
11 'k Had zo'n last bij 'et slokken (van iemand 
wiens keel ontstoken was). 

slommering (uitspr. slommarang), znw. vr. Laag
gelegen, drassig en week land. Synon. slob
bingo 11 In den eersten (ligt) voor d'Oostzaner 
overtoom eenieh riedt ende slommeringh 
aenden dijck ende het 't Ye ... WeIck landt 
ende slommeringh gevouwen ende gerekent is 
in manieren als voleht, enz., Polderl. Oostz. I 
(midden 17de e.). Jan Ypers weduwe, in de 
Slommeringh, Jan Jansz. Graeff slommeringh, 
Jaep Martsz. slommeringh, enz., aid. - Ook 
te Westzaan, Wormer en Assendelft heeft men 
land dat aldus iheet. - Daarnaast vindt men 
ook andere vormen. 11 Claes Jaep slommer
ven, Polderl. Oostz. I (17de e.). Van Bouwe 
slommer in Jacob Coninghs weer, Polderl. 
Oostz. JI (aD 1729). 

Slommerven, znw. vr.; zie SLOMMERING. 
slons (uitspr. slons), znw. Verkl. slo n si e. 
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Kleine lantaren met glas, die men in de hand 
draagt. Ook het lantarentje aan een stok, 
waarmede vroeger de straatlantarens werden 
aangestoken. Thans weinig gebruikelijk. - Te 
Amsterdam heeHe aldus ook het op een stok 
bevestigde, met vloeipapier beschutte kaarsje, 
dat bij het Driekoningenfeest dienst deed. -
Slo n sj e in de zin van dievenlantaren wordt 
nog door VAN DALE opgegeven, doch is alleen 
gewestelijk bekend. In vroegere N.-Holl. ge
schriften is het zeer gewoon; een afbeelding 
vindt men bij R. VISSCHER, Sinnepoppen 23. II 
(Wy) keuren mits desen, dat van nu voortan 
nyemant ... hen vervorderen ... by avont nae 
thien uuren opte strate te come, tenzy dat 
dezelve een lantaern ofte slonsgen in zijn hant 
hebbe (keur v. Hoorn, aO 1534), Wfri. Stadr. 
2, 127. By tijde van brandt sal een yeder ghe
houden wesen Licht ofte Lanteerne uyt te 
hangen: behoudelijck, dat de Schamel luyden 
sullen mogen volstaen, mits stellende een 
Keersse voor een glas, ofte een Slonsken uyt
settende, Handv. v. Ench. 171 a (aO 1617). 
Slonssen, Vuyr-pannen, Turcken ofte Teer
touwen met eenighe Teer-tonnen, enz., Keuren 
v. d. Beemster art. 133 (aO 1616). Zie ook 
STRUYS, Reysen 319, en SIX v. CHANDELIER, 
Poësy 102. 

sloof, znw. vr. Zie de wdbb. - 1) Voorschoot, 
linnen of katoenen lap die men voorbindt om 
het boezel of de kleren te beschutten; ook 
door mannen gedragen. 1I Zen boodschappen 
onder 'en slofie houwen as 'et regent. - In 
deze zin algem. Nederl. 
2) Kleine lantaren; hetz. als slons (zie aldaar). 
Oorspronkelijk wel eenvoudig een omhulsel 
van de kaars; vgl. FRANCK op slo ven. Thans 
weinig gebruikelijk. 
3) In de bouwkunde. - a) Dekbalk van een 
schoeiing. Synon. sloving. 11 'En nuwe sloof 
op de sohoeiing leggen. - Ook elders gebrui
kelijk; zie b.V. PASTEUR-NOOT, BmlWk. Hand
wdb. 1, 92. Vgl. SLOVEN. - b) Benaming voor 
de dekbalken aan weerskanten van de water
loop in een watermolen. II Die diepte vanden 
waterloop onder het scheprat sal wesen acht 
voet, vande binnenste bodem off (af) tot 
aende bovenkant vande sloven, Hs. bestek 
watermolen (aO 1634), archief v. Assendelft. -
Zo ook elders. Zi'e Groot Alg. Mooienb. I, 
pl. 20; Groot Volk. Mooienb. I, pl. 11 en 
vgI. pl. 10. 

slooien, zw. WW., intT. Sleepvoetend en onvast 
lopen (de Wormer). II Luie kerels! ze slooien 
zo'n halve dag langs de straat. Hè, wat is-i 
weer dronken; hij loopt te slooien langs de 
weg. De peerden waren op (dood af), ze Hepen 
te slooien. - Evenzo in de Beemster (zie 
EOUMAN 97). Vgl. MnL slo i e n, slepen. Als 
schéepsterm is het woord bekend in de 
samenst. slooi k n ie ë n, knieën die de scheg 
aan weerskanten steunen om het slooien of 
zijdelings van het schip afwijken te beletten 

slons - slordig 

(v. LENNEP, Zeemanswdb. 201). Vgl. verder 
FRANCK op slooi enen sI u ier, en DE 
JAGER, Freq. 2, 562 vlg. 

sloot, znw. vr.; vgl. de samenst. BLEI-, BLOK-, 
BRUILOFT-, DEUKEL-, DOB-, DORS-, DURK-, GANG-, 
GORE-, GOUW-, HEID-, HEIN-, HEiNING-, HOORN-, 
HORN-, HUIK-, KABEL-, KAPEL-, KIK-, KNIP-, 
KOEKUIT-, KOK-, KOKER-, KOLK-, LEI-, MAD-, 
NOT-, PLAS-, PRUT-, RAVEN-, ROEMER-, SCHANS-, 
SMAAL-, TIL-, TOCHT-, VAAR-, VALDEUR-, VEER-, 
VELUW-, WALLING-, WEEL-, WEER-, WEG-, 
WOLVE-, ZAK-, ZWETSLOOT. 

Slootweer, znw. onz. Naam van zeker weer 
lands onder Krommenie. II Slootweer, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 82. 't Slootweer, afd. 
(aO 1680), f O 46. 

slootzegen, znw. vr. Bij vissers. Een zegen be
stemd om in sloten te worden uitgezet. 

slop (I), znw. onz. Open ruimte, doorgang, glop. 
Zie de wdbb. II Een open slop tussen twee 
huizen (een onbebouwde ruimte). - Inzonder
heid de opening die in het ijs gemaakt wordt 
voor de scheepvaart. Synon. slochter. II Het 
slop van de boot. Pas op, dat je niet in 'en 
slop rijje (rijdt). 

slop (II), ·znw. Bij olieslagers. 0 p slo p, in 
voorschot. Het arbeidsloon wordt berekend 
naar het aantal lasten zaad dat verwerkt is, 
en dit aantal hangt af van de wind. Is het nu 
stil geweest, zodat er weinig verdiend is, dan 
vraagt het volk geld op slop. Er wordt dan, 
al zijn er b.V. maar 5 lasten gemalen, voor 
7 last uitbetaald, welk verschil de volgende 
maal wordt verrekend, zodat dan b.V. van 
10 last maar 8 wordt uitbetaald. 1I Het volk 
heeft 3 lasten op slop. Hoeveul wil-je op slop 
vangen (ontvangen)? We malen op slop (om 
het voorschot in te halen, dus zonder vooruit
zicht op geld). 

slord (uitspr. slort), znw. vr. Meestal in het 
meerv. slo r den. Gescheurde lap, aan flar
den gesleten goed. !I De slorden hangen er bij 
(de flarden, de rafels). - Ook: Ik moet de 
slorden nag nakijken (de gesleten kleding
stukken die hersteld moeten worden). - Het 
woord komt ook bij HOOFT en BREDERO voor 
(vgl. Uitlegk. Wdb. op Hooft 4, 50; OUDEMANS 
6, 342). - VgI. de volgende artt. 

slordblad (uitspr. slàrdblat), znw. onz. In de 
houthandel. Miszaagd wagenschot. Vgl. SLORD 
en zie verder op BLAD. II Een partijtje slord
bladen. 

slordebak (uitspr. slàrdabak), znw. m. Houten 
bak waarop de slorden bijeenliggen om nage
zien te worden. Zie SLORD. 

slordevod (uitspr. slàrdavàt), znw. m. en vr. 
Iemand die zeer slordig is, sloddervos. Zie 
SLORD. 1I Zo'n slordevod! altijd laat ze de boed 
slingeren. - Elders zegt men slo r d e vos 
(zie VAN DALE). 

slordig (uitspr. slàrdach), bnw. en bijw. Zie de 
wdbb. - Ook van het weer. Vuil, regenachtig. 
II 28 Dij(to) S.W.-storm, slordigh weer, JOUrIl. 



slordig - sluitauweger 

Caeskoper, 28 Apr. 1670. 10 Ditto hadde men 
een seer slordige dagh met sterke regen, ald., 
10 Sept. 1691. - Ook in de naam van stukken 
land. 11 De slordige ven (te Wormer), Hs. 
(18de e.), archief v. Wormer. 't Slordige ventje 
(te Krommenie, in de Kerkbuurt), Polderl. 
Kromm. (aO 1665), JO 60. - Vg!. SLORZIG. 
Als bijw. soms ter versterking, doch alleen 
van eten en drinken. 11 Van koffie hou ik 
slordig (erg veel). Geef me maar 'en groot 
stuk, want ik hou er slordig veel van. 't Is 
slordig lekker. Ik heb er slordig van 'eëten. -
Ook als bnw. 11 Hij drinkt 'en slordige borrel 
(hij borrelt sterk). - Zo ook elders. 

slorp, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: iets dat 
slorpt, b.v. de snuit van een olifant. 11 Mit 
zen slorp neemt de olifant centen an. - Inzon
derheid als benaming voor een wind- of 
waterhoos. 11 Kijk ers wat 'en slorp. Daar 
hangt 'en slorp. In deze zin ook in Hs. Kool 
vermeld. - Ook de nieuwerwe~se lostoestellen 
bij de grote fabrieken, waardoor het zaad of 
de rijst onmiddellijk uit het schip door een 
buis naar boven wordt gevoerd, zonder hulp 
van sjouwers. worden door het volk slo r p 
genoemd. - VgI. SLURF. 

slorzig (uitspr. slàrZiJch), bnw. Slordig. Vooral 
in de verbinding slo r z i ge p u i n, onuitge
zochte puin, ftrote en kleine brokken dool' 
elkaar (in tegenst. met r a a p p u i n). Overi
gens weinig gebruikelijk. 11 Hierna zal ... 
over de gehele lengte en breed~e worden ge
stort een laag gemengde of slorzige puin, ter 
dikte van 10 duim, en het grove deel stuk 
slaan. Bestek Zaanl. communicatieweft (aO 
1850). - Ook elders bekend; vgI. DE JAGER, 
Freq. 2, 554. 

slot, znw. onz. Zie de wdbb. - 0 p slo ten 
end , ten slotte, per slot van rekening. I! Ik 
docht dat de zaak in orde was, maar op slot 
en end pakt 'et nag heel aars uit. 

slotteloos, bnw. Niet goed sluitende, niet ge
sloten kunnen worden, omdat de veer van het 
slot lam is. 11 Een slotteloze naaidoos. Me 
knippie (beurs) is slotteloos. 

sloven, zw. ww., trans. Van sloven (dekbalken) 
voorzien. Zie SLOOF 3. 11 Schout en Schepenen 
. " hebben gekeurt ... mits desen den dijck 
... een voorvoet buyten beneden aen te setten 
breet wesende vijff voeten, reeffs'gewijs op
gaende, ende voor die selve voet geplaet te 
wesen, welverstaende met balcken geslooft 
ende geanckert te wesen, ende die krebben 
met goede nieuwe sparren wel diep ende goet 
gemaeckt te worden, Hs. Keur (Assendelft, aO 
1580), archief v. Assendelft. 

sloving, znw. vr. Daarnaast sI e u v ing. In de 
waterbouwkunde. De balk met gaten van 
onder, waarmede een schoeiing wordt gedekt. 
Ook wel slo v i n g b a I k genoemd. Synon. 
sloof. 11 De sleuving wordt mit pen en gat op 
de palen van de schoeiing gelegd. De schoeijng 
beoosten de sluis ... ter lengte van 60 voeten 
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te vernieuwen, moetende insgelijks een der 
drie slovings vernieuwd worden, Hs. verbaal 
(Westzaanden, aO 1803), Zaan!. Oudhk. Een 
oude Slovingh (bij zeker erf, in de Zaan), Priv. 
v. Westz. 494 (aO 1648). - Het woord is ook 
elders in Holl. gebruikeliJk. 

slubbing, znw. vr.; zie SLOBBING. 
sluik (I), bnw. en bijw. Zie de wdbb. - S I u i k 

u i t I 0 pen, op niets uitlopen (Krommenie). 
Synon. sluuf. 

sluik (11), znw. Meestal in het meerv. s I u i ken. 
Dunne schoof jes stro, veel voor bedstro ge
bruikt (de Wormer»). Ook s I u i kst r 0 ge
noemd. Elders aan de Zaan spreekt men van 
sI u k ken, en zijn dit inzonderheid de schoof
jes van rogge- of tarwehalmen, die na het 
maaien worden saamgelezen en dus gedeelte
lijk vertrapt zijn; ze zijn daarom gewoonlijk 
van minder gehalte dan de eigenlijke schoven. 
- Ook in een oude lijst van N.-Holl. woorden 
(Hs. v. d. Mij. d. Ned. Lett., no. 124) wordt 
vermeld: "s I uk ken is als stroo in 't lang 
gebonden is aan dunne schoof jes". Evenzo zijn 
in Gron. slo e ken of slo e g s c h 0 ven, 
slo e k s c h 0 ven, schoven of bossen van het 
langste haverstro (MOLEMA 383). - Vgl. SLUIK I. 

sluikstro, znw. onz.; zie SLUIK Il. 
Sluipen, st. ww.; vgl. DRUIPSLUIPEND. 
sluis, znw. vr. Zie de wdbb. - De g rot e 

s I u i s (nI. die in de Dam te Zaandam) in 
enkele schertsende toepassingen. Zo zegt men 
te Zaandam b.V. als een binnentredende de 
deur van een verwarmde kamer open laat, 
zodat het gaat tochten: 't Is of de grote sluis 
openstaat. - Ook wel in de zin van mond. 11 
Hou je grote sluis dicht (zet niet zo'n grote 
mond op). - VgI. de samenst. BLAF-, GOOR-, 
HUCHT-, KNIP-, KOPROMMELS-, NES-, RA VEN-, 
VROONSLUIS. 

sluisfuik, znw. vr. Bij vissers. Een fuik met 
schuttil1f;s om in sluizen uit te zetten. 

Sluisoord, znw. onz. Eertijds de naam van een 
hoek lands nabij O.-Zaandam (zie SOETEBOOM, 
S. Arc. 283 en 366) ter plaatse waar thans de 
polder Achtersluis is. Vg!. OORD. 

Sluispad, znw. onz. Naam van een pad te Wor
merveer langs de S I u i s sloot, die de 
sluizen op de Zaan en de N auwernase vaart 
verbindt. Het volk spreekt echter van "d e 
Bok zen (zijn) pad" en de B 0 k-z e nop a d
sloot, naar de thans gesloopte molen De 
Bok. De officiële naam Sluissloot staat echter 
reeds op de Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 

sluistocht, znw. m. Een sloot die op een sluis 
uitkomt en dus een vaarsloot is. Zie TOCHT. 11 

Sluisen en Sluis-tochten, SOETEBOOM, S. Arc. 
662. 

sluitauweger, znw. m. Bij molenrnakers. Sluit
avegaar; een grote boor, om gaten van % 
duim van elven te boren. Zie AUWEGER. Daar
nevens heeft men een d u i m a uwe g ervoor 
gaten van een Amsterdamse duim, en een 
pen a uwe g e r, die gaten van Y2 duim boort 
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en vooral dient om gaten voor pennen te 
maken. 11 De bouts inde wieIs, inde kuyp, 
alsoock inde stoel, altesamen te booren opte 
dickte van een duym-avigaer, die boutgens 
vande rollen ende keerschijven op de dickte 
van een sluytavigaer, die krambouts, die op de 
balcken geslagen worden, met een penavigaer, 
Hs. bestek watermolen (aO 1634), archief v. 
Assendelft. 

sluiten, st. WW.; vgl. KRINGSLUITER. 

sluitnagel, znw. m. Bij timmerlieden. Toog
nagel. Ook elders bekend. 

sluk, znw.; zie SLUIK 11. 
slurf, znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. SLORP. -

Ook: wind- of waterhoos. 11 Daar hangt 'en 
slurf. - Te Westzaan als benaming voor een 
cent. 11 Ik heb geen slurven bij me. - Ook: 
slorp, slok. 11 Ik gaf 'em 'en vol glas en in één 
slurf was 'et op. - Vgl. SLURVEN. 

slurven, zw. WW., intT. Met de voeten langs de 
grond schuiven, sloffen. 11 Slurf niet zo met 
je voeten. As je zo slurve, zeI je nag struike
len. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 97). 
In del'gelijke opvattingen is het woord ook 
elders bekend; vgl. DE JAGER, Freq. 2, 534. 

sluuf (I), bnw. en bijw. - 1) Sluik, van kleding
stukken enz. die rechtaf, vlak neerhangen. 11 

Je rokken hangen wat sluuf neer (al te "recht
vaardig"). Die japon staat zo sluuf (al te een
voudig). Wat zit je haar sluuf (vlak op het 
voorhoofd). Ze heb zuk sluuf haar (sluik 
haar). - Bij uitbreiding zegt men ook: 't Is er 
sluuf (een zuinige boel). Dat loopt sluuf of 
(het loopt zuinig af, b.V. gezegd als er van een 
voorgenomen pretje ten slotte niets komt). 
't Is sluuf met 'em of'elopen (treurig, slechter 
dan men had verwacht). 
2) Van een persoon. Dun, smal, slank. 11 Ze is 
toch zo sluuf (van iemand die recht en slecht 
van postuur is). Deer gaat ze weer; ze is zo 
sluuf of ze gien kleren an heb. - In deze zin 
ook sI u w. - Vgl. SLUUFKONT. 
3) Van hout. Dun (de Wormer). 11 Sluve 
plankies. - Elders in de Zaanstreek spreekt 
men van s I u who u t voor dun hout, brok
ken en enden, afval van hout. 11 Haal ers voor 
'en dubbeltje sluw hout (men krijgt dan een 
hele mand vol). - Ook in het N. van Kenne
merland kent men sI u who u t (DE JAGER, 
Taalk. Magaz. 3, 514). 

sluuf (11), znw. vr. Meestal in verkl. si u f i e. -
1) Enige draden wol of katoen met een draad 
tot een dun strengetje bijeengebonden; een 
onderdeel van een plak. In een plak katoen 
zitten 4 sluufjes, in een plak wol soms 8. 
Daar de verdeling naar het gewicht gaat, is 
'het ene sluufje veel dikker dan het andere; zo 
bevat een sluufje wol soms maar 4 of 5 
draden. katoen echter veel meer. 11 Een sluuf 
zwarte wol. Ik moet nog 'en paar slufies sijet 
(sajet) kopen. Ik heb an 'en slufie van die 
'kleur wel genoeg. - Het woord is hetzelfde 
als SLUUF I; vgl. SLUIK 11 naast SLUIK I. 

sluitauweger - smakkerd 

2) Als naam van een stuk land te Assendelft: 
S I u u f jes, dat bestaat uit vele kleine smalle 
repen land, die door afdamming en demping 
der sloten tot één geheel verenigd zijn. 

sluufkont, znw. vr. Een persoon die lang en 
dun of schraal is. Zie SLUUF I, 2. 11 Ze is 'en 
reohte sluufkont. 

sluw, bnw.; zie SLUUF 2 en 3. 
smaal, bnw., zie SMAL. 

Smaalsloot, znw. vr. Naam van een sloot bij 
Zaandam in het Oostzijderveld. Vgl. SMAL. 

Smaalvenning, znw. vr.; zie VENNING. 

Smaalweer, znw. onz.; zie SMAL. 

smakavend, znw. m. Daarnaast sm a k ê ven d. 
De avond van St.-Nicolaas, waarop de ge
schenken worden binnengegooid. Ook wel: de 
avond daarop volgende, waarop de winkeliers 
de overgebleven koek enz. versmakken, d.i. 
er met dobbelstenen om laten gooien. Zie 
SMAKKEN. Evenzo elders in N.-Holl. (N. en Z. 
4, 180; Navorscher 21, 56). 

smakbord, znw. onz. De houten bak, waarin 
met dobbelstenen gegooid wordt om koek of 
krentebrood. Zie SMAKKEN en vgl. voorwerk. -
Evenzo elders in N.-Holl. 11 Onder dit alles 
roepen de mannen en vrouwen en kinderen, 
die met drank, moppen en smakborden den 
trein. .. volgen en overal hunne draagbare 
tenten nederslaan, uit alle macht, BEETS, 

Camera Obscural3
, 220. 

smakken, zw. WW., trans. Zie de wdbb. - a) 
Dobbelen om koek of ander gebak, om drank, 
enz. Daarbij sm a k t (gooit) men drie dobbel
stenen in een houten bak (het s mak b 0 r d) 
en raadt of men onder de 6 (ook wel: 9) of 
boven de 12 zal werpen. Is het aantal ogen 
werkelijk daarmee in overeenstemming, dan 
wint men. Dit dobbelspel is ook elders bekend 
(zie Ned. Wdb. 111, 820), maar wordt alleen 
in N.-Holl. sm a k ken genoemd. Gelegenheid 
tot smakken heeft men in de stalletjes op de 
'kermis en het ijs, en 's zondags op bepaalde 
punten 'Van het dOl'p. 11 Moet je niet ers smak
ken? - Kleine jongens ... met wit haar en 
witte tanden, bezig met "koek te smakken", 
en hun winst in broekzak, buiszak, en tot in 
de pet wegstoppende, BEETS, Cam. Obscura"', 
100. - b) Het binnengooien der Sinterklaas
geschenken. 11 't ZeI me benuwen wat de Sunt 
voor me smakken zeI. "Maandag bakken, 
Dinsdag smakken, Woensdag eten, Donderdag 
is Sinterklaas vergeten" (rijmpje). - Zie SMAK

A VEND, SMAKBORD, en vgl. SMAKKER, SMAKKERD 

VERSMAKKEN. 

smakker, znw. m. In de uitdr. 0 p zij n sm a k
k e r va 11 e n, voorover op de straat vallen. 
Het is niet zeker of s mak k erbij sm a k
ken, met de tong of lippen klappen, behoort 
en dus een schertsende benaming is voor 
mond, dan wel of de uitdr. verklaard moet 
worden uit sm a k ken in de zin van met een 
smak neerkomen. 

smakkerd, znw. m. Gemene vent, fielt (scheld-



smakkerd - smelig 

woord). 11 't Is 'en smakkerd. - Ook elders 
bekend, b.v. in Overijsel (Taalgids 3, 154; 
DRAAYER 37). 

smal, bnw. Zie de wdbb. en vgl. de uitdr. 
sm alle Ge r r it op GERRIT. - Ook in de 
naam van vele smalle stukken land; in enige 
daarvan is nog de oude verbogen vorm 
sm a a I bewaard gebleven. 11 Het Smal (stuk 
weiland op de Koog); in Custb. (aO 1741) "het 
Smaal" genoemd. 't Smael cint Galcamp-weir 
400 (roeden) (onder Oostzaanden), Polderl. 
Oostz. (midden 17de e.). Tammes-ven; tsmal 
van Tammsven (onder Assendelft), Polder/. 
Assend. I fO 28 rO (aO 1599). - Piet Joosten 
smalacker (in Neel Baerts-weer); Floris Pie
~ersz. smalacker, Dirck Tamisz. smalacker (in 
Flooren-weer), Maatb. Assend. (aO 1634). -
't Smal weer (te Krommenie, in de Kerke
buurt), Polderl. Kromm. (aO 1680), fO 37. 
't Smalle weer (te Assendelft), Maatb. Assend. 
(aO 1634); reeds in de M~ddeleeuwen: In 
Smalewere quatuor falcationes, Oorkb. I, no. 
204 (aO 1182-1206). Vgl. verder "Smalle 
meet" op MAAD, "Smal tich" op TICH, "Smal 
timp" op TIMP, enz., en zie SMAALSLOOT en 
SMALING. 

Smalakker, znw. m.; zie SMAL. 

Smaling, znw. onz. Naam van een stuk land in 
de ban van Westzaanden. 1'hans onbekend. 
V gl. SMAL. 11 Dat smaelingh, Polderl. Westz. 
IJ (aO 1629). 

smart, znw. Het taaie, kleverige vuil in het oor 
(de Wormer). 11 Wat benne je oren vuil; ze 
zitten vol smart. Geef ers 'en bakerspeld, dan 
zeI ik de smart uit me oor doen. - Het woord 
is van dezelfde stam als sm eer; vgl. Got. 
sm a Ir p r, vettigheid. - Ook als benaming 
voor het zeer onaangenaam riekende zweet dat 
tot bederving overgaat (Krommenie). Vgl. 
SMARTEN en SMARTIG. 

smarten, zw. ww. Rieken naar smart; van on
zindelijke personen, maar ook wel als eigen
schap van sommige lieden. Zie SMART. 11 Zet 
het raam open: wat smart de werkster weer. 

smartig, hnw. Bedorven, stinkend, van zweet 
(Krommenie). Zie SMART. 11 Pas op, dat 'et 
niet smartig wordt. 

Smartkarn, znw. Daarnaast Sm e r t kar n. 
Naam van een stuk land, en eertijds ook van 
een daarbij liggend sluisje, benoorden Knol
lendam in de ban van lisp. De naam is in de 
ons overgeleverde stukken vaak verschreven. 11 

Twee Sluyskens, ghenaemt de Raven-sluys 
ende Smart-kam (aO 1611), LAMS 550 en (VAN 

SANTEN), Priv. v. Kennemerl. 114 (waar de 
naam onder de drukfouten verbeterd wordt in: 
Smart-karn). Een stucke lants... leggende 
bijnoorden Snertkern in de banne van Jhisp, 
Hs. T. 242, fO 53 rO (aO 1617), provo archief. 
Een stuck lants... gelegen bij Smertkarn, 
idem, fO 116 VO (aO 1622), aldaar. Een 
stucke lants... gelegen in onse banne van 
Jhisp tusschen Ravensluys ende Smerocarn, 
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Hs. T. 243, fO 3 rO (aO 1625), aldaar. De 
helft in een stuk land, gelegen in deze banne 
benoorden Cnollendam, genaamd de Smat
karn, Hs. (Worm er, aO 1769), aldaar. - Om
trent de oorsprong der benaming is niets be
kend. Wel heet zekere op vochtige gronden 
groeiende plant, t.W. de waterpeper (Lat. 
Polygonum hydropiper) in Oost-Friesl. 
s mar t kar n, naar hare scherpe, brandende 
pitten of kernen (KOOLMAN 3, 225 b), doch het 
blijkt niet of deze naam ook in N.-Holl. be
kend is geweest. Een ander Fri. woord sm e r t
k re r n e (in de uitdr. sm e r t k re r nek 0 m t 
e f ter 0 a n, de onaangename gevolgen 
komen later), verklaard bij HI\LBERTSMA, Na
oogst, 1, 298, heldert evenmin de landnaam 
op. Vgl. ook KARN. 

Smeekeven, znw. onz. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Thans meestal zonder lidwoord. 
Oude vervorming van Sm eek 0 e ven 
(S mee k koe ven?), wel een samenst. met 
koe ven, zie aldaar. De bet. van het eerste 
lid van het woord is onbekend. Vgl. SMEEK

VELD. I! Die Schouten tsmeekoeven; Tamis 
Dircxz. tsmeekoeven aen de wech, Stoelb. As
send. fO 8 rO (einde 16de e.). Henrick Maerten 
Heynen smeeckoeven; die Schouten smee
koeven, aid. (Twischdijk, n° 50). Tsmee
koeven aen de wech, Polderl. Assend. I fO 150 
rO (aO 1600). Dat smeecke ven mettet ventgen 
van Aerent Jonckers, aid. IJ fO 159 VO (aO 
1600). Trijn Engels smeeke ven, Trijn Pieters 
smeeke ven, Maatb. Assend. (aO 1633). - Alle 
dezelfde stukken land in Jan Claes Nie1en
weer. 

Smeekoeven, znw. onz.; zie SMEEKEVEN. 

Smeekveld, znw. onz. Ook Sm eek s vel d. 
Naam van een paar stukken braakland op het 
Kalf. Thans onbekend. 11 Smeeckvelt 87, 7 
(roeden); 't SmeecxveIt 162, 7, Polder/. Oostz. 
(midden 17 de e.). 

smeer, znw. m. Volgens de wdbb. is het woord 
onz. - Zie verlopen smeer op VERLOPEN, 

en vgl. GLADSMEER. 
smeerhoorn, znw. m. Iemand die met de stroop

pot rondgaat, vleier. Synon. smeermoes. 11 't Is 
'en smeerhoorn, je kenne 'em niet vertrouwen. 

smeerkanis, znw. m. Smeerlap, oneerlijke vent 
(scheldwoord). 11 Zo'n smeerkanis! 

smeermoes, znw. m. en vr. Vleier, vleister; ook 
wel van kinderen gezegd, zonder ongunstige 
ibijbetekenis. 11 't Is 'en smeermoes, hoor. -
Je benne me zo'n smeermoesie. 

smeerproest, znw. vr. Smeerboel. Zie PROEST. 

11 Wat hebben die metselaars "en smeerproest 
'emaakt. 't Was 'en smeerproest op straat. 

smeertiet, znw. vr. Smeerpoets; vuile, onzinde
lijke vrouw (of meisje). Vgl. TIET. 11 Zo'n 
smeertiet. 

smelig, bnw. Zacht, lijmig, van gekookte spijzen 
(Wormerveer). Synon. smeu. 11 Die appeltjes 
benne lekker smelig. - Ook elders bekend. -
Synon. zeulig. 
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smeren. zw. ww. Zie de wdbb. - Van de lucht 
gezegd. Dik worden, betrekken, naar regen 
gaan staan. 11 De luoht smeert (of begint te 
smeren). - In dezelfde zin zegt men ook 
elders: de lucht is smerig. - VgI. de samenst. 
UITSMEREN. 

smerig, bnw. Daarnaast eertijds sm ier i g 
(vg!. voorwerk). Zie de wdbb. - Bij de papier
makerij ook van de papierstof. Dik, pappig, 
lijmig. 11 Wat is die stof smerig; ze is te veul 
'ewreven. 

Smertkarn, znw.; zie SMARTKARN. 

smetten, zw. WW.; vg!. BESMETTELIJK. 

smeu, bnw. Daarnaast sm e u i g. Zacht, week, 
smerig, van spijzen die goed gaar gekookt zijn. 
11 Ik hou 'et meest van zukke smeue gort. Wat 
benne die appeltjes lekker smeu. De haverde
gortebrij is smeuig - Het woord is ook elders 
bekend; vgI. MOLEMA op sm u i, KOOLMAN op 
sm ö j e, OPPREL op sm 0 eg. 

smeuig, bnw.; zie SMEU. 

smeurtje, znw. onz. Smet je, vuile vlek. 11 't Is 
jammer, dat er 'en smeurtje op dat stuk 
papier is. - Ook overdrachtelijk. 11 Daar is 
wel 'en smeurtje van an (wel iets van waar). -
Gewestelijk ook elders bekend. 

smid (I), znw. m. Zegsw. Ik zei je hel pen, 
zei des m i d, e n hij had ij ze r noc h 
kol e n, schertsend gezegd als iemand hulp 
wil verlenen, die van geen dienst kan zijn; ook 
elders bekend (zie HARREBOMEE 1, 361 a). -
V gl. nog een zegsw. op DRUIF. 

smid (11), znw. Smederij, smidse. 11 Me man is 
in de smid. Hij (Tsaar Peter) verneemt aldaar, 
dat Gerrit Kist ... daar schuyns tegen over in 
de smit voor knecht werkt, Journ. Nomen. Hij 
hem na, vat denselven bij de mouw, treckt 
hem (uyt kortswijl) in de smit, geeft hem een 
braeve smitshamer in handen, daermede most 
hy op een heet ijzer eenige slagen slaan, aid. 

Smidslaan, znw. vr. Naam van een pad te 
Zaandijk. V gl. LAAN I. 11 Hij woont op de 
Smidslaan. 

smiecht, znw. m. Gemene vent, smeerlap 
(scheldwoord). 11 Gooi die smieoht de deur uit. 
- Ook elders gewoon (MOLEMA 386; GALLÉE 41; 
OPPREL 83). 

smiechten, zw. ww., onpers. Alleen in de uitdr. 
het sm i e c h t hem ni e t, hij heeft er geen 
zin aan, het lust hem niet. - In dezelfde bet. 
zegt men in Gron. hij het 'r gij n s m i c h t 
a n (MOLEMA 386). - In de Beemster noemt 
men een mager, lusteloos dier een sm i e c h
ter of sm i e c h t I a p (BOUMAN 97). 

smierig, bnw.; zie SMERIG. 

Smiesje, znw. onz. Naam van een stuk land in 
de polder Warmer. 11 Het Smiesje. 

smiezen, zw. WW., intr. Eten, schranzen, smul
len. 11 Hij zit lekker te smiezen. - Evenzo in 
de Beemster (BOUMAN 98). 

smijt, znw. vr. Een grote hoeveelheid. Van 
sm ij ten, gooien. 11 Hij heb 'en smijt geld. Er 
waren 'en smijt mensen. Evenzo elders in 

smeren - smuiger 

N.-Holl. (0. Volkst. 2, 176), waar men ook 
spreekt van: een s m a 'k mensen, enz. 

smikkelen, zw. ww. - 1) Intr. Smakelijk eten, 
schranzen, snoepen. 11 Zit je lekker te smik
kelen? - Zo ook in andere dialecten (DE JAGER, 

Freq. 1, 631; DRAAYER 37). - VgI. OPSMIK

KELEN. 

2) Trans. Zoenen, aanhalen, pakken; van een 
klein kind of een meisje. 11 Laat ik je ers 
smikkelen. - Ook elders bekend. 

smodderen (uitspr. smàddiJra), zw. WW., trans. 
Daarnaast sm u d der e n. Aardappels poffen 
(Zaandam). - Elders komt bet woord voor in 
de zin van smullen en van morsen; zie DE 

JAGER, Freq. 2, 576. In FriesI. zegt men ook 
smodderig voor lekker. 

smoes, znw. m. en vr. Iemand die smoest, 
valsaard. Zie SMOEZEN. 11 't Is 'en smoes. - In 
de zin van praatje, uitvlucht, bedriegelijk voor
wendsel, is het woord (vooral in verkl.) alge
meen bekend. 11 Wat 'en smoes (gezegd als 
iemand met een klaarblijkelijk verzonnen ver
ontschuldiging voor de dag komt). Dat benne 
allegaar &moesies (er is niets van gemeend). 

smoezelen, zw. ww., intr. Groezelig worden, 
een vuile tint krijgen, vlekken. 11 Wit satijn 
smoezelt Heht (krijgt gemakkelijk een smet). -
Ook elders bekend (DE JAGER, Freq. 1, 633). 
Vgl. SMOEZELIG en BESMOEZELEN. 

smoezelig, bnw. Groezelig, vuil, morsig. 11 Zit 
niet zo mit je handen an die witte jurk, aàrs 
wordt-i smoezelig. Dat papier ziet smoezelig. 
- Ook elders bekend. 

smoezen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - a) 
Konkelen, flikflooien, mooie praatjes in de 
mond hebben, in ongunstige zin. Je moete mit 
hum oppassen: bij smoest. - Vgl. SMOES. 

b) Zacht praten, geheimpjes verhandelen, 
keuvelen; van twee minnenden. 11 Kijk die 
twee daar weer zitten te smoezen. 

smokkelt je (uitspr. smàkkaltjiJ), znw. onz. Kort 
zwartgebrand pijpje, neuswarmertje. Synon. 
smult je. 11 Hij haalde 'en smokkelt je uit zen 
zak. - Evenzo in Gron. s m e u gel t j e 
(MOLEMA 386). 

smoks (uitspr. smàks), bijw. In het geheim, in 
stilte (de Wormer). I1 Ze hebben dat zo maar 
smoks 'edaan. - Evenzo zegt men in de 
Beemster zie h s mok hou den voor zich 
jakes houden, zich schuil houden (BOUMAN 98). 

smousje, znw. onz. Bij timmerlieden. Een zeer 
kleine schaaf, die men in de zak kan bergen, 
en die dient om plaatsen bij te schaven waar 
men met een gewone schaaf niet bij komen 
kan. 

smout, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: fijne 
dichte regen, in het rijmpje: 0 0 s ten win d 
met smout Wordt geen drie dagen 
oud. 

smudderen, zw. WW.; zie SMODDEREN. 

smuiger, znw. m. - a) Een soort van toestel dat 
onder en in de ouderwetse open schoorsteen 
wordt aangebracht, om het trekken te bevor-



smuiger - snaffel 

deren; het is een schoorsteen in 't klein met 
zijstukken en klep of schuif, en voor het 
brandgevaar van binnen met blik- bekleed. 11 

De smui,ger staat zeker open; 'et treM zo (als 
de klep, die de schoorsteen afsluit, geopend is). 
Ook sullen niemandt... mogen maeken of 
gebruyken eenige smuygers van hout, seyldoek 
of papier, waerdoor groote ongelukken van 
brandt souden konnen ontstaan, Hs. keur v. 
Westzaanden (einde 17de e.), archief v. Wor
merveer. Item sal niemant. .. sig vervorderen 
omme te maken ofte stellen en houden eenige 
'houte smuygers in de schoorsteenen, Hs. keur 
(aO 1732), archief v. Krommenie. Vg!. ook 
Priv. v. Westz. 486 (aO 1644), waar van 
"Smuygers" in tegenstelling met "Schoor
stenen" sprake is. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 98). 
b) Gewoonlijk verstaat men echter onder de 
sm u i g e r de gehele schoorsteen voor zover 
die zich binnen bevindt, d.i. dus de boezem, 
soms ook de schoorsteenmantel. 11 Een ouwer
wisse smuiger mit tegeltjes. Me pijp leit op 'et 
hoochie van de smuiger. Zes lijsten om de 
smuiger, 1 voet lang, zwaar 1 bij 4 duim, Hs. 
bestek v. zes arbeiderswoningen (19de e.). -
Hogerop in N.-Holl. noemt men een kleine 
schoorsteen, die buiten aan het huis is aan
gebouwd of die zich in een klein uitbouwsel 
of kombofje bevindt een sm u i g e r (N. en 
Z. 4, 180); evenzo heet te Hindeloopen de 
stJookplaats bij de zomerwoning sm 0 e ge r 
(ROOSJEN, Merkwaardigh. v. H. 93). Vg!. Gron. 
sm 0 e gen, roken, van turf (MOLEMA 387). -
Zie de samenst. SMUIGERHOUT, -IJZER, -RAND. 

smuigerhout, znw. onz. De balk onder om de 
smuiger (zie aldaar, b), die /zet metselwerk 
draagt of dekstukje, waaronder dan nog een 
lijstje wordt aangebracht. Ook boe z e m
hou t geheten. 11 Het smuigerhout van de 
schoorsteen te maken van vuren 7- bij IO-dms 
hout en met een lijstje en dekstuk ... voorsien, 
Bestek v. een woning (Wormerveer, 19de e.). 

smuigerijzer, znw. onz. Haardplaat. Synon. 
smul; zie aldaar 1. 

smuigerrand, znw. m. De houten rand of lijst 
onder langs de smuiger. Zie SMUIGER HO UT. 11 

Zes smuigerranden, 16 voet lang, zwaar 3 bij 
3 duim, Hs. bestek v. zes arbeiderswoningen 
(19de e.). 

smul, znw. vr. - 1) Haardplaat, de staande 
plaat onder de schoorsteen waartegen het hek 
voor het turfvuur is geplaatst. Thans met de 
veranderde wijze van stoken verouderd. 
2) Meestal in verkl. sm u I t j e. Een kort, 
berookt stompje pijp. 11 Hij loopt altijd. mit 
'en smult je tussen zen tanden. - Ook als 
bijnaam van een boer te AssellJdelft: Jaap Smul 
(of Jaap Pijp). - Ook in de Beemster bekend, 
in de vorm sm u I j e (BOUMAN 98). 
Beide betekenissen behoren bij Ned. sm u 1-
I i g, smerig, vuil, en bes muil e n, vuil 
maken; zie DE JAGER, Freq. 2, 577. 
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snaaien, zw. WW., intr. Snoepen, inz. in het 
geheim iets zoeken te kapen; b.v. van iemand 
die in de tuin gaat kijken of de vruchten al 
rijp zijn om er dan van te snoepen, of die in 
de provisiekast snuffelt of er iets van zijn 
gading te vinden ,jg, 11 Ben-je weer in de tuin 
an 't snaaien 'eweest? Hij loopt weer te 
snaaien (als een jongen een stuk koek loopt te 
eten). - Evenzo elders in N.-Hol!. (BOUMAN 

98), waar ook het znw. sn a a i gebruikelijk is. 
I1 Die de moed niet heeft om een tuindief te 
zijn, moet door het hek kruipen om aan den 
snaai te komen, WOLFF en DEKEN, Com. Wild
schut 3, 353. - Ook in de zin van voordeel, 
buitenkansje. 11 Om daar ... weer een snaai 
uit te halen, Vlugtende Banqueroetier 12. -
Ook: op een lelijke manier ergens voordeel uit 
zien te halen. 11 Nou hoor, hij heb er wel wat 
uit 'esnaaid. - Snaaien, gappen, is ook in 
Utrecht bekend. Op Z.-Beveland kent men 
sn a a i zen voor eten van fruit. - Vg!. verder 
SNAAIER, SNAAIERIG, SNAAIERIJ, SNAAIMOND. 

snaaier, znw. m. Iemand die snaait, snoeper. 11 

Je benne 'en snaaier! 
snaaierig, bnw. Inhalig, begerig. 11 Ze is zo 

snaaierig. 
snaaierij, znw. vr. Snoeperij, versnapering. 11 

Die gele pruimpies is net zo'n snaaierij. Ook: 
oneerlijke handel. 11 Dat is geen negotie: da1 is 
snaaierij! 

snaaimond, znw. m. Mond die gaarne snaait of 
snoept. I! Je hebbe 'en snaaimond. 

snaar (I), znw. vr. Zie de wdbb. - In molens 
ook een soort van stevig touw, dat dient om 
sommige raderen te drijven, b.v. de waaierij 
,jn pelmolens. 11 De snaar van de waaierij is 
'esprongen. 1 Kruitouw, 25 pond; 1 keertouw, 
18 dito; 3 bossen snaar, 13 dito, Verkopings
Catal. (Koog, aO 1793), Zaan!. Oudhk. 

snaar (IJ), znw. vr. Schoonzuster. 11 Me snaar 
is bevallen. Dat is me snaartje. - Evenzo 
elders in N.-Hol!. (BOUMAN 98; Taalgids 6, 
3 10; Taal- en Letterb. 6, 42). Ook in Fries!., 
Gron., Overijsel en Drente is het woord in 
deze zin bekend, doch alleen in verkl.; vg!. 
MOLEMA 391, Taalgids 3, 157: snoarske, 
GALLÉE 41: s n a ars 'k e. Eertijds betekende 
het ook schoondochter en schoonmoeder; zie 
de wdbb. 

snaarderij, znw. vr. - 1) Snoeperij, lekkers. 11 

Koek en andere snaarderij. 
2) Kleinigheid die men te pronk zet, snuisterij, 
snor. 11 Wat moet je mit al die snaarderijen 
doen. - Vgl. SNAREPIJPERIJ. 
Het woord behoort bij s TI a r ren (zie aId.); 
vgl. de synon. sn a a i e rij, sn u i s ter ij, 
sn 0 r, die van ww. met een dergelijke bet. 
zijn afgeleid. 

snabbelen, zw. ww.; vgl. OPSNABBELEN. 

snaffel, znw. m. Een onderdeel van het paar
dentuig. Een metalen toom met ringen, die 
aan het bit wordt bevestigd. 11 Een span geel
koperen bitten met snaffels. - Het woord is 
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waarschijnlijk algemeen gebruikelijk. 11 Op 
het ledren hoofdstel prijken starren van ge
dreven goud; zilver is de zware snaffel die het 
ros in demoed houdt, VAN DER HOOP, Willem 
Teil 79. - Evenzo Eng. sn a f f I e. 

snakker, bnw. en bijw. - 1) Bnw. Een weinig 
zuur van smaak; van zure room, karnemelk 
enz. 11 Snakkere waai (wei). De room is goed 
snakker. Ik doe er nag wet stroop in: de brij 
(karnemelksdikje) is nagal snakker. - Zo ook 
elders in N.-Holl. (Navorscher 21, 534). Vol
gens BOUMAN heeft het woord in de Beemster 
de bet. van hartig, zout. 11 De vis was snaklker. 
2) Bijw.; alleen in de uitdr. sn a k k e r 
v r i e zen, pittig, fijntjes vriezen. Thans 
weinig gebruikelijk. 11 Het vriest snakker. 
Jan(uari) 18 begost het uyten N.O. seer hard 
op te koele en vroor snacker; 19 dito had men 
binne al veel ijs, Journ. Caeskoper, Jan. 1676. 
20 en 21 ditto vroor het wederom vry snacker, 
maer rloyden haest weer, ald., Febr. 1677. 
Vroor seer snacker, ald., 1 Febr. 1681 (in 
hetz. journaal nog verscheidene malen). 
In Vlaand. is s nak k eren sn a k gebruikelijk 
voor vlug, levendig, van personen (SCHUER

MANS 637; Loquela 7, 95). 
snapje, znw. onz. Praatje, smoesje. Van sn a p

pen, babbelen. 11 't Benne snappies ('t is maar 
een uitvlucht, hij praat er om heen). 

snappen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: smak
ken, hoorbaar eten (de Wormer). 11 Zit niet zo 
te snappen. - Vgl. SNAPJE en HAPSNAP. 

snarepijperij, znw. vr. Snorrepijperij (de Koog). 
11 Een kas vol met aldertei snarepijperij. - Vgl. 
SNAARDERIJ. 

snarig, bijw. Danig, duchtig; als versterkings
woord. 11 't Was snarig koud. Dat gaat er 
snarig deur. Men zegt ook elliptisch: Nou 
hoor, 't ,is snarig (naast het is snarig koud). -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 98); VAN 
DALE geeft het woord op in de zin van aardig, 
geestig. V gl. Mnl. s n ar e, ingespannen, 
ijverig, degelijk. Elders kent men sn a a r nog 
in de zin van vlug, levendig (zie OPPREL 83). 
Bij de 17 de eeuwse Hollanders is sn a r zeer 
gewoon voor fel, bits, b.V. van personen en 
van gekijf (vgl. OUDEMANS 6, 378 vlg.; DE 

JAGER, 1, 658; VISSCHER, Brabbelingh 59, 145 
en 159; BREDERO, Werken 3, 227 en 274); ook 
bij VAN DALE wordt het nog in deze zin ver
meld. In Gron. beduidt sn a r vlug, levendig 
(MOLEMA 387). Vergelijk voorts FRANCK op 
snaar I. 

snarrel, znw. m. Alleen in de uitdr. a n de 
sn a r rel, aan de zwier. 11 Hij is vannacht an 
desnarrel 'eweest. 

snarren, zw. ww., trans. Afstelen, afhandig 
maken, met een gauwigheid wegkapen. Weinig 
gebruikelijk. Synon. snorren. 11 Hij zoekt altijd 
wat te snarren. - Vgl. BESNARRELEN, SNARREL, 

SNAARDERlJ en SNARlG. 

snarsig, bnw. Vuil, smerig, vies. 11 Wat 'en 
snarsig kind (b.v. met een vieze neus). 't Is 'en 

snaffe1 - sneevis 

snarsig wijf (dat er onooglijk en vuil uitziet). -
Evenzo in de Beemster waar men ook spreekt 
",an: snarsig (d.i. nat en vies) weer (BOU

MAN 99). 
snede, znw. vr.; zie SNEED. 

snee, znw. vr. en onz.; zie SNEEUW. 

sneed, znw. vr. Snede. Tegenwoordig bijna ver
drongen door de HoIl. vorm s nee. 11 Een 
sneed in iets maken. - Sn eed is in he~ Stad
Fri. nog de gewone vorm. 

sneedeel, znw. vr. In de houthandel. Dunne 
deel die van dikkere planken is gezaagd. 11 

8 Greene Sneedeelen, lang 12 voet, Ver
kopings-Catal. (West-Zaandam, aO 1770), 
Zaanl. Oudhk. - Ook in de samenst. s n e e
del e n-z a g e r ij, zaagmolen die dikke plan
ken in dunnere zaagt. 

snees, znw. vr. (1) Zekere landmaat, in grootte 
gelijkstaande met 20 0 roeden. Thans alleen 
als ,historische term. 11 Na de ghedaen Stbe
Iingh (is) bevonden, dat die van Crommenie .. 
in 't Vlits-end ses-en-dertigh Morghen ende 
een half Marlt ende twee snees overschieten, 
die geen Dijck ontfangen hebben, Priv. v. 
Westz. 176 (aO 1604). - Ook hogerop in 
N.-Holl. is sn e e s nog bekend. Een Schagense 
morgen werd gerekend op 3 geers, een geers 
op 12 snees. Reeds in de Middeleeuwen komt 
sn e sein N.-Holl. als landmaat voor (vgl. 
b.V. Rek. d. Graf. v. Holl. 2, 246 vlgg.); de 
groot'te was steeds 20 roeden. Zie verder over 
het woord, dat ook elders in de zin van 
twintigtal voorkomt, het Gloss, op de Seghelijn 
v. Jherus. (uitg. VERDAM) op sn e s e, en 
FRANCK 915 op sn e e s. 

sneeuw, znw. vr. en onz. Daarnaast sn e e en 
zelden nog sn i e. Zie de wdbb. Gebruikelijker 
is het synon. sn 0 u w; zie aldaar. 11 De sneeuw 
jaagt. 't Snee op veel plaatse 3, 4 voet hoog, 
Hs. (10 Dec. 1774). - Het woord is ook elders 
in N.-Holl. onz. 11 Ghelijcken het snee soo wit 
is jou hals, HENDR. ALBERTSZ. (van de Rijp) in 
Saender Bloeme-stralen 63. Zytghy dan als 
de stenen, of is uw' hert soo kil als ysigh 
Snee, N. Hoorns Speelwerck (ed. 1732), 113. 
Ook bij HELMERS (b.v. Ged. 2, 156) vindt men 
nog; het sneeuw. In de fig. (dichterlij'ke) bet. 
van wit haar is het onz. geslacht het gewone. 
- Vgl. de samenst. FLAPSNEEUW. 

sneeuwen, VN. ww. Daarnaast sn i eu wen. 
Zie de wdbb. Synon. snauwen. 11 't Begint te 
snieuwen. In het begin heeft Ihet eenige tyt 
gevrooren zonder te snieuwen, Journ. Jan 
Honig, Mrt.-Apr. 1748. 

sneeuwjagen,VN. WW., onpers. Daarnaast 
s nee j a gen. Dicht sneeuwen (Assendelft). 
Vgl. Ned. sn e e u w jac h 1. 11 'Et sneejaagde. 
- In Fr;iesl. is s tI e e j a gen zeer gewoon. 

Sneevis, (uitspr. snévas), znw. Naam van een 
stuk weiland langs de Braakdijk bij het Kalf. 
11 De Sneevis, Verkoopbiljet (aO 1879). In de 
Polderl. Oostz. I (midden 17de e.) heet het 
sruk: de snieves. 



snel - sniesterig 

snel, znw. Het bnw. sn e I zelfstandig gebezigd. 
Bij vissers als benaming van zeker klein 
schaaldier, dat zich zeer snel in het water 
voortbeweegt. Vlookreeft, Lat. Gammarus 
(SNELLEN v. VOLLENHOVEN, Gelede Dieren 25). 
De sn e I vernielt de visnetten, voor zover die 
van hennep of ka1loen vervaardigd zijn, en 
voedt zich verder o.a. met dode vis. 
Als eigennaam, in verkl., in de zegsw. a I s 
G a u w t jee r ni e tm eer is, dan wo r-j ij 
Sn e I t j e, imnischgezegd tegen iemand die 
niet vlug is, of die zich niet haast. Ook elders 
in N.-Holl. bekend (HARREBOMEE 2, LXX). Vgl. 
een dergelijke zegsw. op LEPERD. - Over 
dok ter S nel zie men op DOKTER. 

Snelvoet, verdichte eigennaam in de uitdr. te 
jon k erS nel v 0 e t rei zen, te voet gaan. 

snepel, znw. vr. Als benaming van verschil
lende stukken land. Daar het woord wel een 
bijvorm is van s nip pel, waarschijnlijk ter 
aanduiding van lange, smalle, geheel door 
water omgeven stroken land, en dus hetz. als 
flard (zie aldaar). Thans onbekend. - Die 
tweebiende snepel, 195 (meden); nooh Jan 
Pietersz. snepel, 123; die grote snepel 262, die 
c1eyne snepel 112 (roeden), Polderl. Westz. 11 
(aO 1629). De snepel (te Krommenie, in de 
Kerkbuurt), Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 61. 
Het snepeltje (op het Kalf), Polderl. Oostz. 
(17de e.). - Zie SNEPELING, en vgl. SNIPPER

VEEN. 

snepeling, znw. vr. Als naam van land in de 
ban van Westzaanden. Thans onbekend. Vgl. 
het o.a. bij VONDEL voorkomende sn i p p e r-
1 i n gen voor snippels, smalle repen (ed. VAN 
LENKEP 10, 494), en zie verder SNEPEL. I1 Die 
snepelingh, 434 (roeden), Polderl. Westz. IV 
fO 354 (aO 1649). 

snerk, znw. vr. Een vrouw die goed van zich 
afpraat, een bazig, vinnig wijf; 'ook een praat
ziek kind. 11 Je benne 'en snerk. - Het woord 
behoort bij het eertijds gebruikelijke s n e r
'F e n, pochen, praats hebben, snauwen. 11 Haer 
smetsen, haer roemen en snerken, COORNHERT, 
Odyssea 2, 68. (De vrouwen) die van daer 
met gmot getier de arme dienst-boden ver
snauwen en versnercken (HOOFT), Schijn
heyligh (ed. 1644),25. - Vandaar ook sn e r k, 
bitse toespraak, hard woord. 11 Een yder por
ren aen, die sacht, dees met een snerck, den 
bloode met eengraeu, den will'gen met be
loften, den stouten met een wenck, enz., 
WESTERBAEN, Ged. 1, 315. - Sner'ken is 
thans nog bekend in de zin van pruttelen, een 
sissend geluid maken (van gebraad, kokende 
brij enz.). Vgl. voorts Ned. sn 0 r ken en 
Hgd. schnarchen. Zie ook FRANCK op 
s ne r ken en s nar, MOLEMA op s nar ren, 
pochen, KOOLMAN op sn i r(r)e n, sissen en bits 
spreken. - Vgl. SNERKERIG. 

snerkerig, bnw. Bazig, vinnig, veel en luid 
pratende; van vrouwen. Zie SNERK. 11 Ze is wel 
wat snerkerig, maar aàrs mag ik 'er wel. 
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snert, znw. vr. Daarnaast sn irt. Erwtensoep. 
Schertsend ook wel genoemd sn e r t, hou 
j e b roe k v ast! - Evenzo elders in de 
volkstaal; ook in de uitdr. dat is m a a r 
s n e r t, voor het heeft niet veel te betekenen, 
inz. 'gezegd van wat een ander 'gesproken of 
'gesohreven heeft (vgl. s 0 e p als benaming 
voor iets dat flauw en onbeduidend is). - Ook 
Oost-Fri. sn irt heeft dezelfde betekenissen. 
- Zie SNERTEN. 

snerten, zw. WW., intr. Daarnaast sn irt e n. 
Goed koken, door het koken zacht en gaar 
("smeu") worden; van groene erwten, waarvan 
men soep kookt. Zie SNERT. 11 Die orten 
(erwten) snerten niet. Ortesoep moet snirten. 
- Vgl. Oost-Fri. snirtjen, naast snirren, 
sissen of pruttelen in de pan. 

snetel, znw. Sleutel. De vorm is thans onbe
kend, doch vgl. Ofri. sI et e I (VAN HELTEN, 

Aofri. Gramm. § 36). 11 1667, den 12 Desem
ber, betaelt aen Davit van een nieuwe sneetel 
ende van verstellen van het slot, 8-0, Dijkb. 
Warmer. 

snidderen, zw. ww., intr. Daarnaast sn u d d e
en soms sn i ede ren. Sissen of pruttelen, 
van spijs die te braden of te koken staat. Zie 
synon. op SUDDEREN. 11 't Spekvet staat lekker 
te snidderen. Toe de hemel van koper was, toe 
snudderde de pan (zegt in zeker ook elders 
bekend verhaal de papegaai om de keuken
meid te verklappen, die bij afwezigheid van 
haar meesters een koperen ketel over de pape
gaai zet om ongemerkt voor zich te kunnen 
koken en braden). - Vgl. OPSNIDDEREN. 

snie, znw. vr. en onz.; zie SNEEUW. 
sn iel, znw. onz. Zekere grassoort met harde, 

gegroefde, smalle bladen, die aan bossen 
groeit en ongaarne door het vee gegeten wordt 
(Assendelft). Waarschijnlijk de Deschampsia 
caespitosa, elders h'Ü n d s bos sen geheten 
(zie aldaar). 11 Er groeit veul sniel op dat 
land. - In Friesl. worden de zegge (Typha 
minor) en andere dergelijke waterplanten met 
lange, smalle bladen (gewoon riet enz) s n i e-
1 e n genoemd, terwijl deze in de Gron. Omme
landen (Haren, Paterswolde) sn ê 1 in g s heten 
HALBERTSMA 692). In de Rek. d. Graf. v. Holl. 
2, 134 (aO 1344), worden stukken land ge
noemd, liggende tussen de Schie en de Goude, 
die Zeccamp, Bieze camp en Snelcamp heten. 
Waarschijnlijk steekt dus ook in deze laatste 
naam hetzelfde woord. 

snierzei, znw. vr. Meestal in verkl. sn i e r
zei tie. Kleinigheid, ziertje. Synon. snirs. I! 
Je krijge der gien snierzeltje van (geen stukje, 
niets). - Ook elders bekend, b.V. te Utrecht. 
Vgl. BESNIERZELEN. 

sniesteren, zw. ww.; zie SNISTEREN. 

sniesterig, bnw. Vies, smerig, nat; van het weer. 
Synon, miezerig. 11 't Is sniesterig weer van
daag (als het voortdurend motregent). In de 
Beemster (en evenzo te Zwolle) zegt men 
sm i est e r i g (BOUMAN 97). 
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snieuwen, ZJW. WW.; zie SNEEUWEN. 

snijbiet, znw. vr. Zekere plant die in moes
tuinen gekweekt wordt, en wier bladeren in 
het voorjaar worden afgesneden en als groente 
genuttigd. Lat. Beta vulgaris, ciela K. (VAN 

HALL, Landh. Flora 182). - Ook elders bekend. 
snijden, st. ww. Zie de wdbb. 11 De wind snijdt 

zo lekker langs de glazen (strijkt er snerpend 
langs; vgl.: de wind snijdt me in het gezicht). 
Ook eLders. - Zie ook kop p i e snij den op 
KOP 3. - Vgl. AANSNIJDEN. 

snijkoek, znw. m. Zoetekoek; koek die aan 
plakjes gesneden wordt. 

snik, rnw. Bij molenrnakers. Zeker soort van 
beitel, met brede eg (snede), en een handvat 
waarin het ijzer rechthoekig bevestigd is. De 
sn i k wordt gehanteerd op de manier van een 
bijl en dient vooral om molenroeden of andere 
zware stukken hout af te steken, wat met de 
bijl te ruw zou gaan. Het werktuig heet daar
om roe d s nik. - Het woord is ook elders 
bekend (HALMA, WEILAND). 

snikken, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook van 
een molen gezegd die uiterst langzaam maalt, 
bijna stilstaat. 11 De molen snikt. 

snip (I), znw. vr. Zeker soort van vaartuig, 
jaagschuit, kleine vrachtschuit. 11 Er is 'en 
snip overzeild. (Zij verklaren dat zij) hebben 
gesien, dat 't genoemde schuytje of snipje 
vooruyt was,... (en) dat datzelve snipje of 
schuytje heen en weer gierde en telkens dwars 
afhield, Hs. T. 31, f O 82 V O (W.-Zaandam, aO 

1741), provo archief. - Elders in N.-Holl. vindt 
men oOok snip schuit. !! Van yder Schip 
dat van buyten alhier eyghen Waren komt 
Iaden ... sal ten behoeve van 't Binne-Schip
pers Gilde betaeIt worden yder reys vier 
stuyvers, ende van yder Snip-schuyt twee ge
lijcke stuyvers, Handv. v. Ench. 322 b (aO 
1664). - Het vaartuig zal wel genoemd zijn 
naar zijn spitse voorsteven; vgl. FRANCK op 
sn i p (vogel met spitse bek). - Ook vele 
mo1enschuitjes zijn sn i p pen, nl. die waar
van voor- en achtersteven spits toelopen. Die 
met platte achtersteven heten g 0 n deL 

snip (11), in de uitdr. 0 p s ni p m a I e n (van 
molens), malen met de zeilen op Ys na in top. 
In dat geval is dus slechts een klein hoekje 
van het zeil weggeslagen. Sn i p zal dus ook 
'hier wel hetzelfde woord zijn als sn i p J, 
dooh in de zin van afgesneden hoek, slip, punt, 
die men o.a. ook in het Oost-Fri. vindt; vgl. 
KOOLMAN 3, 245. 

snippel, znw. vr.; vgl. SNEPEL. 

Snipperveen, znw. vr. Naam van land te West
zaan. 11 Twee stukken weiland, genaamd Snip
perveen. 

snirs, znw. m. Een kleinigheid, beetje, ziertje, 
snars. Vgl. SNIERZEL. 11 Hij weet er gien snirs 
van of (ook: je wete der 'en snirsie van, heel 
weinig). "Mag ,ik dat hebben (b.v. van over
geschoten eten)?" "Och kind, 't is de moeite 
niet: 't is maar 'en snirsie." - Evenzo in 

snieuwen - snor 

Waterland (Taalgids 6, 310). 
snirt, znw. vr.; zie SNERT. 

snirten (1), zw. WW.; zie SNERTEN. 

snirten (II), zw. WW., intr. Doelloos en hinder
lijk heen en weer lopen (de Wormer). Zie 
synon. op STAARTEN. 11 Wat loop-je weer te 
snirten; gaan toohzitten. - Ook te Krommenie 
bekend. - Vgl. SNIRTGAT. 

snirtgat, znw. onz. Iemand die snirt (de Wor
mer); zie SNIRTEN II. 11 Wat ben-je toch 'en 
snirtgat. 

snisteren, zw. WW., in1r. Daarnaast sn i est e
ren. Sissen, van iets dat te braden staat. Zie 
synon. op SUDDEREN. 11 Hoor dat vlees ers 
snisteren. Het vet sniestert in de pan. - Ook 
elders is sn is ter e n bekend (HARREBOMEE 3, 
88 en 168). 

snobbeien (uitspr. snàbbala), onpers., zw. ww. 
Een gevoel van afgunst of spijt bij iemand 
opwekken. 11 't Ken me snobbeien, dat ik er 
niet bij ben. 't Snobbelt 'em, dat hij dat 
buitenkansje niet 'ehad heb. Dat mooie hoedje 
van jou heb me altijd 'esnobbeid. 

snoek, znw. m. Ze,gsw. H ij is d a a ras 'e n 
sn 0 e kop zo I der, hij is er niet op zijn 
plaats. Ook: hij 'k ij kta s 'e n sn 0 e kop 
zo 1 der, hij kijkt zeer verbaasd. - Vgl. 
verder JAGER (I) en POTLOOD. 

snoekpint, znw. vr.; zie PINT 11. 
snoeptafeltje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook als 

sohertsende benaming voor zeker soort van 
pet met recht vooruitstekende klep. 

snoer, znw. onz.; vgl. KLINKSNOERTJE. 

snof (uitspr. snàf), znw. vr. Thans onbekende 
bijvorm van s n u i f, dooh die blijkens de 
samenst. s n 0 fm 0 I en vroeger in gebruik 
moet zijn geweest. 11 Den 4 dito smorgens 
tusse half 3 en 5 uuren is de snofmoolen van 
Dirk Duyn "de Swart" verbrand, Joum. 
Hoogehoom, 4 Jan. 1729. 

snotfen (uitspr. snàffa), zw. ww., intro Snuffen, 
door de neus ophalen (gelijk verkouden men
sen doen). In deze zin algemeen. I1 Snof zo 
niet, maar snuit je neus. - Ook: ingehouden 
huilen, snikken, snotteren. 11 Loop niet zo te 
snoffen. Zo'n grote meid zit me deer nag te 
snoffen. Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 

99; O. Volkst. 2, 176). 
snofmolen, znw. m.; zie SNOP. 

snokker, bnw.; zie SNUKKER. 

sno"ebol, znw. m. en vr. Vleiwoordje voor een 
lief kind. 11 Me snollebol. - Evenzo elders in 
Hall. Het woord behoort bij sn 01; vgl. POET. 

snor (I) (uitspr. snàr), znw. - 1) Zeker speeltuig 
van jongens, dat een snorrend geluid geeft; 
snorrebot, gonzer. 
2) Snorrewagen, rijtuig dat met kermis of op 
andere feesttijden heen en weer rijdt om plei
ziergangers voor een kleinigheid te vervoeren. 
11 We gane mit de snor nê huis. - Te Oostzaan 
heten de hondekarren h 0 n des nor t jes. -
Vgl. SNORREN I. 
3) Linnen vrouwenmuts met brede naar boven 



snor - snukker 

omgevouwen tippen (w uk en). Zij worden bij 
het werk gedragen, ter vervanging van de kap, 
dooh raken thans uit de mode. 11 De meeste 
vrouwen (er is hier sprake van de dames) ... 
staan vroegtijdig op, en komen, niet met hare 
kostbare hoofdhulsels (de kap), maar met hare 
zoogenaamde Snorren (eene soort van morgen
mutsen) te voorschijn, Karakterseh. 269 (aO 
J 816). - Ook de nachtmuts heette vroeger 
sn 0 r. Vandaar dat men met een woordspeling 
zei: De vrouwen gaan met een snor naar bed 
(v. GEUNS, Zaandam 409). Ook kleine kinderen 
hadden altijd een snor op, met plooitjes, die 
er met een mes in werden gemaakt. 

snor (n) (uitspr. snor), znw. onz. Verkleinw. 
sn 0 r t je. Beuzeling, snorrepijperij, prul. I! 
Wat 'en snor is dat! (van iets dat voor niets te 
gebruiken is.) De kamer staat vol snorren. 
Snort jes voor de schoorsteenmantel (vaasjes, 
beeldjes enz.). Wat heb ik an dat snor (of: zo'n 
snor). - Het woord behoort bij sn 0 r ren, 
kapen; vgl. SNAARDERIJ. 

snorlie (uitspr. snàrlie), znw. Koffie, met melk 
en suiker opgewarmd (Zaandijk). 80ms ook: 
versgezette koffie. 11 Hè, zo'n koppie snorlie 
kroelt in de buik. 

snorren (I) (uitspr. snorra), zw. WW., intr. Zie 
de wdbb. - Ook: rijden met de snor. Zie 
SNOR I, 2. 11 Op Pinkster snorren ze van de 
Dam nê 'et Mallegat (te Zaandam). - Ook 
elders bekend. 

snorren (11) (uitspr. snorra), zw. ww., trans. 
Wegkapen, gappen. 11 Er valt hier niets te 
snorren. - Meteen schertsende toespeling op 
sn 0 r, knevel, zegt men tegen iemand die 
vroeg een snor draagt: Stelen mag niet meer, 
wel snorren. - Het woord is ook in de Beem
ster bekend (BOUMAN 99). Vgl. Ned. iet s 
(of iem.) 0 p sn 0 r ren, opzoeken, opsporen. 
- Ook: handelen, zaken doen. 11 Bij die ver
koping viel voor ons uitdragers niks te snor
ren; de Joden 'kochten alle mooie stukken. -
Ook elders bekend. 

snot, znw. onz. Zie de wdbb. - In verkl. 
sn 0 t jein de zin van neus, in een paar uit
drukkingen. Iet sin 't s not j e heb ben, 
er de lucht van hebben, het in de gaten 
hebben. 11 Wacht maar, ik heb 'et wel in 't 
snotje, dat je me verniggelen (beetnemen) 
wille. We hebben je in 't snotje, hoor! Ook 
elders bekend, wellicht algemeen. - Ie man d 
voo r 't s not j e h 0 u den, hem bij de neus 
nemen, voor de gek houden. 

snotbiebel, znw. m. Ook sn 0 tbr i e bel. - a) 
Snotneus, vieze neus. 11 Veeg je snotbriebel of. 
- b) Als scheldwoord. 11 Lillike snotbiebel. 

snotdorrel, znw. m. Neusvuil, snot. Zie DORREL. 

snotend, znw. onz. Bij timmerlieden. Benaming 
voor de puntig toegehakte uiteinden van een 
balk enz., meestal met gaten er in voor de 
koppeling der balken bij het vervoer uit Duits
land. Deze sn 0 ten den worden afgezaagd, 
of, gelijk de term luidt, de balk wordt "ge-
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snoten"; vgl. de wdbb. op sn u i ten. 11 Zaag 
de snotenden er maar of. De snotenden zitten 
der nag an. 

snotgootje, znw. onz. Het kuiltje, keepje in de 
bovenlip. 11 'En snotgootje staat zo lief bij 'en 
klein kind. 

snotkiekel, znw. m. Scheldwoord. Snotneus, 
snotjongen (de Wormer). Vgl. KIEKEL. 11 Zo'n 
snotkiekeI. 

snotkoker, znw. m. Snotneus. Vooral als scheld
woord. 11 Lillike snotkoker! Snotkoker van en 
jongen! - Ook eLders in gebruik. - Ook in 't 
algemeen: neus. 11 Ik zeI me snotkoker ers 
vegen. 

snotlap, znw. m. Benaming voor de lappen die 
de knechts in de molens des winters om hun 
handen en polsen wikkelen, voor de koude, en 
waarmee zij ook langs hun verkouden neuzen 
strijken. 

snotneus, znw. m.; vg1. I a n Sn 0 t n e u s op 
JAN. 

snouw, znw. vr. Daarnaast sn u w. Sneeuw. 11 

Deur de snauw loopen. De wint N.W., snouw 
en een zeer starke wint, Journ. Caeskoper, 30 
Dec. 1684. Geen tijdt, dan alleen de Hoy en 
Oogstmaanden . .. en laat (toe)... op (den 
berg) te klimmen, mits een eeuwige dicke 
snuw die 'er op onthout, Reys na de Oost-Indo 
1 voo - Zie SN OUWEN. 

SnaUWen,onpers., zw. ww. Daarnaast sn uwe n. 
Sneeuwen. 11 't Heb vannacht 'en voet dik 
'esnouwd. 't Begint 'en bietje te snuwen. 
Snaght snoudet vrij veel, Journ. Caeskoper, 
27 Dec. 1672. Doen wy (t.w. schaatsenrijders) 
doen van Alcmaer af waare, begoste snouwen, 
aId., 19 Dec. 1676. - Evenzo elders in N.
Holl. I1 Daar woei een Ooste wind, die bragt 
een grootekoude, de waters vrooren digt, hoe 
wel het niet en sn oude, Chrono v. Schagen 52. 
V gI. bij BREDERO, Werken 3, 204: bes nu w t 
voor besneeuwd. Ook in het Mnl. vindt men 
snouwen. - Vgl. SNOUW. 

snudderen, zw. ww.; zie SNIDDEREN. 

snuif, znw. vr.; vgI. SNOF. 

Snuiversloot, znw. vr. Naam van een sloot 
onder Krommenie, achter de R.K. kerk. Zo 
genoemd naar de voor enige jaren verbrande 
snuifmolen de Vrijheid, die steeds de 8 n u i
ver werd genoemd en die aan deze sloot 
stond. 

snuiving, znw. vr. Tocht trekking. Van Ned. 
sn u i ven. II Die heester staat altijd op de 
snuiving van de wind (op een tochthoek in de 
tuin). 

snukker, bnw. Daarnaast sn 0 k k e r. Snugger, 
vaardig. Vaak ironisch. I1 Ie benne 'en snuk
kere ziel (gezegd tot iemand die onhandig of 
dom handelt). Dat's ok snokker: deer gaan ik 
uit om 'en rekening te betalen, en ik leet 'et 
geld thuis leggen. - 8 nok k e r is ook elders 
in N.-Holl. bekend (H.r. Kool) en komt ook 
bij oudere schrijvers voor. - VgI. OPSNUK

KEREN. 
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snuw, znw. vr.; zie SNOUW. 
sn uwen, zw. ww.; zie SNOUWEN. 
soep, znw. vr. Zie de wdbb. - 't 1 S TI iet v e u 1 

s 0 e p s, niet veel zaaks, het heeft niet veel te 
beduiden. Ook elders in gebruik. 

soepoog, znw. onz. Leepoog. 1\ Hij heb soep
ogen. 

soezelig, bnw. Soezerig, duizelig, suf. Vgl. Ned. 
soezelen. 11 Ik wor er soezelig van (b.v. 
van grote drukte). Ik ben zo soezelig in me 
hoofd van die kinine. - V,gI. GESOEZEL. 

sok, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. Hij zet 
des 0 k ken e rin, hij maakt benen, zet het 
op een lopen. Elders zegt men ook hij zet 
hem des 0 k ken voor, hij geeft hem katoen, 
hij is een en al ijver voor die zaak (HARRE
BOMEE 2, 281 a). - Vgl. LULSOK, ZEURSOK. 

soldaat, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als de 
benaming voor een ouderwetse, lange en 
smalle staanlamp van porselein. Zo genoemd 
omdat de stijve houding aan een soldaat doet 
denken. 11 Zet de soLdaat op tafel. - Evenzo 
voor een ouderwetse kolomkachel. 11 Maak de 
soldaat maar an. - In verkl. sol d a a t j e, 
koffie en melk door elkaar gekookt, leut. 11 

We zelIen 'er maar 'en soldaatje van maken. 
- V gl. verder wip tem sol d a a t j e op 
WIPTEM, en 't moe t r u i ter e n 0 f s 0 1-
dat e n op RUITEREN. 

sommerzager (uitspr. sommiJrzagiJr), znw. m. 
Thans ongebruikelijke benaming voor een 
zaagmolen die balken zaagt. Van Ned. s om
mer, balk; zie de wdbb. 11 Een ... houtzagers 
MooIen, genaemt de Valk, zynde een Domme
kragt of Sommer Saeger (te Zaandam, aO 
1749), A dvert. Amsterd. Cour. - Eertijds ook 
elders. 11 Beschryving van een zeskant Sommer 
of Balk-Zaag-Moolen, ... s1aande buyten Am
sterdam, Groot Volk. Mooienb. I, 1 a. 

somp, znw. vr.; vgl. RIETSOMP. 
sond (uitspr. sant), bijw. en voegw. - 1) Sinds, 

sedert. I! Hij heb eerguster 'en boek 'ehaald; 
aàrs het-i hier sond niet 'eweest. Ze is hard 
of'etakeld, sond da'k 'er voor 't laatst zag. Ik 
heb em niet 'esproken, sond-i te Amsterdam 
weunt. Sond eergusteren is-i ziek. 
2) Middelerwijl, intussen. 11 Ik gaan effen 'en 
boodschap halen, zet jij dan sond koffie (of: 
Zet jij sond koffie, dat ik uit ben). - Elders 
(b.V. op Schouwen) wordt ook se der t in 
deze zin gebruikt. 
De vorm s 0 n d is ook elders in N.-Holl. be
kend (0. Volkst. 2, 176); alsook in Friesl. 
(EPKEMA 438; Sch. t. W. 2, 237). In Oost
Fries!. hoort men s ü n d (s ü n t) naast sin d 
(KOOLMAN 3, 184). Ook in het Mnd. staan 
su n t en sin t naast elkaar. - Vgl. SWENS. 

sop, znw. onz. en vr. Zie de wdbb. - a) Onz. 
Sap, vocht, nat. V'gI. KNOKKELTJESSOP, PEREME
SOP, alsmede SOPPELORUM en SOPPEN. - b) Vr. 
Vaak in samenst. b r 0 0 d sop. Broodpap, in 
water of melk geweekt en gekookt brood. In 
vele gezinnen werd vroeger op tweede Kerst-

snuw- spaak 

dag sop gegeten, die dan wat smakelijker 
werd toebereid, o.a. door toevoeging van 
appelen. - Zegsw. 't Is er sop in een 
bedspan en boter in een test, gezegd 
van een huishouden waar het zeer slordig toe
gaat. 

soppe/orum, znw. Sop, sap, vloeibare spijs. 11 

Ik wil nog wel wat soppelorum (b.v. nat van 
gestoofde peren). - Reeds KIL. vermeldt "S 0 p
pel 0 r e, sorbile, Gibus sorbilis". - Ook bij 
andere in soherts gevormde woorden vindt 
men de uitgang-(I)o rum. Zo bij Zaans 
kas tel 0 rum voor kastelein. Elders hoort 
men (k w i bus) kw ast eI 0 rum als scheld
naam voor een malle kwast. Bij LANGEN
DIJK, Ged. 2, 243 komt k n u p pel 0 rum 
voor in de zin van ransel, slaag. VgI. verder 
de geslachtnamen S tik keI 0 rum, S t e 'k e
lor u m, Sp ri n gor u m en 0 c u lor u m, 
waarvan de oorsprong onzeker is. Evemo 
hoort men in de Hoogd. volhtaal b u c k e
lor u m, naast b u c keI, bochel. 

sopperen, zw. WW., intr. Te ruim zijn; van 
kledingstukken die niet passen. 11 Die broek 
soppert. 't Staat zo raar, as je kleren sopperen. 
Ik ben zo mager 'eworre, dat al me goed me 
soppert. - V:gl. SOPPERIG I. 

sopperig (1), bnw. en bijw. Ruim, niet sluitend; 
van kleren. Synon. sjokkerig. 11 Zo'n sopperige 
broek wil ik niet an. - Wat zit je goed sop
perig. 

sopperig (11), bnw. Zie de wdbb. - Ook van de 
grond. Dras, nat, week, zodat men er in weg
zinkt. 11 Wat is dat land sopperig 'eworre deur 
al die regen. - Evenzo in de Beemster (BOU
MAN 100) en in Friesland. 

souweIl, zw. ww. In de Wormer gebruikelijke 
vorm voor sj 0 uwe ,no Zo ook zegt men daar 
s ouwerman, op de souwtjes lopen 
(los werk zien te krijgen), enz. - Vgl. Taal en 
Lelt. 1, 247 vlgg. 

spaad, znw. vr. Thans verouderde vorm voor 
spa d e, spa. - Vandaar spa a d ges tok e n 
voor spa ges tok e n, d.i. geabandonneerd, 
van land waarin door de eigenaar een spade 
gestoken werd, ten teken dat hij er afstand van 
wilde doen aan ieder die door de spade er uit 
te trekken 100nde het land met de daarop 
rustende dijkslasten te willen aanvaarden. Zulk 
waardeloos land werd dan meestal door de 
dijkgraaf voor de gemeenschap aanvaard. Vgl. 
DE VRIES, Dijks- en Molenbest. 334. 11 PubIique 
verhuuringe van de spaetgestoken landen, ge
legen in den Banne van Warmer, Hs. (aO 
1755), arohief v. Wormer. - Zulk spagesroken 
land heet spa a d I a n d, zo b.V. in genoemd 
Hs. van 1755 (Spaetland). VgI. ook Sp a-ven, 
als naam van een stuk land te Wormerveer, in 
Polderl. Westz. V fa 638 (begin 18de e.). 

spaad land, znw. onz.; zie SPAAD. 
spaak, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook hetzelfde 

als bolspaak; zie aldaar en vgl. SPAAKWIG, 
SPAAKWOUTER. II 2 Boeken Stuitnooten, 10 



spaak - spatbord 

Spaakwiggen, 1 Esken spaak, lnvent. papier
molen (Koog, aO 1793), Zaanl. Oudhk. 

spaaktouwtje, znw. onz. Aan molens. Hetz. als 
molenaartje; zie MOLENAAR, b. 

spaakwig, znw. VI. In molens met stampers. 
Wigvormig stuk hout waarmede de spaken 
van de wentelas worden bevestigd. 

spaakwouter, znw. m. Bij molenmakers. Wouter
mannetje dat de spaakwiggen belet los te 
gaan. Vgl. WOUTER. 11 5 Boeken spaakwouters, 
Invent. molenmakerij (Zaandijk, aO 1846), 
Zaanl. Oudhk. 

spaan, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: een borrel. 
Kom, lêten we nag ers 'en spaan nemen. Hij 
ken heel wat spaantjes op. In deze zin ook 
elders bekend. - Zie de 'samenst. BOTERSPAAN, 
SCHOTSSPAAN, en vgl. RATELSPANlG. 

spaander, znw. vr.; vgl. ROEISPAANDER. 
Spaans, bnw. Vgl. de Spaanse tweernaad 

op MAD 2. - Zegsw. 't G a a ter Spa a n s
p 0 0 I s b ij I a n g s, 't i s een Spa a n s
Pool s e boe I enz., gezegd als het el1gens 
zeer onordelijk noegaat. - Dat i s Spa a n s
Pool s een m a I k wie ris, schertsend ge
zegd als iemand bij het dammen recht slaat. 

spaarwaterskan, znw. vr. Aarden kruik van 
een liter inhoud, bierkruik. (Zaandam.) 11 Geef 
ers 'en spaarwaterskan an. 

Spaltgers, znw. Naam van land in de ban van 
Oostzaanden op het Kalf. Thans onbekend. iI 
De Spaltgers (Spaltgarts, in de spalgars), Pol
derl. Oostz. I (midden 17de e.). 

span, znw. onz. Het touw waarmee de poten 
van de koe bij het melken worden vastge
bonden. Synon. spantouw. Zie SPANNEN. 

spanbotten (uitspr. spanbàtta), zw. WW., intr. 
Een wijze van knikkeren, waarbij de twee 
spelers na elkaar een knikker tegen de muur 
werpen, en de tweede moet trachten zijn knik
ker zó dicht bij die van de eerste te doen 
rollen, dat hij beide met de uitgestrekte hand 
kan bespannen. In dat geval is hij winnaar. 
Als bij dit spel de knikkers zover van elkaar 
komen te liggen, dat de jongen ze bijna be
vatten kan, laat hij zijn hand even verspringen 
en zegt: vad ers ha n dj erna g (d.i. ik mag 
het span van mijn hand wel iets vergroten). 
Soms ook wordt met centen of rinkels in 
plaats van met knikkers gegooid. Het spel 
wordt ook wel spa nb 0 t (znw.) genoemd. -
Vgl. SCHIETBOTTEN en BOTTEN, alsmede SPAN
KLAP. 

spanhout, znw. onz. In houtzaagmolens. Hout, 
dat men tussen de zagen plaatst, wanneer deze 
in het zaagraam gespannen worden, om daar
door de zagen op een bepaalde afstand te 
houden en de balken enz. op de verlangde 
dikte te kunnen zagen. 

Spanjaard, znw. m. Evenals Spa n j 0 0 I een 
der scheldnamen voor de inwoners van Assen
delft; een herinnering aan het feit dat dit dorp 
in de vrijheidsoorlog de zijde van Spanje hield, 
terwijl de andere dorpen op de hand van 
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Sonoy waren. 11 Geef die Spanjaard op zen 
kop! Lillike Assendelver Spanjool! - De 
Spa n j 0 0 I is ook de naam van een zeker 
stuk land te Zaandijk - Vgl. SPANJE. 

Spanje, eigennaam. Ook als scheldnaam voor 
het dorp Assendelft. Zie SPANJAARD. 11 Ik gaan 
nê Spanje. 

SpanjOOl, znw. m.; zie SPANJAARD. 
spankeren, zw. ww., intr. Hard lopen. Zie 

synon. op KIELEN Il. 11 Kijk die ers spankeren. 
- Vgl. Mnd., Nnd. spe n k ere n, o.a. vrolijk 
heen en weer lopen, rennen, springen (LÜBBEN 
4, 317; Brem. Wtb. 4, 944), Oost-Fri. spen
k e r n, spe n keI e n, in het rond spatten, 
rondvliegen, beweeglijk en rumoerig zijn, wild 
lopen en springen (van kinderen), enz. (KOOL
MAN 3, 272), Saterlands spa n k e r je, in het 
rond doen spatten EHRENTRAUT, Fri. Arch. 2, 
221), Noord-Fri. spa n ken, met trotsheid 
de benen zetten onder 't gaan (OUTZEN), enz. 
Vgl. ook VERDAM in Versi. en Meded. K. A., 
afd. Letterk., 3de R. XII, 137 vlgg. (over Mnl. 
spi n ken, springen). 

spanklap, znw. Zeker kinderspel dat gespeeld 
wordt met rinkels (stukjes blik met een gaatje). 
Zie de beSChrijving op RINKELEN 1, b en SPAN
BOTTEN. - Spa n in spa n k I a p zal wel de 
stam van spa n n e n zijn, evenals in spa n
bot t en. Eertijds komt spa n echter ook voor 
in de zin van rinkel; vgl. HADR. JUNIUS, 
Nomencl. 186 a: "B ra c tea, tenuis lamina, 
et dum plicatur crepitans, A1(amannis) b I ach, 
B(elgice) bleek, spanneken. 

spannen, st. ww. Zie de wdbb. en vgl. de voor
gaande woorden. - Ook van het vastbinden 
der poten van een koe vóór het melken. 11 Je 
moete de koe eerst spannen. Vgl. SPAN en 
SPANTOUW. Evenzo elders in N.-Holl. (BOU
MAN 100) en in Fries!. 

spanstok, znw. m. In verfmolens. Een stok, 
die door de builkist steekt en aan de buil is 
bevestigd, en die de buil in een schokkende 
beweging brengt, doordat de kegels van de 
kegelspil er telkens tegen slaan. 

spantouw, znw. onz. Het touw waarmee de koe 
gespannen wordt. Synon. span. Zie SPANNEN. 11 

Eenen Egge Hantjes was met zen Meidt in 't 
Veldt te melken ... Egge seide, Maak het 
spantouw los en laat de Melk staan, enz., 
SOETEBOOM, S. Arc. 600. - Ook elders in 
Holl., Fries!. en Oost-Fries!. 

sparen, zw. WW.; zie een zegsw. op BEURS. 
spat (I), znw. vr. Daarnaast soms spe t. Opge

spatte druppel vocht, modder enz. Zie de 
wdbb. 11 Pas op, dat je gien spetten verf op je 
goed krijge (krijgt). - Ook: een spa t je voor 
een borrel. Evenw elders. 11 Hij houdt wel van 
'en spatje. 

spat (11), znw. vr. Zie de wdbb. - Des pat 
op n e men, snel gaan lopen, aan de haal 
gaan. Ir Toe 'et 'begon te regenen, nam-i de 
spat op; ik kon 'em temet niet bijhouwe. 

spatbord, znw. onz. In een koestal. De plank 
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die achter de groep is aangebracht voor het 
spatten van de drek. Vgl. BORD I. 

spatpen, znw. vr. In de huis- en IDolenbouw. 
De uitstekende pen onder aan een stijl of stut, 
die in de vloer enz. wordt ingelaten en die 
dient om het uitspatten van de stijl te voor
komen. - Ook elders bekend; vgl. v. LENNEP, 

Zeemanswdb. 206. 
spatpengat, znw. onz. Het gat in een zolder

deel enz., waar de spatpen in komt te rusten. 
Zie SPATPEN. II Gaan eerst maar de spatpen
gaten hakken. 

spatrecht, bnw. en bijw. Lijnrecht. II Die lijn 
is spatreoht. De weg loopt spatrecht. 

spatten, zw. ww.; vgl. UITSPATTEN. 

spattert, znw. m. - 1) Een veren pen die slecht 
versneden is. Thans verouderd. 
2) Als naam van een oliemolen te Wormer, 
die vroeger waarschijnlij'k als wateI'molen 
dienst deed en dus genoemd kan zijn naar het 
spatten van het uitgemalen water. II De 
Spattert. 
3) Een erwt, die niet gaar wil koken, en die 
wanneer men hem tussen de vingers knijpt in 
twee helften uiteenspat. II Er loopt 'en spattert 
onder de groene (er is een enkele verkeerde 
erwt bij). 

Spa-ven, znw. vr.; zie SPAAD. 

speelman, znw. m. Daarnaast spe u I man. 
Zegsw. Des p e u I man zit (n 0 g) 0 p het 
dak, soms met de toevoeging: en bot e r t j e 
tot d e b 0 ö m, gezegd van jonggetrouwden, 
die het huwelijk alleen nog maar van de aan
gename kant kennen. - Ook elders bekend; 
vgI. HARREBOMEE 1, 118. 

speels, bnw. en bijw. Daarnaast spe u I s. Zie 
de wdbb. II Een speulse jonge hond. - Ook 
elders in deze vorm. 

Speelven, znw. vr. Naam van een stuk land in 
de polder Wormer. Vgl. VEN. II De Speelven. 

speen, znw. vr. en onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 
H ij I e i t a n 't voo r st esp een, gezegd 
van een kind dat boven de andere wordt 
voorgetrokken. 

speer, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: de scherpe, 
met gif gevulde, uitstekende punt op de rug 
(en een kleinere op de kop) van een pieterman. 
11 De vissers passen op, dat ze gien steek 
,krijgen mit de speer van 'en pieterman. - Zo 
ook elders in N.-Holl. 11 De Vischmoeyen 
zullen hier ter Stede geen Pieterman-visch ter 
Markt mogen brengen, ten sy deselven het 
Hoofd en de Speer eerst afgesneden zijn, 
Keuren v. Beverwijk 4, no. 118 (aO 1700). 

speetland, znw. onz.; zie SPITLAND. 

spek, :zmw. onz. Zegsw. Zo loof as g e
spo gen spe k, uiterst vermoeid. Vgl. TUIN

MAN, Spreekw. I, 108. 
spekkebijter, znw. vr. Ook spe kmo f en 

spe k va a r. Benaming voor zeker vliegend 
insect, Lat. Tipuia (SNELLEN v. VOLLENHOVEN, 

Gelede Dieren 493). - Elders (in Gelderland?) 
spe k die f genaamd (Noord en Zuid 3, 316). 

spatbord - speurig 

spekkoek, znw. m. Spekpannekoek. - Zegsw. 
Dat moet je bewaren as spekkoek, 
bewaar het zorgvuldig (meestal ironisch). 

spekkoper, znw. m. Zegsw. D a t's een spe k
'k 0 per, hij heeft geluk in zijn zaken. - Ook: 
'h ij i s een b e hou den spe kk 0 per, hij 
is er weer bovenop, boven Jan. - In Gron. 
is een h ij I e (hele) spe k kop e r, iemand 
die voornaam voor de dag komt, die goed 
gekleed is (MOLEMA 394 b; ook HARREBOMEE 1, 
435 b). 

spekmof (uitspr. spekmàf), znw. m.; zie SPEKKE

BIJTER. 

spekvaar, znw. ID.; zie SPEKKEBIJTER. 

spekzoodje, znw. onz. Ook wel alleen zoo d je. 
Afval van varkensvlees, met zwoord en been
deren (Zaandam). 11 Haal ers 'en spekzoodje. 

spel, znw. onz. Daarnaast sp u 1; mv. sp u 11 e n, 
Zie de wdbb. I1 't Is of 'et spul spreekt (gezegd 
als alles tegenloopt). Een goed spul (b.v. bij 
het kaartspelen). Er stane drie spullen op de 
kerremis. - Ook: gerei, dat wat men gebruikt; 
in versch. opvattingen. In deze zin nooit spe 1. 

11 Berg je spullen maar op (gereedschap, naai
werk enz.) Ze heeft 'er beste spullen an (haar 
schoonste kleren en sieraden). Een mooi 
spuitje (een fraai paard el! rijtuig; of een goede 
boereplaats). - Ook: moeite, overlast enz. 11 

Spul met iemand hebben. Pas maar op, aars 
krijg-je der nag spul mee. Spul maken (ruzie 
zoeken). 
Evenzo in samenst.: pee r des p u I (paarden
spel), sp u 11 e b rek e r (spelbreker), sp u 11 e
b a a s, sp u 11 ek ere 1 (kermisman), sp u 11 e
k ie kie (kijkkast, kijkspelletje), enz. - Vg1. 
BIJSPUL en DOPJESSPEL. - De vorm sp u I is ook 
elders bekend (VAN DALE; MOLEMA 565 b; 
GALLÉE 42 b; OPPREL 84 b, enz.). - Zie een 
zegsw. op BAAS. 

speldje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: broche. 
11 Een juwelen speldje. Je speldje is los, an
stonds strooi (verlies) je 'et - Evenzo in het 
Stad-Fri. spe 1 t sj e. 

spelen, zw. ww. Daarnaast speuIen. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Op zien komen spelen 
(met klemtoon op komen), een afwachtende 
houding aannemen. Ook elders bekend. - Zie 
een zegsw. op BRIEF en vgl. de samenst. BEL

DERSPELEN en OPSPELEN. 

spet, znw. vr.; zie SPAT 1. 
speuIen, zw. ww.; zie SPELEN. 

speuls, bnw.; zie SPEELS. 

speuren, zw. ww.; intr. In het oog vallen, hel
der afsteken; van kleuren. Synon. spinken. 11 

Ik wil geen rood Lint op me hoed hebben; dat 
speurt zo. - Ook elders in N.-Holl. (BOUMAN 

101). - Vgl. AFSPEUREN, SPEURIG en SPEURTJE. 

speurig, bnw. en bijw. Opzichtig van kleur. Zie 
SPEUREN. 11 Speurig lint. Een speurige japon. 
Wat is die vorf speurig. - Ze is altijd zo 
speurig 'ekleed. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 101). II Over deeze slippen hebben 
zy boven op de Borst, wanneer zje zig opschik-



speurig - spijker 

ken, ook nog wel een speurig Strikje, of Lintje, 
dat de vermogenden somtyds met een Goud 
Gespje versieren, BERKHEY, Nat. Hist. 3, 986. 

speurt je, znw. onz. lets dat speurt. Zie SPEUREN. 

11 Ik hou wel van 'en speurt je (ik mag heldere 
kleuren wel). Met 'en bruiloft moet je toch 'en 
speurt je hebben (iets kleurigs in de kleding). 
Ik kon er (nl. in een modewinkel) niks as 
speurt jes krijgen (dingen die wat tonen, maar 
die niets zijn en spoedig lelijk worden). 

spichteren, zw. ww., intr. Een stevige borrel 
drinken (Westzaan). 11 Hij ken behoorlijk 
spichteren. De vent spichtert wel genoeg. We 
hebben goed 'espichterd. 

spie, znw. Geld. 11 'k Moet van de week wat 
zuinig an, want ik heb niet veul spie. 

spiechtig, bnw. Spichtig, lang en smal. Synon. 
slieterig, spierelig, spirrelig, sprielig, sprieterig, 
sprietig. 1I Sp.iechtj,ge vingers. Ze 1s wel groot, 
maar spiechvig. 

spiegel, znw. m. Zie de wdbb. - In molens. De 
balk waarin het steenspil van boven is be
vestigd en draait. - Vgl. de samenst. DAM

SPIEGEL. 

spiegelklamp, znw. m. Bij timmerlieden De 
klamp die, evenwijdig aan de dwarsklampen, 
dwars over het midden van een deur wordt 
aangebracht, tussen de beide langsklampen. 11 

De deuren voor de bedsteden en kasten ... 
zullen met dwars- en spiegelklampen opge
klampt worden, Hs. bestek (Wo~merveer, aO 
1861). 

spier (I), znw. In de uitdr. ins p ier zij n, 
druk bezig zijn, aan het werk zijn. 11 Ik ben de 
hele dag in spier 'eweest (b.v. bij een brand). 
- Soms ook: Hij is met dat meisje in 't spier 
(met haar aan 't "scharrelen", aan 't vrijen). -
Spi e r zal hier wel opgevat moeten worden 
in de gewone zin van musculus; vgl. de synon. 
uitdr. a a n dep e e s moe ten. 

spier (IJ), znw. vr. De lange, taaie, in knopen 
verdeelde wortel van het riet, die uit de grond 
getrokken wordt, en, als hij rijp en wit van 
kleur is, door kinderen als lekkernij wordt ge
geten. Vgl. SPIEREN. 11 Spieren trekken. - Ge
woonlijk in de samenst. ri ets p ier (zie aId.). 
Evenzo elders in N.-Holl.; reeds bij HADR. 

JUNIUS, Nomencl. 90 b: "Arundinum oculi vel 
bulbi, B(elgice) Rietspieren, spieren Hollan
dis", en vandaar bij KIL.: r iet spi ere, bulbus 
arundinis. 

spier (111), znw. vr. In de houthandel. Een 
lange, dikke spar; van glad hout met weinig 
kwasten. Zowel in dehuisbouw, als op 
schepen gebruikt. 11 Aan Dil'k Pietersz. voor 
36 spieren, die onder de toorn steken, en 29 
stokke (heistokken), f 83: 13, Hs. kerkbouw 
(Zaandijk, aO 1685), Zaan!. Oudhk. - Zo ook 
elders in Holl., Fries!. (HALBERTSMA 971) en 
Gron. (MOLEMA 395 a). - VgI. SPIERGLAD, 

-GOOT, -NAKEND. 

spierelig,bnw. Daarnaast spi r rel i g en (door 
volksetymologie) spi e rin gig. Lang en dun, 
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smal. Zie synon. op SPIECHTIG. 11 Wat 'en 
spierelig ventje. 

spieren, zw. WW., intr. De rietspieren uittrekken. 
Zie SPIER IJ. Iets dat herhaaldelijk bij keur 
verboden werd, omdat daardoor het riet om 
de landerijen vernield wordt. 11 De jongens 
benne an 't spieren. En sal daer niemant in 
anders landt mogen spieren, buyten noch 
binnen (keur v. Oostzaanden, aO 1644), LAMS 

723. - Evenzo elders in Noord,Holl. 11 Nooh 
sal niemant hem vervorderen te spieren, 't zy 
jonck ofte oudt, -achter ofte voor yemants 
lants, op de boete van 6 stuyvers (keur van 
Akersloot, aO 1661), LAMS 485. Item, niemand 
zal mogen Spieren aan eenige Oevers die uit
wassen ofte nieuwe Aanwassinge ofte Aan
makinge binnen Waterland, op de boete van 
twee pond, Keuren v. Waterland 27 (aO 1673). 

spierglad, bnw. Zo glad als een spier. Zie 
SPIER lIl. 11 Die plank is spierglad. Een spier
gladde deel. 

spiergoot, znw. vr. Bij timmerlieden. Een goot, 
gemaakt van een doorgezaagde spier; gelijk 
b.V. daggoten, die van glad hout moeten zijn 
om niet te lekken. 11 Een spiergoot maken. 

spieringig, bnw.; zie SPIERELIG. 

spiernakend, bnw. Spiernaakt, geheel naakt. 
Zie NAKEND. 11 Hij was spiernakend. - Ook 
elders bekend. 

spies, :z:nw. Olielampje, waarvan he! olie pot je 
in een glas hangt. AJdus volgens O. Volkst. 3, 
45; het woord schijnt thans ecMer onbekend 
te zijn. 

spieterig, bnw. Hetz. als spiechtig; zie aldaar. 
spiezen, znw. mv.; in de uitdr. in des p i e

zen, in de gaten, in de kijkerd, in het oog. 11 
Ik had 'et al lang ,in de spiezen. Toe-i dat in 
de spiezen kreeg, was er gien houwe an. - Ook 
elders in de volkstaal gewoon. 

spijen (spoog, 'espage), st. WW., intr. Daarnaast 
te Oostzaan en dn de Wormer sp ij gen. 
Spuwen. Zie de wdbb. - Zegsw. Sp ij ers 
zij n d ij ers, spuwende kinderen, groeiende 
kinderen. Ook elders bekend (WEILAND; HARRE

BOMEE 1, 132). - Soms ook: braken, overgeven. 
11 Ze hebben 'em wat 'egeven om te spijen 
(spijgen). 

spijgen, st. WW.; zie SPIJEN. 

spijgje, znw. onz. Bij timmerlieden, zadel
makers en leevbewerkers. Soort van schaaf
beitel met twee handvatten; ook horletoet ge
naamd (zie verder aldaar). - Elders heet een 
dergelijk werktuig spe e k s c h a a f, in het 
Hgd. speichenhoben; zie KUYPER, Tech
nol. 1, 739. 

spijker, znw. m. Zie de wdbb. - Men onder
scheidt de spijkers in t a a i e (met grote platte 
kop) en b ros se (met lcleine stompe kop). 
Naar de zwaarte worden deze in soorten ver
deeld. De kleine heten bij de taaie sc h 0 t
spijkers en nagels, bij de brosse dui
k ers, en worden bij het gewicht verkocht. De 
grotere soorten gaan per stuk en zijn zowel 
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taai als bros verkrijgbaar. Opklimmend naar 
de grootte dragen zij de naam van I a s ij z ers, 
d r iel i n gen, enk e 1 den, bas ter den, 
du b bel den, ban dna gel s, v ij f d u Î
mer s, ze S-, ze v e n- tot t w a a I f d u Î
mers. Voor~sheeftmennog t'a aie zweden. 
- Zij he e f tin een sp ij k erg e tra p t, 
zij ligt in het kraambed. Ook elders bekend. 

spijkerband, znw. m. Dunne ijzeren reep, die 
onder de lopers van een slede wordt gespij
kerd om het glijden te bevorderen. Synon. 
sleesband. 11 De iene spijkerband van me 
sleesie is los. 

Spijkerboor, znw. vr. Naam van een water en 
een daarbij gelegen gehucht aan het noorde
lijkste punt van de ban van Jisp,tussen de 
Beemster en de Starremeer. 11 We benne op 
schaatsen na SpijkeI1boor 'ewees't. - Spycker
boor, Kaart v. d. Uytw. SI. 11. Van Alkmaar 
langs de Schermer tot Knollendam, en deur 
't Spykerboorts-gat; van 't Spykerboorts-gat 
langs de Beemster tot Purmerendt, SOETEBOOM, 
S. Arc. 607. - Ook elders zijn wateren die 
Sp ij k e r b oor of B oor heten. Zij zijn zo 
genoemd naar hun vorm, die aan een boor 
doet denken; vgl. b.v. Kaart v. d. Uytw. Slo 6, 
waar men tussen Medemblik en Hauwert 
enige zig-zag-lopende water vindt die B oor 
heten, en een ander, ,in de vorm van een om
slagboor, Sp ij k e rb oor genaamd. - Ook in 
straatnamen vindt men het woord; vgl. b.v. de 
Sp ij k e rb oor s tee g te Leiden. 

Spijkerkamp, znw. m. Naam van een stuk land 
te Assendelft, in 't Hornweer. 11 Die Spijcker
camp, Polderl. Assend. I fO 100 rO (aO 1600). 
Jan Engelsz., Spijckercamp aenden dijck, 
Maatb. Assend. (aO 1635). 

spijn, znw. onz. Spinde, kastje tot berging van 
het ontbijtgoed. Weinig gebruikelijk. 11 Zet 'et 
brood maar in 'et spijn. - Bij vissers wordt 
ook een lade tot berging van kleine benodigd
heden voor de visserij, in de botters, aldus 
genoemd. - De vorm sp ij n is ook elders in 
N.-Holl. bekend (BOUMAN 100), alsmede in 
Fries!. 

spikkel, znw. Alleen in de uitdr. spi k kei 0 p 
iet s heb ben, iets met welgevallen zien, er 
zijn vermaak in scheppen; ook wel: zin in iets 
hebben. 11 Ik heb er spikkel op, zo glunder as 
dat bruidje zit te 'kijken. - De kinderen heb
ben toch zo'n spikkel op Suntereklaas. - De 
uitdr. is ook elders in N.-Holl. bekend (vgl. bij 
HARREBOMEE 2, 289: ik heb mijn spikkel in 
hem) en komt bij WOLFF en DEKEN herhaal
delijk voor. 11 Dikwyls had ik er myn spikkeI 
in, als ik zag, hoe die tronietjes er half fyn en 
half waerels uitzien, Blanckaart 2, 198. Het 
heugt mij nog wel dat in mijn ouwers huis in 
den sohoorsteen, op de steent jens de heele 
historie van den Bijbel stond, en daar had ik 
dan grooten spikkel aan, Corn. Wildschut 3, 
266. Een Bijbel... van Deuxaas, daar de 
mijne (mijn man) veel spikkel in heeft: nu dat 

spijker - spinken 

is mij wat ligtvaardig, spikkel te hebben met 
een bijbél 4, 237 (zie ook 5, 107 en 6, 68). -
Spi k kei zal wel een verkorting zijn van 
spi k keI a tie, spe c u I a tie, dat b.V. voor
komt bij Corn. Wildschut 3, 28: "Ja als hij 
(mijn man) eens een glaasjen extra drinkt ... 
dan kan hij met Juffrouw Hoffman ... nog 
wel eens zo wat stoejen en meesmuilen; en 
daar heb ik altoos mijn spikkelatie in: want 
wij bij (beiden) bennen niet jalours". 

spil, znw. onz. Staande as in molens. Zie de 
wdbb.; elders is het woord (behalve als 
soheepsterm) vrouwelijk. - Ook de samenst. 
zijn natuurlijk onz., b.V. het boven spi 1, 
dat zich boven in de molen bevindt, het 
s tee n spi I (in olie- en pelmolens), waardoor 
de stenen in wenteling worden gebracht, enz. -
V gl. KEGELSPIL. 

spillen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: verliezen, 
storten. 11 Bij 'et overstorten (van zaad enz.) 
wordt er altijd wat 'espild (gemorst). 'Et spilt 
altijd wat. Ze hadden 'en zak lijnzeed 'estolen, 
maar der was 'en gat in de zak, en zo had 'et 
'espild en vonden ze 'et spoor van de dief. -
Vgl. OUDEMANS 6, 501, en R. VISSCHER, Sinne
poppen 26: ,,'t Wert niet gemist, of schoon in 
't veen een turref spilt (verloren gaat)". Zie 
ook KOOLMAN 3, 276 a. 

spin, znw. vr.; vgl. SPINBOL en SPINTJE. 
spinbol, znw. m. (vroeger ook onz.). Benaming 

van een soort van molens. Een vierkante stan
daardmolen, geplaatst op een "toren" die zich 
boven het dak der molenschuur verheft, en 
waarvan het lijf draait op een koker (k u i p 
geheten), die de molenspil omgeeft. Synon. 
wipmolen. Dit schijnt de oudste vorm van 
molen te wezen; men meent, dat er de naam 
van spi n bol aan gegeven is wegens de 
gelijkenis met een dikke spin. Of echter 
spi n bol vroeger in de zin van spi n n e
kop in gebruik is geweest, blijkt niet. 11 De 
molen "de Tas" te Westzaan is 'en spinbol. -
Ook heetten sommige wipmolens de Spi n
bol, zo b.V. een in 1855 verbrande verfmolen 
te Krommenie en een reeds langer verdwenen 
houtzaagmolen op het Kattegat te Oost-Zaan
dam. 11 Het Spinbol, Hs. (aO 1749), archief V. 
Assendelft. De Spinntlbol, Hs. Kaartb. door 
LEUPENIUS (aO 1693), Zaanl. Oudhk. 

spinken, zw. ww., intr. Van kleuren en kleurige 
stoffen. Sterk in 't oog vallen, het oog tot zich 
trekken, afsteken. 11 Wat spinkt die rooie strik. 
Een spirà:ende japon. Je moete niet zuk helder 
lint op die hoed zetten: dat spinkt te veel. -
Soms ook: blinken, pronken (met iets). 11 We 
weten wel dat je 'en gouwe horloge heb, je 
'hoeve er zo niet mee te spinken. - V gl. Oost
Pd. spi n keI n, witte of kleurige stipjes of 
vlekken hebben die tegen de ondergrond af
steken, een veelkleurige weerschijn hebben, 
b.V.: "dat gOd (goed) spinkeld wen man 't in de 
sünne (of in 't leeM) hold" (KOOLMAN 3, 276). 
Hierbij behoort ook Mnd. spi n keI, vlek, 



spinken - spoel der 

zomersproet, en Engels spi n k, vonk en 
spi n k e d, gevlekt, bont. Zie over verdere 
verwanten van het woord: VERDAM in VersI. 
en Meded. KA., afd. Letterk., 3de R. XII, 
137 vlgg. - Vgl. AFSPIN KEN en SPINKERIG. 

spinkerig, bnw. Sterk in 't oog vallend, het oog 
tot zich trekkende door heldere, schelle kleu
ren, spet/rig. Zie SPINKEN. II Wat 'en spinkerige 
japon. 

spinlor (uitspr. spinlàr), znw. vr. Scheldnaam 
voor de meisjes die werkzaam zijn op de 
machinale garenspinnerij te Krommenie. II 
Deer komme 'en paar spinlorren an. 

spintig, bnw. Zie de wdbb. - Ook van personen: 
kregel, nijdig (de Koog). II ~oe ik dat zei, 
werd ze spintig. 

spint je, znw. onz. Een klein staartmolentje op 
de schuur van molens, dat om een spil kan 
draaien en als windwijzer dient. II Het spint je 
loopt puur los om (maalt vlug); er is dus 
nagal wat wind. - Spi n t j e is de verkl. van 
spi n, en het molentje heet zo bij vel'gelijking 
met het dier. - Vgl. SPINBOL. 

spinvoeten, zw. ww., intr. Spartelen, stuiptrek
ken, met benen en armen in de lucht zwaaien. 
II Hij leit te spinvoeten (van een jongen die bij 
een vechtpartij onder ligt, van iemand die ligt 
te krimpen van pijn, enz.). - Men vindt 
spi n n e v 0 e ten ook bij oudere Holl. schrij
vers (vgl. DE JAGER, Freq. 2, 615) en het wordt 
nog vermeld door HALMA en WEILAND. Thans 
is het woord ook nog gebruikelijk in Gron. 
(s pin n e v 0 u t jen) en Oost-Frl. (s pin n e
fot e n of spi n neb ê n en); 2iie MOLEMA en 
KOOLMAN. Even2io in Friesl. spi nfo ets j e. 
Daarnaast vindt men spi 11 e v 0 et e n ~b.v. 
bij BREDERO, Stommen Ridder 593), welke 
vorm volgens VAN DALE nog in Z.-Nederl. 
bekend is. 

spirrelig, bnw.; zie SPIERELIG. 

spit (1), znw. onz.; zie HAARSPIT en KOFFIESPIT. 

spit (H), znw. onz. Dat wat uit de grond gespit 
wordt, een klomp modder, klei, gras; riet enz. 
die met de spade wordt afgestoken. Zie de 
wdbb. II Tot verbeteringh van den dijck (wort) 
de aerde ... gehaelt recht voor den dijck, twe 
speten van binnen ende een spit van buyten, 
daer buytenlandt voor is, Hs. (aa 1664), 
archief v. Assendelft. (De aennemers) sullen 
het spit slaan 8 duym diep oft meerder, so de 
grond goed is, ten genoegen van de besteeders; 
wijders van onderen op de speeten wel net te 
voegen en sluyten, ende den kruyn en gloyen
gen en wedersijds met heele, groene speeten 
(t.w. graszoden) op te maken, wel net int ver
band geslooten, Hs. bestek dijkwerk (aa 1718), 
aldaar. - Vgl. de samenst. RIETSPIT. 

spitland, znw. onz. Daarnaast spe e t I a n d. 
Land dat afgespit is ten behoeve van de dijk. 
Thans ongebruikelij,k, maar nog bekend als 
naam van zulk land. Vgl. SPIT 11. II Het Spit
land (te Jisp); ~hans gewoonlijk Spilland ge
noemd. - SpeetIant, Polder!. Assend. I fa 60 rO 
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(aO 1600). t'Speetlant in Jan Ootgersweer, aId. 
VrII fa 69 rO (aa 1657). - Evenzo in Oost
Friesl. (KOOLMAN 3, 280 b). 

spleetje, znw. onz.; zie SPLIT. 

split, znw. onz. Zie de wdb. - Ook als benaming 
van stukken land, die in twee evenwijdige 
tongen of stroken uitlopen en dus gespleten 
zijn. Vaak in verkl. split je of spleetje. 
Thans ongebruikelijk. II Een stuckgen landts, 
genaempt het spleetgen, Hs. U. 20, jO 116 r O 

(Assendelft, aO 1583), provo archief. Die drie 
hont lants met een splitge ende dijck, tsaemen 
650 (roeden), Polder!. Assend. I fO 15 VO (aa 
1599). Da:t tspleetgen in Claes van Zanen 
halve weer, aid. fO 30 va. Dirck Mayen split; 
Wouter jongh Wulmen split (in Dirck Jannen
weer), Jan Ryael de corte split, een omloop; 
Jan Claesen Ryael noorder (suyder) lange 
split; Dirck Cornelissen May suyder (noorder) 
uyttersplitge (in Ryaelen-weer), Maatb. As
send. (aO 1634). Een stuck Lant, genaamt de 
Delftkamp met het SpEtje daar aan, Hs. (aD 
1758), arohief v. Assendelft. - Zie ook SPLIT

KAMP, -VEEN, -WEER. 

Splitkamp, znw. m. Naam van verschillende 
stukken land. Vgl. SPLIT en KAMP. II De split
kamp van deselfden (t.w. Griete Gerrits) (in 
't SmaIle weer); Kees Moeyduyven splitcamp 
(in 't Laantgens-weer); Jacob Smitten split
campyen (in 't Kerkweer); Jaep Tij sz. split
camp (in Janke Maerts-weer), Maatb. Assend. 
(aa J 634). - Daarnaast vindt men Spi e t e n
kamp, welke vorm wel verklaard moet worden 
als Cg e)s p 1 e ten kam p. II Genaemt Spleeten
camp (in de Buitenkaag), Maatb. Assend. (aa 
1635). 

splitruiter, znw. Platte benaming voor een 
vrouw of meisje. - Bij BREDERO, Klucht v. d. 
Koe 18, wordt het woord van snollen gezegd. 
In Gron. is een spI i t rut e r een manwijf, 
alsook een vrouwspersoon dat als een man te 
paard zit; in deze laatste zin vermeldt VAN 

DALE splitsruiter. 
Splitveen, znw. vr. Naam van verschillende 

stukken land. Vgl. SPLIT en VEEN. II Flooris 
Jansz. nool'der (suyder) splitveen (in Djrck 
Hannen-weer); Diewer Wouters, genaemdt 
spJitveentje (in Dirck Maertes-weer), Maatb. 
Assend. (aa 1634). Jan Maerten Keeses, de 
splitveen (in Dirck jong Clasen-weer), idem 
(aO 1635). 

Splitweer, znw. onz. Naam van een weer lands 
te AssellldeIft; v'gl. SPLIT. II Schoutenweer of 
Splitweer, Maatb. Assend. (aa 1634). 

spoegbalk, znw. m. HetJz. als spoelbalk. 
spoelbalk, znw. m. Een balk van de buitenste 

balkenrij in de houthaven bij een houtzaag-
molen, waartegen dus het water aan spoelt. -
Ook wel spo e g b a I k genoemd. 

spoelder, znw. vr. Bij de weverij. Spoeler, de 
werkman die het garen spoelt (op de wevers
spoelen windt). II De ziedhuiskneohts hieten ok 
wel spoelders, omdat ze ok spoelen. - Ook: 
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de man die aan het spoelgat in een ziedhuis 
de roven garen uitspoelt door ze heen en weer 
te bewegen in het water van de sloot die onder 
het ziedhuis door loopt. - Ook in de naam 
van stukken land, te Assendelft, die wel ge
noemd zijn naar iemand die Spoelder was ge
heten. 11 Spoeldersven, Spoeldersacker, Maatb. 
Assend. (aO 1633). 

spoeldoek, znw. m. Vaatdoek. il Geef me de 
spoeldoek ers, dan zeI ik de tafel ofdoen. 

spoken, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook: 
leven maken, rumoerig zijn. 11 Spook niet zo; 
moeder heb hoofdpijn. - In deze zin ook 
elders bekend (vgl. b.v. KOOLMAN 3, 283 a). -
Vgl. GESPOOK, alsmede LAATSPOOK en VROEG

SPOOK. 

sponding, znw. vr.; zie SPON:<!ING. 

sponning (uitspr. sponnrmg), znw. vr. Zie de 
wdbb. - Eertijds spo n din g, welke vorm 
thans verouderd is. 11 Die plancken vande 
voorwaterloop sullen met een sponding in de 
groote stijlen vant kosijn gewrocht worden, 
Hs. bestek watermolen (aO 1634), archief v. 
Assendelft. Die stijlen vant kosijn salmen met 
spondingen maken, daer die plancken in ge
spijckert sullen werden, idem. Nooh sal men 
maecken (aan de ramen) ... 2 drempels ... in 
de stijlen met verlooren lippen gemaeckt, met 
weechspondinge ende glaesspondinge (d.i. met 
sponningen voor de delen der weeg (wand) en 
voor het raam), Hs. bestek spinhuis (aO 1664), 
aldaar. 

spoog, znw. vr. Zoveel als men tegelijk uit
spuwt. Alleen in: een spoog wat e r. 11 Hij 
gunt 'en aar gien spoog water. - Ook elders 
bekend, doch alleen gewestelijk (zie VAN 

DALE). 

spoor, znw. onz. Zie de wdbb. - Op schepen. 
Het spoor van d e m ast, dat deel van de 
mastkoker, waar de mast bij het opzetten of 
neerlaten met het gewicht langs loopt. Evenzo 
in het Stad-Fri. - Vgl. de samenst. LANTAARN

SPOOR. 

spoormak, bnw. Van een paard. Niet schriks 
voor een spoortrein. 11 De bles is spoormak. 

spoorstok, znw. m. Aan een rijtuig. Het draai
bare met een bout aan de dissel bevestigde 
dwarshout, waaraan de strengen worden vast
gemaakt; zwengelhout. - Ook elders in N.
Holl., Gron. en Oost-Fries!. bekend (zie BOU

MAN, MOLEMA, KOOLMAN). 

spor (uitspr. spar), znw. Bij de papiermakerij. 
Twee of meer vellen papier, die over elkaar 
op dezelfde lijn in de schuur te drogen wor
den gehangen. 11 Dit papier wordt bij 'en spor 
te gelijk op'ehongen. 

sporen, zw. ww., intr. Bij molenmakers. In het 
spoor zijn, op het juiste punt uitkomen; van 
een molenroede die ingestoken wordt. Men 
maakt een krijtschrap op de stelling in het 
verlengde van de ingestoken roede, laat dan 
de roede draaien en ziet of het andere einde 
juist in dezelfde richting wijst. Als dat zo is, 

spoelder - spreidsel 

dan spoor t de roed. 11 Spoort-i nou of niet? 
Spouw, znw. onz. Daarnaast Spo u w t. Naam 

van dat deel van de Watering bij Oost-Zaan
dam, waar deze sameIl!komt met de Weer. De 
Watering splitst zich daar dus in tweeën; de 
naam behoort derhalve bij spo uwe n, 
splijten. 11 Een stukje hooiland, gelegen te 
Zaandam in het Oostzijderveld aan het Spouw, 
Verkopingsbiljet (aO 1879). Eenige perceelen 
uitmuntend weiland ... , gelegen te Oostzaan, 
aan en bij het Spouw, idem (aO 1882). Jan 
Boot zegt: om de Noord bij 't Spout is vis, 
daar moet gij weezen, Hs. visscherszang (Zaan
dam, aD 1752), Zaanl. Oudhk. 't Spouwt, 
Kaart v. d. Uytw. Slo 12. 

spouwer, znw. m. Ook in verkl. spo uwe r
t j e. Kleine beschuitbolder die middendoor 
gesneden wordt; vaak met anijszaad er in ge
bakken. Men eet de spouwers met boter, 
suiker en kaneel. Van spo uwe n, splijten. -
Ook elders bekend. 

spragen, zw. WW., intr. Zich groots voordoen, 
pronken (met iets). 11 Kijk-i ers spragen. Ik 
hou niet van spragen: 'et staat net of je nooit 
wat hebben kenne, of ieder moet 'et zien. Niet 
zo sp ragen as 'en aar niet heb om mee te 
doen. - Ook wel: in 't zon t jes p rag e n, 
voor zich volop koesteren in de zon. 11 't Is 
alle dagen zak mooi weer: je kenne nou nog 
ers spragen in 't zontie. - Het woord, dat in 
eigenlijke zin misschien spreiden, zich uit
breiden betekent, is inzonderheid te Krom
menie bekend. - VgL UITSPRAGEN. 

spreed, znw. onz (?) Sprei. Thans ongebruike
lijk. 11 Een spreed, Hs. boedelscheiding Ploegh 
(aO 1704), Zaan!. Oudhk. Drie beddespreede, 
... een cits spreed, idem Lauwe (aD 1756), 
aldaar. Twee roode mattighe (mottige) spree
ties, Hs. (O.-Zaandam, aO 1670), provo archief. 
- Het woord komt ook elders voor; vgl. OUDE

MANS 6, 516 en KOOLMAN 3, 287. 
spreek, znw. Spraak, taal, woord. In de uitdr. 

g een s pre e k van i e man d k rij gen, 
geen antwoord krijgen, niet door hem worden 
toegesproken of gegroet, enz. 11 Ik vroeg (aan 
een stervende): zeI ik uwe nag ers makkelijk 
leggen, maar toe heb ik gien spreek meer van 
'er 'ehad. - Sp ree k kan de oude N.-HoU. 
vorm van Ned. sp r a a k zijn en is dan iden
tisch met Ofri. sp r ê k e. Waarschijnlijk moet 
men het echter opvatten als een jongere aflei
ding van sp rek en; vgl. het bij MOLEMA 397 
vermelde Gron. "hij sprekt gien sprek", en 
N.-Brab. "hij spreekt geen spreek" (hij zegt 
geen woord). 

spreeuw, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als 
schertsende benaming voor de sneden brood, 
die schooljongens, welke op andere plaatsen 
schoolgaan, voor hun twaalfuurtje mede
nemen. 11 'k Heb me spreeuwen vergeten. 

spreidsel (uitspr. spraisiJl), znw. onz. In de 
houthandel. Zeer dun gezaagd hout, ter dikte 
van % Amsterdamse duim. Ook in de samenst. 



spreidsel - staal 

sp rei d s el b 1 a d. Zie voorbeelden op BLAD. 
11 Een partijtje spreidseis. - Het woord is ook 
elders gebruikelijk. 11 Zy (zekere Schager hout
zagers) ... waren (de eerste Vinders), die de 
spreitzeis ofte voederinge in de Zolders, en 
veeren dienstig om de ongevoerde Zolders met 
deelen aan malkanderen te hegten, digt en vast 
te maken, Chrono v. Schagen 48. 

spreken, st. ww. Zie de wdbb. - Ook: groeten, 
goedendagzeggen. 11 Ze bekon (herkende) me 
zeker, want ze sprak toe me (van iem. die 
voorbijgaande goedendag zegt of knikt). De 
socialen houwen niet van spreken. Hij spreekt 
nooit, as je 'em teugekomme. 

sprenkeld, bnw., zie GESPRENKELD. 
spreukje, znw. onz.; zie SPROOKJE. 
spriel, znw. m. en vr. Min, schraal, mager per

soon of dier; achterblijver. Weinig gebrui
kelijk. Synon. schriebel, schrieuwel, schrook, 
spriengel, spring el. 11 't Is zo'n spriel. Wat 'en 
sprieltjes van kippen benne dat. - Ook elders 
in N.-Holl. bekend (Navorscher 7, 290). Vgl. 
SPRIELIG. 

sprielig, bnw. Lang en dun, spichtig. Weinig 
gebruikelijk. Zie synon op SPIECHTIG, en vgl. 
SPRIEL. 11 Wat ziet ze er spl1ielig uit. - Evenzo 
in de Beemster (zie BOUMAN 101). 

spriengel, znw.; zie SPRINGEL. 
sprietig, bnw. Spichtig, dun als een spriet. Zie 

synon. op SPIECHTIG. 11 Wat 'en sprietige meid. 
sprietlopen, znw. onz. Benaming voor zekere 

straf bij jongensspelen. Zie op KORDON. 
springel, znw. m. en vr. Daarnaast sp r i e n

geL Een persoon die klein en tenger is voor 
zijn leeftijd (de Wormer). 11 Hè wat een sprin
gel. 't Is zo'n kleine spriengel. 

springen, st. ww.; vgl. een zegsw. op BLAZEN. 
springer, znw. m. Zie de wdbb. - Bij vissers als 

benaming van zeker klein schaaldier, dat 
springt als een vlo. Zeevlo, Lat. Talitrus sal
tator (SNELLEN V. VOLLENHOVEN, Gelede Dieren 
25). Synon. varken, stekelvarken. 

springerschamel, znw. vr. Aaneen weefgetouw. 
Een der beide latten die aan de weverskam 
hangen en dieJlen om deze naar beneden te 
trekken; dit geschiedt door middel van de 
v 0 ets c ham els. Zie SCHAMEL. 

sprOOkje (uitspr. sprókie), znw. onz. Daarnaast 
sp reu kie. Zie de wdbb. 11 Spreukies ver
telIen. - In deze vorm ook elders bekend. -
Als kinderen w~llen dat men een sprookje zal 
vertellen, vraagt men hen: 'e n s pre u kie 
van mer e u kie, van mer ooi e kou s e
band? 

sproos, bnw. Ruw, gebersten door de koude; 
van handen en lippen. Synon. strips. 11 Sprose 
handen. Me lippen benne sproos. - Men hoort 
het wOOl'd in dezelfde zin ook in Vlaand., 
waar tevens sp r ooi in gebruik is, beide ook 
in de ruimere zin van broos, licht breekbaar, 
van hout, glas, stro enz. (zie DE BO). In het 
Oosten van ons land zegt men daarvoor 
sp reu (zie GALLÉE en DRAAYER op sp r ö). 
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VgI. ook sp r u, bros (van ijzer), bij OUDAAN, 
Poëzy 4, 193. Voor de verdere geschiedenis 
van het woord zie men FRANCK op sp roe i e n. 

sprouw (I), znw. vr. Spruw. Zie de wdbb. 11 

Kleine Jan heb last van sprouw. (Een kindje 
gestorven) an de sprou, Journ. Caeskoper, 11 
Dec. 1682. - Zo ook elders in Holl. en Gron. 

sprouw (11), znw. Te Jisp als benaming van het 
spel dat elders her r i e-h e r ri e-p rou sheet; 
zie op HERRIE 2. Men roept daarbij: "Anneke 
Janneke jou! wie roept er sprouw?" 

spruiten, st. ww.; vgl. OVERSPRUITEN. 
spui, bnw. Daarnaast sp u i i g. Zeer onstuimig, 

slecht; van het weer (Westzaan, de Warmer). 
II 't Is spui weer (als het regent en waait). 't Is 
erg spuiig vandaag. - Evenzo elders in N .-Holl. 
BOUMAN 101; Hs. Kool). 
Te Krommenie bezigt men sp u i ook als een 
sterke bevestiging: zeer slim, boos. 11 't Is 
spui erg. Er was spui veel volk. 

spuiig, bnw.; zie SPUI. 
spuit, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij het spuit

proberen tarten de jongens de spuitgasten door 
te roepen: ,,spuit het (heeft) niet" (t.w. geen 
water), of (te Wormerveer) "de droge spuit 
van Wormerveer, die ken geen water geven". 
- Vgl. SPUITLOOD, -MAAL, -STUK. 

spuitloOd, znw. onz. Loden spuitstuk (zie 
aldaar). - Ook als schertsende benaming voor 
een rijksdaalder (Zaandam). 11 Ik heb nag twee 
pop en 'en spuitlood in me zak. 

spuitmaal, znw. onz. Daarnaast sp u i tm e e 1. 
De maaltijd (bestaande uit rundvlees met 
grauwe erwten en bier) waarop in sommige 
gemeenten (b.v. de Koog), de spuitgasten wor
den onthaald. 11 't Is toekommende week spuit
meel; zeI jij der ook van hebben? 

spuitstuk, znw. onz. De genummerde (koperen) 
penning die de spuitgasten bij de brand aan 
hun brandmeester moeteJl afgeven ten teken 
van hun aanwezigheid. Synon. spuitlaod. 

spuk, znw. onz. Alleen in de vel'binding Ie k
k ers puk, iets zeer lekkers. 11 't Is zonde 
van 't lekkere spuk (b.v. gezegd als de een of 
andere snoeperij in 't zand valt of op een 
andere wijze verloren gaat). 

spul, znw. onZ.; zie SPEL. 
spullebreker, -kerel, -kiekje, znw.; zie SPEL. 
sputteren, zw. ww., intr. Spatteren, kleine drup-

pels in het rond doen spatten; inzonderheid 
van speeksel. 11 Bij 'et praten sputtert-i je altijd 
in je gezicht. 'Et kindje leit te sputteren. -
Het woord is ook elders gebruikelijk (zie 
MOLEMA 397 a; KOOLMAN 3, 293 a; DE JAGER, 
Freq. 2, 618; Taalgids 3, 164). - Vgl. GE
SPUTTER. 

staaf, znw. vr.; vgl. STEENSTAAF. 
staal (D, znw. onz. Het bekende metaal. Zie de 

wdbb. - In verkl. het sta a 1t j e, in pel
molens als benaming voor het platte ijzeren 
schijfje van enkele cm in middellijn, dat los in 
de put van het steenspil ligt en waarop dit 
draait. Het dient om ,het slijten van de put te 
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voorkomen en daardoor onkosten te vermijden. 
staal (ID, znw. m. Steel, in verschillende opvat

tingen. 11 De staal van een haak, van een 
bezem. Ik ... nam meê den Elger by de stael, 
en smeet hem vaerdig na den Ael (een visser 
spreekt), SCHAAP, Bloemt. 92. Bloemen mit 
lange stalen. - Zo ook in samenstellingen, als 
beu z e m-, g r a v e-, h a a k-, p ij p e-, rap e
t a bak sst a a 1. - De vorm is ook elders 
bekend; vg1. reeds in het Mnl. a n ij sst ale n, 
ven keI sta 1 e n (b.v. Nat. BI. 11, 1626 vlg.), 
en bij KIL.: "S t a e I, vetus FIand. i. st e el". 

staal (JIJ), znw. onz. Ondergrond, van een dijk 
enz. il De dijk staat op sIeoht staal. D'voor
noemde Impetranten (en konden), met het 
uytwateren vande Sluyskens, hen Gedaeghdens 
niet. " besohadighen, ten reg arde hen Ge
daeghdens Landen met Buyten-water ghemeen 
leggende, hooger van stael waren, dan der 
Impetranten Landen, Priv. v. Westz. 202 (aD 
1632). - Ook elders gebruikelijk. - Vg1. 
STALING. 

staan, om. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 
sta a n, jes t a n e (en sta a n-i e), hij 
sta a t, we, jo 11 i e, zes t a n e. Ver!. ,tijd, 
i k, ie, hijs ton g (en s ti n g), we, jo 11 ie, 
ze stonge (en stinge). Gebiedende wijs, 
sta a n. Vert: deelw. 'e sta a n. Zie de wdbb. 
- Zegsw. Die staat op 3 en 4, hij is in 
twijfel wat te doen (aan een dobbelspel ont
leend). - Vaneen molen: stilstaan. 11 De 
malen staat (maalt niet; inzonderheid gezegd 
van het stilstaan in de staantijd; zie aldaar). _. 
De molen staat op zijn zaad (van een pel
molen die niet kan doormalen omdat te grote 
toevloed van gerst de steen tegenhoudt; de 
maalsteen wordt dan gelioht). - Ook: a n 
iet sst a a n, bezig zijn met dat te malen. 11 

De molen staat nou an 'et raapzaad, maar zet 
'em morgen an dat partijtje Petersburger (t.w. 
lijnzaad). - Van koeien. Droogstaan, geen 
melk meer geven, vóór het kalven. 11 Die koe 
staat al sond Vrijdag, maar je moete 'em toch 
nag eris mêlen (uithalen). Al me koeien stane 
al. - Vgl. het znw. BESTAAN. 

staander, znw. m. Ook sta a n der d. - 1) In 
een oliemolen. Zeker ijzer dat rechtop in de 
laad van het blok is aangebracht. Zie verder 
op JAAGI]ZER. 
2) Term bij het koten. Zie KOTEN 2. 

staantijd, znw. m. De tijd gedurende welke de 
molcil of fabriek stilstaat, ten einde het werk 
te kllnnen nazien en herstelfen, en alles schoon 
te maken. I1 We houwe iens in 't iaar staan
tijd. De molen heb staantijd. Mit staantijd 
zeIlen we dat wel nakijken. 

staart, znw. m. Daarnaast st eer t. Zie de wdbb. 
- DeS t a art van de d u vel; zie DUIVEL. -

Zegsw. Je moete de wind van de 
sta art (t.w. die van de molen) hou den, 
men moet de molen steeds naar de wind 
zetten, fig. men moet zich voor schade hoeden. 
- Bij boeren: H ij heef tee n s tee r tom, 

staal - staat 

hij is boos; een koe toont nl. aldus haar 
kwaadheid. - Zie een zegsw. op TAKKEN en 
vgl. STAARTEN. 

staartbalk, znw. m. Aan molens. De voor
naamste balk van de staart ~het achterstel 
waarmee men de molen verkruit), waaraan 
de korte en lange schoren zitten en die van 
boven aan de achterbalk bevestigd is. - VgI. 
Groot. Volk. Mooienb. I, pI. 10. 

staartebak, znw. m. In een verfmolen. De bak 
achter aan de buulkist, waarin datgene, wat 
het gaas van de buul niet doorlaat, wordt op
gevangen; zie BUUL 3. - VgI. Ned. sta art je, 
restje. 

staarten, zw. ww., intr. Gewoonlijk in de vorm 
st eer ten. Zie STAART. - 1) De staart heen 
en weer bewegen; van een koe die op kalven 
staat. 11 Hij begint te steerten. - VgI. WIMPEL

STAARTEN. 

2) Achter iemand aan lopen; ook: doelloos 
heen en weer drentelen. Synon. bentelen, 
ilenteren, flor ten, garten, gnarten, jirten, 
sliereken, slierten, snirten. 11 0, poes die steert 
weer; hij wiJ zeker wat melk hebben. Hij loopt 
weer te steerten. Loop toch niet zo om me 
heen te steerten. - VgI. ACHTERAANSTEERTEN. 

staartkieft, znw. m.; zie STAARTKLAMP en vgl. 
KIEFT 3. 

staartklamp, znw. w. Bij molenrnakers. De 
klamp onder aan de staart van een molen, 
naast het windkoppel, waaraan de kruitouwen 
worden vastgemaakt. Ook g rot est a a r t
kie f t genoemd. 

staartlijn, znw. vr. Meestal ,in verkl. st eer t
I ij n t je. In een koestal. Het lijntje (touwtje) 
waarmede de staart der koeien omhoog ge
houden wordt. Hetz. als hengeltouw; zie al
daar. - Evenzo in Friesl. s tee rtl ij n t s i e. 

staartmolen, znw. m. - 1) Kleine watermolen 
die door een vleugelvormige staart op de 
wind wordt gehouden en dient om lage, om
kaaide stukken land droog te houden. 11 Er 
stane veul staartmolens in 'et veld. Het kIyne 
suyver overschot, wdke alle de Landeryen ... 
van huur opbragten ... , waer van noch de 
Huysen, Staert-Molens, Schoeijingen als 
anders, moesten onderhouden worden, Handv. 
v. Assend. 351 (aO 1764). 
2) Het molentje op de schuur van windmolens 
dat als windwijzer dient. Synon. spint je; zie 
aldaar. - Zegsw. H ij is zo d ronk en as 
een s tee r t mol e n, hij is smoordronken. 

staartnap, znw. m. Daarnaast st eer t nap. 
Een houten nap met een lange steel. 11 Op 'et 
brandzolder van molens staat altijd 'en balie 
met water en 'en steer,tnap er in. 

staat, znw. m. Zie de wdbb. - Go e d (s I e c h t 
enz.) ins t a a t, in goede (slechte enz). toe
stand. I: Me land is goed in staat. Zen koeien 
benne miserabel in staat. Zo ook elders in 
N.-HO'll., Gron., Oost-Friesl. - De Ach t 
Sta ten, naam van een huizengroep te Wor
merveer. 



stad - stallig 

stad, znw. vr. Zie de wdbb. - Door sta d 
zonder nadere aanwijzing wordt aangeduid de 
stad waarheen men te markt gaat; voor de 
kooplieden aan de Zaan dus Amsterdam, voor 
de Oostzaner en Jisper boeren daarentegen 
Purmerend. I1 Na stad gaan. Uit stad komme. 
Ik heb in lang niet ,in stad 'eweest - Zo ook 
elders. - Vgl. STADBOER, -DAG, -HEER, -PAK, 
-REIS. 
DeS t a d is ook een oude benaming voor het 
gehucht Nauwerna, die ook thans nog ge
bruikt wordt. Vandaar de geslachtsnaam van 
deS t a d t, van der Sta d. I1 Me zeun 
woont op de Stad. Ik gaan nê de Stad. - D e 
B 1 a uwe Sta d, naam voor de Middel tussen 
Westzaan en Krommenie. Zie MIDDEL 3. -
Claes Dircksz. wonende op de Stadt in de 
banne van A:ssendelft (aa 1618). Pieter Heyn
dricksz. van die Stat (aa 1629). Jan Heyn
ricksz. alias Jan Heyn van de Stadt (aa 1633). 
Dirck Heyndricksz. van der Stadt, wonende 
op Stadt (aO 1655), allen genoemd in de Wees
kamerboeken van Westzaanden. 

stad boer, znw. m. Steeds in het meerv., als be
naming voor de boeren die zich naar de Pur
merender markt begeven. 

staddag, znw. m. Dag waarop de kooplieden en 
schippers zich naar stad (Amsterdam) begeven 
voor de korenmarkt. !I Op staddag is er an de 
Zaan haast geen een van de heren thuis. 
Maandag, woensdag en vrijdag benne stad
dagen. 't Is morgen staddag. 

stadheer, znw. m. Steeds in het meerv., als be
naming voor de kooplieden die naar stad 
(Amsterdam) gaan om de beurs te bezoeken. 
I1 Ik ben de stadheren tegen·ekomme. 't Is nog 
geen 4 uur, want de stadheren benne nog niet 
voorbij (nog niet van de trein hier voorbij 
gekomen). 

stad pak, znw. onz. De kleding die men aandoet 
als men naar stad, naar de markt gaat. V gl. 
STEEVAARDERSGOED. 11 Is me stadpak al of
'eschuierd? 

stadreis, znw. vr. Reis naar Amsterdam. 11 De 
stadreizen benne nou heel wat makkelijker as 
voor 50 jaar, toe je mit de schuit over 't IJ nê 
'et tolhuis 'ebrocht wier (werd). Die bood
schap is me geen stadreis waard. 

stafferd, znw. m. Bij vissers. Stoffel, domoor, 
stumperd. 11 Je benne 'en stafferd. - Vgl. Oost
Fd. sta f fel in dezelfde zin (KOOLMAN 3, 
295). Elders kent men sta f, moe in de her
sens, suf, onbevattelijk (vgl. Taal en Letteren, 
1, 244). 

stag, znw. onz. en vr. Zie de wdbb. - 0 ver 
stag (of staag) gaan, door de wind gaan, 
omgaan; aldus algemeen bij schippers. Daarbij 
laat men op grotere schepen de bakstaggen 
vast; op kleine vaartuigen echter heeft men 
soms aan het stag nog wat touw over, dat 
men in een bosje in de hand houdt, ten einde 
wat te kunnen vieren en de mast meer ruimte 
te geven. Vandaar de uitdr. met een bos je 
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o ver sta a g, gezegd als niet alles in de 
puntjes is, of als men er zich maar zowat 
doorheen slaat. 11 Ja kind, dat moet maar mit 
'en bossie over staag: ik heb nou gien tijd om 
'et in orde te brengen. Vroeger gong 'et nag 
mit 'en bossie over stag (toen zag men zo 
nauw niet), maar nou ken-je deer niet mee 
ankomme. - De VOJ;m 0 ve r sta a g vindt 
men ook bij BREDERO, Moortje 530: "Nu lech 
ick over sta ach, en dapper inde ly". Zo ook 
nog bij MARIN, e. e. - Vgl. BAKSTAG. 

staggen, zw. WW., intr. Van koeien die tochtig 
zijn. Steigeren, op de rug van een andere koe 
springen. 11 De koe stagt. Wat benne die 
beesten weer an 't staggen. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 102). Vgl. bij HALMA 
"s tag gel e n, stampvoeten", van paarden, 
en bij KIL. "s tag g ere n, titubare, vacillare 
pedibus, Ger. st ag g 1 e n, Ang. sta g g er". 

stagjuffer, znw. vr. Op een binnenvaartuig. 
Juffer (met ijzer beslagen blok) aan de stag
talie. Vgl. PILAAR-MOSSEL, Het Tuig 91 en 163 
vlg. 

stakkouwer, bnw. In de uitdr. een sta k
kou w ers nee u w ja c h t, zeer hevige wind 
met sneeuw. 11 S(uyder) stijve koelt, aHorn met 
ijs beleyt; sa(v)onseen stackouwer sneejag(t), 
Journ. Caeskoper, 27 Jan. 1701. - Wat sta k
kou w e r hier betekent is niet bekend. Is de 
Friese geslaohtsnaam Sta c hou w e r te ver
gelijken? 

stal (I), znw. onz. Stalling voor koeien, paar
den enz. Elders is het woord vr. 11 Is 'et stal 
'esloten? Hij heb 'en nuw stal 'e,bouwd. - Zo 
ook in samenst.: het koe sta 1, pee r d e
s t a I, enz. 11 14 Dito (t.w. Mei) is 't koestal 
van Pieter Hoede in de Middel verbrand, Hs. 
(aa 1807). 

stal (TT), znw. m. Visrijke plaats, hetzij door de 
natuur gevormd, hetzij door middel van tak
ken of vlechtwerk gemaakt. Vgl. AALSTAL, 
alsmede DIJKSTAL. Thans buiten samenstelling 
weinig gebruikelijk. 11 Van den stalen in die 
Crommenee 11 sc. (voor huur), Rek. d. Graf. 
v. Holl. 2, 272 (aO 1343). - Zo ook elders; 
vgl. aldaar 359, 388 e. e. 11 (Alzoo eenigen) 
hem vervorderen te visschen, soo wel met Ael
fuycken als mit Staelen, in onze Vissoherye 
van Enchuysen, enz., Handv. v. Ench 86 b. 
De Pachters van onse voorsz. Visscherye ende 
Stalen, aid. 87 b (aa 1569). 

stalgrim, znw. vr.; zie GRIM 2. 
stalhout, znw. onz. In een koestal. De richel 

waarop het vee met de achterpoten staat; zie 
verder RICHEL. - EveI1!Zo elders in N.-Holl. 
(SOL'MAN 102). 

staling, znw. vr. Onderlaag, voeting van riet of 
takkenbossen, waarop de hooiklamp komt te 
staan. Vgl. STAAL lIl. 11 Maak 'en goeie staling, 
aars wordt 'et hooi voohtig. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 102). Op de Z.-Holl. eilan
den spreekt men van sta a 1 (OPPREL 84 b). 

-stallig, bnw.; vgl. AFSTALLIG. 
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stalplag, znw. vr. Hetz. als hooiplag; zie aldaar. 
stairamig, bnw. Stijf, waggelend lopende, eigen

lijk van een koe die pas van stal komt en dus 
het lopen ontwend is, dooh thans gewoonlijk 
van een pas herstelde zieke, die nog niet 
geheel op krachten is gekomen: zwak. 11 Ik ben 
nou weer goed; alleen nag wat staIramig. -
Vgl. RAMEN. 

staltijd, znw. m. De tijd waarop het vee gestald 
wordt. I! Staltijd hauwe (het vee op stal bren
gen tegen de winter). 

stamperblok, znw. onz. Hetz. als potteblok; zie 
aldaar. 

stamperplaatje, znw. onz. In verschillende mo
Jens. De ronde ijzeren plaat, die door middel 
van proken onder de stamper wordt bevestigd. 
Met de stamperrirug vormt deze de metalen 
bekleding van het ondereind van de stamper. 
Zie Groot Volk. MooIenb. 111, pl. 4. 

stamperpot, znw. m. Hetz. als pot, in de bet. a); 
zie aldaar. 

stamperring, znw. m. In molens met stampers. 
De ijzeren ring die het ondereind van de stam
per en het stamperplaatje omgeeft. 

stand, znw. m.; vgl. MELKSTAND, alsmede OM
STAND. 

stander, znw. m.; vgl. ZWAARDSTANDER, alsmede 
OPSTANDER. 

standvink (met klemt. op stand), znw. vr. In de 
huisbouw. Een hangstijl of schoor in de kap 
van een huis, de schuingeplaatste stijl tussen 
de stijlen en spanten van het gebouw. Ook 
kromme stijl geheten. 11 Ze benne bezig de 
standvinken te zetten. - Het woord is ook 
elders gebruikelijk in de zin van moerstijl; 
vgl. PIJTAK, Bouwk. Wdb. 563 vlg. Zie ook 
bij KIL.: stand-vincke, stand-vliet der 
s c hou den, antes camini, mutilis infumibili 
anglliaris: eminens lamina, regllla, sive planca 
in camini latere. In W.-Vlaand. is sta n d
fijke, staffijke, standflikke enz. nog 
gewoon als naam van de zijmuurtjes die de 
mantel van een schouw ondersteunen en de 
hoeken van de haard uitmaken, alsmede van 
de stijlen van een bed, en de hoofdpijler van 
een trapleuning; zie verder DE BO. 

stappen, zw. ww.; vgl. Jantje Stapalle-
machtig op JAN. Vgl. OPSTAPJE. 

star, znw. vr.; zie STER. 
stark, bnw.; zie STERK. 
starreling, znw. m. Zekere vogel. Stern, vis

diefje. Synon. Stikstar. 11 Wat vliegen er 'en 
starrelings (Jisp). 

starting, znw. onz. Een terrein (meestal langs 
het water), waarop men tijdelijk goed kan 
stapelen of bergen; legplaats voor schelpen, 
grind, zand enz. Thans weinig gebruike'lijk. Te 
Akersloot draagt een buurt nog de naam van 
Starting (vgl. de Kaart v. d. Uytw. SI. 11). 
- De afleiding van het woord is onbekend. 
Indien echter in sta r tin g de a vóór r be
antwoorden mooht aan een 0, gelijk in ver
schillende andere woorden (zie het voorwerk), 

stalplag - steekind 

dan zou het woord behoren bij het ww. 
st 0 r ten. Zie STORT 11. - Vgl. ook STET. 

stede, znw. vr. Daarnaast st e e, en vroeger 
s tee d. Zie de wdbb. - Ook: plek aan een 
vrucht. 11 Die peer zit vol steden. Vgl. VAL
STEDE en STEDIG. Evenzo eLders gebruikelijk. 
- Ook: put, oog in een aardappel. !I Steek er 
(bij 'et schillen) de steden maar uit. Zo ook 
in het Stad-Fri. - Vgl. verder de samenst. 
AALSTEE, STEEKIND en STEEVAARDERSGOED, als
mede BESTEDEN. 

sted ig, bnw. Daarnaast s tee ï g. Vol steden of 
plekkeIl; van een vruoht. Zie STEDE. 11 Die 
appels benne erg steeïg; ze moeten dus op. -
St e d i g .is ook in ,het Stad-Fri. bekend. 

stee (I), znw. vr.; zie STEDE. 
stee (11), znw. Daarnaast st eeg. In de uitdr. 

elk est e e (of st e eg), telkens, iedere keer, 
elke reis. Weinig gebruikelijk. 1I Elke (stee(g) 
gong-i er heen. 

steeg, znw.; zie STEE (11) en STEIG. 
steek, znw. m. Zie de wdhb. - Bij het schaat

senrijden. Streek. 11 Hij maakt 'en goeie steek. 
Vandaar: Een steek Ieren, op het ijs 
vallen. Schertsend gezegd omdat eerstbegin
nenden vallen bij elke behoorlijke steek die 
zij trachten te doen. 11 Hoeveul steken heb-je 
vanmiddag 'eleerd? Ik heb geen enkeide steek 
'eleerd (ben in 't geheel niet gevallen). - Te 
Assendelft eertijds ook als term bij de ver
ponding, waarvoor elders p rik in gebruik 
was; zie aldaar. In de vorige eeuw stond de 
bezitter van f 600 op één st eek. Het bedrag, 
dat van ieder s tee k sc hot s werd geheven, 
varieerde; in 1743 werd het bepaald op f 5, 
and·ere jaren was het hoger of lager. Een 
seihotpond bestond uit 16 steken. De term was 
ook elders in Hall. bekend, b.V. in Rijnland 
(vg!. Inform. 292 en 306). Zie ook STEKEN. 11 

Ick ... statuere ende consentere by desen, dat 
van nu voortaen, atle die geene, die gegoet 
syn ende opte stook staen met anderhalf vie
rendeel pontis, 't welok ,is ses steecken, Sohepe
nen, Sclhotgaerders, ende Ponders sullen 
mogen wesen, Handv. v. Assend. 125 (aO 
1564). (Mj0t den oorlog zijn) de goede Inge· 
setenen ... soodanig van capitalen komen te 
verminderen, en te verarmen, dat 'er weynig 
meerder soo 'hoog op den stok, of op ses en 
vier steeken Schot gegoet staen, ... weshalven 
. .. UEdht ... gelieven te vergunnen.. dat nu 
voortaen Schepenen, Schotgaerders en Pon
ders mogen wesen, die met vier steeken Sohot 
syn gegoet, als mede dat nu voortaen mogen 
werden gestelt tot Weesmeesteren .. die op het 
Schot staen bekent met twee steeken, aid. 285 
(aO 1696). - VgI. de samenst. PIEDERDEWIET
STEEK. 

steekind, znw. onz. In de uitdr. ie man d 
st eek i n d mak e n, hem onder curatele 
stellen. 11 Ais ik (t.w. de meesterknecht op een 
fabriek) er een (nI. een knecht) heb die drinkt, 
dan maak ,ik hem steêkind, dat wil zeggen, ik • 
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steekind - steenwervel 

-geef hem een gulden ·in de week (voor zakgeld) 
en zijn vrouw moet de rest (van het loon) 
komen halen, Arbeids-enquête (aa 1891), no. 
4583. - Ook elders 'gebruikelijk (zie MARIN en 
daaruit bij WEILAND en VAN DALE), ook in de 
vorm stad ski n d (bij KIL. sta d kin d); 
vgI. HARREBOMEE 1, 405 a. 

steel, znw. m.; vrgi. STAAL 11. 
Steelkamp, znw. m. Naam van een stuk land in 

de ban van Westzaanden, op Ruigoord. Thans 
waarschijnlijk onbekend. II Een 4de paert (part) 
in Steelkamp, Polderl. Westz. 11 (aa 1629). -
Vandaar ook S tee I kam p s-o e ver; zie 
OEVER. 

steen, znw. m. Daarnaast st i e n. Zie de wdbb. 
I! De jongens gooiden mit stienen. - St e e n
t jes teIl e n, zeer langzaam langs de straat 
lopen, slenteren. II Ben-je nou eerst weerom? 
je hebbe zeker stientjes 'eteld. Kom, stap wat 
an; ik hou niet van dat steentjes tellen. Ook 
wel in de eigenlijke zin: Je Iope zo zacht: we 
kennen wel stientjes tellen! - In olie-, verf
en meelmolens meent men, als er van de 
s ten en gesproken wordt, de rondwentelende 
blokken steen die het zaad, verfhout of graan 
fijnmalen (vgI. BINNEN- en BUITENSTEEN); in 
pellerijen en grutterijen daarentegen de hori
zontaal geplaatste stenen die het pellen en 
grutten verrichten (vrgi. een zegsw. op BLIK). -
Ook als naam van een gewicht (voor zeep, 
kaarsen enz.), voor versohillende stoffen niet 
van dezelfde zwaarte; vgI. b.V. KIL op st een. 
llhans verouderd. Men spreekt echter nog van 
een steen kaarsen, d.i. 10 pond. - VgI. 
verder de samenst. BLIK-, DONDER-, DOPPE-, 
HOEK-, KIEGEL-, KIETEL-, KOEGEL-, SLIJP-, TEGEL-, 
WERVELSTEEN. 

steenasje, znw. onz. Ook st i e na s si e. In een 
oliemolen. Een der beide kleine assen waar de 
stenen om wentelen, en die bevestigd zijn in 
het steenspil en een der steenoren. 

steenbord, znw. onz. Ook st i e n b 0 r d. Aan 
molens. De roodgeschilderde stevige plank 
voor aan de kap, die aan de keerstijlen is vast
gemaakt en dient om de bovenhalssteen vast 
te houden, zodat deze niet naar voren kan 
wijken. 

steenjijn, znw. onz.; zie JIJN. 
Steenkamp, znw. m. Ook Stienkamp. Naam 

van zeker stuk land te Westzaan; thans onbe
'kendo Wel genoemd naar de stenen die er in 
de grond zaten. II De Stienkamp, Polder/. 
Westz. IU fa 35 rO (aa 1644). 

steenknecht, znw. m. Ook st i enk n e c h t. Op 
een oliemolen. De knecht die voornamelijk 
aan de stenen werkt, op het malen van het 
zaad toeziet. II Jan Gersz. (Gerritsz.), stien
knecht van den U)1, Hs. rekeningboek d. kerk 
te W.-Zaandam (aa 1664), fO 9 rO, Zaanl. 
Oudrhk. 

steenkraan, znw. vr. Ook st i enk r a a n. In 
pelmolens. De kraan door middel waarvan de 
rijn (molenijzer) recht in de steen wordt ge-
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legd. VgI. Groot Volk. Mooienb. 11, pl. 9. 
steenoor, znw. onz. Ook st i e n oor. In een 

oliemolen. Een der beide verticaal door het 
steenraam gestoken stukken hout, dat tot steun
punt dient voor het ene einde van een der 
steenasjes. Zie Groot Alg. Mooienb. I, pl. 11. 

steenpen, znw. vr. Ook st i en pen. In een 
oliemo'len. De bout waarop de steenwervel 
draait. 

steenraam, znw. onz. Ook st i e n r a a m. In 
een oliemvlen. Het houten raam waartussen de 
stenen lopen en dat door het steenspil in be
weging wordt gebracht. Zie Groot Alg. Moo
lellb. I, pl. 11, en Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 21, en 11 pl. 1. 

steenschijfloop, znw. m. Ook st i e n s ch ij f
loop. In een oliemolen. De schijfloop die de 
stenen in beweging brengt. 

steenspil, znw. onz.; zie SPIL. 
steenstaaf, znw. vr. Ook s tie n sta a f. In een 

oliemolen. Een der staven in de steenschijf
loop. 

steentje-bekeur, znw. Zeker kinderspel ook 
s tee n t j e~b et i p en s tra a t j e-b e ok e u r 
of -,b e tip geheten; zie 'Op BEKEUREN. 

steentie-betip, znw.; zie STEENTJEBEKEUR. 
steentje-vort (uitspr. steentja-vàrt, met hoofd

toon op vàrt), znw. Ook st i ent j e-v 0 r t. 
Een wijze van haasje-over springen, waarbij 
één der jongens voor bok staat, terwijl naast 
hem een steen ligt, die tot uitgangspunt dient 
van de sprong. Zijn alle medespelers over de 
bok gesprongen, dan gaat deze een "oet verder 
van de steen staan. Is de afstand drie voet 
geworden, dan mogen de springers bij de aan
loop één stap nemen in de ruimte tussen 
steen en Valk, en zo vervolgens voor elke drie 
voet nog een stap. Wie misspringt moet de 
bok vervangen en het spel begint opnieuw. 
Aldus te Wormerveer; te Krommenie heet het 
spel loop s tie n-v 0 r t en wordt aldus ge
speeld: als de eerste springer over de bok 
heen is, gaat hij een weinig verder als bok 
staan, zodat de tJweede springer over twee 
bokken moet springen. Deze wordt dan een 
derde bok, enz. Hebben allen gesprongen, dan 
springt de eerste over al de anderen en plaatst 
zich daarop aan het einde der rij, waarna de 
tweede weer begint, enz. Synon. pee r t i è S. 

Elders zegt men oh a as j e-o ver. - Dat het in 
de 17de eeuw ook elders in Holl. bekend was, 
,blijkt uit de lijst van kinderspelen in de ver
talingen van RABELAlS door GALLITALO (Arrn
sterd. 1682), bI. 80, waar ook stee n t j e 
vee r de r wordt vermeld. 

steentocht, znw. m. Ook st i ent 0 c h t. Bij 
vissers. Het touw met een steen of stuk lood, 
dat aan de dobber (zie ald.) bevestigd wordt 
om het wegdrijven daarvan te verhinderen. 
Vgl. TOCHT 111. 

steenwervel, znw. m. Ook st i e n we r vel. In 
een oliemolen. Een wervel die door middel 
van de schor/stok op zijde wordt getrokkell, 
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zodat de kammen van het steenwiel niet meer 
grijpen en de stenen dus uit het werk worden 
gehaald. Vgl. STEENPEN. 

steenwiel, znw. onz. Ook s tie n wie 1. In een 
oliemolen. Het verticale wiel dat de beweging 
van de wentelas op de steen schijf loop over
brengt. Vandaar ook: de st een wie I ska m
men, de kammen die door het steenwiel ge
stoken zijn. 

steert, znw. m.; zie STAART. 
steerten, zw. WW.; zie STAARTEN. 
steevaardersgoed, znw. onz. De kleding met 

welke men naar stad (Amsterdam), naar de 
markt gaat (VAN GEUNS, Zaandam 410). De 
benaming is thans, dewijl de kooplieden niet 
meer naar Amsterdam varen, ongebruikelijk; 
men spreekt nu van zijn sta d g 0 e d of 
st a dp a k. 

steevast (met hoofdtoon op stee), bijw. Vast, 
zeker, geregeld, altijd. 11 As-i 's morgens op
staat, kijkt-i steevast eerst hoe de wind is. As 
ik in stad kom, gaan ik steevast bij me broer 
eten. - Ook elders bekend (vg!. b.V. MOLEMA 
400). KIL. vermeldt: st e d e-v ast in de eigen
lijke zin van fixus loco, assiduus, stabilis, con
stans. 

steig, znw. onz. - 1) Zeker gewicht van brood. 
llhans onbekend. 11 Alle d'Backers tot Wormer 
... sullen gehouden wesen ... het steygh witte
brood op de Amsterdamse gewigte ,te ver
koopen, Hs. keur (aO 1724), archief v. War
mer. 
2) In verkl. s t e i g j e. Een klein roggebrood 
van 3 pond; kleintje (zie aldaar). Thans ver
ouderd. Enkele personen in de Wijde-Warmer 
kennen echter st ei g je (uitspr. steichie) en 
daarnaast st eeg je (uitspr. stéchie) nog in 
deze zin; volgens anderen was ,het aldaar ook 
gebruikelijk als naam voor de eerste en laatste 
snede van een roggebrood, het kruintje. I1 

Item Ihet groff brood dat men hier (te Wor
mer) ook steygjes noemt,twelk hier daege
Iyckx by de huysen verkocht werd, sal men 
hier altijt moeten backen op de gewigte en 
swaerte van de grove bollen tot Amsterdam, 
bovenaangehaalde keur van 1724. 

steil, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook: recht
overeind, strak en stijf, van personen. 11 Hij 
loopt altijd maar steil voorbij ons huis; waar
om komt-i niet ers effen binnen? 

stek (1), znw. onz.; zie STUK. 
stek (H), znw. onz. Uitschot, afval van vruchten 

(de Wormer). 11 Dat is stek, dat zelle we zelf 
maar opeten. - Het woord is ook bekend op 
de Z.-Holl. eilanden (OPPREL 85) en in de 
N.-Betuwe (0. Volkst. 2, 107). In W.-Vlaand. 
zegt men in dezelfde zin u i t s t e k, m. (DE BO', 
1058). - Ook elders in N.-Holl. bekend. 

stekel, znw. m. Zekere plant. Daarnaast st i k
kei (zie aldaar). Distel. Inzonderheid de 
Cirsium arvense (VAN HALL, Landh. Flora 118; 
OUDEMANS, Flora 2, 226), doch ook wel ter 
aanduiding van andere distelsoorten; Vigl. 

steenwervel - stekelvarken 

DISTEL en DOORN. 11 Wat stane der hier 'en 
stekels an de dijk. - Stekels (of steke
l e n) pik ken, het onkruid wieden op lande
rijen, de distels en ander ontuig uitsteken. -
Evenzo elders in N.- en Z.-Holl. In de Beem
ster kent men het rijmpje: "Stekelen maaien 
is stekelen zaaien; stekelen plokken is stekelen 
lokken; maar steke1en steken .is ze den nek 
breken". (BOUMAN, bij VAN HALL, a. w. 119). 
In Friesl. en Gron. zegt men st i e keI (HAL
BERTSMA 865; MOLEMA 403 a). - Vgl. verder 
de samenstellingen. 

Stekelakker, znw. m. Naam van verschillende 
stukken land, waar distels groeien. V gl. 
STEKEL. 11 Die steeckelakker, Polderl. Assend. 
I fO 282 rO (aO 1600). De Stekelacker (in de 
Wouden), Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 254. 
- Daarnaast vindt men Stekelenakker. 11 

Die steeckelenacker, Polderl. Assend. I fO 125 
rO (aO 1600). - Vgl. STEKELIJK. 

Stekelbos, znw. onz. Naam van een stuk land 
op de Koog. Vgl. BUS I en STEKEL. 11 Dat 
stekelbos, Polderl. Westz. IV fO 409 (aO 1649). 

stekel en, zw. ww. Zeker kinderspel, waarbij 
met een grift, speld of pen tussen de bladen 
van een boek gestoken wordt om daartussen 
liggende plaatjes te winnen. Synon. prikkelen. 

11 Wie wil er bij me stekelen (voor een stukje 
grift een paar maal prikken). Kijk ik ers 'en 
mooi plaatje 'estekeld heb. 

stekelig, bnw.; vgl. WORMSTEKELIG. 
stekelijk, bnw. Vol stekels of distels. Thans 

verouderd. Zie STEKEL. 11 Een stucke !ants, 
genaemt steeckelijken acker (te Assendelft), 
Hs. U. 19, fO 23 r O (aO 1579), provo arohief. 

Stekelkamp, znw. m. Naam van een stuk land 
te Assendelft. Synon. Stikkelkamp. Vgl. 
STEKEL. 11 Trijn Jan Roeloffs steekeJcampgen, 
Stoelb. Assend. fO 14 VO (einde 16de e.). -
Evenzo elders in N.-Holl., b.V. te Heemskerk 
(s tee c kei kam p, LAMS 459). 

stekelpikker, znw. m. Ook s t e kei p rik k e r. 
Bij de boeren. Een ijzeren schopje aan een 
stok, waarmede men vroeg in het voorjaar de 
distels uit het land steekt. - Evenzo elders in 
N.-Holl. en in Gron.; in de Beemster ook 
st e kei est e k e r, gelijk in Friesl. s ti e k e I
st e k e r (-s t e ,k'k er). Vgl. VAN HALL, Landh. 
Flora 119. 

stekeltje, znw. onz. Zekere kleine vis. Stekel
baars. 11 Hoeveul stekeltjes heb-jij al 'evongen. 
- De naam is ook elders gebruikelijk. Een 
andere benaming is st elk e li n g (b.v. bij 
GALLÉE 43 a; reeds bij KIL.). 

stekelvarke,., znw. onz. Zie de wdbb. - Bij ver
gelÏj'king ook: a) Bij vissers. Als naam van 
zeker sOhaaldier: zeevlo. Ook var ken ge
noemd. Synon. springer (zie aldaar). 
b) Bij molenrnakers. Als benaming voor een 
klein rad met tanden, in tegenstelling van die 
met kammen en dollen. Ook bij verkorting 
var ken geheten. Synon. ravelwiel (zie al
daar) In een oliemolen b.V. vindt men enige 



stekelvarken - sten 

st e keI var ken s in het gaandewerk. 
steken, st. ww. VgI. over de vorm st e k t, 

naast s tee k t, voorwerk, § 163. - Opmerking 
verdienen de betekenissen: a) Afzetten, bij het 
schaatsenrijden. II Hij steekt mooi (maakt 
schone streken). - b) In de belasting aanslaan, 
de hoofdelijke omslag vaststellen (Assendelft). 
Synon. prikken. Thans verouderd. Vroeger ge
schiedde het st ek e n om de 4 jaar. Zie 
STEEK. - Vgl. AAN-, DOOR-, OM STEKEN, alsmede 
pin k ,i eos teek doe n op BINK, spa a d
ges t ok e n op SPAAD, verder STEEK, STEK (en 
OPSTEK), STEKER, en STEKENBIJL, STEKENHEM. 

Stekenbijl, znw. vr. Naam van een stuk land in 
de ban van Westzaanden. Thans onbekend. 
Zie BIJL en vgl. STEKENlIEM. II Die steeckebijl, 
Polderl. Westz. IV fO (aO 1649). 

Stekenhem, znw. m. Naam van een stuk land 
te Krommeniedijk. Zie HEM. II Halve steeeken 
hem, Maatb. Kromm. (aO 1646). Halve stee
kenhem (711 roeden), Polderl. Kromm. (aO 
1665), fO 173. De half steke hem, idem (aO 
1680), f O 116. - De oorsprong van de naam 
is niet bekend. Missohien is s t e ken op te 
vatten als het oude verl. deelw. van st e ken 
(nI. ges te ken zonder ge-) en is de st e ken 
hem dus een spagestoken stuk land. Vgl. ook 
STEKENBI]L. 

steker, znw. m. Zie de wdbb. - Bij bruggen. 
Een der in de grond geslagen palen waarop 
de kalven der brug komen te rusten. 11 Item, 
dat alle de Weelen in de respectieve weg 'ge
legen, sullen syn voorsien met goede sterke 
vlonders, . " vlak in de 'kalven ingelaten, 
welke kalven, daer de vlonders op leggen 
rusten, in de steekers sullen moeten syn inge
laten, ten minsten vier duym ... Item, dat van 
nu voortaen... onder yder kalf noch een 
derde steeker wel vast in de gront sal worden 
geset, met een lip by 't kalf op (keur v. 1659), 
Handv. v. Assend. 206. Meede sullen de 
weden. .. moeten gemaekt werden met een 
gelykelyke op- en overgang, en de posten 
(vlonders) niet hooger als 4 voeten uyt gemeen 
soomerwaeter mogen leggen,... en de stee
'kers moeten wijt staen in de overgang 4 
voeten op zijn minste, niet nauwer, maar wel 
wijder, Hs. keur v. Westzaanden (einde 17de 
e.), archief van Wormerveer. - Vgl. verder 
BREISTEKER en HOOISTEKER, alsmede INSTEKER. 

stekkebakje, -bordje, znw. onz.; zie STUKKE

BAKJE. 

stel (I), znw. m. Zie de wdbb. - 0 p st e I zij n, 
in orde zijn. II Zie zo, de boel is op stel (alles 
staat weer op zijn plaats, b.V. na het kamer 
doen). Ik ben nog niet helemaal op stel (op 
streek, op dreef). - Ook elders in Holl. (vgl. 
b.V. WINSCHOOTEN, Seeman 289) en in het 
Stad-Fri. 

stel (II), znw. onz. Zie de wdbb. - Bij vissers 
is een st e I of V i sst e I een b(ieenhorend stel 
van netten, dat tegelijk wordt uitgezet. VgI. 
STELFUIK en de samenst. BLEISTEL en BASTERD-
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STEL. - In verkI. st e I t j e. II 'En stelt je op de 
sohoorstien (stel vazen, pendule met coupes 
enz.). 'En aardig stelt je (b.v. een bokkewagen 
met bokken). Evenzo in het Stad-Fri. 
st e lts je. 

stelen, st. ww., trans. Zie de wctbb. - In het 
meerv. van de verl. tijd soms st 0 I en. 11 't Is 
in het land van belofte. Daar stolen ze de 
druiven. En ze dachten dat zij ze kochten 
(onderschrift onder een afbeelding van het 
bekende verhaal in Numeri 13, vs. 23 vlg.). 

stelfuik, znw. vr. Bij vissers. Zeker viswant. Een 
tweetal fuiken met daartussen uitgezet schut
want, dat een zogenaamde kamer vormt en 
daarom kamerwant heet. Inzonderheid voor 
het vangen van aal. Vgl. SCHUTTING 2 en 
SCHUTTINGKALF en zie FUIK. II Drie stel zijden 
stelfuiken, groot 80 mazen, Verkopings
Catal. (aO 1884). 

stellen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: sturen, 
zich moeien. II Hij stelt graag ,in 'en ander
mans huishouwen (bemoeit er zich mee, dringt 
zijn raad op, enz.). Je moete niet zo stellen 
(voortdurend op- en aanmerkingen maken). -
Zie ook STELLERIG en STELSTOK. - Vgl. verder 
de samenst. OPSTELLEN, alsmede STEL, STEL

LING en BESTELT]E. 

stellerig, bnw. Bemoeiziek. Zie STELLEN. II Peet 
Grietje is toch 'en stellerig mens (ze bemoeit 
zich altijd met andermans zaken, wil in alles 
sturen). 

stelling, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij een 
molen. Dat deel van de omloop van de molen, 
hetwelk door stutten wordt ondersteund; ook 
zw i c hts teIl i n g genoemd. VgI. PLATTING. 

II Er is 'en gat in de stelling. - 0 pst e I I i n g 
zij n, op de stelling zijn om zeilen in te 
nemen, de molen te verkruien enz. Synon. 
stellingen. II De jongen en de stienknecht 
benne op stelling. - Vgl. de samenst. KLAAR-, 

SCHOONMAAK-, SLEEDSSTELLING. 

stellingen, zw. ww., intr. Bij mo1enknechts. Op 
stelling zijn. Zie STELLING. II 't Heb wel 
'ewaaid, maar el1g ongelijk en 'et beschoot dus 
niet veul; ik verzeker je dat w,e wat 'estellingd 
'hewwe (veel op stelling geweest zijn om zeilen 
hij te leggen). 

stellinglening, znw. vr. Aan molens. De leuning 
der zwichtstelling. Vgl. STELLING en LENING. 

stellingmik, znw. vr. Aan molens. Het schuin 
tegen elk der stutten van een zwichtstelling 
aangebrachte balkje dat het overstekende deel 
der stelling ondersteunt. Tot meerdere stevig
heid soms van ijzer. II (IJzerwerk:) 29 Stel
lingmikken 170 pond, Invent. papiermolen 
(aO 1806), Zaan!. Oudhk. 

stellingprop, znw. vr.; zie PROP. 

stelstok, znw. m. en vr. Iemand die altijd stelt, 
die in alles wil te zeggen hebben, albedril. Zie 
STELLEN. II 't Is zo'n stelstok. 

stempel, znw. m.; vgl. NOKSTEMPEL, ROED

STEMPEL. 

sten, znw. m. Zucht. Zie STENNEN. Thans ver-
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ouderd. 11 De Dood... hakt al meenigmaal 
de mensoh zijn leven af, ja d~kmae1 eer de 
menseh een sten, of suehjen gaf, SCHAAP, 

Bloemt. 62. De uitgave van 1724 (bI. 63) heeft 
op deze plaats: "steen". 

stenegoDier, znw. m. Ook st ie neg ooi e r. 
Soheldnaam voor de inwoners van Wormer; 
hun gegeven omdat er door Wormers bij 
zekere brand met stenen gegooid werd. 11 

Wormer stienegooier! 
stennen (uitspr. stènna, met de è-klank van 

Fra. grève), zw. WW., intr. De verl. tijd wordt 
zelden, het verl. deelw. nooit gehoord. Stenen, 
zuchten; ook van vee. 11 W,at leit die koe te 
stennen. Jongen, sten zo niet. 'En vervelend 
mens, ze stende maar. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (vg!. BOUMAN 102). 1I T'is quaet een 
vlieghende kieoken te speteren, fis quaet 
teghen die Waghenaers te mennen, t'is quaet 
teghens die siecke lien te stennen, v ALCOOGH, 

Regel d. Sc/wolm. 126. Maer 't staet my 
waerlijck niet wel aen, met zieeke luy veel om 
te gaen, cUe stennen, grennen (vgl. Ned. Wdb. 
op g ren e n I) al den dach, so datmer nau 
by dueren mach, HENDR. ALBERTSZ. HOE-JE

WILT, Doolhoff (als prent uitgegeven bij Cl. 
Braau te Haarlem). - Verder is st e n n e n 
ook gebruikelijk in Gron. (MOLEMA 402 a) en 
Oost-Friesl. (KOOL MAN 3, 310 b). In het Stad
FrL zegt men stinnen (0. Volkst. 2,182).
Vgl. STEN. 

ster, znw. vr. Daarnaast sta r. Zie de wdbb. -
Met des ter 1 0 pen, tussen Kersttijd en 
Driekoningen rondgaan met een grote, van 
binnen verlichte, papieren ster aan een stok, 
en daarbij aan de huizen een lied zingen. Zie 
een dezer sterreliederen in Navorscher 44, 125 
en het begin van een ander in Gids 1893, IV, 
25, en vgl. de op ROMP OT aangehaalde keur. 
Het gebruik is ook hier en daar elders nog in 
zwang; zie verder TER GOUW, Volksvermaken 
178 vlgg. - Acls beIliaming van een der standen 
der koot (zie KOTEN 2) is s ter ontleend aan 
de stervormige kras die op een der vlakken 
van het (loden) kootje is aangebracht. - In 
verfmolens vond men vroeger een sta r aan 
de as van de tuime1buil: een stervormig stukje 
ijzer met vijf gebogen punten, dat aan een der 
einden van de as was bevestigd. en waarvan 
de punten bij het rondwentelen van de buil 
telkens op een er onder liggend ijzeren blokje 
stootten, waardoor de buil schokken kreeg, 
wat het gebuilde gemakkelijker door het gaas 
deed heenvallen. 
- Zegsw. Het voo r zij n sta r heb ben, 
zeer verkouden zijn, ongesteld zijn. Elders is 
h ij he cf t h et voo r zij n s ter, hij is 
dronken (VAN DALE, HARREBOMEE 2, 205 a). 
Synon. hij he cf t het voo r zij n kr i e k; 
z.ie KRIEK I. WeIlicht is sta r, st e r hier 
hetzelfde woord als o.a. bij VONDEL voor
komende sta r(r e), st er r e, st er n, voor
hoofd; zie OUDEMANS en vgl. Hgd. s tir n. 

sten - stet 

sterfheer, znw. m. De persoon die voor de als 
heren van een heerlijkheid optredende regen
ten van de banne met de heerlijkheid beleend 
werd en die bij zijn dood door een ander 
eveneens door de regenten aangewezen per
soon werd opgevolgd. Aldus in de A 0 1729 
door de Staten van Holland aan de eigen 
regenten verkochte Zaanse heerlijkheden, ten 
einde bij het versterven en opnieuw verheffen 
der lenen de gebruikelijke belastingen te kun
nen heffen. De regenten kozen derhalve tot 
s ter f h eer bij voorkeur een jong en krach
tig persoon, ten einde het leen zo zelden 
mogelijk te laten versterven. Het woord is 
met de veranderde toestanden verouderd. V gl. 
in de Koopcondities van de banne van West
zaanden (Resol. d. Stat. v. Holl. 2 Juni 1729): 
"Ten 18de dat bv de Regenten van den Banne 
sal worden gestélt een Sterfman, op gelijken 
voet, en onder geIij-ke prenaIiteit van verval, 
als ten aansien van LeeIlJgoed is geordonneert: 
En dat, by des selfs overlijden van de voor
schreeve Kooppenningen t'elkens, in plaats 
van de twintigste, de veertigste penning, met 
de tiende VerhOoging van dien, sal worden 
betaalt, te neemen na de voorschreeve prys 
van driemaal honderd duisend guldens, boven 
en behalven het geen voor het verheffen van 
het Leen t'elkens moet werden betaalt." -
Evenzo vindt men bij STALLAERT 2, 185: 
s ter fel ij c kma n en s ter fm a n. 

sterk, bnw. en bij.w. Daarnaast sta r k. Zie de 
wdbb. I1 Stark touw. Een starke wind. - Vgl. 
DUIVELSSTERK. 

sterkbartel, znw. m.; zie BARTEL 2. 
sterken, zw. WW., trans. Bij de zeildoekweverij. 

Pappen, slichten, van de scheringdraden; (de 
schering) met een soort van pap (h ets ter k
s e I) bestrijken om de draden steviger en beter 
tegen de schuring bestand te maken. Vgl. 
BARTEL 2 en SLAGBORD. 11 Het garen sterken. -
Zo ook in de Twentse weverijen. Zie over 
de bewerking: KUYPER, Technol. 2, 33, en vgl. 
Hgd. st ä r k e, Eng. sta r ch, stijfsel. 

sterksel, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. De 
pap van aardappelmeel, roggemeel enz. en vet, 
waarmede het garen gesterkt wordt. Zie 
STERKEN. - Evenzo in Twente. 

sterretjeskroos, znw. onz. Zekere plant. Een be
paald soort van kroos, Lat. Lemna minor 
(OUDEMANS, Flora 3, 124 vlgg.). 

sterven (storj, sturf of stierf, 'esturven), st. ww., 
intr. Zie de wdbb. 11 M~ peerd is 'esturreve. -
Deze vormen zijn ook verderop in N.-HoU. 
gebruikelijk. Vgl. ook NAUTA, Aant. op Bre
dero, § 104. 

stet, znw. onz. Aanlegplaats, laad- en losplaats 
aan het water. Het woord is nog in deze zin 
gebruikelijk te Akersloot en omstreken, en 
vandaar ook bij Zaanse vissers en schippers 
bekend; men schijnt aan de Zaan geen st e t
ten te hebben gehad. In de 17de e. vindt men 
te Akersloot 7 stetten, die ten algemene nutte 



stet - stiekemerd 

van gemeentewege werden onderhouden; 
bovendien waren er nog particuliere stetten. 
Thans zijn er nog 2 in gebruik. Evenzo wordt 
er melding gemaakt van stetten te Uitgeest. 
Het stet te Bakkum (onder Castricum) diende 
vroeger, toen de scihelpenvaart bloeide, om de 
schelpen in kleine vaartuigen te laden, die dan 
op de Alkmaardermeer te A'kersloot in grotere 
vaartuigen werden overgeladen. De stetten 
waren soms door een laan (pad) met de 
publieke weg verbonden. 11 Het stedt opten 
Dam is lang 11 roeden ende 11 voeten ende 
is breet up noordteyndt 18 voeten ende een 
half roedt, ende dat suydt is breet 36 voeten 
ende een half, met waeter ende land, Hs. 
(aO 1586), arCihief v. kkersloot. Item, dat 
niemant hem sal vervorderen eenige van onse 
Stetten ofte vrije aenvaerden langer te mogen 
,gebruycken ofte beseUen, dat streckende is tot 
hindernisse van andere, dan twee often ten 
langsten drie dagen, op de boete van 5 stuy
vers. Dat ook niemant op onse Stetten ofte 
vrye acnvaerden eenig vullis ofte onreynheyt 
sal mogen gieten ofte worpen, op de boete van 
5 stuyvers. Noch dat niemant in onse vrye aen
vaerden een:ige Schuyten sal mogen sluyten, 
versparren ofte behecken, op de boete van 
42 schelling. Noch oock eenige vrye Stetten 
niet langer te mogen 'gebruycken dan de tijt 
van lossen en Iaden, dat gedaen zijnde sullen 
haer Schuyten en Vlotten terstont daer uyt 
moeten leggen, sonder alleen die aen de Stet
ten wonen suIlen haer Roey-schuyten mogen 
blijven leggen als zy niemant hinderIijck zijn 
(keur v. Akersloot, aO 1661), LAMS 483. Item, 
geen goet te mogen leggen ofte zetten opte 
Stetten binnen desen Dorpe, als ses dagen 
(keur v. Uitgeest, aO 1635), aId. 506. Schout 
en Sohepenen... accordeeren by dezen den 
Supplianten hunlieder verzoek om hunne 
steyger of zoogenaemde MarkveIds-stet te 
moogen vernieuwen, Hs. (aO 1772), archief v. 
Akersloot. - Evenzo in samenstellingen. 11 Een 
vrij !huys en erff... leggende inden Hooren 
tot Aeckersloot, belent met die stedtlaen ten 
suyden, ten westen die Schoudijck, enz., Hs. 
(aO 1641), aldaar. (Sohout en Schepenen) 'heb
ben geweest op het stedt inden Hooren, omme 
die vuytgang ende inganck ofte stedtslaen te 
weeten ende de breeten van dien, gaende by 
norden Maerytgen Wouters huys heene vol
gen des die stedtbrieff daer van sijnde van 
date den sesten Junij 1581. (Ende hebben) 
geordelt vuyt die stedtbrieven, dat het voorsz. 
stedt met sijn vuytganok ofte laen een gemeen 
vrij stedt is omme tzelffde te gebruycken een 
ygelioken met cars (karren) ende wagens, Hs. 
(aO 1644), aldaar. 

steunder, znw. m. In molens. De balk voor in 
de kap die de windpeuluw ondersteunt. VgI. 
STEUNDERBALK. - Ook elders bij molenmakers 
bekend; zie Groot Alg. Mooienb. I, pl. 26, en 
Groot Volk. Mooienb. II, pl. 3. 
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steunderbalk, znw. m. In molens De horizon
tale balk die dient om de steunder te be
vestigen en die met pen en gat in de voeg
houten is opgesloten. Zie de op STEUNDER ge
noemde werken. 

steuren (1), zw. ww., trans. Storen. De vorm 
is thans verouderd, en komt ook bij de 17 de
eeuwse Amsterdammers voor (zie b.v. Uitlegk. 
Wdb. op Hooft 4,93. 11 Gaat slechts ... voort, 
sei van de Sed, wy en sullen u niet steuren, 
SOETEBOOM, S. Arc. 530 (ook 545). - Evenzo 
nog in het Stad-Fri. 

steuren (ID, zw. ww., trans. en intr. K.oken, 
eten gereedmaken; inzondel'heid van groente: 
stoven. Synon. studderen. 11 Ik steur 'et eten 
zelf. Je steure lekker, hoor (je kunt lekker 
koken). Hang jij de aardappelen maar over; ik 
zeI de groente wel steuren. - Het eten staat te 
steuren. - Evenzo elders in N.-Hall. (BOUMAN 

103; Hs. Kool). - VgI. OPSTEUREN. 

steven, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als be
naming van een bepaald soort van vaartuig: 
een zeilschip van middelmatige grootte. Zo 
ook elders in N.-Holl. Vooral de Langedijker 
groenteschippers varen veel met stevens. 11 Te 
koop aangeboden twee stevens, lang 22 voet, 
breed 6 voet, Advertentie. - VgI. DROKSTEVEN. 

stiechten, zw. ww.; alleen in de uitdr. het 
s tie c h t men iet, het staat mij niet aan, ik 
heb er geen zin in (Westzaan, WOl'merveer). 
Synon. smiechten. 11 't Stieeht 'em niks, dat-i 
thuis blijven moet. - VgI. Ned. ik ben er niets 
over gesticht. 

stiek, znw. m. Betrekking, dienst, als knecht. 11 

Een stiek zoeken. Hij is zen stiek kwijt. Zen 
stiek bevalt 'em niet. 'En vaste stiek is vrij 
wat beter as los werk. We moeten 'em an 'en 
stiekie helpen. Die jongen heb 'en voordelig 
stiekie. Der benne 'en paar mooie stieken te 
hijgen op de nuwe fabriek. - Soms ook: 
werk. 11 't Is 'en kaud stiekie, zo 's winters op 
'et veld werken te moeten. - Evenzo in geheel 
N.-Holl. (BOUMAN 103). VgI. ook VALCOOGH, 

Chrono v. de Sijpe 66: (Er werd veel vis in de 
Zijpe gevangen) "Maer doen die visschers om 
die stiecken keven En haet en nijt tegen mal
cander gingen suycken (zuigen), Doen benam 
God haer den zegen in corten tijt." - Het 
woord wordt nog veelvuldig gebruikt. 

stiekem, bijw. Stil, rustig. 11 Hou je maar 
stiekem (doe maar, of ge nergens van weet). -
Ook: stilletjes, zonder dat iemand er iets van 
merkt (of zonder zich aan iemand te storen). 
11 Ze gong er stiekem heen. Hij gaat maar 
stiekem zen gang. - Het woord komt uit het 
Bargoens (0. Volkst. 3, 198) en is ook elders 
in de volkstaal ,gewoon (BOUMAN, MOLEMA, 

OPPREL). - VgI. STIEKEMERD. 

stiekemerd, znw. m. Iemand die zich "stiekem" 
houdt, die stil zijn gang gaat. Zie STIEKEM. I1 

Zo'n stiekemerd! daar is-i an 't vrijen 'eraakt 
en-i heb er me niks van 'ezeid. - Ook elders 
bekend. 
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stiem, znw. m. Walm, kolendamp. Zie STIEMEN 

1. II Wat staat er 'en stiem in de kamer; zet 
gauw de deur op. De stiem (van het kolen
vuur) is in de snijbonen 'esloegen. 

stiemen, zw. ww., intr. - 1) Walmen, van vuur 
dat niet goed is doorgebrand, zodat het rookt 
en een scherpe reuk verspreidt II Het vuur 
stiemt. De kool is niet door'eglommen; hij 
stiemt. Er is 'en stiemend kooltje onder de 
theeketel (of in 'et komfoor). - Door begrips
verwisseling zegt men ook: W:at stiemt die 
stoof (of de ketel stiemt), als men de kool 
bedoelt. - Volgens Taalgids 2, 121 zou het 
woord in N.-Holl. ook gebruikelijk zijn in de 
zin van stomen, damp geven, b.v. "het water 
stiemt", doch dit wordt niet bevestigd, zodat 
de mededeling wellicht op een vergissing be
rust. 
2) Naar roet rieken,' van een schoorsteen 
(Zaandam). Een verruiming van de onder 1) 
genoemde betekenis. II De schoorstien stiemt; 
we zeIlen gauw regen krijgen. 
3) Warmte uitstralen, hitte geven (Jisp). I1 Hè, 
wat stiemt die kachel! Dat kooltje stiemt goed 
(geeft veel hitte). - Ook van een sterk ver
warmd vertrek. 11 (Iemand komt van buiten en 
zegt:) Hè, wat stlemt 'et hier. 't Begint hier 
erg te stiemen, we mosten de kachel maar uit
gaan lêten. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

103). - Vgl. AFSTIEMEN, STIEM en STIEMERIG. 

stiemerig, bnw. - 1) Van vuur of kolen. Wal
mend, rokerig. Zie STIEMEN 1. 11 De kool 
onder 'et theewater is stiemerig; laat 'em eerst 
goed doorbranden. 
2) Van spijzen eIIZ. Naar stiem riekende of 
smakende. Zie STIEMEN 1. 11 Wat is hier 'en 
stiemedg luohtje. - De rooie kool is stiemerig. 
3) Van sterk verwarmde vertrekken. Heet, 
stoverig (Jisp). Zie STIEMEN 3. 11 't Is stiemerig 
in de kamer. 

stien, enz., ZIIW.; zie STEEN, enz. 
Stierop, znw. m. Daarnaast de Stierp. Naam 

van een buurtschap onder .A!kersloot, in de 
Wouden, aan een water van dezelfde naam 
(thans het St ier per gat .genoemd), tussen 
de Marker-vaart en de Langemeer. Vgl. Kaart 
v. d. Uytw. SI. 11. II Van den Styerop (het 
water) totten Nyeuwendam toe, Hs. (aO 1471), 
archief van Assendelft (ook Handv. v. Assend. 
65). Die Stierp, Handv. v. Assend. verv. 399 
(aO 1563). Ackerslooter en Stierper-woude, 
SOETEBOOM, S. Arc. 385. - Aan de Zaan eer
tijds ook als geslachtsnaam. I1 Dirck J acobsz. 
van de Stierop (te Westzaan in de Krabbel
buurt, aO 1617), archief v. Westtzaan. Jacob 
Diroksz Stierop (aO 1654), aldaar. - Ook in 
de naam van stukken land op de Koog. I1 

Stierop-acker, Polderl. Westz. IV fO 436 (aO 
1649). De 2 stierp-ackers, aId. V jO 35 (aO 
1727). 

Stieropakker, znw. m.; zie STIEROP. 

stijf, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zij n be e n 
st ij f hou den, niet toegeven. Synon. zijn 

stiem - stikkel 

streng stijf houden. 11 Ik ken er tien gulden 
voor hijgen, maar ik zei me bien stijf houwe: 
ik moet er meer voor hewwe. 

stijfsel (uitspr. staisal), znw. vr. Zie de wdbb. 
Daarnaast soms s t ij vel s; zie aldaar. 11 Een 
pak kie stijssel. - Zo ook in samenst. en 
afleidingen. - Vgl. STI]FSELHUIS, -KNOEIER. 

stijfselhuis (uitspr. staisalhois), znw. onz. Ge
bouw waar stijfsel wordt gemaakt, fabriek van 
de stijfselmaker. 

stijfsel knoeier (uitspr. staisalknoeiar), znw. m. 
Minachtende beIliaming voor een stijfselmaker. 
I! Wat scheelt 'et jou, wat zo'n stijsselknoeier 
zeit? 

stijg, znw. m. Zweertje op het ooglid, gerste
korrel, strontje. 11 Hij heb 'en stijg op zen oog. 
Trek 'en haartje 'Uit 'et ooglid, dan gaat de 
stijg weg. - Everno elders in N.-Holl. (BOU

MAN 103), en in het Stad-Fri. in de vorm 
stieg (Taalgids 9, 299; O. Volkst. 2, 179). 
Reeds KIL. vermeldt: st ij g h e, Holl. j. wee r
oog he, hordeolum. In Oost-Friesl. zegt men 
stiger (KOOLMAN 3,313 b). 

stijgeren. zw. WW.; zie STI]VEREN. 

stijl, znw. m.; vgL ACHTKANT-, BEELT-, KEER-, 

KEUNINGS-, VIERKANTSTI]L. 

stijlebijter, znw. m. Stuurs, nors mens. Vgl. 
Ned. pil a a r b ij ter. 1I Zo'n stijlebijter. Ook 
elders in N.-Holl. 11 Cupido ... vraagd (niet) 
Wat sommige stijlenJbijters Van 't Huw'lijk 
lelijk snappen, Hy denkt gy meugt wat klap
pen, Groot Hoorns Liederen-Boek 1, 135. 

stijve Is, znw. onz. Daarnaast vroeger st ij v e-
1 e s. Thans nagenoeg verouderde bijvorm van 
st ij f se!. 11 Stijvels koken. Een Pakhuys en 
Erff genaamd 'T stijveIs, met het woonhuys 
(vroeger misschien een stijfselhuis), Hs. (Zaan
dijk, aO 1775), Zaanl. Oudhk. - Evenzo in 
samenst. I1 Pieter Jan Stijvelis-makers, Priv. v. 
Westz. 283 (aO 1605). 

stijveren. zw. WW., intr. Stijf worden, stol/en; 
inzondel'heid van gesmolten vet. 11 De zju 
begint te stijveren. - Hiervoor zegt men in de 
Wormer st ij g ere n, terwij.l st ij ver ener 
onbekend is. Daarentegen kent men wel s t ij
ven (zw. ww.) in deze zin. 11 Het vet is 'stijgerd. 
- Blijkens BOUMAN 102 ,is s t ij ge ren ook in 
de Beemster gebruikelijk. - V gl. de samenst. 
AANSTI]VEREN. 

stik (1), znw. onz.; zie STUK I. 
stik (11), bnw.; zie STUK 11. 
stik (III), bijw. In de uitdr. st i kin de win d, 

met de wind vlak tegen. 11 Stik in de wind 
ken-je niet zeilen. We hebben 'et stik in de 
wind. - Evenzo elders in Holl., in Gron. en 
Oost-Fries!. (vgl. MOLEMA 404 b en 566 b; 
KOOLMAN 3, 313b). 

stikkebakje, -bordje, -buut, -dief, znw.; zie 
STUKKEBAK]E, enz. 

stikkei (1), znw. onz. Distel. Bijvorm van st e
keI; zie aldaar. 11 Ieder eygenaar ... (sal) ge
houden wesen hare parken (van den ringdijk) 
twemaal des jaars te laten afmajen,... ofte 



stikkei - stoeis 

na de eerste afmajing met schapen te laten 
lopen, en zullen dog de stikkels en bossen 
afgemaayt moeten worden, Hs. keur (Wor
mer, aO 1790), arohief v. Wormer. - Ook als 
naam van versoheidene stukken land, waarop 
distels groeien. II Die helft vande stickel, Pol
derl. Assend. I fa 65 ra (aO 1600). Jan Enge
len Scheepmaecker, de stickelen op de Hay
graft; Claes Claesen Wijffes, mede de sticke
len; Claes Jacobsz. Steynnen, de stiekel; Jan 
Claesen Ryael, de stickel O'Ver de Layek, 
Maatb. Assend. (aa 1635). - Ook onder Wor
mer vindt men een paar landerijen, die de 
Noorder- en de Zuid er StH<lkel heten. - Vgl. 
verder STIKKELKAMP en STIKKELOORD. - Het 
woord komt ook als geslachtsnaam voor; v'gl. 
b.v. Gerrit Jansz. Stickel (schepen v. West
zaanden, aO 1534), Priv. v. Westz. 83 (ook bI. 
100, aO 1548). Jan Cornelis Gerietsz. Stickel, 
buierman tot Westzanen, Hs. T. 49, fa 24 va 
(aO 1583), provo archief. Naar een lid van dit 
geslacht heet ook het S t ,i k kei pad te Zaan
dijk. - De vorm st i k kei is ook elders in 
N.-Holi. gebruikelijk. II Alle Huurders ende 
Gebruyekers .. sullen gehouden wesen deselve 
Dijeken ende Wegen tweemaal 's Jaars ... 
perfect te moeten mayen, van alle 't Gras, 
Stiekelen, Brande-Netelen, Kladde-Bosschen, 
Mostert off Raap-Saat, ende alle andere On
kruyt en Ruygte, Keuren v. d. Beemster 2, 
196. Vgl. ook de "Stickeldijk" tussen Kwadijk 
en Purmerend op de Kaart v. d. Uytw. SI. 7. 
- In Friesl., Gron. en Oost-Friesl. zegt men 
st ik e I (HALBERTSMA 853; MOLEMA 403; KOOL
MAN 3, 314). 

stikkeI (IJ), bnw. Van een zaag. Met de punten 
rechtop gevijld. In tegenstelling van 0 p 
s t oot. II De zaag is stikkeI. 

Stikkelkamp, znw. m. Naam van land te Oost
zaan. Zie STIKKEL I. II De strkkelkamp, Pol
der/. Oostz. 11 (aO 1747). Stikkelskampje, Ver
kapingsbiljet (aO 1880). 

Stikkeloord, znw. onz. Naam van een uit
springende hoek land op het Kalf. Zie ST!KKEL 
I en vgl. OORD. II Twee Stio~eloorts buyten 
dijek; stickeloort binnen; Pieter Gerritsz., 
stickeloorn buyten, Polderl. Oostz. I (midden 
17de e.). 

stikkend, bnw.; zie STUKKEND. 
stikkezak, znw. m.; zie STUKKEZAK. 
stikstar, Z'llw. vr. Daarnaast soms st i kst a r n, 

en te Jisp st i kst eer t. Zekere vogel. Stern, 
meeuwtje, visdiefje, Lat. Sterna hirundo en 
S. cantiaca (SCHLEGEL, De Vogels 238 vlgg.). 
Synon. starreling. 11 Kijk ers wat 'en stikstars. 
-Evenzo elders in N.-Holl. Te Groot-Schermer 
roept men de vogel toe: "Stikstar, je gat is in 
de war; jekenne gien vissie (visje) meer 
vangen". - In Gron. heet het dier ik s ter n 
(zie SCHLEGEL, t.a.p.). - Vlg. STIKSTAR-EI. 

stikstar-ei, znw. onz. Ei van de stikstar; zie 
aldaar. 11 26 dito (d.i. M,ei 1743) (vond ik) 14 
eyeren: 2 koet- en 12 stikstareyeren. 1744, 23 
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April, 19 eyeren: 9 stikstarens en 10 koet, 
Hs. (18de e.), archief v. WOffiler. 

stiksteert, znw.; zie STIKSTAR. 
stil, bnw. en bijw.; vgl. OVERSTIL. 
stillen, zw. ww.; zie een zegsw. op VAK. 
stilte, znw. vr.; vgl. VARKENSSTILTE. 
stinkbast, znw. m. Hetz. als bastjeshout; zie 

aldaar. 
stinken, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Te Assen

delft ook: tochten, trekken (vaneen onaan
gename luchtstroom). 11 Hè, wat stinkt 'et 
(gezegd als men op de tocht zit). Doen de 
deur dicht: hij stinkt. - In de zin van tochten 
ook te Krommenie bekend. - V gl. bij WIN
SCHOOTEN, Seeman 293: een st i n ken de 
st 0 r m, een geweldige harde bui, of onweer. 
- Ook elders komt st i nk e n voor als wv.'. 
van beweging; vgl. Ono. s t ö k k v a, springen, 
rondspatten, zich snel bewegen, Ags. s t i n
e a n, opstuiven, Got. st i g q a n, stoten. Vgl. 
Hgd. win d s tos s. 

stinkerd, znw. m.; zie een zegsw. op KRIMPERD. 
stip (I), znw. m. Ook in verkl. st i p p i e. De 

zachte stoot met de wijsvinger die onder het 
opzeggen van het aftelrijmpje beurtelings op 
elk der in een kring staande kinderen wordt 
gegeven; zie OMTELLEN. II Hij die 'et laatste 
stippie heeft, behoeft hem niet te wezen; v-r-ij, 
vrij, dat ben-jij (uit een omtelrijmpje, te Zaan
dijk). - Zie STIPPEN. 

stip (H), bijw. Stipt; in een paar uitdrukkingen. 
- a) St i p k ij ken, strak kijken. II Wat zit je 
stip te kijken. 
b) Van een tol. St i pst a a n, zo snel rond
draaien dat men geen beweging kan zien, dat 
het is alsof de tol stilstaat. II Me tol staat stip. 
Ook bij Hoon vindt men de vorm s tip, doch 
in de eigenlijke zin van nauwkeurig, nauw
gezet; zie Uitlegk. Wdb. op Hooft 4, 95. 

stippen, zw. ww. Zie de wdbb. - Bij het om
tellen. Een stip geven, beurtelings op de 
spelers wijzen; zie STIP 1. 11 Oegel de koegel, 
al op die man 'estipt, enz. (uit een om tel
rijmpje, te Westzaan). 
Als uitroep wordt st i p! bij een plagerij ,ge
bezigd. Men houdt nl. ongemerkt een vinger 
bij iemands wang en roept hem dan bij de 
naam, zodat hij omkijkt en tegen de vinger 
aanstoot, waarop men st i p! zegt. Ook wel 
legt de roeper, als hij zich op enige afstand 
bevindt de wijsvinger tegen de neus en zegt 
dan st i p! om de omkijker te ergeren. - Ook 
in het Stad-Fri. 

stod, znw. Bijna altijd in het meerv. st 0 d den. 
Bij boeren. Klonters in de melk (daarin voor
komende als de koe een "verkeerd jaar" (zieke 
uier) heeft). Alle melk wordt door de teems 
gegooid; de stodden blijven dan in de teems 
achter. II Der z.itten stodden in de melk: welke 
koe heb de droop? 

stoeis, bnw. Stoeiziek. - Ook van vee. Tochtig, 
buis. II Wat is die koe stoeis. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 103). 
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stoeivarken, znw. m. en vr. Schertsende be
naming voor een kind dat gaarne stoeit. 11 

0, 't is zo'n stoeivarkentje. - Zo ook elders in 
Holland. 

stoel, znw. ID.; zie op PLET, en vgl. de samenst. 
HAND-, HEF-, LEEN-, LUL-, PODDE-, PREEK-, 

TONNE-, VERHEFSTOEL, alsmede AANSTOELEN. 

stoelband, znw. m. Bij de kuiperij. Zeker soort 
van band, om de vaten te binden. - De ver
sohillende soorten van band naar de lengte der 
hoepels onderscheidende, heeft men van de 
kleinste soort tot de ·grotere opklimmende 
achtereenvolgens: s toe I ban d met hoepels 
van 2 à 2yz voet lengte, kit ban d van 3 
voet, kar ban d van 4 voet, ver rel s band 
van 5 voet, ha lf-v a a t s ban d van 5 à 6 
voet, waaronder ook het har i n g ban d ge
rekend wordt dat 5 voet lang is, ton ban d 
van 7 à 8 voet, en verder neg e n-v 0 ets, 
t w a a I f-v 0 ets, zes tie n-v 0 ets band, 
enz., die naar de maat worden aangeduid. 

stoel-hoornblazer, znw. m. Schertsende bena
ming voor iemand die niet alleen last van 
winden heeft, maar dat ook laat merken. 

stoep, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: een uit
stekend hoofd in het water, of wel twee hoof
den tegenover elkaar aan weerskanten van een 
water, waarover een post (losse brug) gelegd 
wordt, ten einde over het water te kunnen 
gaan of rijden. Bij uitbreiding wordt ook de 
op de stoep liggende post wel eens st 0 e p 
genoemd. Tegenwoordig wordt de naam ook 
gegeven aan de vaste hoge bruggetjes over de 
sloten, waar een hooisehuit onderdoor kan 
varen. Het woord is in deze zin vooral nog te 
Assendelft gebruikelijk. De st 0 epe n hebben 
een van overheidswege voorgesohreven wijdte; 
vgl. de aanhalingen op KOESTOEP. 11 Vorders 
soo verclaerde J acob Roeloffsz. besonderen, 
datter van ouden tijde inde voornoemde sloot 
gelegen heeft een stoepje, waerover Jan Cor
nelisz. Molenaer (die aen beyde syden gelant 
was) uyt meieken ginek, door we1ck stoepje 
geen grooter sohuyt door en mochte als een 
koepraem, Hs. (aO 1663), archief v. Assen
delft. Alle die geene, die eenige bruggen of 
stoepen afvaeren, sullen gehouden weesen ter
stont wederom op te leggen, Hs. keur v. 
Westzaanden (aO 1700), arohief v. Wormer
veer. Dat Bergman met een lijst zal rondgaan 
by de eigenaren der bruggen over de wegsloot, 
teneinde de toeste·llIilIling te verzoeken de 
wester stoepen tot op één el afstand der 
schoeijing in te ,halen (verder staat: 'het in
trekken der wester afgangen der bruggen ge
legen over de wegsloot), Hs. (aO 1849), archief 
v. Assendelft. - Men vindt het woord ook in 
de naam van stukken land, waarop zich zulk 
een stoep bevond en waarover dus de toe
gangsweg tot de daarachter liggende landerijen 
ging. 11 Copjescamp opte stoep, Polderl. As
send. I fO 80 rO (aO 1600). Dat uyterste stoep
lant, aid., fO 58 rO. Die stoepsven, aid., fO 86 

stoeivarken - stoephout 

rO (aO 1600). Maerten Maertsen, de stoepsven; 
... Claes Woutersz., genaemt Stoepslant, 
Maatb. Assend. (aO 1635). Twee stukken land, 
genaamd de lange Stoepen, aaneengemaakt (in 
de Kalverpolder), Custb. (aO 1741). - St 0 ep 
is ook elders in N.-Holl. aldus 'gebruikelijk. !I 
Sullen meede op de legers (voor de visvangst) 
ofte stoepen inden Heeksloot, setten hooge 
palen ofte baeckens, daer by hoogh water 
merck op magh nemen, hoe naer dat de 
schuyten aende wallen zijn, omme alsoo op 
de stoepen ofte legers niet vast te varen (keur 
v. Heemskerk, aO 1659), LAMS 457. Wert mede 
gekeurt die sloot... boven tien voeten wijt, 
ende de stoepen acht voeten wijdt, ende wat 
dammen en ondiepte dat inde voorsz. stoepen 
Ieyt, tegens den naestkomende schouwe daer 
uyt te halen (idem), aid. 459. Ook in Hs. Kool 
worden de stoepen beschreven als houten 
bruggehoofden, ,terwijl daaraan wordt toege
voegd: "Omdat dezelve alle op een vaste maat 
moeten gema3!kt worden, heeten zij in oude 
papieren een v 0 r ID e n, dat verbasterd is in 
i e ver in g en onder Hoorn, ook onder West
woud; onder Midwoud en daaromtrent heeten 
zij war ren". In de 16de-eeuwse keurboeken 
van Hoorn en Westwoud worden de e e n
v 0 r men (i nfo r men, y e f f 0 r men) wer
kelijk vermeld; zie Wfri. Stadr. 2, 157 en 
Mnl. Wdb. 2, 550. War komt elders in een 
andere betekenis voor; zie WAR. - Vgl. verder 
de samenst. BOEN-, DOOD-, KOE-, W AL-, en 
WATERSTOEP, alsmede STOEP HOUT, en zie STUP. 

stoepen, zw. ww., trans. Sterken, stijven, aan
moedigen, in het kwade. 11 Hij stoept 'em in 
zen verkeerde neigingen. (De rechters) die 
moeten, dunkt men, zelfs dat vonnis weer 
herroepen, of anders 'gong men 't kwaat in 
zulke schelmen stoepen, SLOOF, Suzanna 52. -
Het woord betekende vroeger ook stoten, 
steken; vgI. bij KIL. S toe 'P e n, fodere, fodi
care, pungere; st 0 epe n, st u Y pen, quatere, 
coneutere, enz. 11 Die zijn rij oker stoept, en 
zijn wijser leert, is diokmaels van den wegh 
ghekeert, VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 89 
(vgl. bij MEYER, Spreuken 61: Weel syn wyser 
leert, syn ryoker gTheeft, ende syn stercker 
stoept, die boHeerst geern). - Ook Oost-Fri. 
st ö pen verenigt de betekenissen stoten, 
steken en aansporen, aanhitsen (KOOLMAN 3, 
327); zie verdere verwanten bij FRANCK op 
st 0 p. Vgl. echter Ofri. s t ep a, Fri. s typ e, 
steunen, helpen (Tijdschr. 10, 253), alsmede 
Ags. st ê pan (uit st ö P jan?), oprichten, 
verhogen, steunen. - Zie ook de samenst. 
INSTOEPEN (-STOPPEN) en OPSTOEPEN. 

stoephout, znw. onz. Een der planken die over 
een stoep (bmggehoofd) worden gelegd om als 
brug te dienen. Zie STOEP. 11 Voort wort ver
,booden dat hier niemant en zal vervorderen, 
,hij zij jonck ofte out, eenige weelhouten ofte 
stouphouten vuyt te smaecken (smakken), ofte 
stoovers te brecken by daege of by nachte, 



stoephout - stokelen 

Hs. keur v. Westzaanden (aO 1596), archief v. 
Westzaan. 

Stoepland, Stoepsven, znw.; zie STOEP. 

stoer, bnw. Groot, fors, stevig, van personen. 11 

't Is 'en stoere vent. Zo'n stoere jongen. -
Ook: zwaar, vermoeiend. 11 Dat was 'en stoere 
dag (een waarop men het zeer druk gehad 
heeft). - Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 
4, 202; Taal- en Letterb. 2, 65). Het woord 
is ook bekend in Friesl., Gron. (MOLEMA 406), 
Oost-Friesl. (KOOLMAN 3, 355) en Gelderl. 
Overijs. (GALLÉE 44). Vgl. OfrL st ö r, groot, 
veel (VAN HELTEN, Aofri. Gramm. § 20 a). Zie 
voorvs FRANCK op st u u r s. 

stoet, znw. vr. Een hardgebakken grof broodje, 
half van tarwe, half van rogge (Zaandam). Te 
Wormer ook: een lange bol wittebrood. il 
Haal ers 'en paar stoeten. - Het woord is 
elders in 'het N. en o. van ons land zeer ge
bruikelijk als benaming voor tarwebrood, ter 
onderscheiding van grof brood (zie MOLEMA 

407; GALLÉE 44; KOOLMAN 3, 357, enz.). Op 
Urk zijn st u u t jes wittebroodjes van 1 cent 
per stuk (Taal en Letterb. 9, 43). In het Stad
Fri. spreekt men van st u ten. - Vigl. STUIT. 

stoetel, znw. m. en vr.; zie STOETER. 

stoetelig, bnw.; zie STOETERIG. 

stoeter, znw. m. en vr. Stoethaspel, domkop, 
dreutel. I! 't Is 'en stoeter; hij begrijpt niks. 
Stoeter die je benne, breek je daar weer wat? 
- In de Wijde-W.ormer zegt men st 0 e tel, 
welke vorm ook in de Beemster gebruikelijk is 
(BOUMAN 103). - Vgl. STOETERIG. 

stoeterig, Ibnw. en bijw. Daarvoor in de Wormer 
st 0 e tel i g. Dom, onredzaam, handelende 
als een stoeter. 11 Wees toch niet ZO stoeterig. 

stofbak, znw. m. Bij de papiermakerij. Bak om 
de papierstof in te doen. !i 1 Aanhaalder, 1 
stovbak, lnvent. papiermolen (Koog, aO 1793), 
Zaanl. Oudhk. 

stofbeker, znw. m. Bij de papiermakerij. Beker 
om de papierstof uit de kas te scheppen. 

stofezel, znw. m. Bij de papiermakerij. Grote 
emmer aan eell lange stok, waarmede de 
papiers tof wordt opgeschept, als bij het legen 
van de (stof)kas deze reeds zover leeg is, dat 
men er met de hand niet bij kan; ook wel ge
bruikt om de stof om te roeren, opdat het ene 
gedeelte niet droger zij dan het andere. 11 

1 Kuip, 1 hefstoel, 1 stofezel, Verkopings
Catal. (W.-Zaandam, begin 19de e.), Zaanl. 
Oudhk. 

stoffel (uitspr. stoffol), znw. m. en vr. Zie de 
wdbb. - Een st 0 f fel st oot g are n, een 
domoor, een onhandige meid. Naast st 0 f fel 
s t oot g are n zegt men ook s tof fel 
m u u r b rek ervoor iemand die onoplettend 
en onhandig is. 11 Je benne 'en stoffel muur
breker. 

stoffen', zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: schoon
maken, in het najaar, vóór dat de kachels 
gezet worden. Synon. oproden. 11 Toekomende 
week beginnen we te stoffen. - Zie STOFTIJD. 
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stofgoot, znw. vr. In een papiermolen. Een der 
goten tussen de maalbakken en stafkassen, 
waardoor de papierstof loopt. Zie Groot Volk. 
Mooienb. 1, pl. 16. 

stofkas, znw. vr. In een papiermolen. Diepe 
bak, waarin de papierstof zich bevindt. Vgl. 
Groot Volk. Mooienb. I, bi. 16. 

stofschop (uitspr. stofskàp), znw. vr. Bij de 
papiermakerij. Schop waarmee de papierstof 
uit de kassen wordt geschept. 

stofschuif, znw. vr. In een papiermolen. Een 
schuif aan de maalbak, die weggenomen wordt 
als meI! de papierstof uit de bak wil doen 
lopen. Zie Groot Volk. Mooienb. I, bi. 18; 
Groot Alg. Mooienb. I, pl. 4 (bij de afb. 
staat foutief "storschuyv" en "Stopschuyf"). 

stoftijd, znw. onz. Kleine schoonmaak in sep
tember of oktober. Synon. oproderstÜd. Zie 
STOP FEN. 

stofvat, znw. onz. Bij de papiermakerij. Vat om 
de papierstof in te doel!. 

stofwagen, znw. m. Bij de papiermakerij. Wagen 
om de papierstof naar de schepkuip te ver
voeren. 

stok, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Ik ken 
wel een s tok i n m e ik e els t e ken, ik 
heb niets te eten, ben brodeloos. Evenzo in 
Fries!.: wy meije de stök wol yn 'e hals stekke, 
DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 2, 326. - Op 
st 0 k, zij n, roerig, druk, lastig zijn. 11 Wat 
benne die kinderen weer op stok. - Zie nog 
een zegsw. op BARBIERSJONGEN. - In het meerv. 
s tok ken ook als benaming voor in lang
werpige stukken gesneden koolrapen (naar de 
vorm, en niet omdat ze stokkerig zijn, want 
ook goede rapen heten zo). 11 We eten van
middag stO'kken. - Vgl. verder desamenst. 
AFLOOP-, ANKER-, DEUN-, FUIK-, BEI-, JONGENS-, 

KAMER-, KERP-, KEUNINGS-, KRABBEL-, KRAP-, 

KUB-, KUIER-, LICIIT-, PEEK-, PLEI-, POORT-, 

PRIEGEL-, PRUGEL-, ROER-, ROL-, SCHAAR-, SCHA

KEL-, SCHORT-, SCHUTTING-, SPAN-, SPOOR-, 

STEL-, VERNEEM-, VLEUGEL-, WUIFELSTOK. 

stokboender, znw. m. Boender aan een stok, 
lange boender. IllTweetrap, 1 stokboender, 
Invent. oliemolen (O.-Zaandam, aO 1809), 
Zaanl. Oudhk. 

stokelen, zw. ww., intr. - 1) Met een üzer in 
het kolenvuur steken of stoten om het beter te 
doen branden. 11 Zit je alweer in 'et vuur te 
stokelen! - Evenzo elders in N.-Holl. (Hs. 
Kool). Vroeger ook van het stoken der tanden. 
1I Ghy sult niet stoockelen in neus, jn tanden, 
U hooft niet dauwen met uwen handen (t.w. 
onder het eten), VALCOOGH, Regel d. Schoolm. 
40. 
2) Twist stoken; iemand opzetten, aanhitsen, 
tot twist, wraa!k, enz. Vgl. OPSTOKELEN. !I Dat 
stokelen van die schoonmoeders heb al heel 
wat ruzie in huishouwenls 'ebrocht. - Evenzo 
elders in N.-HoIl. (Hs. Kool). 
Het woord is in beide betekenissen ook in 
andere dialecten bekend (zie DE JAGER, Freq. 
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1, 701; MOLEMA 402: steukeln; KOOLMAN 
3, 325: stökeln, stökern). 

stokelhaak, znw. m.; zie TOKELHAAK. 
stoken, zw. WW.; vg!. AFSTOKEN, STOKELEN en 

PIJPESTOKER. 
stokerd, znw. m. Daarnaast s t o'k e r. Harde 

wind. 11 'En stokerd uit de Noordoosten. 't Is 
'en goed stokertje (het waait fel). Den 16 dito 
kregen wy recht voor windt, en een stijven 
stookert, waar door onsen voortgang ook seer 
snel, en 'hard was, STRUYS, Reysen 213. -
S tok e r is ook elders bekend en wordt door 
WEILAND en VAN DALE vermeld. Vooral in 
17 de-eeuwse reisverhalen komt het woord tal
loze malen voor (vg!. b.V. 0.-1. en W.-I. 
Voyagien 1,68 c; C. DE BRUYN, Reizen 1, 18 b; 
J. VAN RI EB EEK, Dagverhaal 1, 154; Chrono v. 
MedembI. 243, enz.). 

stokken, zw. WW., trans. Bij de zeildoekmakerij. 
(Het gekookte garen) buiten aan de droog
stokken hangen. Onder het stokken werden de 
'kreukels uit het garen gehaald. Daarna wordt 
het met stok en al op het veld uitgespreid om 
te bleken. 

stokkerig, bnw. Zie de wdbb. - Ook van het 
weer: droog, regen/oas. 11 't Is stokker~g weer 
(als de lucht lang achtereen droog blijft). 't Is 
alle dagen even stokkerig. 

stokverf, znw. onz. Daarnaast st 0 kv 0 r f. 
Stopverf. 11 Ik heb 'en stuk stokvorf 'ek regen 
van de sohilder. - Evenzo zegt men in het 
Stad-Fri. st 0 k f e rf, in Gron. st 0 k v a rf 
(MOLEMA 407), in Oost-Fries!. st 0 k f a r f e 
KOOLMAN 3, 325), te Oud-Beierland st 0 k
v u r r e f (OPPREL 86). 

stollen, zw. ww.; vg!. STOLTEN. 
stolp. znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: een boeren

woning, waarbij woonhuis, schuur en stal zich 
onder één dak bevinden. Vaak in de samenst. 
boe r est 0 I p. Evenzo elders in N.-Hol!'; 
vgl. llOUMAN in Tijdschr. v. Nijverheid 5 
(1839), 657: "De bouworde der boerenWonin
gen is schier overal dezelfde: namelijk, die op 
de wijze van een vierkante stolp; vandaar 
noemt men hier ook doorgaans een zodanig 
huis, een boerenstolp". In Fries!. heet zulk een 
woning s tel p, s t j el p, st j el p·h ti sin g. -
Eertijds heetten ook andere woonhuizen 
st 0 I p. Vgl. Ned. st u I p. 11 De stolp ofte 
wooninge van Cornelis (een Pachtersdienaer) 
op den afganek van Rustenburgh (SOETEBOOM), 
N.-Holl. Ontrust. 123. 
Ook worden stukken land, waarop een s tol p 
staat, daarnaar genoemd. Vgl. HOEFAKKER. 11 

Zyn bleeekvelden, genaemt die stolp, mit vier 
ackers dairafter (onder Oostzaanden), Hs. (aO 
1559), provo archief. Twee corte stolpjes, 
125,0; noch de corte stolp, 137,7 (roeden) (op 
het Kalf), Polderl. Oostz. I (midden 17de e.). 
Een stuk weiland, genaamd de Suolp-erven, ge
legen aan de Stolpsloot (in het Oostzijderveld), 
Verkopingsbiljet (aO 1879). De twee stolp
ackers, Polderl. Assend. I JO 72 rO (aD 1600). 

stokelen - stommelen 

Die stolpacker (bij de Hoogendijk), Polderl. 
Westz. 11 (aD 1629). - Vg!. PAPESTOLP. 

Stolpakker, znw. W.; zie STOLP. 
Stolpsloot, znw. vr.; zie STOLP. 
stolten, zw. WW.; intr. Stollen, van gesmolten 

ver. 11 't Vet begint te stolten. - Evenzo in 
Oost-Fries!. st uIt e n, st ü 1 ten (KOOLMAN 3, 
352), en te Deventer st ö 1 ten (DRAAYER 39). 

stom beduusd (uitspr. stàmbaduust, met hoofd
toon op duust), bijw. Daarnaast st 0 m b e
d u u s ter d. Hetz. als beduusd, zie aldaar, en 
vg!. ook Gelders st i k bed u u s d (Noord en 
Zuid 4, 266). 

stommeknecht (uitspr. stommaknecht, met 
hoofdtoon op stom), znw. m. Zie de wdbb. -
Ook een soort van bloementafel, bestaande 
uit drie ronde houten bladen van verschillende 
grootte, boven elkaar aan een door hun 
middelpunt gaande standaard bevestigd. Zulk 
een stommeknecht dient b.V. om een aantal 
potten met hyacinten op te plaatsen. 

stommel (uitspr. stommal), znw. m. Stoppel, 
stronk, stomp, afgesneden eind of rest van 
iets. Meestal in samenst., ~hans nagenoeg ver
ouderd. I1 De schoorsteen ... (moet) gemaackt 
werden ... ten minsten seven voet vant hooy, 
strooy, turff, riet, hennip, vlasstommelen, 
scheefen ofte andere diergelijcke ruyge waren, 
Hs. keur (aD 1687), archief V. Krommenie. 
Item, dat niemant ... sal vermogen te stoocken 
met eenige specie of ruyge waeren ende die te 
branden, als tabakstalen, boonenstommelen, 
mostert-, kool- ofte raepstommelen, idem (aD 
1732), aldaar. - Het woord was ook elders in 
N.-Hol!. gebruikelijk. 11 Item, van nu voirtan en 
sal men geen stroo, stommel, hoy, oudt dack
riet, lichte rietsoeden . .. noch scelpen upten 
dijck brengen (keur V. de Vier Noorderkoggen, 
(aD 1510), O. Vad. R., Versl. en Meded. 2, 
234. - Thans is in deze zin st u mme I nog 
bekend in Oost-Fries!. (KOOLMAN 3, 353). In 
Gron. kent men s tom meI alleen nog als 
naam voor een stompje pijp (MOLEMA 407); 
elders betekent het een blok brandhout (VAN 
DALE). 

stommelen (uitspr. stàmmala), zw. ww., intr. 
en trans. 1) Intr. Zie de wdbb. - Ook: stoten. 
11 As je ook zo an de tafel stommele, valt je 
blokkehuis om. 
2) Trans. - a) Eer d a p pel e n st 0 m m e
I e n, ze in een emmer met water met de hand 
heen en weer hutselen om het vuil er af te 
wassen. De aardappelen worden dan in de 
schil gekookt. In W.-Fries!. spreekt men van 
de er d a p pels 0 f st 0 mme 1 e n. - Vg!. 
WASSTOMMEL. b) Uit peren stommelen 
g a a n, met een stok of lat de peren uit de 
boom stoten. - c) Riet stommelen, 
vuurtjes branden van riet of stro. Het oude, 
met de schoonmaak vernieuwde bedstro, werd 
bij bossen in de Zaan gesmeten en dan door 
de jongens in brand gestoken, wat ri e t 
s tom meI e n heette. Thans met het ver-



stommelen - stort 

minderde gebruik van bedstro verouderd. 
stomp (uitspr. stàmp), bnw. Zie de wdbb. 

Een s tom pen ach t heb ben, een slechte, 
onrustige nacht hebben. Synon. een stroeve 
nacht. il De zieke heb 'en stompe nacht 'ehad. 

stompen, zw. WW.; vgl. DOORSTOMPEN. 

stond (uitspr. stànt), znw. m. Zie de wdbb. -
Op sta n d, terstond, dadelijk. II Op stond 
kom ik bij je. Everuzo elders in N.-Holl. (Taal
gids 2, 121). - Vgl. de samenst. MELKSTOND. 

stoof (I), znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. HANGEL

STOOF. - Ook in de naam van stukken land te 
Assendelft, welke naam men verklaart uit de 
langwerpig-vierkante vorm dezer landerijen. 
1I Achter Jan Louwen uyt opte braeck: het 
stoeffgen, Polderl. Assend. I fO 50 rO (aO 
1600). Die halve stoeff, aid., fO 56 rO. Die 
stoeff in Roeienweer, aid., fO 153 rO (aO 
1600). Willem Janses stoofge ... ; Anna Ger
rits, de stoof aen den hoogendij'ck; Mary Ger
rits, de stoof hier noortaen, Maatb. Assend. 
(aO 1635). De stoof van Floor in Roeienweer; 
de stove (meen'.) aan de Braak, Hs. (aO 1754), 
archief v. Assendelft. 

stoof IJ), term bij 'het koten; zie KOTEN 1. II 

Het (kindt) raest en holt, Het hoept en tolt, 
En 't gooyt de koot, Ist raeck of stoof dan ist 
gheen noodt, Sizender Bloeme-stralen 177. 

stoofwilg, znw. m. Wilg, die laag bij de grond 
H'ordt afgesneden, om opnieuw loten te laten 
uitschieten. - Elders in N.-Holl. is sta 0 f 
voor tronk, worteleind van e-en boom nog ge
bruikeIUk; zie Taalgids 2, 121, waar ook de 
samenst. eik e n sta 0 f, e s sen sta 0 f, w i 1-
gen sta 0 f, kno 0 t s toa f (van de knot
wilg) worden genoemd. Vgl. voorts Taal en 
Letteren 3, 142. 

stook, znw. Alleen in de uitdr. een sta 0 k 
hou t, een bos hout, een hoeveelheid brand
hout. 11 Haal ders 'en stook hout. Foei, wat 
leg-je der 'en stook hout te gelijk op! - Het 
woord is ook elders in N.-Holl. bekend; vgl. 
DE JAGER, Taalk. Magaz. 4, 369: een sta 0 k 
ho'll t, een takkebos. Waarsohijnlijk is sta 0 k 
een afleiding van het ww. sta ken, en heeft 
het dus niets te maken met Ned. st u i k, Fri., 
Oost-Fri. st û,k(e), opgetaste hoop (van soho
ven, turf enz.). 

stoop (I), znw.; in de uitdr. ho 0 p 0 ver 
st 0 0 p, zie op HOOP. 

stoop (1I), bijw. In de uitdr. sta apk ij ken, 
stuurs, zuur kijken. Evemo in W.-Fries!. -
Daarvoor zegt men in de Wormer s t 0 0 P s 
k ij ken; zie STOOPS. 

stoa ps, bnw. en bijw. Stuurs, onvriendelijk (de 
Worm er). V g!. STOOP n. II Hij heb zo'n stoops 
gezicht. Die vent is altijd even stoops en 
stroef. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 104). 

stoot, znw. m. Zie de wdbb. - 0 p (d e) st oot 
v ij I e n (van de tanden van een zaag), zó dat 
de tanden ongelijkbenig zijn en de kortste, 
bijna loodrechte, zijde naar de voorkant van 
de zaag is gericht. V:gl. STIKKEL II. II Vijl de 
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zaag op stoot. Om lang hout te zagen (hout 
overlangs te zagen) moet de zaag op stoot 
staan. Voor hard hout worre de punten 
minder op de stoot 'evijld. - Ook elders bij 
timmerlieden gewoon. 

stootgaren, znw. 'Onz.; zie st 0 f fel st 0 0 t
g are n op STOFFEL, en vgl. STOOTS GA VE. 

stoothout, znw. onz. Bij de papiermakerij. Hetz. 
als stoter; zie aldaar, en vgl. STOOTKUIP. 

stootklamp, znw. m. Op een binnenvaartl1ig. 
Een losse houten klamp, die op zij langs het 
boord van het schip is aangebracht voor het 
aanstoten. 

stootkuip, znw. vr. Bij de papiermakerij. Houten 
kuip waarin de vilden gestoten worden om 
gereinigd te worden. Synon. wildestoterskuip. 
1I 1 Stootkuip met twee stoothouten, Invent. 
papiermolen (Koog, aO 1793), Zaan1. Oudhk. 

stootsgave, znw. In de uitdr. 0 pst oot s g a v e 
sta a n, gereed zijn om te beginnen, klaar 
staan. 1I Ze stond op stootsgave (om dit of 
dat te doen). - De uitdr. is misschien door 
volksetymologie verbasterd uit Ned. 0 p 
s t oot g are n; zie de wdbb. en vgl. HARRE

BOMEE 1, 202 a. 
stop (I), znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: kurk tot 

sluiting van een opengetrokken fles. Vgl. Ned. 
g I a zen st 0 p. I1 Een kurken stop. Een paar 
zilveren stoppen (kurken met zilver gemon
teerd). Zes flessestoppen, Hs. invent. (aO 1813). 
- Zegsw. Van 0 n der 't st 0 P je, een 
likeurtje (Krommenie). 11 Wjl-je ook wat (van) 
onder 't stoppie? - Vgl. de samenst. KUBSTOP. 

Stop (U), znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Oostzaanden. 11 In Snoekenweer: braak
veen en 't stop, 375 (roeden), Polderl. Oostz. 
JII (aO 1765). 

stopgaren, znw. onz.; zie een zegsw. op GAREN 

en VERTISSEN. 

stoppen, zw. ww.; vgl. INSTOPPEN. 

stopper, znw. m. Daarnaast st 0 P per d. Zekere 
soort van koek van slechte kwaliteit. Vooral 
te Krommenie gebruikelijk. De st 0 P per s 
hebben het meest van "kleidikkers" en zijn 
lang en smal. 

stopverf, znw. vr.; V'gl. STOKVERF. 

storen, zw. ww.; zie STEUREN. 

storm lat, znw. vr. Een der als een netwerk over 
het dak gelegde latten, die het afwaaien der 
pannen bij stormweer voorkomen. I1 Er 
moeten 'en paar stormlatten vernuwd worre. 

stormlijn, znw. vr. Aan molens. Een sterk touw 
waarmede de opgerolde zeilen langs de roeden 
gebonden worden. 

stort (I) (uitspr. stàrt), znw. vr. Stootkant van 
een vrouwerok; de binnen langs de gehele 
onderrand aangebrachte strook van stevige 
stof, om de rok van onderen te versterken en 
beter te doen vallen (Krommenie). II Ik moet 
er de stort nog opnaaien, dan is-i (de rok) 
klaar. - In dezelfde zin in het Stad-Fri. 
st u(r)t kan t. V:gl. Hgd. st u r z, afgesneden 
stuk, stomp, gewest. ook een vrouwekleding-
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stuk, sluier, rok, en als technische term plat
geslagen metaal, blik, plaatijzer enz. (zie 
HEYNE, D. Wtb. 3, 902 vlg.). In de laatste zin 
vermeldt ook VAN DALE st 0 r t, onz., en ze'gt 
men in Oost-Fries!. st ö r t (KOOL MAN 3, 330), 
in W.-Vlaand. st u r t e, vr. (DE BO", 974). Vgl. 
ook Gron. s t ö r t v 0 11 e n (stortvouwen), een 
soort van plooien (MOLEMA 409). 

stort (II) (uitspr. stàrt), znw. onz. Stuk land dat 
gebruikt wordt om bagger of modder op te 
storten. Synon. stortgrond. - Bij VAN DALE is 
het woord in dezelfde zin vr.; in Brabant en 
Antwerpen wordt het m. gebruikt (SCHUER

MANS 686). 
stortdeel (uitspr. stàrtdeel), znw. vr. Bij olie

molens. Een plank waarlangs de (lijn)koekel! 
bij het laden naar beneden storten, glijden. 
Tegenwoordig maakt men hiervoor meestal 
gebruik van een goot (de koe ken g oot). 
Vgl. de aanhaling op DRAAG DEEL. 

stortebol (uitspr. stàrtobol), met hoofdtoon op 
stàrt), znw. Misdracht, miskraam. 11 Me wijf 
heb 'en stortebol 'ehad. - Evenzo elders in 
N.-Holl. - Vgl. STORTEBOLLEN. 

stortebollen (uit spr. stàrtobollo), zw. WW., intr. 
Over het hoofd buitelen (de Wormer). Weinig 
gebruikelijk - Vg!. de synon. stutelebollen en 
koppeltjetuimelen. II Wat ken die jongen toch 
lekker stortebollen. - Evenzo in W.-Fries!. -
Vg!. STORTEBOL. 

stortgrond (uitspr. stàrtgrànt), znw. m. Meestal 
in het meerv. Stukken land waarop modder 
wordt gestort. Hetz. als STORT IT. 

storting (uitspr. stàrtong), znw. vr. Zie de 
wdbb. - Ook: Het vloeien van bloed na afloop 
der bevalling, bij zwakke kraamvrouwen; 
vooral na het uitwerpen der nageboorte. II Ze 
heb 'en storting 'ehad en is nou heel zwak. -
Het woord wordt niet gebruikt in de zin van 
st 0 r t e bol, miskraam. Bij de 17de eeuwse 
Amsterdammers schijnt het echter die beteke
nis te hebben; zie de bij OUDEMANS 6, 613 
aangehaalde plaatsen. 

stortpan (uitspr. stàrtpan), znw. vr. In een olie
molen. De ijzeren pan waarin het gemalen 
zaad hoven het vuister gewarmd wordt el! die 
omgekeerd wordt om het meel door het kaar 
in de buien te storten. Zo genoemd in tegen
stelling met de t rek pan, die tegenwoordig 
meer in gebruik is en die bestaat uit een 
ijzeren ring, welke over de gladde ijzeren 
plaat, waarmee het vuister is bedekt, naar 
voren getrokken wordt en zo het meel in het 
kaar doet lopen. 

stoten, zw. ww.; vgl. OPSTOTEN. 

stoter, znw. m. Zie de wdbb. - Bij de papier
makerij. Stok met een blok hout aan het eind, 
waarmede de vilden in een kuip met water 
gestoten worden. Synon. Stoothout. Zie VILDE

STOTERSKUIP. 

stotersdikkertje, znw. onz.; zie DIKKER. 

stoterspondje (uitspr. stótorspàntjo, met hoofd
toon op pàn), znw. onz. Een koek van een 

stort - strander 

pond, die een stoter kost. Vgl. DUBBELTJES

PONDJE •. 
stout, bnw. Zie de wdbb. - Nog meermalen in 

de zin van vermetel, driest. II 't Is 'en stoute 
zeiler. Stoute sohippers varen bij storm toch 
met hoog zeil. Hij is 'en stoute zegger (iemand 
die alles durft zeggen). 

stouwmes, znw. onz. In een oliemolen. Een 
houten wig met handvat, die tussen de in een 
kas gezette (lijn)koeken wordt gestoken, om 
deze vaster te stouwen, zodat er ruimte komt 
om nog een of meer koeken op de rij te zetten. 

stoven, zw. ww.; vgl. AFSTOVEN. 

stover, znw. m. Zeker onderdeel van bruggen. 
Het woord is thans onbekend, doch was waar
schijnlijk een benaming voor de opstaande 
palen der brugleuningen. II Voort wort ver
booden ... eenige weelhouten ofte stouphouten 
vuyt te smaecken (smakken), ofte stoovers te 
breeken, by daege of by nachte, Hs. keur (aD 
1596), archief v. Westzaan (vg!. in een Oost
zaander keur bij LAMS 722 hetzelfde verbod, 
luidende: "En sal niemandt posten uyt-werpen, 
leenen breecken, by dage noch by nachte"). 
De weelen (bruggen) sullen alle tijdt met 
stooversende zyplancken aan weedersijde 
moeten wellen verzien, Hs. keur (aD 1680), 
aldaar. 

straal, bijw. In de uitdr.s tra a I in de win d, 
met de wind bijna recht tegen. Synon. krap in 
de wind. II We zeilen straal in de wind. Nê 
Zaandijk heb-je straal in de wind. - Ook in 
andere dergelijke toepassingen in de zin van 
vlak, juist. Synon. bot. II Hij spoog 'em straal 
in zen gezicht. Ik gaf 'em 'en slag straal op 
zen ogen. 

straat, znw. vr. Daarnaast soms st ree t. Zie 
de wdbb. II Die kinderen lopen aldeur op 
street. 

straatje-bekeur, -betip, znw.; zie STEENTjE

BEKEUR. 

straatmadelief, znw. vr. Meisje dat veel langs 
de weg loopt. - Ook elders bekend. 

straffen, zw. ww. Zie de wdbb. - Soms in 
scherts voor opeten. II Ik zeI die boontjes wel 
ers straffen. 

strak, bijw. In verkI. s tra k kie s. De vorm 
st rak s is, gelijk in de meeste tongvallen, 
ongebruikelijk. - a) Aanstonds, zo meteen. II 
Ze komt strak terug. Ik zei 'et strak wel doen. 
Wacht maar tot strakkies. - b) Zoëven. II Ik 
heb er strak ook al 'eweest. Hij was strakkies 
niet thuis. 

strakjes, bijw.; zie STRAK. 

strand, znw. onz. Hetz. als strandhout; zie 
aldaar. 

strander, znw. m. Benaming voor arme lieden 
die aan de molens komen vragen om brand
hout of eetbare waar. Aan houtzaagmolens 
laat men hen wat afval van hout bijeensprok
kelen (vg!. STRANDHOUT), aan pelmolens krijgen 
ze een "scheppie" meel of gort (vg!. STRAN

DERSGORT). II Geef die strand er maar 'en 



strander - streng 

kippie hout. - Het woord is ongetwijfeld afge
leid van st r a n den (Gron., Oost-Fri. 
s tra n d jen; zie MOLEMA en KOOLMAN), zich 
door de zee aangespoelde zaken toeëigenen, en 
vandaar: heimelijk kleinigheden wegnemen. 

strandersgort, znw. vr. In pelmolens. Gort van 
mindere hoedanigheid die men aan arme 
mensen weggeeft. Zie STRANDER. 

strandhout, znw. onz. Ook wel st r a n d ge
noemd. Bij houtzagerijen. Afval van hout, dat 
gewoonlijk voor brandhout wordt weggegeven. 
Zie STRANDER. II 0, dat's strandhout. Geef 'em 
maar wat strand. 

strang, bnw.; zie STRENG 11. 
streek, znw. m. Strijkhout, om maten af te 

strijken. Synon. strekel. 
streekt, bnw. In de uitdr. s t ree k tem a a t, 

maat die van boven met de streek is afge
streken; zie verder op KOPT. - St ree k t is 
eigenlijk het verl. dee1w. ges t ree k t, zonder 
ge-. 

streen, znw. vr. Verk!. st ree n t je. Streng. 
Thans alleen aan enkele oude mensen bekend. 
II Haal ers 'en paar strenen gêren. Wat is dat 
streentje in de tis (verward). 28 El band, 2 
volle stukjes dito, 150 streene stopgaren, 3 
ponds, . .. 8 pond stopgaren, 200 streenen 
dito, 1 doosje veters, Hs. invent. (Krommenie, 
aO 1796), provo arohief. - Evenzo bij de 17de
eeuwse Hollanders. II 't Is een garentje als een 
sijt, wel trouwen sy spint wel ras. Waar haalje 
de streentjes, op de Nieuwendijck of in de 
Halsteegh? BREDERO, Spa. Brab. 1306. Vg!. 
ook VAN VLOTEN, Ned. Kluchtsp." 3, 74. - Het 
woord is ook elders in dialecten nog bekend; 
zie b.V. VAN DALE en OPPREL. ZO reeds in het 
M:n!. strene. VgI.Hgd.strähne, strähn. 

streep, znw. vr. Zie de wdbb. - St ree p 
hou den, rechtuit lopen; meestal in toepas
sing op een dronkaard. II Hij ken gien streep 
houwe. Hou streep! 
Ook als benaming voor stukken land, die lang 
en zeer smal zijn. IJ Van custinge van coep 
van landt, groet omtrent twie maden off 
weynioh myn, gelegen aen vier strepen, Hs. T. 
49, fO 4 rO (Krommenie, aO 1582), provo 
archief. Twee streepen landts leggende inden 
ban van Westzaenen, Hs. T. 50, fO 13 V O (aO 
1598), aldaar. Die plas mit die twee langhe 
strepen (in de ban V. Westzaanden), Hs. T. 
118, f O 54 V O (aC 1564), aldaar. Engel Aller
den, genaemt de Streepen; Engel Kees Heyn
nen, de noorder-(suyder-) streep, Maatb. As
sen:d. (aO 1635). De Lange Streep (stuk wei
land op de Koog). - Evenzo elders in N.-Hol!. 
I1 Aelbrecht Gillis zone I strepe doir siin 
hofstede (onder Beverwijk, 13de e.), Hs. v. 
Egmond, fO 35 voo - In Fries!. in dezelfde zin 
st r i p e (vg!. HALBERTSMA 476 op b 0 u w
st r i p e). - Zie verder de samenst. BIJL-, 
HOEP-, KOGGERS-, NELKE-, NOL-, SCHOTE-, TIMP
STREEP. 

street, znw. vr.; zie STRAAT. 
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strek, znw. Hetz. als strekel 3. 
strekel, znw. m. Zie de wdbb. - 1) Strijkhout, 

stok waarmede bij het meten van graan, zaad 
enz. de maat van boven wordt gelijkgestreken. 
Synon. streek. I1 1 Schepel, 1 Halvsohepel en 
Strekel, lnvent. pelmolen (Koog aO 1793), 
Zaan!. Oudhk. - Evenzo reeds bij HADR. 
]UNlUS, Nomencl. 241 a: "Hostorium, radius, 
lignum teres, quo mensurae aequantur, 
AI(amannis) Streichholz, streiche, Bel(gis) 
Strijekstock, streeckel". Ook elders belkend. 
2) Scherper, aanzetter van een zeis. Zo ook 
elders (VAN DALE). 
3) Mal, model, waarnaar iets wordt gemaakt; 
vooral bij metselaars, molenmakers en tim
merlieden. Synon. strek. II De molensalonder 
wijt wesen drie en dertich voeten, na de 
strekel te meten, Hs. bestek watermolen (aO 
1634), archief V. Assendelft. Dat bovenwie1 
sal groot wesen thien voet na de strekel te 
meten, idem. M1en sal de Mr. Timmerluyden 
leveren diameters ofte strekels tot die wie Is, 
met patroonen vande kammen ende staven, 
we1cke patronen ende mallen gemaect sullen 
werden by Jan Adriaensz. Leechwater inde 
Ryp, idem. - Zo ook elders in N.-Hol!. 1I Dat 
niemant binnen deser stede voortan zall 
moeten deckpannen backen noch maicken, dan 
alleen nae den yseren pan die an tstadthuys 

. ..int openbair ghehangen zall worden, 
wairnae . .. de panbackers een vorm zullen 
laeten maicken, opten canten met yser be
slagen. Ende zullen die panbackers laeten 
maicken eenen yseren streeckel ten eynde de 
pannen duer tslyten van den streeckell niet te 
dunn vallen (keur V. Hoorn, aO 1550), Wfri. 
Stadr 2, 145. 

stremmeling, znw. vr.; zie STREMMELS. 
stremmels, znw. onz. De thans nog slechts aan 

enkele bejaarde lieden bekende oude N.-Holl. 
vorm van s t rem s el. Eertijds als benaming 
voor gestremde melk, klontermelk; ook 
st rem mei i n g geheten. I1 Klonter-melk, 
anders Stremmeling ... ; wat ter zijden geset 
zijnde, klontert de Melk, makende StremmeIs 
tot Kase ... en goet Boere-way, SOETEBOOM, 
S. Arc. 264. - Evenzo bij andere 17de-eeuwse 
N.-Holl. schrijvers. 11 De wijn dat's een zo 
nobelen sap, 'T smaaktme als stremmelis uit 
een nap, J. BARENTSZ, Klucht V. Buchelioen 
(ed. 1655), 4. 

stremmen, zw. ww. Zie de wdbb. - In de zin 
van stollen is het verl. deelw. 'e s t rom m e 
of 'stromme (de Wormer). 11 't Vet is 
'estromme. - Vgl. STREMMELS. 

streng (I), znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als 
naam van verscheidene stukken land. In deze 
zin eertijds manlijk en onzijdig. 11 Item ellen 
streng bi Armeghart Dedden hofstede (onder 
Assendelft, 13de e.), Hs. V. Egmond, fO 11 voo 
Item een streng dat 1eghet bi Luddolfs, aId. 
fO 12 rO. Jan Claesen Ryael, ... genaemt de 
strengt, Maatb. Assend. (aO 1635). De Streng; 
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het Strengetje (landerijen onder Oostzaan). -
Ook elders in Kennemerland. 11 Een ende 
strenghes after dien krooht... Twee deel 
strenghes af ter dien krochte, Hs. v. Egmond, 
fO 13 rO. Zo ook heet een weg onder Heems
kerk de Streng en een andere Oosterstreng; 
vgl. Kaart v. d. Uytw. SI. 16. 

streng (11), bnw. en bijw. Daarnaast st ra n g. 
Zie de wdbb. 11 'En strange winter. Valt u het 
lyden hier somtyds wat strang en bang, 
SCHAAP, Bloemt. (ed. 1724), 255. - In deze 
vorm ook elders bekend. 

strengelen, zw. WW.; vgl. BEENTJESTRENGEL 

DOEN. 

stribbeling, znw. vr.; vgl. STRUBBELING. 

striem, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook van de 
smalle strookjes mager in stukken spek enz. 11 

Er is gien striempie mager in dat spek. 
strijden, st. ww. Zie de wdbb. - Ook van het 

onaangename, weeë gevoel in het lichaam, dat 
aan onpasselijkheid vooraf gaat. 11 'Et streed 
in me. Je kenne je niet zieker voelen as wan
neer 'et zo strijdt. 

strijfje (uitspr. straifie), znw. onz. Strengetje. 11 

'En strijfie garen. 'En paar strijfies zijd. 
strijkbank, znw. m. Bij de kuiperij. Een soort 

van bank met een schaaf in de schuinge
plaatste balk die het bovenvlak vormt, en 
waarover met de gekloofde vatduigen wordt 
gestreken om de kanten van die duigen gelijk 
te schaven. 

strijken, st. ww. Ook: verminderen, afnemen, 
wijken; van pijn enz. 11 0, mijn hoofdpijn 
strijkt al. As je maar in de reuring (drukte) 
benne, zeI je kiespijn wel strijken. - Vgl. 
VERSTRIJKEN, en zie de volgende woorden. 

strijker, znw. m. In molens met lopende stenen. 
Een gebogen hout, dienende om het zaad dat 
gemalen wordt telkens weer onder de stenen 
te strijken. In oliemolens onderscheidt men de 
g rot est r ij k e r, die het meel onder de 
binnensteen strijkt, de keu n i n g sst r ij k e r, 
die het onder de buitensteen sohuift, en de 
jon gen, die het zaad onder het bereik der 
andere strijkers brengt. Een vierde strijker is 
de a f 10 p er (zie ald.). - Elders spreekt men 
van a a n s t rij k e r (Groot Alg. Mooienb. I, 
bI. 2 en pl. 11). - Ook: het hout waarmede de 
zen (zeis) gewet wordt. Synon. strekel. 

strijkbout, znw. onz. Bij de papiermakerij. Een 
der houten waarmede de stof, die onder de 
maalstenen wordt fijngemalen, zo nodig meer 
onder de stenen wordt gebracht. 

strijklap, znw. m. Bij het "zetten" van de 
vrouwenkap. De zijden lap waaronder het 
haar verborgen wordt, vóór het opzetten van 
de ondermuts. 

strijklint, znw. onz. Bij het "zetten" van de 
vrouwenkap. De wollen band om het haar 
weg te strijken, die bevestigd wordt vóór het 
aandoen van de strijklap. 

strijkvijl, znw. vr. In een houtzaagmolen. Een 
soort van grote vijl (soms in een blok be-

streng - strobos 

vestigd), om de punten van de zaag gelijk te 
maken. 11 2 Strijkvijlen met zetters, Invent. 
houtzaagmolen (O.-Zaandam, aO 1809), Zaan!. 
Oudhk. - De zetters dienen om de punten om 
en om te zetten, rechts en links te buigen. 

strip, bnw. Hetz. als strips; zie aldaar. 11 Wat 
benne me lippen strip. Hij het strippe lippen. 

strips, bnw. Ruw, gebarsten, gesprongen (van 
de huid); meestal ten gevolge van koude. Ook 
st ri p. Synon. sproos. 11 Van dat lopen in de 
oostenwind krijg-je stripse lippen. - In de 
Beemster gebruikt men het woord in de zin 
van stijj, stram, kreupel, van een paard dat 
moeilijk gaat (BOUMAN 104). - Vgl. STRIPSIG

HElD. 

stripsigheid, znw. vr. Het ruw zijn van de huid. 
Zie STRIPS. 11 Eerst was 'et wat stripsigheid in 
zen gezichtje (van een kind), maar 'et is uitslag 
'eworre. 

stroef, bnw. Zie de wdbb. - Een s tr 0 eve 
na c h t, een onrustige nacht (van een zieke). 
Synon. een stompe nacht; zie STOMP. 

stroetel, znw. m. en vr. Hetz. als st 0 e t e 1. 
Dreutel, dom en onhandig persoon. 11 Zo'n 
stroetel! 

stroffelen (uitspr. strofjob), zw. ww., intr. 
Struikelen (de Wormer). 11 Ze stroffelde over 
'en stien. 'Et peerd stroffeit. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 104) en in het Stad-Fri. 
O. Volkst. 2, 182; WASSENBERGH). - Elders 
vindt men st rob bel e n, s t r u b b el e n in 
deze zin; zie DE JAGER, Freq. 1, 721. 

stront, znw. vr.; vgl. POPPESTRONT. 

stronthoop (uitspr. strontoop), znw. m. Zegsw. 
't W a a i t s t ron t hop e n van d e d ij k, 
het waait zeer hard. 

stro, znw. onz.; zie een zegsw. op VARKEN, en 
vgl. SLUIKSTRO. 

strobos, znw. onz. Zegsw. H ij iso pee n 
s t rob 0 s kom e n a a n d r ij ven, gezegd 
van iemand die uit de Iuoht is komen vallen, 
dio onbekend en zonder fortuin zich ergens is 
komen vestigen, gelukzoeker. Evenzo elders in 
N.-Holl. 11 Het past hem althans niet, daar het 
iedereen te Edam bekend is, dat hy aldaar op 
een Stroobos is komen aandrijven, en dat Ger
brand Lolkes hem het geld tot het koopen 
van zijn Apoteecq heeft opgeschoten, Schuyt
praatje 12. - Bij oudere Holl. schrijvers vindt 
men st r 0 wis in plaats van st rob 0 s. 11 Jy 
bint van Twent en Drent op een stroowis 
komen dryven, BREDERO, Spa. Brab. 1014. Zo 
menige Poep en Knoet, die hier op strowis
schen zijn komen gedreeven, hebben 'er zelf 
weytse naamen en wapens gegeeven, BERNAGIE 

in Ned. Kluchtsp.", 3, 232. Nu geeft mijn man 
stuursohe geziohten aan die vrienden, die van 
haver tot gort Hollanders zijn, en niet op een 
,stroowisch kwamen aandrijven, WOLFF en 
DEKEN, Com. Wildschut 3, 25. - De zegsw. is 
stellig zeer oud en ,komt dan ook reeds in 
oudere verzamelingen van spreekwijzen voor. 
Vgl. b.V. SARTORIUS, Chiliadis sec. I, 92: "Hy 
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is hier op een st'l"oo-wisoh komen drijven" (ook 
Chil. primo VIII, 46 en Chil. tert. I1, 45); 
eve11lZo bij WINSCHOOTEN, Seeman 300, TUIN

MAN, Spreekw. 1, 152, enz. Men vergelijke de 
bekende Angelsaksisohe sage van koning 
Scéaf, die als kind komt aandrijven in een 
schip zonder riemen, terwijl zijn hoofd rustte 
op een schoof van korenaren (GRIMM, D. 
Mythol. 3, 391; Béowulf vs. 4), een teken dat 
de knaap uit het dodenrijk kwam. Zo bestaat 
in verschillende streken ook nog het geloof 
dat de heksen bosjes stro als vaartuig ge
bruiken (v. D. BERGH, Wdb. d. Ned. Mythol. 
288; DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 2, 234). 
Vgl. voorts het gebrurk om de dode op een 
schoof stro te leggen (b.v. in Westfalen; vgl. 
MOESTE 57 en SIMROCK, Mythol.5

, 292) of met 
een stroband te omwikkelen (vgl. Gids 1893, 
IV, 13), en dat van een bos stro naast de deur 
van het sterfhuis te plaatsen (b.v. op Zuid
Beveland; vgl. Navorscher 2, 371). 

stroken, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: aan 
paren wandelen, bij een bruiloft. Vroeger 
maakte na de maaltijd de gehele bruidsstoet 
een wandeling door het dorp. Voorop gingen 
de strooistertjes, dan kwamen de ouders van 
weerszijden, daarna het bruidspaar en daar
achter de verdere genodigden, allen twee aan 
twee, de mannen met lange pijpen, de bruid 
(en soms ook de ande're vrouwen) met een 
boeket. Soms had deze wandeling niet alleen 
op de trouwdag plaats, maar ook op de eerste 
en tweede zondag der geboden. 'Vhans is het 
s t rok e n in onbruik. Het was ook elders in 
N.-Holl. (althans in Waterland) gebruikelijk. 
Vgl. SCHELTEMA, Mengelw. IV", 282, en 
SCHOTEL, Zeden 47. - Volgens Navorsc11er 7, 
321 verstaat men onder st rok e n ook de ge
meenzame wandeling van een vrijend paar; 
indien deze opgave juist is (BOUMAN nam haar 
niet over in zijn Volkstaal), moet men daarin 
de oudere opvatting van het woord zien. Bij 
de 17de-eeuwse Hollanders is stroken zeer 
gewoon in de zin van strelen, liefkozen. 

strooien, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook: 
verliezen. 11 Ik heb me zakdoek 'estrooid. Pas 
op dat je niks uit je mandje strooie. Je het je 
knippie (beursje) toch niet 'estrooid? Sch. t. W. 
275. - Het woord is in deze zin in geheel 
N.-Holl. zeer gebrurkelijk; vgl. Taalgids 2, 122 
en 6, 310. 

stroom, znw. m.; vgl. DOORSTROOM. 

stroop bol, znw. m. Bol brood, met stroop door
bakken (Zaandam). Vgl. STROOPBROOD. -

Evenzo kent men in Friesland s t r 0 0 p
b 0 lts jes. 

stroopbrood, znw. onz. Een soort van week 
brood, waarvan hel deeg met stroop vermengd 
is, en dat aan schoot jes (zie aId.) van 8 stuk
ken verkocht wordt. Het wordt alleen tegen 
feestdagen gebakken. 11 Mit Sintereklaas ver
kopen de bakkers krenteplassies en stroop
brood. 
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strooplikkers, znw. m.; steeds in het meerv. 
Benaming van zekere plant. Tasjeskruid., Lat. 
CapselIa bursa pastoralis. Zie synon. op LEPEL

BLAD. 

strooptaai, znw. vr. Balletje van gekookte 
stroop. Zie verder TAAI. 

strooptoet, znw. vr. Een mond waar stroop aan 
zit. Zie TOET I. 11 Foei wat heb-je 'en stroop
toet, gaan je ers gauw wassen. 

strop, znw. m.; vgl. TOOISTROP. 

stropen, zw. ww.; vgl. OPSTROPEN. 

stropig, bnw. Slof, slordig, niet geheel in orde, 
,.smerig". 11 't Is 'en bietje stropig van 'em, 
dat-i me dat geld nag altijd niet terug'egeven 
heb. 

stroppen, zw. ww.; vgl. OPSTROPPEN. 

stroven, zw. ww.; intr. en trans. - 1) Intr. - a) 
Van het water. Stuiven, als stof opwaaien, bij 
harde wind. Synon. in rook staan, melen. 11 

'Et water strooft. Kijk de Zaan ers streven. 
Voere met onsz veedschuyt op Amst(e)rdam, 
,hadde op onsz weromreys seer harde wint 
uyten S.-Weste, soodat water stroofde, Journ. 
Ca es koper, 10 Febr. 1694. Buydig (weder) 
woey dat twaat(e)r strofde, aid., 28 Juli 1706. 
In ruimer opvatting vindt men het woord in 
de volgende regels van een W.-Friese dich
ter uit de 17de eeuw, nl. voor wegstuiven, van 
personen. 11 (Er is sprake van de wakers bij 
Jezus' graf:) Wat was u, dat ghy vreesend' 
vloot Van Ohristi graf, ghy God-verachters? 
Veltvluchtigh wierd'je weghgejaecht, Men sagh 
u van malkander strooven: 0 ange (bange) 
Wacht! RHIJNENBURGH'S Vreughdebergh, 2, 74. 
b) Van rieten daken. Stukwaaien, doordat de 
wind er onder komt en het riet uit elkaar doet 
gaan. In deze zin thans verouderd. 11 Aen de 
Westzijde (te Zaandam) wierden wel acht 
Saegmolens door de wind geheel omgeworpen, 
en de meeste verbroken ... , meniohte van 
Schoorsteenen storten ter neder en de Daken 
worden gestrooft, Huysen en Schuuren waren 
verset, doen men des morgens op saoh, N.
Hall. Ontrust. 89. 17 Ditto een seer harde 
storm uyten S.W., zoodat de daken strofde; 
dogh op den avont doodtstil, Journ. Caes
koper, 17 Febr. 1681. In deese storm op den 
13 wayde veel scoorteene (schoorstenen) af en 
veel dacke stroofde, aId., 13 Jan. 1682. - Zie 
OPSTROVEN. - Volgens Taal- en Letterb. 2, 65, 
kent men op Marken st r u i ven in de zin 
van stormen; deze omsohrijvülg is waarschijn
lijk niet juist, daar het woord wel synon. zal 
zijn met Zaans stroven (a of b). Te Rinde
loopen verstaat men onder st ree uwe het 
afwaaien van de pannen van het dak (ROOS JEN, 

Merkwaardigh. V. Hindel. 93). - Vgl. ook Vla. 
st r u i vel e n, Oost-Fri. st r ü fen, Hgd. 
st r ä u b en, te berge rijzen, overeind gaan 
staan (van haren), enz.; zie de wdbb. en DE 

JAGER, Freq. 1, 729. 
2) Trans. Roven. Thans verouderd. 11 Gelijk 
een Weeuw' die haar Gemaal doet missen, Soo 
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sucht het Landt, wiens boesem soheen te 
splissen Door 't wreed gebied van der Mara
nen (Spanjaarden) hooft, Diens trots ontsaJgh 
haars Vryheidts luister stroaft: Sijn qua 
inborst die doet hem wreetheidt plegen, bij
schrift der prent van de in 1649 te Warmer ge
houden optocht ter ere van de Munsterse 
Vrede (vg!. HONIG, Studien 1, 120). - Zo eer
tijds ook elders in N.-Holl., blijkens het znw. 
st r 0 ver, rover, vrijbuiter. II (Aan Mich. de 
Ruyter op zijn tocht naar de Middellandse 
Zee:) U kielen vernielen De Roovers en 
Stroovers Van dat gewest, c. RHIJNENBURGH'S 

Vreughde-bergh 2, 108. - Vgl. bij MOLEMA 3 a: 
af st r u i ver, iemand die een ander meer 
afneemt dan billijk is, en in een brief van de 
Staten v. Friesland (einde 16de e.), aange
haald bij FRUIN, Tien jaren", 116: "van het 
stadig rooven en struyffen bevrijd". 

strubbeling, znw. vr. Geharrewar, onenigheid, 
ongenoegen. Bijvorm van st rib bel i n g; zie 
de wdbb. II 't Is niet helegaar zonder strubbe
ling of'elopen. Dat kon nag wel wat strubbe
ling geven. - De vonm s t r u b bel i n g is ook 
hier en daar elders bekend, b.v. in de Neder
Betuwe en te Deventer (0. Volkst. 1, 178; 
DRAAYER 40 b), en komt ook bij oudere schrij
vers voor (DE JAGER, Freq. 1, 718). 

struif, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als naam 
voor allerlei slap toebereide spijs. II Struif 
moet je met 'en lepel eten. - Ook in samenst., 
b.v. bes s est r u i f, bessensap met meel of 
sago tot een brij gekookt. - Zo spreekt men 
ook van kar n e meI 'k s est r u i f, karne
melk met meel en eieren, en stroop (of suiker); 
synon. karnemelksdikje en saffie. - Eertijds 
heete deze spijs ook v e rl are n st r u i f. 

struinen, zw. ww., intr. Daarnaast zelden st r u
ne n. Rondsnuffelen, zoeken of men iets van 
zün gading kan vinden, en vandaar ook: 
kleinigheden kapen. 11 Ze loopt altijd te 
struinen. Zit niet zo in die laad (lade) te 
struinen. - Evenzo elders in N.-Holl. (zie 
BOUMAN 104: st run en), alsook, in de vorm 
st run e n, in Friesl., Gron. en Oost-Friesl.; 
vooral in Friesl. ook in de zin van ter sluik 
ronddwalen, om iets te beloeren (zie SCHEI.

TEMA, Mengelw. IV", 57 vlg. en 193; DIJKSTRA, 

Uit Friesl. Volksleven 1, 198; MOLEMA 411 b; 
KOOLMAN 3, 347 a). St r u i n e n komt ook in 
oudere Hall. geschriften voor, b.V. bij VAN 

VLOTEN, Ned. Geschiedz. 2, 1 (uit het Geuse
liedtboek): "Alloopt de vos veel struynen, sijn 
hol wort nu te leeoh, met hem ist daerom 
gheen deech". - Het woord is één met Mhd. 
s tri u n e n, snuffelend rondlopen. - V gl 
GE STRUIN en de samenst. NA-, OM-, ROND

STRUINEN. 

strunneken, zw. WW., intr. Te kssendelft ge
bruikelijk naast st u n nek e n (zie aldaar). 
Druk bezig zijn. II Ze is altoos an 'et strunne
ken. 

stud deren, zw. ww., intr. Koken en braden, 

stroven - stuipen 

eten klaarmaken. Hetz. als steuren; zie aldaar. 
I: De dag voor 'et feest was ze druk an 't 
studderen. 

stug, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook: luste
loos, zich ongesteld voelende. I1 Ik was guster 
de hele dag stug, maar ik ben nou weer beter. 
"Is 'et Vhuis goed?" "Ja, maar Piet is 'en 
beetje stug." Ik voel me zo stug. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. Magaz. 3, 
SIS). - Vgl. STUGGIGHEID. 

stuggigheid, znw. vr. Lusteloosheid, ongesteld
heid. Zie STUG. II Hij is van stuggigheid te 
bed 'ekropen. 

stuiken, zw. WW., trans. Zie de wdbb. - Bij 
timmerlieden. Van balken, planken enz. Met 
de uiteinden tegen elkander plaatsen, vast 
aaneen doen sluiten. II De d,elen van 'en vloer 
warre om de andere op dezelfde onderlegger 
'estuikt (d.i. verscherft, opdat de naden niet 
naast elkaar zullen komen). Het stuycken van 
de vloerstucken (die op het bovenste tafel
ment sullen leggen) sal altoos drie voet over 
die blockeels komen, Hs. bestek watermolen 
(aO 1634), archief v. Assendelft. Item de wech 
in de Crommenier heyt met goede vaste aerde 
op te maecken... ende deselve wech ~e be
leggen met goede stercke houten breet ten 
minsten 14 duym wel vaste entde sterck ge
spijckert, ende dicht tegen den andere aen te 
stuycken, met goede vaste onderleggers, Hs. 
keur (aO 1659), aldaar. - Vgl. STUIKING, STUIK

NAAD. 

stuiking, znw. vr. Bij timmerlieden enz. Het 
stuiken, de plaats waar twee stukken van een 
houtverband enz. tegen elkaar stoten. Zie 
STUIKEN. II Een Spoorwiel met ... Arme van 
goet eyken hout, dik 6 à 9 duym, de Vellinge 
(velgen) van ypen hout, dik 5V2 duym en breet 
71/ 2 duym; op de Stuykinge van de Vellinge te 
maaken plaatjes, die daar ingelaaten en met 
spykers en boutjes wel vast te spijIe, Gedr. 
bestek moddermolen (aO 1736), archief van 
Zaandam. 

stuiknaad, znw. m. In de bouwkunde. De naad 
die gevormd wordt door twee in verband ge
legde planken, balken, stenen dekstukken enz. 
Zie STUIKEN. 11 De timmerman moet zorgen 
dat de stuiknaden van 'en vloer verspringen. 
- Ook elders bekend. 

stuip, znw.; vgl. STUUP. 

stuipekop, znw. m. Bubbekop; nurks, onaange
naam, niet meegaand mens. 11 't Is zo'n stuipe
'kop. - VgI. STOOPS. 

stuipen, st. ww., intr. (alleen in de tegenw. tijd 
gebruikelijk). Bij molenmahrs. Buigen, een 
hellende stand aannemen; van de molenas, die 
steeds schuin geplaatst wordt. II De as stuipt 
niet genoeg. Die wintpeulu sal een weynich 
inkanten (naar de binnenkant schuin aflopen) 
voort stuypen vande as, Hs. bestek water
molen (aO 1634), archief v. Assendelft. - Bij 
oudere schrijvers is s t u i pen zeer gewoon in 
de zin van buigen van personen (meestal in de 
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uiMr. s t u i pen en n ij gen of 5 t u i pen 
en b u i gen), vgl. b.v. bij ROEMER VISSCHER, 
Sinnepoppen 17: "Hulpe van buyten komt te 
spade 'Of te vroegh, en ooek moet men daer 
veel om verdragen, veynsen en daneken, met 
stuypen en nijgen". Zie vel'der OUDEMANS 6, 
647 vlg. en Tijdschr. 9,88. In Vla. is stui
pen (s t up e n) nog gewoon (DE Ba, SCHUER
MANS). - Zie verder STUPELEN. 

stuis, bnw.; zie STUITS. 
stuit (I), znw. vr. Daarnaast (in de bet. 1 en 2) 

st u ut. - 1) Het onderste deel van de rugge
graat. 11 Hij is op zen struutje 'evallen. - Vgl. 
STUTELEBOLLEN en OPSTUTELEN. 
2) Bochel, hoge rug. 11 Hij heb 'en stuit. -
Ook: iemand die een bult heeft, gebochelde. 11 

't Is 'en stuut. 
3) Homp, afgesneden of overschietend stuk 
van iets. - a) Van brood. In de verk!. 
s t u i t j e inzonderheid het eerste of laatste 
stuk, het korstige einde van een bol. 11 Wat 
heb-je me '·en dikke stuit 'egeven. - Een 
stuitje brood. Geef mijn 'et stuitje maar. -
Een 0 uwe bak ken s t u i t, overdrachtelijk 
ook gezegd van iets dat onaangenaam is, een 
akelig werk. 11 Jasses, dat's ok 'en ouwebakken 
stuit. - Ook elders in N.-Holl. is een st u i t je 
een "endelkorstje" (Taalgids 1, 296). Vgl. ook 
STUITKANT]E en STOET. - Evenzo spreekt men 
van een s t u i t jek a a s, een homp met een 
stuk korst er aan, het laatste overschot van de 
kaas. 11 Ik heb liever 'en stuk uit de midden, 
as zo'n stuitje. 
b) Van hooi. Het afgestoken gedeelte van een 
klamp of berg hooi. 11 Je moete die stuit an de 
kanten wat toedekken, aars bederft je hooi. 
Zo, je hooi is al ver heen; er staat na,g maar 
'en klein stuitje. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(BOUMAN 104). In Krommenie en Assendelftt 
(ook in W.-Friesl.) spreekt men van een 
s t u i t mis voor een hoop mest. 
4) Een hoop, een grote hoeveelheid. 11 Hij heb 
'en stuit geld. Ik heb guster 'en goeie stuit 
hooi 'ekocht. - Vgl. BULT. 

stuit (II), znw. m. Zie de wdbb. De plaats waar 
iets stuit. 11 Vier akkers weiland, liggende op 
de Stuit van de Watering te Wormerveer, Ver
koopbiljet (aO 1854). Vgl.: "de navolgende 
akikers op 't stuiten van de Watering", idem. -
Zie ook STUITING. 

stuitblok, znw. onz Bij oliemolens. Een der ge
metselde blokken of teerlingen onder de 
grond, waarop de voor- en naslagsblokken 
komen te rusten. Zie Groot Volk. Moolenb. I, 
pl. 20 en 22. - Ook in volmolens vond men 
st u i tb I ok ken onder de komblokken (de 
blokken waarin de volkommen zijn aange
bracht); vg!. aid. I, pl. 23 en 24. 

stuiten, zw. ww. Zie de wdbb. - Van de hei in 
een oliemolen. Dreunend op het blok neer· 
komen en opspringen. 11 De haai stuit niet; der 
is zeker 'en bart (barst) in. - Van personen. 11 

Hij wil niet stuiten (zijn slechte levenswijze 
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niet veranderen; van een dronkaard enz.). -
Van spijzen. Tegenstaan. 11 Bot is 'en lekker 
eten, maar 'et stuit je zo gauw. - Zegsw. Hij 
st u i t ni e t ve u 1, hij heeft niet veel te be
duiden, er valt niet op hem te roemen. EveI1iZo 
bij WOLFF en DEKEN, Will. Leevend 7, 361: "Ik 
had. .. altoos een hoop ryke lui's kinders 
meê, die niet veel stuiten". Elders in N.-Holl. 
zegt men ook: er val t n iet vee I 0 p te 
st u i ten, op te roemen (Taalgids 1, 296). Zie 
KIL., en OUDEMANS 6, 648. - Vgl. STUTEN I, en 
zie STUIT IT, STUITBLOK, STUITING, STUITNEUT 
en STUITS. 

stuiting, znw. vr. Meerv. st u i tin g s. Bij vis
sers. Een strook afgespoeld land, waar het 
water overheen vloeit, en dus een soort van 
klip; soms ook kunstmatig gevormd. De paling 
houdt zich bij voorkeur bij zulke s t u i tin g s 
op; zij zijn dus gezoohte plekken om paling
fuiken uit te zetten. - In een dergelijke be
tekenis vindt men in Enkhuizer keuren st u i t. 
11 Niemandt sal vermogen des Winters by be
sloten Water over 't ~s te visschen, dan aen 
de gepermitteerde W,uren ende Stuyten, op 
poene van veertIgh Waterponden, H andv. v. 
Ench. 344 b (17de e.). Op bI. 345 b is ook 
sprake van "Stuyt-fuycken" waarmede waar
schijnlijk netten als de Zaanse g I u u r (zie 
aldaar) bedoeld wOl'den. 

stuitkantje, znw. onz. De eerste of laatste snede 
van een brood; punt. Zie STUIT I, 3 a. 11 Ik zeI 
dat stuitkantje wel opeten. 

stuitneut, znw. vr.; zie NEUT 2. 
stuits (uitspr. stois), bnw. en bijw. Onbesuisd, 

voortvarend, ruw in zijn bewegingen. 11 Wees 
nou niet zo stuis, aars breek-je de koppies nag. 
't Is 'en erge handige meid, maar ze is wel 'en 
bietje stuis. - Vgl. STUITSIGHEID. 

stuitsigheid, znw. vr. Daarnaast st u i z i g
hei d. Onbesuisdheid, voortvarendheid. Zie 
STUITS. 11 Jij ook, mit je stuisigheid, je zelle 
nag alles breken. Ik wou, dat ik je die stuizig
heid ofleren kon. - Voor deze vorm s t u i z i g
heid veJ1gelijke men grozigheid van 
groots, N.-Holl. groos. 

stuiven, st. WW., intr. Zie de wdbb. - Wat 
s t u i f t het, gezegd als iemand zit te bluffen 
of veel drukte heeft. 11 Nou, nou, wat stuift 
'et! - Ook wel (met de woorden van een 
bekend drinkliedje): Wel foei, wat stuift dat 
meel, en dat gaat deur je keelgat heen en dat 
Igaat deur je keel (men krijgt het benauwd van 
dat gebluf). 

stuiversdoosje, znw. onz. In de uitdr. Hij ken 
wel in 'e n st u i ver s dos i e, gezegd van 
iemand die in grote angst zit, die zioh zo 
klein maakt dat hij wel kruipen kan in een 
doosje, bestemd om stuivertjes in te bewaren. 
Vgl. DUITSDOOS]E. 

stuizigheid, znw. vr.; zie STUITSIGHEID. 
stuk (I), znw. onz. Daarnaast stik en soms 

STEK (vooral in de bet. c). Zie de wdbb. - a) 
In 't algemeen. 11 Mag ik 'en stik koek? Een 
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stick ongesneden linnen, Hs. (Wormer, aO 
1722), provo archief. Vermits gy wel de 
sterkste bent, soo sal 'et heel wel met u gaen, 
blijft maer vast op u stik!ken staen, SCHAAP, 
Bloemt. 84. - Elders in N.-Holl. spreekt men 
van een sti'kke weegs, een eind weegs 
(Taalgids 1,295). 11 So vong (vond) iok tuysent, 
een stickweegs uys huys een knoppeldoeck, 
BREDERO, Griane, vs. 30. - Vgl. BEELT-, BROEK-, 

DOMINEE-, KOETS-, MAAN-, POORT-, SLEES-, 

SPUIT-, TOON-, VIERDUIT-, WANG-, ZETELSTUK. 

b) Van Land. II Het stuk van den oliemolen de 
Kaver; het voorstuk (en het achterstuk) van 
den pelmolen de Albram (weiland in ·het Oost
zijder-veld), Verkopingsbiljet (aO 1891). Het 
Losse stukje (zeker stuk weiland onder Oost
Zaandam). - Willem Knaep, een hofstede 
ende eene sticke onder Wmaem Aven huse 
(Assendelft, 13de e.), Hs. V. Egmond, fO 11 rO. 
Item een sticke bi Heynetiaens bloke. Item 
een sticke landes bi Gheyen Warbouts hof
stede, aId., fO 11 voo Twe stexokens lants, ge
legen inden banne van Westzanen, Hs. T. 49, 
fa 8 VO (aO 1582), provo arOhief. - Vgl. BULLE-, 

FLAB-, HOOI-, HUIS-, KEIZERS-, KERF-, KLAMP-, 

LEGER-, MIDDEL-, MOSTERD-, NONNETJES-, PRO

VEN-, VETESTUK. 
c) Van brood. Een snee brood, boterham. 11 

Geef me nou me st~kken maar, dan gaan ik 
vlakken (slapen). Hè wijf, wat 'en dik stek. -
Een dub bel d s tik, een flinke snee brood 
met kaas en roggebrood er op, in tegenstelling 
met een st i 'k of enk e l.cl s tik, d.i. alleen 
wittebrood of alleen roggebrood (met boter en 
kaas). Zie ook PEETMARIE- en SUIKERSTIK. -

Evenzo elders in N.-Holl. 11 Soo haest als 
Joris uyt den bedt is opgestaen, En sijn Ikleede
ren properlijck heeft aengedaen,... Spoedt 
hem tot het scbappra en snijdt een stick, Al te 
met wel drie of vier vinger dick, ROEMER 
VISSCHER, Brabbelingh 35, 1. 10k en kon niet 
eten, Had hij niet me egeten, Sneed' iek ien 
stick, en smierdet click, Wy beten beet aen 
beten, Dan hy, en dan weer iek, BREDERO, 
Werken 3, 240. Het Iykt nog wel met u: zoo 
een stuk in de Vuist, zoo lang gy dat nog zo 
doet, komt het my voor, dat gy den Doctor 
nog niet van noden hebt, Vlugtende Ban
queroetier 64. - S tu 'k en st i k in deze zin 
zijn ook hier en daar elders in HoU., Zeel., 
Overijs., Drente en Friesl. bekend (zie OPPREL 

85 b; Taalgids 3, 169; 4, 45; Taal- en Letterb. 
3, 51; HALBERTSMA 478). - Vgl. ook de vol
gende woorden. 

stuk (11), bnw. Daarnaast st i k. Stukkend, 
kapot. 11 De klap van me pet is stik. 

stukkebakje, znw. onz. Daarnaast st i k k e
b a k kie en s t e k k eba k kie. Hetz. als 
stikkebordje; zie aldaar en vgl. BAK. 

stukkebordje, znw. onz. Daarnaast st i k k e
b 0 r d j e en stek k eb 0 r d j e. Klein bord, 
ontbijtbordje. Zie stuk I, C. 

stukkebuul, znw. m. Daarnaast st i k k e b u u I 

stuk - stupel 

en s t e k k e b u u 1. Zakje waarin men zijn 
boterham bergt (van werkvolk, boeren en 
schoolkinderen). Synon. stukkezak. Zie STUK 
I, c en vgl. BUUL 1. 

stukkedief, znw. ffi. Daarnaast s t i kk e die f 
en s t e 'k k e die f. Bij molenikneoht5. Brood
dief, iemand die een ander zijn boterhammen 
wegneemt. II As-i gien stikkedief is, leet ik me 
hoesten. - Ook in de uitdr. "Ik heette nog 
liever stikkedief" (t.w. dan dat ik zo'n malle 
naam had). 

stukkend, bnw. Daarnaast s tik ken d. Zie de 
wdbb. II Ik heb 'en stikkende broek. 

stukke zak, znw. m. Daarnaast st ik k e zak en 
st e k k e zak Hetz. als stukkebuul;zie aldaar. 
II ]ik zeI me stukkezak maar meenemen; ik 
kom niet thuis eten. 

stulp, znw. vr.; vgl. STOLP. 

stunnek, znw. m. en vr. Iemand die stunnekt, 
onhandig bezig is, sul. Zie STUNNEKEN. II Kijk 
zo'n stunnek eris! 

stunneken, zw. ww., intr. Bezig zijn, redderen, 
in de weer zijn. Synon. strunneken. II Wat 
ben-je weer an 't stunneken. Deer is heel wet 
(wat) at te stunneken, eer 'et zo veer (ver) is. 
- Ook: op onhandige wijze bezig zijn, dreute
len. II Kijk die meid weer es stunneken: je 
doene net verkeerd om! - In W.-Friesl. be
tekent st u n nek en in het geheim bezig zijn, 
zoeken, struinen. II Wiat stunnek jij daar toch 
(0. Volkst. 2, 176). - Vgl. STUNNEK en BE
STUNNEKEN. 

stuntelen, zw. WW., intr. - a) Met onvaste tred 
gaan, gebrekkig lopen. II Kijk die ouwe man 
eris lopen te stuntelen. Een ander (kindt) 
komt op stelten an, die stuntelt als een 
droncke man, en deese singht en d'ander 
springht, Saender Bloeme-stralen 177. - Even
zo eLders in N.-Holl. (Navorscher 7, 321). In 
Overijs. kende men eertijds st u n ter e n in 
de zin van sloven, heensukkelen (volgens HAL
BERTSMA in Overijs. Alman. V. 1835; zie DE 
JAGER, Freq. 2, 634. 
b) Onhandig bezig zijn, dreutelen. 11 Wat 
ken-je toch stuntelen! - V~. BESTUNTELEN en 
GESTUNTEL. 

stuntelig, bnw. en bijw. Gebrekkig. Zie STUN

TELEN. II Ja, dat gaat zo: ouwe mensen worre 
stuntelig. Een stuntelige ouwe vrouw (die in 
alles geholpen moet worden). Hij loopt tegens
woordig zo stuntelig. - Evenzo elders in N. 
-Hall. II Om ons onze stuntelige diensten ook 
nog af te trogelen, worden zy onze vrienden, 
WOLFF en DEKEN, Wil!. Leevend 5, 138. Als de 
derde klerk eens uitviel, - wat gebeuren kan, 
daar hij oud en stuntclig wordt, MULTATULI, 
Max Havelaar, 1, 35. 

stup, znw. vr. Walstoep (nooit van de st 0 e p 
van een huis). Weinig 'gebruikelijk 1I De meid 
is in de stup an 't vaten doen. 

stupel, znw. m. Stapeltje turf, in de veende
rijen. Ook tu r f s t u pel. II Nadat de turf 
'estoken is, wordt ze halfdroog op stupels 



stupel- suikerstuk 

'eleit om verder te drogen. - Zie STUPELEN TI, 
en vgl. STUUP. 

stupelen (I), zw. WW., intr. Struikelen en te 
gelijk vallen. 11 Hij stupelde over 'en stien. Pas 
maar op, dat je uiet stupele. - Ook over
drachtelijk. 11 Hij is 'estupeld (b.v. van iemand 
die voor een examen is ,geza;kt). - Evenzo 
elders in N.-Holl., ook in de VOl'm st u i p e-
1 e n. Hs. Kool vermeldt het woord ook in de 
zin van omkomen in de oorlog, sneuvelen, 
sneven. 11 Indien de Bout-lust (lust om te 
schieten) yemandt quelt, Hy sy niet langh een 
dreygher (talmer), Treck met het Vogel-Roer 
te Veldt, Daar stuypelen Snip en Reygher, 
CORN. MAERTSZ., Stichtelyke Gesangen (ed. 
1661), 358 (Hoogkarspels Lofzang). - Op Urk 
wordt st u pel e n gezegd van oude mensen 
die niet goed en flink meer kunnen lopen, of 
van kleine kinderen die dit pas begjnnen te 
leren; vandaar ook st u pel a a r, iemand die 
gebrekkig loopt (Taal- en Letterb. 6, 44). -
Zie STUIPEN. 

stupelen (U), zw. WW., trans. In veenderijen. 
De halfdroge turf op stapeltjes zetten. Zie 
STUPEL. 11 Ze benne an de turf te stupelen. 

sturen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. en vgl. een 
zegsw. op KIND. - Ook: zich met alles be
moeien, zijn raad opdringen, de zaken in de 
door zichzelf gewenste richting drijven. 11 Ze 
wil altijd in 'en anders huishouwe sturen. Je 
moete niet zo sturen; ik heb zelf ook me ver
stand. 

stut, znw. m. Zie de wdbb. - Ook van de brede 
bundels zonnestralen, die zich soms onder de 
zon vertonen en waarop deze schijnt te rusten. 
11 De zon staat op stutten: we krijgen dus 
Noordenwind. - Op st u t, op stelten, in be
roering, in verwarring. Synon. op stok. \1 De 
hele boel is op stut. Je make alles op stut. -
Vg1. KUIPSTUT en STUTTEN Il. 

stutblok, znw. onz. Bij de houtzagerij. Een stuk 
hout, dat bij het spannen der zagen tussen de 
zaag en de stijlen wordt geplaatst, om onge
lukken te voorkomen. 11 De man, die wij bezig 
vonden met het spannen van zagen, gebruikte 
,het stutblok niet; dat deed ,hij eerst, zei hij, 
wanneer hij merkte, dat er wat zou gebeuren, 
Arbeids-enquête (aO 1891), 749. 

stutelebollen, zw. ww., intr. Over het hoofd 
buitelen, kopjebuitelen. Synon. koppelt je
tuimelen. VlgJl. STUIT (I), 1, en Ned. bol, 
hoofd. 11 Hij ken zo lekker stutelebollen. Die 
kerel doet deer stuteleboUe, Sch. t. W. 276. 

stutten (I), zw. WW., trans en intr. Stuiten, 
tegenhouden (Assendelft). 11 Ik kon me gank 
(vaart) niet stutten. De dokter ken 'et bloed 
niet stutten (stelpen). Pas op de graaf (spade), 
je stutte op 'en stien. - Vroeger ook elders in 
de Zaanstreek. ij Verklaringe ... nopende 't 
stutten van de Approbatie van 't Accoort van 
Separatie (nI. tussen \Vestzaanden en West
Zaandam), Priv. v. Westz. 478. Die we1cke ... 
tot hem seyde, loopt ghy heen aen de Ed: 
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Groot-Mog: Heeren Staten, ende keert of stut 
de Separatie ... Waer op de voorsz. Jan 
Jansz. met dito Dirck Dircksz. is ghegaen ende 
't selve hebben ghesocht te stutten, aId. 479 
(aO 1644). Het WlOImer Veer dat stut geen keer 
(weet van geen ophouden, gaat steeds vooruit), 
en doet hoe langer nooh hoe meer, Saenl. 
Wassende Roos 27. - Zo ook elders in N.
HoU. I1 Den wint dan ... gaf zulkken gewel
digen vlucht, dat 'er Igeen houwen noch stellen 
aan was, nooh geen middel om de omlopende 
Molen wieken te stutten, zulks dat ontrent ten 
half elf uuren des avonts den brant daeT in 
quam, LEEGHWATER, Kl. Chrono 17. 

stutten (11), zw. ww., intr. Steunen op iets. Zie 
de wdbb. 11 Voor 'en heipaal is 18 voet lang 
'enog, den (dan) stutten ze in 'et zand. - Ook 
van de zon; hetzelfde als: de zon staat op 
stutten (zie STUT). 11 De zon stut. 

stuup, znw. vr. Bochel, bult (Wijde-Warmer). \I 
KUk, die man heb 'en stuup. - Vgl. STUPEL. 

stuurbak, znw. m. Op een binnenvaartuig. De 
vierkante "koker" op het achterschip, waarin 
de stuurman staat. De stuurbak ,kan met een 
luik gesloten worden. 

stuurbalk, znw. m. Op een binnenvaartuig. De 
balk met gaten waarin het roer wordt vast
gezet. VgI. STUURPEN. 

stuurpen, znw. vr. Op een binnenvaartuig. De 
peil in de helmstok van het roer, waarmede dit 
vastgezet kan worden als de schuit een tijdlang 
in dezelfde richting kan voortzeilen. Men zet 
dan het roer op de pen. Evenzo in FriesI. -
Synon. slagpen. 

stuut, znw. ID.; zie STUIT I, 1 en 2. 
sudde, znw. vr.; vgl. RIETZUDDE. 

sudderen, zw. WW., intr. Daarnaast z u d der e n. 
Sissen, pruttelen, snerken; van spijs die te 
braden of te koken staat. Synon. snidderen, 
sniederen, sniesteren, snudderen, zeulen. 11 De 
koffie suddert. De brij begint al te zudderen. 
- Ook overdraohtelijk. 11 We zellen die zaak 
nag maar wat sudderen lêten. Het suddert nog 
al zo heen (dat loopt nogal rond). - Aldus in 
geheel N.-Holl. (BOUMAN 104; Taalgids 1. 
290). alsook elders; zie DE JAGER, Freq. 2, 634 
vlg. - Vgl. OPSUDDEREN. 

suiker, znw. vr. Daarnaast z u i k e r. Zie de 
wdbb. - VigI. s u ik e r d e (d.i. gesuikerde) 
b 0 11 e n op BOL I, 1. 

sUikerding, znw. onz. Zeker gebak. Een stuk 
sinterklaasgoed, speculatie, suikergoed. 11 Mag 
ik nag 'en suikerding? - In verkI. s u i k e [
dink i e, klein suikerwerk, bruidsuikers, lek
kers. [1 Haal ers 'en ons suikerdinkies. - VgI. 
voor de vorming TAAIDING. 

suikerstuk, znw. onz. Daarnaast s u i k ers tik. 
Een beschuit met boter en suiker. VgI. STUK 

J, c. De 'beide buurvrouwen die bij de beval
ling tegenwoordig zijn en verdere bezoekers 
van een kraamvrouw worden getrakteerd opeen 
broodje met muisjes en op suikerstukken. Het 
woord is thans weinig 'gebruikelijk. 
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sulder, znw. m. Benaming van zekere touwen 
in een pelmolen; zie op BIJTER. 

sulleken, zw. WW., intro Sullen, glijden op een 
ijsbaantje of op de platgetreden sneeuw. 11 

Kom jongens, sulleken! 
Sullen, znw., meerv. Naam van een paar stuk

ken land onder Assendelft. Ook: deS u I les, 
en tegenwoordvg deS u 11 e n sen genaamd. 
Het is laag, week land, dat lilt als men er op 
danst. Omtrent de oorsprong van de naam is 
niets met zekerheid bekend. 11 Die cullen, Pol
derl. Assend. 1 fO 108 rO (aD 1600). Die halve 
zullen, 307 roe, aid. Il fO 111 rO (op dezelfde 
blz. nog eens: "die halve Clillen", eveneens 
307 roeden; de c werd dus als ç uitgesproken) 
(aD 1600). D'sulles van Florisven; d'2 sulles 
op de Blocksloot in de Hemme, aid. IX fO 444 
VO (aO 1657). De Sullensen, Verkopingsbiljet 
(aD 1885). 

sum, znw. m. Vrijer. Alleen bij de lagere 
standen. 11 "Hoe gaat 'et mit je sum, Geert?" 
"Lekker, hoor!" Trijn ,heb nag gien sumo 
Lekkere sum, geef me nag 'en zoen. 

summel, znw. m. en vr. Iemand die langzaam 
is, sukkel, teut. Zie SUMMELEN. 11 Wat ben-je 
toch 'en summel; is je werk nou nag niet of? 

summelaar, znw. m. Hetz. als summel; zie 
a:ldaar. 

summelen, zw. WW., intro Sammelen, teuten, 
langzaam bezig zijn. Synon. semmelen. 1I Sum
meI niet zo mit je eten. As je weer zo sum
mele mit je goed (kleren) te zoeken, mag-je 
niet mee. Vgl. SUMMEL, SUMMELAAR, SUMMELIG 

en GESUMMEL. 
summelig, bnw. en bijw. Teutig, langzaam, 

traag. Zie SUMMELEN. 11 Zo'n summelig kind 
neem ik niet weer mee uit wandelen. 

Suren, znw.; zie ZURING. 

swan, znw. ID.; zie ZWAN. 

swannot, znw. m. Naaste gebuur. Een thans 
sedert lang verouderde rechtsterm. 11 S w a
ni t s-w et. Als eenigh gesobil valt, dattet 
genoth van 't land roert, 't selve werdt by drie 
de naeste Swaennots, dat is te seggen, de 
naeste Gebruykers wederzyds, 't sy die Eyge
naers syn ofte niet, afgedaen, ende by Schepe
nen vonnis ge confirmeert, Handv. v. Assend. 
250 (16de e.). - Het woord is één met Ofri. 
S wet nat, buurman; van s wet b e, grens, en 
n ft t, Ned. n oot (in spe e 1 n 0'0 t, v e n-

sulder - swijdig 

noot enz.), genoot. Vergelijk ook ZWET. 

Swansbod, znw. vr. (?) Naam van een stuk land 
onder Westzaan. Thans onbekend, doch 
zonder twijfel een stuk rietland waarin zwanen 
nestelden. VgI. ZWAN en BOD Il. 11 Noch die 
Swansbodt, leggende in Piet :Meyen braeck, 
Hs. (aD 1643). 

swens, bijw. Sinds. Synon. sond. Het woord is 
thans bijna verouderd. li Swens me broer in 
Alkmaar weunt, zien ik 'em niet veu!. Swens 
tien jaar 'eleden heb ik 'em niet 'espr'Üken. 

swiet (I), bijw. Flink, voordelig, voorspoedig. 11 

Dat gaat swiet (het loopt vlot af, gaat als van 
een leien dakje). 'Et staat er niet swiet om 
(het ziet er niet rooskleurig uit). Zijn zaken 
gaan niet erg swiet (niet voorspoedig) .. - In 
andere verwante betekenissen (buitengewoon, 
zeer, veel enz.) is het woord ook in het N. en 
N.O. van ons land en aangrenzende streken 
bekend (zie MOLEMA 414 b; GALLÉE 44 b; 
KOOLMAN 3, 384 b; enz.). S wie t is waar
schijnlij'k identiek met OfrÏ. s w î th e, Osaks. 
s w î d e, hevig, sterk; vgI. Tijdschr. 3, 118 en 
FRANCK op ge z win d. - Zie ook SWIJDIG. 

swiet (II), znw. In de uitdr. s wie t s I a a n, 
bluffen, pralen, pronken, groot vertoon 
maken. I! Kijk i nou ers 'en swiet slaan en i 
heb gien rooie duit! - Evenzo in Friesland, en 
in Overijsel en Gelderland (GALLÉE 44 b; 
Noord en Zuid 3, 384). 

swijdig, bnw. Veel, talrijk, sterk in aantal. 
Thans veroudeI'd. 11 Soo heeft men geoor
deeldt dat al 'het swijdige gewapent volk en 
(sic) op dese gelegentheyt niet van no ode was 
tot groote kosten aldaer te verblyven, SOETE

BOOM, Ned. Schout. 349. - Evenzo bij andere 
17 de-eeuwse Holl. schrijvers. :1 Daer na volgt 
een zwijdige nasleep van Koopvaerdy-schepen, 
bestaende in duisenden van Vaertuygen, die 
alles na voeren, wat tot het Leger vereischt 
wordt, v. D. HEIDEN, Schip-breuk 63 (eveI1lZo 
64: het swijdig gesleep van hoeren; bij de 
legertros). Je moet weten daer 'hanght een 
swijdigh geld aen, al ist da jyder weynig naer 
vraegt, v. PAFFENRODE, Hopman Ulricl! (ed. 
1661), 26. - In Fries!. is s w î d i g, veel, sterk, 
geweldig, nog bekend. V gl. verder bij KIL. 

s win d i g h, vetus, multus, magnus; s w i n
di g h v 0 I c k, popu~us frequens, copiosus. 
Zie voorts SWIET I. 
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taai - taak 

taai (1), bnw.; zie t a a i esp ij k ers op SPIJKER, 

en t a a iep 0 p op TAAI-TAAI. - Zegsw. Zo 
t a a i a S ho n del eer, zeer taai. 

taai (I1), znw. "r. Vierkant suikerballetje, babbe
laar, kokinje; SOITl8 plat en soms jn de vomn 
van een kussentje. Vooral noemt men zo de 
zw art eta a i e n, die van gebrande stroop 
worden gemaakt en daarom ook s t r 0 0 p
t a a i e n heten. D eta a i e n bak s ter trekt 
van de gekookte stroop lange repen en knipt 
die dan in kleine stukjes. 11 Haal ers 'en dub
beltje taaien. Ik hou meer van zwarte taaien 
as van witte. - Taaien treJkken, over
drachtelijk: zeer langzaam, temend spreken; 
ook van iemand die men de woorden uit de 
keel moet halen. 11 W:at is tante Uut weer an 
'et taaien trekken. Kind, zit toch niet zo taaien 
te trekken; praat wat gauwer. - Ook: dralen, 
talmen, in 't a1gemeen; b.v. als een meisje 
bij het touwtje-springen lang talmt met in
springen. 11 Ik schei er uit mit jou: jij trekke 
zukke taaien. - Ook elders in N.-Holl. heten 
zulke balletjes t a a i e n. Te Zwolle spreekt 
men van: een taaie (Taalgids 3,170). - Vgl. 
TAAIE BAKSTER, -TREKKER, -ZAK. 

taai (lIl), znw. onz.; zie TAAI-TAAI. 
taaibakker, znw. m. Koekbakker, die taai-taai 

bakt; zie TAAI-TAAI. 
taaiding, znw. onz. Verkl. t a a id i n kie. Kleine 

koek van taai-taai (zie aldaar). 11 Koop maar 
'en taaiding van 'en cent. Met Sunteremaarten 
kriJgen de kinderen, die an de huizen zingen, 
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centen of taai dinkies. - Evenzo in Friesland. 
taaiebakster, znw. vr. Vrouw die taaien bakt en 

verkoopt. Zie TAAI II. 
taaietrekker, znw. m. Ook t a a i t rek k e r. 

Daarnaast t a a iet r e 'k s ter, vr. Iemand die 
langzaam en temend spreekt. Zie TAAI II. 

taaiezak, znw. m. Dubbele zak, die over de 
schouder gehangen wordt, zodat voor en 
achter een eind naar benden hangt, en waarIn 
de taaienbakster haar taaien heeft, als ze haar 
waar langs de huizen gaat venten. Zie TAAI 11. 
- Bij vergelijking wordt ook een vrouwehroek 
wel t a a i e zak geheten. 11 Wat hangen deer 
'en taaieza'lcken. 

taaigoed, znw. onz.; zonder meerv. Hetz. als 
taai-taai (zie aldaar). 

taai-taai, znw. onz. Bij verkorting ook wel 
t a a i genoemd. Zekere soort van bruine, zeer 
taaie koek, die van roggemeel en stroop ge
bakken wordt in de vorm van het sinterklaas
goed (speculaas). Tegen St.-Nicolaas worden 
ook grote poppen van dit deeg gebakken, die 
dan als vrijsters en vrijers aan de kinderen 
worden 'gegeven. Deze poppen van taai-taai 
heten ook t a a iep 0 p pen of t a a i e v r ij
s ter S, ter ondersoheiding van de S u i k e r d e 
pop pen, die van suikergoed (speculaas) zijn 
geba<kken. - T a a i-t a a i is ook elders in N.
Holl., en te Zwolle bekend; vgl. Taalgids 3, 
172. 

taaitrekker, znw. m.; zie TAAIETREKKER. 
taak (I), znw. vr. Zie de wdbb. - Bij de papier-
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makerij. De hoeveelheid papier die per dag
taak kan worden gemaakt en die dus verschilt 
naar de soort, de grootte en de zwaarte van 
het papier. 11 Een Taack (van wit schrijf
papier) heefft negen Riemen en yder Riem 
vierhonderd en taghtig BIaaden, zijnde bij 
gevoLg een taack vierduyzend driehonderd en 
twintigh blaaden; dogh werd een taak ge
reeokend op vierduyzend en viel'honderd blaa
den, zijn alzo taghtig blaaden voor ',t ver
scheuren, Hs. (18de e.), verz. Honig. Een taak 
van grauw papier heeft 960 vellen, idem. Ter 
Comparüie ... van witte Papierrnakers ... (is) 
bepaald, dat door ieder Kuyp niet meer mag 
gemaakt worden dan 7 Taak per week, Joum. 
Jacob Honig, 23 Juni 1801. Mits dat de 
sohepper zooveel papier inde schuur brengt 
als de taaken groot zijn, Hs. (einde 17de e.). 

taak (11), znw. Zeker visgerei (?). Thans onbe
kend. I1 Sohuyt, Net, Tou, Taeck, ende het 
Gereetschap van dien, mitsgaders het Kaer 
met die gevangen Visch (Oostzaanden, aO 
1614), LAMS 315 (ook 316). 

Taandijk, znw. m. Naam van het stuk dijk dat 
zich uitstrekt van Krommeniehom tot Wor
merveer. Zogenoemd naar het daaraan 
staande t a a n h u i s, dat thans een boer
derij is. 

taat, znw. vr. Vader. Thans weinig gebruikelijk. 
Synon ate. 11 Is je taat thuis? 't Is an mit taat 
en mem: ze zoenen mekaar op 'et matje (ge
zegd als twee personen bijzonder lief tegen 
elkaar zijn). - Soms ook wordt een kleine 
jongen met t a a taangesproken; v.gl. Ned. 
b a a sj e, ven t,k ere I, enz. 11 Wel, taat, wat 
heb-je je moddig 'emaakt. - Het woord is ook 
elders in N.-Roll.bekend (Taalgids 1, 296; 
Navorscher 7, 321; BOUMAN 105). 11 Loop jij 
ten eersten, maid, om nae jouw taet te kaiken, 
en zeg, dat hij terstond moet ,komen, BARTE

LINK, Beemsterkermis 5. Thans wordt het 
vooral in de vissersdorpen nog gehoord; vgl. 
WINKLER, Dialecticon 2, 13. Te Egmond zegt 
men t a a t, op Sohokland en Urk t a t e 
(t a 0 te), op Marken en Terschelling t a. -
Vgl. LURKETAAT. 

tach, bijw. en voegw.; zie TOCH. 

tad, znw. vr. - 1) Todde, vod, lap. 11 Wat is dat 
'en tadje. Gooi die tadden maar weg. - Eer
tijds ook: i erna n d b ij cl eta d den v a t
ten, hem bij de kladden krijgen, beetpakken. 
:: (Het bleek dat deze vrouw kleren gestolen 
had), daerom by de tadden gevat, wierdt 
geleydt op 't hooft van 't Amsterdamsche 
Veer, N.-Holl. Ontrust. 158. - Het woord 
'komt ook bij verschillende 17de-eeuwse Holl. 
schrijvers voor; zie OUDEMANS 7, 1 en DE 

JAGER, Freq. 2, 652 vlg. - Vg1. TADDERIG. 

2) Smerig wijf. il Zo'n tad: je zouwe der mit 
gien tang an raken. - Ook in deze zin in oude 
HolI. kluchten; zie t.a.p. - Vgl. TOD. 

tadderig, bnw. Ook ta t ter i g. Vuil, smerig. 
Zie TAD. 11 't Is zo'n tadderig wijf. - Vooral 

taak - takkebon 

ook van hoofdhaar gezegd, dat er raar, ver
ward, smerig uitziet; vgI. PODDEHAAR en Eng. 
toa d, pad. 11 Wat heb die boer tadderig haar. 

tafel, znw. vr.; vgl. BORG-, DRANK-, GARSTEL-, 

KUIP-, SLAG-, UITSNIJ-, VERLEESTAFEL. 
tafelet (uitspr. táfaZet, met hoofdtoon op let), 

znw. onz. Meestal in verkl. taf e let j e. 
Snoep tafelt je, stalletje, vooral op de kermis. 11 

"Hoe groot was de kerremis?" "Zoveul spul
len, zoveul draaimolens, zoveul kramen en 
zoveul tafeletjes." Er was ok 'en tafeletje ruit 
loert (leverworst). - In de zin van plank die 
aan draagbanden vóór het lichaam hangt (om 
koopwaren op te zetten) vindt men het woord 
reeds in een ,keur van Hoorn uit het jaar 
1538. 11 Diegheen die hem ... generen wil 
(met brandewijn te tappen), sal mitten brande
wijn int openbaer staen voor zijn deur mit een 
tafel ... , of mit een tafelet by der strate om
dragen ende anders nyet, Wfri. Stadsr. 2, 128. 
- Bij de 17de-eeuwse Hollanders vindt men 
taf e 1 e t in de zin van notitieboekje; zie 
DE VRIES, Warenar 217, en OUDEMANS 7, 4. Ook 
KIL. vermeldt het woord. 

tafel koek, znw. m.; zonder meerv. Een soort 
van platte, brosse koek, die in rechthoekige 
stukken (bladen) gesneden wordt, en het meest 
gelijkt op janhagel. 11 Haal even 'en paar 
blaadjes tafelkoek. 

tak, tussenw. Uitroep bij verschillende kinder
spelen, als de "man" een der spelers takt of 
vangt; zie TAKKEN. 11 Tak! zie zo, nou ben jij 
de man. Een, twee, drie, tak! (bij het krijger
tje spelen krijgt de gepakte drie tikken voor 
hij "er bij" is). - Vandaar ook als bnw. Ge
takt, er bij, bekeurd. Synon. tip. 11 Je benne 
tak. Wie bij 'et touwtje-springen tak is, moet 
draaien. Vgl. tak voor't pokes op POKES. 

takel, znw. m.; vgl. BORGTAKEL en BOKKETAKEL. 

taken, zw. WW., trans. Krabben (Oostzaan). I1 

"Hoe kom-je an die krabben in je gezicht?" 
"De kat het me 'etaakt." Moeder, hij taakt 
me. - Vgl. TAKKEN. 

takkebon (uitspr. takkabàn, met hoofdtoon op 
tak), znw. onz. (en vr.?). Bij vissers. Vlecht
werk van takken of takkebos, dat dicht bij een 
stuk land in het water wordt gelegd, om vis 
te vangen. Vgl. BON 4 en LEGER. 11 Met geen
del'hande visgereedschap, nogt met sinck
schuyten, tackebonnen, dobbers ofte iets wer
gelyckx, Hs. keur (Warmer, aO 1729), archief 
v. Worm er. Dat ... niemant sich sal hebben 
te vervorderen omme. " in den Delft, Sluys
slooten, Sluys-tochten, Slooten of eenige Wate
ren, te leggen of ,te laten leggen een1ge Takke
bonnen, hoe genaemt, als alleen die ... Inge
landen syn tot tien morgen Lands (sonder 
minder), welke een Takkebon sullen mogen 
leggen, die twintig morgen Lands heeft, twee 
Takkebonnen, en soo vervolgens ... , als mede 
dat niemant.. .eeruge Takkebon sal mogen 
leggen en ophalen, als aen en op syn e)'lgen 
land, . .. op poene dat die... bevonden sal 



tukkebon - tandtrekken 

worden ... Takkebonnen te hebben leggen ... 
strydende met dese Keur sal verbeuren een 
boet van 42 's Heeren schellingen, en daer en 
boven het Takkebon met het Vischwand, waer 
mede het selve gevangen wordt: wordende 
mede wel expresselyk verboden dat niemant, 
behalven den Eygenaer, by of in de gemelde 
Takkebon sal mogen vissohen met eenige 
Schakels of ander Vischwand, veel minder in 
gemelde Takkebon te stooten, of de Visch 
daer uyt te vangen, mede op deselve boete, 
Handv v. Assend. 356 (aO 1766). - In dezelfde 
zin vindt men bij LAMS 651 tak k e bed (zie 
op VISBON). 

takken, zw. ww., trans. Grijpen, beetpakken, 
vangen. I1 De dief is 'etakt. Ik zeI zien, of ik 
die musk takken ken. Der benne zoveul 
vliegen in de kamer: je magge wel ers an 'et 
takken gaan. - Zo ook in de af jacht op de 
vraag: ,,(Moeder,) wat doet uwe deer (daar)?" 
"Apevlooien takken; zeI jij 'et steertje vast
houwe?" - Inzonderheid bij het krijgertje 
spelen. 11 De man moet de anderen zien te 
takken. Ik 'heb je 'eta kt (gegrepen en de nodige 
tikken gegeven, zodat je er bij bent). - Ook 
overdrachtelijk. 11 Wlacht maar, ik zeI je wel 
takken (wel krijgen, wel vinden, het verdiende 
loon geven). - Ook bij KIL. vindt men 
t a c ken in de zin van langere, deprehendere 
en van arripere, apprehendere, captare etc. 
Het woord behoort bij het in de Middel
eeuwen en de 17de e. gebruikelijke ww. 
tak e n, grijpen, wegnemen (vg!. Taalk. Bijdr. 
1, 265; OUDEMANS 7, 5; DE VRIES, Warenar 95), 
dat in Friesl. en Oost-Friesl. nog algemeen 
bekend is, en dat identiek is met Eng. tak e, 
Onoorsoh tak a, Gat. t ê kan, grijpen, nemen 
enz. - Zie ook TAK, TAKKER, TAKKIE-DE-MAN 

en HONKIE-TAKKIE (op HONK), en vgl. TAKEN. 

takker, znw. m. Iemand die takt, inzonderheid 
bij verschillende vangspelen. Zie TAKKEN. I1 

Hoeveul takkers benne der? - V gl. KNIJNF.

TAKKER en SCHAPETAKKER. 

takkie-de-man, znw. Zeker kinderspel. Krijger
tje. Zie TAKKEN. 11 Willen we takkie-de-man 
doen? - Te Noordwijk aan Zee heet dit spel 
tak keI e s s ie (Sch. t. W. 1, 260). - Ook bij 
verkorting tak kie genoemd. II Wie doet er 
mee takkie? 

tal, znw. onz.; vgl. DEIMTSTAL. 

talie, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook in de uitdr. 
't is een t a I i e van een wij f, een stevige, 
grote vrouw. - Zo ook elders in Holl. 11 

Hierom zegt men wel: het is een vierkante 
Koe, een drailje van een Koe, gelyk men van 
een breed en fors geschouderd en fier geheupt 
Manspersoon, ook wel Vrouwspersoon, zegt: 
het is eene vierkante kaerel, het is een draifje, 
een talie van een wijf, BERKHEY, Nat. Hist. 5, 
105. - Ta li e is hier waarschijnlijk het 
woord t a I i e, taille; vgl. BERKHEY, a.w. 3, 
989: "Een welgeschaapen Lichaam,... fier 
van gelaat, wakker van tred, weIgevoed van 
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Boezem, vast van M[ddel, mits:gaders sterk en 
rond van Heup. Dit is het weezenlyke sohoone 
van een fiksche Talie; en dit bezitten onze 
Noord- en Zuid.J1011andsche Vrouwen van 
natuure, maar zy bederven 't dikwils door 
kunst". 

taling, znw. m. Daarnaast soms tel ing. Zekere 
bekende watervogel, Lat. Anas crecca. Ook als 
geslachtsnaam Tee I ing. - Vgl. bij HADR. 

JUNIUS, Nomencl. 43 b: "Querquedula, Teeling 
Holland(is)". De vorm komt ook elders voor. 
Zie verder FRANCK op t a I ing. 

talmen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook: 
zeuren, zaniken, lamenteren. 11 Leg nie! zo an 
me hoofd te talmen. Die jongen talmt net zo 
lang totdat-i zen zin krijgt. Ze zit maar aldeur 
te talmen over de dood van der man. - Even
zo verderop in N.-Hioll. en in Oost-Fries!. 
(KOOLMAN 3, 390). Bij vroegere Holl. schrij
vers is het woord in deze zin zeer gewoon. 11 

Mijn vrouw ... talmt mij nooit aan 't hoofd, 
WOLFF en DEKEN, Com. Wildschut 1, 330. Zie 
verdere plaatsen bij OUDEMANS 7, 7, en vgl. 
Theuton2

• - Vgl. AFTABIEN. 

tampteien, zw. ww., trans. Plagen, lastig vallen, 
kwellen. Weinig gebruikelijk. 11 Hij zit altijd 
zen zusters te tampteien. Den Geheymsohrij
ver, die 't gerucht van dit voorneem, om hem 
over de turf tonnen te tanteyen, wel vernomen 
had, N.-Holl. Ontrust, 61.-Evenzo is in Gron. 
tam t ij er n, tem t ij e r n, plagen, mishan
delen. Vgl. Ned. tempteren (-tieren). 

tan, znw. vr. Meestal in verkl. ta n t je; in 
jongere vorm t a n net j e. Ook in samenst. 
bot e r-, but ter ta n(n e)t j e. Botervlootje, 
waarin de boter op tafel wordt voorgediend 
(de Koog). 11 Doen wat butter in 'et tantje. -
In de 17 de e. komt T a n voor als geslachts
naam te Jisp, doch dit kan ook een patrony
micum zijn. 11 Jan Jansz. Tan, Hs. (aO 1647), 
provo archief. - Ta n is synoniem met tij n, 
t ij nt j e (zie aldaar), doch of deze woorden 
verwant kunnen zijn, is niet duidelijk. - In 
Drechterland spreekt men van t a r <TI in de zin 
van tijn, wijd en ondiep tobbetje om de kopjes 
boter in te bergen. 

tand, znw. m.; vgl. BERETAND en BOTERTAND. 

tandekloker, znw. onz. Tandestoker. Zie KLO

KEN l. 
tandtrekken, zw. ww., intr. Leuteren, zaniken, 

zeuren. Vanwaar het znw. ta n d t rek k e r, 
iemand die leutert, beuzelpraat verkoopt. 
Thans verouderd. II Indien (de Heeren Staten) 
de hulp van haer eygen Lantsaten niet meer
der geacht hadden, als de lieden die sulks 
verre wegh werpen, sy en sou den desen als 
nootwendelijk niet hebben versocht, soo dat 
men daer uyt wel verstaen kan, dat dese tan
trekkers te onreoht seggen, dat het wijt van 
daer is, dat de verstandigen in den tijt van 
noot hen op dese ... Burgers souden hebben 
vertrouwt, SOETEBOOM, Ned. Schout. 109. -
Ta n cl t rek ken komt ook voor bij WOLFF 
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en DEKEN. 11 Zy gonzen (zeuren) en tandtrek
ken, en teemen zo lang, tot zy het waarom 
van het daarom weeten, Will. Leevend 5, 132. 
Vg1. ook Ned. Wdb. op getandtrek. -
M,isschien is t a a ie n t rek ken, zeuren, 
temen (zie TAAI IJ) onder invloed van het niet 
meer verstane ta n(d)t rek ken ontstaan. 

tandtrekker, znw. m.; zie TANDTREKKEN. 

tandvlees, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij timmer
lieden. De ruigte die aan ruwbewerkt hout 
blijft zitten en die later afgestoken en bijge
werkt moet worden. 11 Je moete dat tandvlees 
wat uit de sponning steken. Er zit nog tand
vlees an dat wiel. - Ook elders in een derge
lijke zin. ;1 Deze karbeels worden ook met 
pennen en schuine borsten bewerkt, weLke 
horsten gewoonlijk aan de buitenzijde 5 stre
pen buiten het werk uitkomen, het welk men 
dan tandvleesch noemt, HARTE, Molenb. 16 a. 

tannik, znw. m. en w. Vuilik, smerig wijf; ook 
gemene jongen of meid. Synon. tad, tiet. 11 

',t Is 'en tannik. Vieze tannik, zit je weer in je 
neus te pulken! 

tap, znw. Zie de wdbb. - Ook als naam van een 
stuk land te Assendelft. 11 Die Tap, Polderl. 
Assend. I fO 249 rO (aO 1600). 

tarf, znw. vr. Daarnaast te P>ssendelft ter f. 
Tarwe. 11 Een handje tarf. Kinderen houwe 
er van om tarf te kauwen. 6% Last tarff leg
gende in 't ,gem(elde) pakhuis, Hs. (Zaandijk, 
aO 1775), Zaan1. Oudhk. - Zo ook in samenst. 
11 Een stuk land ... genaamd de tarv-akker, 
Hs. (Warmer, aO 1765), provo archief. 

tarwe, znw. vr.; zie TARF. 

tast, znw. m. Zie de wdbb. - Bij boeren en vee
kopers. De greep' in een bepaald lichaamsdeel 
van een koe, inzonderheid in de vang (de 
plaats tussen achterpoot en buik, de holte aan 
beide zijden van het "jaar"), om de vetheid 
van het beest te beoordelen. 11 De volle tast 
is in de vang. Ze voelt dik in de tast. - Zo 
ook elders in N.-Holl. 11 Men voelt, men tast, 
men vaêmt het welgegroeide beest, men prijst 
het fijn gebeent', de fraeiheid van de leest, de 
diepte van de borst, de zagte en losse haren, 
de volheid van de tast, men onderzoekt de 
jaren, en hoe veel kalveren de koe heeft 
voortgebracht, BARTELINK, Beemsterkermis 21. 

tatterig, bnw.; zie TADDERIG. 

teef, znw. vr. Daarnaast tee f t, meerv. tee f
ten. Zie de wdbb. - Ook gemeenzaam voor 
vrouw of meisje, maar inzonderheid: gemeen 
wijf of helleveeg. 

teeft, znw. vr.; zie TEEF. 

teek (I), znw. vr. Ook sc hap e tee k. Daar
naast tee k t, en in de Wormer te e t. Schape
luis (vg!. BERKHEY, Nat. Hist. 8, 120. 11 De 
skêpen zitten vol teekten (teten). - Zie verder 
FRANCK op tee k. 

teek (11), znw. vr. en onz. Daarnaast tee k t. 
Eertijds ook tie k. Beddetijk, het bekleedsel 
van bed en kussens. 11 'Et teek(t) moet 'ewas
sen. Een tiek tot een bed en peuluw, Hs. 

tandtrekken - teelzaam 

invent. (Wormer, aO 1762), proVo arohief. -
Tee k is ook elders in N.-Holl de gewone 
vorm van het woord. 11 Bed-teeck ende Ser
vetten; . . . Tafel-Iaecken ofte Bed-teeck, 
Handv. v. Ench. 292 (linnenwevers-gi'ldebrief, 
aO 1614). Item Gertruit, van III beddenteeoken 
te nayen, Rek. v. Egmond fO 56 rO (aO 1389). 
- Zo ook in Fries!. - V'gl. FRANCK op tij k. 

teekje (uitspr. tékie), znw. onz. Een kort draadje 
gekleurde wol dat door breiende kinderen in 
de kous wordt gebreid als merkteken. Wan
neer het kind de kous weer ter ,hand neemt, 
dan begint het, meter een teekje in te maken, 
om te kunnen zien hoeveel het die dag ge
vorderd is. Soms laat men al die teekjes er 
in zitten, tot de kous af is. 11 (Als men een 
eindje wol overhoudt, zegt men:) Dat is nog 
net goed voor 'ell tékie. - Vandaar ook 
tee kie s wol (uitspr. tékieswàl), wol die 
men gebruikt om teekjes te maken. 11 Hier 
heb-je 'en doddelt je tékieswol. - Men zou het 
woord licht houden voor een verkorting van 
te ken, maar dit wordt onwaarschijnlijk 
doordat in Twente (te Enschede) zulk een kort 
eindje wol een t a a ,k (in verkl. t è k s k e) 
wordt genoemd. De kinderen verzamelen 
mooie tèkskes, pluizen die met een speld of 
naald uit en bewaren ze zo tussen de bladen 
van een boek. 

teekjeswol, znw. vr.; zie TEEKJE. 

teelt, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: de tijd, het 
seizoen, gedurende welke een bedrijf wordt 
uitgeoefend, de gehele duur van het bedrijf. 
Het woord sohijnt thans in deze zin alleen nog 
,gebruikt te worden door vissers als zij, wan
neer de visserij is afgelopen, spreken van: "een 
slechte teelt" of: "de teelt is goed 'eweest", 
daarmee doelende op hun vangst, niet op de 
vermeerdering of voortteling der vissen. Vroe
ger was het echter meer gebruikelijk. 11 Item 
en sal gheenen M,r. Bleecker ofte synen ge
machtichden, geduyrende de teelte, eenigh 
dienstbooden, nyet ghelycentieert zijnde als 
vooren, mogen aennemen tegens de teelte vant 
naevolghende Jaer (als causeerende tzelfde 
een quade emulatie), op ghelijcke pene ... , 
maer wel de huyre ofte teelte ten vollen ghe
expireert zijnde, Hs. keur op de bleekerij in 
Kennemerland (aO 1592), afkomstig uit het 
archief van Oostzaan, thans in het provo ar
chief. - Eveneens elders in N.-Holl. 11 Dat 
yeghelijck Pack1!huyn-man (eigenaar van een 
haringpakkerij) teneynde of uytgangh van de 
Teelt, voor dat de nieuwe Ouderluyden ge
kooren sullen werden, sal betalen voor elcke 
Schip Haringh ... ses Stuyvers, Handv. v. 
Ench. 221 b (aO 1613). - Vgl. ook HOOFT, 

Ned. Hist. 242: "De visschers, zich buyten 
den tydt hunner teelte, en meestendeels aan 
landt vindende". 

teeizaam, bnw. Vruchtbaar. 11 'En teelzame 
koe. 't Is 'en teelzaam stukkie land. - Ook 
schertsend van mensen. 11 "Benne dat allegaar 



teelzaam - tempel 

kinderen van je?" "Ja; ik 'heb 'en teelzaam 
wijfie." 

teems, znw. vr. Bij de boeren. Grote haren 
zeef om de melk te ziften. Het woord is ook 
elders gebruikelijk; zie de wdbb. 

teen (I), znw. m.; vgl. TOON. 
teen (11), znw. vr. Daarnaast tie n. Twijg, rijs; 

zie de wdbb. 11 Een bos tien. Hetzelve (voer
tuig) was eene aImoedige kar, zynde de bak 
van tienen of mandwerk, en een bos stlJ'OO 
strekte my tot een zitbankje, G. BOL, Dag
verhaal v. e. driejarig verblijf te Napels (W.
Zaandam, aO 1798), 85. - In verkl. tie n t je. 
Bij de zeildoekweverij. Een dun stokje (eertijds 
een teen) liggende in de gleuf van de borst
boom en dienende om de schering vast te 
leggen; bij KUYPER, Technol. 2, 46, roe d e 
genoemd. - Tie n is ook elders in N.-Holl. 
de gewone vorm van het woord. 11 Die Igeene 
die een1ge Tienen gekooht ... heeft (korven
makers-gildebrief, aO 1573), Handv. v. Ench. 
296 a. De Gildeknecht aensegginge ghedaen 
hebbende van dat allhier Tien te koop ge
'komen is sa:! ghenieten acht stuyvers (aO 
1649), aid. 297 b. - Vgl. TENEN en TIENEBOS. 

teer, znw. Zie de wdbb., waar het woord als 
onzijdig wordt opgegeven; ook elders spreekt 
men echter van de tee r. 11 Al de teer is op. 
Waar is de teer 'ebieven. 

teerdeel, znw. vr. In molens. De stevige plank 
die door het gat van de teerdeur wordt naar 
buiten gestoken; zie TEERDEUR. 

teerdeur, znw. vr. In molens. Een los luik op 
de kapzolder (bovenste zolder), waardoor bij 
het verven van de molen een plank wordt uit
gestoken als steunpunt voor de ladder der 
schilders, die het uiteinde van de middelbalk 
en de lange schoren moeten schilderen of 
teren. Ook tee ruit (of tee r r u i t?) ge
noemd. 

teerputs (uitspr. teerpus), znw. vr. De leren 
emmer met hengsel voor het teer, waarmede 
men gaat teren. Zie PUTS. 11 Eenige beytels, 
eenige breeuwijsers, 3 teerpussen, Hs. invent. 
(Krommenie, aO 1797), provo archief. - Ook 
in Friesland. 

teeruit, znw. Hetz. als teerdeur; zie aldaar. 
teet, znw. vr.; zie TEEK I. 
tegelsteen, znw. m. Daarnaast te gel s tie n. 

In molens. Het achter de as in de penbalk 
aangebrachte stuk steen, ijzer of staal, waar
door de as van achter wordt tegengehouden. 
Thans is de t e gel s tee n meestal van 
metaal. 

tegen, voorz. Daarnaast te u g e. Zie de wdbb. 
11 Hij liep teuge 'en boom an. Ik ben er teuge. 
- Evenzo in alle samenst. en afl.; b.V. te u g e
o ver, te u g e hou w e(n), te u gel 0 p een) 
enz. De vorm is ook in andere dialecten ge
woon. 

tegenfoeteren, zw. ww., intr. Daarnaast te u g e
fo e ter e n. Tegenstribbelen met woorden. 
Zie FOETEREN 1. 11 Foeter nou maar niet langer 
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teuge; 'et geeft je toch niet. - Ook elders 
bekend. 

tegenswoordig, bijw. Daarnaast teug e(n)s
wo 0 r di g. Thans. Zie de wdbb.. 11 Ze is 
teugeswoordig alan (telkens) ziek. - Ook: op 
dit moment, voor het ogenblik, nu. 11 "We 
gane nou een bolt je (boterham) mit garreneel 
klaar make en den an de schaft, zait Griet. 
Bidde zelle we morge wel doen." "Ja, bidde, 
zait Train, ken ik teugenswoordig niet", Sch. 
t. W.279. 

teil, znw. Lange, uitstekende grashalm (de 
Warmer). 11 Wat stane er 'en teilen in 'et land. 
- Evenzo in de Beemster (BOUMAN 105). In 
Gron. kent men tbet woord in de zin van 
pluim van de haver, met de korrels (de hoaver 
stait in tail, staat in de aar; meestal gebrufkt 
in het meerv. t a i 1 s, ho a ver t a i 1 S, MOLE
MA 415 a). - Vgl. Fri. te i 1, staart (HAL
BERTSMA 862), Eng. ta il, Ohd. z a'g a 1, idem, 
Got. tag 1, haar. - Zie TEILEN. 

teilen, zw. ww., intr. De lange dorre grashalmen 
op het weiland met de zeis afmaaien (de 
Wûrmer). Zie TEIL. 11 We moeten weer an 'et 
teilen. 

teken, znw. onz. Zie de wdbb. Daarnaast te 
Assendelft soms nog te i ken (uitspr. taika). 
Deze vorm was vroeger zeer gebruikelijk, ook 
in afleidingen; vgl. b.V. "gereyckent" (Priv. v. 
Westz. 501; aO 1650) en "antaykeningh" 
(Journ. Caeskoper, 1 Jan. 1669). - Evenzo bij 
de 17 de-eeuwse Hollanders; zie nader VAN 
HELTEN, Vonders Taal, § 19. In het O. van 
ons land is de vorm nog gewoon. 

tekken, zw. ww., intr. Van koeien. Minderen 
met melk geven (de Wormer) 11 De zwarte is al 
drie maanden voor 'et kalven beginnen te 
tekken. De koe is in ienen (op eens) hard 
'etekt. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 105). 

teleurgaan, onr. WW., in~r. Teloorgaan, verloren 
gaan (Wprmer). 11 't Is toch zo nooslijk mit 
zo'n natte zomer: kool, eerdappels, ',t gaat al 
te leur. 

teling, znw. m.; zie TALING. 
tellen, zw. WW.; zie st een t jes te 11 e n op 

STEEN, en vgl. OMTELLEN. 
temen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook: zich 

voortdurend beklagen. 11 Zit nou niet zo te 
temen; daar krijg-je je geld tooh niet mee 
weerom. 

temet (uitspr. tamet), bijw. Bijna, haast. 11 Jan 
is temet even groot as zen vader. Deer was 
me hoed temet te water 'eraakt. Ik had 'et 
temet vergeten. - Zegsw. Tem e t is pas 
h a I f, haast is nog niet half. - Aldus in 
geheel N.-Holl. (Navorscher 7, 321; DE JAGER, 
Taalk. Magaz. 4, 369). Elders wordt tem e t 
in anderen zin gebruikt; zie de wdbb. 

tempel, znw. m. Zie de wdbb. - Bij de zeildoek
weverij. Een werktuig, bestaande uit twee door 
scharnieren verbonden houten, waarvan het 
ene (de poot) in een tong uitloopt, die past 
in het andere deel (de b roe k), terwijl beide, 
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dichtgeslagen, een plankje vormen van om
trent 3 dm lengte, 6 cm breedte en 1 cm 
dikte. Aan weerskanten langs de breedte van 
de tempel bevindt zich een hoornen randje 
(het h oor n t je), waarin korte, soherpe meta
len stiften (de tin n e n) zijn aangebraoht. De 
tem pel dient om het doek gelijkmatig te 
spannen en te voorkomen dat het te veel 
inweeft. Daartoe wordt hij dwars op het doek 
gelegd en met de tinnen in de kanten van het 
weefsel geprikt. Het woord is ook elders bij 
de wevers gebruikelijk (zie b.V. KUYPER, Tech
nol. 2, 63; DE B0

2 989; KOOLMAN 3, 404). -
Vgl. TEMPELGAT. 

tempelgat, znw. onz. Meestal in het mv. te m
pel gat e n. Bij de zeildoekweverij. De gaten 
langs de rand van het zeildoek, die daarin 
gemaakt zijn door de tinnen van de tempel. 
Zie TEMPEL. 

temperen (I), zw. ww., trans. Zie de wdbb. -
Ook: dooreenmengen (van de bestanddelen 
voor gebak), beslaan (de Wormer). 11 Ik moet 
'et meel nag temperen. - Ook in Vlaanderen 
heet het beslaan van gebak tem per enen 
het beslag tem per (DE BO, SCHUERMANS); in 
Zeeland is een ti m per t j e een mengsel van 
aardappelmeel of sago met water, om iets 
(bessenvla enz.) te binden. In de algem. taal 
kent men tem per e n in de zin van kleuren 
mengen (DE JAGER, Schijnb. Freq. 116). 

temperen (II), zw. WW., intr. Tintelen, van 
koude. 11 Me handen temperen. 

tenen, bnw. Daarnaast tie n e n. Van teen ge
maakt. Zie TEEN Il. Vijf tienen aalkubben, 
Verkopings-Catal. (aO 1884). 

tent jacht je, znw. onz.; zie JACHTJE. 

tepelen, zw. ww. Benaming van zeker spel, 
waarbij de spelers een aantal door en over 
elkaar liggende, lichte benen staafjes stu:k 
voor stuk met een haakje traohten te ver
wijderen, zonder daarbij een der andere staaf
jes aan te raken of te doen bewegen. Knib
belen. Vg!. TEPELS PEL. 11 De kinderen benne 
an 't tepelen. - Het woord betekent eigenlijk 
even aanraken en is ook elders in de zin van 
beuzelen, knutselen, en als naam van kinder
spelen bekend; zie DE JAGER, Freq. 1, 766 en 
DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 2, 227 vlg. 
- Vgl. TIPPEN en TIPPELEN. 

tepelspel, znw. onz. Knibbelspel; de gezamen
lijke benen staafjes waarmede men tepelt, en 
die gewoonlijk in een kokertje zijn vervat. Zie 
TEPELEN. 

teren (I), zw. ww. Goed eten en drinken; zie de 
wdlYb. - Zie een zegsw. op VOLK. 

teren (II), zw. ww. Met teer bestrijken; zie de 
wdbb. - Zegsw. Ik 1 a a t met ere n as 't 
ni e t wa a ris, als sterke bevestiging. Zo 
ook elders in N.-Holl. 

terf, znw. vr.; zie TARWE. 

terlingschortel (uitspr. terlankskàrtal), znw. 
onz. Boezelaar van Fries bont (Westzaan). Zo 
genoemd naar de tee r I i n gen of blokjes 
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van dit bontgoed. 11 'En nuuw terIenkskorte!. 
Tessel, znw. onz. Naam van een gedeelte van 

West-Zaandam. Thans onbekend. 11 De Pla
tiIlJghe nu onlanghs ghemaeckt tot Zaardam, 
op de plaetse ghenaemt het Tessel,... tot 
gerief voor de Ingesetenen vande geheele 
Banne van Wes·tzaanden, ende tot preservatie 
van den Zeeburgh of Hooghendijck, Priv. v. 
Westz. 510 (aO 1636). - Vgl. AMELAND en 
SCHIERMONNIKOOG. 

test, znw. vr. Zie een zegsw. op sop en vgI. 
I'ROLTEST. - Ook in platte taal voor: hoofd, 
kop. VgI. Fra. t ê t e. 11 Hij kreeg 'en stien 
teuge zen test. 1'k gaf 'em 'en klap op zen test. 
Evenzo te Amsterdam. 

teugen (I), voorz.; zie TEGEN. 

teugen (II), zw. ww.; zie TEUVEN 2. 
teuntje, znw. onz. Afkorting van rog g e te u n; 

zie aldaar. Kleintje roggebrood. 11 Wat 'en 
verbakken teuntje! 

teut, znw. m. en vr.; vg!. BETEUTIG, HEMME

TEUTJE en HEUTEMETEUT. 

teutoor, znw. m. en vr. Teut, teutkous, zeuroor. 
11 Wat ben-je tooh 'en teutoor. - Elders in 
N.-Holl. iemand die temerig spreekt (Navor
scher 7, 321). 

teuven, zw. ww. - 1) Intr. Toeven, wachten, 
talmen. 11 Wat staan je deer te teuven: maak 
dat je vort komme! Och Piet, teuf es even 
(houd even op met lopen); ik heb je wat mee 
te geven. Ik wor zo loof (moe), ik moet effies 
teuven (ophouden met werken). - Evenzo bij 
HOOFT. IJ Mijn tangden wat'ren zoo, ik kan 
nauw teuven laeter (nauwelijks langer wach
ten), Warenar, vs. 1313. 
2) Trans. Tegenhouden, stuiten. In de Wor
mer ook in de vorm t e u g è n. 11 'Et had zo'n 
vaart, ik kon 'et niet teuven. Er is gien teuven 
an. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 105). 
VgI. OPTEUVEN en TEUVING. 

teuver, znw. m. Bij het kolven. Een kolfbal die 
teuft, die niet lang gang houdt. VgI. TEUVEN 1. 

teuving, znw. vr. Vertoef, oponthoud, hindernis. 
Zie TEUVEN. 11 lk heb 'en teuvinkie 'ehad (ben 
opgehouden); daarvan ben ik zo laat. 

tezen, zw. ww., intr. Talmen, teuten, langzaam 
bezig zijn; vooral gezegd van kinderen die 
kieskauwen, "met lange tanden" (of "met de 
lepel omgekeerd") eten. 11 Gaan nou weer an 
je werk, je hebbe al zo lang zitten tezen. -
Kind, wat tees-je weer! Zit niet zo te tezen 
met je eten. Die kinderen eten niks lekker (ze 
tonen geen eetlust): ze tezen zo. - Zo ook in 
de Beemster (BOUMAN 105). Volgens een aan
tekening uit de 18de e. noemde men toen ·te 
Deventer iemand die vies is in 't eten, die geen 
trek tot eten heeft, tie ti W S. - In de oudere 
taal, en thans nog in dialecten, is te zen 
bekend in de zin van trekken, scheuren (reeds 
in ,het Mn!.), en plagen, kwellen: zie FRANCK 

1005; KIL. 666; DE JAGER, Freq. 2, 641 vlg.; 
MOLEMA 421 b (t i e zen); GALLÉE 45 a. 

theerakje (uitspr. térakkie, met hoofdtoon op 
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té), znw. onz. Theerekje, houten rekje waar
over de theedoeken hangen. II Twee lange 
besems, twee teerakjes, Hs. invent. Ploegh 
(aO 1704), Zaan!. Oudhk. 

theestoof, znw. vr. Zie de wdbb. - In verkl. 
eertijds ook: een vierkant houten komfoortje 
onder de trekpot in de vorm van een stoof, 
van boven gedekt door een stenen of mar
meren plaatje met een rond gat, en met een 
deurtje van voren waardoor er een test in 
gezet kan worden. 

thuishaaldertje, znw. onz. Een wees die men als 
kind in huis neemt (Assendelft). 11 Ik heb drie 
kinderen en dan nog 'en paar thuishaaldertjes. 
- Zo ook in de Beemster (BOUMAN 109). 

tich, znw. Daarnaast tue h en t ju e h. In de 
naam van een stuk land onder Krommenie. 
Thans naar het sohijnt onbekend. il Smal 
tjugh, Polder/. Kromm. (aO 1665), fO 296; 
smal tuck, idem (aO 1680), fO 170 (het stuk 
was 672 roeden). - In de Middeleeuwen wordt 
de benaming in Kennemerland herhaaldelijk 
aangetroffen. II Item een streng in die tieh 
(onder Velsen), Hs. v. Egmond, fO 13 1'0 

(13de e.). Ghel'brants tueh (onder Hargen) aid. 
fa 28 rO (aO 1371). Williaem Aernts soen, 
veren Yden zoen, in Rinningham XII tic hen 
met horen volghen, Hs. van Egmond B, jO 10 
1'0 (aO 1538); elders wordt ookv,ermeld: 
VII tichen lants (14de e.). - Verder wordt het 
woord ook gevonden in Gron. en Oost-Fries!. 
11 Een ,half gras "in den tuiehen" (I. tiuchen) 
(onder Harsells in Hunzingaa), Cartui. v. Sel
werd f O 79 (aO 1428), aangeh. in Navorscher 
41,337. Vgl. ook Tjuchem,gehucht onder 
Siddeburen. Volgens KOOLMAN 3, 417 heten in 
Oost-Fries!. nog verscheidene hoeven en ge
huchten T j Ü e h e, T j ü eh, T j ü e h t, en zijn 
of waren dit landerijen die gebruikt werden 
om vee te fokken. 

ticht, znw. vr.; vgl. TUCI! Il. 
tiemen, zw. ww., trans. - 1) Van het hooi, dat 

op lange rijen of wallen (wee r zin gen, zie 
aldaar) ligt. Door middel van een paal, die 
door een paard getrokken wordt, bijeen
schuiven, om er hopers (oppers) van te maken. 
I: Ze benne nou op 'et land an 'et hooi tiemen. 
- Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 105); in 
het Stad-Fri. tie m je (WASSENBERGH 105: 
tie men), in Gron. t e i men, tij men (MO

LEMA 417). In Z.-Holl. is tie men ook het 
over het land voortslepen van een hooirook, 
waaromheen men van onderen een touw ge
slagen heeft, waarvoor dan een paard gespan
nen wordt (zie BERKHEY, Nat. Hist. 9, 214). -
Vgl. TIEMPAAL en OPTIEMEN. 

2) Met een haak hooi uit de hooirook of uit 
de hooischuit halen (Westzaan). - Vgl. TIEM

HAAK. 

tiemhaak, znw. m. Bij boeren. Een haak met 
twee (thans ook met drie) tanden, waarmee 
men hooi uit eell rook enz. en uit de schuit 
haalt of trekt (Westzaan). Zie TIEMEN 2. 
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tiempaal, znw. m. Bij boeren. Ronde stok waar
mee het hooi getiemd wordt. Aan beide uit
einden is een sterk touw bevestigd, waaraan 
het paard trekt. Zie TIEMEN 1. Evenzo in 
Fries!. tie m s tok (WASSBENBERGH 105). 

tien (I), znw. vr.; zie TEEN 11. 
tien (11), znw. vr.; zie TIENG. 

tien (lIl), telw. Zie de wdbb. - In verk!. t ie n
t je, als znw., bij olieslagers. Tien hectoliters. 
11 Een tientje lijnolie ofleveren, verkopen, enrz. 
- Vg!. VIJF. 

Tienebos, znW. onz. Naam van een stuk weiland 
onder Zaandam in het Oostzij der-veld. Vgl. 
BUS I en TEEN IJ. 1I Het Tienebos. 

tienen, bnw.; zie TENEN. 

ti eng, znw. vr. Daarnaast tie n en in verkl. 
tie nt j e. Tijding, bericht. Thans weinig ge
bruikelijk. Tie n wordt reeds opgegeven in 
Karakterseh. 334; tie n t je bij VAN GEUNS, 

Zaandam 410. 11 'k Heb guster 'en tientje 
'ehad van me zeun. Wie heb 'em dat nuwe 
tientje an'ebrooht (die zaak aan hem ver
klapt)? - Zegsw. G i ent i eng, go e i e 
tie n g, geen bericht, goed bericht (Assen
delft). - Elders in N.-Holl. zegt men, volgens 
Taalgids 2, 122, tin g. Bij oudere HoU. 
sohrijvers is tie n g, tij n g, tin g zeer ge
woon. 1I Een droeve tieng een groote scha: 
maer noch een grooter quammer na, c. RHIJ

NENBURGH'S Vreughde-bergh 2, 8. - V:gl. ver
der OUDEMANS 7, 60; Wdb. op Bredero 392. 

tien:tje, znw. onz.; zie TIEN 111 en TIENG. 

tiet (I), znw. vr.; zie TIT. 

tiet (II), znw. vr. Smerige vrouw (of meisje). 
Ook: vuil, onooglijk voorwerp. Synon. tad, 
tod. il Je benne 'en ,tiet: aHoos zien je der 
even moddig uit! - Vg!. SMEERTIET en TIETERIG. 

tieteren, zw. ww., ,intr. Bij boeren. Onhandig, 
slap melken, niet goed doormelken (Wormer
veer). I1 Wat zit je te nieteren, melk door. As 
je zo tietere schuimt de melk niet. - V g!. 
TUTTEREN. 

tieterig, bnw. Smerig, morsig, vuil. Zie TIET II. 
I1 Wat ziet dat wijf er tieterig uit. 

Tij, vrouwennaam. Verkorting voor T r ij n, 
Trijntje, Catharina. Niet algemeen ge
bruikelijk. 

tijd, znw. m. Zie een zegsw. op BOER en vgl. 
HOOG-, HOOI-, KLAAR-, MELKERS-, OPRODERS-, 

PAAI-, SCHAAK-, STAAN-, STAL-, STOFTIJD. 

tijding, znw. vr.; vgl. TIENG. 

tijen (teeg, togen, 'etogen), st. WW., innr. Gaan. 
Zie de wdbb. en vgl. NAUTA, Aant. op Bredero, 
§ 102. 11 We togen op weg. Des avons teeg het 
weer aen het vriesen met een heldere lugt, 
Hs. (aO 1728). - Zo ook elders. Vgl. AANTIJ 

en BETIEN. 

tijgerd, bnw. Voor getijgerd. Met zwarte 
stippels, gespikkeld. Synon. gesprenkeld. 11 Een 
tijgerde koe. - Evenzo in Oost-Fries!. tig e r d, 
Revlekt (KOOLMAN 3, 409). 

tijk, znw.; zie TEEK Il. 
tijlOOS, znw. vr. Eertijds tie loos. De bekende 
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plant. 11 In dese (ma(e)nt wast gewas al zeer 
voorlijk; de tieloos stont met knoppen en de 
bloem in de mont, alsmede de dragon was 
soodanige uytgeloopen dat ickse heb afge
sneede en geeten, Journ. Caeskoper, 31 Jan. 
1682. 

tijn, znw. vr. - 1) Een lage tobbe, b.v. van 
V2 m middellijn en 2 of 3 dm hoogte, met 
twee oren en een los deksel. In de ,tijn wordt 
de bo~er opgemaakt en ter mal'kt gebracht. 11 

259 Huysluy (hebben) ter waag (te Purmer~ 
end) gedragen 2914 koppe boter in tijn en 
mand, Hs. (aO 1794), Zaanl. Oudbk - In 
dezelfde zin is het woord in geheel N.-Holl. 
gebruikelijk (0. Volkst. 2, 176; Noord en 
Zuid 4, 180). 11 2 Tinne lepels, 1 groote thijn 
van 8 pond boter, 20 pond suycker, J. VAN 

RIEBEEK, Dagverhaal 1, 563 (aO 1655). 
2) In verkl. t ij nt j e. Ook in samenst. bot e r-, 
but ter t ij nt je. Botervlootje, een laag tob
betje van porselein of aardewerk, waarin de 
boter op tafel wordt voorgediend. 11 Krijg ers 
'en tijntje uit de kas. Is er butter in 'et tij nt je? 
3) Vroeger ook van andere kuipen of bakken; 
zie MEEL TIJN. 

Gewestelijk is bet woord oak elders bekend 
in soortgelijke opvattingen. V gl. Fri. t î n e, 
groot melkvat; Gron. tie n, tie n e, groot vat, 
kar n-, meI k tie n e (MOLEMA 420); Oost
Fri. t î n e, t î n t je, vat, kIlip, mei k-, ka r
meI k S-, was k tî n e, m ê I d n t j e (KOOL

MAN 3, 412); Limb. tij n, tie n, tin g, kuip 
met twee oren, waarin water gedragen of 
waarin gewassen wordt, was t ij n, bak t ij n 
(SCHUERMANS 723; JONGENEEL 2, 63; Taalk. 
Bijdragen 1, 319); Brab. tin, watervat 
(SCHUERMANS, t.a.p.); bij KIL. 671 tij n e, 
water-tijne, water-tonne, tina aquaria, 
en 672 tin n e, j. tij ne, tina. - Het woord is 
waarschijnlijk aan het Romaans ontleend; vgl. 
Fra. tin e, ton, Lat. tin a (zie KÖRTING no. 
8199). - Vgl. TAN. 

tik, znw. m. Zie de wdbb. - In een tik, in een 
oogwenk. 11 't Was nou van "wupt-em Kees
sie!" en in een tik was 't glaassie leeg, Seh. 
t. W. 279. - Een tikkie, een kleinigheid. 
11 Die rok is 'en tikkie te lang. - Ook: een 
borrel. I! Geef me nag 'en tikkie. 

tikken, zw. WW.; zie een zegsw. op BLAAR I. 
til, znw. vr. Zie de wdbb. - Te Jisp en Wormer 

ook: ophaalbrug. 11 Hij woont bij de til. 
Weegens de groote onordentelijckheeden, de
we1cke dagelijcs gepleegt werden aan de ge
meene dorps tillen ofte wipbreggen, Hs. keur 
(aO 1687), archief v. Jisp. - Ook elders in 
N.-Holl. bekend. Hs. Kool vermeldt: ti 11 e, 
bruggetje, overgang over een smal water. Vol
gens BOUMAN 105 is til in de Beemster een 
draagbare brug, een beun of plank om over 
een sloot te leggen. Ook in andere streken, ook 
buiten ons land, is het woord in gebruik; zie 
b.V. MOLEM 422 en KOOLMAN 3, 411. - V gl. 
MIDDELTIL en TILSLOOT. 

tijloos - Timpstreep 

tillen. zw. ww. Zie de wdbb. - Ook van de 
dichtbewolkte lucht. Lichter worden, beginnen 
te breken. 11 De lucht tilt, er ze! anstonds wel 
'en uitsohieter kamme (de wind zal uit
schieten). 

Tilsloot, znw. vr. Naam van enige sloten te 
Wormer en Jisp, geheten naar de til die er 
over ligt; zie Kaart v. d. Uytw. SI. 12 en LAMS 
550 (aO 1611). 

timmeren, zw. ww. Daarnaast tu mme ren. 
Zie de wdbb. :1 Ze benne an 't tummeren. -
Evenzo zegt men: tummerman, tum
merwerf enz. 

timp, znw. m. Meestal in de vorm tu m p. In 
vel1kl. tu m p i e. - a) Spits toelopend uiteinde 
van iets. 11 Ik heb mit 'et tumpie van me 
vinger tussen de deur 'ezeten. Daar verwed ik 
'et tumpie van me neus onder. Bijt er 'et 
tumpie maar of (van enige lekkernij). - Even
zo elders in N.-Holl. 11 De Muysen waren op 
versoheyde plaatsen veel grooter, dan andere 
Muysen, hebbende scherpe tumpen ofte muyl
kens, Chrono V. Medembl. 337. - In de zin 
van uitstekende punt, inzonderheid van een 
kap (keuvel) en andere kledingstukken, was 
ti m p e ook in het Mnl. en later gewoon. 
Evenzo in het Mnd. 
Ook: de punt van een bol (brood), het stuitje, 
de eindsnede. 11 Krijg ik 'et tIlmpie? - Vgl. bij 
KIL.: "t imp, HoH. Fri. j. kan tbr 0 0 d s, 
aft wegghe". 
Ook in de naam van stukken land; thans on
bekend, dooh waarsohijnlijk in de zin van 
hoek. 11 Smal timp achter de Vlus, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 56. - Vgl. bij KIL.: 

"t imp, Hall. eornu, angulus". Evenzo in 
Overijsel: ti m p e, hoek (van land), GALLÉE 

45 b. - Vgl. TIMPSTREEP. 

b) Een langwerpig, naar beide zijden puntig 
toelopend broodje. Synon. slofje. 11 Bij alle 
bwkkers ken-je tegenswaardig gien tumpies 
meer krijgen. - Aldus ook elders in Hall. 
(vgl. WEILAND op ti m p je), en in Overijs. 
(GALLÉE en DRAAYER op ,timpe; Taalgids 3, 
174). Vgl. bij KIL.: "t imp, Hall. panis minor 
tritieeus eminentibus angulis; ti m p. ti m p t, 
Sax. Sicamb. j. a e n-b ij t, panis matutinus, 
jentaeulum". 11 Sluyten tot een punt, gelijck 
de Backers timpen, HUYGHENS, Hofwijck vs. 
1172. Daer (bij de bakker) lag ma er een bol
letje of twee op de plancke. Mit ien ent je 
dronckemanstimpjes, dat's ummers te sohraal, 
VAN VLOTEN, Ned. Kluehtsp.2 3, 50. 
e) De rijpe wortel van het riet, die bij de 
knopen in stukjes wordt gebroken en daarna 
opgegeten (Westzaan). Hetz. als rietspier; zie 
aldaar. 11 We gane tumpen trekken. Ik hou niet 
van tumpen. 

Timpstreep, znw. vr. Daarnaast Tu m p
st ree p. Naam van een stuk land in de ban 
van Westzaanden. Thans onbekend. Zie TIMP, 

a en vgl. STREEP. 11 Die tumpstreep, Polderl. 
Westz. 11 (aO 1629). 



tin - tjad 

tin, znw. onz. Zie de wdbb. - In het meerv. 
tin n n e n. Bij de zeildoekweverij. De scherpe 
metalen stiften aan weerskanten langs de 
tempel, waarmede deze in het geweef wordt 
vastgeprikt. Zie TEMPEL. 

tintelig, bnw. Gaande prikkelen (van koude). 
Van Ned. tin tel en. 11 As je snieballen 
gooie, worre je handen nintel1g (beginnen zij 
te tintelen). 

tip (I), znw. m. Zie de wdbb. 11 De bruid op 'et 
,tippie (die op het punt staat de bruid te 
worden). - Zo ook elders. 
Als naam van een stuk land op het Kalf. 
Thans waarschijnlijk onbekend. li De tippes .. ; 
de tipjes opt Kalff, Polderl. Oostz. I (midden 
17de e.). 

tip (H), bnw.; zie TIPPEN I, 2. 
tiphaak, znw. m. Haak om de rokken op te 

nemen, of een slip van het boezelaar op te 
houden, ook wel gebruiM om het tuigje (naai
garnituur), dat de vrouwen eertijds op zijde 
droegen, aan de ceintuur te hangen. Thans 
weinig in gebruik. 11 Ik gaan vanmiddag rijje 
(schaatsenrijden), maar ik zeI die tiphaak van 
me grootmoeder vragen, den (dan) ken 'k me 
rokke van vorene wet (wat) ophalen. Een 
silvere tiphaak, Hs. (Wormer, aO 1762), provo 
archief. Ontvangen... voor een tiphaak 8 
stuivers, Cassaboek weeshuis Zaandijk (aO 
1784), Zaanl. Oudhk. Een zilveren tiphaak 
met naaigarnituur, Catal. Zaanl. Tentoonst. 
(aO 1874), no. 623. 

tippel, znw. m. Wandeling. Zie TIPPELEN. 11 Zo, 
zo, je hebbe 'en goeie tippel 'emaakt! We 
'kenne voor de eten nag wel 'en tippeItje 
maken. - A n d e tip pel g a a n, gaan wan
delen. 

tippelen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Met 
kleine pasjes gaan; ook vlug lopen. 11 't Is zo 
aardig zoals die kinderen tippelen. Die tippelt 
er nogal zo op los. - Vandaar ook: wandelen. 
1I Ik heb vandaag heel wat 'etippeld. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (zie BOUMAN 106); in Friesl. 
tip pel t je. Zie ook DE JAGER, Freq. 1, 765. 
- Vgl. AFTIPPELEN, alsmede TEPELEN en TIPPEN. 

tippen (I), zw. ww., trans. en rntr. Even aan
raken. Zie de wdbb. - 1) Intr. Inzonderheid 
van kledingstukken die iets te lang zijn en dus 
onder het gaan telkens de grond even aan
raken. 11 Die rok zeI tippen, je hewwe 'em 
skeef 'eknipt. Die japon (mantel enz.) tipt net 
op de grond. - Vgl. TIPPELEN. 

2) Trans. V'gI. NEUSJE-TIP. - Koe k tip pen, 
zeker spel op de kermis, waarbij een stuk 
koek op het eind van een uitstekende, buig
zame lat (veer) wordt gelegd, terwijl de spelers 
daar om beurten met een stok tegen slaan om 
de koek zover mogelijk te doen wegvliegen. 11 

Dat hem oock niemant ... en sal vervorderen 
... met Koeck te slingeren, te hacken, houwen, 
kerven, wuppen ofte tippen in eeniger maniere 
(keur v. Worm er, aD 1653), LAMS 644. - Ook 
in Friesl. zijn dergelijke spelen onder de naam 
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van tip pen bekend; vgl. DIJKSTRA, Uit 
Fries/. Volksleven 1, 171. 
Als uitroep wordt tip! gebezigd om iemand 
te bekeuren, bij allerlei kinderspelen; V'gl. 
BETIPPEN. Vandaar ook als bnw. Wie bi; 'et 
rinkelen met 'en rinkel op ien van de strepen 
komt, is tip (is bekeurd, er bij). Vgl. evenzo 
,t a k van t akk e n. 

tippen (11), zw. WW., intr. Met een tip opwip
pen, naar boven gaan, van kledingstukken. 11 

Je lijf zit niks mooi; 'et tipt lillik (het trekt, 
wipt op, zit niet glad). - Vgl. TIPHAAK. 

tis, znw. Daarnaast ti s t. In de uitdr. in de 
ti s (of ti st), in de war, van garen, touw, enz. 
I1 'Et garen is in de tis. Me haar zit helegaar 
in de ti st. - Evenzo in geheel N.-Holl. (BOU
MAN 106; Taalgids 1, 297 en 9, 307). Vgl. 
Stad-Fri. in 'e t i i S (WASSENBERGH 106; Taal
gids 9, 307; ROOSJEN, Merkw. v. Hindeloopen 
93). - Zie TISSEN. 

tisboel, znw. m. Daarnaast ti s tb 0 e 1. War
boel. Zie TISSEN. 11 Zijn zaken benne in de 
war; 't is 'en tisboel (de zaken zijn haast niet 
te ontwarren). 

tiskam, znw. m. Daarnaast ol i s t kam. Grove 
haarkam, kam waarmede men het haar uittist. 
Zie TISSEN. 

tisroof, znw. Daarnaast ti S t r 0 0 f. Roof 
(streng) garen die in de war is geraakt. Zie 
TISSEN. 1I 'Et garen is 'en tisroof 'eworre; er 
valt heel wat an te ontwarren. 

tissen, zw. WW., intr. Daarnaast ti st e n. War
ren. 11 Me haar tist zo (zit voortdurend in de 
war). Ik ken dat bos touw niet uit de war 
halen: 't zit helemaal in mekaar 'etist. -
Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 106). In 
Friesl. t i i sen, t i i s jen (WASSENBERGH 106; 
EP KEMA 436). Bij oudere Holl. schrijvers is het 
woord zeer gewoon (DE JAGER, Freq. 2, 69; 
OUDE MANS 7, 66). - Zie TIS, TISBOEL, TISKAM, 

TISROOF en vgl. UITTISSEN, VERTISSEN. 

tist, tisten, enz.; zie TIS, TISSEN enz. 
tit, znw. vr. Daarnaast ti e t. Tepel, speen; ook 

de vrouwenborst zelf. 11 Ze heb 'en zere tiet. 
Wat 'en dikke titten. 'Et kind 'en titje geven 
(het de borst geven). - Evemo in geheel N.
Holl., in Fries!., Gron. Overijs. en ook elders; 
zie KIL. (t i t te), HALBERTSMA (d i e dj e), MO

LEMA, KOOLMAN en GALLÉE (t i t te), HOEUFFT 

en OPPREL (t iet), SCHUERMANS (t et), DE BO 

(t e t te), enz., en vgl. voor de verwanten in 
andere talen KLU GE op zit z e. - V gl. LURKE

TIT en TITTEN. 

titten, zw. WW., intr. Zuigen aan tepel of speen. 
Zie TIT. 1I Wel zo, Jantje, wil-j nag ers titten? 
'En kalf staat as 'et tit, maar biggen leggen te 
titten. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 

106); in Oost-Friesl. t i ti jen (KOOLMAN 3, 
417). 

tjad, bnw. en bijw. Vlug en vrolijk, levenslustig, 
vlug ter been. 11 Ze heb lang ziek 'elegen, maar 
ze is nou weer tjad. Ik ben vrij wat tjadder 
(lustiger) as guster (een zieke spreekt). Me 
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vader is 75 jaar, maar-i loopt er nog tjad 
ovel'heen. - Evenzo elders in N.-Holl. II Zij 
(een bejaarde vrouw) is nag rad en tjad, BOU

MAN 106. "Wel Kees, hoe vaart je wijf?" "Wel 
Haindrik, die is nou zo tjat as een veugelt je in 
de May, Hs. Kool. Nu (de zomer is gekomen) 
is 't (vliegje) weer rat. Nu is 't weer tjat, Nu 
zingt en sneDt (snort) het vrolijk, May-gift 32. 
Schier al mijn patiënten storven,... Maar 
wiert 'er een ,gesont en tjat, ... Zo zat ik by 
my zelf en morden, v. RUSTING, Volgeest. 
Werken, 2, 52. Een worstelaar, die in 't begin, 
noch flux, en ,tjat is, Is starker, als een, die 
door 't worstlen, afgemat is, v. RUSTING, 

Ovidii Klaag-Gedichten 78. - Bij oudere 
sohrijvers ook wel in de vorm tja t s. II Wel 
desen heett al mee van 't selfste sop ghesopen 
(is ook verliefd)... 0 desen is soo tiats, 
BREDERO, Moortje vs. 906. Mijn aderen die 
sweIlen, Ick wordt schier tjats en broets, 
BREDERO, Werken 3, 251. Adieu moy meysgen 
quicx, en tjats,... Ghy mint, u liever (uw 
minnaar), om wat sohats, aid. 3, 274. lek weet 
een Dochter t'jats en broets En sy heeft een 
hoope goets, Venus Minnegifjens 34 voo 

tjent, bnw.; zie JENT. 

tjoempen, zw. ww., intr. Met een plomp vallen. 
I1 Hij tjoempte in 'et water. - In W.-Vlaand. 
zegt men in dezelfde zin p a I d j 0 m pen, 
poldjompen enz. (zie DE BO' 712b). Vgl. 
ook Eng. t 0 ju m p. 

tjoemptem (uitspr. tioeptem), tussenw. Hetz. 
als joep; zie aldaar. Vgl. WIPTEM, dat eveneens 
met 'm (hem) is samengesteld. 11 (Bij het weg
werpen van een bal enz.:) Tjoeptem! daar 
gaat-i. - Vgl. in een in Holland bekend volks
liedje: De graaf van Luxemburg Heeft al zijn 
geld vertjoept (doorgebracht, verkwist). 

tjuch, znw.; zie TICH. 

tjuinderen, zw. ww., intr. Joelen, woelen, luid
ruchtig zijn. 11 Kinderen, juLlie moeten niet zo 
tjuinderen: moeder heb hoofdpijn. - Vgl. 
juiteren en tjuHeren, dat bij 17de
eeuwse schrijvers gebruikelijk is in de zin van 
jubelen, van vreugde schreeuwen, vooral van 
vogels: zingen, kwinkeleren (zie DE JAGER, 

Freq. 2, 205 vlg.). - Vgl. TJUINDERIG en GE

TJUINDER. 
tjuinderig, bnw. Luidruchtig, druk. Zie TJUIN

DEREN. 11 \VIat benne die meiden vandaag weer 
,tjuinderig. 

toch, bijw. en voegw. Daarnaast zelden nog 
t ach. Zie de wdbb. II Ik heb er je verleden 
week tach over 'esproken. - De vorm ta c h 
is in W.-Fries!. meer gebruikelijk en komt bij 
oudere N.-Hol!. schrijvers herhaaldelijk voor. 
I! Goede Meester eerbaer, ... Wilt my goeden 
raet gheven, Op dat iok immers tach, Hier nu 
verkri}glhen mach, Het eeuwic!h duerend' leven, 
N. Medembli. Liedtb. 30. Wel ja men Heer, 
wy binne Boeren, maar we wille evel zoo niet 
'esoholde worde, tag niet, De Gryzaard 1, 316. 
Wel neen ze t3Jg niet, aId. 2, 98. 

tjad - toe 

tocht (I), znw. m. Zie de wdbb. - 0 p t 0 c h t 
g a a n enz., op weg gaan, een tochtje onder
nemen. II Gaan je vanmiddag mee op tocht 
(een wandeltocht of een tochtje op schaatsen 
doen)? Piet is niet thuis; die is al op tocht 
(op rit). 

tocht (11)" znw. m. Ook t 0 c hts 1 oot. Trek
sloot, sloot die het water naar een breder 
vaarwater afvoert. 11 De Kil streckeooe vanden 
Nieuwendam aff tot de tocht ofte colck daer 
Jan Galen sluys gelegen heeft toe, Hs. keur 
(aO 1661), archief v. Assendelft. De Eyge
naren. .. sullen (gehouden) wesen haer Lan
den, leggende by de Tocht van de Molen, be
'hoorlyk op te bodden, Handv. v. Assend. 334 
(aO 1751). - EveIllZo in geheel N.-Holl., reeds 
in de Miiddeleeuwen. II Item soo moet men 
geen aelvuycken noch korven setten noch 
leggen in tochten noch in mijns heeren ware
ringen (keur v. Hoogwoud, aO 1453), Wfri. 
Stadr. 1, 86. - Gewesrelij'k is het woord ook 
elders gebruikelijk b.V. in AmsteIland, en in 
Fries!. en Gron. (MOLEMA 425); t 0 c hts 1 oot 
kent men bovendien in Oost-Fries!. (KOOLMAN 

3,418 b), Overijsel (Taalgids 3, 174) en waar
schijnlijk ook in andere streken. - Vg!. SLIM

TOCHT, SLUISTOCHT. 

tocht (lIl), znw. m. Snoer van een vistuig. II Ik 
zeI 'en nuwe tocht an me hengel maken. 
Gezwind, haai! op!... 't baarsje dat springt 
dartel in 't rond en kronkelt, zo dat lillen 
tocht en roe, Hs. visscherszang (Zaandam, aO 
1752), Zaan!. Oudhk. - Vg!. STEENTOCHT. 

tochtgat, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: een 
door de wind opengehouden plaats in het ijs, 
wak; trekgat. 11 Er 'benne veuJ. tochtgaten in 'et 
ijs; je magge dus wel goed uHkijken. 

tochtlat, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als 
scherlseooe benaming voor korte smalle 
bakkebaardjes. II Hij heb tochtlatten. 

tochtsloot, znw. vr. Hetz. als tocht 11; zie 
aldaar. 

tod (uitspr. tot), znw. vr. en onz. - 1) Vod, 
vuil of nietswaardig ding. 11 Gooi dat tod 
maar weg. 't Benne todden. - In deze zin 
algemeen Ned.; zie DE JAGER, Freq. 2, 652. -
Vgl. TODDIG. 

2) Smerig wijf. II Die tod! ze is te vies om 
an te raken. - EveIllZo bij vroegere HoIl. 
schrijvers; zie DE JAGER, t.a.p. 653. Vgl. TAD. 

3) In de Wormer. Dot, lapje met suiker ge
vuld, waarop men kleine kinderen laat zuigen. 
II Doen die tod uit zen mond. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 106). 

toddig (uitspr. tàddach), bnw. Lorrig, prullig, 
nietswaardig. Zie TOD 1. 11 An zuk toddig goed 
(b.v. japonstof) ben-je altijd bekocht, al krij.g
je 'et ok ,goeiekoop. Je ziene d'r toddeg oit. -
Zo ook elders. 

toe (I), bijw. en voorz. - 1) Bijw. Zie de wdbb. 
en vg!. a n ... toe op AAN en tot d a a r a n 
t oe op DAAR. 

2) Voorz. in verschillende gevallen waar in de 



toe - toeter 

algem. taal te, tot, tegen wordt gebezigd. Vgl. 
Mnl. toe, Fri. t 0, Hgd. z u enz. - a) Te. 
Thans weinig gebruikelijk. 11 Toe uizent, ten 
onzent, v. GEUNS, Zaandam 410. Hij woont 
toe Haarlem, DE JAGER, Nieuw Archief 1, 
477. - b) Tot, naar (inzonderheid met g a a n). 
11 Ik gong toe Neel\tje-buur en vroeg hoe 'et 
mit buurman was. - Sommigen spreken ook 
van: Vlees toe vlees eten (maar aldoor vlees 
eten en niets anders). Evenzo: Je moete ~en 
bier toe bier (onophoudelijk bier) drinken, 
kaas toe kaas eten, enz. - c) Tot, tegen (met 
sp rek en enz.). 11 Hij zeê toe me: ik zou 'et 
maar niet doen. Ik kwam 'em teugen, maar-i 
spmk niet ~oe me (zei me niet goedendag). 
Zoek een goeie plaas (plaats)! roept moeder 
Ma toe de knecht, Sch. t. W. 275. - Met 
k ij ken. 11 Hij keek toe 'et raam uit (uit het 
venster). - d) Tegen, tegen aan. Vgl. de zegsw. 
toe b I i kan op BLIK I. 11 Hij zit toe de tafel 
an). Ik viel net mit me kop toe 'et hek an. -
Ook met 0 p. 11 'Et mag niet toe mekaar op 
komme (elkaar niet raken). Roei niet toe de 
wal op (er tegen aan). Hij klom as 'en kat toe 
de muur. - e) TOl, voor. 11 Je hebbe er toe 
'estreden (er alle moeite voor gedaan). Ik heb 
er toe 'edaan wat ik kon, maar 'et heb me 
niks 'eholpen. - f) Tot, ten behoeve van. 11 

Voor een kussen toe de orgelist f 5-10, Hs. 
rekening boek kerk W.-Zaandam, tO 48 rO 

(17de e.). 
toe (11), bijw.; zie TOEN. 

toebeerzen, zw. WW., intr. Zijn gang gaan met 
beerzen, zonder opletten door slijk en vuil 
lopen (op een smerige weg). Zie BEERZEN. 11 

Je moe te maar niet zo toebeerzen; kijk toch 
uit waar je lope! 

toedeunen, zw. ww.; zie DEUNEN. 
toedoen, onr. ww., intro Zijn gang gaan, iets 

doen zonder zich aan iets te storen. 11 Je doene 
ok maar toe, zonder uit je ogen te kijken (als 
iemand door zijn onoplettendheid of onbe
suisdheid zichzelf of een ander bezeert, iets 
breekt enz.). Doen niet zo toe, aàrs breekt de 
boel (doe wat voorzichtiger). 't Is heerlijk zo 
maar toe te kennen doen (van kinderen op 
een speelplaats waar ze niets hehben te ont
zien). 

toeflappen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook intr. 
Met geweld dichtslaan. 11 De deur flapte net 
aohter me toe. - Zo ook elders. 

toeklappen, zw. ww., trans. Met klappend ge
luid toeslaan. Zie KLAPPEN. 11 Je moete de deur 
niet zo hard toeklappen. 

toekomen, onr. ww., intr. Zie d-e wdbb. - Ook 
van vruchten enz. Tot hun volle wasdom 
komen, geheel rijp worden. 11 Onze peren 
ben ne van ',t jaar niet toe 'ekomme. Ik zei 
maar gien grote bonen zetten; ze komme toch 
niet toe. 

toemaken, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook: 
vuilmaken. 11 %t heb-je je boezel toe'emaalkt. 
Maak je jurk niet zo toe. Jullie maken ook 
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altijd de boel maar toe; i k moet 'et opruimen! 
- Ook wederkerig gebruikt. 11 Foei, foei, kin
deren, je moet je niet zo toem~ken. - Evenzo 
in geheel N.-Holl. (Taalgids 1, 297), in het 
Stad-Fri., alsook hier en daar elders. 

toen, bijw. en voegw. Doorgaans in de vorm 
toe; ook wel met verbindings-e toe n e. 
Daarnaast doe; zie aldaar. 11 De vorige keer 
toe heb ik 'et net zo 'edeen (gedaan). En toe 
gong-i vort (weg). Toene-me (toen we) thuis 
kwamme was 'et al over twaalven. 

toer, znw. m.; vgl. POEPETOER. 

toeresting, znw. vr. Voorbereidende drukte. 
Ned. toerusting. 11 't Is 'en hele toe
resting (er is heel wat drukte aan verbonden). 

toet (I), znw. vr. Mond; van mensen en dieren. 
11 Kind, wat heb-je 'en vuile toet. Steek je toet 
niet zo vooruit. Geef me maar 'en zoen met 
je toetje. - Een 1 e k k ere toe t heb ben, 
een lekkerbek zijn. 11 Wat heb dat kind 'en 
lekker toetje. - Zo ook in tal van samenst. als 
kin der ,t 0 e t, kindermond, dik toe t en 
v u i 1 toe t, iemand met een dikke of vuile 
mond, enz.; zie verder GRIJNE-, SCHROOK-, 

STROOP- en VIJGETOET. - Toe ,t is in geheel 
N.-Holl. gewoon (BOUMAN 106; Taalgids, 6, 
310). Bij oudere Holl. schrijvers komt het voor 
in de zin van kus (OUDEMANS 7,80), gelijk men 
nog in Friesl. spreekt van: t u uts jes ge ven. 
Vgl. ook Oos.f-Fri. t û t e (KOOLMAN 3, 453 a). 
Het woord is één met Ned. t TI i t. Vgl. TUUT. 

toet (U)" znw. vr. Varken, zeug. Ook als lok
woord (t 0 e t! toe t!) om de zeug te roepen 
als de voederbak gevuld wordt. il Wat 'en 
vette toet. De toet mit 'er biggen. - Ook: big. 
[[ Een koppel toeten. 't Benne mooie toetjes 
die ik te koop heb. - Bij overdracht als scheld
naam voor leerlingen der Franse school, ook 
wel Franse biggen genoemd. - Evenzo in 
geheel N.-Holl. (BOUMAN 106). 

toetasten, zw. WW.; vgl. de uitdr. 't is m a a r 
een toe tas t we r k, iets dat als men maar 
toetast (het werk aanvat) in een ogenblik is 
gedaan. Evemo zegt men in Gron.: ,,'t is 
maar 'n toutast om 'n knoop an de boksen -te 
zetten" (zie MOLEMA 430 a, alsook KOOLMAN 3, 
427 op tot ast). 

toeter, znw. m. - 1) Iemand die toet, op de 
hoorn blaast. Zie de wdJbb. en vgl. llLAAS

TOETER. 

2) Instrument waarop me/l blaast, toethoorn. 
11 Kleine Jan heb met kerremis 'en toeter 
'ekregen. Zou er brand wezen? ik docht dat ik 
de toeter hoorde. - Evenzo elders in Holl. en 
in het Stad-Fri.; vgl. ook Gron. toe te r t in 
deze zin (MOLEMA 426). 11 Die toeters schel van 
klank, OUD AAN, Roomsche Mogentheid 373. 

3) Als benaming van zekere sdhermb[oemige 
plant met witte bloemen. Pijpkruid, fluite
kruid, Lat. Chaerophyllum sylvestre (VAN 

HALL, Landh. Flora 99). Zo geheten omdat 
kinderen van de holle stelen een blaasinstru
ment maken. 11 We hewwe toeters 'ezocht. -
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Evenzo elders in N.-Holl.; vg1. HILDEBRAND, 

Cam. Obsc.'" 310: "Veldin (de hond) .. sprong 
uit het hooge ,toeterloof ... te voorschijn", en 
Na 50 Jaar 207. In W.-Fries1. zegt men ook 
van iemand, die uit vrijen gaat, sohertsend: 
"Hij gaat an 'et toeters zoeken", omdat 
vrijende paren gaarne eenzame wegen op
zoeken. - Vg1. TOETERSCHOUW. 

toeteren, zw. ww.; vg1. TOETER en BETOETERD. 

toeterschouw, znw. vr. De jaarlijkse schouw 
over dijken en wegen, om te zien 0/ deze 
schoon gehouden zijn van toeters en ander 
hoog opschietend onkruid (de Wormer). Even
zo in de Beemster (BOUMAN in VAN HALL, 

Landh. Flora 99). Zie TOETER 3. 
toevallen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook: 

meevallen. 11 Dat valt (me) toe; ik had 'et niet 
'edooht. Die rekening is me niks toe'evallen. 
Ik had niet veul verwachting van 'em, maar-i 
valt toe. - Ook elders in Hall., Gron. en Oost
Friesl., en in het Stad-Fri. bekend; evenzo 
Fri. taf a II e (HALBERTSMA 967). 

toffel (uitspr. tOf/al), znw. Slag, klap. Zie TOF

FELEN. 11 Ik zeI je 'en flinke toffel geven. 
toffelen (uitspr. tàffala), zw. ww., trans. Slaan, 

ranselen. 11 Je moete niet zo toffelen. Hij tof
felt er maar op los. - Ook elders in Holl. 
bekend; zie DE JAGER, Freq. 1, 776. - Vgl. 
TOFFEL en AFTOFFELEN. 

togel, znw. Daarnaast tok eL Ook in de 
samen st. ri e t t 0 gel (zie aldaar). Meestal in 
het meerv. Harde, oude stengels en wortels 
van het riet, die in het najaar naar boven 
komen drijven en alzo de sloot versperren. 11 

Wat drijven er 'en togels in die Silo ot. - Even
zo in Fries1. toe gel, dat HALBERTSMA 595 
omschrijft door "radioum vete rum arundineti 
compaota textura". - Vg1. TOGELEN. 

togelen, zw. ww., intr. De riettogels uit de sloot 
halen; hetwelk gesohiedt met de heinhaak en 
de slaraak. Zie TOGEL. 

togen, zw. ww., trans. Een toog (slede) voort
duwen. Zie TOOG. 11 Mag ik die toog? deer ken 
ik Piet zo lekker in togen. - Ook intr. met een 
toog op rit gaan. 11 We gane togen. 

tok (1), znw. m. Tuk, in de zin van: ruk, die de 
vis aan h;:t vissnoer geeft. [I Ik heb tok (heb 
beet, bij het vissen). - Zegsw. Er is tok a n 
de h a n gel (hengel), fig. er is volk aan de 
deur. - Vgl. GOLFJES-TUK en TUKKELEN. 

tok (II), znw. Bij vissers. Leng (zekere vis) die 
onder de maat is. I1 We verkopen de tokken 
te gelijk mit de leng. - Evenzo elders in N.
Hall. 11 Dat nu voortaen gheene StueI11uyden 
van Doggers ofte andere ... hem sullen ver
vorderen eenige Toeken uyt de Lenge, ofte 
groot Visch uyt den Cabbeljau aft Stapel
visch 'te nemen ende uyt te schieten, Handv. 
v. Ench. 349 a (aO 1607). 

tokel, znw.; zie TOGEL. 

tokelen, zw. ww., intr. Bij vissers. Op en neer 
gaan, van dobbers. Hetz. als tukkelen, vg1. 
aldaar. 11 Kijk die kurken ers takelen; der is 

toeter - tolven 

zeker al heel wat vis in 'et net, 't belooft wat! 
tokelhaak, znw. m. Ook st 0 keI h a a k ge

noemd. Bij de boeren in de Wormer. Een 
haak waarmede onder het ploegen de modder 
van de ploegschaar wordt afgestreken. De 
tok e I h a a k zit los aan de ploeg en wordt 
b.v. gebruikt als er een vore is afgeploegd. -
Vgl. ouder-Ned. tok e n, t 0 kk e n, aanraken, 
stoten, en ,t 0 k kei e n (van snaren). 

tOkje (uitspr. tàkkie), znw. onz. Tukje. Zie de 
wdbb. 11 'En tokkie doen. "Zet nou maar van 
wal, den gaan we (vrouwen die met een jacht je 
te kermis geweest zijn) maar weer op onze 
lieverts of. Ze zelle meucheluk al een tokkie 
oit (uit) hewwe, asse we komme", Sch. t. W. 
279. - Ook in samenst. als ha zet 0 k kie, 
middagtok'kie. - Evenzo elders in N.
Hall. (BOUMAN 107). - Vgl. TOKKEN. 

tokken (uitspr. tàkka), zw. ww., intr. Tukken, 
een slaapje doen. II Jantje leit nog lekker te 
tokken. Hij takt te lang. - Evenzo elders in 
N.-Holl., ook in de afleiding zie h ver t 0 k
ken, zich verslapen (BOUMAN 107). - Te 
Krommenie hetz. als tukkelen 2; zie aldaar. -
Zie TOKJE. 

tokus, znw. In de uitdr. ge e n r ooi e tok us, 
geen rooie duit, niets. 

tol, znw. m. Zie de wdbb. - In de verkl. tol t je, 
grap, aardigheid ten koste van een ander. !I 
Hij maakt graag 'en tolt je. Die heb ook 'en 
tolt je uit'ehaald (als b.v. een schipper met 
stukkende boegspriet of andere averij thuis 
komt). - Ook in de toneeltaal te Amsterdam 
is een t alle t je mak e n bekend (0. Volkst. 
3, 255). 

tolderen, zw. ww.; zie TOLTEREN. 

tolfen, tolferen, zw. ww.; zie TOLVEN, TOL

VEREN. 

tollen, zw. ww.; zie POTJE-TOLLEN en UITTOLLEN, 

en vgl. ook HANDJE-HAAL en WATERTJE-PUT. 

tolter, bnw. Hetz. als ta/terig; zie aldaar. 11 'Et 
theepotje staat erg tolter op dat komfoor. 

tolteren, zw. ww., intr. Daarnaast t 0.1 der e n. 
Ronddraaien als een tol, ook: zich waggelend 
bewegen. 11 Kij'k dat vat ers tolteren (van een 
vat dat in het water gevallen is en daar rond
wen.telt). Ik was zo duizelig, dat ik in de 
ründte tolterde. - Vigl. TOLTERIG. 

tolterig, bnw. Neiging hebbende om te draaien, 
waggelend. Zie TOLTEREN. 11 Ik ben zo tolterig, 
ikken haast niet op me bienen staan blijven. 

tolven, zw. ww., intr. Daarnaast tol fen. 
Wentelen, rollen. Thans weinig gebruikelijk. 
11 De pekelzoute ,golven, die met een stil ge
ruis, fluks door malkander lolven, K. BUTTER, 

Neerlands heil (aO 1748). - Eertijds ook elders 
in Holl. II Laat het woelen, wentlen.,tolven, in 
dien Afgrond aller golven, OUD AAN, Uytbreid. 
d. Psalmen 194. Fortuyn staat wankel, op een 
bol en in de golven; en laat sig voeren, waar 
de wint haar heen wil tolven, VAN RUSTING, 

Ovidii Klaag-Gedichten 110. - Vgl. OMTOL VEN 

en TOLVEREN. 



tol veren - toom 

tolveren, zw. ww., intr. Daarnaast tol f ere n. 
In de rondte of heen en weer draaien, wan
kelen, waggelen. Zie TOLVEN. 11 De koning 
tolverde, maar-i !bleef ,toch staan (na een 
kegelworp). De kraf (karaf) stond te tolferen: 
hij viel temet (bijna) om. - V'gi. OMTOLVEREN, 

RONDTOLVEREN en 'I'OLVERIG. 

tOlverig, bnw. en bijw. Daarnaast tol fe r i g. 
Wankel. Zie TOLVEREN. 11 Wat staat die 
koffiepot tolferig; 'hij gaat de hele tijd ,heen en 
weer. 

tomen, zw. WW., intr. Bij vissers. De tomen 
afvissen. Zie TOOM. 11 We gane tomen. 

tom met (uitspr. tomma), znw. Meerv. t 0 m
met s (uitspr. tommiJs). Verki. tom met j e. 
Tobbe (de Wormer). 11 Spoel de tommet ers 
om. Me tommet is lek. Benne de tommes al in 
huis? - Ook in de samenst. keestommet, 
kaastobbe, en was tom me tG e). - In W.
Fries!. zegt men in dezelfde zin tom men t 
(0. Volkst. 2,176).11 Ze is veuls te goed om 
an de 'keestomment te staan en melk te 
roomen, Sch. t. W. 1, 305. 

ton (uitspr. ton), znw. vr. Verkl. ton t je. Zie 
de wdbb. en "g!. HEGTON. - Ook in de zin van 
kinderstoel. Zie 'I'ONNESTOEL. 11 Guurtje zit in 
de ton. Zet 'er maar in de ton. Evenzo in 
geheel N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. Magaz. 3, 
515; BOUMAN 107). - In de oude verki. ton je 
(soms ook ton t j e) te Zaandam bij enkelen 
nog bekend voor maatje (jenever). 11 'En tonje 
drinken. - In verki. ton t j e voor het ton
vormige slootje aan een snoer kralen. 

ton band, znw. m. Bij de kuiperij. Zeker soort 
van band om de vaten te binden, hoepels van 
7 à 8 voet lengte. VgI. STOELBAND. 

tong (uitspr. tong), znw. vr. Verkl. ton kie. 
Zie de wdbb. en vgl. een uitdr. op SCHRAPEN. -

In de zeildoekweverij is de ton g van de voor
scheer het stuk hout dat aan het midden der 
voorscheer van het getouw naar beneden uit
steekt en waarin het ene uiteinde der voet
schamels is vastgemaakt. - Eertijds ook voor 
de klepel van een klok. 11 Betaelt an Cornelis 
Jansz. schoenmaecker ... van leer tot de tongh 
in de kloek te hangen, Hs rekeningboek d. 
kerk te W.-Zaandam, fO 35 yO (aO 1668), 
Zaanl. Oudlhk. 
Ook als naam voor stukken land die in een 
smalle strook uitlopen. 11 Roelif Symonsz. 
tongh (in '01 Smalle weer); Gerrit Jan Peeten 
noorder-~middel-, suyder-)tongh (in Gerrit 
Duyve~weer); Claes Wyves tongb (in Claes 
Maers-weer), Maatb. Assend. (aO 1634). -
V gl. Ned. I a n d ton ,g. 

tongen, zw. ww., intr. Van een lamp. Hetz. als 
loeven; zie aldaar I. 11 De lamp tongt: draai 
'em wat neer. 

tonnestoei (uitspr. tonnastoei), znw. m. Kinder
stoel, tafelstoel in de vorm van een ton (zie 
een afbeelding in SCHOTEL, Zeden). De tonne
stoelen raken ,thans buiten gebruik. 11 Was de 
luiermand een geschenk van de moeder der 
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huisvrouw, ook zij gaf de tonnestoel, waarin 
de kleine met de klompjes aan de voeten werd 
gezet, SCHOTEL, a.w. 58. - Evenzo elders in 
N.-Holl. Vgl. reeds bij HADR. JUNIUS, Nomencl. 
171 b: "Sella familiaris, B(elgice) Kinderstoel
ken, kackstoel, tonnestoel". Zie ook TON. 

tontel (uitspr. tontal), znw. onz.; vgl. 0 otj e 
Ton t e i op OOTJE IT, 2. 

tantelbos (uitspr. tontiJlbos), znw. vr. Tontel
doos. Vgl. BOS IT, 1. 

toog, znw. llsslede in de vorm van een bak, 
waarin men plaats neemt, en die geduwd of 
met een touw getrokken kan worden. 11 An
tieke met snijwerk voorziene ijsslede of toog, 
Catal. Zaanl. Tentoonst. (aO 1874), no. 902. 
Ik heb, mit me vrouw in de toog, op skêse 
(schaatsen) nê Purmerend 'eweest. Kleine Jan 
leert rijje achter 'en t6chie. - Evenzo elders 
in N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. Magaz. 4, 371). 
- Vgl. TOGEN. 

tooi, znw. vr. en onz. Touw, takel om iets vast 
te zetten. Ned. tui. In de inventaris van een 
molenmakerij (Zaandijk, aO 1846) vindt men 
vermeld: ,,1 zijtooi, 1 voortooi, 1 achtertooi, 
1 watertooi (vijgetouw, d.i. van vijgetouw ge
maakt), l,dubbeld tooi, 3 3tooistropjes". 11 'En 
beiste~ling en 'en rechtmast staan mit vier of 
meer tooien vast. - Vgl. TOOIEN en TOOISTROP. 

tooien" zw. ww., trans. Met touwen vastzetten. 
Ned. tuien. Zie TOOI. 11 Van Moolens te toyen, 
etc. (Nog h~bben wy gekeurt) alle moolens ... 
des saturdags 's avondts als die uyt mae1en 
scheyden . .. met een goedt, sterek, suffisant, 
en alle jaeren te vernieuwen Tooytouw wel 
vast aan wederszijde vande roeden, regt op en 
neer, of in 't kruys staande, vast te maeken, 
op de boete ... van 42 st., Hs. keur v. West
zaanden (einde 17de e.), archief v. Wormer
veer. In de stijlen van den molen bij de stelHng 
(moeten zijn) goede, sterke kramibouten om 
de roeden, stilstaande, daaraan vast te maken 
en te tooyen, Hs. brandcontract (19de e.). -
Vgl. TOCHSTROP en TOOITOUW. 

tooistrop, znw. m. Bij molenmakers. Een zeer 
sterk, met zeildoek omwonden stuk touw in de 
vorm van een lis of strop. Bij het "insteken" 
van nieuwe molenroeden b.V. wordt een tooi
strop om de kop van de molenas bevestigd, 
terwijl daarna de Iha:ken der jijnblo}Qken (waar
mee de roeden naar boven worden :gewonden) 
in die strop worden gepikt. 

tooitouw, znw. onz. Touw om te tooien, ,inzon
derheid een der beide touwen waarmede de 
molenroeden worden vastgezet als de molen 
wordt gezwicht. De t ooi t 0 uwe n zitten 
aan krammen in de stijlen van de molen boven 
de stelling, en worden geslagen om de torn
klamp aan de roeden. 11 Ter voorkoming van 
brand zal ieder pelmolen voorzien zijn van 
2 goede toytouwen ... en een vangtouw, Hs. 
brandcontract (aD 1783), Zaan!. Oudhk. 

toom, znw. onz. Bij vissers. Plek waarheen de 
vis trekt, visrijke plaats die met de zegen 
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wordt afgevist. Synon. leg. 11 Er leLt verderop 
nag 'en goed toom. We zellen dat toom nog 
effies halen. Vissen op de tomen (achtereen
volgens de verschillende tomen opzoeken en 
afvissen). - Vgl. TOMEN. 

toon, znw. m. Teen. Zie de wdbb. De vorm 
tee n is niet in gebruik. - H ij heef t kop e
ren ton e n, gezegd van iemand die moeilijk 
loopt, maar toch niet kreupel is. 

toonstuk, znw. onz. In molens. Een vooruit
stekend stuk hout aan de vang, waaraan de 
stut en de rijklamp bevestigd zijn, die beletten 
dat de vang te ver wordt doorgehaald. 

toot, znw. vr. Aan een schaaf (voorloper). Be
naming voor het zich van boven bevindend 
uitstekend handvatsel; vroeger heette ook de 
greep voorop wel aldus. - Zie verder de wdbb. 
over elders gebruikelijke betekenissen van het 
met t u i t en ,t 0 e t verwante woord. 

top, znw. m. Zie de wdb. - Ook: Int 0 p 
mal en, (van molens) malen met alle zeilen 
bij. Vgl. ZEIL. - Overdr. zegt men van iemand 
die in vuur of in gramschap is: "Wat is die 
man in top" of ,,'hij raakt in top" (vgl. Ned. 
"het zeil (scheepszeil) in top halen"). -
Zegsw. -H ij he e f t t e vee I int 0 p g e
mal e n, te hoge staat gevoerd, te veel ge
waagd. - Vgl. TOPS en TOPSKOELT. 

tops, bnw. In de houthandel. Van bomen of 
palen. Naar boven smaller toelopende. V;gl. 
KOPSCHAAL. // Een topse juffer. 

topskoelt, znw. vr. Een wind (koelte) waarbij de 
molens in top malen. Zie TOP. 11 Er waait 'en 
fikse topskoelt. 

tor (uitspr. tor), znw. vr. Kever. Zie de wdbb. 
Het woord k e ver is in N.-Holl. niet in ge
bruik. - G 0 uwe n tor (of tor t je), Lieven
heersbeestje, Lat. Coccinella. 11 Er loopt 'en 
gouwen tortje op je mouw. - In de algemene 
taal heet een andere soort van kever aldus, 
t.w. de Cetonia aurata; zie Ned. Wdb. V, 475. 

torenen, zw. ww., intr. Benaming van zeker 
dobbelspe'I, waarbij duiten (pepernoten, enz.) 
op rijen van 1 tot 6 stuks worden gelegd in de 
vorm van twee met de voet tegen elkaar ge
plaatste piramiden. De spelers werpen beurte
lings met een dobbelsteen en mogen een rij uit 
,hun toren wegnemen, die met het aantal ogen 
op de steen overeenkomt. Is zulk een rij niet 
meer aanwez~g, dan begint de volgende te 
werpen. W:ie zo zijn gehele toren heeft weg
gehaald, mag daarna gooien naar die van een 
ander. - Het spe,1 is onder andere namen (b.v. 
har ten) ook elders bekend. In Friesl. spreekt 
men van torentsje speuien (of ook 
bou wen). 

torf, znw. m. en vr.; zie TURF. 

torkje, znw. onz. Een aantal dunne geteerde 
touwtjes met houtspaanders en andere brand
bare stof tot een bosje gebonden. /1 Torkies 
warren 'ebruikt om gauw vuur te maken. -
In dezelfde zin vermeldt Hs. Kool tu r kj e. 
Het woord tor k of t u r k is bij oudere 

toom - trawaffel 

s,ehrijvers zeer gewoon. Vgl. KIL.: "torck, 
j. tor t s e, spira fiunalis, funale; fax ex con
fortis funibus, cera aut pice oblitis." 11 Voor
sien van een Vuyr-panne, ende eene partije 
Turcken ofte Teertouwen, twee ofte drie Teer
Tonnen tot Vuyr.baken, enz., Keuren v. d. 
Beemster, a. 135 (zie ook a. 133). De ~urcken 
verdrijven de duisternis by naoht, VONDEL (ed. 
v. LENNEP), 5, 157. - Reeds in het Mnl. 11 Van 
vierpannen, van torken ende anders, Oorl. v. 
Aalbrecht 23 (aO 1396). Van Dirc Boyden iijm 
vjc drogher topken, thondert IX gr., aid. 331 
(aO 1400). - Het woord is één met Ned. 
t oor t s, Fra. tor c he; zie de wdbb. 

torn klamp, znw. m. Bij molens. Een klamp 
onder aan de molenroede, waarom bij het 
zwichten van de molen het kruistouw wordt 
geslagen ten einde de roeden vast te zetten. 

touw, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. A n 'e t 
I a n g e t 0 u w I 0 pen, gezegd van knechts 
die tijdelijk afgedankt zijn; vgl. Ned. 0 p 
sleeptouw gehouden worden. - Zie 
een zegsw. op DOODSTROOM en v,gl. de samenst. 
HAKE-, HENGEL-, HOGEL-, KAM-, KEER-, KLINKS-, 

KRALE-, KRUI-, KRUIS-, KUB-, LOODJES-, MANNE-, 

MARKEL-, PAL-, RECHT-, REEF-, SLEEDS-, SPAN-, 

TOOITOUW. 

touwkloender, znw. m. Hetz. als kloenmolen; 
zie aldaar. 11 1 Touw-kloender, Invent. (aO 
1787), Zaanl. Oudhk. 

tralie, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. Wel 
met dek 0 n ij n end oor d e t I' a li e s 
kun n e n, zeer mager zijn. 11 We hewwe 'en 
nuwe boekhouwer 'ekregen, maar-i heb zeker 
nag niet 'eten, went-i ken wel mit de knijnen 
deur de tralies. 

trammelant (uitspr. trammiJlant, met hoofdtoon 
op lant), znw. onz. Lawaai. I1 Die jongens 
maken 'en trammelant, dat horen en zien je 
vergaat. - Het woord is een vervorming van 
Fra. ,t re m b 1 a n t. Elders is het voor een 
triller in gebruik, gelijk ook de Dictionn. 
portati! van MARIN (l8de e.) t I' a mme I a n t 
heeft voor t rem b I a·n t of t rem u I a n t 
van een orgel, en trammeleren voor 
t rem bie ren bij 't zingen of muziekmaken. 

trap, znw. Vl'. Zie een zegsw. 'op JAAP, en V1gl. 
ZONNETRAP en GETRAPT. 

trapgat, znw. onz. Ook tra p peg a t. Het gat 
bij de trap, dat toegang geeft tot de zolder. 

trappen, zw. ww. Zie zegsw. op SPIJKER, en vgl. 
ONDERTRAPPEN en BETRAPPEN. 

trapper, znw. m.; V1gl. KLUITETRAPPER. 

Trapperskooien, znw. vr.; alleen in het meerv. 
N aam van een stuk land te W.-Zaandam, 
buitendijks, in de K ooi e n; zie KOOI. Thans 
onbekend. 11 Die trapperskoye, Polderl. Westz. 
I f O 9 (aO 1628). - Vgl.: Noch 't oostend van 
trappers ven, Polderl. Westz. II (aO 1629). 

travalje, vgl. HALJE-TRAVALJE. 

trawaffel (met klemt. op waf), znw. Slag om de 
oren, klap. 1I Hou je stil, of je krijge 'en 
trawaffel! 



treddeur - troel 

treddeur, znw. vr. Ook t ree d e u r. Een soort 
van kleine sluis. Synon. leideur. Thans ver
ouderd. 11 Sekere Sluysen, Duyckeren, ende 
Tredt-deuren, leggende in hare Achter-dijcken, 
Priv. v. Westz. 200 (aO 1632). Dat sy ghewoon 
waren door hare Sluyskensende Tredt-deuren, 
haer water te loosen op de Zaane, A ld. De 
openinghe van hare Sluyskens ofte Tre-deuren 
op de Zaane, niet anders toegestaen, als tot 
commoditeyt van hare Navigatie, Aid. 

tree bord, znw. onz. Plank waarop men treedt, 
die men onder de voeten bindt. Vgl. BORD I. 
Thans ongebruikelijk. 11 Item, sal hem nie
mandt vervorderen op bezayde Landen te 
gaen trecken (met een visnet de sloot af te 
trekken), sonder Treborden onder hare voeten, 
nochte ooek haer Wand op de selve op te 
halen, Priv. v. Westz. 245 (aO 1658). 

treedeur, znw. vr.; zie TREDDEUR. 

treeft, znw. vr.; zie een zegsw. op DRUIP. 

trekgat, znw. onz. Door de wind opengehouden 
wak in het ijs. Synon. tochtgat. 11 'Et ijs is ge
vaarlijk; er benne veul trekgaten in. 

trekken, st. ww. Zie de wdbb. - T rek ken. 
bak k e r! als uitroep, in de zin van: trek toe, 
trek op! 11 Trekken, bakker! Toe jongens! 
(trekken, jongens!) Ook e.lders bekend. - Vgl. 
verder een g 0 e d m a d t rek ken op MAD 1, 
en t a a i ent rek ken op TAAI Il. 

trekkerblok, znw. onz. In pelmolens, grutterijen 
enz. Een blok dat door middel van snaren 
langs twee leiribben heen en weer getrokken 
wordt. Het dient om de harpen of ziften en 
bui:!en in beweging te brengen. 

trekkig (I), bwn. Tochtig, winderig, trekkerig. il 
't Is erg trekkig in onze tuin. 

trekkig (IJ), bnw. Trek, eetlust hebbende; 
meestal met ontkenning. 11 Ik ben vandaag 
niks trekkig. 

trekking, znw. vr. Tocht, trekwind. Zie de 
wdbb. Synon. zifting. 11 Ik zit hier net op de 
trekking. Me vader zei altijd: Trekking is de 
vijfde wind. - Evenzo elders. 

trekmolentje, znw. onz. Hetz. als trekzager; zie 
aldaar. 

trekpan, znw. vr.; zie STORTPAN. 

trekzager, znw. m. Een molentje met een kruk
as, bij sommige houtzaagmolens, dienende om 
in het water liggende zware balken of dennen 
dwars door te zagen. Thans wel niet meer 
voorkomende. - Eertijds waren de meeste 
bovenkruiers van een t rek z a ,g e r ij voor
zien. Deze bestond uit een evenaar op een 
stander, buiten de molen. Aan het ene uiteinde 
was de evenaar voorzien van een stok met een 
zaag onderaan, het andere eind stak door de 
weeg (wand) in de molen en was aan een der 
zaagramen bevestLgd. Ging nu het zaagraam 
op en neer, dan volgde de evenaar deze be
weging, zodat ook de zaag op en neer werd 
bewogen. Vandaar werden ook afzonderlijke 
molentjes, die hetzelfde werk verrichtten, 
t rek zag ers genoemd. 
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trens, znw. Slag om de oren, klap. 11 Zo meteen 
krijg-je 'en trens om je oren. - Ook elders 
bekend. 

treuren, zw. ww., zie een zegsw. op REUREN. 

treuzelen, zw. ww.; v;gl. AFTREUZELEN. 

tribiebel, znw. Benaming voor iemand van zeer 
grote omvang, dikzak. 11 Kijk me zo'n tribiebel 
ers. 

triebel, znw. vr. Een persoon die er ouderwets 
en belachelijk uitziet (Zaandijk) 11 Zo'n ouwe
bakken triebel (oude patoot). - Misschien be
hoort het woord bij het ww. tri e bel e n, 
dribbelen, trippelen, gaan (zie DE JAGER, Freq. 
1, 800). - \égl. TRIEBELIG. 

triebelig, bnw. en bijw. Er uit ziende als een 
triebel, ouderwets in de kleren (Zaandijk). Zie 
TRIEBEL. :1 Hè, wat is dat kind triebelig 'ekleed. 

triem, znw. v'r. Sport, dwarslat, inzonderheid 
van een stoel. 11 De triemen van de stoel benne 
los'egaan. ~e moeten der en nuwe triem 
inzetten. - In houtzaagmolens ook als naam 
van de evenwijdige balkjes of leggers die de 
beide sleedsstellingstukken verbinden. Even
wijdig aan deze triemen zijn de rollen, waarop 
de slede voortschuift, aangebracht. Zie Groot 
Volk. Mooienb. I, pl. 4, en Groot Alg. 
Moolellb. I, pl. 28 en 30. Vgl. TRIEMNEliT. -

Ook in W:aterland kent men tri e m in de zin 
van stoelsport (Taalgids 6, 310); in de Beem
ster zegt men t rem (BOUMAN 108). Het 
woord komt in vele Ned. en Ndd. dialecten 
voor in verschillende bijvormen en met de bet. 
van sport van een stoel, van een ladder, boom 
van een wagen enz.; zie KIL. en LÜBBEN 

(t ram e), HALBERTSMA 597 (t r i me), MOLEMA 
430 (treem), w. DE VRIES, Tongval v. Noord
hom, § 96 (t r i e m), KOOLMAN 3, 429 (t ram e, 
tri me), OPPREL 87 (t ree m, tri e m), 
SCHUERMANS 742 (t ree m), DE BO" 1019 
(t r a a m), enz. 

triemneut, znw. vr. Ook in verkl. tri e m
ne u t j e. In houtzaagmolens. Een der op de 
triemel! der sleedsstelling aangebrachte neuten, 
die in de sponning van de slede sluiten en deze 
onder het voortschuiven recht houden. V gl. 
NEUT 2 en TRIEM. 

Trintven, znw. vr. Naam van een stuk land 
onder Assendelft. Thans onbekend. 11 De 
Trintven, Hs. (aO 1654), archief v. Assendelft. 
- V gl. Tri n t g e est als naam van een buurt 
op Tessel (Chron. v. Medembl. 357). 

tripje (uitspr. trippie), znw. onz. Een kleinig
heid, een kleine hoeveelheid (Wormerveer). 
Daarvoor ook tri p pel t j e (de Koog). 11 Wat 
heb ik 'en trippie suiker van je 'ekregen. Er 
is nag 'en trippie over. - Zo'n trippelt je is de 
moeite niet. 

trochelen, zw. ww., intr. Hand aan hand dribbe
lend over onsterk ijs lopen, ten einde dit in 
een golvende beweging te brengen (Westzaan). 
Synon. golfje-lidder, ijsje-(k)lidder doen, 
kleuteren. 

troel, znw. Als vleiwoordje. li Je benne zo'n 
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lekkere troel. - Evenzo elders in Holl. (OPPREL 
87); in het Oost-Fri. is t r ti 1(1 e) een korte, 
dikke, gevulde persoon (KOOLMAN 3, 438). 
VgI. ook DROEL, dat echter een afwijkende 
bet. heeft aangenomen. 

troet, znw. vr. Zekere meelspijs. Gruttemeel in 
water gekookt. Men neemt gruttemeel met wat 
zout, giet 'er kokend water op, en roert snel 
met de steel van een pollepel; of wel men 
strooit het meel in kokend water. De t roe t 
wordt gegeten met stroop en boter, vet of ge
bakken spek. Synon. hete bliksem, kloet 
kwart-voor-twaalven, luie-wijven-kost, panne
vlees, pauweborst, pauwevlees, rep-je, slinger
om-de-trap. In melk gekookt heet de spijs 
meestal rep-je. I1 Ik heb gien tijd om aar eten 
te koken, ik zei maar gauw wet (wat) troel 
draaien. - Boe ken d e t roe t, te Assendelft 
als benaming voor boekweitegort. - Bij uit
breiding wordt t roe t ook gebezigd voor dke 
weke en slappe massa. 11 Wat 'en dikke troet 
is dat. Pas op, trap niet in die troet. - Van
daar ook als naam van week land. 11 De Troet 
(stuk weiland te Wormerveer). - Het woord 
is in geheel N.-Holl. gewoon (Taalgids 2, 123; 
6, 310; BOUMAN 108). - VgI. TROETERIG en 
TROETMOLENTJE. 

troeterig, bnw. Papperig, brijachtig. Zie TROET. 
11 Hè, wat is die ink troeterig. 

troetmolentje, znw. onz. Klein watermolentje 
om laag, vochtig land droog te malen; vgl. 
TROET. Synon. staartmolen. - Zo genoemd 
omdat het modder in plaats van water op
maalt. 

troetroeper, znw. m. Bij het haasje-over sprin
gen (v 0 ets p rin gen). De laatste springer, 
die "troet" roept om de bok te waarschuwen 
dat hij een voet verder moet gaan staan 
(Koog). 

trog, znw. m. Zie de wdhb. - Ook: een soort 
van vierkante arreslede. 11 Je ziene nog vaak 
troggen op 'et ijs. - Bij boeren. De bak waar
mede aarde over het land wordt gebracht 
(Assendelft). Synon. eerdbod. - Bij vissers. De 
vierkante opening in de deken der hun van 
een visschuit; zie DEEK II. 

troggen, zw. ww., trans en intr. Bij boeren. Met 
een trog aarde over het land voeren. Zie TROG. 
[' De boer is an '·et modder troggen. 

trommel, znw. vr.; vg!. MOPPETROMMEL, TURF
TROMMEL. 

trommelbor, znw. m. Hetz. als pannebol; zie 
aldaar. 

trompetter, znw. m.; vg!. EZELSTROMPETTER. 
troost, znw. m. Zie wdbb. - Een kop pi e 

(k 0 mme t j e enz.) t r 0 0 s t, een kopje koffie. 
:' Wel ja, geef me nag maar 'en koppie troost. 
- Arm e I u is t r 0 0 s t, schertsende bena
ming voor bokking, omdat dit een goedkoop 
voedsel is. 

troosten, znw. ww. Zie de wdbb. - D e b r u i d 
t r 0 0 s ten of b r u i d s t r 0 0 s tin g, eer
tijds als benaming van een der feestelijkheden 

troel- tuik 

bij een huwelijk. Thans verouderd. 11 Alsoo 
bevonden wert datter veeil misbruycken wer
den gedaen, soo in 't troosten van Bruyt en 
Bruydegoms, die daer ongenoodigiht komen, 
ende veel overdaet bedrijven, als mede van 
eenige Bruyts te schatten, ende den Bruyde
'gom alsoo ,gel,t af dringen ende knevelen, met 
grote ongeregeltheden, en op Bruylo:t:ten on
genoot komen, 't welck niet en behoort ... 
Soo h()bben Schout ende Schepenen... ge
ordonneert. .. Dat van nu voortaen heIn 
niemant sal vervordere op eenige Bruyts
,troostinge, of troost-malen ongenoot te komen, 
op peene van de hooghste boeten (keur v. 
Oostzanen, (aa 1637), LAMS 727. 

troostmaal, znw. onz.; zie TROOSTEN. 
trui, znw. vr. Bij schippers en arbeiders. Ge

breide mansborstrok zonder knopen, die bij 
1-vijze van hemdrok gedragen wordt. Evenzo 
elders in Holl., Fries!., Gron., Oost-FriesI. enz. 
Het woord komt ook in andere Germ. talen 
voor; zie b.V. FRANCK 1036 en KOOLMAN 3, 
436. 

truI, znw. Zeker gebak. Hetz. als vlaggeknop; 
zie aldaar. - Evenzo te Monnickendam. 

trut, znw. m. en vr. Dreutel, teut; iemand die 
niet opschiet met zijn werk; inzonde,rheid van 
vrouwen. 11 Wat ben-je toch 'en trut: je komme 
niet vooruit. 't Is 'en trut je (een goedig, maar 
weinig begaafd mensje, een sukkeltje). - Even
zo in geheel N."Holl. (BOUMAN 108). Ook in 
Gron., Oost-Fries!. en W.-Vlaand. is het woord 
als minaohtende benaming voor een vrouw in 
gebruik (zie MOLEMA 432; KOOLMAN 3, 440; 
DE BO" 1032). - Vg!. TRUTTEN, TRUTTIG, als
mede MEMMETRUT. 

trutten, zw. ww., intr. Treuzelen, langzaam en 
ongeregeld werken. Zie TRUT. 11 Wat trut je 
weer. Toe dan, trut zo niet. Ze dane (deden) 
niet as trutten. - Evenzo in W.-Fries!. -
Iemand die tmt wordt Van T rut ten b u r g 
genoemd. 11 Kom Van Truttenlburg, doen jij 
dat nou ers. - In Gron. zegt men in dezelfde 
zin d rut ten (MOLEMA 91 b). 

truttig, bnw. en bijw. Treuzelig, tel/tig, lang
zaam. Zie TRUT. ;r Ik ken 'et niet anzien as die 
meid zo truttig bezig is 

tsestig, telw.; zie ZESTIG. 
tuch (1), znw.; zie TICH. 
tuch (TI), znw. vr. Eertijds gebruikelijke bij

vorm van het verouderde tic h t, betichting, 
aanklacht. 11 Die mont de waerheyt spaert, en 
liecht met groot verlangen, op datme my een 
,tuch sou smijten op den hals, SOETEBOOM, Bat. 
Eneas Hvo. 

tuigen, zw. ww.; vg!. AANTUIGEN, UITTUIGEN. 
tuik, bnw. Net, zorgvuldig; van personen die 

zorg dmgen voor hun kleding en eigendom, 
enz. 11 Een tuik wijf. Hij is heel tuik op zen 
kleren. Ze is tuik op 'er haar. 't Is 'en tuike 
boer (die tuik is op zijn stal, zijn vee enz.). Ze 
is erg tuik op de was (netjes op het wasgoed). 
- Vandaar ook van zaken. :1 De boel is er tuik 



tuik - tuk kelen 

(zindelijk en goed onderhouden). 't Is 'en tuik 
huishouwen. Een tuik spuItje. - Soms ook: 
vlug, vaardig, bij de hand, van personen. 11 

Een tuik meissie. - Ook elders in N.-Holl. 
kent men t u i k in de zin van net (Hs. Kool; 
BOUMAN 108). In Friesl. is toe k eveneens net, 
nauwkeurig (op iets) (EPKEMA 502; WASSEN

BERGI-I 107), alsook, gelijk in Gron., leep, 
schrander (MOLEMA 425). Vgl. verder Ned. 
tuk (op iets), geslepen, afgericht (op), en 
begerig (naar), heet (op). - Men zegt ook: 
Hij weet '·et tuik (het komt er bij hem precies 
op aan). 

tuimelaar, znw. m. Zie de wdbb. - In oHe
molens. Een stuk hout aan het schelrad, dat 
bij de 50ste slag van de haai (hei) omtuimelt 
en de schel in beweging brengt; vgl. KRAB 2. -
Bij vissers. Zekere soort van vishouder, in de 
vorm van een schuitje; zo geheten omdat hij 
telkens tuimelt. Evenzo elders in N.-Holl. 11 

N iemant sal... eenige Houwers, Karen oft 
Tuymelaers, leggende in de voorseyde Wate
ringhe, mogen op-lichten, nochte berooven, 
Handv. v. Ench. 346a (17de e.). 

tuimelbuil, znw. m. In verfmolens. Een schuin
geplaatste buil, die bij het omdraaien telkens 
met een schok neerkomt; vgl. verder op STER. 

tuimeldijk, znw. m. Naam van een verhoging 
of kade langs de Zuidzijde van de Hoogendam 
te Zaandam; in 1884 weggenomen. In deze 
waren een paar openingen gelaten, die bij 
hoog water met houten schotten konden wor
den afgesloten en die 's winters dienden als 
doorgang voor vraohtsleden om op het ijs te 
komen en vandaar s I e zen gat werden ge
noemd. - De t u i meI d ij k was ongeveer 
0,75 m hoger dan de Dam en had dus aan de 
Damkant een veel kortere glooiing, dan aan 
de naar het IJ gerichte zijde. - Vgl. Mnl. 
d u y c keI dam, dam tussen twee polders 
van ongelijke diepte, voorzien van een duiker 
waardoor water geloosd kan worden. 

tuin, znw. m. Zie de wdbb. - Ook in de naam 
van versohillende stukken land, die als tuin 
worden gebruikt of hij een tuin zijn gelegen. 1I 

Die Vhuyncamp (te Assendelft), Hs. U. 20, 
fO 42 r O (aD 1581), provo archief. De Tuinven 
(op de Koog), Hs. (aD 1778). De Tuinwerf 
(weiland te Oostzaan), Verkopingsbiljet (aD 
1880). 

Tuinkamp, Tuinven, Tuinwerf, znw.; zie TUIN. 

tuit (I), znw. m. Daarnaast t u u t. In de uitdr. 
i e man d een t u u tin 't oor g e ven, hem 
een wenk geven, waarschuwen om iets te 
doen. Vgl. TUITEN. 

tuit (11), znw. vr. Daarnaast (in de bet. pijp, 
monding van een kan enz.) t u u 1. Zie de 
wdbb. 11 De tuut van de koffiekan is stukkend. 
- Ook als benaming voor een drank, die uit 
een voorwerp met een tuut geschonken wordt, 
t.W. slemp. In W.-Friesl. voluit 1 u u t meI k 
genoemd. 11 Ik wil nag wel 'en koppie tuut. -
Rij vissers. Een soort van fuik om zeelt te 
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vangen. Zie synon. op PINT. 11 Dat niemant 
hem vervordere daer iune te visschen met 
eenige korven, tuyten, vuycken, ofte eenige 
andere diergelyke instrumenten, Handv. V. 

Assend. 220 (aD 1659). - Eertijds vlochten de 
vrouwen geld in haar tuiten (haarvlechten). 11 

Een vrouws-persoon, .onderwegen hebbende 
haar gelt in 'er tuiten ,gevlochten, wierdt geIt 
en tuiten met een slach aohter van 't hooft 
afgehakt, SOETEBOOM, S. Arc. 543. 

tuiten, zw. WW., jntr. Gewoonlijk in de v.orm 
tut e n. Suizen, ruisen, van de oren. Zie de 
wdbb. I1 Me oren tuten. Zen oren zeIlen 
tuten (gezegd als er goed (of kwaad) van 
iemand gesproken wordt; vgl. SCI-IELTEMA, 

Mengelw. IV", 146). - Vgl. TUIT I. 
tuitlamp, znw. vr. Daarnaast t u u t I amp. 

Ouderwetse koperen olielamp met een lange 
tuit, waarin de pit brandt. Vgl. TUIT 11. -
Evenzo in het Stad-Fri. 

Tuitven, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Assendelft in het Noordend. Thans onbekend. 
I1 Een stucke landts genaempt tuytven, gr.oot 
omtrent zeven hondt landts, Hs. U. 19, fO 162 
VO (aD 1580), provo arohief. 

tuk, znw. m.; zie TOK I. 
tuke-ei, znw . .onz.; zie TUUK. 

tukkei, znw. Meestal in het meerv. tuk keI s. 
De pluimen ("kattestaarten") van het riet in 
de zomer; eertijds veel gebruikt om bedden op 
te vullen. - Evenzo te Edam. Vroeger in 
Waterland tu r keI. 11 De Roornen met haar 
RloeyzeI staan, De Jonge-luy weer buyten 
gaan, en plukken l'urkel van den Dijk, of 
Hennebollen uyt het Slijk, May-gift 46. Te 
Volendam heten de rietpluimen su z eb 0 1-
I e n. Te EnJr.huizen verstaat men daarentegen 
door t ti kei ende rietfluit jes (de opgerolde 
kern van het riet), die aan de Zaan pi epe r s 
of h a n e h ti i n e bo 11 e n, te Edam s c h a r
re b 0 zen heten. 

tukkelen, zw. WW., intr. - 1) Rij zeker jongens
spel (herrie-lzerrie-prous .of scharen). Als de 
rij vangers op honk staat en de nog niet ge
pakten aan het einde dat het verst van de 
schaar verwijderd is trekken om een of meer 
der jongens los te rukken, waarbij zij gevaar 
,lopen bij een plotselinge zwenking van de 
schaar omsingeld en "getakt" te worden, 
noemt men dat trekken en rukken tuk kei e n. 
Vgl. Ned. tokkelen (FRANCK 1018; DE 

JAGER, Freq. 1, 177 vlgg.) en tuk. 
2) Als benaming van zeker spel op het ijs. Met 
een ronde kiezelsteen werpen naar een blokje 
hout waarop centen liggen (lisp, Krommenie). 
De spelers leggen ieder een cent op het stuk 
hout en gooien om beurten. Wie een cent 
afwerpt, zodat hij kruis ligt, mag deze houden; 
valt hij munt, dan wordt hij weer op het hout 
gelegd. Wie de kiezel van een ander raakt, 
krijgt van hem een cent en mag nog eens 
werpen. Door van de ene kiezel naar de ander 
te gooien, tuk kei t men telkens dichterbij. 
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De gladde ronde stenen die men bij dit spel 
gebruikt heten tu kk elk i ezel s. Het tu k
kelen of tokken geschiedde te Krom
menie ook wel met halve klinkers; soms ook 
met ballen. 

tukkelkeizel, znw. m.; zie TUKKELEN 2. 
tump, znw. m.; zie TIMP. 
tup, znw. Benaming voor de knobbeltjes onder 

aan het riet, waaruit de bladeren spruiten, en 
die gegeten worden (Assendelft). Vgl. HUINE
BOLLEN. 11 Tuppen zoeken. Deer hej-je 'en rop 
van me. 

turf, znw. m. en vr. Daarnaast soms tor f. Zie 
de wdbb. en "g!. de volgende woorden. K e n
jet u r f dra gen? vraagt men aan iemand, 
'terwij.l men achter hem gaat staan en hem 
midden in de schouders grijpt en dan de vin
gers knijpende beweegt. 

turfboer, znw. m. De man die turven per schuit 
aanvoert en verkoopt. Vgl. de andere samenst. 
op BOER. 

turfbureau, znw. onz. Een meubel tot berging 
van turf en hout in de vorm van een cilinder
schrijfbureau. 

turfpomp, (uitspr. turrafpomp), znw. vr. Een 
aan de muur getimmerd kastje, waarin een 
houten koker uitmondt die naar de turfzolder 
voert, zodat men de turf voor dagelijks ge
bruik daardoor naar beneden laat vallen. 

turfsjouwer, znw. m. Turfdrager. Vgl. ZAAD
SJOUWER. 

turfstupel, znw. m.; zie STUPEL. 
turftrommel (uitspr. turraftràmmal), znw. vr. 

IJzeren of blikken bak met deksel, tot berging 
van turf. 

Turk (1), znw. m. Volksnaam; zie de wdbb. -
T e gen d e T u r ken v e c h ten, scher~send 
voor: Turkse bonen (witte bonen) eten. 

turk (11), znw. vr.; zie TORKJE. 
turven, zw. ww., intr. N aarnaast tor ven. Turf 

trekken; ook s I ag t u r ven en k I i ene n 
'genoemd ( zie AllEN EN 11). Thans verouderd. 
I! En sal niemant mogen tarven ofte modderen 
uyt ander Luyden water of neffens anders 
landt, dan met ,konsent vande Eygenaers (keur 
v. Oostzaanden, begin 17de e.), LAMS 721 (zie 
aldaar nog enige voorbeelden). 

tussen (uitspr. tussa), vOOJCZ. Daarnaast t u s
'k e n. 11 Tuske Paas en Pinkster gane ze 
'trouwen. Tusken KnoHendam ende den Dam 
tSaerdam, Hs. (aO 1596), archief v. Westzaan. 
De oude vovm t wis 'k e n leeft, behalve in de 
eigennaam T wis (zie aldaar), thans nog 
slechts bij enkele ouden van dagen. 11 Twisken 
die Schepenen van Westzaanden ter ecnre, 
ende Symon Jonghe-Jans ende Claes Claesz. 
Aerts voorsz. ter andere zijde, Priv. v. Westz. 
112 (aO 1588). - Eertijds in g~heel N.-Holl. 
(vgl. b.v.: Enen wech ... twisken Limmen 
ende Outgotskoech, Oorkb. I1, no. 641; aO 
1288), en in Fries!. (EPKEMA 506). Vgl. ook 
Mud., Nnd. twisken, twischen, Hgd. 
zw i s c hen. 

tukkelen - twee 

tussendag, znw. m. Dag die tussen de "stad
dagen" in ligt en waarop de kooplieden dus 
niet naar de markt gaan; t.w. dinsdag, donder
dag en zaterdag. 11 Kom maar op een van de 
tussendagen; aars ben ik vanhuis. Een maI1kt
schuyt, ten eynde van hier na Amsterdam ... 
op Miaandag, Woensdag en Vrydag te veren, 
en ten dien dagen oak pakgoederen, misgaders 
op andere vrije of tussohendage, geen markt
dag zijnde, ook alle voorkomende vragten ... 
te laten voeren, Hs. request (aO 1740), archief 
v. Wormerveer. 

tuten, zw. WW., zie TUITEN. 
tuttelen, zw. WW., intr. Teuteren, onhandig 

bezig zijn. Zie TUTTEREN. 11 Wat zit je te 
tutteIen; ken-je 'et weer niet redden (klaar 
spelen)? - \égl. S1ad-Fri. tut t e, sukkeltje, 
van vrouwen gezegd (0. Volkst. 2, 180). -
Ook t e u tel e n, tot tel e n enz. komen 
elders in soortgeliJke opvattingen voor; zie 
b.v. DE JAGER, Freq. 1, 752, 768 en 785. 

tutteren, zw. WW., intr. Teuteren, treuzelen, 
beuzelen. Synon. tuttelen. !I Tutter nou maar 
niet langer an dat touw; je krijge 'et toch niet 
uit de tis. - Evenzo in Ndd. dialecten t ü
ter n, t ü t ter n, tu 11 e r n, t ö Her n (KOOL
MAN 3, 453; SCHAMBACH 237). - Vgl. TUTTERIG 
en TUTTERWERKJE. 

tutterig, bnw. en bijw. Beuzelachtig. Zie TUTTE
REN. 11 't Is 'en tutterig werkie (peuterwerkje). 
- Wlat ben-je weer ÛlJtterig an de gang. 

tutterwerkje, znw. onz. Een peuterige hezigheid, 
beuzelwerkje. Zie TUTTEREN. 11 Dat is me ook 
'en tutterwel'kie (b.v. van fijn borduurwerk, 
waarop gepeuterd moet worden en dat veel 
tijd en geduld eist). 

tuuk, znw. m. Zekere vogel. Tureluur, Lat. 
Totanlls calidris (SCHLEGEL, Vogels 180). I1 Der 
benne veul tuken in de buurt. - Vandaar 
tuk e-e i, ei van een tuuk; bij verkorting ook 
t u u kj e genoemd. 11 Ik heb toch liever 'en 
'kief te-ei as 'en tukie. - Te Krommenie ook 
d u u k; zie aldaar. 

tuur, znw. m. In de uitdr. tuur hebben (of 
krijgen) in (of op) iets, er lust, trek in 
hebben (Jisp, de Wormer). Van tu ren, stipt 
kijken. Synon. spikkel hebben. 11 Ik heb tuur 
in die appel. Toekommende week is 'et kerre
mis; ik krijg er al tuur op. - Evenzo in de 
Beemster (BOUMAN 109). 

tuut, znw.; zie TUIT I en Il. 
twaalf, telw. Gewoonlijk uitgesproken twaaZaj, 

behalve te Assendelft, waar de a helder klinkt 
als in andere woorden. - Vgl. KWART-VOOR
TWAALVEN. 

Twaalfguldens-akker, znw. m. Naam van een 
stuk weiiland te Wovmerveer, om de Noord. 

twee, telw. Daarnaast te Oostzaan soms nog 
t wie, welke vmm vroeger in geheel N.-Holl. 
de gewone was. 11 Van custinge van coep van 
,landt, groet omtrent twie maden off weynich 
myn (te Krommenie), Hs. T. 49, fO 4 rO (aO 
1582), provo archief. Opten 23 April 1636 com-



twee - Twis 

pareerden aIhier voor weesmeesteren Comelis 
Woutersz., vader van sijne twie kinderen met 
namen Wouter Cornelisz. ende Gerrit Cor
nelisz., Hs. W. I, JO 49 rO, arclhief v. Krom
menie. - In verbogen vorm ook t wee n en. 
11 Kom, jonges, gaan nê skool; 't is al kertier 
voor tweene. Ach laat ze (de beide aanranders 
van Susanna) door een buy van harde koegel
steenen bedompelt zijn, vol schant, op dat zy 
met hun tweenen daar onder voor het volk 
verstrekken een Calom (kolom), SLOOFF, Su
zanna 52. - Ook in het Stad-Fri. is de vorm 
t wie gewoon. 

tweebeen, znw. m. Daarnaast t wee bie n. -
a) Bij houtzagerijen. Mik: een paar palen, van 
boven met een bout aan elkaar verbonden, 
van onderen wijd uiteengezet en voorzien van 
een ijzeren punt, en gebruikt wordende om 
zware gebinten overeind te zetten. E1ders bok 
geheten. 
b) Als benaming van vele stukken land, die in 
twee evenwijd~ge tongen (benen) uitlopen. Zie 
BEEN 3. 11 Een stuk land, zijnde een tweebeen, 
benoorden de Veenboer (molen op het Guits
pad), Hs. boedelscheiding Honig (aO 1755), 
verz. Honkg; hetzelfde stuk wordt ineen koop
brief van 1738 genoemd: "een tweebien landt 
benoonde dito molen". Niel Wennen tweebien 
opter Delft; Wlu1m Aeryensz. tweebien; Dirck 
May, genaemt Steffes tweebeen, Maatb. As
send. (aO 1634). De Tweebien (onder W,est
zaanden), Hs. (aO 1716). De lange Tweebeen, 
de breede Tweebeen (stukken land te Wormer
veer, om de Noord). De Zuider Tweebeen 
(weiland te Oostzaan). - Vandaar ook t w e e
bi end, in twee bellen uitlopende. 11 Die twee
biende half maede (bij de Hoogendij1k), Pol
derl. W,estz. II (aO 1629). - Vgl. KAKE-TWEE

BEENTJE. 

tweebeend, bnw.; zie TWEEBEEN, b. 
tweede, bnw. (ranggetal). Daarnaast eertijds 

t wie d e. Zie de wdbb. :1 Opten twieden dach 
Mey xvjc vijff en dentich, Hs. W. I fO 33 rO, 

archief v. Krommenie. 
tweehands stuk, zie HAND. 

Tweehond, znw.; zie HOND 11. 
Tweekap, znw. vr. Naam van een bakhuis (zie 

aldaar) te Zaandam (Oostzijde), aan de Gouw; 
wel zo geheten omdat het gebouw met twee 
kappen is gedekt. - Ook een stuk weiland in 
het Oostzijderveld (bij dat perceel?), verkocht 
in 1883, heet de Tweekap. 

tweelicht, znw. onz. Ln de bouwkunde. Een 
raam met twee lichten of vensters die van 
elkaar gescheiden zijn door een kozijn. Zijn 
er drie zulke ramen naast elkaar, dan spreekt 
men van een d ri e I i c h t; een enkeld raam 
is een een" i c h t. 11 Noch sal men maecken 
int suytwest 4 tweelichten, hoooh binnens
weroks 3 Yz voet wijs binnenswercks 4 voet, 
Hs. bestek spinhuis (aO 1664), archief v. As
sen delft. - Ook elders be~end. 

tweeling, znw. Daarnaast eertijds t wie 1 ing. 
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Zie de wdbb. - Ook als naam van een stuk 
land te Westzaan, tussen Gouwen weg. 1I De 
twielinghande Gouw, Polder!. Westz. I fa 60 
(aO 1628). 

Tweemad, znw.; zie MAD 2. 
tweewield, bnw. Twee wielen hebbende, van 

voertuigen. Evenzo d r i e wie I d en e e n
wie I d. V ier wie I d is ongebrui~elijk om
dat de meeste wagens vier wielen hebben. Ir 
Een tweewielde wagen. - Ook elders ge
bruikelijk. 

tweewouts touw, zie WOUT. 

twijfelaar, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: een 
ledikant dat het midden houdt tussen een een
en eel! tweepersoons. 

twijfelnummer, znw. onz. Bij de loting voor de 
militie. Een nummer waarbij het twijfelachtig 
is of de trekker voor de dienst zal worden 
aangewezen of niet. 11 Ik loot maar liever raak, 
as dat ik zo'n twijfelnummer trek. - Evenzo 
in Vlaand. t w ij f e 11 0 t (Loquela 10, 95). 

twinter, znw. Eigenlijk tweejarig dier, maar 
thans gebruikelijk als benaming voor een koe 
die voor de tweede maal heeft gekalfd en dus 
drie jaar oud is. Evenzo elders in N.-HolI., 
ook in de vorm t wen ter (BOUMAN 109). In 
Fries!., Gron. Oost-Fries!., Nederduits!. (reeds 
in de middeleeuwen) kent men het woord in 
de zin van tweejarig rund (of paard) (HAL

BERTSMA. 230, 15; MOLEMA 435; KOOLMAN 3, 
454; LÜBBEN 3, 641). Vgl. bij KIL.: "tween
telr-die'r, ,twinter-die,r, Hris. anima! 
bimum". Het woord is oorspronkelijk een 
bnw. en samengetrokken uit t wee win ter, 
twiewinter. - Vgl. ENTER. 

twintig, telw. Daarnaast t w u n tig. Zie de 
wdbb. :1 Ze is twuntig jaar. 

Twis, znw. m. of vr., en onz. Daarnaast T wis k 
en T wis k e. Naam van twee wateren die de 
grensscheiding vormen tussen verschillende 
bannen. - a) Het water dat zich uitstrekt van 
Oostzaner Overtoom tot de Wijde-W ormer en 
dat de band van Oostzaanden scheidde van 
die van Landsmeer en van Purmerland. Zie 
Kaart v. d. Uytw. SI. 8 (De Twisck). \1 Een 
stuk land gelegen op het Twiske. - Soo sullen 
die van Oost-zanen hebben in heuren Ban 
Ihondert acht-en-veertigh roeden Dijoks, van 
dier Inlage des Dijcks totten Twisken toe ... 
Die Dijck buyten den Ban van Oost-zanen van 
der Twisken totten ouden Dijck toe, die op ten 
y,e leydt (oorkonde, aO 1410), LAMS 665. De 
Wateringh, Twiske, de Koek-sloot ende de 
Braeeken, in den Banne van Oost-zanen, aid. 
677 (aO 1624). Deur Symon Grooten Syl, van 
't Wrsschen af, tot de Meer (in de ban van 
Landsmeer), Keuren v. Waterl. 55 (aO 1685). 
b) Het water dat de bannen van W:Cstzaanden 
en Assendelft van elkander scheidde; ter 
plaatse waar thans de Nauwernase vaart is. 
Sedert ,het graven dezer vaart (aO 1632) heeft 
de T w i'S zijn naam verloren. Zie Kaart v. d. 
Uytw. SI. 12 (Den Twisck). 11 Een Wleteringe 
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genoemt den Twisdh, scheydende die Heerlijk
heden van Assendelft ende van Westzaanden, 
Priv. v. Westz. 98 (aD 1547; ook Handv. v. 
Assend. 113). Inden Dijck jegens die selve 
Twisdh, aId. 99. Drie ho nt Iants ... gheleghen 
binnen den ban van Westzaenen .. up Twisck, 
Hs. T. 118, fO 44 V O (aD 1561), provo archief. 
Die voorsz. Gecommitteerdens vande Scher
meer ... sullen moghen maecken den Vaerdt 
door den Twisdh, beginnende van helt Thije af, 
gaende Noord dan (I. aan) ten eynde vande 
Jurisdictie van Westzaanden, Priv. V. Westz. 
206 (aO 1632). - Ook in de naam van veIe 
stukken land die op dit water gelegen zijn. 11 

Claes Jacobsz. noorder twis (in Roellof Sy
monsz.-weer); Wulm Symons twis, Aef Roe
lifen twis (in J anke Maerts-weer); Tnoorde
lijckste Twisck aenden dijck, Tmiddel Twisok
gen aenden dijck, Tsuyder Twisken (in Jan 
Jacob Cappen-weer), Maatb. Assend. (aO 
1634). '/'6 Part in de 2 Twisch~ens in Dirk 
Hanne-weer (te Assendelft), Koopbrief (aO 
1769). - Jan vant Veers twisacker (in Steffes
weer); Claes Steffes twisacker, Claes Steffes 
suyder Twisacker (in Lyolasen~weer), Maatb. 
Assend. (aD 1634). - Claes Maertsz. noorder 
twiskamp, Claes Jacobsz. noorder twis, Claes 
Jacobsz. suyder twi!!kamp (in Roelof Symonsz.
weer); Jan Ysbrandes noorder (middelste, 

Twis - twuntig 

suyder) twiskamp (in Wi1cke Ballen-weer); 
Jan Trijn Heynen twiskamp (in Lyc1asen-weer), 
aId. - Een morgen lands gelegen inden 
Twischveen He Assendelft), Hs. U. 20, jO 252 
rO (aO 1564), provo archief. Griet Heynderick 
Gerrits twisveen, Symen Claesz. WJildeboers 
twisveen (in Floren-weer), Maatb. Assend. (aD 
1634). - Zie ook OPPERTWIS, UITERTWIS, ~ls
mede TWISDIJK. 
De naam Twis duidt een grensscheiding aan; 
het woord behoort bij t wis ken, Ned. t u s
sen. VgI. ook de naam van het dorp Tw is k 
bij MedembHk. 

Twisakker, znw. m.; zie TWIS, b. 
Twisdijk, znw. m. De dijk aan weerskanten langs 

de Nauernase vaart of Twis; thans meestal 
Va a r.t d ij k genoemd. Zie TWIS, b. 11 Sullen 
de voorn. Hooft-Ingelanden en Dyckgraef van 
de Schermer, gehouden syn den Twischdijck te 
veJ1hoogen, een voet hooger als deselve jegen
woordig is, omtrent Nauwerna, Handv. V. As
send. 177 (aO 1633). De sluys gelegen in de 
Vaart- of Twisdijk af ter de kerk tot Wlestsane, 
Hs. (aO 1722) archief V. Wormerveer. 

Twiskamp, Twisveen, znw.; zie TWIS, b. 
Twisk, Twiske, znw.; zie TWIS. 

twisken, voorz.; zie TUSSEN. 

twuntig, telw.; zie TWINTiG. 
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uieboel- uitblateren 

uieboel, znw. m. Rommel, wanorde (de Wor
mer). ;\ Wat is 'et hier 'en uieboel. 

uil, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als scheld
naam die de bewoners van Wormer en Jisp 
elkaar wederkerig geven. 11 Wormer uilen! 
Lillike J isper uil! 

u!lebord, znw. onz. - 1) zeker spel dat met 3 
dobbelstenen gespeelid wordt; op de plaat 
staan uilen afgebeeld. Ook elders bekend. Vgl. 
ga nze bord. 
2) Domoor, uil. \1 Wat 'en uilebord van 'en 
jongen. Die Piet is 'en ui'lebord. 

uileverig, bnw. Daarnaast u i I ver i g. Van 
timmet'hout. Vol uileveren, donkere op veren 
gelijkende aangestoken plekken, waar het hout 
verteerd en verpulverd is. I1 Wat is die plank 
uileverig. De deuren (te maken) van droogh 
wagensdhot, sonder spint, quasten, vierigheyt, 
uylverigh, wurmgate of kantsoheure, Hs. be
stek weeshuis (O.-Zaandam, aO 1737), Zaanl. 
Oudhk. - De benaming u i 1 e ver e n is ook 
elders bij timmerlieden en houtkopers ge
bruikelijk; vgl. b.V. PASTEUR-NOOT Bouwk. 
Wdb. 3, 174. 

uis, pers. en bezitt. vnw.; zie ONS. 

uit, voorz. en bijw. Zie de wdbb. - In verschil
lende uitdrukkingen wordt u i t den ... uit
gesproken als u i te D, dus met slot-no \\ Ik 
ben helemaal uiten wenken, - uiten eten (ik 
heb sedert enige tijd niet kunnen werken, -
volstrekt geen eetlust; b.V. ten gevolge van 
ongesteldheid). - U i ten wat e r, in water 
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gekookt. :1 We eten vanmiddag rijst uiten 
water. Gort uiten water, Meel op de klis, 
Moeder zeI betalen As de maand om is 
(scheldrijmpje op iemand die veel schuld 
heeft). - Iet s ni e t u i ten zo e t e 0 pet e n 
ken Den, het niet goedschiks opkunnen (b.v. 
van kinderen, die hun eten niet lusten), ook 
overdrachtelijk: zich een onaangame bejege
ning niet stilzwijgend laten welgevallen; hetz. 
als iet s voo r ruw h ooi 0 pet e n (zie 
HOor). Evenzo hoort men elders: iet s ni e t 
u i ten g 0 e i e k u TI n e nop e ten. - Het 
I a n d u i t, in de Wormer gebruikelijk voor 
naar het land, in het veld. \\ "Is de baas 
thuis?" "Nee, hij is 'et land uit" (eigenlijk: de 
,kant van het land uit. Vg1.: Ik gaan Noord uit; 
dat stuk land ligt Oost uit; zie ACHTERUIT en 
ZUIDUIT). - 't 1 s 'e ten d u i t, zie op END. -

U i t-e n d e-n a, ook wel u i ten ter n a (met 
klemt. op uit en na), aldoor, bij voortduring. 
1\ Dat koppie blijft maar uit-en de-na leven: ik 
heb 'et nou al wel tien jaar in gebruik. Zo ook 
elders in Hall. en Utrecht. - V gl. verder 
ho n k-u i t op HONK, alsmede UITJE, UITIG en 
de samenst. KIJKUIT en TEERUIT. 

uitbannen, zw. ww., intr. Bannen, wegjagen. I! 
As die jongen weer mit ons meespeulen wil, 
zeIlen we 'em mi-t sneebaUen uitbannen. -
Volgens VAN DALE is u i t ban n e n, verban
nen, verouderd. 

uitblateren, zw. ww., trans. en intr. - 1) Trans. 
Door babbelen bekendmaken, aan iedereen 
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vertellen, rondbazuinen, van iets dat liever 
gezwegen moest wmden. 11 As ik je ers wat 
vertel, dan hoef-je 'et nag niet in ienen (ter
stond) uit te blateren. 
2) Imr. Met woorden uitvaren, losbarsten. 11 

As 'et al te erg wordt, dan ken 't wezen dat 
vader ers uitblatert en 'er es flink de waarheid 
zeit. 
Vg!. Ned. b 1 a ter e n, babbelen, snappen 
(KIL.; DE JAGER, Freq. 2, 39), Fri. bIe tt e r t j e 
(HALBERTSMA 389), enz. 

uitdag, znw. m. Uitgaansdag, vrije dag, van 
dienstboden. 11 Me meid heb om de veertien 
dagen 'en uitdag. 't Is morgen me uitdag. 

uitdelver, znw. m. Diepe greppel in bouwland 
(niet in ander land). 

uitdorsten, zw. ww., intr. Door dorst verteerd 
worden, zeer dorstig zijn. Gevormd naar het 
voorbeeld van uithongeren. 11 Ik ben 
uit'edorst. - Zo ook elders. 

uitdouwing, znw. vr. Overdreven drukte in 
woorden en gebaren. 11 Heb toch niet zo'n 
ui,tdouwing (b.v. van iemand die licht onge
steld is en zich aanstelt als doodziek). \\lat 
heb dat ventje 'en uitdouwing, deer wor-je 
koud van! - Ook spreekt men van: Een u i t
d 0 u win g a n z ij nwo 0 r den g e ven, 
iets met l'eel omslag vertellen, waarin de 
eigenlijke betekenis nog uitkomt. - In de 
Beemster is het woord synO'niem met uitdruk
king. 11 Dat is een rare uitduwing, hij doet 
uitduwingen die lelijlk zijn, BOUMAN 109. 

uit-ende-na, bij dr. uitdr.; zie UIT. 
uiter, in samenstellingen, in tegenstelling met 

0' p per, van land dat het verst af ligt, dat 
aan de overzijde, aan gene zijde van het water 
is gelegen. Zie OPPER 1. 11 Dat vuyterdelftgen 
(in Reaelen-weer), Polderl. Assend. I fa 85 ra 
(aa 1600). Jan Peeten uyter-laJnghelaen (in 
Jan Peeten"weer), Maatb. Assend. (aO 1634). 
Jan Peeten uy,ter-O'mJoop, aId. 't Uyterweer 
(op de Heiligeweg), Polderl. Kromm. (aO 
1665), fa 140. - Vg!. voorts Uiterhem op 
HEM; U i ter m a a d en U i t e r~l e gem a ad 
op MAAD; U i ter slo bb i n g op SLOBBING; 
Uiter'twis op TWIS; Ui,tervlus op VLUS. 

U iterdelftje, znw. onz.; zie UITER. 
uiterdijk, znw. m. De buitenkant van de zeedijk, 

het buitcl! langs de dijk gelegen land. Zie 
EUTERDIJK. 11 Mlen sal schutten (vreemd vee 
gerechtelijk in bewaring houden) opten Uytter
dycken, op gelycke boeten als opten Hoogen
dycken, ten waer dat de Uytterdycken ge
heyndt waeren van den Hoogen-dyek, Handv. 
v. Assend. 62 (aO 1465). Ende sullen alle 
Beesten sohutbaar wesen, die niet en syn 
voortdryvende, soo wel op de uyterd~ken, die 
niet afgeschut nooh afgescheyden syn, als op 
den Hoogen-dyk, aid. 219 (aD 1659). - Ook 
als naam van stukken land. il De Uyterdijk 
by Beerten-sluis (onder Assendelft), Hs. (aD 
1770), archief v. Assendelft. Vgl. Papen
ti i ter d ij k op PAPELAND. - Ook elders in 

uitblateren - uitje 

N.-Hall., Fries!., Gron. en Oost-Friesl. be
kend; zie b.V. MOLEMA 437 b. 

Uiterhem, znw. m.; y;gl. UITER. 
uiterlijk,bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook in 

de zin van uiterst. 11 Nou, hij heb dat land ok 
niet zo uiterlijk goekoop. 14 Ditto hadde een 
seer harde storm uyten uyt(e)rEjk \Veste en 
maeckte hoogh water, Journ. Caeskoper. -
Evenzo Mnl. u terlike. 

Uitermaad Uiteromloop, Uiterslobbing, Uiter
twis, Uitervius, Uiterweer, znW.; vg!. UITER. 

uitflikkeren, zw. ww., trans. Uitbliksemen, met 
geweld ergens uit gooien. 11 Flikker 'em de 
deur uit. - Zo ook elders in de gemeenzame 
taal. 

uitgaan, our. ww.; zie een zegsw. op PIJP. 
uitgasten, zw. ww.; zie INGASTEN. 
Uitgeester, znw. m. Sohertsende benaming voor 

een lege fles. 
uithaalder, znw. m. Op oliemolens. De jongen 

die de stamperpotten met eeT! schilp uithaalt 
of ledigt; pot jongen. 11 As jongen van tien jaar 
ben ik op de molen 'ekomme, as uithaalder. -
Vandaar de u i th a a I der s bak en het u i t
h a a I der s b 0 r d j e, die bij dit werk worden 
Igebruikt. 

uithalen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook als be
naming van een kleine schoonmaak, tussen de 
"klaartijd" en de "oproders-" of "stoftijd", 
waarbij alleen de kasten worden uitgehaald. 
Ij We zelle toekommende week uithalen. Even
zO' elders in N.-Holl. en AmsteHand, en in 
het Stad-Fri. - Vgl. UITHAALDER. 

uitharpeis, znw. onz.; zie UITHARPSEL. 
uitharpsel, znw. onz. Daarnaast eertijds u i t

h arp els. In pelIerijcn. De afval die bij het 
harpen wordt verkregen, dat wat uit de ge
pelde gerst of rijst wordt geharpt. Vgl. HARP. 
I! Ten vierden sullen wy onse afval, te weeten 
uytharpsds, uytweytsel (uitwaaisel), en 't stof, 
niet mogen verkopen rus met afgestreeken 
maet, Hs. pelderscontract (aD 1730), Zaanl. 
Oudhk. (in het gedrukte contract van hetzelfde 
jaar staat: "uytharpsel, uitwytsel"). 

uitheffen, zw. ww., trans. Bij de papiermakerij. 
Ten einde toe heffen. Zie HEFFEN. 

uithorrelen, zw. ww., trans. Bij timmerlieden. 
Door horrelen uithollen. Zie HORRELEN. 11 Je 
moete die sponning wat uithorrelcn. 

uitig, bnw. Uithuizig, dikwijls uit zijnde. I1 Wat 
ben-je teugeswoOl'dig uitig. 'En uitige vrouw 
houdt duur huis. - Evenzo in de Beemster 
(BO'UMAN 109). 

uitje, znw. onz. Pretje, uitstapje; in het a}ge
meen iedere gelegenheid waarbij men voor zijn 
pleizier uitgaat. II Ik heb 'en heleboel uitjes in 
't zicht; ik gaan morgen uit rijje (rijden), over
morgen moet ik op visite en vrijdag is er 
kO'medie. Trijn gaat van de zomer alweer op 
reis; 'k wou dat ik ok ers zo'n uitje had. -
Het m ooi i s van 't u i t je, de pret is uit. 
i! We mosten nou maar van tafel gaan: 't mooi 
is toch van 't uitje (als b.v. alles op is). -



uitje - uitrozen 

U i t je is ook elders in Holl. bekend. Evenzo 
in Friesl. ti ti t sj e. 

uitkalven, zw. ww., trans. Uitbazuinen, van iets 
dat liever niet verteld moest worden. Synon. 
uitblateren; zie aldaar 1, en vgl. KALVEN. 11 

Wat doen je dat nou weer uit te kalven (waar
om vertelt ge dat nu terstond over). 

uitkloken, zw. ww., trans. - 1) Met een puntig 
voorwerp uitwroeten; inzonderheid van een 
pijp waar men de as uit doet of van tanden die 
men schoon maakt. I1 Wacht, ik zeI eerst effies 
me pijp uitkloken. - Eertijds ook van het stuk
pikken der landerijen door eenden; zie de aan
haling uit lIandv. v. Assend. verv. op KLOKEN 
1. - V gl. UITKLOKER. 
2) Iemand uithoren, hem bedektelijk ontlokken 
wat men weten wil. Zie KLOKEN 2. 11 Piet zei 
der wel meer van weten; ik zeI 'emers uit
kloken. 

uitkloker, znw. m. Pijpewroeter; zie synon. op 
PIJPEKLOKER. 11 Een uit palmhout fijn gesneden 
uitkloker, Catal. Zaan!. Tentoonst. (1874), 
no. 1490. 

uitknijper, znw. m.; zie UlTNIJPER. 
uitkomen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Ook: 

bij iemand uitkomen, bij hem op visite 
gaan. 11 Ik moet bij 'em uitkomme. 

uitkrozen, zw. ww., brans. Met de krozer uit de 
sloot halen. Zie KROZEN. 11 De riettogels worre 
:in 'et najaar uit'ehoosd. 

uitleren, zw. ww. Zie de wdbb. - U i t g e-
1 eer d zij n. aan het eind zijn, uitgepraat 
zijn. 11 Nou ben rk uit'eleerd (ik weet geen 
nieuws meer te vertellen). 

uitlegger, znw. m. Zie de wdlbb. - 1) Bij de 
zeüdoekweverij. Benaming van een paar lange 
latten tot verlenging van het weefgetouw; zij 
worden aan de kant van de garenboom in 
gaten in de zijstukken gestoken, terwijl het 
andere uiteinde rust op een poot. De u i t-
1 e g 'g e r,s vormen alsdan een soort schraag, 
waarover men het garen uitspant als het ge
sterkt moet wOl'den. Zie vel'der REI 2. 
2) Aan een kraan om lasten op te winden. De 
uitstekellde horizontale bovenbalk, waarover 
op katrollen het hijstouw loopt; kraanbalk. 
Inzondel'heid bij de kraan waarmede men aan 
houtzaagmolens de balken op de s:Jee windt 
steekt de u i tie g g e r zeer ver uit en is de 
benaming dus duidelijk; zie Groot Volk. 
Mooienb. J, pl. 6. 

uitloeren, zw. ww., intr. Uitslapen. Zie LOEREN. 
11 Hij heb wat te veull op; leet (laat) 'm maar 
uitloeren, den (dan) is 't morgen weer in orde. 

uitmeuken, zw. ww., intr. Uitbroeien, uitzweten. 
Zie MEUKEN. 11 Ik ben zo vel'kouwen; ik blijf 
vanmiddag te bed om ers goed uit te meuken. 

uitnessen, ,zw. WW., ,jntr. Door aanslibbing aan
groeien. Zie NES. l1hans weinIg gebmikelijk. 11 

Deur 'et al deur uitnessen worre neslanden 
hoe langer hoe groter. 

uitnijper, znw. m. Ook u i t k n ij per. Bij de 
papiermakerij. De man die met de nijpvorm 
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het overtollige water /lit het geschepte vel 
papier perst. Nadat de schepper op zijn VOl1m 
de papierpap door hutsûen gelijkelijk heeft 
vel1deeld, legt de naast hem staande u i t
n ij per er een andere vorm (de n ij p v 0 r m) 
boven op, neemt dan de VOl1m van de sohepper 
over en perst het water u~t de pap. - Somtijds 
wordt ook de nijpvorm u i t n ij per genoemd. 

11 1 Paar Olyphants-Vormen en 1 Uitnyper, 
Invent. papiermolen (O.-Zaandam, aO 1806). 

uitpenten, zw. WW., trans. Uitkoken; van olie, 
om er het ovel1tollige vet uit te halen. Men 
legt er dan een stuk brood in, waar het vet 
in trekt. Vgl. PENTEREN. 11 Je moete de olie 
eerst uitpenten, vool1dat je der mee bakken 
gane. 

uitpikken, zw. WW., intr. Bij molenrnakers. 
Losschieten van de haak waarmede een hijs
blok in een oog is vastgepikt (inge<baakJt). Vgl. 
VERPIKKEN en PIKKEN. 11 Pas op dat 'et blok 
niet uitpikt. 

uitpissen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Nou 
pis ik 'et vuur uit! gezegde om grote ver
wondering te laten blijken. 

uitprutten, zw. ww., trans. Uitbaggeren, uit
modderen, een sloot van prut zuiveren. Zie 
PRUTTEN. 11 De sloot is zo pruttig, i moet nodig 
ers uit'eprut worre. 

uitresten, zw. ww., trans. Bijvorm van u i t· 
r ti s ten, van het nodige voorzien, in orde 
brengen. 11 Drommels, wat ben ijk vandaag 
goed uit'erest! (ironisch gezegd, b.v. als meI! 
bij het thee schenken geen suiker in de pot 
vindt, geen kopjes genoeg heeft enz.). Maar 
wie zou 'et jachie (tent jacht je waarmede men 
uit wilde gaan) oitreste? Sch. t. W. 274. -
Van (door) de zielverkoper uiige
re s t zij n, slecht voorzien zijn. 11 Nou, die 
benne ok "an de zielverkoper uit'erest (als 
men in een winkel niet krijgen kan wat men 
verlangt). - Vgl. UITRESTING. 

uitresting, znw. vr. Uitrusting; zie UITRESTEN. 
In de zegsw. G r o,t es eh ep en be hoeven 
een 1 a n g e u i t r est i n g, in toepassi'Ilg op 
iemand die veel tijd nodig heeft om zioh aan 
te kleden enz. 

uitroden, zw. ww., trans. Met een spa, houweel 
enz. leeg- of schoonmaken, ruimen. Vgl. OP
RODEN, en zie de wdbb., waar u i t r 0 den 
als veroudeJ1d wordt opgegeven. 11 (Ordon
nantie aangaande het graven maken in de 
kerk) Voor 't opneemen der steenen f 2: 0; 
... voor 't uytrooden (van) 1 kis,t 14 st., 2 
kiste 18 st., 3 kiste f 1 : 4 st., Hs. (aO 1733), 
archief v. 'Mormerveer. 

uitromen, zw. ww., trans. Alle room van de 
melk afnemen. 11 Die melk is uieeroomd (er 
komt geen room meer op). - Van uitgeroomde 
melk komt e'en sleoht soort van kaas; vandaar 
zegt men ook van zulke kaas: 't Is uit'eroomde 
kees. 

uitrozen, zw. ww., intr. In bed uitrusten, "uit
meuken". I; Je moete morgen maar te bed 
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blijven, om ers goed uit te rozen (tot iemand 
die kou heeft gevat). 'k Wou dat 'k van 
ochtend nou maar es uitrazen kon (zegt een 
huismoeder die 's avonds /lit is geweest), Sch. 
t. W. 280. - Vandaar zegt men b.v. ook: Nee! 
heb de bof; ik heb 'er maar in bed 'estopt, dan 
roost 'et er wel weer uit. - Vgl. ROZIG. 

uitrusten, zw. WW.; vgl. UITRESTEN. 
uitschieten, st. ww., intr. Zie de wdlbb. - Van 

de wind. Door het N. naar het O. gaan. Zie 
verder op KRIMPEN. 11 As de wind uitsohiet, zeI 
'et weer wel beter worre. - Vgl.: D'wint Suye, 
savons ontrent 4 à 5 ure hadde een donder
buy; wat laater scoot d'wint No(ort) West, 
Journ. Caeskoper, 2 Febr. 1701. Een sware 
storm uyten Wcste, scoot savons N.W., aid., 
150ct. 1701. - Zie UITSCHIETER. 

uitschieter, znw. m. Een uitschietende wind, het 
plotseling omlopen van de wind. Zie UIT
SCHIETEN. 11 Er is breking in de lucht; pas maar 
op, er komt gauw 'en uitschieter. - Vgl. 
VERLOOP. 

uitschot, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: het 
tijdelijk afdanken van overtollige knechts (b.v. 
in het sahilders- en bouwvak). Die knechts 
worden dus "uitgeschoten". il 'k Heb uitschot 
'ekregen. De schilders geven er knechts 's win
ters maar uitschot. - Zegsw. Is ',t nou u i t
sc hot? is het haast gedaan, zal het eindelijk 
ophouden; gezegd als men iets moe wordt. 

uitslaan, st. ww. Zie de wdbb. - In de vee
handel. Schatten, berekenen (van het aantal 
ponden vlees dat het stuk vee zal opleveren). 

11 Ik slaan die koe uit op 300 pond. 
uitslag, znw. onz. Ontsteking van de huid. Zie 

de wdbb.; in de algemene taal is het woord 
manlijk. 11 Gelukkig wordt 'et uitslag van 
kleine Trijn wat beter. - Evenzo in het Stad
Fri. onzijdig. 

uitslikken, zw. ww., trans. Uitlikken. Ook elders 
bekend; zie SLIKKEN I. 11 Ik heb de pan mit me 
vinger uit'eslikt. 

uitsmeren, zw. WW., trans. Zie de wdbb. - Ook: 
rekken, lang doen duren, vertragen. 11 Nou, 
nou, hij smeert 'et ook goed uit! 

uitsnij-tafel, znw. vr. Bij de stijfselma'kerij. Een 
tafel op schragen, waarop de nog weke, grote 
klompen stijfsel met de vinger in kleinere 
stukken worden gesneden. 

uitspatten, zw. ww., intr. Uiteenspatten, ver
schuiven, uitwijken, b.V. van een samenstel 
van balken. 11 We moesten ze maar met spat
pennen vastzetten, aars mochten de stij:len eris 
uitspatten. - Ook elders bekend; vgl. v. LEN
NEP, Zeemanswdb. 73 op ges pat. 

uitspragen, zw. ww., trans. Uitspreiden (Krom
menie). 11 Zet die koppies en bakkies (schotel
tjes) in mekaar en spraag ze zo niet uit (als 
iemand bij het kopjes wassen de halve tafel 
vol zet). As je de stalen bekijke, hoef je ze 
niet zo uit te spragen. - Vgl. SPRAGEN en 
L'ITSPRAGING. 

uitspraging, znw. vr. Bluf, gepronk, uitdouwing, 

uitrozen - uk 

van iemand die het moois dat hij heeft op in 
't oog lopende wijze vel'toont. Vgl. SPRAGEN. 11 

Kijk dat mens eris 'en uitspraging het. 
uitsteken, st. ww. Zie de wdbb. - Te Krom

menie ook in de zin van omsteken; zie aldaar. 
11 We zelle er om uitsteken. - Evenzo in Mij
dreoht. 

uittissen, zw. WW., trans. Ook u i t t i s ten. 
Uit de tis zoeken, uit de war halen. Zie TIS en 
TISSEN. 11 'Et haar uittissen (met een kam). As 
ze de boel in de war 'es chopt hewwe, is 'et 'en 
hele toer om 'et weer uit te tisten. 

uittisten, zw. ww.; zie UITTISSEN. 
uittollen, zw. ww., intr. In de uitdr. ie man d 

u i t t 0:11 e n I a ten, hem laten uittuilen, be
tijen, begaan (Zaandam). 11 Leet 'em maar stil 
uittollen, den (dan) zel-Î vanzelf wel weer 
,goed worre. 

uittuigen,zw. ww. In de uitdr. het uit
tuig e n, het erg bont makelI. 11 Jonges, 
jonges, wat heb-i 'et uit'etuigd! 

uitverdan (uitspr. oitvardan, met hoofdtoon op 
an), bijw. Uit u i t w e r dan, u i t w a a rd-a n, 
u i t w a a rd-a a n. Naar buiten, uitwaarts. 11 

Dat kozijn is uitverdan 'ezet (uitgeweken). Ze 
mosten die bomen wat meer uitverdan bren
gen, den (dan) wier de weg wat breejer. -
Evenzo elders in N.-Hall. (BOUMAN 109). In 
W.-Friesl. zegt men ook u i ter dan. ~I Hij 
gaat uiterdan (uit, van huis). - Vgl. INVERDAN. 

uitvlossen, zw. WW., trans. Van flab en ruigte 
zuiveren, van sloten. Zie FLORSEN. 11 Die sloot 
moet nodig uit'evlost worre. 

uitvluchten, zw. ww., trans. Uitkammen, van 
het haar. Zie VLUCHT. Aan de Zaan slechts 
aan enkelen bekend; in W.-Fries!. eöhter ge
woon. 11 Ik gaan me heer (haar) uitvluchten. 

uitwaaisel, znw. onz. In pellerijen. Het afval 
dat door de waaierij uit het gepelde fabrikaat 
wordt verwijderd. Vgl. WAAIERIJ en WAAIDOP, 
en zie de aaooaling op UITHARPSEL. 

uitweg, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als naam 
van versohillende wegen aan he,t uiterste einde 
van het dorp, buiten de kom; zo b.V. te Krom
menie de weg die van de Vlus naar Krom
menieël'hom Loopt, en te Assendellft de weg 
door Buitenhuizen, beginnende bij de Nieu
wendijk. Zie Kaart v. d. Uytw. Slo 12. 

uitwozen, zw. WW., trans. Door hozen leeg
maken. Zie WOZEN. 11 lk moet de skuit nag 
uitwozen. 

uitzijgen, st. ww. Zie de wdbb. - Ook: uiteen
gaan, uitwijken, uitzakken. 11 Dat goed (b.v. 
een wollen japonstof) zij>gt uit 't Lijf van me 
japon is helend al uit'ezegen. Noch oook d·e 
Wal verder uytplaten als de Royinge vande 
Middelsloot mede brenght; ... maer alle inval
lende saecken, te weten het sineken van de 
Straet, het uytsijghen vande Wal, ende dier
ghelijcke meer srul uyte gemeene Buyrte ver
maeckt worden, Priv. v. Westz. 538 (aO 1637). 

uizent (toe -), bijw. uitdr.; zie ONS. 
uk, znw. m. Ook in verk!. u k,k i e. Iemand die 



uk - Duls 

klein van gestalte is, dreumes. Hetz. als hu r k 
(zie aId.) en zeker wel een bijvorm van dit 
woord. I1 Je benne nag maar 'en kleine uk. 
~ou zo'n ukkie ook 'en duit in 't zakikie 
doen? - U k is ook elders (b.v. in Amsterdam. 
Den Haa:g en Utrecht) bekend. Elders zegt 
men ook u fik, u r kj e (N avorscher 5, 94). 
Vgl. BILDERDIJK, Geslachtslijst op hurk; VAN 

DEN BERGH, Nederl. Mythol. op 0 r k, alsmede 
bij KIL.: ,,0 r c Ik, orca: bellua marina crudelis, 
dentibus trucuienta, balenae infesta", en TUIN

MAN, Fakkel 267 op 0 r k. - Zie verder URKE

DOP. 
ukkedop, znw. m.; zie URKEDOP. 

ukkepuk, znw. m. Hetz. als uk k e dop, u r k e
dop, dreumes. Zie UK en PUK. 11 Zo'n ukke
puk! wou die me slaan? - Ook elders in HoU. 
bekend; b.v. in het rijmpje: 0 me lieve ukke
puk, wat ben-je toCh 'en ongeluk! 

unjer, znw. m. Eertijds 0 n je r, 0 n ge r. Zekere 
plant; een lastig onkruid op weilanden. Moe
ras-paardestaart, herrnoes, Lat. Equisetum 
palustre (VAN HALL, Landh. Flora 273). 11 

Unjer ken-je haast niet doodkrijgen. Van unjer 
wordt 'et vee ziek (de plant werkt nl. op de 
ontlasting). - Ook in de naam van stukken 
land, waarop u n j er groeit. 11 Dat oynger
steek, Polderl. Assend. I, fO 317 rO (aa 1600). 
Dat oyenger stuckgen, aid., fO 319 voo Die 
kleyne ongersijd, 543 (roeden), Polderl. Westz. 
111 fO 81 rO (aO 1644). - Evenzo verderop in 
N.-Holl. 11 Een stucke weydlants, ghenoemt 
die Honghercamp bij Castricommersluys bin
nen die ban van Lymmen, GONNET, Zijlkl. 326 
(aO 1531). 
In geheel N.-Ho11. (BOUMAN 110; BERKHEY, 

Nat. Hist. 9, 91) en ook in Overijse'! (VAN 

HALL, t.a.p.) is de plant onder de naam u n je r 
bekend. Of deze samenhangt met het bij de 
17de-eeuwse Hollanders gewone znw. eu n je r 
boze geest, en het bnw. eu n je r, doortrapt, 
geslepen, op kwaad afgericht, duivels (OUDE

MANS, Wdb. op Bredero 107), bij KIL. "u n
g her s, Hol. maleficus, veneticus, diabolicus", 
is bij gebrek aan nadere gegevens niet met 
zekerheid uit te maken. De plant zou dan zo 
geheten zijn om haar boze aard, waarom zij 
ook elders kw a den a a r d (naast kw a de r
n a a t) heet. KIL. vermeldt verder nog: "U n
g her e n, HoU. j. tooveren; u n ,g h e r-h 0 ere, 
Hol. maletica, incantatrix, mulier diabolica", 
alsmede u n g her s-e y ere n als naam van 
een soort van paddestoelen; vgl. DODONAEUS 

786: "den ghemeynen man heet het (gewas, de 
"Zee Campernoelië") in Hollandt Vngers 
eyeren, oft Oniers eyeren, dat is Duyvels 
eyeren. oft Toovenaers eyeren, als sommige 
dat woordt uytlegghen", en zie ook HADR. 

JUNIUS, Batavia (ed. 1588), 217. Zoals bekend 
i,s, zijn ook vele andere planten naar de duivel 
of naar heksen genoemd. Vgl. voor de aflei
ding van het woord FRANCK 244 op e u n j e r. 

unser, znw.; zie ONSTER. 
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up, voorz.; zie OP. 

uppedop, znw. m.; zie URKEDOP. 

upper, znw. m. Een klein kind, dreumes. Zie 
synon. op URKEDOP, en ~gl. EPPER. 11 Wou zo'n 
upper, die nog niet boven de tafel uit kijken 
ken, ook al koffie hebben? 

uren (I), zw. WW., intr. Zeker kinderspe,l, waar
bij een 'kind het door de anderen bepaalde uur 
of halfuur raden moet, terwijl zij 'hem om de 
beurt vragen: hel sla g (of: half s I a g), 
tb 0 e I a a t i s het? Als hij het raadt, moet 
hij de vrager zien te "takken", die dan in zijn 
plaats raden moet. Elders heet het spel: u u r
s I a g, hoe 1 a a t i s het. 

uren (H), zw. ww., intr. Van koeien of ander 
vee in het laatst van haar draciht. Een zwel
lende uier krijgell. Zie UUR Il. 11 Me koe uurt 
al. As 'en koe begint te uren, zel-i binnenkort 
kalven. - Ook 'CIders in N.-Holl. en hier en 
daar in Z.-Holl. (OPPREL 87 b), in Groningen 
(MOLEMA 437) en Oost-Friesl. (KOOLMAN 3, 
484 a) is ure n gebruikelijk; in Gelderl. en 
Overijsel luidt het woord n ur e n (GALLÉE 

31 a); in advertenties (b.v. in Holl. en Twente) 
vindt men ne ure n d voor drachtig van vee 
(koeien, schapen, geiten); BERKHEY, Nat. Hist. 
7, 146 heeft u ier e n. Elders in HoU. zegt 
men ook, dat de koeien i n d e u rin g sta a n. 
Vgl. diezelfde uivdr. in ruimere toepassing bij 
BERKHEY, Nat. Hist. 9, 274: "Wat nu den tijd 
betreft, dat de koeijen meLkibaar worden, of 
zoo als men zegt, aan den uring geraken, dit 
geschiedt na het kalven, terwijl zij uit de melk, 
of uit de uring geraken, of eigenlijk beginnen 
droog te staan, eenigen tijd voor zij kalven 
moeten". Zo ook aId. 4", 174: "Wanneer de 
Koe gekalft heeft, en zij is aan 't melkgeven, 
dan is de Koe aan den uring, aan den elder; 
elders zegt men: aan den jadder, de Koe 
jaddert". 

urkedop. znw. m. Daarnaast uk k e dop, 
(h)upp e d op en u tt e r d op. Iemand die 
klein is in zijn soort, dwerg, dreumes; inzon
derheid van kinderen. Zie UK en vgl. UPPER 

en UTTERTJE. Verdere synon. zijn vermeld op 
PUK. I: Denk je dat ik bang ben voor zo'n 
ukkedop? Kijk me zo'n urkedoppie ers an! Wat 
wou zo'n huppedop beweren? - Ook van 
zaken, die klein zijn. 11 Bedank-je voor vhee? 
kom, neem nog m(lar 'en koppie: 't benne 
zukke ukkedoppies. 

ut-re-mi-fa-sol, znw. In de uitdr. u i t zij n 
TI t-r e-m i-f a-s 0 I (of u t-r e-s 0 I) zij n, geheel 
uit zijn gewone doen, van streek zijn. 

utterdop, znw. m.; zie URKEDOP. 

uttertje, znw. Iemand die klein is in zijn soort, 
dreumes, klein kind. Zie synon. op URKEDOP. 

Uuls, eigennaam. Alleen in het kinderspel 
U u I s j e ge zie n, dat omstreeks het mid
den van de vorige eeuw te Wormerveer in 
zwang was, maar dat men thans onder die 
naam niet meer kent. Het werd gespeeld 
gelij.k ho n kie tak kie (zie op HONK). De 



477 

"man", die de anderen moet weken, heette 
U u I s, en de kinderen, wier sohuilplaats hij 
voorbijlliep of die hij vond, riepen onder het 
naar bonk lopen: "Uu}sie 'ezien, Uulsie 
'ezien!" - In M,unsterland noemt men de 
kaboutermannetjes "U e lil ken" of "U li
ken" (STRACKER]AN, Aberglauben in Olden
burg 1, 397), dooh er is geen grond om aan 
te nemen dat U u 1 s met deze benaming 
samenhangt. 

uur (I), znw. onz.; zie een zegsw. op KWARTIER 

en OVERWERKERSUUR. 

uur {II), znw. onz. Speen van de uier van een 
koe. 11 Een iaar (uier) heb vier uren. - Evenzo 
elders in Hol!. (BOUMAN 110; BERKHEY, Nat. 
Hist. 5, 125 vlg.; OPPREL 87), Fries!. en Gron. 
(MOLEMA 438). Vgl. bij HADR. ]UNIUS, Nomen-

Vuls- Vut 

cl. 23 b: "Mamma, mammilla, uber, B(elgice) 
Mamme aft borst in femina, wre in armento, 
elder in ovillo pecore", en bij KIL.: "uder, 
uyder, huyder, wder, wr, are, uber pecun
dum". - Zie voorts DRIEUURD, UURBREED en 
UREN. 

uurbreed (met klemt. op uur), znw. onz. Hetz. 
als i a ar b ree d; zie aldaar, en vgl. UUR. -

Evenzo vindt men bij KIL. "u d e rob re t, 
u de r-b ra e d t, sumen (d.i. uier van een 
zeug), bij HADR. ]UNIUS, Nomencl. 68 b: 
"sumen, B. euderbret". Door VAN DALE wordt 
vermeldt u ier b oor d, en hier en daar is 
ook u u r b oor d bekend. 

U ut, vrouwennaam. Verkorting voor G u u r tie. 
11 Ik kom van tante Uut. 
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vaalblaar - vaarsloot 

vaalblaar, bnw.; zie BLAAR II. 
-vaan, vgl. ROODVAAN. 
vaandel, znw. onz. Bij vissers. Zekere maat bij 

het verkopen van vis ~haring). Tal, een aantal 
van minstens 200 stuks. 

vaandel'l, zw. WW., trans.; zie VANDEN. 
vaar, znw. m.; vgl. SPEKVAAR. 
vaar, bnw. Van vrouwelijk vee. Onbevrucht, 

gust; hetz. als geld (Il). 11 Een vare koe. Ik 
heb me koeien vaar 'ehouwe (niet laten 
rijden). - Ook elders gebruike'lijk. 

vaars, znw. vr. Daarnaast vee r s. Koe van 
twee jaar, die nog niet gekalfd heeft (vgl. 
pin k v a ars op PINK, en SCHOTVAARS), of die 
voor de eerste maal drachtig is of kalft (als
dan ook in samenst. kalfvaars, melk
va ars). Zo ook elders; zie de wdbb. 11 Veer
zen en hokkelingen. - Ook in de naam van 
stukken land, waarop vaarzen werden geweid. 
11 De Veerzenven (weiland te Wormerveer). 
De Veerseven (in de Achtersluis-polder onder 
Oost-Zaandam), Custb. (aO 1740). Veerske
ven (onder Westzaan, tussen Twis en Reef), 
Polderl. Westz. I jO 29 (aO 1628). Veersjesven 
(te Zaandam, buitendijks), Koopbrief (aO 
1674). - De Veerzenweid (onder lisp; reeds in 
een testament van 1585, Zaanl. Oudhk.). De 
veerseweyd, Polderl. Westz. IV jO 376 (a 
1649). 

vaars loot, znw. vr. Daarnaast vee r sloot. 
Sloot die bevaarbaar is, die bestemd is voor 
het verkeer te water. 11 De slooten, welke als 
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gewone vaarslooten bekend staan, zoowel be
oosten als bewesten den Dorpsweg, moeten 
gehouden worden op eene wijdte van 2 Meter 
4 decimeter en eene diepte van vier decimeter, 
Keur v. d. polder Assendelft (aO 1894). De 
binne1anden te vooren met goede wateren ver
sien, en vaar-slooten afgesondert, (waren) soo 
verwassen ... , dat de eigeIJJaren van de voor
noemde landen, wateren en vaar-slooten, niet 
recht en wisten hare goederen van andere 
hunne naburen te ondel1kennen, SOETEBOOM, 
S. Arc. 224. Datmen de vier Veerslooten sal 
Diepen, ... soo datmen die bequamelijck maoh 
gebruyck'en (W.-Zaandam, aO 1642), Priv. v. 
Westz. 518. (Een stuk land) belent ... aent 
west den gemeenen vaersloot (te Kromme
nieër-horn), Hs. U. 137 (aO 1603), provo 
achief. Datmen gheen Dam-Sohuyten noch 
Hout-schuyten, ... nochte Vlotten Hout inden 
Dijck-sloot noohte Veerslooten leggen, by 
naoht noch by dage, ofmen sal daer met een 
Dam-Souyt mogen verby varen (keur V. W.
Zaandam, aO 1644), Priv. v. Westz. 519. In 
den Reeff, Gouw, Waetering, Overwegsloot 
(zie EUVERWEG) veerStlooten of andere dwarse 
slooten, Hs. (18de e.), archief V. Wlotmerveer. 
- De oude vorm vee r sloot is vooral be
waard gebleven als eigennaam van bepaalde 
sloten; zo vindt men b.V. een Veersloot nabij 
de Koger keI1k en een andere onder Zaandam 
in het Oostzijder-veld. Vgl. veI1der: Van de 
Watering af tl()t Maarten Cornelis Nomes 
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veersloot, Hs. (aO 1712), archief v. Wiormer
veer. "Middel veer Sloot" en "Wester veer 
Sloot" (te Wormer), Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 
- Evenzo elders in N.-Holl.; reeds in de Mid
deleeuwen. II "Wester Veer Sloot" en "Ooster 
Veer Sloot" (te PUIiffieJ11and), Kaart v. d. 
Uytw. SI. 8. Veer Sloot (te Dirk&horn), aid. 
10. Assumer veersloot Cbij Assum), aid. 16. 
An die zuytzijde die Veersloet (te Alkmaar, 
aO 1473), GONNET, Zijlkl. 183. - In West
Friesland vindt men in 15de-eeuwse keuren de 
vormen var din g 'S 1 oot en ver din g
sloot; zie b.V. Wfri. Stadr. 2, 261 vlg. (keur 
v. Grootebroek). In latere keurboeken heten 
deze sloten: vee ren, vee r e slo 0 ten, 
ver den en ver der sloot en; zie Wfri. 
Stadr., t.a.p., a;1~mede Handv. v. Ench. 396 a 
en 397 (aO 1620). In Krommenieër keuren 
wordt tegenwoordig melding gemaakt van 
v a art slo ten. 

vaart, znw. vr. Daarnaast vee rt. Zie de wdbb. 
I! M(e man is op de vaart (met de schuit voor 
enige dagen of weken uit vissen). Dat zei zo'n 
veert niet lopen (het zal wel loslopen, daar zal 
zoveel kwaad niet uit voortkomen). So neemt 
het (een schip dat van stapel loopt) seUs een 
stercke veert, en schiet alleskens self voor uyt, 
Saenl. Wassende Roos 10. - A n de vee r t 
zij n, op gang zijn (de Warmer). 11 Hij is al 
an de veert (is al begonnen). As ik ienmaal an 
de veert ben, ken ik niet uitscheije. - De vorm 
vee r t is eveneens dders in N.-HoIl. gebrui
kelijk, ook in de zin van gegraven vaarwater; 
vgl. LAMS 520 ("de ouwe Veert", onder Uit
geest) en Kaart v. d. Uytw. SI. 11 ("de Veert" 
en "de Veert Sloot", benoorden Alkmaar). 

Vaartdijk, znw. m. De dijk langs de Nauwernase 
vaart; eertijds T wis dij k geheten. De naam 
komt het eerst voor in Priv. v. Westz. 207: 
"Die Landen die sy tot makinge vande Vaert
dijck ende Binnen-sloot van nooden sullen 
hebben" (aO 1632). Vgl. verder bij NAUWERNA. 

vaas, bnw.; zie VAATS. 

vaat, znw. (?) In de uitdr. iet s va a t he b
ben (of kr ij gen), het vatten, begrijpen, te 
pakken hebben. 11 Ik heb 'et vaat (ik begrijp 
de bedoeling). Hij heb 'et wieIrijje gauw vaat 
'ekregen (er spoedig de slag van beet). - In 
de Beemster zegt men in dezelfde zin: Hij 
h e e f ter d e v a a t van weg (zie BOUMAN 

110). Evenzo is in Oost-Friesl. de vorm f a a t 
naast fat in gebruik, doch alken in de eigen
lijke zin (b.v.: hè kan d'r gèn fat an krîgen; 
zie KOOLMAN 1, 427). - Vgl. VATEN en HANDS

VATEL. 

vaats (uitspr. vaas), bnw. Ledig. Wellioht alleen 
bij vissers nog gebruikelijk, bij het liohten van 
hun netten enz. I1 De vuk (fuik) is vaas. - Het 
woord was in de 17de en 18de eeuw zeer 
gewoon, ook in de eigenHjke zin van naar het 
vat smakende; zie nader OUDEMANS 7, 184 vlg. 
en 195. 

vader, znw. m.; zie een zegsw. op MEID. - Vgl. 

vaarsloot - vanden 

vaders handje mag op SPANBOTTEN. 
vak, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. Dat 

st i 1 tee n vak in 't h u i s, gezegd als er 
na een groot rumoer plotseling stilte komt. -
V gl. de samenst. BEDSVAK. 

val (1), znw. Zie de wdbb. - Bij de visserij; 
voornamelijk voor de palingvangst. Een net, 
aan een touw (de val ree p) geregen, dat tus
sen de beide oevers van een kanaal of vaart 
wordt uitgespannen en enige voeten boven het 
water uitsteekt, opdat de paling er niet over
heen klimmen zal. Het vaarwater is dus afge
sloten. Komt er nu een schip aan, dan laat 
men de valreep zakken; is dit voorbij, dan 
"zet men de val weer dicht", d.i. trekt totdat 
de reep weer gespannen staat. 

val (II), znw. onz.; vgl. FOKKEVAL, NOKKEVAL, 

ZEILEVAL. 

valdeur, znw. vr. Sluis; eigenlijk een sluis die 
gesloten wordt door middel van een planken 
schut dat met touwen wordt opgetrokken. 
OorspronkeHjk duidde het woord val d e u r 
alleen die sohotdeur aan; later is de benaming 
overgedragen op de gehele sluis en zelfs op de 
ophaalbrug die het verkeer over de (de publieke 
weg snijdende) sluis mogelijk maakt. Va 1-
d e u r voor sluis is te Zaandam nog gebruike
lijk. II Dat die van Westzaanden boven me
marien van Mîenschen, in den Laghendijck 
'hadden gehadt hare Valdeuren ende Schut
sluysen, responderende op de Zaane, Priv. v. 
Westz. 202 (aO 1632). - Vandaar Valdeur
sloot als naam van verschillende sloten, die 
op een valdeur uitkomen. Vgl. Priv. v. Westz. 
518 ("de Valdeurs1oot", te W.-Zaandam; aO 
1642) en Kaart v. d. Uytw. SI. 12 (meermalen 
onder O.-Zaandam en Oostzaanden). - Het 
woord val d e u r is ook elders bekend. 

Valdeursloot, znw. vr.; zie VALDEUR. 

valhoed, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. 't 1 s 
een k ere 1 ase e TI kin d, a s hij m a a r 
e en val hoe dop had, gezegd van een 
flauwe man. 

vallen, st. ww.; intr. Zie de wdbb. - Van de 
wind gezegd. Stillen, beginnen af te nemen. 11 

De wind valt. - Vgl. verder vlak vallen 
op VLAK, alsmede BROEKJE-VAL en AANVALLE,N, 

TOEVALLEN. 

valreep, znw. m.; zie VAL I. 
valste de, znw. vr. Daarnaast val s tee. Plek 

aan een boomvrucht, ontstaan door een val. 
Zie STEDE. - Vandaar ook val s t e d i g, vol 
valsteden. II Wat benne die appelen valstedig. 
- Ook elders bekend. 

valstedig, bnw.; zie VALSTEDE. 

van, voorz.; zie op BANG en HOREN. 

vandaan, bijw. Daarnaast van d een. Zie de 
wdbb. 1I Die kraigt een errefenis over de zee 
van deen, Sch. t. W. 277. 

vanden, zw. WW., trans. Daarnaast va a n den 
en va TI e n. - 1) Ziekebezoek doen; ook een 
kraamvrouw bezoeken. Thans aan het ver
ouderen. 11 Ik gaan de kraamvrouw vanden. -



van den - varken 

Evenzo elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 297). 11 

"Dag Mari Klaas, weer keum jij vandeen?" 
"Wel Diewer,~k heb uize zieke moer wezen 
vaanden", Hs. Kool. - Het woord wordt bij 
middeleeuwse en 17de eeuwse schrijvers dik
wijls aangetroffen, ook in de ruimere zin van 
bezoeken, onderzoeken, streven naar enz., en 
het was eertijds ook in andere dialecten ge
woon; zie verder de wdJbb. op BREDERO en 
HOOFT, alsmede DE JAGER, Freq. 1, 835 op 
van dele n, en FRANCK 1083 op v in den. 
2) Bij vissers. Opzoeken, ophalen en nazien, 
van de neUen en ander vistuig. In deze zin 
nog zeer gebruikelijk 11 We gane vaanden (of 
vanen). Sêves ('s avonds) worre de dobbers 
'eskote, en ''S morreges 'evaand. Zie ZiO, we 
hewwe de beug 'evaard (alle uitgezette netten 
nagezien en geledigd). Dat mede niemant ... 
den boosem (boezem) ofte kuyl vande netten 
op eenige landen ofte ackers ('Sal mogen) op
haelen ende vanden ... , maer dat (sy) des 
winters d'netten wel op het ijs sullen mogen 
vanden, Hs. keur op de visscherij (Wormer, 
aO 1738), arcihief v. Wormer. Dat ook niemant 
aende binnen ofte buytenkant van de ringh
dijck sal mogen gaen vissen ... ofte int riet 
gaen treoken ofte vanden, maer SlI'lcx in de 
schuyt te doen, aid. Zal niemandt zioh mogen 
vervorderen ... eenige schuyten tacken,backen, 
of korven, uyt legers te vaenden, Hs. keur 
(West1!aanden, -ao 1680), archief v. Westzaan. 
Dat hem niemandt en sal vervorderen, een 
ander sijn Kuppen, Korven, Fuycken ofte 
ander Vis"gereetschap, te vanden, ofte op te 
rhalen, te reppen, ofte te roeren. . .. Hem, 
dat oook niemant een ander sijn Tackebomen 
(lees: -bonnen) (in 't water rgeleyt) sal mogen 
vanden, als de Eygenaers van dien (keur v. 
Warmer, aO 1661), LAMS 639. - Evenzo elders 
in N.-Holl.; vgl. ook Hs. Kool: "De visscihers 
van het ,eiland Maàen van ten hunne netten, 
die in zee staan". 

vanen, zw. WW.; zie VANDEN. 
vang, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. D e 

mol e n I 0 0 P t d oor d e van g, het gaat 
verkeerd (b.v. van zaken die in de war zijn, of 
van iemand wie het in het hoofd scheelt, die 
malende is). o.ok elders in Holl. bekend. -
H ij h e e f -t d e van ,g wee rop g e h a a I d, 
.gezegd als iemand van een ziekte hersteld is. 
o.ok zegt men, als op een feestje de vrolijk
heid wat aan het kwijnen is: "Kom lêten we 
de vang nllJg ers ophalen" en begint dan b.V. 
een liedje te zingen, om de boel weer aan de 
gang te brengen. 

vangen (vàng, ('e)vàngen), st. WW., trans. Zie de 
wdbb. 11 lk heb al vijf beersies 'evongen. -
Van geld steeds gezegd voor ontvangen. 11 Ik 
moet me loon nag vangen. M,e broer vong 
guster 'en valse gulden. Hoeveul moet je van 
me vangen? - Zegsw. Er i'S niet veul an 
'e v 0 n g e (of v 0 n ge), men heeft er niet veel 
aan, het is niet veel waard. 11 Er is niet veul 
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an 'em 'vonge (men heeft weinig aan hem in 
de omgang). Deer is 'Ook niet veul an vonge 
(niet veel mee te verdienen). - VogI. verder 
pu is i e van g en op PUISJE, alsmede IN
VANGEN. 

vanger, znw. m.; vgI. SCHAPEVANGER. 
vantel, ww.; zie FA:-nEL. 
vanzelf, bijw.; zie ZELF. 
var, varder, bnw. en bijw.; zie VER, VERDER. 
varen, st. ww., intr. en trans. Daarnaast eertijds 

v ê ren. Zie de wdbb. 11 Met scihuyten veren 
ende vletten, Hs. (aO 1553), arohief v. Assen
delft. - o.p de volgende plaats is misschien 
bedoeld Ned. ver e n in de zin van een beurt
vaart onderhouden, een beurtschip in de vaart 
brengen. I1 Dat versoheyde kooplieden ... heb
ben ondernomen ornme met den anderen aan 
te leggen in Compagnie een marktsohuyt, ten 
eynde van haar contenternente vanhier na Am
sterdam, en vandaar terug tot hier, op Maan
dag, Woensd-ag en Vrijdag te veren, Hs. 
request v. beurtschippers (aO 1740), archief v. 
Wormerveer. Op pene dat soo op Maandag 
en Vrijdag op de voorschreeve uuren de sup
plianten ten gerijve der Cooplieden geen 
schuyt om te veren in klaarheyd hebben ... 
dan bij ider sodanig geval sullen verbeuren 
tien -guLden, idem. - VgI. VAARSLOOT. 

varing, znw. m.; zie VERING. 
varken, znw. onz. Daarnaast eertijds ver ken. 

Zie de wdbb. - 1) Zwijn. - Zegsw. D e va r
kens lopen mit (lang) stro in der 
bek: wek r ij gen s tor m, gezegd als 
iemand buitenshuis uit een lange pijp loopt 
te roken. - Hoe dieper zeunie (trog), 
hoe vet ter var ken s, gezegd van wel
gedane mens'cn die het er goed van nemen. -
't 1 s t e h eet 0 m var ken s t e b roe i e n, 
het is gloeiend heet. 11 Wat is dat eten heet! 
't is te heet 'Om varkens te broeien. - Het 
ij ze ren var ken, een wezen waarmede 
kleine kinderen worden gedreigd. - ZeI-je 
gauw zoet wezen, of ik roep 'et ijzeren varken 
van 't zolder. - Ook als naam van een stuk 
weiland te Westzaan. 11 Het IJzeren Varken 
(V'eI'kocht in 1883). - VgI. bij WOLFF en DEKEN, 
Will. Leevend 1, 208: "Freryk is een yzer
varken van een mensch, (dat ik nog zo een 
zondig woord spreek,) en ihy wou met geweld 
den jongen op een Schip doen". - VgI. de 
samenst. KNOEIVARKEN, STOEIVARKEN en zegsw. 
op ROUW. 
2) Stoffer, bezem met zachte haren, stof- en 
asbezem. 11 In oliem'Olens hebben ze 'en varken 
om de vuister bij te vegen. - In deze zin is 
het woord ook elders in N.- en Z.-Holland 
bekend; zie ook BOUMAN op a s var ken. 
Evenzo heet op Walcheren een platte boender 
z e u g e, in Vlaanderen een handborstel 
zw ij nt j e. - \ligI. VLOERVARKEN, VUISTER
VARKEN. 
3) Bij vissers. Zeker klein schaaldier. Hetz. 
als springer (zie aId.), en vgI. STEKELVARKEN, a. 
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4) Bij molenmakers. Klein tandrad. Zie 
STEKELVARKEN, b. 11 In 'en pelmolen wordt de 
schepperij deur 'en varken 1n beweging 
'ebracht. 
5) Bij timmerlieden. Sponningschaaf waar
mede men diepe ploegen maakt. Ook elders 
bekend; zie KUYPER, Technol. 1, 734. 
6) Het IJzeren Varken is ook de naam 
van een watermolen aan de Nauwernase dijk 
(verbrand in 1872). In Zuid-Mr~ka verstaat 
men onder ij ze ren var ken (ij s t e r
var k) het stekelvarken; vgI. MANSVELT, 
Kaapsch-Holi. Idioticon 65. 11 Daar (aan de 
Kaap de Goede Hoop)zyn olifll>nten, reinos
ters, luipers, yzere varkens, wilde paarden en 
ezels enz., A. BOGAERT, Reizen 104 (aO 1702). 

varkensbloem, znw. vr. Zekere plant, gelijkende 
op de paardebloem. Hetz. als melkblad; zie 
aldaar. - In FriesI. eveneens bar geb lom 
geheten. 

varkensbors, znw.; zie BORS. 
varkensmist, znw. m. Benaming voor mist in 

de maand november, de slachtmaand. Vgl. 
VARKENSSTILTE. 11 't Is 'en v·arkensmist. 

Varkensrak, znw. onz. Naam van een gedeelte 
der Zaan te Zaandam bij de (gei>loopte) molen 
de Groeneboer. 

varkensstilte, znw. vr. De stille dagen in het 
begin van november, waarin weinig handel 
gedreven wordt. VgI. VARKENSMIST, alsmede 
Ned. kom kom mer t ij d. 11 "Der is niet veel 
re doen." "Ja, 't is de varkensi>tHte." - In een 
andere zin gebruikt men in FriesI. bar g e
s t i I t e, ·nl. plotselinge, voorbijgaande wind
stilte, vooral in de zomer (Fri. Wdb. 85 a). 

Varkensveen, znw. vr. Daarnaast eertijds Ve r
ken s vee n. Naam van stu~ken veenland, 
waarop varkens gehouden worden. 11 Dirck 
Mayen verckensveen (te Assendelft, in Tame
sen-weer), Maatb, ..;1ssend. (aO 1634). Die 
varokensveen (in Goeten-weer), idem. 

varning, znw. m. Stier; hetzelfde als vering (zie 
aId.). Verouderd. 11 Die thuyncamp mettet 
varningscampgen, groot stijff een hont Iandts 
(te Assendelft, aO 1581), Hs. U. 20, fO 42 rO, 

praY. archief. Vgl. benamingen als Bull e
s tuk, 0 s s e 1 a n d enz. - Eertijds in N.-Holl. 
een gewone benaming voor stier. V,gI. HADR. 
JUNIUS, Nomencl. 40 a: "Taurus, (B(elgice) 
Stier, varning, varre, bulle", en daaruit bij 
KIL.: "Varninck, j. varre, taurus". 

vars, bnw.; zie VERS. 
vast, bnw.; vgl. STEEVAST. 
vastkinken, znw. ww., trans. Bij de smederij. 

Door kinken vast slaan. Zie KINKEN. 11 Je 
moete die kachelpijpen vastkinken. 

vastschroken, zw. ww., Jntr. Aanbakken, aan 
de pan blijven vastzitten, van ·spijzen. Zie 
SCHROKEN. 11 De appeltjes benne helemaal an 
de pan vast'eschrookt. - Ook van zeer, won
den enz. Vgl. SCHROKEN. II Deur 'et bloeden 
is 'et lappie an me vinger vast'eschrookt. 

vat, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. U i tee n 

varken - Veegering 

verzuurd vat komt zelden wat 
zo ets (bij SOETEBOOM, Ned. Ber. 76). - Als 
maat kende men eertijds een v a a t j e a a r d
a p pel e n, gelijkstaande met 10 kop of 2 
met jes. - Zie verder ha lf-v a a t s ban d op 
STOELBAND, en vgl. de samenst. BESTVAT, BORS
VAT, DIKVAT, HOOSVAT, STOFVAT. 

vatel, znw. onz.; alleen in desamenst. ha n d s
vat e 1, zie aldaar. 

vaten, zw. WW., trans. Vatten. Thans verouderd, 
dooh v,gl. de 'afleidingen VAAT en HANDSVATEL. 
- Eertijds ook in de samenst. a a n vat enen 
ver vat e n. 11 Ik wil met 't oudejaer de oude 
mensch verlaten, en met 'et nieuwe weer de 
nieuwe mensch aenvaren, SCHAAP, Bloemt. 139. 
Alles wat inden voor-geroerden Accoorde ver
vatet ende begrepen is, Priv. v. Westz. 507 
(aO 1656). In het selfde vervaet hy (Tadtus) 
al 'et geen ick voor dees .tijt van de Batavieren 
meen te seggen, SOETEBOOM, S. Arc. 9. Wat 'er 
nooh meer van 't Eilandt (t.w. het Schermer
eiland) en zijne Dorpen te seggen valt, sal ik 
in een groot werk ... vervaten, aid. 505. - In 
de Middeleeuwen en bij 16de- en 17de-eeuwse 
schrijvers is de vorm vat e n zeer gewoon; 
vgl. OUDEMANS 7, 222, en VAN HELTEN, Von
ders Taal § 37. 

vathoutsblad, znw. onz. In de houthandel. Een 
deel van 8 voet. Zie BLAD. - Vat hou t is 
de algemene benaming vOor hout van die 
lengte; hal f vat hou t is voet lang. 

vazeren, zw. WW.; zie FAZELEN. 
vee, znw. onz.; vgl. VIELAND. 
veeg, bnw. Zie de wdbb. - Ook 'gezegd van 

iemand die iets doet, dat men niet van hem 
verwacht. 11 Maar mens, ben-je veeg (ben-je 
dwaas, hoe kom-je er toe)? - Evenzo zegt men 
in dat geval op Urk: "ij (of zie) is vieg" 
Taal- en Letterb. 6, 45). Vgl. bij TUINMAN, 
Spreekw. 1, 317: "Hy is veeg. Dit zegt men, 
wanneer ymand iets zeldzall>ms, en buiten zyn 
gewoonte bedrijft, of ontmoet, als ware dat 
een voorbode van zyn aanstaande dood", als
mede bij BERKHEY, Nat. Hist. 42

, 237: "Zoo 
zegt men bij:wnder van een vrek, als hij in 
zijn ouderdom mild wordt: hij is veeg". Reeds 
in een der kluchten van CORN. EVERAERT (aO 
1526), bij V. VLOTEN, Ned. Kluchtsp? 1, 100, 
zegt een 'knecht, die van zijn bazin zijn dag
loon heeft ontvangen zonder dat hij er voor 
behoeft te werken, ten hoogste verwonderd: 
"Niet te werckene ende ,gihelt in den poot! Me 
vrouwe is veeghe of haer jaecht de doot." Nog 
dichter bij de oorspronkeliJke opvatting van 
het woord staat de volgende plaats uit WOLFF 
en DEKEN, Com. Wildschut 1, 290: "Maar", 
zei ik zo, "je bent immers, hoop ik, niet veeg, 
dat je opblijft om mij iet ,te zeggen dat ik 
mOI1gen even goed zou geweten hebben? dit is 
nog nooit gebeurd". 

Veegering, znw. Als naam van land in de ban 
van Jisp, bij het Klein Kokslootje. 11hans 
onbekend. 11 Een stuck lants Ieggende inde 



Veegering - veldrichel 

veegeringe inden banne deses dorps, Hs. T. 
246, f O 79 rO (aO 1649), pl'Ov. mchief. - Het 
woord zal wel samenhangen met de benaming 
van andere stukken land in de buurt; zie 
MEERS VERING, VELINGsAKKER en VEL UW. 

veegtebalie (met hoofdtoon op bá), znw. vr. 
Een grote, potige vrouw, een driedekker van 
een wijf. 11 Zo'n veegtebalie. - Is het woord 
ontstaan uit: vee g de bal i e? - In Vlamd. 
is evenzo een sI e e p t-d e-f a 1 i e, een falie
vouwster, een trouweloze vrouw (DE BO' 894). 

veel, alg. telw. en bijw. Daarnaast v e u 1. Zie 
de wdbb. 11 Hij heb veul geld. - Evenals in 
sommige andere dialecten zegt men voor 
vee I t e v ee 1, vee 1 t e g r oot enz. meestal 
vee 1 s t e vee 1, vee I s t e g r oot enz. 11 

Dat huis is veels te groot. 't Is veuls te duur. 
- Deze VOl'm komt ook in de schrijftaaJl voor; 
vgl. WOLFF en DEKEN, Will. Leevend 3, 309 e.e. 
(veels te veel), M. SCHAGEN, Godgel. Vermake
lijkheden 3, 336 (veels te dier), enz. 

veembaas, znw. m. De tussehpersoon die sjou
werlieden huurt voor het laden en lossen van 
schepen enz. en het toezicht op hen houdt, 
factor. Evenzo te Amsterdam. Vgl. vee m 
(B I a ti 'w hoe den vee m, Wit hoe d en
vee m enz.) als naam van vennootscJhappen 
die bootwerkers of waagdragers in dienst heb
ben of nemen. 

veen, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook in de naam 
van vele stukken land die uit veengrond be
staan. i! De eerste Veen, de tweede Veen 
(weiland te Assendelft). Die moye veentjes 
(onder Westzaanden), Polderl. Westz. 11 (aO 
1629). Zie verder BOBEL-, DlJK-, DOBBEN-, ET-, 
HOGEL-, KASSEN-, KOLKE-, KOLLE-, KRUIS-, 

LAAIK-, MAD-, RIET-, SNIlJPER-, SPLIT-, T~rlS-, 

VARKENS- en ZAKVEEN, - Vgl. ook ZOETE
VEENTJE. 

veenderg, znw. vr.; zie DERG. 
veenkamp, znw. m. Een stuk veenland. Zie 

KAMP. 'I Noch een veencamp int zelve weer 
over den Delft, groot omtrent twee honderd 
roeden (onder Assendelft), Hs. U. 20, fO 209 
V O (aD 1584), provo archief. 

veenzon, znw. vr. In de uitdr. de vee n zon 
sc h ij n t, gezegd als een turfvuur helder 
brandt. - Evenzo vindt men bij BERKHEY, Nat. 
Hist. 2, 589 vermeld: "de Veenzon brandt", 
"de straalen der Veenzon", "de tintelende 
Veensteren" (vonken), "Veenwolken" (rook). 

veer (I), znw. vr.; zie een zegsw. op BLAZEN en 
vgl. UILEVERIG. 

veer (11), znw. vr. Buigzame, dunne houten lat 
of platte metalen strook, dienende om iets vast 
te klemmen enz. Zie de wdbb. 11 De veren van 
de koornharp in een pelmolen. - Als houtver
'binding, b.v. in planken vloeren. Een klein 
blokje hout, dat gelegd ll'ordt in een daartoe 
dwars over de stuiknaad der vloerde/en ge
maakte gleuf, om het verschuiven der planken 
te voorkomen. Ook elders bekend. - Vgl. ook 
WINDVEER. 
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veer (111), znw_ onz. Overzet_ Zie de wdbb. Vgl. 
WORMERVEER, alsmede de geslaoh~snaam van 
't Vee r te Assendelft, arkomstig van het veer 
van Buüen'huizell op Spaarndam. - Vgl. MOL
TJESVEER. 

veer (IV), bijw.; zie VER I. 
Veerakker, znw. m. Naam van een stuk land te 
Kro~nie in het Noordend (o.a. Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 56). Wel een akker, 
liggende bij het veer (overzet). 

veerder, bijw.; zie VERDER. 
veers, znw. vr.; zie VAARS. 
veerschat, znw. m_ Veergeld. Verouderd. 11 Dat 

den veerman... van een persoon off passa
gier in bequaam en schoon weder niet meer 
tot veerschat zal mogen nemen als een halve 
stuiver, Hs. (aO 1638), archief van de polder 
Warmer. - Eertijds ook elders in Hall. ge
bruikelijk; reeds in de middeleeuwen (b.v. 
Rek. d. Graf. V. Hall. 2, 557). Bij KIL. vindt 
men V a ers c h a t. 

veersloot, znw. vr.; zie VAARS LOOT. 
veert, znw. vr.; zie VAART. 
veerzager, znw. m. Een houtzaagmolen die 

voornamelijk veren zaagt_ Synon. lattezager. II 
Een deelsager (wordt gesteld op) 1 Yz prick, 
een veersaegermolen (op) 1 prick, Hs. ver
ponding (aO 1696), archief V. Wormerveer_ 

Veerzenven, Veerzenweid, znw.; zie VAARS. 
veeschosser, znw. vr. Veekoper. Hetz. als schos-

ser; zie aldaar. 
veinster, znw. onz.; zie VEKSTER. 
vel, znw. onz.; vgl. SCHOORSVEL, SLAKKEVEL. 
veld, znw. onz. Stuk land; zie de wdbb. en vgl. 

GALGE-, IMKE-, LANGE-, RUIT- en SMEEKVELD. -
Inzonderheid aIs collectieve benaming van de 
landen binnendijks. Men spreekt derhalve van 
[het vel d, in tegenstelling met de dijken langs 
Zaan en IJ en de daarlangs gebouwde dorpen 
en molens. r: Een van onze molens staat an de 
Zaan, maar de andere staan in 'et veld. Een 
molen aohter de huizen doet minder as 'en 
molen in 'et veld (omdat de laatste betel' wind 
heeft). Twee kampen (stukken land) int velt, 
daer nu ter tijt die naeste lendens of sijn Griet 
Ouwe,ians ... ende IJsbrant Cornelisz. (te W.
Zaandam), Hs. T. l18, JO 77 V O (aO 1564), 
provo archief. - Vandaar ook in toepassing op 
de zich tussen de landen bevindende sloten. 1! 
Ik gaan in 'et veld rijje (t.w. schaatsenrijden). 
'Et veld is eerder betrouwd as de Zaan (het 
ijs is el' spoediger sterk). - Het vel donder 
West-Zaandam heet het We st z ij d e r-, dat 
onder Oost-Zaandam het 00 st z ij der vel d. 

11 De oliemolcn de Woudaap staat in 'et Oost
zijderveld. - Zie verder KALVERVELD en OOSTER
VELD, alsmede BINNENVELD. - Zegsw. H ij is 
u i t 'e t vel d (of: dat is ere ent jeu i t 
'e t vel d), het is een vondeling. 

veldblom, znw. vr. Meestal in verkl. Madelief, 
Lat. Bel/is perennis. 11 'Et gras staat vol boter
bloemen en veldbloempies. 

veldrichel, znw. vr. In molens. Een del' horizon-
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tale balken waardoor de achtkantstijlen met 
elkaar verbonden worden en die dus aange
bracht worden in de acht door de stijlen en 
tafelmenten gevormde "velden" van de molen. 
Elders heten deze balken reg els; zie Groot 
Volk. Mooienb. I pl. 10 en KROOK, Molenb. 91. 

Velingsakker, znw. m. Naam van een stuk land 
onder Jisp. Vgl. VEL UW, MEERSVERING, VEGE
RING, alsmede VENNING. - De benaming, waar
van de eigenlijke betekenis (blijkens de ver
sohillende vervormingen van het woord) sedert 
lang vergeten is, hangt ongetwijfel samen met 
Fri. fe 1'1 i n g, eertijds f a I i n g, fa 1 i g e, als 
benaming van aan de gemeenschap toebe
horend bouwland in Oost- en West-Dongera
deel en Ferwerderadeel (HALBERTSMA 979). Vgl. 
Ofri. fa 1 g i a, omploegen, Gron., Drents., 
Oost-Fri., Ndd. val 'g e n, f a I gen, het land 
ploegen en eggen, en braken, Eng. tof a 11 0 w, 
Hgd. felgen, enz.; bij KIL. "vel'ghen, 
vetus versare". Evenzo heet in Gron. braak
liggend land val g of val g e, terwijl het 
woord daar ook als eigennaam in gebruik is, 
b.V. in de Ooster- en Westervalg onder 
Warfum (MOLEMA 439 a). VgI. ook: een juk 
"op inaldinger fallich by meyama swynen
brugge" (in Hunsingoo, aD 1460), Cartularium 
v. Selwerd, aangeh. in Navorscher 41, 338. 

velling, znw. vr. :Meerv. veil i n g s. - 1) Velg 
van een wiel. - Bij molenwielen. De uit ver
schillende st#kken bestaande, op het wiel ge
legde ring, die dient om dit te versterken en 
waar de kammen doorheen gestoken zijn. 
Sommige wielen hebben twee vellings; vgl. 
VOOR- en ACHTERVELLING. Zie de afb. in 
Groot. Volk. M<Jolenb. Il, pl. 2. - Evenzo 
elders in N.-Holl. !I Geëxamineert hebbende 
de keure... van 't rijden met de Miolenaers 
Wagens door de Stadt, waer by ... werdt ge
last met dubbelde Vellingen te rijden, sonder 
nochtans eenige breette te exprimeren ... heb
ben (wy) ... aengaende de breette van de Vel
lingen Igeordonneert... de Molenaers met 
duhbelde Vellinghen te rijden, 'ten minsten 
van acht duymen breet, ende verboden by 
slijtagie met Yserwerck de selve Vellingen te 
mo~hen voorsien, Handv. v. Ench. 394 (aD 
1658). - Ook in Gron. is de VOtm veIl i n g 
gebruikelijk (MOLEMA 442). 
2) Bij ,timmerlieden. De vlakke afschuining 
langs een balk of plank, verkregen door het 
afschaven van de scherpe kant. 11 Aan beide 
afloopen (van de brug) aan ider zy een 
leuning, zwaar 5 à 6 dm., op zijn kant met 
een platte velling van boven ,gesahaaft en lang 
na vereiseh, Hs. bestek (Zaandijk, aD 1807), 
Zaanl. Oudhk. - Vgl. AFVELLEN en VELLINGEN. 

vellingen, zw. WW., trans. Van een velling voor
zien, "afvellen". Zie VELLING 2. 11 Noem-je die 
balk klaar? je hebbe 'em niet iens 'evellingd. 

velschraper, znw. m. Schertsende benaming 
voor een koude, scherpe wind, die het vel ruw 
maakt. 

veldrichc1 - vendeloos 

Veluw, znw. vr. Ook wel geschreven Vel uwe. 
Naam van een stuk land in de ban van Jisp, 
benoorden Knollendam. Vgl. VELINGSAKKER. I1 

Een stuk weiland genaamd de Veluwe, ge
legen langs de Veluwesloot en de Kleine Kok
sloot, Verkopingsbiljet (aD 1884). Dye Veellu, 
Hs. (aD 1585), Zaan!. Oudhk. - Ook in Fries!. 
vindt men stukken land met deze naam. 11 

Berber Gerbrens weduwe op die Felwe,Reg. v. 
Aanbreng 2,427 (Wymbritseradeel, aD 1511). 
Vg1. die Ba et w e op BAAT Il, alsmede de 
Vel uwe in Gelderland. 

Veluwsloot, znw. vr. Ook geschreven Vel u w e
s I oot. Een sloot onder Jisp. Zie VELUW. I1 
Een stuk land, gelegen in de Jisper ban op de 
Velusloot, Hs. (Wotmer, aD 1769), provo 
archief. 

vemen, zw. WW., intr. Zich verenigen, een bond 
sluiten. Thans verouderd of althans weinig ge
bruikelijk. Vg!. het v;orige artikel. 11 Zullen 
geen aannemers met elkander mogen com
plotteeren of veemen om in een gemeen con
tract het werk aan te nemen, Hs. aanbesteding 
(aO 1803), archief V. Assendelft. 

ven, znw. vr. In verk!. ven t j e. Weide, stuk 
land dat bestemd is om beweid te worden. 
\~andaar als naam van vele stukken weiland. 
11 De Ven of Schermersland (te Worm erv eer). 
De Nieuwe Ven (onder Oostzaan). De Groote 
Ven (te Oost-Zaandam). Oom Japen ventje (op 
de Koog), Hs. (aD 1735). Petemoeytges ven 
(te Assendelft, in het Vroonweer), Maatb. As
send. (aD 1635). Vlg!. verder BLOKEVENTJE (op 
BLOK), BOBEL-, BOFFERS-, BUL-, DIJK-, GOUW-, 
HAMMEN-, HOEF-, HOOI-, HORN-, HUIS-, KAMER-, 
KANES-, KASSEN-, KATS-, KEISEN-, KERKS-, KEU
KEL-, KIBBE-, KIEFTE-, KIJF-, KLOOSTER-, KNOPS-, 
KOE-, KOOG-, KRUIS-, KRULLEN-, KWEEK(S)-, 
L.~RPEN-, LEI-, LEMME-, LILLE-, LUTKE-, MAAD-, 
MARLINGS-, MEIEN-, MINTJES-, MIS-, MOLEN-, 
MOUWEN-, MUIZE-, NES-, NEUVELIGE-, OSSE-, 

OVERZEES-, PAGE-, PEETJES-, PLETTEN-, POEL-, 
RAMERS-, RIJSEN-, ROESTEN-, ROETES-, SCHAARS-, 
SCHANS-, SCHARNEN-, SCHAVERS-, SCHEPPEN-, 
SCHOTE-, SLOM~IER-, SPA-, SPEEL-, STOEPS-, 
TRINT-, TUIT-, VEERZEN-, VLIETS-, VOGEL-, 
VOOR-, VROUW-, ZAAD-, ZIJD-, ZINK VEN. - Even
zo in geheel N.-Holl., Fries!. (fenne, 
fin n e), Gron., Oost-Fries!., eniz. (vg!. BOU
MAN, MOLEMA, KOOLMAN). In Vlaand. is een 
ven n e een lage, vochtige weide (DE BO; zie 
ook KIL.). In andere Germ. talen beduidt het 
woord moeras (b.v. Ags. fen, Ohd. fen na). 
Zie verder FRANCK op vee n. - V gl. ook de 
afl. en samenst. VENNEN, VENLAND en VENMAD. 
- In Zaandam is Ven t j e een straatnaam. 

vendeloos (uitspr. vendaloos, met hoofdtoon op 
ven), znw. Zekere soort van koek, gebakken 
van honing en roggemeel. De ven del 0 zen 
hebben een langwerpige vorm en zijn plat, 
doch hebben langs de len:gtezijden een op
staande rand. Ze zijn verkriJgbaar op het ijs 
en op de ketmis. Te Krommenie werden 



vendeloos - Verbaartsmaad 

vroeger op de tiende dag na een bevalling 
aan de deur ven del 0 zen uitgedeeld. -
Evenzo elders in N.-Blot!. 11 Theerantjes, ven
deloos enkoekjens met saffraan, BARTELINK, 

Beemster-kermis 26. Volgens Taal- en Letterb. 
2, 65 is ven del 0 0 s ook op Marken bekend. 

vengster, znw. onz.; zie VENSTER. 

venland, znw. onz. Land dat beweid wordt, 
maar niet gehooid; in tegenstelling met hooi
land, maadland. Zie VEN. 11 Ik heb me beesten 
uit 'et venIand in de etgroen 'ebrocht. Een 
stuck veniant ... gelegen in de Groeneboers
weer (onder O.-Zaandam), Koopbrief (aO 
1684). Nogh de helft in een venland ... ge
noemt de halve Gousven (onder W.-Zaan
dam), Hs. T. 80, fO 352 VO (aO 1718), provo 
archief. - Evenzo in geheel N.-Holl. (BOUMAN 

111) en ook elders. 
Venmad, znw. onz. Naam van een stuk land 

onder Assendelft (in Willem Mathijsen-weer). 
llhans onbekend. Zie VEN en '\Igl. MAD 2. il 
Corne1is Jan Trijnnen, tvenmadt, Maatb. As
send. (aO 1635). 

vennen, zw. ww., trans. Van de landerijen. 
Beweidell, als weiland gebruiken. Zie VEN. il 
Een stuk land verhuren onder conditie van om 
het 'andere jaar te hooien en te vennen. De 
halve Tammisven, Igroot 1886 roe (zal worden 
verhuurd) om te vennen; die hooyd (die wil 
hooien) (betaalt) 10 st. de 100 roe meer, Hs. 
verhuring v. landerijen (aO 1781), archief v. 
Assendelft. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOU

MAN 111) en ook daarbuiten (zie b.v. KOOL

MAN op fennen). 
venning, znw. vr. Eertijds als benaming van 

land. Misschien hangt het woord samen met 
ven. V:gl. echter ook VELINGS-AKKER. 11 Dat 
entgen venningts, Polderl. Assend. I fO 311 rO 
(aD 1600). - Ook in de samenst. Sm a a l
ven n ing. 11 Anderhalff madt landts, ge
naemt dwter (d.i. d'uter, de uiter-) smael ven
ning (onder Westzaanden), Hs. T. 118, fO 82 
r O (aO 1571), provo arohief. Een stucke lants 
... genaemt smaelvenninge, ende leyt up die 
Watering (idem), Hs. T. 49, jO 138 VO (aO 
1592), aldaar. - Vgl. op de Kaart v. d. Uytw. 
SI. 10 een buurt onder Haringhuizen, die "De 
Vennick" heet. Evenzo vermeldt een Hs. van 
1412 in ,het Rijksarchief een stuk land, f!oebe
horende aan de abdij van Egmond, genaamd 
"die Venicke". 

Venses, znw. (meerv.?). Naam van een eilandje 
in het IJ, bij W.-Zaandam; reeds in de 17de 
eeuw door de aanslag van de Hollesloot weg
gespoeld (zie SOETEBOOM, S. Arc. 186 vlg.). 11 

't Eylant vanden Hoorn, de Waert en de 
VCllses, a.w. 180. 

venster, znw. onz. Soms uitgesproken ven g
st e r (b.v. te Assendelft). Daarnaast vei n
st e r (uitspr. vainstar en fainstar). Beide vor
men worden alleen nog van oude mensen ge
hoord, maar waren vroeger algemeen. 11 1 
Couzijn, Raam, Vengster en boven-Luiken, 
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Verkopings-Catal. (Oost-Zaandam, aO 1806), 
Zaanl. Oudhk. 1 Drietrap, 1 Bord, 1 Vengster 
en eenige Snokiken, idem (Westzaan, aO 1787), 
aldaar. - De vorm vei n s ter is bij 16de en 
17de-eeuwse Holl. schrijvers gewoon en komt 
reeds in het Mnl. voor. - VgI. BLINDVEINSTER. 

*ven:ten, vgI. KIELEVENTEN. 

ventje, znw. OUZ.; zie VEN. 

ver (I), bnw. en bijw. Zie de wdbb. Daarnaast 
vee r. 11 't Is nid veer hier vandaan. Je hoeve 
'et zoo veer niet los te maken. Eer 'het zoo 
veer is, Sch. t. W. 275. M\aar de regier-sucht 
bracht het ook soo veer, dat se macht wilden 
hebben over eIlZ., SOETEBOOM, S. Arc. 365. -
Zegsw. 't Is een mant je van veerne 
(d.i. een mannetje van verre(ne); vgl. het voor
werk), gezegd van iemand dre zich dapper 
toont zolang ,het gevaar nog verre is. - Eertijds 
was ook de vorm var in ,gebruik (vg!. b.v. 
SOETEBOOM, S. Arc. (ed. 1702), 50: te varre), 
die thans misschien alleen nog gehoord wordt 
in het sterrelied: "Hier komme wij herren 
met uize starre, Uit vreemde landen: 'et was 
er zoo varre". Ook in het Stad-FrL is fee r 
nog in gebruik (Taalgids 9, 300). Bij de 17de
eeuwse HoU. schrijvers was vee r zeer ge
woon; zie b.v. NAUTA, Taalk. Aant. op 
Bredera, § 3 u. - Vgl. VERDER. 

ver (IJ), znw. Alleen in uit de middeleeuwen 
dagtekenende namen van stukken land, die 
genaamd zijn naar voormalige bezitsters. Ver 
is het in het Mnl. als titel gebruikelijke woord 
voor vrouwe. 11 Ver Baarte (Beerte): In ver 
Baerten venne (onder Assendelft), Hs. v. 
Egmond, fO 11 rO (I3de e.) en jO 64 rO (aO 
1374). Een stucke lants genaempt voor Beer
ten meede (onder Assendelft), Hs. U. 19 fa 6 
V O (aO 1579), provo archief. Genaemt Ver
baersmaedt, Maatb. Asselld. (aO 1635). V'gl. 
ook aldaar: Vrou Beerten weer, Polderl. As
selld. I (aO 1599). - Ver Lise: Die Verliescamp 
in Claes Maerts-weer (te Assendelft), Polderl. 
Assend. I fO 328 rO (aO 1600). Verliesen camp 
aen den dijck, Maatb. Asselld. (aO 1635). -
Ver Alle (Ale?): Een oude vernallen (d.i. 
veren Allen) worff, leggende inde Kerckbuyert 
binnen den ban van Assendelft, Hs. U. 19, 
fO 33 VO (aO 1579), provo archief. - Ver 
Swanelt (Swanhilde): Ver Swaendelen weer 
(ill de ball van Westzaanden), Priv. v. Westz. 
40 (aO 1399). En Ver Zwaneke (Zwaantje): Ver 
Zwaneken horne (bij W.-Zaandam), Oorl. v. 
Albr. 313 (aO 1399). 

veraren, zw. ww., intr. Veranderen. Zie AfIR. 11 

As 'et weer niet ver aart, den (dan) rijje we 
overmorrege skêse (schaatsen). 

verarmen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook 
van de lucht gezegd als die, na eerst helder 
geweest te zijn, begint te betrekken. 11 Jonges! 
wat begint de lucht te verarmen! zouwe we 
regen krijgen? 

verazen, zw. ww.; zie VEREZEN. 

Verbaartsmaad, znw. vr.; zie VER H. 
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verbaasd, bijw. Verbazend, büzonder, zeer. 11 

Hij liep verbaasd hard. Je moele niet zo ver
baasd knijpen; dat ken ik niet uithouwe. -
Vgl. VOor het ontstaan van dit gebruvk uit de 
eigenlijke bet. van het woord (t.w. verschrikt, 
in ver wassing gebracht): Hier komt ons wel 
te pas een Bode aengeloopen, Die zal my 
reoht bescheyt verhalen ... Wat drijft u dus 
verbaest en maeckt u ras te voet, SOETEBOOM, 
Bat. Eneas, C3 voo Wat 's dit te se~gen, dat 
soa ty als (zodra als) iok hier quam, u Volck 
gheheel vef'baest, t'onpas de vlucht aennam, 
ald., C4 rO. - In dezelfde zin vindt men ve r
b a as d ook bij WOLFF en DEKEN, b.V. Corn. 
Wildschut 1, 19: Het is zo verbaasd lang ge
leden dat ik geen een regel aan u sohreef. 

verbandhuis, znw. onz. Het Ver ban d h u i s 
is de naam van een erf in het Oosteind van 
Jisp, waarop vroeger het verhandhuis of 
hospitaal voor de door de beroemde lede
zetters Ploegh behandelde zieken heeft ge
staan. Zie HONIG, Studiën 1, 18, en vgl. de 
aId. 1, 52 aangehaalde sterfte-opgaven van 
"Pieter Jonek, in 't verbinthuys" (aO 1670) en 
"Trynke, uyt het verbandhuys" (aO 1690). 

verbarrelen, zw. WW., -trans. Verbrassen, ver
zuipen, aan drank uitgeven. Zie BARREL. 
Synon. verpampelen, verpanteren. 11 Hij het al 
zen goed verbarreld. 

verbeelding, znw. vr. Zie de wdbb. - In de bet. 
inbeelding, verwaandheid, ook in -het meerv. 
1I Je moete niet zukke verbeeldings hebben 
(zoveel verbeelding van je-zelf). - Ver b e e 1-
din g van iet s heb ben ook er zin in 
hebben. II Hej-je der nou zo'n verbeelding 
van? kind, 'et zeI je zo teugevallen. - Ge e n 
ver b e e I din g van iet s heb b en, er 
geen gevoel voor hebben. 11 Daar lijk ik gien 
vel'beelding van te hewwe. 

verbeurten, zw. ww., trans. Alleen in: elk a n
der ver beu r ten, elkaar beurtelings ver
vangen, iets om beurten doen. 11 Ik wil wel 
voorlezen, maar dan moeten we mekaar ver
beurten. - Zo ook elders. (Taalgids 2, 123.) 

verblikken, zw. WW., intr. Van personen. Er 
slechter uit gaan zien. 11 Hè, wat is-i verblikt 
(wat ziet hÜ er slecht uit, wat is hü veranderd, 
na een ziekte b.v.). - Bij VAN DALE vindt men 
het woord in de eigenlijke zin van verbleken. 

verbreeuwe", zw. WW., intr. Van personen. ZÜn 
gelaat vertrekken, van kleur veranderen (de 
Wornner). 11 Hij verbreeuwt er niet van (b.v. 
als men hem kras aanspreekt enz.). - Evenzo 
in W.-Fries!. - Vgl. bij KIL.: "Ve rob reu w t, 
consternatus, perculsus animo, perturbatus 
animo" en Mnl. ver bra u wen, verroeren. 

verbuisd, bnw. Ontdaan. 11 Wat zien-je der ver
buisd uit. - Ook elders in N.-Holl. bekend, 
volgens Navorscher 7, 321 in de zin van 
afgemat, half ziek van een pretje. Bij oudere 
Holl. schrijvers vindt men het woord in de 
eigenlijke betekenis dronken (zie OUDEMANS, 
Wdb. op Bredero 419). 

verbaasd - verezen 

verdaasd, bnw. Onbenullig. Vgl. DAAS. 11 Wat 
kijk-je verdaasd. 

verdangen, tussenw.; zie VLOEKEN. 
verdelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Dat z a I 

hem (zich) wel verdelen, die zaak zal 
wel weer terecht komen, het zal wel loslopen. 
ti Het heb zich toch weer verdeeld. 

verder, bnw. en bijw. Daarnaast vee r der. 11 

Praat deer nou maar niet veerder over. Zo 
ook elders in N.-Holl.; ook bij de 17de-eeuwse 
sohrijvers (zie b.v. BREDERO, Werken 3, 17). -
Als bijw. ook vee r der s, naast ver der s, 
vooral in de uitdr. en z 0 vee r der s, en zo 
voorts. - Evenzo spreekt men ook van vee r
der 0 p. 11 We gane veerderop. 
Somtijds in de vorm var der. Vgl. VER I. 11 

Van Warder ken-je harder (hender) noch 
varder (zie HEN Il, Compar.). 
Eertijds ook var der en v oor der. Het 
bijw. v oor der s wordt nog gehoord te Oost
zaan (zie een voorb. in het voorwerk). 11 Metten 
vorderen gevolge van dien, Priv. v. Westz. 481 
(aO 1646). Ik hadde my daar toe gestelt, en 
ook bereidt omme uwe vordere vertellingen 
aan te hOOIen, SOETEBOOM, S. Arc. 528. - Hier 
suldy -komen, ende niet voorder, aid. 202. Nu 
Lezer treed vorder, en spiegelt u zelve, SCHAAP, 
Bloemt. 357. Zo zorgd' ik vorder niet wat 
andren zouden eten, ald. 358. - En is voor
ders aan alle wijken in Kennemerlandt ... 
groote veI'V'olginge, slachtinge en dooden ge
weest, SOETEBOOM, a.w. 533. - Evenzo bij 
andere oudere schrijvers, reeds in het Mnl. 
(OUDEMANS 7, 729 en 747). 

verdeur (uitspr. vordeur),bijw. Oorspronkelijk 
voo r d eu r, voor door, voor langs (vgl. 
ver b ij naast v oor b ij). Voorbij, langs 
(Krommenie). 11 Ik ken der niet verdeur. Mag 
ik er effies verdeur? 

verdoddelen, zw. ww., trans. Daarnaast v e r
dot tel e n. Verkreukelen, kreukelig maken. 
Zie DODDELEN. 11 't Was er bartrvol (zeer vol): 
me jurk is helemaal verdoddeld. Wat heb-je je 
zakdoek verdotteld. 

verdoen, onr. ww., trans. Zie de wdbb. - Over
doen, herhalen, inzonder'heid van een bezoek. 
11 Verdoen 'et eris (kom gauw eens weer). Je 
mo<:t 'et maar ers verdoen. 
Als znw. in de uitdr. iet s tot zij n ver doe n 
heb ben, enz., het te züner beschikking heb
ben, er gebruik van kunnen maken. 11 Ik heb 
geen paard tot me verdoen. Ik zeI dat alvast 
maar tot me verdoen nemen. - Evenzo bij 
HOOFT (zie Uitlegk. Wdb. 4, 199) en in het 
M:nl. (b.v. MAERLANT, Oversee 128: te uwen 
verdoene). 

verdottelen, zw. ww.; zie VERDODDELEN. 
verdriet, znw. onz.; vgl. VROUWEVERDRIET. 
veren, zw. ww.; zie VAREN. 
verezen, wederk., zw. ww. Te veel eten, zün 

maag overladen. II An zo'n bietje gort zeI ik 
me ok niet verêzen! - Evenzo elders in N.
Holl. (Navorscher 7, 321). Het woord luidt in 



vcrezen - verhippen 

Ned. vorm ver a zen en komt bij vroegere 
schrijvers d~kwijls voor ( zie b.v. Tijdschr. 2, 
208 vlg.; HOOFT, Ged. 1, 74; "J. DULLAERT, 
Oratyn en Maskariljas 62; OUDEMANS 7, 240). 
Evenzo FrL h i moe [ i e ze (HALBERTSMA 
838), bij KIL. 0 V e [-a e sen, in dezelfde zin. 
VgI. verdere verwanten op AAS. 

verf, znw. vr. Daarnaast v 0 r f. Zie de wdbb. [[ 
Me handen zitten vol groene vorf. - Vgl. 

STOK VERF en VERVEN. 
verfbalie, znw. vr. Daarnaast v 0 r f b a I i e. Bij 

ververs. Verf pot met duigen; gemaakt van 
doorgezaagde zwartseltonnetjes. 

verfrooien, zw. ww., trans. Verkwikken. I[ Mit 
zuk warm weer is 'en glas bessenat mit water 
verfI'Ooiend. Godt helpt den vroomen in haer 
druok, Sijn gheest sal haer verfroyen, Saender 
Bloeme-stralell 87. - Zie over het woord, dat 
eertijds in de sohrijftaal in soortgelijke beteke
nissen zeer gewoon was (ook in de vorm v e r
fraaien) Tijdschr. 4, 232. - Vgl. VER
FROOIING. 

verfrooiing, znw. vr. Dat wat verkwikt. Zie 
VERFROOIEN. [[ Zo'n schoteltje gestoofde peer
tjes is net 'en verfrooiinkie (een fris hapje). 

vergangen, bnw. Verleden. 11 Vergangen week 
heb ik er nag 'eweest. - Evenzo elders in 
N.-Holl. (Taalgids 1, 300; O. Volkst. 2, 176); 
ook: ver g a n e wee k. De oude vorm van 
het verI. deelw. van ver g a a n is bij vroegere 
schrijver natuurlijk zeer gewoon; vgI. b.V. VAN 
RIEBEEK, Dagverhaal: dezen vergangen nagt 
(1,31), vergangen jaer (1, 265 enz.), vergangen 
saysoen (1, 267 enz.), vergangen Sondagh (1, 
374), vergangen weecke (1, 376), enz. 

vergaren, zw. ww.; zie een zegsw. op BEURS. 
vergaring, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook: catechi

satie, lering. 11 Ik moet na de vergaring. - Vgl. 
ook: te kam erg a a n op KAMER 1. 

vergerven, zw. ww., intr. Ruien, van vogels. Zie 
GERVEN. 11 As de kippen vergerven leggen ze 
niet. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 
111). 

vergetel, bnw. Vergeetachtig. 11 Je benne ook 
altijd zo vergete!. - Ook in het Mnl. en bij 
HOOFT en BREDERO voorkomende; zie Uitlegk. 
Wdb. op Hooft en OUDEMANS 7, 317. 

vergloeid, tussenw.; zie VLOEKEN. 
vergooien, zw. WW., trans. Zie de wdbb. - Ook: 

verwerpen, weggooien; zowel in eigenl. als in 
oneigenl. zin. I[ Mit dat warrige hout ken-je 
toch niks beginnen: dat ver·gooien we maar. 
Rood dat hout, dat we vergooid hewwe, wet 
op (zoek het wat bij elkaar). Rollen onder de 
kap (van een molen) worre teugeswoordig 
vergooid (men wil er niet meer van weten); 
ze Jête (laten) die nou altijd op klossen kruien. 
- OOok in een andere zin: Dek 0 f f i e v e r
gooi e n, ze bederven door er te veel water 
op te gieten. 

vergriezelen, wederk., zw. ww. Ook ver k r i e
zei e n. Zich ergeren, zich verbijten van 
ergernis. Synon. verkruimelen. Het woord is 
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een afleiding van g r i ez e I (k ri e zei), krui
mel; vgl. KRIESJE. 11 Toe-i dat allegaar vertelde, 
zat ik me te vergriezelen; maar ik kon 'em 
niet waarskouwen. - EveIJIZo elders in N.
Holl. (Navorscher 7, 39). 

verhaaid, bnw. en bijw. Verduiveld, vervloekt. 
1I Wel verhaaid! wat brand ik me deer. 't Is 
·hier zo verhaaid donker: ik ken gien hand 
voor ogen zien. - Evenzo bij de 17de-eeuwse 
Amsterdammers, ook in de vorm ver h ij t. 11 

Wat ist oock een treffelijek dingh, so verbayt 
wijs te wesen, BREDERO, Moortje, vs. 2318. 
Zie verder OUDEMANS 7, 327 en 338 en DE 
JAGER, Archief 4, 237. VgI. oOok bij KIL. 
"lh ij en, Holl. Sicamb. vexaer, molestare". 

verhalen., zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: a) Intr. 
Op zijn verhaal kom, bijkomen. 11 Toe ik in 
de open lucht kwam, verhaalde ik weer 'en 
beetje. b) Trans. Verroeren, trekkende van 
plaats doen veranderen. I[ Ik ken me bien 
haast niet verhalen, zo stijf is 'et. 

verhapscheren, zw. ww. Alleen in de uitdr. te 
ver hap s c her e n heb ben, te maken, te 
verhandelen hebben. Zie HAPSCHHR. 11 Wat 
heb-jij hier te verhapscheren (wat kom-je hier 
zoeken)? 

verhapsnappen, zw. ww., trans. Opeten, snoe
pen, peuzelen. V;gL HAPSNAP. [[ Is er nog wat 
te verhapsnappen? ik heb erge trek in 'en 
koekie. 

verhefbord, znw. onz. Bij de papiermakerij. De 
schuin op de verlzefstoel geplaatste brede 
plank, waarop de verheffer de vellen papier 
legt. Zie VERHEFfEN en HEFBORD. 

verheffen, zw. ww., trans. Bij de papiermakerij. 
Het voor de tweede maal geperste papier vel 
voor vel opnemen en op de verhefstoel op
stapelen. Zie HEFFEN. 11 Aan een kuyp is 
noodig ... een jongen ... die 't papier verhefft, 
dat is droog zijnde of eerst geparst, Hs. (18de 
e.), verz. Honig. - Vgl. VERHEFFER, VERHEF
BORD en VERHEFSTOEL. 

verheffer, znw. m. Bij de papiermakerij. De 
werkman, die het papier verheft. Zie VER
HEFFEN. 

verhefstoel, znw. m. Bij de papiermakerij. De 
tafel waarop het verhefbord wordt geplaatst. 
Ook hef taf e 1 geheten. Zie HEFSTOEL. 

verhekken, zw. ww., trans. Van vee. Verweiden, 
in een andere weide brengen (Jisp). 11 We gane 
de koeien verhekken. 

verhelen, zw. ww.; zie aaneenverhelen 
op AANEEN. 

verhikken, zw. ww., trans en intr. Van zün 
plaats brengen, bewegen. Alleen in de uit
drukking: D a a ris ge e n ver hik ken 
noc h ver w rik ken a n, en het ver hik t 
noch verschrikt. 

verhippen, zw. ww., intr. Als soheldwoord; 
meestal in de gebiedende wijs: ver hip! loop 
rond, verrek! :1 Verhip jij van mijn part! Ver
hip, malle jongen, je krijge niks. - Soms ook 
trans. Iets verdraaien, er voor bedanken, het 
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opgeven. II Ik veDhip 'et wel, hoor; dat lap ik 
'em toch niet (ik krijg het toch niet gedaan). 

vering (I), znw. m. Bul, springstier. Thans ver
ouderd. II Niemandt sal vermogen met een 
veering te loopen langs den Regel van Wes·t
saenen, Hs. keur (Westzaanden, begin 18de e.), 
arohief v. Wormerveer. - Ook als naam van 
een pelmolen aan de Kogersluissloot (verbrand 
in 1883) en van een oliemolen in het Oost
zijderveld (gesloopt in 1890). - Het woord 
was eertijds ook elders in N.-Holl. gewoon; 
ook in de vorm var ing. II De Huyrlieden 
van eenige Dijcken ofte Weghen sullen niet 
vermogen daer op eenighe overjarige Veerin
gen los te laten loopen, maar geseelt (aan een 
zeel gebonden) moeten ,houden, datmen de 
Dijeken veyIich maoh ghebruycken, Keuren v. 
d. Beemster, art. 122. Niemant en sal ver
mogen eenige Varingen op de Zijpse wegen 
ofte elders 10's te laten loopen, Octr. v. d. 
Oude Zijpe, Titel 4, art. 13 (zie ook 12). 
Bailjuw en Schepenen van de Zijpe, in erva
rin ge komende, dat door het houden en 
lopen met oude Veeringen dikwils groote on
geluoken komen te gebeuren, hebben... Ge
·keurt ... , dat by .geen Veering-looper met 
Veeringe boven de vijf jaren out sal mogen 
werden geloopen, of by de selve gehouden, 
aid., Naschrift (aO 1710). Men Vaar was een 
Meullenaar, en mijn M.oer liep met de veering, 
BREDERO, Spa. Brab. vs. 73. Zie nog meerdere 
voorbeelden bij OUDEMANS 7, 216 en Wdb. op 
Bredero 412, en zie ook de samenst. VERING

MAN. Ook in het Ofri. vindt men fe rin g. 
Vgl. voor verwante woorden FRANCK 1049 op 
va ars, alsmede VARNING. 

*vering (II), znw.; vgl. WINDVERING. 

Veringland, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Oostzaanden. 11hans onbekend. Zie 
VERING I. II Noch 't veeringhlandt, Polder/. 
Oostz. I (midden 17 de e.). - V gl. verder 
VARNING. 

veringman, znw. m. Eigenaar van een spring
stier, hoer die een bul houdt ten dienste van 
anderen. Synon. bulleman. Thans verouderd. 
Zie VERING I. II Gestorve Dirk de Boer, vering
man, Joum. Caeskoper, 12 Jan. 1714. - Elders 
in N.-Holl. eertijds evenzo; ook als bijnaam. II 
Pieter Gerritsz. Veringman (in de Uitgeester
wouden), Hs. (aO 1665), archief v. Krom
menie. - Ook wel varinghouder; vgl. 
Ned. stierhouder. II Ende en zal ook 
geen Varingihouder vermogen Jongens beneden 
de twaalf jaren met de Varingen te laten 
loopen, nog ook Vrouwen ofte meysjes, Octr. 
v. d. Oude Zype, Titel 4, art. 15. 

verjaardag, znw. m.; zie een zegsw. op GE

LUKKIG. 

verkeerd, bnw. Zie de wdbb. - Een v e r
k eer d j a a r (van koeien), een onklare, zieke 
uier. Synon. een wrak jaar. Zie JAAR IJ. 

verken, znw. onz.; zie VARKEN. 

verkeren, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook: 

verhippen - verkopen 

Verkeren na (naar) iemand, verkering 
zoeken met een meisje, naar haar vrijen. 
Naast ver k ere n met. II Me broer verkeert 
nê Trijn Remmerts. 

verkeurdheid, znw. vr. Verkiezing, voorkeur. 11 

Ze heb erg 'er verkeurdheid. Je moete niet 
zoveul verkeurdheid hebben. 

verklederspak, znw. onz. Evenzo ver kIe der s
g 0 e d, ver kie der s jas, -b roe k enz. 
en bij verkorting ver kie der s. Pak (jas, 
broek enz.) dat tussen het zondagspak en het 
werkpak in staat, en waarmee men 's avonds 
als het werk afgelopen is ergens heen gaat. II 
Ik zeI me veI'kJederspak maar andoen. "Trek
jij je beste pak an?" "Nee, me verkleders." 

verklikker, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als 
naam voor een ster vlak bij de maan, die, 
naar het volksgeloof, regen voorspelt. II We 
krijgen regen; kijk maar: er staat 'en verklik
ker bij de maan. 

verkloeken, zw. ww., trans. Verschalken. II Ik 
heb 'em verkloekt. Je zeI me niet verkloeken. 
- Ook elders bekend (vg!. VAN DALE, die het 
woord waarsohijnlijk uit oudere wdbb. heeft 
overgenomen). 

verknoeien, zw. ww., trans. Zie de wdbb. -
Ook: verkreukelen. Zie KNOEIEN, 3. II Stoute 
meid! heb-je nou je schone jurk helegaar ver
knoeid? Wat is dat boezel verknoeid! 

verknoeteren, zw. ww., trans. Verknoeien, ver
draaien door gebrekkig spreken. Zie KNOE

TEREN. 11 Dus heb jij je ziel bezondigd, om e·en 
psalm van David ... te vel'knoeteren, Bloem 
v. Zaan dijk 28. 

verknoffeld, bnw. Verknuffeld, knuffelig, ver
kleumd van de koude. Synon. beknuffeld, 
dom, dommelijk. Vgl. KNUFFEL. II Met zukke 
verknoffelde handen ken-je niks doen. - Vgl. 
in een soortgelijke opvatting ver k nuf fel d 
bij OUDAAN, aangehaald bij DE JAGER, Freq. 1, 
292. 

verknollen, zw. ww., trans. Verknoeien, ver
brodden. II Geef 'et 'em maar niet: hij ver
knolt alles. - Zo ook elders in N.-Holl. (Taal
gids 1, 301). Bij oudere Holl. sc:hrijvers is het 
WOOl'd gewoon, vooral in: het ver knol d 
heb ben, het hehhen verbruid (verkorven). 1I 
Waer mee heb iek het nou weer verknolt, 
w. D. HOOFT, Jan Saly A2 (evenzo Venus 
Minnegifjens 10 VO). Zie verder Taalgids, t.a.p. 
Ook v A:-! DALE geeft het woord nog op, doch 
waarschijnlijk in navolging van oudere wdbb. 
Het is echter ook nog bekend in Utrecht. 
Oost-Fri. ferknullen, ferknüllen be
tekent verknoeien, maar ook: voorliegen, 
iemand iets wijsmaken (KOOL MAN 1, 451); 
deze laatste bet. heeft ver kno 11 e n ook in 
Gron. (MOLEMA 446). 

verkopen, onr. WW., trans. Zie de wdbb. - Ook 
van geld, in de zin van uitgeven om er iets 
voor te kopen; versnoepen. II Hij heb al zen 
centen verkocht. - Evenzo in Gron. (MOLEMA 

447 a). 



verkouwenis - verloren 

ve~;~;~nis, znw. vr. Verkoudheid. 11 Me ver
kouwenis is nog niet over. - Evenzo elders in 
N.-Holl.; ook op Marken (Taalgids 4, 203). 11 

Myn Freryk is ziek van verkouwnis en zo 
knorrig als een oud stekelvarken, WOLFF en 
DEKEN, Wil!. Leevend 4, 238. - Desgelijks in 
Gron. ve rk 011 e n s, voor *v e rk 0 Id nis 
(MOLEMA 446 b). 

verkraaien, zw. WW., trans. Verklappen, uit
brengen. 11 Je moete 'et niet verkraaien. Die 
gemiene Klaas heb me zeker verkraaid (ver
raden dat ik het heb gedaan). 

verkrappen, zw. ww., trans. Krapper maken, 
vernauwen. Zie KRAP Il. 11 As 'en drijfriem 
slippen gaat, moet-i verkrapt warre (er wordt 
dan een stukje leer uitgesneden om de riem 
korter te maken). De stienen (molenstenen) 
benne verkrapt: ze zelle nou wel wat gauwer 
lopen (als men het aantal kammen in het 
steenwiel heeft vergroot, om de stenen sneller 
te doen wentelen; evenzo zegt de molenmaker: 
de iene molen gaat veul krapper as de aare, 
en ken daarom gauwer zen volle werk 
trekken). 

verkriezelen, wederk., zw. WW.; zie VERGRIE

ZELEN. 

verkruimelen, wederk., zw. ww. Zich verknüpen 
van ergernis. Synon. vergriezelen. 11 De knecht 
was mooi blait (blijde), toe ie ze zag komme, 
want ie zat em al te verkroimeIe, dat ze zoo 
lang weg bleve, Sch. t. W. 279. 

verleesbank, znw. vr. Bij de papiermakerij. De 
bank langs de verleestafel waarop de verlezers 
zitten. Zie VERLEZEN 1, en vgl. de bij VERLEES

TAFEL aangehaalde werken. 
verleesster, znw. vr. Bij de papiermakerij. 

Vrouw of meisje wier werk het is het papier 
te verlezen. Zie VERLEZEN 1. 

verleestafel, znw. vr. Bij de papiermakerij. De 
tafel waarop het papier verlezen wordt. Zie 
VERLEZEN 1, en vgl. Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 16 en Groot Alg. Mooienb. I, pl. 1. 

verleg, znw. onz. Alleen in: een go e d v e r-
1 e g, een goed beletsel, een geschikt voorgeven 
om zich te verontschuldigen (Krommenie). 11 

Ik had ereigenlij<k ook heen 'emoeten, maar 
ik heb 'en goed verleg dat me vrouw jarig is. 
- In de zin van beletsel, verlet vindt men het 
woord ook bij oudere Holl. schrijvers; zie 
OUDEMANS 7, 382. 

verlegen, bnw. Zie de wdbb. Ver 1 e gen 
w e r k, iets waarmee men verlegen is, waar
van niets terecht komt. I1 't Wordt verlegen 
werk (het loopt mis, het gaat verkeerd; b.V. 
van iemand die in zaken achteruitgaat, van 
een dijk die gevaar loopt door te breken, enz.). 
As je 'et hum doen lête (laat), is 'et verlegen 
werk (het gaat boven zijn krachten, hij kan 
het toch niet goed verrichten). Evenzo een 
ver leg e n boe I; zie een voorb. in het voor
werk. - Ver leg e n wee r, onstuimig weer, 
waardoor meI! in verlegenheid komt. 11 Bij 
besloten water ofte verlegen weer, wanneer 
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niet gevaren kan worden, Hs. (Wormer, aO 
1771), provo archief. Evenzo door VAN DALE 
als zeemansterm opgegeven en wel ontleend 
aan VAN LENNEP, Zeemans-wdb., die de uitdr. 
verouderd noemt. - Vgl. verder een v e r-
1 e gen rei s op REIS. 

verletten, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook: 
Tijd kosten, ophouden. 11 Dat verlet veel, as 
je zo'n grote sprei hake (haakt). 

verlezen., st. ww., trans. Zie de wdbb. - 1) Bij 
de papiermakerij. Van de vellen papier, vóór 
het persen. Nazien of er nopjes en andere 
oneffenheden in ZÜn en die verwijderen, letten 
op de gaten in het papier enz., en de vellen 
dan soort bÜ soort leggen, naar de uitkomsten 
van dat onderzoek. Dit ver I e zen geschiedt 
meestal door meisjes van 12 tot 18 jaar. 11 

Yeder perzoonheeft van yeder riem die zy 
koomen te verleezen twee stuyvers, ... en een 
perzoon kan op een dagh zo drie à vier riem 
verleezen, Hs. (18de e.), verz. Honig. - Vgl. 
VERLJ:ZER(STER), VERLEESBANK en -TAFEL. 

2) Bij molenmakers. Op de juiste maat afwer
ken. 11 Als die wiels (in de molen) ... wel recht 
gehangen ende ges telt sijn (ende die kammen 
geschroodt) ... , alsdan salmen die kammen wel 
perfect op haren steeck verlesen (een voor een 
naar het model afwerken) tot welstant vant 
gaende werck, Hs. bestek watermolen (aO 
1634), archief V. Assendelft. 

verlezer, znw. m. Ook wel pap ier ver I e z e r. 
Bij de papiermakerij. De persoon die de vellen 
papier verleest; meestal meisjes en daarom ge
woonlijk ver lee sst ers genoemd. Zie VER

LEZEN 1. 11 Papier verleezers,... vrouwsper
zoonen zo van 12 tot 1 8jaar, dewelcke ar
bey den by de riem van vierhonderd en tagtigh 
vellen off blaaden, Hs. (18de e.), verz. Honig. 

verlichtingschap, znw. vr. Hetz. als lichten-
schap; zie aldaar. 

Verlieskamp, znw. m.; zie VER II. 
verliezen, st. ww.; zie VERLOREN. 

verloop, znw. onz. Een bui wind, een plotse
linge windvlaag. Synon. uitschieter. 11 As de 
wind hoog-Zuiden is en de lucht tilt in 't 
N.-W., dan komt er gauw 'en verloop (de 
wind loopt plotseling om naar N.-W.). Hou 
je vast: daar komt 'en verloop wind ani Bij 
ver I 0 pen, bü vlagen, van tüd tot tüd. 11 

Ik heb niet aldeur kiespijn, maar ik heb 'et zo 
bij verlopen. - Evenzo elders in N.-Holl. 
(Hs. Kool). 

verlopen, st. WW., intr. Zie de wdbb. - In 
molens enz. Ver 10 pen sm e e I, reuzel die 
al eens gebruikt is tot smering van de as, en 
die daardoor zwart geworden, met vuile 
strepen doorlopen is. 

verloren, bnw. Zie de wdbb. - Ver 10 Ie n 
b r 0 0 d, brood dat overgeschoten en oud
bakken geworden is, en dat daarom in melk 
geweekt en in boter (en eieren) opgebakken 
wordt; wentelteefjes. 11 Ik heb nog 'en hele 
bol (brood) over: ik zeI er maar verloren 
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broodjes van bakken. - Evenzo elders in N.
Hall. (Hs. Kool). Te Hoorn noemt men even
zo broodpap verloren brood. - Zie ver
der: met v e dor e n li p pen op LIP en 
v e rl 0 ren st r u i f op STRUIF. 

verlos, znw. onz. Ook ver I 0 s-a n-d e-p a a 1 
.geheten. Zeker vangspel, waarbij de door de 
vangers "getakte" ,kinderen hand a3JIlhand bij 
een paal (boom, enz.) gaan staan, terwijl de 
eerste van de rij de paal moet vasthouden. De 
nog niet gevangenen kunnen de anderen be
vrijden door een van de rij aan te raken onder 
het roepen van: ver los! - Het spel is ook 
elders in Holl. en in FriesI. bekend. 

verlospaal, znw. m. De paal die dienst doet bij 
het "verlos" spelen. 

vermaanhuis, znw. onz. Hetz. als vermaning; zie 
aldaar. Thans ongebruikelijk. 11 't Vermaan
rhuys worf (het erf waarop de vermaning staat, 
in het Noordend te Krommenie), Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 50. 

vermaner, znw. m. Leraar bij de Doopsgezin
den. Thans ongebruikelijk. - Zo ook elders in 
N.-HolI. en in FriesI. 

vermaning, znw. vr. Het kerkgebouw der Doops
gezinden. 11 "Wat is dat voor 'en gebouw?" 
"Dat is de ve!1maning." Een pakhuis genaamt 
d'Oude Ve!1ffianing in de Noor! (te Oost
Zaandam), Custb. (aO 1741). - Evenzo elders 
in N.-HoII., FriesI. en Gron. - VgI. VERMAAN
HUIS en VERMANER. 

vermast, bnw. In de ui Mr. er ver m ast u i t
zie n, er ontdaan, vermoeid uitzien. Daarnaast 
ook wel 0 ver m ast; zie nader aldaar. 

vermeugen, zw. ww.; zie VERMOGEN. 
vermoegen, zw. WW.; zie VERMOGEN. 
vermogen, zw. ww., intr. Meestal in het verI. 

deelw. vermoogd. Daarnaast vermo
ken, vermoegen, en te Assendelft ver
me u gen. Vergaan, verweren, verbroeien, 
inzonderheid van linnen dat stil ligt, alsook 
van hout. 11 De katoen is vermoogd deur 'et 
bleekwater. Pas op dat 'et linnen in de kas 
niet vermoegen gaat. Zoek die zak deer van
daan: hij ligt er te vermeugen. 'Et hout langes 
de kant was helemaal vermookt. - Ook elders 
in N.-Holl. is ver m oog d bekend (Navor
seher 7, 321). Evenzo in FriesI. ver m oog d 
(en vermogen) hou't. In Gron. zegt men 
ver m eu k t, naar het sohijnt ook alleen van 
hout (~WLEMA 447). - VgI. Oost-Fri. mug g e, 
moede, krachteloos, slap (KOOL MAN 2, 612 en 
623), en Ned. meuk, meuken. - Zie ook 
MUGGEN. 

vermoken, zw. WW.; zie VERMOGEN. 
Vernallenwerf, znw. vr.; zie VER 11. 
verneemstok, znw. m. In de uitdr. met de 

verneemstok gaan (of uitgaan), er 
op uitgaan om iets te vernemen, inlichtingen 
inwinnen, poolshoogte nemen. 11 We zelle er 
es met de verneemstok gaan. 

verniggelen, zw. WW., trans. Bedotten, foppen. 
illk laat me niet verniggeJen. Je verniggele me 

verloren - verreppen 

ommers niet? Ze is er altijd op uit om je te 
vernig,gelen. 

vernipt, bijw. In de uitdr. 't i s ver nip t e 
kou d, nijpend, vinnig koud. - Vgl. NIPPEN. 

veronnutten, zw. ww., intr. Onnut, onbruikbaar 
worden; bederven. 11 'En paar sohuiten met 
aardappels benne in'evroren in 'et kanaal: die 
aardappels benne helemaal veronnut. 

verpampelen, zw. WW., trans. Verslampampen, 
verzuipen. VgI. PAMPELEN 1. Zie synon. op 
VERDARRELEN. [I Hij heb alles verpampe,ld. 

verpanteren, zw. WW., trans. In de Wormer 
voor verbrassen. Zie synon. op VERBARRELEN. 

verpeuteren, zw. WW., trans. In de uitdT. het 
ver p e u ter e n, het verbruien. 11 Hij heb 'et 
lilik verpeuterd. - Gewes.telijk ook elders ge
woon (VAN DALE; Navorscher 7,321 en 9,26). 

verpikken, zw. ww., trans. Bij molerumakers. 
De haak van een hijsblok verplaatsen, van het 
ene oog (in de molenstelling b.v.) naar het 
andere brengen, wanneer de leischijf gedraaid 
moet worden. Dit geschiedt b.V. bij het in
brengen van een nieuwe roede, as of steen in 
de molen. 11 We moeten 'et blok verpikken. -
VgI. PIKKEN en UITPIKKEN. 

verraad, znw. onz.; vgI. GEUZENVERRAAD. 
verrejager, znw. m. Polsstok. 11 Ik zeI maar 'en 

verrejager meenemen. - Hunne vry-buiters 
waren rechte waaghalsen, onversaagde man
nen, die, neffens hunne verre-jagers, daar se 
alle Slooten mede oversprongen, in 't gemeen 
noch een lang Roer 'Over hunne sohouderen 
hadden, SOETEBOOM, S. Arc. 554. - Zie verder 
OUDEMANS 7, 449. 

verrel (uitspr. verriJl), znw. onz. Daarnaast 
v 0 r reL Vierendeel. Zie de wdbb. I[ Een 
verrel boter (een vaatje van 80 pond). Haal 
ers 'en vorrel koek, 'en verreltje alderhand 
enz. (y" pond). - Soms noemt men ook de 
vier afdelingen of kwartieren van het jaar 
(uier) van een koe v 0 r rel s. Evenzo in de 
Beemster v u r rel (BOUMAN 113). - In de 
Wormer spreekt men soms nog van een ver n, 
als landmaat, zijnde 200 Rijnlandse roeden, 
d.i. 1h Hondsbosse morgen of 1/ a Waterlandse 
morgen. - VgI. VERRELSBAND, VERRELSVAT. 

verrelsband, znw. m. Daarnaast v 0 r rel s
b a n d. Bij de kuiperij. Zeker soort van band 
om de vaten te binden, hoepels van omtrent 
5 voet lengte. - VgI. STOELBAND. 

verrelsvat, znw. onz. Daarnaast v 0 r rel s vat 
en -va a t je. Een klein vat, dat een verrel 
boter kan inhouden; kinnetje. Zie VERREL. [[ 
'W1at was 'et toe 'en zwêre winter: 'et ijs was 
wel 'en vorrelsvaatje dik. Wat heb die vent 'en 
hoge hoed op: 't lij:kt wel 'en vorrelsvat. 

verreppen, wederk., zw. ww. Verroeren. Alleen 
in de uitdr.: ik kan me verreppen 
noc h ver roe ren, mij niet bewegen. -
Vroeger ook 1'rans. 11 (Als ik niet wil, dat de 
slaap mij overmant,) zo moet ik my wat ver
treên, en staag verreppen myne Leên, SCHAAP, 
Bloemt. (ed. 1725) 159. - Bij oudere Holl. 



verreppen - verstand 

schrijvers is het woord gewoon; vgL OUDE
MANS 7, 449 vlg. 

vers, bnw. Daarnaast var s. Zie de wdbb. 11 

Varse lijnkoeken (die pas gemaakt zijn). -
Ook: wat ver s, iets nieuws, iets vreemds. 11 

't Is altijd wat vers bij hullie (zij hebben altijd 
wat anders dan een ander). - De vorm var s 
is ook elders gebruikelijk (vgL b.V. NAUTA, 
Aant. op Bredero, § 8). - Vg!. PIKVERS en 
WATERVERS. 

verschaaie, bnw. telw., Verscheidene. VgL voor
werk. 11 Verschaaie boompies benne dood
'egaan. 

verschelen, zw. WW., intr. Verschillen. 11 Dat 
verskeelt nagal wet (wat). - Ook elders ge
'bruikelijlk, en ook bij vroegere schrijvers; zie 
de wdbb. 

verschieten, st. ww., trans en intr. Zie de 
wdbb. Ook in de volgende opvattingen, die 
meest ook elders bekend zijn. - 1) Trans. \éan 
zaad enz. Met een schop van plaats doen ver
anderen, verleggen, om het broeien of duf 
worden te voorkomen. 11 Die kas met lijnzeed 
moet verskoten worre. "Wanneer er geen wind 
is, wat doet gij dan (in een pelmolen)?" "Goed 
'klaarmaken, versohepen en verschieten", Ar
beids-enquête (aO 1891), 860. 
2) Trans. Verspringen, losschieten, uitschieten. 
11 Die kap sal men maken van goede boomse 
kapravens ... , met syn behoorlijoke nock ende 
gordingen, dat die kap niet verschieten mach, 
daer in te wercken twee eycken spanten ter 
bequamer plaetsen ... met twee hanebalcken, 
Hs. bestek watermolen (aO 1634), archief v. 
Assendelft. 
3) Trans. Doen schrikken. 11 Je moete me niet 
verskieten, hoor! Wel zo! is het nou zo aardig 
om een arm meisie, dat an d'r werk is, te ver
schieten, Bloem v. Zaandijk 28. 

verschijnen, st. WW., intr. Verkleuren, door de 
inwerking van de zon of het licht. 11 Onze 
rooie gordijnen benne helegaar verschenen. 
Je moete 'e,t niet in de zon leggen lête, aars 
verschijnt 'et. - Evenzo bij CATS (vg!. OUDE
MANS 7, 470). 

verschoppen (uitspr. viJrskàpPiJ), zw. ww., trans. 
Met de zaadschop verschieten. 11 Betaelt aen 
Trijn Jans voor verschoppen en harpen van 
de rogge f 5,_, Hs. rekenboek v. h. weeshuis 
(Zaandijk, aO 1697), Zaan!. Oudhk. 

verschrikken, st. WW., trans. en intr. Zie de 
wdbb. en vg!. PIEREVERSCHRIKKERTJE. - Ook: 1) 
Intr. Verspringen, plotseling van zijn plaats 
wijken. I1 'En houvast dient om de balken vast 
te leggen, dat ze niet verschrikken kennen. 
Gebraden vlees versohrikt (springt poffend op), 
as je er wat water op giete. - V g!. ver h i k
ken noc h ver s c h rik ken op VERHIKKEN. 
2) Trans. Doen verSprinReTl. 11 As je karsten
gen (kastanjes) braden wille, doen-je ze droog 
in de pan; alleen doen-je er later 'en bietje 
water op om ze te verschrikken. 

verschrokelli, zw. WW., trans. Verschrompelen, 
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verschroeien, door vuur. Ook elders bekend 
en bij de 17de-eeuwse Hollanders zeer gewoon; 
zie de wdbb. Vgl. SCHROKEN. 1I Die pannekoek 
is helemaal verschrookt. As je er niet genoeg 
water op doene (op doet) zelle de appeltjes 
natuurlijk verschroken. 

versen, zw. WW., trans. Zie de wdbb. - Ook: 
Ingezouten vis of vlees vóór het gebruik in 
water leggen om het overtollige zout er uit te 
trekken. 11 Zoutevis versen. 'Et pekelvlees is 
niet genoeg 'everst: 't is brijnzout! 

verslaan, st. ww., trans. en intr. Zie de wdbb. -
Ook: 1) Trans. Bij de olieslagerij. Nog eens 
slaan; van (lijn)koeken die men weer vermalen 
wil om ze over te ffi3Jken. 11 We mos~en dat 
partijtje murwe koeken maar verslaan. 1600 
verslagen lijnkoeken, Verkopings-Catalogus 
(Zaandijk, aO 1796), Zaan!. Oudhk. 
2) Intr. Bedaren, afnemen. In het spreukje 
van de koorts: Die vervroegt, die vertoeft; die 
verlaat, die verslaat. 

versmakken, zw. ww., trans. - 1) Van geld. 
Verteren met om koek te dobbelen. Zie 
SMAKKEN. 11 Ik heb al me centen versmakt. -
Ook van de in de winkel overgeblevene sinter
klaaskoek. Verdobbelen; zie op SMAKA VEND. -
Zo ook elders in N.-Holl. (Navorscher 21, 56). 
2) Van kalveren. Ontijdig afwerpen, dood ter 
wereld brengen. 11 Onze bonte heb 'er kalf 
versmakt. - Ook elders in N.-Hol!. (Navor
seher 7,321). Vgl. de boel omgooien op 
OMGOOIEN. 

versnijding, znw. vr. In de bouwkunde. Het 
bovenste, smallere deel der stenen voetings
pilaren van een huis. Is de aanlegpilaar (het 
onderste deel) b.V. 2 stenen dik, dan is de ver
snijding 1 V:z steen. Op de versnijding rust het 
peuluwshoutje en daarop steunen de door
slagen en vloerrichels. 

verstand, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: ver
standhouding, geheime betrekking; alleen in 
de uitdr. ver sta n d mak e n voor het elkaar 
strak aankijken van twee kinderen bij het spel 
"de vinger wijs~". Twee ingewijden "maken 
verstand", terwijl het overige gezelschap blijft 
doorpraten. Plotseling zegt een van beiden 
plechtig: "de vinger wijst!" waarop de andere 
moet opletten wie het laatst gesproken heeft. 
De eerste verlaat dan de kamer, waarna zijn 
medeplichtige wijst op degeen, die het laatst 
gesproken heeft. De ander kan dan, na terug
geroepen te zijn, natuurlijk zonder missen 
raden op wie gewezen is. - In de bet. van 
verstandhouding is het woord bij oudere 
schrijvers gewoon; vg!. ook OUDEMANS 7, 521. 
!I Eenen Jan Symonsz., Schout tot Eemskerck, 
hebbende verstant met den voorn. Bailliuw 
(van Assendelft), Handv. v. Assend. 128 (aO 
1568). Niettegenstaande de Regenten (van 
Haarlem) groote naerstigheid! deden om hun 
(t. w. het Kaas-en-Broodvolk) buiten te houden, 
soo wierden se nochtans ingelaten, door 
eenige persoonen daar se heimelijk verstandt 
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mede hadden, SOETEBOOM, S. Arc. 489. 
verstellen. zw. WW.; zie een zegsw. op PANKOEK. 

verstrijken, st. WW., trans en intr. Zie de wdbb. 
- Ook: 1) Trans. Bij t~mmerlieden. Van de 
met heahtspijkers voorlopig bevestigde schot
ten in een in aanbouw zijnd huis. Overspij
keren en in zijn verband zetten. 11 De aan
nemer zal tevens voor zijn werk moeten in
staan, totdat de tijd, hieI'boven bepaald, voor 
het verstrijken der schotten gebeurd is, Bestek 
(Wormerveer, aO 1861). 
2) Intr. In oliemolens. Van lijnolie die troebel 
is, doordat er in geroerd is. Verkomen, be
zinken, weer helder worden. 11 De o1ie moet 
verstrij'ken, eer ze of'eleverd warre ken. 

vertier, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: bewe
ging. 11 Er is gien vertier in de lucht; 't blijft 
maar sleoht weer. Ja, 'et blijft maar stil. As 
'er geen vertier in de lucht komt, ken 'et nog 
lang zo an. 

vertissen, zw. WW., trans. en intr. Daarnaast 
ver t i s ten. Verwarren. Zie TISSEN. 11 Die 
wol is helegaar vertist. Ik raakte in de draden 
vertist en kon er temet (haast) niet uit los
komme. - Zegsw. (als een oud mens na een 
ernstige ziekte tooh nog geneest:) Hij het 
stopgaren 'evreten: 'et leven is in 'em vertist. 
- Zie nog een zegsw. op ROOF. - Ook bij 
oudere Hall. sdhrijvers is het woord gewoon 
(zie b.V. SPIEGHEL, Hertspieghel (ed. VLAMING), 

311; Hoorns Speelwerck 126). 
verven, zw. WW., trans. Daarnaast v 0 r ven. 

Zie de wdbb. 11 Pas op, dat hek is pas 'evorfd. 
N ooh aen Harmen de schilder van vorven 
f 10-2-8, Hs. rekeningboek kerk W.-Zaan
dam, fO 8 rO (aO 1664), Zaanl. Oudhk. - Vgl. 
YERVER en VERF. 

verver, znw. m. Daarnaast v 0 r ver; eertijds 
ook v u r ver. Huisschilder; zie de wdbb. 11 

De vorver heb 'en kwast leggen lêten. Jan 
Allertsz. alias Jan Verver (te Knollendam, aO 
1582), Hs. weeskamerboek, archief v. West
zaan. Antie Jacops d'vurwers, Journ. Caes
koper, 24 Juni 1681. 

verweerd, bnw. In de uitdr. erg e n s ve r
wee r d 1 i g gen, door slecht weer verhin
derd worden zijn reis te vervolgen; wel oor
spronkelijk van schepen gezegd. 

verwenning, znw. vr. Ongewoonte, iets minder 
aangenaams waaraan men niet gewend is. 11 

't ZeI 'em 'en hele verwenning wezen, zo an al 
die weelde 'ewend en 'em nou zo te moeten 
behelpen. 

verwijt, znw. onz.; zie een zegsw. op KIBBELING. 

verwinnen, st. WW., trans. Bij de stijfselmakerij. 
Van de pas gemaakte, nog nat1e stijfsel. 
Drogen, schraapklaar maken. Het tweede 
drogen heet a f sta ken. 11 De stijssel wordt 
verwonnen in de droogkamer; vroeger ge
beurde dat in de zon. - Daar men in het verl. 
deelw. steeds zet ver won n e n, en niet ve r
w i n d, is het twijfelachtig of men ver w i n
n e n op mag vatten als een bijvorm van v e r-

verstand - veul 

win den (vgl. voorwerk), aan de wind bloot
stellen, in wind en zon drogen; dan zouden de 
steI1ke vormen, nadat men het woord niet 
meer begreep, O'vergenomen moeten zijn van 
het gelijkluidende ww. win n e n. Aan w i n
den, Zaans win ne n (won, gewonnen) valt 
hier wel niet te denken. 

verwrekken, zw. ww., trans. Verwekken, opwek
ken, aansporen. Zie WREKKEN. Thans verouderd. 
110mme daerinne... te voorsien ende die 
Luyden te trecken ende verwrecken totten 
Armen soo ist ... dat van nu voort an ... ge
koosen. . . sullen worden twee goede notabele 
mannen. " ende sullen wesen Weesmeesters 
ende Heiliggeestmeesters, Handv. v. Assend. 
verv. 394 (aO 1539). - Vig!. ook OUDEMANS 7, 
608. 

verzinken, st. ww., trans. Zie de wdbb. - Bij 
timmerlieden. Een deel van het hout weg
nemen om iets anders in de zo gemaakte gleuf 
of put te kunnen laten sluiten. 11 We moeten 
'et 'en beetje verzinken. - Ook elders ge
bruikelijk. - Vgl. VERZINKING. 

verzinking, znw. vr. Bij timmerlieden. De uit
holling (gleuf, ronding, put), die bij het ver
zinken in het hout wordt gemaakt; uitbossing. 
Zie VERZINKEN. 

verzuipen, st. WW.; zie een zegsw. op GELUKKIG. 

vest, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. De dok
ters genezen je met een gestl'eept vest, zes 
voet in de grond (d.i. ze helpen iemand in 't 
graf). 

vet (I), bnw.; zie eeI1l zegsw. op SCHOTEL. 

vet (U), znw. onz. Zegsw. Hij k ij k t net as 
acht dagen slecht vet (of: vier 
d u i ten vu i1 vet), voor: hij ziet zuur. - Vgl. 
de samenst. BEREVET, KANARIETJESVET en 
KRUID VET. 

vetestuk, znw. onz. Een stuk land, waarover 
onenigheid is geweest in de familie van de 
bezitter. \ligl. KIJFAKKER. 11 ',t Land zeI niet 
veul opbrengen, of er most nag 'en vetest>ukkie 
bij wezen. 

vetlokje (uitspr. vetlàkkie), znw. onz. Schaaltje 
met vet, dat midden in de schotel met hete 
aardappelen wordt gezet en waarin ieder in
stipt. Zie nader op LOKJE. 

veugel, znw. m.; zie VOGEL. 

veugelen, zw. ww., intr. Aan iets peuteren, 
morrelen, het voortdurend betasten. 11 Zit toch 
niet zo an me te veugelen: hou je handen 
thuis. Er zat 'en stien lO's en toe veugeMen de 
jongens net zo lang tot ze 'em eruit hadden. -
In deze zin ook elders, wellicht algemeen. 
Voor de oorspronkelijke bet. van het woord 
vergelijke men KIL.: "v 0 g hel e n, inire, coire, 
rem reneream exercere: ab avium saIacitate 
metaphora sumpta". Zie verder Taal- en Let
terb. 2, 314; OUDEMANS 7, 697, Journ. v. 
Const. Huygens, den zoon, I (Werken Hist. 
Genootsch. 23) 152 e.e.; Koddige Opschriften 
(ed. 1698), 1, 47 en 116, enz. 

veul, telw. en bijw.; zie VEEL. 



veur - vierduitstuk 

veur (1), znw. vr.; zie VOOR 1. 
veur (U), voorz. en bijw.; zie VOOR Il. 
Viddeland, znw. onz. Naam van enige stukken 

land in de ban van Westzaanden. Thans onbe
kend. II Dat viddelant, 135 (roeden), Polderl. 
Westz. IJl fO 89 rO (aOI644). Noch dat vidde
lant, 112 (roeden), aid., fO 93 voo - Misschien 
hetzelfde stuk dat in Polder!. Westz. I "dat 
vielant" heet; zie VIELAND. - Omtrent de 
naamsoorsprong is niets bekend. Of Noord
Fri. fit, kuil met water, waaruit het vee zich 
drenkt, vanwaar fit kam p, stuk land waar 
zich zulke "petten" bevinden (zie KOOLMAN, 1, 
492) vergeleken mag worden is twijfelachtig. 

vieder, znw. Emmer. Thans verouderd. II Nie
mandt sal sijn meiek, om kaas te maaken of 
anders te ,gebruycken, ofte water, om zijn 
werck te doen, mogen warmen, nog ooek sijn 
moude (melkmouden), vieders blaeckeren (bij 
het vuur drogen) dan binnenshuys, in steene 
sehoorsteenen of op bequame vuurplaatsen, 
Hs. keur v. Westzaanden (aO 1680), archief v. 
Westzaan (in afschrift ook in de archieven 
van Wormerveer en Krommenie). - V i ede r 
is op Marken nog in 'gebruik (Taal- en Let
terb. 2, 65). Ook door KIL. wordt opgegeven: 
"v i ede r, Holl. j. e e mer, situla", dus als 
een Hollands woord. In de oudere vorm 
v ier der vinden wij het woord reeds in de 
middeleeuwen in Holl. gebezigd als benaming 
voor zeker houten vaatwerk, hetzij dan een 
emmer of een kuip, en misschien ook vat. 11 

Waert dat een rof vanbrande (brandgerucht) 
gheschiede, soe sal een ygheHjck hoemanscip 
te brande comen myt hoer seylen ende vier
ders, ende waert datter enich scaede sohiede 
an zeylen of an vierders, dat sal die stede 
betalen (keur v. Edam, einde 15de e), O. 
Vaderl. Rechtsbr., Versi. en Meded. 3, 151. 
Bi meister Enghebreeht van 6 tonnen dair 
men water mede droich ... 10 sc(eIHnc). Item 
bi den zelven van enen vierder ende van 2 
berien, 4 sc., Reken. d. Graf. v. Holl. 2, 510 
(aO 1345). Van ere moude, 1 wanne ende 2 
scoppen, 16 d. Item bi den zelven van 3 vier
deren, 9 sc., ald. 2, 439 (aD 1344). Bi Claes 
Lompen 1 stic wijns, hout 19 vierder, die ame 
om 16 sc. grote, dat comt 30 sc. 5 d. grote ... 
Item bi den renterneester 3 stic wijns ghecoft 
ende ghesent in die HagJhe, hilden 11 amen 
ende 3 vierder, aid. 1, 152 vlg. (aO 1331). Vor 
10 virder botre, 9 pond 15 SC., ald. 1, 68 (aO 
1317). Vgl. verder v ier der mat e, dat voor
,komt onder de verpachte rechten in de Reken. 
d. Graf. v. Holl. (aO 1342): "Item van der 
vier dermate in Aemstelredam 3 ganse, elc 
31;'i d., maect 10llz d." (1, 289) en "Oemtgin 
van der vierdermate, 12 pond" (1, 263), waar
fee dan de pacht op het ijken bedoeld kan 
zijn. Vgl. ook Mnl. f ier t r e (nog in Vlaand. 
in de vorm f ier ter, naast ti. e tel), Ofra. 
f e r ter e, Mlat. f ere t rum, al schijnt dit 
alleen voor te komen in de geheel afwijkende 
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betekenis van lijkkist, reliquiënkast; de oor
spronkelijke betekenis is wat gedragen wordt 
en deze is ook toepasselijk op een emmer. 

Vieland, znw. onz. Naam van verschillende 
stukken land. Daarnaast V ier I a n d. - a) In 
de ban van Westzaanden. Thans onbekend. 
Vgl. VIDDELAND. I1 Noch dat vielant, een ven, 
Polderl. Westz. I (aO 1628). - b) Te Krom
menie, bij het Mad en het Noordend. II Een 
stukje weiland, ,gelegen te Krommenie aan het 
Vieland, Verkopingsbiljet (aO 1876). 't Vent
gen opt vierlant, Maatb. Kromm. I (aO 1639); 
evenzo in Polderl. Kromm. (aD 1665), fO 47, 
en (aa 1680), fa 27: 't ventje op 't vierland. -
c) Onder Oostzaan, buitendijks. Thans onbe
kend. II Het vierlant, Polderl. Oostz. I (mid
den 17de e.). - Het blijkt niet, of vieland 
dan wel v ier I a n d de oorspronkelijke naam 
is, en of de andere vorm daaruit verbasterd is. 
V i e I a n d zou kunnen zijn land waarin men 
het vee drijft, van het sedert lang in onbruik 
geraakte v i e voor vee. Vlg. Reken. d. Graf. 
v. Holl. 2, 422 (aO 1344): "Item van den 
lande, datter moneken was (dat van de mOIl. 

niken was), daert vie nu in gaet ende dat 
verhuert was". V ier 1 a n d was wellioht een 
stuk land waarop een vuurbaak brandde, al is 
'het van het Vierland te Krommenie niet 
duidelijk, waartoe deze baken zou hebben ,ge
diend. Vgl. echter ook VIERBOD, 

vier (I), znw. onz.; zie VUUR. 

vier (11), telw.; zie een zegsw. op STAAN. 

vierbeen, znw. m.; sOoms Oonz. Daarnaast v i e r-
b i e n. Als naam van verschillende stukken 
land, die aan een of meer zijden uitlopen in 
smalle tongen (benen) ten getaJe van vier. Zie 
BEEN 3. II De Vierbeen (te Wormer aan de 
Merke), Hs. (aO 1772), archief v. Wormer. Het 
Vierbeen (te O.-Zaandam), Koopbrief (aO 
1675); hetzelfde stuk heet in een koOopbrIef 
van 1704: het Vierbien van Cornelis Kegh. 
Flooris Wioutersz. vierbien (te Assendelft), 
Maatb. Assend. (aO 1634). 

Vierbod, znw. Daarnaast Vierboot. Naam 
van een stuk land in het Noordend te Krom
menie. Thans waarschijnlijk onbekend. I1 De 
vierbod, Maatb. Kromm. (aO 1639). De Vier
boodt, Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 22. De 
Vierbodt, iem (aO 1680), fO 13. - Eertijds was 
v ier b oot, v u u rb 0 e t, in Holl. bekend als 
benaming voor een bakenvuur (zie b.V. FRUIN, 

Enqueste upt stuck v. d. Schiltaelen (aO 1494), 
332 b; DE RIEMER, Beschr. v. 's-Gravenhage 1, 
49). Te Noordwijk aan Zee heet de vuurtoren 
nog de v ier bot (Sch. t. W. 1, 260). - Heeft 
dus op het stuk land te Krommenie eertijds 
een haken gestaan? Zie ook V ier I a n d op 
VIELAND; doch vgl. tevens BOD II. 

vierde-commies, znw. Volksetymologisohe ver
vorming van f i d e ï-e 0 m mis. 

vierduitstuk, znw. onz. Twee-en-een-halve-cent
stuk, groot. Synon. vullisblik. 11 Heb-je ook 
twee vierduitstukken vOoor 'en stuiver? - Zo 
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ook hier en daar elders wel gebruikelijk. 
vieren, zw. WW.; zie VUREN. 
Viergeers, znw. Naam van een stuk land onder 

Assendelft, in Buitenhuizen. Zie GEERD. 
vierkant, znw. en bnw. Zie de wdbb. en vgl. een 

zegsw. op BOOR. - Ook in de naam van stukken 
land die deze vorm hebben. 11 Pieter Joosten 
viercant (in Keysers-weer); Jan Peeten noorder 
(suyder) viercanre campgen (in Jan Peeten
weer); Aeryen Jansz. vierkanttgen (in Bos
mans-weer), Maatb. Assend. (aa 1634). 

vierkantstijl, znw. m. In paltrokken. Een van 
het viertal houten stijlen, die het lijf van de 
molen vormen. 

Vierland, znw. onz.; zie V!ELAND. 
vierling, znw. m. Als naam van maten voor 

droge waren. Hetz. als vierendeel of verrel. 
Thans alleen nog bij vissers gebruikelijk. 11 

Een vierling spiering is 50 pond, Advers. 
Oostwoud, fa 283 (tegenwoordig rekent men 
een v ier I i n g op 80 pond). Halve vaten, 
achten-deelen, vierlincx, halve vierlincx, mer
ritgens, ende alle andere maten, Handv. v. 
Assend. 155 (aO 1609). - Vgl. verder ACHEL. 

Viermad, znw.; zie MAD 2. 
Vierpoot, znw. m. Als naam van stukken land. 

Hetz. als vierbeen. Zie POOT I, c. 
Vierwinden, znw. m.; meerv. Naam van ver

schillende vrij staande huizen of groepen van 
huizen. Te WO!1merveer een buurt aan het 
Zaandijker wegje. 11 Hij woont op de Vier
winden. - Te Oost-Zaandam, op het Kalf. 11 

Een Huis en Erv, met vier W:ooningen, ge
naamd De Vier-Winden, Verkopings-Catal. 
(aO 1809), Zaan!. Oudhk. - Aldaar, op de 
Zuiddijk. I1 Een huys en erf genaamt de vier 
Winden op de Z(uid)dijk, Custb. (aa 1736). In 
de 17 de e. als herberg in gebruik; vgl. 
HARINGH, Hist. Verhaal der Kerk tot Oost
Zaandam 213. - Ook elders dragen verschei
dene ,buurten deze naam. 

vierwouts touw, zie WOUT. 
Viewinter, znw.; zie VLIEWINTER. 
viezik, znw. m. en 'Ir. Vuilik, iemand die vies 

doet. il Wat ben-je toch 'en viezik. - Zo ook 
hier en daar elders, naast v ie z e rik. 

vijf, telw. Zie de wdbb. - In ve!1kl. v ij f i e, als 
znw., bij olieslagers. Vijf hectoliters. 11 Een 
vijfie raapolie ofleveren, enz. - Vgl. TIEN. 

Vijfbroers, znw. m., meerv. De oude naam van 
het dorp Zaandijk; zo geheten naar vUf broe
ders, zonen van Hendrik Pietersz. alias Oudt
Hein, die zich in 1494 aan de Zaandijk 
vestigde, en dus de eerste bewoners van de 
plaats. Zie SOETEBOOM, S. Arc. 405, die ook 
vermeldt dat het dorp in zijn tijd door oude 
lieden nog zo werd genoemd. 11 Zeker stuck 
landts ... gelegen tot Vijff broeders in onssen 
banne van Wessanen, Hs. (aO 1560), provo 
archief. Opte Koogh ende Vijf-Broers, Priv. V. 

Westz. 429 (aO 1599). In 't Noorteynde van 
Saerdam by de vijff broers, Hs. octrooi (Den 
Haag, aO 1632), Zaan!. Oudhk. 

vierduitstuk - vijver 

Vijfgeers, znw. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Zie GEERD. 

Vijfhond, znw. Naam van land. Zie HOND 11. 
Vijfkamp, znw. m. Naam van verschillende stuk

ken land. Vg!. KAMP. 11 Jacob Claes Jan Baerts 
suyder 5camp; Piet Joosten noorder (suyder) 
vijfcamp; Griete Gerrits uyter 5camp; Ger
rit Heyndericksz. noorder (suyder) opper 
5camp; Claes Roelif Symons noorder ~middel, 
suyder) 5camp (alles te Assendelft in het Bree
weer), Maatb. Assend. (aO 1634). Een stucke 
lants, ghenaemt die suyertuyfkamp (d.i. 
suyer(t) vijfkamp)... binnen den ban van 
Westzaenen, inde Mliddel, Hs. T. 118, fO 26 
va (aD 1563), provo arohief. 

Vijfmaad, znw. Naam van land. Zie MAD 2. 
vijgetoet, znw. vr. Mond die door zweertjes 

(rozijnen) ontsierd is; rozijnenbaard. Synon. 
grijnetoet. Vg!. TOET I. 11 Wat heb-je 'en lillike 
vij,getoet. 

vijgje (uitspr. vaichie), znw. onz. Een klein 
roggebrood van drie pond. Synon. kleintje, 
steigje. Thans weinig gebruikelijk 11 Een vijgie 
brood (d.i. roggebrood). Haal ers gauw 'en 
vijgie. - Ook elders in N.-Holl. is het woord 
hier en daar bekend, naar het schijnt ook in 
de vorm v ij f je (de oorspronkelijke?). 

vijl, znw. vr.; vg!. PUNT VIJLTJE en STRIJKVIJL. 
vijlschaaf, znw. vr. In papiermolens. Zekere 

schaaf met een soort van vijl, om ijzer te 
vijlen. Vg!. op ROLSCHAAF. 

vijnen, st. ww.; zie VINDEN. 
vijver, znw. m. Zie de wdbb. - Ook in de naam 

van verschillende stukken land, waarin zich 
eertijds een vijver bevond. Deze zal soms 
,gediend hebben voor :het bewaren van vis; vg!. 
SOETEBOOM, S. Arc. 637: "De Visoh kochten 
ze (de reders ter palingvaart op Londen) door 
gansch Noordt-Hollandt, dat, vol Meiren 
zijnde, veel \éisschers en Visch uitleverde, ... 
en planten se dan in Vyvers, die se in menig
ten hielden, daar van ik 'er noch veel in mijn 
jonkheidt gesien iheb, en was om datse niet 
dan tegens den winter uitvoeren". In andere 
gevallen kan de vijver drinkwater voor het vee 
of zoet water voor de papierfabricage hebben 
opgeleverd, of tot het houden van vogels heb
ben gediend. 11 De Vyver (stuk land bij Zaan
den), SOETEBOOM, S. Arc. 283. De vyve,r (in 
Baert Jan Dirck Evertsweer te Assendelft), 
Maatb. Assend. (aO 1635). De volde (gevulde, 
gedempte) vijver (te Krommenie, in het 
Noordend), Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 29. 
- Wulm Clousen vijvercamp (in Keysers-weer 
te Assendelft); Kees Claes Pieters vijvercamp
gen (in Claes Heynen_weer), Maatb. Assend. 
(aO 1634). Tuyuer Ct vijver-) campghen (in 
Huurlands-weer), idem (aO 1635). - Een witte 
papiermooIen ... genaamd d'Eendragt, met het 
erv of land waarop deselve staat, alsmeede 
het vijverland daar annex, Hs. inventaris (aO 
177 4), verz. Honig (hier dus synon. met p e t-
1 a n d; zie aldaar). - Jan Baerten, de vijverlay 



vijver - Vissershop 

(te Assendelft), Maatb. Assend. (aD 1635); in 
Polderl. Assend I f O 78 rO (aD 1600), staat: 
Die wyverIey. Vgl. LEI Il. 

Vijverkamp, Vijverland, Vijverlei, znw.; zie 
VIJVER. 

vijzel, znw. Vlr. Soort van windas. Zie de 
wdbb. - Ook aan een drijl- en een spoelwiel 
bij de zeildoekrederij. Een grote gedraaide knop 
voor aan het wiel met eell moer, die men 
ronddraait om het touw van het rad te span
nen, strakker aan te schroeven. 

vijzelberg, znw. m.; zie BARG. 
vild (uitspr. vilt), znw. vr. Meerv. V i I den. Bij 

de papiermakerij. Een der stukken wollen 
laken waartussen de geschepte vellen papier 
worden geperst om van het overtollige water 
te worden ontdaan. Naar de soort van papier, 
waarvoor men ze gebruikt, worden de V i 1-
den onderscheiden. De Ned. vorm v i I ten 
is ongebruikelijk. 11 Wolle lappen die men 
vilden noemt, Hs. (18de e.), verz. Honig. Elf 
posten vilden, Invent. papiermolen (aD 1774), 
aldaar. 143 Cardoesvilden, ... 341 oude bord
vilden, Verkopings-Catal. (Westzaan, aD 
1787), Zaan!. Oudhk. 150 Karsaye 8ponds of 
Oliephands Vilden, 56 grauwe 8ponds Vilden, 
163 dito 6ponds dito, 247 dito 2ponds dito, 
idem (W.-Zaandam, begin 19de e.), aldaar. -
Vgl. BOET-, BORD- en LEGVILD, alsmede VI!.DE
STOTERS KETEL, -KUIP. 

vildestotersketel, znw. m. Koperen ketel waarin 
de vilden gestoten worden; zie het volgend 
artikel. I! 1 VildestootersKetel 157 pond, Ver
kopings-Catal. (O.-Zaandam, aO 1806), Zaanl. 
Oudhk. 

vildestoterskuip, znw. vr. Ronde houten kuip, 
waarin wekelijks de vilden worden schoon
gemaakt. Synon. stootkuip. De kuip wordt dan 
met warm water gevuld en de vilden worden 
door middel van st 0 ter s (zie aldaar) heen 
en weer gestoten en zodoende uitgespoeld en 
gereinigd. Soms wordt hiertoe ook een 
koperen ketel gebruikt. Zie VILD. 11 1 Vilden
stooterskuip met 2 stoters, Verkopings-Catal. 
(Koog, aD 1832), Zaan!. Oudhk. 

*villemen, bnw.; zie ROODVILLEMEN. 
viller, znw. m.; vgl. PODDEVILLERTJE. 
vin, znw. vr.; vgl. PIK VIN. 
vinden, st. ww., trans. Daarnaast v i n ne n en 

bij enkelen (Assendelft, Oostzaan) soms nog 
v ij n e n (uitspr. vaina). Zie de wdbb. 11 Dat 
vin ik ook. Ze vinne 'et goed. Ik heb 'en 
knikker 'evonne. - Ik ken 'et niet vijne. -
V ij ne n wordt ook bij BREDERO en andere 
17de-eeuwse Hollanders gevonden. In het 
Stad-Fri. zegt men f î n e. 

Vinger, znw. m. Zie de wdbb. - Eertijds ook 
grenspaaltje; sedert lang verouderd. 11 Een 
acker zaetlants gelegen binnen den ban van 
Uytgeest, groot wesende twalef snees lants of 
alsoe groot ende oleyn, als sij der binnen haer 
palen ofte vingeren gelegen is (uit een verkoop
brief van een Uitgeester en een Krommenieër, 
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aO 1531), GONNET, Zijlkl. 322. 
Vingerling, znw. onz. Naam van een buurt te 

Zaandam achter de Oostzijderkerk. Oorspron
kelijk een afdamming ten behoeve van de 
duikersluis op de Dam. 11 Hooft·lngelanden, 
DÏj'kgraaf ende Heemraden van de Beemster 
in off omtrent den jare 1612 doende legge tot 
Oostsaandam in den Hogendam een Duycker
sluys, benificeerden offgaven uyt een puure 
Liberaliteyt ... aan de se kerke, en tot haren 
behoeve alleen, alle de aarde die tot opmaking 
van 't vingerling voor derzelven nieuwen 
duycker was geleyd ... , uyt we1cke .. , aarde 
het vingerling, leggende ten Westen en Suyden 
van de voorsz.: kerk is opgemaeckt geworden, 
HARINGH, Hist. Verhaal der Kerk te Oost
Zaandam 189 vlg. De respective Kerckmeeste
ren geauthoriseert hebbende omme hetselve 
opgemaakte vingerling te mogen verkopen ten 
profijte van de kapel van Zaandam en kerke 
van Oostzanen, ald., 194. Blijkens bI. 201 be
hoorden erven aan het Vingerling toe aan 
Cornelis Teeuwisz. Vingerling, die waarschijn
lijk genoemd is naar zijne woonplaats; vgl. 
ook 232: het huys van Come-lis Vingerling, 
sijnde het zuyderste huys op 't vingerling. -
Ook elders in Holl. kent men v i n g e r I i n g 
als benaming voor een afdamming van geringe 
afmetingen, tot herstel van metselwerk onder 
water (zie PIJTAK, Bouwk. Wdb. 614). 

vink, znw. m. Zie de wdbb. en vg!. de samenst. 
RIETVINK, STANDVINK. - Ook in de zin van 
kaan, uitgebraden vetklompje (de Warmer). 
Zie synon. op KAANDER. 11 Ik !hou veul van de 
vinken van varkensvet (gebakken spek). -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 111) en in 
Fries!. (VOlgens Navorscher 9, 27). Geweste
lijk verstaat men elders onder v i n -k e n: 
kliekjes van vlees, klein gesneden en met uien, 
peper en azijn opgestoofd, hachée (VAN DALE). 

vint, znw.; zie FINT. 
vis (I), znw., zie VITS. 
vis (11), znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Een 

kIe i n v i s j e, een z 0 e t v i s j e, gezegd van 
een klein, maar lekker hapje, en bij uitbreiding 
in 't algemeen als men iets krij·gt dat klein of 
van weinig betekenis is. Ook elders ·bekend. 
Evenzo bij SPIEGHEL (ed. VLAMING) 291: Kleen 
vischjen, ghoed vischje. - Zie nog een zegsw. 
op DOOP, en vgl. de samenst. PAAI-, PANNE-, 
WITVIS. 

visbon (uitspr. visbàn), znw. onz. Bij vissers. 
Hetz. als takkebon; zie aldaar. 11 Dat oock 
niemant. " sal vermogen eenighe Sinckers of 
Vis-schuyten, of Tacke-bedden of Vis-bonnen 
op te halen, te van den of uyt het Water te 
lichten (keur v. Warmer, aD 1662), LAMS 651. 

viskros, znw. vr.; zie KRaS. 
viskuil, znw. m.; zie KUIL 11. 
visroed, znw. vr.; zie VITSROED. 
visser, znw. m.; vg!. FLABVISSER. 
Vissershop, znw. onz.; zie HOP I. 
visstel, znw. onz.; zie STEL 11. 



495 

viszegen, znw. vr. Bij vissers. Zeker visnet. 
Hetz. als de gewone zegen. 

vit, znw. Daarnaast fit. Bij molenmakers. 
Modelhout, mal. Inzonderheid een mal voor 
het maken der kammen van molenwielen, be
staande uit een gebogen sehrood (lat) met in 
het midden een aangezet blokje met ingebogen 
zijden die de ronding van de zij.kanten der 
kammen aanwijzen. De kammen, die men pas
klaar wil maken, worden tegen de vit gelegd 
om te zien hoe zij moeten worden afgesneden 
en gerond. Ook het zogenaamde mol ent j e 
(zie MOLEN, b), dat als mal dient voor de 
afsnijding van de andere kant der kammen, is 
een v i t. 11 1 Hlaauw tafeltje, 4 vitten, 3 stok
ken en 10 stoelen, Verkopings-Catal. v. 
allerlei houtwerk (aO 1751), Zaan!. Oudhk. -
In dezelfde of een soortgelijke bet. was het 
woord ook reeds in de middeleeuwen in N.
Holl. gebruikelijk. 11 Hem 40 spaerhoute, 1 
pond. Item 300 latten, 10 sc(ellinc). Item 6 
vitten, 18 sc., Rek. d. Graf. v. Holl. 2, 556 
(uit een lijst van uitgaven voor timmerwerk, 
aO 1345). - Vi t belhoort bij het door KIL. ver
meIde ww. v i tt en, Fland. j. pas sen, con
venire, quadrare, & accommodare, vanwaar 
ook Ned. v i t tin g, als bouwkundige term: 
merkteken om een rechte lijn, een waterpas, 
eCI! hoogte enz. aan te wijzen of te hervinden; 
'hetz. als paring (zie aldaar), Vgl. ook Eng. 
fit en tof i t. 

vits (uitspr. vis), znw. vr. Bij de zeildoek
weverij. Elk der met een draad bindgaren 
onderbonden bundeltjes scheringdraden waarin 
de schering hij het kruisen wordt afgedeeld. 
Nadat er een gang garen op het scheerwiel 
gesohoren (opgewonden) is, worden door de 
werkman de draden met de vingers gescheiden 
en beurtelings een draad aan de ene en de 
andere zijde van de kruispen gelegd. De beide 
helften der schering, waartussen later de spoel 
moet doorschieten) worden zo gekruist en van 
elkaar gescheiden, terwijl, om te voorkomen 
dat ze later in de war raken, alsook om ze bij 
het insteken op het getouw gemakkelijk vol
gens de rij te ,kunnen afnemen, om elk tiental 
gesoheiden draden een dunne draad bindgaren 
wordt geslagen; deze bundeltjes 'heten v i s
sen. Om te beletten dat de vissen door elkaar 
gaan, legt men ze tussen de stiften van de 
effenaar: tussen elk paar stiften één vis. V'gl. 
KUYPER, Technol. 2, 59, die de vits ook 
kr u i s noemt. Het woord is ook in Z.
Neder!. bekend; zie op VITSROED, en vgl. bij 
KIL.: "v i t s e, v i t s e I, v i t s roe de, ban d
roe d e, vimen maius" en "v i t s e I e n, con
texere vimina". De ww. vitsen en vitse
Ie n in de zin van binden, vlechten, zijn in 
Brab. en Vlaand. nog gebruikelijk (zie 
HOEUFFT, Bredaasch Taaleigen 655; SCHUER

MANS 816; DE B02 1145); voorbeelden uit 
vroegere tijd vindt men bij DE JAGER, Freq. 1, 
846. - Ook buiten ons land is het woord be-

viszegen - vlaardebei 

kendo Vgl. Ndd. fit z e (DÄHNERT 121 a), Hgd. 
fit z, fit z e (Mhd. v i t z e, Ohd. f i z za), 
aantal samengebonden draden (bij het haspe
len) en fit zen, in vitsen afdelen (zie GRIMM, 

D. WUb. 3, 1695 en KLUGE i.v.). - Zie VITS

ROED. 

vitsroed (uitspr. visroet), znw. vr. Ook in verk!. 
v i s roe d je. Bij de zeildoekweverij. De vier
kante lat of roede, die bij het bomen vall het 
garen aan het uiteinde van de schering door 
de vissen wordt geschoven en dan in de gleuf 
van de garenboom gelegd en daarop vast
gebonden wordt. Zie VITS. De v i s roe d dient 
dus om het garen vast te leggen. V gl. KUYPER, 

Teohno!. 2, 32, waar deze lat roe d e wordt 
genoemd. - Ook in Vlaand. spreekt men van 
v i t ser 0 eed e) (zie Volk en Taal 5, 68). 

vlaag, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij de v I a a g, 
bij vlagen, bij buien, somtijds. 11 Ze is bij de 
vlaag erg lasüg van humeur. 

vlaai (I), znw. Door de natuur gevormde del of 
geul in weiland (de Wormer). 11 Vlaaien in je 
land benne kwaad, want 'et water blijft er in 
staan. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 112). 
Misschien is in v I a a i, v I e i een onduidelijke 
vocaal gesyncopeerd en is het woord ontstaan 
uit va II e i; vgl. § 83 voorwerk. - Onzeker is 
ook of het bij Oroenlandsvaarders gebruike
lijke v I e i e, v I a a i, in de zin van ijsveld, 
ijsschots(?), hetzelfde woord is. Is de eigenlij'ke 
bet. daarvan veld, dan zou dit mogelijk zijn; is 
deze echter schots, dan zou men eerder denken 
aan v I ad e, platte koek Mnl., KIL., Staten
Bijbel enz,), waaruit ons v I a, slappe toespijs 
(zie verder FRANCK op v I a de). 11 De Schepen 
leggen aen de ys-velden als aen haer Anckers, 
door de haecken wel vast gemaakt. En dikwils 
leggen verscheyde Sohepen aen eene Vleye, 
maer liefst zynze 'er alle enig aen, F. MARTENS, 

Vojagie n. Groenland 18. Aan de grootste 
ys-vlayen Ieggen de Soheepen niet altijd het 
veyIigst, om dat door de kragt des strooms en 
rondte der zee, dikmaals komen te scheuren 
en te breeken, tot groot 'gevaar der Soheepen, 
aid. 19. 

vlaai (lI), bnw. Van water. Bedorven, stinkend, 
troebel. Synon. flauw, ontzet. 11 't Water is 
vlaai (het stinkt). Die sloot is vlaai (de vissen 
sterven er in). De Kaddegats aen d'Ooster_sy 
(het Kattegat te Oost-Zaandam, dat als hout
haven dienst deed). Daer zijn de schoone 
Water Vlay, Daer lost men 't Hout wel op de 
Kay, Saenl. Wassende Roos 5. - Vgl. Stad-Fri. 
fT e i en Oron. v I ei, vlies dat op gekookte 
melk of koffie komt, en dunne laag op enige 
vloeistof, b.v. onzuiver water (MOLEMA 455), 
Oost-Fri. f I ê je, f I ê i, f I ê, dun vliesje of vel 
dat iets bedekt, ook van de grauwe staar op 
het oog (IWOLMAN I, 505); evenzo Mnd. v I î, 
v I i g, staar, en onzuivere laag op olie (LÜBBEN 

5, 273). 
vlaardebei, znw. vr. Vlierbes, lijsterbes. Zie 

VLAARDEilOOM. 11 Ik nam wat Vlaerdebeyen 



vlaardebei - vlet 

schoon, en hingse in de Fuyk (die als 
spreeuwennet dienst deed) ten toon, SCHAAP, 

Bloemt. 85. - Evenzo in de middeleeuwen 
v 1 ede r bei; als eigennaam: Louweiaen 
Vlederbeys s(one), Reken. d. Graf. v. Holl. 2, 
236 (onder Haarlem, aO 1343). - Vgl. ook 
Stad-Fri. f 1 eer bei. 

vlaardeboom, znw. m. Daarnaast v 1 a r e
boom en eertijds vleerdeboom, vlier
boom, vlier. 11 We hebben 'en vlaardeboom 
achter ons huis. Het vleerdeboomtje, staende 
buytendijok aen de noortsy van de dijek, ... 
(is) soo langh haer heugen mach altijt het 
seheyt van den selven dijek ... geweest, Hs. 
(aO 1666), arClhief v. Assendelft. - Evenzo 
elders in N.-Holl. - Vgl. bij KIL.: "Vlaer
b oom, Holl. j. v I i e r-b oom". Waarschijn
lijk is v I a a r d e b oom ontstaan uit een 
ouder v 1 a d der b oom, vI e d der b oom. 
VgI. Mnl. vledderboom, bij KIL. fleder
b oom en vI e d der, alsmede bij BERKHEY 

vI ede rh 0 u t (OUDEMANS 7, 650); Stad-Fri. 
f 1 eer, naast f1 ier, Oost-Fri., Ndd. f1 e d_ 
der, f 1 ede r (KOOLMAN 1, 503), Mnd. v I e
der enz. (zie FRANCK op v I ier). - Vgl. ook 
VLAJlRDEBEI en -TAK. 

vlaardemuis, znw. vr. Daarnaast v 1 are m u i s 
en v I e re m u i s. Vleermuis. 11 De VIlaremuis, 
die veegde 'et huis (uit een kinderrijm). Piep, 
zei de vlaardemuis; morregen komt de ooie
vaar thuis (idem). Evenzo elders in N.-HoB. -
Het woord zal wel ontstaan zijn uit v 1 a de r
muis, een bijvorm van vledermuis. Vgl. 
VLAARDEBOOM. 

vlaardetak, znw. m. Daarnaast v 1 are tak. 
Vliertak, tak van een vlierboom. Vgl. VLAARDE

BOOM. 11 Snij maar 'en vlaretak .of, den zeI ik 
'en fluitje voor je maken. - Evenzo eIders in 
N.-HoU. 

vlab, znw. onz.; zie FLAB. 

vlag (I), znw. vr. Zie de wdbb. - De v 1 a g 
h a n g t u i t, gezegd van een vrouw die de 
maandstonden, de regels, heeft. 11 "Is je 
dochter ziek?" "Och nee, ze moet 'en paar 
dagen in bed blijven: de vlag hangt uit." 

vlag (lI), bnw. Van de luohtgesteldheid, in leTIJte 
of winter. Zacht, zoel. 11 't Is vlag weer. Eer
,guster was 'et nog koud, maar 'et is nou vlag 
'eworre. Heb-je 'en mantel an met zo'n vlag_ 
ge dag? In dese maent wast dicwils soo 
vlagh, dat het sceen geen winter te weese, 
Journ. Caeskoper, Jan. 1680. Seoon datmen 
meest alle dage storm en onweer (slecht weer) 
hadde, soo was dagelijcx vlagh weer, aId. 31 
Jan. 1682. Stil, vlagh weer, aid. 6 Mrt 1695. 
Was seer vlagh weer, aId. 14 Jan. 1696. 

vlaggeknop, znw. m. Zie de wdbb. - Ook zeker 
,g,ebak: Een dikke koek met zeer harde boven
korst, die van gruttemeel met krenten in een 
gewone ijzeren pot gebakken wordt. Synon. 
balvecht, dikke koek, fudder, knop, slijpsteen, 
trui. 

vlak, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - V 1 a k 
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:g a a n, naar bed gaan. Synon. vlakken en 
neergaan. - V 1 a k va 11 e n, (overdrachtelijk) 
schuld bekennen; ook zich gewonnen geven, 
zich laten overreden. 11 Eerst deed ze, of ze 
der niks van wist, maar eindelijk is ze toch 
vlak 'evallen. As we maar volhouwe, dan zel-i 
wel vlak vallen (toestemmen, met ons plan 
meegaan enz.). V gl. bij HOOFT 0 P zij n p I a t 
va 11 e n, zich onderwerpen (OUDEMANS, Wdb. 
op Hooft 245 vlg.), 

vlakken, zw. WW., intr. - 1) Te bed gaan, slapen 
gaan. Vgl. v I a k g a a n op VLAK. 11 Geef me 
nou me stikken (boterhammen) maar, den 
(dan) gaan ik vla~ken. 
2) Met een half geopend mes enz. naar een 
muur gooien; om uit te maken wie beginnen 
mag (Krommenie). Synon. botten; zie BOT

TEN 1. 
vlam, znw. vr. Zie de Wldbb. - Ook: damp, mist, 

die tegen de avond (uit zee) komt opzetten; 
inzonderheid in de verbinding: een kou d e 
v 1 a m. Zie verder ZEEVLAM. 11 Er hangt 'en 
di~ke vlam. Wat ,komt 'er 'en kouwe vlam 
opzetten. - Evenzo hogerop in N.-Holi. 

vlareboom, vlaremuis, enz., znw.; zie VLAARDE-

BOOM, VLAARDEMUIS enz. 
vlasstommel, znw. m.; zie STOMMEL. 

vlecht, znw. vr.; zie VLUCHT. 

vleek, znw. vr.; zie FLEEK. 

vleerdeboom, znw. m.; zie VLAARDEBOOM. 

vlees, znw. onz. Zie de wdbb. Daarnaast (vooral 
te Assendelft en in de Wormer) v I eis (uitspr. 
vlais, s.oms nog vlaais). Vgl. het rijmpje: A i s 
k 0 s t mens e v I a i s (ijs kost mensenlevens). 
- Vgl. verder de samenst. KALFS-, PANNE-, 

PAUWEVLEES. - Gewestelijk is de vorm vI eis 
die bij 17 de-eeuwse schrijvers zeer gewoon is, 
ook elders nog bekend. 

vleesketel, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: 
Spijzen die samen met het pekelvlees in de 
ketel worden gekookt. Thans met het pekel
vlees nagenoeg verouderd. Bonen, erwten, 
gort, peren, gruttemeel, alles in afzonderlijke 
zakken gebonden, werden bij het vlees in de 
ketel gedaan, of wel in Ihet nat van het afge
kookte vlees gekookt op Kerstmis; de spijzen, 
die dan in de ketel gingen, waren (behalve het 
vlees) 'groene erwten, broeder (ketelkoek) en 
pondsperen. Vgl. KETELKOEK. 

vleet, znw. vr. Zie de wdbb. - Bij vissers. Kurk 
op de zegen. Synon. vloot. 11 We hewwe vleten 
voor de zegen nodig. 

vlei, znw. en bnw.; zie VLAAI I en IJ. 
vleis, znw. onz.; zje VLEES. 

vleizig, bnw.; zie VLEZIG. 

vlet (I), znw. vr. Platboomde schuit; zie de 
wdbb. 11 We bennne verhuisd met ',en vlet 
(met de inboedel op een vlet). Betaelt an 
Dirk Veen voor 3 vlet santd f 6,-, Hs. reke
ningboek kerk W.-Zaandam, fO 48 r O (aO 
1669), Zaanl. Oudhk. - Zo ook elders. - Zie 
VLETTEN. 

vlet (Il), znw. m. In de uitdr. a n de vI e t 
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zij n, op de tril zijn, heen en weer slenteren. 
Zie VLETTEN. 

vletten, zw. WW., trans en intr. - 1) Trans. Met 
een vlet heen weer varen om goederen te ver
voeren. Zie VLET I. Evenzo elders; zie VAN 

DALE en OUDEMANS. 

2) Trans. Met een slede goed over het ijs ver
voeren; b.v. lijnkoeken, balen rijst, gort, enz. 
Synon. slezen. II In de winter helpen de sohip
perskneohts bij 'et rijst of koeken vletten. Ze 
benne drok an 't vletten op de Zaan. Dat 
openhouwe van 'et slop in de Zaan deur de 
boten maakt dat aare mensen niet vletten 
kennen. - V gI. VLETTER. 

3) Intr. Doelloos heen en weer slenteren, te 
veel aan de weg gezien worden. Synon. an de 
vlet zijn. I1 Ze vletten altoos langes de weg. 
Wat loop-je weer been en weer te vletten. 

vletter, znw. m. Iemand die vlet; inzonderheid 
van VLETTEN in de bet. 2. 11 Der is 'en vletter 
deur 'et ijs 'ezakt. 

vleug, znw. vr. Ook in verkI. vI e u g j e (uitspr. 
vleuchie). Flikkering. Zie de wdbb. 11 Toe ik 
opkeek, was ze al temet (haast) vooDbij, maar 
ik zag nog 'en vleug van 'er (vgl. het synon. 
SCHINSTER). - Voor zen sterven had-i nag 'en 
helder vleuohie (een opflikkering van bewust
zijn). - Zo ook elders. 

vleugel, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. De 
V 1 e u gel p iep t: wek rij gen reg e n
wa te r, bij sohippers, als de wimpel op de 
mast een knarsend geluid maakt. 

vleugelstok, znw. m. Bij v,issers. Hetz. als 
schuttingstok; zie aldaar. Van vI eu gel, zij
stuk van het visnet. 

vleugen, zw. WW., intr. In de uitdr. 't Wil 
ni e tv1 e u gen, het wil niet butteren, het 
vordert niet, schiet niet op (Zaandam). \':gI. 
VLEUG. 

vlezig, bnw. Daarnaast soms v I e i z ig (uitspr. 
vlaiZiJch). Zie de wdbb. en vgl. vlees. I1 Die 
koe is vleizig (heeft veel vlees). - Evenzo 
elders in N.-Holl. 

vliegen, st. WW.; zie een zegsw. op HAASTIG I, 
en vgl. VLIENEN. In de bouwkunde. Van 
houten voorgevels, inzondel'heid van het pun_ 
tig toelopende bovenstuk van een voorschot. 
Vooroverhellen. Men bouwt topgevels v 1 i e
gen d, omdat ze, als ze te lood (naar de lood
lijn) worden geplaatst, schijnbaar achterover
heIlen. 11 Hoeveel moeten we het voorsohot 
vliegen laten (hoeveel cm moet het uit het 
lood komen)? Veel huizen en pakhuizen benne 
vliegend 'ebouwd. 

vliegepik, znw. m. Stip, vuil vlekje door een 
vlieg gemaakt. Zie PIK I, 3. 11 De raampost zit 
vol vliegepikken. 

vlienen, st. ww., intr. Vliegen. Het verl. deelw. 
en praes. ell'kelv. sohijnen niet in gebrui·k te 
zijn. I1 De vogels vlienen deur de luoht. Kijk 
deer es 'en hoop spreeuwen an kommen 
vlienen. Ik wou de eenden grijpen en net 
vlonen ze weg. - Evenzo elders in N.-Holl. 11 

vlet - vlijen 

Juist toe ie weer op Guurtje mi ende an te 
vlienen ... stond Piet Bras voor hem, Sch. t. 
W. 1, 302 (W.-Friesl.). - Het ww. is door mis
verstand ontstaan uit de inf. v 1 ie n. II Het 
Swaluwken komt vlien op der kist, VALCOOGH, 

Regel d. Schoolm. 36. Vandaar luidt in W.
Friesl. de 3e pers. 'enkelv. praes. nog v I iet. 11 

Wup! deer vliedt het mes een gezioht veer over 
't ais (üs), Sch. t. W., t.a.p. 

Vliet, znw. m. Naam van een water onder 
Assendelft, eertijds een meertje, door een smal 
water in verbinding staande met de miker
meer, en ondersohe1den als Wij deen 
Nauwe Vliet. Het meertje is in de 17de 
eeuw ingepolderd en vormt thans de polder 
d e V li e t. De N a uwe V.Ji e t is nog onder 
die naam bekend. V,gI. Kaart v. d. Uytw. SI. 
12. II Een stucke lants, :genaempt voor Beerten 
meede (Verbaartenmaad),... leggende over 
die wij.ge (wijde) vliet binnen den ban van 
Assendelft, . .. streekende voorts van Claes 
Pieter Louwen land off totten nouwen vliet 
toe, Hs. U. 19, fa 6 va (aa 1579), provo 
archief. - Reeds in de middeleeuwen bekend. 
II Ab occidentali parte Flet quarturn decimum 
hem a via usque in Hi, Oorkb. I, no. 204 (aa 
1182-1206). - Zo ook in namen van stukken 
land die op de Vliet liggen. 1I Symen Kees 
Flooren Vlitsmeet, Trijn Engels Vlietsmeet 
(in Schouten-weer); Jan Jansz. Peet, de Vliets_ 
meet (in Jan Peeten-weer), Maatb. Assend. 
(aO 1633). - Die zuytzyde van Willem Jacobsz. 
vlietsven, Polderl. Assend. I (aO 1599). Jan 
Jansz. Coomans, vlietsven (in Gooten-weer); 
Claes Pietersz. de opper Vlietsven (in Dirk 
Hannen-weer); de Vliesven op den indam (bij 
de Vliet); Maatb. Assend. (aD 1633). - Ook 
onder Krommenie sohijnt men een V 1 iet te 
hebben gehad; vgl. VLIETSEND, en Hs. V. Eg
mond B, fa 9 va; Item aohtendeel van den 
Vlietwerve, dat Wendeke besprac (Krom
menie, aD 1355). - Vgl. de samenst. WATER

VLIET. 

Vlietsend, znw. onz. Naam van het zuidelijkste 
gedeelte van het dorp Krommenie. Vgl. END 

en VLIET. II Hij woont op 'et Vlietsend. -
't Vlits-end, Polderl. Kromm. (aD 1665 enz). 
't Vlits-end, Priv. V. Westz. 176 (aD 1604). 

Vlietsmeed, znw. vr.; zie VLIET. 

Vlietsven, znw. vr.; zie VLIET. 

Vliewinter, znw. Naam van een stuk land te 
Assendelft. Thans naar het schijnt onbekend. 
II Die Vliewinter, Polderl. Assend. TI fa 51 ra 
(aD 1600); evenzo in Maatb. Assend. (aD 
1634). In Polderl. Assend. I fa 52 ra leest 
men daarentegen (met sohrijffout?): "Die vie
winter". - Vgl. Hs. V. Egmond, fa 28 va 
(aO 1371): Vliewint (stuk land onder Hargen 
bij Petten). Over de oorsprong van de naam 
is niets bekend; vgl. echter ook de heerlijk. 
heid V I iel a n d (S c h 0 ~ e r-V 1 i e I a n d) 
nabij Haarlem, alsmede ZIJD WIND. 

vlijen, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Dat 



vlijen - vlook 

v 1 ij t wel, dat dielll wel te gebeuren. II "Mioet 
ik nag ers weerom komme?" "Nou, dat vlijt 
wel." - Wanneer zal ik uw antwoord ver
nemen?" "Ja, dat vlijt wel 'Over een week te 
wezen", Bloem v. Zaandijk 33. - Evenz'O 
elders in N.-Holl. (Taalgids 1, 302). Vgl. 
Ned.: Het vlijt me vandaag niet (het schikt 
mij heden niet). - Vgl. de samenst. INVLIJEN. 

Vlijm, znw. Daarnaast soms f 1 ij m. Slijm, fluim. 
II Hij spouwt allegaar bloedige vlijmen uit. -
Inzonderheid van vis en vers vlees. De kleve
rige slijm waarmede de buitenzijde bedekt is. 
II Op vis moet de vlijm nag zitten, aàrs is ze 
zo lekker niet De Karper, Braazem en de 
vlymgehuyde Aal (de aal met zijn slijmerige 
huid), BUTTER, De Zaan 16. - Evenzo vermeldt 
HADR. JUNIUS, Nomencl. 16 b: "Pituita, phleg
ma, B(elgice) vlijme, fluymen". Vigl. verder 
Oost-Fri. f I ê ID, f 1 î m, het dunne vlies over 
gekookte melk, en het wollige huidje van per
ziken zie KOOLMAN 1, 507). - Vgl. VLIJMERIG. 

vlijmerig, bnw. Van vlees en vis. Slijmerig. 
Zie VLIJM. II Dat stuk vlees is zo vlijmerig: 
was 'et vooral goed of. - Evenzo vindt men 
bij COORNHERT: "de vlimericheden zijns 
monts" voor de slijmen. 

vlinder, znw. m. Daarnaast eer'tijds v 1 int e r. 
Zie de wdbb. II De Witte Vlinter (naam van 
de meelmolen te Wormerveer), Hs. (aO 1721), 
archief v. Wlormerveer. - Ook in het Stad-Fri. 
zegt men f 11 int e r. 

Vlitsend, Vlitsmeed, znw.; zie VLIETSEND, -MEED. 

vloeken, zw. ww. Zie een zegsw. op SIJMEN. -

Behalve de gewone vloeken en bastaard
vloeken (vgl. Ned. Wdb. V, 228 vlgg.) worden 
vooral de volgende gehoord, die deels 'Ook 
elders bekend zijn: Gut (en eh u t; voor God), 
gun s t, go, gor t (mijn gort! och gort! wel 
Igort! gort, nee!). - Mijn goster! och 
g 0 t tik! gor rik! g 0 'fT i e! gor s ie m ij n e! 
gommie! gommeniekie! begompel! 
- G I" 0 t e g r u~! (g 0 e i e g rut!), g rot e 
g I" iet! g r iet j e mie! - G rot e ,g roe n 
in 't h u i s i e! (voor grote God in de hemel/), 
g r '0 t e G r iet in der a pek e I der! (te 
Zaandam), Heer in 't huisie! (te Krom
menie). 
Naast herejé! jemig! enz. ook: Jemie! 
jemigkremig! heremieter! herewé
n i c h t! h a I" r e jen n i g! - H a I" r e jas se s 
(en ar r e jas se s, gebezigd in de zin van 
ajakkes. 
Naast god dom m e, Cg 0 d)d 0 r i e, (p 0 t)
ver dik k e(m e), 'g 0 d ver enz. ook: ve r
dan gen! ver g 1 0 e i d! - (G 0 d)v e rg e
ven (voor God vergeef me; als versterkiIIgs_ 
woord: 't Is vergeven koud). 
Naast wat donder! bliksems! de 
weerlicht! enz. ook: te blikstien! (de 
bI aks tie n!), de blik ska ter! wat 
blikslager! juksems! te weer
schoen! wat weernik! die weerlem! 
Verder: Zoete ziel! kristianziele! 
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zelleweke! sakkerjannetje! slon
s 1 a der wie (met klemtoon op slàn en sla, 
en hoofdtoon op wie; in de uitroep: Slon
sladerwie! moeder de lamp lekt!). 
Vgl. verder ho n der d won der (voor Gods
wonder; zie Ned. Wdb. V, 232) op HONDERD. 

vloer, znw. m.; zie KRUIVLOER. 

vloervarken, znw. onz. Handstoffer om de vloer 
aan te vegen. Zie VARKEN 2. II We moeten 'en 
nuw vloerval1ken hebben. Twee kamerbesems, 
vloervarckens ende stoffers f 2,-, Hs. (Wor
mer, aO 1678), provo arohief. - Ook elders 
gebruikelijk (zie b.v. OPPREL 88). 

vlonepik, znw. m. Hetz. als vlooiepik; zie 
aldaar. 

vlooi, znw. vr.; zie een zegsw. op JAAP en vigl. 
VLOON. 

vlooiepik, znw. m. Steek op de huid, veroor
zaakt door een vlo; ook bloedvlekje van een 
vlooiebeet. Vgl. PIK J. Zo ook e1ders. II Kleine 
Jan heb 'en vIooiepik op zen wang. - Zen 
hempie zit vol vlooiepikken. - Bij het door de 
kordons lopen figuurlijk voor fijne kneepjes; 
zie KORDON. 

vlook, bnw. Daarnaast soms f I ook Een weinig 
gewelfd, ingebogen, uitgehold, zoals b.v. lage 
schalen en schotels. il Een vlook soepbord. Ze 
hebben teugeswoordig zukke vloke pijpedop
pies, die springen van de pijp of. - Vandaar 
vooral in de bet. ondiep. II Een vloke pan. 
Een vloke schuit. 't Is hier zo vlook (in een 
sloot), dat je temet (haast) niet varen kenne. 
Ik heb toch zukke vloke zakken in me broek. 
Die krozing (gergel van een vat) is te vlook; 
we moeten 'em ophalen (dieper maken). - Ook 
in ruimer toepassing, en bijwoordelijk ge
bruikt. II (Bij het gort- en rijstpellen:) Een 
vloke snee (in tegenstelling met: een diepe 
snee). Vlokegort (gort die niet afgemalen is). 
De ien pelt veul vloker as de aàr. (Bij Nm
merlieden van gereedschappen waarmede men 
sponningen en andere uith01lingen maakt:) Mit 
de vloke schaaf, de vloke beitel schaven (als 
de beitel zo gezet is, dat hij niet diep in het 
hout kan dringen). Jongen, je beitel staat venls 
te vlook; zo heb-je veuls te lang werk (omdat 
de beitel te weinig afneemt). Je moete dat 
kruintje (van een brood) niet zo vlook ofsnijje 
(niet zo dun); ik lus wel 'en dik stuk. Schep 
niet zo vlook (wat dieper, niet zo van boven), 
aàrs blijft al 'et dik (van de snert, brij enz.) in 
de soepketel. - Bij uitbreiding ook van geeste
lijke hoedanigheden. Niet diep gaande, opper
vlakkig, eenvoudig, onbetekenend. II Hij is 
vlook van verstand. Een vloke jongen (waar 
niet veel bij zit). Een vlook man. De rede
nering is vrij vlook. Die zaak zit vlook in 
mekaar (eenvoudig). - Het woord is ook elders 
in N.-Holl. in deze bet. bekend (Taalgids 1, 
303 en 6,310; BOUMAN 112; Noord en Zuid 7, 
363). Ook bij de 17de-eeuwse Amsterdamse 
dichters (VONDEL, HOOFT, BREDERO, ANSLO) 

komt v I ook meermalen voor, doClb. alleen in 
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de bet. een wel nlg gewelfd of gebogen (van 
een schelp, een schild, een wan, het uitspansel 
enz.); zie Taalgids 6, 10 en Noord en Zuid 8, 
162 ,lgg. - Vgl. VLOOKTE. 

vlookte, znw. vr. Het vlaak of ondiep zijn. Zie 
VLOOK. 11 Onze ouwe borden benne erg diep, 
maar de nuwerwisse van 'et servies benne van 
de gewone vlaak te. 

vloon, znw. vr. Vlo. 11 't Jeukt zo: ik heb zeker 
'en vloon. Bijten de vlonen je? - Misschien is 
het woord ontstaan uit v I 0 0 n als meervouds
vorm van v I o. - V gl. VLONEPIK. 

vloot (I), znw. vr. Bij boeren. De lage bak 
waarin men de kaas bij het persen zet, om het 
uitzijpe/ende vocht (de por te I) op te vangen. 
Ook k a a s v I oot en por tel v I oot ge
noemd. Zie verder DOUWVLOOT, PERSVLOOT. -
Het woord is ook elders bekend, vooral in 
samenst. als bot e r v I oot j e, mei k
v I oot je enz.; zie de wdbb. - Vgl. ook HAK
VLOOT. 

vloot (11), znw. vr. Bij vissers. Kurk op de 
zegen. Synon. vleet. il Bind de vloten an de 
zegen. - Ook elders in N.-Holl. gebruikelijk. 
Evenzo bij VAN DALE V lot ter, houten of 
kurken klosje om een sleepnet boven water te 
houden. Het voorwerp heet naar het op het 
water drijven; vgl. VLOTEN. 

vloot (In), znw. vr. Zie de wdbb. - Vloot 
hou den, bijhouden, op kunnen tegen. 11 Hij 
ken niet vloot houwe (kan niet mee, raakt 
achter). - Ook: niet verflauwen, doorzetten 
met dezelfde ijver als te voren. 11 Je moete 
vloot houwe, jongen! - De uitdr. is ontleend 
aan (koopvaardij-)schepen die de vloot (het 
konvooi) bij konden Ihouden, op zij konden 
blijven (vgl. VAN LENNEP, Zeemans-wdb. 248 
op v I oot hou der), en is ook elders bekend. 
Vgl. alsnog WOLFF en DEKEN, Corn. Wildschut 
1, 340: "Zij is mij zo verre voor uit, dat ik 
met haar geen vloot houden kan", en 3, 80: 
"al had mij iemand gezworen, dat ik zo wèl 
vloot zou kunnen houden, ik had het niet 
kunnen ,gelooven", alsook 1, 246 e.e. 

vlootser, bnw. (?) Alleen in de naam van een 
stuk land op het Kalf. Thans onbekend. 11 De 
vlootscher ven, Polderl. Oostz. I (midden 17de 
e.), meermalen; daarnaast eens: de vlotscher 
ven. Omtrent de oorsprong van de naam is 
niets bekend. 

vlos, znw. m.; zie FLOS. 
vlossen, zw. WW.; zie FlORSEN. 
vlosser, znw. m.; zie FLOSSER. 
vlot, znw. onz. Zie de wdbb. - Een v lot 

b a Ik e n, schertsende benaming voor een 
doosje lucifers (Zaandam). - Vgl. VLOTTEN. 

vloten, znw. ww., intr. Vlot blijven, vlotten, 
drijven, van vaartuigen. 11 (Een schipper, die, 
uit een sluis komende, .goed drii'vende 'kan pas
seren en niet met de kop van zijn schuit in de 
modder komt, zegt:) Ik ken vloten. (Rivieren) 
door welke klein vaar-tuig naauwlijks mochten 
vlooten, SOETEBOOM, S. Arc. 206. Soo ... dat 

vlook- Vlus 

... de Zaan . .. nu in diepte en vaal'baarheidt 
andere Hollandtsohe Rivieren of wateren niet 
se er veel te wijken heeft, en soodanige groote 
Schepen als voor gesegt is, sonder eenig letsel 
over sich vlooten laat, aId., 233. - Evenzo bij 
andere 17de-eeuwse N.-HoIl. sohrijvers. 11 

Bevonden, dat den Door-vaert ofte Haven van 
Purmerent alsoo verdroocht was, dat daer 
nauwelijeks een ongeladen Schuyt mocht 
vloten, LEEGHMATER, Haerlb:, 28, § 101. Vgl. 
ook BREDERO, Moortje, vs. 3124. - Het woord 
was in het Mnl. zeer gewoon; vgl. behalve 
OUDEMANS 7, 666 en 669, b.V. Oorl. v. Atbr. 
215 (aO 1399): "Item enen anderen scipman 
gegeven, die sijn scip lichtede, wanttet over 
Wat niet vloeten en modht IX scilde". - Vgl. 
BEVLOTEN. 

vlotten, zw. WW., trans. Losse, met de hout
schepen aangevoerde balken tot een vlot 
maken ell naar de houthavens der verschil
lende molens vervoeren. I1 Mijn werk is balken 
vlotten. Vroeger mooht alleen op het Kalf 
gevlot worden, Arbeidsenquête (aO 1891), 
3136. - Ook elders gebrui'kelijk. Vgl. VLOTTER 
en VLOTTERIJ. 

vlotter, znw. m. Iemand die hout vlot. Ook 
'h 0 u tv1 0 t ter. Zo ook elders; zie de wdbb. 
- V gI. VLOTTEN en de samenst. BALKEVLOTTER 
en VLOTTERSBAAS. 

vlotterij, znw. vr. Het vlotten van balken. Zie 
VLOTTEN. I1 Toe ik me stiek (betrekking) kwijt 
raakte, ben ik an de vlotterij 'egaan. 

vlottersbaas, znw. m. De persoon die het maken 
der houtvlotten voor de houtzagers aanneemt 
el! dit weer uitbesteedt aan de vlotters. Zie 
VLOTTEN. 

vlouw, znw. VI.; vgl. FLOUW. 
vlucht, znw. vr. Haarvlecht. Aan de Zaan onge

bruikelijk, maar in W.-Friesl. nog 'gewoon. 
VgI. in Hs. Kool: "Een vlucht (of "vlecht" bij 
ons) uitkammen gaan, uitvluchten gaan; in 
mijn jeugd wierd het hair van de vrouwen ge
vlochten en dan in een tuit van bordpapier 
'gedaan om de zinlijkheid voor de kuif, daar
van de naam van vlucht of vlecht". - Vgl. 
UITVLUCHTEN. 

vlug, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zei s v I ug: 
a I s een a n der val t, dan 1 e i t z e a I, 
van iemand die voortvarend is. - H ij 1 0 0 P t 
'e n v I u g ges c hoe n, hij loopt snel. Vgl. 
het ook elders gebruikelii'ke: hij rij d tee n 
v I u g ges c h a a t s. 

Vlus, znw. vr. Ook ,geschreven V I u s c h en 
eertijds F I u s. Naam van een buurt van 
Krommenie, gelegen tussen het Noordend en 
de Uitweg. Zie Kaart v. d. Uytw. SI. 12 (De 
Vlust). 11 Hij woont in de Vlus. De sloot voor 
de Vlus, Hs. (aO 1723), arohief v. Wormer
veer. (De vyand) quam wel haest aan de Vlus, 
SOETEBOOM, Ned. Bel'. 36. (Een) worf leggende 
inde Vlus, Hs. U. 138, fa 17 ra (aO 1614), 
provo archief. Eenen vryen stucke lants ge
Ieegen inden 'ban van Crommenie voor die 
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Flus, Hs. U. 137 (aO 1596), aldaar. - Ook te 
Assendelft vond men landerijen die zo heetten. 
11 't Vlusgen (in Hammen-weer), Stoelb. As
send. fO 15 V O (einde 16de e.). Griete Gerrits 
flus opte Keyck (Kaaik; in Maert Jans-weer); 
Jan Sijmen de Boers fl.us in twee weeren land, 
Maatb. Assend. (aO 1634). Zo ook in de 
samenst. 0 p p e r- en U i ter v 1 u s Cvgl. 
OPPER I en UITER): Maerten Geritsz. dopper
vlusken, dzelve noch dvuytervlusken (in Claes 
Louwes-weer), Stoelb. Assend. fO 46 V O (einde 
16de e.) Die vuytervlussen; die oppervlus, Pol
derl. Assend. I fO 300 rO (aO 1600). - Vgl. in 
Friesland d e F li u s sen CF 1 j u e s sen), 
meer in Hemelummer-Oldeferd, en i t 
F I i u s k e, (F I ju e s k e), meert~e bij HaS'ker
dijken, en zie ook VLUUS. 

vluus, znw. vr. Ook f I u u s. Meerv. v I uz e n. 
Vlies, vel op gekookte melk, brij enz. of op 
andere vloeistoffen. 11 As gekookte melk be
koelt komt er 'en vluus op. Er ,leit 'en dikke 
vluus over 'et water (als het gevroren heeft en 
de sloot "belemmerd" is). - De vorm v 1 u us 
is ook in andere dialecten gewoon, ook in de 
zin van schapevacht, b.v. in Friesl. (f 1 i û s, 
vgl. EPKEMA 120 vlg.; WASSENBERGH 112), in 
Gron. (MOLEMA 456), in de Graafschap en 
Twente (GALLÉE 49 en 63), te Deventer 
(DRAAYER 46), op de Veluwe (f 1 u u s, f 1 u i s, 
geschoren schapevacht, en moeras; te Uddel, 
Taal en Letterb. 5, 69). Soms vindt men het 
woord oak in de sohrijftaal (b.v. bij J. VAN 

DER VEEN uit Deventer (17 de e.), zie EPKEMA en 
WASSENBERGH, t.a.p.), reeds in het MI!l1. (Rei
naert I1, vs. 5576, Hs. b.: twitte vluys, de 
staar). - Vgl. VLUS. 

vocht (uit spr. vàcht), znw. Vochtigheid. 11 Die 
spiegel is bedorven van de vocht. W,e hebben 
'hier (in ,huis) 's winters altijd last van de 
vocht. - Zo ook hier en daar elders in Holl. 
(OPPREL 88). 

vod (uitspr. vàt), znw. vr.; vgl. SLORDEVOS en 
VODDEBOER. 

voddeboer (uitspr. vàddaboer), :mw. m. Hande
laar in oude vodden. Vgl. andere dergelijke 
samenst. op BOER. [' Verkoop dat ouwe papier 
maar an de voddeboer. 

voedster (uitspr. voester), znw. vr. Zie de wdbb. 
- Ook: Wijfjeskonijn. Zo ook elders in Holl. 

voeghout, znw. onz. Tn molens. Zekere balk in 
de kap van een molen. De beide voeghouten, 
die evenwijdig zijn geplaatst, dooh naar buiten 
een zeeg hebben (d.i. een weinig gebogen zijn), 
rusten op de middelbalk en dienen om de 
andere onderdelen van de kap (windpeluw, 
steunderbalk, penbalk) samen te voegen en 
vast te leggen. Zo ook elders bij molenmakers; 
vgl. b.v. Groot Volk. MooIenb. Ir, pl. 3 en 
KROOK, Ma/mb. 93. 11 De Reus (een molen) 
maelde ... de Cap af met byde (beide) roede 
en d'as stucken (stukkend), alsmede d'wint
puelu en een voeghout stuck, Joum. Caes
koper, 30 Jan. 1693. 
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voelen, zw. ww.; vgl. GATJEVOEL DOEN. 

voer (1), znw. onz. Voeder; zie de wdbb. 
op v 0 e r zet ten, flink eten. 11 Zet je maar 
goed op voer; je <bebbe 'en lange reis.- Vgl. 
KORTVOER, LANGVOER. 

voer (IJ), znw. Voering. 11 De voer van me jas 
is versleten. Er moet 'en nuwe voer in. -
Evenzo bij oudere schrijvers v 0 ede r, onz. 
(b.v. HUYGHENS, Hofwijck vs. 1063). 

voet, znw. onz. Zie de wdbb. - Een v 0 e t j e 
doe n, bij het haasje-over springen; zie VOET

SPRINGEN. - Een v 0 e t v lee s, een kwart 
koe. Zo ook elders. - Zegsw. 't 1 s nog 
ze u vev 0 e t van jee 11 e b oog 0 f, 't is 
er nog ver van af dat je het krijgt, 't is onbe
reikbaar voor je. - VgI. VOREVOET. 

voeten, zw. WW., intr. Hetz.als voetspringen; 
zie aldaar. - VgI. ook SPINVOETEN. 

voeteveeg, znw. m. Vloermat enz. om de voeten 
te vegen, voetveeg. 11 Leg maar 'en ouwe zruk 
neer voor voeteveeg. 

voetkuil, znw. m. Bij de zeildoekweverij. De 
schuinaflopende kuil in de vloer onder het 
weefgetouw, waarin de voetschamels naar 
beneden getrapt worden. 

voetpog, znw. vr.; zie POG. 

voetschamel, znw. vr. Aan een weefgetouw. 
Hetz. als schamel; zie SCHAMEL 2. 

voetspringen, st. ww., ook als znw. onz. 'ge
bruikt. Zekere wijrze van haasje-over springen, 
ook vo e ten en een v 0 e t j e doe n ge
noemd. De "bok", waarover de anderen 
springen moeten, staat dan naast het "met" 
~b.v. een stoep) en gaat telkens als allen ge
sprongen hebben een voet verder van met 
afstaan, totdat een der springers er niet meer 
over kan en de bak moet vervangen. - Zo 
ook elders in N.-Holl. 

vogel, znw. m. Daarnaast ve u ge I. Zie de 
wdbb. - Zegsw. Er onder kruipen als 
een vogeltje dat een kat hoort 
kro Ile n, diep onder de dekens kruipen. \I 
'We wensten mekaar genacht en toe kropen we 
der onder as 'en vogeltje dat 'en kat hoort 
krollen. - VgI. VEUGELEN, N1ATVOGEL en de 
volgende artikels. 

Vogeldel, znw. vr. Daarnaast V 0 gel d i I I e. 
Naam van enige stukken land op de Koog, 
misschien zo genoemd omdat men er vogels 
(eenden, ganzen) op hield. Thans onbekend. 
Vgl. DEL H. 11 Noch vogeldille, Polderl. West
zaan IV fO 422 (aO 1649). Noch 3 vogel dellen, 
aId., fO 430. 

vogelen, zw. ww.; vgI. VEUGELEN. 

vogelkooi, znw. vr. Daarnaast v 0 gel e k ooi. 
Zie de wdbb. - In het meerv. V 0 gel k ooi e n 
vroeger ook als naam van land bij W.-Zaan
dam, buitendij,ks; zie KOOI en vgl. nog SOETE

BOOM, S. Arc. 283 en 296. 
vogelt, zie KLIENVOGELT. 

vogeltjeszaad, znw. onz. Daarnaast v e u ge 1-
t jes zee d. Zaad om vogels te voeren. Men 
onderscheidt zw art ve u gel tie s zee d, 
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koolzaad, en wit v e u gel t jes zee d, ka
nariezaad. - Zo ook elders. 

Vogelven, znw. w. Naam van een stuk land in 
de ban van Westzaanden. Thans onbekend. 
Ook in de samenst. Vogelven streep; 
vgl. STREEP. 11 Dat vogelven streepie, Polderl. 
Westz. 111 fO 10 rO (aO 1644). 

vol (uitspr. vàl), bnw.; zie een zegsw. op ZAK 

en vgl. BARTVOL, BORENDEVOL, HARTSTIKKEVOL. 

vold (uitspr. vàlt), bnw.; eigenlijk verl. deelw. 
van v 011 e n, vullen. Dichtgegooid, gedempt. 
In de naam van vele stu~ken land. 11 Die volde 
sloot (te Assendelft), Polderl. Assend. I fO 345 
rO (aO 1600). 't Volde stuk (te Krommenie
dijk), Polderl. Kromm. (aO 1665), fa 195. Het 
volde land (te Krommenie), aid. fa 266. De 
volde vijver; zie VIJVER. - Ook als znw. het 
Vol d (stuk weiland onder Oostzaan). - Vgl. 
VOLLING en VULKAMP. 

volder, znw. m. Vlonder. Verouderd. 11 Soo ver
gingt hem dan gelijk Esopus Hondt, die, met 
een goet stuk vleesch in den mont, over een 
volder ging, daar hy de schaduwe in 't water 
sag, SOETEBOOM, S. Arc. 358. 

volger (I), znw. m. Bij de boeren. Het deksel 
van de kaaskop, waarop de pers werkt en dat 
de portel uit de kaas drukt. Vroeger bestond 
de vol ge r uit een platte houten schijf met 
klamp, nu is het een op de draaibank rond
gemaakt stuk hout met een uitholling van 
onderen en vlak van boven. - EveIliZo elders 
in HoIl. 11 Men (wikkelt) de kaas in een linnen
doek, doet haar dus omkleed in den vorm, legt 
er den volger op, en 'plaatlst het geheellonder 
de pers, BOUMAN in Tijdschr. v. Nijverheid 5 
(1839), 671. In den kaasvorm, of het kaasvat, 
sluit een deksel, het weIk rond is, en uit zwaar 
1 Vz duims eikehout bestaat: -het wordt volgert 
genaamd, om dat het op de lagen -kaas volgt, 
en ni-et op den rand van den kaasvorm, als een 
deksel, sluit, maar binnenskants in den vorm 
zakt of inzinkt als de kaas geperst wordt, 
BERKHEY, Nat. Hist. 9, 435. - Voorts ,kent men 
het woord ook in Oost-Friesl. (KOOLMAN 1, 
533). 

volger (II), znw. m. Als naam van verschillende 
stukken land te Assendelft. 11 Die volgher, 
Polderl. Assend. II fO 68 r O (aO 1600). In de 
volgher 600 (roeden), noch in de volgher 15 
(roeden), aid, fa 70 ra. Die kaeoh in de volger 
(buitendijks), aid., fa 101 ra. Een stucke landts 
genaempt die volger buyten dijcx inde kaech, 
Hs. U. 19, fa 132 ra (aO 1580), provo archief. 
Item Dirx Pieters zone ende Jan Dirx zone 
v made lants inden volger, dat Claes Pieters 
lest had, Hs. (Assendelft, 15de e.), Rijks
archief. In Deddeswere unum volchere ... In 
Nesse in orienti quinque volchere ... In Reyn
wardeswere unum voloher. In Wilbrandi 
Maginwere duo volghere. In Franewere qua
tuor volghere, Oorkb. I no. 204 (aO 1182-
1206), aldaar nog meermalen. - Evenzo elders 
in Holi. (Keuren v. Water!. 61; Kaart v. d. 

vogeltjeszaad - vooi 

Uytw. SI. 7 en 8; Oorkb. I, no. 105) en in 
Friesl. (WINKLER, Lijst v. Fri. eigennamen 
107 b). Door de benaming v 0 I g e r schijnt te 
zijn aangewezen land dat volgde op, dat 
gelegen was achter de stukken land die 
onmiddellijk grensden aan de dijk, aan het 
vaarwater, dan de weg enz. Vgl. v. MIERIS 2, 
600 b (aO 1337): "Voirt sullen die Dijcgraven, 
ende die Hyemraders van Zwindrecht ver
dairsen in scoblands achtendel, dat land, dat 
si te grote meten sien, hoe veil des hoefts
lands (v-gl. HOOFDAKKER, HOOFDBREED) es, jof 
volgherlands es", en Hs. v. Egmond B, fa 10 
va (aO 1358): "in Rinninghem XIJ tichen (zie 
TICH) met horen volghen". - VgI. ook "Ken
nemerland en Kennemer·gevolg" (met de 
"Kennemervolgers" als opgezetenen) ter aan
duiding van dat gedeelte van N.-Holl., hetwelk 
onder Kennemerland ressorte-erde, zonder er 
eigenlijk toe te behoren (de Zaanstreek, Graft, 
de Rijp enz.); zie Mnl. Wdb. 2, 1832. 

volk, znw. onz. Zie de wdbb. 11 We wiere 
in'ekwartierd bij 'en oud span volk (paar 
mensen) van hennebij (omtrent) de tsestig. -
Zegsw. Weini,g volk, lekker teren, 
gezegd als er bij een feestje enz. minder 
mensen komen dan waarop men -badge
rokend, zodat er ruimschoots te eten en te 
drinken is. - Ook: Bezoek, mensen. 11 Krijg
je vanavend nog votk? VgI. NACHTVOLK. 

- Ook: familie, inzonderheid huisgenoten, 
huisgezin. 11 Hij is nog van me volk. - Ja, ik 
ben allienig thuis: me volk is aIlemaal uit. 
Hoe gaat 'et mit je volk (of volkie)? Ze 
hewwe 'evochten op de -kerremis, maar mijn 
volk heb er niet bij 'eweest. Had maar u Volk 
(uw man en kinderen) wat deegs, daar voor 
scheen al u vreezen, SCHAAP, Bloemt. (ed. 
1724), 349. AO 1692 Den 3 Juny is hier be
graven Gerrit Jacobs, out sijnde 63 jaren, 6 m., 
15 dagen. Met sijn volck, grafschrift in de 
Koger kerk. Iek was (met dooiweer op schaat
sen) in compaghnij . " naae WiaaterIant, soo
dat mij(n) volck al vor mij sorghde (bezorgd 
over mij was), Journ. Caeskoper, 7 Febr. 1669. 
Een stucke landts ... belendt ... Jan Gaelen 
volck ende Cornelis Pieters volk aent zuytoost 
endt, Hs. U. 19, fa 115 ra (Assendelft, aO 
1580), provo archief. - Evenzo in geheel 
N.-Holl. (Taalgids 1, 303) en ,hier en daar 
elders, b.V. te Noordwijk aan Zee (Sch. t. W. 
1, 258). 

vollen, zw. WW.; zie VULLEN. 

volling (uitspr. vàllang), znw. vr. Naam van 
bnd onder Wormer; wel ro genoemd omdat 
het indertijd werd opgevuld of aangedempt. 
Zie VOLD. 11 De stukjes van de Volling. - Een 
stuck lants genamt de vollinge, Hs. wees
kamerboek (Wormer, aO 1624), fa 163, archief 
v. Wormer. - Evenzo ligt te Jisp een stuk 
land, genaamd de V 0 I I i ng wee r e. De 
Weere is een water aldaar. 

vooi, znw. vr. Soms ook f ooi. Als benamin.g 



vooi - voorhoofd 

voor de uitstekende rand van verschillende 
zaken. - a) Omgang, trans van een toren. II 
Om de vooi van de toren is 'en balustrade. 
Insgelijcx sal de voornoemde Lambert Hen
dricksz. gehouden wesen de kerck besem
sehoon te houden ende alle jaeren van binnen 
eens te swarten en te witten tot de foy toe, 
Hs. ordonnantie voor den koster (aO 1660), 
archief v. Assendelft. - b) De rand van een 
schoorsteenmantel. II Pas op, dat je je niet 
stote an de vooi. - c) De zware lat boven langs 
een weefgetouw, die van voren tussen de zij
stukken verband brengt. - Het woord komt in 
deze en dergelijke betekenissen ook elders 
voor. In de Rekenboeken der St. Bavokerk te 
Haarlem vindt men het herhaaldelijk in de zin 
van bekroning, kroonlijst, van het ene of 
andere bouwstuk. II Die foey van die tralye, 
Bijdr. v. h. Bisdom Haarlem 4, 64 (aO 1513). 
Die foyen van die latrynen, aid., 4, 69 (aO 
1535). Die foyen ende gesneen werck van die 
preeekstoel, aId. 4, 100 (aO 1538). - Vgl. 
verder HADR. JUNIUS, Nomend. 156 b: "Acro
teria, eminentia fastigii aedificiorum pinnacula 
et signa quae vel collumellae sunt, vel stylo
batae, in quibus sigilla vel arulae, B(elgice) 
ca n tee I e n, f 0 e yen", en bij KIL.: "V 0 Y e, 
f ris e, blo e m-w ere k, zophorus, pictus 
baItheus in quo metoga et figurae exsculpun
tur; v 0 y e 0 f t fr i s e van dek 0 ets e, 
frons lecti, pars anterior superiorque fulcri: 
ora sive extremitas operis intestini; v 0 y e 
van dek ere k e, ambitus, circuitus templi 
superior; v 0 yen, kan tee I e n, acroteria". 
Ook in het Mnl. is het woord zeer gebruike
lijk; zie Mini. Wdb. 2, 831 op f 0 y e 2. -
Tegenwoordig is voo i (v ooi e) nog gewoon 
in Zeeland in de zin van rand van de schoor_ 
steel/mantel (DE JAGER, Archief 2, 195; Taa}k. 
Magaz. 5, 41 en 53; .'lch. t. W. 1, 141), en in 
Vlaanderen voor klep van een pet, rand van 
een hoed enz. (DE B02 1157 vlg.; SCHUER

MANS 827). 
vool, znw. onz. Veulen. II Kijlk, deer loopt 'en 

vool in 't land. - Ook als naam van versohei
dene molens. II Het Vool (pelmolen te Wm
meerveer op het Zaandijker wegje). Het Jonge 
Vool (oliemolen te Wormerveer, 18de e.; hout
zaagmolen te W.-Zaandam, gesloopt in 1893). 
Het Hinkende Vool (pelmolen te Wormerveer, 
gesloopt in 1790 of '91). Het Vool~je (snuif
molen te Zaandam, verbrand in 1765). - Even
zo elders in N.-Holl., op Wieringen (f 0 elk e; 
WINKLER, Dialecticon 2, 29), in Fries!. (f 0 1 e, 
f 0 0 Ik e, f 0 ol t sj e), Gron. (MOLEMA 459), 
Oost-Fries!. (f 001, f a a 1; KOOLMAN 1, 413 b), 
Drente, Nederduits!. enz. Vgl. Got. f u 1 a, 
Ags. fola (Eng. foal), Ohd. folo (Hgd. 
fohlen), Mnd. voIe, vale, enz. Ook in 
het Mnl. komt de vorm voor (Taalk. Bijdr. 1, 
28; OUDEMANS 7, 705). In de 17de e. vindt men 
v 0 01 o.a. ook bij ,.'ESTERBAEN, Ged. 3, 139 
('t Vers-geworpen vooI). 
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Voolwerf, znw. vr. Naam van een stuk land te 
Krommenie. Vgl. VOOL. 

voor (I), znw. VI. Daarnaast te Assendelft 
v eu r. Vore,in het land. Synon. vurg. II 
Veuren trekken in 'et land. 

voor (11), voorz. en bijw. Daarnaast soms v eu r. 
Zie de wdbb. II Wet geeLje der veur? - Je 
neus krulde ook maar niet, dat je nag veur 
een vraister anekeke wiere, 'hè? (er wordt ge
sproken tot een getrouwde vrouw), .'lch. t. W. 
278. - Zo ook in samenst. v eu r doe n, 
v e u r g a a n enz. naast voo r doe n, voo r
gaan. 

voorbericht, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: 
bericht van overlijden aan familie, buren en 
vrienden, vóór de algemene bekendmaking. 11 

We hebben voorberioht 'ehad, dat neef Jan 
overleden is. 

voorbint, znw. onz. Bij de boeren. Een der 
touwen die over de ponder van een volge
laden hooiwagen worden geslagen. Zie WAGEN

BINT. 

voorder, voorders, bijw.; zie VERDER. 

voordeur, bijw.; zie VERDEUR. 

voordeuze, bijw. Vroeger (Oostzaan). Alleen bij 
het volk gebruikelijk. Elders is voo r d ez e n 
een woord uit de deftige taal. II Voordeuze 
kon-je niet overal rijje, zoas nou. 

voorend, znw. onz. Het voorste gedeelte van 
iets. :! Zet de emmers maar in 't voorend van 
'et schuitje. - Ook in verkL voo ren d j e. 
Het voorste vertrek van een huis. Zie END 3. 
- Evenzo in het Stad-Fri., vooral van schuren; 
in Gron. ve ure n de (MOLEMA 452). 

vooretten, zw. ww., trans. Een ot meer stukken 
hooiland tijdelijk gebruiken om te etten (zie 
aldaar), wanneer in het voorjaar het gewas op 
het ven/and te schraal is. Hooiland voo r
et ten is dus het land eerst een poos door het 
vee laten afgrazen, voor het als hooiland 
wordt gebruikt. Evenzo in Waterland (BOUMAN 
26). 

voorhaal, znw. m. In de uitdr. in de voo r
h a a 1 zij n, vooruit, op voor zijn. II Ik ben 
in de vool'haal (als men b.v. drie zakdoeken 
per dag moet zomen en men heeft er na twee 
dagm reeds acht af). - Evenzo bij de 17de
eeuwse Hollanders (HOOFT, VONDEL); zie OUDE

MANS 7, 730. 
voorhaarnaald, znw. vr.; zie VOORNAALD. 

voorhals, znw. m. In molens. Het dunnere deel 
van de molenas, vooraan bij de kop (het 
'h 0 0 f d van de as), waarom de as draait. Ook 
wel alleen h a I s geheten. 

voorhanger, znw. m.; zie HANGER. 

Voorhoef, znw. vr. Naam van land te Krom
menie, in 'het N omdend. Thans waarschijnlijk 
onbekend. Vgl. HOEF. II Inde voorhoeff, PoL 
derl. Kromm. (aO 1665), fO 33; (aO 1680), 
fO 18. 

voorhoofd, znw. onz. Zie de wdbb. - Bij de 
boeren. Wendakker; het niet doorgreppeld ge
deelte van /zet land dat doorloopt langs het 
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lzoofd der verschillende akkers. V;gl. HOOFD
AKKER. - EveIl!Zo verderop in N.-Holl. en hier 
en daar elders, b.v. op Zuid-Beveland 
(v u r oot, TE WINKEL, Nieuw Taalk. Magaz. 2, 
237). In Pries!. voorakker. 

voorjaar, znw. onz. Het voorste gedeelte van de 
uier van een koe. Zie JAAR Il. - Evenzo elders 
in N.-Holl. (zie BOUMAN 112). 

voorkamer, znw. vr.; zie KAMER 3. 
voorkeuvelens, znw.; zie KEUVELENS. 
voorkomen, st. ww. Zie de wdbb. - Dikwijls nog 

als scheidbaar werkwoord, gelijk in de oudere 
taal en ook elders in dialecten. 11 Om dat voor 
te komme, zeI ik wel me maa~regelen nemen. 
Omme alle dispuyt ende questie voor te 
komen. Priv. v. Westz. 394 (aO 1658). 

voorkret, znw. onz.; zie KRET. 
voorlijf, znw. onz. Bij vissers. De voorste af

deling van een fuik. Vgl. MIDDELLIJF. - Synon. 
voorkamer. 

voorlijk (uitspr. voorlak), bnw. en bijw. Zie de 
wdbb. - 1) Vooraan, naar voren. 11 Je zoeke 
zo aohter in 'et boek: 'et staat voorHker. 
2) Van tijd. Vroeg. 11 Tien jaar en nou al 
roken! dat is wel wat voorHk. W'!:- benne van 
't jaar niet voorlik (als de lente Taat begint). -
In 't voorlikst van dit jaer maekt' hy zijn veldt 
bereydt, en heeft 'er doen ter tijdt Arweten in 
gesaeydt, SCHAAP, Bloemt. 12. - Zo ook in het 
Stad-P,ri. en in Gron. (MOLEMA 459), en eertijds 
bij STARTER (zie OUDEMANS 7,731). 

3) Vroeg ontwikkeld, niet achterlijk. 11 Wat 
'en voorlik kind. Het gras is voorlik. - Zo ook 
elders; zie VAN DALE, MOLEMA, KOOLMAN. 

voorloef, znw. Daarnaast eertijds voo rio e g. 
Bij timmerlieden. Een soort van /lOutverbin
ding waarbij de over elkaar bevestigde balken 
enz. tot halverwege vierkant worden uitge
keept. Ook elders gebruikelijk; vgl. Ib.v. PIJTAK, 
Bouwk. Wdb. 222. 11 De Arme (van het 
wentelwiel) met tande wel in malkander te 
maken, de plooyen met keepen en voorloegen 
daar op, en voorder de Vellinge daar op, 
Bestek moddermolen (aO 1736), archief v. 
Zaandam. 

voorloop, znw. vr. Zie de wdbb. - In pellerijen. 
a) Van parelgarst. De kleine korrels van min
dere kwaliteit, die uit de goede parelgort ge_ 
zeefd zijn. 11 2600 Pond PaarIgerst, 2600 Pond 
Voorloop 3 R. (d.i. 3de reis), Verkopings
Catal. (Koog, aO 1793). 7 Zakken derde rijs 
(reis) retsel, ... 100 ponden 3de rijs fijne voor
loop, Hs. T. 33 (aO 1802), provo archief. - b) 
Van rijst. De grove korrels, waar de brokjes 
(m i d del, zie aId.) uit gezeefd zijn; dus de 
beste, grofste rijst. Soms wordt tegenwoordig 
ook maar matig grof gesorteerde rijst voo r
loop genoemd. Opmerkelijk is dat voo r
I 0 0 p dus bij parelgarst de mindere, bij rijst 
daarentegen de beste kwaliteit vertegenwoor
digt. 

voorn, znw. m.; zie een zegsw. op RUIS, en vgl. 
de samenst. MEUN-, ROET-, RUISVOORN. 

voorhoofd - voorslagsvuister 

voornaald, znw. vr. Ook voorhaarnaald. 
Bij draagsters van de vrouwekap. De met edel
gesteenten versierde vlakke gouden reep, die 
schuin langs het voorhoofd wordt gelegd en 
gedeeltelijk aan de kap wordt bevestigd. Vgl. 
NAALD en zie Karakterseh., pl. 4en 2. 

voornemen, st. ww. Zie de wd~b. - In de 
uitdr. voo r n e men s zij n, van plan zijn, 
heeft het woord dikwijIs de klemtoon op de 
middelste lettergreep. 

vooroverloop, znw. m.; zie OVERLOOP. 
voorree, znw. vr.; zie REE I. 
voorscheer, znw. vr. Aan een weefgetouw. De 

zware lat, die de zijstukken van het getouw 
van voren met elkaar verbindt. Zie SCHAAR 
I, 2. 

voorschot, znw. onz. Voorgevel van een huis. 
Oorspronkelijk van een houten ,gevel, doch 
later ook van stenen gebouwen. 11 Veel huizen 
hebben 'en spits toelopend voorschot, soms 
met allerlei snijwerk en krullen. Voorts ge
melte voorsohot met wintveerings en schandek
ken te voorsien zoo als behoort, Hs. bestek 
van een huis (aD 1762), archief v. Assendelft. 
De muuren, glaes_posten (raamposten), ofte 
een geheel voorschot of balken, SOETEBOOM, 
N.-Holl. Ontrust. 52. Over de brug, in dat 
Huys met het steene voor-schot, N.-Holl. 
Rustenburg 12. - Door volksetymologie spreekt 
men tegenwoordig ook van voo r s c h oot 
en zegt men b.V.: Dat huis heb 'en nuw voor
schoot 'ekregen. 

voorslag, znw. onz. In oliemolens. Het eerste 
of voorlopige slaan van het zaad (in tegen
stelling met het na sla g). Dit geschiedt in 
het voo r sla g s blo k, dat ook wel alleen 
voo r s I a g heet. 11 In 't voorslag: 2 jaagijzers, 
2 staanders enz. lnvent. oliemolen (Oost-Zaan
dam, aO 1809), Zaanl. Oudhk. - De in het 
voo r s I a g gemaakte koeken bevatten nog te 
veel olie, en worden Om die er uit te halen nog 
eens geslagen. Zie verder op NASLAG en vgl. 
de volgende woorden. Afbeeldingen vindt men 
in Groot Volk. MooIenb. I, pl. 20 en 22; 111, 
pl. 5. 

voorslagsblok, znw. onz. In oliemolens. Het 
ijzeren blok van het voorslag, waarin de 
koeken worden geslagen. Vgl. VOORSLAG en 
LAAD. 

voorslagsbuul, znw. m. In oliemolens. De zak 
van buullaken, waarin het zaad in het voorslag 
wordt uitgeperst. Vgl. BUUL en NASLAGSBUUL. 

voorslagskoek, znw. m. In oliemolens. Een lijn
of raapkoek, die in het voorslag gemaakt is, 
en die bestemd is om weer fijngemalen en in 
het naslag nogmaals geslagen te worden. Vgl. 
VOORSLAG. 

voorslagslake", znw. onz. Ook voo r s I a g s
b u u II a ken. Bij de olieslagerij. Buullaken 
om voorslagsbuIen van te maken. Zie BUUL
LAKEN en vgl. NASLAG. 

voorslagsvuister, znw. onz. In oliemolens. Het 
vuister waarop het meel voor het voorslag 



voorslagsvuister - vreter 

wordt gewarmd en omgeroerd. Zie VUISTER. 

voort, bijw. Zie de wdbb.en V'gl. RECHTEVOORT. 

- In de bet. weg, heen, zegt men steeds v 0 r t 
(uitspr. vàrt). 11 Hij is vort; ik weet niet waar
henen. Me hoed is vort (weg, zoek). Vort! 
lilIike hond! - Evenzo in samenst. v 0 r t
b I az e n, v 0 r tb If eng e n, v 0 r t d 0 uwe n, 
vort-gaan, vortgooien, vortraken, 
enz., wegblazen, wegbrengen enz. In andere 
bet. zegt men v 0 ort. 11 Gaan maar vort: ik 
wil je niet langer zien. Douw me niet vort. -
Evenzo in Fries!. f u r t, f u r t g a a n enz. -
Vgl. ook STEENTJE-VORT. 

voortdreutelen, zw. WW., intr. Voortgaan, vol
houden met dreutelen, teuten. Zie DREUTELEN. 

voortooi, znw.; zie TOOI. 

vooruit, bijw. Zie de wdbb. - Ook in de naam 
van stukken land, die voor het huis van de 
eigenaar liggen. Vg!. ACHTERUIT. 11 Aef Bou
wens voor uyts ven aen den wegh, Maatb. 
Assend. (aa 1635). Vgl. aldaar ook: Jan 
Coenen weer, voor Maerten Huygen uyt (het 
weer lag dus voor de woning van Maarten). -
Vgl. VOORVEN. 

voorvelling, znw. vr. Aan molenwielen. De 
velling, die boven op de plooien is aange
bracht, ter versterking van het wiel. Zie Groot 
Volk. MooIenb. Il, pl. 2, waar deze boven
v e 11 i n g wordt genaamd, en vgl. VELLING 1. 
- Bij wielen, die sleohts één veIling hebben, is 
dit steeds een voorveIlin'g. 

voorven, znw. vr. Een vooraan gelegen ven; dat 
stuk land van een weer, hetwelk bij de weg, 
bij de huizen ligt. Vgl. VEN en voo r u i t s
ven op VOORUIT. 11 Jan Jacobsz. Coppen, de 
voorven aende huysen (in Jan Jacob Coppes
weer); Neel Dircksz. voorven by de huysen (in 
Tammetges-weer); Jan Jonges voorven (in 'I 
Dam-weer), Maatb. Assend. (aa 1635). 

voorwinsing, znw. vr.; zie WINSING. 

voorwolf (uitspr. voorwàlbj, met klemt. op 
voor), znw. Aan molens. Het van boven schuin 
toelopende houten voorschot van de molenkap 
boven de as; ook wolvedak genoemd. De 
v oor wol f is meestal een "getrapte" weeg, 
voor het inregenen; Ibovenop rust de nok. -
Evenzo is elders een wol v e dak een da:k dat 
van voren de vorm van een trapezium -heeft; 
het uiteinde van de geveI heet dan wol f s
einde of wolfdak-end Cvgl. WEILAND op 
wol v e dak en BERKHEY, Nat. Hist. 9, 34). 
Eertijds heette zulk een dak enkel wol f (b.v. 
Leidsche Keurb. 276 (aa 1529): "nedergaende 
ende hangende daecken, genaemt wolven"), en 
van dat woord is voo r wol f een samenstel
ling. Wol f behoort wel bij ge wel f en v e r_ 
wulf. 

Voorzaan, znw. vr. Naam van het gedeelte der 
Zaan dat zich buiten de Dam te Zaandam Ibe
vindt; zo geheten in tegenstelling met de 
Ach t e r- of Bin n en z a a n. Vg!. ZAAN. 

voorzoom, znw. m. Bij een molen. De lat langs 
de zoom der molenwieken, die dient om deze 
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te versterken. Vgl. ZOOM. 11 Drie gemaakte 
Voorzoomen, 1. 11 el, br. 190 str(eep), Invent. 
molenmakerij CZaandijk, aO 1846), Zaanl. 
OudJhk. - Vigl. ACHTERZOOM. 

vorder, bnw. en bijw.; zie VERDER. 

vorevoet (met hoofdtoon op voor), in de uitdr. 
van vorevoet of an (waarnaast van 
v 0 ren g 0 e dof a n) IJ e ,g i n ne n, van 
voren af aan, opnieuw beginnen. 11 't Is hele
,gaar verkeerd; begin maar weer van vorevoet 
of an. Kom jongens, 1ête we van voren goed 
of an beginnen, den (dan) doet me broer ok 
mee. - De oorsprong der uitdr. is niet bekend; 
v1gl. echter Mnl. voo rvo ets, op staande 
voet, terstond. 

vorf, znw. vr.; zie VERF. 

vork-en-Iepeltjes, znw. meerv. Zekere plant. 
Tasjeskruid. Zie verder op LEPELBLAD. - Ook 
in de samenst. v 0 r k-e 00-1 epe I(t je s)d i e f, 
waarmede iemand wordt nageroepen die deze 
plant aanraakt of er mee wordt aangeraakt; 
zo ook elders .lepeltjesdief (zie Gids 
1893, IV, 282). 

vorm, znw. m. Daarnaast v urm. Zie de wdbb. 
11 Doen de griesmeelpudding maar in de grote 
vurm. Vurmpies om taartjes van zand te 
bakken. - Vgl. NIJP VORM en VORMEMAKER. 

vormemaker, znw. m. Daarnaast v urm e
mak e r. D.e man die vormen (vlechtwerk van 
,koperdraad, waarop het papier wordt geschept) 
maakt voor de papiermakerij. Thans als vak 
verouderd. 11 (Een huis, zijnde) vroeger een 
vormemakerij, Hs. (Zaandijk, aO 1833), Zaanl. 
Oudhk. Huis en erf op het Ezel~pad, 2 wonin
gen, en geschikt voor vormema:kersafferre, Hs. 
(idem, aO 1810), aldaar. 

vorrel, znw. onz.; zie VERREL, enz. 
vorst (1), znw. m.; vgI. GROOTVORST. 

vorst (H), znw. vr. Vriezend weer; zie de wdbb. 
- Daarnaast vroeger v 0 r t; voorwerk § 124. 

Vorstenburg, znw.; zie KRIMPENBURG. 

vort, bijw.; zie VOORT. 

vortblazen" vortgaan, enz.; zie VOORT. 

vorven, zw. ww.; zie VERVEN. 

vorver, znw. m.; zie VERVER. 

vos, znw. m.; "gI. OLIEVOS. 

vosje (uitspr. vossie), znw. onz. De waarde van 
Yî cent (Krommenie). Synon. funsie, gronsie, 
munsie. \1 Willen we dagen (zeker spel) om 'en 
vossie? . 

vracht, znw. vr.; zie een zegsw. op SCHIPPER. 

vrachtsleeds (uitspr. vrachslees), znw. vr. Slede 
om goederen te vervoeren, vrachtslede. Zie 
SLEEDS 1. 11 Dien dag Iiepe wel 100 peerde met 
narre en met vragtslesen langs de Saen, Journ. 
Caeskoper, 9 Jan. 1729. 

vrede, znw. m. Zie de wdbb. - Te v red e, te 
Assendelft a,ls nachtgroet. 11 Nou hoor, te 
vrede! en slaap maar goed. - Vgl, bij VONDEL 

(ed. v. LENNEP) 8, 381: Eneas ... lagh stil, en 
wel te vrede op zijn kampanje en sliep. 

vrekken, zw. WW.; zie WREKKEN. 

vreter, znw. m.; vgl. MIEREVRETER. 
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vreugd, znw. vr. Zie de wdlblb. - Daarnaast 
eertijds v rug d, b.v. Journ. Caeskoper, 14 
Apr. 1672 (vrught; tweemaal). Ook in samen
stelling (vrughdeviere aengestooken, aid., 21 
Apr. 1689). - Evenzo eertijds elders in N.
Holl. II Ghy goede kneaht ende getrou, Gaet 
in uws Heeren vruchde nou, N. Medembl. 
Lietb.3. 

vriend, znw. m. Daarnaast v rin d en v run d. 
Zie de wdbb. - Soms ook nog in de zin van 
bloedverwant, b.v. te Assendelft in de uitdr. 
de vrienden hallen, de ve"der af wo
nende familie waarschuwen, als iemand op 
het uiterste ligt. - Vroeger was deze het. zeer 
gebruikelijk; ook de SJaJlllenst. blo e d v r i e'il d 
komt voor. II Ten overstaen van de naeste 
Vrienden, den Wees-kinderen van des over_ 
ledens zijde bestaende (ordonnantie weeskamer 
te Worm er, 17 de e.), LAMS 604. Soo sullen in 
sulcken gevallen d'oudtste ende naeste Vrien
den van 's Vaders en Moeders zijde de nage
laten kinderen ter Weeskamere brengen (idem), 
aid., 606. AIs yemant, 't sy Bloet-vrient of 
Vreemde, by W,1eesmeesteren tot Vooghdye 
van eenige Wleeskinderen wert gekoren (idem), 
aId. 621 (zie ook 43, 499, 688, 715 e.e.). - Bij 
begrafenissen worden de naaste bekenden uit
Igenodilgd om "als vriend aan de binnenhaard" 
te komen, d.w.z. na afloop der plechtigheid 
aan het sterfhuis te ,komen. - In de middel
eeuwen en later, tot in de algemene taal zeer 
gewoon. ~gl., behalve de in Tijdschr. 11, 293 
aangehaalde bewijsplaatsen voor het Mnl., b.v. 
lnvent. v. h. Archief v. Campen 3, 196, no. 
2428 (aO 1573); BREDERO, Moortje vs. 327 (vgl. 
ook 313) en W,db. op Bredero 470; Landregt 
v. Overysel 92 (aO 1630); v. VLOTEN, Klucht
sp?, 2, 238 (a01641) en 3, 154 (aO 1691); 
BRANDT, Leven v. Vondel 36; Gids 1893, IV, 
28 (kinderrijm uit de 18de eeuw); alsmede 
blo e d v r i end bij EEKHOF, Beschrijving v. 
Leeuwarden 1, 385 (aO 1534) en V. VLOTEN, 
Kluchtsp!, 2, 243 (aO 1659). 
De vorm v run d komt natumlijk ook in af
leidingen en samenst. voor Cv run del i k, 
v run d s c hap ~b.v. SOETEBOOM, S. Arc. 367) 
enz. - Vgl. VRlENDEMAAL. 

vriendemaal, znw. onz. Daarnaast v rin d e
meel, vrundemeel(tje). Familiemaal
tijd, feestmaal. Vgl. MAAL 2. Zo ook elders. II 
We hewwe 'en genoechelik vrundemeeltje 
'ehad. - \lig!. de gebruikelijke woorden van 
de gastheer VÓÓr de maaltijd: Ik wens de 
vrinden smakelijk eten. 

vries, znw. m. Het vriezen, vorst. II "We heb
ben nou weer 'en -lekker vorsie (vorst je)". "Ja, 
't is weer 'en behoorlijke vries." 

vriezen, st. ww., intr. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Vriezen we dood, dan vriezen we 
d 0 0 d, als er wat ergs gebeuren moet, dan 
kunnen we er toch niets aan doen, gezegd bij 
het nemen van een kloek besluit, doorgaans in 
scherts. 

vreugd - vrijnslag 

vrij, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zo v rij als 
g 0 u den kno pen, schertsende versterking 
van vrij. II De ruiten vrouw is zo vrij as gouwe 
knopen. - V gI. BOTVRIJ . 

vrijen, zw. en st. ww. Zie de wdlbb. - Iet s te 
v r ij e n heb ben, het te vergeven hebben aan 
de persoon die er het meest op gesteld is. II 
Ik heb nog wat kersen te vrijen (heb nog wat 
kersen over: wie wil ze het liefste hebben?). 

vrijer, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. De 
v r ij ers, die 'e t mie n e n, kom men 
tu s sen neg ene n ent i ene n. - Een 
kou w e v r ij e r, schertsend voor een uitge
doofde kool in de test van een stoof. 

vrijigheid, znw. vr. Vrijheid, in alle beteke
nissen. II As je uit dienen gane, ben-je je 
vrijigheid helegaar kwijt. - Dank, dank en lof 
zy hem, die... ons tot vryigheid door Chris
turn weêr gebrocht ~heeft), SCHAAP, Bloemt. 
(ed. 1724), 86. - Evenzo bij de 17de-eeuwse 
Amsterdammers (b.v. BREDERO, Kl. v. d. Mele
naer, vs. 292). Thans ook nog in het Stad-Fri. 

vrij land, znw. onz. Land waarop geen druk
kende verplichting rust; maar dat de bezitter 
in volle eigendom toebehoort; in tegenstelling 
met v r 0 0 n I a n d. Alleen nog als naam van 
stukken land. II 't Vrylant (in Buitenhuizen), 
Polder!. Assend. I fO 12 rO (aO 1599) Dat 
vrylandt, aid. fO 33 rO. - Twee jerden vrijlants 
in Jacobijnen-weer (onder Oostzaanden), GON
NET, Zijlkl. 34 (aO 1410). (Dat stuk land) te 
vrijen ende te waeren al vrij landt, sonder 
eenich opstal van pachten oft renten, anders 
dan zijn werckweere, gelijck ,gebuyeren landen, 
daer toebehoorende (te Assendelft), Hs. U. 19, 
f O 254 VO (aO 1581), provo archief; vgl.: al vry 
lant sondereenich opstal dan alleenlijck zijn 
dijck, dam, wech, waeteringe ende werck
weere, gelijck andere gebuyere landen, Hs. U. 
20, fO 126 rO (aO 1583), aldaar. - Everuzo 
elders in Holl.; vgl. lnform. 687 a. II Met een 
wandelingh (ruiling) tegen Wouter Ysbrants .. 
vroen om vrilant, Hs. v. Egmond E, JO 3 rO 
(aO 1453). Anno LV in profesto Maii is een 
wandel geschiet van vroenland om vrilant, 
aid., jO 5 r O (aO 1455). 

vrijnen:, zw. ww. Daamaast fr ij n e n. Bij steen
houwers. 1'v/et een beitel, waarop met een 
houten hamer geslagen wordt, smalle even
wijdige lijnen hakken in hardsteen; graderen. 
II Hardstienen stoepen -worre an de kanten 
'evrijnd. - Zo ook elders fr ij ne n (zie de 
wdbb.); in Vilaand. fr een e n (DE BO). - Zie 
OVERVRIJNEN en VRIJNSLAG. 

vrijnslag, znw. m. Daarnaast fr ij n sla g. Bij 
steenhouwers. Houw, keep, bij het vrijnen ge
maakt. Zie VRIJNEN. Men onderscheidt de 
H 0 11 a n d s e en de Bel gis c h e v r ij n
slag; bij de eerste zijn de kepen nauwer en 
diohter opeen. II (Er moeten) niet minder als 
9 vrijnslaagen in een duim breedte zijn, Bestek 
steenhouwerswerk (Krommenie, (aO 1781), 
Zaanl. Oudhk. 



vrijschijtertje - Vrouweverdriet 

vrijschijtertje, znw. onz. Kort jasje zonder 
panden. Synon. schietertje. - Ook te Mijdreoht 
bekend. Evenzo in Oost-Frresl. fr ê-s c h î ter 
(KOOLMAN 1, 557). 

vro, 'bijw. Vroeg. Thans verouderd, maar nog 
opgegeven in Karaktersch. 332 (aO 1816). 11 

o Heer! na sulke Leeraers dorst ons na, Wilt 
die doch senden u volck vroo en spa, Op dat 
eens al tweedracht heel mocht vergaen, Saen
der Bloeme-stralen 310. - De vorm v r 0 is 
thans nog gebruikelijk in W.-Fries!. en op 
Marken (Sch. t. W. 1, 282), en komt ook bij 
de 17de-eeuwse Amsterdammers voor. 11 Men 
moet veel lijden, of vro sterven, SPIEGHEL (ed. 
VLAMING) 281. - In het Mnl. is v r 0, en daar
naast v roe, zeer ,gewoon. 

vroed, bnw. Zie de wdbb. - Iet s (n iet) 
v roe d zij n, er (niet) van weten, er (geen) 
kennis van hebben. 11 Hij is zen eigen zaak 
niet vroed (van iemand die zijn affaire laat 
verlopen). Evenzo in het Mnl. ene sdi n c s 
v roe t S ij n (zie b.V.OUDEMANS 7, 796). 

vroeg, bnw. en bijw. Daarnaast soms nog v rog 
(v rog e); evenzo te Assendelft bij enkelen 
nog v rog ernaast v roe g e r. 11 't Is nag te 
vrog. De karsen benne vrog van 't jaar. (Wij) 
hadde van dit voorjaer een zeer vroge scoone 
tijt, Joum. Caeskoper, Apr. 1680; v rog vindt 
men aid., Juli 1671; 13 Febr., 5 Juli, 12 Aug. 
1672 enz. - V gl. VRO. 

vroegertje, znw. onz. In de uitdr. een v r 0 e
ge r tie kr ij gen, vroeger dan gewoonlijk uit 
school mogen gaan. 11 We hebben 'en vroe
gertje 'ekregen, omdat 'et zo warm is. - Ook 
elders in Holl. 

vroegspook, znw. m.; soms onz. Iemand die 
vroeg spookt, die 's morgens vroeg bij de hand 
is. 11 Je benne 'en vroegspook; om vijf uur 
hoor ik je al. Bij ons thuis is Jan altijd 'et 
vroegspook. - Vgl. LAATSPOOK. 

vroemoer, znw. vr. Daarnaast v roe mer. 
Vroedvroul-\'. Thans weinig gebruikelijk. 11 Ik 
gaan de vroemoer halen. Betaldt aen Grietie 
de vroemers soon van oppassen op de gelde
reeye (gallerei van de kerk) f 1,-, Hs. reke
ningboek kerk W.-Zaandam, fa 17 ra (aO 
1665), Zaan!. Oudk. 

vrog, vroger, bnw. en bijw.; zie VROEG. 
vromen, zw. ww., intr. Vroom houden, rustell 

Zie VROOM Il. 11 Jullie hewwe nou lang 'enoeg 
'evroomd: we moesten maar weer beginnen. 

vroom (T), bnw. Zie de wdbb. - Ook: onnozel, 
dom. 11 't Is zo'n vroom borsie (borstje). -
Vg!. VROOM U. 

vroom (U), znw. In de uitdr. v r oom hou den, 
rust !Jouden; bij het opdragen van zaad, steen
kolen enz. Men houdt gewoonlijk vroom na 
elke 100 balen. Heeft men b.v. drie dragers, 
dan lopen die achtereenvolgens met een baal 
of zak op de schouder de ladder op; de derde 
is kerfman en geeft telkens een krijtschrapje 
aan de muur, zodat 10 schrapjes een last ver_ 
tegenwoordi.gen. De 1ste drager brengt dus de 
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100ste baal naar boven; komt hij er uit, dan 
is het v r oom (rusttijd). Die laatste zak heet 
de v rom e zak, of ook wel de v r oom, en 
men zegt dus ook: "de vroom is er uit". Geeft 
de opzichter (zaadmeter) het teken dat de 
v r oom om is, dan begint de drager van de 
tweede zak te heften (zie aldaar); zijn weer 
100 balen opgedragen dan is er opnieuw 
v r oom. - Op dergelijke wijze gaat bet bij 
<het meten van zaad dat niet in balen verpakt 
is. De zaadschieters houden dan gewoonlijk 
v r oom om de 5 las~; onder bijzondere om
standigheden echter ook wel eens om de 4, of 
om de 6 of 7 last. - Vigl. VROMEN. 

vroon, vroonland, znw. onz. Eertijds: land met 
heerlijke rechten bezwaard; in tegenstelling 
van v r ij I a n d. Nog over in de naam van 
verschillende stukken land onder As&endelft, 
die in de middeleeuwen aan de (ambachts)heer 
hebben toebehoord. 11 De Vroonmeed (in de 
Zuiderpolder te Assendelft). - Een stucke 
landts leggende int vroonweer, Hs. U. 19, 
fa 209 rO (aO 1580), provo archief. 't Froon
weer, Maatb. Assend. (aO 1634). In de middel
eeuwen in Friese vorm Fr a n e w ere: In 
Franewere quatuor volghere, Oorkb. I no. 204 
(aO 1182-1206); evenzo aldaar Fr a n e
b roe k e (Vroonbroek): In Franebroeke tres 
faIcationes ... In Franebroeke unam et dirni
diam faIcationem. - De Vroonsluis, eertijds 
uitwaterende op de Wijkermeer, bij de Wijme
rik; zie Kaart V. d. Uytll'. SI. 12. 11 Vroon
sluys, Hs. (aO 1697), archief V. Assendelft.
Aldus ook elders; vg!. b.V. Inform. 687 b. li 
Een sestendeel van sijn hofstede ende van dat 
vroen daer af ter, Hs. V. Egmond E, fa 8 rO. 

Pieter Vinken vroencamptgen an die vroen
,laen, aId., fa 8 va (aO 1457). Hezuyden an die 
vroenlaen ende binoerden an die dienstlaen, 
aId., JO 9 ra (aO 1458). Een half gers weid
!ants in die vroenven, ald., fa 10 va (aO 1458). 
Twe camptges, dc van I coeweid an die vroen
dijck, aId., fO 14 ra (aO 1460). 

Vroonmeed, Vroonsluis, Vroonweer, znw.; zie 
VROON. 

vrouw, znw. vr. Zie de wdbb. - Zegsw. 't 1 s 
'e n v rou was 'e n zw iep en zeg I i m t 
t eu gen j e a n, van een vrouw die zeer 
handig en net en zindelijk is. Ook HARREBOMEE 
2, 418 vermeldt dat is een vrouw als een 
zweep. - Zie man en vrouw op MAN. 
Ook in de naam van stukken land te Assen
delft, die eertijds aan een adellijke vrouwe 
hebben toebehoord. Zie ook VER IJ. 11 Vrouw
Betjesland (in Buitenhuizen). Vrou betges lant 
... Dvuyterdijck (de uiterdijk) van vrou betges 
lant, Polder/. Assend. I fa 8 ra (aO 1599). -
Een stucke lants genaemt vroukelant (in het 
ZuideJ]d), Hs. U. 20, fa 122 va (aO 1583), 
provo archief. Vroutken landt, Polderl. Assend. 
I fa 20 ra (aO 1599). - Vgl. VROUWEVERDRIET. 

Vrouw-Betjesland, l!UW. onz.; zie VROUW. 
Vrouweverdriet, znw. onz. Naam van een ge-
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hucht onder Assendelft nabij de brug over de 
N auwernase vaart aan de weg (Zaan!. Com
municatie-weg) van Westzaan naar Assendelft. 
'I Hij woont an 'et Vrouweverdriet. 

Vrouwkeland, znw. onz.; zie VROUW. 
Vrouwven, znW. vr.; zie VROUW. 
vrugd, znw. vr.; zie VREUGD. 
vrund, znw. m.; zie VRIEND. 
vuik, znw. vr.; zie FUIK. 
vuil, bnw. Zie de wdbb. - Ook: kwaadaardig, 

nijdig, bijtend, vooral van personen in hun 
spreken. 11 Je benne 'en vuile zegger (als 
iemand een harde waarheid zegt). Zo'n vuile 
schoolmeester (die er maar alles uitflapt). -
Evenzo elders in N.-Holl. (ook in de afleiding 
V u i 1 end i g; BOUMAN 113); in het Stad-Fri. 
f u u 1, boos, kwaad (WINKLER, Dialecticon 
2, 25). 

vuist, znw. vr. Zie de wdbb. - In molens met 
stampers (b.v. oliemolens). Een stuk hout, met 
een verbreed en een smal eind, dat met dit 
laatste horizontaal door een der stampers of 
heien wordt gestoken en met vuistwig en keep
hout wordt vastgezet; het brede eind steekt uit 
en wordt als de molen maalt door de spaken 
van het wentelwiel gegrepen, zodat de stamper 
of hei naar boven wordt getrokken. De 
V u i s t heeft in gedaante iets van een vuist en 
arm; zie de afb. in Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 21. 

vuister, znw. m. en onz. In oliemolens. Vuur
haard, van steen vierkant opgemetseld en van 
boven voorzien van een pan, waarin het ge
kneusde zaad wordt verwarmd, vóór het in 
hulen gedaan en onder de hei wordt gebracht. 
Zie Groot Volk. MooIenb. I, pl. 20. In iedere 
molen ,heeft men een voo r sla g s- en een 
na sla g s v u i s ter; de laatste wordt ver
zorgd door de blokmaalder, de eerste door de 
steenknecht. 11 'Et stoken van de vuister is 'et 
intersieke van 'et olieslagerswerk (het meel 
moet nl. gelijkelijk verwarmd worden en er 
moet dus nauwkeurig gelet worden op het 
aantal gebruikte turven, daar een halve turf 
het gemaal kan bederven). As 'er gien wind is, 
leit 'et volk toch maar op de vuister (dan 
luieren ze maar, zoeken ze geen ander werk 
in de molen). - Vroeger ook als naam van 
vuurhaarden in andere molens en inriohtingen. 
,: Nooh een schoorsteentgen inde camer vande 
molen met een vuyster, dat den molenaer daer 
bequamelijck kan vyeren, Hs. bestek water_ 
molelI (aO 1634), archief v. Assendelft. Ge
keurt. " dat alle Scheeps-TimmerIuyden ge
houden sullen weseneen steene vuyster te 
maeken buyten vande Huysen af, omme haer 
Teer ende Pick te waDmen (keur v. Oostzaan
den, aO 1628), LAMS 709. - Zo vroeger ook 
elders in Hall.; zie b.V. LAMS 465 (keur v. 
Heemskerk, aO 1659) en Keuren v. Leyden 65 
(aO 1658). VgI. ook HADR. JUNJUS, Nomencl. 
180 a: "Foculus, B(e1gice) vierpanne, vierteeIe, 
lollepot, v u y s ter e", en bij KIL. "v U y s ter, 

Vrouweverdriet - vurg 

j. vuyrster" en "vuyrster, Campin. 
Fland. j. sc h 0 ars tee n, focus; v u y r s ter, 
v ier-te y Ie, foculus, ignitabulum; vu 'y r s t er
'g a t, j. ma s i e r-g a t". Het woord is ook in 
Brab. en Vlaand. nog in gebruik; zie SCHUER
MANS op V u i s ter en DE BO op VEURSTER. Te 
Katwijk aan Zee kent men het in de zin van 
snuiver. 

vuisterkom (uitspr. voisterkàm), znw. vr. In 
oliemolens. De metalen kom waarin het meel 
op de vuister verwarmd wordt; stortpan. I1 

4 Modellen voor vuisterkommen, Inventaris 
molen makerij (Zaandijk, aO 1846), Zaan!. 
Oudhk. 

vuistervarken, znw. m. Zachte langharige bor
stel, waarmede de vuister wordt aangeveegd. 
Zie VARKEN 2. 

vuistwig, znw. vr. Bij molenmakers. Wigvor
mig stuk hout waarmede de vuisten der heien 
en stampers worden vastgezet. Zie VUIST. Vg!. 
de afb. in Groot Volk. Mooienb. I, pl. 21. 11 

2 Azijnen Vuistwiggen, Invent. molenmakerij 
(aO 1846), Zaan!. Oudhk. 

vuk, znw. vr.; zie FUIK. 
Vulkamp, znw. m. Naam van stukken land die 

zijn aangeplempt; zie VOLD en VOLLING. 11 Die 
helft vande vuIcampen aen Twisch, 255 
(roeden), Polderl. Assend. I fO 335 rO (aO 
1600). 

vullen, zw. ww., trans. Daarnaast V 0 II e n 
(uitspr. vàlla). Zie de wdbb. 11 Zakken vollen. 
Ik moet me pijp vollen (stoppen). - De vorm 
V 0 11 e n komt ook elders voor. - V g!. verder 
VOLD en VOLLING. 

vullisblik, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook als 
sohertsende naam voor een vierduitstuk, bron
zen 2Y2-cent-stuk. 11 Heb uwe soms 'en paar 
vullisblikken voor me vijf centen? 

vuren, zw. ww., intr. Daarnaast vroeger V i e
ren. Zie de wdbb. - Ook: stoken. 11 Hij is al 
an 'et vuren (stookt al, heeft al vuur op de 
haard). Maandag den 27 ben ik met een 
schuytje ten huys uyt gehaalt en woonde op 
't salder, tot Donderdag den 30 doe wy weder 
op de haart konde vuuren (na een overstro
ming), Rym-Gedigt (Cata!. Zaan!. Oudhk. no. 
232), 9 (aO 1718). Zie nog een vooJ1beeld op 
VUISTER. - Eertijds ook elders in deze zin. il 
Item soe moet er nyemant vieren of wol spin
nen in afterhuysen, op die boet van ses soel
linck (keurboek v. Edam, einde 15de e.), 
O. Vaderl. Rechtsbr., Vers/. en Meded. 3, 
151. Ook bij SIX V. CHANDELIER (Tijdschr. 3, 
282) en CATS (OUDEMANS 7, 621). 

vurg, znw. vr. Voor, greppel. Thans verouderd, 
maar het woord moet blijkens de aangehaalde 
keuren ook in dit deel van N.-Holl. gewoon 
zijn geweest. Ook in de Beemster werd het in 
het midden van deze eeuw nog gebruikt (Na
l'orscher 7, 321; BOUMAN 113). 11 Item, geen 
Gras te mogen snijden in ander luyden 
Vurgen, sonder konsent van den Eygenaar 
(keur v. Uitgeest, aO 1635), LAMS 506. Alle de 



vurg - vuursteen 

Vurgen ende Water-gangen bij de huysen ende 
opte Geest, die men 'gewoon zijn op te 
maecken, wederomme op te ruymen ende 
geheel kant op te maecken (idem, aO 1661), 
aId., 519. Oock soo sal hem niemant vervor
deren te snijden eenighe Vmgh-gras oft ander 
Gewas, aan de Voet-Wallen van de Ackers 
ofte in de Vurgh op een ander zijngront 
staende, 't zy waer dat het soude mogen 
wesen, op de boete van 42 schellinghen (keur 
v. Akersloot, aO 1661), aid., 489. - In de zin 
van ploegvore is het woord nog gewoon in 
Friesl. (f TI r ge), Gron. (MOLEMA 462: v u r g, 
v u r ge), Oost-Friesl. (KOOLMAN 1, 573: 
f ü r ge), Saterland (f 0 r ge). Evenzo Hgd. 
furche, Eng. furrow. Vgl. voor de oudere 
vormen FRANCK 11 05 op voo r, v 0 r e. 

vurig, bnw.; zie v u r i g e wa gen op WAGEN. 

vurm, znw. m.; zie VORM. 
vuur, znw. onz. Daarnaast soms nog v ier. Zie 
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de wdbb. 11 Is er vier in 't pokes (tabakskom
foor)? Een hoekie vier (een stukje vuur). 
Laast heb ik eens een Vyer gebout, (gelyk men 
doet) van turf en hout, SCHAAP, Bloemt. (ed. 
1724), 87. - Vgl. een zegsw. op PAAP en UIT
PISSEN. - Bij vissers ook als naam van zekere 
ziekte van aal, in de warme zomermaanden. 11 

Die eel heb 'et vuur. 'Et vuur zit er in. - Vgl. 
VUREN en VURIG. 

vuurben, znw. vr. Vuurmand. Thans onge
bruikelijk. 11 Een vuurben, Hs. invent. (Wor
mer, aO 1767 en 1773), provo arohief. 

vuurpisser, znw. m. Zeker vuurwerk. Een rol
letje papier, met kruit gevuld, dat aangestoken 
een vuurregen uitstort. 

vuursteen, znw. m. Daarnaast v TI u r s tie n. 
Zie de wdbb. - Zegsw. (gezegd als een ander 
iemand, die niet rijk is, voor rijk houdt) J a, 
hij heb aarve (anderhalve) cent en 'en 
vuuTstien. 
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waai (I), znw. m. Wind. Van waaien. 
Jonges, jonges, wat 'en waai vandaag! 

waai (11), znw. onz.; zie WEI. 

waaiboer, znw. m.; zie op WEI. 

waaidop, znw. m. Alleen in het meerv. wa a i
dop pen. Bij de peHerij. De doppen en ander 
afval dat in de waaierij uit de gepelde gerst 
enz. wordt verwijderd. Synon. uitwaaisel. Vgl. 
op JUFFROUW. 

waaien, st. en VN. ww. Zie de wdbb. en vgl. 
een zegsw. op STRONTHOOP. - In de 3de pers. 
enkv. praes. te West'Zaan soms wee t (wee i t). 

11 Er weet 'en flinke wind. - Eertijds ook wel 
wei en geschreven. Zie § 28 en § 73 in het 
voorwerk. 11 De(s)mber 17 begost uyten asten 
op te weyen, Journ. Caeskoper, 17 Dec. 1695. 
Den 13 dito weydent ien styve coelt, aid., Aug. 
1703. Des morgens begon het hart te weyjen 
en te reegenen, Hs. (aO 1729). (Het gewas) 
wert schier van de wint ter aerde neêr geweyt, 
omdat 'et stont soa hoog door groote weelig
heyt, SCHAAP, Bloemt. 13. - Vgl. ook WAAI, 

WINDJE-WAAI, en WAAIERIJ. 

waaier, znw. m. Zie de wdbb. - Ook een vlieger 
die van onderen vierkant is. 11 Ik heb 'en 
waaier 'emaakt; die zeI ik vanmiddag oplaten. 

waaierij, znw. vr. In pellerijen en grutterijen. 
Een toestel om het stat en de doppen uil de 
gepelde gerst enz. te waaien, na het harpen. 11 

De waaierij wordt dem snaren in beweging 
'ebrocht. Verder moet hebben dese molen twee 
pelsteene, ider op een salder bisonder met 3 

waai-waan 

harpe en 2 weYJenJJe, reetschappe, kasse ... 
enz., Hs. bestek pelmolen (aO 1759), Zaanl. 
Oudhk. - Zo ook elders; vgl. Groot Volk. 
Moolenb. II, pl. 8; en KROOK, Molenb. 59. 

waal, znw. vr.; zie WEEL. 

waan (I), bnw. - 1) Van balken, planken, latten 
enz. Kantig en spintig; inzonderheid als er 
langs het hout een bruine streep loopt, waar 
de bast van de boom op zit of gezeten heeft 
(synon. bles), dooh ook als er wegens andere 
gebreken (vooral spint) bij het bewerken een 
deel van het hout moet worden weggenomen. 
Zie WAAN 11 en WAANKANT. 11 'En wane deel is 
goekoper as 'en gave. Te koop 'en partij wane 
schroden. Die balk is te waan; die ken ik er 
niet voor gebruiken. - Zo ook elders in Holl. 
(OPPREL 88) en in Gron. (MOLEMA 476). - Zie 
WAANTE en vgl. WAN. 
2) Vuil, onsmakelijk om te zien. Synon. warsig. 
1I Wat 'en waan kind. Gaan-je deris gauw 
wassen: wat zien-je der waan uit! 't Is 'en 
waan gezicht zo'n vuile luier. - Ook: onaan
genaam, naar. 11 Jasses, wat waan! 't Is zuk 
waan weer: we kenne niet iens wandelen. Ik 
heb toch zo'n wane stiek (onaangename be
trekking). 

waan (11), znw. onz. Aan balken en planken. 
De scheve, ruwe, beschadigde, deels met 
schors bedekte kant van hout, dat niet bekant
recht (aan alle kanten reoht bezaagd) is. 
Synon. waankant. Zie WAAN I, 1. 11 Slaan 'et 
waan er maar mit 'en bijl of, dat gaat gauwer 



waau- wak 

as schaven. Je vinde niet vaak 'en zwaar stuk 
hout zonder waan. Die hooffden vande kam
men (van onder- en bovenwiel) sullen soo 
breet wesen als de mal ofte patroon, diemen 
den timmerman daer van leveren sal, ende 
men sal niet meer waen aende hoecken vande 
hooffden mogen maken als een halff duym, 
soo wel onder als boven, Hs. bestek water
molen (aD 1634), archief v. Assendelft. 

waankant, znw. m. Hetz. als waan. Zie WAAN II. 
Synon. bleskant. 11 Dfwelck men van ander 
goet eycken-hout sal mogen maken ... sonder 
rodolm, vierich, ratel-spanich, onredelijck 
spint ofte waenkant, Hs. bestek watermolen 
(aD 1634), archief v. Assendelft. Item alle dit 
werck te maecken van goet ,greenennout ... 
sonder onredelijck spint ofte waenkant, idem 
spinhuis (aO 1664), aldaar. - Elders ook wa n
zij de genoemd (VAN DALE). 

waante, znw. vr. Het waan zijn; het wane ge
deelte van iets. Zie WAAN I, 1. 11 Hier op te 
leggen de Slick-houten, dick 5 duym, en lang 
als 't uit gemetzei zal kunnen blijcken ... , de 
slickhouten ter halver waante af te hacken, 
dezelve te leggen hout aan hout, enz., Bestek 
sluisbouw (aO 1727), arahief v. Westzaan. 

waar, bijw. Daarnaast wee r. Zie de wdbb. 11 

Ik weet niet weer dat moeder is. Weer zo is 
de brand? - Evenzo in samenst. wee rom, 
wee r van enz. Ook in Fûesl. w è re, Ofri. 
hwêr. 

waard (I), bwn. Daarnaast eertijds wee r d. 
Zie de wdbb. 11 't Is niks weerd. - Zo ook 
elders. 

waard (11), znw. Laagliggend land, dat dikwijls 
onderloopt; zie de wdbb. Alleen in eigen
namen. 11 Het naakte Waardje (stuk weiland 
onder Zaandam, in het Oostzijderveld). Ver
kapingsbiljet (aO 1882). De Waard (voor
malig ei1a:nd in het IJ bij Zaandam, thans een 
deel van de IJpolder); zie SOETEBOOM, S. Arc. 
180 en 185 vlgg., en Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 
- Vgl. RIETWAARD. 

-waard aan, zie INVERDAN, NEERWERDAN, OPPER-

DAN, OVVERDAN, UITVERDAN. 

waardschap, znw.; zie WARSKIP. 

waar-gaan-je, znw. A:lleen in: een 1 a n g e 
wa a rog a a n-j e, voor een zeer lang persoon. 

waars, znw. Alleen in de uitdr. u i t de wa ars, 
in ernst, echt. Het tegenovergestelde van u i t 
(d e n) juk s en u i t de ma lli g. 11 Ze vech
ten uit de waars ('t is menens). 

waatje (waadje?), zmw. onz.; zie WEED. 

wacht (I), znw. vr.; vgl. EENDEWACHT en LOON

WACHTJE. 
wacht (11), znw. onz.; zie WAGD. 

wachter, znw. m. Zie de wdbb. - Ook een soort 
van eend. Hetz. als roeper; zie aldaar. 

wafel, znw. vr.; v,gl. BOEREWAFEL. 

waffel, znw. - a) Mond. 11 Hou je waffel. - b) 
Slag, draai om de oren. Ook in de vorm 
waf e 1. Synon. trawaffel. 11 Ik zeI je 'en 
waffel om je oren geven. - Zo ook elders in 
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Holl., ook in de schrijftaal; zie DE JAGER, 

Freq. 1, 351 en 874, en vgl. VAN DALE op 
wafel. 

wagd, znw. onz. Vrouwenrok van zware stof 
(wol, grein, kalamink, damast enz.); behorende 
bij de oud-Zaanse kleding. Thans met die 
klederdracht verouderd, maar als historische 
term nog algemeen bekend. Er worden nog 
vele w a gd e n bewaard, die soms ook worden 
gedragen. In de Wormer is het woord als be
naming voor de blauw-wollen rokken der 
boerinnen nog gewoon. - Men zegt ook wel 
wa c h ten, daar wa g d natuurlijk als wa c h t 
wordt uitgesproken. Wat de oudste vorm is, 
blijkt niet. 11 In de vorige eeuw droegen de 
vrouwen wagden en kassekienen. Me moeder 
had 'en wol-op-wollen wagd, maar ze droeg 
'et temet nooit. 'k Heb een nuw haaklaif 
(soort corset) aan met een waahie (wacht je) 
van men grootmoeder. Deerom stap ik as een 
haan van een s~ooter, Sch. t. W. 277. Een 
boeresarries wagd {zie BOERESARRIES). 1 Kaper, 
3 wagden, 1 swart kleedje, Hs. (Wormer, aO 
1763), provo aTOhief. Een swart grofgreyn 
wacht, een swart heeresaije wacht, Hs. (0.
Zaandam, aD 1669), aldaar. - Het woord 
wordt natuurlijk ook genoemd door schrijvers 
die over de Zaanse klederdracht handelen. 11 

Deeze stoffagie (t.w. Ohits en Wollen Damast) 
verkiezen zy tot een besten Bovenrok, dien 
sommigen een Wacht noemen, BERKHEY, Nat. 
Hist. 3, 807. Hare zoogenaamde wachten of 
lange geplooide rokken en casaquintjes worden 
met japponnen ... en hare kapers met hoedjes 
van stroo verwisseld, Karaktersch. 303 (aO 
1816). 

wagen, znw. ill. Zie de wdbb, - Zegsw. 't Lij kt 
de v u r i g e w a gen wel, van iemand die 
een vuurrode japon aan heeft (Zaandam). In 
verschillende andere streken gelooft het volk 
dat er nu en dan 's avonds een gloeiende, luid 
ratelende wagen door de lucht rijdt (de wagen 
van Wodan); aan de Zaan is alleen deze uitdr. 
nog een spoor van dat overoude bijgeloof. -
J ij z u I t mee 0 p Jan T Ih u i s b I ij f s w a
'g ent j e, gezegd tot een kind dat niet mee 
mag, dat thuis moet blijven. V,gl. bij HARRE

BOMEE 1, 353: "Het is van Jan-blijf-thuis"; zie 
ook ZELWAGEN en BILWAGEN. - V:gl. verder de 
samenst. HOSSE-, MIS-, PORTEL-, SCHAF- en 
STOFWAGEN. 

wagenbint, znw. onz. Lang, dik touw, om de 
ponder op de volgeladen hooiwagen vast te 
binden. Men slaat er daartoe voor en achter 
een touw over, en drukt het hooi in, tot alles 
vast ligt. De beide touwen onderscheidt men 
als voor- en achterbint (zie aldaar). 11 

Nou zelle we er eerst 'et wagenbint omdoen, 
en den (dan) wegrijje. Jonges, nou hebben we 
de wagen'binten vergeten! 

wagenschotzager, znw. m. Houtzaagmolen die 
voornamelijk wagenschot zaagt. 

wak (I), znw. onz. Meerv. wak ken en 
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wak e n. Gat in 't ijs; zie de wdbb. 11 Pas op 
de waken. - Versoheide arresleede geard ... , 
konde wel eerder gedaan geweest zijn, maar 
door de waaken op sommige plaatse is dit ver
hindert geworden, Journ. Jacob Honig, 2 Jan. 
1795. Door 't AssendeIver veld weder thuis, 
dog allerwegen zeer veel waken, besonder in 
binneveld, Hs. (aO 1738). Mooy ijs, maar veel 
waken, idem. - Zegsw. Iemand in het 
wak I e i den, hem er in laten lopen, van de 
wal in de sloot helpen. - VgI. WAKIG. 

wak (11), bnw. Vochtig; inzonderheid van granen 
en zaden. 11 Wakke bonen (die niet goed ge
droogd zijn). As de groene orten (erwten) je 
wak thuis bezorgd worre, ken ik niet oppassen 
dat ze niet schimmelen. (Het weer was) zeer 
nadt ... , dat voor dees tijt in den ost (oogst) 
sleght en wack saet en graen voortbraght, 
Journ. Caeskoper, Oct. 1682. - Zo ook elders; 
volgens VAN DALE ook van het weer: wak 
wee r, nat, vochtig weer. - Twijfelachtig is of 
hierbij ook behoort de wak k e win d van de 
volgende aanhaling; daar die uitdr. thans on
bekend is, hebben we wellioht te doen met een 
sohrijffout voor: wak k ere win d. 11 (Wjj 
V'oeren) met groote moeyte van wegent Is, also 
tY vol grondtijs gingh, en vroor met een 
wacke wint al uyten osten, Journ. Caeskoper, 
16 Febr. 1685. 

wakig, bnw. Vol wakken. De vorm is thans door 
wakkig verdrongen. Zie WAK I. 11 Men eoste 
met gemaek ... ov(e)r de Zaen gaen, doch op 
veel plaetsen wast wakigh, Journ. Caeskoper, 
19 Nov. 1689. 

wakker, bnw. Zie de wdbb. - Ook van de wind. 
Fiks, stevig. 11 Een wackere coelt, Journ. Caes
koper, 19 Apr. 1669. Een wackere S.W. w(int), 
graauwe loght, aid., 14 Juni 1669. 

wal, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. Van 
d' ie n e wal in d' a à r e, van 't ene uiterste 
in 't andere. - Ook: een planken kaai langs 
het water, soms over de gehele breedte van 
het erf, soms slechts enige planken breed en 
omtrent 1 V2 m lang. Deze wal wordt gebruikt 
bij het vaten wassen en goed spoelen. VgI. 
BOENWAL en WALSTOEP. Evenzo elders in N.
Holl. (BOUMAN 113). 11 Ik heb de emmer op 't 
walt je staan lêten. Zie nog een zegsw. op 
SCHUUR, en vgI. BODS-, FLORS-, HANG-, ONDER-, 

SCHOT-, ZAKWAL. 

Walbuseh, znw. onz. Naam van een stuk land 
in het Noordend te Krommenie. VgI. BUS 1. 
11 't Walbuseh, Polderl. Kromm. (aO 1665), 
fa 24. t'Walbos, idem (aO 1680), fa 14. 

walhaak, znw. m. Zeker landbouwgereedschap. 
Een haak met drie tanden, waarmede de wal 
van het land wordt opgehaald. Hetz. als hein
haak; zie aldaar. 

walhuis, znw. onz. Een klein gebouw aan de 
walkant. 11 Langs de sloot te maken eene wal
schoeijing, en twee wa~huizen met in ieder 
2 secreten en walstoep met wasdhbanken, Hs. 
bestek (Wormerveer, aO 1861). 

wak - wamelen 

wallen, zw. ww., trans. De wal van het land 
opmaken, door de slappe kant af te steken en 
op het land te halen en de sloot van ruigte te 
reinigen (Jisp). Synon. halmeren, heinen. 11 

Dat stuk land is niet 'ewald. Ik heb me hooi
land nag vergeten te wallen. 

wallig, bnw. Van kinderen. Op het waUetje 
lopende spelen, gaarne aan de walstoep zijnde. 
Zie WAL. I1 Vrouw, denk je er om, dat je 
kinderen zo wallig benne? ze kenne wel te 
water raken. 

Wallingakker, znw. m. Naam van een stuk land 
te Krommenie, in het Noordend. Thans naar 
tbet schijnt onbekend. 11 De WaIIingacker, Pol
derl. Kromm. (aO 1665), fa 42. 

Wallingsloot, znw. vr. Naam van een vaarsloot 
in het noordelijk deel van Krommenie. 

walpen, znw. vr. Naar het schijnt vroeger 
wal t pen. Bij molenmakers. De pen of knop 
voor aan de kop van een houten molellas. Is 
de as afgewerkt dan wordt een stuk van de 
wal pen a~gezaagd en het overschietende 
deel bedekt met een metalen k I a p m uts 
(zie aldaar, 2, a). Ook de ijzeren molenassen 
hebben nog een wal pen. 11 Het hooft (van 
de as) lanek een-en-twintich duym, van 't 
voorste roedgat off, behalven die waltpen te 
meten, Hs. bestek watermolen (aO 1634), 
archief v. Assendelft. - Om de "jongen" van 
de molen te foppen zegt men wel: Jongen, 
smeer jij de walpen deris (eens). 

walpoort, znw. vr. De deur op de sloot die de 
walstoep van vele huizen afsluit. 11 Doen de 
walpoort toe: alles s~aat tegen mekaar open. 

walschutting, znw. vr. Bij vissers. De schutting 
van een stelfuik, die bij de wal van het land 
aansluit. Zie SCHUTTING. 

walsen, zw. ww., intr. Zie de wdbb. - D ede u r 
u i t wal sen ook schertsend voor gaan. 11 Ik 
zag 'em de deur uit walsen. Ook trans.: iemand 
de deur uit walsen (hem er uitgooien). 

walstoep, znw. vr. Stoep aan het water om het 
goed te spoelen of de vaten te wassen; meest·al 
een vel'dieping in de wal, om gelijk met het 
water te zijn, waarin men met een stoep van 
een of meer treden afdaalt. Langs de Zaan 
vindt men zowel stenen als houten walstoepen; 
die op de sloot zijn meestal van hout. Bij 
huizen, waarvan het "achterend" op de sloot 
uitkomt, is de walstoep binnenshuis en door 
een deur (de wal po 0 r t) afgesloten. - Vgl. 
flOENSTOEP. 

walzegen, znw. vr. Bij vissers. Een gewone 
zegen, waarmede men op de wal vist. 11 Te 
vissehen met eenige heven, schrobnetten, 
suylen, wal-zegens, beugels, ofte andere dier
gelyke verboden want, Handv. v. Assend. 186 
(aO 1595). 

wamelen, zw. ww., intr. Van jonge vrouwen. 
Voortekenen van zwangerschap vertonen, doen 
vermoeden zwanger te zijn (de Wormer). 11 

Ze wamelt. Vrouwen die wamelen benne be
lust op alderlei ongewone dingen. - Evenzo 



wamelen - wapeling 

in de Beemster (Navorscher 8, 345; BOUMAN 

114). - Vgl. Ned. wee p s, wekelijk, smake
loos, laf, en kw a p s, kw i ps, ziekelijk, wee, 
misselijk, naast Eng. (gewest.) wa p e, bleek 
(Ned. Wdb. IV, 688 op geeps), met Hgd. 
w ab bel n, heen en weer bewegen (van sIappe 
voorwerpen), vanwaar w a b bel i Ig (waarnaast 
q u a b bel n en q u a b bel i g), gewestelijk 
ook wam mei n enz. (v,gl. DE JAGER, Freq. 1, 
855). - Vgl. ook Zaans wiemelen naast 
wiebelen. 

Wammels, znw. Naam van een sloot te Wor
merveer nabij de Kerksloot (adhter het tegen
woordtge station); zie Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 
'Vhans naar het schijnt onbekend. - Vgl. 
't Wam mes als naam van een der polders 
op Tessel. 

wan, bnw. Onvolledig, waar iets aan ontbreekt. 
11 Een wanne zak (een zak met zaad enz., 
waaruit iets genomen is). W~l-je ok 'en glas 
wijn? ik heb toch nog 'en wanne fles (aange
broken fles) staan. - In het Mnl. en bij 17de
eeuwse schrijvers komt wan voor in de zin 
van ledig, ijdel (vgl. OUDE MANS 7, 844). Zie 
verder over het ook elders bekende woord 
FRANCK 1134 op wan 2. 

wand, znw. m.; v'gl. FLAP-AAN-DE-WAND. 

wandbeer, znw. m. Zeker insect. Wants, weeg
luis. 

wandrachtig, bnw. Van molenwieken. Ongelijk 
van dracht; als het ene deel der roede zwaar_ 
der is dan het andere. Zie DRACHTIG. 11 As de 
molen wandraohtig is, ken-i allienig bij harde 
wind draaien. 

wang, znw. vr.; vgl. LOERWANG. 

wangstuk, znw. m. In oliemolens. Een der 
gladde ijzeren platen waarmede de "laad" in 
het blok aan weerskanten is bekleed. De 
wan g s tuk ken vormen met s~aander, jager 
en fonteinijzer de ruimte waarin het zaad ge
perst wordt. - Vgl. de afbeelding in Groot 
Alg. Moolenb. I, pl. 12, waar ze wan g
ij z ers, en Groot Volk. Mooienb. lIl, pl. 4, 
waar ze p I a ten worden genoemd. 

wanhavend, bnw. Bij vissers en viskopers. Van 
haring. Wrak, beschadigd, bedorven. 11 Ik heb 
nag 'en partijtje wanhavende hêring te koop. 
- Evenzo in oudere N.-Holl. keuren wa n
ge h a ven d. 11 Dat de Haringh-koopers van 
alle wangehavenden Haringh, ende die by de 
Keurmeesters voor quade ofte wracken Ha
ringh ghekeurt sal werden, sullen korten soo 
v01ght ... , Handv. v. Ench. 222 a (aO 1613). -
Het woord komt van h a ven e n in de oude 
bet. van behandelen, verzorgen (Mnl. Wdb. 3, 
187) en beduidt dus eigenlijk niet goed behan
deld, verwaarloosd. Vgl. WANHAVENlG. 

wanhavenig, bnw. Haveloos, slordig. Zie WAN

HAVEND. 11 't Is 'en wanbavenig schepsel. Wat 
ziet die boel er wanhavenig uit. - Ook elders 
bekend (VAN DALE). 

wankel, bnw. Zie de wdbb. - Ook van ijs. On-
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betrouwbaar. 11 Die Moscoviters (van het ge
volg van Tsaar Peter) ... oeffenen haer ... 
dapper om het schaetsrijden op het ijs te 
leeren, . .. en vermits sy somtijds sulcx on
voorsichtigh op wanokel ijs deden, 800 sijn 
oook wel eenige van deselve tot den hals toe 
in het warer gevallen, Journ. Nomen. 8 Ditto, 
S. w(int), doyende, was ie in Compaghnie nae 
de Wijck op seaetz, dogh wanekel ijs, Journ. 
Caeskoper, 8 Dec. 1696. 

wan lustig, bnw. Geen trek in eten hebbende, 
zonder eetlust. 11 Ik ben wanlustig. - Zo ook 
elders; zie VAN DALE. 

wanraad (met klemt. op wan), znw. m. Daar
naast wan ree d. Wanhoop (Assendelft). 11 

Ik was al 'en paat dagen bang, dat me hooi 
broeide, maar eindelijlk greep de wanreed me 
an, en ik zei: "haal de graaf maar, want we 
gane an 't spitten". 

wanradig, bnw. Daarnaast wan r ê di g. Wan
hopig (Assendelft). Zie WANRAAD. 

wanstuur, znw. Baldadigheid, onordelijkheid. 
'Jlhans verouderd. 11 Item, dat niemandt, 't zy 
J onck ofte Oudt, hem sal vervorderen, des 
Avonts ofte by nacht, langs de straet van 
Wormer eenige liahtveerdige Liederen te sin
gen, roepen ofte krijten, ofte eenigh wanstuer 
of moedwilligheyt te bedrijven, mede opte 
hooghste boete als vooren (keur v. Worm er, 
aO 1661), LAMS 635. 

want (I), znw. onz.; vgl. SCHUTWANT. 

want (II), voegw. Daarnaast wen t, en zeer 
zelden ook wan g t. Zie de wdbb. 11 We moete 
gien zier thois brenge; went den (dan) zou het 
net weze, ovve we zoo veu! ehad had de, datte 
we het niet op konne, Sch. t. W. 279. 

wanthaffer, znw. m.; zie HAFFEN. 

wantmenner, znw. m. Hetz. als wanthaffer; zie 
MENNEN 1. 

wapelen, zw. ww., intr. De stoep schrobben. 
Zie WAPELING. Weinig gebruikelijk. 11 De meid 
is an 't wapelen. 

wapeling, znw. vr. Hete zeepsop. 11 De beds
vakken (bedstede) met wapeling doen. In de 
schoonmaak ruikt 'et hele huis nê de wape
ling. Kind, bran-je niet an die hete wapeling. 
Dat niemant van die geene die ontrent het 
kerckhoff woonen en sal vermogen eenige 
wapelingh, water off ander vuyligheyt op de 
goten vant kerckhoff te lossen off uyt te 
gieten, Hs. keur (aO 1660), archief v. Assen
delft. - Evenzo in geheel N.-Holl., soms ook 
in de vorm waf e li n g en wam e I e m (DE 

JAGER, Taalk. Magaz. 3, 515; Navorsclwr 4, 
123 en 7, 321; BOUMAN 114; Taal- en Letterb. 
2, 65; O. Volkst. 2, 176). 11 Voorts sal hem 
niemant vervorderen eenige Wapelingh, vuyl 
Water, ofte vuyligheyt, om ofte by de nieuwe 
Bomen te gieten (keur v. Akersloot, aO 1661), 
LAMS 488. Heete wapeling, N. VAN FOREEST, 

Beleg. v. Alkm. 100. Het woord behoort bij 
Ofri. wapul, wapel, wepel, water (VAN 
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HELTEN, Aofri. Gramm. § 26, A. 1; HAL

TIERTSMA 678; KOOLMAN 3, 511). - V;gl. WA

PELEN. 

wapperen, zw. WW., intr. Zie de wdbb. - Ook: 
Heen en weer vliegen, drukte maken, stoeien. 
11 Kinderen, niet zo wapperen! me hoofd loopt 
om! - V,gI. GEWAPPER. 

war, znw. vr. - 1) Verwarring. Zie de wdbb. 
Eertijds ook: d e war 'Z 0 e ken, verwarring 
zoeken te stichten. 11 Want van de beste onder 
den hoop, van dese die de war sochten, seyden 
de Soldaten niet van nood' te hebben, (SOETE

BOOM), N.-Holl. Ontrust. 135. 
2) Bij timmerlieden, kuipers enz. Kwast, 
kronkel, in stukken hout van het worteleind 
van een boomstam, die te kort bij de grond is 
afgezaagd. Deze war ren zien er uit als ver
warde, dooreenlopende figuren. VgI. WARRIG. 

!' Er zitten warren in dat blok. 'Et stuit op 'en 
war. - Evenzo in de Bijbel van 1477 (aange
haaId bij OUDEMANS 7, 869): Een cromhout 
ende vol warren. 
3) Bij vissers. Een kunstmatig vervormde plek 
in het water, waarheen de vis wordt gelokt en 
waar fuiken of netten worden gezet. - Zo ook 
elders in N.-Holl. 11 Alle dese benoemde War
ren (die in de Wateringrh toe-gelaten worden) 
sal men moghen bevisschen met soo veel ende 
soo nauwe Fuyoken, als 't ·den geenen, die de 
Visscherye van 't Grootslagh ghepacht sal 
'hebben, gelieven sal; maer geen S~uyt-fuycken 
te setten verder dan ses roeden van de Warren 
... ende suIIe... de Schut-deuren van de 
Warren soo laegh geleyt moeten worden, dat 
men met geladen Schuyten daer door ende 
over varen magh, Handv. v. Ench. 345 b; op 
bI. 345 en 346 nog herhaalde malen, ook in 
de samenst. war I u y den, houders of pach
ters van warren, en war f u y c k. - Soms 
schijnt het woord ook gebezigd te worden in 
de zin van st 0 e p, uitstekend hoofd in het 
water (zie aldaar). 11 Item die warren allanghes 
die gou sullen wesen seven voeten wijt, ende 
die blintpalen daeruut ende die wersen boven 
water te houden, op een boet van drie scelIinc 
(keur v. Sybekarspel, 15de e.?), Wfri. Stadr. 2, 
327. - VgI. ook ,,'het War" nabij W:adwaai op 
de Kaart v. d. Uytw. SI. 6. 

waren, wederk., zw. ww. Zich wachten, zich 
hoeden, oppassen. In de uitdr. wa a r je! als 
waarschuwing. - Zo ook bij oudere schrijvers 
hem war e n; ook in het Mnl. en tegenwoor
dig nog in dialecten (zie b.V. MOLEMA 477 en 
GALLÉE 51). 

warentig (uitspr. wárentach, met ,hoofdtoon op 
ren; daarnaast varentach), bnw. en bijw. Waar
achtig. I1 't Is warentig waar. Ja verentig! deer 
heb-je hullie ok. - Evenzo elders in N.-Holl. 
in Gron. (MOLEMA 477), Oost-FriesI. (KOOL MAN 

3, 513), enz. - EveIl!Zo ,bij BREDERO we r e n
tel ij k (OUDEMANS, mdb. op Bredero 483 
vlg.; NAUTA, Aant. op Bredero, § 26 a en 39 
Opm.). 

wapeling - warsig 

waring, znw. vr. - 1) Wandeling. In de thans 
'Verouderde uitdr. i n de war i n g, gewoonlijk. 

11 Dirck J acobsz. Oetger ,ghenoemt in die 
waeringhe (W,estzaanden, aD 1589), Priv. v. 
Westz. 131. - Ook elders in N .-Holl. in de 
16de en 17de e. zeer gebruikelijk; vgI. b.V. 
OUDEMANS 7, 868 en Wdb. op Bredero 478. 
2) Meerv. war i n g s. Op binnenvaartuigen. 
Het gangpad langs de boorden van het schip, 
tussen de uitstekende scheepsboorden en de 
rijswarings; gangboord. Zo oOik elders (v. LEN

NEP, Zeemans-wdb. 257; WINSCHOOTEN, See
man 347; Ned. Wdb. IV, 242 op ga n g
war i n g). - Zie verder LEGWARING, RIJS

WARING. 

warm, bnw.; zie een zegsw. op BOER, en V1gl. 
War m e-b ie n en-ij s op IJS. - Te Oostzaan 
ook uitgesproken wàrm. - Zegsw. Met een 
warme pankoek ergens heen gaan, 
iets dat men heeft horen zeggen dadelijk aan 
de betrokken persoon gaan oververtellen. 
Zie nog een zegsw. op PAPPEN. 

warmen, zw. ww., vgl. BEWARMEN. 

warmoes, znw. vr. Gewoonlijk in de vorm 
war rem 0 e s. Daarnaast k 0 0 I war moe s. 
Zeker thans in onbruik rakend gerecht. Witte 
kool en gort door elkaar gekookt met spek of 
vlees en verse worst. 11 Warmoes die goed is, 
word gekookt van 2 Mengelen Melk, 1Vz 
groote witte ~ool, Vz kop haverdegort en 1/2 
pond Tarwenmeel; 't vlees en worst is na elks 
verkiezing, Advers. Oostwoud, fO 1081. - Zie 
een zegsw. op WATER. 

warreep, znw. m. Bij vissers. Viswant dat ver
ward is geraakt; warnetten. VgI. REEP I. -
Reeds in de middeleeuwen. 11 Item bi Jacob 
Wiegher van warreep van haringnetten, die in 
der ,zee ghevonden worden ende an quamen 
ter Wijc, Rek. d. Graf. v. Hall. 2, 276 (aO 
1343). 

warrig, bnw. - 1) Van mensen. Onhandelbaar, 
koppig, twistziek. Van war ren, twisten. 11 

Wat ben-je weer warrig; er is niks met je te 
beginnen. Van rooie kool wor-je warrig (men 
gelooft nl. dat het eten daarvan die uitwerking 
heeft). - Ook overdrachtelijk van dat wat 
war r ig maakt. 11 Die drank is warrig (kop
pig). - Evenzo elders in N.-Holl. en in Gron. 
(MOLEMA 422 a). Ook bij de t 7 de-eeuwse Am
sterdammers. 11 't Is maer die vant kraoke1en 
den meesten hoop het, en vant warrighe volck 
den meesten loop het, dat is dan de beste man 
(t.w. onder de advocaten), COSTER, Teeuwis de 
Boer, vs. 939. 
2) Van hout. Kwastig. Van war, kwast; zie 
WAR 2. 11 Dat hout is warrig (als het moeilijk 
verwerkt kan worden, daar het bij het kloven 
in een andere richting scheurt dan men bedoelt 
en bij de warren afbreekt). Zuk warri.g hout 
ken ik niet glad schaven. Ik heb liever waan 
as warrig hout. 

warschip, znw. onz.; zie WARSKIP. 

warsig, bnw. Weerzinwekkend, vies, morsig. 



warsig - Wasselik 

Synon. waan. 11 Wat ziet dat beest er warsig 
uit. W:at 'en warsig kind. Schei uit mit die 
warsige praat. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 114). - Vgl. voor de verwante 
woorden: FRANCK 1139 op war s. 

warskip, znw. onz. Daarnaast was ski p en te 
Assendelft war s kop; vroeger ook wa r
ska p. Een bezoek van enige dagen. Alleen in 
de uitdr. tew ars kip g a a n, 'k r ij gen enz., 
uit logeren gaan enz. Synon. wars kippen. Het 
woord is de Fri.-Holl. vorm van wa ar d
sc hap. 11 Ik gaan van de winter te warskip 
bij me tante in Aimsterdam. We krijgen volk 
te warskip. Ik was veertien dagen te warskop 
bij me vriendin. (Wij) hadde tot Gijs J. te 
war(s)cap gew(eest) en quame nu thuys, Journ. 
Caeskoper, 17 Febr. 1680. Ie Sept. nae Alk
maer getrocke te werscap, aId., 1 Sept. 1682. -
In de I7de e. vindt men het woord ook ge
bruikt voor de logeergasten zelf. 11 Alsoo is 
wederom Hollandt ontlast van dat raare en 
kostelijcke warsohip (t.w. Tsaar Peter en zijn 
gevolg), Journ. Nomen. - De eigenlijke bet. 
van het woord is onthaal, feestmaal; vgl. b.v. 
HADR. ]UNlUS, Nomencl. 61 a: "Epulum, B(el
gice) Warschap, groote heerlicke maeltijt, de 
Gulde, groot banquet", en zie enige voor
beelden uit de middeleeuwen en later in Taal
gids 1, 303 vlg. en bij OUDEMANS 7, 824, 828 
en 931. Daar men voor zulk een w a ar d
sc hap meestal een of meer nachten moest 
overblijven, is het verklaarbaar, dat tew a r
ski p g a a n logeren is gaan betekenen. In 
het Oosten van ons land is war s c hop, 
was s c hop, nog gebruikelijk in de zin van 
feestmaal, bruiloft, soms ook van hezoek (vgl. 
DE ]AGER, Archief 1, 366; GALLÉE 51; MOLEMA 

466). - Te war ski p is in geheel N.-Holl. 
gewoon (zie DE JAGER, Taalk. Magaz. 3, 515; 
BOUMAN 114). - VgI. WARS KIPPEN en WAR

SKIPPER. 

warskippen, zw. ww., intr. Daarnaast wa s
s kip pen. Enige dagen te gast zün, logeren. 
Zie WARSKIP. 1I Ik heb drie dagen bij Neeltje
moei te warskippen 'eweest. - Evenzo elders 
in N.-HoII. (Taalgids 1, 303; BOUMAN 114). 

wars kipper, 21nw. m. en vr. Daarnaast wa s
s kip per. Logeergast. Zie WARS KIPPEN. 1I We 
hebben waskippers 'ehad. - Evenzo in geheel 
N.-HoIl. (Taalgids 1, 303; BOUMAN 114). 11 

Een warschipper van drie dagen begint te stin
ken (d.i. dan gaat het mooi er af en wordt het 
tüd van vertrekken), BOUMAN, t.a.p. - Zo ook 
hier en daar elders. 11 AI weder geen lust om te 
schrijven: anders zou ik van daeg den tijd wel 
,hebben om dat mijn warschippers uit zijn (uit 
een brief van F. van Lelyveld te Leiden, aO 
1767), Brieven aan R. M. van Goens 1, 217. 

wartel, znw. m. Daarnaast soms wor tel 
(uitspr. wàrtel). Een langwerpig blokje hout 
met een gat om het touw door te steken aan 
elk der beide uiteinden. Men bevestigt een 
war tel aan een touw (b.v. dat waaraan een 
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schaap of geit te grazen wordt gezet) om te 
voorkomen dat daarin een kink of draai komt. 
Ook het spanhout, waar het hengeltouw in de 
koestal dOOfogaat, heet aldus. - Het woord is 
evenzo aan boord van schepen gebruikelijk 
voor een draaiende schakel enz. in een ketting 
of talie (zie PILAAR-MOSSEL, Het Tuig 75; VAN 

LENNEP, Zeemans-wdb. 257), vanwaar ook de 
samenst. war tel obi ok, war tel h a a k enz. 
- Reeds in de middeeuwen in N.-Holl. bekend. 

11 Van VIII wartelen, tafelen mede op te han
ghen v sc. lIIl d., Rek. v. Egmond fa 31 ra 
(aO 1388). - War tel is waarschijnlijk een 
Friese vorm; vgl. FRANCK 1139. 

warvel, znw. m.; zie WERVEL. 

was, znw. vr. Zie de wdbb., die aan het woord 
het onz. geslaoht geven. 11 Zet de tafel maar 
goed in de was. - Zo ook elders in Holl. -
Vgl. KNOKKEL WAS. 

wasbord, znw. onz. Bij de papiermakerij. Een 
schuif, die in de maalbak wordt gezet, wan
neer de papierstof genoeg gewassen is en men 
dus het wassen wil doen ophouden. Vgl. Groot 
Volk. Moolenb. I, pl. I, pl. 18 (wasserij). 

wasschabel (uitspr. wasskábal, met hoofdtoon 
op was), znw. vr. Daarnaast was s c ham e 1. 
De houten driepoot waarop de wastobbe wordt 
gezet. Zie SCHAMEL 1. 

wastommet, znw.; zie TOMMET. 

waskip, znw. onz.; zie WARSKIP. 

Wasselik, znw. Naam van een stuk grond, groot 
omstreeks 6000 roeden, onder Assendelft, 
buitendijks, en toebehorende aan verschillende 
eigenaars. I1 Hij ,heb ook nog 'en stuk weiland 
in de Wasselik. - Die gerechte helft vande 
wasselijck, Polderl. Assend. I fa 25 ra en 26 
1'0 (aO 1599) Die wasseIijck, aid., fa 40 rO. 
Vo1cht nu de WasHck ende is altemael nest
lant (nes/and); . .. ende is lest (de laatste eige
naar) op de waslick, Maatb. Assend. (aO 1635). 
- Vgl. 0 s s e I i k als landnaam in de buurt 
van Egmond (aO 1358). 11 Hem I stuc in osse
lic, Hs. v. Egmond B, fO 4 ra. Item die made 
in oslic, ald. fa 10 va. - Omtrent de oorsprong 
der benaming Was s e I i k is niets bekend. 
Daar het nes land en dus laag en vochtig land 
was, zou de naam echter kunnen samenhangen 
met Ofri. w ä s e, modder, slijk, bij GIJSBERT 

JAPICX en als naam van een buurt te Leeuwar
den w e ase, w re s e, waarvan Ofri. w ä sic h, 
Fri. we a s i g, slijkerig; Mnl., Vla. wa z e, 
vochtige aarde, grasveld, Ohd. was 0, enz. 
(zie verder FRANCK 1140 op was e m). Dat 
het woord ook in N.-Holl. bekend is geweest, 
'blijkt uit het ww. wa zen en u i t wa zen, 
dat in West-Friesl. hier en daar gezegd schijnt 
te worden voor de modder ell slijk uit een 
schuit doen, b.V. na het baggeren (een schuit 
uitwazen; we moeten nou weer es wazen); vgl. 
ook sc h u i t w a zen in de zin van haggeren, 
modder uit de sloten trekken, in W.-Friese 
keuren, b.V. Wfri. Stadr. 2, 261 (Grootebroek, 
15de e.) en Handv. v. Ench. 390 a (aO 1622); 
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vanwaar sc h u i t wa z e r, baggerman, b.v. 
Handv. v. Ench. 333 a (aO 1657). 

wasseo (I) (uitspr. wassa), st. en zw. ww. (wos, 
'awossa naast wasta, 'awassa). Zie de wdbb. !I 
Ze was de vaten. Je hebbe je handen niet 
'ewosse. - Evenzo elders in N.-Holl. was, 
'ewosse; hier en daar Cb.v. te Winkel) ook 
'el1'oske. Zo ook bij de 17de-eeuwse Amster
dammers; zie b.v. BREDERa, Spa. Brab. vs. 88: 
"Sy was de bootsluy heur hembden, en de 
klieren (kleren) voor de luy", en SPIEGHEL (ed. 
VLAMING) 279: "Een ongewosschen mond". 
Vgl. ook VAN HELTEN, Mnl. Spraakk. § 175 e. 
- Eveill'io in Friesl. was k e, wosk, wosken, 
en in het Oost-Fri. wusk, wusken (KOOLMAN 
3, 520). 

wassen (11) (wos en wies, 'awossa), st. ww. 
Groeien; zie de wdbb. 11 Me vlareboom (vlier) 
was zoo hoog, dat ik 'em maar wet 'esnoeid 
heb. 't Gras is hard 'ewossen. Wij hadden 12 
jongen (van muizen) die nog kaal en blind 
waaren en 1 die omtrent half ,gewassen was, 
Advers. Oostwoud, fO 895. De Riet-speeren, 
ofte Riet-halmen, die gemeenelijks in de laage 
Landen en Veenen veel wassen, als se nu noch 
doen, SOETEBOOM, S. Arc. 381. Alsoo hy niet 
ontkent dat 'er veele (Berken-boomen) gewas
sen hebben, en seer weeldig groeiden, aid., 
382. De Ventschuiten van West-Saardam, over 
de driehondert jaren tol-vry gevaren hebbende, 
wassen tot het grootste getal, aid., 642. -
Zegsw. Je moe t ni e t den ken, dat 'e t 
gel d m e b ij der u g 0 p was t, dat ik er zo 
gemakkelijk aan kom, dat ik overvloed heb 
van geld, gebruikelij'k naast de ook elders be
kende uitdr.: het gel d g roe i t mij ni e t 
op de rug (Ned. Wdb. IV, 1062). - De 
vormen wos en 'ewossen worden ook 
elders in N.-Holl. Igehoord. Evenzo vindt men 
ze bij 17 de- en 18de-eeuwse Hall. schrijvers; 
vgl. b.V. NAUTA, Aant. op Bredero, § 108, en 
DULLART, Oratyn en Maskariljas 79 ("Ik heb 
van een eikeboom ... een brave tak gekapt, .. . 
daar ik... van heb g,emaakt een stok, .. . 
't een ent wat dunder, juist zoo alsse is voort 
gewassen"). - Vgl. OMGEWOSSEN. 

wasser, znw. m.; vgl. GLAZEWASSER. 
wasskip, znw. onz.; zie WARSKIP. 
wasstommel (uitspr. wasstàmmal, znw. m. Was

machine; beweegbare gesloten ton en een 
standaard, waarin de was heen en weer ge
stommeld wordt. V:gl. STOMMELEN. 

wat, vnw. en bijw. Daarnaast wet. Zie de 
wdbb. 11 Wet wil-je van me? Nou, dat zou ok 
wet! 'Et duurde wet lang. - Als alleenstaand 
vraagwoord ook wel wat t e. 11 "Hoe laat is 
'et?" "Watte?" "Hoe laat dat 'et is." Zo ook 
bij de 17de-eeuwse Amsterdammers (zie VAN 
HELTEN, Vondel's Taal, § 133), en nog in 
Hall. en het Stad-Fri. 

water, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 't Was 
o fik wat e r zag bra n den, 't was of ik 
een wonder zag gebeuren, zo verbaasd was ik. 

Wasselik - Watering 

- Wat e r b ree k t d ij ken end am men: 
as 'e t 0 ver je har t sla a t, be n-j e do 0 d 
(waarsohuwing om niet te veel water te drin
ken). Vgl. bij HARREBOMEE 1, 119: "Het water 
is 'gevaarlijk in de maag; het steekt dijken en 
dammen door". - Water op je warre
moes en met blote bi enen na bed 
(als sohertsende !bedreiging voor kinderen, 
evenals: Pas op, of ik zeI je neus tussen twee 
oren zetten). - Zie verder: 'k rap wat erop 
KRAP lI,het nar e (of b r u i n e) wat erop 
NAAR 11, en ui ten wa ter op UIT. - Vgl. de 
samenst. DRANGWATER, ONDERWATER, PET
WATER, POLDERWATER, SCHUTTELWATER, als
mede WATERTJE-PUTTEN en de met WATER- be
ginnende woorden. 

waterbalk, znw. m. Op een binnenIVaartuig. De 
balk die de opening van het ruim van achteren 
afsluit, gelijk dit van voren door de zei/balk 
geschiedt. Synon. achterbalk. 

waterbol, znw. m. Waterbrood, bol die met 
water gebakken is. Zie BOL I, 1, en vgl. 
MELKBOL. 

waterbord, znw. onz. Meestal in het meerv. 
wat e rba r den. - 1) Aan huizen. De over 
de windvering gelegde planken, waarlangs het 
regenwater afdruipt op de pannen. 
2) Aan molens. De van boven langs het riet 
van het molenlijf aangebrachte planken, even
eens voor het afwateren. Ze zijn meestal groen 
'geschilderd, terwijl de kuip wit is. 11 Noch 
salmen boven onder de kuyp in yder velt een 
waterbart maken, aende blockceels met klam
pen gespyckert, om overt riet heen te wateren; 
die selve sullen van plancken syn, die be
quame diokte ihebben,breet sesthien duym, 
Hs. bestek watermolen (aO 1634), archief v. 
Assendelft. - Vgl. Groot Volk. MooIenb. 11, 
pl. 3. 
3) Op SChepen. Planken op het scheepsboord, 
die weggenomen kunnen worden om het water 
te laten weglopen. Zo ook elders (WITSEN, 
Scheepsbouw 515 a). 

waterilp, znw. m.; zie ILP. 
Watering, znw. vr. Naam van een vaarwater 

beoosten en bewesten de Zaan, dwars door de 
vroegere bannen van Oostzaanden en West
zaanden, in beide evenwijdig lopende aan de 
Gouw. Verschillende stukken van de \VÎest
zaner Watering dragen afzonderlijke namen, 
t.w. de Kromme Wa tering (onder Wor
merv,eer), de Middel-Watering, de 
Nieuwe Watering (onder Zaandam), de 
Zuider-Wa tering (idem); vgl. Kaart v. d. 
Uytw. SI. 12. De oudste vermelding is van 
1479: Twee campkin lants gelegen in den 
zelven ban (van Westzaanden) op die wate
ringhe ... , streokende mit dat oosteynde op de 
wateringhe, GONNET, Zijlkl. 212. De Watering 
onder Oostzaanden wordt genoemd bij LAMS 
677 (aO 1624) en 708 (aO 1626). - Vandaar 
ook Wat e rin g(s)b reg, bnug over de Wl2te
ring (te Wormerveer, Zaandijk en Oostzaan). 



Watering - weeg 

- Verder ~n de naam van stukken land die op 
de Watering liggen. 11 De Wateringkamp (te 
ZaandiJk), Polderl. Westz. V f 381 (begin 
18de e.). - In geheel Holl. is Wat e rin g en 
Wet e rin g als naam van vaarten gewoon. 

waterlelie, znw. vr. Zekere plant. Lis, iris 
(OUDEMANS, Flora 3, 157). Synon leeuwebek. 
- Elders verstaat men onder wat e r I e I i e 
een andere plant, Nymphaea alba, die in zoet 
water leeft en dus in de Zaanstreek niet voor
komt. 

waterlijst, znw. vr. Op een binnenvaartu1g. De 
balk die van voren langs het paviljoen of 
achterdek loopt. 

waterpog, znw. vr.; zie paG. 

waterschepper, znw. m. Eer,tijds als benaming 
van een spuitgast belast met het scheppen van 
water; zie een voorbeeld op KRINGSLUITER. 

waterstoep, znw. vr. Hetz. als walstoep; zie 
aldaar. " Alle diegeene, die enige Huysen ofte 
Molens aen den Twisch-d)'khebben staen, ende 
haer opgang hebben ofte neemen op deselve 
Twisch-dyk, sullen geene waterstoepen, op_ 
scheep in gen, kaeijen, afloopen of aenvaerten 
mogengebruycken, of ... , Handv. v. Assend. 
224 (aO 1659). Rem Pietersz. zijn waterstoep 
verbeteren, Hs. (aO 1731), archief v. Jisp. 

watertje-putten, watertje-put dGen, benaming 
van zeker kunstje bij het tollen aan de water
kant. De tol wordt dan bij het zetten zo ge
worpen, dat hij het water raakt, maar bij het 
terughalen toch op de wal komt te staan. 

watertooi, znw.; zie TOOI. 

watervers, bnw. Daarnaast wat e r var s. Fris 
door het water. Als met schoonmaaktijd alles 
(droogstokken, planken, kastdeuren enz.) 
wordt ondergedompeld, zegt men wel spottend: 
Klis, klas! Is 't niet schoon, 't is watervers! 

Watervliet, znw. m. Naam van een water te 
Warmer. - Vgl. VLIET. 

waterzontje, znw. onz. Waterige zon, die te 
midden van regenbuien even door de wolken 
breekt. " Van tijd tot tijd sohijnt er nog zo'n 
waterzontje. 

wauwelen, zw. mw., intr. Meestal in de ook 
elders gewone bet. van zaniken, kletsen (zie 
DE JAGER, Freq. 1, 872 vlg.), vanwaar ook het 
znw. wa uwe I voor kletskous, babbelaarster, 
doch in de Wormer in de zin van leuteren, 
treuzelen, dralen. 11 Wat hebben die 'kinderen 
weer lopen wauwelen, dat ze nou pas uit 
school thuis kommen. - Vandaar ook: zij n 
t ij d ver w a u we I e n, verbeuzelen, en een 
wa uwe 1 a a r, iemand die talmt en zijn tijd 
verleutert. - Evenzo elders in N.-Holl. (Navor
scher 8, 345; BOUMAN 115; DE JAGER, t.a.p. 
873), in Utrecht en Friesl. - Ook bij I eu t e
ren en t a I men vindt men deze zelfde over
gang van betekenis. 

web, znw. onz. Daarnaast wob. Stuk, rol van 
enig weefsel, inzonderheid linnen. 11 Me 
moeder >bad altijd 'en wob linnen in huis om 
hemden van te maken. 15 Servetten, 2 tafel-
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l~kens, 3 wobbe linnen, wat hoeken in soorten 
enz., Hs. boedelscheiding (Koog, aO 1755), 
Zaan!. Oudhk. Een web linden, groot 25 Y2 
ellen, Hs. invent. (Jisp, aO 1730), provo archief. 
- Web is ook in de algemene taal gebruikelijk 
(Staten-Bijbel, Jes. 38, 12 en 59, 6; R. VIS

SCHER, Brabbelingh 94 (zie op ROOF), HUYGHENS 

(ed. 1672), 1, 142, enz.; zo reeds in de middeL 
eeuwen: Item nooh een webbe van XLI ellen, 
die elle lil st., een duet min;... item van 
comen (koopman) Hert twee webbes gecoft, 
die eenen van XLVI ellen ... ende dat ander is 
XXIII ellen, Hs. rekening (Egmonder abdij, aO 
1427), Rijksardhief; zie verder WEILAND, en 
vg!. bij SOETEBOOM, Ned. Schout. 586: ,,>bet 
web sdheren" in overdr. toepassing. De vorm 
wob is Fries (vg!. EPKEMA 542; HALBERTSMA 

700) en nog ,in de Z.W.-hoek van Friesl. ge
woon. 

weder, znw. onz.; vg!. WEER I. 
weduwnaar, znw. m.; zie WEEUWENAAR. 

weed (weet?), znw. Ook in veI'kl. wee die 
(wee t je), waarnaast wa a tie. Benaming 
van sommige stur~ken nesland, buitendijks, in 
Buitenhuizen onder Assendelft. 'JIhans onbe
kend. 11 Een perceellandts genaemt het waet
ghen (in Buitenhuizen), Hs. U. 19, fO 232 rO 
(aO 1581), provo archief. Dvuyterdijck van de 
groote weed van Guyerte Moeyen erffgen, 
Polderlegger Assendelft. I fO 3 rO (aD 1599). 
Tc1eyne weedtgen, aid. fO 3 rO. Die weed van 
Keysen'Ven, 2162 (roeden), aid., fO 11 VO (aD 
1599). Havick Gerritses weduwe, de weedt, 
een Kayseven, Maatb. Assend. (aD 1635). 
Genaemt Tweetge, aid. - Omtrent de juiste 
betekenis van het woord is niets zekers be
'kend; ook staat niet vast, of de slotletter een 
d of een t is. Dat wee cl hier de ook uit 
andere dialecten bekende bijvorm van wei d, 
weide (zie aldaar) zou zijn, wmdt onwaar
schijnlijk door de ééns voorkomende vorm 
"waetgihen", die wel niet op een schrijffout zal 
,berusten. Bovendien is mij niet bekend dat 
wee d voor wei d(e) elders in N.-Holl. ooit 
voorkomt. - Even onzeker is echter of de ê 
van het woord een Friese ê is, beantwoor
dende aan Ned. a (vgl. voorw. § 28), en of dus 
vergeleken kan worden Ofri. w ê t, Pri. wie t, 
Ags. w re t, Eng. wet, nat, vochtig. - Samen
hang met wad, ondiepe plaats, en wad e n is 
wegens de vocaal onmogelijk. 

weedas, znw. vr. Daarnaast eertijds wie.ct a S. 
Zie de wdbb. Ii Men doet ooek mee de Koop
manschap van W;jedas, Saenl. Wassende Roos 
28. 

weef schuur, znw. vr. Bij zeildoekwevers. Dat 
gedeelte van de woning waar de wever (huis_ 
wever) zijn werkplaats heeft, waar het weef
touw staat. 

weeg (I), znw. Wand, muur; ,inzonderheid een 
houten wand. 11 Slaan maar 'en spijker in de 
weeg. 't Is zo'n smerig wijf: ze kleeft an de 
weeg. We hebben 'en getrapte weeg in de gang 
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(zie GETRAPT). Verders dit gebouw te digten 
over alle zijden met een weeg van vier delen, 
zwaar 23 streep :bij 28 duim, Hs. bestek (Wor
merveer, 19de ,e.). Soo ist dat de boender
maker die tafel uyt sijn hande rukte en gooyde 
deselve aen stucken, waarop Jacob Corporaal 
een stoel nam engooyde die aan de weeg, 
meede aan stueken, Hs. T. 31, f O 44 rO (W.
Zaandam, aO 1739), provo archief. - Evenzo 
in geheel N.-Holl. en gewestelijk ook elders, 
b.v. hier en daar in Z.-Holl., Zeel., Bra:b., 
Vlaand. (OPPREL 89; WINKLER, Dialecticon 2, 
179; SCHUERMANS 848; DE BO" 1187), reeds in 
de middeleeuwen (DE VRIES, Lekenspieghel, 
Gloss. 681). Zo ook Fri. we ach, Deens v re ,g, 
Zweeds v ä g g, enz.; zie verder FRANCK op 
wee g I u i s. - Vgl. verder BUITENWEEG, WEEG

DEEL en WEEGLUIS. 
weeg (11), znw.; zie WEG. 

weegdeel, znw. VI. Plank, geschikt voor het 
timmeren van een houten wand. Zie WEEG I. 
11 Te koop aangeboden: een partij vloer-, 
zolder- en weegdelen, Advertentie. Aan Jan 
Arents voor twee weeghdelen, Hs. (Oostzaan, 
aO 1673), provo archief. 

weegkanis, znw. m. Bij vissers. Een ronde korf, 
waarin de vis wordt afgewogen. Zie KANIS 1. 

weegluis, znw. VI. Zie de wdbb. - Ook afgekort 
tot wee g j e. 11 Hebben jullie last van de 
weeohies? - Zegsw. Zo breed zitten as 
een wee g I u i s, veel plaats innemen. 

week (I), znw. VI. Zie de wdbb. - Ook voor 
menstruatie, de regels. 11 Ze heb de week. 

week (II), bnw. Daarnaast soms nog wie k. Zie 
de wdbb. 11 Wet (wat) is de grond hier wiek. -
Zie een zegsw. op NEUS. 

weel, znw. vr. - 1) Een door het water in een 
dijk en het daarachter liggende land gemaakt 
gat, braak; Ned. wa a 1. Thans verouderd. 11 

Ende ofte ghebeurde datter een Weel ofte 
Gadt liep in onse voorsz. Zeeburgh,... soo 
sullen alle die Ghemeente malkander die Weel 
helpen opmaecken, Priv. v. Westz. 116 (aO 
1569). Voort offet ghebeurde datter eenighe 
Weelen liepen bij Dijck-breeck, datmen alsdan 
enz., aid., 247 (aO 1588). Die vijff hont landts 
aende weel, Polderl. Assend. I fO 66 rO (aO 
1600). - Zo ook in de samenst. g rond wee 1 
b.v. Priv. v. Westz. 174 (aO 1604). - Weel is 
gewestelijk ook elders bekend; vgl. Ned. Wdb. 
op g ron d w a a 'l. VAN DALE op wa a I en 
KOOLMAN op w ê I en wal d î k. Evenzo zegt 
men in Fries1. wie 1. 
2) Bij uitbreiding ook het uit een weel ontstane 
vaarwater, of de bij een weel uitkomende 
sloot; zie dezelfde ontwikkeling bij bra a k 
(Ned. Wdb. 111, 955). Inzonderheid als naam 
van de brede sloot tussen Westzaan (even be_ 
zuiden de kerk) en de Koog, die officieel de 
Wee I sloot heet. 11 Het spoorboot je op 
Westzaan vaart langes de Weel. - Ook als 
naam van stukken land die daaraan gelegen 
zijn. 11 De Weel (stukje hooiland op de Koog, 

weeg - weeImeester 

verkocht in 1888). - VgI. WEELBRUG en -SLOOT. 

3) Brug over een opening in een dijk, die twee 
sloten verbindt en tot doorvaart dient. De be
naming, oorspronkelijk geldende voor de in de 
dijk gemaakte opening, werd overgedragen op 
de brug zelf (vgl. KLUFT en POMP 1). Aanvan
kelijk met losse, smalle posten (zie POST I, 1) 
gedekt, werden deze later vervangen door 
ophaalbruggen. Thans is de naam alleen nog 
gebruikelijk te Westzaan en Assendelft; de 
welen in de Zaandorpen zijn s I u i zen, te 
Wormer en Jisp spreekt men van ti!. 11 De 
weel van het Watermolenpad; de weel over de 
Watering (op het Guitspad); de weel over de 
Weel, enz. Van Waligjes Weel af tot de 
Nieuwendyok toe, Handv. v. Assend. 205 (aO 
1659). Item, dat alle de WiCelen in de respec
tive weg gelegen, sullen syn voorsien met 
goede sterke steekers, soo hooge als laege, op 
b~hoor1yke forme gestelt, en met goede gladde 
leenen wel vast gemaedkt, en met goede sterke 
vlonders, ten minsten breedt drie voet en vier 
duym, hebbende ten minsten seven klampen, 
en leggende beyde eynden op gelyke hoogte, 
vlak in de kalven ingelaten, welke kalven, 
daer de vlonders op leggen rusten, in de 
steekers sullen moeten syn ingelaten, ·ten min
sten vier duym, en met ,goede spykers vast ge
maekt, soo dat 'er een Paerd en Stier, als 
mede de Brandspuyt, sonder Perykel, mag 
overgaen, aId., 206 (aO 1659). De Weelen sul
len altijd met s~oovers en sijplanken aan 
weedersijde moeten weesen voorsien, ook de 
hoofden van de weelen wel beklampt, ten 
minsten 1Yz duym dik, Hs. keur v. Westzaan
den {aO 1680), arohief v. Wormerveer. - Vg1. 
KERKWEEL en WEELBUIDEL, WEELGELD, WEEL

HOUT, WEELMEESTER. 

Weelbrug, znw. vr. Benaming van de brug over 
de Weel te Westzaan. Zie WEEL 2. 

weelbuidel, znw. m. De kas van de weelmeester; 
zie dat woord. 

weelgeld, znw. onz. Het geld dat opgehaald 
werd voor het onderhoud der welen. Zie WEEL

MEESTER. 

weel hout, znw. onz. Plank of post om over een 
weel te leggen. Zie WEEL 3 en een voorbeeld 
op STOEPHOUT. Thans verouderd. 

weelmeester, znw. m. Eertijds te Assendelft de 
benaming voor de personen die met het toe
zicht op de bruggen in de dorpsweg waren 
belast. Zie WEEL 3. Het onderhoud der welen 
was opgedragen aan de eigenaars der lande
rijen bewesten de weg. Dezen benoemden 
wee I mee s ter s, die zorg droegen dat de 
welen hersteld werden. Om in de kosten te 
voorzien haalden ze het wee I gel d op, dat 
over de belanghebbenden werd omgeslagen. 
Hun kas heette de wee I b u i del. Thans 
worden de welen van dorpswege onderhouden 
en heeft men i.p.v. de weelmeesters p a d
mee s ter s voor het onderhoud der 
paden en landhoofden. 



Weelsloot - weer 

Weelsloot, znw. vr. Naam van verschillende 
sloten, b.v. te Krommenie, W'Ormerveer, 
Westzaan en de K'O'Og. O'Ok wel in samenst. 
'b.v. Lamkes-weelsl'O'Ot (Poiderl. Westz. 
I fO 257). Op de Kaart v. d. Uytw. SI. 12 vindt 
men "Wael Slo'Ot". - Zie WEEL 2. 

weenaar, znw. m,; zie WEEUWENAAR. 
weer (I), znw. 'Onz. v'gl. M'O'ORDENAARSWEER, 

'ONWEER en z'O '0 mp j e s-e n-n a ad j e s-w eer 
'Op Z'O'OM, alsmede VERWEERD. 

weer (11), znw. 'Onz. De gezamenlijke landerijen 
die tussen dezelfde twee sloten zijn gelegen. 
De weren liggen meestal met een der beide 
smalle uiteinden aan de dijk; vroeger kwamen 
de ingelanden van hetzelfde weer gezamenlijk 
'Op v'Oor het 'Onderh'Oud van het aangrenzende 
stuk dijk. Vgl. WEERLAND. 11 Een stuk land ge
legen in het Breedweer. - De Landen welke 
veel uyt smalle weeren en akkeren bestaan, 
Hs. (aO 1731), arohief v. Wormerveer. Ver
c1aert . .. waerachtich te weesen, dat het 
meestendeel van de Landen in den Ban van 
Assendelft gelegen 'Op Weeren syn leggende, 
ende yder Weer syn Dyck is hebbende, maer 
heeft het meerendeel elck syn Dyck die in 't 
Weer Land heeft, die by parcken afgedeelt, 
syn Wal elck toecomt, Handv. v. Assend. verv. 
440 (aO 1647). Hoe dat de Landen gelegen 
inde Bannen van Westzaanden en Crommenie 
... seer laegll, bol, ende weeck van gr'Onde, 
ende meest alle Hoy-Landen zijn, met seer 
wijde ende diepe S1ooten, tot veel plaetsen aen 
smalle weeren ende stucken leggende, sulcx 
dat die Slooten tot sommighe plaetsen by na 
soe wijd als die naeste Weeren zijn, Priv. v. 
Westz. 121 (aO 1577). Soe sullen die Bueren 
van Assendelft mogen schutten... alle die 
beesten, die sy op den dyck vinden sullen, ... 
ende of 't gebeurde dat hem dese beesten 'Ont
liepen, soe sulIen sy die weder mogen nemen, 
ende alle weren mogen 'Opdryven, sonder iet 
daer aen te verbeuren, Handv. v. Assend. 77 
(aO 1487). Zie ook de eerste aanhaling op 
H'O'OFDBREED. - Niet altijd bestaat een wee r 
uit vele stukken land, daar de 'Oppervlakte o'Ok 
gering kan zijn. 11 Een weer lants gelegen bijt 
sch'Ool, groot omtrent drie vierendeel ... ende 
noch een weer lants gelegen opt Swedt, gr'O'Ot 
'Omtrent een math, Weeskamerboek (aO 1618), 
fO 1, archief van Warmer. Een weer lants leg_ 
gende tot Assendelff, GONNET, Zijlkl. 191 (aC 
1474). 
Meestal heten de weren naar de voornaamste 
eigenaar en veranderde de naam dus als de 
landerijen in andere handen overgingen; vgl.: 
Ingelanden van het weer eertijts genaempt 
Symon Claesen ende nu Aernt Jan Cillen 
weer, Hs. (aO 1585), archief v. Assendelft. 
Pieter Jan Aernts oft nu Lyclaessen weer, 
Stoelb. Assend. (einde 16de e.), fO 21 voo 
Andere weren zijn genaamd naar hun ligging, 
naar hun grootte enZ. Als voorbeeld volgen 
hier de namen van enkele der honderden in 
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de Zaanstreek liggen weren; thans zijn door de 
kadastrale <Ïndeling der landen en de gewij
z1gde omslag der dijklasten de meeste dier 
namen vergeten. 11 Onder Assendelft: Cnrllen 
weer, Greeuwerts of Claes Mommelen weer, 
Willem Ballen weer, Stoe/b. Assend. (einde 
16de e.). Jan Gae1en weer, Claes van Sanen 
weer, Schoutenweer, Boscnmans weer, Gerrit 
Claes Pouwels weer, Polderl. Assend. I (aO 
1599, 1600). Gerrit de B'Oets weer, aid. II (aO 
1600). Gerrit Duiven weer, Maert Jans weer, 
Steffes weer, Claesvaers weer, Flooren weer, 
Jan Peeten weer, Dirck Hannen weer, Symon 
Teiten weer, Jan Jacobsz. Coppen weer, Ben
ninge weer, Ouwe J ans weer, M.a:erten Maert
ses weer, Dirck de Boets weer, Ryaelen weer, 
Engel Jan Fransen weer, Dirck Jongh Clasen 
weer, Machtelde weer, M'Oyduyven weer 'Of 
Biere weer, 't weer achter Claes Pietersz. de 
Winter uyt, Jan Coenen weer vo'Or Maerten 
Huygen uyt, Gerrit Heyndrkks weer achter 
Cornelis Jan Trijnnen uyt, 't langhe Laener 
weer, 't Laentgens weer (zie LAAN I), Maatb. 
Assend. (aO 1634, 1635). - Onder Krommenie: 
Herkeweer, Robberts weer, Didde weer, 't 
Walichs weer, 't weer van Jan Jaspers kin
deren, Polder/. Kromm. (aO 1665). - Onder 
Westzaanden: Dat Heylweer; dat Tames weer, 
dat Oudijck weer, Polder/. Westz. II (aO 1629). 
Dat Alits weer, aid. III (aO 1644). - Onder 
Oostzaanden: Pieter Jan S'Oets weer, Koop
brief (aD 1578). Jan Sweelers weer, Companen 
weir, Piet Jaeren weer, Claes Alle Broeders 
weer ('Of Claes Allert Br'Oeders weer), het 
Costers weer, het Ga1camps weir, 't Breevens 
weer, 't Smaelvens weer, het Haler weer (zie 
HAAL 11), het Weyverkamps weir, het Sp'Oor 
weir, Polder/. Oostz. I (midden 17de e.). Claes 
Luyts weer, Willem J ans weer, Guurtje Ha
rings weer, Kosters weer, Hs. (aO 1779). -
Onder Oost-Zaandam: Een stuck venIant ... 
gelegen in de Groeneboers weer, Koopbrief 
(aD 1684). Jan Flooren weer, Jacob Bloems 
weer (of Jaap Bl'Oem weer), groote Gaaf'en 
weer, kleine Gaafs weer, Jan Romeins weer, 
Gerrit Bakkers weer, Jan Lugtes weer, Simon 
Kroegers weer, Dipk Klaasen weer, Symen 
Pietersz. Boosjes weer, Garmet Jansen weer, 
Custb. (aO 1735-1746). - Ook in middeleeuwse 
stukken worden verscheidene weren genoemd. 
11 In Reynerdes (Reynwardes-)were, in Ooken
genwere, in Fer~hemereswere, in Deddeswere, 
in Scultekewere, in Wilbrandi Maginwere enz. 
(onder Assendelft), Oorkb. I no. 204. (aD 
1182-1206). Gherrit Rombout VI made, hieten 
Jans weer (te Assendelft), Hs. v. Egmond, 
fO 64 rO (aO 1374). Ver Sweringer weer, Ver 
Swaendelen weer, Bieders weer, Yewinge weer 
(onder Westzaanden), VAN MIERIS 3, 702a en 
Pril'. v. Westz. 40 (a01399). Jacobijnen-weer 
(onder Oostzaanden), G'ONNET, Zijlkl. 34 (aO 
1410). Jacob Jans ,",oens weer (te Assendelft), 
aid. 78 (aO 1443). Gijs Duden weer, Handv. V. 
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Assend. verv. 385 (aO 1458). - Zie verder 
ABTS-, ALK-, BARG-, BIER-, BIJ-, BLOK-, BOEF-, 
BRAANS-, BREE(D)-, BROEK-, BUTTER-, DAM-, 
DWARS-, ELS-, ET-, GANG-, GORENS-, HEILKE (zie 
HEILK), HOOG-, HORN-, HUIS-, HUURLANDS-, KEI-, 
ZERS-, KETEL-, KLEI-, LEESTEN-, MADDERS-, MIEN-, 
MOLEN-, MUNNIKE-, OOSTER-, PAPE-, POEL-, 
RENTKE-, RINGEL-, SCHEEL-, SLOOT-, SMAAL-, 
SPLIT-, UITER-, VROON-, WEID-, WERK-, WIJN
WEER. 
Wee r is in deze zin van oudsher in N.-Holl. 
gebruikelijk. 11 Terram quinque virgarum a 
Gribba in Bemestre, que Acgeres were appel
latur, Oorkb. I no. 106 (vóór aO 1120). In den 
hendesten damwere, ... in laenwere, ... in des 
papen were (onder Velsen), Hs. v. Egmond, 
fa 14 va (13de e.).De Lange Weeren, de Slim 
Weeren, de Block Weeren, Ooster Weeren, 
Wester Weeren (bij Edam), Kaart v. d. Uytw. 
Slo 7. De Woudt Weeren, Binnen Weeren 
(onder Broek) de Volger Weeren (onder Zun
derdorp), Noordt Weeren, Poppendammer 
Weeren (onder Ransdorp J, Schellinckwouder 
Weeren (onder Schel/ingwoude), enz., ald. 8. 
Ook bezuiden het IJ, b.v. te Sloten is het 
woord nog gewoon. - Daar een wee reen 
door sloten afgepef1kte uitgestrektheid lands is, 
zal het woord wel identiek zijn met Ned. 
wee r, afgeschutte, omheinde plaats. Vgl. 
eohter ook het in het O. en N. van ons land 
en Oost-Friesl. gebruikelijke wee r, we r e, 
bezitting, hof, plaats waarop het huis is ge
bouwd, werf; Ndd. w ere, OfrL we r e bezit. 
Zie de wdbb. 

Weer (TJl), znw. vr.; vroeger ook onz. Naam 
van een water bij Oost-Zaandam, tussen de 
Watering en de Gouw, en bij het Spout in de 
Watering uitkomende. Zie Kaart v. d. Uytw. 
SI. 12. 11 Een stuk weiland genaamd het Wei
ver, gelegen te Zaandam aan de \Vieer, in de 
Achters}uispolder. - En sal niemant mogen 
Torven of Modderen van den Dam af tot die 
Hem toe ... , noch aen den Dijck, noch voor 
dat Weer op vijftien roeden nae ... Soo sal 
men den Dijck nevens 't Weer maken met 
Aerde enz. (keur v. Oostzaanden, 17de e.), 
LAMS 722. Claes Pietersz. op 't Weer, Hs. 
(Oostzaan, aO 1660), provo archief. - Vgl. ook 
WEERKAMP, WEERPAD en WEERSLOOT. Evenzo 
heet een water onder Jisp benoorden de Koo
dijk de Wee ren. Zie Kaart v. d. Uytw. SI. 
11. - Ook elders in N.-Holl. vindt men 
wateren van deze naam, b.V. de Wee r te 
Purmerend. 11 Die Grave van Egmont heeft in 
erfpacht, van de Graeflickheyt van Hollandt, 
een visscherije gehieten die Weer, geleegen 
tusschen de Beemster ende tussohen de Pur
mer, Handv. v. Assend. 96 (aa 1543). Item 
(ontfaen) van der weer te Purmerende in die 
huren 45 pond 15 sc., Rek. d. Graf. v. Hall. 1, 
382 (aO 1345). - Vgl. verder op de Kaart V. d. 
Uytw. SI. 10: "de Weeren" (water onder 
Opdam en Hensbroek) en "de Winckeler 

weer - weerland 

Weeren" (water onder Winkel) met "de Weere 
Swedt" en "de Weere Wegih". 

weer (IV), bijw.; vgl. door en wee r op DOOR, 
en weg en wee r op WEG. 

weeraan, ,bijw. Zie de wdbb. - Wie weeran, 
uitroep van de afslager op de vismarkt te 
Zaandam eertijds. - Ook als znw. in de uitdr. 
dat g a a top een wee r a n t j e, dat moet 
nog eens gebeuren. 11 Dat bevalt me hoor, dat 
gaat op 'en weerantje. 

weerdegen (uitspr. weerdéga), zw. ww., intr. 
Alleen gebruikelijk in de onbepaalde wijs. 
Niet gedijen, vermageren, sukkelen; van vee. 11 

Eerst groeide 'et beest vrij goed, maar nou 
gaat 'et an 't weerdegen. - E~enzo in de 
Beemster (BOUMAN 115). In dezelfde zin ook 
in Oost-Friesl. wërdêen, wërdêjen 
(KOOLMAN 3, 539). - Vgl. WEERDEGER. 

weerdeger (uitspr. weerdégar), znw. m. Een stuk 
vee dat niet gedijt, dat "kwaaddeegs" is; een 
misdijer. Soms ook gezegd van een zwak, 
ziekelijk kind. Zie WEERDEGEN. 11 Dat kalf is 
'en weerdeger: 't eet wel, maar 'et groeit niet. 
- Evenzo in de Beemster (BOUMAN 115). In 
dezelfde zin eertijds wee r de e g(e); vgl. 
HADR. JUNIUS, Nomencl. 39 a: "Ovis reicula, 
quae vel aetate vel morbo gravis est, aut 
saltem minus idonea, AL. Auffwurffling, B. 
Weder-deege, worpeling". 11 Het eene (kind) 
is maer een kleuter, een weerdeegb., en 't ander 
een ase at, VAN SANTEN, Snappende Siitgen 2. 
- In het Oost-Fri. en andere Ndd. dialecten 
kent men w ë r d ê gein de zin van het sukke
len, het niet gedijen (KOOLMAN 3, 539). 

weerhDuvast, znw. onz.; zie HOUVAST. 
Weerkamp, znw. m. Naam van een stuk weiland 

onder Oostzaan, aan de Weer. V gl. WEER lIl. 
weerklDDt, znw. m. Aan molens. Een soort van 

klamp; misschien hetzelfde als k eer k I a m p 
(zie aldaar). 'l1hans verouderd. 11 Dese voor
sCihreven molen salmen altesamen 'op het beste 
maken ... (ende) die wercken sluyten ... met 
syn behoorlycke wiggen, weercloten ende 
woutel'mannen, Hs. bestek watermolen (aO 
1634), archief v. Assendelft. 

weerland, znw. onz. Stuk land dat in een weer 
is gelegen; zie WEER 11. 'l1hansongebruikelijk. 
11 Alsoo die Weerlanden, geleghen binnen 't 
Swedt, van ouden herkomen, tot deser tijt toe, 
de . .. Straet ende Walle (streckende langs 
onsen Dorpe van Wormer), ten meestendeel 
tot haerder pericule uyUe Schouwe ende Weer
schouwe (herschouw) hebben moeten maecken 
ende onderhouden; Soa hebben nochtans die 
rechte eygenaers van dien, deur onaohtsaem_ 
heyt de selve Straet ende Walle alsoo laeten 
vervallen ende inbreecken, datmen tot som
mige plaetsen nauwelijcks machte gaen; ende 
is ooek eyndelijcken, deur 't verkoopen ende 
veralieeren vanden selve Binnen-weeren, 
Huysen ende Hofsteden, so verre gekomen, 
datmen tot sommige plaetsen die rechte eyge
naers vande Straet ende Wal niet hebben kon-



weerland - weggabben 

nen vinden, enz., LAMS 572 (Wol1Il1er, aO 1595). 
weernippen, zw. WW.; zie NIPPEN. 

Weerpad, znw. onz. Naam van het pad dat loopt 
van de Oostzaner kerk naar de Zruiddijk te 
Zaandam; vroeger ook Zag els pad geheten, 
omdat het met zaagsel bestrooid was. Zie 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 11 Het Weerpad te 
Zaandam was... gelegd over de landen tus
sohen de Oostzaander Gauw en den dijk van 
Zaandam, in het Molenweer door Graaf Wil
lem en zijn zuster~rief in de troubles ver
loren). Maar vóór de troebelen is de weg ver
legd, meer zuidelijk, HARINGH, Verhaal d. 
Kerk v. Oostzaandam 202 vlg. - Ook een pad 
,te Assendelft, lopende van de weg westaan 
naar de zeedijk, heet het Wee r pad .. 

weerschoen, znw. Als verzachte vloek ,gebrui
kelijk. 11 Wet weerskoen! Te weerskoen, dat is 
mooi. Ik heb 'et weerschoens koud. Maak 
weerschoens gauw, dat je weg komme. Weer
skoense jongen, die je benne! - Evenzo elders 
in N.-Holl. (BOUMAN 115; O. Volkst. 3, 249). 
1I Ze ka:n weerschoens mooy zingen. De 
Gryzaard 2,117. 

Weersloot, znw. vr. Naam van een sloot onder 
Oostzaan, lopende langs het Weerpad. Zie 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 11 En sal niemant 
moghen Visschen of versparren, Wateringh, 
Weer-sloot, Twisken, Gou-sloot ende Dijok
sloot (keur v. Oostzaanden, begin 17 de e.), 
LAMS 721. 

weerwerk, znw. onz. Werk tegen verveling, 
bezigheid die men verricht als tijdverdrijf. 11 

Je worre er wel niet veul beter van, maar 'et 
is net zo'n weerwerk. As ik vanm}ddag bij je 
kom, zeI ik me braaien maar meenemen, den 
(dan) heb ik weerwerk. De hele dag zitten 
bevalt me niet: ik moet 'en weerwerkie bij de 
hand hebben. - Weerwerk hebben soms 
ook in dezelfde zin als dag w e r k heb ben, 
de hele dag werk hebben, niet klaar komen. 11 

Je hebbe net weerwerk mit die plassen weg te 
vegen; zo ben-je klaar, of 'et regent weer. -
Evenzo elders in N.-Holl. en in Friesl. 

weerzeerte, znw. vr. Weerpün (de Wormer). 11 

Bij rekke stienpuisten heb-je altijd last van de 
weerzeerte. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 

115). - Zie WEERZERIG. 

weerzerig, bnw. Weerpünig, zeer van de weer
pün. 11 Me kiespijn is over, maar me mond is 
nag wet weerzerig. - Evenzo in de Beemster 
(BOUMAN 115). - Vgl. WEERZEERTE. 

weerzing, znw. vr. Bij het hooien. Een der 
rechte rijen waarop het gezweelde hooi gelegd 
wordt vóór het "ophoperen" (aan oppers zet
ten); hooikade. Synon. wiering. 11 As 'et hooi 
droog genoeg is, moet 'et op weerzings 'eharkt 
en op'etiemd worre. - Evenzo in het Noord
Fri. w i ä r sin g. In dezelfde zin spreekt men 
In Gron. van wie r sen, WiT zen en wie ren 
(MOLEMA 473), in Oost-Friesl. van wir sen 
(KOOLMAN 3, 560), in Gelderland van wie r
sen (HARTOG, Landb.-verbeteringen op Klei-
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gronden 74). - Vgl. OPWEERZINGEN. 

wees, znw. m. en vr. Zie de wdbb. - Zegsw. 
De wesies moeten vandaag maar 
voo ron s bid den, gezegd wanneer men 
gaat eten zonder eerst het tafelgebed te doen. 
- Evenzo in Friesl. d e wee s jon gen s 
sc i 11 e wol f 0 r us bid de (DIJKSTRA, Uit 
Fries/. Volksleven 2, 291). 

weeshuis, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. 
(als iemand zonder boezelaar loopt): 't 1 sof 
j e 'e t wee s h u i s u i t'e j a a g d ben n e; 
wie dat overkwam kreeg nl. niets mede. 

weesjongel1, znw. m. Zie de wdbb. - In de 
Wormer als sohertsende benaming v'Üor een 
zwarte kraai. 11 Kijk, deer heb-je 'en wees
jongen. 

weet, znw. vr. Zie de wdbb. - Iet s a n de 
weet k ome n, het te weten komen. 11 Dat 
moet ik an de weet zien te komme. - Ook bij 
uitbreiding in de zin van iets gewaarworden, 
het ondervinden, van iets onaangenaams. 11 

Dat ben ik an de weet 'ekoIIlJffie, dat ik kou 
'evat heb! Heb-jij dat glas 'ebroken? nou, dat 
zeI je an de weet komme (je zult straf krÜgen). 

weeuwellaar, znw. m. Daarnaast wee n a a r. 
Weduwnaar. Zie de wdbb. - Een wee u w e
n a art j e ook als benaming voor een stie
mende (rokende) kool vuur in een test. 11 We 
zellen dat weeuwen aart je maar buiten de deur 
zetten. 0 foei, wat 'en weeuwenaar! - De 
uitdr. is ontleend aan het zeggen, dat als een 
meisje een rokend kooltje in haar stoof krijgt, 
ze met een weduwnaar zal trouwen. Hetzelfde 
,gelooft men in Friesland (DIJKSTRA, Uit Friesl. 
Volksleven 2, 241). - ln het Stad-Fri. zegt 
men wed e n a a r. 

weg (I), znw. ID. Zie de wdbb. - Onder weg 
verstaat men de hoofdweg, in tegensteUing 
van de paden. II Ze loopt altijd bij de weg; bij 
is altijd an de weg (op straat). We wonen an 
de weg (niet op een pad). Je mag n'Ou niet 
meer op de weg, want het regent klapmussies 
op het water, PEEREBOOM, Kleine Garve 114. 
Vgl. WEGSLOOT. - U ,i t de wee g, uit de weg. 

I1 Gaan jij ders 'en bit je (beetje) uit de weeg. 
Zo ook elders in N.-Holl. en in het Stad-FTi. 
- Eertijds luidde het meerv. 'Ook weg e n s. 11 

Een storm uitten N.O. dat het snujaghden 
(sneeuwjaagde), zood at men de wegens naulijx 
conde gebruyken, Journ. Caeskoper, 4 Febr. 
1679. Seer quade natte wegens, aid., 29 Febr. 
1684. - V'gl. EUVER-, GANG-, HEILIGE-, LEI-, 

LUTKE-, MIDDEL-, NOT-, SARENWEG, aJsmede 
KOMENDEWEG en ONDERWEEGJE. 

weg (11), bijw. Zie de wdbb. - We Ig en wee f, 
heen en weer, af en aan. 11 Ze rijje maar al 
weg en weer (van schaatsenrÜders). - Ook 
elders gebruikelijk, reeds in de middeleeuwen 
(vgl. b.v. DAVID, Vad. Hist. 2, 124; Brieven v. 
Arend v. Dorp 2 (Werken Hist. Genootsch. 
no. 50), 137 (aO 1582); Roman van Walewein, 
vs. 2109 en 8702, enz.). 

weggabben, zw. ww., trans. Weggappen, kapen. 
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Zie GABBEN. 11 Pas op, dat ze 'et niet wcg
gabben. - Evenz'O elders in N.-Holl. en in 
Friesl. 

weggabberen, zw. WW., trans. Hetz. als weg
gabben. Zie GABBEREN. II D'Oen de raam dicht 
as je uit de kamer gane, dat ze de boel niet 
weggabberen. - EveIll2JO in de Beemster (B'OU
MAN 30). 

wegkieperen, zw. WW., trans. Met een vaart 
wegwerpen. Zie KIEPEREN 2. [[ Ik zeI de bal 
wegkieperen. 

wegschijten. st. ww., trans. Overdr., bij ko'Op
lieden. lets onder de waarde verkopen. 11 Hij 
het zen g'Oed weg'esketen. 

wegsloot, znw. vr. De sloot lopende langs de 
weg of gewone straat van het dorp. Zie 
WEG I. II In de Westzij is de wegsl'Oot 'edempt. 
In 't vlugten wierd'er eene d'O'Or een roer ge
laden met spek, sijn br'Oek in ligter vlamme 
gesoh'Oten, S'O dat hy 'Om den brand te blus
sohen, al vlugtende in de weg-slo'Ot hem in 't 
water begaf, SOETEBOOM, Ned. Ber. 43. 

wei (uitspr. waai), znw. onz. Het waterachtige 
vocht dat, na de afscheiding van de kaasstof, 
van de melk overblijft; hui. Het wo'Ord is in 
de algem. taal vrouwelijk. 11 Haal ers 'en cent 
waai. ]ik heb de lang in 'et waai (zie LANG TI). 
- Zegsw. Waai is karnemelks borg, 
b.v. gezegd als iemand hulp wil bieden, die 
evenmin iets vermag als de hulp behoevende. 
Evenz'O bij HARREBOMEE 1,81: Karnemelk 
is k'Oper, wei isb'Org. - O'Ok in de ge
slaohtosnaam Waaibo,er. - De v'Orm waai 
is in geheel N.-Holl. de gewone. Vgl. 'O'Ok De 
Ned. Taal 6, 148: "Wa a ,i wordt spoedig zuur 
en heet dan z u u r w a a i. Wordt die waai 
gekookt, en er z'O weinig meel in geroerd, dat 
zij toch dun blijft, dat zij gedronken zou kun
nen worden, dan heet die kost z u u r w a a i e n 
z u i pen, en met zulk voedsel worden de 
meeste kinderen gro'Ot gebracht." - Het 'On
zijdig geslaoht k'Omt reeds v'O'Or bij de 17de
eeuwse Amsterdammers. 11 Het sohrale Water 
uyt een k'Operen Vl'Otele, het gr'Oene Wey uyt 
een ,houten schote1e, het Poffe-bier uyt tinnen 
flappers wiohtigh, R. VISSCHER, Brabbelingh 
(ed. 1669), 155. - Ook in Friesl. zegt men 
w a a i. - V gl. BOEREW AAI. 

weid, znw. vr. Op de gew'One N.-Holl. wijze 
afgek'Ort v'O'Or wei de. Zie de wdlbb. II Wat is 
die weid rouw (zie ROUW). - Die weyd (naam 
van een stuk land), Polderl. Westz. 111 fO 90 
rO (aO 1649). Vgl. 'Ook BIJL-, H'OGE-, KUDDE-, 
VEERSEWEID. - In de Wormer heet inzonder
heid een klein v'Oorstukje (aan de weg), dat 
d'O'Or een dwarssl'Ootje 'Of een hek van de 
'Overige kabel is afgeperkt, een wei d j e. -
V gl. ook KOEWEIDE. 

weidbeest, znw. 'Onz. Koe die bestemd is om 
vet geweid te worden, vetweider; in tegenstel
ling met k '0 e b e est e n, die aangehouden 
w'Orden 'Om de melk. Z'O b.v. in het Quohier
boek van 1748 in het archief van Assendelft. 

weggabben - Weiver 

weid land, znw. 'Onz. Weiland. De gewestelij'ke 
vorm wordt thams weinig meer geh'Oord. I[ Het 
west hoeokje weytlant, Hs. (Zaandam, aO 
1713), Zaanl. Oudihk. Twee morgen landts leg
gende aen verscheyen ackers ende weydtlant, 
Hs. U. 20, fO 242 V O (Asseooelft, aO 1584), 
pr'Ov. arohief. - Evenzo elders in N.-H'Oll. 11 

Riedtlandt nOcJh Weydlandt, Handv. v. Me
dernbl. 68. Een sticke weydlandts, Hs. v. Eg
mond E, jO 6 rO. Een gers weidlandtJs, ald., 
f O 6 V O (aO 1456). 

Weidweer, znw. 'Onz. Naam vaneen weer lands 
'Onder Oostzaanden. [[ Het weyde weir, Polderl. 
Oostz. I (midden 17de e.). - O'Ok elders k'Omt 
Wei d wee r als plaatsnaam voor; vgl. Priv. 
v. Westz. 341, waar enige vissers "uyt de 
Weydweer" worden aangeklaagd wegens vis
sen in de Zaan. V gl. de Wei d s I '0 '0 t, be
no'Orden Kr'Ommeniedijk in de Uitgeester 
Wouden en uitk'Omende in de Krommenie (zie 
Kaart v. d. Uytw. Slo 11, en vgl. DE VRIES, 
Kaart v. Holl. Noorderkwartier 76). 

weinig, bnw. en bijw. Daarnaast soms wie n i g 
(b.v. te Asseooelft). [I 't Lijkt wienig, ho'Or! 
Daar op een wiennioh geraetslaeciht hebbende 
enz., Hs. (O'Ostzaan, aOI673), pr'Ov. archief. 
Omtrint derdhalff mat lant wienich min, ghe
leghen buiten dick (dijk), Hs. T. 118, fO 77 rO 

(Westzaanden, aO 1569), provo archief. 
Weiver, znw. 'Onz. Naam van verschillende 

buurten, meestal aan het eind van het dorp, 
dwars van de hoofdweg, en de verbindings
weg vormende naar een naburig dorp. - Te 
Westzaan tussen de Kerkbuurt en de Middel, 
die de verbindingsweg is met Krommenie; 
tevens ,k'Omt het Weiver uit op het Guitspad, 
dat naar Zaandijk voert. Zie Kaart v. d. Uytw. 
SI. 12. II Hij w'O'Ont 'Op 'et Weiver. Het N'Oordt
einde (van Westzanen)... wordt de Middel 
genaamt, aan de Kerk-Buert gehecht met een 
Weyver, SOETEBO'OM, S. Arc. 663. Eenen Gerrit 
Jansz. van 't Weyveren, oudt Schepen tot 
Westzaanden, Priv. v. Westz. 290 (aO 1617).
Te Krommenie tussen het Zuidend en de 
Nauwernase vaart, eertijds de verbindingsweg 
met de Middel en dus met ,het dorp van West
zaanden. II 't Weyver, Polderl. Kromm. (aO 
1665). Wouter Sym,onsz. van Crommenie 
(belijdt) ver,küft te ,hebben die Schepenen van 
Westzaanden ... uyt de naem vande gemeene 
Bueren, die Ganok van (het recht van te gaan 
over) dat Weyver ende bezijden Wouter 
Symonsz. Huys, ende mit die Stupen (stoepen) 
daer toe, voort dat hyse sal houden eerlijeken 
ende deughdelijcken, datmense sal alt'Oos 
mogen gaen ende drijven ten eeuwigen dage 
toe enz., Priv. v. Westz. 100 (aO 1548). - Te 
Wormer aan het o'Osteinde van het d'Orp en 
do'Or het Ji~per Bos verb'Onden met het Jisper 
Weiver. 1I Huys ende erve staende 'Op ,het 
Weyver alhier, Hs. (aO 1664), archief v. Wor
mer. Het W'Ormer weyver (naam van een stuk 
land te Wormer), Hs. (aO 1788), aldaar. - Te 



Weiver - werf 

Jisp rechthoekig op het westeinde van het 
dorp. Zie Kaart v. d. Uytw. SI. 12. 11 Een huys 
ende erf staende ende gelegen op! Weyver, 
Hs. T. 246, 1° 61 rO (Jisp, aO 1648), provo 
archief. (De grens tussen de bannen van War
mer en Jisp zal 'lopen) van de selve dwars
sloot op, over 't Weyver ,in de Weyver-sloot, 
ende voorts Zuydwaerts enz . ... Des sullen de 
van Jhisp, als versoeckers deser separatie, aen 
die van den Dorpe van Wormer uyt-keeren, 
tot een recognitie (ten aensien de huysen aen 
de oversijde, ende 't Weyver, midtsgaders de 
landen vooren geroert, al t'samen te voorens 
aen den ban van Warmer ghehoort 'hebbende) 
de somme van drie hondert ponden, LAMS 550 
(ao) 1611). Voort, sullen die van Gispe mede 
schouwen dat hooft in Wormer-Gouwe, ge
lijcken sy heur weyver schouwen, alsoo breedt 
als 't weyvere, VAN SANTEN, Priv. V. Kenne_ 
merl. 103 (aO 1387); bij V. MIERIS 3, 465 en 
LAMS 657 leest men het onverstaanbare "wey
wel" en ,,\Veyweer". - Onder Oostzaan, aan 
de Braak bij het Kalf; vroeger de verbindings
weg tussen het Kalf en het dorp Oostzaan, 
lopende langs een water van dezelfde naam 
dat uitkomt aan de Heul. Zie Kaart V. d. 
Uytw. SI. 12. Tussen de Heul en de Haal 
vindt men de Weiversloot. !I Ik Symon 
Laan, Pastoor... van Oost-zanen,... heb
bende ontfangen het smeek-schrift... van 
mijne Onderdanen binnen de Meer-dam, en 
de braak uitgaande (te weten die van 't Kalf 
en 't Weiver of Warmer-damme) welke aan 
de Warmer woonen, sittende wijdt van de 
Oost-zaner Kerk, hebbe enz., SOFTEBOOM, 
S. Arc. 330 (giltbrief van 1440). Het Weyvers
kamps weir, Polderl. Oostz. I (midden 17de e). 
- Ook stukken land daal'bijin de Achtersluis_ 
polder onder Oost-Zaandam, aan de Weer, 
heten het Wei ver, blijkens verkopingsbil
jetten van 1885 en 1893, en Custb. (aO 1746). 
V:gl. Evenzo in Polderl. Oostz. I (midden 17de 
e.): Int Ketel-weir een Weyver; noch een 
weyver; een weyver aohtersluys. 
Ook elders in N.-Holi. vindt men vele we i
ver's, b.V. te Wijdenes (Kaart V. d. Uytw. SI. 
3), te Spanbroek en te Aartswoud (aid., 10), te 
St. Pancras (aid., 11) enz.; ap Marken is een 
Weiversloot (aId., 4). De naam wordt evenals 
aan de Zaan meestal uitgesproken als wa i
ver. In West-Friesl. zegt men echter ook 
w u i ver. Vandaar ook de geslaoh tsnaam 
van T w u i ver of van 't W ti i ver. Tegen
woordig heet het Wciver te St. Pancras de 
T w u i ver weg (Navorscher 7, 63). 

Weiversloot, znw. vr.; zie WEIVER. 
wellig, bnw. Wel. goed. 11 Hij zacg er nagal 

wellig uit. - Vgl. :het op dezelfde wijze ge
vormde bes tig voor bes t. 

Welpotsdors, znw.; zie DORS, 
wen (I), voe'gw. Wanneer. Bijna verouderd. 11 

Wen komt je zeun weer thuis? - In de algem. 
taal is het woord nog bij dichters in gebruik. 
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wen (11), znw. De beteken;is bli}kt niet; het 
woord is stellig sedert lang verouderd. 11 Item, 
dat hem niemandt en vervordere, 't zy Oude 
of Jonge Luyden, mitsgaders oock heure Kin
deren, te eysschen ofte halen wen by de 
goede Lieden Huisen, of oock insgelijcks wen 
te brengen, soo wel aende Vrienden als aende 
Vreemde, t'elcken reyse op de verbeurte van 
drie Kennemer-ponden (keur V. Warmer, 17de 
e.), LAMS 204, ook bij V. SANTEN, Priv. v. 
Kennemerl. 304. - Evenzo elders in N.-Holl. 
keuren. 11 Van weynd te halen. Item nyemant, 
'hy sy rijcIk of avm, sal zijn kinderen uit
zeynden 'Om weynd te halen, by een boet van 
thien stuvers (keur V. Hoorn, aO 1528); de 
keur werd in 1554 genoveerd als volgt: Item 
geen kinderen zullen weyn haelen (noch 
nyeuwe jaer singen), upte peene van vijff 
stuvers, Wfri. Stadr. 2, 116. 

wenden, zw. ww., trans. Zie de wdbb. Daar
naast soms nog wen n e n. 11 Wen 'et roer. 

wennen, zw. ww.; vgL ONWENNIG en VERWEN
NING. 

wens, bnw.; zie WINS. 
wensen, zw. ww. Zie de wdbb. Het verl. deelw. 

luidt soms gewonsen. 11 Wet heb-jij 'ewonse? 
wentelas, znw. vr. In molens met stampers 

(oliemolens, hennnepkloppers, volmolens enz.) 
De as die door het wentelwiel in beweging 
wordt gebracht en waarin de schenen (of 
spaken) gestoken zijn, welke de stampers op
tillen en dom neervallen. V gl. Groot Volk. 
Mooienb. I, pl. 22. 

weren, zw. ww" intr. Weer zijn of worden, 
meestal met een nadere bepaling omtrent de 
gesteldheid van het weer. 11 As 't nou maar 
'en beetje weren wil (wat goed weer blijft), 
'kriJ'gen we 'et hooi mooi droog binnen. 'Et 
weert goed op de moerbeien Ct is er gunstig 
weer voor). - Zo ook elders: ook in Oost
Friesl. (zie KOOLMAN 3, 540). 

werf, znw. vr. Daarnaast wor f. Zie de wdbb. 
- Onbetimmerde plaats, ook de onbebouwde 
ruimte rondom een huis; erf. 'I Ik kocht de 
worf, daar 'et pakhuis op 'ezet is, voor 200 
gulden. De kinderen lopen op de werf te 
speuIen. Een ledige worff, leggende opt Block, 
Hs. (aO 1670), archief V. Krommenie. Een 
stucke lants genaemt die oude worff, Hs. T. 
49, JO 112 v°(Westzaanden aO 1590), provo 
archief. - Zo ook voor timmerwerf. 11 Item, 
sullen alle Timmer-Iuyden daer Vyer op hun 
Worven ,ghevonden wordt, een uyr na 't 
heylegavont, verbeuren twee-en-veertigh stuy
vers, Priv. V. Westz. 487 (aO 1644). - De 
vorm wo rf is ook elders in N.-Holi. bekend. 
:~ Een stucke lants ghelegen in den banne van 
Lymmen vairsc., gheheten Getiberichen-wor
riff ... Van we1c lant ende worriffe Jacop 
Claesz. voirsc. kende... al voldaen... te 
wesen, GONNET, Zijlkl. 304 (aO 1505). - Vgl. 
verder KLOOSTER-, LEESTEN-, MIENTE-, MOLEN-, 
TUIN-, VERNALLEN-, VOOL-, ZAKWERF. 
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werk, znw. onz. Zie de wdbb. - In molens. Het 
gaande werk; zie GAANDEWERK. 11 'Et werk uit 
'et werk ,halen (het molenwerk schorten, zodat 
het niet meer werkt) en weer in 'et werk 
brengen. De wind ken 'et volle werk niet trek
ken. Vandaar: 't is een volle-werks
win d (of hal v e-w e r k s-w i n d), naar ge
lang de wind sterk genoeg Is om het gaande
werk in beweging te brengen of niet. - Zegsw. 
Z e h a alt 'e t we r k u i t des ten e n, van 
iemand die overdreven lastig, maltentig is. -
Vg1. verder verlegen werk op VERLEGEN, 

alsmede DAG-, HOOP, LEDEBREKERS-, PEUZEL-, 

ROER-, SCHAAK-, TUTTER-, WEERWERK. 

werkelijk, bnw. Bewerkelijk, waar veel werk 
aan is. 11 Lk heb er gien zin in, want 'et is zo 
werkelijk. Zo'n werkelijke tafelloper. - Zo ook 
hier en daar elders. 

werkweer, znw. onz. Thans verouderde term in 
'het dijkwezen, aanwijzende zekere verplich
ting, die rustte op de landerijen. Vg1. WEER Il. 
11 Een stucke lants ... met sulcke dijek, dam, 
wech, waeteringe ende werkckweer als buer
landen, Hs. U. 19 fO 98 VO (Assendelft, aO 
1580), provo archief. Vrij lant ende erff ... 
met zijn werckweere daer toe behoorende, 
aId., fO 112 voo Te vrijen ende te waren al 
vrij Jant, sonder eenich opstal (van paohten 
oft renten) dan alleenlijck zijn dijck, dam, 
wech, waeteringe ende werckweere, gelijck 
andere gebuyere landen, daer toe behoorende, 
Hs. U. 20, fO 126 r O (Assendelft, aO 1598), 
provo archief. Ende dat vrij lant, met zijn 
werckweren als ander bueren landen, Hs. U. 
137 (Krommenie, aO 1598), provo archief. -
Zo ook elders. 11 Vande Wateringe open te 
houden ... Voort wie sijnen graoten maeckt 
in meynen Werck-weeren, dat tby daer mede 
volstaen mach, sonder ban ofte boete (land
recht v. Waterland, aO 1347), SOETEBOOM, Hist. 
V. Waterl. 84. 

werpen (wàrp, wàrpen, 'ewàrpen en 'ewurpen), 
st. WW., trans. Zie de wdbb. 11 Hij worp 'en 
stien uit de raam. (Men) sal verbeuren een 
somme van 50 stuyvers van yder plaetse daer 
de selve Spieringh ofte andere vuyligheden 
bevonden sullen werden geleght ofte gewur
pen te zijn (keur v. Oostzaanden, aO 1661), 
LAMS 734. - Vroeger was ook de onbep. wijs 
wor pen in gebruik. 11 Item, dat ooek nie
mant eenige Assche... ofte andere Vuylig
Iheyt in de Wegh-sloot sal mogen worpen ofte 
smacken (keur V. Warmer, aO 1662), LAMS 

649. Evenzo elders in de 17de eeuwen in de 
middeleeuwen. 

wervel, znw. m. Daarnaast wor vel; en eer
tijds wa rv eL Zie de wdbb. - In molens. Een 
stel evenwijdige, aan elkaar verbonden balken, 
dat draaien kan om een bout en waartussen 
een molenspil is besloten. Zullk een wervel kan 
door middel van een schortstok verplaatst 
worden, waardoor "het werk" uit en in het 
wel'k wordt gehaald. Zo heeft men b.v. een 

werk - Westzaanden 

w e r vel op de stoel voor het bovenspil en 
in oliemolens een st een w e r vel (zie aId.), 
waar het steenspil doorheen loopt en die dient 
om de stenen te schorten. 11 Dat kalf ofte 
bovenste hooft sal lang wesen ses voet ende 
een tbaIff, dick vierthien duym, met een war
vel daer op na den eysch met een poortgen 
over gesloten, om off ende aen te setten vant 
wercken, Hs. bestek watermolen (aO 1634), 
archief V. Assendelft. - Zie ook Grot Alg. 
Mooienb. I, pl. 53. 

wervelsteen, znw. m. Daarnaast we r v e I
s tie n. In oliemolens. Een der beide rond 
uitgehakte stenen, die in de steenwervel zijn 
ingelaten en waarin de as van het steenspil 
draait. 

wervel1! (wàrf, worven, 'eworven), st. ww. Zie 
de wdbb. 11 Ze worven soldaten voor de Oost. 

Wessanen, zie WESTZAANDEN. 

Westerharlings, znw. onz.; zie OOSTERHALING. 

Westerwillis, znw. vr. Naam van een poMer 
onder Westzaan; ook de Kibbelaar genaamd. 
Aan de andere kant van de weg ligt de 
Oas ter w i I I i s. Zie aldaar en vgl. WILLIS. 

11 Een stuk land in de WesterwiIIis. 
Westzaan, zie WESTZAANDEN. 

West-Zaandam, zie ZAANDAM. 

Westzaanden. Naam van een der Zaanse dor
pen, thans officieel We s t Z a a n genaamd. 
Gewoonlijk spreekt men eahter van We s
s a n e n. - De ban van We s t z a a n den 
omvatte eertijds, behalve Ihet dorp van deze 
naam, ook West-Zaandam, de Koog, Zaandijk, 
Wormerveer en West-Knollendam. Ter onder_ 
soheiding sprak men van Westzaanden aan de 
Regel (het dorp Westzaan) en de Lagendijk 
(de Zaandorpen). De vooral sedert de 17de 
eeuw toenemende belangrijkheid dezer laatste 
gaf aanleiding tot allerlei geschillen betref
fende het bestuur van de ban, waarin West
zaan als hoofddorp ook de grootste invloed 
wilde behouden. Tot op zekere hoogte kregen 
eohter West-Zaandam en de overige Zaan
dorpen eigen bestuur. Het rechthuis en archief 
bleven echter natuurlijk te Westzaan. Vg1. ook 
op LAGENDIJK en REGEL. Naar de oude ver
deling in vier kwartieren was Westzaan het 
eerste vierendeel, Knollendam en Wormerveer 
het tweede, Zaandijk en de Koog het derde, 
en West-Zaandam tot aan de Westzaander 
Overtoom er sluis het vierde (SOETEBOOM, S. 
Arc. 664). In een stuk van 1588, te vinden in 
Priv. v. Westz. 246, 'heten zij met name: het 
Noorder-verrendeel (Wormerveer), het Kerck
Ibuyrter Verrendeel (Zaandijk en Koog), het 
Zuyd-ender Verrendeel (Westzaan) en het 
Zaardammer VerrendeeL 11 Westsaghem, We
sagnem, Oorkb. I no. 33 (± aO 960). West
saenen, Reg. BB. Blois 1348-1380, cas D, 
fO 185 (aO 1303), Rijksarchief. Verder in Pril'. 
V. Westz. en v. MIERIS (aD 1346, 1396, 1399, 
1426 enz.) Westzaanden en Westzanen, waar
bij de uitgever waarsohijnlijk niet de spelling 
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der originele stukKen volgt. In 16de- en 17 de
eeuwse besoheiden vindt men meestal West
saenden, \\jestzaenden, Westzanen, Wessanen 
welke naamsvormen tot in de 19de e. in zwang 
bleven; de vorm Westzaan dagtekent eerst uit 
het laatst van de 18e eeuw. - Een Wessaner 
(Westzaner, Westzaander), een inwoner van 
Westzaan). - De Wiestzaander kerk. 't Wes
saner land (stuk weiland te Krommenie ,in het 
Noordend), Polderl. Kromm. (aD 1665), fO 54. 
De Wessaner kamp (te Assendelft in het 
Molenweer), Maatb. Assend. (aD 1635). - Een 
Westzaner diaken (schertsende benaming voor 
iemand die zijn bord sohoonlikt; wel ontleend 
aan een historisch feit op een der jaarlijkse 
Societeitsvergaderingen der Doopsgezinden). -
Scheldnaam: Westzaner ,kroosduikers; zie dat 
woord. - De betekenis van de naam We s t
z a a n den is westelijk Zaandorp; zie nader 
op OOSTZAANDEN. 

Westzijde, znw. vr.; vg!. ZAANDAM en ZIJD I. 
wet (I), znw. Bij vissers. De streep, die ge

vormd wordt ter plaatse waar de kleden (zie 
aId.) van een zegen aan elkaar worden geboet. 
11 We zeIlen de wet losmaken. De wet leet 
(laat) los. Kijk de wetten van de zegen na, of 
ze nag heel benne. 

wet (U), vnw. en bijw.; zie WAT. 

wetig, bnw. Alleen in de uitdr. wet i g van 
,j ets zij n, er van weten, er hinder van 
hebben. 11 Hij is er wetig van, dat zen mak
kertje dood is. 

weumelen, zw. WW., intr. Een kronkelende be
weging maken; b.V. van iemand die een toeval 
heeft en met de armen en benen trekt. Weinig 
gebruikelijk. 11 Wat leit-i te weumelen. -
Elders in N.-Holl., al~hans in W.-Fries!., is het 
woord nog zeer bekend. 11 Schoten... met 
zulck een vreeslick luyd gheluyd, end' gruw
liok gruem'len, dat self de Burgery des luchts, 
bezwymelt wuem'len, end vallen uyt de lucht 
al suyzebollend neer, P. J. SCHAGHEN, Alcmaar
Beleg, B3 voo - Het woord is een bijvorm van 
Ned. wemelen (zie DE JAGER, Freq. 1,880). 
Vg!. ook WIEMELEN. 

weunen, zw. WW.; zie WONEN. 

weversbeen, znw. onz. In de uitdr. we ver s
b i ene n heb ben, gezegd van iemand wiens 
ene been krom (naar binnen ingCibogen) is, 
'gelijk bij wevers, die steeds met één been de 
sohamels van het weef trouw neertrappen. 

weversend, znw. onz. Dat gedeelte van het kan
toor of magazijn van een zeildoekfabrikant 
waar de wevers komen kusten (afrekenen). Zie 
END 3. 11 Hij is in 't weversend. 

wezeling, znw. vr. Wezel (de Wormer). 11 Kijk, 
deer loopt 'en wezeling. 

Wezenland, znw. onz. Naam van een stuk 
weiland in het Oostzijderveld onder Zaandam. 

11 Het Wezenland, Verkopingsbiljet (aD 1886). 
wezentlijk, bijw. Wezenlijk. 11 Is 'et wezentHk 

waar? - Evenzo elders in Holl.; ook bij de 
17de-eeuwse auteurs (vgl. v AN HELTEN, Van-
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del's Taal, § 31; NAUTA, Aant. op Bredero, 
§ 44y). Zo ook in het Stad-Fri. 

wicht (I), znw. onz. Gewicht. Zie de wdbb. -
Opeen binnenvaartuig. Het aan het onder
einde van de mast bevestigde gewicht dat deze 
iJl evenwicht houdt. Zo ook elders; vgl. SPOOR. 

- Bij vissers. Zeker gewicht, thans vertegen
woordigende de zwaarte van 100 pond, doch 
vroeger 80 pond. 11 Een wigje bot is 80 pond, 
Advers. Oostwoud, fO 283. 

wicht (U), znw. onz. Zwak wezen, klein kind, 
meisje, onz. Zie de wdbb. en "'gl. een zegsw. 
op BANG. 

wie bes (uitspr. wibas); hetz. als wiedes, zie 
aldaar. 

wiedas, bnw. W.; zie WEEDAS. 

wiedes (uitspr. widas), daarnaast w u des, 
alleen in de uitdr. dat is nog a I wie des 
(w u des), dat spreekt van zelf (Westzaan, 
Wormerveer). Te Krommenie zegt men w i e
bes. Men zegt ook: H ij i s wie des e nno g 
wat, van iemand die slim, uitgeslapen is (de 
Koog). - Zie ook RIEMES. 

wiek (I), znw. vr. Zie de wdbb. - Alleen in de 
zin van molenwiek is de vorm wie k gebrui
kelijk; de dialectische vorm is w u u k (zie 
aldaar). 

wiek (11)" bnw.; zie WEEK U. 
wiel, znw. onz.; vgl. BAK-, DRIJL-, RAVEL-, 

SCHEERWIEL en EENWIELD, TWEEWIELD en DRIE

WIELD. 

wiemelen, znw. ww., intr. Wiebelen, heen en 
weer schommelen, zich aanhoudend bewegen 
onder het zitten. 11 Zit tooh niet zo te wieme
len; je zelle die stoel aars breken. - Zo ook 
elders Cvg!. DE JAGER, Freq. 1, 883; GALLÉE 
52 b; OPPREL 89 a, enz.). 

wienig, bnw. en bijw.; zie WEINIG. 

Wiep (I), eigennaam. In de uitdr. sc hel e 
Wie p, als soheldnaam voor iemand die scheel 
k!jkt. Ook in het sdhimprijmpje: ,,schele Wiep, 
schele Wap, hoe kook-je de pap? Van water 
en meel? Zien-je daarom zo scheel?" Ook 
elders bekend; reeds KIL. vermeldt: sc he e I e
wip, lumen obliquum, oculus limus, & strabo, 
strabus: qui oculos habel distortos. 

wiep (II), znw. vr. Ook rij s wie p genaamd. 
Rijshout met tenen banden (w iep ban den) 
dienende om stevûgheid te geven aan dijkwerk. 
Evenzo elders bekend; zie PASTEUR-NOOT, 

Bouwk. Wdb. 3, 279 vgl. en PIJTAK, Bouwk. 
Handwdb. 651. Vandaar ook de samenst. 
dwarswiep en: ankerwiep (om het 
werk in de grond vast te ankeren). 11 Ieder 
wiep moet de dikte hebben van 471 streep en 
de omtrek gelijk en egaal met zware rijs aan
gevuld en met sterke banden 78 streep van den 
anderen gebonden (zijn), Hs. betreffende dijk
werk (aO 1822), archief v. Wbrmerveer. Ge
lijkerwijs ook de gehee1e lengte en breedte 
naar binnen de rijslagen met rijen wiepen ... 
met dwarswiepen van genoegzame lengte aan 
de grondslag in de onderdijk met palen vast-
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geankert en sterk aan de grond moeten ge
dreven worden, aid. Op de uitgebakende r.ig
ting . .. zal de aannemer... deselve (rijs
wiepen) aan den vasten grond neerzetten en 
bevestigen met Walsche palen van 50 tot 50 
duim afstand, de langste wiepen te bevestigen 
op ieder afstand van 1 el 80 duim met een 
ankerwiep ... , dik over de middellijn 15 duim, 
. .. met 3 Walsche palen, Bestek rijweg (aO 
1850), archief v. Assendelft. - Het woord 
wie p (in zuiver Ned. vorm wij p; vgl. ook 
KIL "w ij p, wij p e, j. wip, vetus, fax", d.i. 
toorts) is identiek met Oost-Fri. en Ndd. 
w î p e, w î p, bundel, bos, van strro, rijs enz. 
(KOOLMAN 3, 557), Eng. wip e, wis, Ohd. 
Mhd. w î f a, w î f e, bos, stro enz. als uithang
teken enz.; vgl. ook Ohd. wei f, wa i f, band, 
windsel, Got. vei p s, krans, enz. 

wiering, znw. vr. In de Worm-er gebruikelijk 
voor wee r zin g (hooikade); zie aldaar. -
Evenzo in de Beemster wie rin g, waarnaast 
wie r, met het ww. wie ren. II Het ge
droogde hooi op wieren smijten; wieren 
maken; hooi wieren, BOUMAN 115. - Blijkens 
Hs. Kool heten de -hooikaden in N.-Holl. ook 
weren. Wiering wordt ook door VAN 

DALE opgegeven en is dus ook elders bekend. 
- Vgl. OPWIERINGEN. 

wiezei, znw. m. Speelpenning, koperen penning 
die als inzet dient bij kinderspelen; Hd. spiel
marke. II Een doos met wiezeis. Zet 'en wiezeI 
in de pot. Er is 'en wiezeItje op de -grond 
'evallen. - Vg!. WIEZELDOOS. 

wiezeldoos, znw. vr. Doos waarin de wiezeis 
worden bewaard. Zie WIEZEL. 

wig, znw. vr.; vgl. ROED-, SPAAK en VUISTWIG. 

wigge bandje, znw. onz. Bij molenrnakers. IJze
ren bandje dat om de molenroede wordt ge
legd, om te beletten dat de roedwiggen er uit 
gaan. Synon. roedbeugeI. 

wij, pers. vnw.; zie IK. 

wijd, bnw. en bijw. Zie de wdibb. - Ook: ver. II 
't Is gelukkig wijd weg (van een brand). Je 
benne hier veuls te wijd van de mart (markt) 
of. Ze prakkizeren niet wijjer as 'er neus lank 
is. - V gl. OMWIJD. 

Ook in de naam van brede wateren. II Het 
Wijd (of Zaandijker Wijd), de veJ'ibreding van 
de Zaan tussen Zaandijk en Wormerveer. -
De wijde Vliet (onder Assendelft); zie VLIET. -

De wijde Laaik (idem); zie LA AlK. - De Wijde
Wijzend (bij Jisp); zie WIJZEND. 

Wijde-Wormer, znw. vr. Naam van een polder 
en gemeente, aan het oostelijk uiteinde der 
Zaanstreek. De droogmaking der Wijde-Wor
mer is voltooid in 1626. Zie verder WORMER 1. 

wijf, znw. onz. Zie een zegsw. op BOER en 
SCHIPPER. - 0 u we w ij ven, als benaming 
voor sneeuwvlokken. II De ouwe wijven 
vliegen (het sneeuwt). Wat 'en ouwe wijven! 
Evenzo in Fries!.: De alde wiven binne oan 
't bêdSlkodjen (bedschuddell), de fe arren stouwe 
der nei (DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 2, 

wiep - Wijmerik 

281). Ook in Duitsland gelooft men, dat als 
het sneeuwt vrouw Holle haar bed schudt. 

wijfhoofd, znw. onz. Vrouw, inzonderheid een 
stevige, forse vrouw. II Me buurvrouw is 'en 
moddig wijfhoofd: ze klaart 'et bedsva'k (bed
stede) mit vuile wapeling (zeepsop). - Wat is 
dat 'en wijfhoofd! 't Is 'en kant wijfhoofd; die 
zeI-je ook niet in 'en slip van 'et laken ver
liezen! - Zo ook elders in N."Holl. (Taalgids 
1, 305). Vlg!. MANSHOOFD. 

wijkje (uitspr. waikie), znw. onz. Inham van het 
water. 11 Lêten we maar mit 'et schuitje in 'en 
wijkie leggen gaan. - Evenzo elders in N.-Hol!. 
en in Fries!. Ook KIL vermeldt: "w ij c k, 
sinus maris, Utus carvum". Vg!. ook GOET]ES_ 

WIJK, alsmede: "Een vrij huys ende erff, met 
een halff wijck gelegen bij suyden aent voorsz. 
erff, staende ende leggende inden Hooren tot 
Aeokersloot; . .. tzelffde buys ende erff met 
de halffe wijek", Hs. 29 (aO 1641), archief v. 
Akersloot. - Het woord komt in soortgelijke 
bet. in versohillende Germ. talen voor; vg!. 
Oost-Fri. en Ndd. w î k, Eng. w i c 'k, ~gs. 
v î c, Ono. v î k, Noors en Zweeds v i k, Deens 
v ig, enz. 

Wijmerik (uitspr. waimorok), znw. Naam van 
een hoek lands onder Assendelft, buitendijks, 
eertijds uitstekende in de Wijkermeer. Zie 
Kaart v. d. Uytw. SI. 12 en 16. De verschil
lende landerijen daar in gelegen heten alle 
Wij mer i k. II Hij heb ook nag land in de 
Wijmerik. De Wijmeriken (percelen weiland 
verkocht in 1882). Jan Aecht Jans wijmerick, 
Gerrit Hammen buyten-wijmerick,... Huy
berden wijmeriok, Maatb. Assend. (aO 1634). 
De wijmerick van Huybert, Polderl. Assend. 
I f O 183 V

O (aO 1600). Die rechterhelft van 
Jan Claesen wijmrick, aid. 11 fO 139 VO (aO 
1600). Een stucke landts genaempt die Wyme
riek, Hs. U. 19, tO 212 VO (aO 1581), provo 
archief. - Hetzelfde land wordt ook wel be
doeld in de volgende aanhalingen. !! Drie 
made lants legghende op die wijnmarct (eigen
dom van vrouwe Cuneergoede Uterwijc, eoht
genoote van heer Bartout van Assendelft), 
Oorkonde V. 23 Aug. 1394, Rijksarchief. 
Ander half made lants leggende op die wijn
marct binnen Assendelft, Oorkonde V. 18 Juni 
1402, aldaar. - Wij mer i k is wellicht een 
samenstelling met het woord mer k, mar k, 
waarmede ook Ofri. ham rik (h a m rek e, 
ham mer i k e, ham mer k e, hem mer i k, 
hem mer t se), nog in Fries!., Gron. en 
Oost-Fries!. als naam van gemeenschappelijke 
dorpsweiden bekend, is samengesteld. Vgl. ook 
op de Kaart V. d. Uytw. SI. 12: "De wy 
M;arokt" aIs naam van een vaart nabij Sloter
dijk, buitendijks langs de Haarlemmerdijk, en 
aid. 2 en 3. "De Wijmers" als naam van 
dijken onder Venlhuizen, Wijdenes en Schel
linkhout; die onder Venhuizen wordt in Wfri. 
Stadr. 2, 272 (15dee.) genoemd "die Wy
merts". 



Wijnakker - Willis 

Wijnakker, znw. m. Naam van een stuk land 
onder Assendelft. Thans naar het sdhijnt onbe
kend. II Die wijnacker, Polderl. Assend. I 
JO 67 rO (aa 1600). - Vgl. WIJNWEER. 

wijnbrauw, znw. vr. Daarnaast wij nb ree u w. 
Wenkbrauw. II Hij heb temet gien wijn
breeuwen. Een Oostzaner Boer, zijnde een 
Robust CareI,... gehaerd zijnde als een 
tweden Valenteyn of Wildeman, vol hayr aen 
weyI1lbrauwen, ruyg aan de oog-schelen, SOETE

BOOM, Ned. Ber. 47. - Evenzo elders in HoU.; 
eertijds ook in de schrijftaal (b.v. VAN BERE

STEYN, Marc. Aurelvus 197 a; BREDERO, Wer
ken 1, 45 en 312; Staten-Bijbel, Levit. 14, 9). 
Ook in het Stad-Fri. zegt men wij nb r a u w. 

wijnd, znw. m.; zie WIND. 

Wijnweer, znw. onz. Naam van een stuk land te 
Assendelft, buitendijks. Thans onbekend. II 
Dat vierndeel van wijnweer, Polderl. Assend. I 
fO 338 r O (aa 1600). - Vgl. WIJNAKKER. 

wijp, znw.; zie WIEP IJ. 
wijs, znw. Zie de wdbb. - Zegsw. H ij is zo 

w ij sas 'h e t kak h u i s van B rem e n, 
end a t v i e I van w ij z i g hei dom, schert
send gezegd van iemand die zeer pedant is. 
Ook elders bekend, met "raadhuis" i.p.v. 
"kakhuis" (HARREBOMEE 1, 89 a). - P iet e r 
enT ij s zij n e ven w ij s, zegt men van twee 
broers die in kinderaohtigheid voor elkaar 
nict onderdoen. Evenzo zegt men: H ij is z 0 
wij s: de wij z i g hei d loop t 'e mme t 
'e n st r a a I t j e zen eer s u i t. - Zie nog 
een zegsw. op EEND. 

Wijzend, znw. vr. Ook Wij d e-W ij zen d ge
heten. Naam vaneen breed water onder War
mer en lisp, langs het Broedijkje aan het oost
einde van Jisp. Zie de Kaart v. d. Uytw. SI. 
11 (Wijde Wijsent). II Een stuk land, liggende 
op de Wijzend, ,in de polder Warmer. - W ij
zen d is de naam van vele wateren in Water
land en West-Friesland. Vgl. b.v. op de Kaart 
v. d. Uytw. SI. 7 een water tussen Nek en 
Purmerend, en een op de grens van Kwadij,k 
en Middelie, en van Warder en Etershem, als
mede een onder Avenhorn; aid. 11 een water 
onder Ursem; aid. 6 een water op de grens van 
Oostwoud en Hauwerd, een weg onder Mid
woud, en een andere, genaamd "Redwijzent" 
onder Benningbroek, een weg langs een water 
op de grens van Westwoud en Oosterblokker, 
en van Zwaag en Westerblokker, waarbij zich 
aansluit een weg "de Groene Wijsent" onder 
Hoorn; verder aid. 2 de vaart met weg onder 
Grootebroek, Hoogkarspel en Binnenwijzend. 
- Verschillende dezer wateren worden reeds 
in de middeleeuwen genoemd. II In de Wysene 
(in Drechterland), v. MIERIS 2, 395 (aa 1326). 
Van der wisene tusschen den c10chusen tot 
Hensbroic ~ende Opdam), Rek. d. Graf. v. 
Hall. 2, 358 (vg!. 267), ontvangst v. vissohe
rijen, aO 1344. Die watertooht buten Sparn
Ibroeker dijc ende alle die wisene tot Medem
leke toe, aid. Doer die Wysend varen, Wjri. 
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Stadr. 2, 254 (keur v. Grootebroek, 15de e.). -
Tegenwoordig is in Drechterland wij zen d 
inzonderheid de naam voor een dijkje of kaai 
langs een keurvaart. Dat deze bet. daar reeds 
in de 16de e. gebruikelijk was, blijkt uit de 
volgende, in DE VRIES, Kaart v. Holl. Noorder
kwartier 90 aangehaalde, plaats: "De Lange 
Reise ter wederzijden bezet met kadijken, die 
men aldaer wijsenes noemt" (aa 1598). 

wijzigheid, znw. vr. Wijsheid; ook: eigenwijs
heid. 11 Ze meent in der wijzigheid alles te 
weten. - Zie een zegsw. op WIJS. - In veI1kl. 
ook: een kind dat wijze opmerkingen maakt, 
dat met de grote mensen meepraat. II 't Is zo'n 
wijzigheidje. 

wild (I), znw. onz.; zie een zegsw. op BEEN 1. 
wild (11), bnw. Zie de wdbb. - Ook van aan

getrouwde familie, die iemand niet in den 
bloede bestaat. II De wilde neven (voorkinderen 
van een aangetrouwde tante enz.). 0, dat is 
maar wilde familie (familie van de koude 
kant). 
In namen van stuk!ken land. Ruig, met wilder
nis begroeid; zie d e w i I d e Hem op HEM I, 
en vgl. WILLIS. . 

Willebrord, eigennaam. Daarnaast W u 1(1 e)
b e r t. II Sint Willebrordus (naam van een olie
molen op 'het Ka'lf, te Oost-Zaandam). Het 
Sint Wulbertspad, of het Wulleberspad (al
daar). 

Willem, eigennaam. Daarnaast W u II e m. 
Evenzo afgekort W ti m, W u m p i e, naast 
Wim. 

willen, om. ww., (zie voorw. § 162). Daarnaast 
w u 11 e n. Zie de wdbb. II Hij wuI niet. Je 
ken ne van mijn denken wat je wulle. Den 
(dan) hej-je nag niet wat je wulle. - Vroeger 
ook: op het punt staan om, gelijk in andere 
Germ. talen. II Des Maandags ... kwam Jan 
... om te vrage of wy 8 last turf van de Knari 
(pakhuis de Kanarie) lade wouwe, omdat het 
pakhuys ins tor te wouw (door de overstro
ming), Hs. (aa 1825), verz. Honig. Als u Huys 
vallen wil ... Ghy sult wel swijgen stil Als een 
Paleys geciert U daer weer voor gegeven wert, 
SOETEBOOM, Bloeme-crans 135. - Zo ook nog 
in het Srad_Fri. 

willig, bnw. Zie de wdbb. - Ook van paarden. 
Speels, tochtig (de Wormer). II Wat is die 
merrie willig. Evenzo elders in N.-Holl. (BOU

MAN 116) en in het Stad-Fri. 
Willis, znw. vr. Vroeger ook W i I nis en W i I· 

1 e n s, Als naam van landerijen te Westzaan 
en te Krommenie. Behalve de weilanden in de 
thans polders vormende 0 ast e r- en We s
ter w i 11 i s onder Westzaan en in de W i II i s 
bij de Uitweg te Krommenie, heten ook elders 
gelegen stukken aldus. II Te Krommenie, in 
het Noordend: Een stuk weiland ... , gelegen 
in de WiIlis, Verkopingsbiljet (aO 1876). Baarts 
Willis, Polderl. Kromm. (aa 1655, fO 33. De 
Willes van broer, JO 54. Baafke Willis, JO 56. 
't Ooster ruyge willes, fO 112. Willes-akker, 
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fO 28. - Op de Vlus: 't Ronde Willis, de ruyge 
Wjllis, Polder!. Kromm. (aO 1680), JO 1. -
Op de Heiligeweg: Stille swilles, Polderl. 
Kromm. (aO 1665), fO 148; teylewilles, aid. 
(aO 1680), fO 86. - In 't Vlietsend: De drie
been of Wilnis, Polderl. Kromm. (aO 1764), 
fO 103 voo Te Westzaan: Die halve ven in de 
willes, Polderl. Westz. III JO 62 rO (aO 1644). 
Nooh dat Willeske, JO 60 voo Het Willisken, 
Koopbrief (aO 1688). Noch die twee willes
strepen; nooh lamke willes; noch lammen ven 
in die willes, Polder!. Westz. II (aD 1629). Drie 
maeden lants ... gheleghen binnen de ban van 
Wiestzanen in de Oester WilIens, Hs. T. 118, 
fO 24 V o (aO 1562), provo archief. Des Heeren 
Wi/nes, V. MIERIS 3, 702 a (aO 1399). - De 
benaming komt ook elders voor. De W i I TI i s 
is een bijvorm van w i I der nis, dat eveneens 
als benaming van landerijen (oorspronkelijlk: 
met ruigte begroeid land) voorkomt. V gl. ook 
HElD Ir. 11 Voort aen 's Heeren wegh strec
kende Oostwaerts drie roeden in der wilder
nisse (onder Heemstede), v. SANTEN, Priv. V. 

Kennemerl. 259 (aO 1649); zie ook GONNET, 

Zijlkl. 414 (aO 1562). Een krofte lants, ... an 
't west-endt streekende an de widernisse toe 
(onder Velsen), GONNET, t.a.p. 328 (aO 1538). 
Belent is die wildernis an 't westeinde (onder 
Hillegom), aid. 73 (aO 1440); zie ook 407 
(aO 1516). 

Willisakker, znw. m.; zie WILLIS. 

wimpel, znw. m. Daarnaast w u m pel. Zie de 
wdbb. 11 'En vlag mit 'en oranje wumpel. 

wind (I), znw. m. Daarnaast soms w u n d. Zie 
de wdbb. 11 Wet (wat) 'en wund! - Zie een 
zegsw. op STAART en STRAAL, en vgl. VIER

WINDEN. - De v'0rm wij n d, die vroeger in 
gebruik was Cvgl. b.V. SOETEBOOM, Bat. Eneas, 
H2vo, waar op elkaar rijmen: kunt, wijnt, ver
dwijnt en pijnt), is thans verouderd. 

wind (H), znw. m. Meerv. win den. Zekere 
vis, Lat. Cyprinus jeses. Door de vissers ook 
n oor d e win d genoemd, omdat deze vis 
alleen bij schraal weer gevangen wordt. - Vgl. 
SCHLEGEL, De Visschen 115, waar het dier 
win d e of win d voo r n heet. De naam is 
ook elders in Holl. bekend. 11 Etlyke andere 
soorten van Riviervissohen... als daar is de 
Zeelt, Bley, Brasem, Spiering, Winden, en 
meer dergelyken, BERKHEY, Nat. Hist. 3, 1484. 

wind (III), znw. vr. Op de gewone N.-HoU. 
wijze afgekort van win d e (VAN DALE). Wind
as. Thans ongebruikelijk, ii Item, dat men niet 
tusschen die zaey-Ianden sal moglhen visschen, 
om die sohuyt mette haeck voort te halen, 
ende in 't landt te slaen: maer sullen moeten 
met ,een lijn palmen, ofte met leen windt winnen 
(octrooi V. Oostzanen, aD 1628), v. SANTEN, 

Priv. V. Kennemerl. 145. 
wind (IV), znw.; V!gl. ZI]DWIND en VLIEWINTER. 

winddeur, znw. vr. Aan molens. Een soort van 
luik voor aan de kap, naast de keerstijlen. De 
winddeur kan een weinig naar beneden ge-

Willis - windveer 

schoven wOl'den en dan in de molen worden 
gehaald, zodat men door de opening buiten 
kan komen. 11 Dat covelent (keuvelend) salmen 
'beeleden met wagenschot met een windtdeur 
aende slinakerhant om uyb ende in te komen, 
Hs. bestek watermolen (aD 1634), archief v. 
Assendelft. 

winden, st. WW., trans. Daarnaast win n e n 
(won, 'ewonnen). Zie de wdbb. 11 Win 'et garen 
op de haspel. Kijk, deer wordt 'en skip op de 
werf 'ewonne. Zie nog een voorbeeld op OVER

WINDEN en WIND lIl. - Zo ook in samenst.; 
vgl. OPWINDEN, OVERWINDEN en WINNAGEL, 

WINVI]ZEL, alsmede een voorbeeld van WIN RAD 

op HOGEL I, 3. 
winderig, bnw.; zie een zegsw. op DEUR 1. 
windhaak, znw. m. Meestal in verk!. win d

h a kie. Een rechthoekig omgebogen haakje 
aan een oog, om openstaande luiken of deuren 
vast te zetten, zodat de wind die niet kan toe
slaan. Ook elders bekend. 

windhapper, znw. m. Bij boeren. Benaming 
voor de kleine over het ganse hooiland ver
spreide hoopjes hooi, waarop dit bij nat weer 
gezet wordt om beter te drogen (Assendelft). 
De windhappers zijn kleiner dan 
h'0 per s (oppers). - Ook voor blaaskaak, 
praalhans. 11 '~ Is zo'n windhapper. 

windig, 'bnw. Winderig. Zie de wdbb. 11 't Was 
wel wet (wat) windig, maar toch aars goed 
weer, Sch. t. W. 274. 

windje-waai, znw. m. en vr. Iemand die winde
rig is, geurmaker. 11 Kijk ers, wat 'en windje
waai! wat bet-i 'en poeha! As je er mit zo'n 
gebloemde japon op of gane, dan zeggen ze 
nag: Van zo'n windje-waai moet ik niks 
hebben. 

windkoppel, znw. m. Aan molens. Hetz. als 
kruirad; zie aldaar. 11 Een krans (de ijzeren 
ring die de spaken in verband houdt) van 't 
wind koppel, 34 pond, lnvent. papiermolen (aD 
1806), Zaanl. Oudhk. - Soms ook als be
naming voor de kaapstanden bij een sluis, 
waarmede de sluisdeuren w'0rden openge
wonden. Ook win d s toe I geheten. 11 Twee 
windstoelen of windkoppels, Hs. sluisbouw 
(aO 1829), archief v. d. polder Westzaan. 

windnagel, znw. m.; zie WINNAGEL. 

windpeuluw, znw. vr. Daarnaast w,j n d p e u I u 
en windpeuling. In molens. De zware 
balk vóór in de kap, waarop het plummelblok 
ligt en die dus de molenas van voren onder
steunt. 11 Noch salmen maken een steunder 
'0nder die wintpelUlu, Hs. bestek watermolen 
(aG 1634), archief v. Assendelft. 

windscheur, znw. vr. Hetz. als schamscheur; 
zie aldaar. 

windstoel, znw. m.; zie WINDKOPPEL. 

windveer, znw. vr. Hetz. als windvering; zie 
aldaar, 1. :1 Item aan elok ent te maecken twee 
wintveeren met een gevel daer op en op elck 
hoeck een deckplanok over de panne te wate
ren en wel wercklijk gevrocht, Hs. bestek 



windveer - wip 

spinhuis (aO 1664), archief v. Assendelft. - In 
de volgende oude aanhaling luidt het woord 
win d wee r. Indien deze vorm de oorspron
kelijke is, zou de eigenlijke betekenis zijn: 
plank die de wind afschut, die voorkomt dat 
de wind onder het riet van het dak komt. I1 

Item Rapurst van enen rafter (balk) toet (tot) 
eenre wintweer HH sc(ellinc), Rek. v. Egmond, 
fO 26 V O (aO 1388). 

windvering, znw. vr. Mee-rv. win d ver i n g s. 
- 1) Aan houten gebouwen met spits toe
lopende gevel. Elk der beide planken, die aan 
weerskanten langs de gevel zijn gelegd van 
de nok tot de wormten. Synon. windveer. Bij 
de windverings sluiten zich aan de wat e r
b 0 r den, die over de uiterste pannen liggen. 
11 De donder !heeft geweest int paldllUys van 
Cornelis M.; een stuk uyt de wintveer(i)ngh 
geslaagen, Journ. Hoogeboom, 4 Juni 1729. 
2) Op een binnenvaartuig. De balk voor en 
achter langs het ruim van het schip, tussen 
de rijswarings. De ene win d ver i n g ligt op 
de zeilbalk, de andere op de achter- of water
balk. De windverings zijn van boven gewelfd, 
evenals de luiken die het ruim bedeIGken. -
Het woord is ook elders bekend; zie de wdbb. 

windvijzel, znw. vr.; zie WINVIJZEL. 
winkel, znw. m. Zie de wdbb. - Ook in de naam 

van een stuk land te Jisp: de Ruige Winkel 
(vgl. RUIG), waarsohijnlij1k in de oude zin van 
hoek. Zo ook elders in N.-Holl.; vgl. de dorps
naam Winkel. 1I Item een sticke landes in dien 
winkel (onder Velsen), Hs. v. Egmond, fO 15 
rO. Item een acker in dien winkel, vander ere 
beke toter ander, aid., f O 16 rO (einde 13de e.). 

winkelbord, znw. onz. Een der planken in een 
winkel, waarop het winkelgoed ligt of staat. 
Vgl. BORD I. 11 2 Broodmanden, 1 Broodkistje, 
1 Toonbank, Eenige Winkelborden, Invent. 
bakkerij (O.-Zaandam, aO 1809), Zaanl. Oud
heidkamer. 

winnagel, znw. m. Bij de zeildoekweverij. Een 
stok, die door de gaten van de garenboom 
wordt gestoken, als men deze wil ronddraaien 
om er de schering op te winden. Van w i n
n e n, winden. De vorm win dna gel is niet 
in gebruvk. 

winnen (I), st. ww.; vgl. BEWINNEN. 
winnen (lI), st. ww.; zie WINDEN. 
wins, bnw. Daarnaast wen s. Niet haaks, 

scheef. 11 Die breg is wins. De gebinten van 
die skuur benne wins. Een winse lap goed (die 
schuin is afgesneden). Een wens kleed (een 
vloerkleed dat scheef ligt, dat niet goed gerekt 
is). Dat gordijn is wins (het hangt scheef, trekt 
aan de ene kant). - In dezelfde zin zegt men 
in de Beemster wij n s (BOUMAN 116). Evenzo 
in Friesl. wij n s(k). In W.-Vlaand. kent men 
win s voor schuin, inzonderheid van tegen de 
draad afgesneden stukken goed (DE Bo" 1211). 
In Gron. zegt men wie n s (d.i. wij n s) en 
wie n d s, b.V. van een kleed dat niet effen 
.op tafel ligt, waarbij men denkt aan de "wind" 
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die er onder komt (MOLEMA 472). Vgl. ook 
Oost-Fri. wind-sc hê f en wind sk, krom, 
scheef getrokken, uit de haak, van gebouwen, 
stukken hout enz. KOOLMAN 3, 554), Hgd. 
win d s c h i e f en win d i g. Het woord be
hoort wel met Zweeds-Deens v in d, krom, 
scheef, Ono. vindr, bij het ww. winden.
Vgl. WINSING en WINSELEN. 

winselen, zw. ww., trans. Bij molenmakers. De 
winsing aan de roeden maken. Zie WINSING. 
Thans .ongebruikelijk Vandaar de samenst. 
a f w ,i n s e I e n. 1I Dien dag de resterende gate 
gebeitelt en de r.oede verder afgewisselt, Hs. 
verslag molenmaker (aO 1738), archief v. As
sendelft. 

winsing, znw. vr. Bij molenmakers. De afschui
ning voor en achter aan de molenroeden, 
waardoor deze meer windvang krijgen. Synon. 
scheelfte. De win sin g heeft een zeeg. Ge
woonlijk is de ac h ter win sin g iets dieper 
dan de voorwinsing. Voor het maken van 
de win sin g heeft men mallen. Zie ook 
Groot Volk. Mooienb. In, bi. 3. Vgl. WINS. 
11 'En klein molentje (b.v. een spint je) loopt 
al allien op de winsing (en heeft dus geen 
wieken nodig). - Vgl. WINSELEN. 

winst, znw. vr.; vgl. BLODDERWINST. 
winter (I), znw. m.; vgl. ENTER en TWINTER. 
winter (U), znw.; vgl. VLIEWINTER. 
winterdag, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. 

't 1 s win ter dag: 'e n kIe int j e hou dt 
'e m, schertsend gezegd als men om de een of 
andere reden het werk maar gauw aan kant 
maakt. 

winterend, znw. 'Onz. De kamer waar meI! 
's winters huist. Zie END 3. 

wintergezondheid, znw. vr. zie GEZONDHEID. 
winterlaag, znw. vr. Plaats waar de schepen ge

durende de winter liggen. Z<ie de wdbb. 11 

Intussen was het sClhip (de walvisvaarder die 
uit zal gaan) uit de winterlaag, die te Zaan
dam aan den ZuiddiJk en de Ganzewerf was, 
gehaald, gekalefaat en op stroom gebracht, 
HONIG, Studiën 2, 50. - Thans zegt men 
win ter 1 a a g mak e n nog oneigenlijk voor: 
balken op stapel zetten bij de houtzaagmolen, 
om die 's winters, als het besloten water is, te 
kunnen gebruiken. - Eertijds was win t e r-
1 a a g h 0 TI den ook een uitdru!Qking voor het 
van school blijven, van kinderen, in de winter 
(0. Volkst. 3, 320). 11 Ze houwe winterlall'g. -
In de eigenlijke zin vindt men het o.a. Handv. 
v. Amsterd. 863 b: De Scheepen die haar 
Winter laag komen te houden binnen of buyten 
de Palen (aO 1681). 

winvijzel, znw. vr. Een soort van windas. 11 Te 
koop een kaapstanden een winvij-zel, Adver
tentie (aO 1895). 

wip (I), znw. m. Daarnaast w u p; in verkl. 
w u p p i e. Sprong. Zie de wdbb. 11 Mit 'en 
wup sprong-i van zen stoel op. Neem maar 
'en wuppie. - Vgl. WIPPEN. 

wip (lI), znw. vr. Daarnaast w u p. Zie de 
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wdbb. - Ook: a) Op een binnenvaartuig. Een 
takel met een paar blokken, waarmede men 
balen of zakken uit het ruim hijst. Elders 
wip per geheten; zie VAN LENNEP, Zeemans
wdb. 266. 
b) Wipmolen. Thans ongebruikelijk. 11 Den 3 
Desember het wupje opt Crommcnieër pat 
verbrant, Journ. Hoogeboom, 3 Dec. 1722. 

wip (lIl), znw. vr. Wesp. Weinig gebruikelijk. 
11 Kijk, deer vliegt 'en wip. - Evenzo zegt men 
in W.-Friesl. wup (Ned. Taal 6, 212). 

wipheef, znw. m. Daarnaast w u p h e e f. Een 
driehoekig schepnet, waarmede men op de 
kant van een schuitje langs de wal vist; zo 
geheten, omdat deze heef gewipt wordt. Zie 
HEEF. 11 Dat mede niemant voortaen... sal 
mogen vissen met eenige heeven, met ijsere 
laeden ende cromme wipheeven, nogte deselve 
mogen naehouden, huysen ofte hoven, Hs. 
keur (aO 1738), arohief v. Worm er. 

wipmole", znw. m. Daarnaast w u p mol e n. 
Soort van standaardmolen. Hetz. als spinbol; 
zie aldaar. Vgl. WIP I1, b. De benaming is ook 
elders bekend; zie b.V. HARTE, Molenb. 77, 
pl. 36. 

wippen, zw. WW., intr. en ,trans. Daarnaast 
w u p pen. Zie de wdbb. 11 Zit niet zo te 
wuppen op je stoel. - Dat hem ooek niemant 
... en sal vervorderen ... met Koeck te slinge
ren, te hacken, houwen, kerven, wuppen ofte 
tippen in eniger manier (keur v. Warmer, aO 
1653), LAMS 644. - Vg1. WIP TEM en WIP, als
,mede WIPHEEF en -MOLEN. 

wiptem (uitspr. wiptam), tussenw. Daarnaast 
wuptem. Voor w,ipt 'em, wipt hem 
(vgl. KLISTEM), en gebezigd als versterking van 
wip! uitroep als men (iets) wipt. 11 Wiptem, 
daar gaan-je! - Vooral in de uitdr. w,iptem, 
K e e sj el bij het ledigen van een glas. I1 

't Was nou van "wuptem Keessie!" en in een 
tik was 't glaassie leeg, Sch. t. W. 279. -
Wip tem, sol d a a t je! te Zaandijk als be
naming voor het spel dat elders stuivertje 
wisselen, boompje verwisselen heet. Men zegt: 
wip tem, sol d a a t j e! als men met een 
ander van plaats wisselen wil. 

wit, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zo wit as 
'en wrongel, zeer wit. 
Ook in de naam van enige stukken land; zie 
Witte Kooien op KOOI en WiUe Weer op 
WEER Ir. 

witbol, znw. vr. Daarnaast wit t e bol. Zekere 
plant. Wollig zorggras, Lat. Holcus lanatus 
{VAN HALL, Landh. Flora 263; OUDEMANS, 

Flora 3, 262). Een verkeerde grassoort met 
zachte liggende haren die een witachtige kleur 
aan de plant geven; het zaad vormt grijze 
pluimen. Gewestelijk ook elders bekend. 

witje, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook schertsend 
voor een zilveren vrouwenkap; in tegenstelling 
met ge e I t je, gouden kap. 11 't Was 'en 
mooie bruiloft: allemaal geeltjes, gien ien 
witje te bekennen. 

wip - wolvedak 

wits ik, znw. m. Minaohtend voor grijsaard. 11 

Zo'n witsiik. 
wittebol, znw. vr.; zie WITBOL. 

wittelen, zw. ww., trans. Witten, met witkalk 
bestrijken. 11 Ik leet de gang alle jaren witte
len. - Ook wit ten is in gebruik. 

witvis, znw. vr. Zie de wdbb. - Ook als schert
sende naam voor jonge meisjes. 11 Wat 'en wit
v,is (b.v. op een bal, met toespeling op de 
lichte japonnen). 

witzoeten, znw.; alleen in het meerv. Benaming 
van een soort van zoete appels van lidhte 
kleur. 

wob, znw. onz.; zie WEB. 

woeg, bnw. Woelig, druk. 11 Wat ben-je woeg 
vandaag! 't Vee is woeg. Wat 'en woeg peerd. 
- Evenzo <in de Beemster (BOUMAN 116). 

Woenesdag, znw. m. Woensdag. Deze vorm is 
ook elders in N.-Holl. de gewone. 

woerd, znw. m. Waard, mannetjeseend. 11 'En 
koppel eenden met twee woerden. - De Fri.
Holl. VOml w 0 e r d is ook elders in gebruik; 
zie de wdhb. In de Beemster zegt men 
w oor d (zie BOUMAN 116). 

woert, znw. vr. Daarnaast in de Wormer 
wo 0 rt.Wrat. 11 Je handen zitten vol woerten. 
Hij heb 'en woort op zen neus. - De vorm 
wo 0 r t komt ook elders in N.-Holi. voor 
(Hs. Kool). - Wo e r ten wo 0 r t zijn bijvor
men van w rat; vgl. Fri. wor t, war t, Vla. 
wor t e, war t e, enz. 

wol (uitspr. wàl), znw. vr.; zie een zegsw. op 
BOER en vgl. TEEK]ESWOL. 

wolf, znw.; vgl. VOOR WOLF. 

wolfje (uitspr. wàlfie), znw. onz. Restje, kliekje 
van middageten (Wormerveer). 11 We zeilen 
dat wolfie maar opbriegelen (opstoven). 

Wolfrak (uitspr. wàllafrak), znw. onz. Een ge
deelte van de Zaan, zioh uitstrekkende langs 
Wormerveer 'en een deel van Zaandijk. Ook 
M oor den a ars rak geheten. 11 Spreeken u 
de Soheep- en Schuite-vaarders niet van het 
Wolfrak, dat tusschen Knollendam en Saar
dam legt? SOETEBOOM, S. Arc. 378. Een olij
mooIen, genaemt de Beer, staende opt Wolff
rack, Hs. (aO 1663), archief v. Wormer. 

wolhemd (uitspr. wàlhemd), znw. onz. Daar
naast soms wol h i e m d. Eertijds als mans
,kledingstuk. Een korte (gewoonlijk rode) 
lakense rok; hemdsrok. 11 Bovengemelde ov(e)r
grootvader was in sijn jueght voor sijn trouwe 
vande roomszgesinde, quam tot inkeer: in 
plaats nae AJcmaer te gaen om een rootsc(a)r
lak(en)s wolhiemd te koopen, koght een bijbel 
en gingh tot de Mennonijte over (einde 16de 
eeuw), Journ. Caeskoper, bi. 1. - Evenzo in 
Hindeloopen nog tot in de vorige eeuw; zie 
ROOSJEN, Merkwaardigheden v. Hindel. 19, en 
aId., 15: r aow 0 I-h i m d (rood wolhemd). -
Ook KIL. vermeldt: I ij f-r 0 ck s ken, w TI 1-
Ie n hem de, hem d roe k s ken, subucula, 
interuia [anea. 

wOlvedak, znw. onz.; zie VOORWOLF. 



Wolvesloot - Wormerveer 

Wolvesloot (uitspr. wàlviJsloot), znw. vr. Naam 
van een sloOot onder Assendelft, nabij Nauwer
na. In het Maatb. Assend. van 1635 heet deze 
"de Wolfesloodt". De Kaart v. d. Uytw. SI. 
12 schrijft ten onrechte "Wolvesloot". 

wonder (uitspr. wàndiJr), znw. oOnz.; vgl. het 
.ct 0 e t me won der op DOEN, en h 0 n der d 
won der op HONDERD en VLOEKEN. 

wonderen (uitspr. wàndara), zw. ww.; intr. Bij 
vissers. Vissen met de wonderkuil, die dan 
tussen twee botters gespannen is en daarachter 
aan wordt gesleept. il Ze gane moOrgen uit 
wonderen. - Evenzo elders in N.-Holl. 

wonderlijk, bnw. Zie de wdbb. Ook in de naam 
van een stuk land te Assendelft: thans onbe
kend. 11 Dat wonterlyoke madt inde heyde, 
Polderl. Assend. I fO 299 rO (aO 1600). Wel
licht woOrdt 'hetzelfde land ook bedoeld met: 
Een 'acker landts ,genaempt wontel'ken acker 
(onder Assendelft, aO 1584), Hs. U. 20, fO 181 
V O en 182 rO

, provo archief. - Vgl. de Won
der, als naam van een stuk land onder Heem
stede, GONNET, Zijlkl. 414 (aO 1562). 

wonen, zW. WW., intr. Daarnaast soms nog 
weu n e n. Zie de wdbb. 11 Je weune om de 
Zuid, niet? - V,g!. WOON-END. 

woon-end, znw. onz. Dat gedeelte van het huis, 
waarin men woont; de woonkamer. Vgl. END 3. 

woord, znw. onz. Zie de wdbb. - Zegsw. ',t Is 
bij hem: 'en woordje om 'en oordje, 
als iemand weinig zegt. - 't Zij nwo 0 r den 
a S wor s ten, m a a r z 0 vet n iet, 'gezegd 
als iemand groot spreekt. - (Met een woord
speling met w oor d, woerd) Zij nwo 0 r
den zij n g 00 e d, m a a r de een den 1 e g
gen d e e ier e n, als iemand veel zegt, maar 
weinig doet. 

woort, znw. vr.; zie WOERT. 

wooskesp, wooskosp, znw. vr.; zie KESP. 

woosluik, znw. onz. In een schouw. Het luik 
waarmede het waospark wordt bedekt, om de 
bodem gelijk te maken ten behoeve van de 
rijtuigen, die men vervoert. Zie een voorbeeld 
oOp WOOSPARK. 

woosnap, znw. m. Hetz. als woosschepper; zie 
aldaar. - Evenzo in W.-Fries!. 00 s nap, 
ho osnap. 

woospark, znw. onz. In een roeischuit je enz. De 
brede gleuf dwars over de bodem van het 
schuitje, die de beide kespen verbindt, en 
waaruit het binnengedrongen water wordt ge
hoosd. 11 De planke ... alle vol en digt voegen 
op de boom en breeuwe, met een woospark, 
en dito lu]k met twee ringe, Hs. bestek veer
schouw (aO 1744), Zaanl. Oudbk. 

woosschepper, znw. m. In een roeischuit je. De 
schepper waarmede het overtollige water uit 
het schuitje wordt gewoosd; hoosvat. Synon. 
woosnap, wozer, hoosschap, hoos. 

worden, st. ww. VervoOeging: Tegenw. tijd, ik 
wàr, je wàrre (en wàr-je), !hij wort, 
we, j à 11 i e, ze w à r r e. Verl. tijd, ik wie r, 
je wie r e em.; te Assendelft ook ik w à r d e, 
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je w à r de enz. Gebiedende wijs, w à r. Onbe
paalde wijs, w à r r e. Verl. deelw. 'e w à r r e. 
Deze vormen zijn merendeels ook elders in 
HoOU. gewoon. 11 Hij worde der ziek (Assend
delft). 

worf, znw. vr.; zie WERF. 

worm (I) (uitspr. wàrm), znw. m. Daarnaast 
w urm. - VgI. de samenst. POER-, RIET-, ZIJD

WORM. 
worm (II), bnw.; zie WARM. 

Wormer, znw. vr. Daarnaast eercijds We r mer 
en soms Wurmer. - 1) Naam van een 
groter en een kleiner meer, gelegen tussen de 
Zaan en de Purmer en in de 17 de eelUW inge
polderd. Zie de Kaart V. d. Uytw. SI. 12 en 
vgl. voor de vroegere toestand DE VRIES, Kaart 
V. Holl. Noorderkwartier. Beide meren wor
den onderscheiden als Eng e- en W ij d e
Wor mer (zie aldaar). Op de kaart van 
BEELDSNIJDER (aO 1574) heet de eerste "Cleyne 
Wormer". De Wijde Wormer, eertijds ook 
Grote Wormer (b.v. SOETEBOOM, S. Arc. 452), 
heet ook alleen de Wor mer. 11 Een boere
piaats in de Wormer. - De Wormer ringdijk. 
- De oudste vermelding van de naam is de 
volgende. 11 In Weromeri (var. Weremere), 
omnis piscatio, Oorkb. I no. 33 (10de eeuw). 
- Zie een zegsw. op MIDDEL WEG. 

2) Naam van een der Zaanse dorpen. I1 Hij 
woont op Worm,er. Ik kom van Wurmer. - De 
.oude naamsvürmen zijn: Wermere, Oorkb. I 
no. 105 (aO 1083-1120).Wormare, ald.H no. 409 
(aD 1280). Pieter van Wormaer, VAN MIERIS 2, 
212 a (aO 1319).Wermer, Rek. d. Graf. V. Holl. 
2, 243 (aa 1343); 345 (aa l344), enz. Wormer, 
LAMS 543 (aO 1533). - Zegsw. E ff i e s na 
Wormer gaan (of nê Wormer gaan 
om te zien of de grote bonen al 
g r 00 e i en), een dutje doen na het eten. - Zie 
nog een zegsw. op HOOFD. - 't Is een Wormer 
(een inwoner van het dorp Wormer). De Wor
mer beschuHtoren (klokketoren om het sein te 
geven dat de beschuitbakkers hun vuren 
moesten doven of mochten aanmaken; ge
sloopt in 1896). - Scheldnamen: Wormer 
boonpeulen, stenegooiers, uilen (zie die 
woorden). 

Wormerveer. Naam van een Zaans dorp, ge
legen aan de Zaan en zo geheten naar het 
veer op Wormer (het thans nog bestaande 
Noorderveer). Oorspronkelijk dweg het ge
hucht de naam van het Z a a n (zie ZAAN Il). 
1I Die Capel van Wlormerveer, Oorkonde (aO 
1507), aangehaald bij VAN HEUSSEN, Oudheden 
V. Kennemerl. 1, 432. Een huys mit sijn worf 
staende en Iegghende up Wormerveer, Hs. T. 
118, fO 1 V O (aO 1561), provo archief. Willem 
Claesz. up Wormerveer, aid., jO 37 rO (aa 
1564). Pieter Diereksz. van Wermerveer, Hs. 
(aa 1585), archief V. Westzaan. Wormerveer. 
Priv. V. Westz. 429 (aO 1599). Wermerv(e)er, 
Journ. Caeskoper, 10 Sept. 1672. Wurmer
veer, ald., 27 Sept. 1673. Een soet Boerinnetje 
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van 't Wormerveer, R. VISSCHER, Brabbelingh 
(ed. 1669), 23. Het Wormer Veer dat stut 
geen keer, en doet hoe langer noch hoe meer, 
Saenl. Wassende Roos 27. - Een Wormer
veerder (inwoner van Wormerveer). De WIor
merveerder (of Wormerveerse) kermis. -
Scheldnaam: WQrmerveerder gladoren (zie dat 
woord). 

wormstekelig, bnw. Daarnaast w urm s t e k e-
1 i g. Wormstekig. 11 Een wmmstekelige reep 
(raap). - Vgl. wormstekel, dat eertijds in 
dezelfde Zlin in N.-Holl. gebruikelijk was. 11 

Wat tonnen ... wormsteeckeJ ... zijn: sal men 
de duyghen daer 't selve gebreek in is, aen 
stuckenslaen, Handv. van Ench. 257 b (aD 
1620). 

wormt (uitspr. wàrmt), znw. vr. Daarnaast 
w urm t. In de bouwkunde. Een der beide op 
de stijlen van een gebouw rustende horizon
tale balken, evenwijdig aan de nokbalk waarop 
de dakspanten van onderen rusten; steunbalk 
van de dakstoel. Evenzo als naam van de 
voor hetzelfde doel dienende ba]ken in de kap 
van een molen. 11 Binten, stijlen, kapspan
ten, riggels, wurmten, muurplaten enz. (af
braak van een molen) Advertentie (aD 1885). 
Op dese stij1en salmen leggen 2 wormten van 
greenen hout, aen elcke sijde een wormt, 500 
langh als het huys is, breed! t!hien duym, dick 
7 duym, Hs. bestek spinhuis (aD 1664), archief 
v. Assendelft. Aen yder sijd (van de kap) 
negen spruyten, lanck na den eysoh, met 
kromme wormten op die spruyten om die 
sparren op te setten, Hs. bestek watermolen 
(aO 1634), aldaar. - Zo ook elders in N.-Holl. 
In de middeleeuwen in de vorm wor m. il 
Item om 3 phiIierstijlen 4 pond, 7 sc(elliuc), 
6 d(enaren). Item om 2 lang:he eken phiJier
wormen 9 Dorsche gulden, Rek. v. Egmond, 
JO 31 rO (aD 1388). - Evenzo in Limburg 
we rm. 11 Een huis richten, dat is: den timmer 
rechtzetten, te zeggen: de gebonden (binten) 
met wermen en vorsVbalk, 't Daghet in den 
Oosten 7, 76. - Vgl. de samenst. LUIFWORMT. 

worp (I) (uitspr. wàrp), znw. Zie de wdbb. - Bij 
olieslagers. Een wor p koe ken, J 3 stuks 
(lijn)koeken; eigenlijk: zoveel koeken als bij 
het afleveren te gelijk in de koekengoot wor
den geworpen. 11 Een groot honderd koeken is 
8 worp. - Vgl. de samenst. BIJWORP. 

worp (11), (uitspr. wàrp), znw. Bij de olie
slalgerij. Een stuk buil/aken van 12V2 of 13 el 
lengte. il Uit 'en worp voorslagslaken maak-je 
6 bulen, maar uit 'en worp naslagslaken 8, 
omdat de voorslagsbuIen groter benne. 
3 W;orp voor- en 5 naslagsbuullaken; 2 worp 
koolzaadslaken, 1 worp lijnzaadslaken, 4 worp 
voorslagslaken, Invent. oliemolen (aO 1796), 
Zaanl. Oudhk. 

worpelen (uitspr. wàrpala), zw. ww., inur. In de 
Wormer w u r p e ,1 e n. Bij boeren. Zacht aan 
de spenen trekken, kloppen en wrijven aan de 
uier, en de spenen zacht en lenig maken door 

Wormerveer - wozen 

middel van groene zeep of vuile boter; de 
bewerking die aan het melken voorafgaat. 11 

As je niet goed worpele, krijg-je niet alle 
melk. - Evenzo in de Beemster (BOUMAN 116). 

worst, znw. vr.; zie een zegsw. op WOORD. 

wortel (I), znw. m.; vgI. SLIKWORTEL. 

wortel (IJ), znw. m.; zie WARTEL. 

woud, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook in eigen
namen, waaruit blijkt dat te dier plaatse eer
tijds hossen zijn geweest. 11 Het Woud (naam 
van een polder onder Krommenie en Uitgeest; 
zie DE VRIES, Zeeweringen en Watersch. 303 
vlg.). Ook: de Wouden geheten. 11 Hij woont in 
de Wouden. Vgl. WOUD SLUIS. Evenzo de Stier
per- en Akersloter wouden enz.; zie SOETE

EOOM, S. Arc. 385 'en Kaart V. d. Uytw. SI. 11. 
- Het Woud (naam van een stuk weiland te 
Westzaan), Verkopingsbiljet (aD 1883). - Het 
Woud-vierendeel (de vroegere naam van een 
der delen van Assendelft); vgl. Kaart V. d. 
Uytw. SI. 12. 

Woudsluis, znw. vr. Naam van het sluisje aan 
het noordeinde van de Nauwernase Vaart 
onder Krommenie, bij de Wouden (zie WOUD). 

De watermolen aldaar heet de Wou d a al', 
welke naam wel met opzet gekozen is. Ook 
een oliemolen in het Oostzijderveld te Zaan
dam heet aldus. Het wou d a a p j e is een 
watervogel, een kleine reigersoort, Lat. Ardea 
minuta. 

wout, bnw. Alleen in tweewouts, drie
w 0 TI t s, v ier wou t s t 0 TI W, touw 'be
staande uit twee, drie of vier ineengedraaide 
draden. 11 Je moete v,ierwouts touw nemen; 
tweewouts is niet stark genoeg. - Vgl. Mul. 
wou t e u, Hgd. wal zen, wentelen, rollen; 
zie Tijdschr. 12, 128 vlgg. 

wouter, znw. m. Ook in verkI. wou ter t j e 
en daarnaast wou ter man t je. Bij timmer
lieden en molenmakers. Een stukje hout, van 
allerlei vorm, dat met pennen of nagels tegen 
iets wordt aangebracht om dit vast te zetten; 
daar een wou ter uitspringt, laat men er ook 
wel eens iets (b.v. een plank) op rusten. Synon. 
knechtje (zie KNECHT 3, b). VgI. de samenst. 
SPAAKWOUTER. - Wou ter man net j e is ook 
elders gebruikelijk (zie de wdbb.). Het woord 
behoort wel bij wou ter e n, wentelen; zie 
VERCOULLIE op wou terman. 

wozen, zw. WW., trans. en intr. - 1) Water uit 
een schuitje scheppen en weggooien door mid
del van een schepper; en vandaar in 't alge
meen water opscheppen en met geweld weg
smijten. Synon. ozen, hozen. 11 De skuit is zo 
lek: we moeten nag eris wozen. Je woze me 
'helegaar nat, as je zo mit die riem in 't 
water slane. Ze (benuen) op het vlot bezig 
mekaar met water te woozen, Bloem V. Zaan
dijk 76. - Vgl. LEEGWOZEN, UITWOZEN, en 
WOZER, WOOSKESP, -LUIK, -NAP, -PARK en 
-SCHEPFER. 

2) Overdraohtelijk. Storten, van water. 11 'Et 
regende zo, dat 'et water uit de ,goten woosde. 



wozer - St. WulbeDtspad 

wozer, znw. m. Hetz. als waosschepper; zie 
aldaar. 

wrak (1), (uitspr. vrak), bnw. Niet in orde. Zie 
de wdbb. Ook in enkele elders ongewone toe
passingen. 11 Ik ben vmk van verkouwenis 
(voel mij er ziek, ongesteld door). Een vrak 
jaar (een uier die onklaar is). - V rak k e 
kazen (kaas met een gebrekje) noemt men 
ook wel v rak kie s (wrakjes). 11 Hij koopt 
vrakkies. 

wrak (11), znw. De betekenis van het woord op 
de volgende plaats blijkt niet. Misschien moet 
men denken aan het gewone woord w rak, 
onzijdig. 11 Bij den Dam was een Schans in de 
Saan op wrakken en riet-boortjes van de 
Spanjaarden gemaakt, SOETEBOOM, S. Arc. 224. 

wratselen, zw. ww., intr. Worstelen, vechten. 
Thans verouderd. 11 WeIck halff vat (bier) ge
droncken sijnde, de wone van Claes Gerrijts 
willende wratselen tegens yemant van 't gesel
schap, heeft de selve daerover moeyelijck 
jegens sijn 'sone geworden ende den selven 
daer over gedreycht met een kan ... te slaen 
en nyet gewilt dat sijn soone soude wratselen; 
't welck Jan van Dijck hoorende ... heeft ge
seyt: Claes, willen de jongeluyden t'samen 
wratselen dat mogen sy doen; wy willen mal
canderen nyet doen: wy bennen oude buyren 
en lange jaren buyren geweest, Hs. (aO 1644), 
archief v. Assendelft. - W rat s el enen 
w ras tel e n is bij oudere Holl. schrijvers 
gewoon; zie DE JAGER, Freq. 1, 920 vlg. Vgl. 
voor de verwante vormen in andere talen 
FRANCK 1181 op worstelen, en zie WASSEN

BERGH 116 (w rak s e le n), EPKEMA (w r a e g
se I je), RICHTHOFEN (w r a x I i a), alsmede 
MOLEMA op fr ö s el n. 

wreed (uitspr. vreet), bnw. Zie de wdbb. - Ook: 
ruw, hard, voor het gevoel. 11 W;at 'en vreeje 
deel (of rib). Die bonen benne vreed van ski!. 
Wat 'en vreeje greeuwe orten (grauwe erwten 
waarvan men de schil niet fijn kan kauwen). -
Zo ook elders in Hall. en in het Stad-Fri. 

wreken (uitspr. vrékiJ), zw. ww., intr. en trans. 
Wrikken. Zo ook elders; zie de wdbb. 11 Hij 
vreekt niet zo lank, dat de paal los staat. Dat 
... niemand hem sal vervorderen om eenige 
steenen inde Kerck te lichten ... dan op sijn 
eygen pryckel ende kosten, ende soo sy eenige 
Steen en ofte Saroken die daer by leggen door 
haer wreecken of knijpen beschadigen of 
breecken, die schade mede te vergoeden, Priv. 
v. Westz. 517 (aO 1641). Datniemant hem ver
vordere ... in de kerck... aen de kandeIaers 
te drayen, vreeeken ofte breecken ende dier
gelijcke ongeregeltheeden, Hs. keur (aO 1659), 
archief v. Assendelft. 

wrekken (uitspr. vrekk<J), zw. ww., trans. Uit de 
slaap wekken. 11 Ik wier vanochtend al vroeg 
wakker 'emaakt; de vrekker vrek~e wel 'en 
uur te vroeg: me zeun had 'em verzet. - Zo 
ook elders in N.-Holl.; ook bij de oudere 
schrijvers (2iie OUDEMANS 7, 980 en Wdb. op 
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Bredero 491), ook in het Mnl. - Vgl. VER

WREKKEN. 

wrekker (uitspr. vrekkiJr), znw. m. Wekker, 
wekkerklokje. Zie WREKKEN. - Ook elders in 
N.-HoIl.; ook in de zin van porder, man die 
om geld de luiden 's morgens ten bepaalden 
tijd opklopt (Hs. Kool). 

wrikbillen (uitspr. vrikbilliJ), zw. WW., intr. Niet 
stil kunnen zitten, op zijn zitplaats heen en 
weer gaan (de Wormer). Synon. gatwrikken. 
11 De wijven 2iiHen te vrikbillenrn de wagen 
as de peerden maar effies steigeren. 

wrokken (uitspr. vrokkiJ), zw. WW., intr. Zie de 
wdbb. - Ook: het eten niet door de keel kun
nen krijgen; alleen van honden gezegd (de 
Worm er). 11 Die hond neemt :ztukke grote 
brokken; hij doet niks as vrokken. Hond, vrok 
zo niet! 

wrongel (uitspr. vrèmgiJl), znw. vr.; zie een 
zegsw. op WIT. 

wudes (uitspr. wudiJs), hetz. als wiedes; zie 
aldaar. 

wuifelaar, znw. m. In versohillende molens. Een 
lat of stok, die met het ene einde aan de kruk 
van een krukas zit en dus bij het draaien van 
de spil door de kruk wordt meegevoerd en 
daardoor het aan het andere uiteinde be
vestigde voorwerp (draaias, harp enz.) in be
weging brengt. Synon. wuifeistok. De be
naming is ook elders bij molenrnakers gebrui
kelijk. De versahillende w u i fel a ars in een 
molen worden onderscheiden als: onderste 
wuifelaar, bO'Venste wuifelaar, adhterwuifelaar, 
enz. - In een houtzaagmolen dienen de wuife
laars om de zaagramen in beweging te 
brengen. Zie Groot Volk. Moolenb. 1, pl. 5 
en 2, 1. - In een pelmolen heeft men een 
wuifelaar aan de bak van de harp en wordt 
deze dus heen en weer bewogen, 2iodat het 
zaad wordt gezeefd. Een ander wuifelaartje 
doet de schoen van de harp heen en weer 
'gaan, zodat het zaad daar af en op de Iharp 
loopt. Evenzo heeft men wuifelaars in meel
molens. 11 De voorste WlUyfelaar was mede 
digt aan half eweg geslage (door de bliksem), 
JoU/·n. Hoogeboom, 2 Juni 1725. (Door de 
bliksem werd) de agter-wuyfelaar vaneen ge
slagen, ald., 24 Juni 1730. - In een papier
molen werkt de wuifelaar op de grote pomp 
van de maalbak. Zie Groot Volk. Mooienb. I, 
pl. 19 en HARTE, Molenb. 93 a. 11 De Kruk 
met zijn twee Wielen, Wuyfelaars en boven
Bonkelaar, Invent. afbraak papiermolen (W.
Zaandam, aO 1793), Zaan!. Oudhk. 

wUken, zw. WW., intr. Vliegen, met de vleugels 
slaan. ]1 Van een aangeschoten vogel zegt men: 
Hij wuukte nag 'en beetje verder. - W u ken 
is de gewestelijke vorm van wie ken; zie 
WUUK. - V gl. de samenst. DAKKEL WUKEN. 

wukig, bnw. Vlokkig, vezelig, als een wiek. Zie 
WUUK 1. 11 Dat kleedje wordt zo wukig: je 
ken ne de vlokken wol der zo ofhalen. 

Wulbertspad (Sint-), znw. onz.; zie WILLEBRORD. 
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wulfregenbak, znw. m. Een stenen regenbak 
met een gewelfde bovenkant. Vgl. WULFT. 11 

Twee wulfreegenbakken, -groot ieder 45 ton; 
de pijp van boven te dekken met een blaauwe 
steen, Hs. bestek woonhuis (19de e.). 

wuift, znw. onz. Gewelf, verwulf. Vgl. VAN 

DALE op wulf. 11 In het jaar van 1544 maaJk
ten se in den DaJffi de wanden van de Slu,is 
van hart-steen, met yseren ringen, en vier 
schut-deuren versien, een wulft van bak-steen, 
met wooning daar op voor den Sluis-pachter, 
SOETEBOOM, S. Arc. 526. - Zo ook elders in 
N.-Holl. 11 Een schoon egge Wulft, ende een 
Canteel-gevel (meesterproef van het metse
laarsgild), Handv. v. Ench. 300 a (aO 1630). -
V gl. WULFREGENBAK. 

Wullem, eigennaam; zie WILLEM. 

wullen, onr. ww.; zie WILLEN. 

wUllie, pers. vnw.; zie IK. 

wulfregenbak - wuuk 

wumpel, znw. m.; zie WIMPEL. 

wup, znw. m. en vr.; zie WIP. 
wupheef, wupmolen" znw.; zie WIPHEEP, -MOLEN. 

wuppen, zw. ww.; zie WIPPEN. 

wurm, znw. m.; zie WORM. 

wurmt, znw. vr.; zie WORMT. 

wurpelen, zw. ww.; zie WORPELEN. 

wuuk, znw. w. De gewestelijke vorm van 
wie k (vgl. aldaar); alleen gebruikelijk in de 
volgende -toepassingen. - 1) Pluksel; dotje van 
uitgeplozen wol enz. 11 Leg er 'en wukie op. 
Steek maar 'en wuuk (een watje) in je oor. -
Vgl. WUKIG. 

2) Vleugel, vlerk. 11 Toen hij (Cupido) ons 
zag, schudde hij zen wuukjes uit. Uit een 
bruiloftsagrement (midden 19de e.). - Vgl. 
WUKEN. 
3) Vleugel, omhoog geslagen driehoekige punt 
van een vrouwenmuts (Westzaan); zie SNOR 1,3. 
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zaad - zaagpaard 

zaad (I), znw. onz. Daarnaast zee d. Zie de 
wdbb. 11 De molen staat op zen zeed (als een 
pelmolen niet meer malen kan, omdat de gerst 
tussen de maalstenen is gekomen; vgl. LICHT 
Hl, 2). Zeed op zen lijf malen; zie LIJF 1. -
Vgl. verder de samenst. KROTTE-, REUF-, VOGEL

TJESZAAD. 

zaad (II), znw. Verzadiging, zijn bekomst. 11 Ik 
heb er de zaad van (ik ben het zat). Ik moet 
er niet meer van hehben, aàrs eet ik er me de 
zaad an (gaat de spijs mij tegenstaan). - Het 
woord staat op de gewone N.-Holl. wijze voor 
za deen is identiek met Mnl. sa d e, ver
zadiging, Mhd. sa te, set e; zie VersT. en 
Meded. d. Kon. Acad., afd. Let1erk., III R., 
dl. 12, bI. 154. - Door verwarring met z a a d 
I gebruikt men het woord soms ook onzijdig. 

zaad kas, znw. vr. Daarnaast zee d ,k a s. In 
molens en pakhuizen. Een kas (zie KAS I), 
dienende om zaad te bergen. 

zaadland, znw. onz. Daarnaast zee dIa n d. 
Zaailand. Vgl. ZAAD 1. - OOik als naam van 
stukken land. 11 Het Zeedland (onder Wormer). 
- 't Zeeland (te Krommenie in het Noordend), 
Polderl. Kromm. (aO 1665), fO 52. - Evenzo 
elders in N.- Holl. en in Fries!. 11 Dat men de 
selfde los-lopende Benden sullen mogen 
schieten ofte dootslaen ... , soo wel in Meeren, 
Groenelanden als in de SaeHanden (keur v. 
Akersloot, aO 1661), LAMS 847. 14 Pondten 
Zeedtlandt, 24 Pondten Fennen ... , 23 Pond
ten meden ende reidlandt (onder Goltum), 

534 

Reg. v. Aanbreng op de Floreenbelasting (aO 
1511),1,48. 

zaadsjouwer, =w. m. Daarnaast zee d s j 0 u
we r. Koorndrager. Vgl. ZAAD I en SJOUWER. 
11 Me man ,is zeedsjouwer. 

zaadven, znw. vr. Daarnaast zee d ven. Hetz. 
als zaadland; zie aldaar. Thans ongebruikelijk. 
11 Dat Seetventien (d.i. -vent jen), Polderl. 
Westz. II (aD 1629). Item nooh twee saetvenne 
lants gelegen in den zelven ban (van West
zaenden), GONNET, Zijlkl. 213 (aD 1479). -
V gl. z a a i ven als naam van een stuk land te 
Krommenie. 11 Sayven, Polderl. Kromm. (aO 
1665), JO 291. De ven genaemt saay, aid. (aO 
1680), JO 206. 

zaag, znw. vr. Zie de wdbb. - In verkleining 
z a a g j e (uitspr. záchie) als benaming voor 
het ijzeren voorwerp dat bij wijze van hek 
vóór de ouderwetse haarden werd geplaatst 
om het vuur tegen te houden. Het heet zo 
omdat deze afsluiting door behoeftigen vaak 
werd vervaardigd van een oude molenzaag; 
vg!. v. GEUNS, Zaandam 86. - Vgl. de samenst. 
SCHILPZAAG. 

zaagbank, znw. vr. Bij timmerlieden. Een kleill 
toestel om het hout bij het zagen op te laten 
rusten, bestaande uit een bankje met een kruis 
om het schranken te voorkomen. Het werk
volk neemt de zaagbank mee op het werk. 

zaagpaard, znw. onz. Bij timmerlieden. Een 
groot toestel om op te zagen, bestaande uit 
twee paar gekruiste houten door een dwars-
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balk verbonden; ook veelal zaagbok genoemd. 
zaagsel, znw. vr. Daarnaast zag els en zag e-

1 e s (uitspr. zágelas). Zie de wdbb. Elders onz. 
11 De ruimte onder 'en houtzaagmolen, waar 
de zaagsel neervalt, heet 'et kot. - Me zagels 
is op. Dat van nu voortaengeen Bakkers ... 
haer sullen vervol'deren te swoken eenige 
Sageles, of Boekwy1en-Doppen in haer ovens 
om deselve daer mede te heeten (keur v. 1680), 
Handv. v. Assend. 263. Ende sullen de 
Backers met gheen Krullen noch Sagels 
moeten stakien (keur v. W.-Zaandam, aO 1644), 
Priv. v. Westz. 487. - Evenro elders in N.
Holl. (Taalgids 1, 108). Ook bij de 17de
eeuwse Arrnsterdammers. 11 Een hiel penningh 
an zageles Oiffi de vloer te bestroyen, HOOFT, 

W:arenar, vs. 303. Zie verder OUDE MANS 6, 12 
en W:db. op Bredero 319. - Vgl. de samenst. 
ZAAGSELBOER, -PAD, -SCHUUR. 

zaagselboer, znw. m. Daarnaast zag e l{e)s
boe r. Iemand die in zaagsel handelt. V gl. de 
overige samenst. op BOER. 

Zaagselpad, znw. onz. Daarnaast Zag e l(e)s
pad. Naam van versdhiIlende paden; zo ge
heten omdat ze eertijds met zaagsel waren 
bestrooid. I1 Het Zaagselpad {te Zaandijk), Hs. 
(aO 1766). Het Zagelspad (op de Koog), Hs. 
(aC 1824). - Ook het Weerpad tussen Oost
zaan heette vroeger 'het Zagelspad; zie b.v. 
HARINGH, Hist. Verhaal d. Kerk te O.-Zaan
dam 212 en \\gl. aldaar 214: hetselve Weerpad 
met saagsel te doen beleggen. 

zaagselschuur, znw. vr. Daarnaast zag e I(e)s
S k u u r. Schuur waarin zaagsel bewaard 
wordt; bij een h()IUtzaagmolen of een bakkerij. 
li Brand ontstaan in de zagelschuur van een 
zaagmolen op het Zonnewijzers Padt te Zaan
dam, Journ. Jacob Honig, 23 Jun. 1799. 

zaak, znw. vr.; zie een zegsw. op MINISTERIE. 

zaakrak, znw. onz. Bij het zeilen. Een rak 
(streek water), dat moeilijk te bevaren is. VgI. 
RAK 1. Komt er ruik een lastig rak, dan is het 
zaak dat de schipper goed uitkijkt. Hij waar
sohuwt dan zijn medesc!hippers wel met een: 
"Anstonds ,is 't zaak" of "anstonds Ikomt er 
'en zaakrak". 

zaal, znw. vr.; vgl. HIPZAAL. 

Zaan (I) znw. vr. Naam van het water dat de 
Zaanstreek van het Z. tot het N. doorsnijdt en 
waaraan deze haar naam ontleent. De Zaan 
verbond het voormalige IJ (tegenwoordig het 
Noordzeekanaal) met de ,in de 17 de eeuw inge
poldel'de Starnmeer en met de Lange meer, en 
was reeds in de middeleeuwen afg,edamd; zie 
DE VRIES, Kaart v. Holl. Noorderkwartier 38 
en vgl. ZAANDAM en KNOLLENDAM. Het gedeelte 
buiten de Dam te Zaandam heet de Voo r
z a a n, wat daaraohter ligt Bin n e n z a a n of 
Ach ter z a a n. De oudste naamsvorm die 
ons werd overgeleverd is Za a n d e; daaruit is 
later Z a neen vervolgens Z a a n geworden. 
I! Die helft van der visoheryen doere die 
Zaende, die onse was, wte der ander helft die 

zaagpaard - Zaandam 

hire (hij er) te voren ane hadde (belening van 
Floris Vaan Gerard van Velzen), Oorkb. 11 
no. 726 (aO 1290). In den Noord-Dam van de 
Zaenden, Priv. v. Westz. 21 (aO 1347). Tuisken 
(twisken, tussen) den nuwen dijc ende der 
Zaenden, Hs. v. Egmond B, f O 9 VO (aD 1355). 
't Selve Water van die Zaan, Priv. v. Westz. 
342 (aO 1532); aldaar ook: de Zaane. Die 
Saen, Hs. T. 49, fO 129 r O (aO 1592), provo 
archief. 't Water ghenaemt de Zaane, Priv. V. 

Westz. 430 (aD 1599). Voor-Zaen, achter
Zaen, LAMS 322 (aO 1628). - Bij uitbreiding 
,bedoelt men ,in uitdrukkingen als: "hij woont 
an de Zaan, hij komt van de Zaan, de Zaan 
heeft veel handel enz." de gehele Zaanstreek. 

Zaan (H), znw. onz. Naam van een gehuoht aan 
de Zaan, waaruit later Wormerveer is ont
staan. 11 De schamele Buren van onsen Dorpe 
van Zaan, groot wesende Oiffitrent veertien of 
vijftien huisen, leggende... in de Paroohie 
van onsen Dorpe van West-Zanen (uit de brief 
waarbij hun vergund wordt een kapel te 
stichten, aO 1503), SOETEBOOM, S. Arc. 402. 
Pieter Corne1isz. van 't Zaen (schepen V. Wor
mer, aO 1652) v. SANTEN, Priv. V. Kennemer
land 247. 

Zaandam (met de klemtoon op dam). Naam 
van een der Zaanse Igemeenten, in 1811 ont
staan uit de samenvoeging van de dorpen 
.oost- en West-Zaandam, die daarbij door 
Napoleon tot een stad werden verheven. De 
naamsvorm Z a a n dam is in de plaats ge
,komen van de eigenlij1ke naam Z a a r dam, 
uit Z a n e r dam, Z a a n red a m, Z a a n
der dam. Bij het volk is de oude vorm nog 
in gebruik gebleven en hoort men zeggen 
Ser dam. - De plaats heet naar de dam, 
die reeds in de middeleeuwen in het zuideind 
van de Zaan was gelegd. Vgl. DE VRIES, Kaart 
V. Holl. Noorderkwartier 20. De sluis daarin 
behoorde .onder Westzaanden en daarnaast lag 
het scheid tussen de bannen van West-en 
Oostzaanden. 11 Zaenderdam (aO 1349), Reg. 
B.B. Blois, 1348-1380, cas D, f O 11, Rijks
archief. Den dijc ... streckende tussohen Zaen
der dam ende die Crommenye, Oorkonde (aO 
1397), archief v. Westzaan. Een schou op den 
Ooterdijck hy Zaneredam, binnen den Banne 
van W·estzaanden (aO 1412), Priv. v. Westz. 
426. Dipten Zaenredam (aO 1415), Wfri. Stadr. 
1, 45. Die Visscherye vande Westzaander 
Houte-ghedamipte Sluyse, die te leggen plach 
op Sanerdam inden Amboohte van Wiestzaan
den (aO 1550), Priv. V. Westz. 107. - Bij deze 
dam werden huizen gebouwd, waaruit een 
dorp ontstond, dat kerkelijk en rechterlijk 
onder Oostzaan den ressorteerde. Het had in 
het begin der 15de eeuw een eigen kapel, 
welker rechten in 1419 aanmerkelijk werden 
uitgebreid, omdat het dorp in belangrii'1rneid 
toenam (vg!. SOETEBOOM, S. Arc. 327 vlg.). I1 

(Een huis en erve) staende op Zaenderdam (aO 
1370), Reg. B.B. Blois, als boven, f 123 voo 



Zaandam - Zaandijk 

Capelmeesters van Zanerdam (aO 1444), Priv. 
v. Westz. 338. Saerdam (aO 1465), GONNET, 
Zijlkl. 158. De dorpen van Oostzanen ende 
Saenderdam, één sdhoutambacht ,ende prochie, 
Enquête upt stuck van den Schilttaelen (aO 
1494), 75. Schout ende Schepenen van Zaar
damme (aO 1539), Priv. v. Westz. 339. - Eerst 
later ontwikkelde zich ook bewesten de Dam 
een dorp en werd de ondersdheiding Zaandam 
aan de Oostzijde van de Zaan en Zaardam aan 
de Westzijde nodig. In de 15de eeuw wordt 
nog alleen melding gemaakt van een koren
molen staande op het Westzaner gebied, waar
omtrent in 1444 een schikking werd getroffen 
tussohen die van Oostzaanden en Westzaanden 
(Priv. v. Westz. 338). Verder stond "tot Saner
dam opten Dam... westwaerts de Steenen 
sluys" het gemeenlandshuis van de Honds
'bossche, dat in 1587 werd verkocht (Priv. v. 
Westz. 125). Jn 1613 legden enige oude man
nen de verklaring af, dat zij door ouderen van 
dagen hadden horen verhalen, dat aan de 
Westzijde van de Zaan in hun tijd nog niet 
meer dan 7 huizen stonden (Priv. v. Westz. 
433). Dit oudste deel van Wlest-Zaandam heet 
de Molenbuurt naar gemelde korenmolen. II 
Op Saerdam in die Molenbuurt (aO 1557), 
Priv. v. Westz. 112. Het 'gedeelte van Zaanre
dam, gheleghen aen de West-zijde van 't Water 
ghenaemt de Zaan (aO 1599), ald. 428. Die 
Schepenen ende Vroetschappen van de West
zijde van Zaanderdam (aD 1608), ald. 432. Op 
Zaanerdam aen de Westzijde van de Zaan 
(aO 1613), aId. 433. Burgemeesters ende 
Regeerders van Zaardam aende Oostzijde van 
de Zaane ... ende Sohepenenende Regeerders 
van Zaandam aen de West-zijde van de selve 
Zaane (aO 1636), ald. 407. - Vandaar 'spreekt 
men ook van de WestJZijde en Oostzijde voor 
West- en Oost-Zaandam. II De oost-zijde van 
Saerdam (aO 1651), LAMS 730. Hij woont in de 
Westzijde. Er is brand in de Oostzij. Evenzo 
het Oostzij der- en Westzijderveld, de West
zijderkerk, enz. - De benaming Oost- en 
West-Zaandam komt eerst voor sinds de 17de 
eeuw. I1 Oost" en West-Saardam, SOETEBOOM, 
S. Arc. 633. West-Zaardam (aO 1644), Priv. v. 
Westz. 476. Oost-saendam (aO 1649), LAMS 
728. - De vorm Zaandam, hoewel reeds een 
enkele maal in de 17 de eeuw aangetroffen (zie 
b.V. ook LAMS 726), werd eerst gewoon sinds 
de vorige eeuwen is thans de officiële naam 
van de plaats. - Een Zaandammer (inwoner 
van Zaandam). De Zaandammer haven. Saer
dammer Kermis, LAMS 737 (aD 1661). Zaan
damse mosterd. - Scheldnamen: Zaandammer 
galgezagers, koeketers (zie op die woorden). 

Zaande, znw. vr.; zie ZAAN I. 
Zaanden. Naam van een in de middeleeuwen 

verwoest dorp, dat gelegen heeft ten Zuiden 
van het tegenwoordige Zaandam, en waarnaar 
'het adellij:k ,geslacht van Zaanden is genoemd. 
Vgl. SOETEBOOM, Out-Zaanden, alsmede S. Arc. 
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282 vlgg. I1 Fresones de Drechterne fines 
comitatus Hollandensis invadentes, villas quas
dam exusserent; inde procedentes ad villam, 
quae Sanden dicitJur, pervenerunt (aO 1151), 
Egmond G9 (Chronicon Egmundanum), 113.
Willem van Zaanden (een der moordenaars 
van Graaf Floris in 1299). Hughe van Zain
den, Aleyt v'an Zainden (hebben land in pacht 
te Beverwijk), Hs. v. Egmond, fO 19 rO (13de 
e.). Johanni de Zaenden, Oorkb. II no. 385 
(aD 1279). Varen Lisen land van Zaenden 
dat. .. in der Wike leghet, aid. lIno. 778 
(aD 1291). Dierie van Zaenden, Rek. d. Graf. 
v. Hall. 2, 261 (aD 1343). Willem van Saen
den, schout tot Velsen, GONNET, Zijlkl. 112 
(aD 1453), enz. Tal van leden van dit geslacht 
komen in Kennemerland voor, alsmede vele 
niet-adellijke naamgenoten. Nog heden vindt 
men in 'geheel N.-Holl. en daarbuiten verschH
lende geslachten van Sanen, van Zanen, van 
Zaane enz., die misschien voor een deel van 
deze Zaanden's afstammen, maar die ook 'ge
noemd kunnen zijn naar de dorpen Oostzanen 
en Westzanen. Bij Haarlem vindt men nog een 
huis te Zanen, wel door een der Zaanden's 
gesticht. - Vgl. OOSTZAANDEN en WESTZAANDEN. 

Zaander, bnw. Zaans. Thans verouderd. 11 Saen
der Bloeme-stralen, titel van een bundel liede
ren uitgegeven te Wormerveer in 1649. Zaan
derbloem ter eere der Zaanlandsehe Zaanders, 
idem, aO 1633. t'Saender-Iant (te Krommenie, 
in de KruisaIGker), Maatb. Kromm. (aD 1639); 
Polderl. Kromm. I (aO 1665), fO 25. 

Zaanderdam, znw. m.; zie ZAANDAM. 
Zaanderhorn, znw. m.; zie HORN. 
Zaandijk, znw. m. - 1) Naam van de dijk langs 

de westelij,ke oever van de Zaan, beginnende 
bij de Dam te Zaandam en vóór het graven 
van de Nauwernase vaart in 1632 doorlopende 
tot aan de Krommenie. Ook wel Lag end ij k 
,geheten (zie aldaar), in tegenstelling met de 
H oog end ij k, die de ban van Westzaanden 
tegen het IJ besohutte. Vgl. DE VRIES, Kaart v. 
Hall. Noorderkwartier 71. II Den dijc die 
gheheten is die Zanedijc, streekende tusschen 
Zaenderdam ende die Crommenye in onsen 
ambacht van Westsaenden, Oorkonde (aD 
1397), arohief v. Westzaan. Die Saendijck, 
GONNET, Zijlkl. 212 ~ao 1479). Die Zaandijok, 
Priv. v. Westz. 247 (aO 1588). De Zaa,ndijck, 
aid. 196 (aD 1632). 
2) Naam van een der Zaanse dorpen, gebouwd 
aan de Zaandijk. In 1494 werd aan een in
woner van Westzaanden vergund de Lagendijk 
te bebouwen (Priv. v. Westz. 249). Het zo 
ontstanegehuoht heette eerst de V ij f b roe r s 
(zie aldaar), doch daar de bewoners weroen 
aangeduid als wonende op de Zaandijik, werd 
dit langzamerhand de naam van de plaats. 11 

Dirok Genitsz. vande Zaandijck, Priv. v. 
Westz. 246 (aO 1588). Pieter Aerjensz .... 
ende Jan Pietersz .... , beyde Buyrluyden op de 
Zaandijck, attesteeren... datter inde Tubbel 
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(1. Trubbel, d.i. de troubles, Spaanse beroerten) 
niet meer op de voorsz. Buyrt ... en stonden 
als negenthien Huysen, ende nu teghenwoor
digh vijftigh Huysen staen, ald. 248 (aO 1613). 
De Buyrten vande Kooglh ende Zaandijek, aId. 
20 (aO 1617). Pieter Aerjensz. Oudt"Schepen 
op de Zaandijek, aId. 291 (aO 1619). Waaruit 
'blijkt (t.w. uit bovengenoemde oorkonde van 
1494) dat de Zaan-dijk nooh maar omtrent 
de 150 jaren oudt ·is, SOETEBOOM, S. Arc. 407. 
&egierders van Kooglh, Zaandijck, ende Wor
merveer, Priv. v. Westz. 477 (aO 1644). - Een 
Zaandijker (inwoner van Zaandijk). Het Zaan
dijker Wijd (zie WIJD). - Scheldnaam: Zaan
dijker krentekakker (zie dat woord). 

Zaankant, znw. m. Minder gebruikelijke be
naming voor de Zaanstreek. Vandaar Z a a n
kan ter. 

Zaankanter, znw. m. De gewone benaming voor 
de bewoners van de Zaanstreek. 11 Ik ben 'en 
Zaankanter. 

Zaan land, znw. onz. Meestal in ,het meervoud 
Z a a n I a n den. Benaming van de landen 
langs de oevers van de Zaan, die de Zaan
streek vormen. 11 De Ges·chiedenis der Zaan
landen, titel van een werk van J. HONIG JZ. JR. 
- V gl. ZAANLANDER en ZAANLANDS. 

Zaanlander, znw. m. Hetz. als Zaankanter, doch 
deftiger en minder gebmukelijk dan dit. 

Zaan lands, bnw. Van of uit de Zaanlanden. 
Synon. Zaans. 11 De Zaanlandsche zeilvereeni
.ging. De Saanlandsohe ATcadia, titel van een 
werk van H. SOETEBOOM (aO 1658). 

Zaanredam, znw. m.; zie ZAANDAM. 
Zaans, bnw. Van of uit de Zaanstreek. 11 De 

bloeiende Zaanse !handel. - Een Zaanse (een 
meisje of vrouw uit de Zaanstreek). Het Zaans 
(de Zaanse volkstaal. 

Zaanstreek, znw. vr. Naam van dat gedeelte 
van Noord-Holland, hetwelk aan weerskanten 
van de Zaan .is gelegen. Het omvat de vroe
gere bannen van %stzaanden, Krommenie en 
Assendelft bewesten, en van Oostzaanden, 
WOl'mer en Jisp beoosten de Zaan. Thans lig
gen er ·in de gemeenten Zaandam, Koog aan 
de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, 
Assendelft, Oostzaan, WOI1IIler, Esp en Wijde
WOI1IIler. 

zaap, znw. vr.; vgl. BREEZAAP. 
Zaardam, znw. m.; zie ZAANDAM. 
zabbelen, znw. ww.; zie SABBELEN. 
zacht, bnw. Daarnaast soms nog in oudere 

vorm za f t en sa f t. Zie de wdbb. 11 Wat 'en 
zafte mof. Zafte wol. 29 Ditto ... saft weer, 
Joum. Caeskoper, 29 Jan. 1689. - Zegsw. Zo 
z aft a s 'e n zij d, zo zacht als zijde, zeer 
zacht. Evenzo bij v. EFFEN, Spectator 1, 53 
(van een paard): Zo rond als een appel en in 
den bek als een zij zo zagt. - V gl. SAFFIE en 
OVERZACHT. 

zachts (uitspr. zachs, sachs en soms sas), bijw. 
Allicht. Zie de wdJbb. 11 Je kenne 'et zachs 
doen: baat 'et niet, 'et schaadt ok niet. - Zo 

Zaandijk - zand 

ook elders, VAN DALEVel1meidt het woord. 
zadder, bijw. Daarnaast sa d der en zat ter. 

Zat, rijkelijk, volop. 11 "Moet je nag wet brij?" 
"Nee, ik helb sadder (of wel: sadder genoeg)." 
Van die dingen ken-jezadder Ikrijgen. - Even
zo elders ,in N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. Ma
gaz. 1, 344). 11 Eene puntige huishoudster ... 
die altoos zatter werk vindt, WOLFF en DEKEN, 
Wil!. Leevend 6, 238. Elders zegt men z a t
ter t (MOLEMA 482; DRAAYER 49). - Het woord 
is gevormd van zat (voor z a ,d; vgl. FRANCK 
1194). 

zaddijk, znw.; zie SADDIJK. 
za ft, bnw.; zie ZACHT. 
zageles, zagels, znw. vr.; zie ZAAGSEL. 
zager, znw. m. Zie de wdbb. en vgl. GALGE

ZAGER. - In samen st. vooral als benaming voor 
houtzaagmolens, die een bepaald soort van 
'hout zagen, dat daardoor wordt aangewezen; 
vgl. BALK-, DEEL-, EIKEN-, LATTE-, SOMMER-, 
VEER- en WAGENSCHOT ZAGER, alsmede LOON
en TREKZAGER. 

zaggelen,zw. WW.; zie SAGGELEN. 
zak, znw. m. Zie de wdbb. - Zegsw. J eb i n de 

wel ers 'e n zak toe, a I i s-i ni e 1 v 0 I, 
men moet wel eens zo nauw niet zien. - Zie 
nog een zegsw. op DUIVEL. - Bij vissers is de 
zak van het net de boezem of de buik van 
'het net. - Y;gl. de samenst. BROEK-, DIES-, 
DRAB-, DRUIP-, GORT-, GUIT-, HOBBE-, KNATER-, 
LAP-, PAMP-, PIEP-, PLUIM-, PLUN-, POEPE-, 
RAP-, STUKKE- en TAAIEZAK. 

zakkedrager, znw. m. Spuitgast die belast is met 
het dragen van de lapzak. Zie een aaI1lh.aling 
op KRINGSLUITER. 

zakland, znw. onz. Land, dat door zijn lage 
ligging zeer drassig is, zodat men er in zakt 
(Assendelft). 11 Zukike za:klanden benne niet 
veul waard. - Vgl. ZAKVEEN, ZAKWERF. 

Zaksloot, znw. vr. Naam van een sloot onder 
Assendelft: de kromme Zaksloot. Thans onbe
,kendo Vandaar ook als naam van daaraan 
gelegen landerijen. 11 Dirck Mayen cromme 
saokslooten (in Goten weer), Maatb. Assend. 
(aD 1634). 

Zakveen, znw. vr. Naam van stukken veenland 
onder AsseIllde1ft. Vgl. ZAKLAND. 11 Die Sack
veen (in Peeten-weer), Polderl. Assend. I 
jO 109 rO (aD 1600). CorneIis C1asz. saokveen, 
Heynderick Heyndericksz. sackveen (in 't 
Breeweer), Maatb. Assend. (aD 1634). 

zakwal, znw. m. Hetz. als florswal; zie aldaar. 
Zakwerf, znw. vr. Daarnaast Zak wor f. Als 

naam van een perceel land onder Assendelft, 
tussen Vliet- en Bloksloot. Thans onbekend. 
Vgl. ZAKLAND en WERF. 11 Griedt Aechten Jan
nen, de Sackworff genaemt, Maatb. Assend. 
(aO 1635). 

zaling, znw. vr.; vgl. HENNEP. 
zand, znw. onz. Zie de wdbb. en vgl. I a n d 

over zand op LAND. - Zegsw. zand ver
kop e n, dood en begraven zijn. Zo ook 
elders; vgl. bij HARREBOMEE 2, 473 in dezelfde 



zand - zeemeeuw 

zin: Hij gaat een zandwinkeItje doen. 11 "Waar
om zien-je ouwe Jan nooit meer an de weg?" 
,,0, dat's gien wonder! die verkoopt zand: hij 
is al 'en paar maanden dood." 

zandbok, znw. vr.; vgI. BOK 11. 
Zandland, znw. onz. Naam van een stuk land 

onder Assendelft; wel zo genoemd naar zijn 
gesteldheid. Thans onbekend. 11 Dat santlant, 
Polder!. Assend. I fO 28 rO (aD 1599). 

zandloper, znw. m. Zie de wdhb. - Op een 
binnenvaartuig. De ijzeren band, die het 
scheepszwaard omgeeft. 

Zanerdam, znw. m.; zie ZAANDAM. 

zangeren, zw. ww., intr. - 1) Zengen, een sis
send geluid maken; van !Je vuur staande 
spijlzen die aanbranden. 11 Pas op: 'et eten staat 
te zengeren. - Op Ut1k kent men het woord. 
in de zin van sudderen (vgl. aldaar), van 
spijzen die niet flin1k 'koken (Taal- en Letterb. 
6,48). 
2) Tintelen; n!. het vervelende of stekende 
Igevoel van een zwerende of gebrande vinger 
en dergelijke. 11 Me vinger zangert. - Evenzo 
elders in N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. Magaz. 
3, 515), en in enkele Ndd. dialecten (Bremisch
Nieders. Wtb. en SCHÜïZE, Holstein. Idiot. op 
sa n ge r n). - In het Stad-Fri. zegt men 
sa n g ere in de zin van zaniken (Taalgids 3, 
283; O. Volkst. 2,179). - Vgl. ZANGERIG. 

zangerig, bnw. - 1) Licht aangebrand; van eten. 
Zie ZANGEREN 1. I! De brij is zangerig. -
Zegsw. 't Is angebrand, zangerig en niet gaar 
(om aan te duiden dat het eten niet smakelijk 
is). Ook als rijmpje: Z;angerig en niet gaar, 
Schep op en eet maar. - Evenzo elders in 
N.-Hoil. (MARTINET, Het Vaderland 373, BOU

MAN 116; O. Volkst. 1, 45), in het Stad-Fri. 
(Taalgids 9, 309; O. Volkst. 2, 179), Gron. 
(MOLEMA 360) en Oost-Fri. (KOOLMAN 3, 174: 
sen g e rig). 
2) Overdrachtelijk. Boos, uit zijn humeur (de 
Warmer). Synon. angebrand; zie op AAN

BRANDEN. 11 Hij is zo zangerig: hij spreekt hele
maal niet teugen me. 0, wat waren ze zange
rig, omdat ze hullie zin niet kregen. 
3) Een vervelend gevoel gevende. Zie ZANGE

REN 2. 11 Me vinger is zo zangerig: hij gaat 
zeker zweren. Ik heb vandaag vier uur 'elopen 
en ik heb nou zukke zangerige bienen. 

zark, znw. vr.; zie ZERK. 

zarp, bnw.; zie ZERP. 

zat, bnw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook: vaak 
genoeg, dikwijls. 11 "Is het ... wel eens erg 
schraal?" "Dat gebeurt zat", Arbeids-enquête 
(aD 1891), 1252. - Vgl. ZADDER. 

zaterdag, znw. m. Daarnaast soms z ê ter dag. 
Zie de wdbb. 11 Ik heb 'en zêterdag nag bij je 
'eweest. - Ook als naam van een werktuig, 
bestaande uit een plankje waartegen in 't 
midden een stok is gespijkerd, die er een 
rechte hoek mee maakt. De zat er dag wordt 
gebruikt om bij houtzaagholens en op werven 
Ihet zaagsel weg te sClhuiven, en is wel zo .ge-
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noemd omdat er vooral op zaterdag opge
ruimd wordt. Elders dient hij om sneeuw weg 
te ruimen. M;en kan er niet mee scheppen. 11 

Neem 'en zaterdag om de snauw weg te 
schuiven. 2 SneeuwsOhoppen, 2 Saterdagen, 
Invent. papiermolen (Koog, aD 1832), Zaanl. 
OIIdlhk. 

zatter, bijw.; zie ZADDER. 

zee, znw. vr. Zie de wdbb. - Van 'kokend 
water, dat bruist, zegt men: het kookt as de 
zee; vandaar ook: As je vis koke (kookt), moet 
er even de zee over gaan. - Vgl. de samenst. 
LEVERZEE. 

zeeburg, znw. m. Zeedijk, weer tegen het zee
water. Thans veroudel'd. 11 Den Dijok ofte 
Zeeburgh (t.w. de Hoogendijk), Priv. v. Waterl. 
167 (aD 1602). - Eertijds ook elders in N.
Holl. Evenzo Ofri. s e b ure ,h (RICHTHOFEN 

1001 b), Oost-Fri. s ê b ö r·g (KOOLMAN 3, 167). 
zeed, znw. onz. zie ZAAD I. 
zeef, znw. vr. Daarnaast zee f t. Zift. Zie de 

wdbb. 11 Wie moeten 'en paar nuwe 2:eeften 
'hebben. - Ook in samen st. als r a am zee f t, 
b u i I zee f t, har p zee f t, ter aandIIiding 
vam versohillende zeef ten in molens. Vgl. ook 
DRIPZEEP. 

zeeft, znw. vr.; zie ZEEF. 

zeeftemaker, znw. m. Iemand die zeven ver
vaardigt. 11 Hij woont naast de zeeftemaker. 

zeeg, znw. vr. Gelijkelijke bocht, kromming. 11 

De zeeg in de hekkens van 'en molenroed 
maakt de windvang groter. Die 'banden ofte 
gordingen (aan het scheprad) saImen met be
quame segen ofte bochten maken, Hs. bestek 
watermolen (aa 1634), archief v. Assendelft. -
Het woord is ook elders in gebrurk; de wdbb. 
geven het meerv. niet op. 

Zeeke, znw. onz. Naam van een stuk land 
onder Jisp. Thans onbekend. 11 Een stucke 
lants. " genaempt het zeeoke, Hs. T. 242, 
fO 170 rO en va (aD 1624), provo arohief. 

zeel, znw. onz. Daarnaast eertijds zie I. Be
halve in de ook eLders gewone bet. van touw 
{zie b.V. SOETEBOOM, S. Arc. 552; SCHAAP, 

Bloemt. (ed. 1724), 116; en vgl. HOORNZEEL), 

vooral in de zin van hengsel, oorspronkelijk 
van touw, doch thans het ijzeren hengsel aan 
emmers, ketels, ijzeren potten enz. Vgl. POT

ZEEL. 11 w,at is 'et zeel van die ijzeren pot 
roestig. - In deze Zlin ook elders in Kennemer
land, b.V. te Uitgeest. - Vgl. ZEELT I. 

zeelt (I), znw. vr. Draagband onder een stoel 
enz. Bijvorm van z·e e I, die alleen in deze 
bet. in gebruik is. 11 De zeelten van onze nuwe 
stoelen benne smaller as die van de ouwe. Ze 
hebben paaltjes bij die jonge boompies 'ezet 
en ze met zeelten daaraan vast'ebonden. 

zeelt (H), znw. Vir.; zie een zegsw. op GRAUW 

en vgI. KLEPPER, LABBE en LOUW. 

zeeltpint, znw. vr.; zie PINT II. 
zeeltrob, znw.; zie ROB. 

zeemeeuw, znw. vr. Daarnaast zee mie u w. 
Zie de wdbb. en vgl. MEEUW. 11 Zeemieuwen 
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benne kleinder as ,kobben en helemaal wit. 
zeemok, znw. vr.; zie MOK. 

zeen, znw. onz. Zenuw, in vlees dat men eet. 11 

11k ken zo'n taai zeen niet opeten. - Evenzo 
elders in Holl. (VAN DALE; OPPREL 90), Stad-Fri. 
en Gron. (MOLEMA 483); zie voor verdere ver
wanten FRANCK 1202 op zen u w. - Vgl. 
ZENING. 

zeep, znw. vr. Daarnaast vroeger zie p. Zie de 
wdbb. en vgl. een zegsw. op PLANK. - Te Oost
zaan zeggen en!kelen z a a p, waarschijnlijk 
naar analogie van s c h a a p en r a a p, die 
dialectisoh s k e epen ree p luiden. 

zeer, bnw.; vgl. KLEINZEER en WEERZERIG. 

zeerte, znw. vr.; vgl. WEERZEERTE. 

zeet (I), znw. vr. Zit. Zie de wdbb. - Zegsw. 
Een dronk is een zeet waard, gezegd 
als men iemand iets te drinken aanbiedt en 
deze daarin aanleiding vindt om te gaan zitten 
en een praatje te blijven maken. Evenzo elders 
in N.-Holl.; in Hs. Kool veruneld met de toe
voeging: al was d e dag h u ure end a a 1-
der. Bij HARREBOMEE 1, 156 vindt men: "een 
zit", doch ook Koddige Opschr. 1 (ed. 1698), 
53 heeft: "een dronk is een zeet weert". 

zeet (H), znw. In een Hs. keur op de visserij 
(aO 1680), aangehaaLd op LEGER, wordt ver
boden om "zeeten" te maken in de Gouwen 
andere wateren. De bet. blijkt niet, doch het 
woord in verband brengende met het later ge
noemde ww. "zetten", zou men kunnen den
,ken aan het zogenaamde "strÏlkken zetten", 
waarbij op de wal een' klos of haspel wordt 
gezet met een lijn, die kan aflopen en waaraan 
een st!1ik hangt, bestemd om de vis (meestal 
een snoek) te vangen. V g!. ook de zet 1 ij ne n 
of zet a n gel 'S, waarbij korte hengelsnoeren 
aan stokken worden uitgezet. 

zeevlam, znw. vr. Damp die uit de zee komt 
opzetten, gewoonlijk tegen de avond. Vgl. 
VLAM. 11 Zo pas was 't nag helder en nou komt 
er in ienen zo'n zeevlam opzetten. We moeten 
niet langer buiten blijven zitten: er hangt 'en 
zeevlam. - Evenzo elders in Holl. 11 Door Zee
vlammen, word ... in het algemeen verstaan, 
Dampen, of een soort van Mjst, die veelal uit 
Zee opkomt. Men heeft ze meest in de Lente, 
en den Voorzomer, in den namiddag; dikwyls 
by mooi weêr, en helderen zonneschyn; ze 
zyn koud en droog, zeer ongezond voor men
schen en beesten ... Dit verschynsel is door
gaans van korten duur; van een half of geheel 
uur, en zelden langer dan 2 uuren, A. ROSKAM 

KOOL in BERKHEY, Nat. Hist. 3, 2024. 
zegen (I), zwn. m.; zie een zegsw. op BOER. 

zegen (U), znw. vr.; vgl. SLOOTZEGEN, VISZEGEN, 

WALZEGEN. 

zegenideed, znw. onz. Bij vissers. Een der 
kleden of stukken want, waaruit een zegen be
staat. Zie KLEED. 11 Een nieuw zegenkleed. 
Verkopings-Catal. (aD 1884). 

zeggen, zw. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 
zeg, je zeg g e, hij zei t (zait), we zeg g e 

zeemeeuw - zekel 

enz. Ver!. tijd, ik zee (en zai), je zeeje 
(en zaie), hij zee (en zai), we zeeje (en 
z a i e) enz. Ver!. deelw. 'e zei d (azait). - Te 
Assendelft soms in de zin van vertellen. !J 
Ken-je dat spreukie niet? Nou, den (dan) wuI 
ik je dat ers zeggen. 

zegger, znw. m. Zie de wdbb. I1 Een stoute 
zegger; een vuile zegger (zie op STOUT en 
VUIL). - Vgl. verder de samenst. GROOTVADER-, 

OOM- eQ PEETZEGGER. 

zeiken, zw. ww.; zie SEIKEN. 

zeil, znw. onz. De stand der zeilen van wind
molens wordt op de volgende wiJze aange
geven. De molen maalt met alles bij, 
met volle zeilen. - Hij m a a [ tin top, met 
driekwart zeilen, de uiterste hoek der zeilen 
is opgerold. Hetzelfde heet ook v ier in de 
h oog s t. - Hij m a a lt v ier in d e mi d
del s t, met halve zeilen, de zeilen zijn half 
opgerold. - V ier i n del a ag s t, met kwart 
zeilen, de zeilen zijn bijna geheel opgerold. -
Hij 1 0 0 P top blo te bie n e n, hij maalt 
zonder zeilen. Zijn ook de borden afgeslagen 
dan gaat hij 0 p blo t ebi ene n met de 
nagels van zen tonen. - Worden twee 
der zeilen verder opgerold dan de beide andere, 
dan maalt de molen met t wee int 0 pen 
twee bij, met twee in top en twee in 
d e m i d cl els t, of met t wee i n de m i d
deIst en twee in de laa'gst. 

zeilbalk, znw. m. Op een schip. De zware balk, 
dwars over het schip, waarin de koker van de 
mast is aangebracht. Synon. gouwe. 

zeilen, zw. ww. Verl. deelw. soms 'e zei e n. -
Ook ,in enige bijzondere toepassûngen. 11 De 
schoot (van een zeil) laten zeilen (deze laten 
schieten of vieren). - Willen we zeilen? (het 
venstergordijn schuin zetten, om meer licht te 
krijgen; door het gordijnroedje tegen het raam 
te doen rusten, gaat het gordijn nameIij!k bol 
staan als een zei!. A:1dusgezegd te Assendelft). 
- Te Zaandam ook in de zin van steentjes over 
het water doen scheren; zie synon. op KEILEN. 

zeileprikker, znw. m. Minachtende benaming 
voor zeilemaker. 11 Zo'n zeilepl1ilcker! 

zeileval, znw. onz. Op een binnenvaartuig. Een 
touw vóór aan de gaffel, waarmede deze op
en neergelaten wordt. 

zein, znw. vr.; zie ZEN. 

zeinden, st. ww.; zie ZENDEN. 

zekel, znw. Daarnaast in de Wormer ze tel. 
Sikkel; een werktuig met een krom, soms ge
tand, ijzer, waarmede men graan, riet enz. 
afsnijdt. Met de ene hand grijpt men het ge
was, terwijl men het met de andere door 
middel van de zekel afslaat. Deze bewerking 
heet sc her e n. I1 Bonen scheren gebeurt met 
de zekel. - Evenzo in geheel N.-Holl. 11 Ghe
lyek een vreemde Dog... toont sijn tanden 
seharp als zekels, P. J. SCHAGEN, Alckmaar
Beleg (aD 1615), C2 voo Ook is het woord ge
bruikelijk te Oud-Beierland (OPPREL 90), in 
Brab. (0. Volkst. 1,235) en in Limb. (SCHUER-



zekel- zen 

MANS 887 a). Ook de Teuthonista en KIL. ver
melden s ee eke 1. 

zeker, znw. en bijw. Zie de wdlbb. - Ze k er 
sp rek e n, langzaam en met beslistheid 
spreken. Zo ook hier en daar elders in Holl., 
Zeel., Gelderl., Overijs. (0. Volkst. 1, 45 en 
178). Soms bepaaldelijk temerig spreken 
(Noord en Zuid 3, 177). 

zelf, aanw. vnw. Daarnaast zei f s en ze l
ver s; eertijds ook zeI ver. 11 Ik heb 'et zelfs 
'ezien. Deer komt ze zelvers. Jantje loopt al 
op zen eigenste zelvers. N oaht'ans haddense 
met moetwil haer Brugge seIver afgebroken, 
SOETEBOOM, Ned. Schout. 47. - Ook: van 
zeI f s. 11 Dat gaat van zelfs. Van zelfs 
(natuurlijk) moet je meegaan. - Aldus ook in 
verschillende andere dialecten. De vormen 
zijn ook gewoon bij de 17de-eeuwse Amster
dammers (vgl. VAN BELTEN, Vondel's Taal, 
§ 123 en 154; NAUTA, Aant. op Bredero, § 94). 

zelfeg (uitspr. zelliJvech, met hoofdtoon op zei), 
znw. Daarnaast zelleweg en zelfweg. 
Zelfkant, van goed. 11 Wat heb dat laken 'en 
breeje zelleveg. Breeuw die nêden maar mit 
zelleweg. Van die zelfwegen ken-je best 'en 
paar pantoffels maken. - Zo ook elders in 
N.-Holl. (BOUMAN 117). Evenzo bij de 17de
eeuwse HoUarnders. I1 Een koppelt jen tot stoot
kant en van de selleveg of esneen, al ien slag, 
TENGNAGEL, Frick in 't Veurhuys (ed. 1661), 
11. Ook KIL. vermeldt se 1 f-e g g he naast 
s eI f-e n deen s eI i-k a nt. Zie verder Mnl. 
Wdb. 11, 586 op egge 2. 

zelfweg, znw.; zie ZELFEG. 

zeilen, hulpww. Zullen. Vervoeging: Tegenw. 
tijd, ik zeI, j e zeIl e (en ze I-j e), hij zeI, 
we enz. ze 11 e. Verl. tijd, ik zou, je zou w e 
(en zou-je), hij zou, we enz. zouwe. On
bep. wijs, zeIl e. Verl. deelw. 'e zeI d. Deze 
vormen zijn ook elders gebruikelijk. - Zegsw. 
Ze1'len en doen, daar kennen er 
t wee van bed ie n d wor den, beloven 
en doen zijn twee. - Vigl. ZEL-SCHUITJE en 
ZELWAGEN. 

zelleweg, znw.; zie ZELFEG. 

zelleweke, bastaardvloek. 11 Wel zelleweke, dat 
had ik nooit 'edocht. - De uitdrukiking komt 
ook bij 17de-eeuwse 'kluchtspeldicltters voor, 
naast s ale w e ik e, g a n s e 1 e wee ik enen 
andere vormingen; zie DE VRIES, Warenar, bI. 
98; Ned. Wdb. IV, 250; V, 229;; OUDEMANS 6, 
69, en v. VLOTEN, Ned. Kluchtsp." 2, 40 en 
205. 

zeis (I), bnw. Ook zeI S i g. Gezellig, van gezel
schap houdende. 11 Hij is zo zeIs (van iemand 
die altijd een praatje maakt met de mensen 
die hij ziet). 'En hond is zo'n zeIs beest. Die 
peerden benne erg zelsig: je ziene ze altijd bij 
mekaar (in de weide). - Evenzo elders in N.
Hall. (BOUMAN 117). - Vgl. ZELSIGBEID. 

zeis (I), bnw. Ook zeI S i g. Gezellig, van gezel
zeI s (of S els), '[ is zeldzaam, meestal 
ironisah: 't is me wat bijzonders. - Evenzo in 
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Waterland (Taalgids 6, 310; BOUMAN 117). 
zeischap (uitspr. zeiskap), znw. onz. Daarnaast 

zeIskip en seiskip. Gezelschap. Thans 
weinig meer in gebruik. 11 Wet is hier 'en zel
skip. Daer veel selsOhap is veI'ga:ert Word 
menighmael gesproocken Dat twist, onrust en 
moeyte baert, SCBAAP, Bloemt. 163. 't Quae 
selsc'hap moet gesohout zijn, aid. 204. - Even
zo elders in N.-Hon. (Taalgids 1, 294). 11 Men 
schonk aan 't seIschip bier en koffy, De 
Gryzaard 2, 103. Zie ook OUDEMANS, Wdb. op 
Bredero 324. - Vgl. ZELSCBAPPEN. 

zelschappen, zw. WW., intr. Daarnaast ze I
s ik i p pen. Gezelschappen. Thans verouderd. 
Benaming voor het bijeenkomen op zondag
avond van jongelieden die verkering met 
dkaar zoeken, gelijlk dit tot in het begin dezer 
eeuw gebru~kelijk was. Een aantal vrijers 
maakten dan afspraak om te "zeiskippen"; 
e1k hunner moest een vrijster zoeken en de 
paren kwamen dan bijeen ten huize van een 
der meisjes. Zie SCHELTEMA, Mengelw. IV', 
62 vlg. 

zei-schuitje, znw. onz. In de uiMr. hij zit in 
het z e I-s eh u i t j e, gezegd van iemand die 
altijd zegt: ,,~k zeI (zal) dat doen", maar die 
beloften niet nakomt. Woordspeling met zei I
s c h u i t j e. - In dezelfde zin zegt men: hij 
gaat (of rijdt) altijd met de zel
wagen. 

zelsigheid, znw. vr. Zucht naar gezelligheid. 
Zie ZELS 1. 11 Deur zen grote zelsigheid heb-i 
zen 2Jaken verlopen laten. 

zei-wagen, znw. m.; zie ZEL-SCHUITJE. 

zemel, znw. vr. Daarnaast soms zie m eL Zie 
de wdbb. 11 De grond leit vol ziemeI. - Ook 
de papieImo1en de Ze meI z a ik te Zaandijk 
wordt in het Cassaboek v. h. weeshuis te 
Zaandijk (aO 1761) genoemd: "de Simelzaik.". 

zemen, zw. WW., trans. Met een zeemleren lap 
afwrijven. 11 De glazen zemen. - Zo ook elders 
in N.-Holl., Gelder!., Brab. (0. Volkst. 1, 178). 
Volgens VAN DALE is de uitdr. gewestelijk. 

zen, znw. vr. Het mes van de zeis, waarmee bij 
het maaien het gras wordt afgesneden, en dat 
door middel van de bijworp aan de kolf is 
bevestigd. Bij uitbreiding wordt ook de gehele 
zeis wel zen genoemd. De onderdelen van het 
werktuig heten: zen, kol f of b oom, b ij
worp, handkrik en jager. 11 Pas op! 
snij je niet an de zen. Dat een igelyk ... ge
houden sal sijn alle jaeren (sijn lant) behoorlyk 
te heynen, en de kanten met een graaf af
steken, sonder met de senne te heyninge, Hs. 
keur (aO 1732), archief v. Krommenie; in de 
tegenwoordige proclamatie van de heining
schouw staat: "zonder met de zen te heinen". 
- De vonn zen is gebruikelijk in de Zaan
dorpen, te Westzaan en te Krommenie; te 
Oostzaan en in de Wormer zegt men daarvoor 
zei n of se i n. - Zen is ook bekend in de 
omstreken van Haarlem (Taal- en Letterb. 5, 
67) en Leiden (BERKBEY, Nat. Hist. 9, 118 en 
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189); hogerop in N.-Holl. schijnt se i n de 
'gewone vorm te zijn. In Gron. zegt men 
zen de (MOLEMA 484). Bij de 16de- en 17de
eeuwse Holl. schrijvers vindt men zowel zen 
als zei n (vgl. OUDEMANS 6, 58 en 74, alsmede 
POO,]" Ged. 1, 293; v. D. DOES, uitgave van 
Melis Stoke (aO 1591), Voorrede jO 1 va); 
HADR. JUNIUS, Nomencl. 194 a vermeldt 
z e y n e naast s e y s sen e, KIL. heeft sen d e 
naast se y n e. Vgl. voor de middeleeuwen een 
keur van Edam uit de 15de e. (0. Vaderl. 
Rechtsbr. 3, 162): "Van een zeyn te draeghen. 
Item soe en moet nyemant binnen onser stede 
,gaen myt onghevoerde zeynnen, of sy sullen 
dat scerp omhoeghe draghen". - Zie ook 
PIKZEN, ZICHTen ZWAAIBOOM. 

zenden, st. WW., trans. Daarnaast soms nog 
zei n den, welke vorm bij de 16de- en 17de
eeuwse Holl. schrijvers gewoon is en reeds in 
het Mnl. vool1komt. liJk zeI 'et je wel zeinden, 
hoor. 

zeng, znw. vr. Slag, stoot, zwaai. 11 Hij kreeg 
'en zeng, dat-i temet (bijna) te water rolde. Ik 
zeI je 'en zeng geven, dat je de grond zoeke. -
Vgl. de scheepsterm zen g, plotselinge ver
heffing van de wind (met zengen waaien; op 
de zengen passen, v. LENNEP, Zeemans-wdb. 
278), die ook in het Oost-Fri. bekend is; 
KGOLMAN 3, 174 ve~Jclaar~ sen'ge, seng (de 
wind weid mit sengen) echter door zengende, 
hete, droge luchtstroom of windvlaag, waar
schijnlijk alleen omdat hij het woord in ver
band brengt met lhet ww. zen gen. 11 't En is, 
onder goede vrienden, niet altijd een effen zee; 
daer komen zomtijds wel zenghen, en buyen, 
die 't vriende-scheepjen wat doen slinghen, 
DE BRUNE, Bancket-Werck 2, 296. 

zenig, bnw. Vol zenen, taai; van vlees. Zie 
ZEEN. I1 Wiat is dat vlees zenig. - Zo ook 
elders. Evenzo Fri. en Oost-Fri. sen i g 
(KOOLMAN 3, 174). 

zening, znw. vr.; zie ZENUW. 
zenuw, znw. vr.; alleen in het meerv. zen u

wen (uitspr. zéniJwiJ). Daarnaast ook zen i n
gen (uitspr. zéniJngiJ). Zie de wdbb. I! Ze had 
'et op 'er zeningen. - Even2io elders in HoU. 
(zie b.v. OPPREL 90). - Vgl. ZEEN. 

zere-ogen-bloem, znw. m. Zekere plant, waar
van een aftreksel als oogwater wordt gebrurkt. 
Waterscheerling, Lat. Cicuta. virosa; volgens 
anderen ook het duizendblad, Lat. Achillea 
mi/lefolium. 

zerk, znw. vr. Daarnaast za r k. Zo ook elders; 
zie de wdbb. 11 De koster moet de zarken op 
'et kerkhof 'gnap houwe (schoon houden). 

zerp, bnw. Daarnaast zarp. Zie de wdbb. 11 Wat 
benne die peren zarp. - De vorm za r p komt 
bij oudere schrijvers dikwijls voor; vgl. OUDE
MANS, Wdb. op Bredero 322; v. BEAUMON']' 
(ed. TIDEMAN) 42 en 264; SIX V. CHANDELI~R, 
Poesy 109 e.e. 

zes, tölw. - Zegsw. K I a p zes m e te e n b e
t rok ken I u c h t, als schertsend antwoord 

zen - zetter 

op de vraag: hoe laat is het? 
Zesgeers, znw. Naam van een stuk land onder 

Assendelft, in Buitenhuizen. Zie GEERD. 
zester, znw. m., zie SESTER. 
zestig (uitspr. sestiJch), telw. Daarnaast t s e s

t i g. Zie de wdbb. I1 'En man van bij de 
tsestig. 

zet, znw. m. Zie de wdbb. - In oliemolens. Een 
ijzer met handvat, dat als hefboom wordt 
gebruikt, en waarin het mes wordt gezet, 
waarmee de koeken worden gelijk gesneden. I! 
De zet van 'et koekemes. Ook het handvat 
van een vijl, V'an een handzaag, een trekzaag 
enz. wordt wel zet genoemd. 

zetel, znw. vr.; zie ZEKEL. 
zetelstuk, znw. onz. Aan een kraan om lasten 

op te winden. Het langwerpig-vierkante houten 
blok, dat de voet van het spil omgeeft en 
waarop de kraan draait. De schoren zijn van 
onderen aan het zetelstuk, van boven aan de 
uitlegger vastgemaa:kt. 

zettelhout, znw. onz. In platboomde schuiten 
voor bagger, mest enz. Benaming van de beide 
planken die op hun kant, dwars over de ge
hele breedte, in de schuit worden gezet en die 
met de zijkanten van het vaartuig de bak 
vormen, waarin de bagger enz. kan worden 
gestort. De zet tel hou ten houden de 
modder enz. uit het overig deel van de schuit. 

zetten, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Ook: 
duwen of zetten geven aan iemand die op een 
schommel zit, om hem heen en weer te doen 
gaan. Vgl. OPZE1'TEN. 11 Ik zeI je wel effies 
zetten. Ik heb je nou lang genoeg 'ezet. - De 
kap zet ten, de vrouwen kap met de bijbe
horende versierselen opzetten; zie de beschrij
ving van dit tijdrovend werk in G. J. HONIG, 
Oud-Zaansch Bruiloftsfeest 48. Zo ook elders 
in N.-HolI. 11 y,zers daarm'een Kap mee set, 
Gr. Hoorns Liede-boek 2, 158. - Een mol e n 
m ooi zet ten (bij grote feesten in het gezin 
van de eigenaar), de wieken versieren door 
een dubbel stel zeilen kunstig langs de hek
kens te slingerel/ en daartussen harten, o's en 
stukken blik aan te brengen, en door "hang
lokken" (een touw met harten, engelen enz. 
versierd) aan de top van de roeden te hangen. 
II We moeten 'en Zaterdagêvend mooi zetten, 
went de baas zen zeun gaat trouwen. - Vgl. 
verder ree d zet ten op REED III en s tri k
'k e n zet ten op ZEET 11. 

zetter, znw. m. Zie de wdbb. - 1) In houtzaag
molens. Een werktuig om de punten der zagen 
beurtelings naar rechts en links te buigen, 
zetijzer. 
2) Bij de kaasmakerij. De vorm waarin de 
kaas gedaan wordt, na in de maker geperst te 
zijn, en waarin ze te zouten wordt gezet. Ook 
k e e s zet ter genoemd. 11 Eenkaasschàmel, 
twee deksels, vijf makers, acht zetter en een 
vlootje, Hs. invent. (Wormer, aO 1766), provo 
archief. - Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 
117; Tijdschr. v. Nijverheid 5 (1839), 671). 



zetter - zientje 

3) In veJ.1k1. zet ter t je. Langwerpig raam, 
met muggedoek bespannen, dat 's zomers in 
open ramen wordt gezet om de insecten buiten 
te houden; muggedoekje. 11 Zet 'et zettertje 
er in. 

zeug, znw. vr. Zie de wdbb. en vg!. SCHOTZEUG 
en ZEUGEDISTEL. - Te Assendelft zegt men ook 
zog. 11 'En zog mi! biggen. 

zeugedistel, znw. vr. Daarnaast ook ze u g e
dis se!. Zekere plant. Een soort van grote 
doorn (distel); melkdistel Lat. Sonchus (VAN 
HALL, Landh. Flora 111 vlg.; OUDEMANS, Flora 
247 vlg.). - Evenzo elders in N._Hol!. en in 
Gron. 

zeulen, zw. WW., intr. Pruttelen, sissen, van iets 
dat te koken of te braden staat. Zie synon. op 
SUDDEREN. 11 De kamille staat lekker te zeulen. 
- Vg!. ZEULlG. 

zeulig, bnw. Van gekookte spijzen. Zacht, door 
en door gaar. Zie synon. op SMELlG en vgl. 
ZEULEN. 11 Peulen moeten zeuHg wezen; aars 
benne ze niet lekker. 

zeumer, znw. m.; zie ZOMER. 
zeun, znw. m.; zie ZOON. 
zeunie, znw. vr. Ook ze u nis. Varkenstrog. 11 

Doen wat spoeling in de zeunis. Een varkens
seunie, Hs. invent. (Wormer, aO 1766), provo 
archief. - Zie een zegsw. op VARKEN. - Schert
send spreekt men ook van: een zeunie vol 
koffie, voor een boordevolle kop. - De zin 
van bakje, vloot, heeft het woord in de 
samenst. per sz e u nis; zie aldaar. - Ze u
ni e is ook elders in HoU. gebruikelij'ken 
wordt reeds door KIL. opgegeven (s e u n i e, 
su e ni e); zie ook Uitlegk. Wdb. op Hooft 4, 
395. De vorm ze u nis hoort men in geheel 
N.-Holl. (BOUMAN 117). Daarnaast zegt men 
ze u n i n g (b.v. te Heemskerk), dat ook 'bij 
BREDERO gevonden wordt (vgl. Wdb. op Bre
dero 326). 

zeunis, znw. vr.; zie ZEUNIE. 
zeuren, zw. ww.; zie een zegsw. op BRASEM. 
zeuroor, znw. m. en vr. Iemand die zeurt, zeur-

kous. Synon. zeursok. 11 Nee, zeuroor, je krijge 
'et toch niet. - Ook als soheldnaam voor de 
inwoners van de Koog. 11 Koger zeuroor! 

zeursok, znw. m. en vr. Hetz. als zeuroor; zie 
a1daar. 11 Wat 'enzeursokl 

zeuven, zeuventig, telw.; zie ZEVEN, ZEVENTIG. 
zeven, relw. Daarnaast ze u ven. Zie. de wdbb. 

11 'En mens zen smaak verandert om de zeuven 
jaar. - Evenzo in samenst. en afleidingen. 11 

De zeuvende April. - Deze vormen zijn ook 
in andere dialecten gewoon. 

Zevenhuizen, znw., meerv. Naam van een buurt 
te Wormerveer tegenover het begin van het 
Krornmenieërpad. Thans staan er ruim 40 
,huizen. 11 Hij woont op Zevenhuizen. 

Zevenmaad. Naam van een stuk land te Assen
delft; zie MAD 2. 

zeventig, teIw. Daarnaast s e u ven t i ,g en 
t s e u ven tig. Zie de wdbb. Zo ook elders. 11 

J a, ik loop niet meer zo gauw: ik ben al 
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zeuven-en-tseuventig. Seuventig stuks vee. 
zichten, zw. WW., trans. Met de zicht (korte 

zeis) afsnijden; van veldgewas. In tegenstelling 
van m a a i e n, dat met de zen (zeis) geschiedt, 
en van sc her e n met de zekel (sikkel). -
Evenzo elders in N.-Holl. en in Gron. (MO
LEMA 485). 

ziedhuis, znw. onz. Bij de zeildoekweverij. Het 
gebouw waarin het garen gekookt wordt, vóór 
het geschoren wordt. Vg!. DRAAllen REED
ZETTER. 

ziedhuisknecht, znw. m. Werkman in een zied
huis. VgI. SPOELDER. 

ziek, bnw.; vg!. MAMZIEK, MOERZIEK en ROPZIEK. 
ziekebos (uitspr. ziekabàs), znw. onz. Zieken

fonds; fonds dat aan de deelnemers geld uit
keert in geval van ziekte. 11 Me man leit nou 
drie weken; gelukkig dat-i in 'en ziekebos is. 
- VgI. BOS 1,1, 2. 

ziekte, znw. vr.; vgL HEIMZIEKTE. 
ziel (I), znw. vr. Zie de wdbb. en vgl. zo e t e 

zie 1 op VLOEKEN. - 't Iso f hij zij n zie 1 
er bij geef t, gezegd van iemand die een 
heel karig toegiftje geeft. 

ziel (11), znw. onz.; zie ZEEL. 
zielverkoper, znw. m.; zie een zegsw. op UIT

RESTEN. 
zien, onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 

zie n, j e zie n e (en zie n-j e), hij zie t, we, 
i 011 i e, z e zie n e .. 11 Ik zien 'et niet. -
Zegsw. We zelle ers zien, zei de 
b I i n d e, en hij kon n iet zie n, sohert
sende uitbreiding van: we zullen eens zien. -
Ach ter zie n-j e meI est, gezegd van 
iemand die zijn biezen pakt. il Dit waren de 
gene geweest die niet alleen de schapen 
scheerden maer ook vi1den, en doen het 'er op 
aenquam was 't "achter sienje my lest", 
SOETEBOOM, Ned. Schout. 376. - Zie nog 
andere zegsw. op ASEM, BOER, EP en HARING. 
Naast hij zie t was vroeger (en is thans nog 
te Assendelft) in gebruik oh ij z i c h t; vgl. voor
werk, § 163. 11 0 vreugt, door deugt, die zo 
's harts oogen zyn verlioht, Dat hy door vast 
,geloof Godt klaar van verre zicht, SCHAAP, 
Bloemt. (ed. 1724), 240. VgI. ook OUDEMANS 
6, 264. - Even:w zei men vroeger in de ge
biedende wijs: z i c h. 11 Zich den (dan) toch! 
VgI. Hs. Kool: "zig ere is (zie ereis)". Bij 
BREDERO (2, 220) en SPIEGHEL (ed. VLAMING, 
267) vindt men de zegsw. Sich v OOf dich 
(zie voor u). - In Gron. en Oost-Fries!. zijn 
de overeenkomstige vormen zie hst, zie h t 
en z i c h (MOLEMA 485 a; DE VRIES, Tongval V. 

Noordhorn, § 96 Opm.) en s ü g s t, s ü g t, 
s ü g (KOOLMAN 3, 173 b) nog zeer gebruikelijk 

zienst, bijw. Waarschijnlijk, denkelijk. 11 't Is 
niet zienst, dat-i betert. Zien st kom ik morgen. 
- Zo ook elders in N.-HoIL (Taalgids 1, 306). 

zientje, znw. onz. Oogmerk, bijbedoeling. 
Synon. ergje. 11 Hij doet 'et mit 'en zientje (in 
de hoop, dat hij er later voordeel van zal 
hebben). 
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ziep, znw. vr.; zie ZEEP. 
zifting, znw. vr. Tocht, trekking. 11 Zit je daar 

niet net op de zifting van de deur? lk voel de 
zifting langs me bienen. 

zij (I), pers. vnw.; zie HIJ. 
zij (H), znw. vr.; zie ZIJD I en 11. 
zijd (I), znw. vr. Thans gewoonlijk in de vorm 

z ij. Zijde, kant; zie de wdbb. Soms ook on
zijdig gebruikt. 11 Die kast is an 't zij erg 
'eschranst (bekrast). Kom an dit zij (aan deze 
kant). - Een Zijd tot een Bak (maalbak), d~k 
5 duim, Ibreet 28 duim, lang 12 voet, Ver
kopings-Catal. papiermolen (W.-Zaandam, aO 
1770), Zaanl. Oudhk. Aen yder syd (vande 
'kap) negen spruyten, Hs. bestek watermolen 
(aD 1634), archief v. Assendelft. Tot verlich
tinge vande Gevangenen aen V}'and~s zijd, soo 
in Vlaenderen als in Bisschaeyen, Priv. v. 
Wéstz. 513 (aO 1639). - De Nieuwe Zijd, 
naam van een buurt te Westzaan in het 
Noordeind, bij het Weiver, reeds in de 16de 
eeuw zo geheten. 11 Ik woon op de Nieuwe 
Zijd. Twe maden lants... ghele~hen binnen 
den ban van Westzaenen an die nyewe zijd, 
Hs. T. 118, fa 7 va (aO 1561), provo archief. -
Evenzo in samenst. 11 De buyten-zijd, Priv. v. 
Westz. 544 (aO 1638). De nieuwe Kerck tot 
Zaanredam, aen de West-zijd, aid. 512 (aO 
1638). De Graeff-maecker (doodgraver) vande 
Oost-zijd, aid. 516 (aO 1641). - Vgl. ook 
KATTEZIJD en LEMOENZIJDE, en de met ZIJD
beginnende samenstellingen. - Zie nog een 
zegsw. op HAAR I, 1. 

zijd (ID, znw. vr. Thans meestal in de vorm 
z ij. Zijde (de stof). Zie de wdbb. 11 Ze gaat 
'ekleed in zijd en fluweel. Item een dominicaal 
roet (rood) ornament van sijd, ende mit een 
,feriael roet si den ornament, Hs. invent. v. 
kerkgoederen (aa 1472), archief v. Assendelft. 
- Zie een zegsw. op ZAFT. - Evenzo elders in 
ZAFT. - Evenzo elders in N.-Holl.; vgl. b.V. 
R. VISSCHER, Brabbelingh (ed. 1669), 105. 

zijd-an (uitspr. zait-an), bijw. Bezijden, zijwaarts, 
hiernaast. Vgl. ZIJD I. 11 M'Oet je de dokter 
hebben? nou die woont zijd-an. - menzo 
elders in N.-Holl. (Navorscher 10, 154). 

zijde, znw. vr.; zie ZIJD I en 11. 
zijdeldeur, znw. vr. Zijdeur. Thans verouderd. 

11 Een vry gangpadt van aohteren uyt de ooster 
zijdeldeur van haer voorsz. ilmys, Hs. T. 246, 
fa 68 ra (Esp, aO 1648), provo archief. - Eer
tijds ook elders in Holl.; b.V. bij J. ZOET', 
Sabynaja (ed. 1648), 51: zyel-deur. Vg!. 
andere samenst. als zij del g a n 'g (SPIEGHEL, 
ed. VLAMING, 112), zijdelwand (Handv. v. 
Ench. 168 a), s y del ven s ter (OUDEMANS, 
Wdb. op Bredero 341), zij el ik a mer en 
zij el z a a I (OUDEMANS 6, 266), Min!. si d e 1-
d a c (Leidsche Keurb. 591), si del gat (Rei
naerl I1, 3194), enz. - In Oost-Fries!. is s î d e 1-
deure nog gebruikelijk (KOOLMAN 3,181). 
Vg!. ook in het Mnd. dit en dergelijke 
woorden. 

ziep - zijdworm 

zijdenhemdje (uitspr. zaiahempie), znw. onz. 
Naam van een soort van appel met zeer 
zachte, dunne schil;"gl. KNOOP, Beschr. v. 
Appelen en Peren, hl. 6. - Ook elders bekend. 

Zijdewering, znw. Naam van een stuk land te 
Wormerveer aan de Noorddijk. Misschien het
zelfde land dat in de polderleggers Zij d
win n i n g heet; zie aldaar. 11 Een ak!ker ge
naamd de Zijdewering, Verkopingsbiljet (aD 
1854). 

zijdkamer, znw. vr. Zijkamer. De vorm is thans 
wei1nig gebruikelijk. VlgI. ZIJD I. 11 In 't zij
kamertje, Hs. invent. Ploegh (aO 1704), Zaan!. 
Oudhk. 

Zijdven, znw. vr. Naam van een stuk land 
onder Assendelft :tussen de Horn- en Vliet
sloot. Thans onb(jkend. Vg!. ZIJD J. 11 Die 
zijtven, Polderl. Assend. U, fa 84 ra (aa 1600). 
De Sijtven, Maatb. Assend. (aa 1635). 

zijdwind, znw. m. Achterkade, dwarsdijk die 
scheiding maakt tussen twee polders. 1\ De 
Kadyok ten wedersyde dwars de landen, ge
naemt die sydtwint (langs de Buitenkaag), 
Handv. v. Assend. 144 (aa 1568). Van den 
Dwarsdyk genaamt den Sydtwint (t.w. de 
Klamdijk), Handv. v. Assend. verv. 454. In
zonderheid heet 'zo de kade die de Noorder
en Zuiderpolder van Assendelft van elkaar 
sdheidten waarover thans de Zaanlandse 
Communicatieweg loopt CV'gI. Kaart v. d. 
Uytw. SI. 12). - Ook stuklken land aan een 
zijdwind gelegen worden wel daarnaar ge
noemd. I1 De vuyterdijck over Dirk Jan 
Baernts zijdwindt. Polderl. Assend. I fa 59 va 
(aD 1600). Die Zijdwindt, ald., JO 82 ra. De 
Sydwint, Maatb. Assen!d. (aD 1634). - De be
naming zij d win d is ook elders in Holl. ge
woon, reeds in de middeleeuwen. ylgI. b.V. 
Oorkb., NaI. no. 26 (inter duos aggeres, qui 
vulgo ûdwenden dicuntur; aO 1255), v. MIERIS 
2, 302 (de se zydwinde; aO 1323), Rek. d. Graf. 
v. Holl. 2, 255 ebi Lubben sidewinde; aO 

1343); zie ook In/orm. 655 a en OUDEMANS 6, 
266. Yooral in W.-FriesI. vindt men vele 
zij d e win den {vgl. o.a. DE VRIES, Kaart v. 
Holl. Noorderkwartier 64 vlg.); vandaar -ook 
de plaatsnaam Zijdewind. - Vgl. ZIJDWINNING. 

Zijdwinning, znw. Naam van land in de ban 
van Westzaanden. Thans onder deze naam on
bekend, doch '\o1gl. ZIJDEWERING. I1 Die zijd
winning mit die twee half maden, Hs. T. 118, 
fa 54 va ('aa 1564), provo -archief. Die sijd
winningh, Polderl. Wiestz. 11 (aa 1629). - Vg!. 
in het Landtrecht V. Wedde (aD 1700), 61: 
"Item, alle zijdt-wendinghe by den Bouw
Landt, sal vry wesen eenen Molen (zekere 
maat) van soven (zeven) Voeten", waar de be
tekenis wendakker (vg!. VOORHOOFD en HOOFD
AKKER) schijnt te zijn. Het woord hangt wel 
samen met ZIJDWIND; zie aldaar. 

zijdworm, znw. m. Daarnaast zij d w urm en 
.zij wurm. Zeker insect. Hetz.als ri e t
W'O r m; zie aldaar. 



zijgen - zinnigheid 

zijgen, st. WW.; vgl. UITZIJGEN. 

zijhaarnaald, znw. vr.; zie ZIJNAALD. 

zijl, znw. vr. Daarnaast '-l ij 1. In verkl. z ij I t je. 
Zie de wdbb. Kleine brug bestaande uit twee 
of drie aaneengetimmerde planken, die over 
een waterverlaat wordt gelegd en weggenomen 
kan worden als er een schuit passeren moet. 
Synon. post. Het woord is vooral gebruikelijk 
te Oostzaan en Zaandam. - In de gewone zin 
van waterverlaat is z ij I te Assendelft gebrui
kelijk. 11 Heulen, duikers, zijlen en andere 
(kunstwerken in de wegen), Keur v. d. polder 
Assendelft (aO 1894). Zie nog een aanhaling 
op ZIJP. - Zo ook elders in N.-Holl., reeds in 
de middeleeuwen. 11 Item, van den broec an 
vier campen te delfen ende ien sijl voir dat 
huis te Herghen te Ieggrhen 6 pond, Rek. v. 
Egmond f O 162 VO (aO 1401). - In Friesl. en 
G1'On. vooral in de ,bet. van sluis; zie MOLEMA 

485 b. 
zijn, onr. ww. Vervoeging: Tegenw. tijd, ik 

ben (b in), j e ben n e ~b in n e) en be n-j e, 
h ij i s, we, jol[ i e, z e ben n e (b i n n e, 
ben). Verl. tijd, ik was (te Oostzaan we s) 
en w a a r, j e w a Z z e of war e, hij was of 
wa a r, w e enz. wa z z e of war e. Gebie
dende wijs, ben eb i n) en wee s. Onbep. wijs, 
zij n en we z e. Tegenw. deelw. zij n de. Verl. 
deelw. 'e wee s t ('wee st). 11 Wacht ers, wij 
ben der ook nag. De manne binne die ze 
binne, Sch. t. W. 274. Zo gaans'er noohtans 
ook die zo schynheilig bennen, SCHAAP, Bloemt. 
(ed. 1724), 232. 't Wes nag puur zoo'n endje 
(Oostzaan). Zollie wazze er ook. Voor de 
trein van achten waar ik net te laat. De starre 
ging veur, wij volgden naar, Totdat ze bij 
keuning Herodes waar (uit een sterrelied). 
Hier over waar men seer verwondert, SOETE

Bomi, Ned. Schout. 669. Om dat hy de oudste 
waer, SOETEBOOM, Vroonen 105. 10 Ditto waer 
ick nae Amsterdam, Journ. Caeskoper, 10 
Febr. 1679. - Het ww. wordt meestal met 
heb ben vervoegd, doch de vervoe,ging met 
zij n komt reeds in de 17de e. voor. 11 Ik heb 
er nag niet 'ewees,t. Te kermis 'weest, oud? 
Want ick ben hong'righ weest, ghy hebt my 
spijs ghcgeven, SCHAAP, Bloemt. (ed. 1660), 
233. Soms zegt men: ik zijn daar 'eweest 
Cekomme enz.). - De meeste dezer vormen 
,komen ook elders in Holl. voor; vgl. ook 
BREDERO, Griane, vs. 2648 (Hy teldent op zyn 
dllym wie van de Vrienden (familie) wasse, of 
wie niet. Wie dat de naeste erfgrhenamen was
sen om te erven enz.), en v. MOURIK in v. VLO

TE'", Ned. Kluchtsp." 3, 323 (Daar waar het 
ijs zo schoon, dat men het roemen moet). 

zijnaald, znw. vr. Daarnaast zij nee I d. Ook 
z ij h a ar n a aId (z ij h eer nee I d) genoemd. 
Gouden, versierde haarnaald die op zij van 
het hoofd aan de kap gestoken wordt. Vgl. 
NAALD en POOTHAARSTEKER. 

zijnes, bezit1. vnw. Zijn, van hem. Vgl. voor
werk § 136. 11 "W:ie zen pet is dat?" ,,'t Is 
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zijnes" (die van hem). - Ook hier en daar eld. 
zijp, znw. vr. In vCl'kl. zij p ,i e. Greppel, zeer 

smal slootje. 11 Ik heb 'en nat poot 'ehaald in 
'en zijp. As 'et maar effies vriest, ken-je al 
gauw op de zijpies rijje (schaatsenrijden). Toe 
kwamme we an 'en zijpie, deer we over 
springen moesten. Item, sullen mede in de 
voirsz. Kaegh opgemaeekt worden zekere 
Slooten, ruymingen en zypen, voorsien met 
zylen om de afwateringe behouden, Handv. v. 
Assend. 144 (aO 1588). - Elders is het woord 
bekend in de zin van waterlozing, riool (VAN 

DALE; SCHUERMANS). 

zijtooi, znw.; zie TOOI. 

Zillebuur, znw. Groot Zillebuur, naam 
van een stuk land te Jisp. 

zilver, znw. onz. Daarnaast z u I ver (uitspr. 
zullavar). Zie de wdbb. 11 'Et zuIver is goekoop 
teugeswoordig. - Evenzo in afleidingen en 
samenst. z u I ver e n, z u I ver s m i d, enz. -
Vgl. ZILVERPAD. 

Zilverpad, znw. onz. Naam van een pad te 
Zaandam, aan de Westzijde. 11 De Zuyder
Nieuwendijck, anders genaemt het Zilver-pad, 
Priv. v. Westz. 537 (aO 1637). 

zin, znw. m., doch in de verbindingen in 't 
zin, n a ar 't zin onzijdig. Zie de wdbb. 11 

Wel, is 'et na 't zin? Hij heb niks goeds in 't 
zin. In 't herwaartsgaan quam my in 't sin een 
geschrift daar van te 'hebben, SOETEBOOM; 

S. Arc. 299. - Zegsw. Alles metzinnen 
enk 0 p jes 0 p dek ast, men moet alles 
met verstand (overleg) en zorgvuldigheid doen. 

zink, znw. In de uitdr. zin k we zen, gezonken 
zijn. 11 De schuit is zink. - Zin k staat voor 
t e zin k, evenals s c h 0 0 ,} g a a n, zei I 
g a a n enz. voor t e s eh 0 0 I, t e zei 1 g a a n. 
Vroeger ook in overdr. betekenis: onder water, 
schuil zijn. 11 Dat de gene die quaet doet het 
licht haet, datse den geheelen dagh en voor
avondt 't sink, en misschien uyt de smuyg
kroegen gekomen waren, N.-Holl. Ontrust. 48. 
De Luytenanten, welke, doen se gesoght wor
den, 't sink en geschuylewinkt waren, en tot 
aen dese tydt niet opentlijk gegrepen oft by 
de Rechteren 'gestraft zijn, aid. 53. - Ook bij 
HOOFT vindt men t'z i n k g a a n voor te 
gronde gaan (zie OUDEMANS 6, 280). 

zinknoot, znw. vr. Daarnaast zin k n e u 1. Zie 
de wdbb. - Alleen in de overdrachtelijke zin 
van: steek onder water, iets dat men in zijn 
zak kan steken (een gezegde niet op de man 
af, maar toch aan het adres van een aan
wezige). 11 Dat's 'en zinkneut: die ken-je in je 
zak steken. 

Zinkven, znw. vr. Naam van een stuk weiland 
onder Oost-Zaandam, aan de dijk van de 
Enge-Wonmer. - Vgl. ZAKVEN, Verkopings
biljet (aO 1879). 

zinnigheid, znw. vr. Zin, lust. 11 Heb-je ook 
zinnigheid om mee te gaan? Hij hebt er gien 
zinnigheid in. Ik heb zo'n zinnigheid in je. 
Zo ook elders. 
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zit, znw. m. Zie de wdbb. - Ook: zetel. 11 Neem 
'en zit (ga zitten). EveIllZo Eng. t a!k e ase a t. 
- Vg!. ZEET. 

zitten, st. WW.; :me een zegsw. op WEEGLUIS en 
ZOET, en VlgI. INZITTEN en OPZITTEN. 

zitter, znw. m. Meestal. in het meerv. z i tt ers. 
Op een schip. Korte kromme ribben aan 
weerskanten van het vlak (de bodem van het 
schip), onder aan de kimmen. 

zode, znw. vr.; zie ZOOD en vgl. SADDIJK. 

zodze. znw. v,r. Hetz. als rietzudde; zie aldaar. 
Thans verouderd, doCh zie een aanhaling uit 
de 17 de e. op BOD n. - Ook bij HADR. JUNIUS, 

Nomencl. 270 b. leest men: "Cespes vivus, 
B(elgice) Groene soedse, een groene ruscl:i". 
De vorm z u d s e vindt men bij v. HASSELT op 
KIL. 651 en DE JAGER, Freq. 1, 948. In FriesI. 
is s 0 d z e nog in gebruruc 

zoedelig, bnw. Soezerig, lod~erig, slaperig (de 
Wormer). Synon. doezelig. 11 Van die drank 
wor-je maar zoedelig. Wat ziet-i er weer 
zoedelig uit. 

zoek, znw. In de uitdr. op zoek gaan (of 
zij n), aan het zoeken gaan (of zijn). 11 ,1k weet 
niet waarzo dat-i is; ik zeI maar ers op zoek 
gaan. 

zoeken, onr. ww. Zie de wdbb. - Eertijds: 
geld zoeken (of opzoeken) voor geld 
ophalen. Aldus heI1haaldelijk in een Hs. reke
ningboek v. d. kerk te W.-Zaandam (Zaan!. 
Oudhk.) in de jaren 1663-1667. Later vindt 
men daarnaast ook: geIt insamelen (aO 1668), 
opgaeren (aO 1670), ophaalen (aO 1686). 11 

Betaelt aen Nen Jansz .... voor geIt Boeken 
vande openingh vande graven 18 st., aId. 
fO 59 rO (aO 1670). Aen Burger voor .geIt 
opsoeken vande openrIlJglh vande graven betaalt 
f 2-15-8, aId., fO 71 r O (aO 1671). Noch voor 
opsoecken van gravegeldt ... f 2-18-8, aid., 
fO 90 r O (aO 1674). - VgL de samenst. AAN
ZOEKEN en OPZOEKEN. 

zoemelen., zw. ww., intr. Sabbelend zoenen 
(Krommenie). 1I Wat zitten die twee weer te 
zoemelen. 

zoen, znw. m.; vgI. HAZEZOEN. 
zoenen, zw. ww.; zie een zegsw. op BOER. 

zoet, bnw. Zie de wdbb. - Zegsw. Zo zo e t 
as ne u ten, versterking van zoet. 11 Koop die 
worteltjes maar gerust: ze benne zo zoet as 
neuten. - Wa,ar het zoet is, is het 
z u u r, geen zoet zonder zuur, geen rozen 
zonder doornen. - Iet s ni e t u i t e nz 0 e t e 
.0 p kun n e n, het tegenovergestelde van iet s 
voo r z 0 e t e koe kop e ten; meestal on
eigerrlijk iets niet stilzwijgend kunnen ver
kroppen. \ligI. op UIT. 11 Dat-i me zo maar an 
'en kant zette, dat kon ]k niet uiten zoete op. 
- De overvloet van Vis die de Matrosen en 
de Oversten uyt veI1maak vingen was so 
groot, datse die alle dagen niet uyt den soeten 
eten mogten, Reys na de Oost-Indo 20 rO. -
Zo e t zit ten, er goed bij zitten, in goede 
doen zijn. II Die? nou die zit zoet. Hij heb 

zit - zomerend 

lank 'evroeten 'etobd, maar nou zit-i zoet. -
Zie verder z 0 e t e zi e I op VLOEKEN. - Vgl. 
ZOETJES. 
Ook als znw. - a) Als aanspraak tot een ,kind. 
Synon. lief, oud. 11 Zoet, kom ers hier! Is je 
moeder thuis, zoet? ZeI-je nag 'en 'koekie, 
zoet? - b) In verkI. z 0 e t j e, zoete Zaanse 
beschuit. Zo genoemd naar de bakker Zoet te 
Zaandijk (19de e.); de beschuiten zijn echter 
ook zoet. 11 ,lk lust nog wel '·en zoetje. Haal 
maar voor 'en dubbeltje zoetjes. - VlgI. verder 
WITZOETEN en ZONZOETEN. 

zoeteboom, znw. Verouderde benaming voor 
zoethout,' vgl. KIL.: "s 0 e t e.:b oom, vetus, 
j. soet-hout". Vandaar de 'geslachtsnaam 
van de Zaanse oudheidkundige Hendrik 
Jacobsz. Soeteboom, over wie men verder zie 
HONIG, Studiën 1, 247 vlgg. 

zoetelief, znw.; 21ie een zegsw. op BED. 

zoetelijk, bijw. Zoetjes, gemakkelijk. 11 Eerst 
wat eten van dit en dan van dat, dan 'k.omt 'et 
er 'Zo zoetelijk in. 

zoeteveentje, znw. onz. Naam van zeker soort 
van appels. Ook elders bekend; zie KNOOP, 

Beschr. V. Appelen en Peeren, pI. X. 
zoetjes, bnw. Zachtjes, langzaam. Zie de wdbb. 

11 Wat loopt ze zoetjes. Voerman, rij wat 
zoetjes (in een kinderrijm). - Zegsw. Zo e t jes 
doe t g een ben e TI b rek e n, waarvoor 
men elders zegt: z ach t jes a a n doe t 
geen benen breken (HARREBOMEE 1,41). 

zoetmondje, znw. onz. Suikerballetje, "taai". 11 

W;i1-je nog 'en zoetmondje? - Vgl. een 
zo e tem 0 n d voor het eten van iets zoets 
en lekkers. 11 Ik dank je voor 'en taartje: daar 
'krijg ik maar kiespijn van en dat heb ik voor 
'en zoete mond niet .over. - Zo vooral: een 
z 0 e tem 0 n d h a I e n, gezegd van ~inderen 
die 'bij .grootmoeders enz. dageliJks een koekje 
komen halen. II Komje 'en zoete mond halen? 

zog, znw. vr.; vg!. ZEUG. 

zOk, aanw. vnw.; zie ZUK. 

zolder, znw. onz. en m. Zie de wdbb. 11 De 
kleren hangen op 't zolder te drogen. - Zie 
eerr zegsw. op APPEL en SNOEK. Pap.j ere n 
zo I der, als benaming voor slecht land, waar 
geen grond onder is en waar het vee dus met 
de poten doorheen trapt. - Vgl. de samenst. 
BRAND-, BUUL-, HANG-, KAPZOLDER. 

zollie, pers. vnw.; zie HIJ. 
zomer, znw. m. Daarnaast ze urne r. Zie de 

wdbb. II 't Is zeumer. - Zo ook in afleidingen 
en samenst. b.v. ze urn ers, ze urn e r
sp roe ten, en. - V gl, OPZOMEREN. 

zomerblik, znw. m. :Daarnaast zeumerbli'k. 
Als benaming voor bJiksemstralen die op 
zomeravonden door de lucht schieten, zonder 
dat er onweer is. Zie BLIK IV, 2. 11 'Et licht 
komt niet van de Iuctht, maar 'et benne alle
maal zomerblNcldes. 

zomerend, znw. onz. Daarnaast ze u mer e n <J. 
De kamer waar men 's zomers huist. Zie 
END 3. 



zomergezondheid - zuchten 

zomergezondheid, znw. vr.; zie GEZONDHEID. 
zon (uitspr. zon), znw. vr. In verkl. zon t je. 

Zie de wdbb. 11 'Et zont je sahijnt lekker. In 't 
Somer-Sontje heet, SOETEJlOOM, Bloeme-crans 
10. - Vgl. VEENZON en WATERZONTJE. 

zona, bijw. Bijna. 11 De koffie is zonê op; haal 
maar 'en nieuw pondje. Ze waren zona ver
dronken (uit een kinderrijm). - Vgl. Mnl. na, 
bijna. 

zondag (uitspr. zàndach), znw. m. Daarnaast 
z u n dag. Zie de wdbb. 11 Kom-je "en zundag 
bij me? - Voor 's zon dag s zegt men su n
das en su n.ct d s. 11 Sundes ben ik meest 
thuis. - Z u n dag is ook elders in en buiten 
Holl. gewoon; vgl. ook su n d a ach s bij 
BREDERO, Spa. Brab., vs. 1184, en all e 
su n n e dag hen bij GONNET, Zijlkl. 442 (aO 
1484). 

zonde (uitspr. zànda), znw. vr. Daarnaast 
z u n d e. Zie de wdbb. 11 't Is zunde! - De 
VO!1m zon.ct wordt alleen nog gehoord in de 
uitdr. 't i s zon den s c h a n d. 

zondvloed, znw. m. Daarnaast eertijds z u n d
vlo e d. Zie de wdbb. 11 In den Sundtvloedt 
AO 860, SOETEJlOOM, S. Arc. 382. 

zonnescherm (uitspr. zànnaskerram), znw. m. 
Hetz. als zonnetrap; zie aldaar. Het woord is 
elders onzijdig (VAN DALE). 

zonnetrap (uitspr. zànnatrap), znw. vr. Zonne
blind; houten jaloezie buiten aan de vensters 
en met scharnieren aan de stijlen van het 
kozijn bevestigd. 11 Ik had vergeten de zonne
trappen vast te maken en nou bonsden ze van
nacht alan (telkens) deur de wind teuge de 
muur. 

zonnigheid (uitspr. zànnachait, znw. vr. Zonne
schijn. 11 Ik zit graag in de zonnigheid, dan 
,ken ik zo lekker spragen, 

zonzoeten, znw.; alleen in het meerv. Zekere 
soort van zoete appelen. Ook elders bekend. 

zood (I), znw. vr. Op de gewone N.-Holi. wijze 
voor zo d e. Met de spade afgestoken stuk 
gras of riet. Zie de wdbb. 11 De nuwe zoden, 
die de tuinman 'ebrocht heb, benne niet alle
gaar mooi: dat's bivoo!1beld 'en lillike zood. -
Bvenzo elders in N.-Holl. Ook in samenst.; 
vgl. b.V. Handv. v. Medembl. 68: "zoodtgeldt". 

zood (11), znw. vr. Daarnaast ook zoo i. Zo, 
zootje. Zie de wdbb. 11 't Is 'en hele zood (een 
heleboel). Zo'n zood pieterselie (zoveel) heb 
ik niet nodig. - Een zoo dj e ook voor afval 
van varkensvlees. Ook spe ,kz 00 d je, zie 
aldaar. Synon. perkamenten met een dwars
fluit. 11 Haal ers 'en zoodje van de slager. 
Eveneens in Friesl. s ó t s j e voor afval van 
het geslacht, inzonderheid kluifjes voor de 
soep. 

zoom, znw. m. Zie de wdbb. - Aan molen
wieken. De latten en planken waarop de 
zwichtborden liggen, langs een der zijden van 
de molenroede. Aan de andere zijde zitten de 
heNkens; zie Groot Volk. Mooienb. I, pl. 9. 
In de zoo. m is, evenals in de hekkens, een 

546 

zeeg voor de windvang; \'gl. SCHOOT I, b. 
Iedere wi~k heeft een zoom; er zijn er in 't 
geheel dus vier. Ook de latten die de hekkens 
onderling verbinden heten zo men, of, ter 
o.nderscheiding van de latten aan de zoom, 
ach ter z 0 men; zie ACHTERZo.o.M en Vo.o.R
ZOOM. 11 Item die hecken salmen maken van 
go.ede, taeye, styve kapravens, doorgesaecht, 
die wel geto.pt sijn, lang negen voet een halff, 
met vier soomen aen yder eynd, Hs. bestek 
watermolen (aO 1634), arohief v. Assendelft. 
Zegsw. Het is zomen- en naadjes
wee r (of z 0. 0. m pi e s- en nee d jes wee r), 
als het hard waait, zodat het goed op de 
bleek telkens opwaait en met de kanten om
slaat; zo. genoemd omdat dan alleen de 
zoompjes en naadjes de bleek van het zon
netje krijgen. Ook zegt men dan: ,,'t is 'e n 
zomen- en naadjesdag". - Evenzo ver
meldt Hs. Kool "z 0. 0 m p je s- en nee d je s
weer", alsmede "nee-djesbleek", in 
dezelfde zin. 

zoon, znw. m. Daarnaast z e u n. Zie de wdbb. 
- Ook als aanspraak van o.udere mensen tot 
jongere mannen en 'kinderen, al zijn ze geen 
bloedverwanten. 11 Zeun, is je moeder thuis? 
Kom maar hier, zeun. - Eertijds ook voor 
man. Vgl. JlOOI II en JONGEN. 11 Daar koomt 
my noch een vel"haal, by een Zoon, die het 
Rooi-meesterschap aan den Lagen-dijk heeft 
bedient, onlangs gedaan, in mijn gedachten. 
Dese Man sey: de Rooi-meesters zijn, aan den 
Lagendijk, nkts anders dan een bederf. N.
Holl. Rustenburg 31. 

zoor, bnw. Zie de wdbb, - Van land. Droog, 
dor, onvruchtbaar. 11 Wat is dat 'en zoor stuk 
land. - Ook in eigennamen. 11 Die soere veen 
in Geritgesweer, Polderl. Assend. I JO 214 VO 

(aD 1600). D'soore veen in Gerritges weer, 
aid. IX f O 517 rO (aO 1657). Jacob Trijn 
Heynen sOore veen; Haes Steffes soore veen 
(in Gerrit Claes Pouwelis-weer), Maatb. As
send. (aO 1634). - Vroeger ook van mensen. 
Uitgedroogd. 11 Luyden van dagen out, So.or, 
en dor, en rimpel in wesen, SOETEJlOOM, 
Bloeme-crans 191. - Evenzo bij de 17 de
eeuwse Hall. auteurs; zie o.UDEMANS 6, 446 en 
W,db. op Bredero 365. 

zorg, znw. vr. Zie de wdbb. - Oo.k: halsdoek. 11 

Doen 'en zorg om je hals, dat je gien ko.u 
vatte. 

zorgen, zw. ww. Zie de wdbb. - Zegsw. Je 
bes t 'e d a a n Ce.ct een) is gen 0 g 
'e z 0 rgd, men mag niet meer van iemand ver
langen, dan dat hij doet wat hij kan. - Soms 
ook: vrezen. \1 Ik zorg dat die zaak veI'keerd 
oflo.pen' zeI. - Zo. o.ok elders in N.-Ho.ll. (zie 
Taalgids 1, 307) en in de oudere taal (reeds in 
het Mnl.) algemeen. 

zout (I), znw. onz.; soms ook vr. Zie de wdbb. 
11 Geef me de zOUÈ eris an. 

zout (11), bnw.; vgl. BRIJNZOUT. 
zuchten, zw. WW., intr. Zaad verschieten, in 



547 

paJk,huizen en molens. Synon. te bruiloft gaan 
(misschien zo genoemd omdat men een lepel 
bij zioh heeft) en gemzen jagen. 11 "Waar gane 
jollie heen?" "We gane uit zuchten." Van dat 
zuchten wor-je loof (moe)! - Vgl. ZUCHTLEPEL. 

zuchtlepel, znw. m. Houten zaadschop, om 
te zuchten; zie aldaar. 11 Hij heb ok gien best 
baantje; hij loopt mit de zuchtlepe!. 

zudde, znw. vr.; vgl. RIETZUDDE. 

zudderen, zw. ww.; zie SUDDEREN. 

Zuid, znw. vr. - 1) Benaming voor het zuidelijk 
gedeelte van de Zaanse dorpen. Zie NOORD 1. 
1I Ik woon om de Zuid. . 
2) Benaming voor dat gedeelte van N.-Holl., 
hetwelk bezuiden het IJ ligt. Yg!. NOORD 2. 11 

Om de Zuid kennen ze dat woord niet. 
Zuiddijk, znw. m. Naam van dat gedeelte van 

de vroegere zeedUk onder Oost-Zaandam, het
welk bezuiden de Dam ligt. Ygl. Kaart v. d. 
Uytw. SI. 12. 11 Hij woont op de Zuiddijk. -
Van 't Barnegat af tot de Zuydt-dijck toe 
(keur v.· Oostzaanden, aO 1627), LAMS 707. 

Zuiduit, znw. onz. Naam van een stuk ,land 
onder Oostzaan. V g!. urr. 

zuigaal, znw. m. Daarnaast z u i ge e!. Bij vis
sers. Prik, negenoog, Lat. Petromyzon fluvia
titis (SCHLEGEL, Visschen 205). Zo genoemd 
omdat het dier zich aan stenen en andere 
voorwerpen vastzu1gt. 

zuigje (uitspr. zoichie), znw. onz. A11een in het 
meerv. z ti i g jes. Benaming voor de dove
netel, Lat. Lamium album, omdat de kinderen 
aan de bloempjes zuigen. Zo ook elders in 
N.-Holl. 

zuil, znw.; zie ZULEN. 

zuinig, znw. en bijw. Zie de wdbb. - Ook in 
toepassing op een zieke, wiens toestand ge
vaarlijk is; vooral in de uitdr. z u i n i g 
leg gen, op sterven liggen. 11 "Hoe is 'et mit 
je vrouw?" "Nou, ze leit zuinig." 't Is zuinig 
mit 'em (er is weinig hoop).- Vg!. OPZUINIGEN. 

zuipen (I), st. ww. Zie de wdbb. - Soms ook: 
dunne spüs (brü enz.) met een lepel eten. 
Weinig gebruikelijk, doch hogerop in N.-Holl. 
nog zeer gewoon. 11 Hij zit brij te zuipen. 

zuipen (IJ), znw. onz. Natte lepelkost, als brij 
melk met besohuit enz. Thans ongewoon; in 
W.-Fries!. echter nog algemeen. 11 We eten 
vanêvend zuurwaaien zuipen (d.i. zuipen van 
zuurwaai, z;uurwaai en meel tot brÜ gekookt; 
zie op WEI). 

zuivel, znw. onz.; zie zegsw. op PRATEN. 

zuk, aanw. vnw. Daarnaast zo 'k (uitspr. zàk). 
Zulk. I1 Zit jij mit zok mooi weer in huis? 
"Watvoor bedoel-je?" "Nou, zulcke." Hij heb 
zukke grote handen. - Z u k, vooral in ver
binding met van, ook in de zin van: zo iets. 

11 Ik mag zok wel horen. Wet ze,g-je van zuk! 
schande, hé? Heb-je ooit vanzuk 'ehoofd? -
Evenzo zegt men ook: zu k si a.g, z u k 
soort, zuk werk voor: zo iets. 11 Je neme 
'en pot of vat of zuk slag, en deer doen-je 'et 
in. "Hoe ziet 'et er uit?" "Ja, dat weet ik niet, 

zuchten - zwaai boom 

hoor. Geel of lioh~bruin ofzu'k soort." Dat zeI 
wel zuk werk wezen (als men b.v. bü het uit
pakken van iets van te voren de inhoud gist). 
-Z u k, zo k, is gewestelijk ook elders in 
Holl., Fries!., Gron., Oost-Fries!. enz. bekend. 
Ygl. ook Eng. sueh. - Van zUik hoort men 
ook elders in N.-Hol!.; men vindt het ook bij 
de oudere schrijvers. 11 Van zuk heeft nooit gien 
krankt (krant) 'esehreven, BETJE WOLFF in De 
Grüzaard 2, 98. Gaet meê zegh ik, en maekt 
me van zulk gien meney, HOOFT, Warenar, vs. 
1298. - Vgl. ook BIJZUK. 

zulen, zw. WW., intr. Bij vissers. Een wijze van 
vissen met de zegen: haastig aan de touwen 
van de zegen trekken, om deze snel in te 
halen. De sohuitligt vast aan een ankerstok; 
wil men eohter de zegen spoedig inhalen, d'an 
zet men de stok los en Igaat z u I e n, waarbij 
het sohuitje door het snelle trekken ,gaat rond
draaien. - Eertijds droeg ook een bepaald 
visnet, waarschijnlijk een soort van zegen, de 
naam van z u i 1. 11 Heven, schrobnetten, 
suylen, wal-zegens, ofte andere verboden 
want, Handv. v. Assend. 186 (aO 1595). - Ook 
elders heet het vissen met een sleepnet s u i I e n 
of ze u I e n (zie VAN DALE) en vgl. ook KOOL

MAN op S ö Jen. 
zulk, aanw. vnw.; zie ZUK. 

zullen, hulpww.; zie ZELLEN. 

zullie, pers. vnw.; zie HIJ. 

zuring, znw. vr. Zie de wdlbb. - Ook als naam 
van stukken land op het Kalf, onder Oost
Zaandam. Misschien zo genoemd omdat er 
veel zuring op groeide. 11 De Zuring. Twee 
stlikken weiland, genaamd "de twee Zurings", 
Verkopingsbiljet (aO 1879). - Vroeger heetten 
ze echter: de Z ure n. 11 De Sume, Custb. 
(aO 1740). De Suyeren; de suiren, Polderl. 
Oostz. I (midden 17de e.). 

zuster, znw. w. Zie de wdbb. - Zegsw. Wat 
zuster niet weet, zei zuster niet 
kl a p pen; vg!. bij HARREBOMEE 3, 37: Die 
het niet weet, zal het niet klappen. - Ook als 
naam van zekere spijs. He(Q:elfde als blinde 
ketelkoek; zie aldaar, en vgl. BROEDER. 11 We 
eten vanmiddag zuster (of blinde zuster), Zo 
ook elders in N.-Holl. (Hs. Kool). 

zuur, bnw. Zie de wdbb. - Hij is z u u r, hÜ is 
er bÜ (b.v. van iemand die door de politie 
gesnapt is, of die in de loting gevallen is). -
Zie nog een zegsw. op ZOET. 

zuurdoop, znw. vr. Saus, met azün toebereid, 
die over de aardappelen gegeten wordt. Zie 
v,erder op MOSTERDDOOP en vg!. DOOP. - Even
zo in Fries!. s u u r s tip. 

zuurwaai, znw. onz.; zie WEI. 

zwaai, znw. vr. Bij molenmakers. Grote, verstel
bare winkelhaak; zwei. I1 Jongen, geef me de 
zwaai ers an. 2 Sohaaven, 1 zwai, 1 klinkblok, 
Verkopings-Catal. (Wiestzaan, aO 1787), Zaan!. 
Oudhk. 

zwaaiboom, znw. m. Benaming voor een zeis 
met twee "handkrikken" ~kromme uitsteeksels 



zwaaiboom - zwarselen 

om het gereedschap vast te houden) bovenop. 
zwaaien, zw. ww. Zie de wdbb. - Zegsw. Er 

hehben klappen gezwaaid, er zijn 
klappen gevallen. Zo ook: As je niet oppasse, 
zeIlen er klappen zwaaien (krijg je een pak 
slaag). - EvelllZo elders in N.-Holl.; zie Taal
gids 2, 124. 

zwaalf (uitspr. zwálaf), znw. vr. In verklaring 
zw a vel t je. 11 Deer ,vliegt 'en zwalef. 
TwaaJf: de zwarte zwaalf (uit een telrijmpje). 
Zien je die zwaveltjes wel? - Te Assendelft 
zegt men in 't meerv. soms ook zw aH e
we(n). 11 Er zit onweer in de luoht: de zwalle
wen scheren. - Zo ook elders in N.-Holl. 11 

Een Visjager genaamd de swarte Swalef (aa 
1675), D. BURGER, Chrono V. Schagen 50. Even
zo in Gron. zw a lfJ. e en zw a I f ie (MOLEMA 

491). - Vgl. de samenst. GIERZWAVELTJE. 

zwaan, znw. m.; vgl. ZWAN. 

zwaar, bnw. Daarnaast zw eer. Zie de wdbb. 
11 Wet is dat pak zweer! - Zie een zegsw. op 
KIND. - Als men aan het schakelen is en er 
wordt niets gevangen, zeggen de vissers schert
send tegen elkaar: Wacht maar, onderan 
hangen de zwêre. - Eertijds ook in de zin van 
aanzienlijk, groot. 11 Een dat wert (wordt) een 
swaer Koopman, Saenl. Wassende Roos 14. 

zwaard, znw. onz. Daarnaast zweerd. Zie de 
wdbb. Weinig gebruikelijk. 11 Honger is 'en 
skarp zweerd. 

zwaardenkend, znw. Zwaartillend, tobberig. 11 

Me man is tooh zo zwaardenkend. 
zwaardloper, znw. m. Meestal in het meerv.; 

ook wel alleen 1 0 per s. Op een binnenvaar
tuig. De touwen, waarmede het zwaard opge
haald en neergelaten wordt. Deze lopen over 
'bl01ken, die z w a a r d 1 0 per s blo k ken 
worden genoemd. - Evenzo elders; Oost-Fri. 
swerdlóper, Higd. sehwertläufer. 

zwaardlopersblok, znw. onz.; zie ZWAARDLOPER. 

zwaardstander, znw. m. Op een binnenvaartuig. 
De ijzeren ketting, waarmede het scheeps
zwaard wordt vastgesjord. 

zwaarmoedig, bnw. en bijw. Zie de wdbb. -
Ook: zwaarmoedig leren, met moeite 
leren. 

zwad, znw. onz. Meerv. zwad e n. - 1) De 
hoeveelheid gras, die een maaier met één 
zwaai van de zen (zeis) neervelt. 11 Hij slaat 
een groot zwad. - Bij uitbreiding odk van de 
gehele opbrengt van de hooioogst. 11 Van dat 
land is 'en goed zwad 'ekomme feen flinke 
snede). We hewwe 'en flink zwad hooi. 
2) De rechte rij waarop het afgemaaide gras 
komt te liggen. 11 'Et gras leit op zwaden. Me 
hooi leit nag in 't zwad. Hij ken maar niet an 
'et zwad komme (als de maaier het gras maar 
niet op een rechte lijn kan gooien, omdat het 
te dicht staat of zeer taai is). Vgl. OPZWADEN. 

3) Zekere thans verouderde landmaat: '/. van 
een mad. - Ook in de naam van stukken land. 
11 De smalle vi}ff zwaden (onder Assendelft, 
in de Buitenkaag), PoMerl. Assend. I (aa 
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1599); Maatb. Assend. (aa 1635). Item twe 
zuaden in langwere, Hs. V. Egmond, fO 12 VO 
(13de e.). - Zo ook elders in N.-Holl. 11 Vijf 
zuade ter helft in laenwere (onder Ve1zen), 
Hs. V. Egmond, fO 13 rO. Item derde half zuat 
ter helft in laenwere, f O 13 voo Vgl. aId. 
F 13 rO: "Nota 6 zwade te Velsen heet een 
mat. Een mat heet 2 'gheerse". 
Het woord is in de bet. 1 en 2 ook elders 
gewoon; ook in het Mnl. Vgl. b.v. VAN DALE; 

OUDEMANS 6, 694; BERKHEY, Nat. Hist. 9, 188 
vlg. en 194; MOLEMA 491; KOOLMAN 3, 369; 
GALLÉE 55; DE JAGER, Taalk. Magaz. 3, 68; 
HARREBOMEE 2, 45; DE JAGER, Freq. I, 950; 
SCHUERMANS 895; FRANCK 1224, enz. 

zwager, znw. m. Zie de wdbb. - Vroeger ook 
schoonzoon. 11 24 Maart... is in de Bever
wijok overlede Klaes Aiggesz. Kool, zoon van 
mijn swager Agge Roskam Kool (gehuwd met 
Trijntje lans Honig) . ... Donderdag 28 Maert 
... zijn iek Jan Honig (Jacobsz.) met mijn 
zoon J acob Honig en zwager Claes Alberts 
Cleyndert (gehuwd met Maart je lans Honig) 
na de Beverwijck gegaan, Journ. lan Honig, 
Maart 1748. - Zo ook bij oudere schrijvers; 
vgl. OUDEMANS 6, 682. 

zwaluw, znw. vr.; zie ZWAALF. 

zwambalg, znw. m. Van vissen. Zwembalg, 
zwemblaas. Zie de wdbb. De vorm zwam
b a I g is ook in Gron. bekend. - V gl. ZWEM

MEN. 

zwam biet, znw. vr. Eigenlijk: te veel uitge
groeide en daardoor zwammige, voze biet, 
dooh meestal scJhertsend voor een rode neus. 
11 Kijk die ken~l eris 'en zwambiet het. 

zwan, znw. m. Daarnaast s wan. Zwaan. Thans 
'bijna verouderd, maar nog bekend als ge
slachtsnaam S wan en als naam van molens: 
de oude man (oliemolen op het Kalf), de 
witte Zwan (oliemolen in de Westzijde te 
Zaandam; in 1884ges,100pt en door een stoom
oliefabriek vervangen), en eertijds de Swan 
(papiermolen te Zaandijk, koopbrief, aO 1683). 
- Zo ook elders in N.-Holl. 11 Onder de 
pluimen blanok van soet-singende swan, 
HOOFT, Ged. I, 139 (e.e.). Ten Huyse van Jan 
Huygen, waerdt tot Akersloot inde Witte 
Swan, Priv. V. W:estz. 147 (aa 1592). Soo wie 
in Kennemer-landt Swan, ofte Swanen doodt
slaet, die verbeurt teghen den Bailliu thien 
pondt, v. SANTEN, Priv. V. Kennemerl. 187 
(16de e.). - Vgl. SWANSBOD. 

zwane-ei, znw. onz. Zie de wdbb. - Ook: be
risping, standje. 11 Ik heb pas 'en zwane-ei van 
de ouwe (de patroon) 'ehad, omdat ik guster 
'enkertier te laat 'ekomme ben. 

zwanehals, znw. m. Zie de wdbb. - Op een 
binnenvaartuig. Het lange ijzer aan het voorste 
eind van de giek, waarmede deze aan de mast 
is bevestigd. 

zwarselen, zw. ww. Opruimen, bij elkaar zetten 
of vegen, van een rommelige omgeving. 11 
Zwarst~l jij de boel ers bij mekaar: 't hier zo'n 



549 

rommel. - Vgl. Holl. zw a r rel e n, warrelen, 
heen en weer gaan (DE JAGER, Freq. 1, 952 
vlg.), en Vla. s wan s e 1 e n, hutselen, heen en 
weer wiegelen, Limlb. zw e n s e 1 e n, doelloos 
heen en weer lopen, enz. (DE JAGER, a.w. 1, 
956 vlg). 

zwart, bnw. Zegsw. Zo zwart as 'en git, 
zeer zwart.. Elders zonder onbep. lidwoord. -
Zie nog een zegsw. op MAN. 

zwartblaar, bnw.; zie BLAAR n. 
Zwartdel, znw. onz. Soms ook het Zw art e 

de!. Naam van een stuk land onder Assen
delft, in de Vlietsender honderd geerden, 
waarin zioh vele de 11 e n (laagten) bevinden. 
Vgl. DEL 1I, 1. 11 Een stucke landts genaempt 
Swardtdeell, Hs. U. 20, fa 185 ra (aD 1584), 
provo archief. Swartdel, Stoelb. Assend. (einde 
16de e.), fa 54 ra. Het Swarte del, Maatb. 
Assend. (aO 1633). 

zwartgat, znw. onz. Meestal in het meervoud 
z war t g a 1 ten, als benaming voor oude, 
grootgeworden tuinbonen; zo genoemd naar 
de zwarte vlek aan het eind waarmede ze in 
de schede hebben vastgezeten. Vgl. PIEPER 3. 

zwavelen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: weer
lichten, bliksemen, in de zegsw. 't zw a vel d e 
a n del u c h t, ook gezegd als er eDg gevloekt 
wordt. 

Zweed, znw. m. Zie de wdbb. - Ook als be
naming voor zeer grote en dikke spijkers meI 
koppen, van best Zweeds ijzer; o.a. door 
molenmakers gebruikt. 11 Taaie zweden. 1 Bak 
met zweden, zwaar 10 Ned. ponden, lnvenl. 
molenmakerij (Zaandijk, aO 1846), Zaanl. 
Oudhk. 

zweep, znw. vr.; zie ZWIEP. 
zweep hard, bnw.; zie ZWIEPHARD. 
zweer, bnw.; zie ZWAAR. 
zweerd, znw. onz.; zie ZWAARD. 
zweet, znw. onz. Daarnaast z wie t. Zie de 

wdbb. 11 'Et zwiet parelt 'em op zen voor
hoofd. - Evenzo elders in N.-Holl.; vgl. ook 
NAUTA, Aant. op Bredero, § 23 p. 

zwelen, zw. ww., trans. Bij het hooien. Het op 
het land te drogen liggende afgemaaide gras 
met de hooihark bijeenzamelen, het land met 
losse streken schoonharken. 11 As 'et droog 
weertje blijft kennen we morgen wel zwelen. -
Evenzo elders g(jbruikelijk, wellicht algemeen. 
Vgl. nog BOUMAN in Landb.-Courant 1863, 
223. 

zwembalg, znw. m.; zie ZWAMBALG. 
zwemmen, st. ww., intr. 11 Daarnaast zw u m

men. Zie de wdbb. 11 ]kgaan 2iWUmmen. -
Evenzo in samenst. zwumbroek, zwum
skool enz. - Vroeger zal, blijkens zwam
b a I g, ook de vorm zwam men in zwang 
zijn geweest. Men hoort deze nog in W.-Friesl. 
(b.v. te Bovenkarspel), doch het woord be
tekent dan met de voeten door het water 
waden, Zaans bazelen, bozzelen. 11 De jonges 
benne an 't zwammen. In deze zin is zw e m
men ook op M;arken gebr. (Taalgids 4, 203). 

zwarselen - zwichten 

zwen,ken, zw. ww., zie ZWINKEN. 
zwerm, znw. m. Daarnaast zw e rmt en 

zwo rmt. Zie de wdbb. 11 Onder de linde
boom vliegen weer zwermten muggen. - Zo 
ook elders in N.-Hioll. 11 Gelijckmen somtijdts 
ziet malkander snel .ontmoeten Twee zwerm
ten Muggen, die d'een d'ander fel begroe1en. 
Al zwermend tuymelend met een neef-neef
neefs ghegons, P. J. SCHAGHEN, Alckmaar
Beleg (aO 1615), B4 vA. 

zwermt, znw. m.; zie ZWERM. 
zwerven (zworf, 'ezworven), st. ww. Zie de 

wdbb. 11 Hij zworf rond op zee. 
Zwet, znw. onz. Naam van een breed water 

.onder Wiormer en Jisp, tussen de Poel en de 
Jisper wegsloot. Zie Kaart V. d. Uytw. SI. 11 
en 12. 11 't Merkerif komt op 'et Zwet uit. -
't Swedt, LAMS 572 (aO 1595). - Ook elders 
vindt men wateren, die aldus heten; het ge
slacht is dan echter vrouwelijk. Het woord 
betekent grens, grensscheiding, en is in die zin 
nog in Friesl., Gron., Drente en Oost-Friesl. 
bekend, naast zw e t ten, grenzen, belend zijn 
aan (vgl. MOLEMA 491; DE JAGER, Archief 1, 
371; KOOLMAN 3, 380; V. HELTEN, Aofri. 
Gramm. § 123 p). Zo ook eertijds in Holl. 11 

De Swetten, .ofte Schey-sloten tusschen twee 
Buren .ofte Ingesetenen (keur V. Aalsmeer, 
17de e.), v. SANTEN, Priv. V. Kennemerl. 309. 
Die Zwet (water onder Rijswijk), GONNET, 
Zijlkl. 265 (aO 1485). Van 4 mOl'ghen lands 
up die zwette (onder Berkel of Roderijs), Rek. 
d. Graf. V. Hall. 2, 25 (aO 1343). - Vgl. 
SWANNOT en zie ZWETSLOOT. 

zweten, zw. ww., intr. Daarnaast zw iet en. 
Zie de wdbb. 11 Kijk dat peerd ers zwiet. -
Zo ook elders in N.-Holl. 

zwets loot, znw. vr. Grenssloot, scheisloot. Thans 
verouderd. Vgl. .op de Kaart V. d. Uytw. Slo 12 
een sloot, tussen de N auwernase vaart en de 
Noorddijk onder Wormerveer, aangeduid als 
"Van Outs SwetSloot". Het woord is ook 
elders gebruikelijk (MOLEMA 491; GALLÉE 55); 
te Leiden en .omstreken vindt men de ge
slachtsnaam Zwetsloot. - Zie verder ZWET. 

zwicht, znw. m. In de uitdr. in zw ie h t g a a n 
(van molen's gezegd) met gezwichte zeilen 
malen. Zie ZWICHTEN. 11 't Waait 'en fikse 
:koelt: de molens ,gaan in zwicht. 

zwichtbord, znw. onz. Meestal in het meerv. 
Aan molens. De borden (planken) die met 
harde wind worden afgeslagen (weggenomen). 
Vgl. ZWICHTEN. 

zwichten, zw. ww., trans. Zie de wdbb. - Een 
mol e n z wie h ten, zeil minderen, met 
harde wind. De zeilen worden dan gedeeltelijk 
of geheel opgerold; vgl. ZEIL. 11 De wind be
gint op te steken: we moeten de molen 
zwiohten (door middel van de vang tot staan 
brengen en door het afslaan van borden of het 
innemen der zeilen de windvang verminderen). 
De molen gaat staan: zeker om te zwichten. 
Een veerman... (om) over te zetten, Blits 



zwichten - zwuuphard 

genyetende van yder persoon een halve 
stuyver, en by 'tswic:hten van de molens aen 
alle de vier wieeken (dus bij harde wind) ende 
sonnenonderganck eens soo veel, Hs. (Wor
mer, aD 1638), Zaan!. Oudhk. Zo ook elders 
(vg!. VA.N DALE, KOOLMAN, Tijdschr. 10, 148). 
:1 (De molenaars) sullen oook gehouden zijn 
de lichtste Zeylen te leggen opte swackste 
Roeden, ende oock de swackste Roeden altijt 
eerst te swichten (keur v. Uitgeest, aO 1663), 
LAMS 523. Sullen mede alle Molenaars ... by 
buy~g weer ofte harde Wind, de Zeylen in 
tijds swigten en afslaan, Instr. v. d. Beemster 
86. - Overdrachtelijk wordt de uitdr. ook ge
bezigd door iemand die binnenkomende zegt: 
Goeienavend, heren! ik moet eerst effen 
zwichten (mijn overjas uittrekken). - Vg!. 
ZWICHT, ZWICHTBORD en ZWICHTSTELLING. 

zwichtstelling, znw. vr. Aan molens. De stel
ling, waarop de molenknechts zich begeven 
om de molen te zwichten. Zie verder op STEL
LING. - Zo ook elders in Holl. en Oost-Fries!. 
(KOOL WAN 3, 380). In Fries!. zegt men s w i k
st e 11 ing. 

zwiep, znw. vr. Daarnaast zw u u p. Zweep. Zie 
de wdbb. 11 Hij greep de zwuup en gaf 'em 'en 
slag. - Vg!. een zegsw. op VROUW. - Ook in 
Fries!. s w y p. 

zwiepen, zw. ww., intr. Daarnaast soms zw u
pen. Buigend heen en weer gaan. Zo ook 
elders; zie de wdbb. 11 Dat tak!kie zwiept lekker 
(als men het zwaait buigt het veerkrachtig). 
De bomen zwiepen van de wind. 'En zwuup 
moet goed zwupen kennen. 't Huis is zo oud: 
de vlDer zwiept as je der op danse. 

zwiephard, bnw. Daarnaast ZW u u P har d. 
Van paarden. Niet meer naar de zweep 
luisterende. VgI. ZWIEP. 11 Dat peerd is zwuup
hard. - Ook Dverdrachtelijk van iemand die 
niet om goede raad Df veI1bieden geeft. 11 Hij 
is zwuuphard: wat je ok zegge, hij luistert er 
niet nê. 

zwieping, znw. vr.; vgI. KRUISZWIEPING. 
zwiet, znw. onz.; zie ZWEET. 
zwieten, zw. ww.; zie ZWETEN. 
zwikken, zw. WW., intr. Zie de wdbib. Ook in de 

volgende toepassingen. 1) Op bruiloften. Kus
sen, na het drinken van een gezondheid. Op 
het geroep van zw i 'k! omhelst ieder zijn 
vrouw of buurvrijster, bij zw i k a a n bei d e 
kan ten! of zw i k 0 ver a I! wDrden ook de 
vrouwen en meisjes aan de linkerzijde ge
zoend en zwilkt men dus rechts en links. Het 
zw i k ken is thans niet meer in zwang, maar 
wordt voor de aardigheid nog wel eens ge
daan. Zie verder Karaktersch. 315; SCHELTEMA, 
Mengelw. IV', 154 vLg.; Zaanl. Jaarb. 1842, 
76; G. J. HONIG, Oud-Zaansch Bruiloftsfeest 34 
en 42. 11 Nu eens te zwikken. Dat zou niet 
kwaIij:k zijn En ook verkwrkken Op al die 
glaasjes wijn, Uit een bruiloftsliedje (19de e). 
- Het gebruik is ontstaan uit het elkaar toe-

• 
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drinken van een glas wijn enz. met het woord 
zw i k! waarop dan de ander antwoordde met 
zwak!; vg!. b.V. BREDERO, K~ucht v. d. Koe, 
vs. 191. 
2) Platte steentjes over het water laten scheren 
(de Wonmer). Zie synon. op KEILEN 1. 

zwindelband, znw. m. De bet. van het woord 
in de volgende aanhaling blijkt niet. Thans is 
he,t onbekend. 11 In een gesohildert Glas te 
Sardam, daar in de Man tot aan de middel toe 
in 't water stont, en een zeil met een Gieter 
nan hoosde (was gesohreven): Nat is mijn gat, 
dat de swindelbanden druipen, 't Scheepje sel 
te beter door de wint heen kruipen, Kodd. 
Opschr. (ed. 1698), 1, 18. 

zwing, znw. vr. Daarnaast zwink; meervoud 
zw i n gen. In molens en schuren. Schuin
geplaatste steuner voor bindbalken. De zw i n
gen zijn minder zwaar dan de kar IJ i els. 
1\ Op ieder zolder van 'en molen benne 
zwingen. Jongen, haal me pijp ers: hij leit in 
de achterste zwing. - Evenzo in het Ofri. 
s win g e; zie EPKEMA 471 en v. HELTEN, 
Aofri. Gramm. § 185. 

zwinken, zw. ww., intr. en trans. Zwenken, om
draaien. Zie de wdbb. 11 We moeten die roed 
(een afgewerkte molenroede) effen zwinken 
(achterste voren draaien), dan ken-i zo van de 
werf of. - Vgl. OMZWINKEN. 

zwoeg, znw. m. Zekere kwaal van sohapen, 
waaI1bij ze loom en traag worden. Dampig
heid. Zie ZWOEGER. 11 Dat skeep heb de zwoeg. 

zwoeger, znw. m. en vr. Een schaap dat dampig 
is, dat zich met moeite voortsleept. Vgl. 
ZWOEG. 11 Die ouwe ooi is 'en zwoeger. -
Evenzo in de Beemster (BOUMAN 118). Eertijds 
ook van ander vee. 11 Gezwollen Spieren (zijn) 
een voorbDde van koorts, verkoudheid, de pof 
of de blaar; als de spieren zwellen, begint de 
koe loom en log te worden, en als te zwoegen; 
waarom men dit dan zwoegen noemt, BERKHEY, 
Nat. Hist. 8, 39 (zie ook 198). 

zwoerd, znw. onz. Ook zwoor d. Zwaard, in 
de beide volgende ook elders gewone opvat
tingen. 1) De huid van het varken. 11 Wat zit 
er 'en dik zwoord om die ham. 'En zwoerdje 
van 'et spek. 
2) De bovenkorst van weiland, grasnerf, 
bovenzooi. Synon. mars. 11 'Et zwoord van dat 
land is zoo broos, dat 'et vee er mit zen 
pooten deur trapt. Dat de voirsz. Kaede op 
't onderste spit ofte swoordt van 't Landt 
wesen sal seven voeten breedt, Handv. v. As
send. 144 (aa 1588). - Zwoerd en zwoord 
komen ook elders in Holi. voor, en worden 
beschouwd als Holl.-Fri. vormen van Ned. 
zw a a rd. 

zwormt, znw. m.; zie ZWERMT. 
zwummen, st. WW.; zie ZWEMMEN. 
zwupen, zw. WW.; zie ZWIEPEN. 
zwuup, znw. vr.; zie ZWIEP. 
zwuuphard, bnw.; zie ZWIEPHARD. 
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Aanhangsel 1 

DR. G. J. BOEKENOOGEN 

Aanvulling 
op het Zaans Idioticon 

INLEIDING 

Toen in 1897 "De Zaanse Volkstaal" was verschenen, liet de auteur een exemplaar 
met blanco bladzijden doorschieten. Tot zijn dood, op 26 augustus 1930, voorzag 
hij dit exemplaar van aantekeningen. Het berust sindsdien in de bibliotheek van de 
Rijks Universiteit te Leiden. 
Zijn aantekeningen in de beschouwingen over de volkstaal in Noord-Holland en de 
Zaanstreek èn die in de proeven van het dialect bleven beperkt en zijn daarom direct 
in het voorwerk van deze uitgave verwerkt. De ruim 600 notities betreffende het 
Zaans Idioticon echter verzamelden wij in het volgende, afzonderlijke, aanhangsel. 
Waarschijnlijk zou Dr. Boekenoogen zelf, ware het tijdens zijn leven ooit tot een 
herdruk gekomen, zijn aanvullingen verwerkt hebben in het voorgaande Idioticon. 
De reden waarom wij tot een apart aanhangsel besloten is niet van principiële aard: 
wij "ontdekten" Dr. Boekenoogen's latere aantekeningen eerst toen deze uitgave 
reeds ten dele geproduceerd was. 
Aan de bibliotheek te Leiden betuigen wij onze dank, omdat men ons de gelegenheid 
gaf Dr. Boekenoogen's aanvulling te copiëren. 



aaneten - boer 

A 
aaneten (uitspr. anétiJ), st. ww. Als men te veel 

eet kan men dek oor t s a net e n, d.i. zich 
de koorts op de hals halen. 

aanpennen (uitspr. anpenniJ), zw. ww. Aan
porren, aandrijven, aanzetten. 11 We zeIlen 'em 
'en beetje anpennen. 

aanstevigen (uitspr. anstéviJgiJ), zw. ww. Aan
sterken. 11 Ze is wel weer beter, maar ze moet 
nog wat anstevigen. - Evenzo in Waterland. 

aardappel ~blz. 3). Aanv.: in dezelfde zin ook 
z ij n rap e n a f,g iet e n. 

aarten, ww. Bijvorm van aarden. 11 Ergens kun
·nen aarten (gewennen). - Ook te Broek in 
Waterland en bij oudere HolL schrijvers; vgl. 
Ned. Wdb. 

afbood, znw. Tegenbericht. 11 As ik geen a~bood 
krijg, dan kom ik. We maggen Jan wel afbood 
sturen; aars komt-i mOI1gen nog. 

afhalen (blz. 6). 2) Iemand afhalen, 
kwaad van hem spreken. 

als (blz. 9). 11 "Is hij rijk?" "Nou, rijk as rijk 
is hij niet, maar hij zit er goed toe." 

anklauw (blz. 9). - De vorm ank lee u w ook 
in Waterland. 

appelepap (blz. 10). 11 Ik hou niet van die 
appelepap (van die drukte, omhaal enz.). 

astin (blz. 11). - Op de Koog hoort men ook 
ast e e, en soms ook ins tin en ins tee. 

B 
Bab, verkorting van de vrouwennaam Barbara. 
bak (blz. 14). - Evenals elders bezigt men 

bak kie ook wel voor kopje, kommetje. 11 

Wil-je nog een bakkie (b.v. koffie)? - Zegsw. 
ik moet er geen bak·kie vol van 
heb ben, ik houd er niet van. 

bakken, zw. ww. Zegsw. L a a t hem (ofh e t) 
m a a rba k ken, maar schieten, in zijn sop 
gaar koken. - Ook elders in de volkstaaL 

bamboes (blz. 15). Ook: het werd daar 'gauw 
bamboes (er kwam ruzie). 

barg (blz. 15). Ook in de samenst. hooi baT g. 
barrel (blz. 17). Ook als scheldwoord voor 

iemand die Charles heet: Charles, je bent een 
barreL 

barsten (blz. 17). De vorm bar ten is nog niet 
geheel in onbruik,althans niet op de Koog. 11 

Bart voor mijn part! Hij kan voor mijn part 
barten. "Weet je wat je ken krijgen? Een trap 
op je hart dat je long bart." 

batteren, zw. ww. Tegenwerpingen maken. 11 

Hij lag eerst nogal wat te batteren. 
bedoening (blz. 19). Ook: iets tot zijn be

doe n i n g heb ben, hetz. als tot zijn ver
doen (zie aldaar). 

bedriltje, znw. onz. Bedrijvig vrouwspersoontje. 
- VgL Ned. Wdb. op bedrillen. 

bekken (blz. 23). Daarnaast soms bekkern, 
in verkL bek k e m p i e (vgL b ê ken te 
Heiloo bij DEKENEN). 
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bel, znw. vr. Slet, gemeen wijf, del. Ook elders 
in de volkstaal; V1gl. Ned. Wdb. op bel (IV). 

Belie, vrouwennaam. - Een ondeugende 
Bel i e, een deugniet, kwajongen. 

bemerken, st. ww. Ygi. bij MERKEN. 
beredden (blz. 25). 11 Ik ken 'et alleen wel be

redden. We hebben het samen bered. Hij 
beredde met zen broer de hele boel. 

berg, zmw. m. Zie kop ere n b erg op KOPEREN 
(aanh.). 

beschieten (blz. 25). Indommelen. 11 Ik zeI 
maar achter alleen gaan zitten, mogelijk be
schiet ik nog effen. Al beschiet je maar 
effentjes, dan is toch de slaap nog deur je 
leden ' eweest. 

bestek, znw. onz. - Bes t e k heb ben 0 p 
iet s, in oneigenlijke toepassingen. I1 "Gaan je 
mee naar huis?" "Nou, ik heb er ei'gentlijk 
niet veel bestek op (niet veel plan, lust), maar 
ik zal toch maar gaan." Ik heb dit mes ge
vonden heb-jij er soms bestek op (is het soms 
van jou, weet jij het thuis te brengen)? 

betrapen (blz. 28). Nog niet geheel verouderd. 
11 We zeilen morgen kijken of we 'em niet 
betrapen kennen. Nou, hij had net 'et ei uit 
'et hok 'ehaald, en toe betraapten ze 'em. Ik 
ken 'et maar niet lêten, deer betraap ik mezelf 
zo dukkels op. 

bewaren, zw. ww. - Zij neig e nni e t k u n
n e n b e w ar e n, zijn ontlasting of zijn water 
niet kunnen inhouden. EvenizO in WateTland. 

bewegen, ww. Ook zw. vervoegd. 11 Wet hem 
,beweegd heb weet ik niet. 

binkas (blz. 31). Ook wel bin k. 11 (Iemand 
vindt een kwartje en zegt:) Zie zo, dat is bink. 

bit {blz. 32). - De ih el ebi t, de hele boel, 
alles. 11 Neem de hele bit maar mee. 

bleipoot {blz. 33). Op de Koog zegt men ook 
brij p oot (b rei p oot?) en b T ij b een. 11 

Die kerel mit zen brijbienen. 
blijd (blz. 34). - Zegsw. ik kan er mij niet 

b I ij dna (a r) den ken, ik verlang er in het 
minst niet naar, het wekt volstrekt niet mijn 
begeerte op. 

blinkerd (blz. 35). V·gl. het ,gezegde: een 
b ·1 i TI kie voo ree n d rin kie, om aan te 
duiden dat daarop regen vo1gt. 

bloem {blz. 35). - Blo e met jes va 'TI ze v e n
ge t ij, benaming van zekere bloem, waar
schijnlijk riekende klaver (melilotus coerulea) 
of hoornklaver (trigonella coerulea). 

bod (11) (blz. 37). Men spreekt ook wel van 
ri e tb 0 t ten, zo althans te Broek in Water
land. 

bode (blz. 37). Vgl. AFBOOD (aanh.). 
boêlgaaf (blz. 38). Soms ook hetzelfde als het 

gezamenlijk huisraad waarin men bij het trou
wen gezet wordt of zichzelf zet. 11 We hebben 
nog 'en kachel in de boêlgaaf 'ekregen van 
Jan. Nou, ik heb bij Griet 'eweest, maar ze 
heb wel 'en knappe boêlgaaf (= inboedel). 

boer (blz. 38). - Als iets lekker smaakt zegt 
men: boe r, heb j e wa a i dor s t? 
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boereknecht. znw. m. Zegsw. boe rek n e c h t, 
boe r e h 0 n d (omdat de knecht vaak als een 
hond behandeld wordt). 

boffer (blz. 39). Ook I a m s oor genoemd. 
bok (I) (blz. 39). Zie nog een zegsw. op VRIEND 

(aanh.) 
bol (11) (blz. 40). - BQ 11 e koe k, een zacht 

soort van koek. 
bollebuis (blz. 41). Voor kinderen had men 

kleine stenen "bollebuispantjes", voor zeven 
bollebuisjes, waarvan de middelste de vorm 
vaneen afgeknotte pyramide had. Dit mid
dengebakje heette het k a a t j e en werd 
natuurlijk door de kinderen boven de zes 
andere begeerd. Het middelste gebakje heet 
eigenlijk k a a k j e, gelijk dergelijke pannen 
'Ook ka 'k i esp a n worden genoemd. 

bonk (blz. 43). 3) Ook van personen gezegd: 
een bon ,k men sen (jongens, meiden, lui 
CnIz). 

bot (IV) (blz. 47). II Hij durft 'et zo bQt in je 
gezicht te zeggen. Er,gen'S bot (= erg) ver
legen mee zijn. 

botten (I) {blz. 47). Ook wel met ,griftjes en 
pijpesteeItjes. 

bozig (blz. 48). Ook bij andere ww. II Wat 
scheelt er an? Je lijke wel bozig. Nou, zeur 
maar niet, je wazze ,guster wel bQzig. 

bozzen (blz. 48). Ook: erg en s m a a rin 
bozzen (of tQebozzen), maar toelopen 
met vuile voeten. 

buik (blz. 54). Zie nog een zegsw. bij ZACHT 
(aanh.). 

bul, znw. vr. Zie de wdbb. In het meerv. ook 
wel in 't algemeen vor paperassen. II Berg 
de bullen maar weer op. We moeten na de 
vergadering; zorg jij dat je de bullen bij je 
hebbe. Nou heeft de secretaris waarachtig 
zijn bullen vergeten. 

D 
daak (blz. 59). Ook voor kaalkop. 11 Hij kreeg 

een klap op zen daak (op zijn hoofd). 
dakscheer (blz. 60). Te Broek in Waterland 

werd op 1 april iemand uitgezonden om de 
e ier e n zee f, de h ooi s c h a a f, h 0 0 i
z a a g of h ooi sc h a a r enz. te halen. 

dangelaar. znw. Iemand die zijn tijd verbeuzelt, 
teut. 

dangelen (blz. 61). Evenzo te Broek in Water
land den gel e n. II Wat dengelt die. Ik heb 
de hele dag 'edengeld. 

dars (blz. 62). Te Broek in Waterland spreekt 
men nog van mosterd darsen. 

debberig. bnw. Log, lammelig. II Een debberige 
jongen. 

deeg (H) (blz. 63). V:gl. KARNEMELKSDEEG 
(aanh.). 

dierbaar (blz. 68). II Wat heeft dominee weer 
dierbaar gepreekt. 0 wat is hij weer dierbaar 
(b.V. van een sdhijnheilige gezegd). 

dijen (blz. 68). 1I As 'et 'en beetje dijen wil (of: 

boereknecht - droldrie 

as 'et dijt) komt-i nog droog thuis. "Zou hij 
het beroep aannemen?" "Nou, ik denk dat 'et 
dijen zei" (dat is de vraag). Het dijde er au 
of-i 'et doen wou. 

ding (blz. 70). Ook in verkl. din g s i e (d in k
si e). II Wat moet ik met dat dinksie doen? 

dingzigheid (blz. 70). II Hij heb zen hele gedoe 
en dingzigheid verloren (= alles). 

dobber (blz. 71). Ook: erg e n s een har d e 
d 0 b b era n heb ben. - 't Zal een d 0 b
bertje (soms ook dobbelt je) wezen, 
een kleine kans dat het lukt. 

dodderen. zw. ww. Dutten, slapen. fl Vader 
doddert de hele dag. Hij zit aldoor te dod
deren. - Evenzo in Waterland en elders in 
Holland. Ook bij BILDERDIJK; zie DE JAGER, 
Freq. 2, 73. 

doek (blz. 71). Plagend vraagt men aan iemand 
die een groot verband heeft om een (naar men 
veronderstelt) onbetekenende wond: Heb-je 
een zeer doek ie? 

doen (blz. 71). Men hoort ook: wij doen 't 'et 
niet (of: wij daan 't 'et niet) voor: wij doen 
(of deden), waarin het pronomen bij vergis
sing wordt henhaald. 

doezelt je, znw. onz. Doetje, dom persoon. il 't Is 
'en doezelt je. 

doft '(blz. 72). Te Broek in Watel11and is het 
woord onzijdig. 

domineestuk (blz. 73). Ook: een "stuk" (snede 
brood) met een beschuit en kaas belegd. 

dommelijk (blz. 73). Ook dom in de gewone 
betekenis. 11 Zou-i wel erg snugger zijn? hij 
ziet er zo dommelij'k uit. 

dood (I) (hlz. 75). Ook: de dQod op wie-
1 e t jes. 

doof (blz. 75). 4) Ook: een dove kleur, 
een doffe, niet heldere kleur. 

doofkool. znw. Dove kool. 
door (blz. 76). II Ik was deur en weer deur nat 

(ook wel met ellips van nat). 
doorroker. znw. Losbol. - Evenzo elders ,in 

Noord-HoU. \égl. VAN DALE. 
draad @Jlz. 78). L u i e n a a i s ter s cl r a a d, 

lange draad. 
drens. znw. Hetz. als t ren s (zie aid.). 
driel (blz. 80). Daarnaast 'Ook: d r i els wo r

de n. 
droelie, znw. Duivel, vooral in vloeken. II Loop 

naar de droelie. Ik wou dat 'em de droelie 
haalde. Dat is de droelie! - Ook: dat is de 
droeliekater! - Vandaar: d roe li sc h, duive
katers (bnw.). II 't Is om droelisch te worden. 
Zo'n droelisohe jongen. 

drok (blz. 82). Zie nog een zegsw. 'Op MAN 
(aanh.). 

drokte (blz. 82). Ook: noc h ter e d rok te 
heb be n. 

drol (blz. 82). Zegsw. 't is een d rol met 
een hoe dop, gezegd van een flauwe vent. 

drol drie, znw. Ook: d reu tel d ri e, stumper. 
I1 Je bent zo'n droldrie met een boordje en 
een das. 



duitsdoosje - gepikt 

duitsdoosje ~blz. 85). Ook wel: mijn hart kon 
wel in een duitsdoosje. 

duizendbeen, znw. Ook als benaming van per
sonen die niet veel betekenen, zoals er duizend 
rondlopen. 11 Hiij hoort ook tot de duizend
benen. 

dun (blz. 85). H ij i s a n de dun n e, hij heeft 
diarrhee. - H ij i s van de dun n e, hij is 
gierig. 

dutreis (blz. 85). Te Broek in Waterland spreekt 
men van dotreis. 

dwingnagel, znw. Een kind dat dwingerig is. 11 

Jongen, wat ben-jij een dwingnagel. - Vgl. 
PLAAGNAGEL. 

E 
egaal, bnw. Soms ie n ,g a a I (zie voorwerk 

§ 81). 11 De luoht 'was iengaa:l (geheel van 
dezelfde kleur, zonder wolken). - Evenzo 
elders in Noord-Holl. in de 17de e., b.v. 
eng a a 1 bij VAN FOCQENBROCK (ed. 1696) 
2,428. 

elleboog (iblz. 90). Ook: hij is kort van 
mem 0 r i een I a n g van hem d sm 0 u
wen. 

emmer (blz. 90). Zegsw. dat is net in mij n 
e mme r, dat is juist zoals ik het wilde, dat 
komt me van pas. Ook: dat was in d e 
e mme r, dat was naar de zin. 

end Cblz. 90). Zegsw. op geen enden na, 
bij lange na niet, in de verste verte niet. 

eng, bnw. S01IliS nog enk. 11 Een koppie op 
tafel of een pronkerij op een kast staat enk, 
wanneer het bij de minste dreuning kans heeft 
om te vallen. 

ep~blz. 91). Een eppie (ook wel: iep ie) is 
een nuffig vrouwspersoon, een "hempie-raak
me-buikie-niet". - Vgl. EPPERTJE. 

erg, znw. 't Is een Joppie zonder erg, 
iemand die nergens erg in heeft (evenzo 
elders: Jan zon der erg; zie HARREBOMEE). 

erwt (blz. 92). Men ze,gt ook g roe n e r w ten 
en g r a uwe rw ten, i.p.v. groene en grauwe 
erwten. 

F 
fatsoen, znw. Zie een zegsw. op VARKEN (aanh.). 
fieter (blz. 96). Te Broek ,in Waterland f i ede r, 

vrolijk, vlug. 11 "Nou Trijntje, je ziene er een 
boel beter uit." "Ja ja" zegt moeder, "eerst 
docht ik: ik weet het niet, maar nou is ze 
weer puur zo fieder." 

flapsneeuw eblz. 97). Gewoonlijk f I a p s nee 
of flapsnuw. 

fleppen, zw. ww. Hetz. a:ls f.l 0 p p e TI, zoenen 
(Koog). 

flip Cblz. 98). Ook wel b red e f I i p. 11 Jan en 
Trijn is brede flip (zijn dikke maatjes). 

flippen, zw. ww. Coïteren. 11 Hij heb de meid 
van zen broer 'eflipt en ze moeten nou 
trouwen. 

florten (blz. 99). Tn de bet. 1) zegt men te 
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Middelie f 1 art e n. 11 Ze doen niks aars as 
flarten. 

fluteren (blz. 100). 11 Dat paartje flutert wat 
heen en weer. Ze doen niks as fluteren. 

fluweel ('blz. 100). Ook de vorm fe r wie I is 
thans nog gewoon. 

fniesterig, bnw. Vaak niezende. 11 Ik ben van
daag zo fniesterig. 

fudder (blz. 101). Ook: een grote schep brand
stof. 11 We zenen nou nog ers 'en lekkere 
fudder op de kachel ,gooien. 

fun (blz. 102). Ook: furn: vanwaar fummig. 
11 Hij ziet er zo fummig uit. 

fut (V) eblz. 102). - Het is f u u t,gezegd als 
iets weg is terwijl men daar'bij met de vinger 
een beweging langs de mond maakt. 

G 
gaal (II) (blz. 103). Te Broek in Waterland 

spreekt men van g a I i g, g a 11 ig: als een 
regenboog niet een halve cirkel vertoont, 
maar slechts een gedeelte, dan is dit een 
bewijs van galligheid (onklaar, buiig weer). 

galaatje (blz. 104). Van Hebr. c hall ah. 
ongezuurde, alleen in water gebakken koek 
(Levit. 2,4; 8,26; 24,5); vandaar is ga 11 e t j e 
bij Joden de naam van zeker broodje. 

gaibonkei (blz. 104). Daarnaast ook g a lbo n k, 
in verkI. g a lbo n kie. 11 'k Heb altijd last 
van galbonken. 

gang CIII) (blz. 105). Ook ga n k, bijw. Zie 
GENG (ook aanh.). 

gapen (blz. 105). Ook wel: g aa p Joe hem! 
(bij HARREBOMEE: Graag Jochem, het is een 
groote brok). 

garl, znw. onz.0blz. 106). Ook in verk!. 
,g a rl t j e (de Koog). 11 Het viel op de grond 
en helemaal an garreltjes. Heb je grote gar
nalen, visboer? dat kleine 'garl wil ik niet 
meer hebben. Kijk dat kleine ,garl (= kin
deren) nou ers bezig wezen. 

garnaal Qblz. 106). Visboeren roepen soms ook: 
Garrinelebeel! 

gat (blz. 107). Zie nog eenzegsw. op MOND 

(aanh.). 
gebeers, znw. onz. Het beerzen (zie aId.). 11 Ik 

hou niet van dat ,gebeers. 
gegof, znw. onz. Gelach. Zie GOFFEN, 2. 11 Dat 

lamlendige gegof. 
gekriezel, znw. onz. Gekietel. Zie KRIl!ZELEN. 11 

Dat gekriezel verveelt me. 
gekring, znw. onz. Hetz. als gekringel. Zie 

KRINGEN. 

gemod, znw. onz. Gemors, geknoei. Zie MODDEN. 

geng (blz. 111). Daarnaast soms 'g a n g, ga n k. 
11 Dat gebeurt ,gank. Dat zien je nag al ers 
gank (de Koog). 

genoeg (blz. 111). Te Broek in Waterland zegt 
men geno,gt. 

gepikt (blz. 111). Gepikt en gedreven is 
aan de scheepsbouw ontleend. Zie Ned. Wdb. 
op pikken ~IV). 
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gezicht, 'znw. onz. Zie een 'zegsw. op VARKEN 

(aanh.). 
gleden {blz. 114). Daarnaast ,g 1 e i e n (de 

Koog). 11 De rok begint te gleien. 
gleed (blz. 114). Daarnaast g I e i (de Koog). !! 

Er kommen gleien in dat 'hemd. 
gnarten (blz. 116). Ook te Broek in Waterland. 

I1 Die meid liep aldoor aohter de jongens te 
gnarten. 

gnorrepot, znw. Knorrepot. Vgl. Ned. Wdb. op 
g n 0 rre n. 

gof (blz. 116). 11 Ga je gof(fie)? Hiij gaat zijn 
goffie (d.i. zijn gang). Ze ziet niks, maar ze 
gaat maar stil d'r goffie. 

gons (blz. 117). Guts. 11 Hij morste 'en gons 
melk (Broek in Waterland). 

graasde (blz. 119). Men spreekt ook van 
graasde meJk. 

gril (I) (blz. 121). Ook: niet helder, onfris van 
kleur. 11 De kleren zien zo gril (zijn niet 
helder opgedroogd. - Vgl. GREL. 

groesje Cblz. 122). Vgl. POESEGROES (aanh.). 
groeskop (blz. 122). Soms gebezigd in de zin 

van kroeskop. 11 Wat hew-je toch 'en lekkere 
groeskop. 

groot (I) ,~blz. 123). Groot met iemand 
w c zen is ook: geslachtsgemeenschap met 
haar (of hem) hebben. 11 Hij is erg groot met 
Trijn van hiernaast. Hij is te groot met 'er. 

grootje (blz. 123). Zie nog een zegsw. op PEET 

(aanh.). 
grutzoeker, znw. m. Hetz. als GRUTTER (H), 2. 
guizen, zw. ww. Hetz. als guien (zie aId.). 11 De 

wind guist in de schoorstien (de Koog). - Te 
Broek in Waterland zegt men: ik heb last van 
guizings in mijn oren (gesuis). 

gulk (blz. 125). Gadus pollachius. 

H 
haak (blz. 126). Vgl. ook WEERHAAK. 

haasten (blz. 128). Op de Koog ook: het 
h a ars t me in de keel. 

habben, ww. Soms ,gezegd voor hebben. 11 
(Iemand laat een ander iets moois zien:) 
"Habben?" "Nou, ik weet het niet." "Nou, 
habben of niet?" "Ja dan maar." 

hakkepiel (blz. 129). Ook wel hak k epi e Ier. 
hakkepoffen ,~blz. 129). Ook: snoeven, ophak

ken. Vandaar hak k e pof fe r, snoever, en 
ge hak k e pof, snoeverij. 

half (blz. 129). 11 Als Ik balfken,kom ik heel. 
As ik 'et half ken doen, doen ik 'et heel. 

halfet ~blz. 129). Op de Koog uitgespr. als 
hallefwet ofhallewet (vgl. ZELFEG). 

hand (bJz.131).Zegsw. ie man de e n h andj e 
'g e ven, hem helpen, fig. hem te woord staan 
enz. 11 Hij begon te vitten, maar ik heb 'm 'en 
handje 'egeven, ik ben ook niet van guster. 

handschoen (blz. 132). Ook op de Koog zeer 
gewoon. 

hannessen, zw. ww. Zeuren, zaniken. 11 Leg niet 
te hannessen (alleen in de infin.). 

gezicht - holnacht 

hannik (blz. 133). 4) ,In deze zin ook op de 
Koog. 

hanskruier (blz. 133). - Rekening van de Uit
waterende Sluyzen, aO 1672, blz. 59 va: Be
taald f 98,- aan diverse hansschuijers ge
aI1beid hebbende aan het werk van de duiker
sluis te Nauerna. 

hap, znw. Iets in een hap en een snap 
ge d a a n heb ben, in een vloek en een 
zucht. - Vgl. VAN DALE op snap. 

harpig, bnw. Hetz. als haasterig, haastig (zie 
aid.). 11 Het is zo harpig in me keel (de Koog). 

hebben (blz. 136). Vgl. HABBEN (aanh.). 
hebberig (blz. 136). 11 Hebberige mensen. Ik 

hou niet van hebberige kinderen. 
hebberigheid, znw. vr. Hebzuchtigheid. 11 Die 

<hebberigheid staat je lelijk. 
heft (blz. 137). Ook: winkelhaak, scheur. Je 

hebbe 'en heffie in je goed. 
hel (I) (blz. 141). Ook van de donkere ruimte 

in een schrijfbureau. 
helpen (blz. 141). Vervoeging ook: hulp, 'ehul

pen. 111k hulp haar. Wij hulpen 'em. We 
'hewwe 'em 'ehulpen. 

hen (H) (blz. 142). Men zegt ook nog wel: van 
hende en veer. 

herrie (blz. 144). 2) Ook te Zaandam he rr i e
pro 0 s t genoemd. 

hessig ~blz. 144). - Te Broek in Waterland 
bez~gt men het ww. hes sen voor jagen, 
jachten. 11 Ze lag zo te hessen, dat ik enz. 

heten (11) 'Cblz. 144). 11 We hebben geheet (of 
ook: ,geheten) wie eerst zou wezen. 

hijsen, st. ww. - Het hij s t wel, het gaat wel, 
schikt wel. 11 Ze hebben 'et erg arm 'ehad, 
maar nou hijst het geloof ik weer een beetje 
(gaat het weer wat beter). "Zou het goed 
weer blijven?" ,,'t Zei wel hijsen, denk ik." 
"Is het nou goed russen man en vrouw?" 
"Nou, het hijst tenminste zo een beetje." -
Evenzo te Broek in Waterland. 

hikken (H) (blz. 147). 11 Hij viel toen, maar hij 
heb er nog lang van 'ehikt (d.i. last van 
gehad). 

hinder, znw. Zie dewdbb. - Die he e f t gee n 
h i n der, geen nood. Dat he e f t ge e n 
h i n der, dat heeft geen last of nood. 

hOkkeihuisje fblz. 150). Te Hiaarlem hokkel
muisje (zie Ned. Wdb. VI, 864). Waarschijn
lijk is de onverbasterde vorm hokkelhuisje, 
die voorkomt bij BERKHEY, Ged. 2, 316: "Og, 
Vaetje 't is te vroeg! Og laat zig Mietje nog 
in 't hokkelhuisje warmen! Fluks vliegt ze in 
Vaders al"men." In de Brieven van WOLFF en 
DEKEN (ed. DYTERINCK), 113: huisje; ,in Fries
land heite hûske. 

hokkelen (blz. 151). Zie ook INHOKKELEN 

(aarrh.). 
hoikop (blz. 151). Ook: iemand die voor niets 

mag meevaren, niet betalende passagier. 
holnacht, znw. Een onrustige nacht, nacht 

waarin men op moet staan, uitlopen en aller
lei arbeid verrichten, b.v. door brand, onver-



holnacht - kat 

wachte ziekte enz. 11 "Heeft de brand wat 
betekend?" "Nee, maar we hebben er toch 
een holnacht van gehad." 

hondehok (blz. 152). Ook: schertsende naam 
voor hage zijden haed. 

hondeklamaai (blz. 152). Lat. sulfus zinci. 
hoofd (blz. 153). Zegsw.: om veel te onthouden 

moet men een hoofd hebben als een 
ij z ere n pot. 

hoog (blz. 153). Zegsw. 't is hoog wat er, 
schertsend gezegd tegen iemand die grote 
laarzen aanheeft. 

hoogje (blz. 153). Ook als naam voor de 
bovenste vaneen paar beschuiten, baven
beschuit. Men onderscheidt ho 0 g jes en 
1 a a g jes (anderbeschuiten). 

hoogtijd (blz. 153). Ho o.g t ij d h 0 u den, eell 
christelijke feestdag vieren; ook, overdr., een 
dagje vrijaf nemen. 

hooibarg, znw. Zie bij BARG. 

Hoorn, de stad in W.-Friesland. Zegsw. die 
kom t van H oor n, die heb d e tij d 
wel, gezegd van een langZIaam persoon. 

hort (blz. 157). Een hor t je, een poosje. I1 
Blijf nog een hort je. - Ook wel: een eindje. :1 

"Ga mee!" "Nou, een klein hartje." 
hos (blz. 158). Men spreekt ook van een h 0 s

s i e voor een portaaltje (Warmer). 
hotten (blz. 158). 11 Met die twee hot het niks 

(af wil het niet hotten), zij kunnen niet met 
elkaar overweg. 

huis (blz. 161). Zie nügeen zegsw. op SCHUUR. 

hurk (blz. 162). Ook: een bange hurk, een 
bange jangel/;eveniZio te Broek in Waterland. 

iengaal, bnw. Zie EGAAL (aanh.). 
Immetje, vrauwennaam. Zie een zegsw. op 

ZACHT (aanh.). 
inhokkelen, zw. ww. Instappen, warm kleden. 

V'gl. HaKKELEN (l). 11 Laat ik je nou es lekker 
inhükkelen. Wehewwe ons eigen goed in
'ehokkeld. 

inschepen (blz. 166). Ook: ergens een ziekte 
bij inschepen. 

insteekje (uitspr. instékie, met klemt. op in), 
znw. onz. Een verbargen haekje om iets te 
bewaren. 

Jaap (blz. 168). Ook: De e r h 0 or ik je, zei 
d 0 v e J a a p, ene r I iep een 1 u i sop 
z 0 I ct e r; inzonderheid gezegd als iemand iets 
opmerkt dat men verwacht had dat komen 
zou. 

jak, znw. onz. - Het jak aanhebben, 
a ank r ij gen enz., in toepassing op iemand 
die niet meer voortkan, hetzij door over
werken of door ziekte. 11 Laten we nou even 
uitrusten, aars zouden we gauw het jak an
hebben. Die kerel jaagt zo, hij zou je gauw 
het jak aangeven, as je zelf niet oppaste. 
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Meisje, doe voorzichtig, ga niet op de tocht 
staan, anders krijg je gauw 'et jak an (krijg je 
de leg). - Met jak in deze uitdr. 2lal wel 
bedoeld zijn een dwangbuis, dat de drager zijn 
vrije beweging beneemt. 

Jan (blz. 169). Jan Kl a ase n vet, benaming 
van gestold hard vet in vaten van het merk 
J.K.S. - Zie nog een zegsw. op KOPPIG (aanh.). 
- 't 1 s a n met Jan e n Lijs j e, zij zijn 
dikke maatjes. - Vgl. ook MALLEJAN (aanh.). 

jaren (blz. 170). Ook als naam van zeker bal
spel. Beloop onbekend. 

jas (blz. 170). Ook als vrouwenkleding: japon. 
11 Kijk ers, Trijn heb 'en nuwe jas an. Ik heb 
me opgnappersjassie maar an'etrokken: 'et is 
nog 'en gnap jassie, vin-je-niet? - Aldus bij 
burgervrouwen; de dames spreken echter ook 
van een 0 c h ten dj a s voor achtendjapan. 

jassiesgoed, znw. onz. Japanstof. 
jest, znw. Alleen in het mrv.: jes ten, kuren, 

grappen. 11 Die meid zit vol jesten. As je om 
al die jesten dokter halen wouwe, dan enz. -
Evenzo zegt men te Broek in Waterland 
j is ten. 

Job, mansnaam. Zie een zegsw. bij ERG (aanh.). 
jodekoffie, znw. Kaffie, met suiker, melk en 

kaneel doar elkaar gekaakt. 
jOks, znw. Zie JUKS. 

juks (blz. 171). Ook: iets met een joks 
doe n. 

K 
kaaien, 'ZJW. ww. Kapen, wegpakken, "graaien". 

11 Ik moet ers kijken of ik niet stilletjes 'en 
paar koe kies kaaien 'ken. Noh, jongen, weer 
heb-je die centen nou weer 'ekaaid? daar kom 
je niet eerlii'k an. 

kaakje (blz. 174). Zie bij KAATJE {aanh.) en 
BOLLEBUIS (ev. aanh.). 

kaatje, znw. Naam van het middelste gebakje 
uit een stenen bollebuispannetje voor kin
deren; verbastering van kaakje, dat bij 
anderen hiervoor de naam is. 

kalfsvluus, znw. Zie bij LICHT (Il) (ook aanh.). 
kalkbak, znw. Zie een zegsw. op METSELAAR 

(aanh.). 
kanjer (blz. 180). 11 't Is een kanjer van een 

wijf (ook: een helleveeg). 
karbonade (blz. 181). - Rijmpje: Karmenade, 

die gebraden, wie zou die niet lusten? 
karnemelksdeeg, znw. - 't 1 ska r n e meI k s

d eeg, schertsend gezegd van iemand die een 
witte broek draagt. 

kaskediezen (blz. 183). Vgl. in Waterland ka r
die zen en k e r die zen. '11 Onze buunman 
heb niet veul te kardiezen (d.i. te zeggen, in 
te brengen, b.V. "an een zwaar zieke). 

kat ~blz. 183). Kat ach ter kat, snel achter 
elkaar, b.V. bij het touwtjespringen. 11 De 
meisjes sprongen kat achter kat in de bocht 
(op een rij na elkaar) - Vandaar ook kat ten 
als naam voor deze wijze van touwt je-
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springen. I1 Wat katten die meisjes vlug. 
kater (blz. 183). - Van de zoute kater 

g e g e ten heb ben, gezegd van iemand die 
veel drinkt. 11 Hoe is 't? heb-je 'en zoute kater 
gezoend? Ben-je aan de zoute l~atergeweest? 
Heb-je last van de zoute kater? 

kauwen (blz. 184). Vgl. ook OPKAUWEN (aanh.). 
Kees (blz. 185). Zie nog een zegsw. op MEID 

(aanh.). 
kiep (blz. 192). Kiep, 'kiep, kiep! is ook 

de uitroep om kippen tot zich te lokken. 
kijk, znw. Erg e n s een k ij kie op !h e b

ben, er niet veel zin in hebben. 11 Hij vroeg 
me om te waken vannacht, maar bij dat zieke 
mens, daar heb ik een kijkie op. 

kikkebik (blz. 194). Ook: he tk a n me (h e m 
enz.) g i enk i k k ebi k s c iJl e I e n, geen 
zier. - Ineen andere toepassing: iet sin de 
kik kern i k ken (of: in de mik) heb ben, 
het in de gaten hebben. 

kil, bnw. Z i c h k i I ma 'k e n, zich opwinden, 
driftig maken. Ook te Broek in Waterland. 

klad (blz. 196). Zegsw. ie man d a a n ha n
gen a I s een k I a d, hem niet bezwijken, 
niet loslaten. 

klapmuts (blz. 196). In verkI. k I a p mus s i e 
als naaistersterm: een vierkant lapje, dat tot 
een punt wordt gevouwen op de manier van 
een knijpbriefje en dat tegen een split van een 
rok of broek wordt aangezet om het in
scheuren te beletten. 

klapperen (blz. 198). 11 De mensen bij elkaar 
klapperen (bij elkaar kleppen, oproepen, 
samen doen komen). 

klarigheid, znw. Kla r i gh ei d mak en, 
zich gereed maken. 

kliemerig (blz. 201). Ook wel: kleverig. 11 Ik 
heb toch zulke kliemerige handen (b.v. bij 
warm weer). 

klieneren, zw. ww. Volksetymologisohe vel'kor
ting van declineren; door bij'gedachte aan 
klien, klein? Doch ook kleineren is 
in ;gebruik. 11 Ze geloven je nooit als je wat 
zegge: ze willen je altijd klieneren. 

klinktouwtje (blz. 203). Ook k I i n kst 0 u w
t je. Aan dit touwtje is gewoonlijk een blauwe, 
witte of andere grote kraal gebonden, ter 
versiering. Daarom ook k r a let 0 u w t j e 
genoemd. 

klistem (blz. 203). Ook wel: hij kr eeg van 
kl i s tem, hij kreeg een pak slaag. 

klodderen, zw. ww. Zie de wdbb. - Ook: met 
klotsend geluid, met zware stappen lopen. 11 

Heb-je hem niet voorbij horen klodderen? 
Die kloddert wat ·af op z'n klompen. - Van
daar: geklodder. 11 Ik krijg altijd pijn in 't 
hoofd van dat klompengeklodder. - Evenzo 
in Waterland. 

klooi (blz. 205). "Stukkende klooien versteUen" 
ook te Broek in Waterland. 

klos (blz. 206). Ook als benaming van het 
vrouwelijk geslachtsdeel. 11 Meisjes worden 
nageroepen: "Trijn (Griet, enz.)" en als ze 

kat - korrie 

omkijken roept de jongen: "haar op je klos". 
klossebak (blz. 206). Ook: gevangenis. 11 Hij is 

in de klossebak. 
kluft (blz. 206). 1) Te Broek in Waterland zegt 

men naast k I u f t ook k I u c h t. 
kluut (blz. 207). Ook: vrouwelijk geslachtsdeel. 

11 Haar op je kluut (of ook: op je klute). 
kluwen (blz. 207). Te Broek in WaterIand 

spreekt men van een k n uwe 1 t j egaren. 
knaaien (blz. 207). Zie ook OMKNAAIEN (aanh.). 
knecht (blz. 208). Ook te Broek in Waterland 

ze'gt men dikwijls 'k n e c h t tegen een jongen. 
1I Kom ers hier, knecht. 

knie (blz. 209). Te Broek in Waterland zegt 
men in 'het meerv. k n i e s een), k n i e n een) 
en k n i e ë s. 

knip bol (blz. 209). De soherpe kerven in de 
bovenkorst wor;den er niet in geknepen, maar 
in het deeg wordt met een schaar geknipt. 

knutten (blz. 212). !I Een broodje knutten (het 
gaan opeten). - Vg1. ook OPKNUTTEN (aanh.). 

koegelen (blz. 213). Ook: met kogels schieten. 
koek (blz. 214). V,gI. de samen st. HANGKOEK. 

koeteren (blz. 215). Ook in de zin van oete-
ren (zie aid.). 11 Dat wijf! knap werken ken 
ze niet. Ze koetert maar zo'n bietje. - Vgl. 
Ned. koe ter e n, gebrekkig spreken. 

koken (blz. 206). Hier en daar in W.-Friesland, 
b.V. boven Hoorn, is de vorm kak e n ge
bruikelijk. 

kokkerellen, zw. ww. Zie de wdbb. Ook wel: 
koken, kokkeren. 11 Ze ken lekker kokke
reLlen. 

kol, znw. Ook naam van een zeker soort 
vrouwenhoed. 

kolenboer (blz. 217). Zo heten bepaaldelijk de 
koolventers uit Langendijk en daaromtrent en 
deze worden ook zo genoemd als ze later met 
wortelen en aardappelen komen. 

kombaal (blz. 218). Oudtijds was er in ieder 
mandje lange pijpen één kom b a a I, d.i. een 
pijp met grote, gerimpeld.e kop. Verder waren 
er twee "bruigoms": pijpen met figuren, doch 
van dezelfde grootte als de gewone pijpen. 

komendeweg (blz. 218). Ook: apk 0 men d e 
weg zij n. 

koperen, bnw. Koop ere n be r g, kopergeld, 
centel/. 11 I'k heb niets 'als koperen berg. -
Ook als bijnaam -van een molen: de Koperen 
Berg, die naar men beweerde bij kleine som
men tegelijk door de koper was betaald. 

koperzuur, znw. onz. Naam voor een ziekte bij 
kinderen. Het zuur waarbij zij groene ont
lasting hebben. 

koppig, bnw. Zegsw. hij is zo ,koppig als 
Jan V i n k e, die moe s t n a a r d ega I g 
e n h ij wou ni e t. 

koren (H) (blz. 222). Ook te Broek in Willter
land. Synon. koken. 

korrie (blz. 223). De kor r i e heeft twee 
touwen van voren en twee stuurtouwen van 
adhteren. Als ,korries van versohillende plaat
sen elkaar ontmoetten, was dit een ,gerede aan-



korrie - licht 

leiding om te vechten. Dan ging 'het heet toe. 
kortbij (blz. 223). Ook 'k 0 r t eb ij. 
koud (blz. 224). Zegsw. erg e n sk 0 u d 'Van 

b I ij ven, er niet van genieten, er geen deel 
{Uw hebben. 

kraam (blz. 225). Als iemand een weduwe met 
kinderen trouwt zegt men: hij hoeft niet bang 
te wezen dat ze van de eerste in de kmam 
sterft. - U i t kr a am b e war e TI g a a n, 
uitbakeren. Ook te Broek in Waterland. 

krakelbont, bnw. Soms in gebr. naast het ook 
bekende kakelbont. 11 Ze zag 'kra:kelbont (b.v. 
van een lijderes aan roodvonk). - Rijmpje: 
Moeder, onze meid is krakeLbont, ze heb een 
gat vanaohttien pond. 

kralen (blz. 227). Als in de winter het water 
kraalt, 'komt er vorst. 

krankiel, bnw. en bijw. Op de Koog gewoon 
i.p.v. Fra. tranquille. Bedaard, kalm, met een 
gerust geweten. 11 Hij ging er zo kmnkiel 
op of. 

krap (blz. 228). 11 Dat zal krap staan (ik geloof 
niet dat het gebeurt, dat hij het gedaan 
krijgt). 

krengeslager (blz. 229). Eigenlijk iemand die 
enkel beesten welke hun natuurlijke dood ge
storven zijn, zieke 'koeien en nuchtere kal
veren slacht. 

kreupel (blz. 229). Ook: ik lacih me kreupel. 
kriek (I) (blz. 229). V:gl. KRIKKEMIK (aanh.). -

Ook: ik lach me een kriek (d.i. een ongeluk). 
- Kr i e ik wordt ook gebruikt in de zin van 
bochel. 11 Wat een ,kriek! - Evenzo in Water
land. 

kriezel, znw. Ook: het kan me geen kriezel 
schelen. Hij geeft er geen kriezel om. 

krijgen (blz. 230). Men zegt ook welk r i g 'g e n. 
11 Je kenne me niet krigge. 

krijten, zw. ww. Kn'jt sjouwen. Vandaar 
kr ij ter (zie aid.). 

krikkemik, znw. Zegsw. hij he e f t het voo r 
zij n k rik ke mik ,k e n, hij is ziek. Zie 
KRIEK (I). 

kringsluiter (blz. 231). Deze benaming bestaat 
nog te Broek in Waterland. - Op de Koog 
(en elders) hadden zij de rang van onder
officier, zij aten op de spuitmalen aan de 
tafel der officieren. 

kroden (blz. 231). Daarnaast ook kro 0 i en. 
11 Hij het me 'en endje 'ekrooid. 

kroft (11) (blz. 232). Ook wel als benaming 
voor een oud huisje. 11 Wat een oud kroft (of 
krocht) is dat. 

krooien, zw. ww. Zie KRODEN (aam.). 
kruin (blz. 235). Zegsw. iemand op zijn 

'k r u i n z 0 e ken, hem in het nauw brengen. 
kruut, znw. Vrouwelijk schaamdeel. 11 Je kruut, 

meid! 
kuur, znw. vr. Vigl. UlTKUREN (aanh.). 
kwaad (blz. 241). Zegsw. het is (we r d) 

Ik w a a d wat e r, er is (kwam) ruzie, onenig
heid. 11 Piet gaf niet toe en Jan ook niet, en 
toe werd 'et natuurlijk kwaad water. Het is 
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tussen die twee lui kwaad water. - Evenzo te 
Broek in Waterland. 

kwad (blz. 241). 11 Andre meysters zijn geen 
scheet, Noch quat, by hem te reeknen, waar
dig. (s. VAN RUSTING, ~erken 23

, 174). 
kwadden (blz. 241). Zegsw. hij kwat d a a r 

(ook) ni e tin, hij lust dat graag, hij ver
smaadt het niet. - Iemand op zijn ves
si e kwat ten, ook: een gegronde aanmer
king maken. 

kwadsnee, :zmw. Hetz. 'als flapsneeuw (zie aId.). 
kween, znw. Ook als benaming van zekere vis, 

hetzelfde als kolk en hoerekind. 

L 
laag (I) (blz. 246). Zie ook HOOGJE '~aanh.). 
ladol, znw. Slag? !I "Eerst gaf ik hem een ladol, 

toen gaf ik hem een kabaai en nog had de 
vent ,geen argwasie", schertsend gezegd. 

laf, bnw. Laf f e ,b 0 k kin g, natte bokking, 
gerookte bokking {geen strobokking). Vgl. LEF. 

lam (I) (blz. 246). Verkl.ook Ja mme r t j e. 
lamsoor, znw. onz. Ook als naam voor "bof

fers" met krenten, waarvan er drie tegelijk 
in een pannekoekspan worden gebakken. 11 

Lamsoren .bakken. 
larig (11) (247). Het lan,g ,in de bek heb

ben, vermoeid zijn. 
langhaar (blz. 247). Ge e I h a a r is ook aan de 

Zaan niet onbekend. 
latertje, znw. Zie bij VROEGERTJE {aanh.). 
leen (I) (blz. 250). Te Broek in Waterland nog 

gebr. 11 Hij staat altijd tegen de lenen van de 
brug. 

leep (blz. 250). 11 Jij wordt niet oud, je bent 
veel te leep. 

leeuwerik (blz. 250). B I i n del e e uwe rik, 
zekere spijs: troet (1) of gort met rozijnen (7) 
- De 1 e e uwe rik I a ten zin gen, de fles 
aanspreken, drinken (hengeIaars-uitdr.). - Het 
woord wordt te Broek in Waterland (en dus 
denkelijk ook nog wel door enkelen in de 
Zaanstreek) uitgesproken als lieuwerik. 

lef (I) (blz. 250). Vgl. ook la f feb 0 kk i n g 
op LAF (aanh.). 

lekken, ww. Met de leksteen wrijven. 11 De 
luiers lekken. 

lellebel, znw. vr. Lel, gemeen wijf. 
lendenschot, znw. onz. Zie SCHOT (IV) (aanh.). 
leningstoel, znw. Leuningstoel. 
lepelblad (blz. 253). Dit is de naam van de 

Cochlearia officinalis. Op de blaadjes wordt 
,gekauwd of men trekt ze op brandewijn tegen 
kiespijn en scheurbuik. - Hiervan onderscheidt 
het volk het tasjeskruid, dat vork- en lepeltjes 
wordt genoemd. 

lepig, bnw. en bijw. Hetz. als leep. 11 Kijk, dat 
heb-i lepi.g overlegen. 

licht (11) (blz. 255). - Die vliezen van het 
'koelicht worden door de boer op een deur 
geplakt. Ails ze gedroogd zijn haalt hij ze 
daaraf en gebruikt ze tot bedekking van 
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wonden. Hij noemt dit k a I f s v I u u s. 
lichtenschap tblz. 256). - Men zegt ook: in 

een z a a k I i c h ten s c hap zie n, er licht 
in zien, erdoor zien. 

lieren (blz. 256). Ook wel: draaien, v,an een 
koffiemolen, snijbonenmolen enz. II Koffie 
lieren. Snijbonen ,lieren. 

liever, bijw. Zegsw. er is liever noch 
10 ver a n, er is niets aan. II An dat taaie 
vlees, daar vind ik liever nooh lover an. 

lijf (blz. 257). 1) - Erg e n s leg eI ij f s n a ar 
toe g a a n, zonder iets te dragen te hebben, 
of ook wel: zonder jas aan. II Nou, we gaan 
er legelijfj na toe. 
2) - Als bij een vrouw het I ij f u i t i s, is dit 
de vagina of de uterus; bij een kind verstaat 
men er onder prolapsus ani. 

lijkenen (blz. 257). II Die twee lii'kenen veul op 
mekaar. - In W'aterland nog v'rij gewoon. 

Lijsje, vrouwennaam. Zie een zegsw. op JAN 

(aanh.). 
likken (blz. 258). Zie ook LEKKEN (aarrh.). 
limpio (blz. 258). Daarnaast ook vaak 1i m

p i do. "Winst" wordt meermalen weggelaten. 
lochter (blz. 259). In Waterland ook: riet

lachter, bos riet ter verwamting op de koek
plaat gelegd. 

loederhond, znw. Scheldwoord. Beroerdeling. 
loef, znw. Walm ener lamp. Zie LOEVEN. 

loensig, bnw. Loens, een weinig scheel. II Ze 
kijkt zo'n bietje loensig. 

loeven (I) (blz. 260). VigI. LOEF (aanh.). 
log (blz. 261). VgI. bij TROG (aanh.). 
lollen, zw. ww. - Gelolde appelen, appe

len die in de schil zijn gekookt. 
loof (blz. 262). Ie man d ni e t loof k e n

n e n ank ij ken, niet moe worden hem aan 
te zien. II Wet ben jij veranderd! ik ken je niet 
loof ankijken zo 'as jij veronderd benne. Wat 
doet die Ma toch grappig, je kent er niet loof 
ankijken: allang het ze wat aars. 

looi (blz. 262). Zie I u i e n a a i s ter s dra a d 
bij DRAAD (aanh.). - Bet e rio 0 i e n I i s t ig 
a ski 0 e ken dom. 

luchthuis (blz. 264). Misschien ook komt de 
naam van luchten (zie aid.). 

luchtig, bnw.-Vgl. luchtig-op Machiel
tie bij Machiel (aanh.) 

luis (blz. 265). Zie nog een zegsw. op JAAP 
(aanh.). 

M 
Machiel, mansnaam. - 't 1 s een 1 u c h t i g-o P 

Ma c h i e I t je (machieltja), gezegd v'an een 
lichthart je, een licht en dartel meisje. VgI. bij 
HARREBOMEE 2, 85a, Helder op, Michiel
tie!, vermeld als een aansporing tot de dans. 
In de Rijp kent men het rijmpje: Luch1Üg op 
Machieltje, eerst op je zemelemJak en dan wat 
op je zieltje. 

makkelijk (blz. 270). Ook bepaaldelijk van 
iemand die het zo nauw niet neemt: heeft hij 

licht- min 

geen mes dan gebruikt hij zijn vingers, ziet 
hij niet gauw een vloerkleedje om zijn voeten 
te vegen dan bost hij maar toe enz. 

mallejan, znw. Ook als benaming voor een 
steekwagentje, b.V. in pellerijen om balen rijst 
enz. te verkruien. 

malligheid, znw. - Zegsw. Malligheid is 
m a 11 i g hei den kon tk n ij pen i s g n i e
pi gh ei d. 

man (blz. 271). - Zegsw. Hij heeft het zo 
drok (druk) as het mant je (soms ook: 
man net je), schertsend voor: zeer druk. -
Dek w a j e man, de zondebok, de persoon 
die de schuld krijgt. II En toe heb ik dat 
oververteld en nou ben ik natuurlijk de kwaje 
man (ook als een vrouw spreekt). 

manshoofd (blz. 271). - Een k nap man s
hoof d, een knap persoon. In deze zin nog 
zeer gebruikelijk. 

Marrie (blz. 273). Op de Koog zegt men: ,,'t Is 
de rekening 'Van Marrie-boom: 3 x 11 is een 
daalder, een slokkie voor de haalder en een 
dubbeltje voor de jong-jong", of: ,,'t Is de 
rekening van Marrie.boom: drie slagen voor 
't hempie", of: ,,'t Is de rekening van Marrie
boom: nul ik 'houd een kluifie" . - Mar r i e b 0 

was de geslachtsnaam van iemand die ± 1848 
te Zaandam woonde en vee1al naar zich toe 
rekende. 

merig, bnw. 11 Dat smaakt merig (naar meer). 
meid (blz. 275). Vgl. "Zie zo, klaar is Kees, en 

hij trok zijn vaders broek an en knoopte hem 
om zijn hals dioht". - "Overleg is het halve 
werk, zei de meid, en om een bed opmaken 
uit te winnen ging ze bij de baas slapen." 
(Vgl. Lyste v. Rarit. 1, 901). 

mengen, ww. Men zegt ook: màng, 'emànge. 
Evenzo te Broek in Waterland. 

mengketel (blz. 277). Ook in een bakkerij. De 
stenen bak naast de oven, waarin het water 
dus vanzelf warm wordt. 

merg (blz. 277). Ook: mannelijk zaad. Vgl. bij 
POMPEN (aanh). 

merken ~blz. 277). Vgl. de vormen bemurk, 
bemurken, die zowel 'aan de Zaan 'als te 
Waterland gehoord worden. II Bemurk-je 'et? 
Nou, of ik 'et ibemurken heb. 

met (blz. 278). 2) II Gaan-je met? 
metselaar (blz. 278). - Zegsw. ie der in zij n 

v ak zei d e met s e I a a'l" en h ij v i e I i n 
dek al kb a k. 

meugebet (blz. 278).11 Zich voor mugge
bet I a ten geb r u ik e n, met zich laten 
sollen. 

meuken (blz. 278). Stokvis die gebeukt is en 
gemeukt is, wie zou die niet lusten? 

mijnig (uitspr. mienag), vnw. Mijn. 11 Dat is de 
mienige. 

mik (11) (blz. 286). Iets in de mik (of de 
mik ken heb ben, het in de gaten hebben; 
zie ook bij KIKKEBIK (aanh.). 

min (blz. 283). - Zegsw. 't is een minne 
p r i e s te r, gezegd van een schraal kind. 



mirt- oom 

mirt (blz. 283). Men zegt ook: de mie r a n 
iet s heb ben. 

misje (blz. 284).11 Op een missie volgt 
een wis s i e (naar het volksgeloof volgt op 
een miskraam snel een nOI1male bevalling). 

miskwaam, znw. Nadeel, onaangename gevol
gen; alleen in de uitdr. er.g e n s mi s
kwaam van on:dervinden (of heb
ben). 11 Vet eten wordt 'afgeraden, maar ik 
heb er nooit miskwaam van ondervonden. 
Jongen, wees zo lui niet, al werk je hard, je 
zult er geen miskwaam van hebben. - Het 
woord was in de 17de eeuw zeer gewoon (zie 
OUDEMANS). Zie verder Mnl. Wdb. op mi s
quame. 

mismaken, zw. ww. Onterven. I1 Hij is deur zen 
tante mismaakt. - Evenzo in Waterland. 

moeten (blz. 285). Ie man d ni e t moe ten, 
hem niet mogen lijden. 

molen (blz. 285). a) Vlgl. 'Ook SLEUTEL (aanh.). 
mond (blz. 286). - Zegsw. m 0 n d je m a a ,k t 

dat gat jes I a a g k r ij g t. 
monkel bek, znw. Komt als geslachtsnaam voor 

te Koog en Zaandam in de 19de e. (Monkel
bek). 

mooite, zmw. (Groot, klein enz.) genoeg 
van m ooi t e zij n, (groot, klein enz.) ge
noeg zijn. 11 (Van een kurk die iet of wat te 
groot is voor een fles zegt men:) Nou, ik zei 
proberen 'em er op te krijgen, maar-i is groot 
genog van mooite. (Iemands schaats breekt en 
men heeft niets dan touw. Hij zegt dan:) 't Is 
dun genog van mooite. (Kinderen schieten met 
gepunte pijlen, moeder zegt:) Ze zijn wel 
scherp genog van mooite as jullie je bezere. 

morgenochtend, znw. Men spreekt uit morreg
ochiJnd. 

mortekoek. Gezegd van iets dat weg is, of dat 
niet gebeurt, waarvan niets komt. ~ (Een kind 
dwingt om iets en moeder zegt:) Zo, wou je 
dat? nou, mortekoek! (en veegt daarbij met de 
vinger langs de mond). 't Is stom dat de 
politie zo laat kwam, want toen ze later 
gongen zoeken was natuurlijk alles mortekoek 
(alles weg). 

moud (blz. 288). Ook: bak in de schoorsteen 
om het roet op te vangen, dus voor het in
pikken. Evenzo te Broek in Waterland. 

mug (blz. 288). Ook te Broek in Waterland 
heten vliegen m u gg enen worden muggen 
genoemd: 1 a n gp 0 0 tm u g gen. 

N 
naaister, znw. vr. Zie bij DRAAD {aanh.). 
nagel (blz. 291). Vgl. DWINGNAGEL (aanh.). 
narigheid, znw. Flauwte; zie NAAR (U). 11 Ik val 

haast om van narigheid. 
neep (blz. 292). Daarnaast ook nip p i e. 

Een nippie zout. - Evenzo in Waterland. 
neêr, zie VERNEREN (aanh.). 
neerkauwen, zw. ww. - Zie een zegsw. op 

OPKAUWEN (aanh.). 

nerrie, zie NIRRIE (aanh.). 
neut, znw. Ook: borrel. 
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nipje, znw. Zie bij NEEP (aanh.). 
Nipperwegen. Denkbeeldige plaatsnaam, ge

bezigd als men geen bepaalde plaats wil 
noemen of wel niet op de juiste naam komen 
kan. 11 "Waar was het ook weer?" "Och, laten 
we maar zeggen in Nipperwegen." 

nirrie (blz. 296). Ook wel ne r r i e; in het alge
meen alles wat een brijachHge massa vormt. il 
Trap niet in de nerrie. - Ook in de samenst. 
KOEIENNERRIE. 

noden, zw. ww. Daarnaast no 0 ie n. Zie de 
wdbb. 11 Kom, laat je nou niet nooien, maar 
tast toe. 

Noordse balk (blz. 297). Vgl. Taal en letteren 
IX (1899), 446 vlgg. 

nun, znw. In de verkl. nu n j e, dot. 11 Geef dat 
kind een nunje. - Evenzo elders in Noord
Holl., b.V. in de Beemster. 

nunnen, zw. ww. Zuigen. - Zie BOUMAN. 

o 
OChtendjas, znw. Zie bij JAS (aanh.). 
oeteltje, znw. onz. Een smerig wijf. 11 Och, 't is 

zo'n oeteltje. 
oeteren (blz. 30l). Vgl. ook KOETEREN (aanh.). 
omgooien (bJz. 302). 2) Hetz. als Ned. om

kogelen. 
om kietelen, zw. ww. Omgooien. 
omknaaien, zw. ww. Omdraaien op pijnlijke 

wijze. !I Hij knaaide mijn hand om. 
omkoegelen, zw. ww. 1) Omtellen, om te be

palen wie de "man" zal zijn, zo genoemd naar 
het rijm waarmee dit geschiedt, nI. "oegel de 
koegel, al op die man gestipt enz.". 

ommes (blz. 302). Ook wel: gaan om me (opzij). 
omwijd (blz. 303). Het hooi omwijd goo~en (bij 

het hooien). 
onadel (blz. 303). Ook wel van mensen gezegd. 

:! Daar was adelen onadel. 
onbehakt, bnw. Ruw, onbehouwen (van per

sonen). 11 Wat een onbehakte kerel. Nou, dat 
is ook een onbehakte. - Ook als bijw. 11 Die 
vent kan zo onbehakt iets doen (of zeggen). 

onderlaatst, bijw. Daarnaast 0 n der les ten. 
Onlangs, voor enige tijd. 

ongaal (blz. 304). Niet 'alleen bij vissers. 11 We 
krijgen ongaal weer. 

onruim (blz. 305). 11 Nou, jongens, rood op: 
onruim moet van de vloer (de ~oog). - Het 
woord is ook te Broek in Waterland bekend. 

ontzoeten, zw. ww. In de uitdr. het b eg int 
m ij te 0 n t z 0 e ten, te verdrieten, te ver
velen. 

onwennig (blz. 306). Te Broek in Waterland 
zegt men wan wen n i g in de zin van niet 
kunnende wennen. 

onzoetelijk, bnw. Hetz. als onzoet. 11 't Is mooi 
onzoetelijk. 

oom (blz. 307). 11 Jij bent ook een mooie ome 
(een rare, vreemde man), gezegd als iemand 
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vreemd handelt, als hij slordig is of iets ver'geet. 
oor (blz. 307). - Zegsw. "Het is bij hem: rutu

tuut, het iene oor in, het are uut". 
opbriebelen, zw. ww. Brabbelende opzeggen. 11 

Hij ,briebelde 'et maar zowet op. - Ook: gauw, 
slordig opschrijven. II Ik zeI 'et 'gauw even 
opbriebelen. 

opgnappen (blz. 310). 11 Hij het z'n eigen 
op'egnapt (zich gewassen, verkleed enz.). Hij 
gnapte puur op, toe-i z'n gezicht 'ewassen 
had. - Vandaar ook: 0 p g nap per s ,g 0 e d, 
goed dat men aantrekt als men zich opknapt, 
verkledersgoed (tussen het beste en het daagse 
pak in). il Geef me me opgnappersgoed ers an. 

ophippen (blz. 310). Ook: ophoepelen, weg
gaan. 11 Hip op! 

opkauwen, zw. ww. Iets niet op- noch 
nee r k a uwe n kun n e n, het niet 'uit de ge
dachten kunnen zetten. 

opkneppelen, zw. ww. Oplopen, aangroeien, 
vaneen bedrag. II As je begint te borgen weet 
je niet hoe hard 'et opkneppelt. Nou, ze boden 
bij vijf gulden te,gelijk en dan kneppelt 'et 
'gauw op. 

opknutten, zw. ww. Opeten. Zie bij KNUTTEN. il 
Ik zeI dat broodje wel ers gauw opknutten. 

oplubberen, zw. ww. Opleven, ophalen, b.v. van 
een zieke of vermoeide. II Hij lubbert nou 
weer wat op (wordt wat beter). Van zo'n kop 
koffie lubber je op. 

opperen, zw. ww. Een "oppertje" geven, af
schutten voor de wind, bij het zeilen. 1I De 
boornwal oppert 'en beetje. 

oprijgen (blz. 313). Intr. ergens voor op
r ij gen, er voor opdraaien, het gelag moeten 
betalen. 

oproderstijd (blz. 313). - 't 1 sop r 0 der s
t ij d, het is tijd om te vertrekken, op te roden 
(in de bet. 2). 

opschroden ~blz. 313). !I Evenzo te Broek in 
Waterland. 

opschuilen ~blz. 313). I! 'k Hoef me nog niet 
op te schuilen (ik sta een eerlijke zaak voor, 
ik bell niet bang, ik trek me niet terug). 

opsnarrelen, zw. ww. Daarnaast 0 ps nor r e-
1 e n. Opsnorren, opsporen, machtig zien te 
worden. I1 Ik zeI zien of ik niet wat liedjes 
opsnarrelen ken. 

opsnukkeren (blz. 314). I1 Dat snukkerde een 
boel op (van een kind dat wat gewassen ell 
opgeknapt wordt). Wat heb-je 'en zwarte kin: 
laat je ers scheren, dat zou heel wat op
snukkeren. 

opstellen (blz. 314). 1) Ook op de Koog. 
opstieging, znw. Vgl. Ned. opstij,ging als 

naam van een vrouwenkwaal. 1I Hij heeft last 
vanopstiegings (congesties). - Ook: invallende 
gedachte. 11 Dat is nou weer zo'n opstieging 
van hem. 

opstroppen (blz. 314). I1 De sChuiten stropten 
voor de sluis op. 

optrekken, ww. Ook: Opkrassen, oprukken, ver
trekken. IJ Wie zellen maar optrekken, vin-je 

oom-poen 

niet? Nou, hier bevalt 'et me toch niet: ik 
trek op. Hij is stilletjes opgetrokken. - Van 
het weer <gezegd: opklaren, helder worden. !I 
De bui trekt op. 

opzoeken (blz. 315). Ie tso P z 0 e ken, het 
voor het gerecht brengen. 11 Ik zocht 'et op. 

orbertje (blz. 316). - H ij isO r be r t j e
b u u r, hij lust alles wat lekker is. 

ort (11) (blz. 316). Zegsw. wat eer s tor t is 
wor d t I a ter v 0 e r, b.v. gezegd van per
sonen die elkaar niet lijden mogen, maar 
later dik'ke maatjes worden (Broek in Water
land). 

overleg, znw. Zie een zegsw. op MEID (aanh.). 
overstippen, ww. Overslaan. 

p 

pad (I) (blz. 321). Ook: hij gaat 'et pad of (van 
een knecht), hij wordt bedankt. 

pang, klanknabootsend woord, ook als znw. ge
bezigd. Dreunende slag. I1 Iemand een pang 
geven. - Ook: knal. 11 Dat gaf toch zo'n pang. 

peekstok (blz. 325). Ook in de 19de eeuw 
woonde op de Koog iemand wiens bijnaam 
was Pietje Pikstok. 

peet (blz. 325). Evenzo zegt men: ,,'t Is of je 
met je grootje na Den Haag gaat". 

pennen (blz. 326). Ook: coïteren, van mensen. 
- V gl. de samenst. AANPENNEN (aanh.). 

pentje-groes (blz. 327). Vgl. POESEGROES (aaIJIh.). 
pers (blz. 327). Bij KROOK pas voor par s. Is 

dit de juiste vorm? Ned. Wdb. Pas (I), xi. 
pet (blz. 328). Te Broek in Waterland zegt men 

pit. 
petmolen (blz, 328). Bij uitbreiding worden ook 

alle andere kleine watermolentjes zo genoemd. 
Pierejapik, schertsende naam voor een kind dat 

een volwassene zoekt te pieren (te foppen). II 

Je benne zo'n Pierejapikkie. 
piezelierig, bnw. (Opzettelijke (?) vervonming 

van:) plezierig. 11 't Was toch zo piezelierig. 
Hij is zo piezelierig niet (zo aardig niet). 

pinklid, znw. onz. Een brede ring die men bij 
het naaien om de pink draagt om deze tegen 
de scherpe draad te beveiligen; elders in 
Noord-Holl. n a a i rin g. 

pint (I) (blz. 333). Men zegt ook pee nt je. 
plas (m (blz. 334). Kr ent e n p I a s jes wor

den ook op kersttijd en met Nieuwjaar ge
geten. - V gl. ook HONIG, Studiën 11, 231. 

plat (I) (blz. 334). - PI a t Ik ij ken, vergenoegd, 
glunder kijken. 

plonsteren, zw. ww. Plonzen, plassen. 11 Met 
een stok (of met de hand) in het water plon
steren. - Ook te Broek in Waterland. - Vgl. 
POLSTEREN. 

poehaan (blz. 338). - Ook wel: praatjesmaker, 
iemand die poeha maakt. 

poele. Een poes wordt geroepen met: poe I e, 
poe I e, poe 1 e, poe! 

poen, znw. Zie de wdbb. - Ook: een hel e 
poe n, een piet, eell bolleboos, iemand die 



poen - rijg 

wat kan. 11 (Men is met kinderen aan het 
wandelen, die worden loof en verbeelden zich 
niet verder te kunnen. Nadat ze een glas 
water en een taaiding hebben gekregen zegt 
men tot hen:) Zie zo, nou ben je weer 'en hele 
poen. (Tot een herstellende zieke:) Wel wel, 
kon je ,alweer hierheen lopen? Nou, dan 
wor-je alweer 'en hele poen. 

poepedoezel, znw. Boezel van zwarte wollen 
stof, t.w. pikkebijs. - Ook in Waterland en 
West-Fries!. 

poeps, bnw. en bijw. Links, onhandig. 
poesegroes, znw. Vuil, morsig persoon. Vog!. 

PEiSTJEGROES. 

poesje (blz. 339). Men 'gelooft algemeen dat de 
poe sj e s tussen ~·el en ~lees kruipen en de 
moeders hebben dan ook met die aardi.gheid 
niets op en waarschuwen e~oor dat je er de 
koorts ~ankunt krijgen. - Te Broek in Water
land heten de poesjes st e ,k e.1 ~ ark e n s. 

poest (blz. 339). Vg1. het te Broek in Water
land gebruikelijke: Wiat heb-je een poest in je 
lijf (wat een kippedrift). 

poetel (blz. 340). Daamaast soms ook po e
m e 1. 11 Blote poemels. 

pog (blz. 340). De tweede zak met slijmig 
~ocht heet te Broek in Waterland sI iep 0 g. 
- In het mee~oud ook van blazen onder de 
ogen. 11 Hij heeft (de) poggen onder z'n ogen 
(b.v. een nierlijder). 

polder (blz. 342). - Ook de polderjongens wor
den pol der s genoemd. 11 Hè, dat was toe 
'en gedoe met die polders. 

pompen (blz. 342). - Door jongens wordt ook 
onaneren genoemd: pompen (of merg 
pompen). 

pooieren, ww. Pooien, drinken. 11 Die vent ken 
pooieren. Geloof maar dat-i ongemakkelijk 
pooiert. 

poot (blz. 343). - Men zegt ook: Maar nou 
moet ik po 0 t-a n spelen. - Samenst. SPEK

POOT. 

potjedicht, bnw. Hetz. als potdicht. 11 De deur 
was potjedicht. 

potteglouwer, znw. Iemand die iets komt af
neuzen enz. 11 Rood maar op, potteglouwers 
hebben we niet nodig. 

prak, znw. Vooral in verkl. p rak ,k i e. De 
hoeveelheid eten die op een vork kan. 11 Geef 
mijn ok 'en prakkie. - Ook voor: een lest je 
eten. 11 Zet dat maar in de kast, dan hebben 
we 'en lekker prakkie voor morgen. - Evenzo 
in Waterland. 

priegelen (I) (blz. 347). Te Broek in Waterland 
spreekt men van: ,,'t is p r ie gel f ij n", van 
iets dat zeer fijn is, en van p ri e gel go e d, 
fijngoed, b.v. k'ant. 

priester (blz. 347). Zie een zegsw. op MIN 

(aanh.). 
prol (blz. 349). Te Broek in Waterland karne

melksbrij. 
prooi, znw. Vrouwelijk schaamdeel. 11 Verrek 

meid, je prooi. 
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prook (blz. 349). Vgl. ook het woord pro k e r, 
dat te Monnikendam in ·gebruik is voor pijpe
kloker. 

proppenSChieter, znw. Ook, evenals pro p p i e
dik, als benaming van een kort, dik persoon. 

pruimetoet, znw. Een p r u i met 0 e t je ze t
ten is evenals p r u i mig zie n een klein 
mondje maken en lief kijken. 11 Al .kijk je nog 
zo pruimig (al zet je nou nog zo'n lief pruime
toetje), je krijgt niet meer. 

prutboer, znw. Hetz. als grutter (zie aId. 11, 2), 
baggerman. Zie PRUTTER. 

pruts boel, znw. Knoeiboel, onhandig of on
deugdelijk werk. 11 't Is me daar een prutsboel: 
ze denken dat ,ze 'et zonder timmerman wel 
redden kennen, maar met dat prutsen krijgen 
ze de boel nooit in elkaar. Ik heb nog nooit 
zo'n prutsboel gezien. 

R 
raam (blz. 353). Zegsw. iemand in de 

ram e n heb ben, hem doorzien, in de gaten 
hebben. - Evenzo in Watedand. 

raap (blz. 353). - Hij heeft een stuk in 
z ij n r a a p, hij is dronken. - Zie nog een 
zegsw. bij AARDAPPEL (aanh.). 

rafeling (blz. 354). Ook fig., b.v. van broers 
en zusters die tezamen oud worden, zegt men 
als er één ziek wordt: 0 jé, als er nu maar 
niet gauw een rafeling in komt. 

rammoes, znw. Onordelijke rommel, ook stnuik
gewas? Juiste bet. niet bekend. 11 (Aichter een 
huis is een bleekveld en daarachter een stukje 
grond, waar strui~en, vlierbomen enz. staan. 
Nu werd gezegd:) "Zal ik die afval maar in 
de bleek gooien?" "Wel nee, gooi 'et maar in 
de rammoes." 

ratelwagd, znw. Een wagd (zie ald.) van stijve, 
harde stof en dat dus ratelt als men het be
weegt. 

redderen ~blz. 357). Ook ri d der e n. 11 Een 
zaak alleen ridderen. - Vgl. DE JAGER, Freq. 
2,463. 

regel (blz. 359). In de bet. rij nog niet ver
ouderd. 11 De kinderen liepen netjes allemaal 
op een (of: de) regel (naast elkaar). Achter 
mekaar op 'en regeltje, net as de eenden. Berg 
jij nou dat 'goed ers op, maar niet alles deur 
mekaar gooien: zet 'et 'en 'beetje op de regel. 

renneken (blz. 361). Ook met een wagen. 11 

Wil ik je nog ers renneken? (aldus vraagt het 
ene zusje aan het ~andere, dat zij in de kinder
wagen voortduwt}.~· 

ridderen, zw. ww. Zie REDDEREN (aanh.). 
rieden (blz. 363). Het woord wordt te Broek 

in Waterland soms nog gehoord. 
riettogel (blz. 365). Te Broek in Waterland 

zegt men hie~oor ook r iet t e u geL 
rijder, znw. Koetsier. Loop maar even bij 

Bakker de rijder an om het rijtuig te bestellen. 
rijg (blz. 366). - Zegsw. een geweten met 

een rij g heb ben, ruim van geweten zijn. 
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rinkel (blz. 367). - Ook worden zul'ke rinkels 
bij hoopjes van 3 à 4 door middel van spijkers 
op verschillende plaatsen: aan de binnenzijde 
van een hoepel aangebraoht, om deze onder 
het hoepelen te laten rinkelen. 

rippie-rappie (blz. 367). - Het rijm luidt ook 
anders: Op een trippie, op een trappie, Daar 
leg ik mijn zijden lappie enz. 

rit (11) (blz. 368). Ook op de Koog bekend. 
roed (blz. 368). - Een kl a p van der 0 e d 

kr ij gen, ook vaak: gek worden. 
roei (blz. 369). 11 Van de Dam (te Zaandam) nê 

Wormerveer is een hele roei. Ik ken niet met 
je mee, want ik moet nog op de roei. - 0 p 
zij n roe i zij n, van iemand die zelden roeit. 
11 "Nou nou, is dominee zelf naar Westzaan 
'eroeid?" "Ja, mens, hij was puur zo op zijn 
roei." 

rollen (blz. 371). - GeroUen zijn, iets niet 
meer zijn. 11 "Wat nou? Is Jan metselaar? Ik 
docht dat-i bakker was?" "Welnee, hij is al 
zo lang bakker 'erollen." 

roodvonk, znw. (niet onz.). 11 'De rood~onk 
hebben. - Evenzo elders in Noord-Holl. 

Rosbeier (blz. 375). Ook als benaming voor 
een wilde jongen. 11 't Is een rosbaaier. 

rottekamer (blz. 375). Ontleend 'aan het beeld
houwwerk boven de ingang der "Desolate
boedelkamer" in het Amsterdamse stadhuis: 
koffers, papieren en boeken waar de ratten 
inkruipen, waarbij ze alles opeten en stuk
knagen (zie b.V. FOKKENS, Beschr. v. Amst. 
(aO 1662, 136). 

rouwen (H) (blz. 375). - Op de Koog wordt ge
roepen: scholen! 

ruitereren, zw. ww. Vervorming van retireren, 
(zich) terugtrekken. 

rut, bijw. Van alles af, niets meer hebbende. 11 

Vraag nou maar niet meer om een kop 
koffie; ik ,ben rut. 

ruttelen (blz. 378). Ook, evenals reu tel e n, 
in de zin van praten enz. 11 Nou, 'ehoord as 
'ehoord heb ik 'et niet, maar ik heb er wel 
wat van horen ruttelen (onbepaaM over horen 
spreken). - Ook: wroeten, morrelen. 11 Er lijkt 
wel iemand aan de deur te ruttelen; gaan ers 
kijken. Probeer jij ers of je dat slot kan om
draaien, ik heb al een tijd met de sleutel zitten 
ruttelen. 

ruttelzoodje, znw. onz. Geruttelde koffie, op
gewarmde koffie. 11 Ik hou wel van een ruttel
zoodje. 

S 
sabbelt je, znw. onz. Eindje sigaar. Zie SAB

BELEN. 

saffraan (blz. 380). - Zegsw. wat wee tee n 
boer van saffraan kauwen?, wat zou 
hij er ook van weten? Vgl. derg. uitdr. bij 
HARREBOMEE 2, 235. 

sammelaar, znw. Zie een zegsw. op TIJD. 
sas (blz. 381). - Zegsw. in zijn sas zijn, in 
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zijn schik, in zijn knollentuin wezen. 
sassen (blz. 381). Ook: spuwen (zie SAS, 2). 11 

Ze hewwe in de kerk weer ongemakkelijk op 
de grond 'esast. 

schad (blz. 383). Thans ook opgevat als schat 
en dus in het meerv. schatten. 11 Je hebbe 
mensen die ben bang voor der eigen sdhatten 
(Broek in Waterland). 

schadelijk (blz. 383). Schadelijk lachen 
betekent (althans op de Koog): lachen als een 
boer die kiespijn heeft, een goed gezicht zetten 
bij een kwaad spul. 

schaft (Hl) (blz. 383). Zie SCHOFT (aanh.). 
scharesliep (blz. 385). - Soharenslijpers wordt 

nageroepen: S k ê r e s 1 iep, v 0 r t h 0 n d! 
schavot (blz. 386). Ook een klein laag zolder

kamertje waarin men staan noch gaan kan, in 
woonhuizen, heet sc h a v 0 t j e. 11 Berg die 
rommel maar op 'et schavotje. 

scheel (II) (blz. 386). Zie nog een zegsw. op 
v ARKEN (aam.). 

scheg (blz. 387). - Viandaar: sc heg g e zak 
(skeggezak), te Broek in Waterland voor 
stukken zak, zak waarin de werklieden hun 
boterham bergen. - Te Broek in Waterland 
zegt men s keg ook voor een grote man. 11 

Wat 'en skeg! 
schelen (blz. 388). Ook: het sc h e e 1 t me 

ge e n pit (of: ge e n pet), niets. - Soms in 
de verI. tijd sterk: schol. 11 Wat schol 'et? 
(wat scheelde het?). 

schepCblz. 388). - Eertijds kreeg men op pel
molens ook wel een sc he p gort (of rijst) bij 
wijze van loon. Een middelknecht verdiende 
b.V. vijf gulden en zaterdags een schep 'gort. 
Langzamerhand is dat afgeschaft, ook omdat 
het schepje wel eens wat groot werd. 

schobberdebonk, znw. 0 p des c h 0 b b e r d e
bon k g a a n (of: 10 pen), klaplopen. 

schoffelen (blz. 393). Ook intr. Voortschuiven, 
snel voortgaan (lopen enz.), ook oneigenlijk 
van een spoortrein. 11 Hij schoffelt er flink op 
los. - Tot Zaandam blijft het sukkelen: elk 
ogenblik ophouden, maar dan kan hij (de 
trein) schoffelen. 

schoft (blz. 393). Ook sc haf t. !I "Zo zo! zo 
druk an 't werk?" "Ja, ik ben al om vier uur 
op'estaan." "Nou, dan had-jij toen ik opstond 
al 'en hiele schoft aohter de rug." - Timmer
lieden werken in de winter maar twee schoften, 
's zomers vier. 

schoot (11) (blz. 394). Een s ch oot je wit t e
b r 0 0 d heeft ook wel 10 bolt jes. 

schot (I) (blz. 396). Schertsend vraagt men ,als 
iemand besluiteloos is: "Moet je op 'et vaatje 
of moet je op 'et potje, over de wal of tegen 
'et schotje?". 

schot (IV), znw. onz. Het spit in de rug. 11 Hij 
het 'et schot. - Ook 1 end e s c hot genoemd. 

schrabber (blz. 399). In deze zin ook bekend 
te Broek in Waterland. 

schrikken (blz. 400). Ook van garnalen, als ze 
gekookt worden: een gloeiende tang in de 
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kokende pot steken, waardoor er beweging in 
het water komt en men meent dat de garnalen 
een rode kleur krijgen. 

schrimmeljeus (blz. 400). Daarnaast zegt men 
sc h r imp e I jeu s en sc h ri mp el jeu z i g. 

schrol (blz. 401). Te Broek in Waterland zegt 
men ook: Het 'kan wel wezen dat we nog een 
schrolletje winter krijgen (d.i.: een klein win
tertje). 

schrollig, bnw. Verschrompeld, van vruohten. 
Vgl. SCHROL. 

schurken (blz. 402). - Ook: sc h u r ken van 
plezier. 

secretarie, znw. onz. De onz. vorm is gebr. 11 

Je moet op 'et sekretarie wezen. 
sees, znw. A n des e e s ,g a a n, aan de haal 

gaan. 11 Hij had pas 'ezeid dat ik vort mocht 
of ik an de &ees! 

seiken (blz. 403). Op de Koog nog gewoon, en 
sterk vervoegd: seek, ''eseken. 11 Deer het me 
die vent deur zen stoel 'eseken, zo dronken 
was-i. Ik moet ers &eiken. Hij seek teugen die 
boom of er 'en diender bij sting of niet. 

singel (blz. 404). In de zin van buikgordel (van 
een paard) onzijdig. 11 Het singel omdoen. 

SintermaartenCblz 404). - Het voor zijn 
Sin ter erna art e n heb ben, gescheurd 
zijn, b.V. van een glas. 11 Men stoot een glas, 
dit scheurt, en men zegt:) Nou, die heb 'et 
voor zen Sinteremaart:en. 

slager (blz. 405). Zie een zegsw. op VRIEND 
(aanh.). 

slangkoek, znw. Koek van 1 cent, in de vorm 
van een slang. 

sleutel, znw. Ook: volksnaam voor de vruchtjes 
van de esdoorn, zolang 'ze nog 'groen zijn. 
Zodra ze verdroogd en bruin zijn geworden 
heten ze mol ent jes. 

slierle-aan-de-stok~blz. 408). Ook weIl ier i e
a n-d e-s tok of zw ier i e-a n-d e-s tok. 

slikkepot, znw. Likkepot. 11 De slikkepot va:n 
de dokter. 

slokken (blz. 410). Ook: slokjes drinken, bor
rels pakken. 1I Geloof maar dat-i aard~g slokt. 
In dieherbeJ1g wordt wat 'eslokt. 

slooien (blz. 411). Ook op de Koog gebruikelijk. 
slordevink, znw. He~z. als slordevos. 
smakwammes, znw. Hetz. als smakkerd. 
smeer ~blz. 414). Ook: slecht weer, regen enz., 

"proest". 11 Ik geloof dat we smeer krijgen. 
snap, znw. Zie een zegsw. op HAP (aanh.) 
snapje (blz. 417). 11 Hij had niet veel snappies 

(niet veel snaps). 
snarig (b,lz. 417). 11 Het is hier snarig! (gezegd 

als men in de winter op een trekhoek staat). 
snierzei (blz. 418). In Waterland zegt men 

s n i r zei t j e. 
snoeptafeltje (blz. 419). Ook: een broek met 

een klep. 
snorlie (blz. 420). Op de Koog sn 0 r rel. 
snukker (blz. 420). 11 Dat hoedje st'aat je snuk

ker (vlug, netjes; doch ook wel gekscherend 
b.V. als de hoed iemand over de oren zakt). 
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spannen (blz. 422). Zelden in het verl. deelw. 
'espanne. 11 Ik heb toch zo'n last van wind, 
mijn buik is tooh zo 'esponnen. 

spekpoot, znw. In de uitdr. met een spe k
p oot j e rij den (bij het schaatsenrijden), 
met één been steken. Oak elders in Noord
Holl. bekend. 

spijen ~blz. 424). In het deelw. ook gespegen. 11 

"Wat zien jij pips?" "Ja, ik heb me vereesd 
(te veel gegeten) en nou heb ik 'spegen." 

spikkel (blz. 425). Ook: spi k keI i n iet s 
hebben. 

spreek (blz. 427). Bvenzo te Broek in Water
land. - Ook: hij is me gien spreek waard. 

springzat, bnw. Niet voldoende verzadigd. 11 Ik 
,ging springzat van tafel. 

staan-in-de-weeg, znw. Sta-in-de-weg. 11 In de 
zomer is zo'n kaohel 'en lelijke staan-in-de
weeg. 

staarten (blz. 429). - Men zegt ook: Nou, die 
twee zallen deer wat uit- en insteerten (er 
zeer vaak komen). 

stadwagen, znw. Wagen waarmee de stadheren 
's morgens naar Zaandam werden gebracht 
om met de stoomboot (Mercurius, later Prins 
van Oranje) naar Amsterdam te varen en later 
weer van de boot terug werden gehaald 
('S morgens ± 8 en 's middags 4 uur). Sedert 
de vaart van de Alkmaar Packet en het in
wijden der spoorlijn natuurlijk in onbruik. 11 

De stadwagens zijn nog niet voorbij. 
stag (blz. 430). - Ie man d 0 ver sta a g 

s te ken, hem omver werpen, fig. hem de 
baas zijn en dat doen gevoelen. 

steek (blz. 431). - Van een "poker" zegt men: 
't Is bij hem aarve steek en een sul. 

steking, znw. Steek. ]I Ik krijg telkens van die 
stekings in mijn been (in mijn kies, enz.). -
Ook te Broek in Waterland gebruikelijk. 

stelen (blz. 434). Ook in verl. tijd stool. 11 Zo, 
is-i nou op'epakt? Nou, toe-i bij zen eerste 
baas was .stool-i al. Jongen pas toch ,goed op, 
want as Ik wist dat je stole, dan zag ik je 
liever nê 'et kerkhof toe dragen. 

stelstok (blz. 434). Ook: 't Is net zo'n Oot je 
St els tok. 

stennen (blz. 435). Ook het verl. deelw. is nog 
in gebruik. 11 Nou, hou je nou maar niet beter 
as je benne, want je heb de hele dag 'estend 
van belang. - Zegsw. hij st ent ase e n 
poe p die gor tee t; evenzo vaak: h ij 
zucht i.p.v. stent. 

stiechten (blz. 436). Men zegt op de Koog 
stiegell, stiegde, 'estiegd. 1I Hij most straatJ.. 
vegen en dat stiegde hem niet. We waren op 
de bruiloft en toe begonnen er 'en paar wat 
vrolijk te worden; en toe is-i vort'egaan: ik 
denk dat dat 'em niet 'estiegd heb. As-i komt 
moet-i eerst zen werk ofmaken en dan mag-i 
na de kermis: dat zal hem wel niet erg 
stiegen, maar 'et moet toch beuren. 

stiekem (blz. 436). Ook zegt men st i e k tem. 
stod (blz. 438). Te Broek in Waterland in verkl. 
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s tod jes, kleine slijmpjes. 11 Moeder geeft 
stodjes op. 

stoeien, 'ZJW. ww. Zie de wdbb. - Met iet s 
te s toe i e n heb ben, er last mee hebben, 
ermee sukkelen. 11 Hij is niet sterk, hij heeft 
altijd te stoeien met zijn gezondheid. 

stoot (blz. 442). - Een st oot je, een poosje. 
11 "Doet je arm pijn?" "Nee, het is nou weer 
beter, maar ~oor 'en stootje had ik erge pijn." 
Het was er gezellig op die bruiloft maar voor 
een stootje docht ik: nou, 'et wordt de dood in 
de pot. - Evenzo te Broek in Waterland. 

stremmen (blz. 444) Het verl. deelw. 'estromme 
is ook in Wiaterland gebruikelijk. 

stroffelen (blz. 445). Daarvoor zegt men te 
Broek in Waterland s t r u i fel e n. 

stukkedief ('blz. 449). I1 Zeg maar stukkedief, 
dan vloek je niet (als antwoord op het verhaal 
van een ander over geleden onrecht). 

stut Cblz. 450). Ook: de 'heleboel stond op 
stutten toen ik ankwam. 

sul, znw. Zie een zegsw. op STEEK (aanh.). 
summelaar, znw. Zie een zegsw. op TIJD 

(aan'h.). 

T 
test (blz. 457). - Als iemand ziek is of als een 

pot of pan gescheurd is, zegt men: die heb 'et 
voor zen test. 

teutgat, znw. Teut, teutkous. \ligl. in dezelfde 
zin te Broek in Waterland t u n tel kon t. 

thuishaalder (blz. 458). - Van een man die 
niet veel te zeggen heeft, zegt men: hij wordt 
er ook gebruikt voor thuishaalder. 

thuishalen, zw. ww. Ook: inpalmen, inrekenen 
11 (A. heeft met dobbelen f 1000 verloren en 
een hypotheek op zijn huis genomen bij make
laar B.) Nou en die het hem toe verder 
thuis'ehaald (hem door hoge rente zijn verder 
kapitaal afhandig gemaakt). 

tijd (blz. 458). - Zegsw. de tij d wa c h t 
geen sammelaars (of summelaars). 

titten (blz. 460). - Ook: borrels drinken. I1 

Nou, die kerel ken Jekker titten. 
tjuinderen (blz. 461). -.Te Broek in Waterland 

zegt men in dè2ielfde zin j u i n enen g e
j u i n. II Hè, wat juinen die jongens. Dat 
gejuin verveelt me. 

toeturven, zw. ww. Toedoen, doorzetten. 11 Hij 
turft maar toe. 

tok (lIl), zw. Geslacht, ras. Zie de wdbb. op 
tuk. 11 Hij is van 'en goed tok (van een goed 
ras). 

tokkelen, zw. ww. Zie de wd\)b. - Ook va:n de 
zenuwen in slechte kiezen: kloppen. 11 Ik heb 
geen kiespijn, maar 'et tokkelt zo'n beetje. 

ton (blz. 464). - Een ton net j e-e v e n
ron d, benaming voor een dik vrouwspersoon. 
Evenzo spreekt men te Broek in Waterland 
van een ton ne j e-r 0 n d. 

toon (blz. 465). - (Als iemand op de tenen ge
trapt wordt zegt hij schertsend:) Ik heb geen 

stad - verhekken 

are tonen in de kast, deuze benne m'n enige! 
touw (blz. 465). - Zegsw. aan het lange 

t 0 u w t jet rek ken, teuten, niet voort
maken; vgI. iets op sleeptouw houden. 

trekgat (blz. 466). Ook wel oneigenlijk voor 
andere open sloppen. 11 Bij de molens op 'et 
Wormerveerder dijkie zijn 'et ~an die lelijke 
trekgaten. 

trekken (blz. 466). Zie een zegsw. op TOUW 

(aanh.). 
trens (blz. 466). Daarnaast ook d ren s. 
trog (blz. 467). Scheldrijm als boeren aan het 

arren zijn: "Och, wat staat dat log: drie 
boeren in een trog". 

tuig, znw. Vgl. VERZUIPERSTUIGJE (aanh.). 
tuit (II)(blz. 468). V.gl. TUUTJESMELK (aaOO.). 
tuiten (blz. 468). Naast tut e n zegt men ook 

tut ere n. 11 Welk oor tutert? 
turven (blz. 469). Ook slaan, ranselen, in de 

uitdr. "hij turft er maar op" en derg. - Vgl. 
ook de samenst. TOETURVEN (aanh.). 

tuteren, zw. ww. Zie TUITEN (aanh.). 
tuutjesmelk, znw. Haverdegortemelk enz. Vigl. 

bij TUIT (H). 

U 
uitkuren, zw. WW. Uitvoeren, uithalen, wel een 

af!. vank u u r, gril, streek. 11 Wat heb-i nou 
weer uit'ekuurd. Gaan ers kijken wat Piet uit
kuurt, ik denk dat-i weer kaUekwaad doet. 
Wat zouwe die kwajongens nou weer uit
kuren? 

uitleren (blz. 474). - Ook: ,Is alles nou op? 
da~'s ook gauw uit'eleerd. 

uitslaan (blz. 475). Ook bij verkopingen. 11 Op 
hoeveul is dat uit'eslagen? 

ut-re-m-i-fa-sol (blz. 476). Vgl. bij 17de eeuwse 
schrijvers: u i t zij n fa sol zij n (STOETT in 
Noord en Zuid XXIII (1900), 315 vlg.). 

V 
vak, znw. Zie een regsw. op METSELAAR (aanh.). 
varken (blz. 480). - Zegsw. hij sta a top 

z ij n fat s 0 e n als een s c h e e I var ken 
o pz ij n g e zie h t, sohertsend geregd als 
iemand zijn fatsoen wil bewaren. 

verblikken (blz. 485). Ook van gekleurd .goed. 
I! Wat is dat boezel (die jurk enz.) verblikt. 

verdiverteren, zw. ww. Diverteren. 11 Wel te 
verdiverteren samen! 

verdoen (blz. 485). - Tot zij n ver doe n 
heb ben, vg!. bij BEDOENING (aanh.). 

vergloeien, zw. ww. Als basterdvloek: iets 
ver·g I 0 e i e n, ervoor bedanken het te doen. 
11 Dat vergloei ik. I'k zei dat hij het doen 
moest, maar dat vergloeide hij. 

vergooien (blz. 486). - Van koeien. Het jong 
te vroeg uitwerpen. I1 De koe heb z'n kalf 
vergooid. 

verhekken (blz. 486). Ook, van molens: de 
roeden andere hekkens geven. 
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verhikken ~blz. 486). 11 Hij verhikte noch ver
schrikte toen-i me zag. 

verknuffelen, wederk. ww. Zich verkneuteren. 
11 Ik zat me te verlmuffelen van plezier. 

verkouwenis (blz. 488). Vgl. WATERVERKOUWE

NIS (aanh.). 
verleden. - Hij wil wel, maar -als het verleden 

is dan het hij niks gedaan. 
verneren, zw. ww. Iets niet goed kun

ne n ver n ere n, verduwen, verdragen. 11 Ik 
lust zo graag kool, maar kan 'et niet goed 
verneren. Nee, koopman, al die turf moet ik 
niet hebben: zoveel ken ik niet vemeren. -
Evenzo in Waterland. 

vers (blz. 490). 11 Hij heb altijd wat vars, dan 
stinkt 'et niet. 

verscheel, znw. onz. Verschil. 11 Nou, dat is een 
heel verscheel. Da's ook een groot verscheel. 
- Ook te Broek in Waterland. 

verschoppen {blz. 490). let s ver s c h 0 p
pen, het vertrappen, verpotten, niet willen 
doen. 11 Dat verschop ik. 

verstand (blz. 490). - Ver sta n d mak e n 
gesohiedt ook bij andere raadspelletjes. B.v. 
iemand geeft op een gehuwd paar. Die het 
raden moet is buiten de kamer. Is hij gereed 
dan komt hij weer binnen en zijn mede
plichtige vraagt: Is het A. met zijn vrouw? 
Is het B. met -zijn vrouw? enz. Tenslotte 
noemt hij een weduwe, of een weduwnaar, een 
oude vrijer of vrijster. Heeft hij die genoemd, 
dan laat hij het opgegeven paar voLgen, dat de 
ander dan Iicht kan raden. - Of men raadt 
huisraad. Alsdan laat men het bedoelde voor
werp volgen op een ding met vier poten: is 
het een tafel? Nee. Is het een klok? Ja. 

verweerd (blz. 491). - E-r verweerd uit
zie n, een ontdaan, venmoeid voorkomen heb
ben. 11 Wat zie jij er verweerd uit. 

verwin, znw. onz. Gewin, vooruitgang, vorde
ring. 11 Dokter zeit dat hij beter wordt, maar 
ik zie nog geen verwin. Dat huis schiet ook 
niet erg op: ik loop er elke dag voor1bij, maar 
ik ken geen verwin zien. Er is niet veel verwin 
bij die zaak: 't blijft alles bij 'et oude. 

verzuiperstuigje, znw. onz. Een t'-!1ig dat niet 
deugt en waarmee het schip dus naar de 
kelder gaat, veelal fig. in toepassing op iets 
dat niet goed gaat,. een zaak die misloopt. 11 

Ieder ken wel zien dat 'et 'en verzuiperstuichie 
is. 

vest (blz. 491). Vgl. een zegsw. op KWADDEN 
(aaOO.). 

viezerd, znw. Hetz. als viezik. 
vlienen (blz. 497). 11 "Toe, loop hard." "Ja 

moeder, ik vlien aL" 
vluus (blz. 500). Vg1.k a lf s v I u u s bij LICHT 

(11) (aanh.). 
voorloop (blz. 503). - Ook: de mensen die bij 

het uitgaan der kerk vooraanlopen, t.W. zij 
die de kerk voor het nagezang verlaten. 

vriend (blz. 505). Zegsw. kom h ier, mij n 
vriendelijke vriend, zei de slager 
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e n met een s nee d h ij het bok j ede 
h a I s a f (gezegd als iemand vriendelijk is 
met bijbedoelingen). - Vgl. bij HARREBOMEE, 1, 
112b: "Dag vriendelijke vriend, zei Jan Dirk
sen tegen zijn buIhond". 

vriendemaal (blz. 505). Als een kind over het 
eten klaagt liegt vader schertsend: 't Is ook 
gien bruiloft, 't is maar een vrindemeeItje. 

vrijigheid (blz. 505). 11 Dat hek moet dicht; ik 
zeg maar: "ieder zijn vrijigheid". - Ook: hier 
gezeid in vrijigheid, ik vertrouw hem niet. 

vroegertje (blz. 506). Daartegenover staat: een 
I at e r t j e. 11 Dat zal een latertje worden (het 
zal laat worden eer het gedaan is). 

Vroon. Verkorting van de vrouwennaam Vero
nica. 

Vrouweverdriet {blz. 506). Volgens een omstr. 
1820 geboren vrouw uit Westzaan zou daar 
tier plaatse een bij de vrouwen beruchte her
berg hebben gestaan. 

vuilendig, bijw. Vuilaardig, kwaadaardig. 11 Hij 
ken zo vuilendig iets zeggen. Vuilendig 
knoeien. - Evenzo in Waterland. 

W 
waarachtig. Daarvoor va&k: w á ra c h i e s, 

w ;} r ach i e s. 11 Is 'et waarachies waar? 
waars (blz. 510). Ook wel: u i t 'e n wa ars. 
wagd (blz. 510). V-gI. de samenst. RATELWAGD 

(aanh.). 
wak (I) (blz. 510). Te Broek in Waterland 

spree-kt men van w rak. 11 Het ijs zit vol 
wrakken. 

wanigheid, znw. Smerigheid; zie WAAN (I), 2. 11 

Ik hou niet van die wanigheid. 
warmoes (blz. 513). Zegsw. k 0 0 I is k 0 s ten 

war moe sis e ten, dat sta a tin d e 
bijbel geschreven (t.w. het woordje 
dat). Alleen de eerste helft wordt door 
HARREBOMEE vermeld. 

wassen (blz. 515). - Als een jongen roept: 
"Mioeder, moeder, me pet (bal enz.) leit in de 
goot!", zegt moeder: ,Al is 'et wassen je ver
boden, daarom 'et Iclimmen niet " (d.i. dus: 
haal hem er zelt maar uit; eigenliJk: je kunt 
wel niet maken dat je groeit en er zo bij kunt 
komen, maar daarom kun je toch wel op een 
ladder ot een stoel klimmen). 

water (blz. 515). - Vgl. kwaad water op 
KWAAD (aanh.). 

waterblad, znw. onz. Zekere plant. Weegbree, 
lat. Plantago major. 11 As een konijn water
bladen eet wordt 'et waterzuchtig. 

waterverkouwenis, znw. Verkoudheid waarbij 
het water liit ogen en neus loopt. 

watjekauw, znw. Slag, opstopper. 11 Ik gaf hem 
een watjekauw dat hij de grond 21ocht. - Ook 
elders in de volkstaal (MOLEMA, VAN DALE). 

weerdeger (blz. 519). Ook te Broek in Water
land, daarnaast soms weerdegener. 

weerhaak, znw. Eertijds werden haken en ogen 
genoemd hak ene n wee r hak e n. 11 Kind, 
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haal eens vier duiten haken en weerhaken. 
weg (I) (blz. 520). Vgl. STAAN-IN-DE-WEEG 

(aanh.). 
weg (11) (blz. 520). 11 Ze komme weg en weer 

vandaan (overal vandaan). 
wegen, st. ww. Ook woeg, 'ewoege. 11 Hij woeg 

(naast woog) zeuven pond. Ze woegen nag 
'gien dertien. Hoeveul zou-i 'ewoegen hebben? 

wei (blz. 521). Zegsw. boer heb je wai
dor s t? (als iets le~ker smaakt). 

wellig (blz. 522). - Nou is het wellig, nu 
is het genoeg. 11 (Kinderen spelen en zijn 
lastig, eindelijk gooit één de melkkan om, 
waarop moeder regt:) Nou is het wellig, dunkt 
me en nou moest jullie maar gaan. 

wen (lIl), znw. Zie de wdbb. - Ook: steenpuist. 
- Evenzo te Broek in Waterland. 

wensen (blz. 522). Ook de verl. tijd wons is in 
gebruik. 

weren (blz. 522). Ook wel in de sarrrenst. 
mee w ere n. 11 As 'et nou maar 'en beetje 
wil meeweren (het weer wil meewerken). 

wiering (blz. 525). 11 Het land staat op wierings. 
- Evenzo in Waterland. 

wiezei (blz. 525). Verbastering van de bena
ming 1 0 u i sen, in de 18de eeuw gebr. voor 
speelpenningen; naar het portret van Louis 
XIV en XV, dat op vele dezer koperen pen
ningen voorkwam. 

wi I, znw. - In de wil zij n, willens ZÜn, van 
plan zÜn. 11 Ik was net in de wil om na je toe 
te kommen en nou kom jij zelf. - Ook: iet s 
in de w i I heb ben, in de zin hebben. 11 As-i 
'et niet in de wil heb, dan beurt 'et ook niet. 

windzak, znw. In de zegsw. de win d zak is 
los, gezegd als het stormt. - Vgl. het bij.ge
loof dat men van heksen gunstige zeilwind 
kon kopen, die in een zak geborgen was die 
men 'geheel of gedeeltelijk losknoopte, naar
mate men veel of weinig wind wenste (zie 
DE VOOYS in Ned. Arch. v. Kerkgesch. I 
(1902), 372 (= overdr. blz. 16). De zegsw. 
ontbreekt bij HARREBOMEE. 

winter (blz. 528). Zie een zegsw. op INPIKKEN. 

witgeld,znw. onz. ,~klemtoon op wit). Zilver
geld. Schertsend zegt de arbeider zaterdags
avonds: Nul ik hou het witgeld, de centen zijn 
voor moeder. 

weerhaak - zwindelen 

wrokken (blz. 532). In de opgeg. bet. ook van 
mensen gezegd (de Koog). 

wulfregenbak (blz. 533). Ook bepaaldelijk een 
bak met een verwulf. 

wuuk (blz. 533). 2) 11 Hij is lillik in zijn wuuk 
'eschoten. 

Z 
zaad (11) (blz. 534). 11 Ik heb er het zaad van 

gegeten. 
zacht (blz. 537). Zegsw. het is zo z ac h tas 

I mme t j e a n der b u i kie, gezegd van 
iets dat zeer zacht is. 

zagen, zw. ww. Zeer oneigenlijk ook voor 
harmonica spelen. 11 Hij zit weer te zagen. 

zat Cblz. 538). - V'gl. SPRINGZAT (aanh.). 
zeet (I) (blz. 539). Ook: een eet i eis een 

zee t j e wa a r d, als men eten wil, mag men 
er wel voor gaan zitten. 

zen (blz. 540). Te Broek in Waterland zegt men 
zei n. 

zevengetij, znw. Zekere plant; zie op BLOEM 

(aanh.). 
ziften, zw. ww. Ook: tochten, trekken. 11 Wat 

zift 'et hier. 'Et ziftte langs de vloer. 
zijd (I) ~blz. 543). Ook: een zij d spe k. 
zoek (blz. 545). Ook: 0 p me (j e enz.) zoek 

g a a n. 11 Je mag wel ers op je zoek gaan. We 
gonge op onze zoek. 

zoeken (blz. 545). Zie een zegs'w. op KRUIN 

(aanh.). 
zoet (blz. 545). 't Is een hal v e z 0 e t e, hü 

is dom, onwüs (woordspeling met zot?). -
Een zoete, een idioot. - Iemand voor 
't zo e t j e hou den, voor de gek houden. 

zoeterd, znw. In de uitdr. het g a a t wee r 
n a de zo e ter d toe, het aangename jaar
getijde nadert, het loopt naar de zomer. 

zond, bnw. Gezond. Alleen in het rijmpje: 
"Niet ziek, niet zond, niet al te pront". - Ook 
Mnl. s 0 n t. 

zonder, voorz. Dikwijls wordt er met voor
gevoegd. 11 Ik drink koffie met zonder suiker. 
Hé, loop je nou met zonder mantel? - Evenzo 
in Waterland. 

zwei, znw. Zie ZWAAI. 

zwindelen, zw. ww. Zwendelen, zwendel be
drÜven. 





Aanhangsel 2 

K. WOUDT 

Uitbreiding 
van het Zaans Idioticon 

INLEIDING 

Een aantal niet door Dr. Boekenoogen vermelde woorden en uitdrukkingen is in 
dit aanhangsel verzameld. Getracht is om bij woordverklaring en voorbeelden 
zoveel mogelijk de auteur na te volgen. 
In de schrijfwijze der voorbeelden (niet van de trefwoorden) is echter geprobeerd 
om de meest gangbare uitspraak weer te geven; daarmee wordt afgeweken van de 
door Dr. Boekenoogen gevolgde en in zijn Voorbericht verantwoorde regel. Men 
realisere zich dat het volgende aanhangsel geen wetenschappelijke pretentie heeft en 
ook niet die schijn wil wekken. Daardoor achtte ik mij ook niet gebonden aan de 
weloverwogen, op wetenschappelijke grond rustende keuze om "de uiterlijke bewer
king der stof in een Nederlands gewaad te steken". Even weloverwogen was mijn 
besluit om de uitwerking min of meer fonetisch weer te geven. De specifieke klank 
van het Zaans is inmiddels verdwenen, door de door mij gevolgde schrijfwijze is 
althans een poging gedaan om aan te geven hoe het dialect klonk. En dat niet alleen. 
Wanneer men het Zaans gevoelsmatig tracht te karakteriseren, dan dient men te 
wijzen op de "directheid", die elders grofheid zou heten, men nam geen blad voor 
de mond; verder is opvallend de grote speelsheid die blijkt uit zegswijzen en uit
drukkingen: men mag de vorige generaties Zaankanters in geen geval fantasie en 
humor ontzeggen; tenslotte, daarmee waarschijnlijk wel samenhangend, dringt zich 
op het ontbreken van gewichtigheid en dikdoenerij. Welnu, in de volgende "uit
breiding" heb ik geprobeerd hier en daar althans iets van deze "sfeer" terug te 
brengen. En daarbij kon een weergave van de uitspraak m.i. niet worden gemist, 
men moet de taal bij het lezen a.h.w. "horen". Volstrekt consequent kon ik 
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daarmee niet zijn. Zo geef ik, in navolging van Boekenoogen, het lidwoord he~ 
steeds weer als 'et, een als 'en, terwijl de toonloze e bedoeld is. Verder noteer ik 
voor de bezittelijke voornaamwoorden mijn en zijn steeds m'n en z'n, terwijl de n 
daarin bijna nooit gehoord werd en de notering dus me en ze zou moeten zijn. 
Een ander voorbeeld: de vorm me voor we, wij (me gane i.p.v. wij gaan) is soms 
wel, maar in andere gevallen niet geschreven, hetgeen overigens min of meer in 
overeenstemming is met het wisselende, m.i. vrij toevallige gebruik van deze vorm. 
Zo zijn er mogelijk meer inconsequenties aan te wijzen, inconsequenties die men 
echter ook aantreft bij de door Dr. Boekenoogen gekozen schrijfwijze. 
Nogmaals: dit aanhangsel heeft geen wetenschappelijke pretentie. Bronnenstudie of 
vergelijking met andere streektalen bleef achterwege. Dankzij een aantal infor
manten (waarvan dankbaar met name worden genoemd mevrouw G. FRAAIJ-KARTEN, 

K. LANDSMAN en "Hain de Molenaar" T. STELDER) kreeg de navolgende opsomming 
van woorden en uitdrukkingen een aanzienlijk grotere omvang dan werd ver
wacht. In gevallen dat de informatie tot één bron beperkt bleef zijn de betreffende 
woorden met restrictie vermeld. 
Dank past aan mevrouw DR. JO DAAN, die de samenstelling van het aanhangsel met 
haar kennis en raadgevingen begeleidde, terwijl haar enthousiasme een weldadige 
stimulans betekende. 
Tenslotte zij vermeld dat waar wordt verwezen naar VAN DALE is bedoeld het 
Van DaZe Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (uitg. Martinus Nijhoff, 
1961), waarmee alle trefwoorden werden vergeleken. Verder wordt een aantal 
malen gerefereerd aan G. HUSSLAGE: Windmolens (uitg. Heijnis, z.j.) en p. BOORSMA: 

Het molenleven en onze taal (Dagblad De Zaanlander, 1941); aan de toneelschets 
van w. SMIT: Theetaid in de haremakerai werden een aantal toepassingen ontleend. 

Zaandijk, 1971. 
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A 
aaien, zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. 't 1 s 

a a i e n 0 f k r a b ben, ter aanduiding van 
verliefde jongelui, die immers vaak beurtelings 
ruzie maken en weer vrede sluiten. 

aal (blz. 1). Zegsw. Ik heb liever eel as 
A a 1, oorspr. waarschijnlijk wel gezegd van 
een vrouw die Aal heette, maar later ook in 
ruimere zin gebezigd en dan in de betekenis 
ik ben niet gesteld op die vrouw(en), geef mij 
maar vis. 

Aal, vrouwennaam. Zie een zegsw. op aal 
(aanh.). 

aan (blz. 2), bijw. Uitdr. er mee a n zij n, 
er verlegen mee zijn. 11 Maid, je hoeve me gien 
bloeme te geve, deer ben ik gewoon mee an. 

aanbelangen, zw. ww. Betreffen. Vooral in de 
uitdr. Wat da,t anbelangt, wat dat be
treft. Algemeen gebruikelijk, zie VAN DALE. 

aanbrenger, znw. m. Verklikker. In de uitdr. 
hetontbreektdescboutnooitaan 
a a n b ren g ers, de overheid komt alles wel 
te weten, gezegd wanneer men van een 
nieuwtje op de hoogte is. 11 "Hoe ben jai dat 
te wete 'ekomme?" "Dat is main gehaim, 'et 
ontbreekt de skout omrners nooit an an
brengers." 

aanbrengertje, znw. onz. Weidemolentje, pet
molentje. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

aandrager (uitspr. andrager, daarnaast andreger), 
znw. m. In de bouw: opperman, degene die de 
stenen aandraagt. Uitdr. zw e ,t e n als een 
a a n dra g e r, hevig transpireren. 11 Je moete 
je niet zo drok (druk) make, je zwete as 'en 
andreger. Ook elders gebruikelij.k, zie VAN 

DALE. 
aangaan, st. ww. Uit<drukking van dat a a n

g a a n d e, wat dat betreft. Ws. verbastering 
van wat dat aangaat. 

aangestipt, bijw. Boos, nijdig. 11 Hai is gauw 
an'estipt. 

aangooien, zw. ww. Alleen in de uitdr. erg e n s 
mee aangegooid (an'agooid) zijn, ver
legen met iets zijn. De burrie (burgemeester) 
nam ze hoed voor me of, i'k was d'r helegaar 
mee an'egooid. 

aanhang, znw. m. Familie. Meestal onvriende
lijk bedoeld. 11 Hai is d'r ok weer mil z'n 
anhang. Nou, hai is gien kwaaie kirrel, maar 
ze femielje ken ik wel skietel 

aanhangen, st. ww. Vuil aannemen, spoedig vuil 
worden. 11 Me hewwe verlede jaar nag 'eskil
derd, maar de vorf hangt zo an dat 'et er nou 
'al helegaar groezeleg oitziet. Ook elders ,gebr. 
Zie VAN DALE. 

aanhelen, zw. ww. Dichtmaken van een kier in 
slordig of niet sluitend werk, gezegd door 
timmerlui. Soms wordt ook gezegd AAN

HOUDEN. 
aanhouden (blz. 2). Zie AANHELEN. 

aanhouder (anhouwer), znw. m. In korenmolens, 
gewicht je ter regeling van de aanslag van de 
schoen. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

aaien - aarf 

aanklamper, znw. m. Opdringerig persoon, ook 
iemand die van alles het naadje van de kous 
wil weten. 11 Deer kO!ll1t die anklamper ok 
weer, zeg maar dat ik niet tois ben. 

aankneppelen, zw. ww. Vermeerderen, oplopen 
(van geld). Alleen in de uitdr. Dat k n e p
pelt (a a r d i g) a n, dat is (of wordt) een 
heel bedrag. 11 Wullem heb al honderd gulde 
op z'n spaarboekie, mit de rente d'rbai knep
pelt dat aardig an. As je een paar weke bai 
de kroienier op de lat skraive lete, den ver
skiet je d'rvan hoe dat ankneppelt. 

aankwakken, zw. ww. Ruw, onnauwkeurig wer
ken (b.v. bij timmerwerk). 11 As je ziene hoe 
ze teugeswoordig hoize bouwe, ze kwakke 
maar een bietje an. 

aanlandig, bnw.Oorspr. en elders naar het land 
toewaaiend, van de wind. Zie VAN DALE. In 
de Zaanstreek is de bet. verruimd tot naar ons 
toewaaiend, ons in het gezicht waaiend. 11 Mit 
die anlandege wind beginne m'n oge te trane. 
Zie AFLANDIG. 

aanpiesen, zw. ww. Aanzetten tot meer tempo, 
bij het werk. 

aanpieser, znw. m. Werkgever of chef die hoge 
prestaties eist. 11 Onze baas is zoiver 'en 
anpieser, je kenne niet effe op je krent zitte 
of hai begint al te skettere. 

aanpoken (anpoke), zw. ww. Opschieten, haast 
maken, hard doorwerken. 11 We magge wel 
anpoke om voor donkers 'klaar te komme. -
Is aanpoken een verbastering van het alg. ge
bruikeliJke a anp 0 ten? 

aanstonds, bijw. Zie ANSES (aanh.). 
aantuten, zw. ww. Aanwijzingen geven tot 

nauwkeurig werken. 11 As je zo slof bezig 
blaive, moet ik aldeur antute, kaik nou oit. 

aanVliegen, st. ww. - 1) Gemakkelijk, moeite
loos leren. Vnl. in de uitdr. het v I i egt 
hem n iet a a n, hü moet hard studeren. 
2) In de uitdr. het v li egt me a a n, zo 
ontsteld of verrast zijn dat het bloed naar het 
hoofd stijgt, plotseling blozen. 

aanwenst, znw. vr. Aanwensel. Zie VAN DALE, 

die het woord als verouderd vermeldt. 
aap, znw. m. In de uitdr. apen takken (of 

ti kk e n) om aan te duiden dat men op een 
vraag het antwoord schuldrg moet blijven. 
Letterlij.k betekent de uitdr. krügertje spelen 
met apen. 11 Waar is Jan? Weet ik 'et, 't bos 
in, ape takke. - Zie AAPJE (aam.). 

aapje (apie), znw. onz. Pauze, korte rusttijd ter 
onderbreking van het werk. 11 Me zelle effies 
een apie pikke. 

aardappel (blz. 3). Uitspr. ook erapal. Uitdr. 
een a a r d a p pel in dek 0 u s, een gat in 
de kous (alleen op de hiel). 11 Lilleke grote 
debber, loop niet zo te sloffe, anses (aan
stonds) kraig je weer erepels in je kouse. 

aart (blz. 3). Uitdr. A a r vee ent mi t 'e n 
v u u r s tie n, een habbekrats, een luttel be
drag. - Aarve man en (of met) 'en 
pee r dek 0 p, slechts enkele mensen. 11 's Eves 



aarf - alderlangst 

Iken je bai ons op 'et dorrep temet een kenon 
ofskiete, d'r loopt aarve man mit 'en peerde
kop. 

aars (blz. 3). Zegsw. a á r som as K e e s 
Jo'O r dan s t, de andere kant op, in tegen
gestelde draairichting. 

acht, znw. Betekenis onduidelijk, ws. kaars. 
Alleen in de uitdr. i e man d b ij li c h ten 
met de lange acht, iemand de waarheid 
vertellen, zeggen waar het op staat. I1 Je moete 
van der hummes es baiIicihte mit de lange 
acht. 

achterdeur, znw. m. Zie de wdbb. Uitdr. dat 
i s d e ach ter d e u r u i t, dat is geld weg
gooien, zinloos besteden. 

achterkousig, bnw. en bijw. Argwanend, wan
trouwig. I1 Ajje zo achterkouseg tenge je gelant 
(galant, vrijer) blaive, den zeI 'et mit je ver
kering wel gauw op 'en ofsnaier lope. 

achterloop, znw. De aanvoerzijde van het 
water, bij watermolens. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

achterom, bijw. Zegsw. ach ter 0 mwo 0 n t 
g een v 0 I k, als het voor het oog maar netjes 
is, de rest komt er niet op aan. 11 Dut jaar 
geef ik me kamer gien grote beurt, achterom 
woont gien vollek. 

achterspeen, (achtiJrspien), znw. vr. De laatste 
speen, tepel (van een zoogdier, b.V. hond of 
varken). Uitdr. aan de achterspeen 
1 i g gen, te laat komen, ook in het leven 
tekort gedaan worden. 11 J ai zelle altaid wel 
'en skrokie blaive, je legge je hele leve al an 
de achterspien. 

achtkant (blz. 5). Uitdr. een ach t kan t e 
o I i e mol e n. een dikke, zware vrouw. 

afbeulen (ofbeuliJ), zw. ww. Zie VAN DALE. Ook: 
slijten, verslijten, van stof. 11 Dat goed is niet 
of te beuie. D'r is gien ofbeule an. 

afboezelen, zw. ww. Afspoelen. 11 Goed je 
bande wasse voor je an tafel gane. En niet 
allieneg maar een bietje ofboezele, maar 
skrobbe! 

afgeluizig (ofge1oiziJg), bnw. en bijw. In hevige 
mate, heel erg. Minder gebr. dan afgerazend, 
zie aId. (aanh.). De soms gehoorde v'Orm 
afgeluizend is ws. onder invloed van af g e
r az end ontstaan. 

afgepijgerd (ofgepaigerd), bijw. Zeer vermoeid. 
Zie AFPIJGEREN. 

afgerazend, bnw. en bijw., versterkingswoord. 
In hevige mate, heel erg. 11 Me waif is afge
razend gnap op d'r spulle. Kaik es wet een 
ofgerazend Ilillike maid. Ook elders 'gebrui
kcelijk. Zie VAN DALE. 

afgooien, zw. ww. Zie een uitdr. op PAN (aanh.). 
afhouder, znw. m. Gewicht je ter regeling van 

de aanslag van de schoen, in korenmolens. 
Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

afkomen (àfkomme), st. ww. Aflopen, tot resul
taat komen. 11 Dat kèn niet goed ofkomme. 

aflandig, bnw.Oorspr. en elders van het land 
afwaaiend, van de wind. Zie VAN DALE. In de 
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Zaanstreek .verruimd tot van ons afwaaiend, 
in de rug waaiend. Zie AANLANDIG. 

aflikken, zw. ww. Zegsw. Ni e t je b 0 r d 0 f
I i k k e, dat doe n de We s sa n e r d i a
'kene ok. 

afloper (blz. 7). - c) In verfmolens. De ver
zamelbak waarin het vermalen goed bijeen 
wordt gestreken. Zie HUSSLAGE, Windmolens. -
d) Ook: scheefgesneden boterham, plak koek 
e.d. 11 Wet snai jai 'en oflopers, perbeer ze 
'en bietje gnapper te kraige. - In dezelfde be
tekenis KOPSCHAAL, zie aldaar (aanh.). Vgl. 
P. BOORSMA: Het molenleven en onze taal. 

afmaken, zw. ww. Voortmaken, zich haasten. 11 

'Et is bai vaive, je magge wel ofmake. -
Zegsw. Ofmake deer komme dooie 
van, haastige spoed is zelden goed. 

afpijgeren (àfpaigere), zw. ww. Afmatten, hevig 
vermoeien. 11 Je moete die hond niet zo of
paigere, hoor 'm es haige! - Vooral in het 
verI. deelw. a f cg e p ij ge r d. Zie ook PIJGER 
(blz. 331). 

afsnijder (àfsnaier), znw. m. Alleen in de uitdr. 
H e ~ loop top een af snij der, het is 
bijna afgelopen. 11 Moet je nag nee de kerre
mes? Den mag je wel ofmake, hai loopt op 
een ofsnaier. 

afspuien (ofspoie), zw. ww. Fig. Zijn gemoed 
luchten. 11 Ik ben puur op me roiker dat ik es 
lekker ofspoie kon. 

afstampen, zw. ww. Een taak voleindigen of 
afmaken. 11 We zelle 'et lessie effe ofstampe. 
- Ook in verschillende verwante betekenissen: 
W est a m pen het h ier m a a raf, wij 
blijven hier, wij gaan niet mee. - Erg e n S 
opa f sta m pen, ergens naar toegaan, een 
tocht aanvaarden. Gegevens ontleend aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. 

afstouwen (ofstouwe), zw. ww. Treffen. :: Je 
stouwe een mooi daggie of, je hebt een mooie 
dag, mooi weer, getroffen. 

afzaagend (ofzaagènd), znw. onz. Stuk plank, 
afkomstig van het ondereinde ener gezaagde 
balk. In veJ1kl. af z a a 'g è n d je, sigarenpeuk, 
grotendeels opgerookte, uitgedoofde sigaar. 
Zie P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. 

akker (blz. 8). Uitdr. 0 p zij n I a a t s t e 
a k k e rio pen, aan het einde van zijn krach
ten zijn, ook niet meer lang te leven hebben. 

11 Ik zag gustere Jan de Gortzak nag, die 
loopt ok op z'n leste akker. - Zie VAN DALE, 
die in dezelfde zin vermeldt: hij is aan het 
einde van de akker. 

alaangaande (al'angaande), bijw. Telkens, bij 
herhaling. Zie alaan (blz. 8). 

alderhands, bijw. Van allerhande soort, van 
allerlei. Hetzelfde als alshands, zie ZVT 
blz. 9. 11 'Et is deer 'en alderhands zoodje. 

alderkwaadst, bijw. Als het niet anders kan, bij 
uiterste noodzaak. 11 Alderkwaadst doen ik et 
zo maar. 

alderlangst, bijw. Lui uitgestrekt. 11 Je hange 
aldeJ1langst in je stoel, gaan es gnap zitte. 
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als (blz. 9). Zegsw. As is verbrande turf, 
wanneer iemand veel bedenkingen maaJkt en 
dus dikwijls as (als) zegt. In dezelfde zin werd 
gezegd: As lait hoo'g in de mole en 
I a a gin d e v u u r pot. 

altemet, bijw. Af en toe. Zie VAN DALE, die 
meedeelt dat het woord niet algemeen is. 
Syn.ovvendeur. 

altijd (altaid), bijw. Uitdr. A 1t a i d wet a á r s 
en zei d e wet go e d s, er is ook altijd wat. 
- A I t a i dop ent e kor t, bij de dag levend. 

11 't Is deer altaid op en tekort. - Zie een uitdr. 
op CENT. 

ankend, bnw. Aanstaand. Ank end is de 
Zaanse samentreklking van aankomend. 11 

Ankende wee'k hewwe we haileg. 
ankerstok, znw. m. Zie ZVT blz. 9. Uitdr. Zo 

I e n i g a I s een ank ers t o,k, stijf als een 
plank. 11 Je magge wel es wet gimme, je 
benne zo lieneg as 'en ankerstok. 

anses, bijw. Aanstonds, direct, over enkele 
ogenblikken. 11 Ik gaan anses mit je mee. 

apelevel\ znw. m. Een lui leventje. 11 As iollie 
je zo oitslove den kraigt jollie baas helegaar 
'en apeleve. 

aperok, znw. m. Onderjurk. VAN DALE vermeldt 
deze betekenis niet, maar verklaart a per 0 k 
als: zeker lang kledingstuk voor zeer kleine 
kinderen (lijfje en rokje uit één stuk). 

appel, znw. m. Zie ZVT blz. 10. Uitdr. De er 
kom t wee ree n kar mi t z ure a p pel e, 
er komt een fikse bui. Elders schip i.p.v. ka r. 
Zie VAN DALE. 

appelpot, znw. m. In oliemolens. Pot van ronde 
vorm. Er zijn in oliemolens zowel appel- als 
perenpotten in gebruik, de namen zijn aan de 
vorm ontleend. Zie POT (blz. 345) en vgI. 
HUSSLAGE, Windmolens. 

à propos (appr<Jpo of apP<Jrd<Jpo), znw. onz. Zie 
de wdbb. 11 Je brenge me helegaar van m'n 
apperdepo. 

arm (blz. 10). Zie een uitdr. op STAPELSTOK 

en op TROOST ~beide aanh.). 
armoe (armoed), znw. vr. (m.). Zegsw. Nood 

lee r t bid den e nar moe lee r t h u i s
hou den. - De betekenis verdriet, moeite, 
door VAN DALE als zijnde spreektaal vermeld, 
wordt in de Zaanstreek veel aan het woord 
arm 0 e d gegeven. 11 Wet 'n armoed. Je 
magge je zaag wel es anskarpe, 'et is 'en 
armoed deer mee te werke. - Zie een uitdr. op 
BAAS (a3!nh.). 

as, znw. Uitdr. w: ie het v u u r sc hor t, 
moe tin d e as z 0 e ken, de oorzaak van 
een fout of tekortkoming is soms diep ver
borgen. 

as (11), znw. Zie samenstelling op WATERAS. 

aSbijl, znw. vr. In de molenmakerij. Lange en 
smalle bijl, aan één zijde geslepen. 

asem, znw. m .. Zie ZVT, blz. 10. Uitdr. Z'n 
ase mba i z'n reg (rug) 0 p h a I e n, diep 
ademhalen, overdr. echter ook even z'n gemak 
nemen, uitrusten. 

als - baIkenwinderij 

asman netje, znw. onz. Een foutief gemaakt 
werkstuk. 

avond (ev<Jnd), znw. m. Zegsw. Hij zeg t 
gen a v 0 n den zij der est, gezegd van 
een pantoffelheld, wiens vrouw altijd het 
woord heeft. 11 As ie tois komt zait ie 
genevend en zai zait de rest. Zie samenst. 
BILLENAVOND. 

B 
baard, znw. m. Aan molens. Houten bord onder 

de askop, aan de buitenzijde der molen, dik
wijls versierd. Odk b ab genoemd. 

baas (blz. 13). Uitdr. van dankie baas, 
gekregen, ten geschenke ontvangen. 11 Hoe 
kom je deer an? ]jk hew 'et van dankie baas. -
Zegsw. het molentje draait, de baas 
ge p a a i d, als het werk zijn gang gaat, is de 
baas tevreden (ontleend aan P. BOORSMA, Het 
molenleven en onze taal). Va s t eba a s, 
va s tea rm 0 e d (los werk was nI. vroeger 
voor de arbeiders voordeliger). - Zie samenst. 
HOKKE- en zw A VELSTOKKENSNI]DERSBAAS (beide 
aanh.). 

bab, znw. Zie BAARD (aanh.). 
baggeren (blz. 14). Binnen baggeren,met 

vieze schoenen, zonder de voeten te vegen, 
binnentreden. 11 Kaik oit dat de jonges niet zo 
maar binne baggere. 

bak (blz. 14). Ook in oliemolens: de meelbak 
waarin de gestampte voorslagskoeken werden 
gestort. De zegsw. het I a a t s t e p a a ris 
i n d eba 'k beduidde dat er nog slechts meel 
voor één paar naslagskoe,ken aanwezig was, 
maar kreeg fig. de betekenis het einde nadert 
(ook van een zieke). Vgl. P. BOORSMA, Het 
molen/even en onze taal. - 'E n bak kie 
I e u t mi t kie k, koffie met suiker. St 0 k 
in bak, de volle laag. 11 I'k kreeg stok in bak 
van die kirrel. - Zie de samenst. KLOP-, NA

SLAGSMEEL", OLIE-, VOORSLAGSMEEL-, WATER- en 
ZANDBAK en verg. KOP (alle aamh.). 

bakker (blz. 14). Uitdr. bakkers kinderen 
b r 0 0 d g e ven, water naar de zee dragen, 
ook: onzin. 

bakkerij, znw. vr. Uitdr. wie ni e t te gen de 
1 u c h t van b r 0 0 d kan, moe t u i t d e 
bak k e r ij g a a n, wie iets aan te merken 
heeft, verdwijne. 

balg, znw. m. Maag. 11 Ik ken gien hap deur me 
keel kraige, me hele balleg zit :hardvol. -
VAN DALE vermeldt bij de,ze betekenis "plat". 

baljaren (blz. 15). Ook: driftig heen en weer 
lopen. 11 Blaif nou es in je stoel zitte, van dat 
baljare wor je ok niet waizer. - Zie VAN DALE. 

balk {blz. 15). Een v lot b a I ken, een doosje 
lucifers. - Zie de samenst. PAS-, PUT-, SLAG

en SLEUTELBALK (alle aam.). 
balkenwinderij, znw. vr. Bij zaagmolens. Inrich

ting om de in het water liggende balken tot op 
de zaaggrond te hijsen. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 



band - bekken 

band, znw. Zie de samenst. JACHTBAND (aanh.). 
bank, znw. Zie de samenst. SCHEUR-, SNIJ- en 

VI]LBANK (aUe aanh.). 
bardvol, bnw. en bijw. Boordevol. Har den 

bar d v 0 I, berstens vol. 
barsten ~bIz. 17). Uitdr. hij zal van v ri e n

del ij kh e i d ni et bar s ten, gezegd van 
norse, onvriendelijke mensen. 11 De oud keek 
weer zo pen-en-inkeg, die rel ok van vrien
delekhaid niet barste. 

bastentouw, znw. onz. In de papiermakerij. 
Touw dat tussen de basten in de droogschuur 
is gespannen. Vgl. BAST Cblz. 18) en zie HUS
SLAGE, Windmolens. 

bed (blz. 19). Uitdr. plat te bed liggen, 
flink ziek zijn. 11 Ze Iait plat te bed. - Ook 
elders gebruikelij,k, zie VAN DALE. - Als ge
vleugelde woorden vermeldenswaard: ben 
i a i 'e t H a i n, 0 f I a i t dek ach eli n 
bed? gezegd wanneer de bedgenoot "af
stoofde". 

bedanken, zw. ww. Zie een zegsw. op BUREN 
(aanh.). 

bedankje, znw. onz. Uitdr. 1 e g je bed ank j e 
m a a rop 't pi ank j e, je behoeft me niet te 
bedanken, 't is wel goed zo. 11 Voor nou en 
naggeres, leg je bedankie maar op 'et plankie. 

bedoening (blz. 19). In veI1k1. bedoening
kie, huishouding. I1 A:s je je bedoeningkie 'en 
bietje gnap houwe wille, !hê je d'r nag heel wet 
in te bereddere. 

beeld (blz. 20). Een be el d van der i c hel, 
een kwajongen. 11 Zo, beeld van de richel, 
moet jai niet nee skooI? 

Beemster (blz. 20). Uitdr. m a a k dat de 
boe ren i n d e B e ems ter m a a r w ij s, 
maak dat een ander wijs. 

been (blz. 20). Uitdr. in de ben en za k ken, 
niet doorgaan. 11 Hoe is 'et mit je grose 
planne O'vv'elope? Benne ze in de biene 'ezakt? 
- Love biene en 'en zangere'ge 
b 0 i k, ter aanduiding van grote vermoeidheid. 
il Ik ben helegaar ovvetreuzeld, ik hew love 
biene en 'en zallJgerege boik. - Wat z u U e n 
m ij n ben e n rus ten a I sik d 0 0 d ben, 
eveneens gezegd bij grote vermoeidheid. 11 

Mensekindere, wet zelle main biene ruste as 
~k dood ben. - Kou web i ene, niets ge
daan, waardeloos. 11 Mil 'et weer bIaift 'et ok 
maar stees kouwe biene. - Het z ere b een, 
de gevoelige plaats (fig). 11 Dat had je niet 
zegge moete, dat was zoiver teuge 'et zere 
bien (eskopt). - Wet e n wa a r !h e t be e n 
zee ris, weten waar het aan hapert. 11 J ai 
we te ok wel waar 'et bien zeer is. - J ij 
loopt op je eerste benen en ik op 
mijn I a a t s te, jij bent jong (jij bent er dus 
beter geschikt voor). 11 Zou jai niet es effies 
hellepe? Jai Iope op je eerste biene en fk op 
m'n leste. - A a n ie man d s be e n st 0 ten, 
vragen. 11 Me hewwe de baas an ze bien estote 
om wet meer of te skoive. - A a n d e b een 
g a a n, weglopen, zich verwijderen. 11 Hai 
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'gong hard an de bien. - Het b een in het 
lid zetten (of zien te krijgen), iets 
in orde brengen, iets trachten goed te krijgen. 
11 Me zelle es kai,ke of we 'et bien weer in 'et 
lid kraige kenne. - Een z ere ben e n 
z a a g, een slechte, stompe zaag. 11 Die dele 
benne vergeve van de spaikers, pak deer de 
zere biene zaag maar voor. - War m e 
ben en ij s, ijs met een roffelig oppervlak. -
Alle s van d e v I 0 e r b e halve m ij n 
ben en, gezegd door iemand die niet dansen 
wil. 11 Mot je ok niet danse? Dan ,ken je me 
niet, alles van de vloer behalve m'n biene. -
Vgl. nog HOKBENEN (aanh.) en ûe onder STAM
PER, STAPELSTOK en WINDKRACHT (aanh.). 

beerstut, znw. m. In paltrokmolens. Zware 
stutten die de overstekenxie gedeelten van de 
zaaggrond op de overring steunen. Zie HUS
SLAGE, Windmolens. 

beerzen (blz. 21). Beerzen mit mudder
kie m p e (modderklompen), de vloer be
vuilen. 

beest (blz. 21). Ook: korst, b.V. in de neus, of 
(na aanbranden) in pap. 11 Snoit jai je neus 
,deres, ~k zien de Ibeeste d'r oithange. Je kenne 
nou wel zegge dat 'et ete allieneg een bietje 
an'ezet is, maar kaik es, de beeste draive 
der in. 

beetje, znw. onz. Uitdr. I i e ver ni ets doe n 
cl a nee n b eet j e, lui zijn. il Hai doet 
liever niks as 'en bietje. - Vee I I a a d je 
op een w a gen, m a are e n b eet j e 
kun jen 0 g dra gen, als antwoord op de 
opmerking dat iets slechts een beetje is. 11 'Et 
is niet veul, nou ja, veUJI laad je op 'en wage, 
maar 'en bietje ken je nag drage. - Zie ook 
een uiMr. op ]IDDERS (aanh.). 

begaafdheid, znw. VI. Uitdr. wat een b e
g a a f d hei d!, wat is dat groot, fors. Ook 
gezegd van omvangrii'ke vrouwspersonen. il 
Wet 'en begaafdhaid! 

begaffelen, zw. ww. Werk verrichten onder de 
druk van hoeveelheid arbeid of haast. 11 Me 
hewwe te waineg mense op de worref, as er 
'en post hout ankomt 'kenne me 'et niet be
Igaffele. Dut klussie moet morrege klaar weze, 
,ken je 'et begaffeie? - VAN DALE vermeldt het 
woord als gewestelijk en verklaart het met 
,doell, bedisselen, een moeilijkheid overwinnen. 

behangen, st. ww. (behong, behongen). Zegsw. 
met s I a p p e s,tij fs e I t e gen win cl i n 
be h a n gen, onmogelijk werk trachten te 
doen. 11 Hou deer maar mee op, je kenne eve 
zo goed mit SIlappe staisel teuge wind in 
behange. 

beitelen, zw. ww. Ook: in orde brengen. 11 Dat 
is ok weer ebaiteld. Dut zit wei ebaiteld (dat 
is wel voor elkaar). 

bekijzer, znw. onz. In pel- en koren:molens. Be
paalde ijzeren wig. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

bekken (blz. 23). Ook de verkl. bek k J n g kie 
werd gehoord (vnl. te Krommenie) in de be
tekenis, kleine kom, bakje, b.V. afwasbakje. 



Sï7, Aanhangsel2 

beleg, znw. onz. Belegsel. Zie BROODBELEG. 

Uitdr. het i s tb 0 u e n IJ e leg, het is juist 
voldoende, het houdt niet over. 11 Ben d'r 
genog spaÏ'kers? 'Et is hou en beleg. 

beleven, zw. ww. Zie een uitdr. op HARD HOOFD 
(aanh.). 

belletje, znw. onz. Uitdr. belletjes blazen 
en 00 tj es rok e n, op vermeend kinder
lijke manier een zuigeling of kleuter sussen of 
bezighouden. 11 Opa is weer an 'et belletjes 
bleze en ootjes roke. 

ben' (blz. 24). Vitdr. door de ben zak ken, 
door de mand vallen, een enkele maal ook 
door de knieën gaan (ws. geen juiste toepas
sing). Elders is gebr. "door de ben ",allen", 
zie VAN DALE. 

benarren, zw. ww. Benaderen, dichterbij komen. 
11 As ik je benarre ken, ben je nag niet van 
me of. - Doordat het woord doorgaans in 
dre~gende zin werd gebruikt kreeg het de 
nevenlbetekenis van lastig vallen. 11 Ik laik wel 
bang dat die rarekirrel de maide benarre 
gaat. 

benauwd, bnw. Zie een zegsw. op HALFELFJE. 

berg, znw. Zie de samenst. SCHIJTBERG (aanh.). 
beroerte, znw. vr. rn de uitroep kIe i neb e-

roe r te!, dat is toch wat! 11 Klaine ,beroerte, 
wet 'en tuIt mense staat deer op de bus ,te 
waohte. 

berusten, zw. ww. Het er bij laten, genoegen 
nemen met iets. B.V. gezegd tegen de bakker, 
als men geen brood nodig heeft: ik b e rus t 
m a a r, ik heb niets nodig. - Ook bij ,het 
kaartspel. 11 1 ,k b e rus t, ik pas. 

beschimmeld (beskimmeld), bnw. en bijw. Ver
legen. :: Wet 'en beskimmeld maidje, je zou 
d'r 'en cent geve. - VAN DALE vermeldt het 
woord als gewestelijk. 

bespienen, zw. ww. Bezuinigen, beknibbelen. 11 

'Et is niet aars, as je gien 'geld genog hewwe, 
den moet je bespiene. In de slappe taid prebere 
de baze 'et loon te bespiene. 

bessel (blz. 26). In verkl. bes s e I t j e, fijn, 
ingestikt plooitje. Miaid, wet 'en klus, al die 
besseItjes, d'eer hè je wet op zitte miereke. 

best, bnw. en bijw. VHdr. best gedaan is 
gen 0 e g ge z 0 rgd, men kan niet meer dan 
zijn best doen. 11 Jan is dut jaar zitte blaive; 
nou ja, best 'edeen is genog 'ezorregd. 

bestaan, st. ww. Zie een uiMr. op GNAP (aanh.). 
besteden (blz. 27). Uitdr. ik kan mij n lij f 

m a a rop één p I a 'a t s bes t ede n, ik kan 
maar één ding tegelijk doen. 11 Ik ken me laif 
maar op ien plaas bestede. 

bestevaar, znw. m. In papiermolens. Hefboom 
in aandrijfwerk van de kapperij. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
bestoken, bnw. (ver!. deelw. van besteken). 

Vastgesteld, afgesproken (van de tijd). 11 Op 
de bestoke taid. - Een enkele maal ook om 
aan te duiden dat er nog weinig tijd 'beschik
baar is. il 'Et isbestoke taid (het is bijna 
tijd). - VAN DALE vermeldt bes t e ken in de 

beleg - bijliggen 

zin van regelen als gewestelijk. 
betrokken, bnw. en bijw. Zie een zegsw. op 

KLAP (aanh.). 
beuling (blz. 28). Ook hoefijzervormig, met 

spijs gevuld gebak. 11 Mit Suntereklaas worde 
d'r veul beulings verkocht. - Daar beu I in g 
elders worst betekent, wordt de Zaanse be
tekenis verklaard door de vorm van het gebak. 

beun, znw. In verkl. beu n t je. Plankier, door
gaans over water. Door VAN DALE als geweste
,mk vermeld. - Zie BEUNING (blz. 28). 

beurshoekje, znw. onz. Het driekantige zitje 
onder een hoekraam. 11 As je in 'et beurs
hoekie zitte gane, den ken je lekker oitkaike. 

beurtman, znw. m. Vitdr. een kop als een 
L e mme r s e beu r t man, een kleur als 
een boei. 11 WIet ziet je zeuntje d'r merakel 
goed oit, hai heb 'en kop as een Lemmerse 
beurtman. 

bezem (blz. 29). Zegsw. 0 u d e be z ems 
moe ten eer sta f, men moet geen nieuw 
materiaal of gereedschap nemen als het oude 
nog niet versleten is. 11 Ouwe bezems moete 
eerst of. 

bezijden (bezaie), voorz. Naast. 11 Je benne Ibe
zaie de waarhaid. Je benne d'r krek bezaie, 
je bent er glad naast. Vgl. VAN DALE die ver
meldt "hij was de plank bezijden, hij was 
ernaast". 

bidden (blz. 29). Zie een zegsw. op NOOD 
(aanh.). 

biet (blz. 30). Vitdr. het zit 'm in het op
s c 'h u d den van d ebi e ten, het is be
langrijk hoe men zijn woorden kiest, c'est Ie 
ton qui fait la musique. 11 Hai mient 'et gerust 
wel goed, 'et zit 'm in 'et opskudde van de 
biete, deerdeur skopt ie are mense teuge 
d'rloi skiene. 

biggetje, znw. onz. Kleine stoffer zonder steel. 
Het woord wordt door VAN DALE als geweste
lijk vermeld. - Zie VARKEN (blz. 480). 

bij (blz. 30). Uitdr. ik doe er zoveel bij, 
ik geef je gelijk. 11 Krek wat je zegt, ik doen 
d'r zoveul bai. 

bijboeten (baiboete), zw. ww. Achterstallige be
talingen doen, bijbetalen. In deze betekenis 
elders ws. niet bekend; VAN DALE geeft als 
veJ1klaring hier en daar herstellen wat kapot is. 
- Zie ook BIJBOSSEN (aam.). 

bij bossen, zw. ww. Betalen. 11 Dat kenne loidjes 
zoals wai allegaar niet baibosse. - Zie BIJ
BOETEN (aam.). 

bijig, bnw. en bijw. Vinnig, fel. 11 Ze heb zukke 
baiege ogies. Je hoeve teuge main niet zo 
baieg te weze. 

bijl ~blz. 30). Uitdr. met de grote bijl er 
op in hakk e n, roekeloos met geld om
gaan, zijn zaken slecht beheren. Ontleend aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. -
Zie de samenst. ASBIJL (aanh.). 

bijlichten, zw. ww. Zie een uitdr. op ACHT 

(aanh.). 
bijliggen, st. ww. 1) Herinneren. 11 'Et lait me 



bijliggen - blok 

niet bai wanneer dat 'eweest ken hewwe. 
2) Haast hebben, spoed vereisen. Alleen in de 
ontkenning het ligt er nietzo bij, het 
heeft geen haast. 11 Jeziene maar wanneer je 
'et ofkraige, 'et lait er niet zo bai. 

bijspijkerel\ zw. ww. Zie de wdbb. Ook: bijleg
gen van ruzie. 11 We ,hewwe 'et weer baiespai
kerd, maar we hewwe ~aielang onmoed mit 
mekaar '~had. 

bijster (baistar) ~blz. 30). Slecht, van het weer. 
11 'Et is baister weer nou. 

bijten (blz. 30). Zegsw. (B 0 e r) bij tie ho n d 
nog?, gevraagd aan iemand die somber of 
boos kijkt. ,11 As je né 'etskoolhoofd .katke, 
den denk je ok "boer, bait je hond nag". 

bijter (blz. 30). HUSSLAGE (Windmolens) Igeeft 
V-vormige snaarschijf, maar de eerder gegeven 
vel'klaring is juister. 

bijwonen, zw. ww. Ook: beleven. 11 Zuks hew 
ik nag nooit baieweund, zoiets heb ik nog 
nooit meegemaakt. 

biksteen (bikstien), znw. m. en onz. Steengruis, 
in een biksteenmolen vermalen, dat gemengd 
met zand als schu,urmiddel werd gebruikt. 11 

Zand en bikstien, 'en cent 'et koppie. 
bil (blz. 30). Zeg~w. mij n ha n den en jou w 

b i 11 e n hou den k e r mis, een pak slaag 
geven. 11 Kaik maar oit, aars houwe main 
hande en jouw billetjes kerremes. - 0 pee n 
hal v ebi 1 zit ten, zich niet welkom weten, 
ook een mogelijkheid zoeken om op te staan, 
b.v. van een huisvrouw die weer aan de gang 
wil. ij Buus keek me zo zoineg an, ik zat ge
woon op 'en haHeve biL Ik gaan nee hois, ik 
zit de hele taid al op 'en halleve bil. - D ri e 
men gel e b roe Ik ene e n p i 'TI t je bi I I e n, 
sdhertsend voor iemand die een (te) wijde 
broek draagt. Een mengele vertegenwoordigde 
een inhoud v'an 2Y2 liter. Zie ook VAN DALE. -

Bil had {heeft) in de Zaanstreek ook de be
tekenis van dij. 11 Wet zeI jai kouwe bilIe 
kraige mit die korte rokkies. V01gens VAN 

DALE wordt deze betekenis odk in Zuid-Neder
land aan het wOOfd .toegekend. 

biljart, znw. onz. Uitdr. ge enk i n der en 
a a n het bil ja r tI, afblijven! 11 Gien kin
dere an 'et biljart, die stote gate in 'et kleed! 

billen, zw. ww. Bij korenmolens. Het inhakken 
van groeven (kerven) in de molenstenen, ten
einde effectiever te malen (HUSSLAGE, Wtnd
molens). 

billenavond, ·znw. m. "Mddenmarkt" op woens
dagavond in de Westzijde te Zaandam. 11 Mlit 
bille-evend Ihalllge die rotjonges mit re alle 
teuge me winkelpoi, as d',r niet zo ·veul ware 
krege ze mit 'en end hout. 

bilsel, znw. onz. Bij korenmolens. De vorm der 
in de stenen gehakte groeven (HUSSLAGE, Wind
molens). - Zie de samenst. PANDSEL- en ZWAAI

BILSEL (aanh.). 
binden, st. ww. Zie een uitdr. op KOUSEBAND 

(aanh.). 
binken, zw. ww. Zijn werk, of de school, ver-
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zuimen. Zie BINK (blz. 31). Uitdr. bin ik e n 
o f <b 0 n ,k e n, hollen of stilstaan. 11 't Is mit 
jou ok binke of bonke. 

binnen ~blz. 31). Zegsw. wie bin neb i n n e, 
bin neb i n n e, wie zijn schaapjes op het 
droge heeft is zelf ook binnen. 

binnenzoom,znw. m. Aan molens. De staande 
hekkenlatten op de roed. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

bitter, bnw. en bijw. Zie de wobb. Uitdr. 
obi t ter, wat een ellende. 11 Deer hê je de 
hoisbaas. 0 bitter! - D a a rio 0 i> t bit ter 
o n d er, dat klopt niet, dat l's geen zuivere 
koffie. 11 As je 'et main vrage ,loopt deer bitter 
onder. 

bitterkoekje, znw. onz. Een grote vorm van dit 
overal elders Ibekende gebak weI1d op bruilof
ten getrakteerd; de bitterkoeken symboliseer
den "het ~bitter en zoet van de liefde". 

blaaskaak (bleeskaak), znw. m. Zie de wdbb. 
Echter ook: kikvors. De bleeskake benne 
v·anevend puur drok, zelle me 'en mooie 
zeumer kraige? - Het lijkt aannemelijk dat 
de ,gebr. betekenis pocher, opschepper aan het 
woord b I a as k a a k 'gege~en is nadat men de 
kikker schertsenderwijs zo aanduidde; de 
Zaanse bet. zou dus de oorspr. zijn, terwijl 
eerst late'T de overdr. bet. pocher ontstond. 

blaffer, znw. m. Praatjesmaker, opschepper. 
Volgens VAN DALE gew. 

blak, bnw. en bijw. Windstil. Ook elders gebr. 
VgI. PIEP-EN-BLAK en zie onder WINDKRACHT 

(aanh.). 
blazen, st. ww. Zie een uitdr. op BELLETJE 

(aanh.). 
bliert, znw. Diarrhee. 11 M~ester, m'n zussie 

komt niet op skool, re heb de bliert. 
blies, znw. onz. alleen enk.v. De roodbruine 

schilletjes van pinda's. Door VAN DALE wordt 
bI i e s als gew. veJ1meJd. B 1 ie s wordt als 
grondstof voor de fabricage van een hoog
waardige olie ,benut (oliemolen "De Zoeker", 
geg. 1970). 

blik (blz. 34), I). Zie uitdr. op DAG, DOOS, GAT 

en ZON (aanh.). 
blikpen, znw. In pelmolens. Doorslag, waarmee 

de gaatjes in de blikken binnenwand van de 
pelkuip werden aangebracht. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
blinken, st. ww. Uitdr. u i tee TI st in ken en 

u i tee n bI i n·k e n, bijzonder netjes, keurig. 
11 Jouw waif weet de spulletjes 'wel .gnap te 
houwe, 'et is bai jollie altaid oit 'en stinke en 
oit 'en blinke. 

blok (blz. 35). Ook, als elders: katrol. Uitdr. 
blo k a a n blo k, de toestand bij het takelen 
dat twee blokken tegen elkaar stoten. Figuur
lijk wordt deze uitdr. 'gebezigd in verschillende 
betekenissen: a) blo k a a n blo k zij n, 
bankroet zijn. - Ook werd gehoord: dat raakt 
stok an 'et blok. il As we weer zo'n slappe 
zeumerkraige zei de Ibaas temet blok an blok 
weze. - b) botstng van twee personen (b.v. bij 



579, Aanhangsel2 

Ihet schaatsen). - c) bij dreigende ruzie. 11 Dat 
makt blok an blok! - d) van iemand die kort 
aangebonden is, snel driftig wordt. 11 Die kirrel 
is metien blok an bldk. (Gegevens ontleend 
aan P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal). 
BI 0 k in een ook elders gebr. bet. vindt men 
in de uitdr. voo r het blok zit ten, geen 
keuze hebben, gedwongen zijn tot een onaan
gename beslissing. 11 Ik wuI wel aars, maaT ik 
zit zoiver vom 'et blok. - Zie nog de samen st. 
KOM- en REKBLOK (aanh.). 

blokmaalder ~lz. 36). De uitdr. wat ben ik, 
blo'kmaalder of plet jongen? werd 
gebezigd om een stoeipartij ,uit te lokken, die 
niet uitbleef als het antwoord "plet jongen" 
werd gegeven. 

bloot, bnw. Zie een uitdr. op KONT (aanh.). 
blubber, znw. m. Slappe, breiige modder. Alge

meen gebr., zie VAN DALE. 

bluster, 'znw. vr. Hetzelfde als bluts (blz. 36). 
Zi'e ook VAN DALE op bI uts, die echter niet 
'de Zaanse betekenis van afgesprongen scherfje 
van aardewerk, porselein of glas geeft. 

bobber, znw. m. Zie de wdbb. Ook: gierigaard. 
Soms wordt gehoord bob b e ,r d. 

bobberig, bnw. en bijw. Gierig, krenterig. 
boebes, bijw. - 1) Overleden. 11 Ouwe Raier 

Skenk is ok boebes. 
2) Zoekgeraakt, onvindbaar. 11 Gien v,aif me
nute gelejezat me bril nag in me brillehois 
en nou is ie opiens boebes. 

boêl (blz. 28). In veI'kI. boe 1 t je, spulletjes, 
meubilair. 11 Hoe vind j'ai m'n nuwe boeltje? 
- Vitdr. mij n boe 1 t j eis van mij, m a a r 
i k ben n iet van m ij n boe 1 t j e, ik ben 
niet de slaaf van mijn huishouding. 

boer (blz. 38). Zegsw. heit zo druk heb ben 
a I s een boe r met één koe, het zo druk 
hebben als een klein baasje. - Zie ook uitdr. 
op BEEMSTER en BIJTEN. 

boerenboter, znw. vr. Boter. Margarine wordt 
in de Zaanstreek meestal boter genoemd; ter 
onderscheiding noemt men boter daarom 
boerenboter of ,zelfs beste boerenboter, ook als 
,het fabrieksboter betreft. Als zegswijze kreeg 
verbreiding: een 0 nsb 0 ere nb 0 ter, dun 
afgestoken en hoog opgemaakt, 
wan t wek r ij 'g e n v i s i t e, gezegd als 
men ,de indruk heeft dat iemand overdnwen 
zuinig is. 

boest, znw. Meestal zonder lidwoord. Brood 
dat te donker van korst is, verbrand is. 11 

Zukke ,boest eet i'k niet op. 
boeten, zw. ww. Zie op BIJBOETEN (aanh.). 
boezel, znw. Zie de sarnenst. GALGEBOEZEL 

(aanh.). 
boezeroen, znw. Vgl. WEGBOEZEROENEN (aanh.). 
bOkkewagen, znw. m. Uitdr. een st e I voo r 

de b okk e n wa g en, een ondeugend stel 
jongens. 

bol, znw. Zie de Siamenst. MALBOL (aanh.). 
bolspil, znw. vr. In koren- en pelmolens. Spil 

door de lopersteen, steunend in het steenbus 

blok - boventafelment 

van de legger. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 
bon af (bon àf), bijw. Goed af. Ook elders ge

Ibrurkelij,k, zie VAN DALE. 

bonk (blz. 43, 1). Zegsw. 't zal wel wat 
wor den, ik 0 e ken 0 fbo n ken, we zien 
wel wat het wordt, wat er van komt. De uit
drukking stamt uit de oliesLagerij: olieslagers 
die niet goed persten, maakten bonken (ge
:broken ,koeken) in plaats van hele veekoeken. 

11 'Et zeI wel wet worre,koeke of bonke. 
bonken, zw. ww. Zie een uitdr. op BINKEN 

(aanb.). 
boom (blz. 44). Zegsw. als j eon gel 0 v i g 

tegen een boom oploopt, geloof 
j e het wel, de harde feiten overtuigen je 
wel. 11 'Loof je me niet? As je ongeloveg 
teuge 'en boom oplope, den zeI je me wel 
'love. - Zie KAARBOOM (aanlh.). 

bootsmansstoeltje, znw. onz. Zitplankje dat op
gehesen kan worden en dat wordt gebruikt bij 
het schilderen van molens. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens en vgl. VAN DALE. 

bord (I) Cblz. 45). Zie de samenst. STEUN- en 
W'INDBORD (aanh.). 

bord (lIl) (blz. 45). Karton, bordpapier. Zie 
VAN DALE. Zaans bord was een produkt van de 
papiermolens, waarbij verschillende lagen 
papier tot een diJkte van soms 5 mrn met 
elkaar waren vervilt. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

bordekwast, znw. m. Vatenkwast, afwasborstel. 
borg (blz. 45). Zie een uitdr. op BROOD (aanlh.). 
borgen (blz. 45). Uitdrukckinge r gen s een 

sc h 0 0 t(j e) 0 p IJ 0 rg en, ergens op reke
nen, op iets vertrouwen. Als bij de zeilvaart 
de sdhoot werd geborgd (vastgezet), bestond 
de zekerheid dat niet direct daarna van· koers 
werd veranderd. 11 We zelle deer maar gien 
skootje op borrege. 

borst (blz. 46). - Zie desamenst. PELDERSBORST 
(aanlh.). - 2) Voorzijde van een paltrokmolen. 
Zie HUSSLAGE, Windmolen,s. 

borst (lD, znw. m. Jonge man, jongen. Vnl. als 
aanspreektitel. 11 No, borst wet heb je nou 
'edeen? - Zie VAN DALE. 

borstig, bijw. Verkouden, hoesterig. 11 Je laike 
wel borsteg, kaik maar oit mit dut skrale weer. 

bos (blz. 46). Zie een uitdr. op AAP (aanh.). 
boter (blz. 47). Uitdr. het ,g eb e u r t ni e t, 

a 1 loop t de bot e rin het v u u r, het 
gebeurt niet, al dring je nog zo aan. 11 Peeuw 
nou maar niet, het beurt niet, al loopt de 
buiter in 'et vuur. - Zie ook BOERENBOTER 

(aanh.) en een uitdr. op SPIJKER (aanh.). 
botkar, znw. vr. Kruiwagen. 11 Ken ik de botkar 

effe krai'ge om dut vrachie weg te brenge? 
bovenspanhoofd, znw. onz. In zaagmolens. De 

bovenkant van het zaagraam. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
boventafelment, znw. onz. In molens. Het 

samenstel van zware balken, die rusten op de 
boveneinden van de achtkantstijlen. Zie HUS

SLAGE, Windmolens. 



branden - buul 

branden, zw. ww. Zie een uitdr. op HAAR 
(aanh.). 

brandewijnshak, znw. Misslag bij het hakken. 
In het molenmakersbedrijf bestond de regel 
dat gemaakte fOl,!ten werden beboet. De boete 
bestond doorgaans uit een hoeveelheid brande
wijn. Wie b.V. bij het behakken van een 
molenroed mishakte, maakte dus een bra n
de w ij n s hak. - OntI. aan P. BOORSMA, Het 
molenleven en onze taal. 

breeuwer, znw. m. Hij die breeuwt. Vroeger 
een beroep in de bouw van houten schepen. 
V'gl. de In de Zaanstreek nog veelvuldig 
voork. familienaam B ree uwe r. - Uitdr. 
ge e n b ree uwe r zij n, alles zelf doen. 11 

Hum z'n vader is gien breeuwer, hai geeft 
nooit 'et werrek oit z'n fleke. 

breien (blz. 51). Zegsw. e ven g 0 e db rei e nl, 
doorwerken!, je kunt wel praten, als je handen 
maar niet stilstaan. E v e·g 0 e d bra i e werd 
in vele situaties, en niet alleen bij het breien, 
gezegd. 

breken (blz. 51). Waarschijnlijk ook: vitten, aan
merkingen maken. De uitdr. stek ene n 
b rek e n, afkammen, zou daarop wijzen. Vgl. 
af b rek e n, scherpe, ongunstige kritiek uit
oefenen (VAN DALE). 

brik, znw. vr. Oude kar, oude auto. 11 Wet 'en 
brik. - Het woord heeft ongetwijfeld deze 
betekenis gekregen toen de oorspr. b rik ken, 
open rijtuigjes op vier wielen (VAN DALE), ver
ouderden en nog zelden gezien werden. "Phans 
worden oude auto's nog b rik ken genoemd. 

brik, bnw. Oud, gehavend. Ws. alleen van voer
tuigen. 11 'En brikke kar. - Het bnw. heeft 
zich uit het znw. ontwikIkeld. 

broedsel (broessel), znw. onz. Uitdr. kw a a d 
v 0 e d s elk w a ad b roe d s e 1, een slechte 
verzorging geeft ook slechte resultaten, ook 
een slechte beloning kweekt ontevredenheid. 

broeien, zw. ww. Vgl. LUIZEBROEIER (aanh.). 
broeisok, znw. vr. Alleen in het mv. b roe i

sok ken, zweetvoeten. 11 Wie heb d'r z'n 
skoene oitetrokke? 'Et luoht hier nee broei
sokke. 

broek (blz. 53). Uitdr. met de b roe kaf 
moe ten, naar het toilet gaan. 11 Wacht 
effies, ik moet mit de broek of. - 'm (1 e I ij k) 
u i t d e b roe ,k 1 a ten ha n gen, zich laten 
kennen. 11 Nö Wullum, jai leten 'em ok lillek 
oit je broek hange. - Zie een uitdr. op BIL 
en de samenst. PISSEBROEK (aanh.). 

brok, znw. onz. Uitdr. het doet hem (haar, 
hun) lee d, dat een a n der een b rok 
he e f t, gezegd bij jaloersheid, afgunst. 11 'Et 
doet 'm leed dat 'n aar 'en brok heb. - 0 n
gegunde brokken smaken het [ek
k ers t, dat wat niet gegund wordt smaakt het 
lekkerst. - Met de brokken zitten, de 
kwade gevolgen dragen. 11 As je bai je waif 
weglope, blaift 2iai mit de brokke zitte. 

brood (blz. 54). Uitdr. een b r 0 0 dj e met 
een dagvaarding, een snee brood zonder 
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belegsel. 11 As je 'zo'n trek hewwe neem je 
maar 'en broodje mit 'en dagvaarding. -
B r 0 0 dop b 0 r g hal e n, het hoog in het 
hoofd hebben. 11 Dat maidje deer is d'r ok 
ientje die brood op borreg haaJt. - Een 
zieke spaart wel brood, maar geen 
gel d, ziekte brengt kosten mee. - Wie h ier 
z ij n b r 0 0 d h e e ft, hoe f t d a a ,r n iet 
om k a ast ega a n, men behoort geen be
roep op anderen te doen als men moeilijk
heden in de eigen omgeving kan oplossen. Ii 
We kenne 'et 'en aar niet vrage, as we hier 
ons brood hewwe hoeve we deer niet om kees 
te gaan. - Zie uitdr. op BAKKER en BAKKERIJ 
en op VASTEN, alsmede de samenst. WITTE
BROOD (alle aanh.). 

broodbeleg, znw. onz. Broodbelegsel. Zie BELEG 
(aanh.). 

bruid, znw. vr. Uitdr. een zie k e b r u i d, b.v. 
aardewerk waar een scheurtje in zit, zodat 
men er voorzichtig mee moet omgaan. Elders 
e en kranke bruid, zie VAN DALE. 

bruiloft (blz. 54). B ruil 0 f t rh 0 u den werd 
gezegd ter 'aanduiding van de staan tijd van 
oliemolens. 11 We 'gane ankende week broiloft 
rhouwe (P. BOORSMA, Het molenleven en onze 
taal). - Zie in dez. zin ook k e r mis v ier e n 
op KERMIS (aanih.). 

bruinvis, znw. m. Uitdr. sn u i ven als een 
b r u i n v i s. 11 Kirrel, doe es niet zo loid
ruc:hteg, je snoive as 'en broinvis. 

bui, znw. vr. Uitdr. de b u i zie n ha n gen, 
voorvoelen wat er gaat gebeuren. 11 Ik ihew 
altaid wel 'ezaid dat d'r brokke komme 
zouwe, ik ihew de boi aJ zien hanger - D e 
ene b u i h a a I t dca n d e·r e, 'Cbij een be
paald weertype) het blijft regenen. 11 Je ,kenne 
beter tois blaive, de iene boi ,haalt de are. -
Zie nog een zegsw. op MAART (aanh.). 

buik (blz. 54). Zie een zegsw. op BEEN (aanh.) 
en vgl. de samenst. TROETBUlK (aanh.). 

buitenste, bnw. Zie een uitdr. op KAPPETORIS 
(aanh.). 

buienaaId, znw. vr. (m.). Grote, dikke naald, 
met kromgebogen einde, waarmee de buien 
met grote steken werden dichtgenaaid. 11 Wet 
'en grof naaiwerk, 'et laikt wel mit de bule
naald 'edeen. 

burekledder, znw. vr. Vrouw die overdreven 
banden met de buren wil onderhouden. 11 Dut 
is nou al de vaifde keer vandaag dat die 
bmeklödder komt anzaile. 

buren, znw. mv. Zegsw. de vrienden be
danken de buren, je wordt bedankt. B.V. 
na afloop van een visite. 11 'Et was gezellig, 
de vrinde bedanke de burel 

burger, znw. m. Uitdr. het is "h 0 0 r t b u r
ge r s hoor t", het is een lopend vuurtje. 

bus, znw. Zie de samenst. STEENBUS (aanh.). 
buul (blz. 57). Uitdr. het slo t i s van de 

b TI U I, het kan lijden, geld speelt geen rol. I! 
Gane je nou alweer nee de .kerremes? Nounou, 
'et slot is van de buU'l. 
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buulraam, znw. onz. In verfmolens. Met zijde 
of fijn kopergaas bespannen raampjes op de 
zijden van de zeskanter in de buulkist. Zie 
HUSSLAGE, Windmolens. 

buultje, znw. onz. Ook klein kussensloop. 
buus, znw. vr. Buurvrouw. Ook in West-FriesI. 

gebruikelijk. 
buut, znw. onz. Eindpunt of vrijplaats bij loop

spelen. Ook elders gebr., zie VAN DALE. -
B u u t! wordt geroepen als ,~b.v. bij "opskoil
ders") de vrijplaats bereikt is. 

C 
cent, znw. m. Zie een uitdr. op a a r f. 
christelijk, bnw. en bijw. Zie de wdbb. Het 

woord kreeg echter de veel uitgebreidere be
tekenis van goed in 't algemeen, dus ook van 
materiële mken. 11 De kaohel brandt c1hristelijk. 
Je ziene d'r kristelek oi~. Kaik effe of je een 
kristelek brokkie hout vinde kenne. - Zie 
ONCHRISTELIJK. 

commissie, znw. vr. Zegsw. dek 0 uwe co m
mis s i e, het bestuur van (het vroegere) 
Armenzorg. Deze "commissie" hielp immers 
vooral in de wintermaanden. 11 Ze kraige van 
de kouwe kemissie. 

credito, znw.? Alleen in de uitdr. iets te 
cr e dit 0 heb ben, iets aan te merken 
hebben. 11 Hew ik 'et nou goed 'edeen, of hè 
je nag wet te kredito? 't Zou niet gewoon 
weze as jai niks te kredito hadde. 

D 
daaien, zw. ww. Uitkomen, overeenstemmen 

met wat gewenst wordt. 11 As 'et zo nou maar 
daaie wuI. 

daalder, znw. m. Zie de wdbb. Zegsw. een 
mak ik e I ij k e dag iso 0 k een d a aId er 
waard. 

dag (blz. 60). Uitdrukking k ij ik e n n a a r d e 
a n der e dag, scheel zien. 11 Hai kaikt pUUT 
nee de Me dag. - Kor t d a ,g, al gauw, vooral 
ter aanduiding van krap toegemeten tijd. 11 

Over twee weke moet dut klussie ,klaar weze, 
dat is kort dag. - G een dag z 0 d ik 0 f d e 
zon geeft een blik, bij grote moeilijk
heden is er altijd wel een lichtpuntje. - U i t
k ij ken end a gen te 11 e n, geduldig (een 
kans) afwachten. 11 Denk je dat je 'et begaffele 
ken? Dat durref ik nag niet te zegge, 'et is 
oitkaike en dage telle. - Zie een zegsw. op 
DAALDER en de samen st. HEILIGEDAG (beide 
aanh.). 

dagvaarding, znw. vr. Zie een zegsw. op BROOD 
(aanh.). 

dak (blz. 60). Uit dr. dak 0 p 't lh u i sI, stil!, 
voornamelUk gezegd wanneer 'kinderen mee
luisteren bij "volwassen" ,gesprekken. 11 Deer 
,komt je zeuntje, dak op 'et hois, want kleine 
potjes hewwe ,grote ore! 

darm, znw. m. Zegsw. dar men a I slo 0 p-

buulraam - doeg 

I a a r zen, gezegd wanneer iemand zeer veel 
eet. 11 Nou skep je waaraohteg voor de derde 
keer op, jai heb ok daneme as loopleerze. -
Darm heeft overdr. ook de betekenis mis
punt, vervelende klier. VgI. SLAPDARM (aanh.). 

11 'En danem van 'en jonge. Wet 'en darrem! 
dattem (dattam), vnw. Dat. Alleen in de reto

risch vragende zin: 0, is 't 'm dat tem?, 
zit het zo? 

deeg (blz. 62). Aanvulling: ook wordt gezegd 
bij go e d de e g, als alles naar wens gaat. 11 

Bai goed deeg ken je ankende week wel deres 
an 'et laintje perbere (gezegd tegen een kind 
dat zwemles kTij'gt en v,an de "hengel" naar 
het "lijntje" mag). 

deel, znw. Zie de samenst. SLEEPDEEL (aanh.). 
deier, znw. (daaier?). 1) Een dubbeltje op z'n 

kant. 11 Dat zeI 'en daaier weze (dat zal er om 
houden). - 2) Zuigeling van enkele maanden 
11 'Et wordt al 'en hele daaier. ' 

deksel, znw. Zie de samenst. STOVEDEKSEL 
(aanh.). 

deren, zw. ww. Zie een uitdr. op HART (aanh.). 
deur (blz. 67). Zegsw. de knop van de 

de u ris kou d, ge zijt welkom. - Met 
o pen d e ure n wan del e n, voor de waar
heid uitkomen, oprecht zijn. - Zie een uitdr. 
op SLUIS en V1gl. de samens't. ACHTER-, STEL
LING- en WACHTDEUR (alle aanh.). 

diaken, znw. m. Zie een zegsw. op AFLIKKEN 
(aanh.). 

dienen, zw. ww. Een betrekking vervullen. 
Algemeen gebr. Uitdr. 't is h ier go e d 
die n e n, het is behaaglijk warm hier, of het 
zier er hier aanlokkelijk uit. 

diezig, bnw. en bijw. Heiig, nevelig. 11 We 
konne wel es aar weer kraige, 'et wordt inene 
zo diezeg. 

dik, znw. onz. (blz. 69). Zegsw. 0 p het 0 u d e 
dik a f, op de oude manier. 11 Doen 'et maar 
op 'et ouwe dik of, den komme d'r gien 
brokke van. - Zie een uitdr. op DAG (aanlh.). 

dikkekoek, znw. zie KOEK (aanh.). 
ding, znw. Zie de samenst. TAAIDING (aanh.). 
Dirk, mansnaam. Uitdr. ik rek dep e t van 
Dir k, zo is het precies, je slaat de spijker op 
z'n kop. 

dirkiedons, znw. Zie KORDON (aanh.). 
disperaat, bnw. en bijw. Wanhopig. Vgl. Fr. 

désespérant. Het woord kreeg, als zovele SOO1't
,gelijke woorden ("versohrikkelijk", "ontzet
tend" enz.) de alg. versteI'kende betekenis 
hevig, in hevige mate. 11 Hai gong zo disperaat 
te keer, dat ik d'r van verskoot. Ik hew 'en 
disperate pain in m'n Ibien. 

dobber, znw. Zie de samenst. PLOMPDOBBER 
~aanlh.). 

doedelzak, znw. m. Zie de wdbb. De we rel d 
voo ree n doe del z a 'k a a n zie n, denken 
dat het leven een grap is, de wereld niet 
serieus nemen. 11 Die Wullem ... hai kaikt de 
wereld voor 'en doedelzak an. 

doeg. Verbastering van dag, dat op zijn beurt 



doeg - duif 

een vet'lkorting is van goedendag. De indruk 
bestaat dat vanuit de Zaanstreek deze vorm 
van gedag zeggen zich oak elders heeft ver
breid. 11 Nou doeg maide! - Vgl. DUG (aanh.). 

doenig, bnw. en bijw. Bedrijvig, druk bezig 
zijnde. 11 Wet benne jollie doeneg! Gaan d'r 
es effe bai zitte, as je zo doeneg bezeg benne 
loister je helegaar niet nee me. 

doft (blz. 72). Zitbank in een roeiboot. Vooral 
in verkl. dof f ie. 11 Gaan jai maar op 'et 
achterdoffie zitte. - Uitdr. zit ten a I s 
hoed 0 p 't do ffi e, gezegd wanneer er geen 
notitie van iemand wordt genomen. 11 Hai zit 
deer maar as hoed op 'et doffie. - Bij uitbr. 
heeft hoe dop het dof f i e de betekenis 
gekregen van een klein, min persoon. 11 Ken je 
d'r niet? 'Et is zoiver 'en hoed op 'et doffie. 

dokter, znw. Zie de samenst. WURMENDOKTER 

(aanh.). 
dol, bnw. Zie een uitdr. op ROOI (aanh.). 
dominee, znw. m. Zie de wdbb. Een domi

nee V i s ser, een moker met lange steel. 11 

Geef de dominee Visser es effies an. - Er zijn 
in de loop der tiJd ettelijke dominees Visser 
in de Zaanstreek geweest, ws. zowel lange 
predikanten van die naam, als zieleherders die 
!hun woorden als mokerslagen konden laten 
aankomen. 

donderstraal, znw. m. Kwajongen, ook deug
niet. 11 Die donderstvaalvan hiernaast is in de 
plomperd 'ekukeld. Rooie en vale benne 
donderstra1e. - Zie DONDERSTIEN Cb~z. 75). 

dood (blz. 75). Uitdr. om de dood geen 
ga r na I e n, om de drommel niet. 11 Dat doen 
ik niet, om de dood gien garrenele! - Zie een 
uitdr. op GEVEN (aanh.). 

doofpot, znw. m. Van roeden en kap ontdane 
molen. V'gI. HUSSLAGE, Windmolens. - De 
gelijkenis van een onttakelde molen met een 
doofpot is duidelijk; de voormalige doops
gezinde kerk aan de Oostzijde te Zaandam 
werd om dezelfde vormgelijkenis ook de 
Doofpot genoemd. 

dooieman, znw. m. In een pelmolen: de derde 
spil. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

doordouwer, znw. m. Iemand die weet vol te 
houden, die blijft doorwerken. 11 Jai benne ok 
'en deurdollwer. 

doorgang, znw. m. Zie de wdbb. Ook: voort
gang, in de uitdr. een 0 p g a n gen ge e n 
door g a n g, gezegd van werk dat onafge
maakt blijft. 11 Ken je dut kiarrewaitje niet es 
ofmake? 'Et is nou 'en opgang en gien deur
'gang. 

doorkurken,zw. ww. Zie KURKEN {aanh.). 
doorpellen, zw. ww. Zie PELLEN {aanh.). 
doppenhok, znw. Zie ook bij ZALIGMAKER 

(aanh.). 
doppenhokker, znw. m. Scheldnaam voor de 

inwoners van Oostzaan. De doppen en andere 
afvallen van de pelmolens werden doorgaans 
door Oostzaander boeren opgekocht. Wanneer 
Oostzaners de pelmolen bezochten, gold hun 
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bezoek meestal uitsluitend het doppenlhok. 11 

Zo'n Oostzaander doppehokker. - Ont!. aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. 

draad (blz. 78). Zegsw. I a n g e dra den, 
slo f fen a den, slordig naaiwerk. 

draaien, zw. ww. Zie de samenst. TOEDRAAIEN 
(aanh.). 

draaiertje, znw. onz. Zie onder WINDKRACHT 

(aanh.). 
draaihoofd, znw. onz. In zaagmolens: verbin

ding tussen het bovenspanhoofd van het zaag
raam en de wuife/aar. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

drabber, znw. m. Vervelend, zeurend sujet. 11 

Wet 'en drabber, hai blaift maar deurpreuvele. 
drabberig, bnw. en bijw. Hangerig, onprettig. 

Vgl. DRABBIG (blz. 78). 
dragen, st. ww. Zie een uitdr. op BEETJE (aaIIlh.). 
drankdobber, znw. m. Drinker, dronkaard. 11 

Wonder bove wonder dat die drankdobber 
nag niet in de sloot 'elazerd is. 

dreutelkont, znw. vr. (m.). Onhandig meisje, 
stuntelaar. 11 WIet 'en dreutelkont. 

dribbelt je slons, onz. Aanduiding van een 
slordige vrouw. 11 As je d'r hoishouwinkie 
ezien hewwe, den weet je metien wet 'en 
ddbbeltje slons 'et is. 

driemaster, znw. m. Zie een zegsw. op GEWETEN 

(aanh.). 
drilder (blz. 81). Ter nadere informatie: een 

sterke, niet vlagerige, dus gelijkmatige wind. 11 

'En mooie drilder. (P. BOORSMA, Het molen
leven en onze taal.) 

drillen, zw. ww. Aanwakkeren (van de wind). 
Vigl. het molenaarsrijmpje "Krimpen en stillen, 
dat is straks weer drillen", als de wind krimpt 
en afflauw! tegelijk, zal hij later weer aan
wakkeren. - OntI. aan P. BOORSMA, Het molen
leven en onze taal. 

drok (blz. 82). Zegsw. beter druk als 
ge e n we r k. 11 Je hoeve niet te meuteie, ik 
zeg maar zo: beter drok as gien werrek. - Zie 
nog zegsw. op BOER en MAN (beide aanh.). 

droogschuur, znw. vr. Bij papiermolens: schuur 
waarin de natte vellen op basten touwen te 
drogen werden gehangen. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

droogwater, znw. onz. Soda. Ook hier en daar 
elders. VAN DALE vermeldt het woord als ge
westelijk. 

druif (blz. 83). Lek k ere d r u i f wordt ver
goelijkend tegen een ,kind gezegd als het katte
,kwaad heeft uitgehaald. Vgl. VAN DALE, die als 
volkstaal aanduidt "je bent ook een fijne 
druif", een mooie. 

dubbeltje, znw. Zie een uitdr. op THEE (aanh.). 
dubben, zw. ww. Piekeren, zich zorg maken. 

Ook door VAN DALE als gew. vermeld. 11 Blaif 
nou maar niet dubbe, boite liIkaint 'et zont je. 

dug. Goedendag. Zie DOEG (aanh.). 
duif, znw. vr. Zie de wdbb. Duiven van de 
pastoor van E,gmond, meeuwen. 11 Kaik 
es wet 'en mieuwe op de Zaan! Ja, allegaar 
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doive van de pestoorv'an Egmond. 
duit (blz. 85). Zegsw. a I sj e a 11 e s voo r u i t 

wee t, kom j e met v ier d'll i ten d oor 
d e w ere ld. - D a ar g aa t voo r v ier 
d u i ten, dat zal wat kosten (gezegd van iets 
wat passeert). 11 Wet 'en skitterende auto, deer 
'gaat voor vier doite! - Zie ook bij VIER 
(aanh.). 

dun, bnw. Zie een uitdr. op MOED (aanh.). 
dwarrelkop, znw. m. Twijfelaar, besluiteloze. 

11 Mit die dwarrelkop skiet ik helegaar niet 
op, de iene ,keer zait ie rus en de are zo. 

dwars, bnw. en bijlw. Zie een uitdr. op HOUT 
(aanh.). 

E 
eel. Zie AAL (aanh.). 
een (blz. 87). Verkl. ie n t je. UitdI. een 

enk e 1 die n ti e, een hoogst enkele. 11 D'r 
benne d'r veul eroepe en maar 'en enkeld 
ientje is d',r oitverkore. 

eerstgenog, znw. (?). Rechtvaardigheid. Alleen 
in de uitdr. dat i s ge ene ers t gen 0 g, 
dat is niet rechtvaardig. 

eeuwigheid, znw. vr. Zie de wdbb. De alg. ver
breide uitdr. wachten van eeuwigheid tot 
amen is in de Zaanstreek vervormd tot 
w ach ten van e e u w i 'g hei d tot Pas e n. 
11 As ik hum z'n gank gaan lete, den ken ~k 
waohte van eeuweghaid tot Pase 

Egmond. De plaats. Zie een uiMI. op DUIF 
(aanh.). 

ei ~blz. 89). Zegsw. het eitje is dun ge
sc h i I d, ,gezegd van iemand die opvliegend, 
onmiddellijk kwaad is. 11 Nounou, dat aitje is 
dun eskild. - J ek e n n e wel 'e n a i in 
z'n kon t g a ark 0 k e werd gezegd van 
iemand die ontzettend in angst zit. - 0 p 
d e e ier e n b I ijv e n zit ten, afwachten. 11 

We moste maar effe op de aiere zitte blaive. 
emmer, znw. Zie een uitdr. op KOE (aanh.). 
end (blz. 90). Bij molens. Het aantal omwente

lingen van de ,bovenas, m.a.w. de snelheid van 
'het wiekenkruis, wordt uitgedrukt in "enden", 
d.W.Z. in het aantal malen dat een roedeinde 
de stelling passeert. Vier enden betekent dus 
één omwenteling van de bovenas. 11 Wanneer 
een oliemolen zijn ,grootste snelheid bereikt 
had maakte de ijzeren 'bovenas ... 88 à 92 
enden (HUSSLAGE, Windmolens). - In olie
molens. Het t wee d een d, het rechtse 
kussen. Zie KUSSEN (aanh.). - Zie nog uitdr. 
op GINDER en VERS (aanh.). 

endeist, bnw. en bijw. Alleen de overtreffende 
trap is bekend. Laatst. I1 De endeiste train 
gaat om twalef uur. - Ws. is met end els t 
bedoeld het meest endelings. Zie ENDELiNGS 
(blz. 90). 

enkeld, bnw. en bijw. Zie een uitdr. op EEN 
(aanh.). 

Enkhuizen. De plaats. Zegsw. het is te 
H oor n net a I s teE n k h u i zen, het is 

duif - fnuikje 

overal eender. 11 Werom wui je 'en aar 
stiekie? 'Et is te Hoorn ommers net eveliens 
as te Enk'hoize? 

erg (blz. 91). Er ,g heb ben, opletten. 11 Heb 
erg! (kijk uit!) 

erwtenpoeper (ortepoeper), znw. m. Misbakken 
knikker. 11 Die ortepoepers moet ik niet 
hewwe. - In een partij aardewerken 'knikkers 
zaten altijd wel enkele (vervormde) "orte
poepers". 

eten (blz. 92). Zegsw. eet nou, moeder 
heb nou!, dooreten! - Zie nog een uitdr. op 
HOUTZAGER (aanh.). 

etterdetet, znw. vr. Overdreven nette vrouw. 11 

M'n tante is zo'n etterdetet, 'et noost 'r dat 
ze de dakpanne niet skure ken. 

euving, znw. VI. Hetz. als euverring, overring, 
zie aid. (blz. 318). 

evenaar, znw. m. Bij zaagmolens. De op een 
geschoorde paal bewegende balk waaraan de 
afkort-trekzaag was bevestigd. (Ontleen.d aan 
HUSSLAGE, Windmolens.) 

ezelel'\, zw. ww. Sloven, hard, lang en zwaar 
werken. II I'k 'zeI blaid weze as we Zundag 
haileg hewwe, we hewwe de hele week 'ezeld. 
Zuk ezele ken ik niet volhouwe. 

F 
feest, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. fee s t 

1 ij den, het onderspit delven, soms ook de 
zondebok zijn. 11 Jollie hadde niet 'edocht dat 
jolHe feest la ie moeste. J ai hewwe eveveul 
skuld as hum, je moete hum niet allieneg 
feest laie Iete. - De uitdr. blijken niet alg. 
bekend te zijn. 

fiezelefasie, znw. vr. Gezicht, gelaat. Het woord 
is een samentrekking van "fiezeIemie" (zie 
aldaar, aanh.) en "facie" (Fr. fa c i e s, uiter
lijk). 11 Z'n fiezelefasie staat me niet an. -
Volgens één informant wordt met fiezelefasie 
'het gehele uiterlijk bedoeld en niet uitsIuitend 
het gelaat. Ws. is deze uitleg juist. 

fiezeJemie, znw. vr. Gezicht, gelaat. Vgl. Fr. 
f y s ion 0 mie. 11 As ik z'n fiezelemie zien, 
laik ik altaid wel trek in 'en neutje te ~ra1ge. 
IJ Zoals zovele woorden in het Zaans zal ook 
f y s ion 0 mie wel overgenomen zijn van de 
Franse steenhouwers die zioh i.v.m. het be
werken der molenstenen in de Zaanstreek 
vestigden. 

flachteren, zw. ww. Flakkeren (van een kaars 
b.v.). 11 Wat flaohtert 'et vuur. 

fliebertje, znw. onz. Sliertje, vezeltje. Vgl. b.v. 
flutertje (blz. 100). 11 D'r zitte allegaar flieber
tjes op je troi. 

fnuiken, zw. ww. Klein houden, onderdrukken. 
11 Je moete je kindere niet fnoike, aars worre 
ze niet volwasse. - V gl. de verouderde, door 
VAN DALE vermelde betekenis van f n u i ken: 
kortwieken. 

fnuikje (fnoikie), znw. onz. Kleine hoeveelheid, 
snuifje. 1I As me wa]f 'et ete zo laf maakt, 
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fnuikje - gezicht 

doen ik d'r zellef wel 'en fnoikie zout baL 
fudderen (blz. 101). In afw. van het door 

Boekenoogen vermelde betekent f u d der e n 
ook zacht laten braden van vlees. Mogelijk is 
deze betekenis later ingeslopen door de kil ank
verwantsohap met het alg. verbreide woord 
sudderen. 

G 
gaaf (blz. 103). Ook, van personen: sympathiek. 

11 M'n ome is 'en gave kirrel. Wet vind ik dat 
gaaf van je. - Deze betekenis is dus een 
andere als de door VAN DALE als gewestelijk 
vermelde van "keurig, knap". In deze zin 
wordt g a a f in de Zaanstreek niet gebruikt. 

galg, znw. vr. Zie de wdbIb. Uitdr. het r u i k t 
n a a r d ega I g, het deugt niet, er zit een 
luchtje aan. 11 Zai ken bar vrundelek doen, 
maar kark Dit, 'et roikt nee de galleg. 

galgeboezel, 'znw. onz. Boezelaar met galgen, 
het bovenstuk was meestal hartvomtig. Vgl. 
BOEZEL (blz. 39). 

gang (blz. 104). Verkl. ga n g kie. Op de vraag 
,,'hoe gaat het?" wordt dÏkwijls geantwoord 
zo'n ga n g kie, d.i. het gaat wel. - Ga n g 
beduidt in de houtzagerij het in bewerking 
zijnde hout, dat door de zaagslee naar en 
"door" het zaagraam wordt gevoerd. Uitdr. 
de ga n g I i g ter voo r, we kunnen be
ginnen. - De ga n gis a f, het werk is klaar, 
het is gedaan (b.v. bij beëindiging van de 
maaltijd). (Ontleend aan P. BOORSMA, Het 
molenleven en onze taal.) 

garnaal (blz. 106). Zie een zegsw. op DOOD 

(aanh.). 
gasthuis, znw. Zie een uitdr. op VROEG (aanh.). 
gat (blz. 107). Uitdr. een gat in 't s cih epe I, 

gezegd van een molen die door gebrek aan 
grondstoffen gedoemd is stil te staan. Overdr. 
echter ook platzak. 11 De mole staat mit 'en 
gat in 't skepel. Hai heb 'en gat in 't skepel 
(hij heeft geen geld). (Ontleend aan P. BOORSMA, 

Het molenleven en onze taal.) I1 Dat val t 
een s c hop i n het gat mee, dat is een 
meevaller. 11 (Gezegd door een schipper van 
een zeilboot:) Me hewwe een fain klHin windje 
vlak voor 't lappie, dat valt 'en skop in 'et gat 
mee, nou hoeve me niet te kroise. - Een 
warm ga tge ven, een pak slaag geven. 11 

As je niet gauw stil benne, zeI ik je deres 'en 
warremgat geve. - Een wurm in zijn 
,g a t heb b e TI, ongedurig zijn, niet stil kun
nen zitten. 11 Blaif nou es effies zitte, jai hew 
ok 'en wurrem in je gat! - Een gat j e van 
win d, een eigenwijs, verwend kind. 11 Die 
'klaine kraai is nou nag wel lolleg, maar as ze 
niet oppasse mit 'r den wordt 'et 'en gatje van 
wind. - Zie de samenst. KIS- en KROPGAT 

(beide aanh.). 
gebraden, bnw. en bijw. Zie een uitdr. op 

GEZICHT (aanh.). 
geelgieter, znw. m. Kopergieter. Vooral voor de 
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papielmolens was veel koper- en bronsgiet
werk nodig, er waren dus verschillende "geel
.gieters" in de streek rgevestigd. 11 Isaac Vonk 
was een geelgieter in Zaandam, ook in Wor
merveer was een geelgieter van die naam 
{HUSSLAGE, Wi:ndmolens). 

gek, bnw. en bijw. Zie een zegsw. op GERRIT 

(aanh.). 
geld (blz. 110). Zegsw. g r oot gel den 

kIe i n hou t, d a ark rij g j e het I ast i g
s tew ij f mee tam. 

geloof, znw. onz. Vermeldenswaard is de zegsw. 
t wee gel 0 ven 0 p één kus sen, d a a r 
s I a a p t d e d u i vel tu s sen, op een huwe
lijk waarbij de partners een verschillend geloof 
hebben rust geen zegen. 11 Twee gelove op ien 
kusse, deer sleept de doivel tusse. 

geloven, zw. ww. Zie de wdbb. Zegsw. dat 
kun je m á á r gel 0 ven, daar kun je zeker 
van zijn. 11 .•. en de Rus zeI 'en best karrewai 
hewwe om deer weer wet 'Op z'n raap te 
komme, dat moet je maar gelove (bewerking 
van Theetaid in de haremakerai, toneelschets). 
- Zie ook een zegsw. op BOOM (aanh.). 

gemaal ~blz. 110). Uitdr. het gem a a I i s af, 
de taak is volbracht. 11 Blaid toe dat dut 
gemaal of is. - Gem a a I betekent ook: 
drukte. 11 Wet geeft dat 'en gemaal! Aanv. 
ontleend aan P. BOORSMA, Het molenleven en 
onze taal. 

gemag, znw. onz. De schaamdelen. 11 (Bij het 
voetballen:) Jan h~b 'en bal op z'n gemag 
'ehad, hai lait te kronkele van de pain. 

gemeentegrond, znw. w. In de uitdr. 10 pen 
op gem een t e g ron d, doorgesleten schoen
zolen hebben. 11 Die skoene moete nodig nee 
de lapper, je lope nou op gemeentegrond. 

genavond. Zie AVOND (aanh.). 
Gerrit (blz. 112). Zegsw.gekke Gerrit!, ik 

ben daar gek!, ik zal gek zijn! De zegs-w. 
bedoelt uitepaard: "vraag dat maar aan gekke 
Gerrit" of: "ik ben gekke Gerrit niet!". 

gerust, bijw. Heus, zonder twijfel, stellig. 11 Dat 
ken je gerust gelove. Dat is gerust wel waar. 
VAN DALE tekent bij deze verklaring aan: 
volkstaal. 

geschild, bijw. Lett. van schil. Zie een uitdr. 
op EI (aanh.). 

geval, znw. onz. Zie de wdbb. Zegsw. het 
'geval ligt er en het kind is er, het is 
nu eenmaal zo, het is niet anders. 

geven (blz. 113). Uitdr. wie teveel geeft 
·s ter f tee n ben a u w d e dood, al te goed 
is buutman's gek. 

geweten, znw. onz. Zie de wdbb. Een rg e
weten waar een driemaster in 
ron d kan zeil e n, een nuim geweten. 

ge zeg, znw. onz. Opmerking, mogelijk ook aan
merking. Alleen in de uitdr. die ti mme r t 
a a n d e weg k rijg t v ast g e zeg, wie aan 
de weg timmert krijgt commentaar. 11 Die 
tummert an de weg kraigt vast gezeg. 

gezicht, znw. onz. Zie de wdJbb. Uitdr. hou ct 
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j e geb 11" a den g e z i c h t, houd je mond. 11 

Je hewwe je gebll"ade gezicht te houwe, aars 
ken je koiere. 

gieter, znw. Zie GEELGIETER (aanh.). 
giJpen, zw. (?) ww. Jammeren, luidkeels klagen. 

Het woord wordt met restrictie vermeld daar 
slechts één informant het met stelligheid 
noemde. 

ginder (blz. 114). Uitdr. a n 'e t are end 
gun der, ergens. De uitdr. wordt alleen ge
bezigd om aan te duiden dat men ,geen nauw
keurige plaats kan aangeven. 11 Weer ken Jan 
zitte? An 'et are end gunder! (d.i. ik weet het 
niet, hij zal wel ergens zijn). 

gJanzen, zw. ww. In rijstpelmolens. Nabewerken 
van de gepelde rijst, om deze een mooier 
aanzien te geven. Ook poetsen genoemd. Ontl. 
aan HUSSLAGE, Wihdmolens. 

glimmen, st. ww. Zie een zegsw. op KAARSE

MAKER (aanh.). 
glooien, zw. ww. Gluren, stiekem kijken. Vgl. 

GLOUWEN (blz. 115). 11 As die maide zo nee 
me glooieblaive, raak ik helegaar van de rel. 
Skai oit mit je geglooi. 

gloren, zw. ww. VAN DALE geeft als verkl. 
zonder warmte te geven branden, glimmen. 
De Zaanse uitdr. te gen j e a a n g lor e n, 
er zeer gezond en welgedaan uitzien, betekent 
dus "glimmen van gezondheid". 11 Mens, wet 
zien jai d'r best oit, je glore teuge me an. Je 
zou niet zegge dat hai ziek 'eweest is, hai 
gloort teuge je an. 

glouwen, zw. ww. Zie ook GLOOIEN (aanh.). 
gnap (blz. 115). Uitdr. g nap kan bes t a a n, 

dat mag gezien worden, dat ziet er netjes uit. 
11 Kaik es an, je hewwe je hois 'en nuuw 
vorrefie 'egeve. Nou, 'gnap ken bestaan. 

gniffelen, zw. ww. Onderdrukt, ingehouden 
lachen. 11 Toe ik mit m'n natte klesse tois 
kwam, zatte m'n jonges d'r om te gniffele. -
Het woord wordt door VAN DALE als gew. 
vermeld. 

gnoffen, zw. ww. Gnuiven. 11 Ja, nou zit jai te 
gnoffe, maar 'et had ok aars oflope ,kenne. 

gnokken, zw. ww. Met de ogen bedelen. 11 

Geef poes 'en endje loert, hai zit de hele taid 
al te gnokke. - Uitspr. soms g nuk k e. 

gnuiven (gnoive), zw. ww. Zie de wdbb. Ook: 
het ruisen van de snel draaiende molenwieken. 
11 Dut magge we graag hare, as we op stelling 
stane en de wieke gnoive en je hare de haai 
zo lekker stampe. 

goddeloze, znw. Zie een uitdr. op NASOP 

(aanh.). 
goed, znw. Vgl. de samenst. TROMMELTJESGOED 

(aa,nh.). 
gooien, zw. ww. Zie AANGOOIEN (aanh.). 
goor, bnw. en bijw. Bedorven, onsmakelijk (van 

etenswaren). 11 De mellek smaakt goor. -
VAN DALE vermeldt deze bet. als gewestelijk. 

goot, znw. Zie de samenst. WASGOOT (aanh.). 
gort (blz. 118). Zegsw. maikkelijke pel

der s m a I e n sI e c h t ego r t, m.a.w. wie 

gezicht - gus 

zich niet wil inspannen behaalt geringe resul
taten. 

gortig, bijw. Erg, ook duur. Ook elders, zie 
VAN DALE. 11 Dat is me te gorteg (dat is me te 
duur). Hai maakt 'et te gorteg (hij overdrijft). 
- Ontl. aan P. BOORSMA, Het molenleven en 
onze taal. 

gortzak (blz. 118). Vermeldenswaard is het 0 p 
d ego r t zak n e men, een spelletje waarbij 
een volwassene een kind optilt en dooreen 
schudt. 11 ZeI ik je nag es op 'et gortzakkie 
neme? - Een bekende straatfiguur heette om
streeks 1920-1935 "Jan de Gortzak", ws. 
omdat hij uit AssendeIft afkomstig was. 

graag, bijw. Zie een toepassing als bnw. op 
WAAR ('aanh.). 

grabbelen, zw. ww. Zie de samenst. PRATE

GRABBELEN (aanh.). 
griffies, znw. mv. Geld, slappe was. Alleen in 

de uitdr. dik in zij n g ri ff i e s zit ten, 
over veel geld beschikken. 11 Je zit nagal dik 
in je griffies, ken je me niet wet voorskiete? 

grijs, bnw. en bijw. Zie de wdbb. Als bijw. ook: 
beroerd, ellendig, beneden kritiek, meer dan 
erg. 11 'Et is grais. 'Et is grais, teuge blauw an. 
- VAN DALE plaatst het woord in deze bet. in 
de volkstaal. 

grobbig, bnw. en bijw. Vuil, onfris. 11 WIet zien 
die kindere d'r .grobbeg oit. Gooi je grobbege 
spulle maar in de wasben. 

groebelen, zw. ww. Grabbelen, op de tast iets 
zoeken. 11 Effe in m'n broekzakke groebele, 
miskien hew ik nag 'en snoepie veur je. -
VAN DALE geeft g rob bel e n als gewestelijk 
woord met dezelfde betekenis. 

groeien, zw. ww. Zie een zegsw. op MALLIG

llEID (aanh.). 
grond. znw. Zie de samenst. GEMEENTE- en 

ZAAGGROND (beide aanh,). 
groos, bnw. en bijw. Trots. 11 Je benne 'en 

groze stinker. Toe ik 'en zeun kreeg was ik 
zo groos as 'en ouwe aap. - Zie GROZIG (blz. 
123). 

grootschepig (grootskepiJg), bnw. en bijw. 
Grootscheeps. 11 As de baas vaifteg jaar an 'et 
febriek is kraige we 'en grootskepeg feest. 

grot, znw. vr. Bij (aan het water gelegen) koren
molens: invaargeul waardoor tot binnen de 
molen gevaren kan worden. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
grozigheid (blz. 123). Grootsheid, trots. Zegsw. 

van g roz i g ih e i d tew a ter I 0 pen, van 
trots het hoofd zó in de nek dragen dat men 
van het rechte pad afloopt. 11 Hai loopt "an 
grozeghaid te water. 

grummelen, zw. ww. Binnen,~monds mopperen. 
11 Je lai'ke wel niet op je roiker, je kaike puur 
stiereg en je grummele net of ik 'et hellepe 
,ken. 

gus, znw. vr. Guts, zie de wdblb.: Plens, hoeveel
heid vloeistof die ineens uitgegoten wordt. -
In vepkl. gu s s i e. 11 Moet je veul mellek in 
je koffie? No, geef maar 'en gussie. 



haaibaai - heen 

H 
haaibaai, znw. vr. Vinnige, brutale vrouw, 

vrouw "met haar op de tanden". 11 Ik zou niet 
wulle dat m'n waif 'en haaibaai was. Wet 'en 
haaibaai, die d'r man zeI tois ok niet veul in 
de mellek te brokkele hewwe. - VAN DALE 

geeft weliswaar ,ihaaibaai" als gewestelijk, 
maar verklaart het als heibel. In deze laatste 
zin is het echter in de Zaanstreek niet bekend. 

haalder, znw. m. Bij zaagmolens. Krabbelaar 
aan de houten rol waaraan het kraantouw 
wordt opgewonden. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. - VAN DALE geeft als veI1kl. "zekere 
haak in een houtzaagmolen". 

haar (I) (blz. 127). Zegsw. het h a a rb r a n d t 
era f, dat gaat maar net, dat gaat krap aan. 
11 Ken je d'r langes? Nou, 'et heer brandt d'r 
of, maar 'et lukt. 

hach, MW. vr. Waagstuk. 11 Kaik maar oit, 'et 
is 'en hele ihaoh. - VAN DALE vermeldt h ach 
als verouderd in de zin van gevaar en !kent het 
woord gewestelijk nog betekenis toe. Vgl. ook 
h ach elij k. 

hak, znw. m. Zie BRANDEWIJNSHAK (aanh.). 
hakken, zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. dat 
hak ter i n, dat kost veel geld. Alg. gebr., 
zie VAN DALE. 11 Ik ken dat niet kope, 'et hakt 
me d'r veuls te veul in. - Zie een uitdr. op 
BIJL (aanh.) en voorts KOEK-, KOOLHAKKEN en 
ROLLENHAKKER (alle aanh.). 

hakkepoffer (blz. 129). De elders gehoorde be
tekenis van binnenschip met ruwe olie-motor, 
en eveneens die van motorfiets is inde Zaan
streek wel bekend, maar het woord wordt 
(werd) ook als troetelnaam gebruikt. 11 Lekkere 
hakkepoffer van me (gezegd tegen een kind). 

hakker (blz. 129). Ook: molenmaker, belast met 
het onderhoud van pelstenen (HUSSLAGE, Wind
molens). 

halen (blz. 129). Vitdr. leg op en haal 
meer (ook wel: schep op en haal 
mee r), geze'gd van materiaal waarvan men 
veel nodig heeft. 11 TUI'ref stoke? Dat is leg 
op en haal meer. Me hewwe veur dut klussie 
zoveul pepier nodeg, 'et laikt wel van skep op 
en haal meer. - Zie een uiMr. op BUI (Mtrh.). 

halfbakken, bnw. en bijw. Zie de wdbb. Echter 
ook: niet lekker, half ziek. 11 As ik d'r be!!kete 
oitzien is dat gien wonder, ik voel me al 'en 
hele raid 'hallefbakke. 

halfhemdje, znw. onz. Los en stüf front van 
mansoverhemd (soms van papier). Door VAN 

DALE in nagenoeg dezelfdeûn vermeld. - De 
uitspr. is haUafhempie. 

halfwerkswind, znw. m. Zie onder WINDKRACHT 

(aanlh.). 
hand, znw. vr. Zie een zegsw. op BIL (aanh.). 
handschoon, bijw. Traag om te helpen, bang 

om de handen vuil te maken. 11 An 'en knecJht 
zoas jai benne, hew ik helegaar niks, jai 
benne zoiver handskoon (jü bent liever lui dan 
moe). - Zie VAN DALE, die het woord als ge
westelijk opgeeft. 
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hanepin, znw. vr. Vinnige vrouw, haaibaai (zie 
aId., aanh.). 11 Ik zeI wel oitkaike om mit zo'n 
hanepin an de skarrel te gaan. 

hangen, st. ww. Zie een uitdr. op BUI (aanh.). 
hangertje, :mw. onz. Tweestamperswindje, zie 

onder WINDKRACHT (aanh.). 
hangjas, 'znw. m. en vr. Zeurkous. 11 Nee, je 

kraige gien snaai, hangjas d'at je benne! - Eén 
der informanten verklaart het wool'd met de 
volgende anekdote: een beschonken man kon 
met geen mogelijkheid zijn jas aan de kapstok 
ophangen. Hij voegde de jas toe "Hang jas, 
g.v.d.!". Hanigjas zou daarna in de taal ge
voegd zijn voor een onwillig kind. 

hangoor ~blz. 132). De door BOEKENOOGEN op
'getekende uitdr. dient te worden uitgebreid 
tot: eer S t men s e, d e TI kin der e, den 
hangore en den zuk voHek as jai 
henne. 

hard, bnw. en bijw. Zie uiMr. op BARDVOL en op 
STEEN (beide ,aam.). 

hardhands, bnw. en bijw. Hardhandig. 11 'En 
hard'hanse skoolmeester. We hewwe al meer 
ezaid dat je niet zo hardhans weze moete. 

hardhoofd, 'znw. onz.? Stüfkop. 11 Jai benne ok 
puur zo'n hardJhoofd. - Uitdr. een har d
h 0 0 f d die het bel e e ft, het zal onze 
tijd wel duren, dat zal wel nooit gebeuren. 11 

'Loof jai nou dat de Doitsers ok nee de maan 
vliege wulle? 'En hardhoofd die dat beleeft. 

hardloper, znw. ffi. Zegsw. Een har d I 0 per 
ziet het niet en een zachtloper 
he e f ter g een e ,r gin, gezegd als men de 
overtuiging iheeft dat iets niet zal opvallen. 

harkepiet, znw. m. Stüve hark. 11 We hewwe die 
harkepiet nag nooit ien enkeld keertje zien 
lache. 

harremaai, znw. Bij papier-petmolens. De ver
binding tussen drüfstang en pompstokken. 11 

. .. een aan één einde draaibare batk, de harre
maai genoemd (HUSSLAGE, Windmolens). 

hart (blz. 136). Vitdr. wat het 00 'g mis t, 
ook het har t n iet d eer t, uit het oog, 
uit het hart. 11 Sins ze 'boite de Zaan weune 
ihewwe we niks meer van ze 'e'hoord; ze denke 
ok: wet 'et oog mist, ok 'et hart niet deert. 

haspel (blz. 136). Ook, in verfmolens: de zg. 
"zeskanter" waarmee kluiten en andere onge
rechtigheden uit de gemalen verfstof worden 
gezeefd. (Zie HUSSLAGE, Windmolens.) 

hebben (blz. 136). Uitdr. had ik kom,f te 
la a t, bezint eer ge begint. 11 Ja, had ik komt 
te leet, den moet je je harses maar gebroike. 

heen, bijw. Een elders ws. niet zeer gebr. toe
passing komt in de Zaanse volkstaal veelvuJdig 
voor: I 0 pen (kienderen, kloenewaaien enz.) 
he eng a a n, d.w.z. weer lopen (enz.) na een 
stilstand. 11 Dokter heb 'm weer areg op'elapt, 
rhai was net oit z'n bed of hai gong lope heen. 
Toe de mole veI1krode was gong ie male heen. 
1'k dooht nag: die jonge verzoipt, maar hai 
kroop op de kant en gong kiendere heen. - Op 
Wieringen kent men bet woord ook in deze 



587, Aanhangsel 2 

zin, meestal met een deelwoord. [[ L 0 pen d e 
heengaan. 

heersen, zw. ww. Bedrijvig bezig zijn, vooral in 
de huishouding. [[ Wet ben jai an 'et heerse, 
wuI je vroeg klaar weze? 

hei, znw. Zie de samenst. SLAGHEI (aanh.). 
heien (blz. 138). Met een heiblok in- of vast

stampen. ALg. gebr. Zie ook op HOED, KLAM
PERSPOOT en PROOST (aanh.). [[ Zaans heiers
deuntje: Néér, néér, Márie tr6et "an W6rre
mervéér I Zét 'm zét 'em néér, nág ien kéér I 
Éllef, éllef, dut paa:ltJje gaat niet van zéUef. -
Uitdr. u i t 'n h a a i e n (heien) zij n, ergens 
gebrek aan hebben. De uitdr. is ontstaan in 
de oliemolens (die bij gebrek aan grondstoffen 
immers niet konden ".haaien"), maar werd 
alg. gebruikt. [[ (Een metselaar zegt:) Azzeme 
morrge gien nuwe stiene kraige, benne me oit 
'en haaie. - Geg. ontleend aan P. BOORSMA, 
Het molenleven en onze taal. 

heiligedag, znw. m. Slordigheid, die in het afge
leverde werk zichtbaar is (b.v. een druipspoor 
van verf in schilderwerk). [[ Ik ken niet zegge 
dat 'et netjes is, je werrek zit vol 'hailegedage. 
- Ook: uit gemakzucht achterwege gelaten 
détail, of bij het schoonmaken (srofafnemen 
b.v.) vergeten plek. [[ An deuze hailegedag en 
an die ok, deer moet je nag wet an doen, je 
hewwe 'et veuls te slof of'ewerkt. - Beide 
betekenissen dekken elkaar gedeeltelijk, maar 
wijken enigszins af van de door VAN DALE ge
geven verkl. 

hek, znw. Zie de samenst. KROOS- en PALIS
SADEHEK Cbeide aanh.). 

helen, zw. ww. Zie de samenJSt. AANHELEN 
(aanh.). 

helling, znw. Zie SLEEPHELLING (aanlb.). 
helpen (blz. 141). Zegsw.h elp t man hel p t 

v rou w, man en vrouw hebben één mening, 
praten uit één mond. [[ As je man zait dat 'et 
zo is, hew ik an jou ok niks, help man help 
vrouw. 

hemd (blz. 142). Zegsw. je zou er je hemd 
om ver ter e n, gezegd als iets bijzonder 
smakelijk is. [[ Wet benne die taaidingkies 
lekker, je zou d'r je hemd om verte re. - Zie 
ook HALFHEMDJE en PASTOORSHEMD (aanh.). 

hennepkoekmolen, znw. m. Enkele oliemolen 
(zie OLIEMOLEN, aanh.). 

hesteren, zw. ww. Bedrijvig bezig zijn. Vgl. 
HEERSEN (aanh.). [[ Je benne puur an 'et 
hes tere, 'et laikt wel of je te hooie moete. 

heugel, znw. m. Hogel, getand ijzer in zaag
molens waardoor de zaagslee wordt voort
bewogen. Zie HOGEL (blz. 150). 

hichten (blz. 146). Zie een uitdr. op MAANDAG 
(aanh.). 

hierewietje, znw. onz. - 1) Klein motief op 
stof. patroon. [[ Wat hew je lollige hierewietjes 
op je skort, 'et laike wel klaine bloempies. 
2) Haast. Alleen in de uitdr. iet s met een 
h ier e wie t j e doe n, iets haastig doen. ![ 
Doen dat klussie maar mit 'en hierewietje. 

heen - hokkebaas 

Effies dut ofmake, dat ken wel mit 'en hiere
wiet je. 

hijsen, st. ww. Zie de wdbb. Ook, van een 
molen: langzaam malen ondanks krachtige 
wind. Vgl. het alg. gebr. "ergens een hele hijs 
aan hebben" en zie voorts onder WINDKRACHT 
(aanh.). 

hikken (blz. 147). Uitdr. hik ken noc h v e r
s c h r ,i k 'k e n, onaangedaan blijven, geen 
emotie tonen. [[ Wai verskote ons allegaar rot, 
maar Jan hikte noch verskrikte. Wat ben jai 
'en aizere Hain, ik zien je hikke noch ver
skrikke. 

himphamp (blz. 147). De zegsw. h imp h a m
pies voor de mosterdmolen wordt 
door P. BOORSMA (Het molenleven en onze 
taal) nog als volgt toegelicht: "als een molen
maker iets maakte waaraan nog niet was te 
zien wat het moest worden, dan antwoordde 
hij op de vraag ,;wat maak jeT' met "himp
'hampen" of "himphampies voor de mosterd
molen". 

hinkell, zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. het 
h i n kta a n d e mee~, het slJuit niet precies, 
de maat klopt niet geheel. Ook elders gebr., 
zie VAN DALE. 

hip, znw. m. Hippende beweging. Ook elders 
gebr. - Uitdr. L 0 pen met een hip p i e, 
mank lopen. [[ Je kenne d'r vast wel, ze loopt 
mit 'en hippie. - Op een hip en een 
sp ron g, haastig, in de gauwigheid. V gl. rrOP 
een hebbe! en een drebbel" ~blz. 136). [[ Zo 
drok as ik 'et had, op 'en hip en 'en sprong 
Ihew ik ok na'g booskippe 'edeen. 

hoed, znw. m. Zie de wdbb. Bij het met de 
hand heien: rust, onderbreking van het werk. 
Eén der heiers telt b.V. van één tot negen en 
besluit dan met "tien met een hoed", waarna 
gerust wordt. Ook wordt geroepen "een hoed 
voor de proost" (zie PROOST, aanh.). Niet na 
te gaan is of hoe ct in deze zin is afgeleid 
van hoe de, waakzaamheid of dat de oude 
gew. betekenis van beloning aan het woord 
verbonden bleef. - Zie een uitdr. op DOFT 
(aanh.). 

hoek, znw. Zie de samenst. BEURSHOEKJE (aanh.). 
hok, znw. onz. Zie KOEKENHOK en HUIS (beide 

aaIl'h.). 
hokbenen, znw. rmv. Waaiervoeten, de afwijking 

waarbij de voeten buitenwaarts gericht ver
groeid zijn. [I Kaik die kirrel es hokbiene 
hewwe. - Het woord is ontstaan door het 
werk aan het koekenhok in de oliemolens; 
op zeer jeugdige leeftijd werden de jongens 
belast met het "stropen" en snijden der 
koeken en bij dat werk moesten zij stijf tegen 
het koekenihok aaIlJgedruk~ staan, met buiten
waarts gedraaide voeten. Daardoor ontstonden 
dikwijls vergroeiingen. Vgl. P. BOORSMA, Het 
molen/even en onze taal. 

hokkebaas, znw. m. Brandstoffenhandelaar. 11 

Me benne temet deur de kole heen, de hokke
ibaas moet weereskouwd worde. - Het woord 



hokkebaas - huppeldewup 

wordt door VAN DALE als gew. en als dieven
taal vermeld (!) en is (nog?) in Amsterdam 
bekend (Jordaans). 

hokken, zw. ww. Wonen, inzonderheid samen
wonen van man en vrouw zonder dat ze ge
trouwd zijn. 11 Ze hokke in 'en ouwe boerderai. 
Dat zo'n gnap waifie mit zo'n ouwe prois 
hokke wuI is main 'en raassel. - VAN DALE 

vermeldt samenhokken in deze zin. 
hond (blz. 151). Uitdr. in de hond lopen, 

zó lang met een kledings~uk doorlopen dat het 
niet meer te herstellen is. 11 Kaik nou weer es 
wet 'enerepels in je sokke, loop ze niet altaid 
in de hond. - VAN DALE geeft "in de hond zijn, 
verwaarloosd zijn". - Zie een zegsw. op BIJTEN 

en een uitdr. op BOER, vgl. ook WERFHOND 

(aanh.). 
hondekeutel, znw. m. Ook: jongen ot man van 

geringe lengte, "onderdeurtje". 11 Moet je deer 
es kaike wet 'en ihondekeutel. As die ze waif 
zoene wul, moet ie 'en anloop neme en d'r 
teuge opklimme. 

honger, znw. m. Zeer verbreid in de zegsw. 
Honger? Ga naar Koosje Bonger!, 
hevgeen zoveel betekent als niet zeuren, je 
krijgt niets. Dikwijls wordt er aan toegevoegd: 
"die heeft een hondje, dat poept in je mondje". 

hoofd (blz. 153). UiMr. bet hoofd in de 
m uts h 0 ti den, zijn kalmte bewaren. 11 As 
de Z'ndaiker jonges je oitskeIde, moet je 'et 
hoofd in de mus houwe. - A lsd a t 
hoofdje op een vaTken stond zou 
j e ze gg e n het b e est i s zie k, "als ik 
zo'n hoofd had ging ik er naast lopen". - Vgl. 
nog HARD HOOFD en zie de s·arnenst. DRAAJ
HOOFD (beide aanh.). 

hooi (blz. 154). Uitdr. iets voor Tuig 
h ooi weg g ooi e n, zorgeloos iets wegdoen, 
zonder op de waarde te letten. 11 D'r is teuges
woordeg gien zoineghaid meer, de mense 
gooie spulIe die temet nuuw benne voor roig 
hooi weg. 

hooien (blz. 154). Zegsw. het iso f jet e 
h ooi e n moe t, gezegd als iemand haastig 
eet of werkt. Ook: we moeten niet te 
hooien, we hebben geen haast. - Hooien 
wordt ook genoemd het haastig en met grote 
happen eten. 11 Wet zit jai te hooie. 

hooimaker, znw. m. De zon. 11 Kaik, de hooi
maker komt d'r ok weer baL De hele lieve dag 
de hooimakeT op je harses, den wui je wel 
vroeg de klossebak ,in. 

hooimolen, znw. m. Alleen in de uitdr. de 
b ooi mol e nis st u k (of: kan m a I en), 
gezegd wanneer het in de hooitijd regent (of: 
als de zon na regen weer schijnt). Zie 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. 

hooiwagen, znw. m. Uitdr. een m 0 n d a Is 
een hooiwagen, een grote mond. 

hoop (blz. 154). Inverkl. hopie. Dat i ~ 
hop i e-a l, dat is alles, meer is er niet. - J e 
ben t mij n hop i e-a I, jij bent degene waar
op ik al mijn hoop gesteld heb. - In andere, 
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eveneens a1g. gebr., zin de uitdr. ni e t-
1 u s ter s sc h ij ten g rot e hop e n, m.a.w. 
zij die zeggen niet te lusten, eten doorgaans 
veel. 

hoorn, znw. m. Zie de wdbb. Puntig zakje, 
peperhuisje. EveIliZo elders, zie VAN DALE. 

Uitdr. s u i k e r kr ij gen u i tee n hoor n
t j e, een goede verzorging krijgen. 11 Ik hew 
'en best kosthois, ik kraig d'r soiker oit 'en 
horentje. 

Hoorn. De plaats. Zie een zegsw. op ENKHUIZEN 

(aanh.). 
hou, znw. (?) Zie een uitdr. op BELEG (aanh.). 
hout ~blz. 158). Uitdr. met d war s hou t 

gooi e n, dwars zijn, in de contramine zijn. 11 

Je moete niet aldeur mit dwars hout gooie, 
deer ken ik niet teuge. - Vermelding verdient 
het op de houtwerven veel gebezigde rijmpje 
"Nooit groter zwendel oit'evonde, den hout 
mit touw tesaam 'ebonde", waarmee bedoeld 
werd dat men op zijn hoede moest zijn als 
een bunde·1 hout met touw omwonden was. -
Zie nog een zegsw. op GELD (aanh.) en vgl. de 
s'amenst. RING- en ROEDHOUT (aanh.). 

houtzager, znw. m. Uitdr. et e n a I s een 
'h 0 u t zag e T, veel, overdadig eten. Ont!. aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. 

houw, znw. Uit dr. een hel e hou w, een hele 
kluif, een zware opdracht. 11 (Bij het zeilen:) 
Je hewwe zeker 'en hele houwan de groot
zailskoot? - Het woord komt van het ww. 
houden en niet van "houwen" in de zin van 
,hakken. 

huilen (hoiie), zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. 
h u i I ene n del a m p v a ·s t hou den, ge
zegd van een zielige toestand, een armoedige 
boel. Elders: huilen met de lamp uit (VAN 

DALE). 11 A'S je me vrage hoe 'et gaat, den 
moet ik tot m'n spait zegge: 'et is hoile en de 
lamp vasthouwe. 

huis (blz. 161). Zie een uitdr. op DAK (aanh.). -
In de uitdr. kom eens in mijn huisje, 
dikwijls gebezigd tegen kleuters, wordt met 
h u i sj e bedoeld de bescherming van armen 
en (door hurken geopende) knieën. 11 Je benne 
zo'n skat, kom deres in me -boissie! - Ook: 
kom der e sin m e 11 0 ok·k i e. - Zie nog 
de samenst. PEPERHUISJE, SCHIJT- en WERKHUIS 

(alle aanh.). 
huishouden, st. ww. Zie een zegsw. op ARMOE 

(aanh.). 
huiShouding, znw. vr. Zie een zegsw. op 

KRAKELBEEN (aam.). 
hUizig, bijw. Lusteloos, saai, tengevolge van 

lang binnenzitten. 11 Ik ben zo hoizeg, ik 
moest aigelek 'en endje boite koiere. Mit dut 
sleohte weer worre de kindere venIs te hoizeg. 

hum (blz. 162). Van iemand die goed geïnfor
meerd is en die op de hoogte is van alle 
nieuwtjes wordt gezegd alle nuuwtjes benne 
hum. 

huppeldewup, znw. vr. Lichtzinnig, enigszins 
manziek meisje. 11 Je magge wel 'en bietje op 
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je dochter lette, ze heb naigings 'en huppelde
wuppie te wor,re. 

huur, znw. vr. Zie de wdbb. Zegsw. dat kom t 
wel ter e c h t met de h u u r, het kost niets, 
laat maar zitten. 11 Wet moet Ik betale? Nó, 
dat komt wel tereoht mit de huur. 

huut (blz. 162). - 1) Uitdr. een st ij v e h u u t, 
een stijf, niet lenig, persoon. 11 Die s~aive 
huut ken gieniens over dut hekkie klimme. 
Staive huut dat je benne! 
2) Paardevlees. Zo ook elders,zie de wdbb. 
Zegsw. als je h uu t eet, kun je hard 
I 0 pen. Eveneens wordt, van iemand die 
hard loopt, gezegd "hai heb zeker huut ge'ete". 

ien:oogd, bnw. en bijw. Eénogig. Zie een uiMr. 
op KIP (aanh.). 

ijs, znw. onz. Zie uitdr. op BEEN en SNEEUW 

(aanh.). 
ijzer, znw. onz. Zie een uitdr. op MOLENSTEEN 

(aanh.) en v'gl. de samenst. BEK- en SCHOOT

IJZER (aanh.). 
inbreken, st. ww. Van molens: het weer begin

nen te malen na de staan tijd": II Ze hewwe 'en 
week an 'et tummere 'eweest, maar nou ken 
de mole weer inbreke. 

indewinds, bnw. Met tegenwind. !I We kraiige 
nou 'en indewinds rakkie (gezegd bij het 
zeilen). - Een indewinds rak kreeg de 
meer algemene betekenis van tegenspoed. 11 

WIet is dat noselek, we laike wel 'et iene inde
wind se rak na 'et are te kraige. 

inpikken, zw. ww. Zich iets toeëigenen, zich 
ergens meester van maken. Alg. gebr., zie de 
wdbb. - Zegsw. pik in, 't is win ter. 

J 
Jaap (blz. 138). Jap i e van alle ja ren 

was (is?) een in de Zaanstreek veel gehoord 
koosnaampje van kleine jongens. Gezegd 
wordt dat een marskramer, Jaap, eLk jaar 
terugkwam en tenslotte de bijnaam lapie van 
alle jaren verwierf. 

jachtband, znw. m. In vijzelwatermolens. 
IJzeren band als verbinding tussen de lubben 
van de vijzel (HUSSLAGE, Windmolens). VAN 

DALE geeft als verkl. schoor in een gebintwerk. 
Jantje (blz. 169). Vhdr. h ier woon tJa n t je, 

hier brandt de kachel. 11 Hè, hier weunt 
Jantje, 'et is hier goed diene! 

jidders, bnw. en bijw. Alleen in de uitdr. een 
j i d der s be e tj e, een heel klein beetje. 11 

D'r is nag maar een jidders bietje stienkool. 
jongen (blz. 171). Zegsw. wie met jongens 

1I i t g a a t, kom t met k i 'k k ers t h u i s, 
over kinderen moet men zich nooit verbazen. 
I! Wet had jai den 'edocht? Je wete nou ien 
keer: wie mit jonges oitgaat komt mit kildkers 
tois. 

huppeldewup - kapperij 

juistem (joistiJm), bijw. en tussenwerpsel. luist. 
Elders, gemeenzaam, juistement. - Jo i s tem 
is een in de Zaanstreek zeer veel gehoord 
stopwoord. 

juuste, znw. vr.? Alleen in de uitdr. all e sin 
d e j u u s te, alles zoals het behoort. 11 Hai is 
begonne as 'en Uain kroieniertje en nou is ie 
skatraik, maar alles in de juuste, doen 'et 
maar na. 

K 
kaak, znw. Zie de samen st. BLAASKAAK (aanb.) 
kaal, bnw. Zie een uitdr. op NEET (aanih.). 
kaar (blz. 175). Vitdr. het kaar is vol, 

,gezegd van een zwangere vrouw. I1 Buus weet 
van opskiete, 'et kaar is alweer vol. 

kaarboom, znw. m. In een korenmolen. Eén der 
balkjes waartussen het kaar is opgehangen. 
Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

kaarsemaker, znw. m. Zegsw. 'h e t g I i m tal s 
een kaarsemakerskont in de mane
sc h ij n. Elders luidt deze zegsw. "het glimt 
als een kaarsmaker's kat in het donker". 

kaart (blz. 176). Uitdr. cl e k a art ver g e ven, 
oorspr. vals geven bij het kaartspel, overdr. 
andermans plezier bederven. 11 Lilleke grote 
debber, jai hewwe kans 'ezien de keert te 
vergeve. 

kaas (blz. 176). Zie ,een uitdr. op BROOD (aanh.). 
kachel, znw. vr. Zie een ,gevl. woord op BED 

(aanh.). 
kakkerlak, znw. m. Zie de wdbb. Ook: luiwam

mes, trage werker. II As die kakkerlak werkt, 
verskiet ie d'r zellef van. - VAN DALE vermeldt 
de gew. betekenis sukkel. 

kalf (blz. 177). Ook: bodem van het kussen in 
oliemolens. Zie HUSSLAGE, Windmolens. - Vgl. 
verder de samenst. RAAM- en SPILKALF (aanh.). 

kamer, znw. Vf. Zie de samenst. KRIJT-, PAK-, 
ROOD-, SCHERP-, VERGIF- en ZWARTKAMER (alle 
aanh.). 

kammen (blz. 179). Overdr. ook sluiten, klop
pen. 11 Dat kamt (dat klopt). Dut kozain kamt 
niet. 

kanebraaier, znw. m. Iemand die zich over 
kleinigheden druk maakt. DOOf VAN DALE 

wordt kanenbrader in deze zin volkstaal ge
noemd. - Vgl. KAANDER (blz. 175). 

kaper, znw. Vf. Vitdr. i n dek a per n a a i e n, 
beetnemen, in de boot nemen. 11 Leet je aige 
niet in de kaper naaie! - W'S. is de vrouwen
muts met de naam kap e r bedoeld. 

kapmes, znw. onz. In een papiermolen. Mes, 
bevestigd aan een stamper van de kapperij 
(zie aldaar, aanh.). Vgl. HUSSLAGE, Wind
molens. 

kapperij, znw. VT. In papiermolens. Rond
draaiende ton, waarin door middel van met 
kapmessen uitgeruste stampers de vodden enz. 
werden vervezeld (HUSSLAGE, Windmolens). -
Ook in verfmolens (vervezeling van verfhout) 
en snuifmolens (kappen van tabak) werden 



kapperij - kietelen 

,k a p per ij e n toegepast. - Overdr. ook gebit. 
11 M'n kappemi is niet zo best meer. - Vgl. 
,,)Qammen en dollen" op KAM Qblz. 178) en zie 
STAMPERIJ (aanh.). 

kappetoris (blz. 181). Zegsw. het b u i ten s t e 
van het kappetoris, het uiterlijk. II Je 
moete niet enlkeld nee 'et boitenste van 'et 
kappetores kaike. 

kar, znw. vr. Zie een uitdr. op APPEL (aam.). 
karnemelkstuip, znw. vr. Aanval van hysterie, 

ook wel woede-uitbarsting. II Ze heb d'r aige 
niet in de hand, ovvendeur kraIgt ze 'en 
karnemelkstoip. - Een kar n e mei kst u ip 
wordt niet ernstig genomen. - Vgl. ook de 
alg. bek. zegsw. "mijn bloed wordt karne
melk". 

karnen (blz. 182). Van een molen. Het zeer 
snel draaien der wieken. II Wet st·aat ,,de 
Zoeker" te karne, Jaap Kaal mag wel oivkaike. 
- Zie onder WINDKRACHT (aanh.). 

kas, znw. Zie de samenst. STARKTEKAS (aanh.). 
kast, znw. Zie de samenst. MAALKASTJE, SCHEUR-, 

VERZIJG- en WEERKAST (aHe aanh.). 
kat (blz. 183). VHdr. kat achter kat, de 

één na de ander. II Kat achter kat kwamme ze 
de deur oit. - Jek u n ter g een kat met 
z'n sta art d oor h a I e n, het is beesten
weer. II Kaik 'et nou es regene, je ken d'r gien 
kat mit z'n steert deuI1hale. - Het I ij kt 
kat noch varken, het lijkt nergens op, 
ook in de zin van dat raakt kant noch wal. II 
Die skilderaie ",an teugeswoordeg laike kat 
noch varreke, rk hew 'et niet op nuweghedes. 
Hoe ken je zuks nou zegge, dat laikt toch kat 
noch varreke? - Mij n kat ook een v i s je!, 
ik ben er 66k nog. II (Bij de maaltijd:) WuI 
je asjeblie.f nag wet overlete? Main kat ok 
'en vissie! 

kat - 5) Standje, berisping. Ook e·ldeTs .gebr., 
maar dan meestal katje. II Je kailke zo ziele·g, 
je hewwe zeker 'en kat van je s'koo1meester 
'ehad. 

kattekliekje, znw. onz. Kleine hoeveelheid 
voedsel. II Kom je tois omderes lekker skranze 
te kenne en den kraig je zo'n kattekliekie dat 
wel in je holle kies ken. 

kauwen, zw. ww. Uitdr. i ~k kan dat ni e top 
en nee r k a u wen, ik kan dat niet uitstaan. 
II Dat are mense vraie dage kraige en wai 
nooit, dat ken ik niet op nag neer kauwe. -
Vgl. NEERKAUWEN in de zin van herkauwen 
(blz. 292). 

keep, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. 0 p de 
kr a p pek e e p g a a n, zeer vlug lopen of 
werken, buitengewoon zijn best doen, zich 
inspannen. II As me nou op de 'krappe keep 
·gane, den benne me nag op taid. Skai nou 
deres oit mit dat geloier en .gaan es op de 
kmppe keep. - De uitdr. is ws. ontleend aan 
de houtzagerij, waar men door de keep van 
het gaandewerk te veI1krappen de spoed van 
de zaagslee versnelde. (OntI. aan P. BOORSMA. 

Het molellleven en onze taal). 
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kerf (blz. 186). 'lnkoren- en pelmolens. Groef 
die in de steen wordt aangebracht, bi/sel 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

kerk (lIl) (blz. 187). Bepaalde ruimte binnen 
de molen. In de k e r k werd b.v. meestal 
theetaid gehouden. 

kerkneus, znw. m. Alleen .gezegd wanneer 
iemand luidrU<lhtig de neus snuit. II Hoor es 
effe wet 'en kerkneus. Jai hewwe ok 'en kerk
neus. 

kerkvolk, znw. m. Niet gesorteerde aal.ll Geef 
main maar twee pond kerkvollek. - K e r k
v 0 l·k (de aal) is dus van versohillende lengte 
en dikte en claardoorgoedkoper. 

kermis (blz. 188). Bij oliemolens, uiMr. 'ik e r
mis v ier e n, de staan tijd. 11 D'r moet zoveul 
'etummerd worre, we moete nodeg kerremes 
viere. - OntI. aan P. BOORSMA, Het molenleven 
en onze taal. - Vgl. bruiloft houden op 
BRUILOFT (aanh.), een zegsw. op BIL (aanh.) 
en zie bij KIPPEKERMIS en op ZONDAG (aanh.). 

ketten, zw. ww. Plezier maken (van kinderen). 
IJ Ga je mee ketten? - Vgl. KET (I) op blz. 188 
en de samenst. MONDKET (aan'h.). 

keur (blz. 189). Uitdr. de sc.hout heeft er 
g een keu rop, het komt er niet zo nauw 
op aan. II Je hoeve niet zo aislek persies te 
weze, de skout heb d'r gien keur op. 

keutel, znw. Zie de samenst. HONDEKEUTEL 

(aanh.). 
keutelpers, znw. vr. Zitvlak, achterwerk, echter 

alleen wanneer dat gebruikt wordt om onge
streken linnengoed etc. te persen. Handdoeken 
etc. werden dikwijls niet gestreken, maar 
platgeperst door erop te gaan zitten, ze gingen 
dan "in het keutelpersie". II Doen dewze 
hempies en laifies ok maar effe mit de 
keuteJ.pars. 

kiebelton, znw. vr. Vroegere naam voor toilet, 
w.c. De zg. "vaat jes" zijn 'zeer lang ge!hand
Ibaafd gebleven en moesten tot ver in de 
zestiger jaren van deze eeuw door speciale 
diensten van de Zaanse gemeenten wekelijks 
worden opgehaald en gereinigd. 

kiepen (blz. 192). Vel'meldenswaard is een 
rijmpje dat de kiepsters door de jeugd werd 
nageroepen: "Een haan en een hen, en een 
trOJnlmel en een ben, en een kiep, kiep, kiep!" 

kies, znw. vr. Uitdr. Zij n ach ter s t e 
kie zen sta a n v ast, geze'gd van iemand 
die gesloten, weinig spraakzaam is. 11 Jouw 
achterste kieze laike ok wel vast te staan, ik 
Ihew je nag niet 'ehoord. 

kieskauwer, znw. m. Langzaam, zonder graagte 
etend mens. Zo ook elders. Bij uitbr. kreeg 
het woord eohter de betekenis van kieskeurig, 
veeleisend mens. 1I Ik wil gien kieskauwer 
weze, maar as jai zo slof je klussie ofwerke, 
den zeI je me hore skettere. 

kietelen (blz. 193). Vitdr. zichzelf kiete-
1 e n 0 m t e kun n e n 1 ach e n, gezegd wan
neer iets bijzonder saai en vreugdeloos is. 11 

Wiet 'en dooie boel, je moete hier ok jezelf 
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kietele om lache te kenne, doen d',r es wet an! 
kijk, znw. m. ~geen meerv.). Uitdr. u i t dek ij ,k, 

opperbest (voor,al van ,het weer). II Wet hewwe 
me 'et etroffe, het was Dit de kaik. Dat 
skilderwerk is oit de kaik. - VAN DALE ver
meldt de uitdr. als gew. Vergelijk verder 
,;kij,k af" bij KIJKEN, blz. 194. 

kijken (blz. 194). Zie uitdr. op DAG en LOOF 

(beide aanh.). 
kikker, znw. m. VgL BLAASKAAK (aanh.) en zie 

een uitdr. op JONGEN (aanh.). 
kikkerschoeiing, ZJmv. vr. Simpele, niet onder

heide schoeiing om afkalven van grasland te 
voorkomen. II We kenne hiero 'et beste 'en 
,kikkerskoejingkie zette, aars benne We dut 
stukkie land sebiet kwait. 

kind (blz. 195). Zie een uitdr. 'Op BILJART en 
een zegsw. op GEVAL ~beide aanh.). 

kinderkorrie, znw. Kinderwagen. 11 .o'r staat nag 
'en ouwe kinderkorrie op zolder. Deer komt 
tante adhter de kinderkorrie. - VgL KORRIE 

Cblz. 223). 
kip (blz. 195). Uitdr. 'k ij ken a I s een i e n-

00 'g d e (éénogige) kip, staren, kijken zonder 
werkelijk te zien. II Ben d'r es effe bai mit je 
'harses en kaik niet as 'en ienoogde kip. -
E ris g een kip die iep i k t, niemand 
doet je wat. II Je laike wel bangeg, maar d'r 
is eoht gien kip die je pikt. 

kippekermis, znw. v'r. Regenbui tijdens zonne
schijn. Ws. ook elders bekend. II As 'et kippe
kerremes is kroipe de wurreme oit de grond. 

kisgat (blz. 196). Ook, in pelmolens: extra raam 
in het riet, boven de borst. Ook: kistgat. VgL 
HUSSLAGE, Windmolens. II Pelmoles hewwe 'en 
hele ris kisgate, om 'et relstof oit de rooie 
waaie te lete. 

kist, znw. Zie een zegSlW. op MIST (aanh.). 
klampen, zw. ww. Bij molens: de zeilen weg

nemen, oprollen en achter de slingerklampen 
bevestigen. II We zelle maar klampe. - Overdr. 
ook de bezigheden staken. 11 Saime Sik!kes, al 
is ie nag zo oud, pl'ltkkezeert er niet an om 
te klampe. - Geg. ont!. aan P. BOORSMA, Het 
molenleven en onze taal. 

klamperspoot, znw. m. Eén der drie benen van 
een heistelling. De kl am per spo 'Û t is met 
klampen bezet, de andere benen heten de 
"gladde poot" en de "lange poot". - Fig. werd 
k oJ am per sp oot ,alssoheldwoord gebezigd 
tegen een R.-~atholiek. 

klap (blz. 197). Ook: slag. 11 'Et is klap zes (op 
slag van zessen, zes uur precies). "Hoe leet 
is 'et?" "Klap zes mit 'en betrokke luoht." 
Klap zes met een betrokken lucht 
wordt gezegd zoals elders b.V. kwart voor de 
gortpan; bedoeld wordt ik weet het niet, of 
kijk zelf maar op de klok. 

klapper, znw. m. Klapbuul, zie blz. 198. (HUS

SLAGE, Windmolens). 
klapspil, znw. vr. (onz.?). In verfmolens. Spil 

die de klappers aandrijft. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

kietelen - klooien 

klapwieken, zw. ww. Zaniken, zeuren. 11 Hè 
jonge, skai nou deres oit mit aldeur maar 
klapwieke. Hai klapwiekte maar deur. 

klep, znw. Zie de samenst. LAZARUSKLEP (aaIfu.). 
kleren, 2:nw. mv. Zie een uitdr. op NOP (aanh.). 
kies, znw. Voet, eohter alleen met het voor-

voegsel nat. 11 lik hew natte klesse. Zo, hê jai 
'en natte kles? - De gedaohte ligt voor de 
hand dat natte kle(t)s zioh ontwikkeld zou 
hebben uit kletsnat (vlgL bijv. ook wijdwagen 
en wagenwijd op WIJD (aa,nh.», maar daarmee 
is dan niet verklaard waarom met kl e s 
alleen de voet wordt aangeduid. Het woord is 
alg. in de Zaanstreek vel1breid. 

kies kop, znw. m. Zie de wdbb. 'Op kletskop. 
Uitdr. een I e ven als een 1 u iso pee n 
kie s kop, een leven als een luis op een zeer 
hoofd, dus een heel goed leven. 

kliekje, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. er 
sta a tee n k.Ji ek je 0 p het v u u r, er 
staat (ons, je) iets te wachten. 11 Jai mag wel 
make dat je tois komme, deer staat 'en kliekie 
voor je op 'et vuur (daar zal wat voor je 
zwaaien). - Zie ook op KATTE KLIEKJE (aanh.). 

klink, znw. vr. In vele molens: om een bout 
slingerende haak, onderdeel van de vang 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

klinkvang, znw. vr. In molens. Bepaald type 
vang, binnenvang (HUSSLAGE, Windmolens). 

kloenewaaien" zw. ww. Prutsen, onnauwkeurig 
werken. II En zo gaan ik maar kloenewaaien 
heen (zo rotzooi ik maar wat aan). 

kloerten, "ZJW. ww. - 1) Alfes op eigen houtje 
doen, eigenzinnig zijn gang gaan. 11 As je zo 
an 'et kloerte blaive, den maak je meer brokke 
as nodig is. 
2) Alleen wonen, in 't bijzonder van een man 
wiens vrouw overleden is. II 'Et valt niet mee 
om een jaar achter mekaar te kloerte. - V:gl. 
KLUIZEN (aanh.). 

klokketien, znw. m. Boeman, kinderschrik. I: 
Niet bai de sloot komrne, deer weunt de 
klokketien. 

klomp (blz. 205). De elders wel gebr. uitdr. 
"iets met de klompen aanvoelen" luidt in de 
Zaanstreek a a n jek 1 '0 m pen v 0 e 1 e n. 11 

Dat kon je allank al an je klompe voele. 
klompenmajoor (klompemiJjoor), znw. m. Ar

moedzaaier. 11 D'r weune nou 'en stel klompe
mejoors op 'et pad, deer verskiet je van. -
VAN DALE geeft als veI'kL "spotnaam voor 
iemand die op klompen loopt", in de Zaan
streek heeft het woord een ruimere betekenis. 

kloof Cblz. 205). Zie nog de samenst. ROED

KLOOF (aanh.). 
kloofmes, znw. onz. In de molenmakerij. Bij 

het behakken van de molenroed gebruikt mes. 
V:gL KLOOF, blz. 205. 

kloofperk, znw. onz. In wagensahotzagers. De 
ruimte van het achterraam waarin de balken 
doormidden werden gezaagd (HUSSLAGE, Wl'nd
molens). 

klooien, znw., alleen meerv. Kleren. 11 {Bij het 
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zeilen:) M'n klooie benne helegaar nat van 'et 
boiswater. De kIDDie hewwe ket an de lain 
(de aan de drooglijn hangende kleren waaien 
lekker uit). 

klopbak, znw. m. In de aanvankelijke papier
molens. Bak waarin de lompen door hamers 
werden vervezeld (later vervangen door de 
Hollander). Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

kloven, zw. ww. Zie de wdbb. Ook, in wagen
sohotzagers: het doormidden zagen van de 
balken (HUSSLAGE, Windmolens). 

kluit, znw. Zie de wdbb. Der u i g s t e Ik 1 u i
ten, het voornaamste werk. 11 Nou skie te me 
op, de roigste kloite benne d'r oit (het moei
lijkste werk is gedaan). As je nou vanmorrege 
de roigste kloite doene, den ken je vammiddag 
de boel nag oprode ok. 

kluizen" zw. ww. Alleen wonen. Ook elders be
kend. 11 (Een weduwnaar zegt:) 'Et valt niet 
mee om te kloize. - Vgl. KLOERTEN (aanh.). 

klus, znw. m. Lange, vooruitstekende kin, wuit. 
11 Hai heb puur zo'n klus, wet wuI je, 'et zit 
deer in de femielje. - K I u s (kluts) wordt 
door VAN DALE als gew. vermeld. 

knap, bnw. en bijw. Zie GNAP (blz. 115 en 
aaIJih.). 

knarren, zw. ww. Bijten. 11 Hai zit op z'n n:llgels 
te knarre. Kaik oit, dk hond ken je best es 
knarre wulle. - Ook: knikkeren. 

knecht (blz. 208). Bij 1). Evenals "zeun" wordt 
k nee h t nog als aanspreekvorm gebruikt. 11 

Wet is er, m'n kneoht? No kneoht, werom 
doen je dat nou? 

kneppel, znw. Zie de samenst. STEENKNEPPEL 
(aanh.). 

kneppelen, zw. ww. Zie AANKNEPPELEN (aanh.). 
kneteren, zw. ww. Zie nog STI]FSELKNETER en 

VERKNETEREN (aanh.). 
knijper (knaiperd), znw. m. Uitdr. a lsd e 

k n ij per 0 p des t a art kom t, als puntje 
bij paaltje komt. 11 As de knaiperd op de 
steert komt weet jai altaid wel 'en smoessie te 
bedenke. - De op blz. 209 ,gegeven verkl. heeft 
uiteraard een andere 'bet. 

knipje (blz. 209). Ook: klein kralen beursje 
(met knipbeugel). Bij uitbreiding: portemon
nee. 11 Ik zeI in m'n knippie kaike of er nag 
wet in zit. 

knippen, zw. ww. Zie een uitdr. op NAGEL 
(aanh.). 

knol, znw. m. Zie de wdbb. Ook: gat in kous 
of sok. 11 Loop je nou alweer mlt knolle in je 
sokke? - Vgl. AARDAPPEL (aanh.). 

knop (blz. 211). Zie een zegsw. op DEUR (aanh.). 
knopen lijfje, znw. onz. Kledingstuk, door kin

deren gedragen. Aan het kn 0 pen I ij f je 
werden met elastiek de lange ,kousen beves
tigd. - Thans niet meer in gebruik. In Krom
menie was het als rom p i e bekend. 

knopenzifter, znw. m. Muggezifter, haarklover. 
11 Wet 'en knopezifter! Deer ken ik niet teuge, 
teuge zo'n knopezifter. - Het woord is mo
gelijk ontleend aan de papiermakerij, waar 
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immers de knopen uit de te vermalen lompen 
gezift werden. 

knopje, znw. onz. In de grauwpapiermolens. 
Oneffenheid in het grauwe of blauwe papier, 
die door en tussen rollen werd weggeperst 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

knut (blz. 212). Een knut krijgen wordt OO'k ge
zegd na een ziekte. 11 Hai is net oit 'et zieke
<bois, je kenne zien dat ie 'en knut 'ekrege heb. 

knutten Cblz. 212). Zegsw. ik kan je wel 
k nut ten, ik kan je wel ik weet niet wat 
doen. 11 (Tegen een kind:) Wat ben jai toch 
'en skat, ik ken je wel knutte! - Zie een uitdr. 
op PSALM (aanh.). 

koe, znw. vr. Uitdr. wat i e a a n ie k 0' e t je 
g e e f t, k r ij g j e i n jee mme r t jet e rug, 
goedheid loont. - Geen koeien, geen 
moe i e n, nergens mee van doen hebben. 11 

Ben jai effe blaid dat ie deerveur niet zorrege 
hoeve? Gien koeie gien moeie! - Letterlijk 
betekent de uitdr. wie geen koeien heeft, heeft 
er ook niet de zorg voor, dus wie met niets van 
doen heeft, draagt ook geen verantwoordelijk
heid. - Koe ver wei den e n p I a t va s t
h 0 u den g a a t ni e t, men kan niet twee 
dingen tegelijk doen. 11 Hullie denken dat ik 
twee paar hande hew, maar koe verwaie en 
plat vasthouwe gaat niet. - Zie nO'g een uitdr. 
op VROUW (aanh.). 

koek (blz. 214). Uitdr. een ongerezen 
dik kek 0 e k, een pafferig, gezet persoon, 
Ook als soheldwoord. 11 Lillike ongereze 
dFIDkekoek! - Zee u w s e koe kie s, het aan
vankelijke produkt van de vroegere chocolaad
molens (HUSSLAGE, Windmolens). - Zie nog 
een uitdr. op BONK (aan'h.) en vgl. PANKOEK 
(aanh.). 

koekenhok, znw. onz. In oliemolens. Plaats 
waar de naslagskoeken van boven- en onder
einde worden ontdaan (HUSSLAGE, Wind
molens). Zie HO'KBENEN (aan<b.). 

koekhakken, zw. ww. Op kermissen. Bepaald 
spel, waarbij lange platte koek met een kleine 
bijl in zo weinig mogelijk slagen moest wor
den verdeeld. Het koekhakken is bij 
jongere generaties niet meer bekend, het wordt 
nO'g wel dO'or VAN DALE vermeld. - Uitdr. 
1 a a t m ij (hem, ons enz.) m a ark 0' e k
hak ken, laat mij mijn gang maar gaan. 11 

Je kenne main gerust koekhakke Iete. 
koelt, znw. Zie op VIER en op de samenst. 

ZONDERZEILSKOELT (aanh.). 
koker, znw. Zie de samenst. SLOFKOKER (aanh.). 
kokkerd, znw. m. Groot voorwerp. 11 De groente

boer heb kokkers van appele op z'n kar. Kaik 
die kirrel es 'en grote neus hewwe, wet 'en 
kokkerd! 

kom, znw. Zie de samenst. WASKOM (aanh.). 
komblok, znw. onz. In de vroegere vO'lmolens. 

Trapvormig bewerkt blok waarin de stampers 
het laken "volden" (HUSSLAGE, Windmolens). 

koning, znw. Zie de samenst. POEPENKONING 
(aanh.). 
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konkelmienen, zw. ww. Kritiseren, aanmer
kingen maken. 11 Skai nou es oit mit me aldeur 
maar te konkelemiene. - V'gl. het elders ook 
gebr. kon kei f 0 e zen, bedrieglijk, arglistig 
handelen (VAN DALE). 

kont (blz. 219). Uiódr. b ijz ij n kon taf, op 
het nippertje, zonder enige speling in ruimte 
of tijd. 11 Dat klussie is bai z'n kont of klaar
'ekomme. De vmchtwagens kenne bai hun 
kont of deur dat smalle straatje. - Met zij n 
blo t e k oot 0 n der zij 0 pet 10 pen, 
een kale schedel hebben. 11 Vroeger had ik 
puur zo'n koif, maar nou loop ik al jare mit 
m'n blote kont onder m'o pet. - Jet r ek t 
g een vee r u i t z ij n kon tof h ij k r a a k t, 
je kunt geen cent van hem loskrijgen. 11 Jan 
is 'en kneert, je kenne gien veer oit z'n kont 
trekke of hai kraakt. - Zie nitdr. op EI en 
KAARSEMAKER (aanh.) en vgl. DREUTELKONT 
en PEEUWKONT (aanh.). 

kontkrummel, znw. m. Zeer klein persoon. 11 

As je die kontkrummel 'en hand geve wulle, 
moet je bokke. 

kookzood, znw. m.? Rommel, rotzooi. 11 I'k ken 
d'r niet teuge om in die kookzood te werreke. 
Wet 'en kookzood is 'et deer. 

kool, znw. Zie een zegsw. op VUUR (aanh.). 
koolhakken, zw. ww. Zegsw. I a a th e m m a a r 

ko 0 I 11. a k ,k en, laat hem maar zijn gang 
gaan. 11 Leet hem maar koolhakke! - Vgl. 
KOEKHAKKEN (aarrh.). 

koot (blz. 221). De vermelde betekenis van 
o ver k oot g a a n (zwikken van de voet) 
moet worden uitgebreid met failliet gaan. 11 

lk weet niet of je 'et al 'ehoordhewwe, maar 
'et febriek draigt over koot te gaan. 

kop (blz. 221). Bij 1). Uitdr. dek 0 per b 1i 
sc h e ti ren, de moed erin houden. 11 Welja, 
lete we maar zinge, we moete de kop d'rbai 
skeure. - Zie een uitdr. op BEURTMAN en vgl. 
DWARRELKOP en KLESKOP (aanh.). 
Bij 2). Uitdr. het i s ge enk 0 p p i e, het 
valt niet mee. 11 'Et is gien koppie om in 
deuze taid mit je cente oit te komme. 
Bij 3). Kop en ba ,k, kop en schotel. 

kopschaal (blz. 222). Overdr. ook scheef afge
sneden boterham, plak koek e.d. 11 Je moete 
niet zukke kopskale maie. - Vgl. AFLOPER 
(aanh.). 

kordon (blz. 222). De vermelde uitdr. door 
d e dir kie don s kreeg mede de betekenis 
door dik en dun. 11 Die aigewaize kirrel wuI 
deur de dirkiedons gelaik hewwe. - Ook kreeg 
dir kie don s ,de betekenJs v'an een kluwen 
mensen. 11 Er sting 'en hele dirkiedons te kaike 
toe de train ankwam. 

korenharp, znw. vr. Alg. gebr. als staande zeef 
voor het zuiveren van graan (VAN DALE). In 
pdmolens ook: sorteerinrichting waarin de 
gort naar grootte werd gescheiden. Zie HUS
SLAGE, Windmolens. 

korrie (blz. 223). V>gl. KINDERKORRIE (aanih.). 
kort, bnw. en bijw. Zie DAG (aanh.). 
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kotvloer, znw. m. Van paltrokmolens. De vloer 
boven de rollen op de overring (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

koud (lIl) (blz. 224). Uitdr. d a a ris dek 0 u d 
a f, dat is geen kleinigheid. 11 "Vorig jaar 
zagge me de dikke dame. Die had me 'n paar 
pote, Errest, deer kon je wel voorslaghare 
van make! Deer was de koud of" (Theetaid 
in de Haremakerai). - Zie een uitdr. op 
BEEN (aanh.). 

kouseband, znw. m. Zie de wdbb. Uitdr. vee I 
onder de kOlrsebanden binden, 
veel verdragen, lijden. 11 Zai kraigt veul onder 
d'r kousebande te binde, eerst d'r man dood 
en nou weer d'r kind ziek. 

kousepisser, znw. Scheldnaam voor meisje. 11 

Kousepissers magge niet meedoen as we keUe 
gane. 

kraai, znw. vr. Ook: bijdehand kiM. 11 Leet je 
spulIe niet legge, as die klaine kraai ze te 
pakke kraigt ken je d'r Saime op zegge dat ze 
stikkend gane. Hoor me nou die kraai es an. -
Deze betekenis wordt door VAN DALE als ge
westelijk opgegeven. 

kraam ~blz. 225). Uitdr. ik ram ent e 11 e n, 
langs de kermis slenteren, zonder ergens in te 
gaan. 11 "Om op de kerremis terug te komme: 
vraidag gaan 'k mit me overbuur opperdan! 
Me lope eerst op ons gemak het Sulverpad op, 
krame telle!" (Theetaid in de Haremakerai.) 

krabben, zw. ww. Zie een uitdr. op AAIEN 
(aanh.). 

kracht, znw. vr. Uitdr. er is kr ach t a a n 
dek r u i den, ong. dat is niet mis, gezegd bij 
hevig niezen of bij een hevige donderslag b.v. 
I! Nou nou, d'r is kracht an de kroie. 

krakelbeen (blz. 227). Zegsw. een kr a k e 1-
rb ene n h u i s 'h 0 u din g, gezegd als alle 
leden van het gezin ziek zijn. 11 Nou lait buus 
ok te bed, nou is 'et helegaar 'en krakelbiene 
hoishouwing. 

kraken, zw. ww. Zie een uitdr. op KONT (aanh.). 
kranen, zw. ww. Klein zaagwerk verrichten. 11 

Hew je nag meer te krane? Den ken je 'et beter 
allegaar tegelaik doen. - Elders is kr a n e n 
met de kraanzaag (een gtote zaaJg) werken, 
verondersteld mag worden dat daarmee juist 
Igrof zaagwerk wordt bedoeld. Gelet hierop 
heeft de Zaanse uitleg een afwijkende be
tekenis. 

krans, znw. m. In oliemolens. Kamwiel dat de 
overwerker in beweging brengt (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

krant, znw. vr. Uitdr. een nat t e kr a n t, een 
wandelende nieuwsbron, iemand die alle 
nieuwtjes weet. 11 Van wie ken je dat nou 
'ehoord hewwe? Jai benne ok 'en natte krant. 

krap (11) (blz. 228). Een kr a p p erna aId e r, 
molen die bij wakkerende wind spoedig moet 
zwichten (HUSSLAGE, Windmolens). - Het 
,k rap p e we r k, in pelmolens, de combinatie 
van het grote ravenwiel en de kleine schijf
loop, waardoor de pelsteen een vrij grote 
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snelheid kreeg (HUSSLAGE, Windmolens). -
Uüdr. het st eek t ni e t zo kr a p, hel 
komt er niet zo precies op aan. - Zie uitdr. 
op KEEP en MAALDER (beide aanh.). 

krappellat, znw. vr. Elders kraplat, lat met 
inkepingen. In pelmolens wordt met een 
k rap peIl a t de spanning van de touw
snaren geregeld (HUSSLAGE, Windmolens). 

krek, bijw. Zie een uitdr. op DIRK (aaOO.). 
krijtkamer, znw. vr. In een verfmolen. De zo 

goed als geheel afgesloten ruimte waarin een 
stel stenen krijt maalde (HUSSLAGE, Wind
molens). 

krik (II) (blz. 230). Uitdr. een kr i k kie 
nee r, een dutje. 11 Ik gaan 'én krikkie neer. 

krikkemik, znw. vr. Hoeveelheid. Alleen in de 
uitdr.de hele krikkemik, de hele hoe
veelheid, alles. 11 Ik hew de hele krikkemik 
maar '·ekooht. - K ri k k e mik is gew. prul 
(VAN DALE), de Zaanse uitdr. betekent ook 
min of meer het hele .zootje en is enigszins 
geringsohattend. 

krimpen (blz. 230). Zegsw. kr imp end e 
win dis s tin ken d e win d, krimpen van 
de wind voorspelt slechter weer. - Zie DRILLEN 

(aanlh.). 
kroelt je, znw. onz. Speelgoedbeest (soms alleen 

een doekje) zonder welk een jong kind niet 
kan slapen. 11 Weer is je kroelt je? Kaik d'r 
nou es skatteg legge mit d'r kroelt je. 

krompoot, znw. m. Krompasser, passer om de 
omtrek van voorwerpen te meten. 

kromvingeren, zw. ww. Hard werken, zich de 
vingers krom werken. 11 Na 'en leve van 
kromvingere is z'n hele gaandewel"k ve·rslete. 

kroon, znw. vr. Van molens. Het boveneinde 
van de molenspil (HUSSLAGE, Windmolens). 

kroos, znw. Zie de samenst. PULLETJESKROOS 

(aanh.) .. 
krooshek, znw. onz. Bij watermolens. In het 

water geplaatst hek, dat kroos en drijfhout 
dient tegen te houden (HUSSLAGE, Wind
molens). 

kropgat, znw. onz. In korenmolens. Gat in het 
midden van de loper, waardoor het graan uit 
de schoen op de steen valt (HUSSLAGE, Wind
molens). 

kruid, znw. onz. Zie een uitdr. op KRACHT 

(aanh.) en vgl. POEPERTJESKRUID (aanh.). 
kruien (blz. 234). Uitdrukking een p a a I t j e 

k r u i e n, plaats maken, een stukje opschuiven. 
11 Ken je effies 'en paaltje kroie? (Kun je wat 
opschikken?) - De uitdr. is ontstaan in de 
paltrokmolens, waarvan het kruitouw be
vestigd was aan één der kruipalen. Werd de 
molen verkroden, dan verplaatste men bet 
touw één of meer paaltjes. Ontl. aan P. BOORS

MA, Het molen leven en onze taal. 
kruier, znw. m. Zie de wdbb. Zegsw. n ó é m 

eens een kruier, noem eens een naam, 
hoe heet hij ook weer? 11 Me hewwe vander
hummes nag ezien, je wete wel, noem es 'en 
Ikroier. 
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kruin (blz. 235). Zegsw. hoe haal je dat 
i n j ek r u in?, hoe haal je dat in je hoofd, 
hoe kom je erbij. 

kruipen, st. ww. Zie een uitdr. op PAD (aanh.). 
kruis (blz. 235). OOik, bij kinderspelen, gezegd 

ter aanduiding dat men tijdelijk niet meespeelt. 
11 Krois! Jik hew effe kwis hoor. Nee, dat 
geldt niet, ik had krois ezaid. - Wanneer een 
kind kr u i s he e f t, kruist het de vingers 
van één hand over elkaar. 

kruk, znw. vr. - 1) In papiermolens. Latje waar
mee het natte papier te drogen werd gehangen 
(HUSSLAGE, Windmolens). 
2) In verschillende soorten molens. IJzeren 
staaf om de krukas, waardoor de draaiende 
beweging wordt omgezet in een op- en neer
of heen- en weergaande (HUSSLAGE, Wind
molens). Dit principe van de kr u k is onder 
deze naam in allerlei werktuigen toegepast en 
alg. gebr. 

krukwiel, znw. onz. Het wiel op de as van de 
kruk(ken), bij paltroks het wiel direct onder 
het bovenwiel (HUSSLAGE, Windmolens). 

krukzolder, znw. m. en onz. In zaagmolens. De 
zolder waar zich de kruk bevond, die de 
zaagramen hun op- en neergaande beweging 
gaf (HUSSLAGE, Windmolens). - Wat betreft het 
woordgeslaoht wordt aan de Zaan meestal de 
onzijdige vorm g~bruikt. 11 ~aik es op 'et 
krukzolder. 

krul, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. ni e uwe 
krullen kopen, naar de kapper gaan. 11 

Je ziene d'r gnappies oit, nuwe kruIIe 'ekocht 
zekers? 

kuieren (blz. 236). Zegsw. 10 pen d he e n 
enk u ier end ter u g, vooral gezegd wan
neer men een aanbod krij<gt om met 'een auto 
mee te rijden. 11 Nee, ik gaan liever lopend 
heen en koiere terug. 

kuip Cblz. 238). - 5) In korenmolens. Kuip om 
de steen, waarin het meel wordt verzameld 
(HUSSLAGE, Windmolens). - Zie PELKUIP (aanh.). 

kuipje, znw. onz. Bij weidemolentjes. Het om
hulsel van de waaier (HUSSLAGE, Windmolens). 

kuiplooileer, znw. onz. Speciale kwaliteit hard 
leer, gebruikt door de harem akers (HUSSLAGE, 

Windmolens). 
kuipschuif, 'ZnW. vr. In pelmolens. Uitlaat van 

de pelkuip (HUSSLAGE, Windmolens). 
kullen, zw. ww. Hinderen, dwarszitten. 11 'Et 

!heb me puur 'ekuld dat je zo narreg teuge 
main dene. Leet je niet kuHe (laat je niet 
plagen). - Ook: bedriegen. Vooral bij aan
kopen, of in het algemeen als de schijn anders 
is dan de werkelijkiheid. 

kurken, zw. ww. Slapen. 11 Wehewwe je drie 
keer 'weerskouwd, maar jai bleve maar deur
'kurreke. - Met k u r.k e n wordt vooral zwaar 
slapen bedoeld. 

kwaad, bnw. en bijw. Zie een uitdr. op BROEDSEL 

(aanh.). 
kwakken, zw. ww. Zie AANKWAKKEN (aanh.). 
kwatten (kwadden, blz. 241). Sukkelen, ergens 



595, Aanhangsel 2 

moeite of moeilijkheden mee hebben. 11 Je 
benne puur an 'et kwatte, loof ik. "Eerst het 
ze 'esukkeld an oorsDizings en zinkings en nou 
lait ze weer mitter biene te kwatte" (Theetaid 
in de Haremakerai). 

kwelen, zw. ww. Zich koeste'ren in de zon. 
Weinig bekend. Vgl. SPRAGEN (blz. 427). 

kwijl, znw. Dnz. Speeksel, zie de wdbb. Nu c!:t
ter kw ij 1 werd vroeger wel Dp wonden ge
daan, omdat men ,geloofde dat dit speeksel 
geneeskracht had. 11 lk hew ok last ehad van 
ope biene, maar me waif deed d'r elke mor
rege 'en bietje nDgter kwail op, nou je ziene 
'et ik ben weer kiende re heen 'egaan. 

kwijlebabbel, znw. m. (vr.). Zeurkous, ver
velend sujet. 11 Deer hewwe me die kwaile
babbel ok weer. - VAN DALE geeft het wODrd 
als gew. in de lett. bet. van "babbelaar(ster) 
die zo druk praat dat het kwijl hem of haar 
uit de mond 'loDpt", maar in de Zaanstreek 
heeft het dus eenntimere betekenis. 

kwispeldirrekie, znw. onz. Kwispedoor. 11 Ik 
ken 'et kwispeldirrekie nerges vinde, zeI ik 
de soikerpot den maar neme? 

L 
laad (blz. 243). Zegsw. als del a a d va s t 

zit, z 0 e k dan 1 a n g n a a r jes c h 0' e
n e n, bezint eer ge begint of haastige spoed is 
zelden goed. Het vastzitten van de laad (zie 
aldaar) kDn slechts met Dverleg en in ane rust 
wDrden verhDlpen, het was dus verstandig 
,,1ang naar zijn sohoenen te zDeken", men had 
alle tijd (P. BOORSMA, Het molenleven en onze 
taal). - Zie Dok VO'ORSLAGSLAAD (aanh.). 

laars, znw. Zie de samenst. 10' 0' pi a ars DP 
DARM (aanh.). 

laat, bnw. en bijw. Zie uitdr. DI' HEBBEN en 
SCHO'FT en v,gl. LEST (J) (aanh.). 

labberènt, znw. onz. Alleen in de uitdr. a a n 
het 1 a b b ere nt zij n, er slecht voor staan, 
ook uitgeput zijn. 11 Hai is helegaar an 'et 
la1bberent. - De O'nzijdige VDrm komt wel be
grijpelijk voor, omdat men het wODrd inter
preteert als "belabberd end". VAN DALE ver
meldt eohter "in de lahberente zitten, in 
narigheid, in grote verlegenheid", mDgelijk 
hangt de Dorspr. van het woord samen met 
Fr. labeur en labourer. 

lamp, znw. vr. Uitdr. iemand Df iets in 
del a m p heb ben, in de gaten hebben. 11 

KO'm maar te vDorskain, ik hew je wel in de 
lamp. - N 0' U g a a t m ij n 1 am p u i t, nu 
breekt mijn klomp. 11 NDU gaat m'n lampie 
O'it! - Zie nDg een uitdr. DP HUILEN (aanh.). 

landvast (blz. 246). In tegenstelling tot het 
dDO'r BO'EKENO'O'GEN vermelde wDrdt het wDord 
bij de zeilspDrt dikwijls in het enkelvoud ge
brui:kt, in dez. bet. van meertouw. 11 Maak 'et 
landvast effe lDS. Heb je 'en landvassie? 

lang, bnw. Vigl. de samenst. ALDERLANGST en 
zie Dok nog uitdr. op TO'UW (beide aam.). 

kwatten - Lemmer 

langnat (blz. 247). Ook: slappe, waterige thee 
of koffie. 11 Als je nag 'en baklkie wuI den ken 
dat, maar 'et is :lanknat, ik dew d'r 'en bietje 
water bai 'edeen. 

langziekig (lankziekag), bnw. en bijw. Lang
dradig. I1 Ik loister niet nee z'n lankziekege 
verhale. Wi6t ben jai lankziekeg. 

lantaarn (lanteran), znw. vr. Uritdr. g r 0' t e 
lantaarn, maar een pietsie licht, 
het lijkt meer dan het is. 11 Je kenne hum wel, 
hai is d'r ientje van grote lanteren mit 'en 
piessie licht. - VAN DALE noemt "een grote 
lantaarn en een ,klein licht". 

lapje (lappie), znw. onz. Van molens. Een zeil. 
Zegsw. een 1 a p jeu i tie g gen, zeil meer
deren (het tegengestelde van zwichten). 11 'Et 
laikt wel blakker te WDrre, we zelle nDg 'en 
lappie oit!egge. Geg. Dnt!. aan P. BO'ORSMA, 
Het molenleven en onze taal. 

last, znw. m. Zie uitdr. op EIND en VAST (aam.). 
lat, znw. vr. Zie KRAPPELLAT (aanh.). 
Latijn, znw. Dnz. Uitdr. Lat ij ndD 0' ree n 

t r e c h ter, brabbeltaal. I1 Latain deur 'en 
treohter, hoe langer hDe slechter. - VAN DALE 
vermeldt " latijn, onverstaanbare taal, kinder
brabbeltaal, snoevende taal enz.". 

lazarusklep, znw. vr. (m.). Kletsmajoor, iemand 
die veel praat. 11 Je kenne die lazeresklap nag 
"et beste z'n nek omdraaie, aars gaat ie 
aiskDud deur mit z'n preuvelemente. - Alg. 
veI1br. is de uitdr. "zijn mDnd gaat als een 
.Jazaru&klep, zijn mond staat geen ogenblik 
stil". Een lazarusklep was eertijds een klep, 
dO'or de melaatsen gelbruikt om de vool'bij
gangers te waarschuwen (VAN DALE). 

lebberig (blz. 249). ODk: niet fit, hangerig. 11 

Ik laik me wel 'en bietje lebbereg te vDele. 
leed (blz. 249). Zie een uitdr. op BRO'K (aanh.). 
leeg (blz. 250). Zie op ZAK en ZO'LDER (aanh,). 
Leendert, mansnaam. Zegsw. u i t met Lee n-

der t, in de aap gelogeerd. 11 Die skipper 
dDoht dat ie mit die grote skO'it deur 'en klain 
breggie kon en nDU zit ie zo vast as 'en hDis, 
is die effies oit mit Leendert? 

leer, znw. onz. Zie de wdbb. Ook: sjouw leer 
van houtzagers. Dit sjDuwleer was DP de 
schO'uder bevestigd, het werd met reuzel inge
smeerd om het sohuiven der planken te ver
gemakikeIijlken. - Uiitdr. sm eer j e lee r, 
bereid je voor, "maak je borst maar naf'. 11 

Morrege kraige me 'en drDk daggie, smeer je 
,Jeer alvast maar. - Ontl. aan P. BO'O'RSMA, Het 
molenleven en onze taal. - Zie de samenst. 
KUIPLO'OILEER (aanh.). 

leggen, zw. ww. Zie een uitdr. DP HALEN (aanh.). 
leier, znw. m. In zaagmolens. Sleebalk, die 

tussen klossen op de zaaggrond schuift (HUS
SLAGE, Windmolens). 

lelijk, bnw. en bijw. Zie een zegsw. op LIEDJE 
(aanh.). 

Lemmer. De plaats. Zie een uitdr. op BEURTMAN 
(aanh.). 

lendenstut, znw. m. In de mDlenvang. Stut met 



lendenstut -looploodje 

verstelbare wig, tegen het sabelstuk (HUSSLAGE, 

Windmolens). 
lenen (blz. 253). Zegsw. tel i e n, 0 m no 0 i t 

wee r te zie n, wat men uitleent is men 
doorgaans kwijt. 

leng, znw. onz. De eigenschap van lang, taai, 
dradig te zijn. Elders: het lang. "Leng" is 
elders bederf in graan etc. - Zie LANG (H), blz. 
247. - Uitdr. het 1 eng zit er i n, het duurt 
onverklaarbaar lang. 11 Ze benne nou al 
maande an 'et nuwe rebriek bezeg, deer zit ok 
best 'et leng in. 

lenig, bnw. en bijw. Zie een uitdr. op ANKER

STOK (aanh.). 
lepido, znw. m. Dommerd. 11 Wet 'en lepido. 

Nö, lepido, moet ik 'et nou naggeres oitlegge? 
- Lep i d 0 zal wel een spottende vervorming 
zijn van leperd. 

lest (I) (blz. 254). Ten 1 est e b ij, bijna, onge
veer. 11 Die sloot is telestebai vaif meter breed. 
- V gI. ten naaste bij, waaruit; ten les te bij 
zich (abusievelijk) ontwiklkeld kan hebben. 

lest (II) (blz. 254). Uitdr. het les s i e d a a r 
wor d j e vet van, het afmaken van een 
taak geeft de meeste voldoening. 11 Erges an 
beginne is nag niks, maar 'et lessie deer wor 
je vet van. - Zin g het 1 e s s i e m a a r, 
praat maar niet verder. 

leven (blz. 255). Uitdr. u i t m a I I e ven, zo 
maar, zonder reden, onbezonnen. 11 Ik docht 
dat hullie d'rloi broiloft vierde, maar 'et was 
zo maar es 'en feessie oit mal leve. 11 Hai 
sprong oit mal leve te water. - Zie nog een 
uitdr. op LOTJE en vgl. APELEVEN ('aanh.). 

licht, znw. onz. Zie een uitdr. op LANTAARN 
(aanh.). 

lid, znw. onz. Zie een uitdr. op BEEN (aanh.). -
In verkl. Ii dj e. Uitdr. in het 1 i dj e, 
midden in het seizoen (in de hooitijd b.v.). 11 

Hoe ken jai nou midde in 'et Hdje mit 'en 
haasklussie ankomme? 

liedje, znw onz. Zegsw. een 1 e 1 ij k 1 i e d je, 
een lelijke vrouw. 11 As je nou over 'en Ii11ek 
liedje prate, den moet je 'et waif van de nuwe 
bakker bekaike gane, ik sting te liddere op 
m'n biene toe ik d'r teuge kwam. 

liefde, znw. vr. Uitdr. vee 1 1 i e f d e, m a ar 
wei n i g t reik, gezegd van een verliefd 
paartje, wanneer dat weinig van zijn gevoelens 
laat blijken. 11 'Et benne 'en paar kouwe kÎlk
kers, veul liefde maar waineg trek. 

liemeren, zw. ww. Binden met sago of aard
appelmeel (bij het koken). 11 Ik zeI dut lank
nat 'en bietje liemere, den bikt 'et nag wet. -
Ook, niet overg., uit zichzelf binden. 11 'Et 
liemert al lekker. 

liemerig, bnw. en bijw. Gebonden, plakkerig. il 
Dut liemerege soepie smaakt me wel. Wet is 
'et zailtje (het tafelzeil) voil, 'et voelt helegaar 
liemereg. 

lieren (blz. 256). Ook: 2) draaien (van een 
motor b.v.). 11 Hai liert best. Leet 'm es e!1fe 
liere, den wordt ie warrem. - V gl. 1 ier e n 
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(draaien) van een springtouw. 11 Omstebeurt 
springe en liere, dat is eerlek. 
3) Hard branden. 11 Wiet begint de kachel 
iniene te liere, de wind is zeker 'edraaid. Kaik 
dat fukkie es lekker Here. - VAN DALE ver
meldt deze bet. als gewestelij.k. 

ligger, znw. Zie LEGGER (blz. 252). 
lijden, st. ww. Zie een uitdr. op FEEST (aanh.). 
lijf, znw. onz. Zie uiMr. op BESTEDEN en LOOD 

(aanh.). 
lijfsloven, zw. ww. Zwaar werk verrichten, 

zwoegen. 11 Dut is gien laifslove (dit is licht 
werk). 11 As je zoals wai van smorreges vroeg 
tot seves ('S avonds) leet Iaifslove moete, den 
hew je gien booskip an liflaffies, maar den 
wuI je stamppot of orte. 

Lijsje. De vrouwennaam. - Lij sj e Lol I e
pot, troetelnaampje. 

links, bnw. en bijw. Zie op OLIEMOLEN (aanh.). 
loeberig, bnw. en bijw. Hangerig, onprettig. 11 

Meester, we houwe ons zeuntje vandaag maar 
tois van skool, hai is zo Ioebereg. - VgI. 
lobberig in de bet. week, slap (van land), 
blz. 258. 

log, bnw. en bijw. Onhandig, zwaar (van per
sonen). Zo ook elders, zie VAN DALE. 

lokje (blz. 261). Ook: kopje of kommetje zonder 
oor. - VAN DALE geeft: stenen kopje (gew.). 

lokkertje, znw. onz. Pochet, lefdoekje. 11 Doen 
je lokkertje in je borszakkie, dat staat 'en 
bietje gnapper. - Ook elders, zie VAN DALE. 

lollepot. Zie op LIJSJE (aaOO.). 
lomp, bnw. en bijw. Zie de wdbb. Lomp 

st e r k, verschrikkelijk sterk. - VAN DALE ver
meldt lom p ook in de gew. bet. van erg en 
geeft als vool'b. "hij is lomp rijk", in de Zaan
streek wordt het woord eohter alleen in com
binatie met sterk in deze zin gebruikt. 

lood (blz. 261). Uitdr. er zit geen lood 
v 1 e esa a n z ij n lij f, gezegd van iemand 
die bijzonder mager is. - L 0 0 d heeft hier 
de betekenis van het vroegere gewicht van een 
half ons. 

loof (blz. 262). Uitdr. jek u n t jee r ni e t 
I 0 0 f n a ark ij ken, je kunt er niet genoeg 
naar kijken. 11 Wet 'en froiteg maidje, deer 
,ken ik me aige niet loof nee kaike! - Zie ook 
een uitdr. op BEEN (aanih.). 

loom, bnw. en bijw. Zie de wdbb. In pelmolens: 
het lome werk, de combinatie van het 
kleine ravenwiel en de grote schijfloop, waar
door de pelsteen minder snel draait (HUSSLAGE, 

Windmolens). - Zie ook op KNAP (aanh.). 
loop, znw. Zie de samenst. ACHTER- en WATER

LOOP (beide 'aanh.). 
loopje, znw. onz. In oliemolens. De hoeveelheid 

(geplet) zaad die de kantstenen tegelijk kunnen 
verwerken. 11 Gooi d'r maar weer 'en lopie op. 
- OntI. aan HUSSLAGE, Windmolens. 

loop laars, znw. vr. Zie een uitdr. op DARM 

(aanh.). 
looploodje, znw. onz. Alleen in de uitdr. met 

een looploodje, op een drafje. 11 Gaan 
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jai deres effe nee de kroienier, maar mit 'en 
looploodje, aars is ie 'eslate. 

lopen, st. ww. Zie uiMr. op AFSNIJDER, AKKER, 
BEEN, GRAS, HIP, HOND en NOTEDop(alle aanh.). 

los, hnw. Zie een uitdr. op SCHARREL (aanh.). 
Lotje. De vrouwennaam. Uitdr. Lot j e 1 e e f t, 

gelukkig! 11 M'n zeuntje was in z'n ientje an 
'et roeie op de Zaan en 'et waaide dat 'et 
rookte, maar hai kwam vaileg veur de wal, 
Lotje leeft! 

lub, znw. vr. In vijzelwatermolens. Segment van 
de spiraal om de vijzels (HUSSLAGE, Wind
molens). 

lucht, znw. Zie uitdr. op BAKKERIJ (aanh.). 
luchten (blz. 264). Ook: a) ruiken. 11 Lucht jai 

es an deuze mellek, is ie nag goed? Je ken 'et 
febriek hier helegaar luchte. - Elders is deze 
bet. wel verouderd, ofschoon ze nog voort
leeft in uitdr. als "iemand niet kunnen luohten 
(of zien)". - b) Frisse lucht laten toetreden. 11 

De kamer moet weer es 'e1ucht warre. WuI 
je dut pak morrege niet antreJQke, ik zeI 'et es 
luohte (buiten hangen) aars gaat 'et zo nee 
rook stinke. 

luif, znw. vr. Bij paltrok-zaagmolens. Overkap
ping bezijden het molenvierkant en buiten de 
ro/ring stekend (HUSSLAGE, Windmolens). -
VAN DALE vermeldt 1 u i f als gew. en ver
ouderd in de zin van afdak, luifel. 

luis (blz. 265). Uitdr. I u i zen me It sta a r
ten, grillen, kuren. 11 Ik weerskouw je, 'et 
moet oit weze mit die loize mit steerte! Je 
moete d'r gewoon griene lete, 'et benne alle
gaar loize mit steerte. - Zie een uitdr. op 
KLESKOP en vgl. LUIZEBROEIER (beide aanb.). 

luiwerk, znw. onz. Luierij, hijsinrichting (vnI. 
in korenmolens, v,gI. HUSSLAGE, Windmolens). 

luizebroeier, znw. m. Vies, smerig mens. Ook 
als scheldwoord. 11 In dat kleine hoisie an 'et 
end van 'et pad, deer weune me toch 'en stel
letje loizebroeiers, die hewwe nag nooit water 
an d'rloi laif 'evoeld. Lilleke loizebroeier! 

M 
maalder, znw. m. Molen. Alleen in de uitdr. 

een 'k rap p e m a aId e r, een molen die bij 
wakkerende wind spoedig moet zwichten (HUS
SLAGE, Windmolens). - Zie KRAP (aanh.). 

maalkastje, znw. onz. In pelmolens. Vak van 
de koren harp waarin het maalgoed werd ver
zameld (HUSSLAGE, Windmolens). 

maalrol, znw. vr. In papiermolens. De rol in de 
maalbak (HUSSLAGE, Windmolens). 

maalstoel, znw. m. In sommige rijstpelmolens. 
Verhoging op de maalzolder, waarop de dop
pens teen lag (HUSSLAGE, Windmolens). 

maandag, m. Zie de wdbb. (Molenaars)uitdr. 
M a a n d a 'g s met v 1 ij t, dat i s d e hel e 
wee k sc h ij t (als het 's maandags hard 
waait, dan is het de hele week slecht weer) en 
m a a n dag szw i c h ten, dat i s d e hel e 

looploodje - maltentig 

wee k h i c h ten in dezelfde zin, waarbij 
h i eh t en debet. heeft van lijden, bezuren. 
Beide uitdr. antI. aan P. BOORSMA, Het molen
leven en onze taal. 

maanstof, znw. onz. In pelmolens. Het relstof 
op de maanzolder (zie aId., aanh.). - Zie een 
uitdr. op RELSTOF (aanh.). 

maanzolder, znw. m. en onz. In pelmolens De 
(stoffige) zolder alwaar zich de maanstukken 
bevinden. - Zie MAANSTUK (blz. 268). 

maart, m. De maand. Zegsw. m a a r 1! s e 
b u i e n, d li e kom e n met d e zo mer a a n
kru'Ïen (maartse buien zijn voorboden van 
de zomer). 11 Maartse boie we bedoie dat de 
zeumer an komt kroie. 

maf, bnw. Oudbakken (van gebak, beschuit 
enz.). 1I Deuzé beskoite benne zo maf, die 
kenneme 'beter in de mellek soppe. 

majoor, znw. m. Zie de samenst. KLOMPEN
MAJOOR (aanh.). 

mak (blz. 270). Zegsw. mak en m u r f, tam, 
mak, meestal door vermoeidheid. 11 Wet benne 
de kindere mak en murref, ze moete maar es 
vroeg nee de klossebak. 

mal, bnw. en bijw. Zie een uitdr. op LEVEN 
(aanh.). 

malbol, znw. rn. Gekkerd, grapjas. Vgl. LOSBOL. 
11 Skai nou oit mit kietele, malbol dat je 
benne. 

malen, zw. ww. Zie de wdb. Ook: 1) onrustig 
zijn in de uitdr. lig (of: loop) niet zo 
tem a I e n (wees wat rustiger). - Ook e:1ders 
in vergelijkbare bet. (P. BOORSMA, Het molen
lepen ell onze taal). - 2) Bijten, kauwen. 
Uitdr. datkaniknietrnalen. VANDALÉ 
vel1meldt ,;zijn eten malen, met de tanden 
fijnmaken". De uitdr. dat kan ik ni e t 
mal e n wordt ook overdr. gebruikt in de zin 
van dat kan ik niet verdragen (antI. aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal). 
- De uitdr. jij wee t het, jij heb ter 0 p 
gem a I e n verwijst naar het molenleven en 
luidt elders: jij weet het, jij hebt een bel op je 
fiets, d.W.Z. ik zal je maar gelijk geven. 

mallemachochel, znw. m.? Misbaksel, mispunt. 
11 Me krai'ge vast en zeker storrem, die malle
megoggels ait de buurt benne de hele evend 
al an 'et deurtjebel en roitljetik, as ze 'et in d'r 
laif kraige om hiero ok te beginne den zelle 
ze d'r van lusse! - VgI. voor de vorming 
PIEREMACHOCHEL. 

mallepetoten, znw. A:Heen in het meerv. Frat
sen. 11 Je moete gien mallepetote bai de nuwe 
skoolmeester oithale, 'et is puur zo'n azain
pisser. 

malligheid, ·znw. vr. Zegsw. g r'Û e ie n u i t 
a 11 emaIl ,i g hei d, plotseling opschieten, 
snel groeien, van kinderen. 11 Eerst dochte we 
dat jai 'en skrokie blaive zou, maar iniene 
ben je oit alle maHeghaid 'egroeid en nou is Je 
troi alweer veuls te 'klain. 

maltentig, bnw. en bijw. Overdreven netjes, al 
te nauwgezet. IJ Nou moete je niet zo mal-



maltentig - mogen 

tenteg weze, Train, ellek mens leet welderes 
'en happie ai oit z'n mond valle. - VAN DALE 
vermeldt het woord als gewestelijk. 

man, znw. m. In verkl. mant je. Uitdr. zo d ruk 
a Is 't man t j e. 11 Ik heb 'et zo drok as 'et 
mant je, wu1 je asjeblief oprode? - Zie een 
zegsw. op HElPEN en de samenst. ASMANNETJE 
en BEURTMAN (aanh.). 

maneschijn, znw. m. Zie een zegsw. op KAARSE
MAKER (aanh.). 

marem, bijw. (?) In de uitdr. zo mie rem zo 
mar e m, ongeveer, ten naaste bij. 11 "Jai 
benne zekers ok al vaifentwunteg jare bai ien 
baas?" "Ja, zo mie rem zo marem." D'r zitte 
zo mierem zo marem nag tien aiere in 'et 
rakkie. 

margarine, znw. vr. Zie BOERENBOTER (aanh.). 
markemasjes, znw. mv. Grapjes, flauwe kuren. 

11 lai altaid mit je maI'kemassies. 
marmerslijper, znw. m. Zeer kleine molen, die 

met stampers stukken marmerafval tot poeder 
stampte. Het marmerpoeder werd ,gebru,ikt als 
schuur- en polijstmiddel (HUSSLAGE, Wind
molens). 

mars, tussenwerpsel. Mar s van 't pad je!, 
maak dat je wegkomt (gezegd tegen kinderen). 
Wet doene jollie hiero? Vooroit, mars van 't 
padje! 

mat, znw. vr. Zie de wdbb. Bij wi~apiermolens: 
met een flinke laag schelpen bedekte afdek
king van de bodem der zandbak (zie HUSSLAGE, 
Windmolens). 

matsen, zw. ww. Op een handige wijze regelen, 
op niet geheel correcte wijze iets voor elkaar 
brengen. Ook elders ,gebr., zie VAN DALE, die 
als betekenis "bedriegen" geeft en daarbij ver
meldt: "bargoens". 

meel (11), blz. 274. Uitdr. één st een kan 
'g een mee I m a I e n, men moet niet alles op 
één persoon laten neerl!tnnen, er is samen
werking nodig. 11 Jollie lete main aldeur maar 
ezele, maar ien stien ken gien mee,l male. -
Zie de samenst. PAREL-, PEL- en VOORSLAGS
MEEL (aanh.). 

meet, znw. vr. Maat. - Zie een uitdr. op 
HINKEN (aanh.). 

meeuw (blz. 275). Een bekend rijmpje was: 
"meeuwen op de Zaan, dan zal ,het met het 
weer welgaan, meeuwen op het land, dan is 
er onweer voor de hand". - Zie een zegsw. op 
DUIF (aanh.). 

mengel~, znw. vr. Zie een uitdr. op BIL (aanh.). 
menoksle, znw. N a a r de men 0 k s i ega a n, 

naar de kelder gaan, er aan gaan. 11 (Na een 
brand:) Deer hewwe we nou ons leve ,lang 
voorewerkt en in ien 'klap is alles nee de 
menoksie. - Zie NOKSIE ,~blz. 296). 

merk, znw. onz. Zie de wdbb. In de uitdr. een 
bes t mer k (een ondeugende jongen, spot
tend gezegd) en een r a arm e r k (een 
vreemde snuiter). il Zo, beeld van de richel, 
jai laike je vader wel, dat was vroeger ok al 
zo'n best merk. Wet ben: jai toch 'en raar 
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merrek, Jan, as ik je niet beter kon docht ik 
nag dat je stientje (gek) benne. 

mes, znw. Zie de samenst. KAP- en KLOOFMES 
(aanh.). 

meubileren, zw. ww. Beleggen (van brood). 11 
M,Ie broodjes benne weer best 'emeubefeerd. -
Ook eldersgebr. 

middel bast, znw. onz. Bij papiermolens. Balkje 
in de middenstijl van de droogschuur, waar
over hef bastentouw werd gespannen (HUS
SLAGE, Windmolens). - Zie BAST (aanh.). 

middenraam, znw. onz. In zaagmoleI15. Het 
middelste van de drie zaagramen (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

miereknauwer, znw. m. Gierigaard, vrek. 11 Nou 
begraip ik ok werom die miereknauwer z'n 
baard staan Ie et, hai prakkezeert er niet over 
om skeerzeep te kope en de messies benne 'm 
ok te duur. - Vgl. MIEREVRETER (blz. 281). 

mierem, bijw. (?). Zie MAREM (aanh.). 
mijteren, zw. ww. Mopperen, mokken. Vgl. 

MIJTER (1), blz. 283, en zie VAN DALE die het 
woord als gewestelijk vermeldt in de zin van 
"knorrig zijn, stuurs kijken". 

miniseren (minnazeriJ), zw. ww. Bedaren, in
bindeI!. 11 WuI je wel 'en bietje minnezere? Je 
zei minnezere moete, aars kraige we allegaar 
nag de skurft an je. 

minnepriester, znw. m. Schraal, tenger kind. 11 

Wet 'en minnepriester, kaik die dunne arrem
pies es. 

minnetjes, bijw. Min. Er min net jes u i t
zie n, er bleek en mager uitzien. - Het 
g a a t m a arm i n net jes, het gaat niet erg 
goed. 

mist, znw. m. Zegsw. mist, vorst in de 
kis t, mist betekent vaak het einde van een 
vorstperiode. 

modderklompen (mudderklempe), znw. mv. Zie 
BEERZEN (aanh.). 

moed, znw. m. Zie de wdbb. Uitdr. erg e n s 
een moe d j e 0 p heb ben, weinig hoop op 
iets hebben, er niet veel van verwachten. 
Moe d heeft hier de verouderde betekenis 
van gemoed (zie de wdbb.), die no'g voorkomt 
in uitdr. als het we r d m ij ban g t e 
moe d e. 11 Ik hew d'r 'en dun moedje op. 'Et 
water komt mit bakke oit de locht, we hewwe 
d'r 'en dun moedje op dat 'et nag droog 
worre zal. 

moei, znw. Moeite, zorg, misschien ook be
moeienis. Alleen in de zegsw. ge enk 0 e i e n 
g een moe ie n, zie bij KOE (aanh.). 

mOfje (moffie), znw. onz. Losse, gebreide 
mouw. Vgl. VAN DALE, die voor mof o.a. 
geeft "losse, wollen mouw". De mof f i e s 
werden d.m.V. een gehaakt koordje, dat door 
het breiwerk was geregen, vastgemaakt. 

mogen, st. ww. zie de wdbb. Uitdr. dat mag 
wel a a n, dat zal wel waar zijn. 11 Dat jai de 
leste dage 'en bietje riHerig benne dat mag 
wel an, maar deervandaan hoeve je niet mit 
'en ,gezicht van ouwe lappe rond te lope. -
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Ws. abusievelijk wordt de vorm "dat mag wet 
an" ook een enkele maal gebruikt. 

mokkerig, bnw. en bijw. Vochtig warm, broeie
rig (van het weer). Ook mok k i g. 11 Wet is 
'et vandaag mokkereg, d'r zei wel onweer 
komme. Miit dut mokkege weer laik ik wel 
·nerreges zin in te hewwe. - VAN DALE ver
meldt mok k e r i 'g in deze betekenis MS ge
westelijk. 

mokkig, bnw. en bijw. Zie MOKKERIG. 

molen (blz. 285). Uitdr. de mol e n beg int 
z ach ter (of z ac h i e s) tem a I e n, er 
wordt niet meer vlug gegeten, de eetlust raakt 
over. II Eerst was Wumpie zo groizeg, maar 
nou begint z'n mole zachies te male. - Er i s 
n iet sin d e mol e n, er is geen sprake van, 
er komt niets van in. II Hoe durrer je dat te 
vrage, deer is niks van in de mOoie! (Ontl. aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal). -
Zie een uiMr. op BAAS (aanh.). en vgl. de 
samenst. HENNEP KOEK, HOOI-, MOSTERD-, OLIE-, 

SPEEL-, STAART-, STINK-, VERFHOUT- en WATER

MOLEN (alle aanh.). 
mOlenspil, znw. vr. (soms onz.). De verticale 

spil in het hart van de meeste molens (HUS

SLAGE, Windmolens). 
molensteen (blz. 286). Uitdr. ni ets 1 at e n 

liggen dan hee,t ijzer en molen
S ten e n, alles kunnen gebruiken,gezegd van 
iemand die alles van zijn gading vindt. II Jai 
lete ok niks aars legge as heet aizer 'en mole
stene. - Ontl. aan P. BOORSMA, Het molen
leven en onze taal. 

mollegewurm, znw. onz. Gewroet, gekuip, 
achterbaks gedoe. il An dat mollegewurm 
doen ik niet mee. Deer kraige we 'et weer, 
skai nüu ders oit mit dat mollegewurm. 

mond, znw. m. Zie uitdr. op HOOIWAGEN en 
ZOET (beide aanh.). 

mond ket, znw. vr. Praatjes, kouwe drukte. II 
Die kirrel heb main teveul mondket. - Zie 
KET (blz. 188). 

monkel, bnw. en bijw. Glunder, met een glim
lach kijkend. Zie MEUKEL (blz. 279) en vgl. alg. 
Ned. m 0 n kei e n, glimlachen. Hoewel door
gaans m e u kei wordt .gezegd, gebruikt een 
enkeling tooh DOok m 0. n keI. II Wet zit jai 
monkel te kaike? Moet je dat monke1e 
smoeltje zien. 

monster (blz. 287). Vooral in de uitdr. ni e t 
op monster (of munster) zijn, zich niet 
wel gevoelen. II M'n waif is de leste taid niks 
op munster, ze heb last van üorsoizings en 
zinkings (bewer~ing van Theetaid in de Hare
makerai). 

mooimakersgoed, znw. onz. Door de molen
makers vervaardigde versiering om de molen 
mooi te zetten. II Iedere molen had een stel 
mooimakeTsgoed .in 'voorraad op de Ihane
balken van de mo1enschuur (HUSSLAGE, Wind
molens). 

mooizetten, zw. ww. Het versieren, op hoogtij
dagen, van een in kruis gezette molen. Zie 

mogen - nasop 

HUSSLAGE, Windmolens, waarvllin het stof
omslag getooid is met een foto van de mooi
gezette gortpelmolen "De Grootvorst". 

mospapier, znw. onz. Papier, gemaakt van 
boommos en papierstof. Mospapier werd ge
,bruikt als materiaal voor de afdichting van 
waterwerken; het wordt thans, als curiositeit, 
nog vervaardigd door de papiermolen "De 
Schoolmeester" te Westzaan. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
mosterdmolen, znw. m. Molen, waarin mosterd

zaad en wei tot mosterd werden vermalen en 
gemengd. Zie een zegsw. op HIMPHAMP (aanh.) 

mUdderklemp, znw. m. Bemodderde klomp. Zie 
een zegsw. op BEERZEN (aanh.). 

muggenpis (blz. 288). In verkl. mug g epi s
s i e ook: niemendalletje, iets dat zeer gering 
is. II Om zo'n muggepissie zeI ik me aige niet 
drokmake. Dat skeelt maar 'en muggepissie. 

murf, bnw. Zie een zegsw. op MAK (aanh.). 
muts (blz. 289). Uitdr. erg e n s een ho g e 

m uts van 0 ph e b ben, een hoge dunk var! 
iets of iemand hebben. li Ik hou d'r niet van 
om 'en plo~m in je kont te steke, maar ik ken 
je wel zegge dat ik 'en hoge mus van je opheb. 
J ollie laike wel puur groos d'rmee te weze, 
maar ik ken d'r maar gien hoge mus van 
ophewwe. - Zie een uitdr. op HOOFD (aanh.). 

muur, znw. Zie de samenst. RINGMUUR (aanh.). 

N 
naad (blz. 290). Zie een zegsw. op DRAAD 

(aanh.). 
naaien, zw. ww. Zie een uitdr. op KAPER 

(aanh.). 
naald (blz. 290). Uitdr. den a aid in het 

spe kst e ken, er de brui aan geven, ermee 
ophouden (bijvoorbeeld met wenken). II Je zei 
dut hele klussf.e ofmake moete en niet halver
wege de neeld in 'et spek steke. - Vgl. BULE
NAALD (aarrh.). 

nagel, znw. m. Uitdr. nag e Is .k nip pen, 
het verwijderen van de windborden der molen
wieken. Zie ook bij WINDKRACHT (aanh.). 

naggeres, bijw. Nogmaals. De vorming uit nog 
eens (n a g er es) is duidelijk. II Waag 'et niet 
naggeres op m'n achteroit (erf) 'te komme. 
Wui je dat naggeres zegge? As je mee glline 
ken je naggeres ket hewwe. 

naslagsmeelbak, znw. m. In oliemolens. De 
bak waarin het gezeefde voorslagsmeel werd 
verzameld voor het naslag. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
naslagszeef, znw. vr. In oliemolens. Zeef, waar

ir! de gestampte voorslagkoeken van kluiten 
werden ontdaan. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

nas/offen, zw. ww. Begrijpen. II Dat ken je wel 
neesloffe. As jollie me ·nou nee'esloft hewwe, 
den ken ik verd·er ,gaan mit m'n verhaal. 

nasop, znw. onz. Overschot, restje. Uitdr. het 
n aso pis voo r -cl ego d del 0 z e, wat er 
overblijft is niet de moeite waard. 



nat - ongeregeld 

nat, bnw. Zie ook KLES (aam.) en een uitdr. op 
KRANT, OOSTENWIND en PERS, al&mede de 
samenst. LANGNAT, SLOBKOUSENNAT (alle 
aanh.). 

neer, bijw. Zie KRIK (aanh.). 
neergaan, st. ww. Naar bed gaan. 11 Nou hoor, 

ik gaan neer. 
neet, znw. vr. Zie de wdbb. Vitdr. k a Ie 

nee t, arm oe lijder (ook overal ,elders bekend). 
- In de Zaanstreek werd deze uitdr. dikwijls 
aangevuld tot 'k a I ene ten, van h 0 n g e r 
ge e non t I ast ing. 

negenweker, znw. m. Mispunt, ellendeling 
(scheldwoord). 11 Lilleke negeweker! - In het 
bargoens is een neg e n wek e r iemand die 
maar half voor zijn kost berekend is (VAN 
DALE). 

netjes, bijw. Zie een zegsw. op OPRUIMEN 
(aanh.). 

neuring, znw. vr. Drukte, vertier. Zie NERING, 
blz. 293. 11 Weer vollek is, is ok ,neuring. 

neus (blz. 294). Zegsw. een jeu ken d e 
n e u s, dat i sst ron t r u i ken 0 f w ij n 
z u i pen. - Zie KERKNEUS (aanh.). 

neutje, znw. onz. Borrel, glas sterke drank (ook 
elders gebr.). Vitdr. zo zo eta 1 s een 
ne u t j e, overdr. gezegd van een zoet kind. 11 

D'r benne wel nachte dat me temet niet slepe 
kenne deurdat onze jongste zeun lait te ,kraise, 
maar de leste taid is ie zo zoet as 'en neutje. 

neuzelen, zw. ww. Stipt nakijken, nauwgezet 
controleren. II Ik weerskouw je dat ik strakkies 
neuzele gaan, as je den nag zo slof bezeg 
benne den ken je 'helegaar overnuuw beginne. 
- Vgl. de gebr. betekenis "snuffelen, besnuf
felerr" en het Zuid· Ned. "neuzelwerk, peuter
werk" (VAN DALE). 

nietlusters, znw. mv. Zie een uitdr. op HOOP 
(aaw.). 

nieuw (blz. 295). Vitdr. het oud e moe th et 
ni e uwe ver die n e n, men moet gecn 
nieuwe aanschaffingen doen wanneer de oude 
nog goed bruikbaar zijn. - Ni e u w (nuuw) 
wordt in de Zaanstreek ook gebruikt in de zin 
van nieuwsgierig, benieuwd, welke betekenis 
door VAN DALE als behorend tot de volkstaal 
wordt genoemd. 11 Deer ben ik nuuw nee. 

nok (blz. 296). Ook, in 'koren- en pelmolens: 
tapse pen aan het einde van de bolspil (HUS
SLAGE, Windmolens). 

nOkplaatje, znw. onz. In korenren pelmolens. 
Verstelbaar plaatje aan de Z.g. Engelse rijn, 
waardoor de lopers/een stelbaar aan de bolspil 
was bevestigd (HUSSLAGE, Windmolens). 

noksie (blz. 296). Zie ook MENoKsIE(aanh.). 
nood, znw. m. Zie een uitdr. op ARMOE (aanh.). 
noorderstof, znw. onz. In de uitdr. noor d e r-

s tof, d eer kom t het m ooi e wee r 
op 0 f. Het woord lijkt om het rijm gecon
strueerd en heeft ws. verder geen betekenis. 

notedop, znw. m. Uitdr. 0 p not e dop pen 
I 0 pen, uiterst voorzichtig lopen. I1 Hai loopt 
op neutedoppe. 
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nuchter, bnw. Zie KWIJL (aanh.). 
nuiten, zw. w'w. Mopperen. 11 Hai mag graag 

noite, maar hai mient 'et wel goed. Ik hoor de 
hele dag niks aars as jouw gemeutel en genoit. 

o 
oetel, znw. Vuil en slordig persoon, voorname

lijk gezegd van vrouwen die hun huishouding 
slordig verzorgen. 11 Je hoeve ,gerust niet mal
tenteg te weze, maar 'et are oiterste is dat je 
nou 'en oetel benne. - In verkl. 0 e tel t je, 
smerig, ongewassen kind. 11 Kaik deer es wet 
'en oeteltje, die magge ze wel es ofskrobbe. 

oliebak, znw. m. In oliemolens. Gemetselde 
bak waarin de olie werd verzameld. Zie HUS
SLAGE, Windmolens. 

oliemolen, znw. m. Men ondersoheidde d u b
b e I e en enk e I e, I i n k s e en r e c hts e 
oliemolens. In tegenstelling tot enk e I e olie
molens (de Z.g. "hennepkoekmolens") hadden 
dub bel e oliemolens een voorslag; bij 
I i n k s e oliemolens bevond het naslag zioh -
vanaf de stenen ,gezien - links, bij re c hts e 
oliemolens reohts. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 
- Zie een uitdr. op ACHTKANT (aanh.). 

oliepietüe), znw. m. (onz.). Olieslager, werk
man op een oliemolen. Vgl. OLIEPUL (blz. 302). 

oliepomp, znw. vr. In oliemolens. Pomp, waar
mee de olie uit de oliebak in vaten wordt 
overgebracht (HUSSLAGE, Windmolens). 

omlopen, st. ww. Van molens: het draaien der 
wieken. Zie bij WINDKRACHT (aanh.). 

omvamen, zw. ww. Omvatten. A:lg. gebr. -
Zegsw. veel omvamen, maar weinig 
ver Z a men, fig. wie dik doet, presteert vaak 
niet veel. 

onchristelijk, bijw. In hevige mate. 11 De 
kwajonges benne onkristelek an 'et baljare. Ik 
ben onkriste1ek loof. - Zie ook CHRISTELIJK 
(aall'h.). 

onderlaatst (onderlest), bijw. Onlangs. 11 Je 
wou me zekers niet zien, toe je me onderlest 
teugekwam. - Het woord is vrij algemeen, 
doch wordt door VAN DALE ,gewestelijk ge
noemd. 

onderspanhoofd, znw. onz. In zaagmolens, De 
onderste verbinding tussen de stijlen van het 
zaagraam (HUSSLAGE, Windmolens). 

ondervierkant, znw. onz. Grondplan van som
mige bovenkruier-zaagmolens, waarbij het ge
bruikelijke onderachtkant op bezwaren stuitte. 
Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

onderwiel, znw. onz. In papiermolens. Het 
onderste wiel aan de molenspil, waardoor de 
maalbakken werden aangedreven. Doorgaans 
werd dit wiel het g rot e onderwiel genoemd. 
Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

ongegund, bnw. Zie een uitdr. op BROK (aanh.). 
ongeregeld, bnw. Niet alledaags (van kleding). 

Men kende daa'gse en ongeregelde 
kleding. 11 'k Heb zaterdag bai Boon an 'et 
Mallegat 'en nuuw konstuum en 'en onge-
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regelde hoed ekocht (Theetaid in de Hare
makerai). 

ongerezen, bnw. Zie op KOEK (aanh.). 
ontzoeten, zw. ww. Vervelen, teveel zijn. 11 'Et 

begint me te ontweten dat jai aldeur op je 
stoel zitte te ragge. Ontzoet 'et je niet om dag 
in dag oit teuge die hoge muur van 'et febriek 
an te kaike? 

onweersvogel, znw. m. Persoon met slordig, 
verward hoofdhaar. 11 As je in de spiegel 
kaike, den verskiet je d'r van wet 'en onweers
veugel je Ibenne. Hier is 'en 'kam, onweers
vogel! 

onwetig, bijw. Onwetend. 11 We zelIe hum 
onweteg hOllwe. Hou jai je d'r boite, jai benne 
onweteg. 

oog, znw. onz. Zie een uitdr. op HART (aanh.). 
ooievaar, znw. m. Vitdr. dat sc b ij t je ge en 

000 i e v a art 0 e, dat kost geld. 11 Me 
dochte gerust niet dat 'en bruiloft goekoop 
weze zou, maar mensekindere, dat skait je 
gien ooievaar toe. 

Oostenwind, znw. m. Zegsw. 00 s ten win d 
met nat, dat heb j ega u w g e had, bij 
Oostenwind regent het nooit langdurig, of de 
Oostenwind loopt veelal spoedig om als het uit 

. die hoek regent. ,ontI. 'aan P. BOORSMA, Het 
molenleven en onze taal. 

ootje (I) (blz. 308). Zie een uitdr. op BELLETJE 

(aanh.). 
ootje (11) (blz. 308). Als koosnaam, troetel

naam wordt oot j e ook dikwUIs tegen een 
,klein meisje gezegd. - Oot j epi 'g g e, even
eens troetelnaam voor meisjes, de afleiding is 
onbekend. 

op (I) (blz. 309). Vitdr. op is méér halen, 
in tegensteUing tot a I s het 0 pis, is bet 
kop eng e d a a n. - 0 pen te kor t, geld
gebrek. 11 Waive ... , 'et geld droipt deur d'rloi 
fleke, zoveul ken je niet ansjouwe of d'r is 
altaid op en tekort. - Zie een uitdr. op ALTIJD 
(aanh.). 

opgang, znw. m. Zie een uitdr. op DOORGANG 

(aanh.). 
ophalen, zw. ww. Zie een uitdr. op RUG (aanh.). 
ophanger, znw. m. In papiermolens. Werk

nemer die de natte vellen over het bastentouw 
te drogen hing. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

ophokkelen (blz. 310). Ook: opbeuren, bemoe-
digen. !I Dat vind ik zo gaaf van onze 
domenee, hai ken je helegaar ophokkele. 

oplage, znw. vr. In koren- en pelmolens. Kunst
matige laag, aangebracht op versleten stenen 
(HUSSLAGE, Wlndmolens). 

opleggen, zw. ww. Zie een uitdr. op HALEN 

(aanh.). 
opmakersbond, znw. m. Vitdr. 1 i d zij n van 

deo p mak ers bon d, gemakkelijk zijn geld 
uitgeveII. 11 Wet wou jai, nag 'en ai~ie? Niks 
hoor, ik ben gien lid van de opmakersbond. 

oprijder, znw. m. Bij zaagmolens. Bepaalde be
werking (het scherpen) van de tanden in het 
zaagraam. 11 De zaagrame moete nodeg 'en 

ongeregeld - oudkraams 

opraier hewwe. - Overdr. ook aansporing. 11 

We hewrwe hum 'enopraier egeve en nou is ie 
weer zonder meutele an 'et werk egaan. -
Ontl. aan P. BOORSMA, Het molenleven en onze 
taal. 

opruimen, zw. ww. Zie de wdbb. Zegsw. 0 p
g e r u i m d sta a t net jes, vooral gezegd, 
doorgaans schertsend, als bezoek veTtrekt, als 
iemand de kamer verlaat. 11 "Ik gaan maar 
weer es op hois of." "Wêjja, op'eroimd staat 
netjes." 

opscheppen, zw. ww. Zie een uitdr. op HALDI 

(aanh.). 
opschroden (!blz. 313). De uitspraak is 0 p

s kro d e of 0 p s kro 0 i e. 
opschudden, zw. ww. Zie een uitdr. op BIET 

(aanh.). 
opschuilders (opskoildars), znw. vr. Zie OP

SCHUILERTJE (blz. 314). 
opsteken, st. ww. In een café iets drinken. 11 

Kaik jai ok es oit of je niet erreges wet ziene 
waar we opsteke kenne. " ... Den effe opsteke 
bai Anton de Kraiger op 'et RustebUTg, 
azzeme dorst kraige" (Theetaid in de Hare
makerai). 

opstekerstijd, znw. m. Schafttijd. :1 Na op
stekerstaid moet 1k effe ovverdan . 

opstuiter (opstoitar), znw. m. Opgeschoten, ,uit 
zijn kracht gegroeide jongen, lange slungel. 11 

Nag effies en die opstoiter moet bokke as ie 
de deur deur wuI. 

optafelen, zw. ww. In de molenmakerij. Het 
pasklaar maken van de roed. 11 ,,(Nadat ,het 
roedhout vierkant was behakt)... werd de 
roed op twee ZJWare schragen gelegd en com
pleet met hekkens en borden in eLkaar gezet, 
alsof hij reeds in de molen zat. Dit werd 
optafelen ,genoemd." {HUSSLAGE, Windmolens.) 

opvossen, zw. ww. Opdweilen. 11 Leet die nat
teghaid maar legge, ik zal 'et strakkies wel 
opvosse. 

ot (blz. 316). 0 t je me dor, de belangrijkste, 
degene die de beste prestatie levert. 11 Al me 
jonges kenne goed ,lere, maar die deeT is de 
ot je medor. Hai is de ot je medor van de 
voetbalclub. 

ot 5) (blz. 316). Ot je Pietje betekent ook 
a) prima (als loftuiting). 11 Heb jai dat skoitje 
'elakt? Ot je Pietje! 'Et ziet er Ot je Pi,etje oit. 
b) Klaar (van een karweitje). 11 Zo, Ot je 
Pietje. "Is dat tummerklussie of? Ja, Ot je 
Pietje. 

otemetoot, znw. m. Chef, baas. 11 Hai is deer 
de otemetoot. - Bij uitbreiding wordt onder 
o tem e t oot ook verstaan iemand die van 
alles op de hoogte is, of ook iemand die een 
goede baan heeft. 11 Vraag 'et maar an die 
lange kirrel deer, dat is bier zo'n bietje de 
otemetoot. Wet ie doet weet ik niet, maar hai 
is puur zo'n otemetoot. 

oud, bnw. Zie een zegsw. op NIEUW (aanh.). 
oudkraams, bijw. In het kraambed verblijvend, 

na een bevalling. 11 Wiet jai buus, die paar 



oudkraams - passtuk 

dage dat je oukraams benne, voel je je aüge 
zo raik as wet. 

overloper, znw. m. In pelmolens. Eén der 
grote gort- of rijstkorrels die bij het sorteren 
boven de gepelde harp bleven (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

P 
paaiement, znw. onz. Gedeelte. Bij P a a i e

men t jes, bij stukjes en beetjes. 11 We hewwe 
bai paaiementjes nou 'en heel servies bai 
mekaar ekrege. - P a a i e men t (Fr. paye
ment) betekent in Zuid-Ned. termijn van be
taling (VAN DALE) en heeft steHÎ'g ook in de 
Zaanstreek oorspronkelijk deze betekenis .ge
had; bij p a a i e men t jes is dus eigenlijk 
in termijnen. 

paal, znw. m. Zie een uitdr. op KRUIEN (aanh.). 
- Zie PAL (aanh.). 

paar, znw. onz. Zegsw. er is ,g een p a a r 
o f het lij k tel k a a r. Dit werd soms spot
tend gezegd als b.V. een hond en zijn baas 
enige "gelijkenis" vertoonden. 11 D'r is gien 
paar of 'et laikt mekaar. - Zie een uitdr. op 
BAK (aanh.), vgl. echter ook PAL (blz. 322). 

paard (blz. 321). Uitdr. het komt een 
d 0 0 d P a a r dop Ig een s tee k a a n, dat 
kan er ook nog wel bij. 11 ~Een moeder zegt:) 
Eerst kom je mit knol1e in je kouse tois en 
nou heb je weer 'en :>keur in je broek, jai 
denke ok: 'et komt 'en dood peerd op ,gien 
steek an. - Het i s ee n S lee h t P a a r d 
dat zijn voer niet verdient. 

paard (H), znw. onz. In koren- en pelmolens. 
Inrichting om de fopersteen verticaal te ver
stellen en dientengevolge lichter of zwaarder 
te laten malen (HUSSLAGE, Windmolens). 

paardekop, znw. m. Zie een uitdr. op AARF 
(aanh.). 

Paas, znw. m. Pasen. :1 Mit Paas gane me 
aiereete. - Uitdr. tu s sen P a ase n Pin k
st e r, de schaamstreek. 11 Ajje zo waidbiens 
zitte, kaik ]k krek tusse je Paas en Pinkster. 

pad, znw. Zie een uitdr. op MARS {aanh.). 
padiën, zw. ww. In rijstpelmolens. Het van de 

dop ontdoen van de nog ongepelde rijst op de 
doppensteen (HUSSLAGE, Windmolens). Vgl. 
Maleis pad ie, rijst. 

pakkamer, znw. vr. In papiermolens. Afdeling 
waar de vellen werden nagezien en ingepakt 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

pal (b1z. 322). De door BOEKENOOGEN vel1melde 
uitdr. een pal t j e ver der zou volgens 
BOORSMA {Het mo~enleven en onze taal) 
moeten luiden:: een p a alt j e ver der (zie 
bij KRUIEN, aanh.) ,en deze spelling lijkt meer 
voor de hand te liggen. - Uitdr. het pal i s 
a a n, de maat is vol. 11 Voorait, nee bed, niet 
langer oit1>mere, aars is 'et pal an. - P a I-a a n 
zij n, volgegeten zijn. 11 Ik ben pal-aan, 'gien 
hap meer! 

palissade hek, znw. onz. Gebit waarin hier en 
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daar een tand ontbreekt. 11 As jai op z'n taid 
nee de kiezesmid egaan was, den had je nou 
niet zo'n palissadehek. 

pallementatie, znw. vr. Gunst. Alleen in de 
uitdr. u i t dep alle men t a tie zij n, uit 
de gunst zijn. 11 Ik laik wel oit de paHemen
tasie te weze. Hai lait oit de pallementasie. -
De oorsprong van het woord lijkt Frans, 
mogelijk par ent ag e. KARSTEN, H, 94, 
,noemt "in de perremetasie zijn", familie zijn. 
De betekenisovel1gang lijkt logiwh: jn de 
familie zijn = erbij horen, met negatie: er 
niet bij horen: uit de gunst zijn. 

palster, znw. m. Stok met een ijzeren punt, in 
gebruik voor een prikslee. - VAN DALE ver
meldt deze bet. als gewestelijk. 

palsteren, zw. ww. Door vuile boel, natte 
sneeuw e.d. lopen. 11 Kaik oit dat je niet deur 
die smurrie palstere. As je gien natteklesse 
kraige wuI, den moet je ok niet deur die prut
proest palstere. 

palstok, znw. m. In zaagmolens. Balkje waar
mee de krabbelende beweging van de krabbe
laar kon worden vergroot (HUSSLAGE, Wind
molens). 

pandselbilsel, znw. onz. Bepaald type bitsel 
(HUSSLAGE, Wl'ndmolens). Zie BILSEL (aam.). -
Bij het hakken 'Van pan cl se I b i I s e I werd 
de buitenomtrek der molensteen in een aantal 
(b.v. 8, 10 of 12) panden verdeeld, waarin 
dan volgens een bepaald systeem kerven wer
den aangebracht. 

pankoek ~blz. 323). Een warme pankoek, 
een vers nieuwtje. 11 Jai benne nag al nuwelek, 
weet jai gien warreme pankoeke? As hai mit 
de verneemstok gaat, komt ie altlaid mit 'en 
paar warreme pankoeke tois. 

papier (blz. 323). Zegsw. zij n pap ier e n 
wel k U 'TI n e n s c h e ure n, het verbruid 
hebben, zijn kans verkeken zien. 11 Nou, ik 
ken m'n pepiere wel skeure. Wul1em kwat er 
niet .in (gebruikt graag drank), hai mag wel 
oitkaike, aars ken ie z'n pepiere wel skeure. -
Zie de samenst. MOSPAPIER (aanh.). 

papper, znw. m. Drinker, alcoholist. 11 Wet 
noselek dat zo'n gnap waifie mit zo'n papper 
etrouwd is. - VAN DALE geeft als gewestelijke 
betekenis: "iemand die veel pap eet, veel van 
pap houdt". 

parelmeel, znw. onz. Pelmeel, als bijprodukt 
van de ronde gort (HUSSLAGE, Windmolens). -
Zie FUT (VI), blz. 102. 

parte (blz. 324). B ij par ten, in grote hoe
veelheden. 11 Deur de ien of are ziekte benne 
de knaine in de doine bai parte esturreve. 

pasbalk, znw. m. In koren- en pelmolens. Zware 
balk als onderdeel van het paard (zie aId., 
aanh.), ter versnelling van de lopersteen (HUS
SLAGE, Windmolens). 

Pasen, znw. m. Zie PAAS (aanh.)en vgl. een 
uitdr. op EEUWIGHEID (aanh.). 

passtuk, znw. m. In pelmolens. Verwisselbaar 
stuk in de pelkuip, waardoor deze sluitend 
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("pas") om de steen kon blijven. (HUSSLAGE, 

Windmolens.) 
pastoor (blz. 324). Zie een uitdr. op DUIF 

(aanh.). 
pastoorshemd, znw. onz. Vel op de melk. 11 

Die klaine vlusies (eveneens: vellen) vind ik 
al niet lekker, maar van zo'n pastoorshemd 
ken ik helegaar wel kore. 

patent, znw. Zie een uitdr. op VISSEN (aanh.). 
peeuwkont, znw. vr. Zeurpiet, iemand die altijd 

klaagt. 11 Wet 'en peeuwkont.-Zie PEEUWEN 2) 
(blz. 325). 

pekelen, zw. ww. Transpireren. 11 Ik staan 
zoiver te pekele in 'et zont je. 

pelder, znw. m. Gort- en rijstpelIer, werkman 
van een pelmolen. Zie een zegsw. op GORT 

(aanh.). 
peldersborst, znw. vr. Zekere kwaal, aan

doening der luchtwegen. Door het vele stof in 
de pelmolens waren de meeste pelders kort
adenug, zij kuchten en hoestten dikwijls. 11 

Hai heb 'en peldersborst. 
pelkuip, znw. vr. In peLmolens. De dubbel

wandige kuip met blikken binnenwand waarin 
de gor! of rijst werd gepeld (HUSSLAGE, Wind
molens). 

pellen (blz. 326). Door het grote aantal pel
molens en de vele werknemers had peIl e n 
in de Zaanstreek de betekenis van werken. 
,,'En nachie deurpelle" betekende derhalve 
een nacht doorwerken, ook wanneer men niet 
op een pelmolen werkzaam was. - Ook: lopen 
(van een uurwerk). 11 "Is je klokkie weer 
heel?" "Ja hoor, 'et pelt weer best." 

pelmeel, znw. onz. Bijprodukt van de tweede 
snede in pelmolens (HUSSLAGE, Windmolens). 
Het pel mee I werd als veevoer gebruikt. 

pelwind, znw. m. Sterke wind. Zie WINDKRACHT 

(aanh.). - Zie ook HUSSLAGE, Wlndmolens: 
"Het peIlen was een zwaar w,erk; a1s regel kan 
men aannemen dat de pelmolens niet konden 
beginnen vóórdat de lichtstlopende oliemolens 
een paar hoekjes hadden gezwiaht". 11 Een 
gnap pelwindje. 

pelot, znw. onz. Deel. Uitdr. ie der zij n 
pel ot, elk zijn deel. - Kan het woord stam
men uit het pelotespel, dat mogelijk door de 
Franse steeIlJhouwers in de Zaanstreek werd 
beoefend? 

pen, znw. vr. Ook: het achtereind van de 
molenas, gelagerd in de pensteen. Zie HU~
SLAGE, Windmo~ens. - Zie ook BLIKPEN 

{aanh.). 
penakel, znw. onz. Nokversiering van dak. Vgl. 

pin a kei (Fr. pin a c I e, tinne, trans), dat 
volgens VAN DALE beduidt: siertorentje in de 
Gothische bouwkunst. 11 Deur de storrem is 
de penakel d'r ovvewaaid. 

pen-en-inken, zw. ww. Mopperen. - Vgl. PEN

EN-INKIG (blz. 326). 11 Je moete niet zo pen
·en-inken. 

pensteen, znw. m. Lager van de pen, zie aid. 
(aanh.). 

passtuk - plaat 

pent, znw. vr. Oude vochtmaat, pint. Zie een 
uitdr. op BIL (aanh.). 

peperhuisje, znw. onz. Kleine papieren punt
zak. Ook elders bekend, zie VAN DALE. - Door 
de grauwpapierfabricage in de papieJ1IDolens 
ontstonden ettelijke papierwaren-industrieën 
in de Zaanstr'eek, die veetlal met inschakelin~ 
van thuiswerkers kruidenierszakken (b.v. voor 
groene zeep) maakten. Er zullen in de Zaanse 
woningen miljoenen "peperhoisies" ·ge'vouwen 
en geplakt zijn. 

peremesopper, znw. m. Urker, Marker of 
Volendammer. Zie PEREMESOP (blz. 327). 

perepot, znw. m. In oliemolens. Bepaalde vorm 
van de holte in het stamperblok (HUSSLAGE, 

Windmolens). - V,gl. APPELPOT (aanh.). 
perk, znw. Zie de samenst. KLOOFPERK (aanh.). 
pers (pars), znw. vr. Ook, in papiermolens: de 

door middel van een vijzefdraad aan te span
nen pers waarin het natte papier werd ge
plaatst en waardoor het water in de vilten 
werd weggeperst. Men noemde dit werktuig 
ook de nat t e par s (HUSSLAGE, Windmolens). 
- Zie een samenst. op KEUTELPERS (aanh.). 

pet, znw. vr. Het hoofddeksel. Zie uitdr. op 
DIRK en KONT (beide aanh.). 

peuteren, zw. ww. Zie VERPEUTEREN (aanh.). 
piep-en-blak, bUw. Bladstil, geheel windstil. il 

Deernet was er nag 'en klain zuohie, maar 
nou is 'et helegaar piep-en-blak. - Zie ook op 
WINDKRACHT (aanh.). 

piesen, zw. ww. Zie AANPIESEN (aanh.). 
Piet (blz. 330). Uitdr. dat z a I Pi e t het e n, 

dat zal waar zijn, dat lijdt geen twijfel. 11 En 
daHeme ket hewwe zelle, dat zei Piet hete. 
"Kraige we storrem?" "Dat zeI Piet hete." -
Zie de samenst. HARKE- en OLIE PIET (aanh.). 

pieteren, zw. ww. Turen op klein schrift, fijn 
naaiwerk enz. 

pijn. znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. het is de 
pij n e nni e t w a a r d, het is de moeite niet 
waard. 11 De hele dag hangele en den mit drie 
zukh klaine rotvissies toiskomme ... , die 
'benne ok de paine niet weerd eweest. 

pikken, zw. ww. Zie een uitdr. op KIP (aanh.). 
pikstaanderig,bnw. en bijw. Geil, hitsig. 

Echter ook: loom, broeierig (van het weer). 11 

Mit dut pikstaancLerege weer gust 'et zweet 
over m'n reg. 

pin, znw. Vgl. HANEPIN (aanh.). 
Pinkster. Zie een uitdr. op PAAS (aanh.). 
pint je, znw. Zie een uitdr. op BIL (aanh.). 
pissebroek, znw. vr. In de uitdr. van pis S e-

b roe kin s c h ij te b roe k va 11 en, van 
het ene ongeluk in het andere belanden. 11 I'k 
'gong mit looieS/koene nee die nuwe baas, 
maar ik vongbot en zo viel ik van pissebroek 
in skaitebroek. 

pissen, zw. ww. Zie KOUSEPISSER (aanh.). 
pittig, bnw. en bijw. Zie een uitdr. op STROOP 

(aanh.). 
plaat, znw. Zie de samenst. STRIJKPLAAT en 

NOKPLAATJE (beide aanh.). 



plakken - proken 

plakken, zw. ww. Bij molens. Het stilstaan met 
volle zeilen (P. BOORSMA, Het molenleven en 
onze taal). - Z~e ook bij WINDKRACHT (aanh.) 

plankje, znw. onz. Zie een uitdr. op BEDANKJE 
(aanh.). 

plat, znw. m. Zie een uitdr. op KOE (aanh.). 
platform, znw. onz. Bij een paltrokmolen. Het 

plankier boven de staart (HUSSLAGE, Wind
molens). 

plet jongen (blz. 335). Zie een uitdr. op BLOK
MAALDER (aam.). 

pletterij, znw. vr. In oliemolens. De inrichting 
waarmee het te malen zaad werd voorge
kneusd (HUSSLAGE, Windmolens). 

plompdobber, znw. m. Log, zwaargebouwd 
persoon. 11 Ben jai oit je jassie eborste? Gien 
wonder, je benne ok zo'n plomrpdobber. 

pod (blz. 337). Zegsw. de podden begin
n ent e kr u i pen, het gaat regenen. 11 As de 
podde beginne te kroipe, den zit er 'wet in de 
lucht (Theetaid in de Haremakerai). 

poel, znw. m. De slag van een roeiriem, de 
wijze waarop de riem door het water wordt 
gehaald. 11 Teuge wind ken je 'et beste mit 
korte poeltjes roeie. Lange poele, gauw tois. 

poep-an, bijw. Dronken. 11 Hai was zo poep-an 
dat ie temet te water Ialierde. 

poepenkoning, znw. m. Gezegd van een zieke 
die is opgeknapt. 11 Bai vorige week vergeleke 
ben je weer puur zo'n poepekoning. Hai laikt 
nou wel 'en hele poepekeuning, maar gustere 
lee ie nag te liddere van de koors. 

poepertjeskruid, znw. onz. Laxeermiddel. il 
Hewweme nag poepertjeskroid in hois? 

poerlekwakker, znw. m. Vreemde snuiter, ook 
wel buitenlander. 11 Ik verstaan gien woord 
van wet die poerlekwa~ker zait. Kaik deer es 
wet 'en poerlekwakkers. - Het woord wordt 
soms ook als troetelnaam voor een kind ge
bruikt. 11 0, wet 'en lekkere poerlekwakker. 

poetsen, zw. ww. In rijstpelmolens. Nabewer
king van de rijst, glanzen. 11 Voor het poetsen 
werd de rijst gestort in de stortkuil van de 
schepperij, waarna een klein busje met hel
dere minerale olie 'en een soortgelijk busje 
met talkpoeder werden toegevoegd (misSLAGE, 
Windmolens). 

poken, zw. ww. V,gl. AANPOKEN (aaIl'h.). 
pokkei (blz. 341). Ook: grote neus. 11 Die kirrel 

heb me toch 'en pok~el, as ie snoift ken je de 
borne zien boige. 

pollestuk, znw. onz. In zaagmolens. Zware 
balk in de zaagslee .(HUSSLAGE, Windmolens). 

pomp (blz. 342). Ook, in de petmolens der wit
papiermolens: de door de harremaai aange
dreven pomp die helder water van grote 
diepte pompte (HUSSLAGE, Windmolens). - Zie 
de samenst. OLIE- en srOFPOMP (beide aanh.). 

pompraam, znw. onz. In zaagmolens. Loos raam 
wanneer de molen twee zaagramen had terwijl 
de kruk in drieslag was geplaatst (HUSSLAGE, 
Windmolens). - Het pompraam diende 
om de kruk in balans te houden. 
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pompstok, znw. m. Bij papier"petmolens. Ver
binding tussen de harre maai en de pomp 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

pons, znw. Zie de samenst. SLINGERPONS (aanh.). 
poot (blz. 343). Uitdr. ie man d een poot 

u i t ruk ken, iemand geld uit de zak klop
pen. Elders luidt deze uitdr. iemand een poot 
uitdraaien (VAN DALE). Zie de samenst. KLAM
PERS- en KROMPOOT (aanh.). 

porrelig, bnw. en bijw. Onfris, onrein. 11 Ik zeI 
die porrelege gardaine es 'en soppie geve. Zo 
ken je niet an tafel komme, gaan eerst je 
hande was se, die zien d'r weer zo porreleg oit. 

portret, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. een 
lastig por t r e t,een lastig mens, ook 
elders gebr. (VAN DALE). 

pot, znw. Zie de samenst. APPEL-, PERE- en 
TAATSPOT (aanh.). 

potnat, znw. Een 1 ast i g pot nat, een 
veT vel end pot nat enz. 11 Ovvendeur ken 
jai zo'n vervelend potnat weze, den ken ik je 
wel knutte. - De uitdr. dat i·s één pot nat 
is alg. gebr., zie VAN DALE. 

praatje, znw. onz. Loos gerucht. 11 Dat ben 
allegaar maar praatjes. - Zegsw. p r a at jes 
vullen geen gaatjes. - Geen pra'at
je zo groot of het bloed~ in drie 
dag end 0 0 d. - P r a a t jes hor end e 
deur niet uit, maar de smuiger, 
praat/es moeten niet verder worden gebracht. 

prategrabbelen, zw. ww. Brabbelen, onzin uit
kramen. 11 Leg niet te prategrabbele. 

preuvelement, znw. onz. Redenering. 11 Je 
preuvelement is wel goed, maar je gezicht 
staat me niet an. - Pre ve Ie men t wordt 
in deze zin door VAN DALE bargoens genoemd. 

preuvelen, zw. ww. Praten. VAN DALE plaatst 
het woord ,in deze betekenis in de volkstaal. 

priemen, zw. ww. Beledigen, kwetsen. 11 As die 
azainpisser je prieme ken, den zeI ie 'et niet 
lete. - VAN DALE vermeldt als bet. smart ver
oorzaken. 

priester, znw. Zie de samenst. MINNEPRIESTER 
(aanh.). 

prik (blz. 347). Uitdr. dat is vaste prik, 
dat mankeert nooit. 11 Om hallef zeve zwumme 
de Knikkers (een zwemclub ) in 't Zendaiker 
bad, dat is vaste prik. 

prikkelig, bijw. Lichtgeraakt, snel beledigd. 11 

Doen niet zo prikkeleg, ik bedoelde d'r hele
gaar ni,ks mee. 

prippie, znw. onz. Beetje, snuifje. 11 "Moet je 
veul mellek in je thee?" "Nee, 'en prippie." 
Ik lus nag wel 'en prippie zout op m'n ai. 

proefstok, znw. m. In proefmolens (blz. 349). 
Gladde ijzeren maatlat ter bepaling van de 
hoeveelheid olie in het sester (HUSSLAGE, Wind
molens). 

proest, znw. Zie de samenst. PRUTPROEST 
(aanh.). 

proken, zw. ww. Bij de kachel zitten. 11 Voor
oit, jai deer, je kenne strakkies tois nag lang 
genog proke. 
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pronk, znw. Praal, pracht, zie de wdbb. - 'E t 
is 'e n pro n Ik, gezegd van iets dat bijzonder 
mooi is. 11 Jan heb z'n zailskoitje 'en nuuw 
vorrefie egev,e, wet is 'et nou weer 'en pronk. 
- In verkl. pro n kie (blz. 349): ook als 
koosnaam voor kinderen. 11 Werom holl je 
nou, pronkie? 

pront, bnw. en bi}w. Netjes, schoon. 11 'En 
pront waif. - VAN DALE noemt het woord min 
of meer gewestelijk, maar vermeldt deze be
tekenis niet. 

proost (blz. 349). Zie voor de heiers-uitdr. een 
hoed voor de proost op HOED (aanh.). 

protokollig (uitspr. pratakóllag) bijw. Eigen
wijs, zich niet storend aan raad van anderen. 
11 Wet doen je weer pruttekolleg! Hai heb z'n 
bien lil1ek bezeerd en nou is ie nag zo prutte
kolleg dat ie d'r mee deurlope blaift ok. 

Pruis, znw. m. Oorspr. wel inwoner van 
Pruisen. - Een oude pruis, een oude 
man. li Geef die ouwe prois 'en stoel. Hai 
loopt nag as 'en ktieft, niet gek voor zo'n 
ouwe prois. - Vgl. de gew. Zuid-Ned. be
tekenis landloper, bedelaar (VAN DALE), welke 
betekenis in de Zaanstreek overfgens zeer be
slist niet aan het woord wordt verleend. 

prutproest, znw. vr. Modderboel, smerige 
bende. 11 WuI je asjeblief je skoene oittrekke? 
Je beerze zo nee binne, kaik nou weer es wet 
'en prutproest op me gnappe zail! - Vgl. PRUT 

(blz. 350) en PROEST (blz. 349). 
psalm, znw. m. Zie de wdbb. U~tdr. ps a 1-

men k nut ten, overdreven kerkelijk zijn, 
zeer vroom zijn, letterlijk psalmen mishan
delen. Vandaar PSALMENKNUTTER, zie aId. 

psalmenknutter, znw. m. Denigrerende naam 
voor iemand die dikwijls ter kerke gaat. ti 
Deer gaan ze weer, die ps'aJmeknutteTS, de 
skainhaileghaid ken je van d'rloi fiezelemie 
onepele. - In de zeer onkerkelijke Zaanstreek 
was de kerkgang soms onderwerp van kritiek. 

puist, znw. vr. Zie de wd'bb. Uitdr. erg e n s 
de (of: een) puist aan hebben, er het 
land, een hekel aan hebben. VAN DALE ver
meldt deze uitdr. als niet alg. 

pul, znw. vr. Jong van een eend of andere 
watervogel. VAN DALE vermeldt (ongeveer) 
dezelfde betekenis als gewestelijk. - Vgl. 
EENDEPUL (stommerd) en OLIEPUL (aarrh.). 

pulletjeskroos, znw. onz. Klein kroos, eenJde
kroos, Lat. lemna minor. 

punteneurig, bnw. en biJw. Humeurig, licht
geraakt. 11 Hai heb 'en punteneurege boi. Wet 
doen jai toch altaid punteneureg. - VAN DALE 

vermeldt het woord als gewestelijk. V gl. 
Frans po int d'h 0 n n eu r. 

putbalk, znw. m. In vijzelwatermolens. Balk op 
de maZenvloer waarop de spil rustte (HUs

SLA GE, Windmolens). 
put, znw. m. Vooral in verkl. put je: groep 

mensen, club. 11 Me hewwe mit de hele put 
nee de doine eweest. De jongeloi hewwe 'en 
ors putje mit mekaar. 

pronk - relstof 

R 
raam, znw. Zie de samenst. BUUR-, MIDDEN-, 

POMP-, SCHULP-, VOOR- en ZAAGRAAM (alle 
aanh.). 

raamkalf, znw. onz. In zaagmolens. De verbin. 
ding tussen het bovenspanhoofd en het draai
hoofd van het zaagraam (HUSSLAGE, Wind
molens). 

raamzolder, znw. onz.~m.). In zaagmolens. De 
eerste zolder, waarde bovenkanten van de 
zaagramen door de vloer staken (HUSSLAGE, 

Windmolens). - In de Zaanstreek wefd en 
wordt meestal gesproken van het zo 1 der, 
deze onz. vorm woofdt door VAN DALE als 
'gewestelijk gekensohetst. 

rak (blz. 355). Zie ook een uitdr. op INDEWINDS 

(aanh.). 
rambam, znw. onz. Alleen in de uitdr. zie h 

lil e tra mba m s c h rik ken, soms ook 
zie h het ram bam we r ken. De uitdr. 
is niet specifiek Zaans, komt ook elders voor 
en wordt door VAN DALE als bargoens en 
volkstaal vermeld. - Het woord ram bam 
zal het geluid van een klap weergeven. 

raspen, zw. ww. Zie de wdbb. Ook, van een 
moien: het langzaam lopen van het gaande
werk. 11 Ik hou niet van dat raspe. Mit deuze 
wind lait de moIe net in-'et louwersie van 'et 
febriek, deervandaan dat ie temet niet omgaat 
en de hele ta:id staat te raspe. 

ravelwielszolder, znw. onz. (m.). In pelmolens. 
De tweede zolder (HUSSLAGE, Windmolens). 
Op deze zolder bevond zich het rave l
w i e I, zie ald. (blz. 356). - Zie voor het 
woordgeslacht de opmerking bij RAAMZOLDER 

(aanh.). - HUSsLAGE spreekt van r a v e n
wie 1, in de spreektaal wordt gezegd r a v e
w i el. 

razen (blz. 357). Uitdr. het r a ast, m a ar 
het ver die n t n ti e t, veel werk, maar 
weinig verdienste. 11 "Hoe is 'et, drok?" "Ja, 
'et raast wel maar 'et verdient met". 

reeskip, znw. onz. Gereedschap. 11 Jai heb mooi 
r,eeskip, nuuw zekers? 

rekblok, znw. onz. In molens. Blok waarmee 
touwsnaren (die aan rek en krimp onderhevig 
waren) konden worden gespannen (HUSSLAGE, 

Windmolens). 
rel (blz. 360). Uitdr. van der e 1 zij n, van de 

kook zijn, in de war zijn. 11 Toe ik hoorde dat 
ie esturreve was, was ik helegaar van de rel. 
Wet nou, Aimoide legt niet an 'et Ai, je 
benne aardeg van de rel. - Het woord zou 
vo1gens een informant ontleend zijn aan het 
reIl e n van gort, waarbij de korrel een 
snede krijgt en de bast erafvliegt, maar even 
plausibel is de verklaring waarbij de betekenis 
van REL (lIl) (blz. 360) aan !het znw. wordt 
toegekend. 

reistof, znw. onz. In pelmolens. Bij het pellen 
vrijkomend stof. Vgl. MAANSTOF (aanh.). -
Door relstof en maanstof ontstond de ge
vreesde pel der s b 0 r s t (zie aldaar, aanh.). 



relstof - rug 

OntI. aan P. BOORSMA, Het molenleven en 
onze taal. 

repeteer (rippeteer), znw. Alleen in de uitdr. 
a a n der epe tee r g a a n, op vrijersvoeten 
gaan. II "Je gane tooh, hoop ik, niet an de 
rippeteer, ~s 'et wel, Sa~me?" "Wet hiet: an 
de rippeteer? Ik en m'n maat zegge altoos 
teuge mekaar: same oit same tois!" (Theetaid 
in de Haremakerai). 

reus, znw. m. Zie RUIS (blz. 376). De door 
BOEKENOOGEN vePlllelde sc hel e r 11 i 5 wordt 
soms ook skele reus genoemd. 

reutelen, zw. ww. Controleren op haaksheid 
van timmer- en metselwerk. liMit m'n blote 
oog ken ik al bekaike dat jollie niet 'ereuteld 
Ihewwe. Denk d'r om dat je persies reutele, 
aars sloit er strakkies niks meer. 

rib, znw. vr. Zie de wdlbb. Uitdr. sc h ij ten 
d oor een a n de r's rib ben, profiteren, 
klaplopen. II Hou die gloiperd in de gate, die 
skait deur 'en aar z'n ribbe, as ie de kans 
kra~gt. 

richel (blz. 362). Zie ook 'een zegsw. op BEELD 

(aanh.). 
rijk, bnw. en bijrw. Zie de wdbb. Ook: enig, 

leuk. II Wet raik! (b.v. van een lcind dat men 
v'ertederd gadeslaat). Me hewwe 'en raike dag 
ehad. Hai zait niet veul, maar ovvendeur 
ken ie raik oit de hoek kamrne. - Zie ook bij 
STINKERD en VROUW (aanh.). 

rijke, znw. m. Zie de wdbb. Zegsw. wie de 
rij keg e e f ten d e w ij zeI eer t, die i s 
sec u u r van z ij n zin n e TI ver k eer d, 
men moet geen water naar de zee dragen. 11 

Skai deer maar mee oit, je wete: wie de raike 
gee.ft en de waize leert die is secuur van z'n 
zinne verkeerd. 

rijn, znw. Zie de samenst. TUIMELRIJN (aanhJ. 
rijtuig, znw. onz. Uitdr. ook zo'n rij t u i g je!, 

insgelijks, ik wens u hetzelfde. 11 "Prettege 
zundag!" "Ok zo'n raitoigie!" 

ring, znw. Zie de samenst. ROL RING faanh.). 
ringhout, znw. onz. In koren- en pelmolens. 

HoutelI ring op klossen, waarop de kuip is 
geplaatst. Het ringhout bevond zich op de 
maalzolder (HUSSLAGE, Windmolens). 

ringmuur, znw. m. Bij paltrok-molens. Rond
gemetselde muur waarop de molen rust. Door 
middel van de rollen van de op de ringmuur 
aangebrachte r 0 I rin·g (ZJie aldaar, aanh.) 
wordt de molen in zijn geheel verkraden 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

roedenschuif (roedaskoif), znw. vr. Bij een 
sluis. In de sluisdeuren aangebrachte schuif, 
waardoor de door het water getransporteerde 
molenroeden de sluis konden passeren. Zie 
HUSSLAGE, Windmolens, die vermeldt: De sluis
kolk kon zo'n lange balk echter niet bevatten. 
Daarom was in één der sluisdeuren een zoge
naamde Toedenschui,f gemaakt, waardoor men 
een dik touw liet spoelen. Zo werd met een 
man of zes de roed tegen de stroom op naar 
buJten getrokken. (Naar binnen schoot 'hij met 
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een grote vaart wel vanzelf.) De Zaandijlker 
sluis heeft in de Zuider-middendeur nog een 
roedenscnuif, hoewel niet geheel intact (ge
geven 1966). 

roedhout, znw. onz. De balk waaruit op de 
molenmakerswerf de roed werd gehakt (HUS

SLAGE, Windmolens). 
roedkloof, znw. vr. Eén der vrijkomende (weg

gehakte)-b/okken hout bij het kloven van het 
"dunne" eind van de roed (HUSSLAGE, Wind
molens). 

roeien, zw. ww. Zie een uitdr. op STOPNAALD 

(aanh.). 
roggebrood, znw. Zie een uitdr. op WITTE

BROOD (aanh:). 
rok, znw. Zie de samenst. APEROK (aanh.). 
roken, zw. ww. Zie de wdbb. het zal roken, 

er zal gemopperd en gescholden worden. 11 Jan 
<is bai de meester op 'et matje eroepe, 'et zei 
rake! - Deze uitdr. is ook elders gebr. - Het 
w a a i t dat het r ook t, het stormt hevig. 
11 Blaif jai maar tois, 'et waait dat 'et rookt 
en 'et water komt mit bakke oit de lucht. -
De uitdr. laat zioh "erklaren wanneer men 
zich realiseert dat bij harde wind bet water 
van de golven (ook van binnenwater) als rook 
verstuift. - Zie een uitdr. op BELLETJE (aanh.). 

rol, znw. Zie de samenst. MAALROL (aaOO.) en 
de volgende woorden. 

rollenhakker, znw. m. Een doorgaans aan de 
papiermolens verhonden werknemer, die de 
botgeworden maalrollen en -platen scherp 
hakte (HUSSLAGE, WindmolellS). 

roller, znw. m. Bepaald type bovenkruier 0mo
len). Bij een r 0 11 e r draaide de kap over 
rollen, in tegenstelling tot een "sohuiver" 
(HUSSLAGE, Windmolens). - Zie ook SCHUIVER 
(aanh.). 

rOlring, znw. vr. Bij een paltrok. De op de ring
muur gelegde kromme eikehouten platen 
waarover de molen in zijn geheel werd ver
kroden (HUSSLAGE, Windmolens). 

ronden, zw. ww. Het zuiver rondmaken van de 
molenstenen. Vooral bij pelstenen was dit een 
veel voorkomend karwei. 

rood, bnw. Zie een uitdr. op RUITEN (aanh.). 
rood kamer, znw. vr. In (sommige) verfmolens. 

De afgesloten ruimte, met eigen stenen, waar
in uitsluitend rode verfstoffen werden ver
malen (HUSSLAGE, Windmolens). 

rooi (blz. 375). Uitdr. u i t do 11 e r ooi, 
spontaan, zonder nadenken. 11 Oit dolle rooi 
gaf ik ,hum 'en pakkerd (zoen). - VAN DALE 

'Ve!1IIle1dt r ooi in de .gew. betekenis last, 
moeite; in deze zin is het woord in de Zaan
streek niet bekeIl!d. 

roos (blz. 375). Uitdr. in de rozen zitten, 
in de rommel zitten, in een onopgeruimd huis. 

11 Kom d'r in, maaT let niet te veul op, we 
zitte nag in de roze. 

rug (blz. 376). Uitdr. ik kan geen twee 
rug gen u i t één var ken snij den, het 
geld groeit me niet op de rug, ik kan mijn 
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geld slechts aan één ding besteden. 11 'Et is 
'et ien of 'et aar, ik ken gien twee regge oit 
ien varreke snaie. - De uitdr. twee ru-go 
gen u i t één var k e TI beduidt elders: een 
dubbel voordeel (VAN DALE). - Iemand bij 
de rug ophalen, kwaadspreken van 
iemand. \1 Ik haal ~en mens bai de reg op. -
Zie nog een uitdr. op ASEM (aanh.). 

ruggen (soms ook reggen), zw. ww. Klaarspelen, 
rooien. 11 Kenne jollie 'et mgge? Ik zeI 'et wel 
regge. 

ruig (blz. 376). Zie uitdr. op Hoor en KLUIT 

~beide aanh.). 
ruiken, st. ww. Zie een uitdr. op GALG (aanh.). 
ruit, znw. vr. Zie de wdbb. Vitdr. een r u i t je 

s tuk g 0 0 i e n, geld uitgeven. 11 Zo, ik hew 
vandaag evonge, nou ken ·ik weer 'en roitje 
stukgooie. We hewwe puur zo'n roitje stik
'egoaid op de kerremes. 

ruiten, znw. mv. De speelkaart. Vitdr. zo 
rood als ruiten. 11 ,,'t Is snareg boite." 
"Dat ken ik an je zien ok, je ziene zo rood 
as roite." - Vgl. het rijmpje waal'mee het 
kaartspel aan ,kinderen werd geleerd: "Er zou 
een heer uit wandelen gaan I AI met zijn 
boerenknecht I AI naar de klaverweide. I 
Vrouwtje zeide: / Wel hartje ben je daar? / 
Je ziet zo rood als ruiten, I Kom schop de 
boer naar buiten I Nu is het vrijen aas." 

ruitereren (roitarera), zw. ww. Weggaan, zich 
terugtrekken. Men herkent retireren. 11 "As de 
Rus deer die 'kante oit roiterere moet, hè je 
kans dat ie mit z'n hele donderement in zee 
valt!" (uit een gesprek ov-er de Russisch
Japanse oorlog in "Theetaid in de Hare
makerai"). 

rust (blz. 377). Ook, bij molens: klamp op het 
voeghollt van de vang (HUSSLAGE, Wind· 
molens). 

rusten, zw. ww. Zie een uitdr. .op BEEN (aanh.). 
rutteltje, znw. onz. Opgewarmde of oudge

worden koffie. - Vgl. rut tel e n (blz. 378). 
11 Ik hew gien varse koffie, aIIieneg nag 'en 
rutteltje. 

S 
Saar. De meISJesnaam. Dikwijls gebru1kt als 

koosnaam voor kleine meisjes. 11 Zo, Saar. 
Wet is er mit je, Saartje? - In de oOI'spr. 
VOl'ffi Sar a in het tegen kinderen gezegde 
rijmpje: "Sara geba~ken b.otje, van likkemela 
wat mot je?" 

sabelstuk, znw. onz. In molens. Het laatste 
klems~/lk van de vang (HUSSLAGE, Wind
molens). 

saderen, zw. ww. Voorraad inslaan, in het bij
(Zonder inkopen doen voor een feest, een 
bruiloft e.d. 11 Ankende (aanstaande) zaterdag 
gane me nee Z'ndam; voor de brailoft van 
onze zeun moet er nag veul esadel'd worre. -
Het woord is niet alg. bekend en wordt door 
sIedhts enkele inforunanten genoemd. 

rug - scheef 

saus, znw. vr. Zie de wdbb. Ook in de uitdr. 
erg e n s s a u s van heb ob e [1, er slag van 
hebben. :1 Me waif was 'en bietje van d'r 
trammentane (van de kook), maar onze nuwe 
dokter heb er wel saus van om 'er tot bedare 
te brenge. 

schaal (blz. 381). Vitdr. over zijn schalen 
kr ij gen, een pak slaag krijgen, ook: een uit
brander krijgen. 11 Hai kreeg best over z'n 
skaIe. - VAN DALE noemt deze l1itdr. geweste
lijk en verklaart s c h a a 1 hierin als zaad bak. 
- Zie nog de samenst. KOPSCHAAL (aanh.). 

schaarst ijl, znw. m. In schepradmolens. Eén 
der twee stijlen waarin het spi/kalf (waarop 
de grote spil rust) is gewerkt (HUSSLAGE, 
Windmolens). . 

schaarstok, znw. m. In paltrokmolens. Eén der 
ribben van de rolring. De sohaarstokken zijn 
als stralen van de cirkel in de rolping aange
braoht. - Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

schabbelak, znw. m. Wonderlijk of onooglijk 
kledingstuk. Alleen in de uitdr. i erna n din 
z ij n s c ih a b b e,Ja k Ik eng r ij pen, bij de 
kladden grijpen. 11 Ik hew die skreeuwlil1e
kerd es goed in z'n skabbelakke egre-pe en je 
ken ne d'r Saime op Ziegge dat je 'm niet meer 
hare zeI. - VAN DALE vermeldt sc h a b b e r
nak a15 gewestelijk in dezelfde betekenis, de 
Zaanse vorm zal daal'Yan wel een verbastering 
zijn. 

schar (blz. 385). Ook: oponthoud, ongewenste 
onderbreking ~an het werk. 11 Joist as je 'et 
drok hewwe kraig je de iene skar nee de are 
in je wenek. Die skar heb veul taid evorregd 
(gevergd); as we voor donkers tois komme 
wulle, magge we wel ofmake. - Deze beteke
nis van het woord is wellicht de overdrachte
lijke van de eerder vermelde onderbreking van 
het scherp van een mes of zaag. 

scharesliep ~blz. 385). In oliemolens was een 
dub bel e s c har e ,s I iep de pletterij waar
in het te malen zaad werd voorgekneusd (HUS

SLAGE, Windmolens). 
scharrel, znw. m. (vr.). 1) Het scharrden, 

wroeten. In de uitdr. a a n des c har rel 
zij n met zij n g e zon dh d d. 11 Hai laikt 
'en kirrel as kas, maar hai is puur an de 
skarrel mit z'n gezondihaid (hij is voortdurend 
ziek). 
2) Vrijer of vrijster. 11 Deer komt Kees mit 
z'n skarreltje. "Ken 'et weze dat je an de 
rippeteer benne?" "Nee hoor, enke1d ovven
deur 'en losse skanel (een toevallig vriendje 
of vriendinnetje). - De uitdr. een los se 
s c har rel wordt nog dikwijls .gebezigd, w,an
neer men geen vaste verkering heeft. 11 't Is 
nou nag 'en losse skarrel, maar wet niet is 
ken komme! 

scheef, bnw. en bijw. Zie de wdbb. Ook: ver
keerd, niet zoals het behoort. 11 Die zaak gaat 
skeef (van een bedrijf dat dreigt failliet te 
gaan). Dat loopt skeef of (of:) dat pakt skeef 
oin (dat gaat verkeerd). Nee m'n ,knecht, deer 



scheef - schoft 

zit je skeef mee (dat heb je verkeerd, niet 
netjes, gedaan). 

scheel, bnw. Zie REUS (aanlh.). 
scheet, ;i'lllW. m. Vermeldenswaard is het volks

rijmpje "die lacht om een scheet is gekker dan 
hij weet". 

scheg (blz. 387). Een schuilne scheg 
(skoiniJ skeg), schuin gezaagd of geknipt inge
zet stuk. 11 Die hoek van d,e weeg is helegaar 
verwurremd, meskien kenne me deer 'en 
skoine skeg in zette. Ken jad nou nag zien 
weer ik d'r 'en klein skoin skeggie op 'ernaakt 
!hew? Je moete plure om 'et te vinde. 

schepel (blz. 388). In oliemolens. Zaadmaat. il 
Op een lange wagen op tafelhoogte, de zaad
wagen, bevonden zich daartoe enige zaad
maten, ha}ve en hele schepels genaamd, ... 
(HUSSLAGE, Windmolens). - Zie een uiMr. op 
GAT (aanh.). 

SCheppen, zw. ww. Zie de wdibb. Uitdr. sc h e p 
op en h a a J mee r, het kan niet op. 1I 

'k Houw 'et er voor dat die poesmoles (molens 
die cacao-afval verwerken) teugewoordig 'en 
beste taid hewwe. 't Zwarte Kalf maalt al vier 
weke naoht in dag. 't Is deer: skep op en haal 
mee! (Theetaid in de Haremakerai.) 

schepper, znw. m. Werknemer bij een papier
molen. :1 Naast die schepkuip bevond zich de 
sohepper, die zijn schepvorm schuin in de 
natte stof stak, hem gedeeltelijk bedekt weer 
boven haalde en hem vervolgens op een alleen 
hemzelf bekende manier even zonderling 
schudde, "husselde". Daardoor vloeide het 
water weg en was een nat blad papier op 
de vorm ontstaan (HUSSLAGE, Windmolens). 

schepperij, znw. Vl'. In pelmolens. Transport
band, van bekers voorziene riem, waarmee de 
gerst (c.q. gort) in de molen werd vervoerd. 
In een pelmolen bevonden zich twee van deze 
transportbanden, nl. de kou d e schepperij, 
waarmee de nog ongepelde gerst omlhoog 
werd gebradht en de war m e schepperij die 
de gepelde gort naar de "gepelde harp voerde. 
Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

schepvorm, znw. m. In papiermolens. Houten 
raam, met koperdoek bekleed, waarmee het 
papier uit de kuip werd geschept (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

scherp fblz. 389). UiMr. 0 p zij n sc her 'P s t 
zij n, voorbereid zijn, er op bedacht zijn. 11 As 
jad op je stoel zit te ragge den moet je op je 
skarpst weze dat je omkiepere zeI. - VAN DALE 
vermeldt z.i c h s c her p zet ten als zich 
schrap zetten; de betekenis "vooI'bereid zijn" 
is daarbij impliciet. 

scherpkamer, znw. vr. In pap,iermolens. Afde
ling waarin de rollenhakker de botte maal
platen en -rollen behakte. De scherpkamer 
we,rd soms ook gebruikt als schaftlokaal. Zie 
HUSSLAGE, Windmolens. 

scheurbank, znw. vr. In papieI'molens. Werk
bank waarop de lompen tegen een mes werden 
stukgetrokken (HUSSLAGE, Windmolens). 
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scheuren, zw. ww. Zie uitdr. op KOP en PAPIER 
(aanh.). 

scheurkast, znw. vr. In papiermolens. Eén der 
vakken waarin de op kleur gesorteerde reeds 
gescheurde lompen werden gestort (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

schieten ~blz. 390). Uitdr. het z a I mij 
s c hj et e n, ik ben benieuwd. 11 'Et zei main 
skiete of P~et v;anevend nag opperdan komme 
zeI. - Meer gehoord wordt de uitdr. het 
z a I m ij 0 n t S c oh iet e n, door BOEKENOOGEN 
vermeld (blz. 306). - Het ges c hot en 
heb be IT, het door hebben, begrepen hebben, 
ook het voor elkaar hebben. In deze zin wordif! 
alleen het v,erI. deelw. gebruikt. 11 Heb je 'et 
geskote? (Snap je?) Jan was helegaar ovve
pai,gerd, maar Piet had z'n karrewa!Î venl 
eerder plat, die had 'et wel 'eskote! - Zie ook 
SCHOT (aa'nb.). 

schiet je, znw. onz. Schot 0bij het voetbalspel 
en - vooral - bij het biljartspel. 11 Dat is nou 
net 'en skietje voor main (die bal ken ik 
maken). Mooi skietje! 

SChijt, znw. Zie een uitdr. op MAANDAG (aanh.) 
en vgl. sc h ij te h roe k op PISSEBROEK 
(aanh.). 

schijtberg, znw. m. A<lleen in de uitdr. de 
s eh ij tb erg 0 p g a a n, achteruitgaan (bij 
ziekte). 11 'Et noost me dat ik 'et zegge moet, 
maar as ik moeder bekaike, den zien ik dat ze 
lenegies an de skaitber.g opgaat. 

schijten (blz. 391). Zie uitdr. op HOOP, OOIE
VAAR en RIB (aanh.). 

schijthuis, znw. om. Lafaard, bangschijter. I1 

Vooroit, skaithois, die hond zeI je gerust niet 
bai,te. - Het woord is ook elders gebruükelijk 
(zie VAN DALE). 

schijtlijster, :mw. vr. Bangerd, lafaard. Zie het 
vorige wOOl'd. Ook s c h ij t I ij s ter is volgens 
VAN DALE elders gebruikelijk. 

schob berig, bnw. en bijw. Slordig, onverzorgd. 
11 Hè, wet hew ik toch 'en akeleg poddehaar. 
Deerdeur zien ik d'r altaid eve skobbereg oit. 
As je deer d·eur de raam kaike ken je 'en 
skobbeI'eg zoodje Ziien. - VAN DALE vermeldt 
"s c h 0 b big, haveloos" als verouderd. 

SChoeiing, znw. Zie de sameIl&t. KIKKER
SCHOEIING (aanh.). 

schoen (blz. 392). Zie nog een zegsw. op LAAD 
(aanh.). 

schoep, mw. vr. In schepradmolens. Eén der 
bladen van het scheprad (HUSSLAGE, Wind
molens). Het WOOl'd zal ook elders in deze zin 
bekend zijn. 

schoft (blz. 393). Uátdr. e e TI sc hof t te 
I a a t kom e n. 11 "As nou de Rus zoveer 
roitereert asdat ie mit z'n verdommenis innet 
water valt, wet heb de Poep den nag opperda:n 
te komme? Den is ie toch net 'en skoft te 
laat?" (Theetaid in de Haremakerai). - Het 
woord sc hof t heeft hier nog duidelijk de 
betekenis van '/3 oof '/. deel van de dag, in elk 
geval van een tijdseenheid. 
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schoon, bnw. Vgl. HANDSCHOON (aanh.). 
schoot (blz. 394). Zie een uitdr. op BORGEN 

(aanh.). 
schootijzer, znw. onz. Aan molens. Eén der 

steunüzers, uitgehakt in de roed, ter verstevi
ging van de bordzüde (HUSSLAGE, Wind
molens). 

sChootzijde, znw. vr. Aan molens. De holle lün 
der hekkenlatten, die voor elk molentype ver
schil/elld was. Zie HUSSLAGE, Windmolens, 
welk boek op blz. 126 een roedtekening bevat. 

schop, znw. vr. Zie de wc1b'b. Uitdr. 0 p (d e) 
sc hop zit ten, geen geld meer hebben. 11 

Ik hew lange ta,id 'en roimp'ie 'ehad, maar 
nou zit ik weer heIegaar op skop. - Vgl. nog 
op een s eh 0 pst 0 e ,I z iÏ t ten, geen ogen
blik zeker van ZÜn positie zün, ieder ogenblik 
ontslagen kunnen worden, welke uitdr. ook 
elders bekend is (VAN DALE). - Zie ,een uitdr. 
op GAT (aanh.). 

schoppel (blz. 395). Aanv.: op kel'missen was 
de Turkse schoppel (Turkse schop) 
een populruire attractie. 

schopstoel, znw. m. Vgl. SCHOP (aanh.). 
schorten (blz. 396). Zie een uitdr. op AS (aanh.). 
schot (blz. 396). Uitdr. erg e n s een sc ho t-

j e voo r sc h iet e n, een stokje voor steken. 
ii Deer new ik 'en skotje voor eskote. - Zie de 
samenst. WAGENSCHOT (aanh.). 

schotel (blz. 397). Ook, in zaagmolens: één der 
dwarsbalkjes op de leiers van de zaagslee 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

schout (blz. 398). Zie uitdr. op AANBRENGER en 
KEUR (beide aanh.). 

schrienzen (skrienzo), zw. ww. Eigen werk doen 
in de tüd van de werkgever. 11 We magge nou 
wel 'en baas hewwe die zo ma'kkelek is as 
Mariebuur, evegoed hoeve je nag niet te 
skrienze. - V,gl. het door BOEKENOOGEN ver
melde bnw. SCHR/ENS, in de zin van inhalig, 
hebzuchtig. 

SChrijven, st. ww. Zie LEZEN (aanh.). 
schrobber, znw. m. Een arme schrobber, 

een stakker. 11 Ik zeI die arme skrobber 'et 
ouwe bonkertje van m'n man geve. - VAN 

DALE vermeldt arm e s c h rob b e r als ge
westelijk. 

schroef, znw. m. Ook: iemand met een ronde 
rug. I1 Je moete el'g hewwe dat je gien skroef 
worre, rechtop van laif redhtop van ziel moet 
je maar denke. 

schrokerig (blz. 401). Ook: vellerig, ruw, vooral 
van de ·huid. II Het vel op m'n biene is zo 
skrokereg. 

sChrolietje (skroltja), znw. onz. Verschrom
pelde vrucht. II Haal jai deres wet appele van 
'et zolder. Zoek de skroltjes d'r maar oit, die 
moete 'et eerste op. 

schrooien, zw. ww. Hard werken. II "Bevalt je 
nuwe stiekie?" "Nou, tk 'hewal emorreke dat 
je d'r puur skrooie moete." - VAN DALE geeft 
s c h r ooi e r als bargoens, voLkstaal, voor 
iemand die hard werkt. 

schoon - slagbalk 

schuif, znw. m. Ook, in molens: deel van de 
vang, nl. het gedeelte met het verstelbare 
sabelüzer en het verstelbare draaipunt van de 
vangbalk (HUSSLAGE, Windmolens). - Zie nog 
de samenst. KUIP- 'cn ROEDENSCHUIF (beide 
aanh.). 

schuin, bnw. Zie een uitdr. op SCHEG (aanh.). 
schuiver, znw. m. Benaming van een bepaald 

type molen, nl. een bovenkruier waarvan de 
kop niet over rollen draaide (de 'zg. "roller"), 
maar over met blik beslagen, bolvormige 
klossen (HUSSLAGE, Windmolenll'). - Zie ook 
ROLLER (aanh.). 

schulp, znw. vr. 1) In oliemolens: schepje, 
waarmee het meel in het Z.g. uithaaldershakje 
werd geschept. - 2) Boor, gebruikt voor het 
uithollen van het gat in waterpompen (HuS

SLAGE, Windmolens). 
schulpraam, znw. onz. In zaagmolens. Het 

achterste (derde) zaagraam (HUSSLAGE, Wind
molens). 

schuur, znw. Zie de samenst. DROOGSCHUUR 

(aanh.). 
schuw, bijw. Erg, hevig, ook schandalig, ver

schrikkelÜk. 11 Wet waait 'et skuw. Hairaidt 
skuw hard mit die auto. "Kaik die ,kirrel es 
'en pmtlip hewwe!" "N.ou, skuw." - VAN 

DALE vermeldt alleen de bet. geweldig als ge
westelijk 

senieïgheid, znw. vr. Zin, lust. 1I Je laike d'r 
wel senieëghaid in te hewwe. - Sen ie ë g
hei d is geen verbastering van zinnigheid, 
dat in dezelfde betekenis dikwijls gehoord 
wordt (ken je d'r 'en bietje zinnegheid in 
kraige?), maar van genie, genieïgheid, 
zin, liefhebberü, door VAN DALE vermeld. 

sibberen (blz. 404). 3) Uitglüden. II Pas op dat 
je niet sibbere. - Ook wordt gehoorde e n 
s i b b e r mak e n. II Ik maakte me deer 'en 
sibber! 

sjorzie, znw. vr. Alleen in de uitdr. dat is de 
sj 0 r zie, zo zit het, dat is de reden. I! Ik ben 
helegaar aveloineg, maar jai moet hier oprode~· 
dat is de sjorzie. - Het woord zal wel een 
min of meer speelse verbastering zijn van Fr. 
ch ose. 

skai, znw. vr. Zie SCHEI (blz. 387). 
skaiweer, znw. onz. Alleen in de uitdr. ska i

wee r met sta 1 d r ij ver s, onstuimig 
herfstweer met hagel. 11 De zeumer is nou 
wel over, we kraige skaiweer mit staldraivers. 
- Is met sk a i wee r (scheiweer) bedoeld het 
weertype dat de soheiding der seizoenen aan
duidt? 

slag, znw. Zie de samenst. TONGSLAG (aanh.). 
slagbalk, znw. m. 1) In pelmolens. Eén der 

halken rond de pelkuip. De slagbalken waren 
hier aangebracht om de rondvliegende stuk
ken van een eventueel stukspringende pel
steen op te vangen. 2) In vijzelwatermolens. 
Zware balk (ingemetseld in de muren van de 
waterloop) waartegen de maalstijl rustte. Zie 
HUSSLAGE, Windmolens. 



slaghei - snuiven 

slaghei, znw. vr. In oliemolens. De hei die op 
de slagbeitel sloeg (HUSSLAGE, Windmolens). 

slapdarm, znw. m. Slappeling, iemand zonder 
fut of veerkracht. 11 Hoe ken zo'n flinke 
vrouw nou mit zo'n s}3ipdarm 'V'an 'en kirrel 
trouwe? 

slee, znw. Zie de samenst. ZAAGSLEE (aanh.). 
sleepdeel, znw. onz. en m. In zaagmolens. Op 

de zaaggrond bevestigde plank, waarover het 
door het schulpraam gezaagde hout door het 
kopmes werd voortgeschoven (HUSSLAGE, 

Windmolens) . 
sleephelling, znw. vr. In bovenkruier.ozaag

molens. Helling waarlangs de te zagen balken 
in de molen werden getrokken (HUSSLAGE, 

Windmolens). - De sleephelling verving de in 
andere typen zaagmolens gebruikelijke kraan. 

sleepstuk, znw. onz. In molens Eén der vier 
om het bovenwiel klemmende stukken van de 
vang (HUSSLAGE, Windmolens). 

slepen, zw. ww. Zie een uiMr. op VANG (aanh.). 
sleutelbalk, znw. m. In paltroks. De molen

staart (HUSSLAGE, Windmolens). 
sleutelsteen, znw. m. In pelmolens (soms ook 

in oliemolens). Verbeterde kantstenen, zo ge
construeerd dat ze minder kantelden (HUS

SLAGE, Windmolens). 
slingerpons, znw. m. Werktuig, gebruikt bij het 

uitkuilen der zagen in de zaagmolens (HUS

SLA GE, Windmolens). 
slobberig, bnw. Soms: slordig. - Zie een uitdr. 

op SLOOT (aanh.). 
slobkousen nat, znw. onz. Slappe koffie met 

veel melk. De gewoonlijk grijs-beige kleur van 
slobkousen zal wel 'geleid hebben tot de vor
ming van het woord. 

slof (blz. 410). Zie nog een zegsw. op DRAAD 

(aanh.). 
sloffen, zw. ww. Zie NASLOFFEN ('aanh.). 
sloffigheid, znw. vr. Slordigheid, gemakzucht. 

Vgl. SLOF (blz. 410). - Ook elders ,gebr. 
slofkoker, znw. onz. Slordevos. 11 Lilleke slof

koker, roim je spulIe deres op. 
slons, znw. vr. Zie een uit dr. op DRIBBEL TJE 

(aanh.). 
sloot, znw. vr. Zie de wdbb. Ook: een grote 

hoeveelheid vloeistof. 11 De nuwe spoit geeft 
'en sloot water. 'Et regent niet zo'n klein 
bietje, d'r zeI 'en sloot water e'valle weze -
Uitdr. een slo b b e ri ges 1 oot, een grote 
hoeveelheid werk. 11 Ze ziet niet teuge 'en 
slobberege sloot an, wet 'en aar legge Jeet, dat 
zoekt zai op (ze is niet voor een kleintje ver
vaard). Een bietje anpoke jonges, we moeten 
nag een slobberege sloot doen. 

slot (blz. 412). Zie een uitdr. op BUUL (aam.). 
sloven, zw. ww. V'gl. LIJFSLOVEN (aanh.). 
sluif, bnw. Sluik. 11 Onzelieveheer heb ons alle

gaar verskillend eskape, de ien mit 'en 
krullekop, de aar mit sloif heer en ouwe 
kirrels zo roig as 'en fles. - V gl. SLUUF (blz. 
413). 

sluiten, st. ww. Zie de wdhb. Zegsw. dat zal 
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(wel) sI u i ten, dat klopt. Sluiten in de bet. 
van kloppen, met iets anders in overeenstem
ming zijn is alg. gebr.; de uiMr. dat zeI 
slo i t e was een soort stopwoord van vele 
Zaankanters. 

smeigelen, zw. ww. Oneerlijk handelen, kleine 
bedriegerijen plegen. 11 Toe we morke dat ie 
esmaigeld had mit de ofrekening, hewwe me 
d'r eerst nag over eprakkezeerd om de pelisie 
te weerskouwe. 

smeren, zw. ww. Zie een uitdr. op LEER (aanh.). 
smering, znw. vr. Zalf. 11 "Ik ken voor iedere 

ziekte 'en genezing make. Geneze doet aigelek 
me zenn meer, ik maak de smerings" (Thee
taid in de Haremakerai). - VAN DALE vermeldt 
het woord met de bijvoeging "verouderd". 

smijt, znw. m. Grote hoeveelheid, smak. 11 "Ben 
d'r nag knaipers (wasknijpers) genog?" "Ojee, 
nag 'en smait." Ik vraag 'en smait snaai (veel 
snoepgoed) voor m'n Sunterklaas. - VAN DALE 

vermeldt s m ij t als gewestelijk. 
smuiger (blz. 415). Zie een uitdr. op PRAATJE 

(aanh.). 
smuiks, bijw. Stiekem. 11 Ik zeI jou in de gate 

houwe; as je naggeres smoÏlks oit de soikerpot 
snoepe, den ga je over de knie. 

snaai, znw. onz. Snoepgoed. 11 Al dat snaai, 
deer gane je 'kieze van rotte. V gt SNAAIEN 

(blz. 416). 
snaar, znw. Zie de samenst. TOUWSNAAR (aanh.). 
snakken, zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. jek u n t 

sn a k ken, dat zou je willen, je krijgt je zin 
niet. !I Al blaif je nou an 'et peeuwe, je ken 
snakke! 

snarig (blz. 417). Ook: snijdend, fel (van de 
koude). 11 'Et is puur snareg. - Misschien 
omdat de oorspr. zin, danig, duchtig vooral ter 
aanduiding van felle koude werd gebezigd is 
de hier vermelde betekenis aan het woord 
toegekend. 

sneed (blz. 417). Uitdr. een taaie sneed, 
een vervelend karweitje.' Wet 'en taaie sneed 
'en echt priegelwerkie. 

sneeuw (blz. 417). Uitdr. ·geen ijs zonder 
sn e e u w. 11 Gien ais zonder snouw. 

snezig, bnw. en hijw. Geil, wellustig. 11 Kaik 
oit as je mit die snezege jonge oitgane. Hai 
kaikt zo snezeg oit z'n oge. 

snijbank, znw. vr. In sommige verfmolens. Tn
richting waarin het verfhout door rondzagen 
of messen werd fijngemaakt. De snijbank 
kwam in de plaats van de oorspr. kapperij 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

snikken ~blz. 419). Vgl. ook bij WINDKRACHT 

(aanh.). 
snippesnoetje, znw. onz. Spits en vinnig ge

zicht. !I Je ,kenne an d'r snippesnoetje al zien 
wet 'en pikvin 'et is. 

snottig, hUw. Verkouden. 11 Ik ben zo snotteg 
as 'en kip (snipverkouden). Jai laike ok wel 
snotteg. 

snuiven, st. ww. Zie een uitdr. op BRUINVIS 

(aanh.). 
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sok, znw. Zie de samenst. BROEISOK (aanh.). 
sop, znw. Zie de samenst. NASOP ~aanh.). 
sopperen (blz. 421). Ook: 1) doorweekt zijn. I1 

Ik had twee natte klesse en ik sting te soppere 
in m'n skoene. Ajje in de plomperd ekukeld 
benne, staan je te soppere in je klere. - 2) 
Door water of modder plassen. 11 Hai sop
perde dwars deur de prutproest op me of. 

spaan, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. te gen 
spa a n g a a n, tegenlopen. 11 'Et Iaikt ons 
de leste taid meer en meer teuge spaan te 
gaan. - Een spa a n i n de win sin g 
le.g gen, steun verlenen, helpen. Bij het be
haJkken der molenroeden werd door de molen
makers een spaan onder de schuin behakte 
zijde (de winsing) gelegd, opdat de roed niet 
zou wiebelen (P. BOORSMA, Het molenleven en 
onze taal). - Te.g en spa a n, dwars, nors; 
voo r spa a n, vriendelijk, gelijkmatig van 
aard. Beide uitdrukkingen zijn ontstaan bij 
timmerlui, die immers in twee richtingen kun
nen schaven: voo r spa a n = in de vezel
richting van het hout, of t e gen spa a n = 
tegen de draad in. De uitdr. hebben daarna 
een overdrachtelijke betekenis gekregen. 

spaken, zw. ww. Spaak lopen, misgaan. :1 Hai 
maakte puur zo'n katjemaai toe z'n planne 
spaakte. - De uitdr. is ontleend aan de molen
taaI. De spa ken van de wentel as brengen 
de heien en stampers in beweging. Bij een bui 
"spaakte" de molen soms, hetgeen schade 
kon veroorzaken. Men diende dan tijdig te 
"schorten". 

spanhoofd, znw. Zie ONDERSPANHOOFD (aanh.). 
spant, znw. onz. Span, stel. Het woord spa n t 

werd bij ons weten alleen in zaagmolens ge
bruikt, waar men sprak van een spa n t 
zag e n, een stel zagen. 

speelmolen, znw. m. Door ;ongens bestuurde 
kleine windmolen. 11 "Biksteenmolens waren 
nog .kleinere molens, soms met roeden van 
10 voet (pl.m. 3 meter). Dit was niet zelden 
een soort van speelmolens voor jongens. Met 
,heel kleine stampertjes maakten zij stukken 
van oude gebroken pelstenen fijn. Hun pro
dukt ventten zij lang de huizen uit, tegelijk 
met wit zand. Er zijn nog ettelijke Zaan
kanters wier voorouders - slechts enkele ge
slachten geleden - er in hun jongensjaren 
zulk een zand- en biksteennering op nahielden 
om een zakcentje te verdienen." - Zie HUS

SLAGE, Windmolens. 
speen, znw. Zie de samenst. ACHTERSPEEN 

(aanh.). 
spek Cblz. 423). Zie een uitdr. op NAALD (aanh.). 
spekzolen, znw. mv. Schoenzolen van een be

paald soort rubber. Ook wel crèpezolen ge
noemd. 

speJdenzoeker, znw. m. Iemand die op alle 
slakken zout legt. 11 De baas is 'en Pietje 
Persies en 'en echte speldezoeker ok nag. 

speurt je (blz. 424). Ook: kledingstuk dat men 
slechts kort draagt. 11 Trek dut speurt je nag 

sok - staart 

es ·an, volgend jaar is 'et meskien al oit de 
taid. 

spijker (blz. 424). Uitdr. 0 psp ij k e r zag e n, 
zwaar snurken. 11 0, Wullem, Igaan asjeblief 
niet op je reg legge, maar op je zaid, aars 
zage je weer op spaiker en den doen ik gien 
oog dicht. - Hij kan ge e n sp ij ·k e rin 
een p a ·k j e bot ers I a a n, gezegd van 
iemand die bijzonder onihandig is. 11 Die? die 
ken gicn spaiker in 'en pakkie butter slaan! 

spijl, znw. vr. Zie de wdbb. Ook, in zaag
molens: ijzeren wig waarmee de zaag in het 
zaagraam werd vastgezet (HUSSLAGE, Wind
molens). - Zie de samenst. SPLITSPIJL (aanh.). 

spikkel (blz. 425). Waar zowel BOEKENOOGEN 

als VAN DALE aangeven "spikkel 0 p iets 
hebben", dient vel'me1d te worden dat de 
vorm "spikikel i n iets hebben" meer bekend
heid geniet. [' Hè, ik hew d'r echt spikkel in 
om 'en paar dagies oit te gaan. 

spil, znw. Zie de samenst. BOL-, KLAP- en 
MOLENSPIL (alle aanh.). 

spilkalf, znw. onz. In schepradmolens. De 
zware balk op de molen vloer, waarop de 
grote :vpil eindigt (HUSSLAGE, Windmolells). 

spinneweb, znw. onz. Uitdr. spi n n e w e b
ben 0 p z 0 I der heb ben, malende zijn. 
11 Doen toch niet zo raar, de mense zeHe nag 
denke dat je spinnewebbe op zolder heb. 

spinzen, zw. ww. Waakzaam of oplettend zijn 
kans afwachten. 11 Hai zat er op te spinze. -
VAN DALE noemt het woord onder vermelding 
"bargoens, voIkstaal". 

splint, znw. onz. Geld. 11 Dat mant je heb 'en 
heleboel mannefesensie (poeha), maar z'n 
enegste verdienste is dat ie 'en maisie mit 
splint etrouwd heb. - VAN DALE noemt 
splint gemeenzaam. 

splitspijl, znw. vr. Een soort grote splitpen. 
Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

spogzat, bijw. Meer dan zat. 11 Dat jai nag ete 
·kenne! Ik ben spogzat, maar jai hewwe zekers 
'en maag mit 'en raigie. We moete nodeg 
nuwe stoeIe hewwe, deuze ben ik spogzat. 

spouwen, zw. ww. Overgeven, spugen (bij 
misselijkheid). 11 Wet nou, spouwe? Je hewwe 
veuls te lank op de skoppe1 ezete. - VAN DALE 

noemt sp uwe n als gewestelijke vorm. 
sprong, znw. m. Zie een uitdr. op HIP (aaoo.). 
spuien, zw. ww. Zie de samenst. AFSPUIEN 

(aanh.). 
spullekiek, znw. onz. Geslachtsorgaan. 11 Ik 

prakkezeer d'r niet over om moedernakend te 
zwumme zodat iedereen m'n spullekiek zien 
ken. 

spuut, znw. vr. (?). Ruzie. 11 'Et is dat ik niet 
zo erg poesteg ben, aars hadde we nou spuut. 

staart (blz. 429). Uitdr. ie man d a a n zij n 
sta art p a ok ik e n, ter verantwoording roepen. 

:1 Ik moet je nag effe an je steert pakke. Ze 
hadde me mooi an m'n steert (ze hadden me 
goed te pakken). - Zie nog uitdr. op KAN, 

KNIJPER en LUIS (alle aaOO.). 



staart - stijfselkneter 

staart (11), znw. onz. In verfmolens. De door 
de klapbuul of de zeskanter uitgesorteerde 
grove verfstof die nogmaals vermalen moest 
worden. 1I Skep dat steert maar rn 'en paar 
zakke. 

staartmolen (blz. 429). Zegsw. dra a i e n a I s 
een sta art m 0 I e n, met alle winden mee
waaiell, onbetrouwbaar zijn (ontleend aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal). 

stad Cblz. 430). Zie een uitdr. op DORP (aanh.). 
staldrijver, znw. Zie een uitdr. op SKAIWEER 

(aanh.). 
stalramen, zw. ww. Waggelend, onzeker lopen 

(b.v. bij dronkenschap). :1 "Wet ben jai an 'et 
stairame?" "Ja, m'n bien slaapt." - Vgl. STAL

RAMIG (blz. 431). 
stampen, zw. ww. Zie AFSTAMPEN (aanh.). 
stamper, znw. m. In oliemolens. Eén der ruim 

100 kg wegende balken waarmee de voor
slagskoeken werden fijngestampt. - Ook in 
papiermolens en voLmolens werden stampers 
toegepast (HüSSLAGE, Windmolens). - Overdr. 
worden ook dikke, vormloze bellen sta m
per S genoemd. ! Zo klain as ze is, ze heb 
'en paar stampers onder d'r laif, deer verskiet 
je van. 

stamperij, znw. vr. De gezamenlijke stampers 
in een oliemolen. - Fig. ook: het gebit. ',i 
Vroeger had ik 'en beste stamperai, maar nou 
laikt 'et wel 'en of'ebrand dorrep. - Vgl. 
KAMMEN EN DOLLEN (blz. 178) en KAPPER!] 

(aanh.) in dezelfde zin. 
stapelstok, znw. m. Stok, gebruikt bij het op 

stapel zetten van gezaagde delen op een hout
werf. Door de stapelstokken kan de wind door 
de houtstapels blazen en wordt verrotting 
voorkomen. - Zegsw. ben e n a I sst a p e I
st 0 k ken, dunne rechte benen. 

starktekas, znw. vr. In papiermolens. Eén der 
ruimten waarin de gekapte lompen werden 
gestort (HUSSLAGE, Windmolens). 

stee, znw. vr. Plaats, plek. '1 Ik zou niet graag 
in za in stee staan. - Het woord wordt nog 
zelden gehoord. 

steek (blz. 431). Ook: de wijze waarop de 
kamwielen (in een molen) waren gestoken. 
Deze konden een grove of fijne steek 
hebben. Zie HUSSLAGE, Windmolens. - BOORSMA 

(Het molenleven en onze taal) vermeldt de 
uit de molenmakerij afkomstige uitdrukking 
erg e n s des t ee kop heb ben, een zaak 
onder de knie hebben, beheersen. - Zie nog 
een uitdr. op PAARD (aanh.). 

steen (blz. 432). Zegsw. t wee har des ten e n 
mal e n s lee h t, zonder verdraagzaamheid is 
geel! samenwerking mogelijk (P. BOORSMA, Het 
molenleven en onze taal). 11 Ze benne aJ,lerwee 
nagal poesteg, binne de kortste keren krege 
ze onmoed mit mekaar; twee harde stiene 
male ommers altaid slecht? P 1 a t t e 
s ten e n, korenstenen (in molens), liggende 
legger- en loperstenen {HUSSLAGE, Wind
molens). - Zie een uitdr. op MEEL (aanh.) en 
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de samenst. BIK-, MOLEN-, PEL- en SLEUTEL

STEEN (alle aanh.). 
steenbus, znw. onz. Soms ook st een bos, 

s tie nb 0 s. In koren- en pelmolens. Vast
gewigde inzet in het steengat van de legger. 
Op het steenbus rustte de bolspil; oorspron
kelijk was het van hout, later van ijzer (de Z.g. 
hoedenkast) en tenslotte van gietij,zer. Zie 
HUSSLAGE, Windmolens. 

steenkneppel, znw. m. In oliemolens. Zware 
hefboom, waarmee de kantstenen in en uit /zet 
werk werden gezet (HUSSLAGE, Windmolens). 

steenlegger, znw. m. Initiatiefnemer, aanstich
ter. Vooral gezegd van :kinderen die katte
kwaad uithalen. 11 {Een betrapt ,kind zegt:) Ik 
heb 'et niet edeen, hai was de stienlegger. 

steenwervel (stienworv~l), znw. m. In molens 
met kantstenen. Draaibare balk waarin de 
bovenkant van de steenspil was gevat. Door 
de steenkneppel kon deze balk worden ver
schoven, waardoor de ,kantstenen uit het werk 
werden gezet. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

steenzolder, znw. onz. In Ikorenmolens. De 
zolder waarop de koppels stenen lagen. 11 'Et 
stienzolder. - Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

steken (blz. 434). Ook: erop aankomen, sluiten. 
Vgl. STEEK (aanh.) en zie KRAP (aanh.). !I 'Et 
steekt niet zo nauw (het komt er niet zo 
precies op aan). 'Et steekt op gien dag (er is 
geen haast bij). - Zie een uitdr. op BREKEN 

(aanh.). 
stel (blz. 434). Zie een uitdr. op BOKKEWAGEN 

('aanh.). 
stellingdeur, znw. vr. Deur waardoor men van 

de (het) zolder op de (het) zwichtstelling van 
de molen kon komC/1. Pelmolens hadden meer 
dan één steHingdeur. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

stelsel, znw. Zie een uitdr. op WAAIEN ~aanh.). 
sterk (blz. 435). Zie ook LOMP (aanh.). 
sterven (blz. 435). Zie een uitdr. op GEVEN 

(aanh.). 
steun, znw. m. Zie de wdhb. Uitdr. 0 uwe 

S t e u n, aanspraaknaam voor een oude man 
of vrouw. I1 ZO, ouwe steun, zit je weer lekker 
in 'et zont je te sprage? 

steunbord, znw. onz. In zaagmolens. Het bord 
op de zaags/ee dat het "opwippen" van de te 
zagen balk tegenging (HUSSLAGE, Windmolens). 

stiegen, zw. ww. Zie STIECHTEN (blz. 436). 
stieging, znw. vr. Het gevoel alsof plotseling 

het bloed naar het hoofd stijgt. Meerv. 
st i e gin,g s. 11 "Je glore iniene teuge me 
an." "Ja, ik hew ovvendeur .Jast van stiegings." 
- Ook: 0 pst i e g e rin dezelfde bet. - V gl. 
ZINKING (aanh.). 

stijf (blz. 437). Zie ook op HUUT en VRACHT 

(beide aanb.). 
stijfsel (blz. 437). Zie een uitdr. op BEHANGEN 

(aanh.). 
stijfselkneter, znw. m. Minachtende benaming 

voor een stijfselmaker. Hetzelfde als STIJFSEL

KNOEIER ~blz. 437); vgl. ook KNETEREN (blz. 
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208). 11 'Et is bai vaive, zo mitien gaat de 
floit van 'et feb riek en den ikomme de staifsel
,kneters weer langs. 

stijl, znw. Zie de samenst. SCHAARSTIJL (aanh.). 
stikkelte, znw. vr. De stand (schuinte) der 

tanden van een zaag. Zie STIKKEL (11) op blz. 
438. 11 Nag effe deurvaile, de stikkelte is nag 
niet helegaar nee 'et zin. 

stil, bnw. Zie een uitdr. op UIT (aanh.). 
stillen, zw. ww. Afnemen van de wind. ;1 Om 

de rooi van zeuve uur begon 'et te stille. -
Het woord is ook elders gebr. - Zie een 
zegsw. op DRILLEN en vgl. WINDKRACHT (beide 
aanh.). 

stinken {blz. 438). Zie uitdr. op BLINKEN en 
KRIMPEN (beide aanh.). 

stinkerd (blz. 438). Een rijke stinkerd. 
iemand die zeer rijk is. 11 In Z'ndaik weune de 
raike stinkerds in de gouwe bocht. - De 
uitdr. is ook elders bekend, VAN DALE ver
meldt rij k est i n k er als behorende tot de 
volkstaal. - I n zij n s tin k e r d zit ten, 
in angst, in benauwdheid zitten, wordt even
eens door VAN DALE als gemeenzaam ge
memoreerd. 

stinkmolen, znw. m. Volksnaam voor volmolen. 
1I " ... vulde men de :komblokken gedeeltelijk 
met water. Hierbij werd een deel gerotte urine 
Igevoegd, tenvijl volaarde en reuzel (of ranzige 
boter) het mengsel completeerden. Deze massa 
wa~ verre van welriekend. De volmolens 
'heetten in de volksmond dan ook stink
molens. De naam van de volmolen "De 
zwarte 'bonsem" (bonsem = bunzing) laat 
zich in dit verband ook verklaren" (HUSSLAGE, 
Windmolens). 

stoel, znw. Zie de samenst. MAAL-en SCHOP
STOEL (beide aanh.). 

stoepelen, zw. ww. Doodgaan. 11 Hai heb bai 
'en 'brand zoveul rook en are viezeghaid in
'easemd, dat ie cr an estoepeld is. 

stof, znw. Zie de samcnst. MAAN- en RELSTOF 
(beide aanh.). 

stofpomp, znw. vr. In pelmolens. Vierkante 
houten kokers in het molenlijf, waardoor het 
vele stof naar buiten werd afgevoerd (HUS
SLAGF.. Windmolens). - Pomp heeft hier de 
gcw. betekenis van koker, vgl. VAN DALE die 
vermeldt: ,,(gew.) koker in de grond gelegd 
om het water onder een weg of dijk door te 
laten". 

stok, znw. Zie een uitdr. op BAK en de samenst. 
ANKER-, PAL-, POMP-, PROEF-, SCHAAR- en 
STAPELSTOK (aanh.). 

stopgaren, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. hij 
,h e e f t s top g are n ge v r e ten, hij is 
levenskrachtig, sterk. :1 Die? Die .gaat niet 
dood, die heb storp:gare Igevrete. - Hij he e f t 
het s top g are nni e t u i t g e v 0 n den, hij 
is dom. 

stopnaald, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdrukking: 
roe i e n met een s top n a a I d, zinloos 
werk doen. 11 Alle bietjes hellepe, zee de 

stijfselkneter - stut 

skipper en hai gong roeie mil 'en stopneeld. 
stortzolder, znw. onz. In korenmolens. De zol

der boven de steenzolder (HUSSLAGE, Wind
molens). 11 'Et stortzolder. 

stos, znw. onz. (?). Lef, praats. Het woord 
wordt Of zonder lidwoord Of met het onbep. 
lidwoord gebruikt. 11 Wet 'en stos! Kaik deer 
es, 'en klain mant je mit stos. 

stoten, onr. ww. Zie een uitdr. op BEEN (aanh.). 
stovedeksel, znw. onz. Bij het heien. Een be

paald patroon volgens hetwelk de heipalen 
worden geslagen. Een st 0 v ede k s e I kan uit 
vijf (: .:) of acht (: . : . :) palen bestaan. Het 
is duidelijk dat het patroon der gaten in een 
stoof vergelij.kenderwijs gebruikt wordt in de 
heierstaal. 

straals, bijw. Erg, helemaal, hetz. als straal 
(blz. 443). 11 'Et loopt me straals teuge. 'Et is 
me straals deur m'n kop eskote. Hai is straals 
verkouwe. Ik ben 'et straals ver:gete. 

streep (blz. 444). Ook: millimeter. 11 Een deel 
van twunteg streep. - S t ree p in deze zin is 
overal elders in de vaktaal gebr. - Een 
st ree p j e, een tenger, mager kind. il Wet 
'en lief feguurtje, ik mag dat wel, zo'n strepie. 

strijkDo, tussenwerpsel. Uitroep bij het ophalen 
van balken door de kraan van een paltrok
molen. 11 De in het water liggende balk wordt 
met een ketting juist in balans gehangen. Dan 
voLgt de kreet "winnoo!" Moet de ketting 
verlegd worden dan roept men "strijkoo!", 
waarna de balk door de molen naar de zaag
grond wordt opgehaald (HUSSLAGE, Wind
molens). 

strijkplaat, znw. vr. In zaagmolens. Eén der 
ijzeren platen aan de stijlen van de zaag
ramell, waarmee deze langs de neuten op el! 
neer bewegen (IIUSSLAGE, Windmolens). 

stroop, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. zo p i t
t i g a lsd i Ik k est r 00 p, soms ook zo 
pitti,g als dik'ke stroop in een 
t ree h ter, traag, sloom. 11 D'r is vandaag 
gien .gangk in jou te brande, je benne zo 
pittig as dikke stroop in 'en trechter. 

studdie-an, bij'w. Zonder ophouden. 11 Studdie
an doorwerke. Zit toch niet zo studdie-an op 
je stoel te ragge. 

stuip, znw. Zie de samen st. KARNEMELKSTUlP 
(aanh.). 

stuiteren, zw. ww. Stuiten. 11 De bal stoiterde 
wel drie meter hoog. 

stuk, znw. onz. Zie de samenst. PAS-, POLLE-, 
SABEL-, SLEEP- en TEENSTUK (aBe aanh.), als
mede een uitdr. op ZUIDEN (aanh.). - In verkl. 
st uk je soms voor het zeil van een molen
wiek. - Een st u kj e u i t] eg g en, zeil ver
meerderen (het tegenovergestelde van 
zwichten). 

stumperen, zw. ww. Broddelen, knoeien. I' Wet 
ben je deer an 'et stumpere, moet je baitel 
rampu? 

stut, znw. Zie de samenst. BEER- en LENDENSTUT 
~beide aanh.). 



stutvang - torn 

stutvang, znw. vr. In molens. Bepaald type 
vang, Hollandse vang. Zie HUSSLAGE, Wind
molens. 

suiker (blz. 450). Zie een uitdr. op HOORN 

(aanh.). 
suksenderen, zw. ww. Minder worden van pijn 

of koorts. 11 Ze heb legge Hddere van de 
koors, maar dat suksendeert nou 'gelukikig 'en 
bietje. 

summelaar (blz. 451). UHdr. de tij d wa eh t 
ge e n su mme I a ars, de tijd gaat door, op 
treuzelaars wordt niet gewacht. ti Zit niet zo 
in je neus te punneke, de taid wacht ,gien 
summelaars. 

T 
taai (blz. 452). Uitdr. jek u n t ge ent a a i 

h a I ene nop e ten te gel ij k, men kan 
niet verschillende dingen tegelijk doen. 11 Zit 
me niet zo op te joine, ik ken gien taai hale 
en opete tegeIaËk. - Vgl. SNEED (aanh.). 

taaiding (blz. 452). In veI1k1. t a a i din kie 
ook: borrel, glas sterke drank. 11 ZeI ik je 'en 
taaidinkie inskeIllke? 

taaientrommel, znw. vr, Snoeptrommel. 11 KaLk 
maar in de taaietrommel of d'r nag wet te 
snaaie is. 

taats, znw. vr. Metalen tap. Het woord is ook 
elders bekend en wordt door VAN DALE o.a. 
omschreven als stalen tap van verticale assen 
die in eell holte draaien. - In molens treft 
men een t a a t s meermalen 'aan het onder
eind van de grote spil. 

taatspot, znw. m. Ronde holte, lager, waarin 
de taats draait. Evenzo elders, vgl. VAN DALE. 

tafelment, znw. onz. In molens. Samenstel van 
onderling verbonden zware balken, waardoor 
de opgaande stijlen van het molengeraamte 
horizontaal verbinding kregen. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. - Taf e l(e)m ent is ook elders 
bekend en wordt door VAN DALE in dezelfde 
zin vermeld. - Zie de samenst. BOVENTAFEL

MENT (aanh.). 
takken (blz. 454). Zie een uitdr. op AAP (aanh.). 
tand, znw. m. Zie de wdbb. Uitdr. d a a r wet 

g een men s z ij n t a n den a a n, daar is 
niemand mee gebaat. 11 Skai nou es oit mit dat 
.gemadder, deer wet gien mens z'n tande an. -
Volgens een enkele informant zou de uitdr. 
bete'kenen: dat gaat niemand iets aan. -
Ta n den ter gen, honger opwekken. Wet 
roikt 'et hier lekker, dat noem ik nou tande 
terrege! - Zie de samenst. VIJFTAND (aanh.). 

tasting, znw. vr. Bij schepradwatermolens. De 
diepte waarmee de schoepen van het scheprad 
onder water bleven (HUSSLAGE, Windmolens). 

teenstuk, znw. onz. In molens. Het onderste, 
om het bovenwiel klemmende, stuk van de 
vang (HUSSLAGE, Windmolens). 

teffes, bijw. Tevens. 11 We hewwe teffes bai 
opoe langes eweest. - VAN DALE vermeldt het 
woord als verouderd; ook in de Zaanstreek 

Aanhangsel2, 614 

wordt het niet of nauwelijks meer gehoord. 
tekort, bij'w. Zie een uitdr. bij OP (aanh.). 
tellen (blz. 456). Zie een uitdr. op KRAAM 

(aanh.). 
tergen, zw. ww. Zie een uitdr. op TAND (aanh.). 
teuven ,~blz. 457). Ook, van molens: het ver

minderen van de snelheid der wieken. - Zie 
op WINDKRACHT {aanh.). 

thee, znw. m. Uitdr. dat is andere thee 
a I s t h e e van een dub bel t j e, dat is niet 
mis, elders: dat is andere koffie. 11 Ben je hele
gaar nee Spanje ereze (gereisd) mitje vekansie? 
Da's are thee as thee van 'en duppie. 

theevlaag, znw. vr. Middagkoelte. 11 'Et was de 
hele dag blak, maar smiddes Cs middags) 
kwam er nag net zo'n theevlagie. - Ook: 
th e e win d j e. - Zie ook op WINDKRACHT 

(aanh.). 
tijd (blz. 458). Zie ook op BESTOKEN en SU MME

LAAR en vgl. de samenst. OPSTEKERSTIJD 

(aanh.). 
tillen (blz. 459). Zie een uitdr. op KRAMEN 

(aanh.). 
timmeren (blz. 459). Zie een uitdr. op GEZEG 

(aanh.). 
tOChtje, znw. onz. Ook: wind van geringe 

kracht. 11 Mit dut toohie benne we nag ure 
bezeg mit opklappe (laverell, met een zeil
jacht). - Zie ook op WINDKRACHT (aanh.). 

toedraaien, zw. ww. Het spinnen van paarde
haar in de harellmakerij. Dit toedraaien vond 
plaats in de achter de werkplaats ,gelegen 
lijnbaan. ~I 'k Ben vanmorrege niet an 'et toe
draaie eweest, Errest! (Theetaid in de hare
makerai). 

toetmem, znw. Alleen in de uitdr. dat is één 
toe t men, één pot nat en de hel e toe t
mem, het hèle zooitje. - Van Fra. t 0 u t de 
même. 

tokkeling, ",nw. Vf. Prettig gevoel, aangename 
gewaarwording. 11 Lk had al weke mit m'n reg 
legge kwatte, maar lest wier ik wa~ker en ik 
docht: de pain is weg. Dat was toch zo'n 
tokkeling. 

ton (blz. 464). Zie de samenst. KIEBELTON 

(aanh.). 
tongslag, znw. m. Alleen in de uitdr. ge e n 

ton g s I a g ge ven, zijn mond houden, geen 
woord zeggen. 11 Hai heb zoiver gien tongslag 
egeve. - VAN DALE 'geeft als verouderde ge
westelijke betekenis tongval, maar in deze zin 
werd het woord in de Zaanstreek bij ons 
weten niet ,gebruikt. 

top (blz. 465). Uitdr. int 0 per voo r sta a n, 
er slecht voorstaan. - Molenaarsuitdr. Als de 
mo1en in top (met volle zeilen) maalde en 
door een bui werd overvallen, ontstond er 
dikwijls schade. 11 Hai staat d'r in top voor 
en hai zeI d'r 'en hele poepetoer an hewwe 
om weer op de klaver te komme. 

topswind, znw. m. Topskoelte (blz. 465). - Zie 
ook op WINDKRACHT (aanh.). 

torn, znw. m. Poos. - Uitdr. een tor n toe, 
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nog even doorwerken, ook de laatste ruk, de 
laatste krachtsinspanning. il NaJg ien torn toe, 
den hewwe me 'et ehad. - VAN DALE geeft 
zowel de betekenis krachtsinspanning als poos, 
maar vermeldt bij de laatste "gewestelijk". 

tornement, znw. onz. Poging. II Ik ben zo 
rozeg, ik doen alle tornemente om waikker te 
blaive. 

touw (blz. 465). De uitdr. a a n het I a n g e 
t 0 u w J 0 pen wordt ook wel gebezigd als 
,kinderen teveel vrijheid genieten. II Jollie lete 
je zeun veuls te veul an 'et lange touw lope, 
deer ken niks as nareghaid van komme. - Zie 
de samenst. BASTENTOUW (aacIl!h.) 

touwsnaar,znw. vr. Zie SNAAR (1) op blz. 416. 
- Daar t 0 u w s nar e n aan rek en krimp 
onderhevig waren werden ze dikwijls gespan
nen met rek blo k ken, zie aid. (aanh.). 

trammentane, znw. vr. Tramontane, uit Hal. 
tramontana, benaming van de poolster (VAN 

DALE). - Uitdr. van zij n tra mme n t a n e 
zij n, of zij n tra mme n t a nek w ij t 
zij n, van de kook, van de rel zijn. II Lete me 
zundag es te warskip gaan bai ome Gerret, 
die is ommers van z'n trammentane sinds 
tante esturreve is. 

trechter, znw. m. Zie de wdbb. Zie uitdr. op 
LATIJN en STROOP (beide aanh.). 

tred, znw. m. Schrede, stap. - Ook elders (VAN 

DALE). - Uitdr. zij n ei gen t red g a a n, 
Zijll eigen gang gaan. II Ik gaan m'n aige tred 
en voor de rest gien nuuws. 

trek, znw. m. (geen meerv.). Begeerte, lust, ver
langen. - Alg. gebr. - Zie een uitdr. op 
LIEFDE {aanh.). 

trekken (blz. 466). Ook: gelijken. II Hai trekt 
op je (hij lijkt op je). Dat kind trekt op d'r 
moeder, persies 'etzelfde wupneusie. - Vgl. 
het Zuidned. "dat trekt op niets", dat lijkt 
nergens op. 

Trijn. Vgl. op TROET, de volgende plaats. 
troet (blz. 467). T r ij n T roe t, aanduiding van 

een slordige vrouw. II Jai benne ok zo'n Train 
Troet. - In verkl. t roe t j e, het mengsel van 
cacaopoeder, suiker en melk (of water) waar
mee chocolademelk wordt bereid. 1I Je moete 
dut traetje goed deur mekaar roere, aars 
kraig je klonters. 

troetbuik, znw. m. Dikke buik. II Deer hê je 
hum ok weer, mit z'n troetboik. - Tra e t 
heeft hier misschien de door BOEKENOOGEN op 
blz. 467 vermelde betekenis van weke en 
slappe massa, maar ook kan het woord ver
geleken worden met r ij s tb u i ,k enz. T roe t
b u i k betekent dan buik, opgezet door veel 
troet eten. 

troetelen, zw. ww. Er maar wat van maken, er 
met de pet naar gooien. In de hoizebouw 
wordt teugeswoordig wet ovvetroeteld. Ze 
troetele maar wet. 

trommel, znw. Zie de samenst. TAAlENTROMMEL 

(aanh.). 
trommeltjesgoed, znw. onz. Opgeschoten grut. 

torn - uitbesteden 

II Ik hew thois 'en heel hok mit trommelt jes
goed. Dat trommeltjesgoed oit onze straat heb 
de weeg vol'ekliederd mitkrait. 

trommelvel, znw. onz. Ook, in pelmolens: de 
bodem van de korenharp (HUSSLAGE, Wind
molens). 

troost (blz. 467). De uitdr. arm e 1 u i's t r 0 0 s t 
(zowel door BOEKENOOGEN als VAN DALE ver
meld voor bokking) betekent soms ook: opge
warmde koffie. Voor koffie zei men t r 0 0 s t 
(een kompie of een bakkie troost), opge
warmde koffie noemde men arm e I u i's 
troost. 

trut (blz. 467). Vgl. ZEMELTRUTTEN (aanh.). 
truttemut, zmw. vr. Treuzelaarster, teut, trut. 

Het woord is een speelse verlenging van 
t rut, vgl. voor de vorming 0 tem e t oot. II 
Ik wier ehollepe deur 'en nuuw winkelmaidje, 
zo'n truttemut mit an'eplakte wumpers. 

tuilen, zw. ww. Zie UITTUILEN (aanh.). 
tuimelrijn, znw. m. Zie RIJN (blz. 366). De 

tuimelrijn was een verbeterde uitvoering van 
het molenijzer. Zie HUSSLAGE, Windmolens. 

tukken, zw. ww. Zie de samenst. UITTUKKEN 

(aanh.). 
tuIt, znw. vr. Houtmaat, vooral van ongezaagd 

hout. Het woord werd in de balkenvlotterij 
.gebruikt. - Ook: grote hoeveelheid. II Dat is 
'en hele tuIt. Wet 'en tuIt mense gaat er nee 
de kerk. - Bij tul ten, in menigte, bij hopen. 
li Ik hew 'et eerst op rotte eprobeerd en dat 
gong best; toe op megge en die viele bai tuIte 
dood van de weeg (aanvulling op "Theetaid 
in de haremakerai"j. - VAN DALE vermeldt 
bij tul ten als volkstaal. 

turf 0Jlz. 469). Zegsw. ah hij op een turf 
sta a t kan h ij net i nee n men ,g els 
pot j ek ij ken, gezegd van kJeine personen. 
- Zie een zegsw. op ALS (aanh.). 

Turk (blz. 469). Uitdr. a a n va 11 e n als 
jon g e Tu r ken, hongerig aan de maaltijd 
beginnen, met smaak eten. II 'Et Iaikt wel of 
joIlie oit'ehongerd benne, jollie valle an as 
jonge Turreke! - Er u i t zie n als een 
Tu r k, er besmeurd, vuil uitzien. II Jonge, 
gaan je eerst ef effies wasse, je ziene d'r oit 
as 'en Turrek. 

tutel, znw. m. Bult, onderhuidse zwelling. 11 

"Wet 'heb jai deer 'en tutel op je harses?" 
"Ja, ik hew me estote toe ik bokte (bukte)." 
As de megge je prikke kraig je allegaar tutels. 

U 
uit (blz. 472). Uitdr. u i t dek ij kst i 1, blad

stil (r. BOORSMA, Het molenleven en onze 
taal). Zie ook op WINDKRACHT (aanh.). - Zie 
een zegsw. op LEENDERT (aanh.). 

uitbesteden, zw. ww. Zie de wdbb. - Uitdr. 
iet s (wel) w i Hen u i tb est ede n, geen 
antwoord weten, er niet van terug hebben, 
met de mond vol tanden staan. II lk hoef niet 
verder te kloke, dut wuI ik wel oitbestede. 



uitheining - verkneteren 

uitheining, :znw. vr. Uitsloverij. 11 Wet 'n oit
haining! Ik hou niet van oithaining. 

uitkijken, st. ww. Zie een uitdr. op DAG (aanh.). 
uitkuilen (oitkoila), zw. ww. Bij zaagmolens. 

H et scherpen en stellen van de zagen (HUS

SLAGE, Windmolens). 
uitlaten, st. ww. Kenbaar maken, uiten. 11 Hai 

zei d'r niks van uitlete (er niets over zeggen). 
- Elders alleen in de reflexieve vorm zie h 
uitlaten (VAN DALE). 

uitleggen, st. ww. Vigl. voor de vervoeging 
LEGGEN (blz. 251). - Zie een zegsw. op LAPJE 

(aanh.). 
uitloper, znw. m. In pelmolens. Goot waardoor 

de gepelde gort uit de pelkuip werd gelaten 
(lIUSSLAGE, Windmolens). 

uitnaaier, znw. m. Flinke afstand, een heel 
eind gaans. 11 Hai weu nt helegaar in Nauwer
na, dat is ok 'en oitnaaier om deer te komme. 

uitpakken, zw. ww. 1) Aflopen, tot een einde 
komen. 11 'Et zeI main ontskiete hoe dat 
oitpakt. Ik heb de raam ope staan lete, as dat 
maar goed oitpakt. - 2) Schelden, grote woor
den gebruikeIl. I1 Je hoeve teuge main niet zo 
oit te pakJke. As die aveloinege kirrel gaat 
oitpakke, ken je beter weg weze. 

uitpeuteren, zw. ww. Uitbraden. 11 As we weer 
es greeuwe orte ete, den moet je de spek niet zo 
oitpeutere. Zaohte brokkies benne lekkerder. 

uitportretteren, zw. ww. Schilderen. 11 Hai zit 
de mole oit te potteretere (Toneelstukje De 
Rafelskaar). 

uitschelden, st. ww. Uitdr. ie man d u i t
schelden Voor honderd en tien, 
uitmaken voor alles wat lelijk is. 11 Ik gong 
effe op z'n tone staan en op slag skold ie me 
oit veur honderd en tien. 

uitstrijken, st. ww. In papiermolens. Het uit
lopen van de halfstof uit de maalbak (HUS

SLAGE, Windmolens). 
uittisten {blz. 475). Ook in overdr. zin: uit

zoeken, nagaan. 11 "Hoe 'ken zuks nou beure?" 
"Dat zeIk We es oittiste." 

uittuilen, zw. ww. Uitrazen. 11 Leet hum z'n 
gank maar effe oittoiIe, den is ie strakkies 
ovvepaigerd en den hewwe me gien kind meer 
an 'm. 

uittukken, zw. ww. Uitslapen. 11 Monege mag 
ik oittukke van moe. Ik 'hew je maar es ,lekker 
oittokke lete. 

V 
vang (blz. 480). Uitdr. de van g nee r1 e g

gen, ophouden, de arbeid staken, het spel 
beëindigen enz. 11 Hai heb twunteg jaat op dut 
febriek ewerrekt, maar nou heb ie de vang 
neer'elege. We moste de vang maar neerlegge 
en nee hois gaan. - D e van g I a ten 
si epe n, minder hard werken, zijn gemak 
nemen. 11 Hé, jai deer! Een bietje anpoke en 
niet de vang slepe lete! - Zie de samenst. 
KLiNK- en STUTVANG ~beide aanh.). 
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varken (blz. 480). Ook: heiblok. Deze bet. is 
ook in Zuid-Ned. bekend. - Zie een zegsw. op 
HOOFD en uitdr. op KAT en RUG (aHe aanh.). 

vast {I), bnw. Zie een uitdr. op PRIK (aanh.). 
vast (11), znw. De vastentijd. Uitdr. de va s t 

g e e f t vee r tig I ast. In de oliemolens 
werd per last gewerkt. In de veertig dagen 
durende vastentijd verwachtte men één last 
per dag te malen (P. BOORSMA, Het molen
leven en onze taal). 

vasten, zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. I a n g 
v ast e nis ge e n br 0 0 d spa ren. 

veel, onbep. hoofdteIw. Zie een uitdr. op 
EEETJE (aanh.). 

veer, znw. vr. Zie een uitdr. op KONT (aanh.). 
veld, znw. onz. Zie de wdbb. Eén der kanten 

van het molell/ijf, ook één der zijden van de 
stelling. Een stelling had zes of aoht velden, 
evenveel als ,het aantal 'kanten van het molen
lijf. - Uitdr.e e n vel d ho ven (d e) win d 
sta a n, veilig staan, gewaarborgd zijn, ook 
een slag op voor zijn (BOORSMA). Bij harde 
wind werd de molen soms één veld uit de 
wind gedraaid, ,zodat de winddruk niet ten 
volle op de wieken 'inwerkte. - VAN DALE 

vermeldt zowel het woord in deze zin als de 
genoemde uitdr. 

verdienen, zw. ww. Zie een uitdr. op RAZEN 

(aanh.). 
verdoen (blz. 485). Uitdr. 0 pee n ver doe n

t je, een volgend maal. 1I Bedankt voor de 
gezellige visite, op 'en verdoentje komme 
jollie maar deres bai ons. 

verdrukking, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. een 
U c h t e ver d r u ok kin g, een kleine moeite. 

11 Dat is 'en lichte verdrukking en helegaar 
gien poepetoer. 

verenzager, znw. m. Kleine zaagmolen, die vn/. 
latten zaagde (HUSSLAGE, Windmolens). 

verfhoutmolen, znw. m. Aanvankelijke verf
molen, die nog uitsluitend verfhout maalde 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

vergen, st. ww. Zie de wdbb. De vervoeging 
luidt ver gen, v 0 r g, g e v o,r g d of g e
v 0 r gen. 

vergeven, st. ww. Zie een uitdr. op KAART 

(aanh.). 
vergifkamer, znw. vr. Inver~molens. 11 "In de 

vel'gifkamer stond een stel kleine stenen, die 
ook wel ,de dwarskijkers' werden genoemd 
en waarmee meestal arsenicum of koper
vitriool werd gemalen" (HUSSLAGE, Wind
molens). 

verkijken, st. ww. Zie de wdbb. - Ver kek e n 
w e r k, iets dat niet doorgaat, waarop men 
maar niet meer rekent. 11 Vroeger was Merie 
'en froitege maid, maar nou ze ouwer wordt, 
is ze 'en staiveghaidje an 'et worre. As je 'et 
main vmge is 'et verkeke werrek datte me d'r 
nag es in de sloier zien zelle. 

verkneteren,zw. ww. Vernederen, vertrappen. 
11 Ik hew op slag m'n stiek op'ezaid, ik leet 
me aige niet verknetere. 
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verknoerten, zw. ww. Slikken, met moeite ver
dragen. 11 Dut ken ik niet verknoerte. - Elders 
verknoersen (VAN DALE). 

verkouden, bnw. Zie de wdbb. Uitdr. je ben t 
ver kou den, je vergist je. 11 Hoe ken je 
zuks nou bai mekaar prakkezere? Je benne 
puur verkouwe, dat ken ik je vertelIe. 

verkruizen, zw. ww. In de molenmakerij. Nieuwe 
roeden insteken. 11 Deuze mole moet verkroist 
worre. 

verlet, znw. onz. Behoefte. Uitdr. er 'g e n s 
verlet aan hebben, iets nodig hebben. 11 

Ik hew helegaar gien vedet an haal an de 
klink (ik heb geen behoefte aan drukte). -
De informatie bleef beperkt, het woord is 
ws. weinig gebruikt. 

verluiden, ZJW. ww. Bekend doen worden. Alg. 
gebr., evenals de uitdr. ik heb hor e n 
ver 1 u i den, dat ... In de Zaanstreek werd 
de vorm hor e n ver 1 u i den dikwijls ge
bruikt. 11 Ik heb hore verloie dat ie 'et nou 
mit de torpedójager perbere zeI (Theetaid in 
de haremakerai). 

verpeuteren, zw. ww. Verbruien, verkerven. -
Het woord wordt door VAN DALE als ge
westelijk aangemerkt. 11 Ik docht dat alles 
goed veriope zou, maar toe liet ik 'et za:kie 
omkiepere en had ik 'et verpeuterd. - Ben 
enkele maal wordt met zie h ver p e u t e
ren bedoeld zich overwerken, zich teveel in
spannen. 11 Verpeuter je aige nou niet, je 
moete nag langer mee! 

verploffen, zw. ww. Vertikken, weigeren iets te 
doen. 11 Hai verploft 'et om nee de paipe van 
z'n aveloinege baas te danse. 

vers, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. 0 p het 
ei n d van het ver s je, aan 't eind van 'f 
liedje, tenslotte. 11 Op 'et end van 'et versie 
krege de kind ere nag 'en zakkie snaai. 

verschrikken, zw. ww. Zie de uitdr. op HIKKEN 
(aanh.). 

versloerten, zw. ww. Verwaarlozen (elders: ver
slonzen, versloeren, verslodderen). IJ Je kenne 
de boel niet versloerte lete. 

verstand (blz. 490). Zegsw. ze beg i n n e n nu 
n a a r j e ver sta n d t e v r alg e n. Dit werd 
bijna alleen gezegd bij zeer strenge -kou en 
betekende dan het is ongelooflijk, zo koud. 11 

Wet 'en -koud, ze beginne nou nee je verstand 
te vrage! 

vertegenwoordigen, zw. ww. Zie de wdbb. - In 
de lijdende vorm ver t e gen w oor d i g cl 
zij n, aanwezig zijn. 11 Zo Kees, ben je ok 
verteugewoordegd? Wie is deer verteugewoor
degd? (wie is daar?). 

verteren, zw. ww. Zie een zegsw. op HEMD 

(aanh.). 
verweiden, zw. ww. Zie een uitdr. op KOE 

(aanh.). 
verwurmd, bnw. Vermolmd. 11 Dut bout is deur 

en deur verwurremd. 
verzamen, ww. Zie een 'zegsw. op OMVAMEN 

(aanh.). 

verknoerten - vliegend 

verzeggen, st. ww. Beloven. Vooral het verI. 
deelw. ver z a i d werd gebruikt. 11 "Mag ik 
die hewwe?" ,,'Et noost me wel, maar alles is 
al verzaid (al aan een ander beloofd)." Ik 
docht 'en are betrekking te kraige, maar 'et 
was al verzaid. 

verzijgkast, znw. vr. In papiermolens. Bak 
waarin de halfstof of de heelstof werd be
waard (HUSSLAGE, Windmolens). - In de v e r
zij g kas ten zakte het water uit de half- of 
heelstof. - Vigi. zij gen in de zin van fil
treren, zie VAN DALE. 

verzinning, znw. vr. Vergissing. Alleen in de 
samenst. b ij ver zin n i n g, per vergissing. :1 

Kaik jai es effe of ik bai verzinning de deur 
niet heb ope staan lete. 

vet (1), znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. dat zit 
nog in het vet, dat komt nog. Ook elders. 
Zie VAN DALE, die vermeldt: iet sin het vet 
heb ben, iets in het vooruitzicht hebben. 

vet (H), bnw. Zie een uitdr. op LEST (aanb.). 
vier, telw. Vier duiten wit, een wit, ge

steven front van een overhemd. 11 Wet is d'r 
mit Herman an de hand? 'k Zag hum guster 
voorbailope, snotlappe (manchetten) om en 
vier doite wit voor. I'k docht: zeker nee de 
kerremes of te waskippe, zo fain zag ie d'r oit 
(Theetaid in de haremakerai). - V i e r-i n-d e
mi d cl e I s(t)k 0 e I t, de wind waarbij de 
molens met vier zeilen half gereefd maalden. 
Zie P. BOORSMA, Het moleilleven en onze taal 
en vg!. WINDKRACHT (aanh.). 

vierkant, znw. Zie de samenst. O:\!DERVIERKANT 

(aanh.). 
vigileren, zw. ww. Verzinnen, prakkizeren. il 

Ik zit d'r over te vigelere weerom jai zo 
meukel kaike, hêjje 'en gehaimpie? - Het 
woord wordt door VA:\! DALE als gewestelijk 
vermeld. 

vijftand, znw. m. De hand. 11 Raikeloi ete d'r 
brood mit 'en vorrek, maar wai doene 'et 
maar gewoon mit de vaiftand. 

vijlbank, znw. VT. Bij paltrokmolens. Werk
bank op het platform waarop de zagen wer
den gescherpt (HUSSLAGE, Windmolens). 

Viola, vrouwsnaam. Alleen in de uitdr. V i 0 1 a 
I a ten zo r gen, zorgeloos zijn, het wel ge
loven. !J Jai denke zekers: leet Viola maar 
zorrege. - De herkomst is niet na te gaan. 

visje, znw. onz. Zie een uitdr. op KAT (aanh.). 
vissen, zw. ww. Zie de wdbb. Uitdr. v i s sen 

zon der pat ent, in de neus peuteren. 11 

Zit toch niet zo in je neus te punneke, je 
ben ne an ien stuk deur an 'et visse zonder 
petent. 

vlaag, znw. Zie de samenst. THEEVLAAG (aanh.). 
vlees (blz. 496). Zie nog een uitdr. op LOOD 

(aanh.). 
vliegen, st. ww. Zie AANVLIEGEN (aanh.). 
Vliegend, bnw. Zeer vluchtig, wispelturig. Voor

al in de uitdr. v I i e gen d e zin, gezegd van 
jongelui die voortdurend met een ander ver
keren. I1 Guster liep ze mit Wullem en nou 



vliegend - wachtdeur 

lonkt ze alweer teuge main, maar ze heb main 
teveul vliegende zin. 

vlijmen, zw. ww. Beledigen, kwetsen. il As jai 
soms denke dat je me mit skelde vlaime 
kenne, den vergis je je aige. - Elders is 
v I ij men d in de bet. snijdend van woorden 
wel bekend. 

Vlijt, znw. Zie een uitdr. op MAANDAG (aanh.). 
vloer, znw. m. Zie een uitdr. op BEEN (aanh.) en 

vgl. KOTVLOER (aanh.). 
vloeren, zw. ww. In pelmolens. Het vlakhakken 

van de onderkant der pelstenen (HUSSLAGE, 

Windmolens). 
vlorten, zw. ww. Zie FLORTEN (blz. 99). Waar

schijnlijk hetzelfde woord, zij het dat de door 
BOEKENOOGEN (en VAN DALE) vermelde beteke
nis doel/oas heel! en weer lopen door enkele 
informanten wordt uitgebreid tot flaneren. 11 

As 'et woenesdag bille-evend is in de Westzai, 
den vlorte deer wel honderd maideen jonges. 

vlot (blz. 499). Zie een uitdr. op BALK (aanh.). 
voedsel (voessal), znw. onz. Zie een uitdr. op 

BROEDSEL (aanh.). 
voelen, zw. ww. Zie een uitdr. op KLOMP 

(aanh.). 
vogel, znw. Zie de samenst. ONWEERSVQGEL 

(aanh.). 
vol, bnw. en 'bijw. V'gl.een uitdr. op KAAR 

(aanh.). en zie de samenst. BARDVOL (aanh.). 
volk, znw. Vgl. een zegsw. op ACHTEROM (aanh.) 

en zie de samenst. KERKVOLK (aanh.). 
voorraam, znw. onz. In zaagmolens. Het voorste 

zaagraam (HUSSLAGE, Windmolens). 
voorslagshaar, znw. onz. Zie HAAR 2) op blz. 

127. - De voorslagsharen waren breder 
dan naslagsharen. 11 Hoe sta je mit de voor
slaghare van "De Prolpot", Dirk? (Theetaid 
in de haremakerai). 

voorslagslaad, znw. vr. Zie LAAD (blz. 243). 
voorslagsmeel, znw. onz. In oliemolens. Het 

door de kantstenen gemalen zaad. - Naslags
meel werd verkregen door het malen der 
voorslagskoeken. 

voorslagsmeelbak, znw. m. In oliemolens. De 
hardhouten bak waarin het voorslagsmeel 
werd verzameld. 

voos, bnw. Zie de wdbb. Ook: losdradig, van 
hout dat weinig sterkte heeft en al te gema'k
kelijk zaagt. 11 Dut is 'en voze deel, die moste 
me d'r maar oitskiete. 

vorm, znw. Zie de samenst. SCHEP- en WAS

VORM (beide aanh.). 
vorst, znw. Zie een zegsw. op MIST {aanh.). 
vracht, znw. vr. Zie de wdlJb. Uitdr. st ij f 

a a n d e vr ach t z ij n, lett. zwaar beladen 
zijn, overdr. dronken zijn. 11 As Gerret ebeurd 
het (loon ontvangen heeft) is ie 's eves staif 
'an 't vraohie. 

vreemd, znw. m. (vr.). Vreemde, persoon die 
niet tot de familie hoort. li Dat wupneusie heb 
je van gien vreemd! 

vreten, st. ww. Zie een uitdr. op STOPGAREN 

(aanh). 
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vriend (blz. 505). Zie e'en zegsw. op BUREN 

(aanh.). - Het gezelschapsspel "w a t zeg je 
van m'n V run d", waarbij door uitbeelding 
·een persoon moet worden geraden, zal ook 
elders be,kend zijn. 

vriendelijkheid (vrundalakhaid), znw. vr. Zie 
een uitdr. op BARSTEN (aanh.). 

vrijen (blz. 505). Uitdr. af en a a n v r ij t het 
har d s t, gezegd bij een verkering die dan 
weer "aan" en dan weer "uit" is. 11 Kaik, nou 
lope ze weer mit mekander, verleje week 
hadde ze nag onmoed. Me zeIIe maar denke: 
of en an vrait 'et harst. 

vroeg~blz. 506). Uitdr. h et is nog V roe g 
a a n het gas th u i s, de zie ken sla pen 
nog, het is nog vroeg genoeg. 11 "Zou jai je 
spulIe niet eres oprode?" "Welnee, 'et is nag 
vroeg an 'et gasthuis hoor, de zieke slepe nag." 

vrouw (blz. 506). Zegsw. ge e n v rou w zo 
rij kof zei s a a nee n koe gel ij k, elke 
vrouw moet haar baby zelf kunnen zogen. I1 

Gien vrouw zo raik of ze is an 'en koe gelaik. 
- Zie nog een zegsw. op HELPEN (aanh.). 

vuur Cblz. 508). Uitdr. d a a r za <1 ni e t vee I 
van 0 ver het v u u r kom e n, daar zal 
weini~ van terecht komen. 11 Wo orde as 
worste, maar d'r komt niks van over 'et vuur. 
Ik kom nag es kloke of d'r wet over 'et vuur 
komme ken van wet je lest ezaid hewwe. -
Zegsw. hij zit v 0 I v u u r, m a a r het 
zij n a 11 e m a a I d 0 v e kol e n, gezegd als 
iemand actief lijkt, maar weinig doet. 11 Hai 
zit vol vuur, maar et benne allegaar dove 
kole. - Zie nog uitdr. op AS, BOTER en 
KLIEKJE (alle aanh.). 

vuursteen~blz. 508). Zie een uitdr. op AARF 

(aanh.). 

W 
waaien (blz. 509). Uitdr. van het 1 a a t

m a a r-w a a i e n-s tel s e I zij n, gemakzuch
tig zijn. 11 Leet de boel toch niet zo sloffe, we 
benne hier niet van 'et leet maar waaie 
stelsel! - Zie nog een uitdr. op ROKEN en de 
samenst. KL OE NE WAAIEN Cbeide aanh.). 

waaier (blz. 509). Ook, in weidemolentjes: 
houten werktuig aan het eind van de spil, 
waardoor het water uit het kuipje werd ge
streken. Zie HUSSLAGE, Windmolens, in welk 
boek op blz. 108 een detailtekening van 
waaier en kuip voorkomt. 

waan (blz. 509). De door BOEKENOOGEN o.m. 
vermelde betekenis onaangenaam, naar kan 
nog worden uitgebreid met onpasselijk, misse
lijk. 11 Ik ben zo waan in m'n laif, zou de 
bokking niet helegaar vars eweest hewwe? 

waar, znw. vr. Zie de wdbb. Uitdr. g rag e 
wa a r, iets dat veel aftrek heeft. 11 Vier
doisdingkies (oude naam voor een gebakje, 
dat destijds 2~ cent kostte) en zoeteghaid 
dat is grage waar. 

wachtdeur, znw. vr. Bij sohepradwatermolens. 
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De afsluiting van de waterloop, waardoor het 
opgemalen water niet kon terugvloeien (HUS

SLAGE, Windmolens). 
wachten, zw. ww. Zie een uitdr. op EEUWIG

HEID (aanh.). 
wagen (blz. 510). Zie een uitdr. op BEETJE 

(aanh.) en de samenst. HOOI- en ZAAD WAGEN 

(aanh.). 
wagenschot, znw. onz. Op straal gezaagd eike

hout, vroeger gebruikt in binnenbetimme
ringen. Het woord is uiteraard ook elders 
bekend. Walg e n sc hot was een produkt 
van bepaalde houtzaagmolens, de zg. wagen
schotzagers. 

waimier, znw. (?). Alleen in die waimier, 
als uitroep van bewondering. 11 Die waimier, 
wet 'en mooi skilderai! Die waimier, wet 'en 
froiteg waif. - Het is raadselaohtig, vanwaar 
de uitdr. stamt. BOEKENOOGEN noemt haar 
niet, ook niet onder het trefwoord VLOEKEN, 

terwijl andere wdbb. evenmin opheldering 
geven. 

wand, znw. m. Zie ook WEEG (blz. 516). Uitdr. 
t e gen d e wan d (of wee g) 0 p 1 i g gen, 
flink ziek zijn. 11 Jan is gien pieper, maar hai 
la:it nou teuge de wand op. - De uitdc laat 
zich wel verklaren wanneer men zich reali
seert dat een zieke zich soms naar de wand 
keert, omdat het kame]1gebeuren of het licht 
hem hindert. 

wandelen, zw. ww. Zie een zegsw. op DEUR 

(aan:h.). 
warm, bnw. Zie uitdr. op BEEN, GAT en PAN

KOEK (alle aanh.). 
wasgoot, znw. vr. In witpapiermolens. Een der 

goten waardoor het IJl/il uit de papierstof met 
water werd weggespoeld (IWSSLAGE, Wind
molens). 

waskom, znw. vr. In volmolens. Eén der kom
men waarin het laken voor de tweede maal 
werd gevold, onder toevoeging van water; 
het bij de eerste bewerking toegevoegde vuil 
werd hierdoor verwijderd (HUSSLAGE, Wind
molens). 

wasvorm, znw. m. In papiermolens. Met koper
gaas beklede schuif in de wasgoot (zie ald.), 
waardoor de papierstof werd tegengehouden 
en water en vuil wegspoelden (HUSSLAGE, 

Windmolens). 
water (blz. 515). Zie een zegsw. op GROZIGHEID 

(aanh.). 
wateras, znw. m. In schepradmolens. De as van 

waterwiel en scheprad (HUSSLAGE, Windmo
lens). 

waterbak, znw. m. In papiermolens. Eén der 
waterreservoirs boven de maalbakken (HUS

SLAGE, Windmolens). 
waterloop, znw. m. Bij watermolens. De ge

metselde muren waartussen het water naar de 
molel! werd gevoerd (HUSSLAGE, Windmolens). 

watermolen, znw. m. Te Zaandijk (ook wel te 
Koog aan de Zaan) vervulde de watermolen 
in het kindergeloof dezelfde functie als elders 

wachtdeur - werken 

de ooievaar. Kinderen werden "oit de water
mole ehaald". De Zaandijker watermolen 
heette heel toepasselijk "Het Leven". - Zie 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. 

waterwiel, znw. onz. In sohepradmolens. Het 
wiel dat via een schijfloop door de grote spil 
werd aangedreven. De as van dit wiel was 
ook de as van het scheprad. Zie HUSSLAGE, 

Windmolens. 
weekkast, znw. vr. ,In verfmolens. Eén der ge

metselde kasten waarin men het vochtig ge
maakte verfhout vóór de vermaling lange tijd 
liet gisten (HUSSLAGE, Windmolem). 

weer, znw. Zie een uitdr. op NOORDERSTOF 

(aanh.). 
weerwind, znw. m. Wind uit tegengestelde rich

ting. 11 Eerst hadde me zoiewind, maar nou 
is ie helegaar oit'eskote en hewwe me 'en 
weerwindje. - Zegsw. all e win den he b
ben wee r win den, overdr. alles is betrek
kelijk, ook de kansen kunnen nog keren. 11 

Kaik maar niet zo of je in de narte! zitte, alle 
winde hewwe ommers weerwinde? 

wees, bnw. en bijw. Alleen, verweesd, als een 
wees. 11 'Et was 'en roezeg feessie, maar ik 
voelde me d'r zo wees, ik kon wel janke. 

weg, znw. m. Zie een uitdr. op GEZEG (aanh.). 
wegboezeroenen, zw. ww. Uitvlakken, onge

daan makelI. I! 'Et mag nou wel waar weze 
dat hai veu! harder op'eskote is as ik, maar 
je moete niet wegboezeroene dat 'et werk wat 
ik doene veul meer 'en priegelklussie is as 
hum z'n. 'Beurd is 'beurd, dat ken je nooit 
meer wegboezeroene. - Het woord zal wel 
een speelse verbastering zijn van wegboenen . 

weggooien, zw. ww. Zie een uitdr. op HOOI 

(aanh.). 
wenig, bijw. Uitdr. wet wen i g s t, verzachte 

v,loek: wat drommel. - Die wen i g t! wordt 
ook als bewonderende uitroep gehoord. 11 Die 
wenegt, dat hewwe jollie gnap edeen. Wet 
wenegst, zeI 'et nou gien taid weze om op te 
houwe mit jollie's gegniffel?! - Zie ook op 
WIS (aanh.). 

wensen (blz. 522). Vrij drkwijls wordt tegen
woordig de uitspraak wonsen gehoord, maar 
vermoedelijk betreft dit een speelse poging om 

.zijn taal een Zaans accent te geven. 
wentelwiel, znw. onz. In {olie)molens. Wiel op 

de wentelas, aangedreven vanaf de grote spil 
door het onderbonkelaar (HUSSLAGE, Wind
molens). 

wereld, znw. m. Zie een zegsw. op DOEDELZAK 

(aanh.). 
werfhond, znw. m. A:l1een in het scheldwoord 

ontevreden werfhond (ook: on
dank bar e we r f h on d). 11 Inplaas dat je 
op je roiker benne, kraig ik nag moppers ok, 
ondankbare worrefhond dat je benne! 

werk (blz. 523). Zie uitdr. op DROK, KRAP, 

LOOM en VERKIJKEN en vgI. de samenst. LUI

WERK (alle aanh.). 
werken, zw. ww. Zie op RAMBAM (aanh.). 



werkhuis - worden 

werkhuis, znw. onz. In papiermolens. Ruimte 
waarin o.a. de schepkuipen waren onderge
bracht (HUSSLAGE, Windmolens). 

wervel, znw. Zie de samenst. STEENWERVEL 

(aanh.). 
weten, st. ww. Uitdr. het wee t wat, daar is 

heel wat om te doen, dat is veel. 11 Wet 'en 
end lope, 'et weet wel! 'Et weet wet teuges
woordeg mit die jongelui. 

wetten, zw. ww. Zie een uitdr. op TAND (aanh.). 
wiel, znw. m. (?). Fiets. Thans wel geheel ver

ouderd. 11 As je op de wiel benne, wuI je den 
nag effe dut pakkie ofgeve? Ik hew d'r ok 
iedere dag last van (van de auto's nl.) as ik op 
de wiel nee ho is gaan (Theetaid in de hare
makerai). - Zie (in andere bet.) de samenst. 
KRUK-, ONDER-, WATER- en WENTELWIEL (alle 
aanh.). 

wijd (blz. 525). Uitdr. wij d w ag e TI-O pen, 
wagenwijd open. 11 Doe je mond maar waid
wage ope! De deur sting waid-wage ope, ik 
docht jollie benne ok niet bang voor dieve. -
Wij d-wa gen wordt (nog) veel meer gehoord 
dan "wagenwijd". 

wijf (blz. 525). Wa i f en vooral het verklein
woord w a i f i e werd algemeen als koosnaam 
voor meisjes (ook voor de echtgenote) ge
bnükt. 11 Kom deres bai me zitte, waifie. 

wijs (blz. 526). Uitdr. ben je wij s?, ben je 
gek? - VAN DALE noemt deze uitdr. volkstaal. 
11 Ik gaan niet mit die jonge te danse, ben je 
wais? 

wijze, znw. Zie een zegsw. op RIJKE (aanh.). 
wind (blz. 527). Zie zegsw. op BEHANGEN en 

KRIMPEN ·en uitdr. op GAT en VELD (alle aanh.). 
- VgI. ook I='iDEWINDS en de samenst. PEL-, 

THEE-, TOPS- en WEERWIND (aanh.). 
windbord, znw. onz. Eén der afneembare bor

den DP de molenroed. 
winderij, znw. vr. In zaagmolens. Inrichting 

om de in het water liggende balken tot op de 
zaaggrond te hijsen (HUSSLAGE, Windmolens). 
- Ook b a I ken win der ij, zie aId. 

windig, bnw. Zie een uitdr. op DEUR (aanh.). 
windkracht, znw. vr. Zie de wdbb. - Aange

haald moge hier worden wat P. BOORSMA in 
zijn opstel Het molen leven en onze taal ver
meldt: "Een sterke, gelijkmatige wind heette 
bij de molenaars driller, of (Zaans) drilder. 
Een mooie drilder. Hij (de wind) drilt er 
aardig op. Verdere molenaarstermen voor het 
bepalen der windkracht waren: Uit-de-kijk-stil 
(voorlopig is geen wind te verwachten), piep
en-hlak (bladstil); tochtje, draaiertje; topswind 
(in top: met volle zeilen malen). Vervolgens 
naar gelang de zeilen half gereefd (gezwicht)) 
werden, b.v. vier-in-de mi'ddelstkoelt (vier 
zeilen half gereefd) zonder-zeilskoelt (de 
zeilen weggenomen). Maalde de molen zonder 
zeilen, dan heette het hij loopt, of gaat, op 
blote benell. Werden vervolgens de onderste 
windborden verwijderd dan betitelde men die 
maatregel met de benaming nagels knippen. 
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Een sterke wind noemde men pelwind, omdat 
het pellen veel kracht vereiste. Als het des 
zomers, bij mooi weer, sleohts ,gedurende 
enkele uren, des middags omstreeks "theetijd", 
weinig krachtig woei, dan zeiden de mole
naars we krijgen nog 'n theewindje, of 'n thee
vlaagje. De olieslagers onderscheidden de 
opeenvolgende fasen in de windkracht over
eenkomstig het werk, dat de molen 'kon 
"trekken", namelijk twee-stamperswindje (ook 
wel een hangertje); slap-halfwerks- halfwerks-, 
slap-volwerks-, volwerks- en vlug-volwerks
wind. Een molen, stil staand, met volle zeilen, 
terwijl er geen wind was, stond te plakken. 
Dreigde hij, door windgebrek, tot stilstand te 
komen, merkbaar aan het af en toe teuven der 
wieken, dan werd van zo'n molen gezegd 
hij staat te snikken, Vlug draaien der wieken 
heette vlug omlopen, en zeer snel draaien 
noemde men karnen. Een houtzaagmolen die 
zwaar in zijn werk stond, dus, ondanks een 
krachtige wind, slechts langzaam maalde, 
stond te hijsen." 

windpeuling, znw. vr. Windpeuluw, zie aId. 
(blz. 527). - Ook de vorm win d p e u I was 
ge bru ikelij k. 

winnoo, tussenwerpsel. Uitroep in zaagmolens 
bij het hijsen der te zagen balken. - V gl. 
STRIJKOO (aanh.). 

winsing (blz. 528). Zie een uitdr. op SPAAN 

(aanh.). 
winter, znw. m. Zie een zegsw. op INPIKKEN 

(aanh.). 
winterzeilen, znw. meerv. Van molens. De 

zeilen die des winters op de wieken werden 
gelegd. - De molens maalden 's zomers met 
twee witte en twee lichtrode zeilen en 's win
ters met twee gele en twee donkerrode, dan 
wel met vier getaande zeilen. Het wisselen der 
zeilen werd aangeduid als: het ophangen van 
de winter- of zomerzeilen. Overdrachtelijk be
tekende het 0 p h a n gen van d e win t e r
(z 0 m e r)z e i I e n het wisselen van zomer
naar winterkleding of omgekeerd. Geg. ontl. 
aan P. BOORSMA: Het molcllleven en onze taal. 

wis, bijw. Gewis, zie de wdlbb. Wis en 
wen i g s, wis en drie. 11 "Heb oewe wel deres 
op zee evareT' "Wel wis en wenegs." 

wittebrood, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. het 
wit te b r 0 0 dis 0 p, (h e t wor d t nu 
rog geb ,r 0 0 d), de goede tijd is voorbij. -
VgI. de Zuidned. uitdr. "die zijn wittebrood 
voor eet, moet zijn roggebrood na eten". 

woei, znw. Schertsend voor wind. 11 Jongejonge, 
wet 'en woei! 

wonen ~blz. 530). Zie uitdr. op ACHTEROM en 
JANTJE (beide aanh.). 

woord, znw. onz. Zegsw. woorden als wor
st en, m a a r ni e t zo vet, ter aanduiding 
van opschepperij. 11 Je moete niet zoveul 
mannefesensie heWlWe, je gebmike woorde as 
wars te, maar niet zo vet. 

worden (blz. 530). Uitdr. wat ni e t is ,k a n 
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wor den. I! Ik wou dat ik der es 'en roimpie 
had. Nou, wet niet is ken worre. 

worst, znw. vr. Zie een zegsw. op WOORD 

(aanh.). 
wrijver, znw. m. In papiermolens. Het vlakke 

gedeelte tussen de groeven in de schenen van 
de maalrol (HUSSLAGE, Windmolens). 

wroeten, zw. ww. Moeizaam, ingespannen wer
ken zonder dat het resultaat bevredigt. 11 Jai 
laikt er wel mee te wroete, ken ik hellepe? 
'Et leek zo'n simpel klussie, maar ik hew 
el'mee zitte wroete. Je ken d'r mee wroete. 

wroeter, znw. m. In papiermolens. De vierde 
stamper van de kapperij, waardoor de op de 
bodem van de ton vastgekoekte massa werd 
omgekeerd. 

wurm, znw. m. Zie een uitdr. op GAT en vgl. 
MOLLEGEWURM en VERWURMD (alle aanh.). 

wurmendokter, znw. m. Kwakzalver. 11 We 
moste maar deres middesaine (medicijnen) bai 
de wurremedokter peJ1bere te kraige. 

Z 
zaadwagen, znw. m. In oliemolens. Lange, 

smalle wagen op tafeEhoogte, waarmee het 
zaad naar de pletterij werd gereden (HUS

SLAGE, Windmolens). 
zaag (blz. 534). Zie een uitdr. op BEEN en vgl. 

SPANT (beide aanh.). 
zaaggrond, znw. m. In zaagmolens. De werk

vloer (HUSSLAGE, Windmolens). 
zaagraam, znw. onz. In zaagmolens. Eén der 

ramen waarin de verschillende, nauwkeurig 
op afstand gestelde, zagen waren gespannen 
(HUSSLAGE, Windmolens). 

zaagslee, znw. vr. In zaagmolens. Het samen
stel 1'an balken waarop de te zagen balk over 
de zaaggrond en door de zaagramen werd 
ge/eid (mJSSLAGE, Windmolens). 

zacht/oper, znw. m. Zie een zegsw. op HARD

LOPER (aanh.). 
zagen, zw. ww. Zie een uitdr. op SPIJKER 

(aanh.). 
zager, znw. Zie de samenst. VERENZAGER 

(aanh.). 
zak (blz. 537). Uitdr. de za 'k kr ij gen, ont

slag krijgen. - De uitdr. is ook overal elders 
gebr. - Leg e zak k·e nov ere i n d ze t
ten, zinloos werk verrichten. 11 Nou, vooroit, 
ik ben hier niet ekomme om lege zakke over
end te zette. - Die zak met zou t i s 
zw a a r, gezegd als er met een doffe dreun 
iets valt. 11 Pas op je tone, die zak met zout 
is zweer! - Zak betekende in de taaI der 
molenaars en molenmakers ook de holle lijn 
van de achterzoom (zie aId.en vgI. HUSSLAGE, 

Windmolens). - Zie nog de samenst. GORTZAK 

(aanh.). 
zakken, zw. ww. Zie uitdr. op BEEN en BEN 

(beide aanh.). 
zaligmaker, znw. m. Ook: het doppenhok in 

een oliemolell. 11 Kaik jai deres effe of d'r 

worden - zolder 

nag veul roümte in de 'ZiaIegmaker is, WuHem. 
zandbak, znw. m. Bij papiermolens. De met 

schelpen en zand gevulde bak waarin het vele 
benodigde water van verontreinigingen werd 
ontdaan (HUSSLAGE, Windmolens). - Ook 
g rot e z a n d hak. 

zangerig (blz. 538). Ook: zeurderig, van pijn. 11 

Ik hew zo'n zangerege hoik. - VAl'! DALE geeft 
zen g e r i,g als gew. en verklaart dit als een 
moe gevoel in de benen hebbend. - Zie een 
uitdr. op BEEN (aanh.). 

zat, bnw. Zie de samenst. SPOGZAT (aanh.). 
zeef, znw. Zie de samensi. NASLAGSZEEF (aanh.) 
zeer, znw. en bnw. Pijn 'en pijnlijk, alg. gebr. -

Uitdr. mij n zee r doe t vee I zee r der 
als jouw zeer zeer doet. 11 Je benne 
zo'n lekkere klainzeer hè, je benne zo'n 
peeuwer, maar main zeer doet veul zeerder 
as jouw zeer zeer doet. - Zie een uitdr. op 
BEEN (aanh.). 

zeggen, ww. Zie ook VERZEGGEN (aanh.). 
zeil (blz. 539). Vgl. ook KLAMPEN en de samen

s1!elling WINTERZEILEN (aanh.). 
zeme/trutten, zw. ww. Preken, zemelen. I1 Leg 

niet zo te zemeltrutte, jai benne zo fain as 
gemale poppestront. - V gl. alg. Ned. ze m e I
kno pen, zeuren, zaniken. 

zeskanter, znw. m. Zie op HASPEL (aanh.). 
ziek, bnw. Zie een uitdr. op BRUID (aanh.). 
zieke, znw. m. en vr. Zie een uitdr. op BROOD 

(aanh.). 
ziel (blz. 542). Ook: de kracht, het verband, 

van textiel. - Uitdr. d e zie I i ser u i t, als 
een stof versIcten en daardoor onsterk is. :1 
Ik hew die jurrek twee keer ewosse en noü 
is de ziel d'r al helegaar oit. Dat goed heb 
gicn ziel, 'et skeurt as je d'r effe an trekke .. -
Zie I in deze zin is ook elders ,gebr., zie VAN 

DALE. 

ziften, zw. ww, Zie de samenst. KNOPENZIFTER 
(aanh.). 

zijd (blz. 543). Uitdr. met z'n zij d t! e win d 
sta a n, er niet best voorstaan, in een ongun
stige positie verkereT!. De uitdr. wordt fig. 
gebruikt, maar is afkomstig uit de molenaars
taaI: een molen die de winddruk zijdelings 
ontvangt kan niet of nauwelijks draaien. Zie 
P. BOORSMA, Het molen~even en onze taal. -
Vgl. nog SCHOOTZI]DE (aanh.). 

zin, znw. Zie een uitdr. op VLIEGEND (aanh.). 
zingen, st. ww. Zie een uiMr. op LEST (aanh.). 
zinking, znw. vr. Plotselinge pijnlijke aan-

doening, pijnscheut. Meerv. zin kin g s. Het 
woord komt ook bij VAN DALE voor. 11 Me 
waif is de leste taid niks op de klaver, Jan. 
Eerst het ze esukkeld an oorsoizings en 
zinkings en nou lait ze weer mit d'r biene te 
kwatte (Theetaid in de haremakerai). 

zoeken, st. ww. Zie de samenst. SPELDENZOEKER 

(aanh.). 
zoet, bnw. Zie een uitdr. op NEUTJE (aanh.). 
zolder (blz. 545). In zaagmolens was het leg e 

zo I der de niet-gebruikte zolder tussen kruk-



zolder - zwichten 

en raamzolder (HUSSLAGE, Windmolens). - Zie 
een uitdr. op SPINNEWEB en vgl. de samenst. 
KRUK-, MAAN-, RAAM-, RAVENWIELS-, STEEN- en 
STORTZOLDER (alle aanh.). 

zomer, znw. Zie een uitdr. op BUI (aanh.). 
zomerzeilen, znw. meerv. Zie bij WINTERZEILEN 

(aanh.). 
zon (blz. 546). Vermeldenswaard is de zegsw. 

"De zon gaat onder in een nest, binnen drie 
dagen regen of de wind west". - OntI. aan 
P. BOORSMA, Het molenleven en onze taal. - Zie 
nog een uitdr. op DAG (aanh.). 

zondag ~blz. 546). Uitdr. a:1 led a 'g e n zo n
dag enk e r mis i n d e wee k, gezegd 
wanneer iemand lichtvaardig en optimistisch 
met geld ,omgaat, in de zin van het kan niet 
op. 11 Hai is d'r echt ien van alle dage zundag 
en kerremes in de week. 

zonderzeilskoelt, znw.vr. De wind waarbij de 
molens zonder zeilell konden malen. - Zie 
WINDKRACHT (aanh.). 

zood, znw. Zie de samenst. KOOKZOOD (aanh.). 
zool, znw. Zie de samenst. SPEKZOOL (aanh.). 
zoom, znw. Zie de samenst. BINNENZOOM (aanh.). 
zorgen fblz. 546). Bezorgd zijn, vrezen. 11 Ik 

zorreg dat we rege kraige. We zorrege d'r 'en 
bietje voor dat de mole gien wind meer kraigt 
as ze an de overkant (van de Zaan) 'en nuuw 
febriek bouwe. - Zie een uitdr. op VIOLA 

(aanh.). 
zout (blz. 546). Uitdr. erg e n s ge e n zak 

zou top et e n, er kort blijven. 11 Hai lait 
bai 'en weduwe in de kost, maar 'et buttert 
niet, as je 'et main vrage zal ie deer gien zak 
zout opvrete. - Zie nog een andere uitdr. op 
ZAK (aanh.). 

zuiden, znw. onz. Zie de wdbb. Uitdr. een 
st u kop 't z u i den, een flink stuk. 11 (Bij 
een wandeling:) We ken ne de hoize in de 
Middel (te Westzaan) al zien, nou benne we al 
'en stuk op 'et zoie (d.i. nu zijn we al flink 
opgeschoten). "Je laike wel op te skiete." "Ja, 
ik ben 'en stuk op 'et zoie." 

zuinig (blz. 547). Ni e t zo z u i n ig, geen 
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klein beetje. 11 'Et regent niet zo zoineg. Merie 
,heb koors, en niet zo zoineg ok. - Z u i n i g 
we zen, nog eellS inschenken. 11 Zei ik nag 
es zoineg weze? Welja, lete we naggeres 
zoineg weze. - Z u i n i g 1 ig gen in de zin 
van sterven wordt ook door VAN DALE vermeld. 

zuiver, bijw v. modaliteit. 11 Dat is zoiver toe
valleg. Ut is zoiver waar. Deer is zoiver gien 
aardeghaid an. - Ook elders gebr. 

zwaai, znw. m. In verkJI. zwaait je, slag, 
handigheid. 11 Hai heb 'et zwaait je (of: er 'et 
zwaait je van) om alle vulles in de Zaan te 
kiepere. Je kraige d'r al puur 'et zwaait je van 
(je krijgt de slag al goed te pakken). - Oorspr. 
zal zw a a i hier wel bedoeld zijn voor de 
zwaaiende beweging bij het maaien. - Ook 
wordt soms gehoord h a i heb d'r 'e n go e d 
zw a a i t j e van in de zin van hij heeft er 
kijk op. 

zwaaibilsel, znw. onz. Bepaald type bitsel (zie 
op BILSEL, aanh.). - HUSSLAGE geeft in zijn 
boek Windmolens een beschrijving van de ver
schillende wijzen waarop de kerven in de 
molenstenen konden worden gehakt. 

zwartkamer, znw. vr. Soms in verfmolens. 
Aparte afdeling waar uitsluitend zwarte verf
stof werd vermalen (HUSSLAGE, Windmolens). 

zwarzelen, zw. ww. Slingerend lopen. Soms ook 
zw a z zei e n. 11 Hai zwazzelt as 'en :wiplap. 
- Ook wordt het woord gezegd tegen kinderen 
die speels over de v/oer rollen. Il Niet op de 
.grond zwazzel~, je make je goeie goed voiI. 

zwavelstokkensnijdersbaas, znw. m. AHeen in 
de uÏtdr. h ij is zw a vel s tok ken sn ij
der s b a a s, hij heeft een baantje van niets. 
li Jai zeI 'et nag ver skoppe, meskien wor je 
wel zwavelstokkesnaidersbaas, den ken je de 
·krullejonge hellepe in z'n neus te poereke. 

zweten, zw. ww .. Zie een uitdr. op AANDRAGER 

(aanh.). 
zwichten (blz. 549). Overdr. ook de broekhaak 

losmaken. 1I En lekker ge'ete datte me hewwe! 
we moste allegaar zwichte. - Zie nog een 
uitdr. op MAANDAG (aanh.). 


