
WOORD EN WERELD 
VAN DE BOER 





DR. J. H. A. ELEMANS 

WOORD 
EN WERELD VAN DE 

BOER 
EEN MONOGRAFIE OVER HET DIALECT 

VAN HUISSELING 

MCMLVIII 

UITGEVERIJ HET SPECTRUM 

UTRECHT / ANTWERPEN 





AAN MIJN OUDERS 

,C'est que la véritablefin du langage, c'est de mettre les êtres en communi-
cation les uns avec les autres, plutót que de designer des choses''. 

LOUIS LAVELLE: LA PAROLE ET L'ÉCRITURE,1 0 PARIS 1 9 4 2 
(pagina 22) 



Uitgegeven met steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten
schappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 



AAN DE LEZER 

Deze monografie over het dialect van Huisseling is slechts voltooid 
omdat we er in arren moede een eind aan hebben gemaakt. Met het 
zanten, gelijk Gezelle het verzamelen van dialecteigenaardigheden 
noemt, komt men nooit klaar. Zandvoordtiana, Opdorpiana, Huisse-
lingiana, het zijn eindeloze reeksen. Amaat Joos, al werd hij dan bijge
staan door vele taalminnende Wazenaars, heeft in de inleiding op zijn 
vermaard Idioticon op dichterlijke wijze een nogal ondichterlijk ge
voel beschreven: 'Ik noem het visschen op een grooten vijver, nie
mand weet wanneer het laatste vischken uit de diepte opgehaald is; 
ik noem het vinken: honderd vogels vliegen boven de netten, ge 
moogt U gelukkig achten, zoo ge er tien van vangen kunt. Som
mige allerkostelijkste woorden liggen maar in den mond van eenige 
personen verborgen: stondt gij bij hen als zij het woord uitspraken? 
Keekt ge naar den hemel als die zeldzame sterren blonken?' 
Op deze vragen zouden we willen antwoorden: soms! We stonden 
erbij toen een van die oude boeren die in de loop van ons onderzoek 
gestorven zijn, de hank noemde, de ruimte in de schoorsteen waarin 
het spek wel wordt weg gehangen. Het woord weigerde voor een 
tweede maal op te duiken. Het bewijs dat de grijsaard zich niet ver
giste, leverde tenslotte Kiliaan. Nog in andere gevallen bleken de 
epea pteroënta zo vluchtig. Soms kregen we niet eens de gelegen
heid voor een nadere informatie. Menig visje hebben we dan ook uit 
het net in de grote vijver zien terug flitsen. Hoe kaal zijn de kansen aan 
de achterkant! Te vaak bleek het ons onmogelijk een onbenut gebleven 
gespreksituatie te reconstrueren. Meer dan één te vluchtig waar ge
nomen komeet weigerde op verzoek nog eens aan de hemel te ver
schijnen. Eenmaal hebben we uit het gesprek tussen twee boeren het 
woord wunse opgevangen. De situatie verhinderde ons direct te in
formeren. De betekenis kwam vaaglijk neer op: God verzoeken; meer 
weten we niet. Zo hebben we ook ééns de klanken gehoord van de term 
schelle: ergens doorheen gluren. Naderhand kregen we niet één der 
beide woorden nog over de lippen van onze zegslieden. Ze herinnerden 
zich de klanken niet eens meer, laat staan de betekenissen. Had, zonder 
dat ze het wisten, nog een voorouder in hen gesproken? Zo leek het in 
ieder geval. 
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Gered hebben we nog wat we konden. Ongeveer 1948 zijn we onze 
nasporingen begonnen. We hadden daarbij het voordeel zelf in Huisse-
ling te zijn geboren, zelf als hoerenkind tussen de boeren van Huisse-
ling te zijn opgegroeid. In onze laatste schooljaren leerden we nog 
melken, ploegen, eggen. In 1938 verlieten we de streek maar gedurende 
de vakanties waren we weer dorpeling met de anderen. Het dialect 
bleven we machtig. Dit alles was echter niet voldoende om het werk 
te voltooien dat nu voor U ligt. Zeer smalle en particuliere paden, 
sedert onze vroegste jeugd door ons niet meer betreden, zijn we op
nieuw gegaan. Talloze gesprekken hebben we gevoerd, vooral met de 
oudsten van het dorp. Menig onderhoud had plaats onder zes ogen: de 
dood luisterde mee. Meer dan één woord is tijdens ons onderzoek 
meegenomen in het graf. Meer dan één woord ook hebben we aan 
een algehele vergetelheid ontrukt. De verkregen informaties berusten 
niet op het hanteren van een onbarmhartige vragenlijst. Spontane mede
delingen zijn het betrouwbaarst. Daarom gaven we steeds de voorkeur 
aan het gesprek. De vragen die nodig bleken ter completering werden 
zoveel mogelijk terloops gesteld. Zo liep iedere strooptocht uit op een 
ontmoeting en bleef het onderzoek voor beide partijen een genoegen. 
Bepaald moeizaam vorderde het werk slechts wanneer oude boerinnen 
de informanten waren. Zij misten bijna zonder uitzondering het beeld-
scherpe geheugen van de mannen. Hun verhalen bleven verward, ze 
gaven niet spontaan inzicht en overzicht. Veel van de oude boerinnen-
dracht is ons door mannen verteld. 
Als we tenslotte het resultaat van ons onderzoek nog eens overzien, 
kunnen we maar moeilijk een zucht van verlichting bedwingen. In 
zeer veel gevallen waren we nog maar net op tijd. Het Huisselingse 
dialect verliest met de dag meer aan oude bijzonderheden. Reden waar
om we ons nu voelen als de boer die met zijn laatste voer graan van 
de akker komt en binnen rijdt op het moment dat de bui losbarst. We 
werden gedurende de tien jaar van het onderzoek voortdurend van 
twee zijden bedreigd. Oude boeren stierven, jonge gingen steeds meer 
een gemoderniseerd dialect spreken. Onze leeftijdgenoten in het dorp 
herinnerden zich maar zelden de terminologie en gebruiken van ouders 
en voorouders. Een groot deel van de woorden in dit boek verzameld 
is hun dan ook onbekend. Steeds meer dialectwoorden vinden ze ouder
wets. Steeds meer technieken, levenswijzen, waarden vervangen ze voor 
meer moderne die een groter verspreidingsgebied hebben. De boeren-
jeugd, gebiologeerd door de toekomst, ziet niet graag om. Dit alles is 
geen ontdekking van ons. Karsten: Drechterland, 13, verklaarde: 'Op 
het platteland is het dialect thans nog het best bewaard, maar ook hier 
zal het op den duur verdwijnen . . . ' De Boer: Hindeloopen, 13, merkt 
twintig jaar later op: 'Het dialect van Hindeloopen bevindt zich op het 
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ogenblik helaas op de weg naar de volslagen ondergang.' Dat ook de 
zuidelijke dialecten bedreigd worden, blijkt uit Weijnen: Noord-Brabant, 
6: 'Het is een onbetwistbaar feit dat het dialect, ja ook het Brabantse, 
met vlugge schreden terugloopt.' 
Dat de volslagen ondergang tussen vandaag en overmorgen een feit zal 
worden, geloven we niet. Wie uit is op oude, karakteristieke dialect
woorden moet zich zeer zeker haasten. Juist deze immers worden op het 
ogenblik snel vergeten. Menige begrafenis op het platteland betekent 
de uitvaart van een idioticon. Op hetzelfde moment neemt de import 
uit de landstaal toe. Maar het dialect lijkt op de boer die het spreekt. 
Als de laatste voor een boodschap in de stad in een burgerpakje schiet, 
blijft men daar in de wijze waarop hij het draagt, de buitenman her
kenen. Waar anders dan op het land heeft men die tred? Waar anders 
dan daar spreekt men binnenshuis met een stem die akkerscheidingen 
teniet doet? Hij bezigt wel de woorden van de burgerman maar wie 
spreekt ze zo uit? Hier dienen we haastig op te merken dat de jonge 
boer ook druk bezig is zijn taaiklanken aan te passen aan die van de 
landstaal. Vooral de extra-ordinaire realisaties moeten het ontgelden. 
Er zal evenwel nog veel water door de Maas moeten voordat de klan
ken tot onder de rook van 's-Gravenhage verschoven zijn. De boer
derijen worden wel gemoderniseerd, het Saksisch karakter ervan 
wordt steeds ingrijpender aangetast, maar het oorspronkelijke type zal 
men nog lang blijven herkennen. En dit verklaart dan waarschijnlijk de 
wel zeer opvallende uitspraak van Sassen: Ruinen, 21, dat het dialect 
dat hij beschreven heeft, niet zo direct associaties wekt van algemene 
ondergang. Want dat de dialecten in een verwijderde toekomst de 
status zullen verwerven van een typisch gekleurde landstaal, lijkt ons 
allerminst een gewaagde stelling. Of hierbij het 'helaas' past van De 
Boer, is een andere vraag. Wij menen van niet. Een dialect heeft slechts 
zin als de sprekers ook een ander leven leiden, een andere wereld be
wonen dan de rest van de natie. Vallen die verschillen meer en meer 
weg zoals nu, na de openlegging van het platteland, dan is het de ge
woonste zaak van de wereld dat de dialecten zich met de dag meer 
conformeren aan de landstaal. De tijd dat iedere streek een eigen ploeg-
type had is voorbij. De trekker met al de aanhang van dien wordt uit 
het buitenland geïmporteerd, niet voor Maas en Waal of Bommeler
waard maar voor een clientèle die door heel Nederland verspreid zit. 
De Farmal, de Fort, de Fèrguuzón, de Kees, de Lans, de Man of welk 
ander merk dan ook, verschijnt in alle streken met dezelfde gebröjkzon-
wéjzeng. In dat blaadje van den imperteur vindt de boer al de be
namingen die hij zich zo snel mogelijk wil eigen maken omdat hij er 
zelf nog geen termen voor heeft. Toen we een boer naar een veelge
bruikte handle vroegen die op de hefinrichting van zijn trekker was 
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aangebracht, bleek hij er geen naam voor te hebben. Hij behielp zich 
zolang met een omschrijving: dè drèèjding óp te hévinrichteng. De 
juiste benaming zal hij intussen wel gehoord hebben van de monteur 
die de surves (service) verleent. De klant is dan gediend met een natio
nale term. 
Of zelfs met een internationale zoals den die.ler (dealer) er ten over
vloede nog een is. Naarmate de grenzen van de streek wegvallen heeft 
een streektaal minder zin. De taal die men spreekt en het leven dat 
men leidt zijn één. De folklorist die kost wat het kost het dialect wil 
behouden, streeft naar een breuk tussen iemands woord en diens 
wereld. Juist om die eenheid is ook dit boek om te spreken met 
Van Haeringen: Netherlandic Language Research, 79, 'somewhat 
deviating from the ordinary types of dialectbooks'. Zeer zeker was 
onze aandacht bij het schrijven sterk gericht op het oude, dialect
eigen materiaal. Daartoe hebben wij ons echter niet, als de schrijver 
van een idioticon, beperkt. Tal van gewone Nederlandse woorden zijn 
opgenomen. Een dorpsgemeenschap omvat nl. meer dan oude boertjes 
met een zwart-zijden petje op, oude boerinnen die in de kerk hun mede
gelovigen met een vervaarlijke poffer het zicht op het altaar benemen. 
Daarom hebben we ook melding gemaakt van termen betreffende de 
nieuwste landbouwtechnieken en levenswijzen zodra we het idee had
den dat die terminologie voldoende algemeen was. 
De jacht op het woord als expressiemiddel van de gemeenschap bracht 
vanzelf met zich mee, dat we braken met de alfabetische volgorde 
die wel rekening houdt met de schrijfwijze van het woord maar niet 
met de wereld waarin het klinkt. De volgorde waarin wij het materiaal 
bespreken, moet een weerspiegeling zijn van de organische eenheid 
waarin de boer zich als volledig mens bevindt. De diverse termen 
hebben we derhalve onder gebracht in drie grote betekenisvelden: het 
landschap, het werk, de gemeenschap. Volledigheid heeft ons hierbij 
slechts voor ogen gezweefd. Vele vogeltjes bleven buiten de netten. 
Het waren er zoveel èn daarbij zaten we misschien niet alle morgens 
vroeg genoeg op het vinkentouw. De lezer stelle ons echter niet in alle 
gevallen aansprakelijk. Als met betrekking tot het menselijk gemoed 
de woordvoorraad niet groot blijkt, bedenke hij dat hier een en ander 
ontbreekt omdat waarachtig niet alleen de Huisselingse boer zijn hart 
bij voorkeur in alle stilte laat spreken. Met als gevolg een leemte die 
gezien moet worden als een positief gegeven dat de psycholoog zal 
weten te waarderen. 

Uit het voorgaande volgt dat dit boek niet uitsluitend geschreven is 
voor de linguïst in de goede maar toch ietwat enge zin van het woord. 
Hij zal opmerken dat we wat weinig gedaan hebben aan de 'Huisse-
linguïstiek". Nergens werd de dialectklank systematisch met zijn Ger-
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maanse pendant vergeleken. De vormleer ontbreekt, de zinsleer even
eens. 
Evenmin hebben we bij het schrijven uitsluitend gedacht aan de dia-
lectoloog die er al zo lang over klaagt dat er nooit eens een monografie 
van een Noordbrabants dialect verschijnt. Wel koesteren we een stille 
hoop dat deze publikatie hem juist daarom welkom is. 
Ook hebben we niet alleen maar een dialect willen vastleggen dat bin
nenkort heel andere vormen zal vertonen. Neen. We hebebn tevens ge
probeerd de wereld te beschrijven die eraan beantwoordt, de wereld 
waartoe we zelf hebben behoord, die voor altijd een stempel op ons 
heeft gedrukt. En werkend aan dit boek hebben we, de Huisselingse 
dialectsprekers al zo ver vooruit dat we een typische landstaal spreken, 
voortdurend kunnen constateren hoezeer ook hun wereld aan het ver
anderen is. Wat ons verheugde. Het dialect dat we vastlegden bleek 
niet dood. De wereld van onze jeugd waarin we nog eenmaal zijn terug
gekeerd, wankelt niet maar regenereert. Als de lezer desondanks meent 
her en der in het boek tekenen van weemoed te bespeuren, vergist 
hij zich niet. Veel schoons, veel goeds moet worden achtergelaten, wil 
men een wereld bouwen die schoner, beter is. 
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EERSTE HOOFDSTUK/INLEIDING 

STAD EN LAND 

O V E R Z I C H T 

Huisseling, in het plaatsnamenregister van de Leidse Dialectatlas L103,1 

is een kerkdorp op de Maasklei in Oost-Noordbrabant. In de tongval 
van de streek zegt men Huusseling, bij nadere aanduiding Huusseling 
bé Rdwwestèjn: Huisseling bij Ravenstein. Aldus drukte zich reeds 
Ophovius uit: 'pastor in Hueselinge prope Ravesteijn'2. Voor het 
vestingstadje Ravenstein kunnen we verwijzen naar het Theatrum 
Urbium (1649) van Johan Blaeu: 'Ravestenium, ad sinistram Mosae 
ripam, Graviam inter et Megam positum'. Het is nog wat het in Blaeu's 
dagen was: een oppidulum. Het ligt aan de spoorweg Nijmegen—Den 
Bosch (Nimweege—Den Bós) waar deze de Maas (de Möös) kruist, 
verscholen achter hoog opgaand geboomte, veilig binnen de rimpelloze 
grachten, binnen de sinds lang geslechte wallen met de intact gebleven 
stadspoorten. Als een brokje geschiedenis ligt het langs de rivierdijk, 
een burchtje van burgers in een land van boeren, een agglomeraat van 
oude geveltjes en spitse rode daken, van hardstenen stoepen en met 
kinderkopjes geplaveide straatjes .Vanuit de drie stadspoorten voeren 
drie wegen naar een pleintje in het centrum: de Markt (de Mèrt). Het 
Paltshotel ziet erop uit. Van vroegere rijkdom getuigen enkele gevels 
van herenhuizen. De winkels zijn vrij talrijk maar bescheiden. Nog 
bescheidener zijn de arbeiderswoningen in de zijstraten, de Wal (de 
Wal) is de achterbuurt die langzamerhand wordt gesaneerd. Wie uit 
de verte nadert, ziet hoe het stadsbeeld wordt beheerst door het kruis 
van de Hollandse molen en de koepel van de Duitse barokkerk. 

De oppervlakte binnen de gracht bedraagt slechts enkele hectaren. 
Met een dikke duizend inwoners is het plaatsje propvol. Voor zover 
grotere steden als Den Bosch, Nijmegen en het staag groeiende Oss 
(ds) de klandizie nog niet hebben overgenomen, is Ravenstein ver
zorgingscentrum gebleven voor de dorpen in de omtrek 3. De affaire 
is echter beperkt van omvang. Ook het Maashaventje, terecht heel 
bescheiden de Löswal genoemd, is een oord van stilte. Van enige weder
opleving is sedert Wereldoorlog II slechts sprake buiten de stadsgracht. 
Daar zijn nieuwe woningen gebouwd en nieuwe industrieën gevestigd. 

Na eeuwen lang hoofdplaats te zijn geweest van het Land van Raven-
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stein, is het stadje thans bestuurscentrum van de Gemeente Ravenstein. 
Hiertoe behoren behalve de vroegere vesting de dorpen Overlangel en 
Neerlangel (Ooverlangel en Nérlangel) zuidelijk en noordelijk van de 
hoofdplaats langs de Maas, Neerloon (Loe:n) dat afkomstig uit het 
Benedenambt van Cuyk correspondeert met Overloon uit het bijpas
sende Bovenambt, Dieden (Die.te) uit het Gelderse afkomstig, Demen 
(Deerne), Deursen (Döörze), Dennenburg (Dénnenbörch), Keent (Kent), 
door de Maaskanalisatie afgesneden van Gèlderlant en in 1957 officieel 
bij Braabant gevoegd, Huisseling (Huusseling), en Herpen (Hèèrpe) dat 
met de bijbehorende gehuchten Aalsfoort (Tölster) en Koolwijk (de 
Koliek) het enige zandorp is. Het ligt op een diluviale hoogte dieper de 
provincie in en past psychologisch minder goed in de bestuurseenheid 
Ravenstein ca . De andere dorpen zijn alle op de lagere kleigronden 
gesitueerd, vlak langs de rivier, beneden en boven het stadje. 

D I A L E C T G R E N Z E N 

In Ravenstein en omgeving zijn direct enkele verschillen. Zo is er de 
tegenstelling boe.r-börger, landbewoner-stedeling. In het stadje vindt 
men de kèèjeschéjters, in de dorpen er omheen de boerre. Wie de 
taal spreekt van de plaats Huisseling die zich van Maas en stads
grachten af landinwaarts uitstrekt, hoort duidelijk hoezeer op de keien 
in Ravenstein anders wordt gepraat. De stedeling voelt zich meer en 
zal, om zich van de boeren uit de omgeving te onderscheiden, onbe
schaafd aandoende klanken als ie:, uu: en oe: vermijden en ook in 
andere gevallen een klank kiezen die dichter ligt bij het Algemeen 
Nederlandse equivalent. Daar komt nog bij dat Ravenstein altijd een 
veel wisselender bevolking heeft gehad: handelaar en winkelier zijn 
nu eenmaal minder gebonden aan de vaderlijke grond dan de boer. Men 
kan eigenlijk niet zeggen dat er zoiets bestaat als een klassiek Raven-
steins. In het stadje spreekt de ene groep het zus, de andere zo. Al 
is het Rdwwestèjns misschien niet zo veelslachtig als het Grajs 4, een 
homogene indruk maakt het allerminst. Moesten we het toch in een 
enkele trek schetsen, dan zouden we het karakteriseren als een Braabans 
dialect halverwege Huisseling en den Haag. De grondtrekken ervan 
komen met het Huusselings overeen zodat we het Ravensteins niet 
geheel onjuist een verbasterd Huisselings zouden kunnen noemen 5. 

Een andere taal dan het Huisselings horen we ook over de Maas in 
het meest nabije dorp Niftrik (Niftrik). Het dialect van dit plaatsje 
wijkt echter veel minder van het Huisselings af dan het Ravensteins. 
De klanken zijn vrijwel eender, de dialectgrens wordt in hoofdzaak 
gevormd door woordverschillen. Zo heet de maant daar de bén, een 
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dérke een dén, een mus een höwskrits. Zodra men echter iets dieper 
Gèlderlant intrekt, worden de verschillen groter. Het aan Niftrik 
grenzende Wychen (Wieche) 6 is al een heel ander dialect. Behalve dat 
er meer andere woorden zijn (een hèèneng bv. noemt men er grafi) 
hoort men er ook heel andere klanken. Tal van vocalen worden door 
Wiechese (Wychenaren) niet gediftongeerd: buuk ipv. böjk, drie.ve ipv. 
dréjve, etc. Strikt genomen valt de Maas niet samen met de dialect-
grens tussen het Brabants en Gelders. Niet nog in Niftrik, wel reeds 
in Wychen wordt het Oovermösses gehoord. Al valt ook Niftrik al 
enigszins buiten de cultuureenheid waartoe Huisseling behoort, door 
zijn taaiafwijkingen en zijn andere gewoonten. Doet in Huisseling de 
nieuwe knecht op het feest van Sint Matthias zijn intree op de boerderij, 
zijn collega in Niftrik doet dit op de eerste mei. 

Niet-gediftongeerde vocalen kan men ook aan de Brabantse zijde 
van de Maas beluisteren en wel in het Land van Cuyk dat in het 
zuiden grenst aan het Land van Ravenstein. De noordelijkste post van 
dit monoftongenterritorium is Velp (Vèlp), nog behorend tot het 
Ravensteins gebied, dat aan het begin van deze eeuw diftongeerde. De 
laatste jaren kan men echter waarnemen dat deze plaais oude ü en ï 
met monoftongen representeert. Onder invloed van dorpen in het 
Land van Cuyk 7. Dat men zich in de grensgebieden een dergelijk 
taalverschil duidelijk bewust is, spreekt van zelf. We geven hier een 
paar in Huisseling opgevangen sjibbolets: wie.t óp ten diek komt fööder 
on mitte huu.fkdr, kiekt em es kie.ke! In Esscharen (éstere) bij Grave 
(de Graaf) wordt de H. Machutus vereerd. Pelgrims brengen van deze 
bedevaartplaats voor de thuisblijvers wel en beschuut fan Mechuut 
mee. 

Nu resten ons nog twee afwijkende dialectgebieden: de Légge Mos-
kant en den Hèjkant. 

De Möskant noemt men de smalle kleistrook aan de Brabantse 
zijde langs de Maas. Benedenwaarts tot even voorbij Ravenstein spreekt 
men van den Högge Möskant, het kleigebied van daar tot Den Bosch 
heet de Légge Möskant. Tussen dit hoge en lage Maaskantterrein liep 
vroeger een slaperdijk, van de rivier bij Haren (Haare X Hööre) naar 
het hoge zanddorp Berchem (Berge). Deze dijk, aanvankelijk van belang 
voor de waterhuishouding, vormde eertijds de grens tussen het Land 
van Ravenstein en het Graafschap Megen (Méége). Wat er van de dijk 
nog rest, is een dialectgrens. De dialecten van de Hoge en de Lage 
Maaskant zijn niet zó verwant of de bevolking is zich een aantal 
afwijkingen helder bewust. In Lithoyen (Letöjje) gebruikt men bij het 
zichten geen pikhöök maar een bérhöök, het erf dat in Huisseling geen 
speciale naam heeft, heet er de wèèrf, het paard en de zeug hebben 
er niet gevölt en gebacht maar gevöllent en gebaggent. Ook vallen de 
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Lage Maaskanters op door de verwaarlozing van de R in woorden 
als èèt (aarde), èèpel (aardappelen), gèèt (gaarde) en pèèt (paarden) 8. 
Bovendien heeft het Lage Maaskants nog een aantal bijzonderheden 
gemeen met de Heikant. 

Onder den Hèjkant verstaat men in Huisseling de hoge zandgronden 
van het Brabantse diluvium, vooral voor zover deze grenzen aan het 
kleidal van de Maas. Deze grens tussen klei en zand is tevens leen 
karaktergrens. Hij loopt tussen de bijna aan elkaar liggende dorpen 
Huisseling en Herpen door. De Herpenaren zijn gemoedelijk, spraak
zaam en gastvrij. Zij houden van versieringen aan tuig en kar terwijl 
die van Huisseling stug en sober zijn. Rul tegenover bonkig, wat aarde 
èn aard betreft. Ook de uiterlijke wereld van de een is niet die van 
de ander. Aan de ene kant de fauna en flora van het zand^ aan de 
andere die van de klei. Berk, brem, den, hei, boekweit, spurrie daar, 
hier tarwe en de distel tussen die tarwe. De hagedis en de denappel 
die in Herpen eegeltès en kroot heten, hebben in Huisseling geen naam 
omdat ze daar niet voorkomen. Zelfs in de avifauna is er verschil: de 
reiger houdt zich aan de drassige weiden, de bonte kraai aan de droge 
akkers. Er is ook verschil in gebruiken. Huisseling viert het Sint 
Maartenfeest dat Herpen niet kent. Berchem, een ander zanddorp dat 
aan Huisseling grenst, kent nog een dodencultus die op de klei onbe
kend is. En wie van de Maasvlakte uit Herpen binnenrijdt, verwondert 
zich over de eerste boerderij de beste: het is er een van het Frankische 
langgeveltype. Op de klei vindt men alleen de Saksische hoeve. 

De dialectverschillen zijn eveneens opvallend. De Herpenaren zeggen 
zelf dat ze een andere 'tongslag' hebben. En dat klopt. Ze spreken 
meer voor in de mond, ze hebben de dentale R waar Huisseling en de 
andere kleidorpen de uvulare R realiseren 9. Herpen kent de stijgende 
diftong (jéns = eens), de dentaalloze diminutieven (hènje = handje, 
munje = mondje), klankafwijkingen als eej ipv. ee, oo ipv. do, ów 
ipv. oe etc. Het diluviale zand gebruikt ook andere woorden: tèsnuzzek 
ipv. zawdoek, kroe.zels ipv. stèkbééze, zéjchschuttel ipv. témmes 
(teems) teullaant ipv. böwlaant, tèrw ipv. wèjt, höchkar ipv. langkar, 
értkar ipv. korte kar, stuu.r ipv. rööj (schommel). En Berchem wijkt 
nog meer af. Daar hoort men zelfs blèèje, strèèje, baawe, höws en rujk 
ipv. blööje, strööje, bööwe, höws en ruch. Nog verder het zandgebied 

| in treft men meer en andere afwijkingen, zoals bv. de suizende R in 
| Oss en Zeeland (Zéttant) 1°. 
' De tongval van Huisseling vinden we geheel of nagenoeg geheel 

eender terug in de beide Langels, Demen, Dieden, Deursen, Dennen
burg en Neerloon. 
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SCHELDNAMEN VAN STADJES EN DORPEN 

Al typeert een diepe landelijke vrede heel de streek, er is toch wel 
sprake van enige rivaliteit. Zo is het niet allemaal lof wat neerregent 
op Ravenstein en omgeving: 

Amsterdam dè iz en stat, 
Rdwwestèjn dè iz en gat, 
Huusling iz ene wbtterpoel, 
Hèèrpe mar en schöjjerzboel. 

Wonen in Ravenstein op de kèèjer de Kèèjeschéjters, in Huisseling 
modderen de dikbille alias de kafsakke: 

De Huusselingse dikbille 
Wie:te nie wa se vrééte wille, 
Garstestrbj óf charstekaj, 
Door worre de Huusselingse Dikbille 
vèt af. 

In Neerloon, zo zegt men te Herpen, wordt de voorbijganger op 
straat niet eens behoorlijk gegroet, de bevolking is er nors en lomp, 
men zwijgt er als de Turken: 

In Loe:n woone de Turke, 
die slèope dè se snörke 
èn die der èjge waase 
mi snot èn aase. 

In Overlangel zwemmen de wötterratte, in Deursen schransen de Brééj-
vrééters, in Dennenburg zijn de Schóttelwaasers doende, in Demen 
gonzen de Wépse. In Dieden groeien de Jöwne (Ajuinen), in Herpen 
de Bönne (Bonen). De Herpenaren heten dan ook wel de Bönspél-
lers omdat ze van het bonen eten alsmaar diarree zouden hebben. In 
Berchem treft men de Knotte 11, in Schayk (Schajjek X Schojjek) de 
Moesstèmpels (Boerenkoolstronken). De Vèèrkes knorren te Haren, 
te Macharen {Machere) kraaien de Hööne. Het aloude stadje Megen 
herbergt precies als Ravenstein burgers die Kèèjeschéjters heten. Verder 
de Lage Maaskant in stinken in Oyen (pjje) de Bókke, wentelen zich 
te Lithoyen weer de Vèèrkes, zwemmen in Teefflen (Téfle) weer de 
Wötterratte. Lith (Lit) is het dorp van de Brökke, het best te vertalen 
met de Pummels. In Zeeland werden vroeger nogal veel srndwse 
(baarden) gedragen: 
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De Zéllantse Smowse 
die pisse in der köwse, 
die pisse in der schoe.n, 
de Zéllantse Smowse 
die wie:te nie wa se doe.n. 

HUISSELING 

Huisseling, ingesloten tussen Ravenstein, Neerloon, Herpen, Berchem 
en Deursen, telt( zonder de uitbreiding van het stadje in de vorm van 
een nieuwe woon- en industriewijk buiten de grachten na de jongste 
oorlog) ongeveer 500 inwoners. Bijna alle zijn boeren. Deze leven van 
een gemengd bedrijf dat in omvang varieert van 2 tot 20 ha. Er zijn 
veel keuterboeren en nagenoeg geen landarbeiders, geheel in overeen
stemming met de algemene opvatting dat men beter kleine heer kan 
zijn dan grote knecht. Bijna voor iedere boodschap moeten de inwoners 
naar Ravenstein. Daar is het Geméntehöws, daar bezoekt men de 
winkel, de herberg, de toneel- en vergaderzaal; daar viert men ook 
de kermis. Het enige gemeenschappelijke gebouw in Huisseling is de 
kerk, in het hart van het dorp. De boerderijen liggen bij voorkeur op 
hun eentje langs de verkeerswegen van Ravenstein naar Overlangel, 
Herpen en Deursen; langs de Maasdijk en vooral langs de stillere veld
wegen. Eens was het dorp een zelfstandige gemeente. Later werd het 
met Neerloon verenigd en vervolgens in 1923 door Ravenstein ge
annexeerd. De naam van het plaatsje werd vroeger op verschillende 
manieren gespeld: Husselingen, Huslingen, Hueselinge etc. De oudste 
ons bekende spelling is die uit het XII eeuwse Allodium Bernense: 
Husenigge 12. De etymologie is nog niet opgehelderd. Schutjes dacht 
niet alleen aan 'huisel' (kleine woning) maar ook aan het Deense 
'usseling' (arm, behoeftig) 13. Hermans gaat uit van de vorm Heusseling 
die hij terugbrengt tot Heussening: 'zijnde de ing of de beemd van 
Heussen'. Heussen zou dan een oude Hollandse eigennaam zijn 14. Tot 
nog toe echter is geen aannemelijke verklaring voorgesteld. Het geheim 
ligt verborgen in de geschiedenis van het dorp die nog slechts voor 
een zeer klein deel zal kunnen worden achterhaald uit ongeordende 
archiefstukken, uit de vondsten van de oudheidkundige of uit de ge
heimtaal van het bodempatroon. 

DE I N D E L I N G VAN HET LAND 

Het Land van Ravenstein waartoe Huisseling van het begin af heeft 
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behoord 15, was in twee bestuurshelften verdeeld: de Maaskant (Raven-
stein, Huisseling, Herpen, Schayck, Velp, Reek, in de volksmond de 
Réék, de beide Langels, Demen, Deursen) en de Heikant met Uden 
(Uujje), Boekei (Boekkeï) en Volkel (Volker). Van de Maaskant 
vormden de zgn. 'Vijf dorpen' een apart gedeelte: Maasland, bestaande 
uit Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen en Neerlangel. Het Land 
grensde in het zuiden aan het Land van Cuyk en aan de Peel (de Pie:l), 
in het westen aan de Bossche Meierij, in het noorden aan het Graaf
schap Megen, in het oosten, met de Maas als grens, aan het Hertogdom 
Gelre. Op het kasteel in de hoofdplaats Ravenstein zetelde de drost 
als vertegenwoordiger van de Heer die in een van zijn grotere steden 
in Duitsland placht te resideren. In de rentmeesterij beheerde de rent
meester de belastingen die door Maaskant en Heikant fifty-fifty werden 
opgebracht. De Rechtbank van Ravenstein had criminele jurisdictie 
over het gehele Land, echter zo dat het dorp waar de beschuldigde 
vandaan kwam, recht had op twee schepenen in de Bank. Bij appel 
werd de zaak naar het Hof verwezen dat zetelde in de Duitse resi
dentie. Een doodvonnis werd eerst voltrokken na approbatie van de 
Heer. Terechtstellingen vonden plaats op de Galgenberg te Velp. Voor 
civiele zaken waren er meer rechtbanken door het Land verspreid. De 
Heer verscheen slechts bij hoge uitzondering in Ravenstein. Meestal 
gold het dan een statiebezoek waarbij de nieuwe vorst werd ingehuldigd. 
Bij zo'n gelegenheid werden de gebruikers van leenroerige goederen 
schriftelijk 'ingeladen' om als vazal op de brug over de slotgracht te 
verschijnen ten einde de eed van hou en trouw af te leggen, en het 
leen voor de nieuwe Heer te verheffen. Bij overlijden van de leen-
drager moest de erfgenaam het leenverhef doen voor de drost die 
tevens 'stadhouder' was van de Ravensteinse Leenkamer. 

D E G E S C H I E D E N I S V A N H E T L A N D 

Op het eind van de XII eeuw is Hendrik van Cuyk de Heer van het 
Land dat dan nog Land van Herpen heet. In Herpen staat zijn burcht. 
Omtrent 1190 draagt Hendrik zijn Heerlijkheid op aan de hertog van 
Brabant die ze hem teruggeeft in leen. Alard van Herpen onderscheidt 
zich aan de zijde van de Brabanders in 1288 in de vermaarde slag 
van Woeringen 16. In de XIV eeuw komt het Land aan het Huis van 
Valkenburg. Het is Walraven of Raven van Valkenburg die bij brief 
van 25 jan. 1349 aan de inwoners van Huisseling de gemeentegronden 
verkoopt, met het recht deze in particuliere erven te verdelen 17 . Raven 
geniet echter meer bekendheid door de overplaatsing van het kasteel 
van Herpen naar een plek op de Maasoever in het dorp Neerlangel. 
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beiden met een dochter uit het Huis van Kleef gehuwd, niet al te veel 
risico willen lopen en daarom overeenkomen de erflanden voorlopig 
samen te besturen. Dit draait voor het Land van Ravenstein uit op 
een protestants bewind. De beide rivalen verdragen elkaar aanvankelijk 
zo goed dat besloten wordt met één slag een einde te maken aan alle 
onderlinge animositeit. Wolfgang Willem zal een Keurbrandenburgse 
prinses trouwen. Hij reist daarvoor ook speciaal naar Berlijn. Aan de 
verzoeningsdis schuimt de wijn echter over de randen van de roemer. 
Van de Wolfgang Willem is nog slechts de Wolfgang gewonnen, niet 
de Willem. Na de zoveelste heildronk ontstaat ruzie. De twist loopt zo 
hevig op dat er tussen de gerechten een oorveeg valt, een Branden-
burgse. Deze komt zo gevoelig aan dat Wolfgang Willem per eerste 
gelegenheid de stad verlaat om zich te Kleef in diepe afzondering te 
begeven. Uit die broeiende stilte wordt de bliksemslag geboren: Neuburg 
huwt een . . . Beierse prinses! Bovendien zweert hij in Dusseldorp het 
protestantisme openlijk af om het oude geloof weer met warmte aan 
te hangen. De bekering zou te danken zijn geweest aan de aandachtige 
lezing van Canisius' Summa Doctrinae Christianae. Dezelfde bron ver
meldt dat naar aanleiding hiervan Jacobus I van Engeland het vol
gende gesprek had met de gezant van Neuburg: 

'Door wie heeft zich Uw meester laten overreden?" 
'Door Canisius, Sire.' 
En de koning valt dan nijdig uit: 
'Vervloekt zij de dulle hond die Uw meester gebeten heeft!'21. 
Hiermee is dan tevens de ernst van het geschil getekend. Als de erf

landen het toneel worden van de strijd die nu tussen de beide possiden-
ten ontbrandt, trekt de kruitdamp over heel Europa. Spinola steunt 
Neuburg, prins Maurits Brandenburg. Voor Ravenstein betekent dit een 
herhaaldelijke aanwezigheid van Staatse troepen. Deze trekken niet af 
als in 1619 Jan Sigismund overlijdt. Vooral onder diens zoon en 
opvolger heeft het vestingstadje het zwaar te verduren. In 1621 wordt 
het flink versterkt, tot grote ontsteltenis van de bevolking o.a. met 
de bouwstoffen van de Huisselingse dorpskerk op de Schafdries die 
hiervoor wordt gesloopt. Een predikant en een protestantse school
meester vestigen zich binnen de poorten. In 1627 nemen de hervormden 
de katholieke parochiekerk in bezit en deze overname gaat met enige 
beeldbreuk gepaard. Het heiligdom wordt eerst terug gegeven als Neu
burg dreigt met represailles in het gebied dat hij beheerst. Temidden 
van al deze onrust slaat de landdrost zijn slag. Hij schendt de privileges 
van het volk en dispenseert tegen zekere bedragen in huwelijksbelet-
selen. Boeren en burgers in den Lande nemen staartsterren waar en 
voorspellen het einde van de wereld. Gelukkig iets te vroeg. Reeds 
meerdere verdragen zijn gesloten, zonder veel effect. Tot eindelijk het 
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verdrag van Dusseldorp tot stand komt, in 1629. Een belangrijk jaar
tal in de geschiedenis van Ravenstein dat krachtens dit verdrag toevalt 
aan de katholieke Neuburg. In 1631 wordt het vestingstadje weer 
ontmanteld. 

Wolfgang Willem van Neuburg is een vroom vorst. De landzaten 
schenken hem een 'don gratuit' van 9000 rijksdaalders. De oude land
kaart, waarborg van rust en recht, wordt in Dusseldorp bevestigd en in 
folio gebonden: in rood leder, met glanzend goud op de snede en met 
zijden koorden en linten geornamenteerd. Wolfgang Willem neemt daar 
echter geen genoegen mee en verlangt dat de oude rechten en vrijheden 
gebonden zullen worden in zwart sameet. Wat een voorziening eist van 
twaalf gulden en tien stuiver! 

De weldaad van de vrede brengt echter weer in herinnering wat in 
de woelingen van het krijgsbedrijf zolang vergeten was: de cura ani-
marum in het Land van Ravenstein komt niet den Bosch toe maar 
Luik! De Heerlijkheid is per vergissing in de Bulla Limitum terecht 
gekomen. Ze is een zonneleen dat enkel de keizer boven zich heeft, 
en dus geen verplichtingen aan de hertog van Brabant. Wanneer het 
nu kerkelijk bij den Bosch wordt getrokken, zou de watertandende 
Republiek ook wel eens wereldlijke consequenties kunnen trekken. En 
het opeisen: omdat het een deel zou zijn van de Meierij. Bisschop 
Ophovius koestert hieromtrent zijn eigen gedachten. Hij heeft in 1631 
nog niet vernomen dat de Staatse troepen uit Ravenstein zijn opge
broken of hij reist onmiddellijk naar het vestingstadje, boordevol 
plannen voor de katholieke enclave vanwaaruit hij een groot deel van 
zijn godsdienstig zo geknechte diocees zal kunnen bedienen. Hij twijfelt 
er niet aan of de 'dominus directus' van de Heerlijkheid is de hertog 
van Brabant. En houdt vast aan zijn jurisdictie. Maar Wolfgang Willem 
- door Ophovius zelf 'bonus ille princeps genoemd - wil van geen 
toegeven weten, zelfs niet 'si jam per Catholicum Principem afflictissimo 
Episcopo afflictio adderetur' 22 . De bevolking erkent evenwel de bis
schop van Den Bosch en stroomt in 1631 de prelaat juichend tegemoet. 
Met vliegend vaandel en slaande trom zet het St. Jansgilde zijn inkomst 
luister bij. Over gracht en wallen daveren saluutschoten. Ook de 
protestantse drossaart deelt volgens Schutjes in de algemene vreugde. 
Wel wordt de bisschop in de weg getreden door de commissaris van 
de Landheer, maar hij trotseert diens verzet, laat de klokken luiden, 
houdt voor de samen gestroomde gelovigen een toespraak en dient 
hun het Vormsel toe. Bij zijn vertrek schenkt hij de 25 protestantse 
huisgezinnen een ton bier. Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid 
dat de Staten het Land met het oog op de nieuwe kerkregeling als een 
deel van de Meierij zullen beschouwen, splitst Ophovius in 1634 de 
Landen van Ravenstein en Megen af van het dekenaat Oss en verheft 
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ze tot een apart Dekenaat van Ravenstein. Bonus ille princeps houdt 
echter voet bij stuk en maakt zijn zaak aanhangig in Rome, dat volgens 
Coppens evenwel van mening is dat 'in controversia quae vertitur inter 
serenissium Principem Neoburgi et R. P. D. Episcopum Buscoducensem 
super oppido Ravenstein nihil esse innovandum'23. Maar nog in 
dezelfde eeuw wordt door de H. Stoel de Heerlijkheid teruggebracht 
onder jurisdictie van het bisdom Luik. 

In 1647 aanvaardt paltsgraaf Philips Willem van Neuburg het bestuur 
over het Land. Hij vindt het stadje door Staatse troepen bezet en 
duchtig met bolwerken en contrescarpen versterkt. Eerst in 1672 
trekken de Staatsen onder druk van Franse troepen af en voor de 
zoveelste maal wordt Ravenstein ontmanteld. In 1690 volgt Jan Willem 
op nadat zijn vader de keurvorstelijke waardigheid heeft verworven. 
Jan Willem is een vorst die zich aan de schone kunsten veel laat 
gelegen liggen. Voor deze keurvorst van de Palts wordt op de markt 
in Dusseldorp een ruiterstandbeeld opgericht waar als kind de ironische 
Heinrich Heine tegenop zal kijken. Het is deze Landsheer die de dichter 
nog zal inspireren tot de volgende verzuchting: 'Damals waren die 
Fürsten noch keine geplagte Leute, wie jetzt, und die Krone war ihnen 
am Kopfe festgewachsen und des Nachts zogen sie noch eine Schlaf-
mütze darüber und schliefen ruhig, und ruhig zu ihren Füszen schliefen 
die Völker' 24. 

De laatste Heer uit het Huis Neuburg is Karel Philips. Tijdens zijn 
bewind wordt in Ravenstein de oude uit de slotkapel gegroeide 
parochiekerk vervangen door de thans nog bestaande koepelkerk in 
Duitse barokstijl. De bouw wordt bekostigd uit de fondsen die in een 
recordtempo bijeen zijn gebracht uit de baten van een hiervoor in 
het leven geroepen loterij. In 1735 wordt de nieuwe kerk ingezegend 
door de wijbisschop van Luik. De loterij blijft echter haar baten 
afwerpen en wel in die mate dat mede op instigatie van de laatste 
Heer van Ravenstein, Karel Theodoor van Sultzbach, gehuwd met een 
kleindochter van Karel Philips, in 1752 in Ravenstein een Latijnse 
School kan worden gesticht: het Gymnasium Aloysianum. De keurvorst 
daagt er het onderwijs op aan de jezuieten. Na een kortstondige opbloei 
komt de school echter spoedig tot verval wanneer in 1773 de Sociëteit 
van Jesus wordt gesupprimeerd. Dan worden er in de gebieden van 
de keurvorst, waar vele jezuieten met het onderwijs zijn belast, congre
gaties opgericht van wereldlijke priesters die aanvankelijk enkel ex-
jezuieten opnemen, later echter ook seculiere geestelijken. Het is de 
Heer die in 1779 een huishoudelijk reglement voor genoemde congre
gaties invoert. Als Karel Theodoor in 1792 in Dusseldorp luisterrijk 
zijn vijftigjarig regeringsjubileum viert, pakken zich de wolken van 
de revolutie al aan de feesthemel samen. Wanneer kort daarop de 
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Fransen ook de Heerlijkheid binnenvallen, worden kleine maar eeuwen
lang bewaakte en geëerbiedigde grenzen uitgewist. Het land van Raven-
stein wordt door Frankrijk aan de Bataafse Republiek gecedeerd en 
tenslotte ingelijfd bij dat Departement welks naam reeds eeuwen bij 
de Heren van Ravenstein was gevreesd: Brabant! 

Mèt de grenzen van het oude wereldlijke gezag begeven het ook 
die van de oude kerkelijke indeling. Bij het Concordaat van 1801 wordt 
het bisdom Luik opgeheven. Alvorens bij Den Bosch definitief te 
worden geïncorporeerd, blijft het Land nog ongeveer een halve eeuw 
apart geadministreerd. In die overgangsperiode worden de priester
studenten, voordien gevormd op het Luikse seminarie, voor hun ambt 
opgeleid aan het 'tweemansseminarie in het dorp Huisseling dat zich 
potsierlijkerwijze hogeschool placht te noemen' 25. Mogelijk stamt het 
woord megister = leraar dat we nog uit de mond van een zeer oude 
boer hebben opgetekend, uit deze periode. Het kan echter ook ontleend 
zijn aan de terminologie van de studenten aan de Latijnse School in 
Ravenstein, die voor een deel ook bij Huisselingse boeren in de kost 
waren. Het volk noemde ze de Franse mesjeus. 

INVLOED VAN HET DUITS 

Na het overzicht van de geschiedenis waaruit gebleken is dat het Land 
eeuwen lang door Duitse heren is bestuurd, is de vraag gewettigd of 
het dialect van Huisseling niet de invloed heeft ondergaan van de 
taal die gesproken werd in de Duitse bestuurscentra. Het antwoord 
moet luiden: niet of nauwelijks. Voor 's Lands ingezetenen was Dussel-
dorp een papieren wereld waarmee men heel wat minder te maken 
had dan met Den Haach tegenwoordig. Het Huisselings is dan ook 
gebleven wat het was: een Brabants dialect. Daarvan wordt het klank
karakter sterk gekleurd door een umlaut die niet Duits is maar streek
eigen. Ook wat de woordenschat betreft, dient de expansioloog voor
zichtig te zijn. Slechts zeer weinig woorden lijken op het Duitse equi
valent: overeenkomst vonden we bv. in de volgende gevallen: 

afsétte 
baktaant 
damdörser 
damper 
dikkop 
durslach 
gewisse 
hinkelman 

absetzen 
Backenzahn 
Dampfpflug 
Dampfer 
Dickkopf 
Durchschlag 
Gewissen 
Henkelmann 

hörke 
slim 
spiertse 
stèchele 
getiekkert 
stölpert 
vlot 
wies 

horchen 
schlimm 
spirzen 
stacheln 
tigern 
stolpern 
Flott 
bis 
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kwééke quaken sjierpe zirpen 
kemasse Gamaschen 
mark Marke 
slieps Schüps 

Doen deze Huisselingse woorden aan het Duits denken, dan wil dat 
nog niet zeggen dat ze aan het Duits ontleend zijn. Waar anderen van 
kanselarij-invloed reppen, zouden wij liever van oerverwantschap willen 
spreken. Voor meer zekerheid zouden de tussenliggende streektalen 
op de onderhavige woorden nauwkeurig onderzocht dienen te worden. 
Mocht uit dat onderzoek onverhoopt blijken dat met de Duitse decreten 
ook een enkel Duits woord is meegekomen, dan heeft die import op 
de eigen kleur van het Huisselings dialect geen invloed uitgeoefend. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

KLANK EN SYSTEEM 

D E K L A N K 

Nog niet zo lang geleden is in een dissertatie verklaard dat in de 
lexicologie 'wel het meest typische onderdeel van het gehele taalbezit ge
legen is ' 1 . Wordt echter met een bewering als deze de typische dialect
klank niet tekort gedaan? Er zijn in ieder geval ook andere uitspraken. 
Zo zegt J. te Winkel: 'Menigeen, met zijn eigen dialect volkomen ver
trouwd en ook niet onbekend met de tongvallen der nabijgelegen 
streken, zal misschien in den waan verkeeren, dat de woordenschat en 
vooral de schat van opmerkelijke spreekwijzen eener streek het best 
in staat zijn een dialect te kenmerken. Niets is minder waar' 2 . Dan 
is er nog de eerste stelling uit het proefschrift van W. van Schothorst: 
'Voor de vaststelling der grenzen van een dialect levert de klankleer 
ons meer betrouwbare gegevens dan de woordenschat' 3. 

In ieder geval zijn we er niet van overtuigd dat de woordenschat 
een typischer onderdeel uit ons taalbezit zou zijn dan de klankschat. 
Juist in deze tijd, nu zich de streektaal meer en meer gaat aanpassen 
aan de nationale taal, zijn er duizenden en duizenden die van hun 
dialect het ene woord na het andere, wending na wending laten 
schieten. Toch is hun Algemeen Nederlands zodanig dat nog duidelijk 
gehoord kan worden uit welke dialecthoek ze afkomstig zijn, al hebben 
ze nog zoveel door het algemene vervangen. Het zijn niet de woorden 
en wendingen die deze sprekers verraden, het is de klank die dat doet. 

In een dialectgemeenschap is het niet erg als men typische dialect
woorden niet meer gebruikt. Wie in Huisseling kómmeschappe 4 zegt 
ipv. bótschappe doen, spreekt de taal van zijn grootmoeder en stelt 
zich als een zonderling juist buiten de dialectgemeenschap. Wee degene 
echter die typische dialectklanken moderniseert! Wie neeve zegt en 
niet zoals gebruikelijk is nééve, komt in conflict. Naast is nog ge
vaarlijker, maar wie erop toeziet dit vreemde woord de klank te geven 
die het volgens de wetten van het dialect toekomt en nöst zegt, ont
springt de dans. Hij is slechts een van de vele onzekeren die de dialect
gemeenschap tegenwoordig kent. De regel van de klinkerverkorting 
weet de spreker in ieder geval nog toe te passen. 

Hiermee willen we niet zeggen dat de klank géén probleem vormt. 

. 33 
Woord en wereld van de boer 3 



Dat zou ook niet te verwachten zijn omdat een dialect in zijn eigenheid 
minder over woorden dan over klanken beschikt, die de landstaal niet 
kent. Nemen we bv. uit het A.N. een woord als koning. De oudste 
boeren in Huisseling spreken het uit als kunneng, minder oude zeggen 
kónneng, de massa echter rept van kooneng. Iedereen heeft desondanks 
in zijn eigen groep de juiste uitspraak. Fout is echter degene die 
koonegin zegt want het gekroonde staatshoofd moet zich nog steeds 
houden aan de grondwet van de klinkerverkorting: kónnegin. 

Ook bij het onderscheiden van verschillende dialecten speelt de 
klank een belangrijke rol. Althans wat de tongvallen in de omgeving 
van Ravenstein betreft, moet worden geconstateerd dat het bij een 
nagenoeg gelijke woordenschat in hoofdzaak klankverschillen zijn die 
de dialectgrens vormen. Voor sneeuw heeft het stadje Ravenstein 
sniw, het aangrenzende, boerse Huisseling snow, het daarop volgende 
zanddorp Herpen snjöw. De Herpenaar zegt pért (paard) en ków (koe), 
de boer uit Huisseling pèrt en koe. De woorden zijn in beide dorpen 
eender, toch grazen er de dieren aan weerszijden van een dialectgrens. 
En hoe verder men gaat, hoe groter de klankverschillen worden. In 
Huisseling bagge (biggen), in Berchem bawge. In Huisseling kèrre 
(karnen), in Oss kdrze. 

Hier komt nog bij dat de klank het woord maakt tot wat het is: 
symbool van een brok werkelijkheid, taaifragment met een bepaalde 
betekenis. Wie zich in de klinker vergist, vergist zich in het woord, 
in de zaak die erdoor wordt aangeduid. Rot is nu eenmaal iets anders 
dan roet, ruit of rat. En doet een kleine klankafwijking in het A.N. 
misschien weinig ter zake, in een dialect als dat van Huisseling is ze 
functioneel nog al te vaak belast: zo = zo, zó = zou; rot ~ rot, rot = 
rood; zón = zon, zon = zouden, zon = zo een; wan = wan, wan = 
wat een; dief = dief, die.f = dieven. 

Om niet schromelijk onvolledig te blijven, geven we in deze mono
grafie van ieder woord mèt de betekenis ook de uitspraak. Voor de 
klankbeschrijving gebruiken we een eigen spelling. De gebruikelijke 
transcriptiesystemen hebben alle hun verdienste. Deze is echter van 
fonetische aard. Onze klankbeschrijving is evenwel fonologisch. Ons 
interesseren klankbijzonderheden enkel inzover ze van belang zijn voor 
de woordbetekenis. Van de moderne hulpmiddelen der experimentele 
fonetica is dan ook geen gebruik gemaakt. Met opzet zijn we een stap 
terug gegaan van de oscillograaf naar het menselijk oor dat uiteraard 
scherp genoeg is om ter zake doende klanknuancen bewust te maken. 
Is voor een goed verstaander niet reeds een half oor voldoende? De 
bestaande transcriptiesystemen geven voor ons doel in ieder geval te 
veel fonetische exactheid en te weinig fonologische doorzichtigheid. 
Bovendien maken ze van een dialectstudie te zeer een gesloten boek 
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voor de niet-vakman. Dit is een nadeel dat voor ons persoonlijk 
bijzonder zwaar weegt omdat we, schrijvend aan dit boek, de levende 
gemeenschap die als inspiratiebron fungeerde, niet wilden verloochenen. 

Het fonologisch standpunt heeft niet alleen de spelling van de 
dialectklank bepaald. Ook de bouw van de klankleer is erdoor ge
tekend. In ieder kapitteltje gaan we uit van de dialectklank, het Ger
maans blijft als hulpmiddel op de achtergrond. En zo hoort het ook, 
want dit hoofdstuk is de klankleer van een taal die nog gesproken 
wordt5. Eerste en enig voorwerp van deze en volgende beschou
wingen zijn geluiden die we zelf hebben beluisterd en die we gerang
schikt hebben naar de onderbewuste orde waarin de dialectspreker ze 
nog voorradig heeft en hanteert. 

HET SYSTEEM 

De klinkers van het Huisselingse dialect zijn onder te brengen in twee 
hoofdgroepen: de lange en de korte. Volgens het oordeel van andere 
onderzoekers zijn de termen lang en kort verouderd en zou men meer 
in overeenstemming met nieuwere bevindingen moeten spreken van vrij 
en gedekt, ongedekt en gedekt, zwak gesneden en scherp gesneden. 
Het verschil immers tussen de ene en de andere groep klinkers zou 
niet veroorzaakt worden door de lengte van de vocalen zelf maar door 
de wijze waarop de volgende medeklinker aansluit. Voor het A.N. 
wordt dan gewezen op de ie, oe, en uu. Deze klinkers zouden zich 
naar het taalgevoel niet los gemaakt hebben van de zgn. lange vocalen, 
terwijl ze toch officieel als zgn. korte vocalen bekend staan. De duur 
van de klinkers, tenslotte, zou fonologisch niet meer ter zake doen ü. 

We geloven stellig dat aan deze uitspraken de nodige experimenten 
zijn voorafgegaan. Toch nemen we de nieuwere terminologie niet 
over. Ons houdend aan de natuurlijke waarneming waarbij we alleen 
het oor te luisteren leggen, onderscheiden we enkel een verschil van 
lang en kort. In feite is het misschien iets anders maar dat doet er in 
ons geval weinig toe want het verschil openbaart zich nu eenmaal als 
een kwantiteitsverschil. En dat is in het Huisselings wel degelijk func
tioneel belast: brie.f = brieven, brief = brief; moe.t = dapperheid, 
moet = moeder; huu.j = hoeden (znw.), huuj = (ik) hoed. 

Zo kunnen we zeggen dat in het Huisselings tegenover iedere lange 
klinker een korte staat, en wel zo dat men van twee groepen fonemen 
moet spreken. Bij schematische voorstelling levert dit het volgende 
structuurbeeld op: 
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lang kort 

èè aa è a 
éé öö öb é b' ö 
ee eu oo i u ó 
ie. uu. oe. ie uu oe 

Deze structuur vinden we bv. in de volgende woorden: 

dèèl = (ik) deel 
déél = dorsvloer 
steek = steek 
die.f = dieven (znw.) 

dèl = vod 
dél = gedeelte 
stik = steil 
dief = dief (znw.) 

lööjer = klokkenluider 
peuter = pootboom 
huu.j = hoeden (znw.) 

löjjer = luier (comp.) 
putter = distelvink 
huuj = (ik) hoed 

maach — maag 
rbbme = ramen (znw.) 
zooch = zoog 
moe.t = moed 

mach = mag 
rbmme = melk 
zóc/i = zeug 
moef = moeder 

Wat bijzonder sterk spreekt uit de paradigma's is de eenheid van klank
kwaliteit. Het verschil tussen beide groepen bestaat slechts uit een 
afwijking in kwantiteit. Iedere lange klinker heeft naast zich een korte 
van dezelfde kwaliteit. Voor de aanduiding van de lange waarden 
kunnen we dan ook volstaan met het teken van de korte dat dan ofwel 
wordt verdubbeld (è-èè) ofwel wordt voorzien van een lengteteken 
(uu-uu.) 7. 

Met betrekking tot de ee-lijn (in het paradigma de tweede rij van 
onderen) moeten we echter opmerken dat er sprake is van een tran-
scriptieve anomalie: naast de i, u en ó staat geen ii, uu en óó. Het 
systeem is hier opgeofferd aan de leesbaarheid. De lange waarde van 
de i wordt met ee aangegeven, precies zoals in het A.N. Zo komt tevens 
het e-teken vrij voor de onduidelijke klinker. We hebben ook het 
wu-teken gespaard voor de ge-umlautiseerde oe-klanken door de lange 
waarde van u aan te duiden met eu. Wederom zoals in het A.N. De 
lange waarde van ó kan inderdaad met óó worden aangegeven. We 
schrijven evenwel oo omdat voor de hele ee-lijn geldt dat bij de korte 
en de lange waarden de eenheid van klankkwaliteit een tikkeltje minder 
duidelijk is dan op de andere lijnen. Genoemde discrepantie is echter 
zo minimaal dat we ze zelf niet hebben kunnen beluisteren. Volgens 
onze oren bestaat er ook op de ee-lijn kwalitatieve identiteit tussen 
lang en kort. We zouden dan ook hier symboolverdubbeling hebben 
toegepast (of simpel een lengteteken hebben aangebracht) om de lange 
vocalen aan te duiden, als we daardoor niet anderszins in moeilijkheden 
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waren gekomen. Daarom hebben we de transcriptieve anomalie maar 
aanvaard, des te gereder overigens omdat ze onze transcriptie dichter bij 
de gebruikelijke spelling brengt. En ook omdat ze recht doet aan het 
fonetisch zo geoefende oor van dr. L. Kaiser te Amsterdam die voor 
ons de lichte onregelmatigheid op de ee-lijn signaleerde. 

D E V A R I A N T E N 

Bovenstaand schema geeft slechts het grondplan van de klinkers. Er 
zijn tal van fonetische realisaties die ervan afwijken. Deze gaan even
wel het kader van onze bespreking te buiten. Wel dient hier even 
gewezen te worden op een aantal varianten die fonologisch van 
belang zijn. 

A) aa, a, öö, ö en ó 

Een kwalitatieve afwijking constateren we in het verschijnsel van 
sterker gespannenheid bij de meer naar achteren gelegen klinkers uit 
de derde verticale rij van het structuurschema: ó, ö, a en oö, aa. 
Behalve een grotere gespannenheid hebben deze varianten een vleugje 
over zich dat aan een begin van umlaut doet denken. Op het Fysio
logisch Laboratorium te Amsterdam kon niet worden achterhaald waar
door de afwijkende klinkers zich precies van de normale vocalen 
onderscheiden. Het verschil valt niettemin duidelijk met het blote oor 
waar te nemen. We geven het aan met een rechte letter in een cursief 
gezette omgeving: zon = zon, zon = zouden, mol = mol, mol = 
maal, keer, wan = wan, wan = wat een, room <= raam, röèt = raad 
of raat, aat = altijd, aaf = at. Het verschijnsel is gebonden aan de 
medeklinker die volgt. Men vindt het slechts voor j , 1, n, s, t, z. Wat 
niet verhindert dat de afwijking in een beperkt aantal gevallen be
tekenisverschil veroorzaakt. Maar ook zonder dat is ze belangrijk 
omdat ze de klankkleur van het dialect sterk beïnvloedt. Wie de 
varianten verwaarloost, vergrijpt zich aan de plaatselijke manier van 
spreken. Vandaar dat we in de irrelevante zogoed als in de relevante 
gevallen de lezer met een onderscheidingsteken op de klankonregel-
matigheid attenderen. 

De varianten aa, a, oo, o en ó beschouwen we als fonemen. Het 
fonematisch karakter van de ö, ó en a blijkt duidelijk omdat ze tegen
over ö, ó en a in meerdere woordparen een betekenisdifferenciërende 
l'unctie hebben. Wat aa-aa betreft, vonden we slechts één woordpaar 
waarvan de onderhavige klinker aldus was belast. En bij de öö-öö 
leverde het zoeken zelfs niet één voorbeeld op. Volgens de strenge 
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fonologische observantie (een foneem is drager van betekenis!) zouden 
we dus de öö niet tot de fonemen mogen rekenen. En zelfs de aa niet 
volgens Van Ginneken waar hij zegt: 'De phonologische waarde van 
een phonetisch verschil wordt uit inductie bewezen door een rijtje 
van tien parallelle lexicale woorden met slechts één phoneemverschil 
en een daarop berustend verschil van beteekenis.' (O.Tn. II, 322). 
De auteur houdt echter de mogelijkheid open dat er ook dan van een 
foneem sprake kan zijn, als er géén reeks-van-tien kan worden opge
steld: 'Pro phoneem geldt dan . . . deze proef: spreek een woord opzet
telijk met deze fout uit en zie hoe de taalgemeenschap daarop reageert. 
Als ze nu zeggen: dat is zoo niet onze taal: of zeggen, dat is een ander 
dialect of zeggen: dat is fout of: dat moet je afleeren, of als ze boos 
worden, dan is het een phonologische tegenstelling . . .' (O.Tn. II, 333). 
Ook Van Wijk acht de betekenisdifferenciërende functie niet nood
zakelijk. Sprekend over de tegenstellingen leeg-laag, naar-raar en dich-
ter-dichten, zegt hij: 'Men neemt wel eens aan dat zulke woordparen 
moeten bestaan om de opvatting van twee klanken als phoneem te 
wettigen. Met Daniel Jones houd ik dit niet voor nodig.' (N.Tg. XXX, 
325). Zo meent eveneens De Boer dat het objectieve bewijs van de 
oppositiereeks niet geleverd hoeft te worden: 'Primair is dus het taai-
gevoel van de leden der taalgemeenschap. Dat taalgevoel maakt uit 
wat een phoneem is. Is het phoneem eenmaal geconstateerd, dan volgt 
daaruit dat het een differenciërende functie kan hebben, maar niet 
altijd heeft.' (Hindeloopen, 29). 

Dit bij wijze van inleiding op onze mening dat een foneem een taal
element is dat betekenis draagt of kan dragen. Nemen we bv. de aa. 
Momenteel is er maar één oppositie: aat (altijd) - aai (at). Vroeger 
woonde er in het dorp echter een zekere Van Paasen die Paase 
genoemd werd. Zo was er in zijn dagen nog een oppositie: paase 
(passen) - Paase (Van Paasen). Met de man verdween de tegenstellng 
uit het dialect. Nemen we nu echter de do en de oö. Een woordpaar 
als boven bedoeld is niet te vinden. Maar daarom is de öö nog geen 
extra-fonologische bijzonderheid van deze of gene. Zeker niet. Het is 
een bijzonderheid van iedereen, de dialectgemeenschap beschikt erover 
als over uitstaand kapitaal dat ieder moment kan worden opgevraagd. 
Een nieuwe bewoner, een nieuw landbouwwerktuig, een nieuwe mode, 
en het woordpaar kan ontstaan. Hoe de öö dan genoemd? Een sluime
rend foneem? Een reservefoneem? In ieder geval foneem. 

B) ie:, uu: en oe: 

Tenslotte is er nog een kwalitatieve afwijking in de onderste horizon
tale rij van het schema. Ze betreft de ie-, uu- en oe-klanken. Deze 
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komen niet slechts zoals de andere vocalen in het lang en het kort 
voor, maar vertonen nog een derde groep klinkers die abnormaal zijn 
van lengte en bovendien onzuiver van klank. Ze eindigen, zoals op 
eerder genoemd laboratorium bleek, met een onduidelijke naslag van 
behoorlijke sterkte 8 . Deze varianten duiden we aan met een dubbele 
punt achter het symbool voor de grondklank: ie: uu: oe:. Klankhistorisch 
vertegenwoordigen deze uit het lid gerekte ie, uu en oe meestal Germ. 
ai en au 9. Ze komen dus in vele woorden voor. Met de vorige 
varianten geven ze het Huisselings een typisch klankkarakter. Voor r 
evenwel worden deze buitenissige vocalen vaak zover in de richting van 
ie., uu. en oe. gerealiseerd dat ook de geoefende dialectspreker nauwe
lijks enig verschil kan beluisteren. Om vast te stellen of voor r sprake 
is van een zuiver lange of een onzuiver lange vocaal, hoeft de dialect
spreker de onderhavige klinker slechts in verkortingspositie te brengen 
om precies te weten waaraan hij toe is. Want klankwettig worden dan 
ie:, uu: en oe: gerepresenteerd door é, ö en ö: 

bie.r-bierke = biertje—bier 
bie.r—bérke = beertje—beer 
huu.r—huurke = huurtje-huur 
huu.r-gehört = gehoord-(ik) hoor 
boe.r-boerre = boeren (mv.)-boer (ev.) 
oe.r—orre = oren-oor 

Voor de regelmatige representanten van ie:, uu: en oe: in verkortings
positie verwijzen we de lezer naar de paragrafen waarin de é, ö en ö 
behandeld worden op blz. 52, 64en 86. Hier geven we enkel de onregel
matige verkortingsklinkers die we op het spoor zijn gekomen: 

rie:p - ripke ~ reepje - reep 
rie:pe - ripsakke = repen = coïre 
schie:r - schierke x schérke = schaartje - schaar 
spie:k - spikske = spaakje - spaak 
strie.p - stripke = streepje - streep 
vie: - vijjarts = veearts - vee 

De tegenstelling zuiver lang - onzuiver lang is functioneel belast: 

blie.k = zoetwatervis, blei blie:k = bleek (bnw.) 
lie.ge = liegen lie:ge = lager maken 
lie.p = (ik) liep lie:p = leep, slim 
rie.p = (ik) riep rie:p — reep 
bloe.t — bloed bloe:t — bloot 
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boe.te = boete 
kroe.s = kroeshaar 
roe.t = roet 
huu.re = huren (ww.) 

We besluiten deze paragraaf met 
uu: en oer. 

allie:n = alleen 
bie:n = been 
blie:k — bleek (bnw.) 
bie:r = beer, mannetjesvarken 
die:l = deel, gedeelte 
gie:n = reeks garven u 

hie:l = heel 
hie:r = heer 
hie:t — heet 
ie:n = een 
ie:r = eerder 
ie:r = eer, aanzien 
kie:r = keer, maal 
kie:re = keren, tegenhouden 
lie:ge = lager maken 
lie:m = leem 
lie:ne = lenen 
lie:p = leep, slim 
lie:r = ladder 
lieire = leren, studeren 
mie:r = meer 

bruu:j = broden 
bruu:ke = tot brekens toe buigen 
buu:m — bomen (znw.) 
buu:me = de laadboom vast-

sjorren 
druu:ge = drogen 
duu-.ge = deugen 
duu.ske = doosje 
gluusve = geloven 
huu:ge = hoger maken 
huu:p = hopen (znw.) 
/2wz/:£ = ploeghoofd 
juu:ke = jeuken 

boe:te = boten, schepen 
kroe.s = klokhuis, kroos 
roe:t = rood 
huu.re = horen10 

overzicht van de woorden met ie:, 

nie: = neen12 

de Pie.l = de Peel 
pie:le = versieren13 

rie:p — reep, strook, hoepel 
schie:f= scheef 
schie:n = scheen (znw.) 
schie:r = schaar 
slie:n = sleen, sleedoornvrucht 
spie:n = speen, uierkwartier 
stie:n = steen 
??>:« = teen 
tie:r = teer, broos 
vie: = vee 
w/e: = wee, pijn 
wie:k = week, zacht 
wie: te = weten 
z/e: = zee 
zie:p = zeep 
zie:r = zeer, pijn 
zwie:p = zweep 
zw/e:f = zweet 

kluu:ve = kloven 
knuu:p = knopen (znw.) 
knuwpe = knopen (ww.) 
ruu:ke = roken van vlees, vis 
schuwve = dekstro gereedmaken 
sluu:p = sloop 
,s7w2/:/ = waterlopen 
struu:pe = stropen 
tuu:ne = tonen, eruitzien 
uu:chske = oogje 
uu:ze = hozen 
zuu:m = zoom 
zuu:me = zomen (ww.) 
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bloeit = bloot 
boeit = boot 
boeigert = boomgaard 
broeit = brood 
doe:f= doof 
doe.t = dood 
droeim = droom 
droeime = dromen (ww.) 
groeit = groot 
van den Hoeige = van den 

Hoogen 
hoeip = hoop, stapel 
kloeit = kloot, bal 
knoeit = knotwilg 
koeip = koop (znw.) 
koeipe = kopen (ww.) 
&oe:f = koot 
loeip = loop (znw.) 
loeipe = lopen (ww.) 
/oe:.s = loos,long 

loem = loon 
loeit = lood 
moe.y = mooi 
noeij = node 
noe.7 = nood 
oeim = oom 
oeir = oor 
/>oe:f = poot 
roeik = rook 
/zoe:/7 = hoop, stapel 
roeit = rood 
sloeit = sloot 
stoeim = stoom 
stoeit = stoot, duw 
stoei te = stoten, duwen 
toeim = toom, biggen van één 

worp 
voeis = voos 
zoe: = zo 

Vertegenwoordigen ie;, uu: en oe: in het overgrote deel der boven
staande gevallen Germ. ai en au, uit de volgende voorbeelden blijkt 
dat ze ook specifiek zijn voor het achtervoegsel van meestal betrekkelijk 
jonge woorden die uit het buitenland zijn geïmporteerd. De onzuivere 
lange verlenen het vreemde materiaal een inheems cachet door het aan te 
passen aan het eigen klankkarakter van het dialect. We geven de volgende 
voorbeelden: 

appetieik 
biebletieik 
éksieim 
flewieil 
grewieilzöbt 
hieppetieik 
höwwieil 
jewieil 
kenieil 
kestieil 

neviem 
persieil 
salpieiter 
abrekoeis 
biejjeskoeip 
kantoeir 
pestoeir 
petroem 
tuubberkloeis 
tuubberkluuis 
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DE öö EN DE aa 

De do is een lange open klinker die vrijwel overeenkomt met de o van het 
Frs. vogue. Ze wordt eveneens gehoord wanneer iemand in een ietwat 
joviaal Nederlands 'n goede ochtend gewenst wordt met een morgen
zonder-r: móge14! Kwalitatief komt de do overeen met de o van het 
Ndl. stok en ze zou ermee samenvallen zodra die o-klank wat langer werd 
aangehouden. 

De óö beantwoordt in de meeste gevallen aan de aa/a van Ndl. woorden 
als schaap/schapen: schööp, schddpe. Ze heeft echter niets a-achtigs over 
zich. Vandaar dat we haar niet aanduiden, zoals anderen vóór ons 
gedaan hebben, met ao of oa maar met do. 

De aa correspondeert met de aa/a van Ndl. woorden als maag/magen: 
maach - maage. Ook fonetisch is ze er vrijwel aan gelijk, ze wordt slechts 
wat opener gerealiseerd. 

De tegenstelling öö-aa is fonematisch. Ook öö en oö zijn twee fonemen, 
evenals aa en aa. Voor de betekenisdifferenciëring zijn de opposities 
tussen do en oö en die tussen aa en aa vrijwel irrelevant. Het enige woord
paar dat we vonden, betreft de aa-aa: aat ~ altijd - aa/ = (ik) at. 

Waar de Ndl. aa/a teruggaat op Germ. lange vocaal, mag men do 
verwachten: kroom = kraam. Als de Ndl. aa/a een rekkingsproduct is, 
vindt men slechts in een deel der gevallen aa, in de andere do. Het ligt 
echter in de lijn der verwachting dat de positie van de do in de nabije 
toekomst niet weinig verzwakt zal worden. Reeds nu heeft het jongere 
deel der bevolking iets tegen de do: ze klinkt ouderwets, misschien zelfs 
onbeschaafd en in gesprek met buitenstaanders realiseren de jongeren 
bij voorkeur de aa. Vooral op het stuk van eigennamen is een mens ge
voelig. Zo zeggen ook de ouderen Jaanes ipv. het door grijsaards nog 
wel gebruikte Jbbnes = Adrianus, Marianus, Sebastianus. En zelfs de 
alleroudsten noemen Nicolaas geen Klbbs omdat ene Klbbs slechts een 
sul is. Iedereen zegt Klaas. Zo zegt ook niemand Mbbnes tegen Hermanus 
omdat ene Mbbnes precies hetzelfde is als ene Klbbs. Het meest ouder
wets in dit geval is de naam Mbnt, de gewone benaming luidt echter 
Herman. In jonge gezinnen spreekt men zelfs van ónzen Her. 

Dat de strijd tussen do en aa ook overigens niet iets is van de aller
laatste tijd, bewijzen dubbele vormen als hddre X haare = scherpen, 
bbbze X baaze — bazen (znw.) en pbdr X paar = paar, waarbij alleen 
de zeer oude en ouderwetse boeren de do realiseren. 

Opmerking: Inwoners van Herpen en Berchem typeren zich als Hei-
kanters door de oö meer gesloten als oo uit te spreken, sloon ipv. slbbn, 
kroom ipv. krddm, loote ipv. Ibbte. blooze ipv. blbbze etc. 

Op het voorkomen van öö en aa oefent de volgende medeklinker 
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ongetwijfeld invloed uit. Voor 1 en ongedekte n treft men doorgaans do, 
voor ongedekte f meestal aa15. Het is echter niet zo dat voor bepaalde 
consonant enkel do of enkel aa mogelijk is : 

wöoge = wagen, durven 
rbbj = (ik) raad 
brööke = stoppelploegen 
school = schaal = offerschaal 
loom = loom, warm 
Jöönes = Janus 
schbbp — schaap 
oor = aar 
Pööse = Pasen 
zbbt = zaad 
ódvent = avond 
bbw = u, uw 
lobch = laag (znw.) 
wöbzech = wazig 

waage = wagen, voertuig 
/•aa/ = raderen 
braake = braken, overgeven 
schaal = schaal, eetschaal 
laam = lam (bnw. en znw.) 
Jaanes = Janus 
aap = aap 
aar = haar, links 
paase = passen (ww.) 
zaat = (ik) zat 
graave = graven 
aaw = oude 
laach = (ik) lag 
baazech = bazig 

Uit de volgende reeksen blijkt bij benadering de verspreiding van bb en aa. 

Met bb: 

zbbft = zacht 
plbbge = plagen 
vrbbge = vragen 
zwbbger = zwager 
begööje = begaden, bederven 
blööjer — blaar 
blööjer = bladeren 
blööjere = blaren plukken 
kwööj = kwade 
lööj = lade 
lobje = laden (znw. en ww.) 
mööj = made 
nööj = naden 
ööjer = ader 
rööje = raden 
schbbj = schade 
spbbje = spitten 
spbbjer = spitter 
de Stbbj = de Stade: veer in 

Neerloon 
wbbj = knieholte 

wbbje = waden 
blbök = rook 
blbbke = roken 
brbbke = stoppelploegen 
hbbk = haak 
hbbke = helpen bij oogstberging 
rbbkele = rakelen 
bbbl = baal, zak 
dwbble = dwalen 
gbblech — egaal 
hbble = halen 
kool = kaal 
kwbbl = kwaal 
OTÖÖ/ = maal, vaars 
mbble — malen 
bol = aal 
/7Óo/ = paal 
pbbleng = paling 
school = offerschaal, eierschaal 
smbbl = smal 
stool — staal, ijzer 
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stool = staal, voorbeeld 
stööle = lijken 
strooi = straal 
tööl = taal 
tööle = talen, streven 
öntööleng = toespraak 
vööl = vaal 
rfe H^öö/ = de Waal 
zool = zadel 
krdóm = kraam 
loom = loom, warm 
domels = amels, stukjes houts

kool 
room = raam 
rbbme = bewegen van benen 
boon = baan 
göön = gaan 
hoon — haan 
kroon = kraanvogel 
kroon = kraan 
/öö« = laan 
mbbn = maan 
mööne — manen, nekhaar 
mbbne = aanmanen 
slbbn = slaan 
spbbn = spaan 
stbbn = staan 
troon = traan 
voo« = vaandel 
wbbnlat = waanlat, lat met spint 
zoon = vet van de melk 
zwbbn = zwaan 
rdöpsbbt = raapzaad 
sloop = slaap 
schoep = schaap 
tööp = onnozelaar 
goor = gaar 
hoor = haar 
_/oör = jaar 
jöbre = jaarspel spelen 
klöör = klaar 
meköör = elkaar 
schoor = rantsoen, opbrengst 

vööre = varen 
gevödr = gevaar 
woör = waar, echt 
gewoor = gewaar 
bewodre = bewaren 
zwoor = zwaar 
bloos = blaas 
bobs = baas 
doos = daasvlieg 
gbbs = gaas 
hoos = haas 
de Mbbs = de Maas, 
bos = aas = hoogste speelkaart 
Pbbse — Pasen 
wbbs = waas 
bobt = baat 
drbbt = draad 
gbbter = gaten 
groot = graat 
tóö? = haat 
kbbter = kater 
/öö7 = laat 
lobte = laten, aderlaten 
moot = vriend, maatstaf 
nbbt = naad 
/?/óöf = plaat 
pbbter = pater 
prbbte = praten 
root = raad, iaat 
rob tel — ratel 
stbbt — staat 
strbbt = straat 
vbbt = vat, korenmaat 
wööter = water 
zbbt = zaad 
oövent = avond 
bloöw = blauw 
boowe = bouwen, ploegen 
brööwe — brouwen 
dóöwe = duwen 
dööwe = dauwen 
ftoöw = flauw 
gööw = gouden 
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grööw = grauw 
hbbwe = houwen 
hööwe = hauwen 
klbbw — klauw 
lobw = lauw 
lobw = zeelt 
mbbw = mouw 
bbw = uw 
röbw = ruw 
rbbw = rauw 
rbbw = rouw 
schbbw = schuw 
schdèwe = schouwen, controleren 
schöówer = schouder 
spööw = spuw 

Met aa: 

jaa — ja1 6 

aaf= naaf 
braaf = braaf 
graaf = sloot 
schaaf'= schaaf 
staaf = staf 
daageleks = dagelijks 
draage = dragen 
Jaage = jagen 
haagel = hagel 
maager = mager 
naagel = nagel 
aa/e = aaien 
hantfaaj = handvatten 
haaj = haai 
raa/ = raderen 
zwaa/ = zwaai 

gezwaaj = zwaden, stroken ge
maaid gras 

aakelech = akelig 
braak = bouwval 
daak = daken 
haake = handwerken 
kaak = kaakbeen 

spöèwe = spuwen 
spöowmuu. r = dubbele buiten

muur 
sprböw = spruw 
stöower = veedrijver 
tdöw = touw 
blbbze = blazen 
föözel = schede 
glöbzerech = glasachtig 
mööze = mazen 
rööze = razen 
wöözech = wazig 
wdöch = waaggebouw 
plooch = plaag 
löbch = laag (znw.) 

laake = laken 
maake = maken 
naakent = naakt 
raak = verhemelte 
raake — raken 
smaak = smaak 
schaake = schaken 
staak = staak, stok 
waake = waken 
zaak = zaak 
verzaake = verzaken 
vaagevénster = hooiluik 
daale = dalen 
daalek = dadelijk 
schaal = eetschaal 
zaal = zaal 
aame = amen 
daame = dame 
haam = haam 
kaam = kam 
laam = lam 
«aam = naam 
praam = praam 
saame = samen 
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taamelek = tamelijk 
baant = band 
braant = brand 
haant = hand 
gaans = gans 
fcaanes = gezicht, plukkorf 
laant = land 
maans — gust 
maant = mand 
nbvvenaant = navenant 
schaant = schande 
taant = tand 
•waant = wand 
zaant = zand 
aap = aap 
gaape = gapen 
kaaper = kapermuts 
&«aa^ = zeer groot exemplaar 
kraap = streep 
Paapekamp = Papenkamp 
knölderaap = koolraap 
raape = rapen 
schraap = pijnlijke, ruwe huid 
staapel = stapel 
aar = links 
baar = draagbaar 
aart = aard 
baart = baard 
bedaart = bedaard 
Aaarf = haardkachel 
kaart = kaart 
/?aare = paren (ww.) 
taart = taart 
vaart = vaart 
zwaart — zwoert 
care = as, verbrandingsresten 
bnas = baas, bestuurslid 
èaas? = bast 
g/aas = glazen (znw.) 

gaast = gast 
gaart = garstig 
kaast = kast 
/aart = last, bergruimte 
waart = mast, paal 
paas — pas 
paase = passen 
paase = niet bieden bij kaart

spel 
rénnaasel = rijgnestel, veter 
taaste = tasten 
vaast = vast 
vaaste = vasten 
aat — altijd 
aaï = (ik) at 
haatere = slaan 
Naaf = Donatus 
draave = draven 
gaavel = gaffel 
graave = graven 
haaver = haver 
naavel = navel 
aaw = oude 
gaaw = gauw 
haawe = houden 
haawmaaw = wervelstorm 
/raaw == koude 
knaawe = knauwen 
maawe = mèèwe = mauwen 
snaawe — snauwen 
waawele = wauwelen 
aachtaach = week, acht dagen 
blaach = onvolwassene 
kraach = kraag 
maach = maag 
vlaach = vlag 
zaac/j = zaag 
zaachjes — zachtjes 
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Een enkele maal treedt èè op waar het Germ. u of o heeft: 

boerst — borst koerst = korst 
dborst = dorst poost = post 
koost = kost wèèrst = worst 

De aa is typisch voor de verledentijdsvormen van het sterke ww.: 

aat = at maat = mat 
baat = bad naam = nam 
genaas = genas vraat = vrat 
kwaam = kwam waar = was 
laach = lag zaat — zat 
laas = las zaach = zag 

In achtervoegsels van vreemde woorden treedt oo op of aa: 

affekbbt = advocaat ginneraal = generaal 
kappelbbn = kapelaan kardenaal = kardinaal 
kaschenböj = verwaandheden kenaal = kanaal 

( < Frs. Gascognade) köllesaal = kolossaal 
klérrbbzie = garderobe meraakel = mirakel 
petbbzie = stamp ( < Frs. spektaakel = spektakel 

potage) metselaar = metselaar 
presèsferbbbl = bekeuring netaares — notaris 

In verkortingspositie wordt dè tot ö, aa tot a: woör — wörhèjt, aacht • 
den achste. 

DE oo 

De oo is een lange gesloten klinker, meer monoftong dan de overigens 
gelijkluidende oo/o in Ndl. woorden als boog, boven: booch, boove. 
In het algemeen gaat oo terug op Germ u of o: 

booj = bode stooke = stoken 
doojer = dooier kooker = koker 
zooje = zoden hooi = hol (bnw) 
koogel = kogel öwthoole = uithollen 
voogel = vogel koole = steenkolen 
kooke = koken poole — peulvruchten doppen 
pook = pook school = school 
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zool = zool 
woone = wonen 
zoon = zoon 
hoope = hopen (ww.) 
oope = open 
prooper = proper 
sooper = sober 
boor = boor 
boort = boord 
goor = goor 
moort = moord 
Noorde = Noorden 
schoor = draagbalk 

spoor = spoor 
voor = bouwvoor 
woort = woord 
woort = woerd, oude akkergrond 
loote = loten (ww.) 
noot = noot 
poote = poten 
boove = boven 
oove = oven 
stoove = stoven 
toovere = toveren 
booch = boog (znw.) 
tooch = toga 

In auslaut wisselt de oo zonder meer af met ów: 

halloo - hallów 
hoo - hów 
kedoo - kedów 

Koo - Ków (Jacobus) 
poo -pów (nachtspiegel) 
schoo - schów (scheelde) 

Ook wordt oo aangetroffen in vreemde woorden als: ikkenoom = eco
noom, kóntroole = controle, tillefoon = telefoon, gooi = goal, kloon = 
clown, nooga = nougat, oober — ober, chroom = chroom, zoone = zone. 
Tenslotte kenmerkt de oo de verledentijdsvormen van het sterke ww.: 

schoof- geschoove (schuiven) 
brook - gebrooke (breken) 
dook - gedooke (duiken) 
rook - gerooke (ruiken) 
sprook - gesprooke (spreken) 
stook ~ gestooke (steken) 
rooi - geroole (ruilen) 
school - geschoole (schuilen) 
stool - gestólle (stelen) 
schoor - geschórre (scheren) 
vroor - gevrórre (vriezen) 

kroop - gekroope (kruipen) 
droop - gedroope (druipen) 
zoop - gezoope (zuipen) 
koos - gekooze (kiezen) 
verloor - verlórre (verliezen) 
goot - gegoote (gieten) 
booch - gebooge (buigen) 
looch - gelooge (liegen) 
mooch - gemooge (mogen) 
zooch - gezooge (zuigen)17 

In verkortingspositie treedt niet oo maar ó op: stooke - gestokt (stoken -
gestookt), spoor - spórre (spoor - sporen), zool - zólleke (zool - zooitje), 
school - schólgèlt (school - schoolgeld), boove - bóvveste (boven -bo
venste). 
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Opmerking: De inwoners van Herpen maar meer nog die van Berchem 
onderscheiden zich van de Maaskanters door de oo als ów uit te spreken 
ook buiten de auslautspositie: 

bówve ipv. boove, krówt ipv. kroot (denappel), pówk ipv. pook, stówke 
ipv. stooke, kówke ipv. kooke etc. 

DE o, ó EN a 

Deze klinkers hebben de korte waarde van de hiervoor behandelde 
lange vocalen oo, oo en aa: rdmme = room, melk, zóch = zeug, mach = 
mag. Zoals naast öè en aa de meer gespannen en gesloten oè en aa voor
komen, zo hebben ook de o, ó en a een meer gespannen en gesloten vari
ant die eveneens de indruk wekt een begin van umlaut te vertonen: 

groe:t (groot) - grbtter school - schólgèlt (schoolgeld) 
möön (maan) - möntje schaal - schalleke (schaaltje) 
zoe: (zo) - zon (zo'n) ha (had) - han (hadden) 
wó (wou) - wón (wouden) wa (wat) - wan (wat een) 

Uit deze voorbeelden blijkt reeds dat ö, ó en a het verkortingsproduct 
zijn van een lange vocaal of het resultaat van een samentrekking. Ook 
het ritme schijnt van invloed te zijn: botter = boter, met daarnaast 
bótteram = boterham. 

In het onderscheiden van korte o-klanken is de Huisselingse dialect
spreker bijzonder getraind. In tegenstelling tot andere delen van het land 
zal men zich in Huisseling niet gemakkelijk vergissen met scherpkorte 
(p) en zachtkorte (ó) o-klank. Die vrijheid kan men zich daar overigens 
ook niet permitteren omdat men dan uit de toon valt of zelfs andere 
dingen zegt dan bedoeld is, want in vele gevallen is de tegenstelling ö-ó 
functioneel belast. Voor ng en nk komt enkel ó voor18, verder kan voor 
iedere medeklinker zowel o als ó optreden: 

hof = hof- slof = slof 
köj = kooi - kój = kon hij 
blok = blok - slok = slok 
om = oom - stom = stom 
dol = dol - vól — vol 
öngöön = beginnen - ónnbddech = onnodig 
dop = dop -póp = pop 
orre — oren - vórre = voren 
los — los - bós = bos 
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tot = tod - bót = bot, been, stomp 
grdvve = grove - bóvveste = bovenste 
nbw = nu - schów — scheelde 
zbch = zog - zóch = zeug 

Het feit dat in de juist gegeven reeks zich een functioneel belaste oppositie 
voordoet, is niet toevallig. Er zijn er meer: 

zo = zo - zó = zou 
zbk = sok - zók = zou ik 
slok — sla ik - slok = slok 
bllie = jullie - óllie = olie 
verzölt = verweerd - verzólt = verzoold 
bom = boom - bóm = bom 
kom = (ik) kom - kóm = kom 
zon = zo een - zon = zouden 
stop = stop - stop = is het op 
Korre = Cornelis, ace. - korre = koren 
torre = tornen - torre = toren 

Opponeren ö-ó en o-ó, ö-ö en o'-ó doen dit ook: 

gehdlt = gehold - gehölt = gehaald 
kdl = witte vlek - kol = koolplant 
mol = mol - mol = maal 
os ~ os-os = aas, speelkaart 
losse = lossen - losse = laat ze 
Got = God - gbt = gaat 
lot = lot - lot = laat (imp.) 
rot — rot - rot = rood 
slot = slot - slot = slaat (imp.) 
stotter = stotter - stotter = staat er 
tón = ton - Ton = Antonia 
gewónt = gewond - gewónt = gewoond 
zón = zon - zon = zouden 
wón = (ik) won - wón = wouden 

De a is bijna steeds een toevallige realisatie van a. De gevallen waarin het 
verschil tussen a en a tot betekeniswijziging leidt, zijn weinig talrijk. 
We hebben de volgende opgespoord: 

Han = Johanna - ha.n = hadden 
wan = wan - wan = wat een 
wanne = wannen (ww.) - wanne = wat een 

50 



jas = jas - Jas = Johannes 
was = was — was = wat is 
gehat = gehad - gehat = ge hadt 
vat = vat - vat = vader 
wat = wat (znw.) - wat = wat het 
watte = watten (znw.) - watte = wat de 
zat = dronken - zat = zal het 

Nog in het huidige dialect vervangen b, ó en a regelmatig de bb, oo en aa, 
als deze lange vocalen op dubbele medeklinker stoten of een betoonde, 
open lettergreep dragen die nog door een onbetoonde gevolgd wordt.19 

Dat is dus vooral bij: 

a) diminutief, comparatief en superlatief 
b) samenstelling 
c) achtervoegsel 
d) buigingsvorm 
e) werkwoordsvorm 
ƒ ) syntactische verbinding 

Ter nadere illustratie geven we hier enkele reeksen. 

Ten eerste o uit bb: 
a) 

mböl (maal, koe), mblleke 
bobs (baas), bbske 
mbbt (maat), mbtje 
spbbn (spaander), spbntje 
doèw (duw), dowke 

b) 
blbbze (blazen) - blbspéjp 
mbbl (koe) - mblkalf 
schoöp (schaap) - schdpsèjk 
zbbt (zaad) - zbtfoor 
jöör (jaar) -jorgetééj 

c) 
blbow (blauw) - blowsel 
rbbt (raad) - rbtsel 
vbbt (vat) - vbtsel (7 are) 
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smbbl (smal), smblder, smblst 
kool (kaal), kolder, kblst 
kbbj (kwade), kbjjer, kbjste 
loot (laat), lotter, lotste X lééste 
zwoor (zwaar), zwbrder, zwbrst 

mböw (mouw) - mbwschat 
Pbbse (Pasen) - Pbzèèj 
prbbt (praat) - prbtsmaaker 
bol (aal) - blschie:r (aalgeer) 
bbl-blskörf 

wbbr (waar) - wbrhèjt 
röbw (ruw) - rbwwechhèjt 
zwoor (zwaar) - zwbrte 
prbbt (praat) -prbtsaam 



d) 
jöör (jaar) -jörre (jaren) de Zwbbn (de Zwaan) - Zwbru 

(Zwaans) 
jöör - sjórs des jaars) hoök (haak) - hóks (haaks) 
prbbt - prbts gbbn (gaan) - gons (gaans) 

e) 
brooke (stoppelploegen), gé brdkt (jij ploegt), gé brokte, gebrokt 
blööke (roken), gé blokt (jij rookt), gé blokte, geblokt 
dwbble (dwalen), gé dwblt (jij dwaalt), gé dwblde, gedwblt 
Ibbte (laten), gé lot (jij laat), lot tè (laat dat, imp.) 
stbbn (staan), gé stbt (jij staat), stbt (staat, imp.), stonde (staande) 
gbbn (gaan), gé gbt (jij gaat), gbt (gaat, imp.) 

ƒ) 
nöö (na), nö méjn (na mij) 
godr (gaar), gor genoech 
loot (laat), lot sat 
bbn (aan), bngewist 

Ten tweede ö uit oe:: 

a) 
oer: (oor) - örke 
kloe:t (bal) - klbtje 
knoeit (knotwilg) - knbtje 
stoeit (stoot, poos) - stbtje 

b) 
koeip (koop) - kopman 
broeit (brood) - brbdzbak 
kloeit (bal) - klbtsak 
noeit (nood) - nbtréjp 
doeit (dood) - dbtskiest 

c) 
bloeit (bloot) - blbtsel 
roeij (rode) - rbjsech 
moe.j (mooi) - mbjjechhèjt 

d) 
oeir (oor) - orre 
oeim (oom) - öms 
pestoeir (pastoor) -pestdrs 

groeit (groot) - grbtter, grbtst 
moeij (mooi) - mbjjer, mbjst 
noeij (node) - nbjjer, nbjst 
goejjekoeip - goejjeköpper, 
goejjekopst 

oeim (oom) - omzégger 
stoeim (stoom) - stdmfiets 
roeit (rood) - rbtfónk 
stoeit (stoot) - stbtschien 
sloeit (sloot) - slbtkant 
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e) 
roe:ke (roken) - gé rokt (jij rookt), gé rokte, gerekt 
koe:pe (kopen) - gé kopt (jij koopt), kopt mar (koop maar, imp.) 
loe:pe (lopen) - gé lopt (jij loopt), löpt mar 
droe.me (dromen) - gé dromt jij droomt), gé dromde, gedrbmt 
Moeite (prutsen) - gé klöt (jij prutst), gé klbtte, geklbt 

f) 
zoe: (zo) - zowel (zoveel) 
moe.j (mooi) - mbj zat 
doe:t (dood) - dot chemakt 

Ten derde ó uit oo: 

a) 
boor - bórke zool - zólleke 
voor - vórke school - schólleke 
woort - wórtje spoor - spórke 

b) 
school - schólgèlt 

voor-viervórrech 

d) 
voor - vórre 

e) 
poote (poten) - gé pot (jij poot), gé potte, gepot, pbt mar (imp.) 
pooke (poken) - gé pókt (jij pookt), gé pokte, gepokt, pókt mar 
stooke (stoken) - gé stokt (jij stookt), gé stokte, gestokt, stokt mar 

Ten vierde a uit aa: 

a) 
kaart-kartje 
baart-bartje 
schaal-schalleke 

b) 
haant - handoek 
taant - tandarts 
laam - lamstrbbl 
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c) 
begraave - begraffenes 
aaw (attr.) - awt (pred.) 
kaaw (attr.) - kawt (pred.) 
taant - aftans 
waake - waks 

e) 
waake (waken) - gé wakt (jij waakt), gé wakte, gewakt, wakt mar (imp.) 
raake (raken) - gé rakt (jij raakt), gé rakte, gerokt, rakt mar (imp.) 

ƒ) 
paase (passen) -paz óp 
schaame (schamen) - scham doe (schaam je) 
haawe (houden) - haw doe (hou je maar goed) 
kaaw (koud) - kaw zat 
jaa (ja) - iawwél, jammar 

Als de lange moedervocaal in geen enkele nevenvorm meer aanwezig is, 
kan men spreken van een verweesde korte: 

bjjem = adem vödder ~ vader 
tbffel = tafel rbmme = room, melk 
wözzem = wazem mönt = maand 
blleng = aling, helemaal best = beest 

fést — feest 

In diverse woorden staat, in tegenstelling tot het Algemene Nederlands, 
een korte vocaal. Deze 'afwijking' is echter binnen de grenzen van het 
dialect heel normaal. Bedoelde klinkers bevinden zich immers allemaal in 
verkortingspositie: 

zómmer = zomer botter = boter hammer = hamer 
dorre = doorn schóttel = schotel garre = garen 
korre = koren gevrórre = gevroren kars = kaars 
torre = toren gestólle = gestolen schars = schaars 
vort = voort plots — plaats sch&ts — schaats 
mbdde = mode 

In beperkt aantal woorden is een verkorting werkzaam zonder dat er van 
boven genoemde verkortingsposities sprake is 20. Soms wisselen de lange 
vormen schijnbaar zonder meer met de korte af: 
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slöön X slön 
göön X gön 

slaan 
gaan 

stöön X stön = staan 
öös x è s = aas, 

speelkaart 
boos x bos = baas 

oe:m X om = oom 
doe:f X tfö/ = doof 
roe:t X rö? = rood 
die:l X dél = deel 

paar X /?or = paar 
'haam x ham = 

haam, borsttuig 
taam x tam = tam 

De lange vocaal ontbreekt geheel bij: 

mol = maal 
WAT = maar 
war = waar (bijw.) 
hés = hees 
#é/ = gaaf 
wér = wederom 

déch = deeg 
léch = laag 
hoch = hoog 
.sc/zön = schoon 
gén = geen, niet een 
hén = heen 
nér = neer, neder 

/ o / = loof 
ök = ook 
Arö/ = koolplant 
bom = boom 
bon = boon 
Jóf = Jood 
öjt = ooit 
nq/7 = nooit 
föj = fooi 
höj = hooi 
fcó/' = kooi 
möj = mooi 

Opmerking: In verschillende Brabantse dialecten is de verkortings
klinker, vooral waar het Germ. ai en au betreft, uitgerust met een j - of 
w-prothese. In het Huisselings doet zich dit verschijnsel niet (meer?) voor. 
Wel nog in het aangrenzende dorp Herpen waar men bv. wom = oom, 
wömke = oompje, vljés = vlees zegt. Zo weten de biljarters heel goed 
dat de Herpenaren als ze de eerste bal maken, niet zeggen: zie zoe:, dès 
ter énne, maar: dès terjénnel21 

In vele woorden gaan o en ó terug op Germ. u of o. Vaak zal dan o tot 
Germ. o en ó tot Germ. u herleid moeten worden. In verband hiermee 
zijn de umlautsvormen instructief: 

hof- höfke 
stof- stöfke 
brok - brökske 
stdk - stökske 
bol - bölleke 
dop - döpke 
tros - tröske 
pdt-potje 
tröch - tröchske 

móf- mufke 
slof- slufke 
bók - bukske 
slok - slukske 
zolder - zulderke 
póp-pupke 
bós - buske 
bót - butje 
zóch - zuchske 
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De dw, hoewel ook van andere herkomst zoals uit de voorbeelden blijkt, 
vertegenwoordigt veelal Germ. ol of al plus dentaal: 

böwt — bout, pin 
göwt = goud 
howt = hout 

kbwter — kouter 
mowt — mout 
smöwt = smout 

Wöwt = Wouter 
vrow = vrouw 
now — nu 

In verkortingspositie wordt dw wel eens o: 

vrow - vrommes 
vrow - vrbllie 

Nog o in: 

dorde = derde 
ddrdalf = 2\ 
vors = vers 

howt - hötje 
Wèwt - Wötje 

pdrse — persen 
jömmer = jammer 
schblt = ovenspaan 

Van de woorden met ó noemen we nog: 

vól = vol, veel 
boks = broek 
zó — zou 
wó = wou 
schöw = scheelde 

snój, snójje, gesnójje = sneed, sneden, gesneden 
rój, rójje, gerójje = reed, reden, gereden 
trój, trajje, getrójje — trad, traden, getreden 
vóng = ving 
hóng = hing 

De a, vrijwel in dezelfde woorden voorkomend als in het A.N., vertegen
woordigt veelal Germ. a: akker, appel, gat, zat etc. Germ. al plus dentaal 
wordt niet altijd dw, in enkele gevallen ook aw: 

awt = oud 
kawt = koud 
zawt = zout 

Tot slot nog een aantal opvallende dialectwoorden met a: 

avvendans ( < Frs. abondance) 
overvloedige troef 

avveseere ( < Frs. avancer) = 
opschieten 

aws — links, binnenstbuiten 
balköwne = ravotten 

klam — slijm 
knabbe = handvatten aan de zeis 
labbbnne = tuinbonen 
mark — beginstreep 
móntfiejjat = welbespraakt, 

snedig 
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bats — kont, kontvormige schop plak = oppervlakte 
batteng = badding hoewel plaks = hoe groot 
brak = schakel plakke = opschieten 
dabbe = met lopen beschadigen schars — scheermes 
dartech X dèrtech = dertig tar = teer (znw.) 
darde x derde = derde tarre = teren, met teer insmeren 
értchalle = paardebloemen vart = bedevaart 
garst = gerst verballemónde = vernielen 
hannek = ekster, praattante wats = wonde 
karrekaaw = kerkkauw 

DE èè EN DE èè 

De èè komt in het A.N. zover we weten niet voor, of het zou moeten zijn 
in een primitieve uiting van walging als èèks of bèèks: ba, wat vies! De 
èè is een lange, opvallend wijde e-klank die in vrij veel woorden van het 
dialect wordt geraliseerd- knèècht = knecht, slèèjpe — slepen, mèène = 
menen etc. 

De èè is eveneens een lange e-klank maar minder wijd dan de èè. 
Vroeger is deze klinker wel gebruikelijk geweest op het toneel in woorden 
als kerel, merel, perel, wereld.22. Thans hoort men hem in het A.N. nog 
slechts in een woord als bieren = blaten, of in een leenwoord als serre. 

Het verschil tussen èè en èè is functioneel belast: 

dèèle = delen, verdelen - dééle = delen, dorsvloeren 
getèèjt = getaaid - getééjt = van plan 
lèèje = leiden - lééje = lijden 
nèèje = naaien - nééje = nieuwe 
rèèje = oogsten - rééje = rijden 
stèèl = steil - stéél — (ik) steel 
vèèle = veilen - vééle = velen, verdragen 
zèèj = zaaiwerk - zééj — zijde 
zèèl = zeil - zéél = borsttuig, touw 

De èè 

De woorden met èè kan men in groepen verdelen alnaargelang hun èè 
deze of gene Germ. klinker vertegenwoordigt: 
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a) èè uit Germ. a 

kèèrme = karmen 
krèèchske = kraagje 
leende = lendenen 
mèèj = meitak 
mèèrge — morgen 
mèèrch = merg 
nèèrf= opperhuid 
schèène = schenden 
schèèrf— scherf 
schèèrp = scherp 
sèèp — sappig 
stèèfke = staafje 
stèèrk = sterk 
tèème = temmen 
twèèlf = twaalf 
vèèrke = varken 
wèène = wenden 
wèèrm — warm 
zèèrk = zerk 
zwèèrm = zwerm 

bèèrm = berm 
bèèrch = hooiberg 
dèèrm = darm 
dwèèl = dweil 
èèj = ei 
èènt = eind 
tèène = ten einde 
tèènetoe = blindedarm 
èèrf= erf 
èèrch = erg 
èèrm = arm 
-èèchtech = -achtig 
gèèrf= garf 
gèèrm = garm 
hèèneng = omheining 
hèèverke = havertje 
kèèlfke = kalfje 
kèème = kammen 
kèèneke = kannetje 
kèèsje = kastje 
plèès = beschuit23 

Het feit doet zich voor dat umlaut van korte a in rekkingspositie en van 
vanouds lange a niet in alle gevallen hetzelfde resultaat oplevert: 

èè < a. (blz. 57) 
éé < a (blz. 61) 
éé < a (blz. 61) 
öö < a (blz. 85) 

De verklaring ligt voor de hand. De ene umlaut stamt uit een vroegere 
periode dan de andere, en intussen is de grondvocaal min of meer van 
kleur veranderd, wat vanzelfsprekend ook het umlautresultaat heeft 
beïnvloed. Blijkens de ervaringen met de jongste umlaut hoort bij de 
korte open a van tegenwoordig het wijde umlautsproduct è: bak-bèkske. 
Dit wettigt de veronderstelling dat de oudste brieven niet moeten worden 
toegekend aan èè < a maar aan éé < a, ontstaan in een periode dat de 
a geslotener was dan in een volgend tijdperk. 

Voor a heeft het dialect op het ogenblik dd, een klank die geen a- maar 
een o-karakter heeft. Hierbij past dus zonder meer de umlautsvocaal öö. 
De vormen met éé stammen dan uit een ouder tijdvak waarin de a nog 
het a-karakter had. 
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Wij onderscheiden slechts een oudere en een jongere umlaut. Daarmee 
willen we echter helemaal niet zeggen dat er geen verdere verdelingen 
mogelijk zouden zijn. Voor een minder elementaire beschouwing van de 
umlaut verwijzen we de lezer naar Weijnen: Onderzoek, hoofdstuk II, 
en wel bepaaldelijk naar blz. 81 vv. waar de auteur niet minder dan vijf 
soorten umlaut vermeldt: alleroudste, oude, jongere, jongste of analo
gische, en contemporaine umlaut. 

b) èè uit Germ. ë in: 

bèèrge = bergen, opslaan 
bèèrch = berg, heuvel 
brèèje = breien 
bedèèrve = bederven 
dwèèrch = dwerg 
knèècht — knecht 
rèècht = recht, overeind 

slèècht = slecht 
stèèrve = sterven 
vèèrge = vergen 
verwèèrpe = verwerpen 
wèèrk = werk, arbeid 
zwèèrk = zwerk, gewelf 
zwèèrve = zwerven 

c) èè uit Germ. ai in: 

bèèj = beide 
blèèjk = bleekveld 
blèèjke = bleken 
èège = eigen 
èrbèèjer = arbeider 
èrbèèje = werken 
gèèjt = geit 
grèèj = gerei 
hèèj = heide 
hèèjte = heten 

klèèj — 
klèèn = 
lèèje = 
mèène --
rèèjke -
schèèj = 
schèèje 
slèèjpe 
tèèjke = 
wèèjke •• 

zèèjk = 

klei 
= klein 
leiden 
= menen 
= reiken 
= schede 
= scheiden 
= slepen 
= teken 
= weken 
= zeik 

Opmerking: Ook de Heikant heeft in deze woorden èè(j) voor Germ. ai. 
Toch veroorzaakt deze vocaal een dialectgrens omdat in meer woorden 
de .ƒ van de èèj ontbreekt naarmate men verder op het zand komt: 

Berchem 
gèèt 
blèèk 
blèèke 
wèèke 

Huisseling 
gèèjt 
blèèjk 
blèèjke 
wèèjke 
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J) èè uit Germ. a in: 

drèèje = draaien 
krèèj = kraai 
mèèje = maaien 
nèèje = naaien 

tèèj = taai 
wèèje = waaien 
zèèje = zaaien 

Overigens vinden we nog èè in woorden als: 

glèèje = glijden 
lèèjke = lekken 

rèèje = oogsten 
kèèj = kei 
rèèjfele — rafelen 

DE éé 

De éé komt in de volgende woordgroepen voor: 

a) éé uit Germ. ë 
béévert = bedevaart 
béér = wilde beer 
brêéj = borden, berden 
brééke = breken 
dééke = deken, decanus 
ééte = eten 
ééve = even, gelijk 
géél = geel 
géér = gaarne 
begéére = begeren 
héél = keel 
kéérel = kerel 
klèéj'— kleef kruid 
klêéve = kleven 
knééje = kneden 
léégere = legeren, gaan liggen 
léér = leder 
lééver — lever 
lééve — leven 
/ééze = lezen 
mèèl = meel 
méé/e = meten 
nééf— neef 

«ééve = neven, naast 
genééze — genezen 
pééper = peper 
réégene = regenen 
réégen — regen 
réékene = rekenen 
schéél = deksel 
schéél = scheel 
sméér = slaag 
sméére = smeren, slaan 
sprééke = spreken 
stééke = steken 
téér — teer (znw.) 
féére = teren (ww.) 
trééje = treden 
véége = vegen 
véér — veer, pluim 
vergééte — vergeten 
vrééte = vreten 
wéége = wegen 
wééfc = week (znw.) 
wéérelt = wereld 
wéérde — waarde 
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weeve = weven 
zwéér = zweer 

zwêével = zwavel 

Opmerking: Heikanters uit Herpen maar vooral uit Berchem realiseren 
in ettelijke gevallen jr'ipv. éé. Zo zeggen ze 

nijf 
dijl 
kijl 
schijl 
ijvert 

ipv. nééf 
ipv. déél 
ipv. kéél 
ipv. schéél 
ipv. éévert 

vergijte ipv. vergééte 

b) éé uit Germ. a in: 

béés = bes 
béést = best 
bééter = beter 
dééke = deken, dek 
ééve = haver 
géért = gard, roe 
kéére = keren, vegen 
/éésf = laatst 
de Méére = de Meren 
péért = paarden 

c) éé uit Germ. i in: 

blééj — blij 
èréé/ = brij 
dééje = gedijen 
lééje = lijden 
/v«?é/ = prij 
rééj — rij 
réé/e = rijden 
snééje = snijden 

d) éé uit Germ. a in: 

bléés = blaasje om zaadkorrel 
bewéére — beweren 

schéépel = schepel 
slééger — slaghout 
slééch = slagen (znw.) 
stééj — steden, plekken 
vééke = kippenhok 
véérs = vaars 
wéérdehöwt = waardenhout 
oe wéére = zich weren 

schrééje = schrijden 
strééje = strijden 
èé féé/'e = bij tijden 
vrééj = vrij 
vrééje = vrijen 
wéé/e = wijden 
zééj = zij, lichaamsdeel 
zééj = zijde, bep. stof 

grééch = gulzig 
£éé.ï = kaas 

e) éé uit Germ. i in: 
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déél = deel, dorsvloer vervééle = vervelen 
pêér = peer zéél = touw, tuig 

De éé wordt ook nog aangetroffen in: 

béér — drek nééj = nieuwe 
bléére = blaten péére = slaan 
fléér = klap schrééke = gillen 
getééjt hébbe — van plan zijn verschéévele — verstellen, ver-
kwééke X kééke = schreeuwen schuiven. 

DE è EN DE é 

De è en de é hebben de korte waarden van èè en éé. Het onderlinge ver
schil, in het A.N. niet ter zake doende, is in het Huisselings van struc
tureel belang: 

gèjt = geit géjt = gij het 
kèjke = keitje kéjke = kijken 
mèjt — meid méjt = mijt 
rèjger = reiger réjger = rijger 
rèjze = reizen ré/ze = rijzen 
wèjt = weit, tarwe wé/7 = wijd 

Het terrein der tegenstellingen betreffende è en é in het Huisselings is 
echter veel groter dan dat tussen ei en ij in het A.N.: 

Bet = Betsy bét = bed 
bèrch = berg bérch = berig, bronstig 
dèk = dat ik dék = dek 
dèl = vod dél = gedeelte 
dènne = dat een cfé/we = dennen 
ès = als és = esdoorn 
èc^? = echt écht = (hij) egt 
Hès = Hester Aés = hees 
gèlt = geld gé/? = geit, jonge zeug 
hèjt = hitte héjt — hij het 
helt = held /zé/r = (hij) houdt 
Hènt = Hendrik hént = hebben het 
hèt = (gij) heet AéJ == (gij) hebt 
kèlleke = kereltje kélleke = keeltje 
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kèr = karn 
nèt = net (bijw.) 
pet = pet 
pest = pest 
pèpke = papje 
schelle = schelden 
slet = vaatdoek 
spèlle = spelden (ww.) 
stelt = steunpaal 
bestèlle = beschuiten 
tèske = tasje 
velt = veilt 
vest = handvest 
vèt = vet 
wèl = wel, landrol 
gewent = omgewend 
wekt = weekt 
zet = letter z 

&ér = ker, maal 
nét = net (znw.) 
Pét = Peter 
/7é5/ = (hij) past 
pèpke = pijpje 
schelle = schillen (ww.) 
slet = (hij) slijt 
spélle = diarree hebben 
stelt = (hij) steelt 
bestèlle = bestellen 
Téske = Tijsje 
velt = valt 
vest = vest 
vét = (hij) vat 
wél = wel 
gewent = gewoon geraakt aan 
wekt = maakt in, weckt 
zét = (hij) zet 

Als verkortingsproduct staan è en é nog in levende relatie met èè en éé in: 

bèèrm - bèrmke 
dèèle - gedèlt 
èènt - èntje 
gèèrf- gèrfke 
hèèneng - hèmsel 
kèème - kèmsel 
lèèjke - gelékt 
mèène - gemènt 
nèèje - nèjsel 
rèècht - réchter 
schèèrp - scherper 
tèèj - tèjjer 
vèèrke - vèrkske 
wèèrm - wèrmte 
zèèjke - gezèkt 

béér - bérke 
déél - délleke 
éért - érpel 
géér - gérder 
géért - gértje 
kéél - kélschat 
léér - lérke 
de Méére-de Merkes 
nééj - néjt 
péér - pérke 
sméér - smérdèl 
bé tééje - betéts 
véér - vérke 
wééje - wéjwbtter 
zwéér - zwérke 

Van zèèjke komt ook een korte variant voor :zèjke. De èj (éj) kan 
echter nog in zover verkort worden dat het j-element verdwijnt: 

hèjt - hètte 
mèjt - met je 
Rèjn - Rèntje 

béj - béw (bij je) 
kéjke - kégges (kijk eens) 
gléjk - gléks 
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zèjs - zèssie réjge - rénnaasels 
zèjke - gezèkt téjt - betéts 

zéjn - zénnoe (zijn we) 

De é fungeert bovendien nog als plaatsvervanger van ie: in verkortings
positie: 

bie:n - bénkappe, béntje, böwtebéns 
bie:r — bérke, béne, bérrech 
brie.t- brét sat, bréjjer 
hie:l - hél 
die.l - dél 
hie.r - hérre, hérbruur 
ie:n - énne, éns, énder, émmel, gén, allérmech 
ie:r - érder 
kie:r ~ kér, alle kérres 
klie:r - klérmaaker, klérhèök, klérrbbzie 
mie:r - gén mér 
slie:n — sléndórres 
stietn - sténpöön, stens = steens 
tie:n ~ tentjes 
zie:p - zépnat 
zwie:te - gezwét 

De woorden met oorspronkelijk korte è en é verdelen we als volgt: 

Met è 
a) è uit Germ. a in: 

bèkker = bakker 
bèkske = bakje 
bèlleke = balletje 
bèntje = bandje 
brènderech = branderig 
dè = dat 
dèmpech = dampig 
dèkske = dakje 
drietènder = drietander 
èl = el 
èls = priem 
èlst = alsem 
èlver = armvol 

jèske = jasje 
de Kemp = de Kamp 
kèlfke = kalfje 
kèmke = kammetje 
ketje — katje 
kèchelke = kacheltje 
lèmke — lammetje 
lètje = latje 
mènneke = mannetje 
mèjt = meid 
mèklek = makkelijk 
mèrke = merken (ww.) 
Mèrt = Maart 
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ès = als mèrtfèrrech = marktvaardig 
èrt = erwt pènneke = pannetje 
érgere = ergeren pèrt = paard 
fles = fles rèmmelder = rammelaar 
gènkech = berijdbaar sèpnat ~ sap van drop 
gèps = gesp sperwer = sperwer 
hèffelke = handvol stèlleke = stalletje 
hèksel = haksel tès = broekzak 
hèkske = hakje vendel = vaandel 
helster = halster vest = handvest 
hèndech = handig wèrt = waardenland 
herfst = herfst zélf— salvia, salie 

De è en é zijn twee fonemen die diep in het taaibesef van de dialect
spreker zijn verankerd. Toch constateert men wel eens enige onzekerheid, 
hoort men wel eens een è waar normaal een é gerealiseerd wordt, of om
gekeerd. Wat niet hoeft te verbazen omdat de è en de é elkaar fonetisch 
wel zeer na bestaan. Het exacte verschil is zo klein dat gemakkelijk enig 
verloop plaats kan hebben tussen de woordcategorieën met è en die met é. 
Klankhistorisch hoeven we dan ook geen vlekkeloze stamboom te ver
wachten: 

è < a (blz. 64, 65) 
è < ë (blz. 65,66) 
é < a (blz. 67) 
é < ë (blz. 68) 

Toch kunnen we 'het oude princiep' dat oorspronkelijke ë meer open 
is dan oude umlauts-e (Kloeke: Taailandschap, 41 - Weijnen: O.Tn. VII, 
313 en Brabantius: O.Vt. I, 164) nog wel onderkennen. Woorden met e 
uit ë hebben in de meeste gevallen è, die met e uit a plus umlautsfactor 
meestal é waar het oude, en meestal è waar het jonge umlaut betreft. 

b) è uit Germ. ë in: 

èrdbééze = aardbeien spel = speld 
gèlt = geld , ster = ster 
gèlle = gelden tréffe = treffen 
helm = helm vél = vel, huid 
hèlpe = helpen vèlleng = velg 
hert = haard velt = veld 
kèl = kerel vlecht = vlecht 
kelder = kelder vlèchte = vlechten 
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lekke = likken 
mèlke = melken 
nek = nek 
rèchs = rechts 
stelt = steunpaal 
smèlte = smelten 
spek = spek 

vlek = vlek 
wèrkendach = werkdag 
wèrt = waard, goed voor 
zelf— zelf 
zwèlle = zwellen 
zèlde = zelden 
zèssie = zeis 

c) è uit Germ. ai in: 

brèjte = breedte 
vlèjs — vlees 
zèjver = zever 
zèjvere = zeveren 
hèjt = hitte 

Hierbij horen verder vrijwel alle woorden die in het A.N. ei hebben: 
rèjger — reiger, rèjze = reizen, wèj = wei, wèjgere = weigeren, 
wèjt = weit, tarwe, zèjs = zeis etc. 

Verder wordt de è nog aangetroffen in woorden als: 

derde = derde 
dèrtech = dertig 
èn = en 
hel = kras 
hèrses = hersenen 
hert = hert 
gèps = gesp 
gèlp = weelderig 
kers = kers 
kètse = kaatsen 
kets = kaatssteen 
Kèrsmes = Kerstmis 
klètje = kladje, bodempje 
klets = klap 
klètse = slaan 
klètseneere ( < Frs. collationner) 

= praten 
krep = rookvlees 
krek = correct, precies 
kwèbbele = babbelen 

kwèps = ziek van het drinken 
kèps = alles verloren hebbend 
kwèllek = kwalijk, nauwelijks 
kr emmer — rugpijn 
krèmmech = korzeligvanwegepijn 
krèmme = janken van pijn 
mèrt ( < Frs. merde) = hekel 
net = net (bijw.) 
pèlker = deurpaal 
pèrkesjón = percussiegeweer 
perse = persen 
rètse = zwerven 
senèl = sanel, katoen 
smèkke = smakkend eten 
snep = snavel 
stèchele = oneerlijk zijn 
verslèttert = verflensd 
wèl = bronwei 
wel = landrol 
weiver = wervel 
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Opmerking: Slechts zelden komt de è in auslaut voor: dè = wat, wè = 
wat, tèttè — dank je. Voor Oss en omgeving is het verschijnsel evenwel 
minder zeldzaam omdat daar vele infinitivi op è eindigen: mujgè, spuwlè, 
tuwlè = mogen, spelen, telen 

Meté 

a) é uit Germ. a 

bét = bed 
brénge = brengen 
dek = dek 
dén = den 
dénke = denken 
éng = eng 
engel = engel 
éch = eg 
egge = eggen (ww.) 
énkel = enkel 
ént = eend 
és = esdoorn 
gélt = jonge zeug 
gehéng = deurscharnier 
hébbe = hebben 
héch = heg 
#<?ƒ* = heft, hecht 
heffe = heffen 
heks = heks 
hél = hel 
fcé//f = helft 
hémt = hemd 
hengst = hengst 
kénne = kennen 
Ar/é/w = klem 
klep = klep 
légge = leggen 
/enge = langer worden 
lengte = lengte 
ménge = mengen 

mérkölf = gaai, vogel 
merrie = merrie 
/néy = mes 
ne'f = vangnet 
brannéttel — brandnetel 
rém = rem 
réng = ranken 

schép = schep 
schéppe = scheppen 
schel = schil 
sprénkele = sprenkelen 
stengel — stengel 
strenge = strengen, trektouwen 
témmes = teems, zeef 
trékke = trekken 
télle = tellen 
wé/> = web 
v/énne — wennen 
wéps = wesp 
wéttering = wetering 
wedde — wedden 
wéjch = wegge, brood 
zégge = zeggen 
zette = zetten 
zwengel = zwengel 
zwémme = zwemmen 

Hierbij horen ook een aantal vormen in de derde persoon van het praes. 
sing. van werkwoorden als: 
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hangen: héngt vallen: velt 
houden: helt vangen: véngt 
passen: pest wassen: west 

Opmerking: Naast de vormen egge (eggen, ww.) en héch (heg) komen ook 
nog de afwijkingen éjge en héjch voor. Van wegge, een woord dat nog 
slechts door de alleroudsten gekend wordt, werd ons slechts één vorm 
geleverd: wéjch. 

In de omgeving van Oss is dit taalverschijnsel niet tot deze drie woorden 
beperkt. Daar komt het vaker voor dat tussen korte klinker en g of k 
een j of w wordt ingevoegd: 

bawge — baggen, léjge = leggen, lijge = liggen, mujk = mug, rujk = 
rug, trujk = terug, röwk = rogge, vlawge = vlaggen, vlawksèssie = 
vlaghak, zéjge = zeggen 

b) é uit Germ. ë in: 

béssem = bezem nest — nest 
blek = blik (stofnaam) stem = stem 
éffe = effen, gelijkmatig wél = wel, goed 
éfkes = eventjes wéch = weg, straat 
lérs = laars zés = zes 

c) é uit Germ. i in: 

hén = heen wér = weer, wederom 
kerk = kerk wérke = werken 
nér = neer, neder 

Niet é maar éj vinden we in: 

béjne = binden kéjns — kinds 
blèjnt = blind léjnde = lindeboom 
Déjnzdach = Dinsdag véjne = vinden 
déjsel = distel wéjn = windas 
kéjnt = kind wéjne = winden, opwinden 

wéjnt = wind 

Opmerking: Brabantius vermeldt voor Zeeland een 'zucht voor den keel-
neusklank' in woorden als wing = wijn, ming = mijn, schingen = schij
nen, bingen = binden, vingen = vinden2i. 
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d) é uit Germ. i in: 

léjnde = linnen 
léjnt — lijn, touw 
spéjge = spijgen, overgeven 
zéjge = zijgen - zeven van vloeistof 

Daar de ij van het A.N. veelal teruggaat op Germ. i hoort hierbij het 
merendeel der woorden met èj: 

béjl = bijl 
béjte = bijten 
déjk = dijk 
gréjs = grijs 
héjge = hijgen 
kéjke = kijken 
léjke = lijken (ww.) 
méjn = mijn, van mij 

néjt = nijd 
péjl = pijl 
réjk = rijk 
spléjte = splijten 
téjt = tijd 
véjf= vijf 
Vréjdach = Vrijdag 
zé/n = zijn (ww. en poss.) 

Waar het A.N. ei en ij betreft, vertegenwoordigt èj de eerste en éj, zoals 
we reeds zagen, de tweede klinker. We vonden slechts de volgende uit
zonderingen : 

éjment = eimaat 
héjlech = heilig 
téjl = teil 

Nog enkele woorden met é zijn: 

Mekkert — geirriteerde huid 
brét = berd, bord 
best = beest 
etter = metérrie = etter 
évvel = toch al 
fést = feest 
gést = gist 
géf = gaaf 
gérhönger = geeuwhonger 
/ié£:&e = hek 
hérreng = haring 
léch = laag 
lécht = laagte 

vé/7e = veilen, verkopen 
véjleng = veiling 
véjlech = veilig 

dérke = meisje 
érnte = ergens 
nérnte = nergens 
wé/fc = ondermelk 
méste = mesten 
nérke = herkauwen 
schérre — scheerlingplanten 
spélle = diarree hebben 
klévver = klaver25 

meténtjes = mitaines 
schérlappe = oogkleppen 
véjger = wingerd 

69 



In auslaut staat é in de woorden: gé — gij, bé = bij, ik sé = ik ben 

Opmerking: Herhaaldelijk heeft het zand met de dentale r de meer 
gesloten é ipv. de meer open è: 

hert ipv. hert, pért ipv. pèrt, wért ipv. wèrt, kér ipv. kèr, kérre ipv. 
kèrre etc. 

DE ee 

De ee is vrijwel dezelfde klinker als de e/ee van woorden in het A.N. 
gelijk beek, beker: beek, beeker. De Huisselingse vocaal is iets meer 
monoftong 26. Naar herkomst kunnen de woorden met ee in de volgende 
groepen worden onderscheiden: 

a) ee uit Germ. i in: 

beelt = beeld 
beet = beet (znw.) 
eegel = egel 
geevel = gevel 
mee = mee 
neege = negen 
neet = neet 
reet = reet 
scheet — scheet 
scheep = schepen 
spleet — spleet 

6) ee uit Germ. ëin: 

eeventer = evenaar 
geeve = geven 
keever — kever 
feeter — veter 
kween = koe 
reegel = regel 

c) ee uit Germ. a in : 

eecht = eggen (znw.) 
eezel = ezel 
jeeger = toejager 
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slee — slede 
snee — snede 
steek = steek 
steekei = stekel 
streek = streek 
weedeman = weduwnaar 
weezel = wezel 
zee /= zeef 
zeegel = zegel 
zeeker = zeker 

preeke = kletsen 
.steed-! = landweg 
weec/i = wegen (mv.) 
weer = weersgesteldheid 
neeme = nemen 
weeze = wezen, gezicht 

leepel = lepel 
steech — koppig 
teege = tegen 



keegel = kegel 
keetel = ketel 

Kenmerkend is de ee voor d 
de I klasse: 

bijten - beet 
grijnzen -greens 
grijpen - greep 
kijken - keek 
krijgen - kreech 
lijken - leek 
nijpen - neep 

Andere woorden met ee zijn 

beesje = beestje 
beeze = draven 27 

beezech = bezig 
dees = deze 
geen = gene, gindse 
deeger = zeker 
deegelek — degelijk 
geleet = gelegd 
gezeet = gezegd 
heekel = afkeer 
keel = kiel, kledingstuk 
keet = keet 
leech = ledig 

Kenmerkend is de ee voor het 

diklemeere = declameren 
fielleseteere = feliciteren 
immegreere = emigreren 
akkerdeere = accorderen 
mankeere = mankeren 
neteere = noteren 

In auslaut wisselt de ee wel af met ij, 

mee - mij 
plee -plij 
snee - snij 

vleegel = vlegel 
weer = tegenweer 

verledentijdsvormen van de sterke ww. uit 

rijgen - reech 
spijgen - speech 
stijgen - steech 
schijten - scheet 
zwijgen - zweech 
zijgen - zeech 
wrijven - vreef 

meeter = meter, maatstok 
neeger = neger 
pees = pees 
peezerek = roede 
plee = plee 
seeter = sap uit hoo i w 

speesie = specie 
steel — steel 
teef = teef 
teegel = tegel 
vreef = wreef 
zeeg = mak 

achtervoegsel -eren in woorden als: 

pèrmeteere = toestaan, klagen 
riggestreere = registreren 
sabbeteere = saboteren 
takseere = taxeren 
verinneweere = ruineren 
wardeere =waarderen 

slee - slij 
tree - trij 
tee - tij (thee) M 
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Opmerking: In Herpen en Berchem vallen de dialectsprekers op omdat ze 
de ee ook buiten de auslautspositie realiseren als ij, 

dijs ipv. dees, stijl ipv. steel, ónderwijges ipv. ónderweeges, tijge ipv. 
teege, Kijs ipv. Kees, nijme ipv. neeme etc. 

DE 

De i beantwoordt aan en klinkt als de i in Ndl. woorden gelijk wit, 
prikken: wit, prikke 81. Van de ee onderscheidt zich de i slechts in duur, 
althans, voor zover we konden horen. Mej. L. Kaiser meende tussen 
ee en i ook een kwalitatieve afwijking te konstateren. De kwalitatieve 
overeenkomst is echter groot genoeg om de i als vertegenwoordiger te 
doen fungeren voor ee in verkortingspositie: 

de dees — de deze (vrl.) - den dizze = de deze (mnl.) 
geen èènt = ginds einde - ginne kant = gindse kant 
geeve = geven - giv dis = geef hier 
neege = negen - de niggende = negende 
neeme = nemen - nimt = neemt 
preeke = preken - geprikt = gepreekt 
steel — steel - stilleke = steeltje 
teege = tegen - tiggen óp -= tegen op 
zeef = zeef- zifke = zeef je 
zeenuuw = zenuw - zinnewe = zenuwen 

Karakteristiek is de i voor verleden deelwoorden van sterke ww. als: 

blijven - geblivve rijgen - gerigge 
bidden - gebijje schrijven - geschrivve 
drijven - gedrivve spijgen - gespigge 
glijden - geglijje snijden - gesnijje 
kijven - gekivve strijden - gestrijje 
krijge - gekrigge stijgen - gestigge 
lijden - gelijje zijgen - gezigge 
rijven - gerivve zijgen - gezigge 
rijzen - gerizze zwijgen - gezwigge 

In zeer veel gevallen beantwoordt de i aan Germ. i, bv. in woorden als 
bidde, ding, gelit, hinder, kin, lip, minder, plicht, nicht, smit, ring, tin, vis, 
wilt, zinke enz. 
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Apart vermelden we nog: 

din = deed 
drij = drie 
dril = kikkerrit 
gilloe = geelzucht (geluw) 
hinkelman = meerdelig potje 32 

knij — knie 
knijjes = knieën 
kwikke = wegen 
kwikriem = tuigriem 
mins = mens 
mist = mest 
mizbak = vuilnisbak 
miste = mesten van land 
niks = niets 
nippech = vurig 

In de auslaut vindt men de z' in: 

di = dit 
hi — heeft 
li = ligt 
gewi = geweest 34 

mi = met 
zi = zegt 

rikrbbje = redetwisten 33 

ris = kaf 
schibbele = beven 
schille = schelen 
slichte — slechten 
slink = laagte 
slit = slijtsel 
wis = tot 
wizböm = laadboom 
wittere = drenken 
witterschap = wed 33 

zwil = eelt 
zin — zei 
gewisse = tegenwoorigheid van 

geest 

In vreemde woorden met e in verkoringspositie vinden we /: 

iggelezeere = egalizeren 
iggelezaasiefóns — egalisatiefonds 
iggewist = egoïst 
ikkenemie = economie 
illemènt = element 
illestiek = elastiek 
immegreere = emigreren 
immegrant = emigrant 
insimmeneere = insemineren 
insimmen&ater = inseminator 
ivvengillie = evangelie 

riklemeere = reclameren 
rikkemendeere = recommanderen 
riddeneere = redeneren 
rizzeneere = raisonner 
riggestreere = registreren 
pinneselienne = penicilline 
sikkertrie = secretarie 
sikretaares = secretaris 
sirrejeus = serieus 
tillefoon = telefoon 
tilleviezzie — televisie 

DE ie. EN ie 

De ie klinkt als de ie in Ndl. woorden gelijk diep, lief, lied, wiegen: 
dief= dief (ev.). De ie. is dezelfde klank als de ie maar veel langer: 
die.f= dieven (mv.) 35 
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Het verschil tussen ie. en ie levert in een betrekkelijk klein aantal 
gevallen betekenisdifferentiatie op: 

brie.f— brieven (mv.) - brief = brief (e.v) 
die. f— dieven (m.v.) - dief= dief (ev.) 
mie.re = turen - mierre = mieren (mv.) 
gie.te = gieten - giet te = giet je 
kiest = kiest - kiest = kist 
klie.re = donderjagen - klierre = klieren(mv.) 
schie.te = schieten - schiette = schiet je 
stie.re = stieren (ww.) - stierre = stieren (mv.) 
vie.re = vieren (ww.) - vierre = vieren (mv.) 

De ie vervangt regelmatig ie. in verkortingspositie: 

hie.r - hier gewist 
bie.r - bierhöws 
die.r - dierke, dierre 
tnie.r - mierke, mierre 
kie.r - kierke, kiene 
pie.r - pierrech 

bie.s - bieske 
vie.r - vierre, mi sen vierre, vierde 
vlie.ch - vliechmesien 
slie.t (spar) - slietje 
wie.ch - wiechske 
stie.r - stierkalf 

In het algemeen vertoont het Huisselings de ie-klank waar dit ook het 
A.N. doet. Het hier volgende overzicht van de woorden met ie richten we 
zo in dat de lezer zich een beeld kan vormen over de verhouding tussen de 
groep met ie. en die met ie: 

brie. f = brieven (mv.) 
die.f= dieven (mv.) 
lie.f= lief 
bedrie.ge = bedriegen 
drie.ge — rijgen36 

lie.ge — liegen 
vlie.ch = vlieg (ev.) 
vlie.ge = vliegen (mv.) 
vlie.ge = vliegen (ww.) 
wie.ch = wieg 
blie.k = vis 
bliek — scheel persoon 
blie.ke = scheel kijken 

brief'— brief (ev.) 
dief = dief (ev.) 
hief= (ik) hief 
vief = vief 
schieffele = kiskassen 
biejje = bieden 
móntfiejjat = snedig 
getiekkert = gespikkeld 
stiekkem = stiekem 

Driek = Hendrik 
riek = riek 
stiek — elastiek 
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die.p=diep 
//e./j=mondharmonica 
hie.p = heep, hakmes 
ie.p = iep 
lie.p = (ik) liep 
pie.pe = piepen 
rie.p = (ik) riep 
slie.p = (ik) sliep 
bie.r — bier 
die.r = dier 
hie.r — hier 
kie.r = kier 
mie.r — mier 
pie.r = pier 
stie.r = stier 
vie.r = vier 

wfefc = wiek 
ziek — ziek 
éie/y = dwarsliggers 
fielleseteere — feliciteren 
kielle = kittelen 
riek = rails 
sefiel = sober 
ventiel = ventiel 
viel = (ik) viel 
wiel — rad, poel 
ziel = ziel 
friemmele = peuteren 
friemmelmöws = kleine tol 
iemmes = iemand 
niemmes = niemand 
schiemmere — schemeren 
nem = riem 
Aiem = kiem 
Siem — Simon 
bezienne = benzine 
briensele — hinniken 
messchien = misschien 
mesien = machine 
schienwit = helemaal wit 
spien = (ik) spande 
Trien = Catharina 
tien = tien 
zien = zien 
griep = griep 
kiep = kip 
piepper = aardappel 
rieps = rups 
schieps = scheef 
slieps = das 
siepse = melken 
wieppere = bewegen 
kier = kier (lokroep) 
pierrek = perzik 
spiertse = spuwen 
kierreje = 'n vangspel spelen 
servieske = vuurspaantje 
biest = biest 
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bie.s = bies, rand 
fie.s = vies 

gie.te = gieten 
gie.ter = gieter 
lie.t = (ik) liet 
rie.t = riet 
slie.t = spar 
stie.t = (ik) stiet 
schie.te = schieten 
vie.t = (ik) pakte 
andie.vie = andijvie 
gerie.ve = gerieven 
óntrie.ve = ontrieven 
stie.ve — stuiven 
bie.ze = biezen (planten, randen) 
kie.ze = kiezen 
nie.ze = niezen 
verlie.ze = verliezen 
vrie.ze = vriezen 

lies = lis 
pies = (ik) paste 
riester = stuipijzer 
smiespele = fluisteren 
wies = (ik) waste, nam toe 
wies X wis — tot 
bietje = beetje 
fiets = fiets, ondermelk 
iets = iets 
mietter = mieter 
Piet = Piet 
kiew = kieuw 
bie = bij (znw.) 
bbllie = zwerfzieke vrouw 
die = die 
missie = mesthoop 
nie — niet 
presónsie = presumptie 
wie = wie 
zie = zie 
zèssie = zeis 

We wijzen hier nog even op het verschijnsel dat ie optreedt in enkele 
gevallen waar het A.N. i heeft: 

giestere = gisteren 
kiep = kip 
kieppe = kippen, omkeren 
lies = lis 

kientje = kindje 
kiettele kittelen 
kiest = kist 
kieste = kisten, klein krijgen 37 

DE oe. EN oe 

De oe klinkt als de oe in Ndl. woorden gelijk boek, zoeken, roem, 
moesten: moet = moeder. De oe. is dezelfde klank als de oe maar veel 
langer: moe.t = moed. Het verschil tussen oe. en oe is slechts in een 
paar gevallen functioneel belast: 

boe.re = boeren (ww.) 
hoe.t = hoed 
moe.re = stuk maken 
moe.t = moed 

boerre = boeren (mv.) 
hoet — hoe het 
moerre = moeren (mv.) 
moet = moeder 
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toe.re = tocht maken 
toe.te = toeteren 
roe.te = roeten (ww.) 

toerre = toeren, omwentelingen 
toette = (hij) toeterde 
roette — (het) roette 

De oe vervangt regelmatig oe. in verkortingspositie: 

boe.r = boer - boerke, boer re (mv.) 
bloe.t = bloed - bloetwbrst 
fesoe.n = fatsoen -fesoenlek 
zoe.r = zuur - zoer genoech 
toe.te = toeteren - toet tere 
toe.r = toer - toerke, toerre (mv.) 
bazzeloe.n = boezeroen - bazzeloentje 

In het algemeen vertoont het Huisselings de oe-klank waar dit het A.N. 
ook doet. De oe. oe gaan meestal terug op Germ. ü en ö, maar niet zo 
dat bij Germ. ü steevast oe., bij Germ. ö steevast oe zou horen; of omge
keerd. Voor een globaal overzicht volgen hier de reeksen zo, dat men in 
de linkse kolom de woorden met oe., in de rechtse de woorden met oe 
vindt, in rangschikking naar de volgconsonant: 

schroe.f= schroef 
stoe.l = stoel 
b&zzeloe.n — boezeroen 
doe.n X doen = doen 
fesoe.n = fatsoen 
schoe.n X schoen = schoen 
boe.r = boer 
floe.r = vloer 
moe.r = moer 
schoe.r = onweersbui 
schoe.re = schuren 
toe.r = toer 
zoe.r = zuur 
groe.s = gras 
kroe.s = kroeshaar 
oe.stoe = huis toe 
bloe.t = bloed 
boe.te = boete 
goe.t = goed 
hoe.t = hoed 
koe.telech = kribbig 
loe.ter = louter 38 

zoebbele = sabbelen 
moedder = moeder 
boef = boef 
groef = (ik) groef 
hoef ~ hoef 
stroef ~ stroef 
troef = troef 
droegge = droegen 
sloegge = sloegen 
voegge = voegen (znw.) 
vroegger = vroeger 
woegge = wogen 
boej = boei 
groejje = groeien 
knoejje = knoeien 
koej = koeien 
moejjer = moederdier 
poejjer = poeder 
roej = roede 
roejje = roeden, roeien 
schroejje = schroeien 
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moe.t = moed 
roe.t = roet 
toe.te — toeteren 
sproe.tels — sproeten 
voe.t = voet 
zoe.ve = zoeven 
bedroe.ve = bedroeven 
droe.zelech = troebel 
foe.zele = bedriegen 
groe.ze = fruit eten 

schroejje = schroeien 
stoejje = stoeien 
voejjer = voeder, voering 
voejjere = voederen, voeren 
woej = (het) waaide 
roe/ = gier 
zoejje = gieren 
boek = boek 
broek = broekland 
foekkepot = rommelpot 
foekse = slaan 
koek = koek 
kloek = klokhen 
kloekke = roepen van de klokhen 
j«oeA: = snoek 
soek = roepnaam voor de hond 
vloek = vloek 
boel = boel, hoop 
doel = schuttersdoel 
koel = koel 
moei — muil 
poel = poel 
poellekes = handjes 
schoellie = schoelje 
bloem = bloem (plant, meel) 
boemmele = boemelen 
noemme = noemen 
noemer = nummer 
roemme = roemen 
zoemme = zoemen 
èoen = boenwas 
boenne = boenen 
groep = groep, mestgroeve 
hoeppel — hoepel 
poep = poep 
roep = roep 
roeppe = roepen 
schoep — schep, schop 
schoeppe = scheppen 
•stoe/7 = stoep 
/roep = troep 
knoerzel = kraakbeen 
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herrie = ovendweil 
moermanz allie:n = heel alleen 
poerke = biggen 
bloes = blouse 
boest = bast 
broes = bruiser 
does = hond 
droes = paardenziekte 
hoeste = hoesten 
moes = moes 
noest = knoest 
poes = poes 
poest = wortelstronk 
roest = roest 
toesse = ruilen 
toesser = handelaar 
&roe? = uitschot 
moe? = moeder 
moette = moeten 
?̂oe? = roepnaam voor het veulen 

stoet = stoet 
boevve = boeven 
groevve = (wij) groeven 
hoevve = behoeven 
genoech = genoeg 
droech = (ik) droeg 
ploech = ploeg 
vroech = vroeg 
woech = (ik) woog 
hoe = hoe 
toe = toen 
toe — toe, dicht 
oe = wij 
gz'//oe = geel, geluw 

Opmerking: Herpen en Berchem wijken af doordat ze in auslaut ów 
hebben ipv. oe: 

hów ipv. hoe, ków ipv. koe, tów ipv. toe. 

Een aantal woorden heeft naast ó (soms o) een oe: 

boebbele X bdbbele roemmele x rómmeïe 
hoebbele X hóbbele stoemmele X stómmeïe 
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knoebbel X knobbel stroemmele x strómmele (slecht 
hebbes X löbbes lopen) 
schoebbe X schóbbe foempe X fómpe (slaan) 
sloebbere X slóbbere hoemp X homp 
sloeffe X sloffe toemp x tóm/? (uitsteeksel) 
noemmer X nómmer soeppe x ró/?/?e 

boetse X Z>ó/je 39 

DE MM. EN MM 

De MM klinkt als de uu in Ndl. woorden gelijk beduusd, fuut, minuut 
spuwen: ruut = roet, vet. De MM. is dezelfde klank als de MM maar veel 
langer: zuu.t = zoet. Het verschil tussen kort en lang is in enkele gevallen 
functioneel belast: 

huu.j = hoeden (mv.) - huuj = halt 
huu.re = huren (ww.) - huurre = huren (mv.) 

kuu.re — kuren (ww.) kuurre = kuren (mv.) 
muu.re = vertroebelen muurre = muren (mv.) 
schuu.pe = zwerven schuuppe = scheppen 
schuu.re = schuren (ww.) schuurre = schuren (mv.) 
stuu.re = sturen (ww.) stuurre — sturen (mv.) 

De uu vervangt regelmatig uu. in verkortingspositie: 

gruu.n = groen - gruuntes, gruunsech 
huu.j = hoeden (mv.) - huutjes 
pluu.ch = ploegen (mv.) -pluuchskes 
schuu.r = schuurdéél 
zuu.ke = zoeken - héj zuukt 
vruu.te = wroeten - héj vruut 
zuu.t = zoet - zuutjes, zuuttechhèjt 

De uu-klank is in het merendeel der gevallen een umlautsproduct. 
Ze is dan ook kenmerkend voor het verkleinwoord het meervoud, en 
de derde persoon van het praesens singulare: 

voe.t - vuutje stoe.l - stuu.l ik roep - héj ruupt 
stoe.l - stuulleke troef- truu.f ik doe - héj duu 
doek - duukske hoe.t - huu.j ik noem - héj nuumt 
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boek - buukske 
koek - kuukske 
poep -puupke 
hoef- huufke 
koe - kuuske 

ploech - pluu.ch ik roem - héj ruumt 

Het aantal woorden met uu uit Germ. tweeklank is opvallend klein. 
Vandaar dat het Huisselings rijker is aan uu-klanken dan het A.N. dat 
minder door umlaut werd getroffen: 

vuu.ge - voegen, passen 
huu.j = hoeden (mv.) 
buu.ke = beuken (mv. en bnw.) 
vurgebuu.kes = voortekenen 40 

zuu.ke = zoeken 
gruu.n = groen 
bruu.r = broer 
duu.r = duur 
huu.r = huur 
kuu.r = kuur 
muu.r = muur 
ruu.re = roeren 
schuu.re = schuren (ww.) 
stuu.r — stuur 
vuu.r = vuur 
tuu.t = tuit 
tuu.te = toeteren 
vruu.te = wroeten 
zuu.t — zoet 
pruu.ve = proeven 
suu.ze = suizen 

vruugger X vroegger 
bruujje = broeden 
huujje = hoeden (ww.) 
vuujje — voeden 
stuukke = knikkeren 
spuulle = spoelen 
vuulle == voelen 
wuulle = woelen 
buunder = hectare, borstel 
buundere = schrobben 
wuunder = woerd 
wuust = woest 
juut = scheel persoon 
ruut — roet, vet 
snuut = snoet 
muu = moe 
buutter = ketellapper 
bruuts = broeds 
stuuw = stuw 

Naast uu staat u in: 

stuumpke X stumpke = stompje 
tuumpke X tumpke = uitsteekseltje 
nuuzzek X nuzzek == neusdoek 
truuch x truch = terug 
kuurzes X kurzes = cursus 41 

DE eu EN u 

De eu klinkt als de eu in Ndl. woorden gelijk kleuter, dreumes, beul, 
neus: peuter = pootboom. De korte waarde van eu, in Ndl. woorden 
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als druk, ukkepuk, bult ed. met u aangeduid, geven ook wij met het teken 
u weer: putter = distelvink. Het verschil tussen eu en u is in een aantal 
gevallen functioneel belast: 

meuge = mogen mugge = muggen 
deuk = deuk duk = dikwijls 
speule = spelen spulle = spullen 
beule = beulen bulle = spullen 
Keule = Keulen kulle = foppen 
deun = deun dun = dun 
heup = heup hup = hup, vooruit 
beurt = (hij) beurt burt = beurt 
deus = de eus dus = dus, derhalve 
peuter = pootboom putter = distelvink 
neuzek = neus ik nuzzek = neusdoek 

Voor eu in verkortingspositie treedt regelmatig u op: 

meuge — mogen - ónmuggelek 
deuke = deuken (ww.) - gedukt 
speule = spelen - spuls 
heup = heup - ónthupt 
deur = door - durslach — doorslag, vergiet 
deur = deur - aachtrendurre 
veur = voor - achterstevurre 
neus = neus - nuzzek 
reus = reus - ruzzachtech 
geut = goot - guddeur 
heuvel = heuvel - huvvelke 
zeuve = zeven - zuvvende 

In veel gevallen correspondeert de eu met Germ. u of o. We geven een 
aantal voorbeelden: 

steufke = stoofje teugele = mennen 
beugel = beugel vleugel = vleugel 
beuchske = boogje zeuch = zeugen 
deuge X duu:ge = deugen reuj = mannelijke hond 
leuge = leugen breuk = breuk 
teugelaar = menner keuke = keuken 
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beul = beul 
öwtheule = uithollen 
meule = molen 
deun = deun 
steun = steun 
heup = heup 
kreupel = kreupel 
beurde = wagenborden 
beurdevól = boordevol 
beure = geld beuren 
knibbeurs = knipbeurs 
deur = deur, door 
vurkeur = voorkeur 
keure = keuren 
scheur = scheur 
scheure = scheuren 

veur = voor (voorz., bijw.) 
eus = dakrand 4a 

neus = neus 
keus = keuze 
geut = goot 
keutel = keutel 
vermeutelt = vermolmd 
peuter = poot boom, dreumes 
scheut = tiendgebied 
scheut = uitlopers 
sleutel = sleutel 
deuverek = slagpin 
heuve = hovenieren 
sneuvele = sneuvelen 
rewze/ = reuzel 

Andere woorden met eu zijn nog: 

gleuf = gleuf 
fcew/' = biljartstok 
keuje = big 
(fewA: = deuk 
keukele = keukeien 
neuke = slaan, coïre 
/>ew/ = zaaddoos 

beun = plank 
dreune = dreunen 
pienneut = dupe 
/ewte = talmen 
keuver e ( < Eng. cover = loop-

vlak leggen 
sjeu(< Frs.jeu) = plezier 

Opmerking: Het zand heeft niet de zuivere eu van de klei, het realiseert 
een korte eu ( = u) plusy' of w: 

tuwle ipv. teM/e, spuwle ipv. speule, zujve ipv. zewve, mu/ge ipv. meuge, 
etc. 

De M vertegenwoordigt Germ. u in woorden als: 

bult = bult 
bus = bus 
drukke = drukken 
dunke = dunken 
geöfo/f = geduld 
gunne = gunnen 
gwWe = gulden 
Att/p = hulp 

krul = krul 
kruk = kruk 
kunne = kunnen 
kèpkusse = hoofdkussen 
lusse = lusten 
mus — mus 
nut = nut 
plukke = plukken 
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huls = huls 
hult = holte 
hut = hut 
klungel = klungel 
rukke = rukken 
ruste = rusten 
schudde = schudden 
schuit = schuld 
stuch — stug 
stuk = stuk 

punder = unster 
put = put 
putter = distelvink 
ruch — rug 
vluch = vlug 
vluchte = vluchten 
vrucht = vrucht 
vuile = vullen 
zulle = zullen 
zunt = zonde, jammer 

Hierbij horen ook de verkleinwoorden met u van grondwoorden met 6. 
We vermelden nog even de volgende gevallen: 

móf = mufke 
slof— slufke 
bók = bukske 
slok = slukske 
zolder = zulderke 

Germ. ë of i vertegenwoordigt de 

duk = dikwijls 
gullie = gij lieden 
hullie = zij lieden 
hum = hem 
schulfhowt — schelfhout 

Verder nog u in: 

blutse = deuken 
brulle = schreien 
bruis = razend 
bukke = bukken 
bukkem = bokking 
buks = buks 
bulleng = beuling 
burt = beurt 
dubbe = spitten 
dubbeltje = dubbeltje 
dutse = deuken 
fut = fut 
geluk = geluk 

póp = pupke 
bós = buske 
bót = butje 
knot = knutje 
zóch = zuchske 

win: 

schummel = schimmel 
slungel = slinger 
wulge = wilgen 
wulfsel = welfsel 

hujkes = hurken (mv.) 
hunneng = honing 
huppele = huppelen 
klutse = klutsen 
knup = knoop 
knuppel = knuppel 
knut = knot 
knutsele = knutselen 
kulle = beduvelen 
kurk = kurk 
lucht = lucht 
luchte = luchten, verlichten 
lukke — lukken 
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lul = penis, kletspraat 
Mie — kletsen 
lummel = lummel 
luns = spie, dwarspen 
lus = lus 
lutske = poosje 
much = mug 
muf= muf 
mul = mul 
mundech = mondig 
mut = mud 
« o = muts 
nuchter = nuchter 
nuk = nuk 
ra/ = nul 
nut = nut 
jww? = ongevaarlijk 
prutse = prutsen 
pruttele = pruttelen 
pulleng = peluw 
punt = punt 
purper = purper 

rups = rups 
rujwèène = roodwenden 
schubbe = schubben 
•STAM/? = schop 
schuppe = schoppen 
schutskbj = schutskooi 
stuf = gum 
staA: = stuk 
stumper = stumper 
stuntele = stuntelen 
jz/j/fe = suffen 
sukkel = sukkel 
XM/ = sul 
fr-wtte = niet opschieten 
te?e = tussen 
tut = speen 
tuk = afkomst 
tafc&e = rusten 
ulleng = bunzing 
zw/ = hoge rand43 

zuster — zuster 

DE öö EN ö 

De öö duidt de klank aan die als eu geschreven wordt in een vreemd woord 
gelijk freule: kööjere = kuieren. In verkortingspositie wordt deze ty
pische lange klinker door een gelijksoortige korte vervangen die we met 
ö zullen weergeven: 

'oöj = draden 
hööke = haken 
krööje = kruien 
höör = haren 
strööje •= strooien 
tööjt = tuit, bus 

dröts = draads 
gehokt = gehaakt 
kröjwaage = kruiwagen 
hörkes = haartjes 
ströjsel = strooisel 
tot je = tuitje 

In een deel der gevallen correspondeert de öö met Germ. a, zoals in: 

blööske = blaasje 
drööj = draden 
dröötje — draadje 

verhööre = verharen 
hööske = haasje 
lööchske = laagje 
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drööje — draden (ww.) nööj = naden 
gööske = gaasje vrööcht — (hij) vraagt 
hööke = haken zööje = zaden (ww.) 
höör — haren (mv.) zööjdéssel = zaaddistel 

De öö' plusy' beantwoordt aan de A.N. ui in: 

= bui ööjer = uier 
dööje = duiden rööj = rui44 

kööjere = kuieren rööje — ruien 
krööje = kruien schööjer = schuier 
lööj = lui, traag tööjer = tuier, bindpaal 
lööj = lieden, lui tööjere = tuieren, vastbinden 
lööje = luiden tööjt = tuit, bus 
mööj = mui, tante zööje = zuiden 

In het Ndl. is de ui één foneem. De Huisselingse verbinding ööj bestaat 
uit het foneem öö plus het foneem j , wat blijkt uit deze reeks: 

nööj = naden 
nèèj = naai 
nééj = nieuw 
noe:j = node 45 

Andere woorden met öö zijn nog: 

blööje = bloeien pöösje = postje 
köösje = kostje rööj = schommel 
kööster = koster rööje = schommelen 
pöön = puin strööje = strooien. 
pöön = kweekgras 

Opmerking: Berchem blèèje ipv. blööje, strèèje ipv. strööje. 
Zeeland: ook grööje en glööje ipv. groejje en gloejje. 

De Ö vertegenwoordigt behalve öö ook uu: (en als eerst het verkortings
product door umlaut wordt getroffen ook oe:) in: 

bloe:te = ontbloten blötsel = slecht hooi 
buu:m = bomen (mv.) böms = booms 
buu:me = sjorren bomt — (hij) sjort 
duu:ge = deugen docht = (hij) deugt 
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druu:ge — drogen 

droeime = dromen (ww.) 
van den Hoe.ge eigenn.) 

hoe:p = hoop, stapel 

hoe:pe = hopen, stapelen 

huu:re = horen 

juu:ke = jeuken 
groeit = groot 

kloe:t = kloot 
knoe:t = knotwilg 
knuu:p = knoop 

knuw.pe = knopen (ww.) 
koe.pe = kopen 
loe:pe = lopen 

oe:m = oom 
poe:t = poot 
ruu:ke = roken (van vlees) 

sloe:t = sloot 
ópstuuike = ertoe aanzetten 

stoe:t = poos 
stoe: te = stoten (ww.) 
struuipe = stropen 

tuu:ne = ogen, eruit zien 

zuu:m = zoom 
zuuime = zomen (ww.) 

Met j of w vertegenwoordigt de ö 

böwte — buiten 

dröch = droog 
dröcht = droogte 
dromt = (hij) droomt 
höchsel = hoogsel 
höcht = hoogte 
höpwèèrk = volumineuze materie 
höpke = hoopje 
hopt = (hij) hoopt 
gehopt = gehoopt 
horken = luisteren 
hort — hoort 
jökke = jeuken 
gröts = groots, verwaand 
grötfaader = grootvader 
grötmoeder = grootmoeder 
grötte = grootte 
klötje = klootje 
knötje = knotwilgje 
knöpke = knoopje 
knöpschat = knoopsgat 
knopt = (hij) knoopt 
kopt = (hij) koopt 
löps = loops 
löpt = (hij) loopt 
ömke = oompje 
potje = pootje 
rokt = (hij) rookt 
röksel = brandstof 
slotje = slootje 
stokt óp = (hij) zet ertoe aan 
ópchestökt = ertoe aan gezet 
stötje = poosje 
stöt = (hij) stoot 
stropt = (hij) stroopt 
gestropt = gestroopt 
tont = (hij) toont 
getönt = getoond 
zömke = zoompje 
zömt = (hij) zoomt 
gezömt = gezoomd 

de ui van het A.N.: 

löjk — luik 
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döwte = duiten mows = muis 
döjm = duim Pröws — Pruis 
fröwt — fruit röjke = ruiken 
höws = huis slöwte — sluiten 
jöwn = ajuin töjge = tuigen (ww.) 
kröwt = kruit zöjpe = zuipen 

In verkortingspositie gaat het tweede element soms verloren: 

döjf= duif döfke — duifje 
flöwt = fluit flötje = fluitje 
höws = huis höske — huisje 
köwl = kuil kölleke = kuiltje 
möws = muis möske = muisje 
röw? = ruit rö(/e = ruitje 
stöwte = roemen stöt = (hij) stuit 
schöjm = schuim schömke = schuimpje 
zö/'&e = zogen zökt = zoogt 

De öj en ö'w zijn in tegenstelling tot de ui in het A.N. elk uit twee fonemen 
samengesteld: 

köjke = kuiken Zöw = Zeeuw 
köjke = kooitje zów = zouden we 
kujke = keu, big zéw = zijn we 
kèjke = keitje 
kéjke = kijken 

Opmerking: Vaak als Huisseling öj of öw heeft voor A.N. ui wijken Herpen 
en Berchem af, de eerste plaats wat de medeklinker, de tweede wat de 
klinker betreft: 

Herpen 
böjte 
vröjt 
öjt 
höjs 
röjt 

De ö treedt ook in de plaats van de oo als deze in verkortingspositie door 
umlaut wordt getroffen: 

drööt - dröts = draads pbbl-pölleke = paaltje 

Berchem 
bówte 
vröwt 
öwt 
höws 
röwt 

Huisseling 
böwte . 
vröwt 
öwt 
höws 
röwt etc. 
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gbbn - gö = (hij) gaat pröbte - pröt = (hij) praat 
hbbk - hökske = haakje room - römke = raampje 
hööle - holt = (hij) haalt schoor - schörrech = scharig 
hoor - hörke = haartje schörke = schaartje 
jbör -jörrech = jarig slöön - slö = (hij) slaat 

jörke = jaartje slööpe - slöpt = (hij) slaapt 
krööm - krömke = kraampje stbble - stolt = (hij) staalt, lijkt 
lobte - lö = (hij) laat stbbn - stö = (hij) staat 
mbbl - mölleke = koetje zbbl - zölleke — zadeltje 

Germ. u of o vertegenwoordigt de ö' in: 

börcht = borg schörft = schurft 
borger = burger storm = storm 
dorp = dorp törf— turf 
dorpel = dorpel volle = veulen 
drop = drop vork = vork 
dröppe = droppelen wörge = worgen 
droppel = droppel worm = worm 
korf— korf zörch = zorg 

Gewezen dient in dit verband nog even op sterke verledendeelwoorden 
als 

bedörve = bedorven 
gestörve = gestorven 
gezwörve = gezworven 
verbörge = verborgen 
verwörpe = verworpen, 

Alsook op de diminutiva met ö bij grondwoorden met o gelijk: 

lof = lof, eredienst - löfke 
hok = hok - hökske 
hol = hol - hölleke 
kop = kop - köpke 
klos = klos - klöske 
mot = mot - mötje 
rbch = rogge - röchske 

In de vervoeging is van umlaut weinig te merken. We vonden slechts 

komme = komen - komt = (hij) komt 
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wèrre = worden - wort = (hij) wordt 

Een ö die correspondeert met Germ. ai vinden we in: 

ow = eeuw, 
möw = meeuw 
slöws = sleeuws 
snöw = sneeuw 

Nog ö in: 

bolder = knikker 
bölke = bulken 
börcht = barg 
börrie = burrie 
dörve = durven 
dörrem = daarom 
gaddölme = verdomme 
gölp = gulp, split 
kleppert = groot exemplaar 
kröps = met de draad mee 
mök = roepnaam kalf 
molk X melk = melk 
mörcht X mèèrch — merg 

löw = leeuw 
Löwwe — Leeuwen 
löwwerek = leeuwerik 
schröwwe - schreien 
Zöw = Zeeuw 

ölger x orgel = orgel 
römkes = een weinig melk 
rössel = rooster 
snörke = snorken 
spörrie = spurrie 
stolp = stolp 
stölpe = stelpen 
schölp = klompschelp 
stölpert — strompelaar 
vork = voorhoofd van akker 
vorm = vorm 
wölver = wervel 
wörrem = waarom 

DE e 

De onduidelijke klinker geven we aan met e. Hij wordt in het Huisselings 
vaker gebruikt dan in het A.N. omdat in de dialectgemeenschap geen 
prijs gesteld wordt op verzorgde uitspraak. De voorbeelden die we hier 
geven zijn dan ook allerminst staaltjes van slordigheid in het spreken: 

geraazje 
meneezje = manege 
kemille = kamille 
riklemeere = reclameren 
kedoo = cadeau 
kedaster = kadaster 
dörrem = daarom 
wörrem = waarom 
haffel = handvol 

mónnepoolie = monopolie 
netaares — notaris 
netuulle = notulen 
peliessie = politie 
sjefeur = chauffeur 
temaat = tomaat 
móbbelezaasie = mobilisatie 
varrejaasie = variatie 
etwie = etui 
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affekbbt — advocaat elèktries = electrisch 
kemies — commies bezienne = benzine 
kemuunnie = communie meziek = muziek 
kèrmenèèj = carbonnade beroo = bureau 
karbeleem = carbolineum émmel = eenmaal 
karbeleeme = met c. bestrijken twémmel = tweemaal 
lókkemetief ~ locomotief driemmel = driemaal 
medèl = model hoewel = hoeveel 
stesjón = station wavver = wat voor 

In bepaalde gevallen wordt de e zelfs weggelaten, voor of achter 't woord: 

dröcht = droogte gbblech = egaal 
éért = aarde jöwn = ajuin 
hèjt = hitte Lart = Alard 
höcht = hoogte lèktrisch = electrisch 
hult — holte Lie.zejes = Eligius 
gewörmt = gewormte strant = astrant 
óngediert = ongedierte 
lécht = laagte 
schaant = schande 

De e wordt vooral verwaarloosd tussen twee medeklinkers: 

gléks = gelijk, vlak plie.r = poulier 
gléjk = gelijk, allemaal pliessie = politie 
grèèj = gerei pröchie = parochie 
kjds = kiosk stroe:p = sirope 
kral = koraal sluusjón — solutie 
krant — courant vranda = veranda 

Met de e verdwijnt aan het begin van een woord soms een hele lettergreep: 

Driekkes = Hendricus lózzie = horloge 
Fès = Silvester mónniekka = harmonica 
Mbnt = Herman séjs = saucisse 
N&dites = Donatus stiek = elastiek 

DE UMLAUT 

Uit het voorgaande is duidelijk gebleken welk een invloed de umlaut 
heeft op het klankkarakter van het Huisselingse dialect. De werking is 
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vooral merkbaar in de vervoeging, in het meervoud, in het verkleinwoord 
en in de verkortingspositie. Overzichtelij kheidshalve geven we hier ten
slotte de lezer nog een bloemlezing: 

a) Derde persoon praesens singulare 

loe:pe 
koe:pe 
stoe: te 
hoe:pe 
roemme 
roeppe 
doe.n 
haawe 
paase 
valle 
vatte 

b) Het meervoud 

broe:t 
bom 
hoe.p 
knoe:t 
sloeit 
dröbt 
hoor 
strbbt 

löpt 
kopt 
stöt 
hopt 
ruumt 
ruupt 
duu 
helt 
pest 
velt 
vét 

bruuij 
buu:m 
huu:p 
knuuij 
sluu:j 
drööj 
höör 
strööj 

wörre 
kömme 
stöbn 
slbbn 
gbbn 
Ibbte 
sloope 
prbbte 
stbble 
vróöge 
plddge 

ploech 
stoel 
troef 
hoe.t 
sldt 
bdrt 
stróng 
sprong 

wort 
komt 
stö 
slö 
gö 
lö 
slöpt 
pröt 
stolt 
vrööcht 
plööcht 

pluu.ch 
stuu.l 
truu.f 
huu.j 
sleuj 
beurde 
strung 
sprung 

c) Het verkleinwoord 

oe:ch 
doe:s 
oe:r 
oe.m 
drbbt 
hbbs 
kröbm 
zbbl 
hoor 
kraach 
staaf 

uuichske 
duu:ske 
örke 
ömke 
dröötje 
hööske 
krömke 
zölleke 
hörke 
krèèchske 
stèèfke 

booch 
stoof 
boek 
doek 
snoep 
troef 
kram 
pan 
kdp 
rok 
PÓP 

beuchske 
steufke 
buukske 
duukske 
snuupke 
truufke 
krèmke 
pènneke 
köpke 
rökske 
pupke 
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d) De verkortingspositie 

bom 
drbbt 
loe:pe 
groe:t 
höch 

bloeit 

böms 
dröts 
löps 
gröts 
höcht 
höchsel 
blötsel 

jöör 
schoor 
hoeip 
groeit 

goe.t 

jörrech 
schörrech 
höpwèèrk 
grötfaader 
grötmoedder 
guujjech 
guujjechhèjt 

Enkele ww. hebben umlautsvarianten naast zich met afwijkende maar toch 
verwante betekenis: 

klöjve = kluiven kluuive = klieven 
böjge = buigen buuige — rond zetten 
döjke = duiken duuike = deuken 
schöjve = schuiven schuuive = schoven maken 
roeike = roken ruuike = een rookvuur onder

houden 
brééke = breken bruuike = zich tot brekens toe in 

spannen 
voejjere = voederen vuujje = voedzaam zijn 
höbke = helpen bij oogstberging hööke = haken, vasthaken 

DE MEDEKLINKERS 

Van de medeklinkers geven we hier geen structureel overzicht omdat hun 
systeem overeenkomt met dat in het A.N. We kunnen volstaan met een 
aantal losse opmerkingen. 

De D wordt vaker dan in het Ndl. gebruikt als articulatiesteun bij min 
of meer moeilijke verbindingen: 

smbbl - smblder béjne - béjnder 
kbbl - kolder véjne - véjnder 
vbbl - volder léjnde = linnen 
dienne - mizdiender féjnder = fijner 

De F vertoont neiging het terrein van de V te usurperen: 

fie.s = vies fak = vak 
frat = wrat flie.r = vlier 
floe.r = vloer feeter = veter ie 
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Soms vinden we FT naast CHT: 

klóft X klócht = troep Graft X Gracht (eigenn.) 
kraft X kracht = karaf heft X hecht — heft 
zöbft X zaacht = zacht 

De G vervangt in een enkel geval intervocalische K: 

Driegges X Driekkes 
kégges = kijk eens 

Opmerkelijk zijn de vormen: 

duugget = doet het lögget — laat het 
gögget = gaat het slögget = slaat het 
hagget = had het stögget = staat het 
higget = heeft het ziegget — ziet het47 

De H ontbreekt in: 

aar = haar, links oewwè = hoe wat 
oe.stoe = huis toe uu:ze = hozen 

De Â  volgt in de taal van ouderwetse boeren hier en daar nog op NG: 

gank = gang ginke = gingen spèkhank = spek-
lank = lang hink — hing kast48 

gink = ging vrónk = wrong 

De combinatie KW verliest soms het tweede element: 

kwééke = kééke = schreeuwen 
kwèbbele = kèbbele =-- praten 
kwööt = koot = kwaad 

Opvallend is de N in woorden als: 

éjment = eimaat 
boekkent = boekweit 
boekkendeméél = boekweitmeel 
naakent = naakt 

Opmerking: Bij Brabantius vonden we nog: drossent = drossaart, 
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lijnzent = lijnzaad, Liesent = Lieshout, Stippent = Stiphout. 49 

Voor lijvent = lijfgoed zij verwezen naar Sassen-Clingh, B.H. VI, 54 

De N treedt op in het lidwoord bij enkelvoudige mannelijke znw. on
geacht de naamvalsfunctie telkens en alleen wanneer een klinker of b, 
d, h en t er op volgt: 

de dééke = de beddeken den dééke = de decaan 
de kappelbbn = de kapelaan den aawe kappelbbn 
de pestoe:r = de pastoor den aawe pestoe:r 

We geven het volgend overzicht: 

den booj = de bode de fietser = de fietser 
den borger = de burger de jaager = de jager 
den doek = de doek de galch — de galg 
den doe:t = de dood de kèl = de kerel 
den eeventer = de evenaar de lap = de lap 
den hie:r = de heer de mins = de mens 
den halve = de halve de rok = de rok 
den hak = de hak de verver = de schilder 
den bllenge = de hele de vilder = de vilder 
den torre = de toren de zèjkert = de zeikert 

De R is uvulaar in Ravenstein en de kleidorpen eromheen, dentaal op 
het zand van de Heikant50. Megen en verder stroomafwaarts langs de 
rivier kenmerkt zich de zgn. Lage Maaskanter door een typische ver
waarlozing van de R voor T ,een bijzonderheid die vergezeld gaat van 
een meer geopende voorafgaande klinker: 

Huisseling Megen, Lith 
éért (aarde) èèt 
érpel (aardappels èèpel 
géért (gaard) gèèt 
péért (paarden) pèèt 

Kenmerkend voor de Heikant is de suizende R: 
Huisseling Oss 
kar = kar kars 
kèrre = karnen kbbrze 
géér = gaarne gérs 
dérke = deerntje durske 
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In de gemeente Ravenstein hebben we van dit 'oereuropeesch fossiel'51 

mogelijk nog een fossiel over: Döörze (Deursen, dorpje in de gemeente 
dat vroeger als Dorne werd aangeduid) en schars: scheermes. Hier zijn 
de rz en de rs echter telkens twee fonemen, aan een suizende of ratelende 
r wordt door niemand meer gedacht. 
De S valt op in woorden als: 

gléks (gelijks) = egaal, effen hébbes — te pakken 
meschiens = misschien haawes — voor altijd 
naks = naakt loe:pes = te voet 

In het mv. zal men in Huisseling vaker de S gebruiken dan in het Algemeen 
Nederlands: 

blatséjs — bladzijden 
verspèrrings = versperringen 
ziektes = ziekten 
zwaaluuws — zwaluwen etc. 

De T treedt paragogisch, epenthetisch of klankwettig op in: 

börcht = borg gréjst = grijs 
börcht = barg knéjnt = konijn 
dobbelt = dubbel léjnt = lijn 
eegde = eggen (mv.) maacht = maag 
eeventer = evenaar Mönt = Herman 
énkelt — enkel, alleen mörcht = merg 
genócht = genoeg néjt = nieuw 
kraft = karaf 

Het verschijnsel dat T soms wegvalt voor diminutiefsuffix - je is Heikants: 

hènje = handje mènje = mandje 
kénje = kindje munje = mondje 

De V wordt als een W uitgesproken in Röwwestèjn = Ravenstein. 
De W wordt als V uitgesproken in de combinatie WR: 

vrie:t — wreed 
vrak = wrak, bedorven 
vrum = weerom, terug 
winge = wringen 
vreef = wreef 
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In de volgende gevallen wordt de W gevocaliseerd: 

doew X doennoe = doen we 
héw X hénnoe = hebben we 
hoew X hoevvoe = hoeven we 
haw X h&nnoe = hadden we 
kréjge we X kréjgoe = krijgen we 
kuw x kunnoe — kunnen we 
moew X moettoe = moeten we 
wiw X willoe = willen we 
zéw X zénnoe = zijn we 
zuw X zulloe = zullen we 
zów X zónnoe = zouden we 

Geheel parallel hiermee loopt de vocalisatie van de J: 

dij X dinnie = deed hij 
kój x kónnie = kon hij 
wój X wóttie = wou hij 
zó/ X zótóe = zou hii 

De SCH klinkt als in het A.N. Zeer oude zegslieden verklaarden echter 
dat ze in hun jeugd nog herhaaldelijk SK hadden horen uitspreken. 

De onderlinge beïnvloeding van de medeklinkers wijkt hier en daar 
af van de regels die de beschaafde spreektaal beheersen: 

éppar = een paar stónne = stonden 
émmel = een maal gins = ginds 
haffel = handvol kéjns — kinds 
gèlle — gelden dérke = deerntje 
schelle = schelden géér = gaarne 
spèlle = spelden kèrre = karnen 
hielle = hielden lantèr = lantaarn 
braane = branden torre = tornen 
schèène = schenden dörech = (eigen)aardig 
wèène = wenden vermoore = vermoorden 
vêjne = vinden vèrrech = vaardig 
wéme = winden (ww.) worre = worden 
béjne = binden lusse = lusten 

moesse = moesten 

Van R-L-metathesis is sprake in: 

dölper (dorpel) = dorpel 
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élper {érpel) = aardappelen 
èlver = armvol 
kèlver {kervel) = kervel 
ölger {orgel) = orgel 
weiver {wervel) = wervel 
wölver {wörvel) = wervel 

Van vervanging ipv. omzetting is sprake in: 

rössel = rooster wimpel — wimper 
Völker = Volkel 
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DERDE HOOFDSTUK 

NATUUR EN TECHNIEK 

WEG EN WATER 

Dorpen, buurten, huizen en percelen zijn door allerlei wegen verbon
den. De hoofdweg van het ene dorp naar het andere is de wéch. Een 
weg voor het snelle doorgaande verkeer buiten de dorpen om is en 
boon. De vaak niet verharde veld- of binnenweg noemt men en strbbt 
of en steech. De piat is te smal voor paard en wagen. Ouderen her
inneren zich nog de berie.r = barier, slagboom van de tolgaarder, nu 
eens bij deze dan bij die herberg opgesteld. Een uitspanning onder Velp 
heet vandaag nog den Tol. Onder den harde verstaat men de verharde 
wegen in het algemeen. De weg waarlangs men dijk of dam opgaat of 
verlaat, is den ópwech of den afwéch. Den ötwéch is een noodweg door 
het perceel van een ander om zo op een openbare straat te kunnen 
komen. Een stukje gedempte sloot als verbindingsweg tussen twee per
celen is ene slach X hékkeslach. Ontbreekt deze dan legt men wel een 
noodbruggctje van balken en gevlochten rijswerk: en schoor i. Midden 
over een weg loopt den hoefslach met aan weerszijden de karrespórre 
die met een krapsèssie = vlakhak worden geslicht zodra ze te diep zijn. 

Van de waterlopen noemen we allereerst de Möös, een echte rivier 
die voor de zwemmers gevaarlijk is vanwege de stroe:m. De belang
rijkste waterloop in het buitendijkse land is de wéttering: deze voert 
water af of aan: er zit trek = drift in. Wat ook het geval is bij de 
kleinere tréksloe:t die het water dieper landinwaarts stuwt, naar de 
doodlopende sloe:te = graaf. Het oevertje van ene sloe:t, van ene graaf 
is de slötkant, de grafkant. Deze heet, als hij uit het omringende land 
oprijst, ene wal. Een schuine insteek in een sloot waarin het vee afdaalt 
om te drinken, is en witterschap = wed. In ene tréksloe:t = tochtsloot 
mag ene slach = wegkruising niet massief zijn. De aarde van het weg
dek wordt dan aangebracht over een grote cementen ring die het 
water doorlaat. Men spreekt dan van enen döjker. Muu.re = modder 
in een sloot omhoog roeren. Controle op waterlopen wordt uitgeoefend 
namens et Wötterschap dat van tijd tot tijd laat schoöwe = inspec
teren of de sloten wel zijn gevéécht: schoon geveegd, met et fééchmés 
zijn gezuiverd van allerlei waterplanten: lies = lis, drie-kant = egels-
kop, schérre = scheren, toe.ters = water scheerling, wbtterlillies = gele 
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lis, lampepoetsers = lisdodden, pómpeblööjer = plompen, wbtterspör-
rie = watergal, éndemoes = eendekroos en koffiebloem = zwanen-
bloem. Allerlei waterplanten bij elkaar, afgesneden en verzameld om als 
stopsel of veevoer te dienen, noemt men v/dr. De term röw-éérde = ruw-
aarden = het lichaam van de Mözdéjk met ruwaar = rijshout bescher
men, werd nog slechts gekend door enkele zeer oude boeren 2 . 

Vroeger lag er bij Ravenstein een eiland in de Maas: de Milwèrt = 
Middelwaard3. Later werd deze een schiereiland, gescheiden van de 
oever door een vaargeul die dood liep: de Strang. Dit binnendijkse 
water werd deze eeuw gedempt. Vlak langs de buitenzijde van de dijk 
liggen de wielle = dijkbreukvijvers. Dieper het land in bij de huizen 
treft men de poelle, in het verleden gegraven om spijs te hebben voor 
het opwerpen van dijken en dammen en het verhogen van drassige ter
reinen. Zo ontstonden waarschijnlijk ook de wèrtjes = waardjes 4: on
bruikbaar laag liggende smalle grondstroken tussen soms brede sloten. 
Op de gekste tijden van het jaar schieten ze onder water en zijn daar
door slechts geschikt voor knotwilgen en rijshout. 

Het verschil tussen dijk en dam is inmiddels historisch geworden. 
Nu niet meer aangevoeld, leeft het nog voort in een veldnaam als 
de Gruu.nen Déjk (zie losse kaart), sinds eeuwen een slaperdijk van 
de Maas bij Haren dwars door de klei naar het zand in Berchem, 
tussen de vroegere Landen van Megen en Ravenstein. Voor zover deze 
dijk nog niet is geslecht, ziet niemand er iets anders in dan enen dam. 
Een dam is in de historische zin van het woord echter een wering die 
wordt opgeworpen tegen opdringend boezemwater, terwijl een dijk 
het rivierwater rechtstreeks moet tegenhouden. De Groene Dijk is 
vroeger een echte bandijk van de Maas geweest, evenals den èèrvdéjk 
die aan de andere kant van Ravenstein de rivier te Overlangel dwars 
door de kleiboord met het zand in Herpen verbindt. De Maas is van 
onder naar boven ingedijkt, en telkens als een deel van de rivier was 
ingetoomd, beveiligde men het daar aanliggende land voorlopig met 
zo'n dwarsdijk tegen het nog vrij van bovenaanstromende water. Bij 
de aanleg van de slaper mocht men, net als bij het opwerpen van een 
echte rivierdijk, de specie nemen van de aangrenzende gronden. Wat 
bij de bouw van een dam was verboden. Toen de Maasdijk in zijn 
geheel was voltooid, had men daarmee de waterdemon allerminst aan 
banden. De uiteindelijk bedwongen rivier kwam tussen de dijken vaak 
zo hoog dat bij Beers (Béérs) nabij Cuyk (Köjk) in het dijklichaam een 
soort veiligheidsklep moest worden aangebracht: den ooverlbbt waar
door een deel van de vloed op de buitendijks gelegen Heigronden werd 
gespuid. Langs en door de dorpen onder aan de dijk stroomde het 
water onder de benaming Béérse Möös benedenwaarts naar Den Bosch, 
waar het eventueel op de Dieze kon wórden gelost. Telkens als de 
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rivier een bepaald peil of pegel bereikte, en dat kwam soms meerdere 
malen in één jaar voor, ging de Mööz um. Als dan alle bedrijfsgronden 
in de Traverse of Groene Rivier blank stonden, stón de Béérs: stroomde 
de watervloed, die zich bij Beers over de dijk had gestort, zover men 
kijken kon. Nu ligt het voor de hand, zou men zo zeggen, dat de slaper-
dijken in allerijl werden opgeruimd toen direct na de beteugeling van 
de rivier een overlaat moest worden aangelegd. Deze immers hadden 
geen doel meer en waren enkel nog obstakels die de vlotte afvoer van 
het geloosde water maar nodeloos vertraagden. Dat dit alles indertijd 
echter niet zo vanzelf sprak, blijkt uit de conflictologie van de Groene 
Dijk. Van de veertiende tot en met de vorige eeuw is door Megen 
en Ravenstein over die waterkering gevochten. Megen wilde de dwars-
dijk zo hoog mogelijk houden, Ravenstein wilde er zoveel mogelijk 
'verlaten' of gaten in hebben, zich beroepend op het aloude recht de 
wateren te laten vloeien 'quo natura sua ferunt' 5. In 1365 bemoeit er 
zich de hertog van Brabant mee; in 1565 is niemand minder dan 
Willem van Oranje arbiter in het geschil. Nog in 1861 roept de rector 
van de Latijnse school in Ravenstein wanhopig uit: 'Een dwarsdijk, 
hooger en breeder dan de Maasdijk, overdwars midden in den loop 
der Beersche Maas, een uitvloeisel der Maas, maar veel onstuimiger 
dan de Maas zelve, zulk een toestand is te onnatuurlijk dan dat hij 
voort kan duren' 6. Eerst diep in deze eeuw kon de overlaat te Beers 
worden gedicht, dank zij de kanalisatie van de rivier. Toen stierven 
in de Traverse de hoge lissen der gramschap bij gebrek aan water. 
De doorbraakwielen, gewone poelen en waardjes worden nu met de 
aarde van de slaperdijken, dammen en wallen gedempt. Met smalspoor 
en kipkar beijvert zich de overheid om een historisch gegroeid en 
waarachtig schoon streeklandschap afdoend te vernietigen. Een verlies 
dat in geen vergelijk staat tot het onnozel aantal hectaren cultuurgrond 
dat ermee gewonnen wordt. Mogen de laatste resten van dit ónlaant = 
onland voor de cultuursteppe bewaard blijven. 

L A N D S C H A P E N H O U T G E W A S 

Overziet men het territorium van Huisseling, dan kan men al direct 
een drietal landschappen onderscheiden. Met den ötterdéjk = uiter
waard die bij Ravenstein Milwèrt = Middelwaard heet, heeft de Huis-
selingse boer maar incidenteel te maken. Hoofdzaak zijn voor hem 
de gronden in en dicht onder het dorp. Sinds ongeveer 1800 waren 
deze naast een uitzonderlijk hoge ligging tegen de Beersche Maas be
veiligd door den Huusselingsen Dam. Waar deze tot voor kort gelegen 
heeft, is nog duidelijk te zien. Aan de dorpzijde een afwisselend land-
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schap dat bijzonder rijk is aan bomen en struiken; daar vindt men 
op natuurlijke terpjes de boerderééje tussen wèjje = weiden maar 
vooral akkers. Aan de andere zijde van de Dam strekt zich in de 
richting Herpen en Berchem een kale boomloze grasvlakte uit: het 
vroegere stroomgebied van De Beersche Maas. Men noemt deze vlakte 
de Béérs, maar vaker nog et Fèlt. De benaming polder is zuiver 
Heikants. Deze wordt echter nog wel eens gehoord omdat de boeren 
van Herpen en Berchem in de voormalige Traverse ook wel voet aan 
de grond hebben. Eerst na de Maaskanalisatie worden deze graslanden 
meer en meer voor de landbouw gescheurd. Ze vormen het vrij jonge 
gebied van de gemeentegronden die in 1349 door Walraven van Cuyk 
aan de bewoners van Huisseling werden uitgegeven. Het zijn kom-
gronden van klèèj die meer naar beneden zwaarder en stugger wordt. 
Aan de dorpzijde van de dam liggen de oudere cultuurgronden op de 
zogenaamde stroomruggen van lichtere klei, in hoofdzaak akkerland = 
böwlaant dat in twee stukken wordt gedeeld door een verlande Maastak 
die na zoveel eeuwen nog te herkennen is aan het opvallend lage 
niveau. In de drassige bedding treft men enkel graslaant dat bij hoge 
waterstanden ook na de Maaskanalisatie nog wel onder water schiet. 

Het landschap van de polder in de stroombedding van de vroegere 
Beersche Maas is leeg en open, dat van de oude cultuurgronden in of 
vlak bij het dorp boordevol, en gesloten door een rijke afwisseling 
van bomen en struiken. Het meest karakteristiek zijn de k&nnedasse = 
Canadese populieren. De wulge = wilgepopulieren zijn betrekkelijk 
schaars. Beide peppels plant men aan door een vers gekapte tak = 
peuter zonder meer in de grond te steken. Deze stek moet dan 
önslöön = wortel schieten. Vaak wordt een jonge, snel opschietende 
populier knoe:t chemakt = knotwilg gemaakt = afgeknot. Op een 
hoogte van ongeveer twee meter wordt de stam afchezaacht. Het hori
zontale wondvlak wordt vervolgens afgedekt met ene grassooj en de 
onderstam moet dan opnieuw öwtschie.te. Knoe:te worden om de zes 
jaar gehoöwe = van het haar beroofd. Dit doet men met de béjl. De 
afgekapte twijgen en takken worden van zijscheuten ontdaan met de 
hie.p, en vervolgens op takkebósse gebonden van ongeveer een meter 
lang met behulp van ene wis = enen baant = jonge, buigzame wilge
twijg. Dit schoon kappen, op lengte brengen en op bossen binden 
noemt men ópmaake. De oudste, dus dikste en langste takken heten 
slie.te = sparre. De échte sparre betrekt de boer uit de dennenbossen 
van Herpen, hij ontdoet ze van den blek = den baast = de schel (zgn. 
blékke = schelle) en werpt ze dan in het water om ze een grotere 
duurzaamheid te geven: wittere. De slie.te 7 worden in hun volle lengte 
gebruikt of tot pbble = weidepalen gezaagd. Is de slie.t een twijg 
van ongeveer zes jaar, de staak telt drie, de géén twee, de wis één jaar. 
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Jonge takken met de zijtakken er nog aan worden aangeduid als réjs. 
Een zeer oud woord voor takkenbos is schaans. Een rij knotwilgen 
die een boer in gebruik heeft, noemt hij en slèchske höwt. Dat al dit 
minderwaardige hout voor de landbouweconomie toch zijn betekenis 
heeft, blijkt bv. uit het rijmpje: 

'e«e géért èn ene wis 
die holde woor tie is, 
mar èrtréjz èn bönstaake of: 'mar réjs fur den hof 
dè chö teveul maake'. dè wort te grof 8 . 

De wisse, als natuurprodukt natuurlijk op iedere knotwilg te vinden, 
werden vroeger speciaal op poeste = wortelstronken geteeld. In de 
herfst, als ed blat gevallen was, werden de wisse met et wissemés 
gesneden, op bossen gebonden en in het slootwater gezet. Als dan de 
bast sèèp = sappig was, werden de twijgen in de wisseklém geslagen 
voor het witmaake. De laatste maandemaaker in het dorp is intussen 
gestorven. Hij begon zijn werk met et kröws als hartstuk van den 
bójjem. Wie enen bójjem kan maake, placht hij te zeggen, kan ök en 
maant maake. De opstaande twijgen die uit de bodem omhoogstaken, 
waren de staake. De strop was een wrong van gevlochten rijshout die 
de bodem met het bovenstuk van de mand verbond. Voor het boeren
bedrijf maakte de mandenvlechter érpelmaande, wasmaande (wit), höj-
maande, keujesmaande = biggenmanden, kalvermèntjes (die mest-
kalveren moesten verhinderen hooi te eten, het waren een soort muil
korven), èèjerkörve, plukkörve = kaaneze, horde = gevlochten inzet-
stukken, schoöre = gevlochten brugdekken, waande = muren van 
teenhout. Voor de handel leverde hij bussels = bushels, kedoomèntjes, 
grintmaande, gruuntemaande, wéjnmaande, knéjndemaande ed. 

De onbeknotte wulch en kanneda worden umgedön, umgehööwe, 
öwtchedbn of geroejt = gerooid zodra ze zwör zat zijn. Bomen die 
geveld moeten worden, krijgen een teken op de stam van witte kalk: 
ze worden gesmet. De rooiers gebruiken bij hun arbeid de aks = zware 
bijl. Als men den bom boven de grond afzaagt, blijft de kont in 
de bodem achter. Een stam van slechte kwaliteit wordt meestal voor 
brandhout of weidepalen gebruikt. Daartoe wordt het gevaarte gekluu:jt 
met kluu:vbèjtels. Een enkele maal laat men hem ook wel tot planke 
zagen. De breedte van de plank wordt dan met de smètléjn aangegeven: 
men rekt een met roet ingewreven stuk koord zo strak op, dat het 
met geweld terugschiet en een roetstreep nalaat op het witte hout. 

Tot voor een jaar of twintig verschafte de populier het materiaal 
aan de dorpsklompenmaker. Deze zaagde de stam met de kortsaach = 
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tweemanszaag in bolle = stukken ter lengte van een klomp. De dikte 
van enen bol werd met de span = gespannen hand gemeten. In een 
moot van zés span zaten drie paar hoch klómpe. Hoog noemt men 
de klompen die een hoge en lange schölp hebben. Bij léch klómpe is de 
schulp laag en kort. Den bol werd gekluujt in zes blökke die met 
béjl en krommen diessel zodanig werden bewerkt dat een ruw klompen
model ontstond. Het bldkmês bracht er meer vorm in. Dit mes zat met 
hook èn kram = haak en oog vast aan de werktafel: et snééjpèrt®. De 
voetholte werd uitgesneden op de heulbank: een stuk boomstam op 
vier poten. In die bank was een groeve aangebracht waarin telkens 
twee blokken met klösse = klosvormige spieën konden worden vast
geklemd. Bij het öwtheule maakte de klompenmaker gebruik van den 
ddbbèjtel, de vurloe:per en den éffer = avegaar. Het was niet vol
doende dat de klomp hooi was. De holte moest ook behoorlijk glad 
zijn en aan de voetvorm aangepast. Hiervoor bezigde hij ed bójjem-
més en et hielmés. Voor, midden en achter zaten binnen in de klomp 
den bal, de kip en den hiel. Aan de buitenkant vindt men de neus, 
de schölp en den hak. Een goede klomp moest in ongedroogde staat 
zo poreus zijn dat spddw = speeksel door de wanden kon worden ge
blazen. Léch klómpe kregen als verlengstuk van de schulp ene riem van 
smal of en kap van breed leer. De moot werd genomen met en mööt-
stökske. Wis ten urste kraap = tot de eerste inkerving reikte de lengte 
van de halve klómpe = kinderklompen. De tweede inkeping in het 
stokje gaf de lengte aan van driellinge = klompen voor de oudere 
jeugd. Een derde kerf gold als maat voor vröwweklómpe. Klompen 
met de mansmbbt, de zgn. mansklómpe, waren vólslaage. Hiervoor 
wees op het stokje en kröske de lengte aan. Voor de tussenmaten dien
den dunnere inkepingen tussen de breder ingesneden kraape: de steeke. 
Twéppar halve klómpe telden voor éppar mansklómpe, en twéppar 
mansklómpe golden voor drieppar driellinge. De klómpemaaker was 
thuiswerker en leverde meestal voor direct gebruik aan de boeren. 
Als hij aan den handel verkocht, leverde hij de klompen in hoeveel
heden van telkens 104 paar. Die laatste acht klompen werden nooit 
uitbetaald want die waren ooverhoe.p, werden als toegift bijgeleverd. 
Ook tegenwoordig nog onderscheidt men witte klómpe en gevèrvde 
klómpe. De eerste werden van tijd tot tijd (met kalk èn zaant) geschuu.rt. 
Onder klómpe lappe verstaat men het aanbrengen van nieuwe zolen 
en hakken. Die zolen zijn tegenwoordig altijd van léér, vroeger waren 
ze echter ook wel van höwt. Het nieuwe loopvlak wordt nog steeds 
vastgenageld met klómpuntjes = houten pennetjes die een halve eeuw 
geleden nog algemeen door de boeren zelf werden vervaardigd uit 
takjes pinhowt, uit hout van de sporkenboom, de Frangula Alnus die 
zich zeer makkelijk laat splijten. Men kluu:vde de takjes met en 
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kluu:jke, een speciaal hiervoor gemaakt apparaatje dat ons echter niet 
meer getoond kon worden. 

Afgezien van wilgen en Canadese populieren, wassen in het dorp 
weinig hoog opgaande bomen. Buu.ke, ieppe, èjke en léjndebuu:m treft 
men slechts sporadisch aan, evenals de kestanjeböm. Van belang zijn 
eigenlijk nog slechts de vruchtbomen. De nootenbdm vindt men meestal 
in een verloren hoekje op het erf. De blaren van deze boom hebben de 
naam dat ze de huisvlieg verdrijven. Noote worden niet geplókke maar 
geslaage. Een ruwe behandeling kan in de knuppeltijd geen kwaad: enen 
nootenbdm, enen eezel èn en wéjf moette sméér hébbe, anderz doen zet 
nie, wordt wel eens weinig hoofs opgemerkt. De fröwdbuu:m waase = 
groejje in den boe:gert die meestal aan het erf van de boerderij grenst, 
en waaraan maar bij uitzondering veel zorg wordt besteed. Het resul
taat is dikwijls en boerre èppelke dat er allesbehalve géf = gaaf uitziet. 
Het fröwt wordt met de pluklie.r geplukt in ene kaanes = plukkörf en, 
indien niet voor eigen gebruik bestemd, naar de véjleng gestuurd = 
gevéjlt. Vèèle wil zeggen: aanprijzen. De val is minderwaardig fruit, 
beschadigd doordat het niet is geplukt maar afgevallen, waarbij vaak 
het vlees wordt gekneust = gedutst =geblutst. Beschadigd vruchtvlees 
kleurt al spoedig bruin. Dan is den appel of de péér naar men zegt 
böjksuu.t. En daarna al heel gauw rot. De kroet is uitschot van vruchten 
en daaronder treft men de vernbtréjpte exemplaren aan die veel te 
vroeg zijn réjp geworden omdat ze in de kroe.s = klokhuis een pierre-
mènneke huisvesten, een wormpje waardoor appel of peer verpiert raakt. 
Men zegt ook wel van mens en dier: en pierregen ding! Waarmee wordt 
aangegeven dat de persoon of het beest in kwestie er zwak en onge
zond uitziet. De mójjek = meuk is een geheime bergplaats van, dik
wijls, gestolen vruchten die nog een poos bewaard moeten worden 
vóórdat ze geschikt zijn voor consumptie. Een mójjek noote zal men 
meestal moeten zoeken in het zand waarin de groene bast (den boesi) 
zacht wordt, zodat hij gemakkelijk kan worden verwijderd. Het werk
woord mójjeke kan behalve bewaren ook prutsen, teuten betekenen. 
Groe.ze is de term voor het eten van rauw fruit. Onrijpe peren en 
appels zijn gruu.n. De smaak is dan eerder zoe.r dan zuu.t. Wanneer 
men bij het schelle af en toe een stukje van de schel op het vlees laat 
zitten, schilt men bóntekoe. Andere vruchten zijn mispels, pröjme, 
kèrse, kriekke (kleine pruimen), pierreke = perziken en abrekoe:ze. 
Langs een zonnige muur slingert zich hier en daar nog wel enen 
dröjvevéjger = druivenwingerd. Van de inmiddels geheel of zogoed als 
geheel verdwenen rassen noemen we wat de peren betreft de Jandelbts, 
Spèkpéére enHèrfsökkerpéére; en wat de appels aangaat de Platsuu.te, 
de Béjnderzuu.te (naar het klooster Binderen bij Helmond), de Pötter-
vdrse, de Jöwnappel, de Klumkes en de Korpenduus 10. Tegenwoordig 
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worden steeds meer fruitbomen aangeplant met een lage stam, léch-
stamme geheten tegenover de oude hochstamme. Fruitbomen op lage 
stam noemt men echter bij voorkeur ströjke. 

Struiken worden polle genoemd. Vooral op de wallen langs sloten 
en percelen treft men in deze vorm het èlze-, ésse-, èjke- en pinhöwt 
aan. Typisch voor het landschap van de uiterwaarden waren vroeger 
de dórrepölle. De héch X héjch = haag om boomgaard en moestuin = 
den höf bestaat in negen van de tien gevallen uit struiken van deze 
hagedoorn. De doornstruik speelt ook een rol in de volgende weer
spreuk: dónderet óp ene kooien dorre, dan is ten öllenge zómmer ver-
lórre! Een dorre héch wordt als men ze ieder jaar keurig verzorgt, 
geknipt met de héchschie.r. Wanneer ze echter jarenlang is verwaar
loosd zodat de takken te dik zijn geworden, wordt ze met ed dórremés 
(zwaar, gesmeed mes aan lange houten steel) ingekort. Her en der 
door het veld verspreid staat de sléndórre = sleedoornstruik waaraan 
slie:ne groeien: wrange pruimpjes waarvan men slöwse = stroeve 
tanden krijgt. De grauwe wilg = wötterwééj1X is vooral langs de sloten 
geen onbekende. Aan de Wilde Roos = Hónsroe.s komen na de bloei 
de paapetoe.te = bottels.Bééze = bessen groeien in hoofdzaak aan 
béézepölle = bessenstruiken. Algemeen bekend zijn de roe:j bééze = 
rode aalbessen, zwarte bééze = zwarte aalbessen, stèkbééze = kruis-
bessen en de in het wild wassende brambééze = braambessen. Deze 
laatste vruchten heten in de mond van oudere boeren ook wel brèm-
bééze. Onder brem verstaat echter iedereen brem: de geelbloeiende 
heidestruik. De uitdrukking zo zoe.r èz brem = erg zuur hoort mis
schien bij een van deze planten. Bessen die niet direct een lekkernij 
zijn voor de mens, zoals die van sporkenhout, lijsterbes, vlier of nacht
schade, noemt men kralle = koralen. De vruchtkegeltjes van de els 
zijn de proppe. Deze strekken de jeugd tot geliefde projectielen. De 
proppenschieter waarmee ze worden gelanceerd, heet in het Huisselings 
echter en klabbus. 

B E D R I J F S G R O N D E N V E L D N A A M 

Overziet men de Huisselingse bedrijfsgronden dan valt aanstonds het 
verschil op tussen de oude akkerlanden op de stroomruggen in en 
vlak om het dorp, en het jongere weidegebied verder weg, slechts voor 
een klein gedeelte nog binnen den Dam gelegen, voor het merendeel 
daarbuiten, in de polder van de Traverse 12. De perceleringen op de 
grasgronden zijn ruimer en regelmatiger. Ieder stukje privaatbezit is 
er met sloten omgeven en omheind. Op de akkerterreinen heeft de 
scheidslijn tussen mijn en dijn een veel grilliger verloop en meermalen 

106 



liggen de aandelen van meerdere eigenaren binnen de omgrenzing van 
één sloot of wal, verenigd tot één complex dat daardoor thans nog 
wel de indruk wekt van gemeenschappelijk bezit. Dit verschil hoeft 
niemand te verbazen. Beide gebieden hebben een aparte geschiedenis. 
De buitenweiden zijn eerst in de XlVe eeuw door de Heer als woeste 
gronden uitgegeven en door de eigenaars geperceleerd, terwijl de oude 
landbouwheuvels vermoedelijk al vanaf de eerste bewoning intensief 
zijn bewerkt. Hoe? Dit is een vraag die door de taalkundige alleen 
niet beantwoord kan worden. Hij heeft een spoorlezer nodig want na
tuurlijk hebben de voorvaderen sporen nagelaten van hun primitieve 
werkwijze. Sommige ervan zijn nu nog terug te vinden in het landschap, 
zo, met het blote oog. Andere zijn in de loop der eeuwen door de 
natuur of door de techniek uitgewist, bv. bedolven met jongere teelt-
lagen. Dat de landbouwingenieur van de bodemkartering deze weer 
met 'boor en spade' probeert te achterhalen, is een zo heuglijk feit dat 
we het hier met nadruk signaleren 13. Er is te lang niets aan de ge
schiedenis van de Nederlandse landbouw gedaan om niet met alle 
mogelijke middelen dit verzuim in te halen. 

Een belangrijke steun hierbij is ook de studie van de veldnamen. 
Want blijkt niet tot op de huidige dag hoe vaak de naam blijft waar 
de zaak verandert? Als dan met name de boer conservatief heet, hoeft 
het niet te verwonderen dat de veldnaam een taai leven heeft. Van 
vader op zoon wordt hij overgeleverd. Vaak is hij vele eeuwen oud. 
Wat Huisseling betreft hebben we ons dan ook gehaast de veldnamen te 
verzamelen en zo tegen de algehele vergetelheid te behoeden voordat 
de technosauri van de naderende röwlverkaaveleng ook in deze streek 
de oude grenzen recht trekken en de historische hulten met de even 
historische bulten vullen. Of we al die namen ook kunnen duiden, is 
wéér iets anders. Daartoe kwamen teveel veldnamen niet in de archi
valia voor en zonder historisch vergelijkingsmateriaal rest de inter
pretator slechts één mogelijkheid: de onthouding. Vooral de waar
schuwing van een groot onderzoeker op dit terrein: dat 'bij plaats
namen de lectio difficilior bijna altijd de juiste lezing' is, heeft ons 
voorzichtig gemaakt14. 

Beginnend met de oude bedrijfsgronden ontdekken we in dit gebied 
(zie kaart achterin) verschillende grote akkercomplexen waarop meer
dere boeren met een perceel vertegenwoordigd zijn achter één grote 
afscheiding, meestal een wal langs een ondiepe sloot. Met zo'n complex 
hebben we te maken bij den Ubberik (1574: 'en Stuck Landt in der 
Parochien vann Huesselingg genannt den Obbirg'15 , XVIII eeuw: 
Ubburg 1 6 ) , de Hamme, de W oor de, de Rotte, de Strie:pe, et Kröw-
stuk, de Midding, et Langakker, et Rèèjakker (rèèje = oogsten), et 
Hdg-akker, de Domme, de Kalfsheuvel, de Rékheuvel, den èèrfsenhdf. 
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Op deze gronden grenst het bezit van de ene boer onmiddellijk aan 
dat van de ander. De eindvoor van de een is de beginvoor van de 
ander. Als het goed is, vormt die voor et cheschèjt, de grenslijn die 
is aangegeven door drie in de grond gegraven schèèjkèèjer. Dat bij 
een dergelijk dicht nabuurschap wel eens de 'ploegvrede' wordt ge
schonden spreekt vanzelf. De beschuldiging luidt dan dat de buurman 
en voor te wéjt hi gebdowt. Het bloot leggen van de grenskeien brengt 
dan het bewijs. In vroeger dagen werd wel het gerecht ad locum 
quaestionis ontboden voor een oculaire inspectie, zoals bv. in de zaak 
van een zekere Lamert Jan in 1707 17. Daarbij ging het erom 'eenen 
lijnde te trecken van den eersten tot den tweeden, van den tweeden 
tot den derden steen ende daarbij te vernemen oft Lamert Jan Arts bij 
voors. scheydtswal rakende sijn erve benadeeld is'. Boeren die hun 
buur in staat achten om tegelijk met de voor ook de stenen te ver
leggen, plaatsen onder de originele kei wel een tweede steen om 
zodoende eventueel nogal diepgaand bedrog voor te zijn 18. 

In dit soort complexen zien we een relict van de akkergehelen die 
in de Middeleeuwen behoord hebben tot het winnende land waarop 
volgens de regels van het drieslagstelsel het winter- en zomergraan 
werden geteeld, en die in het zuiden kouter of akker, in het noorden 
eng of es werden genoemd. Deze vrij grote agglomeraten werden toen 
min of meer gemeenschappelijk bewerkt en omheind. Daarnaast had 
waarschijnlijk iedere boer afzonderlijk vlak bij zijn boerderij zelf nog 
een paar akkertjes binnen een particuliere afrastering waarop hij de 
vruchten verbouwde die buiten het drieslagstelsel vielen: groenten voor 
eigen gebruik en hakvruchten voor het vee. Tussen deze grote en 
kleine, tussen deze particuliere en gemeenschappelijke 'akkertuinen' 
ging het vee vrij uit. De rest van het land immers was, voor de land
bouw nog onontgonnen, één grote natuurweide die in de loop der jaren 
meer en meer in akkerland en cultuurweide werd omgezet 19. Het 
voorlopige einde van deze ontwikkeling is dan nu de situatie dat het 
gemeenschappelijke element meer en meer op de achtergrond is geraakt. 
Ieder boert nu voor zich zelf. Het Niemandsland van de woeste velden 
is tot op de laatste are verdeeld. Er is geen 'wildert' meer om de 
dorpskudde in uit te scharen. Een laatste rest van gemeenschappelijke 
beweiding mogen we misschien nog bespeuren in het recht dat in 
Niftrik iedere boer tot voor zeer kort had om zijn vee kosteloos op 
de Uiterwaard te laten grazen van 1 oktober tot 1 april, dus buiten 
de periode dat het gras aan particulieren was verpacht. Zo'n laatste 
rest treffen we ook nog aan in een veldnaam als de Gemènt die echter 
op bedrijfsgronden slaat die even buiten Huisseling zijn gelegen. 20 . 
Momenteel heeft iedere boer zijn eigen vee in zijn eigen wei. Ieder 
hoekje grasland ligt achter een stukje prikkeldraad. Zelfs het armzalige 
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strookje langs de weg wordt nog verpacht en het gras dat daar van 
gewonnen wordt, zal men meestal maaien. Slechts bij hoge uitzondering 
wordt de berm beweid. Het grazende dier wordt dan echter niet de 
vrije loop gelaten maar getööjert = geteurd = met paal en touw vast 
gezet. Of ook wel gehuujt = gehoed. In het laatste geval houdt een 
kind of een oude man het beest met een halster vast zodat het niet 
de gelegenheid krijgt de landbouwgewassen her en der te beschadigen. 
Het akkerland, in de Middeleeuwen zorgvuldig omheind, ligt nu open 
en bloot achter een niets zeggende wal of droge sloot. 

Op de oude cultuurgronden vindt men vooral ed bowlaant = bouw
land. Laant zonder meer wil zeggen: bedrijfsgrond. Bv. en boerderééj 
mi tien buunder laant. Geplaatst tegenover het woord wèj betekent 
laant echter steeds akkerland. Dit is normaliter hoog gelegen en van
daar dat de uitdrukkingen luiden óp et laant en in de wèj. Diverse 
veldnamen die op bouwgrond betrekking hebben zijn met het naam
woord land samengesteld: et Héllegelaant (Heiligenland, nabij de 
vroegere parochiekerk), et Krómlaant, et Haaverlaant; in Neerloon 
Merééjelaant (Marijeland), et Achterlaant, et Runslaant; in Demen nog 
et Saklaant {ene zak is een kuil of laagte). Archivalische landnamen 
zijn nog het Heerenland in Huisseling, het St. Vincentiusland in Deursen, 
het Hoogland in Demen en het St. Sebastiaansland in Herpen. Dikwijls 
wordt ook een perceel akkerland met een bosnaam aangeduid: den 
Bóz-akker, ed Bós, de Vlierbós, alsook den Boessenbós die vermoede
lijk naar de eigenaar is vernoemd. In de XVII eeuw komt in Huisseling 
althans een Everhardt Boes voor. Deze was een tijdgenoot van Wilm 
Wilms Bax die zoveel jaren na zijn dood er ons nog toe verleidt niet 
verder te zoeken naar de etymologie van den Baksenbós. Andere 
akkernamen zijn nog de Korte Stukke, de Lang Stukke, de Brie.j Stukke, 
de Gie.r (gie.re = spits toelopen), de Pannesteel, de Krommen èrsbil 
(historische vormen: Erffbeyll, Aersbil, Ersbil), de Tómmele (< Lat. 
tumulus = grafheuvel?), de Domme (< Lat. tumba = grafheuvel? 21 , 
de Klöwtjes, et Léchje (XVIII eeuw het Leegtie = kleine laagte), den 
Hegge Graaf en de Légge Graaf. 

Hoe de grotere akkercomplexen genoemd worden, hebben we al 
gezien. Dat de Oostnederlandse aanduiding es hiervoor ontbreekt, 
hoeft niemand te bevreemden. Het Zuidnederlandse kouter zijn we 
slechts eenmaal tegen gekomen en wel in de archieven betrekkelijk 
het Land van Ravenstein waarin op een gegeven moment sprake was 
van een koutergat, van een hek in de afrastering van een kouter. Verder 
is ook het woord ing als substantief al lang niet meer in roulatie. Het 
treedt nog slechts op als naam voor telkens een bepaald perceel oud 
akkerland; te Dennenburg: den éng, de éngströöt, de Lémzinge 22 , de 
Léndringe; te Neerloon: den éng, den óng en de Ruiling; te Huisseling: 
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den óng, de Midding die in 1709 nog als de Middeling werd aange
duid, en die kennelijk een der drie slagen is geweest van een groter 
complex waarop eens het drieslagstelsel in praktijk is gebracht. De 
veldnamen Vooring en Achtering zijn dan verloren gegaan. Of ook 
den Beeving bij deze groep namen hoort, is onzeker aangezien dit 
terrein in het jongere veld is gelegen. 

Een akker is het stukje ploegland op een perceel dat aan weerszijde 
van één voor, of tussen twee voren gelegen is. Dit woord is vaak 
bestanddeel in namen die op bouwland duiden: den Bóz-akker in 
Huisseling, Heegakker en Heuvelakker in Neerloon, den Doej-akker en 
de Klokkenakker in Neerlangel. Opvallend is van dit woord dat het, 
normaal mannelijk, in veldnamen als regel onzijdig is: et Langakker, 
et Högakker, et Rèèjakker. In de XVIII eeuw wordt den Doej-akker 
behalve d'Oyakker ook wel het Oyakker gespeld. Deze genuswisseling 
doet zich eveneens voor bij het mannelijk woord poel: et Eegelspoel 
(egel = bloedzuiger), et Hamspoel (oude schriftelijke vorm: Hamel
spoel), en bij het onzijdige meer: de Méér, de Lang Méér, de Munneke-
méér. Een Huisselingse archiefnaam is nog: het Scheiakker 23 . Bijzon
dere vermelding verdienen tenslotte nog de Köwlakker en de Mbz-akker, 
twee stukken uiterwaard tussen dijk en Maas. 

De aanleg van de oude akkerlandcomplexen gaat volgens J. Linde-
mans terug tot in de Frankische tijd wanneer het bestanddeel akker 
in de veldnaam is opgenomen 2 4 . En nog verder wanneer de naam 
met kouter is samengesteld. Wat de situatie in het Rivierengebied 
betreft kwam Edelman tot de conclusie dat de engen stammen uit een 
tijd 'gelegen tussen de Romeinse en de Karolingische periode'. In 
Driel trof hij om een centrum van engnamen akkernamen aan, wat 
hem tot het vermoeden inspireerde dat de ingen ouder zouden zijn 
dan de akkers 25 . 

Ook de akkerpercelen op den èèrfsen Hof liggen achter een gemeen
schappelijke afscheiding. Het bestanddeel èèrfse, ook te vinden in de 
straatnaam èèrfse Strööt, hebben we niet verder kunnen herleiden dan 
tot op een niet nader verklaarde plek die in de XVI eeuw 'Erwen' 
heet en gelegen is nabij 'die Erwische Strate', in jongere archiefstukken 
wel de Groene Straat genoemd. Ook het woord hof is niet een en al 
doorzichtigheid. Heel in het algemeen verstaat men onder enen hof 
de groententuin die direct aan de boerderij pleegt te grenzen. Zo zal 
de boerin vaak te vinden zijn in den hof. De boer treft men gemakke
lijker óp ten hof, nl. op het open akkerland dat aan de omheinde keuken-
tuin grenst. Dit land maakt een zeer oude indruk. Het is hoog gelegen 
en vruchtbaar en draagt de sporen van eeuwenlange bewerking. In de 
meeste gevallen is deze hof nog geen ha groot. Vrijwel bij iedere 
boerderij is er een te vinden. Ook in de zanddorpen dieper Brabant in, 
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maar daar spreken ze dan niet van den hof maar van et teullaant. In het 
centrum van Huisseling liggen enkele van deze hoven bij elkaar en deze 
worden aangeduid als de Heuf. Veldnamen die dit soort percelen aan
wijzen zijn bv. Sténshof, de Kölhdf. Vooral in deze hofnamen schuilen 
vaak oude persoonsnamen. Wat niet hoeft te verbazen als men bedenkt 
dat dergelijke percelen een zeer particulier karakter dragen. Seelen Hof 
wijst op Ceel = Marcelus, Schalken Hof op een familie Schalken die 
in de XVII eeuw inderdaad in Huisseling woonachtig was. Andere hof
namen in Huisseling zijn Lamoennen Hof, Bullen Hof, in Neerloon 
Gèrtsen Hof, Bots, Hof, den Hofyin Deursen Tunnes Höfke, den Böwten-
hbf, den Vossen Hof; Bots Hof in Neerlangel. Typisch voor het meren
deel van deze hoven is de onmiddellijke nabijheid van een boerderij. 
Ontbreekt echter zo'n boerderij dan zal zich vaak een der oudere zegs
lieden nog wel herinneren dat er vroeger een hoeve heeft gestaan. 
Archivalische hofnamen zijn nog voor Huisseling den Ouden Hof, den 
Woy hof, Jan Wiggers Hof; voor de onmiddellijke omgeving Westel 
Roy's Hoffken, Vloeren Hof, Rossen Hof, de Santhof, Heymerix Hof, 
de Kruishof, Hermen Snijders Hoffken, Verdycks Hof, Bastiaens 
Hoffken. 

Geheel buiten het kader van boven bedoelde hoven valt het grote 
akkercomplex den èèrfsen Hof met het aangrenzende maar door sloten 
duidelijk afgegrensde Heufke. De oudste schriftelijke bron voor deze 
beide namen is een XVI eeuws leenboek dat rept van 'ein Hofstath 
lants mit einen kleinen hoefgen darum'2^. Verder is ons gebleken dat dit 
hofstad nog ten grondslag ligt aan de beide veldnamen de Höch Hostie, 
de Léch Hostie. Als overgangsvormen vonden we in een XVIII eeuws 
Beswaerprothocol respectievelijk hofset en hosset 27 . Hier vermelden 
we ook nog de Huisselingse en Deursense Stén-ooves. In Huisseling lig
gen de Groe:te en de Klèène Stén-oove vlak bij de Lönse Woort waarop 
een perceel gesitueerd moet worden dat in de archieven de Steenakker 
heet. De Stén-oove in Deursen ligt vlak bij et Sténwèèrk. In de onmid
dellijke nabijheid van beide percelen zijn in het verleden urnenvelden 
opgegraven. Het bestanddeel steen zou kunnen wijzen op scherven in 
de bouwvoor. De oven is mogelijk een verbastering uit hoven en we 
vonden ook in een ms. uit de vorige eeuw Steenhoven gespeld. Verder 
wijst in deze richting een Protocol dat gewaagt van 'een seker Hoff 
gelegen al voor de Poorte van Ravenstein in de corte Hoeven'. Gelegen 
dus vlak bij de Stén-oove in Huisseling. Voor de conclusie tot een 
tichelbakkerij ontbrak ons tot nog toe in ieder geval voldoende mate
riaal 28. 

Namen die op oud weiland wijzen zijn betrekkelijk schaars. We ver
melden in Huisseling en Neerloon de Gaanzewèj. Langs de dorpsgrens 
onder Deursen ligt de Gaanzörk, een naam die teruggaat op een ouder 
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Ganshornick29. Het woord dries is in Huisseling verdwenen, als 
substantief én als toponiem. Over de kleigrens, aan de Heikant, is het 
nog heel gewoon. Als deel van een veldnaam vonden we het nog in 
Deursen: ed Drieske, de Vbblendries. Uit de geschiedenis van het dorp 
blijkt echter dat de term vroeger ook in Huisseling gangbaar was. De 
parochiekerk immers stond in 1621 op de Schaffdries 30 . Euselnamen 
vonden we slechts in het uiterste gebied van het Land van Raven-
stein, nl. in Uden. Ook voor de Paas (< Lat. pascua) moesten we de 
enge dorpsgrens verbreken om in Deursen te vinden wat we zochten. 
De indruk van oud grasland kregen we eveneens van het perceel de 
Verver dat blijkens een XVI eeuwse vermelding vroeger 'den vergart' 
heette. Volgens Edelman die in genoemd onderzoekingsgebied tal van 
dergelijke namen opspoorde, moet onder vergt of vergart een omheind 
perceel worden verstaan, een gaarde 31. Een typische boomgaard heet 
et Slotje: een grasbuit tussen grachten. De straat die erheen leidt is 
de Loon, al staan er dan geen bomen langs. Wat vroeger op deze 
plaats gestaan heeft, is niet (zoals de oude boeren zich nog herinner
den) een kasteel geweest maar een landgoed, waarvan de naam {de 
Ringelenbörch) op de aanliggende boerderij is overgegaan. Als de 
Heer van Ravenstein in 1576 een onderzoek laat instellen in zijn 
Heerlijkheid naar 'de ridderschap en adellijke huizen' luidt het ant
woord van de ambtenaar dat 'de Ringelenberg van Johan Suermonts 
niet anders als een huysmanshuys te achten is' 32. Ook in Deursen 
(waar eveneens de veldnaam et Slotje voorkomt) blijkt dan van geen 
adellijk huis sprake volgens de rapporteur. Maar et Slotje in Herpen 
zou volgens de overlevering teruggaan op het kasteel van de Lands
heer dat in de XIV eeuw naar de Maas werd overgebracht. 

Het perceel et Kölkske is naar water genoemd, evenals waarschijnlijk 
de Kromme Run en de Runstrbbt in Deursen en et Runslaant in Neer
loon 33 . In dit verband vestigen we ook nog even de aandacht op de 
Hamme, een der grootste en hoogste akkercomplexen van het dorp. 
Hierin liggen o.a. de Langen Ham, Grietjes Ham en et Hèmke. De 
weg er doorheen is de Hamstrbbt. In de archieven is bovendien nog 
sprake van een Erwer Ham. Een ham is eigenlijk een stuk land in de 
kromming van een waterloop 3i. Wat et Milsham (< Melis Ham) in de 
Traverse aangaat, klopt deze verklaring reeds op het eerste gezicht, 
daar deze ham langs den Hèrpse Wéttering is gelegen. Met de Hamme 
in het centrum van het dorp is het ietwat anders gesteld. Daar is nl. 
bij een eerste inspectie helemaal geen sprake van een grotere of 
kleinere stroom. Deze hammen liggen echter vlak langs een vrij smal 
weidegebied dat de hoge bouwlanden van het dorp van zuid naar noord 
ongeveer in tweeën deelt. Men noemt deze grasvlakte de Méére. Hierin 
treft men verder de Mérkes, de Börch Méér, de Wéts Méér, de Mun-
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neke Méér 35, de Mérsteech (de historische Lang Meer), et Kölkske, 
de Kölkse Wéttering, de Daalders (vroeger Daalden), de Lang Dél 
(geschreven: de Lange Deel), den Bruujdéjk, de Roesten (oude schrijf
wijze Rostert) of de Roesterde en de Room, of de Rööme (Ramen) 36 . 
Deze Méére staan ook nog na de kanalisatie van de Maas herhaaldelijk 
onder water en dan is duidelijk te zien wat deze lage weiden vroeger 
zijn geweest: nl. een zijtak van de grote rivier die echter in de loop 
der eeuwen is verland. 

De eigenlijke grasgebieden moet men evenwel zoeken in de buiten-
ban van het dorp, vooral aan de overzijde van de Dam in de Traverse 
van de Beersche Maas die, gelijk we reeds zagen, ook wel als de Béérs 
wordt aangeduid. Dit open, afgelegen grasland wordt door boeren van 
de Heikant dikwijls de Polder genoemd. Verder kent men in Herpen 
nog de Bimde (Beemden) en ed Broek 37 waarheen de Huisselingse 
Broeksteech voert. Ook heten in de Traverse onder Deursen enkele 
weiden et Löwzbroek. 

Van de percelen in dit grote weidegebied heeft een aanzienlijk deel 
een veldnaam die is samengesteld met het bestanddeel kamp. Gezien 
de oorsprong uit het Lat. campus mag men wel aannemen dat dit 
kamp vroeger de betekenis heeft gehad van open land, zoals de term 
veld die nu nog heeft 38. Onder et Fèlt wordt meestal de Traverse ver
staan. Een omheind perceel daarin is ene kamp. De Paapekamp is 
bezit van de kerk, de Pestörskamp werd in 1709 aan de kerk vermaakt. 
De Pröpskamp heet in oudere geschriften de Probstkamp en bewijst 
daarmee duidelijk zijn kerkelijke relaties. In kampnamen schuilt vaak 
een persoonsnaam die al dan niet in vergetelheid is geraakt: Arts Kamp 
(Aart), Réjnders Kamp, Rutte Kèmke (in de XVII eeuw was Rut een 
veel voorkomende naam, evenals Hermen waarnaar Hèrmes Kamp 
genoemd werd) en Andries Kamp. Andere kampnamen zijn ed Bies-
kèmke, et Hèrps Kèmke, de Vösse Kamp, et Tebakskèmke en den 
ólliekamp. Kamp is vroeger waarschijnlijk de benaming geweest voor de 
onontgonnen wildernis om de engste dorpsgrenzen heen, voor de wastine 
of wildert, in de uitgiftebrief de 'heyde en vennen des dorps van 
Huysseling' genoemd. De eerste betekenis van open veld zal dan na 
de ontginning welke met verdeling en omheining gepaard ging, ge
wijzigd zijn tot die van een omheind stuk grasland. Dat de wildert 
zich nog betrekkelijk lange tijd heeft kunnen handhaven, zelfs nabij 
de oudste cultuurgronden in de centrale akkergebieden van het dorp, 
is niet onmogelijk. Hierop wijzen zelfs enige kampnamen in dat gebied: 
den Boevvekamp, de Kamp, de Ronde Kamp, de Lange Kamp en de 
Schölkse Kamp, de Weechkamp 39 en den Dörskamp 40, allemaal akker-
gronden op de scheiding tussen het nabij gelegen bouwlandcentrum 
en het afgelegen Veld. 
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Paul Lindemans rekent onder de gemene gronden die in de Middel
eeuwen herhaaldelijk werden uitgegeven ook de laren 41 . Dit laatste 
woord moet vroeger in de Traverse wijder verbreid zijn geweest dan 
op het ogenblik nog te horen is. De Gèènzers en et Kupsel heten in 
het Prothocollum van Beswaer over de V Maesdorpen dat uit de 
XVIII eeuw dateert, de Kupselaers en Heeren Genselaers. De oude 
vorm is nog bewaard in de straatnaam de Gènzelaarsteech. Langs de 
Deursense grens liggen de Löwsters, in XVIII eeuwse akten 't Luyse-
naar, in het XVI eeuws Lehenbuch 't Luyselaer. Elders liggen een 
aantal weiden bijeen in den Bèndelaar. Als 'zelfstandig' naamwoord is 
laar uitgestorven. Maar het leeft nog voort als toposuffix in menige 
veldnaam, en lijkt daardoor op een dode die in een glazen kist ligt 
opgebaard. 

Volgens Edelman is een donk een 'opwelving van de diepere onder
grond van het rivierkleigebied, een zandige opduiking uit de pleistocene 
of oud-holocene periode' 4 2 . We vonden dit woord nog slechts bewaard 
in den össendónk. De Luu:t is een naam die door Edelman in verband 
wordt gebracht met lot, aandeel in een stuk land 4 3 . Een verklaring die 
ook in dit verband niet onaannemelijk lijkt, vooral niet als men let 
op de uitgiftebrief van 1349 waarbij de inwoners van Huisseling het 
recht verwerven de woeste gronden buiten het dorp te 'deylen' of 'in 
loten (te) slaan'. De klinker wijst echter op een vanouds lange klank! 
De blokken of bulken (volgens de Vlaamse onderzoekers beloken of 
omheinde stukken land 44) werden door Edelman 4 5 vooral in de Bom
melerwaard aangetroffen waar ze betrekking hadden op Middeleeuws 
grasland. Even buiten Huisseling vonden we in de Traverse den Bolk. 
Het XVIII eeuwse Chynsboek van de V Maesdorpen 4 6 vermeldt in 
Dennenburg nog 't Kerkenbulxken. De Pol-akkers, aan weerszijden van 
de oude gemeentegrens tussen Huisseling en Deursen, zijn duidelijk 
nog een reminiscentie aan de verre voortijd toen 'paelstaden' de terri
toria van beide dorpjes markeerden 47 . De percelen et österèènt en 
et Wésterèènt bieden op het eerste gehoor weinig moeilijkheden maar 
de vest — eigendomsbewijs geeft te denken. Daarin leest men Oostel-
graad en Westelgraad. Een XVIII eeuwse Continuatio van eerder 
genoemd Beswaerprothocollum 4 8 rept echter van Wesselraat. Hierin 
vonden we ook de benaming Oortsteeg voor wat thans de Dörtestrbbt 
heet. Daarbij kwam ook die Oorte ter sprake, een gebied nabij die 
straat dat bovendien wel als 't Costverloren werd aangeduid 49 . Beide 
namen zijn uit de levende taal verdwenen. De Broeksteech voert naar 
et Hèrps Broek. Deze steeg heette vroeger die Bruilstege. In de 
omgeving is er thans geen gebied meer aan te wijzen dat de Breul 
of iets van dien aard heet. Al wat we vonden is in het Bossche 
Schepenprotocol een locus die Bruele, die in 1381 in Herpen was te 
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vinden. Dat deze lag in, of zelfs geheel gelijk gesteld moet worden 
met et Hèrps Broek lijkt ons niet onwaarschijnlijk. 

Naamgeving naar vorm en afmeting vinden we nog in Fikters Chie.r 
(geer = spits), den Twèèlfhoek, de Dartech Roejje, de Vértien Hónt, 
de Köldersen Hónt. Op vroege akkerbouwpogingen in de Traverse 
wijzen et Tebakskèmke (toebakxkampken), den ólliekamp (vanwege 
het koolzaad?), de Langvoor, de Kbbterakker, den Haaverlaansen 
Akker en het blok et Haaverlaant. Dat op deze slecht ontwaterde 
gronden vroeger vooral haver in aanmerking kwam, spreekt vanzelf 
voor ieder die enige praktische landbouwkennis bezit. Zoals het Eegels-
poel, elders genoemd, terug gaat op egel = bloedzuiger, gaat den 
eeveréjt misschien ook terug op even = haver. Tegen deze etymologie 
pleit echter de uitspraak van even door de oude boeren: ééve. Tussen 
dorp en Traverse ligt nog een uitgestrekt gras-akkerlandgebied: et Hón-
gervèlt welks eerste bestanddeel in verband wordt gebracht met 
honger = armoe; Honger = Hongaar = zigeuner; honger = hunger = 
unger = unjer = onkruid so. 

Volledigheidshalve geven we hier nog enkele niet eerder genoemde 
veldnamen uit Huisseling: den Dolderek (moerassig griendgebied), ed 
Boe.gertje, den Hónshoek (dorpsbuurt), den Hóndestal (de Onderstal), 
et Heuvelèènt (dorpsbuurt) 51, de Langdél (Lange Deel, lage, natte 
binnenweg), de Möwzenbèrch, de Möwzenbèrchse Vonder, de Schudz-
böm (terrein waarop vroeger de schutsboom stond) en de Vérkamp 
bij et Féér aan de Maasdijk. 

In Deursen, Dennenburg, Neerloon en Neerlangel vindt men nog: 
den Dors kamp, de Pèrtskamp, Doomenies Kèmke, den élskamp, Mun-
nekekamp, Kalle Kamp, Mètte Kamp, Wiels Kèmke, Richters Kamp, 
Kréémers Kamp (Cramers Kamp), et Höch Fèlt, et Luttelvèlt, et 
Krèèjevèlt 52, de Muf f els (Meufveld), den Heuvelakker, de Klokken-
akker, Heegakker, de Zaantakkers, et Falk, et Schipper, et Klöster, et 
Rot, et Schaat (het Schat), et Winkel (winkel = hoek), et Höözenèènt, 
ed Döjfhöws, de Réjt 53, de Schut, de Haach, de Worp 54, den Hoe.t, 
de Graft, den Himmel, de Janssteech, de Galgestroot, de Kérkdejk, de 
Koekkeput, de Pbttersköwle, de Wéékers, de Vlaame, den Hènzenbèrch, 
de Vrdwwenbèrch, de Sèlle (des Heeren Cellen) 55 , de Wierreke (ver
moedelijk identiek met de archivalische vormen: Weerliken, Williken), 
de Grinte, de Wèèjes, de Léjme, de Schaage, de Klöwtjes, de Stööj 
(veerhuis) 56 . 

In het vestingstadje Ravenstein treft men namen die herinneren aan 
een krijgshaftig verleden: de Lantpórtstrbbt, de Gracht, de Wal et 
Kónterschèèrp (Contrescarpe), et Hórrewèèrk (Hoornwerk). Het hoofd
plein is de Mèrt, een plein op de Wal heet de Blèèjk (de Bleek). De 
stadspoorten noemt men er booge. 
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We besluiten ons overzicht nu met een aantal historische veld-
namen 57. Voor Huisseling: de Cloot, Bussers Kamp, de Vreyenberg, 
Beele Kampken (de vrouwennaam Bèl = Isabella komt ook nu nog 
voor), Clerx Camp, Cleris Camp, Probste Kamp (Probst = proost; 
thans nog in Neerlangel Propskamp), et Kerkenhoekje, Verlaersleen, 
de Ouwijn, de Stelt, Grobben Hostath, de Woenskamp, Stockheyms 
Kamp (Stockheym is een voorname familie die niemand nog gekend 
heeft maar die nog op het Zielboek voorkomt), 't Gemeintje, Somburgse 
Kamp, de Vroenskamp, Jutten Kampke, de Rosterskamp, Wolffhoek, 
Ennekes Ong, de Maeselange. 

Archivalische namen die betrekking hebben op Deursen, Dennen
burg, Demen, Dieden en Neerloon zijn: Sasse Kamp, Spiekerkamp, de 
Spyck 58, Haanekamp, de Vlaamse Kamp (vermoedelijk een kamp op 
het blok de Vlaam), Engelmans Akker, den Dorsakker, de Vlasheuvel, 
de Cleefse Camer 59, de Peperkoek, den Engel, Ravenberg, d'Amel-
taken, de Weyens, Voorlang, Stricke Woerd, Geburg, de Williken, 
Weerliken, 't Puppendaal, 't Vellaert, 't Roeffelt, 't Prijtje en 't Vorsent. 

Uit de oude stukken verzamelden we nog voor Herpen: den Alter-
schen Kamp, de Gemeynt, de Cramers, Engelbemt, den Duifhof, de 
Elzen, Winterschot, de Raedtcamp, Crassers Hoefken, den Willigen-
dael, Hexenhoek, 't Werf, 't Meulenveld, S. Sebastiaensland, den Son-
nenberg, Riebroek, de Riet, de Grasdeel, Kluitkamp, den Elskamp en 
de Weetert. 

In veldnamen kunnen zich natuurlijk ook dialcctgrcnzen afspiegelen. 
Uit het materiaal van Edelman blijkt bv. het verschil tussen Betuwe 
en Bommelerwaard. Met ons materiaal dienen we, omdat het mono-
grafisch is, voorzichtig te zijn. Beemdnamen komen wel in Herpen, 
niet in Huisseling voor. Mogelijk is dit slechts toevallig. Dat de Hei-
kant teullaant heeft en de Ravensteinse Maaskant den hof is echter 
duidelijk een teken der onderscheids. Het verschil betreft evenwel veel
eer een soortnaam dan een veldnaam. Typerend voor Heikant en Lage 
Maaskant is echter één soort veldnamen, die nl. zijn samengesteld 
met het bestanddeel hoeve dat de betekenis heeft van een oude opper
vlaktemaat 60, en steeds slaat op Middeleeuwse ontginningen. Deze 
hoeve-namen nu, in genoemd gebied zeer talrijk, komen aan de Hoge 
Maaskant niet voor. 

D E B O E R D E R I J 

Geadeld door een eeuwenlange dienstbaarheid zijn de oude boerderijen, 
hoezeer ook scheppingen van de homo technicus, dikwijls zozeer met 
het landschap vergroeid dat het ademende wezens lijken van Moeder 
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Natuur zelf. Goedmoedige sauropoden, alleen of in groepjes langs weg 
en zijpaden neergezegen, goedmoedige oerdieren die door de Evolutie 
vergeten werden en waarvoor het lommer van het hoog opgaand ge
boomte ontoereikend is om ze geheel te overschaduwen. Laatste ver
tegenwoordigers van een reuzenkudde die vandaag of morgen op het 
roepen van een waarlijk groot herder wel eens overeind zouden kunnen 
komen: een zich verheffen, een zich in leven zetten waarbij het 
opstaan van de zware roodbonte koeien alle monumentaliteit verliest. 

Is dit misschien de visie van de romanticus, de realist, de landbouw-
huishoudkundige, de agronoom ziet in de oude hoeve weinig meer dan 
resten van een beschamend primitief agrarisch verleden dat omwille 
van de productieslag zo spoedig mogelijk vergeten dient te worden. 
Bedompte, onhygiënische woonvertrekken, onpraktische bedrijfs
ruimten. Tegenwoordig valt in en aaw braak = ouderwetse, bouwvallige 
boerderij niet meer te boeren naar de eisen van een geïntensiveerde 
landbouw en veeteelt. Alleen het beste produkt maakt nog een kans 
op de wereldmarkt. Geen wonder dus dat vandaag een boerderij aan 
zóveel voorwaarden moet voldoen. De golvende natuurlijn, het heilig 
oog van de timmerman hebben plaats moeten maken voor schietlood 
en waterpas van de architect zoals ook de ritmische drieslag van de 
vlegels geweken is voor het eentonig dreunen van de dorsmachine. 
Is de oude hoeve opgetrokken volgens een grondplan dat eeuwen heeft 
gegolden voor heel de rivierstreek, de nieuwe wordt gebouwd naar 
particulier bestek. Het streven naar het meest nuttig effect breekt 
daarbij niet zelden de kracht van de traditie 61. Dergelijke revolutio
naire nieuwbouw vindt men in Huisseling echter nog weinig. Praktisch 
alle boerderijen, hoe vaak ook hersteld en uitgebreid, vertonen er nog 
het oude grondplan van het wel als Saksisch aangeduide hallehuis, met 
oorspronkelijk één ruimte en één dak voor mens en dier. Vlak langs 
de Maas op de rivierklei is dit het enige type. Een muur scheidt de 
hoeve in een veur en in een aachter, in en vurhöws en en achterhöws. 
Even over de klei-zandgrens, bv. al in Herpen, komt naast het halle
huis ook wel het Frankische langgeveltype voor met de hoofdingangen, 
waarvan vooral het drietal hoge inrijdeuren opvalt, in de lange zijgevel 
die vaak langs de berm van de weg is gelegen 62. Alle deuren en ramen 
dus open naar de voorbijganger. Een woningtype waarin tevens het 
volkstype tot uiting komt. De „Franken" immers van de zandgrond, 
in casu van Herpen, hebben een open en spontaan karakter. 

De 'Saksen' echter van de rivierklei, zoals men die in Huisseling 
aantreft, zijn stug en gesloten. De eeuwenlange strijd met het water 
heeft hun gezichten met stroeve trekken getekend. Ze hebben hun huis 
gebouwd op en höcht, op een bescheiden terpje; het woonhuis iets 
hoger nog dan het bedrijfsgedeelte zodat het geheel van voor naar 
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achter een dalende lijn vertoont. Bij voorkeur geheel alleen, soms in 
een groepje bijeen, liggen deze boerderijen eenzelvig met hun achterste 
naar de weg gekeerd. De voorbijganger heeft slechts het zicht op de 
hoge gesloten achterdurre, op de dubbele inrijdeur in den achtergeevel. 
Om de vuddeur te bereiken, de officiële toegang in de vurgeevel tot het 
woongedeelte, moet de bezoeker over het grintpad langs de nagenoeg 
blinde zééjgeevel ongeveer om de hele boerderij heenlopen. Deze voor
deur wordt maar zelden gebruikt, eigenlijk slechts bij trouwpartijen 
en begrafenissen. Voor de rest gaat de boer aachter in en uit, over 
de déél, door het poortje in de achterdurre. En ieder ander die in 
de streek bekend is, doet net zo. De voordeur blijft gesloten en gaat 
slechts voor een uitzonderlijke bezoeker van schaaf 63 . Heel de voor
gevel waarin naast de voordeur ook de hoge ramen van de woonver
trekken zijn aangebracht, is naar het eenzame veld gericht en naar 
het oosten dat daarachter gloort. Dit is het zonnige, persoonlijke gezicht 
van de hoeve dat de voorbijkomer zo goed als nooit ziet. Zo vindt 
men in het huis de trekken van de bewoners terug. De laatsten zijn 
mededeelzaam waar het de dagelijkse arbeid betreft, en de andere 
'zichtbare' dingen van het bestaan als weer en politiek, biggenprijs en 
stand van de gewassen. Potdicht echter als de bétstééj waarin de groot
ouders sliepen zodra het dingen aangaat die belangrijker zijn, zoals 
persoonlijke angsten en hartstochten, liefdegevoelens en geluksverwach-
tingen en meer dergelijke zaken die niet direct zijn af te lezen van 
de wolken op het gezicht en in de lucht. 

Het gewone, bescheiden huistype ligt binnen vier muren en onder 
één dak. Het geheel is ietwat gerekt van vorm. De brèjte is altijd 
13 meter, de lengte varieert al naargelang de welstand van de boer. 
De voorgevel is meestal veel hoger dan de achtergevel die echter te 
allen tijde hoog genoeg moet zijn om een voer hooi door te kunnen 
laten. Is deze muur abnormaal klein dan springen de achterdeuren 
naar binnen en is de vereiste inrijhoogte in het dak uitgesneden. De 
zééjmuurre zijn vooral bij oude gebouwen zeer laag, soms niet hoger dan 
anderhalve meter. Meestal vertonen ze een stijgend verloop van achter 
naar voren. Als we op den dölper = dorpel staan in ed durgebónt = 
deurkozijn van de achterdeuren, strekt zich de déél = dorsvloer voor 
ons uit, met rechts de koestal en links de pèrtstal en andere hdkke. 
De deel wordt begrensd door de scheidsmuur tussen woon- en bedrijfs
afdeling. Deze muur reikt slechts tot de zolder die de woonvertrekken 
afdekt. Erboven gaapt de ruimte van voor en achter, nog één en onge
deeld onder het enorme dak. Alleen in moderne boerderijen vindt men 
de braantmuu.r die tussen voor en achter van de grond tot de nok 
staat opgetrokken en dus de héle ruimte halveert. Hier bespreken we 
echter slechts het oudere boerderijtype. De plattegrond daarvan laat 
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Fig. 1. Plattegrond van de boerderij. 
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onmiddellijk zien dat de geut = guddéél = spoelkeuken nog tot het | 
bedrijfsgedeelte behoort. Ze ligt langs de scheidsmuur en is aan de j 
andere kant door een muurtje van de koestal afgescheiden. Voor de 
rest staat dit vertrek in open verbinding met de deel. Hier staat de 
pomp en kletteren de emmers op het hardsteen van de gutstiem. Hier 
doet de boerin den afwas en reinigt de meid het melkgerief. Via et 
chutchat, een klein gaatje onder in de muur, stroomt het spoelwater 
weg naar het zinkputje buiten dat óók wel met de naam 'geutgat' 
wordt aangeduid. Door de guddeur komt men bezééjen et höws: buiten, 
aan de zijkant van het huis. In de zijmuur, tussen geut en koestal, 
ziet men vaak zeker klein vertrekje uitgebouwd: de plee, of wat on
netter: et schéthöws, of wat vriendelijk et höske. Tegenover de guddeur 
ligt buiten de put. Moderne boerderijen hebben wotterlèèjeng. Daar 
hoeft men maar aan en kröntje te draaien en het water loopt. Tot 
de instellaasie behoren ergens in de kelder ene keetel met electrische 
pomp en elders ene jlödderbak met een flotteur die overstromingen 
moet voorkomen. 

Als we via de geut weer naar binnen gaan, komen we op de deel 
voor de tussenmuur te staan. Daarin bevindt zich de gangdeur die 
naar het woongedeelte opengaat. Dit bereiken we door de gang die 
de deel rechtstreeks met de voordeur verbindt, het woonhuis in twee 
ongelijke helften verdelend. De eerste deur rechts in de gang is die 
van de binnegeut: een soort bovengrondse kelder waarin o.a. zuivel-
produkten worden bewaard. Van hieruit kan men de keldertrap afdalen 
naar de kelder. De opening waarin deze trap is gelegen, et keldergat, 
steekt voor een deel boven de vloer uit en kan worden dicht gelegd 
met een schuin opgaand luik dat aan de bovenzijde is voorzien van 
treden. Deze voeren naar een vertrek boven de kelder: de ópkaamer, 
de laatste ruimte langs de rechter zijmuur, met ene room in de voor-
muur. Als we van buiten af door de voordeur de gang betreden, schaft 
de eerste deur rechts toegang tot de huiskamer: de kaamer = de vur-
keuke die helder wordt verlicht door een of twee grote ramen midden 
in de voormuur. De derde ruimte tegen de voorgevel ligt naast de 
huiskamer: de slopkaamer, met één kant langs de woonkamermuur, 
met een andere langs de linker zijgevel. De zoldering is, bij kleinere 
huizen, scheef vanwege het aflopende dak. Het volgende vertrek langs 
de linker zijgevel is de achterkeuke = woonkeuken die al sinds lang 
door een tweetal stenen wanden van de deel is afgescheiden. Vroeger 
bestond die afscheiding slechts uit een laag en open hekwerk, gelijk 
blijkt uit mededelingen van Bomann die deze keuken verder karak
teriseert als het vertrek waarin de huisvrouw 'schaltet und waltet' 6 4 . 
Maar de achterkeuke is veel meer dan de biotoop van de boerin. Ze 
is het hartstuk van heel de boerderij. Hier wordt gekookt en gegeten, 
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gewassen en gestreken, gebeden en kaart gespeeld, alles geregeld. De 
boer hoort hier de paarden stampen in de stal en het geloei van de 
vaars die opnieuw is tuchtig geworden. De boerin hoort er het schreien -
van de baby als die in een van de voorkamers ergens is wakker ge
worden. Dit vertrek van et höws = huis heet niet voor niets ook wel 
den höws want het is de centrale van heel de boerenbedoening. De 
oudsten herinnerden zich nog de open haard onder de schdöw met de 
vuurplööt, de vuurtang, de vuurschup, de vuurköwl, met de hooi = 
ophangketting en de blöspéjp waarmee het sluimerende vuur nieuw 
leven werd ingeblazen. De bröojpan kon natuurlijk niet aan de hbbl 
worden opgehangen. Ze zweefde op et hangijzer boven het vuur. De 
muur achter de open haard was met beschilderde teegels versierd en op 
de léjst = schoorsteenmantel stond een hele reeks börtjes van Delfts 
blauw. Maar al deze dingen zijn in de loop der jaren voor het grootste 
deel als awtheedes aan de Jót = Jood verkocht. Tot den doe:fpöt en 
de béddepan toe. Zelf hebben we de open haard nooit meer gezien 
maar wel konden we een oudere boerin nog meerdere malen horen 
praten van de érpel ooverhange ipv. de érpel ópsétte zoals thans alge
meen gebruikelijk is om te zeggen. Gekookt wordt op de kachel. Dit 
is nog maar zelden en platteböws = plattebuiskachel = kolomkachel 
met platte horizontale pijp op de schoorsteen aangesloten. In de keuken 
is het gewoonst en koolefernöws, voor de verwarming van de meer en 
meer gebruikte huiskamer dient steeds meer enen haart = haardkachel, 
gestookt met koole en sinds de intrede van den olliehaart ook wel met 
óllie = huisbrandolie. Nadat enkele jaren geleden het dorp is aange
sloten op een gasdistributienet, wordt ook wel gekookt op en gas-
fernöws. Van gas was voordien slechts sprake als men en gasstel had. 
Dat was dan aangesloten op enen bóm = kleine ijzeren tank met 
vloeibaar gas. Stinkóllie = petroleum is de brandstof voor het nu nog 
wel gebruikte mesientje = petroleumstel. In de kachel liggen de koole 
op de rössel = rooster. Met de pook = röökeléjzer wordt het vuu.r 
ópcheröökelt. De aase = asresten vallen dan in den azbak 65 . Op et 
sintelzeef blijven de sintels achter evenals de öömels = stukjes houts
kool die vroeger, opnieuw gloeiend gemaakt, voor de verwarming 
dienden van de pörzböwt = stréjkböwt = stréjkéjzer. Daarvoor werd 
ook wel en tèsje = testje = gloeiend stukje törf gebruikt. Als vuurtest 
is de turf later door de gloeikrachtige brekèt = briket verdrongen. 

Dat voor het open vuur de aanduiding haard in gebruik was, her
innerde zich niemand meer. Dat het woord bestaan heeft, blijkt nog 
duidelijk uit de uitdrukkingen et hèrtkèrsel = het veegsel dat op ed 
blek terecht komt wanneer den höws wordt gekéért, en den hèrttrééjer 
als spotnaam voor moeder de vrouw. Het bestanddeel haard betekent 
dan woonkeuken en in die zin wordt het ook vandaag nog wel, wat 
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dieper de Heikant in, gebruikt 66 . Nog geen mensenleeftijd geleden was 
de keukenvloer van lie:m. In onze jeugd zag men nog overal de 
plevöwze van rode of blauwe baksteen. Den höws moest toen niet 
alleen gevéécht = gekéêrt worden maar daarna ook geströöjt = met 
wit saant gestrooid zodat onder langs de plint en om de poten van 
tafel en kasten decoratieve figuurtjes ontstonden. Het zand hiervoor was 
opgeslagen in een kelderachtig hokje dat direct vanuit de keuken was te 
bereiken: et saanthök. Het licht dat door de room in de lage zijmuur 
de achterkeuke binnenvalt, is in vele gevallen niet overvloedig. Het 
interieur is sober, op het primitieve af. In het hart van het vertrek 
staat de toffel waaromheen de stuu.l: harde, rechte keukenstoelen met 
de zitteng niet meer van bie.ze zoals vroeger maar van bv. trieplèks. 
De enige comfortabele stoel is in ouderwetse gezinnen de leunstoel 
van opa bij de kachel: een houten armstoel met hoge rugleuning, 
vroeger algemeen de pröst 6 7 genoemd. De goedkopere uitvoering in 
rie.t heette de rie.te stoel. Grootvader sleet er zijn laatste dagen in en 
toen het open haardvuur nog brandde, hoefde hij voor het aansteken 
van zijn pijp uit een aan de schouw bengelend bosje droge spaantjes 
maar en servieske te trekken en dit in de vlammen te houden. Tegen
woordig hanteren de opa's luussejérre. In huis is dat niet de enige 
modernisering. De dochters vinden vooral de laatste tijd in menige 
boerderij de achterkeuke niet meer zo ideaal om de lange winter
avonden in door te brengen. In meer en meer gezinnen wordt de 
gerieflijker, beter verlichte kaamer {de goej kaamer = pronkkamer) 
voor de tijdspassering van de familie ontsloten. De mooie meubels 
erin worden vervangen door medèrner en vooral ook hèndeger = ge-
mèkkeleker stukken. Men zit op den duur liever in ene lööje stoel, in 
enen hèndege stoel = fauteuil. Een volledig ammublemènt hebben we 
nog nergens zien staan maar vooral de meisjes weten heel goed wat 
en bankstel is. Naarmate er in de huidige gezinnen meer gelezen wordt, 
stijgt ook de behoefte aan iets burgerlijks als en scheemerlamp. Ook 
het slapen in en bétstééj achter bétstééjdurkes wordt meer en meer 
óngezónt gevonden. In oude boerderijen treft men zelfs nog wel een 
gróte ruimte waarin helemaal geen daglicht doordringt. Deze bevindt 
zich tussen gang, huiskamer, keuken en deel. Hierin was eenmaal 
het lichaam uitgebouwd van den oove die vanuit de keuken kon worden 
bediend. Verder bestond ze uit een opbergruimte voor vleeswaren en 
alkoove = donkere kamers. Aan deze onhygiënische toestanden is nu 
een eind gemaakt. 

Boven de woonvertrekken ligt de zolder. Dit is ene planke zolder 
waarop vroeger het graan los werd gestort en die derhalve ook wel 
de kórrezólder werd genoemd. Hij is bereikbaar via de zoldertrap. Bij 
verbouwing wordt de graanzolder vaak de ruimte waar de nieuwe slöp-
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kaamers komen, waarbij de muren hoger worden opgetrokken en de 
zólderrömkes hoge ramen worden. Op die kamers komen dan frisse 
bedde of liddekante. De modernst ingerichte slaapkamers hebben 
wötterlèèjeng. Dit is echter nog steeds een uitzondering. De jonge 
boerinnen streven evenwel in toenemende mate naar en vaaste wastdffel 
en, ergens in een verloren hoekje beneden, naar enen does met warm 
water dat geleverd wordt door ene géjzer of enen böjler 68. 

Fig. 2. Dakconstructie van de boerderij. 
1 stijl, 2 balk, 3 schoor, 4 kruier, 5 hanenbalk, 6 oplegger, 7 zijmuur. 

De eenvoudige, niet beter wetende boerin van vroeger had haar 
primitief hoofdkwartier in de achterkeuken. Door de open deur keek 
ze op de deel waar, vooraan, de fernöwspèt stond, aan de andere 
kant van de keukenmuur: een losse of ingemetselde voerketel boven 
een vuurrooster 69. Het rookkanaal daarvan mondde uit in dezelfde 
schórsüem als waarin de keukenkachel roe:k en roe.t afvoerde. De 
hooizolder boven de deel, den balke, is niet met planken dicht gelegd 
maar met losse balken. In het midden daarvan bevindt zich het hoök-
chat, het losgat waardoor het hooi in de zomer wordt omhoog gestoken 
en in de winter naar beneden geworpen. De naam is gevormd van 
het ww. hööke = helpen bij het lossen. Op de hooizolder komt men 
via de lier die midden op de deel staat, met de bovenkant rustend 
tegen de randen van het losgat 70. 

Uit constructief standpunt bezien is et achterhöws interessanter dan 
et furhöws waar muren het bouwkundig zicht belemmeren. Het dak 
rust op twee rijen stéjle = houten pilaren. Daar tussenin ligt de deel. 
Vervolgens buiten de rechtse pilarenrij de koestal met de koestalzólder 
onder het scheve dak, buiten de linkse rij de stallen en hokken. De 
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koestal ligt met het oog op overstromingen soms wel een halve meter 
hoger dan de deel. De koeien staan met de koppen naar de dorsvloer 
gericht, met beugels, kéttenge of einden tööw vastgebonden aan recht
standige palen: de stalrie.pe die boven aan de balk van de koestalzolder 
zijn bevestigd, beneden in gaatjes staan die hiervoor zijn uitgehakt 
in de opstaande rand van de voergeul = de zul die voor langs de 
koeien loopt. De plek waar de koeien staan of liggen is de stant. 
De deel, vandaag vaak van semènt, was vroeger toen nog met de vlegel 
werd gedorst van Ue:m die daarvoor in de omgeving werd uitgegraven. 
Men maakte die smeuïg door 'm te trééje: met de blote voeten te 
kneden. Ook werd er te dien einde wel een paard overheen gevoerd. 
Met den délslééger = gesteelde plank sloeg men vervolgens de vers 
gelegde lemen vloer telkens weer aan tot er geen sprung = droog-
sprongen meer in voorkwamen. 

De stijlen die uit de jloe.r oprijzen staan niet rechtstreeks op de 
bodem. De voet van de stijl staat op ene slof = eikenhouten plavuis 
die ene por = bakstenen sokkeltje afdekt. De stijl is gediesselt = met 
enen diesel uit een boomstam gekapt. De houtsoort is eiken, evenals 
bij den balk die twee tegenover elkaar staande stijlen zo hoog met 
elkaar horizontaal verbindt dat de binnenrijdende boer er met een 
voer hooi of stro nog net onderdoor kan. Zo'n eenheid van twee stijlen 
en een zware draagbalk is en gebéjnt. Omdat de stijlen uit de hand 
beslagen zijn, vindt men er de natuurlijn van de boom in terug en 
omdat praktisch heel de hoeve op de gebinten rust, treft men die lichte 
golfbeweging verder ook in de muren en het dak. Den balk ligt met 
de pin = gespitst uiteinde in het bijpassende gat van de stijl. Hij 
draagt bovendien nog op de schoor = het steunbalkje dat, in de hoek 
die balk en stijl met elkaar maken, drukker en drager verbindt. De 
vloer van den balke = hooizolder, wordt gevormd door de balk-
houter = zware rondhouten die van de ene draagbalk naar de andere 
liggen. Erover heen in dwarsrichting komt et schuljhöwt: dunner rond-
hout dat op zijn beurt weer wordt afgedekt door horde = sluitstukken 
van gevlochten twijgen. Behalve den balke en de oogst die er ligt 
opgeslagen torsen de stijlen ook nog ed dak, in die mate zelfs dat de 
muren eventueel gemist zouden kunnen worden. De gördenge = wörm-
plbbte verbinden ongeveer een meter boven de draagbalk de toppen 
van de diverse stijlen. Met elkaar vormen ze een ring halverwege 
het dak. Over deze platen komen de opleggers: dennestammetjes die 
hoger rusten op de nölt = nokspriet, lager op de zijmuren die zijn 
afgedekt met de muurplööt: een doorgezaagde dennestam die met de 
platte zijde rust op de laatste steenlaag. Als dakversterking dienen nog 
de hbbnebalke die betrekkelijk dicht onder de naald telkens twee 
tegenover elkaar liggende opleggers verbinden. De krööjers zijn schuin 
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opstaande stutten die het dak ongeveer tussen hbbnebalke en wörm-
plböte steunen en op hun beurt weer door de draagbalk geschraagd 
worden. 

Een belangrijk bezwaar van deze constructie is dat de hooizolder 
te hoog komt te liggen. Vroeger was dat een kwaad waar geen kruid 
tegen gewassen was. Men kon het niveau niet. verlagen want men 
moest met een voer graan of hooi binnen rijden om deze via het 
haakgat te kunnen lossen. Bovendien was toen de deel nog een echte 
dorsvloer en de mannen met de vlegel konden niet vooruit onder een 
lage zoldering omdat ze armslag nodig hadden. Tegenwoordig kan 
men echter den balke lööte zakke. Dan legt men de vloer van de 
hooizolder niet meer op de zware draagbalken maar men hangt ze 
eronder zodat aanzienlijk aan bergruimte wordt gewonnen. Wel kan 
dan niet meer met de vracht over de deel naar het haakgat gereden 
worden maar dat bezwaar wordt opgevangen door en dakkappèl = 
losvenster buiten in het dak. 

De dakbedekking wordt aangebracht over de panlatte die op de 
opleggers zitten vastgespijkerd. De panlatten waren vroeger niet keurig 
vierkant bezaagd maar rond van boven. Het waren wöönlatte, door
midden gezaagde dennetakken. De ronde bovenkant moest er voor 
zorgen dat den dekker bij het vastsjorren van et rie.t de bindtwijg niet 
brak. Van bovenaf gerekend is de eerste lat de kroe.nlat. De riet
dekker begint zijn werk met een doorzichtig dun laagje riet over heel 
het dakvlak aan te brengen: et sprèèjrie.t. Daarover komt het gewone 
dekriet dat van tevoren is geschuu:ft: van slechte halmen en bladeren 
ontdaan en op rechte bossen geschoven van ongeveer een meter lengte. 
Dit schuu:ve is niet het werk van den dekker maar van den helper 
die de schuu:fkes = bosjes geschoofd riet maakt en op het dak brengt. 
Bij het aanbrengen van en gedrivve dak begint de dekker onderaan. 
Over de laagste lat spreidt hij het eerste schoofje tot op de vereiste 
dikte uit. Het wordt vervolgens vastgeklemd met en dékchéért = dikke 
twijg of gaarde die, ongeveer in het midden horizontaal over de halmen 
gelegd, met enen dékwis = dunne bindtwijg aan de onderliggende lat 
wordt vastgesnoerd. De volgende schoof komt over de tweede lat 
zodanig dat de benedenste helft de bovenste helft van de eerst aan
gebrachte schoof bedekt. Ook de gaarde gaat nog telkens onder de 
nieuw opgebrachte schoof schuil. Dat deel van de rietbos dat onder 
de gaarde uitsteekt vormt de sléjtlööch omdat het 't materiaal bevat 
dat niet meer door een volgende loöch wordt bedekt. Alleen dat deel 
van de schoven is dus aan weersinvloeden bloot gesteld. Een dak is 
versleten als de gaarden weer zichtbaar worden. De laatste en hoogste 
laag riet vormt de vorstloden die door de vörstpanne wordt afgedekt. 
De vorst is dat deel van het bovenste dakgedeelte dat van buiten af 
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zichtbaar is. Van binnen uit is et nok zichtbaar. Bij het aanbrengen 
van en gedrivve dak wordt veel materiaal gebruikt op een klein opper
vlak. Het riet of eventueel ook et wèjteströj brengt men dan met den 
top naar boven op. Dréjve is het met de dékspbbn schuin naar boven 
kloppen van riet en stro. Krijgt de dekker er met dit apparaat de 
glooiing niet gaaf genoeg in, dan kan hij met ed dékmés nog het een 
en ander bijwerken. Vooral op schuren en bijgebouwen wordt wel een 
zgn. pladdak gelegd: dit vraagt weinig materiaal dat bovendien minder 
kostbaar hoeft te zijn. Vaak wordt hiervoor röggeströj gebruikt dat dan 
met de top naar beneden wordt vastgebonden. Het gedreven dak is 
pas een goede eeuw in gebruik. Omstreeks 1850 is deze methode van 
rietdekken eerst toegepast. Ze gaf de dekker de gelegenheid ene zonk = 
inzinking in het dak of enen bult weg te werken. Wat het rijmpje deed 
ontstaan: riet- of strodekkershand dekt timmermans schand 71\ Meestal 
wordt niet het gehele dak met riet gedekt. De benedenste helft, onge
veer van wormplaat tot muurplaat, wordt veel met panne gedicht. 

Fig. 3. De achterzijde van de boerderij. 
1 achtermuur, 2 paardenstaldeur, 3 koestaldeur, 4 halvemaan, 5 rondoog, 
6 achterdeurdeurtje, 7 vulling, 8 schoor, 9 pelker, 10 staande planken, 

11 gepotdekselde planken, 12 vagevenster, 13 schildje, 14 uilengat. 
Vroeger waren dit vooral mölderpanne die zelden goed op elkaar aan
sloten. Daarom legde men tussen pan en panlat póppe = stroproppen 
die trek = tocht moesten voorkomen. De onderste rand van het dak 
waaraan in de winter de éjspinne hangen, is de eus. De driehoekige 
dakgedeelten boven de voor- en achtergevel zijn de schutjes. Aan de 
achterzijde zit boven in het schildje et öwlegat. 

De muurre, thans dragers van de gehele bovenbouw van de hoeve, 
hebben bij de oude boerderij zo goed als geen constructieve waarde. 
Dit blijkt het duidelijkst bij heel oude gebouwen. Daarin zitten, vooral 
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achter, dikwijls geen muren maar waande: vakken van vlechtwerk 
dat winddicht is gemaakt met een mengsel van lie:m en koestront. De 
bakstenen muren zijn echter al zeer oud. In enkele antieke gevallen 
treft men in die muren tussen de stie:n nog wel eikenhouten balken 
aan. Zónstiem zijn de oudste, nl. nog in de openlucht gebakken. Ook 
slechts bij afbraak van oude hoeven treft men de éjselsténtjes nog aan 
die zeer smal zijn en dun. Eveneens tot de oude stenen behoren de 
möppe = zware plompe stenen. Metselt men tegenwoordig normaal 
met een mengsel van kalk, zaant en semènt dat als speesie door den 
uupperman voor de metselaar wordt aangedragen, ouderen herinneren 
zich nog hoe er gemetseld werd met roggemeel of zwaaluuwwekalk = 
modder. Halfsténs, stens, iemstens twie.stens etc. zijn vaktermen die 
ook de boer kent. Tot ongeveer een meter boven de grondslag zijn de 
muren voorzien van en plint, dwz. bestreken met een laag semènt die 
is afgedekt met een laagje téér X tor = teer. In het woonhuis zijn 
de muren aan de binnenkant helemaal afchesméért = met cement be
streken. Witte is de muur met kalkwater bestrijken. De gebluste kalk 
die daartoe nodig is, werd vroeger algemeen uit de kalkput gehaald 
die ergens op het erf lag uitgegraven. Tegenwoordig is het heel gewoon 
een muur te behange met behang. 

Den achtergeevel wordt geheel beheerst door het grote zware vlak 
van de achterdurre die niet rechtstreeks aan de muur zijn opgehangen 
maar aan twee zware opstaande eikenhouten balken: de stéjle die in 
de benedenhoeken gesteund worden door twee schoore, in de boven
hoeken door twee vullenge = versierde schoren. Over de hele breedte 
ligt onder in de deur op de bodem de liggenden balk die voor het 
binnenrijden wordt weggenomen. Het vierkant waarin de deur is aan
gebracht noemt men ed durgebónt = deurlijst die wordt gehalveerd 
door de pèlker = opstaande paal die kan worden uitgenomen en waar
tegen de beide vleugels van de dubbele deur gesloten worden. Deze 
draaien aan gehénge = scharnieren die om döjme geschoven zitten, 
om draaipinnen waarvan de bovenste een spitse, de onderste een stompe 
kop heeft. De een is den appel, de ander de péér 7"2. De gaande en 
komende man stapt door een kleiner deurtje in de rechtervleugel in 
en uit. De raampjes hebben de vorm van een hele of van een halve 
cirkel, het zijn ronde oe:ge of halve mööne. Boven de inrijdeuren is 
bij heel oude huizen de gevel niet van steen maar van planken die 
rechtstandig zijn aangebracht ofwel overnaads horizontaal = gepdd-
dékselt. Dit houten deel van de gevel helt in een enkel geval naar 
voren. Hierin bevindt zich in het midden vlak boven de inrijdeuren 
et faagevénster 73, ook wel höjvénster genoemd, waardoor van buiten 
af hooi en stro op den balke kan worden gestoken. Het is echter verre 
van praktisch aangebracht, nl. te ver van het centrum van de hooi-
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zolder. Dat bij zeer lage achtergevels de inrijdeuren niet in de muur 
zijn aangebracht zagen we al. De toegang is dan zo diep in het dak 
uitgesneden als nodig is om een volgeladen wagen binnen te kunnen 
rijden. 

Om de boerderij liggen dikwijls nog de nodige bijgebouwtjes zoals 
de schuu.r, et bakhöws met den oove, de vèèrkeshdkke en et kieppe-
hók. De kippen zaten vroeger echter in de boerderij zelf, nl. op et 
fééke: een met goos of latte afgeschoten hoekje op de koestalzolder. 
Door een gat in de buitenmuur konden de hoenders dan via et kieppe-
lérke in en u i t l i . 

De constructie van de schuu.r komt overeen met die van het achter
huis van een gewone boerderij. Er zijn echter geen stallen in en ook 
den balke ontbreekt. Tussen de gebéjntes wordt het hooi direct van de 
bodem af opgetast. Ieder vak tussen twee gebinten in is ene laast 75. 
Voor langs de laatste is een brede deel open gelaten: de schuurdéél 
waarover men de vrachten binnenrijdt in de zomer en waarop men 
de oogst in de winter dorst. Ook vindt hierop een gedeelte van het 
rollend materieel stallingruimte. Voor de rest moet men dat zoeken 
in de karschuu.r, vaak niet meer dan en avdak dat tegen de schuur 
is aangebouwd. Dat van de oogst wat niet in huis of schuur kan worden 
onder gebracht, wordt ofwel on de méjt chezét of gelost in den bèèrch: 
in een overkapte tas. De kap hiervan steunt op een of meer roejje en 
men spreekt dus van bv. ene vierroejjegen bèèrch. De parrepluu is een 
berg met slechts een roede. 

De hooi- of graantas vindt men op et èèrf, een woord dat slechts 
zelden gebruikt wordt. De Lage Maaskant spreekt van de wèèrf, de 
Heikant van de misse 76. Voor Zeeland vermeldt Brabantius voor het 
begrip huis-plus-schuur nog de term nere 77. Dat in Huisseling het 
woord èèrf zo weinig wordt gebruikt, komt misschien omdat de boer 
maar zelden het héle terrein om zijn hoeve op het oog heeft. Hij 
verdeelt het erf in stukken. Met veurendeur bedoelt hij het stuk erf 
bij de voordeur, met aachtrendurre dat bij de achterdeuren. Bezééjen 
et höws slaat op de ruimte langs de zijmuren. Daar ligt meestal ook 
de missie = mesthoop7S die aansluit op de koestaldurre, en vaak 
de zoejput in zijn onmiddellijke nabijheid heeft. Zoej = gier. Op het 
erf moet men ook den érpelköwl en de mangelköwl zoeken alsook de 
höwtméjt = tas brandhout, al is die tegenwoordig niet meer zo groot 
omdat de boer niet meer zelf bakt en ook de boerin maar weinig hout 
meer stookt. 

Hiermee is onze schets van de gemiddelde Huisselingse boerderij 
voltooid. We hebben het type beschreven en dit houdt in dat we niet 
gelet hebben op individuele verschillen. Zo is het natuurlijk heel goed 
mogelijk dat in de ene boerderij de koestal links van de deel ligt en 
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niet rechts. Ook de onderlinge ligging van de woonvertrekken kan in 
een of ander geval wel afwijken want één grondplan kan natuurlijk 
aanleiding geven tot véle variaties. Een belangrijke ontwikkeling van 
dit plan menen we echter nog apart te moeten vermelden, omdat het 
resultaat een boerderij is die opvallend verschilt van de zojuist be
schreven soort en die bovendien zo vaak voorkomt dat de streek 
erdoor getekend wordt. We bedoelen et krukhöws. Daarvan zijn twee 
uitvoeringen: et hie.i en et half krukhöws. Beide stemmen wat het 
bedrijfsgedeelte aangaat geheel met het gewone type overeen. Het is 
alleen het woonhuis dat het normale bestek te buiten gaat. Dit ligt nl. 
niet meer binnen de twee zijmuren. Voor de rest is de onderlinge ver
houding van de woonvertrekken wel hetzelfde gebleven. Deze zijn 
alleen wat royaler uitgebouwd en er is een reusachtige pronkkamer 
aan toegevoegd. De bewoners zijn voor zichzelf meer eisen gaan stellen, 
met het gevolg dat de oorspronkelijke huisbreedte van 13 meter voor 
het voorhuis niet voldoende meer was en een uitbouw ontstond, naar 
links of naar rechts zoals bij et half krukhöws, of naar beide zijden 
zoals bij et hied krukhöws. Daarbij kwam het voorhuis onder een eigen 
dak te liggen waarvan de nok loodrecht staat op de nok van het achter
huis. Een krukhuis is een hoeve die vanuit de lucht gezien een T-vorm 
heeft: een lange as met een dwarsstuk. Dat dwarsstuk heet de kruk. 
Zo'n kruk vindt men bv. ook als handvat boven aan een schoppesteel. 
De uitwendige vorm van dit soort boerderijen is min of meer in strijd 
met de innerlijke werkelijkheid. Van buiten af immers wordt de indruk 
gewekt alsof de woonruimte niets met het bedrijfsgedeelte van doen 
heeft. In feite vormen ook hier voor en achter één geheel. In de 
uitbouwen zijn slechts slaapruimten en representatieve vertrekken 
ondergebracht die met het alledagsleven weinig te maken hebben. 
Namen hebben de boerderijen hier over het algemeen niet. Waar
schijnlijk is de Gaanzenheuvel van herkomst een veldnaam en de Zwöön 
is de naam van een boerderij die vroeger tevens herberg is geweest. 

D E T U I N 

Bij de hoeve hoort eigenlijk ook den hof, de tuin met gruuntes en 
bloemme. Heuve wil zeggen: in het voorjaar de zaadbedden aanleggen. 
Dat aan dit 'kleinbedrijf' toch de nodige aandacht wordt besteed moge 
blijken uit de oude voorschriften. Wie bbnne wil ééte mach Markes nie 
fergééte, dwz. dat de bonen voor 25 april geplant dienen te zijn. Met 
den andie.vie hoeft men nooit haast te maken: andie.vie mach te mèèj 
nie sien! De zgn. kröwzandie.vie wordt op een van de kröwzdaach 
(kruisdagen) gezaaid, en die vallen vroeg of laat alnaargelang het een 
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vroege of een late Pasen is. Te vroeg gezaaide andijvie gaat schie.te = 
bloemen en vervolgens zaad vormen waardoor de planten ongeschikt 
worden voor de consumptie. Welke de zaaidatum ook is: steeds dient 
gezaaid met zööjewéjnt, behalve op Goede Vrijdag. Dan is alle wind 
goed. Voor ieder seizoen zijn er speciale groenten. Belangrijk zijn: 
bbnne, o.a. staakbbnne en labbbnne = tuinbonen die gemakkelijk ver-
himmelzööje = ten ondergaan aan et himmelzbbt = zwarte luis. Ver
der nog kblle (roe:) kblle waar roe:] moes van gemaakt wordt en 
sefbjjekblle), boerremoes (boerenkool), keele (raapsteeltjes), wortele, 
slbbj (molslbbj = veldsla), jöwn, prééj, spenbbzie, selderie, kèllever 
(kervel). Van de geneeskrachtige krööje noemen we: pééperwörtel 
(mierikswortel), zélf (salvia, salie), vuurkröwt (helleborus viridis), èlst 
(alsem, absint) en op een muurtje of op de pannen van het dak den 
höwsloe:k (huislook) 79. 

We beëindigen dan dit hoofdstuk met een aantal namen van bloemme 
die zo menig boerenerf een fleurig aanzien geven: krèèlekes (druifjes), 
knillesroeize (pioenen), lievvermènnekes (duizendschonen), kröwt-
naagels (seringen), pbslillies (narcissen), spikkelillies (tijgerlelies), 
wittelillies (witte lelies), fieggelie.re (violieren), muurbloemme, pétter-
tunnekes (primula's). Om het geheel echter niet schoner voor te stellen 
dan het in werkelijkheid is, noemen we hierbij tevens een aantal 
onkruiden die welig plegen te tieren in de tuin, en op en om het erf: 
kröwswörtele (kruiskruid), értchalle = kéttengpolle (paardebloem waar
van de vaak platliggende blaren gemakkelijk bedolven raken onder 
de aarde die door een wroetende mol wordt opgeworpen. Het aldus 
geel geworden blad werd vroeger wel in het veld geoogst als molslbbj), 
ribbelenblat = weegentrij (grote weegbree), hónstóng (smalle weegbree), 
klééf (kleefkruid), vingerhuutje (grasklokje), krèèjejöwn (knoflook), 
hónskralle (zwarte nachtschade), zwartwörtel (smeerwortel), duuvvels-
mélk (kroontjeskruid), hbbneklótjes (speenkruid), krèèjevoe.t = hénne-
voe.t (kruipende boterbloem), mie.r (muur), milt (melde), rits (perzik-
kruid), drèèj (heggeduizendknoop), réng (akkerwinde), pispötjes (hage-
winde), wilden boekkent (zwaluwtong) roe:je mie.r (guichelheil), wilde 
wik (vogelwikke), kröch (ringelwikke), mèèjzuuntje (madeliefje), wör-
telzbbt (peen), pazzenakkerstrung (pastinaken), wilde flie.r (zevenblad), 
blöowmbbnzbbt (papaver), klaproe.s (klaproos), gaapertjes (leeuwen
bek), slbbter (kleine ratelaar), möwzegarst (kruipertje), pöön (kweek-
gras), göwdzbloem (gele ganzebloem), déjsel (distel), zeudéssel = 
zööjdéssel (melkdistel), klèsse (kleine klissen) hbbzegèèrf (duizendblad), 
paddekröwt (stinkende kamille), kemille (kamille), joodenbaart (var
kensgras), hérrek (herik), schóm (windhalm), béssemkes (veldkruidkers), 
sleutelbloem met als veel oudere variant kikförsebloem (veldkers), 
bótterbloem, lie:kestrung (veldzuringplanten). 
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V I E R D E HOOFDSTUK 

VEE EN VELD 

Onder deze benaming vatten we in dit hoofdstuk alles samen wat recht
streeks te maken heeft met de praktijk van het boerenbedrijf: werk
tuigen en gerétschap, het rund en de werkzaamheden van het weide-
bedrijf, het paard en de termen van de akkerbouw, en de kleinere dieren 
die juist zo talrijk zijn op het gemengde bedrijf. 

HET KLEIN G E R I E F 

Heel de apparatuur waarmee de boer zijn vak uitoefent, wordt aan
geduid met het collectief: den inventaares. Men rept echter ook wel 
van den inspan. Een algemene aanduiding voor gerief is verder nog 
et chrèèj. Ze is wat ruimer en vager, evenals de term spulle die bekend 
is uit het rijmpje spulle mi schroe.ve den boe.r bedroe.ve = gereed
schap moet eenvoudig zijn anders heeft men er maar ongemak van. 
Wat het geweer voor de soldaat is, is de schup voor de boer. Hij kan 
er mee dubbe = spitten zonder voor, en spöbje = spitten met een 
voor. Schuppe wil zeggen en schup = een schop, een trap geven. De 
schop wordt ook wel aangeduid als de spööjschup. Daar kan men 
verder nog mee graave, echter niet schéppe. Daarvoor neemt men de 
schoep, die klein en van ijzer, dient voor de verwerking van mest, 
groot en van hout, voor het scheppen van los gestort graan. Midden 
over het blat van de eerste loopt een bolle rug die aan de ronde buiten
kant als een gleuf zichtbaar is. Daarom heet ze ook wel en bats, welk 
woord tevens derrière betekent. De vork treft men op tafel aan of in 
een fiets of in een tak van een boom. Een hooivork is en gaavel. Men 
onderscheidt de korte gaavel van de lang gaavel == de höjgaavel. Beide 
hebben slechts twee taant maar de steel van het ene instrument is kort, 
die van het ander lang. Bij het dorsen werd vroeger los stro verwerkt 
met de schutchaavel die uitzonderlijk groot was en geheel van hout. 
Ook thans neemt men nog wel het vlees van de zoldering met de spèk-
chaavel. Deze heeft twee tanden die echter niet uitlopen in punten, 
maar in halve cirkeltjes waarin de houten spijl die het vlees draagt 
kan rusten. Een vork met meer dan twee tanden is ene riek. Onder
scheiden worden enen drie-tènder, ene viertènder en ene véjftènder. 

131 



Een drietander die höks = haaks gebogen is en dient om mest mee 
van een wagen te trekken, is ene misthöök. Den érpelriek is een zeer 
grote riek met vele diep gebogen tanden die aan het einde niet gepunt 
zijn maar van bolletjes voorzien. Hij wordt gebruikt voor het scheppen 
van losse aardappelen en bieten. Op een klein schopje dat een scherpe 
hoek vormt met de steel lijkt de hak. Men hakt er het onkruid mee 
en aardt er de aardappelen mee aan. Een zwaardere, bredere uitvoering 
is de vlachhak, ouder nog: de krapsèssie waarmee vlagge = plaggen 
gehakt worden 1. De schoeffel is een nog kleiner schopje dat echter naar 
voren staat gebogen. Het inheemse woord voor hark is griessel. Bij de 
hooibouw gebruikt men en réjf, om mee te réjve = scharre. Met ene 
leepel zal men de pappdt öwtscharre. De reuzehark die tussen de laatste 
twee oorlogen in gebruik was en die met de hand over het hooiveld ge
trokken werd, noemde men de höjhark. Hiermee is tevens een voor
beeld geleverd hoe men soms met het instrument de naam importeert. 
De nog grotere hooihark die door het paard getrokken wordt, is et 
scharmesien. Wanneer men met dit apparaat ook nog de zwaden kan 
keren en het hooi aan heuvels leggen, spreekt men van et hbjmesien. 
Van de béssems wordt den hèèjbéssem of den bèrkenbéssem achter 
gebruikt, vooral um de déél te kéére. De boerin gebruikt vóór om te 
véége = kéére behalve de gewone kamerbezem = de vééger nog wel 
den bamboe = bamboeveger. Schrobbe doet ze met ene löjwaage. Bij 
ed blek hoort et stdffèèrke 2. Geslagen wordt met enen hammer op 
spéjkers = naagels, met ene klöwthammer op kluiten, met ene staak-
hammer op staken en palen om deze zodoende in de grond te drijven. 
Dubbelgesteeld is de néptang, de schie.r, de héchschie.r, de schèöpe-
schie.r. De spöbn is eigenlijk slechts een zware houtschilfer. Verder 
komt deze benaming ieder gesteeld houten schepje toe: dékspöön, 
bótterspöön; de mistspöön is een spits toelopend ijzeren schopje waar
mee men bij het verladen van mest de mesthoop in mootjes steekt. 
Hetzelfde instrument wordt als höjspöön gebruikt wanneer men hooi 
van de hooimijt haalt. Heeft men slechts en èlverke = kleine armvol 
hooi nodig, dan wordt dit uit de mijt getrokken met enen höjplukker. 
een kortgesteelde ijzeren pin met weerhaken. Een kleine bijl is en 
béjl, een grote en aks. Een hakmes waarmee hout gekapt wordt, is 
en hie.p. Om de bast van een spar te halen gebruikt men en blékmés. 
Doorntakken hakt men met en dórremés, waterplanten maait men met 
en vééchmés. Een bos stro wordt doormidden gesneden met en ströj-
més: een meterlang breed mes met aan beide einden een handvat, 
links een kort steekje, rechts een cirkelvormige greep. Hierbij hoort 
de ströjeezel: een breed en dik maar vrij kort baddinkje met vooraan 
twee naar links en rechts schuin opstaande paaltjes waartussen de 
bos bij et ströjsnééje wordt vastgeklemd met de knie. In de schèèj = 
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lange smalle zak buiten op een van de broekspijpen droeg de boer 
vroeger et més. Tegenwoordig is dit wat kleiner en hij draagt het los 
in de zak want het kan worden dicht geknipt, het is nl. en knie.p. 
Een groot zakmes wordt wel en pluu.t genoemd. In de keuken wordt 
behalve en brbtmés ook en érpelschélméske gebruikt. Op de deel stond 
de snééjbak, een lange smalle bak op vier poten om voor het vee 
hakvruchten in te snijden. In sommige gevallen lag deze bak gewoon 
op de grond en men sprak dan van ene kniebak. Zo'n snijbak, maar 
dan in het klein, vindt men wel op de keukentafel: ed broe.tmesientje 
en et spèkmesientje om roggebrood en spek mee te snijden. Een heel 

Fig. 4. Het kalfmachien. 

grote snijbak op de deel was in vervlogen dagen et hèkselmesien waar 
stro in gesnipperd werd. Het is inmiddels verdwenen maar de mangel-
meule = et mangelmesien waarin de voederbieten worden fijn gehakt, 
staat er nog. Wie verwacht dat en mesien te allen tijde een ingewikkeld 
mekanisme is, vergist zich. Er hoeft heus niet altijd meer vernuft aan 
te pas gekomen te zijn dan aan de eerste de beste meule. We hebben 
al gezien dat deze woorden wel door elkaar worden gebruikt: mangel
mesien = mangelmeule. Veelal is een petieterig zwengeltje meer dan 
voldoende om van een machine te reppen. Aan het tafelblad wordt 
ed bönnemesientje vastgeschroefd als de boerin met den inmaak bezig 
is, et worstmesientje als de slacht aan kant moet. Zodra de koffie 
pruttelt op et mesientje doet hij dit op een onnozel petroleumvergas-
sertje. Als het bietenzaad met en pittemesientje wordt uigezaaid is 
daar weinig automatisch' aan: de boer loopt er zich achter in het 
zweet te duwen. Van et schoeffelmesientje valt hetzelfde te zeggen: het 
is een dubbele schoffel op een eenwielig wagentje dat bij gebruik 
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de nodige handkracht vergt. Het inmiddels niet meer gebezigde kalf-
mesien is slechts een houten frame met een opwind-as en een zwengel 
waarmee de boer in primitiever tijden de kalvende koe in uiterste nood 
par force probeerde te 'verlossen'. Waarlijk vernuftig is misschien et 
hoormesientje = tondeuse. Of in het groot: ed dorsmesien. De eerste 
uitvoering die nog met de hand gedraaid moest worden, heette enen 
dorsmeule. De kafmeule, later met zeven uitgerust en wanmeule ge
noemd, hoorde erbij. In den drankmeule draait de boer gekookte aard
appelen tot puree voor de varkens. In de kèrmeule zwoegde eens de 
hond, in de rösmeule het paard voor het edele produkt dat boter heet. 

Van de vele gebruiksvoorwerpen in een boerderij aanwezig (Lorez 
heeft indertijd uitgerekend dat in zijn Zwitsers onderzoekingsgebied 
'in einem Bauernhause nahezu 1000 Gerate liegen' 3) namen vroeger 
de meetmiddelen een belangrijker plaats in dan thans nog het geval is. 
Nu wordt vrijwel alles gemeten wat het gewicht betreft met de baskuul. 
De verzameling gewichstiem die erbij hoort, vormt et chewicht. Grote 
hoeveelheden worden buitenshuis gewogen op de wéégbruch waarop 
men de vracht mèt paard en wagen wéége kan. Voor vloeistoffen heeft 
men genoeg aan ene lietter of zelfs enen halve lietter omdat de melk 
op de fabriek terechtkomt waar de hoeveelheden door de afnemer 
worden vastgesteld. Vroeger zeiden de boeren echter moot helt stoot 
en wogen en maten zelf en waren daarbij sekuu.r, al zullen de middelen 
niet steeds geijkt zijn geweest. Geringe hoeveelheden woegge ze, zoals 
dat nu nog gebeurt, op de wééchschbbl. Tot in deze eeuw is bij 
grotere lasten echter nog gewogen met de punder = unster 4 die in 
twee uitvoeringen voorkwam. Een houten met ingelegde koperen cijfers 
voor kleinere hoeveelheden, een ijzeren met ingekerfde cijfers voor 
grotere. Wordt vandaag bijna alles gewooge (men denke bv. aan het 
wegen van de melk op de fabriek) vroeger legde men zich meer 
toe op het mêéte. Zo werden toen het graan en de aardappelen gemeten. 
De verzameling inhoudsmaten was dan ook veel en veel groter dan 
tegenwoordig. Men beschikte over en mut = 100 liter, en half mut = 
50 liter, en kwartmut = 25 liter, en schéépel = V3 mud, en vbot= 
xk mud. Deze maten waren van hout of ijzer. Bovenin zat en bruch = 
horizontaal balkje waarlangs men met een stukje hout het teveel 
afstreek: er werd gekocht en verkocht mi gestreeke moot. Het was 
echter de gewoonte nooit helemaal af te strijken. Aan de rand liet men 
een hoopje zitten. Deed men dit niet, dan gooide men er uit de grote 
hoop weer en hèffelke = handjevol bovenop. Bij de verkoop van stuk
goederen werd het gewenste aantal uitgeteld maar men gaf bij minder 
waardevolle voorwerpen ene gaast = hoeveelheid van vier stuks meer. 
Op de érpelvbbt zat geen brug omdat aardappelen er zich nu 
eenmaal niet toe lenen om te worden afgestreken. Hetzelfde gold 
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van de schéépelse maant. Deze maten werden tot boven de rand gevuld: 
men zette der ene kop boovenóp. Vooral bij het uitmeten van aard
appelen kwam de kop ook voor als zelfstandige maat. Het was dan 
een mandje van een liter. Men had er ook van twee en vijf liter: 
de twie:köp en de véjfköp. Alle aardappelmaten hadden dit met elkaar 
gemeen dat ze gevlochten waren uit wisse = wilgetwijgen. Ook voor 
natte waren had men diverse maten. De kan was een liter. Men haalde 
er bv. natte gést in bij de bierbrouwer in Ravenstein. Het kleinste 
maatje dat zich de zegslieden herinnerden was et mötje waar ongeveer 
drie borrels ingingen. De ton was een gevaarte dat ongeveer 100 liter 
bevatte. Zo'n ton was de biertón op de bierstélleng in de kelder. Er 
zaten drie gaten in: ed bómgat voor het vullen, een tweede gat voor 
de kroon en een derde dat et swikchat was en waaruit enkele halmen 
roggenstro naar buiten staken. Niet overal was de bierton evengroot. 
Sommigen hadden en halve tón op de stelling liggen, anderen en kèèj-
neke = lk ton 5 of zelfs maar en achje = V& ton. Afgetapt bedierf 
ed bie.r in en fles wanneer niet een beetje suiker en ene pit korre = 
graankorreltje werd toegevoegd. Die fles was soms en bierkrachje = 
bierkaraf je van een liter. Het jeneeverkrachje mat slechts een halve liter. 

Van boven genoemde inhoudsmaten gold het mud op den duur ook 
wel als gewichtsmaat. Voor tarwe rekende men 160 pond, voor rogge 
150, 140 voor aardappelen, 130 voor gerst en 100 voor zware haver. 
Van lichte haver ging er maar 70 pond in een mud. 

Dé lengtemaat is op het ogenblik de meeter, onderverdeeld in sèn-
tiemeeters en deesiemeeters. Vroeger werkte men meer óp et heileg 
oe:ch: men schatte. Wilde men de lengte van een stuk land kennen, 
dan ging men het aftrééje waarbij iedere trij = stap voor ene meeter 
gold. Zo meet men land ook vandaag nog wel. Het wegen uit de 
hand staat bekend als kwikke. Als lengtematen hebben de èl en et 
fèrrel afgedaan. En sinds de oude keukenvloer is opgebroken en voor 
een greniette vervangen, heeft men daarin ook niet meer die maat-
eenheid voorhanden: drie plavuizen immers waren steevast 68 cm lang. 
Dat de el nog niet zolang uit de mode is, blijkt uit de benaming 
èllewöör voor textiel van sommige oudere vrouwen. Gangbare natuur
maten zijn nog den döjm {IVz cm) en de iets kleinere vinger. Meer 
bij wijze van voorlopige controle geldt de vbjjem. Vooral de zadel
maker placht er mee te meten en vandaar natuurlijk het gezegde dat 
hij een vrouw moest trouwen met korte armen! Van de andere natuur
maten hebben de jongeren meestal niet eens meer gehoord. Het zijn 
de span = gespannen hand en de palm. Heikantse boeren die vroeger in 
Huisseling ossen kwamen kopen, maten de schofthoogte met een touwtje 
dat met een lusje onder aan het achterhoefje werd gehaakt. Eveneens 
met een touwtje mat men de omvang van het mestkalf. Het koord 
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werd dan vlak achter de schoft om het middel gespannen en daarna 
vuist voor vuist uitgepalmd. Een kalf van veertien palmen was rijp 
voor de slager 6. 

De oppervlakte meet het jongere geslacht meer en meer met aren 
en hectaren. Het oude systeem is echter nog steeds hét stelsel. Wat 
niet zozeer hoeft te verwonderen. Een perceel dat eeuwen geleden 
veertien hond mat, meet dat nu nog. En het heet nog steeds De Vértien 
Hónt. Aan het hardnekkig voortbestaan van de oude landmaten dwars 
tegen het moderne tientallig stelsel in, zal vermoedelijk zeer snel een 
einde gemaakt worden met de ruilverkaveling die op handen is 7. Vele 
van de oude perceelsindelingen zullen daarbij verloren gaan. De nieuwe 
kavels worden door de landmeter opgemeten en geen boer zal zich 
het rekensommetje getroosten om de hectaren weer in honden om te 
zetten. De beste levenskansen heeft nog den buunder omdat deze 
precies 100 are groot is. Verder is de roe] 1, et fötsel (< vat) 7, den 
hónt 14 en de mèèrge 84 are 8. 

Oude muntnamen zijn ene féfteger = 50, enen dblder = 30, ene 
schilleng = 6, ene stoeiter = 2V2 stuiver. De laatste werd ook wel 
dördalve stöjver genoemd. Tegenwoordig heet dit muntstuk ene flap-
sènt. Een heel oude boer praat in dit geval ook nog wel van en vier-
döjtstuk. Enkele namen van deze tijd zijn sent, stöjver, dubbeltje, 
kwartje, tientje. Het woord pènneng wordt nog gebruikt in de uit
drukking óp te pènneng zéjn. Tot voor kort bedongen Heikantse knech
ten den huurpènneng = goospenning. 

Uitdrukkingen die maat aangeven zijn tenslotte nog: stik wa = heel 
wat, enen dél (een deel) = een boel, en hél dél = een heleboel, veul X 
vól = veel, en biet je = beetje, ene kwak = onbepaalde hoeveelheid, 
éfkes = eventjes, en tétje = en wélleke — en lutske = en stötje = 
gedurende een korte wijl of tijd, schienwit — helemaal wit, kort (of 
kool) kepöt = helemaal stuk, kldör broeit = alleen maar roggebrood, 
klöör loe.ter zaant = alleen maar zand, rdtfèt = erg vet, schön óp = 
prachtig opgegeten. Van duk = dikwijls komen nog een vergrotende 
en overtreffende trap voor: dukker, dukst. Het woord voor geheel luidt 
olleng, gespeld in de archieven als aling. Op de vraag hoe vaak kan 
worden geantwoord met: den ollengen téjt = voortdurend, den halven 
téjt = in de helft van de gevallen, den duksten téjt — meestal, alle 
kérres = alle keren, al zen lééve (al zijn leven) — voortdurend, aat = 
altijd, alle hónschezèjk = zeer dikwijls, sómwéjle = soms, bjt = ooit, 
nèjt = nooit, éns = eenmaal, genéns = niet één keer, nooit. Hoe iets 
is, blijkt uit antwoorden als zoe: = zo, óp sbn zin = op zo'n manier, 
jaa, nie:, host = haast = bekant = bijna, kwèllek = nawweleks, om
trent nie = lang niet, wél deeger = wel degelijk. Plaatsaanduidende 
uitdrukkingen zijn hie.r, door = daar, woor = waar, érnte = érges, 
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nérnte = nérges, tèène (ten einde) aan het eind, veur, aachter, in de 
midde, bezééje, gins, on dizze kant — aan deze kant, on geen èènt — 
gindse kant, diz óp = hierheen, wis toor — tot daar. Op de vraag hoe
veel, pasten voor bepaalde gevallen soms bepaalde termen: en plèèj-
sterke réégen = een beetje regen, ene steek chrónt = hoeveelheid grond 
ter dikte van een spalengte, en kar te groe:t = veel te groot, en kar 
ströj = een voer stro, en kwèkske höj = zeer kleine lading hooi, 
enen èlver höj = een armvol hooi, en hèffelke krinte = een handje 
krenten, en brböjke vlèjs = hoeveelheid vlees voor een bescheiden 
maaltijd, ene kook érpel = eenzelfde hoeveelheid aardappelen, en zééj 
spek = zijde spek, ene slip appel — een schortvol appelen, en slechske 
höwt = een rijtje wilgen om te kappen, en bétje èrte = een bedje 
erwten, dwz. voldoende om er een dorslaag van te vormen, génne pit 
korre mér = helemaal geen koren meer, en gemèlk = melk die het 
resultaat is van één keer melken. 

K A R , T U I G E N A A N S P A N N I N G 

Zoals men een boer moeilijk kan voorstellen zonder schop, zo is een 
boerenbedrijf ondenkbaar zonder vórtfooreng = voortvaring = paard 
met bijbehorende karren en tuig. Tot voor kort gold ene waage als een 
vervoermiddel dat door de mens werd voortbewogen. De kröjwaage 
wordt geduwd, de mèlkwaage getrokken. Zodra er sprake was van 
paardetractie noemde men het vervoermiddel en kar. Er waren drie 
uitvoeringen. De lang kar met de grote lange laadbak voor volumineuze 
vrachten als hooi en stro, en de korte kar = een kipkar van veel 
kleinere afmetingen voor zware lasten als mest en zand. De slachkar 9 
was een tussenvorm: ze kon worden opgekipt als de korte kar en met 
een aanzetstuk achter aan de laadvloer de lengte krijgen van en lang kar. 
Tot en met Wereldoorlog II hebben de karre voldaan. Kort daarop 
deed de waage = de platte waage zijn intree: de plateauwagen op veren 
en luchtbanden. Het duurde slechts een paar jaar en de karren waren 
geheel en al vervangen door de wagens. De vierwiellege waage verving 
de lang kar, de twie:wiellege de korte kar. Nu verschijnt er nog wel 
eens een kar op de weg maar dat is een uitzondering. Ze is niet langer 
meer het voor de hand liggende transportmiddel. 

De lang kar diende vroeger behalve voor het transport van volumineuze 
vrachten die wel als höpwèèrk worden aangeduid, voor personenver
voer. Dan ging er de höjf over en men sprak van de höjfkar. De gróöw 
höjf werd door de week gebruikt, de witte op feestdagen. Men spande 
de huif over platte houten bogen: de rie:pe = beugels. De reizigers 
zaten op keukenstoelen in de laadbak die achter was afgesloten met 
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een dwarsschot: et èèndebrét dat door de schilder een enkele maal aan 
de buitenzijde eenvoudig was versierd met een ster of een andere 
decoratieve figuur. Vooraan was den bak afgesloten met en klie:t dat 
aan en roejke hing. Dit kleed verving het houten vurbrét dat bv. bij 
veevervoer de laadbak voor afsloot10. De koetsier troonde op een losse 
bok: et karkiesje. Aan de voor- en achterzijde zat in de huif een open 
zoom = en schöjf met een touw erdoor waarmee het doek werd vast-
gesjord. Achter werd de huif via een halfronde opening = en half-
möön door de laadvloer getrokken. De verdikking dientengevolge van 
de huif aldaar werd de vrónk genoemd. 

Fig. 5. De lange kar. 

De lang kar, aan de Heikant 'hoogkar', in Duitsland 'Hochkarren' 
genoemd, is (voorzover het model nog steeds niet geheel is verdwenen, 
kunnen we hier nog gevoeglijk in de tegenwoordige tijd spreken) op 
de klei meestal wat zwaarder gebouwd dan op het zand waar ook de 
versiering vaak beter is verzorgd. Ook is de bouw van de Heikantse 
kar minder plomp. De bijzondere zwaarte van de kar aan de Maaskant 
schijnt echter eerst van deze eeuw te dateren. Voordien was ze ook 
daar lichter en kleiner van uitvoering. Deze ontwikkeling van licht 
naar zwaar moet ten naaste bij parallel gelopen hebben met de ver
betering van het wegennet en het zwaarder uitfokken van het Neder
landse trekpaard dat vooral de laatste eeuw om zo te zeggen uit de 
burries is gegroeid. 
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De lang kar heeft twee reusachtige raaj, nl. met een middellijn van 
1.75 meter 11. Deze wielen draaien aan een enorme as waarover de 
laadvloer ligt: den bójjem die, ongeveer 3 bij 1 meter groot, links en 
rechts begrensd wordt door twee zware balken van omstreeks 5 meter 
waarvan voor de bak ongeveer 1.80 meter uitsteekt: de börrie, achter 
de bak ongeveer 20 cm: den toemp12. Links èn rechts zodat men norma
liter spreekt van de börries en de toempe. De twee lange balken waar
van beide een onderdeel vormen, zijn in een plat vlak aan elkaar ver
bonden door de schèèje = dwarsbalkjes waarover de planke van 
den bójjem = laadvloer zijn aangebracht. De eerste dwarsbalkjes steken 
vooraan een eindje door de balken heen en die uitsteeksels worden 
benut om er de hachte = trekkettingen overheen te schuiven. Ze dienen 
dus als trekpunt. Tussen toempe en börries staan uiterst links en 
rechts twee houten wanden loodrecht op de laadvloer: de brééj = bret-
ten, ook wel beurde genoemd, zoals bv. blijkt uit de aanduiding beurde-
vól. Deze borden zitten tegen de rónge = opstaande paaltjes die aan 
de buitenzijde van de bodembalken vastzitten met róngoe:ge = 
ijzeren hulzen. Aan de buitenzijde zitten boven in de rongen verschil
lende ijzeren knoppen: de tööwknöppe die dienen bij het vastsjorren 
van vrachten. Bójjem en brééj vormen samen den bak die voor en 
achter met vurbrét en èèndebrét kan worden afgesloten. Deze laatste 
borden kunnen echter worden weggenomen, zulks in tegenstelling tot 
de zijborden. Deze zijn soms met een horizontaal liggende plank aan 
de bovenzijde uitgerust: et hbjbrét dat bij het laden van hooi ver
schuiving van de last moet voorkomen. Het hbjbrét is doorgaans niet 
te demonteren. Dit zijn de höjpööle wel: palen in de vier hoeken van 
de laadvloer die eveneens verschuiving van een voer hooi moeten ver
hinderen. Om de capaciteit van de laadbak bij de korte kar te ver
groten, steekt men wel een met pinnen voorziene plank verticaal op de 
bovenrand van de brééj en et jurbréf. de stéékbrééj. Bij de lang kar 
draait de laadvloer om de as, zodanig dat bij et ópslöön van de kar 
de laadvloer met de achter uitstekende toempe op de grond botst en 
de börries hoog in de lucht komen staan. Of net andersom. Onvoor
ziens achterover slaan wordt voorkomen door achter onder aan de 
laadvloer een steunpaaltje op te hangen dat rechtstandig kan worden 
neergelaten: de medam 13. Het neerslaan op de börries gaat men tegen 
door het aanbrengen vóór van zo'n steunpaal in zwaardere uitvoering: 
de stelt. De karwip is een houten hefboompje dat meestal in de kar-
schuu.r is te vinden en waarmee men de kar-as een weinig kan optillen 
zodat een van beide wielen van de grond komt, wat nodig is voor het 
smeren. De korte kar ópslöön wil zeggen: de laadbak naar achteren 
neerlaten om de vracht met één slag te lossen. Daarbij gaan de burries 
niet de lucht in want de laadvloer is vlak voor de bak in een beweeg-
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Fig. 6. De korte kar. 

baar en een onbeweegbaar deel gescheiden. Links voor aan de burrie 
zit de trééj = ijzeren opstapper. Daar vlak naast zat vroeger nog den 
höwwiedhöök = ijzeren oog waarin met de steel naar beneden et 
höwwied hing dat onderweg als verdedigingswapen kon gebruikt 
worden, zodra de nood aan de man kwam. In hoofdzaak diende het 
echter als steunpaal onder de burrie wanneer het paard moest rusten. 
Deze functie is daarna door de stelt over genomen. Dit houweel fun
geerde ook als hefboom zodra de kar in een kuil was gereden en daar
uit weer verwijderd moest worden 14. Aan de eerste rong van het linker 
brét bungelde eens aan een leren riempje de mésseschèèj: een houten 
schede voor het mes dat de voerman onderweg nodig kon hebben. 
Midden onder de bodem was vaak ook de rössak opgehangen: een 
wijde zak met hooi voor het paard. Toen de melk nog met paard en 
wagen bij de boer werd opgehaald, hing bij de römboer (melkophaler) 
wel enen ónderbak onder de laadvloer: een aan kettingen opgehangen 
tweede laadvloer waarop anders niet meer te plaatsen melkkannen 

140 



werden meegevoerd. De burries zijn vaak op de plaats waar ze in de 
draagriemen hangen van het zadel, met smalle metaalplaatjes = slèkke 
beslagen 15. Dit ter voorkoming van slijtage. De burries, nu zwaar en 
kaarsrecht, waren vroeger iets lichter en gebogen van vorm. Het ge
zamenlijk ijzerwerk aan deze houten karren zoals naafringen, knoppen, 
haken, ogen e.d. vormen ed beslach. 

De raa/ hebben in het centrum een zwaar houten blok: de aaf. 
Hierin steken met hun dikke kant in rechthoekige gbbter de spie:ke = 
spaken, 14 stuks bij de lang kar, 12 bij de korte. Met het dunne 
boveneind zitten deze spaken met ronde gaten in de vèllengs = 
velgen of gebogen hoepelblokken waarvan er bij een lang kar 7 stuks 
en bij een korte 6 nodig zijn om de cirkel van de wielband vol te 
maken. Over die band is in de vorm van een ijzeren loopvlak den 
hoeppel aangebracht. De raakvlakken waarmee de velgen tegen elkaar 
zitten, zijn de vergaaderengs 16. Om te voorkomen dat de diverse velgen 
in een wiel niet uit het gelid schuiven, is dwars door iedere naad 
een metalen plaatje of dito pin geslagen: enen deuverek. De spaken 
tussen naaf en hoepel hebben de hele last van kar en lading te torsen. 
Ze dragen in en vlak óm de gaten waarmee ze in velg en naaf beves
tigd zitten. De randen waarop de spaken vlak om die gaten steun 
vinden, zijn de boerste. Hoepel, naaf en spaken liggen tegenwoordig 
in een en hetzelfde vlak. Bij heel oude karren staan de spaken echter 
niet recht maar schuin in de naaf zodat ze overbuigen naar de hoepel 
die buiten het vlak ligt van de middendoorsnee van de naaf. In dit 
geval wordt het wiel schuin belast. De druk is dan zo duidelijk gericht 
dat geen zwevingen ontstaan, zoals bij de loodrechte belasting van het 
nieuwere karrad dat in tegenstelling tot het oudere de gewoonte heeft 
om te kraake. Toen we de ratmaaker = wagenmaker vroegen welk van 
beide wielen het langst lopen, antwoordde hij ietwat ontwijkend: bèèj 
stèèrk. De overgang van de schuine spaak naar de rechte moet samen
hangen met de ontwikkeling in het wegenonderhoud en de paarden
fokkerij. Bij de smalle paarden van vroeger paste een smalle kar, een 
kar dus met een smalle laadvloer, met de burries en de naven dicht 
bijeen. Toen het paard sterker en dikker werd en de weg beter begaan
baar, konden de karrevrachten gevoeglijk worden verzwaard. Dus werd 
de bodem verbreed wat tot gevolg had dat de naven verder naar buiten 
kwamen liggen, in het verder naar buiten gelegen vlak van de hoepel. 
Dat die speelruimte aanwezig was kwam doordat de spoorbreedte 
dezelfde bleef: 1.45 meter. Wat inmiddels wel veranderd is in de 
wegenverordening is het voorschrift dat de velgbreedte of hoepelbreedte 
minimaal 5 cm moet bedragen. Dit minimum werd eind vorige eeuw 
gewijzigd in 10 cm en veel boeren zagen zich toen gedwongen de velgen 
van 5 cm links en rechts te bekleden met klampe = houtblokken van 
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ieder 2V2 cm. Over de aldus veranderde velgen kon dan een hoepel 
gelegd worden die precies 10 cm breed was. Uit deze beklampte karre 
die tot ver in deze eeuw nog dienst hebben gedaan, blijkt duidelijk dat 
in vroeger dagen de karren vrij sefiel (< civiel) = sober gebouwd 
waren. Een bijzonderheid bij oude karren die op een iets zwaardere 
uitvoering wijst, is et kalf. Dit kalf is een verdikking die het gevolg 
was van de zaagtechniek uit die dagen. Men moest toen alles uit de 
hand zagen en voor de velgen paste men een methode toe, waarbij de 
ene reeds gereed gekomen velg dienst deed als maat voor nummer 
twee. Het gevolg was dan een velg die aan de binnenzijde dikker was 
dan de te verwachten bevrachting noodzakelijk maakte. Niet iedere 
timmerman getroostte zich echter de moeite om dan die dikke binnen
kant alias et kalf er met de hand nog uit te zagen. 

Ongeveer in het zweefpunt onder den bak is de as bevestigd. Het 
asgedeelte onder de kar zit opgesloten in de aslööj, vroeger ook wel 
azblok genoemd. De ronde uitsteeksels links en rechts van de kar 
waaromheen de wielen draaien, zijn de èèrm = armen van de as. Deze 
as-armen dragen in de naafholte die, om öwtleutere = uithollen door 
slijtage te voorkomen, voorzien is van een ijzeren pijpvormige be
kleding: de bus. As en bus lopen taps = kegelvormig toe. Hoe verder 
men dus et rat aan de as schuift, hoe strakker dit komt te zitten. Er 
dient echter enige speling over te blijven omdat anders de as hie:t 
löpt. De stbtschiem (stootscheen) voorkomt dit. Hij bestaat uit een 
zware ijzeren verdikking van het wageneinde van de as-arm. Heet-
lopen kan echter nog wel voorkomen, nl. dan wanneer men verzuimt 
de kar van tijd tot tijd te sméére: de ruimte tussen bus en èèrm 
opvullen met karsmêér, of zoals oudere boeren vroeger wel zeiden 
met smdwt. De dunne punt van de as-arm steekt aan de buitenzijde 
uit de naaf en heeft daar een gleuf waardoor de luns = ijzeren spie 
geschoven wordt die verhinderen moet dat et rat fan de kar löpt. De 
moderne ijzeren as is uit één stuk. De höwtere as die tot deze eeuw 
in gebruik was, bestond uit twee delen 17. De kern van deze as-delen 
was echter van ijzer en ietwat stervormig. Daaromheen was dan een 
houten bekleding aangebracht. De onderzijde van de arm die in de 
naafholte steunde, was geheel van ijzer en werd de schiem genoemd 18. 
Deze scheen droeg nog niet op een bus, want de naaf was inwendig 
slechts voorzien van een aantal ijzeren draagringen die door neuzbn-
smijjeng = neusaansmeding van weerhaken =neuze waren voorzien, 
zodat ze na bevestiging in het hout nooit los konden lopen. De twee
delige, gedeeltelijk zelfs houten as lijkt niet sterk en voor een moderne 
zware bevrachting was ze ook ongetwijfeld niet geschikt. Toch was 
het karretje dat ermee werd uitgerust gènkech = bruikbaar, geschikt 
om mee te rijden. 
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De kar is slechts één deel van de vórtfööreng. Het paard is het 
andere. Volge hier dus nog een overzicht van de aanspanning. Onder 
et töjch vat men alles samen waarmee men het paard bekleedt als dit 
wordt ingespannen 19. Op sommige boerderijen vindt men dit tuig 
in de töjchkaast. Het paard 'aankleden' is óptöjge, 'uitkleden' aftöjge. 
Töjge zonder meer doet men een paard als men het voor het eerst 
aan tuig en arbeid leert wennen. Een getöjcht pèrt is een volleerd 
paard. Voordien is het vermoedelijk enkele malen in de bijzondere 
zin van het woord afchetöjcht = afgeranseld. Om de kop draagt een 
paard steeds en helster. Dit halster is bij een schichtig paard dat niet 
mag zien wat er zoal te koop is langs de weg, voorzien van scher-
lappe = oogkleppen 2 0 . Aan het halster zit ook et chebit vast dat 
soms gebrooke = tweedelig is. Een zeer zwaar bit is en stang. Verder 
spreekt men van en licht chebitje, van en zwoor gebit. Een kettinkje 
van het bit dat onder de onderlip van het paard door loopt, is de 
rémkétteng^1. Aan de uiteinden van het bit wordt ook de léjnt = 
lijn = toom bevestigd. Dit is een lang dubbel touw waarvan de ene 
helft links, de andere rechts over het paard valt. De karléjnt is korter 
dan de ploechléjnt. Door links aan de toom te trekken wendt men het 
paard aar = links, met de rechterhelft stuurt men het hót = rechts. 
De hótléjnt was vroeger een enkelvoudige toom die midden onder de 
kop van het paard aan de schuthèlster vast zat. Door links of rechts 
met dat touw te schudden gaf de stuurman de richting aan. Het borst-
tuig bij ploegwerk is de zéél, een zware brede riem die in sommige 
gevallen nog met vlechtwerk van touw is bekleed. In de betekenis van 
een stuk touw is dit woord echter onzijdig. Als zodanig komt het voor 
in de term kröjwaagezéél. Het paard draagt voor de kar als borsttuig 
meestal enen ham X enen haam: een houten geraamte dat door de 
zbblemaaker met léér wordt bekleed. Dit hoge halsjuk bestaat uit twee 
houten spööne = schenen die aan de binnenzijde met kussens zijn 
gevoerd. Uit dit zachte ovaal steken aan de bovenkant de toppen van 
de schenen. Ze bekronen de kap van den ham. Voor de kar getuigd 
torst het paard ene zool op de rug: wederom een houten geraamte dat 
met kussens en leer zacht gemaakt is. Midden over dit zadel (et soöl = 
fietszadel) wordt de licht geworpen: een lederen draagriem die in twee 
lussen links en rechts van het paard afhangt en waarin de beide burries 
rusten 22 . Van de ene burrie naar de andere loopt onder de buik van 
het paard door de kwikriem = touw dat het naar achteren opslaan van 
de kar moet voorkomen. Dit gevaar dreigt wanneer de kar te licht in 
de rug is chelööje. De hachte zijn de trekkettingen die aan de haken 
van de haam worden vast gemaakt. Die kettingen zijn samengesteld 
uit brakke = schakels. Een slach = kink in de ketting wordt voor
komen door de jrètter = verbindingspinnetje dat vrij kan draaien 
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tussen twee brakke. Bij ploegwerk gebruikt de boer geen hachte maar 
rie:pe = strenge = trektouwen die aan de zéél worden vast gehaakt. 
Jonge, onervaren en speelse paarden stappen wel eens uit het gareel: 
ze speulen oover de hacht. Een uitdrukking die ook wel dienst doet 
om aan te duiden dat iemand de bloemetjes wat al te vrolijk heeft 
buiten gezet. Een paard dat gaat hollen en zich daarbij uit het tuig 
wringt, spént sen èjgen öwt. Inspanne en öwtspanne zijn termen voor 
het vast en los maken van de diverse haken, knopen en gespen terwijl 
het paard tussen de burries staat. Men zal en helster ondoen, ene 
zool eróhdoen, enen ham umdoen. In en achterbóks zal het paard 
gemakkelijker truuchsétte = met een kar achteruitgaan. Bij zomers 
weer gaat over de kop van het paard en vlie.genét. Het tuig moet 
goed passen want anders ddówt et pèrt sen èjge, wrijft het zich de huid 
stuk. Versiering is er aan het tuig weinig op te merken. Wat kopper 
op haam en zadel is ongeveer alles. De flosse = gekleurde kwasten 
en de belle zijn typisch Heikants. Voor ploeg en eg, dan dus wanneer 
het niet tussen burries gaat, draagt het paard geen zadel. Een zodanig 
ingespannen paard besturen heet teugele. Lang teugele mar et laani 
nie kort kréjge komt neer op lang eggen zonder resultaat. Den teuge
laar was in vroeger dagen iemand die met een los getuigd paard de 
schepen in de Maas stroomopwaarts trok. Daartoe was vlak langs de 
rivier door de uiterwaarden een pad aangelegd: et teugelaarspat^. 
Voerman in de enge zin van het woord is de sleper. Dit beroep uit
oefenen is voermanne. Normaal luidt de term vödre = rijden met kar 
en paard. Rééje wordt de laatste tijd meer en meer gebruikt in de zin 
van vödre, de oorspronkelijke betekenis van dit woord is echter: als 
ruiter een paard gebruiken. Tegenwoordig is er in menig dorp en 
rééjvereenegeng. De leden ervan leggen zich toe op pèrtrééje. Ze be
horen tot de Landeleke röwters en verschijnen in het seizoen op menig 
kónkoersepiek. 

D E P L O E G 

Een uiterst belangrijk landbouwinstrument is vervolgens de ploech = 
de ploeg24 . Tot 1900 ongeveer kwamen de pluu.ch = ploegen in 
Huisseling slechts in één uitvoering voor. Iedereen had een zgn. hdwtere 
ploech die, hoe primitief ook gebouwd, vrijwel voor alle soort ploeg
werk geschikt was. In het begin van deze eeuw verscheen van deze 
houten ploeg een ijzeren kopie die veel werd gebruikt. Tussen de beide 
wereldoorlogen komen dan diverse typen ijzeren ploegen aan de markt 
die veel moderner zijn. Ze lijken in weinig of niets meer op de oude 
houten ploeg en zijn ook niet meer voor nagenoeg elk soort ploegwerk 
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te gebruiken. De Saks (naar de fabrikant Sachs)25 is vooral geschikt voor 
diep ploegen. De stoppel zal vandaag meestal geschild worden met 
een meerscharige ploeg: en twie:schörrege, en drieschörrege, en vier-
schörrege ploech. Een apart soort tweescharige ploeg waarbij de scharen 
niet naast maar boven elkaar zijn bevestigd, is de wéntelploech: aan 
het eind van de akker gekomen klapt men dan het bovenste schaar 
dat op de heenweg geen dienst heeft gedaan, naar beneden en tege
lijkertijd draait dan het beneden zittende mes dat zojuist een voor 
heeft geploegd, in ruststand naar boven. Deze apparatuur stelt de 
ploeger in staat om op de plaats de paarden te keren en langs dezelfde 
voor weer terug te ploegen, met het gevolg dat zeer brede akkers 
ontstaan zonder open blijvende voren. In dit geval dus een nieuwe 
ploeg die tevens een nieuwe ploegmethode betekent. Vroeger immers 
streefde men naar vele akkertjes en vele voren op een complex. Dat 
was nodig om bij zoveel overtollig water een goede afwatering te ver
krijgen. Nu sinds de Maaskanalisatie de waterbeheersing niet meer 
tot de onmogelijkheden behoort, kan men een groot deel van de 
vroeger noodzakelijke maar in de praktijk zo lastige voren laten ver
vallen. Vandaar dat in Huisseling en omgeving de wéntelploech geen 
onbekende meer is. Intussen heeft zich tevens het feit voldongen dat 
menige boer van het paard op de tractor heeft overgeschakeld. Motor-
tractie vergt echter meer van het materiaal, vandaar dat en trakter-
ploech zwaarder is gebouwd en voorzien is van een apparatuur die 
de aanspanning adapteert en bediening vanaf de trekker mogelijk 
maakt. Overzien we dus nog eens de situatie, dan kunnen we zeggen 
dat de höwtere ploech vroeger de enige was op het bedrijf. Alle voor
komend ploegwerk werd er mee verricht. Nu zijn er meerdere soorten 
ploegen voor meerdere soorten ploegwerk. Bovendien vindt men van
daag op het landbouwbedrijf nog een aantal nieuwe instrumenten voor 
grondbewerking die ploeger (en egger) zeker een paar dagwerken 
arbeid uit de hand nemen. Zo bv. de schéjvéch voor motortractie, een 
reusachtige eg waarbij de tanden zijn vervangen voor ronde draaiende 
messen die de grond omwoelen en verkruimelen. Het prototype van dit 
apparaat zou men de kultefaater = cultivator kunnen noemen, die ook 
thans nog wel wordt gebruikt: een ijzeren raam op wielen waaraan een 
aantal verende haken van dun metaal zijn bevestigd, die de grond 
eveneens los woelen, zij het dan niet met het machtige effect van de 
schéjvéch. Een andere grondwoelmachine, vooral in de tuinbouw 
bekend, is de frees = frais, in tegenstelling tot de schéjvéch een zelf-
rijdend apparaat. 

Tot in deze eeuw echter was voor vele boeren de höwtere ploech 
hét instrument. Hij bood vele mogelijkheden en de ervaren bèöw-
mêster = ploegmeester wist er die ook uit te halen. In zijn handen was 
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die oude ploeg een nauw luisterend apparaat dat de nodige deskundig
heid vereiste, want voor bijzonder soort ploegwerk had men geen 
ander instrument ter beschikking. Die hdwtere ploech werd ook wel 
karploech genoemd zoals blijkt uit de volgende nogal krasse verge
lijking: der hóng binne zon lucht dèw de karploech nö böwte moesse 
trékke wande kont óp te déél nie haawe van de stank! Met de kar van 
deze ploeg wordt dan het voorste stuk bedoeld: de vurploech waarop 
de achterploech steunt. De achterploeg was niet veel meer dan een 
houten raam dat op de kortste balk door de voor gleed: de zool waar
van het achterste stuk vlak voor de voeten van de ploeger den hak 
heette. Deze was ter beveiliging tegen uitschuren met en schoerplööt = 
hakplööt bekleed 26 . De bovenste balk was den bom = boom. Zool 
en boom waren met elkaar verbonden, achter door de start, iets verder 
naar voren door een dwarsbalk: de schèèj, die aan de bovenzijde nog 
net even met een kopje door de boom heenstak. Op de zool, nog voor 
de schei, was het ploegmes gemonteerd. Hiervan heette de snijpunt 
et schoor: een mes van twee lagen metaal. De bovenste laag, ed dék, 

Fig. 7. De houten ploeg. 

kon worden afgenomen en geslepen. In achterwaartse richting sloot 
bij het schaar aan et riester = strijkbord = stuipijzer dat de zojuist 
losgesneden moot grond naar rechts wegstulpte. Vlak voor het schaar 
zat in de boom bevestigd et köwter = lang smal mes dat de bodem 
verticaal insneed. De punt van dit kouter moest ongeveer een cm links 
van de volgende schaarpunt staan. Men bevestigde dit mes door het 
vlak voor de schei van onder af door de boom te steken. De holte in 
de boom was nogal ruim. Tussen boom en kouter dreef men echter 
een aantal spiejje = sluu:ve = wiggen zo stevig, dat het mes oervast 
kwam te zitten. De vorm van de wiggen bepaalde er de stand van. 
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Omdat het gevaar niet denkbeeldig was dat bij het aandrijven van de 
wiggen de ploegboom wel eens zou kunnen scheuren, was deze daar 
met stroppe = ijzeren banden versterkt. Ouderen wisten zich nog goed 
te herinneren dat men vroeger de ploeg niet onbeheerd op het land 
mocht laten staan 's nachts. In dat geval was men gehouden de ploeg 
af te sluiten met et ploechslöt. Dit werd aangebracht door een opening 
in dat deel van het kouter dat boven uit de boom stak. De bedoeling 
van deze bepaling was, naar ons uitdrukkelijk werd medegedeeld, te 
voorkomen dat inbrekers gemakkelijk een ploegkouter zouden kunnen 
bemachtigen. Dit immers zou in die dagen een gerenommeerd inbreek-
ijzer zijn geweest27. 

De vurploech bestond uit een as met links en klèèn rètje en rechts 
en groeit rat. Het eerste liep bij het ploegen óp te voor = hoog over 
het nog om te ploegen land, het tweede dur de zojuist gemaakte voor. 
Bij het ploegen kwam de as zodoende vanzelf in een horizontale stand. 
Op het asblok was een houten raam aangebracht, et huu:t = het 
hoofd 2 8 van de ploeg. Dit werd gevormd door twee houten schenen, 
geperforeerd en plat van vorm en bovenaan met een dwarslatje aan 
elkaar verbonden. Deze galge 29 waren bovendien, iets lager, aan elkaar 
gekoppeld met een vrij zware dwarsbalk die men langs de galge hoger 
en lager kon schuiven en op de gewenste hoogte met een ijzeren pen 
in een van de gaatjes vast zetten. Deze balk droeg de boom van de 
achterploeg. Opdat deze boom wat beter stil zou liggen, was de boven
zijde van de draagbalk min of meer uitgehold. Vandaar de naam 
van deze draagbalk: de pulleng = peluw. Voor- en achterploeg werden 
aan elkaar gekoppeld met et sblpónt: een ijzeren beugel even voor 
de schei vast gehaakt achter de kop van een uit de ploegboom stekende 
pin 30. Aan beide einden van deze beugel zat ene zblpóntkétteng. Die 
kettingen 3 1 werden nu bij een koppeling van voor- en achterploeg 
vast gehaakt aan de ramsköp: een ramshoornvormige tweelinghaak 
ongeveer op het midden van de as. Desgewenst kon men de achterploeg 
wat korter aan de voorploeg koppelen. In de ploegboom immers waren 
meerdere gaten aangebracht zodat men de pin waar het zaalpond 
achter werd vast gehaakt, gemakkelijk kon verstellen. Het zaalpond 
werd slechts achter de schei vast gehaakt wanneer de ploeg werd 
ingekort = in elkaar geschoven. Dit was het geval telkens als de ploeg 
bij vervoer over de weg achter een kar werd gebonden. De zool werd 
dan op een raadje gezet: de ploechröl. In het midden stak voor uit 
het asblok een onbeweegbaar baddinkje: de tong. Deze eindigde in 
een cirkelvormig stuk geperforeerd bandijzer: de schéévelploöt. De 
tong was het onbeweeglijke deel van de trekbalk die in feite drie 
baddinkjes dik was. De beide andere zaten onder en boven tegen de tong. 
Een ijzeren pin hield alle drie vlak bij de as bijelkaar. De losse balkjes 
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Fig. 8. Los getuigd driespan. 
1 drie-evenaar, 2 evenaar, 3 hangknuppel. 



onder en boven tegen de tong konden om die pin vrij draaien, naar 
links of naar rechts, maar in beide gevallen kwam dan het onbeweeglijk 
binnenbalkje bloot: de tong. Als draaibare onder- en bovenbalk af
weken van de stand van de tong, gleden hun toppen over de schéével-
plööt. Deze was, zoals reeds gezegd, geperforeerd en derhalve kon 
het beweegbaar deel van de trekbalk met een pen in een of andere 
afwijkende stand worden vast gezet. De stand van de trekbalk op de 
schéévelplbbt veranderen, noemde men verschéévele. Tijdens het span
nen voor een ploeg maakt men de strengen van het paard vast aan 
enen hangknuppel = trekhout van ongeveer 1 m breed die direct aan 
de trekbalk van de ploeg wordt gekoppeld. Bij een tweespan haakt 
men twee hangknuppels aan de einden van een dubbelbrede hang
knuppel: den eeventer = evenaar. Bij een driespan wordt deze niet 
aan de ploeg gekoppeld maar aan een der einden van een nóg weer 
grotere hangknuppel: den drie-eeventer. In het midden heeft deze, net 
als de hangknuppel, een achterwaarts gebogen ring, geschikt voor 
koppeling aan de ploeg. Aan de einden zitten naar voren gerichte 
haken. Aan de ene komt de ring van den eeventer, aan de andere 
die van de derde hangknuppel. 

Voorts noemen we van de ploeg nog de knèècht: een lichtelijk ge
bogen ijzeren pin die even boven de boom in de staart is aangebracht. 
Door de ploechsteuker = houten steel van ongeveer 1.50 meter tussen 
boom en knecht te steken, kreeg de ploeger twee staarten tot zijn be
schikking die hem in staat stelden de achterploeg op te tillen. Boven 
op de staart en aan de einden links en rechts van het bovenste dwars
balkje in het hoofd waren ringen aangebracht: de léjndehaawers = 
teugelhouders waar de ploechléjnt = ploegleidsel doorheen werd ge
trokken. 

De houten ploeg hoort tot het verleden, mét de opinie dat alles 
naaw komt = voor een goed resultaat met veel zorg moet worden 
gedaan. Men stelde er vroeger prijs op en rèèchte voor te boowe = 
een rechte voor te ploegen. Daarvoor was veel vakmanschap vereist 
en de vaste ploegknecht heette niet voor niets den boowméster. Hij 
verstond de kunst zijn ploeg te stelle = de onderdelen van de ploeg 
ten opzichte van elkaar zo te koppelen dat de hoogste bruikbaarheid 
van het werktuig werd verkregen. Het zaalpond zat onder het ploegen 
los op de boom en bewoog en maakte geluiden waaraan de ploeger 
horen kon of de ploeg goe.t of slèècht ching. Hij kon te die.p chön = 
een te diepe voor ploegen, of te óndie.p. Dit werd verholpen door de 
peluw wat hoger of lager vast te steken: ópstééke of inlööte. De ploeg 
kon ook te groe:t of te klèèn gbön = een te brede of een te smalle 
voor afsnijden. Dit euvel werd weg gewerkt door een der zaalpond-
kettingen in te korten of te verlengen = de ploech klènder of grötter 
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zette. Moest de ploeg in een iets andere richting gaan dan de paarden 
trokken, dan werd hierin voorzien door te verschéévele = de trekbalk 
verder naar links of rechts op de schéévelplöbt vastzetten. Als beide 
paarden voor de ploeg even sterk waren, haakte men de evenaar 
precies in het midden aan de trekbalk van de ploeg. Het trekpunt in 
de evenaar (en ook in de drie-evenaar) was echter verstelbaar uit het 
midden naar links en rechts, en daarvan maakte men gebruik als een 
der paarden aanmerkelijker zwakker was dan het andere. Al naargelang 
het fysiek vermogen gaf men een paard en gètje mie.r of minder. 
Bij een goede gang van zaken moest het grote rad van de ploeg regel
matig langs de voorkant schuren = klaavere 32. Wanneer dit schuren = 
wringen = vrèèle te sterk of zwak was moest men de ploeg opnieuw 
stelle, bv. door te verschéévele: de trekbalk op de schéévelplöbt 
verstellen. Andere fouten konden eventueel verholpen worden door 
bepaalde wiggen wat vaster aan te slaan of door wiggen van een 
andere vorm te gebruiken. Vooral de stand van het kouter kon 
zodoende gewijzigd worden. Hiervoor was dikwijls een hamer nodig. 
Vandaar dat in het bovenste dwarsbalkje van het hoofd een gat was 
aangebracht. Daarin hing met de steel naar beneden den hammer. Hij 
hing echter ook wel voor in de trekbalk en fungeerde dan als koppel
bout. 

De meeste onderdelen van de houten ploeg vindt men met de oude 
benaming weer terug bij de moderne ploegen. Een onderzoek wees 
echter uit dat vele jonge boeren geen aparte term meer kennen voor 
sommige delen. Zo troffen we er meerdere die nog wel spraken van 
de zblpóntkéttenge maar niet precies meer wisten wat en zölpónt was. 
En dit is begrijpelijk want et sblpónt was op de houten ploeg een 
bewegend deel waar op gelet moest worden en dat van tijd tot tijd 
ook moest worden versteld. Tegenwoordig is dit onderdeel echter een 
onbeweegbare ijzeren balkje dat geen aandacht vraagt. Wel doen dit 
nog beide kettingen die eraan zijn vast gemaakt. Wat de galge en de 
knèècht waren, wist van de jongere generatie zelfs niemand meer. 
Daarvoor moesten we bij de ouderen zijn die van de moderne ploegen 
opmerkten dat ze minder losse en door de ploeger naar eigen inzicht 
te verstellen onderdelen hadden dan bij de houten ploegen het geval 
was. Tegenwoordig had men voor het ploegen geen 'gevoel' meer 
nodig. Een moderne ploeg gaat goed of slecht en daarmee basta. De 
fabrikant heeft hem gesteld en aan diens ijzeren vorm valt niet meer 
te wrikken. Aan een slechte houten ploeg kon men net zolang dok
teren tot hij het weer deed. Maar . . . toen kwam alles op de boerderij 
veel preciezer. Toen werd er van de bouwmeester ook nog een rechte 
voor geëist. Toen moest er niet alleen goed maar ook netjes worden 
gewerkt. De ijzeren ploeg, en daarop kwam het oordeel van onze oude 
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zegslieden steeds weer neer, heeft bij winst aan gerieflijkheid ingeboet 
aan individualiteit. Dit laatste zou in deze tijd ook niet meer nodig zijn. 
Nu moet alles vlug-vlug gebeuren, men ploegt niet meer. Wat men 
vandaag met die tractoren doet is zwart maake zonder meer, knoejje. 
Vroeger was het ploegen nog een kunst! Zo zegt het ook Warnant: 
'Bien labourer avec la charrue simple était un art'. 

DE EG 

Het werk van de éch = egge is slechts voor een klein deel door een 
moderner landbouwapparatuur overgenomen. Evenals de ploegen 
komen ook de eecht = eggen tegenwoordig in ijzeren uitvoering voor. 

Fig. 9. De houten koppel-eg. 

Alleen met dit verschil dat de houten eg nog steeds niet zoals de 
houten ploeg tot een museumstuk is geworden. De éjzere eecht X eegde 
wijken, behalve wat materiaal betreft, ook in vorm van de hdwtere 
eecht X eegde af. De boompjes van de stalen eg zijn veelal zigzag-
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vormig. De ijzeren onkruideg lijkt zelfs in weinig meer op de oude 
houten eg: ze is in haar geheel uit dik staaldraad gevlochten en wordt 
bij vervoer als een mat opgerold. Bij de schéjvéch zijn de tanden door 
ronddraaiende schijfvormige messen vervangen. 

De hdwtere éch bestaat uit vier of vijf ietwat gebogen balkjes: de 
bömkes. Deze zijn met drie dwarsbalkjes = schèèje verbonden tot een 
raam. In de bömkes zitten telkens een zevental ijzeren taant = tanden. 
Het vierde boompje van de vierbömse éch is tandeloos omdat deze eg 
bij gebruik steeds aan de véjvbömse éch wordt gekoppeld. De laatste 
boom van de ene eg sluit daarbij zo dicht tegen de eerste van de 
andere dat in een der bomen de tanden gevoeglijk achterwege kunnen 
blijven. Aan elkaar verbonden vormen de vier- en vijfboomse eg de 
koppeleecht. Bij aanspanning haakt men de échpörs = trekhaak vast 
achter de eerste schei. Onder et éjge = eggen tilt de boer de eg voort
durend met den échhoök op om de tanden te zuiveren. Als onkruideg 
fungeerde vroeger de pöönéch: een egge met een bijzonder zwaar 
houten raam en uitzonderlijk lange tanden die het diepwortelende 
pöön = kweekgras naar boven moesten werken. Als de eggen niet op 
kar of wagen vervoerd worden, gebruikt men bij het transport en 
eegdeslij = lage houten slede. Voor het fijnwrijven van de kluiten 
wordt ook nog wel den hoeppel gebruikt: een oude karhoepel met een 
eveneens in ijzer uitgevoerde middellijn. Voor het pletten of indrukken 
van kluiten bezigt men de wèl = landrol. In de tuin of op een ander 
onbeduidend stukje bouwgrond worden de klöwter wel stuk geslagen 
met de klöwthammer = langgesteeld houten blokje. 

M A A I - E N D O R S A P P A R A T U U R 

Kan men in de ploeg de door het paard voortbewogen spade zien, 
et mèèjmesien is dan de door paarden getrokken zeis. Deze machine 
dateert uit het begin van deze eeuw en is in de loop der jaren aan
zienlijk verbeterd. Men heeft ze in lichtere en zwaardere uitvoeringen 
en men spreekt derhalve van en ie:npèrts, anderhaljpèrts en twie:pèrts 
mèèjmesien. Naar fabrieksmerken onderscheidend zegt men wel: ene 
Puuzzenat (Puzenat), ene Körmik (Mc Cormick).De maaimachine wordt 
in hoofdzaak gebruikt voor het maaien van hooigras. Kort voor en 
nog enige tijd na Wereldoorlog II maaide men er ook veel graan mee. 
Dan moest men de machine echter uitrusten met een aanvullende 
apparatuur: de kórremèèjer. De met een korenmaaier uitgeruste maai
machine is echter al weer sinds enkele jaren vervangen door de zèlv-
béjnder die het graan niet alleen maait en op losse schoven legt, maar 
die schoven ook tot garven bindt. En de laatste ontwikkeling is dan 
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de kómbienne X kómbéjn = combine of de mèèjdorser die tot nog 
toe echter alleen door de loonmaaier of door een enkele zeer grote 
boer wordt gebruikt. 

Dit alles wil evenwel niet zeggen dat intussen de zèjs X zèssie en 
de zicht geheel hebben afgedaan. In zeer natte zomers wordt de gehele 
graanoogst nog wel met de hand gemaaid, en ook in normale seizoenen 
maait men nog steeds de kleine hoeken en kanten, die met de machine 



niet bewerkt kunnen worden, met de zicht. Hetzelfde geldt voor het 
maaien van gras. Voor kleine hoeveelheden gebruikt de boer nog steeds 
de zeis die ook nog goede diensten bewijst voor het maaien van grotere 
oppervlakten op voor de machine ontoegankelijk terrein, als bv. een 
steile slootkant of een boomgaard met zo laag hangende takken dat 
men er niet met hoog gebouwde dieren als paarden in kan werken. 
Intussen is de boer wel zeldzaam geworden die een zeis helemaal zelf 
op een voortreffelijke wijze kan stelle = monteren. Door de markt 
wordt intussen volop in dit tekort voorzien, want er zijn al sinds ge
ruime tijd ijzeren stelen voor de zeis in de handel waaraan niets meer 
te stelle valt. 

De steel van de zeis is den bom 33. Vroeger was deze steevast van 
hout en werd door de boer zelf gekapt en geschikt gemaakt. Al naar
gelang het figuur van de maaier maakte hij er de knabbe = hand
vatten aan. Al naar ieders voorkeur moesten deze hoger of lager, meer 
of minder naar links of rechts gedraaid zitten. Onder zèjs of zèssie 
in engere zin verstaat men het ijzeren onderstuk van de zeis: et més. 
De gebogen stompe achterkant hiervan is de ruch, de scherpe voor
kant de snij. Het ijzeren vlak daartussenin dat bij de maaibeweging 
over de grond glijdt, is ed blat. De smalle dunne rand langs het blad 
die uitloopt in de snede is de pat 34. Het gehele mes loopt voor uit in 
ene punt, achter in enen hak. Uit deze hak is een kort, smal maar vrij 
dik staafje naar boven gesmeed: de ang 35. Aan de binnen-bo venzij de 
van de ang zit een knobbeltje: de nok. Deze doet dienst bij de montage 
van den bom aan de zèssie. Hierbij plaatst men de boom met de 
afgeplatte zijde van de onderkant tegen de ang. Vervolgens gaat om 
ang en boom en huls 36 . Tussen huls en ang worden danspiejje = 
sluu:ve = wiggen gedreven zodat de ang strak tegen, en de nok diep 
in de boom komt te zitten. De hoek tussen zeis en boom wordt in 
eerste aanleg bepaald door de hoek tussen ang en més. Aangezien 
de ang op de fabriek wordt gericht, koopt de boer op de markt een 
zeis waarvan de hoek reeds vast staat. De hoek tussen mes en boom 
kan echter nog ietwat gewijzigd worden door wiggen van bepaalde 
vorm tussen ang en huls te slaan. Mes en boom samen vormen de 
zèssie in de ruimere zin van het woord. In een goed gestelde zeis zit 
belans = evenwicht: Legt men het instrument zodanig neer dat het 
met de snede en de handvatten op de grond steunt, dan moet een 
vogeltje dat op het uiterste puntje van de boom neerstrijkt, voldoende 
zijn om het mes van de grond te doen gaan, zodat de zeis in haar 
geheel blijft balanceren op de handgrepen. Aldus een bekend maar 
nogal veeleisend criterium. Een veel gemaakte fout bij het monteren 
van een zeis is de hoek tussen boom en mes die te groot of te klein 
is uitgevallen. In dat geval stö te zèssie te röjm of te éng. Bij te enge 
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stand dreigt het gevaar dat de maaier telkens zwbbjbalkt: een reepje 
gras laat staat 37. Bij te ruime stand zal men gemakkelijk met de punt 
van het mes in de grond maaien. Om te voorkomen dat men halver
wege de snijdende beweging het gras verliest, is onder op de boom 
een morsbeugel aangebracht: de jeeger 38. 

Fig. 11. De zicht. 

Gebruikt men de zèssie voor het maaien van gras, de zicht is het 
instrument voor het maaien van graan. De zeis hanteert men in een 
snijdende horizontale beweging. Met de zicht hakt men van boven naar 
beneden in de halmen. Hoe groot de overeenkomsten tussen zeis en 
zicht overigens ook zijn, een aantal verschillen moeten hier toch 
genoemd worden. De zicht is bv. veel kleiner en heeft ook een andere 
steel: de wèèrf die, amper een meter hoog, aan het boveneinde tot 
een handgreep is omgebogen. Deze greep is het enige handvat dat 
aan de werf te vinden is. In de andere, linkse hand immers houdt de 
maaier onder het werk de bijbehorende pikhöök waarmee de losge
slagen halmen worden bijeengehouden, en op een losse garf getrokken. 
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Deze haak bestaat uit een kort houten steeltje met een haaks gerichte, 
gebogen stalen tand. Oude zegslieden wisten te vertellen dat op het 
einde van de vorige eeuw een lang gesteelde haak in gebruik was. 
De steel van deze mathöök was bovenaan plat en bepleisterd met pek 
die met zand was bestrooid. Met dit bovenstuk van deze steel kon 
men de snede van de zicht aanzetten = wétte. Ook smeerde men de 
platte bovenkant hiertoe wel in met modder. Het water voor het aan
maken van die modder werd op het veld in ene klomp bewaard. De 
modder werd met ene ströjwis = stroband op de afgeplatte bovenkant 
van de mathöök gestreken. Tegenwoordig wét men zicht en zeis met 
ene wétstreekel: een plankje dat aan weerszijden met blauwe cement 
is ingesmeerd. Men koopt het. Het is makkelijk in het gebruik maar 
oude boeren zeggen dat het wetten met de streekel slecht is voor de 
snede: hij vét te hart, tast het staal aan omdat hij niet voldoende 
zaacht is. 

Fig. 12. Het haargetouw. 

Wanneer de snede zo dik is geworden dat wetten niet meer helpt, 
moet de boer höóre X haare: zicht of zeis slijpen op et haarge-
tööw. Dit getouw is een tweedelig instrument dat uit een hamer en 
een veldaambeeldje bestaat. Deze halvemaanvormige hamer heet den 
haarhammer, het op een pin vast gesmede aambeeldje de kröwn 39 . 
Bij het haare zit de boer op de grond, zodanig dat hij het in de grond 
gedreven aambeeldje tussen de benen heeft. Hij zet de zicht of zeis 
op de kruin en plet de snede met de hamer weer vlijmscherp. Wie in 
dit onderdeeltje van de boerentechniek niet bijzonder bedreven is - en 
weinig jonge boeren zijn dit nog - slaat gemakkelijk stukjes uit de 
snede. Van zo iemand zegt men dat hij mèmme hoort 40 . Een zicht 
haart men öwt te haant. De zeis kan men dit niet omdat ze met haar 
lange zware steel topzwaar is. De boom laat men dan ook rusten in 
ene mik = lange twijg die bovenaan in een gaffel eindigt. 

Van de maaidorser hebben we reeds het een en ander opgemerkt. 
Deze manier van dorsen is echter nog zeer zeldzaam. Het vochtige 
Nederlandse klimaat is voor deze methode weinig geschikt. Bijna 
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iedereen laat den okst avdörse = de oogst dorsen door de loe:ndörser 
die met een verplaatsbare dörskaast de kost verdient. Zijn machien 
leevert et korre schbn in de zak, dwz. gewand en ten naaste bij 
geschoond. De wan komt bij dit modern dörsmesien niet meer aan 
bod. Zelfs de wanmeule niet meer. En van het piototype hiervan, dat 
alleen maar blies en niet zeefde, de kafmeule, is natuurlijk helemaal 
geen sprake meer. In de moderne dorsmachine is immers allang ene 
kavblöbzer ingebouwd. Ook heeft men het gedorste stro niet meer 
met de hand te béjne. Dat gebeurt automatisch bij het dörse door den 
béjnder of de pers. Aldus gedorst graan bevat soms echter nog zoveel 
onkruid dat het moet worden opgezonden om elders in aparte machinen 
te worden schön gemakt. In dezelfde inrichting moet het tevens vaak 
worden gedruuxht want het wordt steeds meer gewoonte om niet 
zoals vroeger in de winter, dus na een lange droogtijd, maar in de 
zomer al op het veld te dorsen, zelfs als het materiaal nog zeer vochtig 
is. Tot in deze eeuw moest men met de hand het gedorste stroj op 
bósse binden. Tot stroballen = krómbósse verwerkte men het over
blijvend kort stroj. Men dorste wel met ene krómdörs"e>^identiek met 
en heekelmesien. Bij dit apparaat verdwenen de garven in de lengte
richting door de opening. Den heekel waar ze vervolgens overheen 
werden gehaald, liet van het stro weinig heel zodat het zwaar be
schadigd en krom weer te voorschijn kwam. Bij de langdörser moest 
men de garven in hun volle breedte instééke en die werden dan niet 
over een venijnige hekel gehaald maar over een met latjes beslagen 
trommel = cilinder. Deze dorsmachinen werden door ene mooter in 
beweging gebracht. De eerste loondorsers trokken met enen damdörser 
rond die door een stoommachine (vgl. het Duitse Dampfmaschine) 
werd gedreven. Tot in de jaren Dertig zag men nog herhaaldelijk dat 
op een boerderij bij het dorsen de motor door een paard werd ver
vangen. Buiten vlak langs de muur waar de dorsmachine stond, lag 
dan ene meneezje = manege: een lage ronde heuvel met een zware 
draaiboom die, door een paard in beweging gehouden, de nodige 
kamwielen = rónsels en drijfstangen en daarmee de dorsmachine in 
werking hield41 . Ouderen wisten nog van horen zeggen van den 
dörsmeule: de eerste, kleine dorsmachine die met de hand gedraaid 
moest worden. 

Tot in het eerste begin van deze eeuw is echter nog algemeen met 
den dorsfleegel gedorst. Toen had men nog de tijd. De winter duurde 
lang en iedere dag werd een deel van de oogst onder de voet genomen. 
Wordt tegenwoordig vaak de hele opbrengst aan granen in één dag 
onder infernaal gehuil door de machine gejaagd, vroeger klonk heel 
de winter door het lied van de vleegel = den dorsfleegel. Een enkele 
maal wordt nu de vlegel nog wel gebruikt voor en bétje èrte = kleine 
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hoeveelheid te dorsen erwten of soortgelijke vrucht. Het slaghout van 
de dorsvlegel is de vleegel in engere zin: een zware knuppel die van 
notenhout is gemaakt omdat dit hout veerkrachtig is, m.a.w. goe.t 
ópchift = opspringt na het neerkomen, en niet zo gemakkelijk veezelt 
en scheurt. De steel is de staf. Deze is vrij lang en dun zoals de steel 
van ed bótterstèèfke = kleine karn die slechts bestaat uit een staaf 
en een rond plankje dat in de melkbus op en neer wordt bewogen. 
Dergelijke lange dunne staven vindt men ook aan bezems en gaffels 
maar in die gevallen worden ze steeds steel genoemd. De staf en de 
vleegel van de dorsvlegel zijn door en ölsfèl = aalsvel aan elkaar 
geknoopt, evenwel op indirecte wijze, want voor een vloeiende dors-
beweging moeten beide onderdelen zeer soepel aan elkaar verbonden 
zijn. Aan het eind van de staf zit aan de vlegelzijde en kap: een houten 
dop die vrij om de steel kan draaien maar die er niet af kan schuiven, 
omdat hij aan de binnenzijde wordt tegen gehouden door een leren 
riempje dat om de steel is vast gespijkerd. Aan de vlegel zit op het 
einde bij de staf iets dergelijks als een kap. Deze is echter van leer 
en wordt ene nèjsel genoemd. De 'naaisel' is aanvankelijk aan de 
zijkanten nog open maar bij montage op de vlegel wordt hij aan die 
zijkanten met een dikke veter van varkensleer zodanig dicht genaaid 
dat de 'draad' stevig wordt vast gesnoerd in een aantal gleuven die 
hiertoe in de zijkanten van vlegel zijn uitgesneden. Met het gevolg dat 
de nèjsel niet meer van het slaghout kan schuiven. Het aalsvel dat 
de beide onderdelen van de dorsvlegel met elkaar verbindt, zit door 
openingen in de uiterste punten van kap en nèjsel. Het resultaat van 
zo'n bevestiging is dat onder het slaan niets wringt in het gereedschap. 
De vlegel kan hoog in de lucht volop draaien, onafhankelijk van de 
steel die de boer dus stevig kan blijven vast houden. Het dorsen met 
de vlegel is een kunst die de jonge boer niet meer verstaat. Door de 
oudere generatie is ze echter nog volop beoefend. Toen deze jong 
was, was de déél nog een echte dorsvloer. En dus niet zoals thans 
van semènt maar van lie:m die veerkrachtig is en daardoor de graan
korrel behoedt voor het lot van verplettering. Men begon met en 
dorzbét aan te leggen: eerst den onderlegger = een schoofdikke lijn 
van garven in eikaars verlengde midden over de deel. Men legde deze 
garven met de kónte = dikke kanten tegen, en met de köppe — zaad
hoofden over elkaar. Aan weerszijden van deze onderlegger legde men 
een hele reeks garven dwars over de deel naast elkaar, met de zaad-
toppen op de onderlegger die als hoofdkussen fungeerde. Van al deze 
garven werd voor men met dorsen begon de knoop van de band bijna 
losgemaakt. Dorsen kon men allie:n, mi sen twéjje = mi sen twét, mi 
sen driejje en ook wel mi sen vierre, maar in dit laatste geval was 
het oppassen want dan raakten de vlegels elkaar bij de minste af-
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wijking 42. Daarom was het van belang dat zo'n viertal bestond uit 
twee linkse = linkshandigen en twee rèchse = rechtshandigen. De 
cadans van de dorsende vlegels noemde men de slach en wie voor dat 
ritme van de arbeid geen oor had, kon gén slach haawe — geen maat 
houden 43 . Bij het dorsen mi sen vierre dorsten de eerste' en tweede 
man in voorwaartse beweging. De twee anderen werkten met het 
gezicht naar de eersten toe en bewogen zich in achterwaartse beweging 
over het bed. De eerste gang was de zwaarste want nog met zaad 
gevuld stro heeft minder veerkracht. Tijdens het dorsen moesten de 
garven danse = opspringen om onmiddellijk een nieuwe voltreffer te 
incasseren. Zodra men twee keer over het bed was heen en weer 
geweest, werden de garven met de handen gewent. Bij de derde en 
laatste ronde was de vierde man niet meer van de partij. Deze moest 
dan 'et stro) ópraape: met de handen het stro oprapen en op bósse 
binden ter dikte van ongeveer vijf garven. Om de losse korrels makke
lijker uit het stro te schudden, maakte hij ook wel gebruik van en 
schutchaavel = grote gaffelvormige tak. Om het korte stro van het 
zaad te verwijderen, diende den hbwtere griessel = houten hark. Met 
een geheel houten schep, de kórreschoep, werd het gedorste graan van 
de vloer geschept. Dan begon het schbnmaake = reinigen, met de wan 
oorspronkelijk, daarna met de kajmeule die alleen maar et kaf weg
blies, en later met de wanmeule waarin het graan tevens door middel 
van een stel zeeve kon worden gezift. Wat veel werk bespaarde. Daar
vóór werd het graan met de hand gezift. In ed döpseef bleven de 
grootste ongerechtigheden achter als de döppe = korte stukjes aar. De 
tweede keer hanteerde men et sötseef en de laatste maal et saantseef 4 4 . 
Na deze eindbewerking mocht er in het graan geen blééske = zaad-
vliesje 4 5 meer zijn achter gebleven. En eerst dan waar den dörz af. De 
tijd die daarvoor nodig was, viel naar het zeggen van bejaarde boeren 
nog erg veel mee. Met vier vlegels kom men bij lengende dagen per 
dag ongeveer tien vim = 1000 garven dorsen. Bij de waardering van 
deze krachtsinspanning diene men echter te bedenken dat de machinaal 
gevormde garf van tegenwoordig ettelijke malen dikker is dan die 
welke de boer vroeger bij het zichten op de klomp kreeg. Bovendien 
laten de hedendaagse graanrassen de korrel veel minder gemakkelijk 
los dan bij de oude rassen het geval was. Wat al blijkt uit de historische 
Gelderse ris, een tarwesoort die indertijd haar naam te danken had 
aan het gemakkelijk réjze = uit de aar vallen van de korrel. Onder ris 
verstaat men ook thans nog graan dat bij het lossen en laden van de 
garven wordt gemorst. Tot slot nog de term et korre schiet choe.t = 
het koren heeft veel en goed zaad in de aren. Een uitspraak die uiteraard 
eerst tijdens het dorsen wordt vernomen. 
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H E T R U N D 

Op hun vier kloeke poten staan de roodbonte runderen bijzonder stevig 
op hun plaats in het veelzijdige gemengde bedrijf. De koeien zwaar van 
het kalf en de melk, de ossen en dikbillen met een huid die spant over 
dagelijks uitdijend vlees. Goedmoedige kolossen die een rust over zich 
hebben alsof ze weten welk een belangrijke functie ze bekleden in de 
agrarische economie. Ze behoren tot de roe:jbónte adel van het M.R.U., 
tot een veeslag derhalve dat zich de nodige faam heeft verworven. Een 
zwardbónt rund is in Huisseling en wijde omgeving een uitzondering. 
Omtrent de eeuwwisseling zag men er echter nog vrij veel vböl koe] die 
blööwèèchtech of gréjs waren van kleur. 

De term rund is volgens Bezoen 4 6 te vaag en algemeen dan dat 
de veeboer hem zou kunnen gebruiken. Ook in Huisseling komt dit 
woord niet voor. Of het zou een enkele maal moeten zijn in een 
moderne samenstelling als runsfèt, runsflèjs, runderhor zelzalf. In het 
laatste geval is ook de term horzel import. Het inheemse woord hier
voor is enen horre = hoornaar. Er is echter alle reden toe zich af te 
vragen of de term rund ontbreekt omdat hij te vaag zou zijn. Natuurlijk 
is de veeboer geneigd scherp te onderscheiden en vandaar dat hij 
tal van aanduidingen heeft voor de diverse soorten: jong-oud, mannelijk-
vrouwelijk, drachtig-niet drachtig enz. Het ligt echter voor de hand 
dat hij meerdere malen een term nodig zal hebben om de hele runder-
stal aan te duiden, een term dus die vaag en algemeen moet zijn. 
Deze ontbreekt dan ook niet. Onder et fie: verstaat men al het rund
vee op de boerderij aanwezig, met uitsluiting van de andere dieren. 
Enen boe.r mi feul vie:, goe.t fie: kénne = veel verstand hebben van 
rundvee, ene vierwaage, ene vijjarts. Verder is er in iedere gemeente 
et fie:fóns, naast et fèèrkesfóns en et péérdefóns, waar bijna alle boeren 
ónder zéjn. Het is een onderlinge verzekering waarvan de fónsboöze 
het bestuur vormen. Telkens als iemand en koe kepöt = schöoj hi, 
telkens als er ergens en koe gevallen is = gestorven is of zodanig 
onbruikbaar geworden dat het dier moet worden ópcheröjmt = aan 
de vilder of de slachter verkocht of meegegeven aan den destrukter = 
wagen van het destructiebedrijf, in al deze gevallen gbn de bööze rónt 
fur de fóns: ze bezoeken huis voor huis de leden om een evenredig 
bedrag op te halen waarmee de schade kan worden gedekt. Deze 
bazen zijn het ook die nieuwe dieren in de fóns sétte = in de ver
zekering opnemen. Daarbij schatte ze de waarde, reden waarom ze 
ook wel schatters worden genoemd. Bij het schatten van rundvee 
komen de bazen zelf naar het dier kijken. De mannen van het paarden-
fonds organiseren van tijd tot tijd en péérdeschatteng = paarden-
monstering op een bepaald punt in het dorp. Ieder lid moet dan zijn 
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paarden mónstere = aan het bestuur laten zien, dat dan paarden die 
in kwaliteit achteruit gegaan zijn, legger, paarden die beter zijn ge
worden högger in de fóns sét. De dieren sten hög of lég in de fóns = 
zijn hoog of laag verzekerd. Oneerbiedig wordt wel van een oude 
pastoor gezegd: hé) is fort fur de fóns! 

Een andere algemene aanduiding voor rundvee is de beste = beesten. 
Vooral als besjes wordt gezegd, zal hierbij echter vaak aan jongvee 
gedacht worden. Men zegt zowel de best als ed best. Het betreffend 
dier is steeds van de vrouwelijke sekse. Hoe los de band tussen sekse 
en genus echter is, blijkt uit deze voorbeelden: ed best hitren (heeft 
haren) horren (hoorn) afchestoe:te, de best hi senen hoef kepöt. Het 
mannelijk den best slaat op een manspersoon met beestachtige karakter
eigenschappen. 

Een mannelijk rund is ene stie.r, ene var, een vrouwelijk en koe, 
een sinds vrij kort geboren en kalf. Loeien is bölke, onder brulle wordt 
het abnormale geluid verstaan dat wild geworden runderen wel uit
stoten. Bruis betekent dan ook razend en, secundair, niet tuchtig wil
lende worden. Bléére is het maken van een soort geluid door kalver 
die het plotseling benauwd krijgen. De roepnaam voor een koe is 
kuus, die voor een kalf mök. Met deze laatste naam wordt ook wel 
een sullig persoon aangeduid. Met en vólbloe.t bedoelt men een koe 
van geregistreerde afstamming. Van en wilde best is de afstamming 
niet geregistreerd. Zo'n koe kan echter toch in et stamboek worden 
opgenomen en als stamboekkoe beschouwd worden, mits ze aan de 
gestelde eisen voldoet verder. Een van die eisen is dat ze geen rode 
vlek op de poot heeft, want ene vlèkpoe:t kan niet worden ópche-
nómme. Een wilde maar in het stamboek opgenomen koe wordt vaak 
en registerkoe genoemd. Een koe met gedeeltelijk geregistreerde afstam
ming is en halvbloe.t. Koej moette aaw hébben èn kieppe jong is een 
uitspraak die iedereen onderschrijft. Een koe immers met een prima 
melkgift en goede fokprestaties doedde nöjt ewéch. Men kan er immers 
nog jaren lang voordeel van hebben. Met de kippen is het in dit 
opzicht anders gesteld. Die zijn in hun eerste jaar op hun best, het 
tweede zakken ze al af, en bij een verstandige boer worden ze geen 
drie jaar oud. Wie echter een aantal goede koeien verliest en er 
zodoende öwtrakt, heeft vaak jaren en jaren nodig om zijn stal weer 
op het oude peil te brengen. Vooral ook omdat goed materiaal maar 
zelden op de markt komt. Een boer zal alles eerder verkopen dan 
een koe die voldoet. 

Van de stier ziet men momenteel op het dorp weinig meer. Als 
er een koe varreg is geeft men op een waarschuwingspost een briefje 
af en kort daarop verschijnt den insimmenaater om het dier te insim-
meneere. Dit is de gewone praktijk sinds de invoering van de kaa-ie = 
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K.I. = kunstmatige inseminatie. Voordien was het echter niet zo dat 
op iedere boerderij een stier aanwezig was. Eén goede stier voor heel 
het dorp was voldoende. Hij werd aangekocht door de stierhaawerééj 
en uitbesteed op de boerderij van de stierhaawer die voor het öwtlèèje 
telkens en het voederen een passende vergoeding kreeg. Zo'n stier 
had ene ring op de neus en hield ervan de grond met zijn doornen 
te doorploegen, een activiteit die men moore noemde. Hij wèjgerde 
of dinnet (deed het) nie als hij niet wilde springe. Een stier die oud 
genoeg is om te dékke is bekwaam. Hij is niet geheel zonder gebrééke 
als hij veel witte kalver gift = al te wit gekleurde kalveren fokt. Hij 
is zonder meer ene tot = vod als hij nakomelingen kweekt met een 
slecht exterieur en met een slechte melkgift. Een koe wordt gestie.rt 
als ze varrech = bronstig is. Ze is dan onrustig en zal herhaaldelijk 
proberen andere koeien van achteren te beklimmen = ripsakke = 
rie.pe. Voortdurend tochtig en onrustig en daardoor voor de fokkerij 
ongeschikt en soms zelfs gevaarlijk voor de mens is en brulse koe. 
Een koe die bij dekking rustig blijft staan onder de stier stö èz ene 
pool. Ze is dan gèlp = goed tochtig. Na dekking mocht het vrouwelijk 
rund de rug niet krommen en daarom bond men het wel een touw 
strak om het lijf. Opdat ze het pas ontvangen kalf nie wéch só göjje] 
Een gezegde dat geen speciale betekenis heeft en veel voor de grap 
wordt gebezigd, luidt: et sakt si ten boe.r èn ed best tè wint. Het is 
vermoedelijk aan een oude dekkingsterminologie ontleend. Een koe 
behawt = wint als ze bij dekking bevrucht wordt. In het tegengestelde 
geval verlöpt ze. Ze heeft dan gén kalf wille vatte. Of een rund ver-
loeien is of behaawe hi blijkt drie weken na datum. Eventueel eerst 
na zes, negen of twaalf weken. Een koe draacht fértech wééke = gaat 
veertig weken drachtig. Na dekking wort se drie wééke, is se drie 
wééke, is se drie wééke gewist enz. Heeft men er gedurende enige 
perioden van drie weken niks mér on gezien dan mag men veronder
stellen dat ze draagent is, en kalf hi gevat, en kalv in hi, dat er en 
kalv óp sit. Zo zegt men ook wel van een visrijke vijver dat er veul 
viz óp sit. Vroeger werden vanaf dit moment berekeningen gemaakt 
over het geslacht van het te verwachten kalf47. Als bij de moeder 
den tros = de köjf = de haren tussen de hoornen omhoog stonden, 
als men de vrucht zelden of nooit zag bewegen = springe, als de koe 
de draagtabel overschreed en dus oover waar (was) of reeds weken 
voor het kalven begon te belle èn drööje = drachtigheidsslijm door de 
schede afgeven in de vorm van dunne draden, met of zonder lucht
bellen was een mannelijk kalf op komst. De laatste dagen belt of 
drööjt iedere koe, maar als het slijm dan niet helder is vöwlt ze en 
bestaat de kans dat et kalv er doe:t ópsit. De boer had ene twélleng 
te verwachten als hij et kalf fan twie: kante kós stoeite, nl. voelen 
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door links en rechts met de vuist in de buik te drukken. Een koe die 
voor het eerst drachtig is en nog in het begin van de draagperiode 
verkeert, wordt en véérs genoemd; wanneer ze duidelijk drachtig is en 
kalfféérs of ook wel en trékféérs: naar de uitdrukking klam trékke = 
een taai vocht melken uit de spenen van een rund dat voor het eerst 
drachtig is. Het komt nogal eens voor dat een vaars ondanks alle 
drachtigheidstekenen uiteindelijk toch niet drachtig is. Het is dan en 
vette véérs die vur vet ewéch moet of vur den doe:t = wegmoet voor 
de vleesvoorziening of voor de slager. 

In haar laatste drachtigheidsperiode wordt een vaars en mööl ge
noemd. Bij een maal bestaat het gevaar dat ze kan verwèèrpe = et 
(onvoldragen) kalf wéchchöjje = aborteren. Om dit gevaar te be
zweren werden de malen vroeger wel gelöote = met de vlim ader 
gelaten. In het begin van de draagtijd is het rund nóch te wéjt af 
om aan kalven te doen denken. Dat wordt anders als het nog maar zés, 
drie wééken av is. De laatste week worden de dagen geteld: vies, 
drie, twie: daag af, nog énnen dag af, en dan is de koe ön den téjt = 
on de télleng = öwtchetélt. Van dat moment af is de koe als ze niet 
op tijd kalft énnen dag oover, twie:, drie, vie.r daag oover (overtijd). 
Een drachtige melkkoe begint naarmate haar tijd nadert te ver-
druu:ge = minder melk te geven. Ook kippen verdruu-.ge wel als ze 
minder eieren gaan leggen in de ruitijd. Een koe stö dröch als ze geen 
melk meer geeft, ze is dan niet langer en geevende koe. Het is gewenst 
dat geruime tijd voor het kalven een einde komt aan de lactatieperiode. 
Wanneer dit niet vanzelf gebeurt moet de boer de drachtige koe 
dröch sétte. Hij doet dit door ze langzaamaan minder te gaan melken. 
De laatste drie weken van deze overgangsperiode molk men de koe 
maar eens per week meer en wel op de vrijdag. Nu worden die drie 
Vréjdaach niet meer in ere gehouden. Voordat de koe kalft hebben 
er een aantal veranderingen plaats. Ze begint te ööjere wanneer den 
ööjer gaat zwellen. De baant = staartspieren worden losser en de 
laatste dagen lö te koe de römme loe:pe zodat de melk als Vanzelf 
uit de spenen stroomt. Dan stö te koe óp kalve. 

Bij het kalven dringt eerst de wötterblöös door de föözel = schede, 
pas daarna komen de potjes. Het maken van de uitdrijvende bewegingen 
door de koe noemt men pörse of perse, wérke of èrrebèèje. Niet altijd 
glijdt het kalf vanzelf te voorschijn. Wanneer er en zwoor kalv ópsit 
moet men trékke. De trektouwen bindt men dan met ene maastwörp 
aan de uitstekende pootjes vast en naarmate de koe meer of minder 
zwoor kalft moet er met meer of minder kracht getrokken worden 4 8 . 
Wanneer mankracht onvoldoende was, nam men in vroeger dagen 
zijn toevlucht tot et kalfmesien = houten geraamte met een haspel 
waarmee men er wel eens in slaagde om er et kalv af te drèèje. Het 
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gebruik van een dergelijk apparaat is echter niet zonder reezekoo 
en daarom geeft men er in zulke omstandigheden tegenwoordig de 
voorkeur aan om de vijjarts te halen. Deze constateert dan misschien 
dat het kalf verkiest sit, nl. niet kröps = met de kop naar voren maar 
teegekröps = met de kop naar achter. In ernstige gevallen moet de 
veearts dan het kalf er mi stukken afhöble = embryotomie toepassen. 
Indien in de uitgangsweg ene slach zit, een draai of kronkel die het 
kalf de uitweg verspert, moet de koe gedrölt worden: over de rug 
gewenteld. Het komt voor dat de koe et léjv öwt kalft. Dan ontstaat 
er een prolaps van den draachsak = baarmoeder. Minder ernstig is 
et rujwèène waarbij de schede te ver naar buiten komt. Fokkers ver
kopen jonge, voor het eerst drachtige runderen altijd vóór het kalven. 
Kalft zo'n maal echter vlak voor het mèrte = naar de markt voeren 
en verkopen, dan is ze daarmee gedegradeerd tot en afchekalvde mooi. 

Bij en vörse koe (vers, omdat ze pas heeft gekalft en dus veel melk 
geeft) treden gemakkelijk ziektes op. Soms blijft ze ook na den 
niggenden dach nog vöwle en dat is dan een teken dat ze mi ten 
bocht (nageboorte) iz bléjve stöon. Als middelséjn hiertegen gold 
vroeger flierrentij. Sommigen vonden het in zo'n geval echter nog 
beter de koe iets te eten te geven wat gestolen was. By. ene stróng 
boerremoes öwten hof fan den buurman. Iemand herinnerde zich in 
dit verband nog dat hij heel vroeger wel gezien had dat iemand al 
prevelend driemaal om de zieke koe heenging om ze te genezen. Tegen
over den bocht sit er nog óp staat de uitdrukking den bocht iz er af. 
Het kleverig slijm van de nageboorte noemt men de slééver. 

De roe:s is een ziekte die optreedt bij koeien die voor het eerst 
hebben gekalfd. Ze hebben dan kaaw hórres wat op korts wijst, ze 
kunnen niet opstaan, kortom: ze zijn roe:zech. Zwoor kalve is er vaak 
oorzaak van dat koeien bruis worden: bij dekking niet meer bevrucht 
worden en herhaaldelijk tuchtig, onrustig en zelfs gevaarlijk zijn. Vaak 
sterft et kalf in zijn eerste groeiperiode aan den bolk = den bléér = 
et lèèndebloe.t = de kèlfkessiekte = lal = bulk: hersenziekte, die 
vooral bij te vette kalveren optreedt. Sommige menen dat er nog ge
nezing mogelijk is als het zieke dier zo vlug mogelijk de kans krijgt 
om te bloejje, en daarom snijdt men het wel met een mes in et lééve = 
levend vlees. Dit is dan nog een allerlaatste overblijfsel van het vroeger 
zoveel toegepaste lobte = aderlaten. Een gezonde koe hi enen ööjer 
èz en wan. Wat ietwat overdreven is. Verder heeft ze en kleur ès sééj. 
Er is iets mis wanneer ze spelt = aan diarree lijdt. Ze heeft en kööj 
kleur bv. als ze schörft heeft of ónder de köjjechhèjt (kwadigheid = 
zwéére, huidschilvers e.d.) sit. In zo'n geval was het eens de ge
woonte om vuurkröwt te stééke = etterdrachten te zetten. Men stak 
dan een gedroogd wortelstengeltje van in de tuin groeiend giftig 

164 



vuurkruid een eind onder de huid zodat daar een ettering ontstond: 
een opeenhoping van etter = metérrie. Men dacht dat dit alle köj-
jechhèjt naar zich toetrok en zo een zuiverende werking had 49 . Een 
nog twijfelachtiger medicijn was et chruu.ske: een kleine graszode 
met erin afgedrukt de voetstap van een rund dat aan schurklöw leed. 
Het gruu.ske werd binnen opgehangen en als het helemaal was uit
gedroogd, was de ziekte genezen, zo heette het. Na het eten van vers 
groenvoer krijgen runderen wanneer ze pas op stal zijn wel eens de 
kdpsiekte. Ze zijn dan strómmelèèchtech, ze strómmele = lopen moei
lijk. Het is echter een ziekte die vooral op zandgronden voorkomt. 
Wanneer een koe een stukje ijzer of een ander hard voorwerp heeft 
ingeslikt hisset schèèrp in. Eveneens na het eten van vers groenvoer 
op stal kan de wéjntpèns = trommelzucht optreden als gevolg van 
abnormale gasontwikkeling in de buikholte. Dan was er vroeger in het 
dorp altijd wel iemand te vinden die de vlim als trocar wist te gebruiken. 
Hij moest dan de koe durslöön: met klomp en vlim de buikwand 
doorboren en door de opening en spierke = strohalm of ene péjpe-
steel aanbrengen zodat de overtollige gassen konden afvloeien. Soms 
slaagde men er ook wel in het teveel langs natuurlijke weg te. laten 
ontsnappen door en wiske = twijgje in het keelsgat te steken. Dit takje 
was met zie:p ingesmeerd die het rund deed walgen en dan kon het 
zijn dat het gas door et kélschat ontsnapte. In geval van nood werd 
ook de riek of de gaffel of welk ander scherp voorwerp wel als trocar 
gebruikt. Is men te laat met een of andere geneeskundige ingreep, 
dan kan men zien hoe een rund zich in de letterlijke zin van het woord 
te barsten vreet. Zeldzaam is tegenwoordig et miltvuur en tegen et 
mónt èn kldwzie.r = de tóngblöojer kan men de dieren voortaan 
laten inspöwte. De grote runderepidemieën horen thans tot het ver
leden zodat het gezegde woor en zwaluuw wónt (nl. boven tegen de 
dakgoot of binnen tegen een of andere balk waar de zwaluw pleegt te 
nestelen) chö gén koe kepot vandaag minder wrang klinkt dan het in 
het verleden ongetwijfeld wel eens gedaan zal hebben. Tuubberkluu.s 
zijn runderen met t.b.c. Deze ziekte wordt van overheidswege dras
tisch bestreden. Beesten die op een injectie ongunstig reageren zijn 
rijjegeerders en worden onmiddellijk opgeruimd. Immers het streven 
naar enen tij bij sij vrééje stal is algemeen. Een dier met open tb.c. 
is enen oope lééjer. De moderne veeartsenijkunde, hoezeer ook ge
perfectioneerd, kan natuurlijk niet voorkomen dat nog regelmatig vee 
aan ziekten bezwijkt. De veeboer zegt dan ook nu nog: wie starte hi, 
kan vèlle verwaachte. Dwz. wie levend vee (staarten) bezit, moet van 
tijd tot tijd rekenen op dode dieren (huiden). 

Bij kalveren wordt onderscheid gemaakt tussen en mölkalf = vrou
welijk kalf en en stierkalf = varkalf = mannelijk kalf. Een mager kalf 
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is en schier kèlfke X kèèlfke, en kween is een vrouwelijk maar voor 
de jok ongeschikt want onvruchtbaar kalf. Een kistkalf is en méstkalf 
dat, eng en donker opgesloten, wordt gemest: met onversneden melk 
gewittert = gedrenkt, tot het na enkele weken reeds vèrrech = slacht-
rijp is. Het mag in die tijd niet als andere kalver die worden bnge-
haawe = op de boerderij gehouden om van en nuchteren kalf uit te 
groeien tot een fokdier, al enig hooi eten. Daarom droeg het vroeger 
wel en kalvermèntje = muilkorf van gevlochten teenhout. Zoals men 
een jonge populier soms in zijn eerste groei beknot en daarmee knoeit 
makt, wordt het kalf ook wel os chemakt: gecastreert. Castreren is 
lubbe, snééje wanneer de testes worden weggenomen, knéjpe wanneer 
ze door knijpen slechts afdoende worden beschadigd. Een volwassen 
beer wordt, als hij voor de fokkerééj geen dienst meer doet, gecas
treerd vóór hij het mesthok ingaat. Hij lijdt dan over het algemeen 
erg onder de ingreep, zodat een nabehandeling nodig is die hoofd
zakelijk bestaat uit bèèjere = beieren: met een in karnemelk gedoopte 
doek tegen de verse wonde slaan. 

Een kalf wordt bij overjarigheid en hökkeleng, na de eerste be
vruchting en véérs en vervolgens en möbl, na het eerste werpen en 
koe. Een schot is een koe die maar eens heeft gekalfd. Maans = 
göwns is de koe waar de boer gén kalf mér in kan kréjge 50. Op stal 
zal men die méste = extra voeren, in de wei vèt wèjje. Ze is bestemd 
voor de vleeshandel. Als door omstandigheden zo'n dier gehouden 
wordt um èjges te slachte is het resultaat niet een gewone huisslach-
ting. De eigenaar zal het beest öwthalle = voor het grootste gedeelte 
bij hoeveelheden van enkele tientallen ponden aan buren en kennissen 
in het dorp verkopen. Vroeger moest dan de waarde aan de kemies 
worden opgegeven voor een evenredige belasting. Werd daarbij fraude 
gepleegd dan kon de commies ed best benaadere (in beslag nemen). 

Met benamingen als kalf, hokkeling, vaars, maal en schot wordt 
wel een leeftijd aangeduid maar deze is niet exact genoeg in tal van 
situaties. Een schot bv. is een koe die nog slechts eenmaal gekalfd 
heeft. In de meeste gevallen zal men derhalve ook wel met een 
vrij jong dier te maken hebben, maar het kan gebeuren dat een schot 
vrij oud is. Dit komt vooral voor wanneer het beest van ene goejje 
tuk = van een goede afstamming is. De fokker zal dan niet gemak
kelijk in de onvruchtbaarheid berusten en het rund blijven stie.re = 
dékke om zich alsnog van nakomelingschap te verzekeren. Als het dier 
dan uiteindelijk toch nog gemest moet worden, is echter het aantal 
kalveren dat het geworpen heeft voor de slager van minder belang 
dan het aantal jaren dat het oud is want voor hem telt in de eerste 
plaats de malsheid van het vlees. Een schot? Best, maar wat voor 
een schot? En hij ziet het dier in de bek om uit het gebit bij benadering 
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de juiste leeftijd af te lezen. Een rund ziet men immers regelmatig 
wissele = brééke = van tanden verwisselen. De kalvertaant (acht 
stuks) maken twee aan twee plaats voor brie:) taant = blijvende tanden. 
Dit breken of wisselen treedt op telkens bij een leeftijd nagenoeg van 
2, 2V2, 3 en VA jaar. Een koe van vier jaar heeft aacht brie:] taant 
en is daarmee afchewisselt = öwtchewisselt. Ze hi tan de moei vól. 
Naar deze maatstaven gemeten kan en hökkeleng nog en kalf zijn. 
Dan nl. wanneer het nog niet voor het eerst heeft gewisseld. Het is 
dan nog kalv in den bèk. Op de vleesmarkt is een koe het best nis 
ze nog geen zes brede tanden heeft. Deze leeftijdsbepaling preciseert 
ook de schaarberekening wanneer en best wort öngenómme: als een 
rund tegen vergoeding gedurende een seizoen in de weide van een 
ander wordt genomen. Een kalf geldt dan voor en half, een hokkeling 
voor driekwart, een koe voor en hie:l (heel) en en pèrt mi fölle voor 
anderhalf schoor 51 . Behalve weiderantsoen kan schoor ook opbrengst 
'betekenen. Zo kan en flink schoor van een akker komen. Men 
zegt zelfs dat kippen en goej schoor zéjn wanneer ze goed leggen. 
In dit verband noemen we ook de uitdrukking den okst stö goe.t 
cheschéért = de oogst staat er goed voor, wekt goede verwachtingen. 
Tenslotte is er nog een woord schoor in de betekenis van wegdek 
over een noodbrug dat gevlochten is van wilgentakken. 

Voor iedere boer die v/e: fokt is het exterieur van het rund van 
groot belang. Er zijn een aantal normen waaraan het vee moet vol
doen, en wordt daaraan voldaan, dan is het nog zaak dat de ouder-
dieren deze goede eigenschappen ook durfokke = doen overerven. 
Het is vooral nodig dat de stier zijn kwaliteiten doorgeeft. Doet hij 
dit, dan zegt men: hé] fokt choe.t. Aangenomen mag worden dat de 
terminologie die bij de exterieursbeoordeling wordt gebruikt, voor een 
groot deel nationaal is. Deze termen immers stammen voor een niet 
gering deel van de lanböwkuurzes en daar komt nog bij dat de vee
markt iedere week opnieuw een stuk nationale activiteit is. Mede 
omdat de plaatselijke markt, voorzover nog niet verdwenen, van steeds 
minder betekenis wordt, is de veronderstelling gewettigd dat juist op 
het terrein van de veebeoordeling de dialecten sterk naar elkaar toe 
zullen groeien. 

Een rund heeft bie:n, onderscheiden in vurbiem en achterbiem. Min
der vaak zal men zeggen poe:te. Als er sprake is van één been, wordt het 
woord poe:t gebruikt, bv. ene koejjepoe:t. Al naargelang aan de poten 
iets of niets mankeert, luidt de uitdrukking: goe.t of slèècht óp te bie:n. 
Het bijbehorende werkwoord is loe:pe of göön. Laatst genoemde vorm 
is beperkt tot de infinitief. De 3de persoon mv. van het presens wijkt 
door verkorting af van de onbep. wijs. Op de vraag waar iemand zijn 
koeien heeft göön, luidt het antwoord eventueel: ze gön in de Daalder. 
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In deze zin gebruikt betekent gbon evenals loe:pe hetzelfde als wèjje = 
weiden, grazen. De begrippen loe:pe en göön dekken elkaar niet hele
maal, want loe:pe zal soms hard lopen betekenen en dan identiek zijn 
met holle. Stalbiem zijn poten met dikke knijjes X kniejjes. Deze 
knieën vindt men alleen op voorbenen en zijn een gevolg van het 
liggen op een minder geschikte stalvloer. Een rund op hoge poten is 
óndie.p, een ander dat korte heeft, is die.p. De hoeven zijn de kloöwe. 
Een dier met forse poten is grof, het is féjn wanneer de poten aan 
de dunne kant zijn. Aan de kop onderscheidt men de oe:ge, de örre, 
de moei, de snuut met de neuschaater, de hórres. De huid is et fèl. 
Daarom was het vroeger in vele gevallen de vilder te doen. Ville is 
afstropen, echter ook wel kwellen, pijn doen. Een wreedaard is en 
vilbést. Een rund in goede conditie hin (heeft een) kleur ès sééj. Dwz. 
dat er een gezonde gloed over de haren = höör ligt. De rood-witver-
houding is bij ieder rund anders. Op de schets = identiteitskaart is 
deze kleurverdeling precies aangegeven door de kalverschètser. Een 
witte vlek op de vurkdp is ene kol. Loopt deze breed uit tot op de 
snuut dan is er sprake van enen bles. Een bles die heel smal is en 
boven bijna haaks ombuigt, is en zeuve. Een klein wit vlekje op de 
snuit is ene snep. Het léjf wordt gevormd door inwendige organen in de 
buik = den böjk die echter meestal de pens genoemd wordt. Achter 
onder de buik hangt bij vrouwelijke dieren den ööjer, bij mannelijke 
de zak = scrotum met verder naar voren de lul = penis die bij het 
slachten als de peezerik wordt opzij gelegd. De huidplooi tussen lies 
en ööjer waar de kopman in grijpt om de kwaliteit van het vlees vast 
te stellen, is de vang. Achter de nek zitten schoft en schoower. 
Daar sluit de ruch op aan. De lendenen zijn de lèènde. In de achterste 
bovenhelft zoeke men et kröws. Uitstekende botte zijn de heupe en 
de drèèjers = zitbeenknobbels. De plööte zijn kruisspieren waarop de 
baant = staartspieren aansluiten. De start ligt tussen de bille bij 
vrouwelijke dieren over de föözel = schede-ingang 52 . De anus is et 
chat. Smööl noemt men een rund met smalle bèörst. Een fors gebouwd 
dier is stukkech. Is de bouw harmonisch dan spreekt men van sór-
téch = geléjnt = goed geproportioneerd. Dit begrip wordt ook wel 
aangeduid met het adj. moe:j of met de uitdrukking moe:j behange. 
In deze gevallen is het dier goe.t chesloote: de verschillende lichaams
delen sluiten goed op elkaar aan. Wanneer het laatste niet het geval 
is, zal men vaak kuilen of holten waarnemen: de miltköwle. Het kruis 
moet vlak liggen. Als het helt, spreekt de koopman van en hangkónt. 
Wanneer de kont uit extra dikke billen bestaat, is er in vetweiers-
kringen sprake van enen dikbil. De fokker houdt niet van uitpuilend 
vlees. Hij is allang tevreden wanneer het dier rónt is. Zijn in dit 
opzicht gematigder eisen liggen opgesloten in termen als en billege 
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best: een rund dat nl. moe:) gebilt is of gedrèèjt. Maasvee schijnt 
over het algemeen iets beter in het vlees te zitten dan IJselvee. De 
koper weet dan ook waar hij aan toe is met en éjselbést. 

M E L K E N B O T E R 

De gewone veeboer zal een maal meestal niet verkoe:pe maar bn-
haawe = op het bedrijf houden voor eigen gebruik, hij zal ze 
onmèlke = zelf gaan melken. Vlak na het kalve geeft de koe geel 
gekleurde melk: den biest die niet geschikt is voor de normale con
sumptie. Hij schijfert = stolt bij het koken. 

De gewone aanduiding voor melk is het plurale tantum römme 
waarvan het verkleinwoord römkes = kleine hoeveelheid melk luidt, 
maar dat meestal slechts aan tafel wordt gebruikt in gesprekken met 
kleine kinderen. De römboe.r is de man die de melk bij de boeren 
ophaalt en naar de romfebriek vervoert. De romschépper verschijnt 
als kóntreleur regelmatig ónder mèlkestéjt in stal en weide om de 
römme te schéppe: met een lepel een monster te nemen van de juist 
gewonnen melk, namens de kóntroolevereeneging waar niet alle boeren 
lid van zijn. Uit zo'n monster blijkt of het percentage vet groot of 
klein is. De hoeveelheid wordt aangegeven in graade. Er zijn koeien 
mi jeul graade, mi wèjnech chraade; men kan ook zeggen mi jeul vèt, 
mi wèjnech fèt. Men noemt en koe van twéntech chraade zeker lég 
in et fèt, en koe van fértech chraade even zeker hog in et fèt. Een 
koe die behalve veel ook regelmatig vette melk levert, wordt en koe 
mi choej léjste of mèlkléjste. De melk gaat in tööjte = melkbussen. 
Onder melk wordt uitsluitend karnemelk verstaan. Oudere boeren 
zeggen nog wel molk en herinneren zich nog duidelijk de mölke-
zöjp = karnemelk die vroeger in de zomer op het land werd ge
dronken 53. Fiets is ondermelk. Hij wordt slechts als veevoeder gebruikt, 
evenals de spuulleng die nog dunner is. In de mèlkwaage vervoert de 
melker römtööjt en melkemmer en verdere benodigdheden voor het 
mèlke tussen boerderij en weide. Deze melkwagen is een tweewielig 
karretje dat met de hand wordt getrokken. Tot voor enkele jaren was 
dit wagentje algemeen in gebruik. Op het moment is het echter niet 
meer modern genoeg. De jongste evolutie is en jietswaagentje. Het 
bezit in grote trekken nog de vorm van het melkwagentje maar heeft 
geen houten wielen meer met ijzeren loopvlakken. Het is voorzien 
van luchtbaant en daardoor geschikt om achter en fiets te worden 
vervoerd. De oudste boerinnen herinnerden zich echter nog de vrónk: 
een lederen tuig waarmee de melkbus op de rug werd gedragen. Een 
onderdeel van dit tuig was een stootband van kleermakersspek die ver-
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hinderde dat de boerin haar rug tegen de scherpe onderkant van de 
melkbus bezeerde. Hoe dit tuig aan deze benaming gekomen is, blijkt 
duidelijk uit de andere, thans eveneens bij de jongeren niet meer 
bekende betekenis: wrongvormig kussentje van kleermakersspek zoals 
dat vroeger wel bij bepaalde vrouwenkleren werd gebruikt. Voor haar-
wrong vonden we slechts de aanduiding knut. Behalve de melkwagen 
is ook de tööjt gemoderniseerd. Beantwoordt deze thans aan het lande
lijke type, vroeger was ze van kopper en had ze slechts één oor. Het 
koper was niet zo bestand tegen schokken als het huidige metaal en 
daarom was het onderste deel van de bus in een bodemloze mand 
geplaatst. Het tenen vlechtwerk was dan een beveiliging tegen blutse X 

Fig. 13. De melkwagen. 

dutse = indeuken of schèène = beschadigen op welke andere wijze 
ook. Net als vroeger wordt de melkbus niet alleen van binnen maar 
ook van buiten herhaaldelijk grondig schoon gemaakt. Reinigt men 
met kookent wotter en sooda de binnenkant, dan spreekt men van 
töötje waase. Reinigt men de buitenkant met water en zand, dan 
spreekt men van tööjte schuu.re. Wanneer ergens roestege tööjte buiten 
staan, is dat een schande voor de huisvrouw die dan doorgaat voor 
en smerpoet = sloddervos. Het verkleinwoord tötje (in klank gelijk 
aan tötje = todje) duidt meestal op het kannetje dat de boer mee 
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naar het veld neemt om uit te drinken. Het is ed drinkestötje, ook 
wel et kèèneke X kènneke genoemd. Tenslotte: ook de schenkpijp van 
pot of kan wordt tööjt genoemd. De emmers worden onderscheiden 
naar behoefte. We noemen de voejjerémmer voor de slobber, de pèrts-
émmer om het (in dit opzicht nogal viesneuzige) paard in te drenken. 
Bijzonder zindelijk is men met de melkemmer. Alleen de oudsten her
innerden zich nog et juk waarmee de emmers gedragen werden. Door 
den témmes = melkzeef stromen de römme wanneer deze worden 
gezeefd. De term voor melkzeven luidt: zéjge. Voor témmes gebruikt 
de boer aan de Heikant het woord zéjchschuttel. 

Het ww. mèlke heeft meerdere betekenissen. Behalve de melkknecht 
melkt ook de boer die de kunst van het melken in de gewone zin 
helemaal niet verstaat: hij melkt choe.t = bezit melkvee waarvan de 
melkopbrengst goed is. Ook de koe zelf melkt: ze lö te römme vlot 
schie.te = ze melkt hèndech = laat zich gemakkelijk melken. Een 
koe die de melk niet laat schieten, melkt tèèj, hawt te remmen óp, 
lö te römme nie schie.te. Zo'n hardmelkte koe wordt ene pin = gierig
aard genoemd. De boer zelf is weer op een andere manier gierig. 
Hij melkt nie in enen emmer zónder bójjem als hij goed op zijn 
duiten weet te passen. 

Op bedrijven waar men over weinig mansfölk beschikt, is het melken 
de taak van de vrbllie. Dat een goede melkster zich weinig dient te 
bekommeren om haar eigen uiterlijk schoon is een mening die vervat 
ligt in het spreekwoord krullen int huur, stront in de rommel Bij het 
melken zit de melker op de mèlkstoel = krukje op één poot. Als de 
koe onder het melken voortdurend trapt met de achterpoten, gaat de 
melker in tegenstelling tot andere streken slechts zelden over tot het 
spanne = vast binden van die achterpoten. Een koe krijgt enen bril = 
leren riem met scherpe ijzeren punten over de neus als ze zich be
zondigt aan öwtmèlke = leegdrinken van andere koeien. 

Melken kan men natuurlijk op meer dan één manier. Normaal wordt 
gemolken mi te vól haant 54. Siepse is melken tusse döjm èn vinger 
maar deze methode mag slechts in geval van nood worden toegepast. 
Met klamme handen melkt het inderdaad wat prettiger maar het gift 
chén paas van tijd tot tijd te söppe = de vingers met de reeds ge
wonnen melk te bevochtigen. Door de melker worden groe:te spieme = 
flinke streekels zeer gewaardeerd. Een koe met klèèn streekels kan 
soms niet mi te vól haant worden gemolken. Lastiger nog bij het 
melken zijn koeien die niet vierkant zijn: enen driespiem heeft maar 
drie melkgevende streekels. Een vijfspeende koe is echter niet minder 
een kruis: ze heeft een melkgevend bijspeentje op een van de andere 
strekels dat ene zöjgerspie:n wordt genoemd. Een onschuldig bijspeentje 
dat geen melk doorlaat is enen döpspiem. Op de mèlkkuurzes wordt 
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door de vurmèlker de melkkunst gedoceerd. Daar leert men prooper — 
hygiënisch melken. Wie et mèlkdieplooma heeft, weet ook waarom hij 
de koe) moet öwtmèlke = leegmelken. Een goede melker blijft ónder 
de koe totdat hij ze öwt hi. Men zegt ook wel en koe leech hébbe. 
Het resultaat van één keer melken is en gemèlk. Daaruit blijkt of een 
koe goe.t in de rommen is. In kööj romme drijven wel hotte — 
stroppe = kwalachtige verdikkingen die op een ziekte wijzen. Het 
normale vet dat boven op de melk drijft, is de zoon. Rommen öwt-
haawe betekent: zoveel melk scheppen uit de melkbus die naar et 
febriek wordt vervoerd, als nodig is voor eigen gebruik. Op zon- en 
feestdagen wordt er niet afchedrèèjt = staat de bótterfebriek stil. Rom
men avdrèèje wil zeggen: melk centrifugeren. Tegenover romme leevere 
staat romme truchkréjge. Het laatste komt vooral op minder zindelijke 
boerderijen veel voor met hete zomerdagen als zoe.r romme zijn 
geleverd. Zo'n tööjt zoe.r romme wordt wel zelf gekèrt met et kèr-
stèèfke = karnstaafje dat uit een lange houten steel bestaat en twee 
ronde doorboorde plankjes die precies in de halsopening van de bus 
passen. Het benedenste plankje wordt aan de steel in de melk op en 
neer bewogen terwijl het bovenste in de opening wordt vastgeklemd, 
waar het de functie vervult van den deksel, den tööjtendéksel, et schéél. 
Vóór de opkomst van de melkfabrieken was men op de boerderij ook 
ingericht voor het kèrre = karnen van grotere hoeveelheden melk. Men 
had toen ene kèrmeule. Deze werd vaak door een hond in beweging 
gebracht. Als een paard in de tredmolen ging, was er sprake van ene 
rosmeule. Op boerderijen waar minder melk te verwerken viel, 
beschikte men over en kèrgemak: een karn die door middel van een 
hefboom met de hand op gang werd gehouden. Zie illustratie tegen
over pagina 25. Iedere slag was ene stoeit. Zo noemt men ook van
daag nog wel een pompbeweging bij het gierpompen ene stoeit. Bij 
het karnen iz de botter groeit zodra alle boter boven drijft. Hiermee 
hebben we tevens een verklaring van het zelfs nu nog veel gebruikte 
gezegde: de lééste stoeit makt te botter groeit. Stoei te betekent nu nog 
wel pómpe. Met de romme wille nie schèèje (scheiden), verklaarde de 
boerin dat er ondanks langdurig karnen nog steeds geen boter op de 
melk wilde zichtbaar worden. Kéés wordt er in de streek niet gemaakt, 
wel hoofdkaas of, zoals de oudere boeren zeggen, zult. 

G R A S E N H O O I 

Het voejjer voor het rund bestaat voor een groot gedeelte uit méél 
dat van de mölder wordt betrokken, van de man die de meule exploi
teert, of van den bont = et pakhöws van den èn sij bij (N.C.B.). 
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Een belangrijk onderdeel van het wintermenu vormen de mangels = 
bieten die op de akker geteeld worden. Hoofdbestanddeel van het 
rundervoedsel is echter gras of, als het gedroogd is, höj. De hooi- en 
graswinning is de wèjjerééj. Een perceel weiland is en wèj; de koe] hén 
(hebben) wèj genoech wil zeggen dat ze gras genoeg hebben. Behalve 
als mv. van weide fungeert wèjje ook wel als werkwoord en betekent 
dan grazen of laten grazen: ik wèj en besje = ik laat tegen geldelijke 
vergoeding een rund van een ander in mijn weide grazen: Mbnt wèjt 
ernééve wil zeggen: Manus heeft zijn vee gaan in de aangrenzende 
weide. Iemand wèjt slèècht als zijn vee et slèècht tuu = slecht groeit 
gedurende de weideperiode. Graslaant X wèjlaant staat tegenover böw-
laant. De groe.s is het land dat met een grasmat is bedekt en grasland 
behoudt deze aanduiding ook na het scheuren nog tot de eerste oogst 
ervan gewonnen is. Zo zijn érpel van de groe.s aardappelen die gegroeid 
zijn als eerste vrucht in gescheurd grasland. Verder verstaat men onder 
en gruu.ske een kleine zode, onder groe.ze het eten van onrijp fruit. 
Voordat het vee in de lente wordt öwtcheschöört = nd böwte gedbn 
zal men de wei afmaake = van en hèèneng 55 voorzien. Het zette = 
maken van een omheining heet hèènenge. Als materiaal worden pikker-
drööt gebruikt en pööle, welke laatste gezaagd worden uit slie.te = 
lange zware takken van de populier vooral of dunne dennestammetjes. 
Voor dergelijk gebruik is dennehout beter geschikt, als het eerst is 
gewittert = verduurzaamd door het een of meer jaren onder water te 
bewaren. Alleen slieten van dit hout worden geblekt = met ed blékmés 
van den blek = bast ontdaan. Op maat gezaagd worden de palen ver
volgens gespitst en met de staakhammer in de bodem geslagen. Het 
prikkeldraad slaat men tegen de palen vast door middel van kromme: 
tweebenige, u-vormige spijkertjes die vroeger zelf werden vervaardigd 
uit éjzerdrööt. Men deed dit op de schaavbank die behalve van enen 
bankhoök (klemhaak die de bankschroef verving) ook voorzien was 
van en aambeeltje dat de vervaardiging niet weinig vergemakkelijkte. Al 
naargelang het aantal drööj spreekt men van en twie:drötse, driedrötse 
of vie.rdrötse hèèneng. Slaphangende draden worden met en drèèjpölleke 
öngedrèèjt = gespannen. Het gereedschap dat voor het zetten van een 
omheining nodig is, wordt door oudere boeren nog wel et hèmsel 
genoemd. In den hékkeslach staat et hékke waarvan de zware boom 
draait op den hékkepöèst = zware paal die het hek draagt. Vroeger 
werden de percelen afgerasterd, naar ouderen ons vertelden, met 
horde = van teenhout gevlochten vakken die dan niet aan de palen 
werden vastgespijkerd met krammen maar gebonden met wisse = 
twijgen. 

Een wei inschoore wil zeggen: vol vee jagen. Onder verschööre ver
staat men het overbrengen van het vee van de ene weide naar de 
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andere, onder umschodre het overbrengen van de dieren van het ene 
deel van de weide naar het andere. Deze verschoore der èjge als ze 
der öwt toen = door de afrastering breken. Loslopend vee wordt 
opgesloten in de schutskbj. Het losgeld bestaat dan uit voejjergèlt 
en schutschèlt = bewaarloon. Een rund dat er een gewoonte van maakt 
om uit de weide te breken, wordt de uitbraak bemoeilijkt door en 
juk = een houten driehoek om de hals. Zijn er twee dieren die de 
perken herhaaldelijk te buiten gaan, dan tracht men de ontsnapping 
te verhinderen door ze aan elkaar vast te binden met en köppelhdwt. 
Vee dat voortdurend over sloten springt wordt gekniebaant: met de 
kop in benedenwaartse richting aan de knieën vast gebonden. Een 
paard dat alsmaar achter de koeien aandraaft en deze daardoor veel 
te onrustig maakt, krijgt een zware houten klos aan het been. Buiten 
de omheinde weide wordt vee op grasland getööjert = geteurd = met 
een touw of ketting aan een paaltje in de grond gebonden. Paal en 
ketting samen vormen enen tööjer. Toezien op vee dat vrij langs de 
wegen graast, noemt men huujje = hoeden. De opzichter die voor een 
uitwonende boer toezicht houdt op het vee in de weide is enen hort. 
Men kent in Huisseling het woord echter alleen maar van de Heikan-
ters en voelt er niet meer het woord herder in. Schrikdrbbt vindt men 
langs steeds meer percelen. Drinke kan het vee buiten bij hoge water
stand dikwijls zo uit de sloot. Ondanks de zorgen echter van et Wbtter-
schap (het Waterschap) is de stand van het grondwater vaak zo laag 
dat de boer speciale maatregelen moet nemen, willen de dieren geen 
döörst lijden. Hij kan natuurlijk een emmer nemen en ze daaruit een 
voor een wittere = drenken maar dat is wat te omslachtig. In het gebied 
waar de grondwaterstand regelmatig te wensen overlaat, zal hij en 
pomp slbbn, daaronder enen drinkbak plaatsen en regelmatig gaan 
pómpe zoals de uitdrukking luidt. Dan zal hij soms merken dat de 
pomp ajlöpt = na enige tijd haar water verliest zodat ze bij gebruik 
weer on de gang gemakt moet worden door er van boven af water 
in te gieten. De zöjger en daarin et slot zijn pomponderdelen die nogal 
aan slijtage onderhevig zijn. Een defect daaraan veroorzaakt meestal 
het afloe:pe. De buizen van een pomp zijn aan elkaar bevestigd door 
middel van schroe.vdrbbt. Deze koppeling is waterdicht doordat bij 
montage ruut èn wèèrk (vet en vezel) over de schroe.vdrbbt wordt aan
gebracht. Als een pomp ontbreekt, moet de boer gbn schéppe = de 
drinkbak met emmers slootwater vullen. Ideaal is echter een goed witter
schap: en wed dat bestaat uit een extra diepe plek in een sloot, schuin 
erin uitgegraven zodat de dieren het eventueel laag staande water 
zonder moeite kunnen benaderen. In tegenstelling tot de sloot droogt 
et witterschap niet gemakkelijk uit. Bij uitzonderlijke waternood komt 
het echter voor dat ook dit diepe wed droogvalt en dan moet de 
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boer et witterschap öwtmoddere: de modderlaag verwijderen en dur 
de wèl graave = een eind door de blootkomende zandlaag graven 
zodat het water weer kan opborrelen. Niet zelden wordt dan ene 
strie:pbbl naar boven gebracht, een weeraal die thuis wel in een 
fles met water wordt gezet want het dier heeft de naam dat het tegen 
onweer onrustig wordt: zodat het een weervoorspellende waarde zou 
hebben. 

De ene weide is beter dan de andere. Het vee heeft génne schik = 
geen plezier, in roöw wèj = ruw gras dat voor een aanzienlijk deel 
bestaat uit onkruiden als déssels, varrepölle (russen), brannéttels, smééle 
(smelen), bótterbloemme, vlèjzbloemme = koekoeksbloemen, sleutel-
bloemme = veldkers, zuurreng, bie.ze en kööjenaart (heermoes), die 
allemaal samen wel worden aangeduid als rowwechhèjt. Het beste is 
en mals chrèske: kort, jong gras dat er gèlp uitziet 56 . Wanneer het 
vee enige tijd in een wei heeft gewèjt, rakt te wèj óp. Eerst wanneer 
de weide kool is, wordt er omgeschaard. Dan zal de boer het afge-
graasde perceel onmiddellijk onderhanden nemen: koestront slichte = 
mesthopen uitspreiden en bloeite = afmaaien van achtergebleven 
onkruid dat eenmaal gemaaid tot een inferieur soort hooi verdroogt: 
ed blötsel. De grip = wöttervoor moet als deze is dichtchetrójje weer 
worden opgegraven, een bewerking die men groeppe noemt. Een ver
standige boer zal ook niet verzuime te miste = mesten. Hij zal zèèje = 
kunstmest zaaien en bij donker weer vooral ook zoejje = zoej (gier) 
in de weide brengen 57. Met de zoejpómp wordt de zoej uit de zoejput 
gepompt in de zoejtón die tegenwoordig steeds meer van zink wordt 
gemaakt, maar die tot voor kort van hout was dat op den duur 
verzblt = zacht wordt. Bij nat en warm weer is er sprake van en 
graslócht omdat men dan het gras kan huu:re groejje. 

Over het gedrag van de runderen in de weide valt maar weinig te 
zeggen. De meest verstokte burger ziet vanuit de trein hoe rustig 
het is. Een dier dat zich in de weide niet laat benaderen door de 
mens is schoöw, een ander dat zich daarentegen graag laat schóbbe = 
met de vingers strelen, wordt zeech genoemd. Als de zode week is of 
het gras na nachtvorst brekelijk, wordt er gegraasd mi féjf moelle, 
dwz. dat er dan veel gras beschadigd wordt met de hoeven. Ze ver-
trééjen et zeggen de boeren. Op zeer warme dagen is het gewörmt 
bijzonder actief. Dan vliegen de mugge, de vlie.ge, de bléjndööze (daas-
vliegen), de krómkónte (paardenvlieg, tabanus) en vooral de horzels 
(runderhorzel, oestrus bovis, hypoderma bovis). Laatstgenoemd insect 
legt eitjes op de haren van het rund. De larfjes daaruit raken in het 
lichaam van het rund en blijven daarin parasiteren tot ze volwassen 
zijn. Via een perforatie in de rughuid treden ze naar buiten. Kort 
daarvoor verraden ze hun aanwezigheid door onderhuidse verdikkingen: 
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de angelbeete. Onder enen horre (hoornaar) verstaat de boer zowel 
een mannetjesduif als een reuzenwesp (vespa crabro). Bij broeiend 
zomerweer raakt het vee soms door allerlei vliegend, gonzend en 
stekend gewormte in paniek, het steekt de staart op en begint nerveus 
heen en weer te draven door de weide: beeze 58 . 

Een gedeelte der weiden wordt in de zomer niet begraasd. In de 
höjkampe heeft het hbjgras de beste tijd van het seizoen nodig om te 
groejje X waase tot het zwör zat is, zwaar genoeg om te worden 
gemaaid. Het kan voorkomen dat een perceel hooigras in de vroege 
lente toch nog gedurende een korte tijd gewèjt wordt, al is men van 
plan het te hbjje. Van zo'n kamp zegt men dan later dat hij is gevur-
wèjt. Het mèèje en hbjje vindt in den hbjtéjt plaats. De werkzaam
heden voor de hooiwinning noemt men den hbjbddw. Deze viel vroeger 
omstreeks Sunt Jan (29 juni) maar tegenwoordig is in normale zomers 
het hooi reeds vóór die tijd geröjmt = binne = bé (bij). Van een 
weide met zwaar hooigras heet het dè ter en flink chezwat (zwade, 
snede) ups il. In gunstige seizoenen brengt het een hooiweide soms 
tot een derde schoor = oogst. Het gras van de tweede snede is dan 
den éjment = eimaat, die zowel gehooid kan worden als afgegraasd. 
De derde snede wordt de lèkéjment genoemd. Bij het hooien wensen 
de boeren en hojlócht = en vaaste lócht. Het tegengestelde is en 
knoejlócht: dan knoejt et (regent het voortdurend) zodat het hooi te 
lang ónder de voe:t is. Hooi dat nat réégent verliest aan voedings
waarde, belangrijke sappen immers trekken er dan uit in de vorm van 
seeter = bruin vocht. Mèèje doet men tegenwoordig in normale ge
vallen met et mèèjmesien dat ie:npèrts, twieipèrts of anderhalfpèrts is. 
Het gras onder de laag hangende takken van een boomgaard of op 
de helling van een dijk maait men met de zèssie X zèjs. 

Vroeger werd al het hooigras met de zeis gemaaid. Men toog dan 
in alle vroegte — vochtig gras snééjt beter - aan de arbeid. Meestal 
werd met meerdere mèèjers tegelijk gemaaid. Men werkte schuin naast 
elkaar op, zó dat de een de ander steeds een paar sneden voorbleef. 
De voorste gaf het tempo aan. De strook afgemaaid gras die de 
maaier achter zich liet, heette en gezwat 59 . Was men met het perceel 
klaar, dan lag dit on et chezwat. Twee maaiers konden in een dag 
enen halve mèèrge maaien. Bij deze prestatie bedenke men echter dat 
in die dagen het hooigras nog niet zo zwaar werd als thans: omdat 
toen de groeitijd korter was vanwege de slechte waterstaatkundige 
toestand en de zuinige bemesting. Het maaien met de zeis was een 
zwaar werk. Een onervarene zwddjbalkte = liet soms tussen twee 
sneden een dun streepje gras staan. Diep in het veld bezig ging men 
's middags niet naar huis om warm te eten. De middachköost werd 
de maaiers gebracht in enen hinkelman = een tweelingpannetje 6 0 met 
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in de ene ruimte de petöbzie — stamp, in de andere de pap. Tussen 
de maaltijden in werd de dorst gelest uit ed drinkestötje X drinkes-
kènneke. Karnemelk = mölkezöjp was toen nog een geliefde drank. 
De maaier kon zijn rug even strekken wanneer de zeis gescherpt 
moest worden. Dat was ongeveer na iedere hóndert sneden het geval. 
Dan was de zeis zo bót dat ze even moest worden aangezet = met 
de wétstreekel (met cement bekleed plankje) gestreeke. Regelmatig 
stréjke = wette verhinderde echter niet dat de snede toch nog dik 
werd. Er moest derhalve drie keer op een dag gekaart worden. Een 
zeis haare wil zegen: scherp kloppen met enen haarhammer. Luie 
knechten waren geneigd hun zeis vaker te scherpen dan strikt nodig 
was maar daar was door de boer weinig aan te doen want: haaren èn 
wétte kan niemmez beléttel Waardeloos werd de zeis waar de koekkoek 
in kwam. Deze kwam erin als ze zover uit haar stand werd gebogen 
dat de veerkracht het met een „koek-achtig" geluid begaf. Zo'n zelfde 
geluid maakte het instrument als het onder enige druk weer in de 
oorspronkelijke vorm terugsprong. Maar dan was er de rék ~~ veer
kracht uit en bij de eerste taaie snede de beste riep opnieuw de koekoek. 

Na het maaien worden de gezwaaj = zwaden met de gaavel ge-
brooke — uitgespreid. Dit gebeurt direct. Eerst na enige tijd drogen 
gaat men met de réjf = schuingesteelde handhark van hout, of ook 
wel met de gaffel het gras wèène = met de groene onderkant boven 
leggen. Is ook deze voldoende dröch dan werkt men het hooi van 
meerdere zwaden op een heuveltje, in het langs over de wei: enen 
down. Na dit döwne wordt onmiddellijk met weeroppere begonnen: 
men zet de döwne om in weerdppers = kleine hoopjes. Het hooi is 
dan nog niet helemaal droog en bij goed weer begint men dan ook 
de volgende dag direct met het öwdbrééke van de weerdppers zodat 
het hooi weer over de weide wordt uitgespreid. Wanneer het zo vol
doende gedroogd heeft (bij zonnig weer zegt de boer: et truuxht sen 
best = het droogt flink) begint men het hooi dröch te maake = de 
eindbewerking van de droogmaking toe te passen. Dwz. dat men het 
materiaal op grote heuvels gaat werken die vervolgens worden omge
zet in hog oppers. Dan heeft de boer zijn hooi on den (heggen) 
opper = umhöch = van de grónt = dröch. Nu begint het höj hööle = 
höj vdöre met de hbjkar: de lang kar die met höjpööle en höjbrééj 
(hooiborden) is uitgerust ter verhoging van de transportcapaciteit. Met 
de kar op het hooiveld aangekomen, begint men te lobje. Daarvoor 
zijn twee krachten vereist: den ópstééker, en de lobjer die iedere slok 
op de juiste plaats vastzet, zó dat op de thuisrit niet een gedeelte van 
de last öwtschét: uitschijt = begint te schuiven en op straat terecht 
komt. De lader verstaat de kunst van het wèlle = dubbel vouwen van 
slokken hooi en deze met de ronde kant naar buiten vastzetten. Hooi 
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valt onder de aanduiding höpwèerk = volumineus materiaal, en daarom 
moet de lader het op de kar voortdurend met heel zijn gewicht aan
drukken = pakke. Een voer hooi wordt opgebouwd in lööge. Over de 
laatste gaat de wizbom = laadboom die voor en achter over de lading 
heensteekt. Over deze einden wordt het kartööw geworpen waarmee 
men de vracht vastsjort door te buu:me = het touw over de laadboom 
heen aantrekken. Het gemorste hooi wordt met en réjv bé geschart = 
bij geharkt. Alvorens on te vööre = weg te rijden, zal men los han
gende plukken hooi met de rijf verwijderen van de hoge zijkanten 
van de lading. Deze wordt, zoals dat heet, gekèmt. Het deelwoord 
hoort bij kèème = kammen. De jongere generatie zegt kaame. Het 
hooi wordt geborgen op den balke = hooizolder of in den bèèrch = 
hooiberg. Men kan het echter ook on de méjt sétte. Zo'n höjméjt 
wordt gezet = opgetast niet rechtstreeks van de grond want bij op
trekkende bodem zouden de eerste lagen gaan rotten, maar op een 
basis van schulfhöwt = vrij zwaar takkenhout dat op zijn beurt weer 
over een aantal zware balke is aangebracht. Bij het losse gaat het hooi 
binnen door et höökchat, buiten door et faagevénster of bij nieuwere 
boerderijen door et hbjvénster. Op den balke wordt het hooi op de 
goede plaats gebracht door de lööjer van zostraks terwijl den ópstééker 
de functie vervult van afstééker. Hij stekt te kar af. Zodra hij met de 
gaavelsteel op de bodem van de kar klopt, is dat voor de mensen op 
de hooizolder het teken dat de kar leeg is. 

H E T P A A R D 

Het dier dat het meest met de akkerbouw van doen heeft is et pèrt. 
Boeren met meer dan een paard spreken van de péért. De benaming 
ros is nog terug te vinden in woorden als rösmeule = tredmolen voor 
paarden, rözdoek = voederzak onder de kar, röskaam en rosse X 
röskaame = de roskam gebruiken. Mogelijk schuilt de benaming ors 
nog in het toponiem den Dörskamp dat dan ontstaan zou zijn uit den 
Orskamp, zoals den Doej-akker blijkens oude akten verbasterd is uit 
den Ooiakker. Momenteel heeft het paard op de boerderij een deel 
van zijn debiet moeten afstaan aan de landbouwtrekker: den trakter 61 . 
De gemiddelde grootte van de bedrijven is echter van dien aard 
dat vele boeren aan de paarden hun voorkeur blijven geven. Tegen
over het nadeel dat het paard wél vreet als het niet werkt, staan ook 
een aantal voordelen. Zo laat de viervoeter de boer niet in de steek 
als het in het werkseizoen zo nat is dat men met geen trekkers op 
het land kan komen. Daar komt nog bij dat, al is dan een trekker 
op een boerderij aanwezig, er nog een paard nodig blijft voor het 
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verrichten van tal van typische bezigheden waar mechanische krachten 
minder voor geëigend zijn. Nu zijn de bedrijven in Huisseling zelden 
of nooit meer dan tweepaards zodat er een trekker normaal slechts 
één paard vervangt waardoor de aanschaf economisch lang niet altijd 
helemaal verantwoord is. Met dat al blijft van het paard gelden wat 
er reeds Kiliaan van zei: 'equus, caballus, animal generosum, atque 
inter quadrupedes utilissimum, multis modis humanae vitae, ingenui 
simul et corporis viribus.' 

Het woord pèrt is onzijdig, behalve in de voornaamwoordelijke 
aanduiding: hoe ist mit pèrt? Hé] hi gevölt (een veulen geworpen). 
Het dier brienselt = hinnikt en wordt, mannelijk, enen hengst, vrouwe
lijk en merrie genoemd. Het volle = veulen kan en héngstfölle zijn of 
en mérrievölle. Het wordt geroepen met de loknaam poet of poetje. 
Péérdech is het paard dat bronstig is. Men zegt echter ook wel héng-
stech. Een vertegenwoordiger van een rank ras is ene luukse X ene 
luuks. Deze is in de streek echter vrij zeldzaam. Het meest gangbare 
type wordt vertegenwoordigd door den Bels = Belg. Hoe zakelijk de 
boer ook is, slechts bij uitzondering heeft hij ene röwn = gesneden 
hengst in de kar. De meeste eigenaren zijn pèrtsminse = paardenlief
hebbers die er prijs op stellen van hun paard en volle te fökke. Het 
geldelijk profijt is daarbij maar zelden groot. Ook ervaart men dat 
de arbeidsprestatie van en draagent pèrt minder groot is en het volle = 
veulen (ww.) een riskante aangelegenheid is, waarbij het moederdier 
niet zelden door een ernstige ziekte wordt getroffen. Bovendien kunnen 
zogende merries geen lange werktijden maken. Maar de, in deze 
streek toch al zo nuchtere, boer heeft dit alles over voor een brokje 
poëzie in de zakelijke werkelijkheid van alledag. Hij fokt niet voor 
het gewin maar voor de ddrechhèjt. Immers: en pèrt mi folie iz en 
dörechhèjt (lust voor het oog). Alleen den Bels geldt voor een vól-
slaage pèrt. De rest is eigenlijk niet volwaardig. Kleine boeren vööre 
mi hitte = rijden met hitten. Het woord hit wordt ook als abstractum 
gebruikt, als maateenheid nl. bij het meten van de volwaardigheid 
van een paard. Zo is enen halven hit maar weinig mans, enen dobbelden 
hit is qua hit potig; enen drielleng is te klein voor vólslaage pèrt; te 
groot voor hit. Een Belg die nog niet helemaal is uitgegroeid en nog 
te sober in zijn vlees en spieren zit, moet nog wat öwtswie.re = 
uitdijen. 

Naar de kleur onderscheidt men met tal van benamingen: enen 
bröwne, ene zwarte, ene vos (lichtbruin) en ene koffievos die zowel 
het donkere heeft van den bröwne als het lichte van de vos. Een 
koe-pèrt is roodbont. Een wit paard heet schummel. Een wit paard 
met een kop die zwart is en blijft, is ene mórkop. Hoezeer in zijn 
jeugd ook gepènnengt, den appelschummel wordt in de loop der jaren 
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schienwit = helemaal wit. Dat het schimmelwit een betrekkelijk begrip 
is, blijkt nog uit aanduidingen als bröwne, blööwe schummel, vos-
schummel. 

De rdchsèèjer hoort niet tot het vaste stel paarden op een bedrijf. 
Het is een paard dat voor de drukste werkzaamheden zolang wordt 
bijgekocht. Als de rogge dan gezaaid is, zal de eigenaar het hulpdier 
even ópwèjje = vetweiden en mèrte = op de markt weer verkopen 
om het niet de hele winter te hoeven voeren. Wanneer het geluk hem 
gunstig is, fokt de boer zijn paarden zelf. Het moederdier en de 
dochter worden dan onderscheiden als resp. den aawe en de jonge. 
Op leeftijdsverschil berusten benamingen als enen halfjörrege, ene jör-
rege, anderhaljjörrege, twé-jörrege, dordalfjörrege, drie-jörrege, vier-
jörrege. De véjfjörrege heeft een faze bereikt die alleen de tandreken-
kundige iets zegt. Het wissele = brééke waarbij de melktanden telkens 
twee aan twee voor de pèrtstaant = vaste tanden plaatsmaken, geeft 
vooral de eerste jaren duidelijke aanwijzingen voor de leeftijdsbepa
lingen. Het veulen beëindigt zijn status met zés fölletaant = melk
tanden. Deze zitten in de onderkaak. De twee middelste maken als 
het dier ongeveer 2Vi jaar oud is, plaats voor de urste pèrtstaant. Een 
jaar later wisselt het jonge paard opnieuw, weer een jaar later nog 
een keer. Het is dan bij benadering AVi jaar oud. Deze eerste zes 
vaste tanden in de onderkaak zijn aanvankelijk hooi = hol en al 
groeiend komen ze wederom twee aan twee in aanraking met de tanden 
in de bovenkaak. Wanneer de zes ondertanden contact met de 'boven-
buren' hebben, is het paard vijf jaar. De opstaande wanden om de 
kroonholten van de ondertanden worden echter door bovengenoemde 
aanraking afgesleten. Het paard krijgt zodoende de ondertanden vól. 
Mi te zés jöör heeft het de middelste twee vól,mi te zeuve jöör de 
volgende twee, mitte aacht jöör alle zes. Daarmee heeft het zijn 
hoogtepunt bereikt en wordt het aftans 62. 

De huid van het paard is het vel. Dit is zeer gevoelig en wordt 
in knellend tuig gemakkelijk beschadigd door wrijving. Men zegt dan 
dat het paard zen èjge dodwt. Ter genezing behandelt men zo'n door-
geduwde plek met koud water. Voorkomen is echter beter. Daarom 
schuift men om de trektouwen wel een beschermende huls die vroeger 
gemaakt was van flierhöwt en schèèj genoemd werd. De höör worden 
bij hevig zwie:te vochtig. Vandaar de uitdrukking et pèrt is nat wan
neer het danig bezweet is. Zodra bezwete delen van het paard elkaar 
raken, ontstaat er een wit schuim. Het dier nadert dan ook het eind 
van zijn krachten als et schöjm er ópstö. Aan de huid kan men ook 
goed zien of het schibbelt = beeft. De lange haren in de nek zijn 
de mööne waarin zich vaak onontknoopbare vlechten bevinden: de 
héksevlèchte. De lange hoefharen zijn de viltlökke. Onder ópmaake 
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verstaat men het met raffia opvlechten van de lange staart- en manen-
haren. Den bles is behalve de lange strook wit midden over het voor
hoofd ook wel het toefje haar dat van tussen de oren over de vurköp 
naar beneden valt. 

Léjf kan buik betekenen, ingewanden of ook wel middenhand. Voor
hand correspondeert met vurpèrt, achterhand met achterpèrt. Boven
dien duidt men nog het bovendeel apart aan met de benaming 
bóvvepèrt. Voor-, midden- en achterhand moeten goed op elkaar zijn 
aangesloten, met elkaar in overeenstemming zijn. Een paard met een 
te grote middenhand is te lang van léjf. Als genoemde drie delen goed 
met elkaar harmoniëren, wordt dit uitgedrukt met termen als moe:), 
kort, gesloote, geléjnt, getrókke, sórtech. Als heup en lééste rip niet 
goed op elkaar aansluiten, wordt ed bóvvepèrt ontsierd door milt-
köwle. Het adagium is dan ook: kort. De rug moet maar amper 
plaats bieden voor het zadel en bij goede fysieke verhoudingen stbn 
de ribbe rónt. Immers als een paard rèèchte ribbe heeft, is het meestal 
ook lang van léjf. Een groot en slecht gesloten paard is en kaast fan 
en pèrt of ook wel enen hooien bonk. Zo een is schööjlek in et foejjer. 
Een stukkech paard is fors gebouwd. Is het niet fors genoeg, dan is 
het te lócht, heeft het te wèjnech massa. Van vurre mag een paard 
niet te smööl zijn want dan is het in het borsttuig al gauw te min. 
Een paard is ónthupt als de ene heup hoger is dan de andere. Den 
hogge ruch is een tèèjke dat het dier in zijn prille jeugd te hard heeft 
moeten wérke. Ook ene zbolruch is en gebrek. Weinig massa ver
toont en licht pèrt, veel en zwoor pèrt. Verder hanteert men vaak bij 
de beoordeling het onderscheid grof en féjn. Het gaat hierbij om een 
grotere of kleinere grofheid van de biem. Deze hangt af van het grof 
of fijn zijn van de botte = beenderen van de poten. Net als bij 
het rund gebruikt men ook bij het paard zelden of nooit de benaming 
poe.te = poten. Men zegt dus: en pèrt mi choej biem. Deze zijn goed 
als ze grof zijn en verder de goede stand vertonen. 

Frans stöön wil zeggen met de hoeven naar buiten staan, ene toem-
trééjer staat op naar binnen gedraaide hoeven. Een paard staat éng 
of röjm als de benen te dicht opeen of te ver uit elkaar staan. Kreupel 
is het tegengestelde van vlot. Men kan een paard met opzet kreupel 
maken: kreupel zette. Dan heeft het geen vlotte gang meer, het is ene 
stölper. De sloffer = slèèjper sloft = slèpt: is een dier dè se nie 
ópfét = dat onder het gaan de hoeven niet hoog genoeg opneemt. 
Een paard dat zen èjge vêngt, is ene stréjker. het vangt zichzelf door 
onder het gaan met de achterhoeven de voorhoeven te raken = 
strêjke = klikhoeven. Blbbjere = mèèje wil zeggen: de hoeven tijdens 
de gang naar buiten zwaaien. Loe:pe en gbön worden dikwijls door 
elkaar gebruikt: de paarden gön = loe.pe in de Daalder = grazen 
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in de Daalden. Bij de péêrdemónstereng waar de gang van het paard 
door deskundigen wordt beoordeeld, spreekt men nooit van loe:pe 
doch uitsluitend van gbön. Er is nog een geval waarin loe.pe niet 
verwisseld kan worden voor göön, dan nl. als loeipe de bijbetekenis 
heeft van holle. Zo zegt men: hé] is wizzen holle, héj is wizze loe:pe = 
hij (het paard of de voerman met het paard) is óp hol geslaage. Een 
paard dat er vaak tussen öwt tuu = tussen öwt nèèjt = tussen öwt 
péért (van péére = slaan) staat niet hoog aangeschreven: et iz enen 
höllegen bonk. Wat men op een boerderij nodig heeft is en zeech 
(< zedig) pèrt. Een zodanig dier is 'mak in en bij alles' en staat tegen
over ene schoowe mietter die, van nature schrikèèchtech, er bij de 
kleinste onregelmatigheid vandoor kan gaan. Is een dier zo, dan draagt 
het aan het halster schérlappe = oogkleppen. Meestal is er de boer 
zelf schuld aan als het paard óp hol slö, of bij iets zwaardere lasten 
niet wil trékke. Het resultaat van zijn ontactisch en ondeskundig 
optreden is dan veelal en bedörve pèrt. Er zijn verschillende manieren 
van gaan bij een paard. Stappe = stapvoets gaan, en als het paard 
dit vlot kan, is het rap in de stap. Een zodanig rap dier kan nog 
kreupel zijn in den draf of bij het draave of bij het gallepeere. In galop 
gaat het paard óp ene vierklèts. Een sukkeldrafje is en schökske. 

Bijzonder kwetsbaar zijn de bie:n van een paard. Het kan mi te 
bie:n in de pikdrbbt raoke en als dan de wonden diep zijn, is het in 
de meeste gevallen verloren. De watse = wonden worden wel behan
deld met schopsèjk. Een paard dat verkaawe X verkawt is kan be-
vange worden = stijf worden, zodat het amper meer kan gaan. 
Veulens krijgen dikwijls et lijwbtter = gewrichtsziekte met vaak dode
lijke afloop. Een vlotte gang van zaken wordt ook belemmerd door 
et möwke = een vochtgezwel bij de achterknie. Paarden met een 
gevaarlijk karakter slön = slaan met de achterbiem = trappen achter
uit. Dit slbbn {schuppe = met de vurbie.n naar voren trappen) is voor 
het paard nadelig als het in de stal tegen harde voorwerpen trapt. 
Dan kunnen vochtgezwellen ontstaan aan de achterkant van het spróng-
gevricht. De boer spreekt dan van dikke hakke. Het paard dat op de 
voorbenen een vochtgezwel heeft ten gevolge van het liggen op de 
hoefijzers, heeft ene legger. Een bepaald soort vochtgezwellen op of 
omtrent et sprónggevricht worden galle of bdlspaaj genoemd. Bij hart-
spat is er geen sprake van vocht maar van een becnverdikking. Been-
woekeringen op de péjp = voorheen tussen knie en koe:t (koot), 
heten schöffelkes. Een paard stö oover koe:t als het zich verzwikt 
heeft. Een huidontsteking die nabij de koot pleegt te ontstaan is de 
mok. Geheel natuurlijk en onschuldig zijn de knobbels aan de binnen
kant van de voorbenen en achterbenen, resp. de zwilvratte boven aan 
het been, de spoore onder aan het been tussen de viltlokke. De alge-
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mene overtuiging is dat een paard met goede sporen ook goede hoeven 
heeft. Een paard dat zijn hoevve op moet lichten, wordt wel aange
sproken met foetl Het hellende voorvlak van den hoef is de toe:n = 
toon, de meer rechtstandige zijvlakken zijn de véérze = verzenen. De 
platte onderkant is de zool, met een verhoging er midden door heen 
in de vorm van een pijlpunt: de strooi. Door de smit laat de boer de 
strooi véége = schoon maken of zonodig schelle = schillen, een ver
zorging die rdtströöl kan voorkomen. Smitte wil zeggen: met het paard 
naar de smid gaan voor de hoefverzorging. De smid zal het dier van 
tijd tot tijd beslöön, eventueel vierkant = met vier hoefijzers. Bij 
een paard dat zijn éjzers = hoevéjzers scheef afloopt, zal men de 
hoefijzers verlégge = verwisselen. Bij zijn eerste beslach kreeg het 
jonge paard vroeger van de smid en kröske op de hoef gebrand. Als 
de wegen in de winter glad zijn, blijft ed boerrepèrt op stal, zulks 
in tegenstelling tot het voermanspèrt dat wordt schèèrp chezét: spitse 
of stompe schroe.ve in de ijzers krijgt gedraaid. De ijzers zitten in 
de hoef vast met zachte spijkers = hoefnaagels. Worden deze er on
deskundig ingeslagen zodat het paard kreupel komt te stöön dan 
spreekt men van en vernaagelt pèrt. De min of meer ruwe rand tussen 
de onbehaarde hoef en het behaard been is de kroe:n. 

Al heeft het paard benen en geen poten, het hoofd noemt men toch 
de kop. Een goed vurig paard helt te kop umhöch. Bij diverse ziektes 
staan de oe:ge droe.zelech = troebel. Een paard op zijn qui vive li 
(legt) te örre in zene nèk. Aangespannen heeft het en gebit = bit in 
de moei. Meestal echter noemt men de muil den bek. Hart jan bèk 
wil zeggen dat het paard gemakkelijk weerstand kan bieden aan de 
dwang van het bit. Bij 'geestelijk' verzet spreekt men van stéch = 
koppig, bij onstuimigheid van vrie:t, bij dartelheid van wélderech, bij 
het ontbreken van psychische en fysieke gebrééke van érlek. Een érlek 
pèrt, zegt de boer, hi gén streeke vèèl = vertoont geen kuren. Een 
intelligent paard kan léézen èn schréjve. Een goedzak die dus het 
tegendeel is van vrie:t en schöbw gelooft het wel. Zijn gang is non
chalant: hij kldst en daaraan herkent men reeds van verre de hebbes. 

De meest bekende ziekte is misschien wel de Sóndachssiekte, al komt 
deze betrekkelijk weinig voor. In bedompte stallen worden er hard
werkende paarden wel door overvallen als ze eens enen dach stil 
ston = een dag niet werken. Zwie:te en stéjvechhèjt zijn typische 
kenmerken. Bij keliek moest men vroeger blddw léjnde = blauw linnen 
braane = verbranden of (om het iets anders te zeggen) tödde stooke = 
vodden verbranden. Zó dat de roe:k door het zieke dier via de neus-
chaater moest worden opgesnoven. Het blies dan de ziekte mèt de 
prikkelende rook weer ui t 6 3 . Ook stopte men met hetzelfde doel 
kèlderzeuch = pissebedden in de neus. De vart ontstaat als het dier 
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op de schööwer last krijgt van zwéére = fistels met metérrie = etter. 
Wanneer het astmatisch is, higget et on den öjjem, dan is het dèmpech, 
kernaat (< cornage). Binnen een bepaalde tijd haalt het dan te vaak 
adem, het makt teveul slééch. Den droes werd bestreden met wöz-
zeme = wazemen. Dan moest de wözzem van gekókte garst worden 
opgesnoven. 

Bij den héngstenboe.r wordt de péérdege ( = héngstege) merrie 
gedekt. Om de kans op drachtigheid te vergroten werd vroeger het 
paard eerst gelööte = met de vlim adergelaten. Want hoe minder et 
ha bê te zette = hoe zwakker het was, zo meende men, hoe groter 
kans op bevruchting. Om bij een bruin paard met meer kans en 
vösfölle te fokken, lette men er vroeger op dat het paard niet alleen 
door ene vöshéngst werd besprongen, maar ook dat deze het bruine 
paard dekte onmiddellijk nadat hij en vöspèrt had besprongen 64. Als 
de merrie direct na dekking zèkte = urineerde, had de boer een merrie
veulen te verwachten. Bovendien waar et choe.t chetroffe als de merrie 
tijdens de dekking de römme lie.t loe:pe = de melk liet stromen. Dit 
immers was een teken dat de dekking op het gunstigst moment van 
de bronst plaats had. Eenmaal gedekt en behaawe = drachtig ge
worden, draacht een merrie élf mont. Van een draagent pèrt kan de 
eigenaar de urine leveren aan een industrie in Oss tegen een nu eens 
hogere dan weer lagere literprijs. De term daarvoor luidt pèrtsèjk 
leevere. Bij drachtigheid betaalt de boer behalve het dékchèlt ook nog 
een völlegèlt aan de exploitant van de hengstenstal. De merrie zal 
niet lang meer waachte als ze waz on de ööjer hi (heeft) = vetkaarsjes 
aan de tepels heeft zitten. Ze kan dan iedderen dach fölle. Het heen 
en weer bewegen met de benen door het liggende paard bij het veulen 
wordt roome genoemd. Bij onoplettendheid kan het veulen na de 
geboorte in den ham = nageboorte blijven steken en stikken. Het 
veulen komt ter wereld met een bloederig, beschuitvormig koekje = 
et plèèske in de bek 65. Den ham werd vroeger algemeen in een boom 
gehangen waar paard en veulen regelmatig onderdoor moesten. Dan 
kreeg men een tierrech levendig veulen dat de kop fier omhoog zou 
dragen. Soms wil een merrie na de geboorte et fölle nie lééje ( = zogen). 
De eerste uitwerpselen van het veulen zijn et pèk. Na enige tijd als 
het veulen wat meer weerstand heeft, wordt het de start afchedbn = 
gekoeppeert. Zodra het de moedermelk = et sdch niet meer van 
node heeft, wordt het veulen van et pèrt chezét = gespeend. Onmid
dellijk daarna werd het moederdier vroeger met modder ingewreven 
op de rug. De eerste dagen werd dan de pèrtsrèmme met de hand 
gemolken om het droogzetten niet al te abrupt te doen geschieden. 
De laatste keer dat men het paard aldus molk moest men de melk 
óp en hie:te vuurschup ópfange. Paardemelk is zuu.t en ze gold eertijds 
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als een goed middel om sproe.tels = sproeten te verwijderen. Onmid
dellijk nadat de boer en volle hi gevange, wordt het fokresultaat goed 
bekeken. Een normaal gebouwd, gezond veulen is en netuurlek fölle. 
Wie pech heeft 'vangt' en kooj volle, enen tot, en slappen ding. Een 
gezond, speels veulen is en hellen ding. 

D E A K K E R B E W E R K I N G 

Mede ten gevolge van een betere waterbeheersing beginnen tegen
woordig de werkzaamheden op de akker vroeger in het voorjaar dan 
een mensenleeftijd geleden. De eerste bezigheden bestaan in hoofd
zaak uit böówe = ploegen, miste = mesten, zèèje = zaaien en éjge X 
egge. Zijn ze achter de rug dan is ter de zèèj in. 

Gedachtig het gezegde 'die niet mest die mist!' beginnen sommigen 
al in het najaar = sèrfs te miste. Dat is dan het brénge waar in het 
hoogseizoen het hbble = oogsten tegenover staat. Onder miste ver
staat men normaal niet het kunstmist sèèje waar de boer eigenlijk het 
hele jaar door mee bezig is. Enkele van de bekendste kunstmeststoffen 
zijn kalk, kalkammón, kalksalpieiter, slèkkemist = slèkkeméél, stik
stof, suupper, kaalie, fösfaatammón. Een nieuwe meststof die in de 
streek eerst sinds enkele jaren wordt gebruikt, is een afvalstof van 
de suikerfabrieken die schöjméért wordt genoemd. Als men in de 
herfst of in de lente echter van miste rept, wordt daarmee bedoeld 
het verwerken van de stalmest. Deze ligt op de missie = mesthoop 
opgeslagen. Het vervoeren van deze mest naar de akkers geschiedt per 
korte kar die dan mistkar heet. Men spreekt van mist rééje of mist 
fööre. Met zijn voer op het laant aangekomen, trekt de boer met de 
misthöök = kromgebogen, langgesteelde riek mest van de kar tot er 
een hoopje op de grond ligt. Dan rijdt hij de kar iets verder en trekt 
er opnieuw een hoopje vanaf, en gaat zo door tot de vracht is gelost. 
Onder mizd brééke verstaat men verder het uitbreken van de mest-
hoopjes over de akkers. Bij het ploegen wordt et mist óndergeboml 
Voorzover niet enen af schoepper = een schaarvormig schepje dat 
voor het ploegmes uitgaat, mist inli = mest in de voor legt, volgt 
enen mistinlégger de ploeg op de voet en werkt de mest vlak langs 
de voor er met een riek in. Het gebruik van béér —= papmcst is slechts 
incidenteel. Deze 'Vlaemschen genoffel' is derhalve van even weinig 
belang als de aase (de as) die vroeger, toen iedereen nog zijn eigen 
houtoven had, een belangrijker meststof schijnt te zijn geweest. Van 
groter betekenis is de zoef = gier maar deze wordt bijvoorkeur over de 
weilanden uitgereden. 

Welke percelen gemest moeten worden en waarmee, was tot voor 
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kort een vraag die de zoon leerde beantwoorden van zijn vader. De 
bemesting werd bepaald door de vruchtopvolging. Zo krijgt men bv. 
na èrte bijzonder vèt laant. Tegenwoordig weet de boer echter van 
de kónzelènt of diens assestènt dat ook het zgn. vette land nog wel 
het een en ander tekort kan komen. Dan houdt de wijsheid van groot
vader op en komt Waageninge aan bod. Den inzjeneur is een man die 
vertrouwen wekt, vooral bij de zoon. Deze zal er vroeg of laat bij 
zijn vader op aandringen om van de diverse percelen de grónt te lobten 
ónderzuu.ke. Men moet dan een zgn. gróntmónster laten steken. Dat 
wordt in en labretoorejem door mensen die behoorlijk wat van schei
kunde weten onderzocht en na verloop van tijd krijgt de boer en pepie.r 
thuis waarop precies staat wat de grond tekort komt, wat er dus voor 
mest op dient te worden gebracht. 

Bij het böowe is het den bööwméster die de ploegstaart hanteert. 
Omdat klompen ènlööje = aarde aannemen loopt hij op bööw-
schoe.n = ploegschoenen die bovendien van boven goed gesloten zijn, 
zodat er geen éért = aarde in kan vallen zoals bij de veel ruimere 
klompen wel het geval is. Om zijn bóksepéjpe niet met klei te be
smeuren draagt hij bénkappe = kemasse (vgl. het Dts. Gamasche = 
slobkous). Deze zijn van léér, en worden ook veel door veehandelaren 
op de markt gedragen. 

Van de ploeg brengt et köwter de verticale snede in de bodem aan, 
et schoor snijdt de omver te werpen strook los van de ondergrond en 
et riester zorgt voor de omstulping. Bij het böowe van groe.s = scheure 
wordt het kouter door een rond, draaiend mes = en schéjf vervangen. 
Hierbij wordt niet gemest. Men deed dat vroeger ook niet bij het 
zómmervoore = braakliggend land herhaaldelijk blijven ploegen tot 
in augustus, zonder egge want de klöwter moesten féjnbruujje. In die 
maand was dan de akker na vijf, zes maal ploegen rijp voor het 
inzaaien van kölzbot. 

In de kölzoötstóppel ging het derde jaar de wèjt die in het vierde 
gevolgd werd door de roch die tevens als dekvrucht diende van zijn 
opvolger de klévver welke in het vijfde werd geoogst. Dit inmiddels 
allang verouderde systeem van vruchtwisseling werd dan afgesloten 
met een haveroogst. In al die zes jaar werd maar eenmaal gemest en 
wel bij het koolzaad of de tarwe 66 . 

In de Middeleeuwen was juni de 'braecmaent', de maand dus van 
het 'zomervoren'. De term brööke komt ook vandaag nog in het Huisse-
lings voor maar is in zijn betekenis beperkt tot stoppelschillen: het 
oppervlakkig omploegen van de zomerstoppel in de maanden augustus 
en september. Men zal echter regelmatig die.b böowe, o.a. bij het 
vèrreg böowe = ploegen om de akker zaairijp te maken. Al naargelang 
de vrucht ploegt men dan diepper of ondiepper. Zo kan een stuk land 
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dat on de zotfoor li (ligt) nu eens dieper geploegd zijn, bv. voor een 
tarweteelt, dan weer ondieper, bv. voor een gewas haver dat maar 
een zeer oppervlakkige voor nodig heeft. Men spreekt dan ook wel 
van en haavervoor als men een zeer ondiepe zaadvoor op het oog 
heeft. De diepste voor wordt geploegd bij het óndergrónde. Dan worden 
met het oog vooral op een structuurverbetering ook de lagere lagen 
naar boven gewerkt. Bij normaal ploegen ontstaat de diepste voor in 
het najaar. In dat seizoen wordt de akker aan de wintervoor gelegd, 
een zeer diepe voor waardoor het land in de winter behoorlijk kan 
öwtfrie.ze. 

Als men het bowlaant steeds op dezelfde manier zou böbwe, dreigde 
het gevaar dat de grond op den duur in een bepaalde richting te ver 
zou worden verplaatst. Daarom zorgt men ervoor dat afwisselend in 
een linkse en een rechtse richting wordt geploegd. Het wegploegen 
wordt gevolgd door een terugploegen, het avbdöwe door een óbbbbwe. 
Om de beide werkwijzen duidelijk te kunnen onderscheiden, is enig 
inzicht in de ploegtechniek — en bij de gewone 'burger' ontbreekt 
daaraan dikwijls zo goed als alles - onontbeerlijk. Vroeger was enen 
akker veel smaller dan tegenwoordig. Op zijn hoogst was hij tien 
trééj brie:t. Alnaar gelang het perceel kon de lengte variëren. Hoe 
smaller de akkers, hoe groter het aantal voren op een stuk bouw
grond. Immers: enen akker is een strook teelaarde tussen twee open 
voren of aan weerszijden van een open voor, dat hangt nl. af van het 
feit of men avböowt danwei óbbdöwt. Als er vandaag op een stuk 
land minder, dus breder akkers liggen dan voorheen komt dit omdat 
de waterbeheersing sinds de Maaskanalisatie de afwöttering gemakke
lijker heeft gemaakt. Het aantal open voren waartussen of waaromheen 
de akkers steeds zijn gelegen en waardoor het overtollige water pleegt 
te worden afgevoerd, kan nu ook gevoeglijk kleiner zijn. Het streven 
daarnaar is dan ook algemeen, temeer omdat men met de dikwijls 
grote en zware landbouwmachines van iedere open voor last onder
vindt. 

Wat de lengte van de akkers betreft, merken we nog op dat som
mige percelen zo lang zijn dat het bezwaarlijk wordt zulke lange akkers 
in één ruk om te ploegen. Men verdeelt dan zo'n eenheid in twee of 
drie achter elkaar liggende stukken. Met het gevolg dat dan de lange 
akkers telkens in twee of drie korte akkers gescheiden worden. Een 
groter perceel dat aldus in kleinere percelen wordt gelegd, krijgt hier
mee twee of drie groepen korte, achterelkaar gelegen akkers. Elk van 
deze groepen vormt en gewent. Bij nadere aanduiding spreekt men 
van et urste, twédde of derde gewent. Een naamgeving die kennelijk be
rust op de omstandigheid dat de ploeger niet meer als vroeger de hele 
lengte in eens ten einde moet ploegen. Halverwege reeds of al op 
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een derde kan hij wèène = de paarden voor de ploeg keren 67. 
In de strikte zin van het woord ontstaat en voor door de uitsnijding 

van de ploeg in de aarde. Een voor is de snede of geul door het ploeg-
mes gemaakt, maar bij uitbreiding ook wel iedere strook aarde die 
door de ploeg wordt los gesneden, opgetild en met de onderkant naar 
boven opzij gekanteld. En eventueel ook nog wel de strook aarde die 
door de ploeg nog juist niet werd aangeraakt maar die bij een volgende 
ronde zal worden los gesneden en weggewerkt. Ploegt men met twee 
paarden, dan gaat het ene in de voor = door de vers geploegde geul, 
het ander óp te voor = vlak naast de geul boven over het strookje 
nog onberoerde grond dat de volgende ronde zal worden omgewenteld. 
Een voor die eventueel nog lang na het ploegen met de schop ge
graven kan worden en die extra diep is omdat ze bij wateroverlast het 
teveel moet afvoeren, is de wöttervoor. Deze vindt men trouwens ook 
wel in weiland. Beperken we ons echter tot de akker. 

De eerste voor die een boer ploegt is den önslach. Voor het ön-
slbön dient hij echter te weten of hij zal gaan avbööwe of óbbööwe = 
uiteenploegen of tehoopploegen. Bij afploegen van een akker begint 
men de oude grensvoren uiterst links en rechts dicht te ploegen. Dat 
gebeurt bij de eerste ronde, bij de aanslag dus op de uiterst rechtse helft 
van de akker heen, op de uiterst linkse terug. (Zie Afb. XIV, 1 en 2). 
Dan is ed begin gemakt en men kan de akker regelmatig verder 
ploegen tot en met de één na laatste ronde (25 en 26). Bij de laatste 
omgang (27 en 28) ontstaat uit de twee laatste voren die niet meer 
worden dicht geploegd door een volgende, de diepe middelvoor. Deze 
laatste rondgang ploegen noemt men de voor öwdbööwe. De middel
voor ligt precies over het midden van de afgeploegde akker. Zowel 
bij het heengaan als terugkeren is de aarde telkens naar rechts ge
wenteld, dus weg van de middelvoor. Hiermee is de akker echter nog 
niet um. Aan het begin en einde van de akker waar de boer bij 
iedere rondgang moet wèène = de paarden keren, is een dwarsstrook 
onbeploegd gebleven: et jörk 68 en deze vörke (x en y) worden eerst 
geboöwt = omgeploegd als alle aangrenzende akkers op de normale 
manier geploegd zijn. Dan vormen de verschillende trappeleinden van 
de naast elkaar liggende akkers samen een weliswaar smalle maar 
toch behoorlijk lange strook die als apart akkertje tenslotte nog op 
normale manier geploegd kan worden. Ze ligt dwars op de lengte
richting van de gewone akkers. Natuurlijk ontstaan er ook op de 
vörke weer trappeleinden. Deze zijn echter te klein om met de ploeg 
behandeld te kunnen worden. Men noemt ze hoekke en deze worden 
met de schop bewerkt. Onder de hoekke spbbje verstaat men het 
aanbrengen van de finishing touch. 

Ploegt men dezelfde akker een volgend seizoen opnieuw, dan zal 
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men hem niet avboowe maar óbbdowe. Bij dit tehoopploegen begint 
men met de aanslag (Zie Afb. XV, 1 en 2) precies in het midden 
te leggen. De oude diepe middelvoor van de vorige keer wordt dan 
de eerste ronde de beste weer dichtgestort. Voor het grootste gedeelte 
al bij het heengaan (1), bij het terugkeren komt er nog een extra laag 
overheen. Bij de volgende omgangen (van 3-4 tot en met 25-26) 
wordt al de aarde die het vorige seizoen verplaatst werd in een richting 
van de middelvoor af weer dichter naar deze toe gewerkt. De laatste 

Fig. 16. Het afbouwen van een gerende akker. 

191 



omgang levert twee open voren op die nu niet tot één diepe in het 
midden samenvallen maar elk voor zich een iets minder diepe grens-
voor vormen (27 en 28) uiterst links en rechts langs de akker. Als 
alle akkers zijn behandeld, worden tenslotte ook hier de beide vörke 
volgens hetzelfde systeem omgeploegd. . 

Iets meer aandacht vereist het ploegwerk op akkers die niet precies 
recht zijn, die bv. aan het begin veel breder zijn dan aan het eind. 
Zo'n akker is ene wèènakker 69 omdat hij went = wendt = spits toe-

Fig. 17. Het opbouwen van een gerende akker. 
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loopt. In deze intransitieve betekenis is het woord wèène eventueel te 
vervangen voor gie.re = geren, spits toelopen. Gaat men zo'n gerende 
akker afploegen, dan begint men met de aanslag die voor het afploegen 
normaal is (Afb. XVI, 1 en 2). Ook de volgende ronden hebben een 
gewoon verloop totdat de ploeger op het smalle einde het punt bereikt 
waar het ongeploegde deel van de akker nog slechts vier voorbreedten 
meet. Op Afb. XVI is dit punt bereikt na ronde 15-16. Van dat 
moment af ploegt den boowméster met iedere omgang kortere voren. 
Hij laat de ploeg, al is de akker nog lang niet ten einde geploegd, 
schuin uit de voor lopen en went = keert met de paarden ter plaatse. 
Dit ploegen van steeds kortere voren noemt men wèène = gie.re. 
Op Afb. XXII zijn dit de voren van 17 tot en met 24. Het stuk van 
de akker dat dan nog geploegd moet worden, is dan overal precies 
vier voren breed en kan verder normaal worden afgeploegd. Deze 
methode van avboöwe noemt men vie.rvórreg boówe. 

Een spitse akker wordt bij het opploegen als volgt behandeld. De 
aanslag wordt in het midden gelegd, hij loopt van het midden van 
de brede zijde naar het midden van de smalle zijde (Afb. XVII, 
1 en 2). Deze eerste twee voren zijn voorlopig de enige met een 
normaal verloop. Onmiddellijk daarna begint de ploeger te wèène = 
korter voren te ploegen tot het punt bereikt wordt, waar de beide 
delen van de akker die nog geploegd moeten worden even groot zijn. 
Op Afb. XVII is dit punt bereikt na de ronde 9-10. Daarna kan 
de akker gewoon worden afgemaakt. 

Het ploegwerk op een perceel voltooien noemt men gedbn maake. 
Vroeger werd van den boowméster gevergd dat hij nètjez bööwde. Dat 
hield o.a. in dat hij rèèchte vórre ploegde. Slordig ploegen is knoejje, 
wie slordig ploegt, is ene knoejjer = ene knoejkloe:t. Vooral de mid
delvoor moest er nètjez bé ligge. Ook moest er nauwkeurig op gelet 
worden dat de akker er met zijn twee gelijke helften = zééje om de 
middelvoor gléks = gbblech = vlak uitzag. Een lécht = laagte (ook 
wel ene zak, ene zonk of en slink genaamd) wordt bij hoog water 
gemakkelijk overstroomd en deze werd vroeger met en uu-.zbort 
geledigd: een grote houten schep die aan een driepoot hing. Om een 
voor watervrij te maken trok men zo'n houten, bordvormige schep 
door de voor. Bij de betere waterbeheersing van thans is het niet 
meer zo erg, als een akker een beetje hult èn bult is. Bovendien gunt 
zich de moderne en gehaaste boer de tijd niet meer voor een fraaie 
prestatie. Tegenover zijn vader zal hij zich verdedigen met het adagium 
röow mar goe.tl 

Het egge X éjge heeft veelal een tweeledig doel: onkruidbestrijding 
en fijnwrijven van kluiten. Diepwortelend onkruid wordt losgewerkt 
met de zware pöönéch die met extra lange tanden is uitgerust. Land 
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met bijzonder veel bocht = onkruid (vooral pöön = kweekgras maakt 
het de akkerbouwer lastig) is vöwl, men moet het öwtégge. Onder het 
onkruideggen moet de egger de éch van tijd tot tijd oplichten, om het 
verzamelde onkruid kwijt te worden. Een akker waar het onkruid 
zo goed als uit verwijderd is, is Moor. Onder körtmaake verstaat men: 
eggen om de kluiten fijn te wrijven. Dit heeft soms heel wat voeten 
in de aarde. Vooral als het land tèèj is: wanneer de klöwter of 
bónke = grote kluiten moeilijk stuk gaan. Men wisselt daarbij het 
in et langz egge nogal eens af met het dwarzégge. Een enkele maal 
gaat men ook wel schriks = schuin over de akker. Slèèjpe wil zeggen: 
de eecht = eggen op de kop gebruiken, dus met de stompe bovenkant 
naar beneden. Bij hoeppele wordt een ijzeren karhoepel bij wijze van 
eg over de akker gesleept. Onder in-égge of inmaake wordt verstaan: 
het ondereggen van zaad. Een keer extra met de eg rondgaan om de 
middelvoor tot besluit behoorlijk af te werken, noemt men de voor 
ópstréjke. 

Zèèje doet men thans meestal machinaal. Kunstmest wordt gezèèjt 
of geströöjt met de kunstmistsèèjer = kunstmistströöjer, graan uit
sluitend gezèèjt met et sèèjmesien. Behalve pitte (bieten) zèèje zegt 
men ook wel pitte légge, een uitdrukking die teruggaat op de nog 
niet zo heel lang verouderde methode, om het bietenzaad met de 
hand in oppervlakkige kuiltjes te leggen. Zwaardere gewassen als mèjs 
= maïs zal men zette; érpel bij voorkeur poote, met de schup of 
met de pin zoals tot voor kort, met de vórretrékker zoals thans ge
bruikelijk is. Als een bepaald gewas voor een akker nieuw was, moest 
de laatste geënt worden = bezaaid met aarde van een perceel waarop 
het gewas reeds was geteeld en dat daardoor van de benodigde groei-
bacteriën was voorzien. Vroeger zaaide men algemeen mi te haant: 
granen mi te vól haant, fijnere zaden tusse döjm èn vinger. Vóór de 
boer met het zaaien begon, maakte hij en kröws. Het zotkórre = zaai-
graan voerde hij onder het zaaien met zich mee in de slip van teen 
zwaarlinnen voorschoot: de zèèjschölk. Een tijd is het gewoonte geweest 
het zaaigoed te zuiveren met fietrejoed = jietrejoede 70. De moderne 
term voor ontsmetten van zaaigoed luidt ontsmette. Een tot voor kort 
nieuwe maar inmiddels alweer niet meer gangbare term voor ont
smetten was zés-sés-sésse, naar het ontsmettingsmiddel zés-sés-sés, zo 
genoemd vanwege de getallen 666 uit de scheikundige formule van 
het middel: hexiclan. Om na het uitzaaien vogelvraat te voorkomen 
werd het zaad wel met een vies smakend middel, mörkiet, behandeld. 
Vandaar het ww. mórkiette. Een bekend bestanddeel van vele andere 
middelen is kwik. Onder zbot wordt normaal fijn zaad verstaan: kool
zaad, klaver. Bij het kaartspel betekent zoor inzet. Wie bij het spel 
zijn inzet verloren heeft zit óp swart sööt. Het zaad dat de boer tegen-
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woordig betrekt van de handelaar is vaak gekeurt door de Nak = 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor landbouwzaden en aard-
appelpootgoed. Goed zaad is tegenwoordig rizzestènt (resistent) — 
bestèndech = bestand tegen bepaalde ziekten. 

D E G E W A S S E N E N H U N G R O E I T I J D 

Het korre moest gezaaid worden mi waasende möön. Het winterkórre 
moest er voor Sint Victor inzéjn 71. Tijdens de springdaach (drie dagen 
voor en drie dagen na Allerhéllege) deed men beter helemaal niet te 
zaaien want in die periode werkte zich het zaad na het eggen weer 
naar boven 72 . Klévver kon altijd nog laat worden uitgezaaid, des
noods oover de snöw. Het zómmerkórre wordt sléntes zo vroeg moge
lijk uitgezaaid. Dat is vandaag heel wat vroeger dan voorheen. Dank 
zij de verbeterde waterstaatkundige toestanden. De terminus ante quo 
voor garst was vroeger 24 juni. Héj moest er mi Sunt Jan ópstbn, 
héj moes te Sunt Janzdoow hébbe. Spelt is een graansoort die inmiddels 
verdwenen is. De oogst werd meestal door de bröowers afgenomen. 
Boekkent = boekweit wordt op de klei niet verbouwd, wel echter 
nog op de aangrenzende zandgronden. Het meel ervan is ed boek-
kendeméél waarvan vroeger wel boekkendekoek gebakken werd. In 
Huisseling is wèjt het voornaamste graan, men tuit hem als winterwèjt 
of als zómmerwèjt. Met möwzewèjt = vergiftigde tarwekorrels poogt 
men wel eens muizen te bestrijden. Ook röch wordt veel verbouwd. 
De rogbloem is de korenbloem. Möwzegarst heet het onkruid dat 
officieel als kruipertje wordt aangeduid. Höözegèèrf is duizendblad, 
schóm is windhalm, wéjnthaaver is oot. Een oude naam voor haver 
(avena) is ééve. Op het ogenblik heeft men in de haaver tal van 
moderne rasse die in de rasseléjst = officiële rassenlijst in een oog
wenk kunnen worden opgezocht. Reeds bij het öwtkömme van het 
graan blijkt of het misschien te lócht of te dik X dicht stö: te dicht 
opeen staat of te ver uitelkaar. Een ouderwetse tarwesoort stón dik 
chenoech bij het uitkomen als de diverse plantjes een wanbreedte van 
elkaar stonden want deze splanterde veel meer: stoelden veel breder 
uit dan bij moderner rassen het geval is. Goed groeiend graan duugget 
choe.t als het goed groejt. De boer zegt dan et kékt choe.t = ziet er 
goed uit. Het moet gèlp = mals zijn en flink durgroejje en niet 
pratte 7 3 = stilstaan in de groej. Het götter af als de groeiende plantjes 
door vréét of ziekte worden gedecimeerd zodat er open plekken in het 
graanveld ontstaan. Vooral de kópperwörme = ritnaalden tasten de 
graanwortels aan. Als ze het gewas, wat vaak gebeurt, wegvreten langs 
de voor, is dit voorziek. Een bekende graanziekte is nog den braant = 
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korenbrand. Warm en tegelijk vochtig weer is kritiek voor het optreden 
van roest = gilloe (< geluw, geel) = geelzucht. Wordt deze kwaal 
geconstateerd, dan zegt men dat er en kööj lócht in et korre is chevalle, 
dat er ziekteverwekkend weer op inwerkte. Graan dat in dööre schiet 
krijgt aren, haver schiet in de snoejje als ze zaadpluimen krijgt. Dan» 
gaat zo zachtjes aan ook blijken of het graan ö« de zwödre kant danwei 
on de lóchte kant is 74 . Al te zwoor is het gewas wanneer het door 
de malse halmen buigt en der gö ligge. Deze ramp voltrekt zich over 
een korenveld meestal tijdens een regenbui. Zuiver kaarsrecht hoeft 
een graanveld echter ook weer niet te blijven staan want dan is het 
gewas niet vèt genoeg. Een weinig gebogen = gezigge is een goed 
teken en als er hier en daar een plekje = nisje is waar het graan 
plat jur de grónt li kan dat nog geen kwaad want, zegt de boer: gén 
néste, gén èèjerl Voor zwoor korre is regen een kwaad, voor licht 
korre een deugd. Tot en met het ogenblik dat de oogst binnen is, zijn 
de risico's niet van de lucht. Voor dit moet het druu:ge, voor dat 
rêégene. En nog op het laatste ogenblik kan het gewas in enkele ogen
blikken verhaagele. In het begin van de groeiperiode moet het weer 
koud zijn en nat: mèèj kaaw èn nat fult boerre schuur èn vat\ Voor 
de boer echter is iedere maand kritiek. Wat de ene maand bedorven 
heeft, kan volgens de spreuken door de andere niet meer hersteld 
worden. Immers: mèrt moet epril de zödbloem geeve en epril moet 
mèèj de rög-oör geeve. Al in het prilst van de lente houdt de boer het 
weer in de gaten. Als het nog voor het uitlopen van de bladeren dondert 
en bliksemt, is dat een veeg teken: dónderet óp ene kooien dorre dan 
is ten öllenge zómmer verlórre! Ook de 21e maart wordt goed in het 
vizier gehouden; als op die dag de wind in het schrale oosten staat, 
blijft hij daar drie-v èrrel jörs. De eerste Paasdag is eveneens een dies 
criticus: réégen óp ten urste Pözdach chijt te koe} gebrobje grasl Alles 
hangt echter af van de grote Regenbaas. Vandaar naast het labora 
ook het ora/vw'e bönne wil ééte moet Markes nie fergééte, dwz. dat 
de zaaier in het voorjaar, op het feest van Sint Marcus en tijdens de 
Kröwzdaach moet bidden voor de vruchten der aarde die wel worden 
aangeduid met het collectivum grèèj. Bij langdurige dröcht zal het 
grèèj verdruuige. Het moet dan hoog nodig regenen. En groot is de 
teleurstelling als het dan niet réégent dèt sekt doch alleen maar 
stie.ft ^= stuifregent, of en klèèn bietje knoejt = kleine hoeveelheden 
regent met als enig effect dat et stöv ewég is. Er is sprake van hén-
weere als het ondanks voortdurend dreigen toch nog droog blijft. Het 
moet een poos flink bööje voordat het regenwater on de piepper is: 
doorgedrongen is tot aan de wortels van de aardappelplant. Alleen een 
flinke bööj vét = vat = dringt door. De algemene opinie is: vur Sunt 
Jan réégenet nie hèndech chenoech, nö Sunt Jan gaawèèchtech teveul. 
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Op en dónderschoe.r = donderbui hebben het de boeren niet begrepen. 
Dan immers krijgt men van het goede gemakkelijk teveel ineens en 
slö allez dicht: regent de bodem van alle mogelijke bouwlandpercelen 
dicht. Bovendien dreigt dan het gevaar van inslöon = blikseminslag. 
De meeste boerderijen immers hebben geen bliksemaflèèjer. Aan de 
hand van laag vliegende zwaluwen, dónderbeesjes (tripsen) die op het 
lichaam juu:ke X jökke, beweeglijke modderalen en donderkoppe en 
bruujjerege wèrmte laat onweer zich voorspellen. Gevaarlijker dan 
een donderbui is en haawmaaw = wervelstorm. Een dreigende lucht 
is en smérrege lócht. Een kleine hoeveelheid regen is en plèèjsterke 
réégen. Op een gemengd bedrijf is het wat de regen betreft zo, dat 
hij voor het ene gewas gunstig, voor het andere schadelijk is. Vandaar 
het gezegde: rot men höj dan groejt mene garstl 

De pitte worden meestal gezaaid in een bodem die gewèlt, die met 
de wèl = landrol is aangedrukt, zodat er geen kluiten meer bovenop 
liggen. Met het zaad is men steeds royaler dan strikt nodig is en 
daarom moeten de pitjes = bietenplantjes na enige tijd worden afche-
leet = afgelegd = afchedunt = ópiemgezét: worden gekrent zodat ze 
de ruimte krijgen om behoorlijk uit te groeien. Een mangelplant die 
bloemen en zaad vormt, is ene schie.ter. Blööjere noemde men vroeger 
de gewoonte om de benedenste blbbjer van de plant reeds in de zomer 
af te plukken ter verkrijging van varkensvoer. De uitgegroeide vrucht 
is ene mangel of ene mangelwortel. Het woord biet komt slechts voor 
in de aanduiding söjkerbiet en is als zodanig eerst sinds kort inge
burgerd. De suikerbietenteelt dateert in de streek immers pas van na 
de Tweede Wereldoorlog. Na de oogst worden de toppe = blader-
kronen direct ópchevoejjert aan het vee. Vervolgens worden de suiker
bieten geleevert aan de industrie, de voederbieten op het erf in de 
mangelköwl bewaard. Een belangrijk handelsgewas vormen tegen
woordig ook de èrte die deels droog geoogst worden, deels groen 
gemaaid voor de conservenindustrie. Vroeg in de zomer heten de 
zaaddozen hööwe, als ze later hard zijn peule. Erwten met de hand 
uit de zaaddozen verwijderen noemt men èrte poole. Normaal echter 
worden erwten gedorst met als restprodukt het voor dieren voedzame 
èrtestrbj. De uitdrukking oew èrte öwt hébbe betekent: je goodwill ver
loren hebben. Erwten eisen vrij vet land. Vandaar het gezegde: órre 
dègger èrte in kunt sèèje: oren zo vuil dat je er erwten in kunt zaaien. 

Bij het poote van érpel wordt tegenwoordig de grootste aandacht 
besteed aan de pooters = zetters 7 5 = pootérpel. Men kan niet steeds 
maar pootaardappelen uit de eigen oogst blijven nemen. Af en toe 
moet de aardappelteler bij de kweker nééj pooterz bestélle tegen een 
meestal nogal hoge prijs. Men kan ze ook zelf kweken maar dan dient 
men uit de groeiende oogst voortdurend de planten te verwijderen 
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die niet voor de volle honderd procent gezond zijn, want het zijn 
juist deze zieke strung = stronken == planten die de rest van het poot-
aardappelveld aansteken. Voor dit sillekteere is een grote mate van 
deskundigheid vereist. Vroeger werkte de boer veel meer met aaw 
pooters dan thans. Met als gevolg meer ziekten en minder aardappelen. • 
En als hij eens een voorjaar met nieuw pootmateriaal voor den dag 
kwam, was dit eigen teelt, gewonnen van die stronken van het ge
wone, nog groeiende gewas die het langst waren gruu.n gebleven. 
Die planten immers, zo was toen de mening, die het laatst verdorden, 
leverden het beste pootgoed. Aardappelen werden tot voor kort gepot = 
gezet met de schup of met den érpelpin: een zware korte steel met 
boven een breed dwarsstuk (kruk) en onder een pinvormige verdikking 
waarmee een gat in de aarde werd gedrukt. Lagen door de activiteit 
van den érpelinlégger de aardappelen eenmaal in deze gaater, dan 
werden de laatste door de eg dichtgewerkt. Bij het poote mi te schup 
was dit eggen niet nodig omdat de eerste rij gaten met de grond uit 
de kuiltjes van de volgende rij werd dichtgeworpcn. In et jerbant poote 
wilde zeggen: de kuiltjes zo aanbrengen dat de achterelkaar liggende 
kuiltjes niet op een en dezelfde lijn kwamen te liggen. Groeiende 
aardappelen worden eerst gehakt en vervolgens aangeaard = öngewalt 
zodat de knollen niet meer zo gemakkelijk boven de grond uitgroeien. 
Een aardappel wordt in het daglicht immers gruu.n en daardoor oneet
baar. Door het aanaarden komen de planten rij voor rij op walle 
te staan. Dit aanaarden gebeurt thans veelal met de vórretrékker die 
nu ook algemeen voor het poten wordt gebezigd. Warm, vochtig weer 
is kritiek voor het optreden van aardappelziekten waarvan de voor
naamste waarschijnlijk de érpelziekte = phytophthora infestans. De 
term voor aardappelen rooien is érpel öwdoen. Het woord rooien komt 
alleen voor in de vorm van roefje = bomen vellen. Sinds men na de 
Tweede Wereldoorlog begonnen is met automatisch rooien, kent men 
ook algemeen den érpelroojer. Op het land worden de érpelöwdoenners 
op de voet gevolgd door de érpelraapers. Als de laatsten last hebben 
van et lof of van de strung = loofstronken, zullen ze eerst het loof 
van de aardappelen verwijderen: Idv afraape = strung afraape. Onder 
érpel afraape wordt verstaan het oprapen van aardappelen die op 
de akker na het binnenhalen van de oogst door slordigheid zijn 
achtergebleven. Net als de voederbieten worden de aardappelen thuis 
opgeslagen in ene köwl. Men schudt daarbij de érpel (pieppers is meer 
een komisch woord) op de grond on ene wal = op een lange smalle 
hoop. Deze wordt afgedekt met stro waar aarde op wordt aange
bracht die men vrijmaakt door rond de voet van de hoop een brede 
diepe grip = greppel te graven, die ervoor zorgt dat de bodem van 
de kuil bij hevige regenval niet onder water komt. 
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Van de oude aardappelrassen hoorden we nog vernoemen: wól-
kammers; kraale: ene vroeggen érpel met aan het loof veel kralle = 
kralen = bessen, moe:) wit óp te schóttel =*= mooi gekleurd als hij 
gekookt op tafel kwam; jewiede die moeilijk rijp werden; löjkse roe.j: 
ene lööten érpel; roe.j kéjne: met rode kiemen. (In Wychen hoorden 
we nog iemand 'gekeejne' zeggen ipv. gekiemd 76 . Roe:jwidbloem: 
roodbont van schil; tummeskeswitte naast tummeskesroe:j met blanke 
en rode schil; ruu.skes waren eveneens roodbont van schil en bloöw 
putjes hadden blauwe kiemen; roe:j möws zagen rood en waren plat-
rond van vorm. Van de huidige rassen noemen we nog den beeve-
lander, den éjgenéjmer, den éjselstèr, ed bintje. Onder enen indestrie 
verstaat men een zandaardappel met een hoge opbrengst van lage 
kwaliteit. De voorkeur gaat uit naar ene klèèjérpel. Deze blijft, als 
hij met nat weer wordt geoogst, wel eens in den boest zitten, opge
sloten in de klei als een noot in de bast. 

Bij tijd en gelegenheid zal men na het oogsten de aardappelen zifte: 
op grootte selecteren. Daarbij worden dan tevens de kwöoj ówtche-
zööcht. Met het groeit seef worden de grote eetaardappelen afgezon
derd. Uitzonderlijk grote exemplaren noemt men joempers = bónke = 
kloppers 77 = knoeppers. Het pooterseef selecteert de pooters die een 
eigen maat hebben, het klèèn zeef de kriel = uitschot van kleine aard
appelen die voor het vee zijn bestemd. De tegenwoordig veel gebruikte 
ziftmolen noemt men den érpelmeule. In het voorjaar gaan de aard
appelen in de kuil schie.te = scheut = uitlopers vormen. Daarom zal 
men ze poejjere = met antikiemstof poederen. Veel kleine aardappelen 
met veel wortelstengeltjes zijn het gevolg van durpinne: het aangroeien 
van nieuwe aardappeltjes als de andere nog niet volwassen zijn, in 
de volle zomer wanneer de groeiende aardappelplant na lange droogte 
plotseling weer water krijgt. Aan de vruchten kan men in het najaar 
zien welke ziekten het groeiende gewas heeft opgelopen. Al naargelang 
de ziekte treft men verschillende soorten rotte érpel. Een bevroren aard
appel is na de ontdooiing voe:s voordat hij tot rotting overgaat. Dat 
enen boe.r génne piepper is wil zeggen dat hij gevoel heeft. Wie zen 
èjge bewoört, bewöort chén rotte érpel duidt erop dat het zin heeft 
te zorgen voor een goede gezondheid. Met groe:d bal óp klèèn érpel 
wordt te kennen gegeven dat de schijn niet overeenkomt met de werke
lijkheid die niets overvloedigs heeft. 

Aan tafel vormt de aardappel een zeer belangrijk onderdeel, om 
niet te zeggen de hoofdschotel, van de warme maaltijd. Ieder soort 
wordt dan ook nauwkeurig op zijn waarde beproefd. Een glazige aard
appel is glöözerech = schie.r terwijl hij bloemmech moet zijn. In 
de pot mogen ze niet kort kooke = kruimelen. Een aardappel van 
goede smaak is ene lekkeren érpel. Het rundvee eet de aardappel 
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rauw. Voor de varkens wordt hij gekookt in de fernöwspèt. De fer
nöwspèt stooke wil zeggen: een grote ijzeren of, als hij ingemetseld 
zit, ook wel koperen ketel met aardappelen aan de kook brengen. Van 
deze gekookte aardappelen wordt vervolgens drank gemaakt: ze worden 
door den drankmeule gedraaid en als drank = natte puree in de dranks-, 
tón 7S bewaard. Aanvankelijk is deze aardappelpap dun maar naar
mate ze afkoelt, dééjt ze: wordt ze dik en stijf. 

Van de kleine zaden zijn de mostert en et flas 7 9 = léjnzööt van 
geen betekenis meer. Een halve eeuw geleden echter werden ze in 
de streek nog wel verbouwd. Hier en daar slingert nog de reepel = 
vlaskam en de mosterdbal = zware ijzeren bol waarmee eens het 
mostertsööt geplet werd in een ijzeren pot die op schoot werd ge
nomen en met de benen heen en weer bewogen. Mostert werd enkel 
geteeld voor huiselijk gebruik. Als onkruid werd het mostertsööt wel 
stiekem in de tuin van een vijandige buurman uitgezaaid. Van het 
grewiedzööt = gruweelzaad hebben we enkel nog de naam horen 
vermelden. Bekend is de streek thans nog steeds door de teelt van 
klévverzoot. De Mbskantse klévver is een ras dat er zijn mag. Meestal 
wordt de klévver gezaaid urn er zööt fan te winne. Het twé-jörrech 
gewas wordt in najaar of winter aan de akker toevertrouwd. In het 
begin van de volgende zomer wordt het gehooid ès te vlinders flie.ge, 
dan dus als het in volle bloei is. Wanneer het gewas vól-ób blööjt is 
nl. het moment aangebroken voor de eerste snede. Niet vroeger of 
later want anders bestaat het gevaar dat het klévverzoot dat na de 
tweede bloei gewonnen wordt, niet in de juiste maat hart is. Het 
gewonnen zaad is een handelsprodukt en wordt derhalve goed be
keken. Soms zit er teveel bröwn in: teveel zaad dat is vernotréjpt = 
tengevolge van een ontijdig afsterven te vroeg rijp geworden. Onge
wenst is verder een percentage langzoot = hónstongezoot = zaad van 
de smalle weegbree die veel als onkruid in klavervelden wordt aan
getroffen. Met een aparte machine, de vréjver, wordt het klaverzaad 
uit de zaadknoppen gevrivve. Bijprodukten van de klaverzaadwinning 
zijn klévverhöj, klévverströj en ingeköwlde klévver = klaver die groen 
wordt gemaaid en ingeköwlt: in een kuil in de grond gestopt waar hij 
dank zij toevoeging van bepaalde zuren als veevoer wordt verduur
zaamd. De groeve in de aarde is tegenwoordig veelal vervangen door 
een ronde cementen put die voor ongeveer de helft boven de grond 
uitsteekt. Zo'n put noemt men ene sielloo. Het ensileren blijft men 
echter inköwle noemen. 

Het kölzööt, eens zeer veel geteeld in de streek maar naderhand 
weer zo goed als geheel uit het zaaiplan verdwenen, beleefde zijn come 
back tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een mensenleeftijd geleden 
liet men van het geteelde koolzaad zelf nllie slöbn. Den óllieslaager 
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noemde dit zaad zwart sbbt. Het leverde zuu.ten óllie op waar krèèle-
kes = vetoogjes op dreven. De huidige slööjóllie zou daarmee ver
geleken maar bocht = rommel zijn. De op het dorp geslagen olie, 
ook wel rdöpóllie genoemd, werd onderscheiden in vurslach = heldere 
olie van de eerste persing, en nbslach = donkere en bittere olie van 
de tweede persing. Het uitgeperste residu werd in de vorm van roöp-
koek aan het vee gevoerd. Knèlderaap is koolraap, een hakvrucht 
met grote kndlle die slechts sporadisch wordt geteeld. Een andere met 
kleine knollen, de stoppelknol, ieder najaar nog veel verbouwd als 
nagewas, wordt aangeduid als et chruu.n. Gruu.nzöbt moest volgens 
een oud voorschrift gezaaid worden tussen 15 augustus en 8 september: 
gruu.n moet er tussse Hög èn Léch Lievrdw inzéjn. Vandaag wordt 
gruu.n nog enkel in de graanstoppel gezaaid, vroeger zaaide men het 
ook wel tussen de aardappelen. 

Het zaad van hbj is hojzöot; grassöbt als het bestemd is om te 
worden uitgezaaid; ene kamp inzèèje wil zeggen: een perceel akkerland 
met graszaad bezaaien, en zo komt inzèèje tegenover scheure te staan. 

Tussen zèèje en rèèje = oogsten ligt heel het stralende seizoen. Dat 
de boer zou kunnen schófte = uitrusten al de tijd dat het gewas naar 
de rijpheid groeit, is een naïeve veronderstelling. Van de ochtend 
tot de avond is het schoeffele en hakke, en niet te vergeten wééje = 
wieden van onkruid — bocht die vooral in natte zomers moeilijk is te 
bestrijden. Een uitkomst voor de tegenwoordig steeds haastiger levende 
boer is de moderne chemische onkruidbestrijding die selectief werkt, 
zodat een verdelgingsmiddel waarmee heel een vegetatie wordt ge-
spoote, slechts de ongewenste planten aantast. Dergelijke middelen 
zijn bv. kleurstof — dinitrocresol en groejstdf = phenoxyazijnzuur. Zit 
er vréét in een gewas, dan zal men vaak een insecticide aanwenden. 
Bv. lootarsenaat (lood = loe:t\\) tegen de kólleraadookeever. Andere 
insecticiden zijn die-die-tie = DDT, parretiejjón = parathion, niekke-
tienne = nicotine. Gewassen met vloeibare bestrijdingsmiddelen behan
delen, noemt men spöwte: érpel spöwte, kölzööt spöwte, korre 
spöwte, ja, vraagt zich de boer wel af, wa wort er vandaach nie ge-
spootel Maar wat voor hem een groeiende ergernis betekent, is een 
vreugde voor de loemsproejjer = loemspöwter die vaak in het drukke 
seizoen wordt te hulp geroepen om de bedreigde oogst veilig te stellen. 

D E G R A A N O O G S T 

De graanoogst = den okst = de kórrebööw valt ruim genomen van 
half juli tot half september. Het werkwoord ökste betekent niet oog
sten maar de aren die zijn gemorst na de oogst nog oprapen van 
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het stoppelveld. Het mèèje gebeurt door de boer mi èjge volk = met 
eigen krachten, of door de loe:nmèèjer die er op uit is zo vaak mogelijk 
ene plak korre on te neeme: op zich te nemen een perceel graan te 
maaien tegen een bepaalde bunderprijs. Plakke wil zeggen: behoorlijk 
opschieten met maaien of welke andere bezigheid. De loonmaaier. 
gebruikt de laatste jaren de kómbéjn = combine == mèèjdörser. Met 
dit apparaat kan men tegelijkertijd mèèje, béjne = binden en dor se. 
Het voldoet echter slechts ten volle in droge zomers. Maar zelfs dan 
nog moet men het graan dat er mee geoogst is onmiddellijk loote 
druu:ge, wat behalve de droogkosten ook nog transportkosten met zich 
meebrengt. De zelf maaiende boer gebruikt meestal de zèlvbéjner, een 
door trekker of paarden voortbewogen machine die maait en bindt. 
Het més zit evenals bij de grasmaaimachine gemonteerd op de méssen-
balk. De ronddraaiende wiekkes = wieken slaan de te maaien halmen 
telkens schuin over et mes. Het mechaniekje dat de knopen legt is 
de knupper. Het bindertwine noemt men et tööw. Voor het mes uit 
gaat de trommel: een blikken, rond gebogen en naar voren spits toe
lopend gevaarte dat de strook halmen, die bij iedere rondgang onder het 
mes komt, van de rest scheidt. Eenvoudiger is de kórremèèjer die wel 
maait en garven = gèèrve vormt maar deze niet bindt. Dit apparaat 
wordt gemonteerd op een gewone grasmaaimachine die daarbij wordt 
uitgerust met voor het mes uitgaand de trommel en achter het mes 
aanslepend over de grond de lètjes = et hort je. Dit dunne houten 
hekje sleept onder het maaien slechts dan over de stoppel als ene gèèrf 
door den aflegger met en afléchhdwt wordt afcheleet. Normaal staat 
het schuin opwaarts gericht en houdt dan de afgemaaide halmen = 
spierre tegen totdat een garf is gevormd. Op dat moment laat de 
aflegger een voetpen los, de latjes slaan tegen de grond, de garf glijdt 
eraf en het hortje gaat onmiddellijk weer omhoog om de volgende 
halmen tegen te houden, tot een nieuwe garf is gevormd. Den aflegger, 
op een ijzeren zeteltje = zitteng gezeten, buigt met et afléchhdwt de 
halmen die naderen over het mes naar achter en verricht zodoende 
het werk van de wiekkes waarmee de automatische graanmaaier is 
uitgerust. Naast hem, op de tweede zitteng, zit de man die de péért 
stuu.rt. Als er niet genoeg béjners zijn, moet et mesien vaak even 
wachten voor het weer een rondgang kan maken tot de laatste garven 
van de vorige snede zijn gebonden. Als het te maaien graan geléégert 
is, dwz. plat tegen de grond ligt, bemoeilijkt dit niet weinig het maaien 
met de machine. Helemaal hopeloos echter is het, als het gelegerd 
graan niet énne wég inli = niet in een en dezelfde richting ligt maar 
nu eens in deze dan weer in die. Ook diepere ploegvoren geven veel 
last. De machine stropt als ze onder het maaien plotseling uit werking 
wordt gesteld doordat een mengsel van onkruid, halmen en aarde 
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zodanig tussen mes en balk vastkoekt dat het eerste geblokkeerd raakt. 
De halmen worden dan niet meer afgesneden maar afgerukt. Reeds 
na enkele meters komt dan ook de machine tot stilstand. Men moet 
dan et més klöör maake. Nog drie kérre rónt èn dan is te plak af wil 
zeggen: nog drie ronden met de machine en dan is het perceel afge
maaid. 

In heel natte zomers als men met geen zware apparaten op het 
drassige land kan komen, zal men nog veel mi te zicht mèèje. Dit 
zichte gaat als volgt in zijn werk. De maaier begint met inslöön = 
in voorwaartse richting enkele passen diep in het staande graan 
maaien. Met de pikhöök drukt hij daarbij de gemaaide halmen tegen 
het nog niet gemaaide graan, zodat ze nog even overeind blijven 
staan. Dan volgt het öwthbble = in achterwaartse beweging teruggaan 
en daarbij met zicht en pikhöök de gemaaide halmen meenemen, 
tegelijk met de minder talrijke halmen die op de terugtocht nog worden 
losgeslagen 80 . Weer op zijn uitgangspunt zal de boer de garf aflégge: 
op zijn klomp laten vallen en terzijde leggen. Op deze wijze komen de 
garven in een reeks recht of schuin, al naargelang de stand van het 
graan, over de akkers te liggen. Zo'n reeks is ene gie:n. Bij het béjne 
neemt de binder een handvol = haffel halmen uit de garf: den baant 
die met ene knup om de garf wordt bevestigd. Vroeger was het wel 
de gewoonte om bij de roggeoogst mi twie: baant te béjne. De tweede 
band werd dan niet met de gewone knoop gebonden: het was ene 
kröwzbaant waarvan het materiaal niet helemaal uit de garf werd 
genomen, en waarmee men toch kon binden omdat men het uit
genomen gedeelte in twee halve banden splitste die dan om het dunne 
boveneinde van de roggeschoof werden gelegd en vastgeknoopt. Na 
het binden van het graan volgt het ópsétte = aan hokken zetten van 
de garven. De hokken noemt men huu.p. Tegenwoordig worden veel 
meer garven aan één hok gezet dan vroeger toen het gebruikelijk was 
de garven langer aan hokken te laten drogen alvorens ze binnen te 
halen. Daarbij dient nog rekening te worden gehouden met het feit 
dat de machinaal gemaaide garf in vele gevallen ettelijke malen dikker 
is dan de met de hand gemaaide. Bij het ópsétte worden thans wel 
enkele dozijnen garven ruwweg aan enen hoe:p gezet. Vroeger evenwel 
kwam dat ópsétte nogal nauw. Men begon met et kröws: vier garven 
diagonaal met de köppe —•• töppe — boveneinden tegen elkaar. De 
gaten werden dan opgevuld tot enen hoe:p van acht garven bij rogge 
en tarwe. Haver werd aan hokken van twaalf gezet. Vooral met deze 
graansoort was men voorzichtig. Ze werd moeilijk droog zodat uit
zonderlijk lang gewacht werd met inhööle = binnenrijden. Bijzonder 
voorzichtig was men met de laatrijpe pölderhaaver die na het maaien 
niet direct werd ópchebónde maar eerst nog een poosje gedroogd in 
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de zon. Deze vorm van hooien noemde men knolle. Bovendien werden 
de haverhokken boven met een extraband dicht gebonden zodat ze 
niet konden inréégene. Ingeregende hokken gaan broeden zodat de 
graankorrels kiemen = schie.te. Met als gevolg dat bv. geschoote 
haaver bij het dorsen slèècht schiet = per bunder een oogst oplevert 
die vele kilo's lager ligt. 

Als alle graan in de schuur is geborgen of aan mijten is gezet, kan 
de boer zeggen: ik héb et korre hé. Omtrent de eeuwwende nog mocht 
het graan in het veld niet geröjmt worden voordat de tiender er was 
geweest. Deze telde op ieder perceel van oost naar west in elke rij de 
hokken en plaatste telkens op het 12de en 25ste een tak. De aldus 
gemerkte huu:p waren voor de tiender. Er was sprake van vier ver
schillende tiende die elk een eigen gebied bestreken: ene scheut. Ook 
van varkens werd en tient geheven: deze bedroeg 25 cent voor iedere 
big die een leeftijd haalde van vijf weken. Soms liep de grens van een 
tiend tussen huis en schuur door en dan werd tegen de komst van 
de tiender de zeug met biggen verhuisd, om de heffing te ontlopen. 
De inning werd verricht door degene die de tient had gepaacht. Op 
sommige percelen graanland rustte bovendien nog de last van de 
keurvim. Dit was een kerkelijke belasting die de köösterééj ten goede 
kwam. De kööster mocht van dergelijke percelen de beste honderd 
garven uitzoeken 81 . 

Het koren wordt thuis geborgen op den balke. Men rijdt daarbij 
met een voer graan et achterhöws binnen en zover de déél op, tot 
de lading onder et höökchat in de hooizolder is aangekomen. Heeft 
men de beschikking over en schuu.r met laatste = bergruimten voor 
graan, dan zal daarin de oogst voor het grootste deel worden opge
slagen. En is er binnen geen ruimte, dan kan men op het erf naar 
vereiste méjte zette. Bij berging in de graanschuur rijdt men met het 
voer graan over de schuurdéél tot aan de laast waarin het materiaal 
geborgen moet worden. Dit vak wordt volgetast door de laastlégger 
die de garven krijgt toegeworpen door den afstééker op de kar. Wordt 
de afstand echter te groot tussen deze twee personen, dan treedt een 
tussenpersoon in actie die de garven welke hem door den afstééker 
telkens twee aan twee worden toegeworpen, voor de knieën legt van 
de kruipende laastlégger. Hij doet dat netjes, dwz. zo dat de twee 
garven met de zaadtoppen naast elkaar komen te liggen. Ligt de ene 
garf met het dunne, de andere met het dikke eind naar voren, dan 
zijn ze (door den hoeker = tussenpersoon) verkeerd (want kop èn 
kont) aangevoerd. Naarmate het werkvlak van de laastlégger stijgt, 
wordt het voor den afstééker moeilijker den hööker te bereiken. Als 
de uiterste afstand is bereikt, blijft den hööker op de rand van de 
laast staan. Bij iedere volgende lööch werkt de laastlégger om de 
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standplaats van den hoeker 8 2 heen die op den duur in een gat komt 
te staan waarvan de wanden steeds hoger worden. Dit gat, gelijkend 
op een doormiddengesneden vogelnest, is et höökchat. Een term die, 
zoals we juist nog hebben gezien, ook kan slaan op een losgat in de 
zoldervloer. Als den afstééker na het lossen van de kar met de gaffel-
steel op de lege laadvloer klopt, is dat het teken voor de mannen 
boven dat et er ópsit. 

H E T V A R K E N 

Hiermede zouden we het akkerbouwkundig gedeelte van deze studie 
gevoeglijk kunnen beëindigen, ware het niet dat nog enkele dieren 
moeten worden behandeld die, het een meer het ander minder, juist 
op de akkerbouw zijn aangewezen. Het belangrijkste hiervan is et 
fèèrke, op ieder gemengd bedrijf een groot wroeter voor het welzijn 
van de boer. Den bie:r (béér = pelsbeer), de zóch en et keuje = big 
vertegenwoordigen het ras dat vooral de laatste decenniën aanzienlijk 
is veredeld. Het bont fèèrke is verdwenen met vele andere variëteiten 
die eens het beginkapitaal vormden van het Braabans Fèèrkes Stam
boek. Het onedele landvarken van voorheen was aan de schrböle kant: 
maager, hdg óp te bie:n en loot réjp doordat het lang moest groeien 
voordat het zijn maximum bereikte. Dit preconsulentaire zwijn had 
nog benen die dienden om te lopen en niet, zoals thans, om steeds 
groter hoeveelheden kwaliteitsvlees van het ene hoekje naar het ander 
te transporteren. Maar ook afgezien van deze hoge poten bestond 
het de bosever zeer na door een vervaarlijke rij ruige en bijna steil 
overeind staande borsels midden over de rug. De man van de vur-
lichteng = Landbouwvoorlichtingsdienst, de kónzelènt, bemoeide er 
zich mee en het landvarken liet zich mede onder invloed van een diep
gaand contact met het Engelse zwijn de Jdrk = Jörksie.r = York-
shire, het varken met de koket opstaande oren, willig verbeteren tot 
een waardig vertegenwoordiger van et jij dij èl = Veredeld Duits 
Landvarken met hangörre ipv. stèèl orre. Nieuwe kröwsenge hebben 
tenslotte et èn èl = Nederlandse Landvarken opgeleverd. Dit is geen 
hart fèèrke meer met grove knoken; het beenderstelsel is verfijnd; in 
de selectieteelt gaat het minder om de botte dan om et flèjs, en meer 
om het vlees dan om et spek dat niet zoveel waard is. Hield men 
vroeger en spèkfèèrke, thans houdt men en vlèjsfèèrke. Waren de oer-
dieren hart, de nakomelingen zijn mals. Een andere tegenstelling is 
die van óndie.p en die.p: op hoge en op lage poten. 

Vèèrkes haawe kan men op twee manieren. Men kan keujes fökke 
of zich toeleggen op het méste van jonge dieren voor den ékspdrt. 
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Meestal doet de boer het een zowel als het ander. Voor het fdkke is 
een goede föksóch van groot belang. Tot voor kort ging in het dorp 
den bérlèèjer rond die voor eigen rekening enen bie.r hiel waarmee hij 
al wandelend de boerderijen bezocht woor en vèèrke bérrech stón. 
Behalve het dékchèlt was hem de boer en paar snijje broe:t voor de 
beer schuldig. Een beer zonder gebrêéke is goed gebouwd, dekt goed 
en jokt goed. Een zeug die gedekt = gebie.rt is, kan verloe:pe = 
nalaten drachtig te worden. Als ze draagent blijkt, zegt de boer: der 
zitte keujez in of: ik hép ter keujez in. Een drachtige zeug kan dik 
zijn of dun, wat wijst op een groot of een klein aantal biggen. Tegen 
dat ze moet bagge, gaat de zeug in de bachkbj waarin wel het moeder
dier in haar beweging is beperkt maar waarin de jonge biggen nog 
alle vrijheid hebben omdat ze de kooi langs alle kanten kunnen ver
laten. Kort voor het biggen begint de zeug toe te rèèje = nest te 
maake. Men ziet haar dan met stro slepen. Toezien en zonodig 
ingrijpen bij de geboorte wordt aangeduid met de term keujes fange. 
Als er maar één keuje = bach geboren wordt, merkt de boer met 
galgehumor op: ze hi gevöltl Zelfs drie of vier biggen vormen maar 
ene klèène toe:m. Een toom pasgeboren biggen zijn en üe.r schoor: 
de jonge dieren worden nl. door tal van gevaren bedreigd vóór ze 
met de negen weken ongeveer mèrtjèrrech = marktrijp zijn. Ze kunnen 
door het moederdier worden ópchevrééte, dbtcheléége of dötchetrójje. 
Tegen het doe:tligge dient o.a. de bachkbj. Ook bestaat de kans bij 
zeugen die voor het eerst hebben gebacht dat ze de keujes nie lééje = 
niet dulden aan den ööjer. Zo'n varken is dan meestal ónklöör = 
boosaardig. Ze blajt naar de keujes die ze wil bijten, en naar ieder 
die in het hok komt. Als ze bachsiek is, wil ze nie jrééte. Tegen 
voertijd begint ze dan niet te janke van den honger zoals een gezond 
dier doet. Ze laat het voejjer staan in den bak. Vaak ook komt het 
voor dat een zóch = zeug niet lö zöjke = laat zuigen omdat ze geen 
zöch heeft. Met zógdrank (zogdrank) is dat in gunstige gevallen te 
verhelpen 83 . De eerste dagen wordt ook met de nodige aandacht gelet 
op de stofwisseling. Als de zeug niet wil schéjte of zèèjke is de zaak 
niet gezond. Tegen hardlijvigheid werd vroeger bloemmezwéével aan
gewend terwijl den tij (tee) van viltförste = kattendoornplanten het 
urineren moest vergemakkelijken. In normale omstandigheden is het 
en odrechhéjt — een lust om te zien hoe een varken de biggen zökt = 
zoogt. Het knort = maakt behaaglijkheidsgeluiden en de toom die in 
een dubbele rij ligt te drinken, glimt want gezonde biggen hebben 
en kleur ès sééj. De biggen vechten om de bééste mèm en dat is de 
voorste. Naar achter toe worden de mèmme slechter en vandaar dat 
men van iemand die er uitziet èz en kat tie kikjörse véngt (er slecht 
uitziet) zegt: et iz er énne van de lééste mèm. In kinderlijke taal noemt 
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men de biggen ook wel poerke. De roepnaam voor het varken luidt 
kier 84 . In een voorbeeldige toom zijn de biggen allemaal even groot. 
Men noemt zo'n toom ene gléske ( = goolege) toe:m. Ook spreekt men 
wel van glékse = goolege keujes. Is er veel verschil in grootte dan 
heeft men ónglékse = óngerakte keujes. De kleinste big van een toom 
wordt et kunnengske of ook wel et prinske genoemd. De achtergebleven 
biggen uit een toom die niet helemaal gezond zijn, noemt de boer 
de krötjes. Deze doen et nie = willen niet groeien. Ze kéjke zwart of 
brènderech = zien er zwart of branderig uit en hebben vaak last van 
schörjt. In zo'n slecht groeiende toom zit krot = neiging om niet te 
groeien. Krémmege keujes lopen stijf en pijnlijk. Onder trilbagge ver
staat men zwakke biggen die voortdurend schibbele = bibbere en 
trille. Zulke slechte biggen, meenden sommige boeren, kan men ver
wachten als men en draagent fèèrke met geweld ringt = met de ring-
tang een aantal ringnaagels in de neus = snuut knijpt om ze daardoor 
het vruu.te te verhinderen. Onder léppe wordt verstaan zelfstandig 
drinken, onder zöjke X zöjge drinken aan de moederborst. Keujez 
ópléppe wil zeggen: biggen die door omstandigheden niet gezoogd 
kunnen worden door de moeder, met koemelk grootbrengen. Een lép-
keuje echter, hoe gezond ook, groeit nooit zo voorspoedig op als een 
normaal gevoede big. Biggen uit dezelfde toom zijn de wérgöj van 
elkaar. Biggen van dezelfde vader en moeder zijn van den èjgesten 
tuk = van dezelfde stam. De echte vèèrkesfokkers beschikken over 
stamboekfèèrkes. De beste van de stamboekseuch zijn de zgn. stèrzeuch 
die het mannelijk fokmateriaal leveren. De beste stamboekbérre noemt 
men preemiebérre. Op de rug hebben de beren een huid die veel dikker 
is dan normaal: ze hebben zwam = zwaart op de rug. Naar het geslacht 
worden de biggen onderscheiden in bérre en gélte. Nog voor het 
spenen worden de voorlaatste gelöpt = gesnójje = gesneden met de 
schars = scheermes. Van enen binnenbie.r is sprake, wanneer een der 
testes niet tot in het scrotum is afgezakt. Een gesneden beer is enen 
börcht. Als een volwassen beer wort chesnójje, blijft hij na de ingreep 
bie.r, wordt hij geen börcht. De castratie is in zo'n geval ietwat riskant. 
De eerste dagen vermagert het dier zienderogen. Men moet de wonde 
bèèjere (beieren): er tegenaan slaan met een lap die is gedrenkt in karne
melk. Dit zou de genezing aanmerkelijk bespoedigen 85. 

Het verkoe.pe van biggen en ander vee is een zaak van biejje en 
vrooge. Om dit spel naar behoren te kunnen spelen, dient men te weten 
hoeveel de biggen gèlle = volgens de officiële marktprijs waard zijn. 
Terug van een bezoek aan de mèrt zal de boer zeggen: de keujes séjn 
stik wa minder (of mie.r) = de biggenprijs is heel wat gedaald (of ge
stegen). Men kan ook zeggen: der is stik wa af, der is stik wa bé. Bij 
het marchanderen on höws of óp te mèrt zal de kopman informeren: 
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wa jroogde zei De boer noemt dan de prijs van de biggen, het bedrag 
waarvoor hij ze verlööte wil. Het verschil wordt, als het niet te groot 
is, wel gedèlt. Bij het sluiten van de koop zegt de boer tegen de 
nieuwe eigenaar: geluk ter mi\ En de betalende veekoper antwoordt: 
de zeegen mit chèlt\ De uitdrukking geluk cheeve betekent verkoe:pei 
Mèrte wil zeggen: aanvoeren op de markt waar men het materiaal 
kan verkopen on den handel of aan een voor eigen gebruik kopende 
boer. Niet alle koplööj zijn even betrouwbaar. Iemand die gekocht 
heeft maar niet is overgegaan tot het óntjange = halen en betalen, 
heeft gekat, en wordt van dat moment af aangeduid als köpmanschéitl 
Niet koopkrachtige en daarom min of meer onbetrouwbare kooplieden 
zijn krémmers, toessers, röwleböwters of vursnééjers 86 . 

Ipv. verkopen kan men biggen èjges haawe = zelf houden. Men 
zal ze dan bnhaawe = op het bedrijf houden. Als de biggen zijn 
gespeend = van de zóch chezét groeien ze op tot schötteling = loop-
varkens. Hiervan worden de bie.rgélte gedekt. De andere, o.a. de 
börchte, zal men ópsélle = in het mesthok opsluiten om ze te méste. 
Al naargelang de mesttijd is het resultaat en zwoor vèèrke of en licht 
fèèrke. Vooral het laatste is geschikt om te worden geëxporteerd. 
Men duidt het wel aan als beekenvèerke (< Eng. bacon). Een goed 
mestvarken = méstfèèrke, vrét sen best = vreet flink, een eigenschap 
die de burger eens geïnspireerd moet hebben tot de ietwat onaardige 
uitspraak: 

enen boe.r èn en zóch 
hén nöjt chenóch! 87 

Een boer en een varken hebben nooit genoeg! Een rechtstreekse 
aanval die der Bauer als der Dichter pareert met een distichon dat 
even kort als duidelijk is: 

mar en zog èn enen hie.r 
die vrééte mie.r! 

Het vèèrkesfoejjer bestaat behalve uit hakvruchten uit méél, met 
name uit vèèrkesméél. Dit kan de boer van zijn eigen graan laten 
mooie bij de mölder die binnen de grachten van Ravenstein op de 
Meulenbèrch zijn meule heeft. In de molen worden de zakken graan 
en meel met de meulerie:p — molentouw van en naar de zolders 
getransporteerd. Waaruit het geméngt méél is samengesteld, weet in 
vele gevallen alleen de menger zelf. Vandaar dat een ingewikkelde 
zaak wel aangeduid wordt als een zaak waarvan het zus en het zo 
Gót èn de mölder mar moette schèèje ( = onderscheiden). 

De slacht = huisslachting is een bloederig evenement op de boer-

208 



derij. Zodra het dier - het bloe.t wordt opgevangen om er bloetwörst 
van te maken - is gedood, giet de slachter met ene moor = grote 
koperen schénkkeetel kokend water over de huid die dan vlot kan 
worden geschrapt = kaal geschrabd. Daarna hangt men het aan de 
lie.r = ladder. De oneetbare delen van het varken vormen den afjal. 
Is het gewicht hiervan in vergelijking tot het levende gewicht abnor
maal groot dan slacht et fèèrke vól af. Een deel van de dèèrm wordt 
gebruikt voor de wdörst X worst. Den dunnen dèèrm wordt vooral 
gebruikt voor de metworst die gemaakt wordt van met = een mengsel 
van spek en vlèjs. Bullengwörst (gemaakt van allerlei soort resten) 
ging vroeger in den bulleng = dikken dèèrm. Dit soort worst wordt 
al sinds lang niet meer gemaakt. Séjze zijn metworsten van uitzonder
lijk dik formaat. Het brööjke is dat deel van het varken dat niet de 
tijd krijgt om koud te worden. Het gaat van de hersenpan onmiddellijk 
over in de kookpan. Het bestaat uit de bloederige hersenmassa die, 
vluchtigjes gebakken, het eerste gerecht vormt dat de huisgenoten van 
het varken krijrgen voorgeschoteld. Den bléjnden dèèrm heeft geen 
bijzonder nut, wel een aparte naam: den tèènetoe. 

Als het varken een dag aan de ladder heeft gehangen komt de slager 
om het af te hakke. In aansluiting daarop kan moeder de vrouw de 
slacht on de kant maake = het materiaal verwerken. Worst maake 
doet ze met et wörstmesientje = vleesmolen. Haar grootmoeder moest 
echter de mèt met de hand snijden en darmen vullen = steppe door 
middel van enen horre = blikken trechter 88 . Zij bond ook de worst 
aan het einde niet toe met een touwtje maar spelde hem dicht met 
wörstpinne = doornen van de sleedoorn89. Het vèt wordt onder
scheiden in het plukfèt van de darmen, de krans en de reuzel. In een 
grote koperen ketel werd al dit vet vroeger boven het open vuur 
gesmölte. Om het daarbij een zekere smaak te geven, deed men in 
het smeltende vet de smöwtappel = zoete appel. Alleen bij wassende 
maan moest men het vet smelten, omdat men anders de kans liep 
geen zwil in de pot te krijgen zodat het uiteindelijke resultaat tegen
viel 90 . Ruut is het vet of beter gezegd de smeer die de waterfitter 
gebruikt in combinatie met vezel om buizen waterdicht te koppelen. 
Maar volgen we nog even de drukte bij het slachte. 

Onder het afhakke van de slager verstaat men niet alleen het in 
grote stukken hakken van het grote geheel, zoals dat een etmaal op de 
ladder te kijk hangt, maar ook het verwerken van deze grotere stukken 
tot kleinere partijen. Het vlees van het achterdeel wordt tot hamme 
gesneden en de enorme speklappen worden verdeeld in versjouwbare 
vierkante moten: de zééje = zijden. Het spek wordt onderscheiden in 
vèt spek en strie.pspèk = doorregen spek. Oud spek wordt gaast = 
garstig, ranzig. Met de worst en de krep = rookvlees wordt het spek 
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ingezawte. Men legt daartoe de zijden gedurende kortere of langere 
tijd in de spèkköjp = kuip met peekei. Om de houdbaarheid te ver
groten worden spek, ham en worst gerokt. Dit gebeurt op oude 
boerderijen in de open haard, in de roe:k van brandend röksel = nat 
zaachméél, kaf of een dergelijke brandstof. Voor dit ruu.ke wordj: 
het vlees opgehangen in de schorstiem 9 1 aan spéjle = spijlen = knup-
peltjes waaraan de hammen en worsten met één lus, de zijden spek 
met twee lussen naar beneden hangen. Zo'n lus is bij oudere boeren 
nog ene wis = een wilgentwijg die door een gat wordt gestoken in 
de bovenzijde van ham of zijde spek, en dichtgevlochten. Bij worst 
is de lus steeds van touw. Na het roken wordt het vlees meestal nog 
enige dagen aan de zoldering gehangen om uit te dröppe. De defini
tieve bewaarplaats voor het gerookte materiaal is de spèkkaast = 
grote houten kast met luchtgaten die zijn afgeschermd met fijn gaas 
zodat schadelijke vliegen geweerd kunnen worden, o.a. de bróm-
vlie.ch = spekvlieg. Dergelijk ongedierte immers is er oorzaak van 
dat vooral in de nogal bederfelijke ham mböje = maden kunnen worden 
aangetroffen. Het ophangen van zware stukken vlees in een hoge 
schouw of aan de zoldering geschiedt met de spèkchaavel = grote, lang-
gesteelde gaffel die ipv. punten halve cirkeltjes heeft, waarin de spijl 
met het vlees komt te rusten als die met deze gaffel naar boven wordt 
gestoken. Bij het verwerken van zoveel vlees spreekt het vanzelf dat 
allerlei klein goed overblijft. Veel van deze resten wordt verwerkt in 
den brééj = balkenbrééj 92 . Hierin gaan o.a. de köojkes = kaantjes •= 
harde korstjes die met de schöjmleepel van het smeltende vet worden 
geschept. Vroeger werden deze kaantjes ook wel afzonderlijk gecon
sumeerd, bv. op de avond dat de buurt was uitgenodigd om iets van 
het varken te komen proeven: et köbjefést. Brééj maake doet men als 
volgt. Men begint met ed brééjnat = vleesnat met vleesresten en op 
smaak gebracht met tal van kruiden (een bekende kruidenmelange is 
et rómmelkröwt) in een grote koperen ketel op het vuur te zetten. Is 
dit on de kook, dan wordt overvloedig boekkendeméél toegevoegd 
onder voortdurend ruu.re met den brééjleepel = lange houten lat. Men 
moet blijven roeren tot men de lepel niet meer kan rond krijgen. Dan 
is het gerecht naar behoren stéjf. De hete massa wordt vervolgens met 
de vlakke hand aangeklopt en nog op het vuur gelaten tot en met 
den derde póf. Met die laatste explosie was den brééj goor. 

Onder hutspot verstaat men niet het gerecht dat algemeen als stamp 
bekend staat want dat wordt met de term petöözie aangeduid of door 
de jongeren ook wel met het woord stamp, maar een gave aan vrienden 
en kennissen en met name aan de pastoor. Ze bestaat uit een keur 
van vleesspijzen. In den hutspot wordt vaak de kèrremenèèj = karbon-
nade aangetroffen of ook wel de möws = muis. 
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KIPPEN EN ANDERE DIEREN 

Van de resterende dieren noemen we nu eerst de kieppe = kippen. 
Het gezin van de nutkip bestaat uit den hoon, de kiep en de köjkes X 
kökskes. De roepnaam voor het kuiken is tiet. Een synoniem van 
kiep is hén. Kippen kaakele en het typische geluid dat bruutse kieppe 
maken is kloekke. De term voor klokhen is kloek. Deze kan men 
zette = óp èèjer zette. Een vöwl èèj is een bedorven ei. Als men zo'n 
bedorven ei kan horen klotsen wanneer het bewogen wordt, is er 
sprake van een poellie-èèj (poelliejje = klotsen). Een leggende kiep is 
on de léch maar kan van de léch raake als ze door een ziekte wordt 
getroffen of door de rööj = rui. Want normaal zullen kippen die 
rööje niet légge. Met en kalkèèj wordt de kip wel bedrogen door de 
boer die op zijn beurt door de hen wel beetgenomen wordt met en 
wéjntèèj = ei zonder harde schil = blek. Een gekookt ei blekt slèècht 
als het zich moeilijk laat blékke = pellen. De eieren worden gelegd 
in de léchnéste en eens of meermalen daags gerapt. Door de eieren in 
het licht te houden van een lamp kan men ze schoowe = doorlichten 
om te zien of ze van binnen zuiver zijn. Wordt een bloedvlek waar
genomen dan spreekt men van en bloe.tèèj. Iedere week worden de 
eieren gepakt = geladen in de èèjerkiest en geleevert aan den èèjer-
bónt = Coöperatieve Roermondse Eiermijn. De kippen worden ge
houden in et kieppehök. Ze slapen een eind van de grond op de zit-
stökke en eten behalve mèjs en diverse graansoorten dchtentfoejjer en 
grit = gebroken schelp. Drinke doen ze uit een stolpemmer = kieppen-
émmer. Ze vlie.ge als ze over de omheining fladderen, met als gevolg 
dat ze in de omgeving kunnen uitzwerven = schuu.pe. Kippen die 
in hun jeugd werden geleewiekt = beroofd van het laatste vleugellid 
kunnen niet meer zo hoog fladderen. Een moderne kieppenhaawer heeft 
in zijn hok de kippen niet zomaar op de floe.r rond scharrelen maar op 
een kweekbed van bacteriën. Het bestaat o.a. uit een mengsel van 
allerlei ströjsel waarvan et kieppemist = de kippenmest het hele jaar 
door niet verwijderd wordt, zodat het hoger en hoger wordt. Wie 
in het bezit van zo'n broedbodem is, heeft ene pötstal. Een haan die 
een kip bevrucht rééjt. Het geluid dat hij maakt noemt men krèèje. 
Voor de fokkerij vindt men nog maar hanen op boerderijen die 
en vermeerderingzbedréjf hebben: waarvan de boer houder is van 
kippen en hanen met erkende afstamming. Gedurende een paar maan
den van het jaar levert hij dan van zijn kippenstapel geen consumptie-
eieren maar bruuj-èèjer die door den köjkenbruujjer in ed bruujmesien 
worden öwtchebruujt. Hier en daar zit op een boerderij nog wel eens 
een klokhen te bruujje maar dat is slechts een sporadische gebeur
tenis. De kuikens werden tot voor kort ópchefdkt onder en kunst-
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moedder = kachel met een kap die de kuikens overhuift. Nu is het 
de gewoonte om de kuikens óp te jökke onder de lamp = lamp die 
wèrmte uitstraalt. Om met de waardevolle hénnekes niet ook gedurende 
de eerste weken de waardeloze kontjes met duur voer te hoeven voeren, 
wordt het steeds meer de gewoonte om de kuikens te laten sekse want* 
dan kan men uit een troep eendagskuikens reeds direct de haantjes 
verwijderen. De man die in dezen de gave van het onderscheid heeft 
en die exploiteert, is de köjkesèkser. Gezonde kuikens zijn hel = vlug 
en beweeglijk, ze zien er goed uit = kéjke goe.t. Als ze slèècht kéjke 
hebben ze bv. de spel = diarree. Wanneer kippen in een tijd dat de 
eieren duur zijn zen best légge = flink leggen, zijn ze en goej schoor, 
nl. een goed 'gewas' voor de boer. 

Verder vinden we als pluimvee hier en daar op de boerderij en 
klóchje X klófje ( = troepje) énde X ènde. De mannetjeseend heet 
wuunder. In het voorjaar zeggen de boeren wel eens et is klöor graz 
èn énde-èèjer om te kennen te geven dat het bijzonder groejzaam 
weer is. Een enkele maal ziet men ook wel gaans = ganzen op het 
erf rondwaggelen. Van de gaans = gans raapt men het gaanzenèèj. 
In de stadsgrachten drijft de zwöön. Op de akker treft men behalve de 
koldöjve — houtduiven ook wel de tdrteldöjve aan. Op de boerderij 
huizen de taam döjve 9 3 . De doffer is den horre = hoornaar. Koeren is 
koerreke al zegt men ook wel eens roeppe, vooral als het het geluid be
treft van de tortel of het door ouderwetse boeren nog wel in een kooitje 
gehouden, tengere, vaalwitte roebdöfke. Wat in Niftrik nog de höwskrits 
heet, noemt men in Huisseling mus. Niet bepaald vrienden van de 
boer zijn de ekster, de krèèj, de karrekaaw, de mérkol (vlaamse gaai), 
de klémvoogel = sperwer, de méérel, de spröw. Een tamme kauw 
noemt de jeugd ene tjan, een tamme ekster werd vroeger wel aan
geduid als en h&nnek. In de polder vindt men vaak de rèjger, een beest 
welks defecatie volgens de boeren even omvangrijk is als dun, en 
vandaar dat men zegt spellen èz ene rèjger. Den oojevaar, door ouderen 
öjver geheten, is uit de streek verdwenen. Het waterhoentje staat 
bekend als et lieshénneke = wötterhénneke. Het meerkoetje is zo zeld
zaam dat we er geen betrouwbare naam voor hebben aangetroffen. 
In een zachte nazomer = kröönezómmer werden vroeger nog wel eens 
krböne waargenomen. Langs de uiterwaarden zwerft de möw. Fezante 
enpetréjze 9 4 wekken ieder jaar weer de jachtlust van de jaager. De 
öwle onderscheidt men in katöwle, kérköwle en kranzöwle. De eigen 
naam wordt geroepen door de koekkoek, de kievvet, de gruuttoo en 
den huttekedut = wachel = kwartel. Van de kleinere vogels is de 
zwaaluuw het meest populair. De hoogvlieger onder de vogels is de 
löwwerek, de klerk de schréjverek die zodanig gestriepte = gestreepte 
eieren legt, dat het lijkt alsof hij er op heeft geschreven. Van de 
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andere vogels noemen we nog den blöwlégger = het roodstaartje dat 
blauwe eieren legt, ed bie-muske = koolmees, de putter = distelvink, 
de kwikstart, et roodbörsje, et winterkunnengske, den bótfink = kèrs-
fink gewone vink, de graskwéék (van kwééke = schreeuwen), de kneu], 
ed bömlöpperke en de wötterflöwt: een vogel die ons niemand kon be
schrijven maar waarvan gezegd werd dat hij vroeger langs de Maas 
zat en met zijn gefluit regen voorspelde. 

Nuttege voogels kent de boer maar weinig, bijna alles wat vliegt 
en veren heeft, is in zijn oog schööjlek. De léjster mag zo verrukkelijk 
zingen als ze wil, ze blijft een kersendief. Waar ze ook bbbwt = 
timmert = haar nest bouwt, overal wordt haar leven bedreigd. 
Natuurlijk laat zich de boerenjeugd niet onbetuigd bij het uitdunnen 
van de vogelstand. Een geliefd spel is het vuggelkes suu.ke. En menige 
vogel wordt gevonden: óp èèjer = broedend, mi kool jong = met nog 
onbevederde jongen, mi vluch jong = met jongen die op het punt staan 
om uit te vliegen. Een vogel waarvan de jongen reeds vlie.ge, is öwt-
chevlooge. Overigens is het met de vogels, wat naamgeving betreft, 
gesteld als met de plante. Lang niet alle soorten zijn benoemd en die 
waarvan de naam goed bekend is, zullen in vele gevallen de boer 
de nodige last bezorgen: roofvogels in de ruime zin van het woord, 
en lastige onkruiden 95! 

De gèèjt en et schööp hebben landbouweconomisch weinig te be
duiden. Beide dieren Méére = blaten. Wanneer en gèèjt vroeger 
rits 9 6 = bronstig was, kwam den bókkelèèjer met den bók. Het man
nelijke schaap heet ram, een lam noemt men en laam, het werpen van 
lammeren laame, een vrouwelijk lam ene gèèrm. Zoals men met en 
schööp soms een sullig persoon bedoelt, duidt men met en gèèjt wel 
een nieuwsgierig individu aan. Vandaar het ww. gèèjte = nieuwsgierig 
kijken. Onder de knéjnt = konijnen treft men ramme = rammelaars = 
rèmmelders en moejjers = moejjerbésjes. Een vrouwelijk knéjnt zal 
van tijd tot tijd jonge = jong ( = jongen) krijgen. Den hoos kan 
men geen huisdier meer noemen, evenmin als de vos, de rat, de möws, 
den èèjerweezel, den ulleng = bunzing, den das, den otter en et 
steekelvèèrke dat ook wel eegel heet. De laatste heeft de naam dat 
hij een goede muizenvanger is. Als zodanig geniet de kat (roepnaam 
poes) groter bekendheid. Behalve möws vangt ze soms ook ratte. Ze 
is kind aan huis op de boerderij ondanks haar krabbe, haar maawe — 
mèèwe in maart, haar spööwe = dreigende keelgeluiden maken en 
blbbze = dreigende blaasgeluiden maken. Jonge katten zijn poeskes 
of ketjes. Wilgekatjes noemt men poeskes. De mannelijke kat heet 
kboter. Zoals en döjf slechts een duivin is wanneer er naar de 
sekse gevraagd wordt, is ook en kat slechts een vrouwelijke poes als 
men geslachtelijke zekerheid wenst 97 . De uitwerpselen van de kat 

213 



staan terecht in een slechte geur: kattezèèjk, kattestrónt. De laatste zou 
een baardgroei stimulerende kracht hebben. Daarom wordt een jonge
man die in wil treden in een baarddragende orde wel aangeraden: 
de kin mi kattestrónt in te sméérel Men gelooft in dit middel echter 
evenmin als in het gezegde: de kat west (of waast) der èjge, der 
komt folk (visite). Wanneer we ten slotte slechts één dier moesten 
uitkiezen um óp et höws te lobte paase, zou de keus op den hónt 
vallen. Van alle beesten zijn de hónt hun baas het meest nabij, thuis 
en in het eenzame veld. Ze zijn waks = waaks: ze Maffe zodra er iets 
niet in order is. De teef die in de paartijd voortdurend op route is; 
om de reuj te ontmoeten, noemt men löps. De vlijnaam van de hond 
luidt soek. Den does is een zeldzame verschijning geworden in de 
hedendaagse hondenwereld, overal echter ontmoet men nog den 
rdowen does = de sloddervos. Zo iemand heeft ook vaak lang en 
slordig haar en daar heeft het de boer niet op begrepen: ze herbergen 
te vaak löws en vlöjje. De schoöpelöws geniet met de vèèrkeslöws 
bijzondere bekendheid omdat ze zo groot is. Beide vallen onder het 
begrip óngediert. Heel kleine diertjes noemt men beesjes, een term 
waarmee men de hond wel eens poogt te activeren: beesjes, beesjes] 
Dónderbeesjes zijn tripsen. Onder besjes verstaat men runderen, vooral 
jongere en vrouwelijke exemplaren. Een die.r heeft iets groots en 
dreigends. Zo is en die.r van enen hónt een grote, gevaarlijk uit
ziende hond. Dreiging spreekt nog sterker uit een term als óndie.r. 
Wilde dierre kan men zien in en péérdespul of moderner in et sirkes: 
enen aap, ene löw, ene téjger, enen óllie-fant, en slang. Daar vindt 
men ook wel eens ene kemeel of enen drómmendaares. Den eezel stapt 
niet meer rond over het erf dan belast en beladen met overdracht. 
En tot slot van deze uiteraard niet volledige lijst nog het dier in de 
mens die den best öwthéngt. 
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VIJFDE HOOFDSTUK 

BOER EN BUURT 

I N L E I D I N G 

In het voorgaande hebben we de boer beschreven in zijn verhouding 
tot de dingen om hem heen. Waarlijk als een Adam gaat hij er mee om. 
Hij gebruikt ze, hervormt ze en geeft ze namen al naar het hem 
goeddunkt. De populier maakt hij knotwilg, de stier maakt hij os, de 
weide legt hij om in akkerland. In het groeiende hout zoekt hij de tak 
die voldoende recht en stevig is om te dienen als steel in gaffel en 
schop. Hij keurt de lucht en stelt de dag vast waarop het gras gemaaid 
wordt, waarop het vee in de lente wordt uitgeschaard en weer opge-
stald in het najaar. In al deze werkzaamheden gedraagt hij zich als 
een meester, als een man die zijn vak verstaat. 

De boer met de klei aan de klompen is echter allerminst de boer 
ten voeten uit. Behalve een Adam tussen de distelen en doornen is 
er nog een Adam die zich de schaduw herinnert van de Hof, de koelte 
waarin hij wandelde met de Heer. Behalve een boer die werkt is er 
ook een boer die weet heeft van zichzelf, van zijn lichaam, van zijn 
hart dat uitgaat naar vrouw, kind en medemens, naar de dingen die 
niet van deze wereld zijn. In dit hoofdstuk gaan we dan ook niet 
uit van de zaak maar van de mens als individu èn gemeenschaps
wezen. 

NAAM EN PERSOON 

Heel in het algemeen worden personen aangeduid als minse. De 
mens onderscheidt zich van het ding o.a. door het feit dat hij zowel 
wat geest als lichaam betreft gevuul heeft: ene minz is chénne piepper. 
Vaak betekent mins man: ene minz èn en vrów, minsewèèrk = mannen-
werk, heure mins = haar man, echtgenoot. Met et mins bedoelt men een 
vrouw. Bij uitzondering gebruikt men voor het begrip mannelijk persoon 
ook wel man: man, man\ = kerel, kerel!, wa man\ = wat een niets
waardige kerel, et séjn me zon manne = het zijn me een kerels! Een 
bangerik is ene lowman. Het kind zit vol angst voor den boemman, de 
volwassene handelt met de kopman, enen hinkelman is een eetstelletje 
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waarin vroeger een warme maaltijd naar het land werd gebracht. De 
fruitworm staat slecht bekend onder de naam pierremènneke. Als 
bestanddeel van een telwoord kan man ook wel op vrouwelijke per
sonen betrekking hebben: émman, twémman enz. Verder gémman = 
geen man = niemmes = niemmeste = geniemmes = geniemmeste,. 
tegenover iemmes = iemmeste = iemand. Kerel = kèl (soms ook 
kééret) met als verkleinwoord kèlleke of kèèleke. Gaaste zijn maar 
zelden gasten of lieden, meestal kinderen. Tegenover mins-minse in 
de zin van man-mannen staat vrow-vrówwe of (maar dan met deni
grerende gevoelswaarde) wéjf-wéjver. Het meervoud van vrouwsper
soon = vrommes luidt vröllie, het verkleinwoord vrömmeske. In de 
arbeid boe.r en boerrin, zijn de ouders in et höwshaawe = gezin vaader 
en moedder. Oudere mensen zeggen ipv. vaader ook wel vodder i. 
Moderne benamingen zijn pappa en mamma, ouderwetse at en moen 2. 
Moet wordt niet meer gebruikt in de zin van moeder, wel in die van 
dikke, gezette vrouw: wan moetl = wat een dikke tante! In moderner 
kringen heten de grootouders oopa en ooma, normaal echter wordt 
grötfaader en grötmoedder gezegd. Ze vertegenwoordigen het verleden 
zoals de kéjnder de toekomst. De term voor bevallen luidt en kientje 
kréjge. Een grijsaard die zich meer en meer als en kéjnt begint te 
gedragen, is bezig te verkéjnze. Een aangenomen kind is en haawkéjnt. 
Uit een eerder huwelijk stamt het vurkéjnt, uit een later het noökéjnt. 
Kinderen worden onderscheiden in jónges en dérkes, woorden die ook 
wel gebruikt worden voor de begrippen zoons en dochters. Ze hén 
mar énne jong, mar ie:n dérke = ze hebben maar één zoon (jongen), 
maar één dochter (meisje). Behalve jónges bestaat nog het meervoud 
jong = kinderen, jongen van een dier. Klèèn jong = kleine kinderen, 
snotjong = snotneuzen, kool jong = onbevederde nestjongen, vluch 
jong = jongen die het nest op eigen vleugels kunnen verlaten. Het 
bnw. jong wordt door oudere boeren nog veel als jonk uitgesproken. 
Die zeggen ook nog: héj iz in niggentienhóndert jonk chewist = hij is 
in 1900 geboren. Jongens en meisjes uit een bepaald gezin die niet 
trouwen en in het stamhuis blijven wonen, worden soms tot hun 
dood nog met de namen jónges en dérkes aangeduid. De zonen van de 
boer op het Slotje waren de Slotjes jónges, de dochters van Roelof
oom de Roellevömmedérkes, ondanks hun hoge leeftijd. Wie vindt 
dat dérke te boers klinkt, zegt tegenwoordig mèske 3. Een meisje in 
de zin van verloofde wordt en mèjt genoemd, een jongen in dezelfde 
zin ene vrééjer. Normaal betekent mèjt dienstmeid. Kinderen uit een 
zelfde gezin zijn bruu.r en zuster. Andere relaties in de femiellie 
worden aangeduid door de woorden nééf, nicht, zwoeger, zwèègerin. 
De kinderen zorgen natuurlijk dat ze goede maatjes blijven met oe:ms 
en tantes. Ook mööj betekende vroeger tante maar nu betekent dit 
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woord domme vrouw. In het zelfde verleden werd de specificatie oom 
of tante achter de voornaam geplaatst: Jaanes — Jaanezom, Hanne — 
Hannemööj. Nu zegt de jeugd oome Jaanes, tante Hanne. Bijzondere 
ooms en tantes zijn de pie:tom en de pie:ttante, sinds het doopsel 
pie:ter en mie:ter van het kind. Een kind zonder ouders is ene 
wie:s. Van belang voor de familie zijn ook de buurre: den buurman, 
de buurvrow en de verder wonende mensen uit de buurt. 

Zonder veel plichtplegingen spreken de boeren elkaar aan. Alleen 
hoger geplaatste niet-boeren worden met menie.r aangeduid: menie.r 
pestoe.r, menie.r kappelbbn, menie.r den börgeméster. Het beleefd-
heidspronomen leert de jeugd pas op school en daar wil het er zo 
moeilijk in, dat het ook in de hogere klassen zoveel mogelijk wordt om
schreven door het substantief: slépt te mester men pötloe:t on? De 
boeren onder elkaar noemen in zakelijke gesprekken het liefst den 
achternaam: Janse, wa froogde dè best? = Jansen, wat vraag je voor 
dat beest? Aan de deur zal meestal gevraagd worden: is ten baas töws? 
Of, als naar de boerin wordt gevraagd: is te vrów töwsl Het dorp 
spreekt van de heer des huizes als Bèrtes te Bröwn, Driekkez Illemans 
etc , van zijn vrouw als vröw van Aar, vrdw Janse etc. In meer ver
trouwelijke gesprekken fungeert steeds de vurnaam. De schèlnaam 
is natuurlijk nog altijd in gebruik bij mensen die elkaar te goed hebben 
leren kennen. Vroeger had bijna iedereen een bijnaam maar deze 
heeft intussen veel van zijn terrein verloren. Het zijn meestal oudere 
mensen die er nog een hebben: de Krap (van krabbe = kosteloos 
minderwaardig voer loskappen van slootkant of wegberm met een 
krapsèssie), de Flie.r, den Boe.r, de Bótteram, den Hoe.t, den Hér-
reng, de Löwwerek, den Hoon, de Snip, Dórreske Lies {lies = slecht 
gras), de Ków (Herpens ków = koe) de plie.r (van poulier), Vréjdach 
(bedelaar die op vrijdag bedelde in het dorp), den Doep, de Spin, den 
Tram (een veel heen en weer reizende vrouw), et Poeske. De oudste 
van deze namen waren ook al van toepassing op de vader. In vele 
van deze gevallen wordt de bijnaam echter nog als scheldnaam gevoeld. 
Het komt ook voor dat iemand met bij zijn achternaam wordt genoemd 
maar met de naam van het land dat hij bewoont: Wöwt fan et Hög-
akker, Jan van den Ubberek. In zeer vele gevallen wordt het bepalend 
lidwoord voor de achternaam geplaatst: de Koe.n = Coenen, de 
Steek = van Stekelenburg, den Béér = Beerens, de Prins = Prinsen, 
den runnes-Theunissen etc. We kennen slechts één geval waarin het 
bepalend lidwoord voor de voornaam wordt gezet: den Tï&y-Thijs. 

Tot de gewone voornamen voor mannen rekent men: At X Adrejaan, 
Albert, Arnèlt, Bart, Ben, Flip, Frans, Geer art (naast Gèrret) Géjs, 
Herman X Her, Huup, Jan, Joo, Joozef, Kaarel, Kees X Kor, Klaas X 
Niek X Niekkoo, Kris (Krisje X Kriesje), Lort (Alardus), Lijjoo X 
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Lij, Piet, Sjaak, Siemmón X Siem, Téjs, Tijjoo X Tij, Toon X Antoon. 
Gangbare namen voor vrouwen zijn: Anna X An, Bert, Doora X 

Door, Joo, Klaar, Lies, Mien, Mrie, Nèl, Riek, Til, Toos, Truus, Wies. 
Het aantal traditionele maar nog gangbare vrouwennamen is klein. 

Vooral de vrouwen zijn verzot op moderne namen zodat S/aan al heel 
spoedig Z]anne wordt. Oude, inheemse namen die nog door levende 
personen gedragen worden maar niet meer door het jongere geslacht 
worden overgenomen zijn voor mannen: 

Bas (naar de heilige Baastejöön), Bèrtes, Driekkes X Driek X Hen
drik X Hènt X Hèjn, Door es, Fèèst X Fèès X Fès (Silvester), Gies^ 
(Gijsbertus), Graades X Graares X Grat, Hannes X Has X Jehan, 
Hèjm (Heimericus), Höjp, Jöönes X Jaanes (Adrianus, Marianus, 
Sebastianus), Kil X Knilles, Kóbbes, Kriest, Meriennes X Riennes, 
Miennes (Herminus?), Mbnt (Herman), Nöl (Arnold), Pét (Peter), 
Silles (Marcelus), Sis (Franciscus), Tèddes X Tèt (Albertus), Tiennes, 
Wöwt. 

Bestaande vrouwennamen die niet meer worden overgenomen zijn: 
Ant (Anna), Bèl (Isabella), Bèrta, Bet, Dienna X Dien (Huberdina), 

Dót (Thea), Drent (Hendrina), Fie (Sofie), Fien, Gien (Regina), 
Hanna X Hanne X Jont, Kaat X Ketoo X Ketrien X Trienna X 
Trien, Kriest X Stien, Miet (Maria), Pietta (Petronella), Sien (Fran-
cina), Sis X Sis ka (Francisca), S/aan, Tij ja, Tienna, Trööj. 

Namen van overledenen die nog naleven in de herinnering en in ge
sprekken van ouderen nog wel eens opduiken zijn: 

Aal (Alida), Aart (Arnold), Bart (Bertha), Bèrbeke (Barbara), Brènt 
(Barend), Fééj (Sofie), Frieddes (Godefridus), Gort (Godefridus), Hès 
(Hester), Iet (Ida), Mbbnes (Hermanus), Ot (Otgerus), Rut (Rutgerus), 
Seel (Marcelus), Tómmes. 

Oude Heikantse namen die we op de klei hoorden zijn: 
Aa; (Adrianus), Bèjs (Gijsbertus), Dort (Dorotheus), Fraaj (Frans), 

Hèjs X J^s X Jij (Johannes). De laatste naam lijkt sterk op het Huisse-
lingse Jöj uit de uitdrukking Jak èn Jöj: Jan en Alleman. Met deze beide 
namen zijn waarschijnlijk Jacobus en Johannes bedoeld 4. 

Het is regel dat de eerste kinderen naar de ouders en grootouders 
worden genoemd. Als tegenwoordig de oudste zoon de naam krijgt van 
zijn grootvader, wordt die naam voor het dagelijks gebruik gemoderni
seerd: Maarie ipv. Jaanes, Walter ipv. Wöwt, Dérk ipv. Driekkes. 
Bovendien is die ene gemoderniseerde naam tegenwoordig in het 
dagelijks gebruik voldoende. De gewoonte nl. om een voornaam met 
die van vader en grootvader te verbinden sterft uit. Het kind wordt 
meer en meer als individu gezien, minder en minder als nakomeling 
van een beter bekende. Zelf zijn we in onze jeugd echter nog aange
duid als Jan van Driekkes fan Hèjne, vaker echter als Jan van Driek-
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keze, dus zonder bijvermelding van de grootvader. Een tijdgenoot van 
ons heette Jan van Jbbnes jan Plette of Jan van Jbbneze of (naar zijn 
moeder!) Jan van Jbnte. In gesprekken van de oudste boeren onder 
elkaar kan men echter nu nog beluisteren, hoezeer in een nabij ver
leden het individu nog met zijn voorgeslacht werd verbonden. Dat de 
naamgeving die nu volgt ouder is dan juist genoemde, blijkt ook uit de 
wel zeer belegen zwakke genitivi. De naam van de grootvader gaat 
voorop, in het geval van onze eigen vader dat we eerst geven, zelfs 
die van de overgrootvader: Wowtere Mbbnezen Hèjnen Drlekkes. Niet 
zelden gebeurt het dat niet de mannelijke maar de vrouwelijke voor
ouders aan de naam gehecht worden: Hanne Barte Wowter: Wout, 
zoon van Bertha, kleinzoon van Johanna. Verder nog Kötjez Dien, 
Bètjes Wówt, Bètjes Silles. Uit deze namen blijkt duidelijk dat de 
vrouw vroeger in het dorp een sterker maatschappelijke positie had dan 
thans, ongetwijfeld omdat ze toen veel meer mannenwerk verrichtte in 
het bedrijf, en dus meer op de voorgrond trad. Slechts één geval is ons 
bekend dat een zoon naar zijn moeder werd genoemd om welluidend-
heidsredenen: Drlekkes fan Miette. Diens broer heette normaal naar 
zijn vader: Bèrtes fan Drlekke. 

Soms kwam het vroeger wel voor dat de kinderen samen naar hun 
vader werden genoemd. De kinderen van Wülemke heetten de Wil-
lemkes. Verder: de Wbtjes, de Fllpkes, de Hèjnes. 

Tot slot wijzen we nog op de gewoonte kinderen naar de parochie
patroon te vernoemen. Vandaar in Huisseling (parochie van de H. Lam-
bertus) veel mannen die Bèrtes zijn genoemd. In Berchem (H. Willi-
brordus) is de naam Brort X Brörres heel gewoon. In Neerloon (H. 
Victor) heet menigeen Fik. 

D E K L E D I N G 

Hebben we zojuist gezien dat namen aan de invloed van de mode 
onderhevig zijn, de klle:r = kleren zijn dat niet minder. De behandeling 
van de klérbbzle (klerage = kleding) laat daaromtrent geen twijfel 
bestaan. De zörch voor de kleren schijnt van alle tijden. Na gebruik 
zal men de kostbare kleren wéchhange in de klérkaast = hangkaast. 
Het merendeel der kleding wordt tegenwoordig gemakt chekööcht = 
geconfectioneerd gekocht. Vroeger liet men ze steeds bnmééte bij de 
klérmaaker = snééjer. Behalve vloerkleed betekent klie:t ook jurk. 
Een veel gebruikt woord voor kleren luidt dinge. Men onderscheidt 
et sóndagz dlnge dat vur de béést wordt bewaard van et swèrkendagz 
dinge. Tot ed ónderdlnge behoren et hémt, den hémsrök = den börst-
rbk en de ónderbóks. De bovenkleren zijn ed boovedinge. Het meer-
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voud van ed ding — voorwerp luidt dinger. Dan zijn er nog de gezegden: 
et waar me en dinge 5 = het was me een drukte, dès sön dinge nie = 
dat is zo'n moeite niet, dès me nog al gén dinge = dat is me nogal geen 
werk! Veel gedragen is nog altijd de rok. Daarbij hoort enen bloes of 
en trööj. Bij het werk beschermt de boerin haar kleding met ene' 
schdlk = ene schort die gemaakt wordt van schortegrèèj = schortestof. 
Van zakkegrèèj = jute is den böölschdlk = ruwe werkschort samenge
steld, die bij zeer vuil werk wordt gedragen. De laatste is een halve 
schort die niet verder reikt dan het middel. Met twee linter wordt hij 
op de rug met ene strik vaastchestrikt. Vroeger hadden de boerinnen 
altijd een halve schort. Hij was van zwarte zijde of van schörtebónt en 
zat keurig in de vaaw. De zuu:m boven in deze schort waardoor de 
maakster et lint had geschoven, heette de schöjf. Zo'n schort was ene 
slop 6. De overjas die de vrouw draagt, is ene mantel, die van de man 
enen ooverjas. Modieuze boerinnen beschikken over en mantelpèkske. 

De boer draagt en bazzeloe.n of, als hij keurig is, en sporthémt. Bij 
vuil werk beschermt hij de péjpe van zijn boks met lederen bénkappe = 
kemasse. Galge = bretèls, haawe de boks óp. Op de buitenkant van 
de rechterbroekspijp zat vroeger de bókseschèèj =* schede om het lange 
mes in weg te steken. Deze is thans overbodig omdat nu iedere boer 
in het bezit is van en knie.p = zakmes. In de bóksetès bergt hij o.a. 
den zawdoek = zaddoek. De knibbeurs hoort thuis in de kónttès — 
achterbroekzak. De vaste plaats voor de pörtefullie is de binnetès = 
binnenzak van de jas = het colbert. Het vest gaat zo dicht dat het 
halsstuk van ed bazzeloe.n vrijblijft. De strbbdas noemen oudere boeren 
de slieps (< Dts. Schlips). Het is nu een los kledingstuk maar vroeger 
zat het vastgeplakt op en fruntje = plastron van gummie. Den das 
heette vroeger kazzenij = cache-nez. Jas en broek vormen samen en 
pak. Om dit te beschermen wordt wel enen ooveral gedragen. School
jongens hadden vroeger ene keel = morskiel. Voor officiële gelegen
heden steekt de boer zich in en striepkezbóks plus ene slipjas = jacquet. 
Op feestdagen hebben de klómpe afgedaan. Ze zijn dan vervangen voor 
schoe.n = schoenen. Iemand die zeer arm is gaat óp ene klomp èn 
ene schoe.n. Wat vandaag feeters zijn, waren vroeger rénnaasels = 
rijgnestels. Petiens (< Frs. bottines?) noemde men de hoge rijgschoenen 
van de vrouw, meténtjes (< Frs. mitaines) haar ongevingerde hand
schoenen. Polsmóffe waren handschoenen zonder handen, polsverwar-
mers. Ook de móf = handwarmer is uit de mbdde. Het woord heeft 
echter een nieuwe functie gekregen en duidt nu de handwarmer aan 
die in de winter aan het stuur van de fiets wordt bevestigd. De gewone 
naam voor handschoen is want = hanschoen. Het hoofddeksel van de 
man is enen hoe.t of en pèt. De vrouwen dragen huu.j of mutse. De 
luifel voor aan de pet is de klep, welke benaming vroeger ook gold 
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voor het presenteerblad van de broek zonder gölp = split. Zo'n aaw-
mbddese broek was en klébbóks. Het werkwoord kléppe heeft de be
tekenis van klikken of rondbazuinen, afkléppe wil zeggen: officieel 
bekend maken. Maar we hadden het over de hoofddeksels. Den heggen 
hoe.t hoort bij de slipjas, den bölhoe.t is uit de mode, de strbjhoe.t moet 
de höjjers beschermen tegen ene zonnesteek. De boertjes van de oude 
stempel die de laatste jaren de een na de ander gestorven zijn, droegen 
en zwart sééje petje, een hoog, stijf cylindertje. Het is ongepast als 
vrouwen en meisjes blootshoofds de kerk betreden. Ze maken zich 
echter over de hoofdtooi weinig zorgen meer, zulks in tegenstelling tot 
hun voormoeders. Deze kregen zodra ze et slabbertje = slabje ont
wassen waren de kaaper 7 op, een gebreide muts die behalve het hoofd 
ook nog een stuk van de schouders bedekte. Ze sloot onder de kin met 
hoök èn oe:ch of met knuu:p èn knöpschat. De dracht diende alleen 
bij koud weer. Wat luchtiger was de zwarte muts die met linten en 
veren was opgemaakt. Deze muts was niet populair en de meisjes die 
wat ouder waren, zagen dan ook vol verlangen uit naar het moment 
dat ze de pófjermuts opkregen, dat teken van vrouwelijke volwassen
heid. De grote gebeurtenis had plaats bij gelegenheid van de Plèchtege 
Kemuunnie, een kerkelijk feest waarbij de meisjes de doopbeloften uit 
hun allerprilste jeugd hernieuwden en volwaardig lid werden van de 
parochiegemeenschap. De muts was een enorm vlammend wit gevaarte 
van tuul, zééj, kant of fdpkant = namaakkant. Omdat ze zo besmet
telijk was, werd ze gedragen op en óndermuts. Het voorhoofdsluifeltje 
van geplooide kant, noemde men et kèntje. Op de rug hingen over een 
strook tulle = de slööjer, de pófferlinter af, brede en lange linten die 
eindigden in franjers = franjes. Met een pars pro toto werd de muts 
ook wel aangeduid als de poffer. Eigenlijk was de poffer de zware, arm-
dikke hoofdkrans van parlemoerkleurige ruu.skes. Bij rouw werd de 
gewone poffer voor de rööwpóffer vervangen die alle glans miste omdat 
de zij dan ontbrak. Er werd vooral nitteldoek in verwerkt. Een heel 
ander hoofddeksel was de witte muts, ook wel plöjmuts of knipmuts 
geheten omdat er veel knippe = plöjje in zaten. Ze was veel beschei
dener van omvang en miste ook de poffer en de brede pófferlinter. 
Van deze witte muts bestonden meer modellen. Een parrepluu be
schermde de kwetsbare hoofdtooi bij regen. 

Hoe rijker de poffer, hoe rijker ook et chöwt = de gouden sierraden 
van de boerin. De kétteng om de hals, al dan niet versierd met trös-
kes = gouden kwastjes, kon versteld worden met en schöfke. Aan het 
eind van de ketting hing de loozie X lózzie = horloge die achter de 
tailleband werd weg gestopt. Midden op de borst blonk aan de ketting 
et mejónneke = medaillonnetje of et kröske. We noemen nog den 
tröwring alsook bröz èn belle = broche en oorbellen, en sluiten dan 
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de juwelendoos, om de vrouwenkleding van vroeger nog wat nader te 
bezien. Meer dan thans waren de vrouwen er vroeger op uit zich deege-
lek te kleden. De köwse waren nog niet zo dun ès póppestrónt gelijk 
nu. Men kon ze zelf brèèje van wól of van sjét = sajet. De kleur was 
zwart. Enkele tientallen jaren geleden kwamen echter ook de van bruine* 
wol gebreide kousen in de mode. Ze heetten sjanskdwse omdat ze de 
sjans = chance zouden hebben bevorderd, iets wat de huidige boerin 
betwijfelt. Deze draagt néjlóns van néjlón die even sjiek zijn als tier 
want bij het kleinste ongeluk zit er ene ladder in. Kousen die men 
over de gewone kousen droeg bij heel koud weer en die met knoopjes 
dicht gingen, noemde men slopkdwse, een woord dat tegenwoordig nog 
gebruikt wordt voor het begrip sous-pieds. De boer loopt met zokke. 
De slaper trekt in de vroege ochtendstond zijn kousen aws = binnenst-
buiten aan s. De kousevoet heette eens de vörrevoe.t 9. Intussen mogen 
we ons niet bezondigen aan de voorstelling dat het vroeger dus met 
de vrouwenkleding al bijzonder simpel gesteld was. Het tegendeel is 
trouwens al gebleken uit de beschrijving van de poffer 1°. Deze stak 
met zijn orgie van wit fel af tegen het zwart of donkerbruin van et klie:t. 
Dit bestond uit een jasvormig bovenstuk de jak en een benedenstuk 
de rok of liever de rökke. Er was immers sprake van enen onderrok 
en enen booverok. Beide waren met voejjer = voering gevoejjert. De 
bovenrok was in de winter van bööj = baai, in de zomer van merij = 
moiré. De stbdbaant = stootband onder in de zuu:m moest rèjfele 
voorkomen. Voor het opschorten diende een zilveren klem. Van zilver 
was ook den beugel van de beugeltès die op de rok placht te bengelen, 
althans bij zondagse dracht. Door de week voerde de boerin een een
voudige zwarte zak, de tès, op haar onderrok. Ze kon erbij via een 
gat in de bovenrok: et snééjerschat n . In die tas werd o.a. de snuv-
doe.s opgeborgen. De boerin hield toen immers van snöjve. Nu wordt 
dit werkwoord nog slechts gebezigd in de zin van snöwte — de neus 
snuiten. Het snijersgat was meestal opzij in de rok te vinden, opzij 
hing immers ook de tas. Wanneer een rok echter voorzien was van 
en keuje — queue de Paris 12, zaten tas en snijersgat aan de achter
kant. Zo'n queue was eigenlijk niet meer dan ene vrónk = wrong van 
kleermakersspek die de rok naar achter deed uitstaan. Kort voor de 
eeuwwende, een halve eeuw dus nadat de crinoline en vogue was, werd 
den hoeppelrók gedragen. Van ene mantel was in die dagen nog geen 
sprake. Daarvoor diende de schouderdoek, de nuzzek X nuuzzek 1 3 

(neusdoek) als hij van eenvoudige wol, de pèlderien als hij van dure 
zij was. Bij de Plechtige Communie droegen de meisjes een witte 
pelerine: de kardenaal. Later kwam de kapmantel in de mode, een 
wijde, geplooide, tot de grond afhangende schoudermantel zonder 
moöwe, met en kap, zwaar gevoerd en van laake gemaakt. Een kost-
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baar bezit waarin zich slechts de rijkere boerinnen verheugden 14 . De 
foolie X Iollie 15 = falie was een treurdoek van marrenas = merinos 
die van het hoofd over de schouders tot beneden afhing. Hij werd in 
tijden van rouw gedragen. De herinnering aan deze dracht leeft nog 
voort in de uitdrukking: iemmez óp sen föllie kömme = iemand op 
zijn tabberd geven. 

Van de oude mannendracht wisten de mannen uiteraard zo goed als 
niets meer en de vrouwen kwamen maar weinig verder. Van de laatsten 
is het vage beeld dat we hier nu schetsen. Een schimmige voorvader 
in en korte boks boven lange kleurige kousen die hooze werden ge
noemd. Op de schoenen zilveren gèpse. Er zijn thans nog families die 
als bijnaam hebben den Bisköp, een aanduiding die te danken is aan 
het feit dat vroeger een vertegenwoordiger van die familie in korte 
broek en lange kousen is blijven lopen, ook toen de mode zich al ge
wijzigd had. De oude werkbroek was niet van mesjèster zoals nu meestal 
het geval is, maar van een soort gewééve ketoe.n: pielloo = möllevèl. 
Voor het colbertje in gebruik kwam, droegen de mannen ene keel = 
kiel. 

Kleding moet goed paase, ze mag niet te krap zitten of sloebbere = 
te wijd zitten. Bij een bruuske beweging kan in enge kleding de noot 
öwtschéjte = de naad loslaten. Een goede huisvrouw is ook nèjster, 
ze kan nèèje en weet ook verder vaardig nblt, schie.r en garre te han
teren: drie.ge — réjge, zuu:me, steppe, mbbze, stikke, instukke = lap 
inzetten, brèèje, haake, berduu.re, torre = tornen. De brèèjnölde waren 
vroeger korter dan tegenwoordig. Daarom zat er wel een verlengstuk 
aan in de vorm van een houten huls: de brèèjschèèj = breischede) i6 . 
Vroeger breide ook de man wel, al deed hij dat dan op zijn eigen 
manier. Het was een soort haken dat ströppe heette. De naald sneed 
hij zelf uit een stukje hout. Op regelmatige tijden doet de boerin de was 
waarbij ze onderscheid maakt tussen de witte was en de bonte was. Het 
waase gebeurt tegenwoordig met et wasmesien dat et wazbört en de 
wasköjp heeft vervangen. Middelen bij het wassen zijn zie:p (eventueel 
gruu.ne zie:p = transparantzeep), zépnat = zeepsop, blöwsel om het 
water te blowsele alvorens er de was in te spuulle. De gespoelde was 
wordt voor het öwdröppe over de schraach gehangen. Voor het vringe 
heeft de huisvrouw de beschikking over ene vringer. Vroeger lag bij de 
boerderij de blèèjk = het bleekveld waarop de was kon blèèjke. Met 
waspinne wordt de was aan de wasléjn bevestigd zodat ze kan druwge. 
Sommige stukken moet de boerin stéjve met stéjfsel. Hier en daar staat 
nog en mangel om de laakes mee te mangele. Op de stréjkplank wordt 
een deel van de was gestreeke met et stréjkéjzer dat vroeger pörzböwt 
werd genoemd. Bij de wasserééj laat men slechts bij uitzondering een 
kledingstuk stoe:me of verve, nooit waase want dan is de sléjtöözie veel 
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te groot. Slit is pluiswerk dat wel in de zakken wordt gevonden, slijtsel. 
Een glee wordt door de huisvrouw met een zorgelijke blik bekeken, ze 
trekt dan het gezicht dat past bij en kööj stééj = een slechte plek. 

H E T L I C H A A M 

Het lichaam wordt aangeduid als et léjf, een woord dat ook wel inge
wand betekent. Het lichaam als object van moedwillige pijniging heeft 
talrijke benamingen: avdak, vésje, fbblie, mietter. De huid is et fèl, 
de opperhuid de nèèrf. De huid zal juu:ke X jökke als er sprake is van 
}uu:k X jokt, een aandoening die nog het best te omschrijven valt met 
en kriebbelèèchtech chevuul. Kriebbele kan worden opgewekt door 
kielle = kiettele. Kinderen gebruiken daarvoor wel een gladde kiezel
steen: en kiettelsténtje. Schörft is een huidaandoening die hoofdzakelijk 
bij dieren wordt geconstateerd. Ringelwörm is een kringvormige huid
ziekte, van éksie:m heeft vooral de bakker last. Bij schrale huid heeft 
men schraap. Een kras is ene kraap. De handwerker heeft ie:lt = zwil 
in de handen die zo hard zijn dat er maar zelden enen blöojer = blaar 
op komt, of het moest ene klémblöbjer zijn, die ontstaat als men zich 
onverhoeds behoorlijk klemt. De klem is een gevreesde ziekte: tetanus. 
Zwie:t doet de huid soms bruujje in de plooien zodat een schrijnend 
gevoel ontstaat. Men wordt dan geplaagd door den blékkert = smette. 
De ziekte die in het Mnl. blec heet, teistert nog steeds de jeugd: de 
mözzele. De frat moet bestreden worden met een weinig welriekend 
heulsap: het regenwater dat na een regenbui nog een poosje op een 
koeievla blijft staan. 

Köjjechhéjt = etter = metérrie pleegt door middel van ene zwéér 
uit te breken. Een ouder woord voor sténpöwst is appestunnie 17. Daar
tegen wies vroeger een bekend kruid: de zwartwörtel = sméérwortel. 
Ook dekte men de puist wel af met een schijfje vet spek. Léjnóllie is 
nog altijd goed voor de genezing van brandwonden die vroeger werden 
afgedekt met een geroosterd blad van de witte lelie. Pèrtsrömme waren 
een schoonheidsmiddel dat sproe.tels wegnam. Zodra bij verwondingen 
tot in et lééve = weefsel vlak onder de huid wordt doorgestoten, welt 
ed bloe.t op. Dan is er sprake van en wónt die als ze groot is wel en 
wats wordt genoemd. 

Met zijn paard heeft de boer gemeen dat hij geen hoofd bezit maar 
ene kop. In dit opzicht zijn beide de mindere van de ploeg die over 
en huu:t (< hoofd) beschikt. De term hoofd komt ook nog voor in 
modernismen als hoof kaas = zult, en hoovdoek. Het hoofdkussen en 
de hoofdpijn heten echter nog steeds köppéjn en kdpkusse. Begenadigde 
dorpelingen hadden vroeger de gave um de péjn wéch te vatte door de 
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lijder simpelweg te belééze. Andere woorden voor pijn zijn wie: en 
zie.r. Onder de onaangename gewaarwordingen valt ook het huiveren: 
schibbele = bibbere. Iemand die gauw huivert en daarom dicht op de 
kachel kruipt is ene krimper. persoon die veel te gauw begint te krimpe 
van de kou. Vestigen we de aandacht echter weer op het hoofd, het 
lichaamsdeel dat minder gunstig ook wel als de kaanes wordt aange
duid. Dit kaanes kan ook als naam fungeren voor het begrip plukkorf. 
Een viespeuk is ene smérkaanes = smérdèl. Hij ziet er bijna altijd 
smérrech uit. Het voornaamste deel van het hoofd is et weeze = gezicht. 
Ook wordt wel gezegd: ik héb er et weezen af = ik heb het zo goed in 
me opgenomen dat ik het niet gemakkelijk meer zal vergeten. In de 
höör X hoor wordt de schééj met de kaam gelegd, et krantje = de 
wèrbörsel = de kröwn heeft een natuurlijke oorzaak. De boer maakt 
over het algemeen heel wat minder werk van zijn köjf dan zijn vrouw 
van haar kapsel. De knut = haarwrong is uit de mode, meisjes lopen 
nog wel met vlèchte. Héksevlèchte zijn onontwarbare knopen in het 
haar. Velen laten het haar pèrmenènte, vooral zij die haar hebben dat 
krult èz ene rèèchte vèèrkesstart. De boer ziet zoveel aandacht voor 
het eigen schoon niet graag. Van hem zal de uitdrukking wel stammen: 
krullen in et hoor, stront in de rommel In fijn krullend haar zit kroe.s. 
Iemand zonder haar heeft ene klètskop. 

Met de oe:ge kan je kéjke en zien. Iemand kékt slèècht als hij er 
slecht uitziet. Doet hij dit in bijzonder hevige mate, dan wordt opge
merkt: hé] kékt èz en kat tie kikförse véngtl Wat blie.ke precies be
tekent, is moeilijk te zeggen. De eerste betekenis is wel schéél kéjke, 
verder een vies gezicht trekken en ook nog wel nieuwsgierig ( = néjs-
chierrech) zijn, gluren. Onder enen blie.kert wordt een scheelziend 
individu verstaan, een domoor en meer minder fraai's dat niet zo 
eenvoudig onder woorden is te brengen. Een schéél persoon wordt wel 
uitgescholden voor schééle juut. Iemand die enen bril draagt, brilt, is 
als er gescholden wordt enen brillejuut. De bril wordt opgeborgen in 
de brilledoe.s = ed brillehöws = de brilleschèèj. Bij ziekte is het oog 
vaak droe.zelech, mat. Een bekende oogontsteking is ene weegescheet. 
Kiliaans omschrijving van de weghschijte luidt: tuberculum in palpebris 
quod quidem fabulantur enasci cum quis in via publica ventrem 
exonerat. De fabel is in Huisseling nog altijd levend. 

Van de mónt noemen we de lippe, de raak = verhemelte, de taant, 
de baktaant = kiezen, de tong. Het gebit dient om te béjte, knaawe. 
Stroeve tanden zijn slöws = sleeuws. Met höwsloe:k probeerde men 
vroeger de sprdöw = spruw te genezen. Tegen de roe:s = tandont-
steking hielp jlierrestroe:p of flierretij. Bij taantpéjn moest de lijder 
spuulle met kemilletij of gebruik maken van de warmte die uitgaat 
van het schrapsel van pééperwortel = mierikswortel. Verrichtingen van 
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de mond zijn o.a. ééte, drinke, spéjge — oovergeeve = braake, 
smèkke = hoorbaar eten, zöjge, zèjvere = zeveren, zoebbele = sab-
bele, pruu.ve, spööwe = spiertse = spuwen, blööze. Talrijk zijn de 
uitdrukkingen voor het voortbrengen van bepaalde geluiden: lache, 
prööte, giebbele = ginnegappen, smiespele = fluisteren, kwééke X. 
kééke = schreeuwen, schröwwe = janke = schreien, rèlle = voort
durend gillen, schrééke = gillen, stèehele = kibbelen, kwèbbele X kèb-
bele = babbelen, krémme = dwingerig huilen, roeppe, brulle, schelle = 
schelden, vlèèje = vleien, rikrööje = redetwisten, léllek doen = op
spelen, in boosheid te keer gaan, riddeneere X rizzeneere = redeneren, 
vertélle, sprééke, preeke = Mie = &/ètóe = waawe/e. Klètseneere = 
praten heeft niets met fc/ètóe te maken, het is afgeleid van het Frs. colla-
tionner. Een uitvoerig verhaal is en seel (ceel). Het uit het Eng. ge
komen spiets vervangt het oude ontööleng = toespraak. Een term voor 
welbespraakt luidt móntfiejjat. Over een overvloed aan brutale opmer
kingen beschikt de prötsmaaker die veel prots heeft. Een ongunstig 
woord voor mond is moei. Bekvechten is strééje = moelvèèchte. Een 
moelfie.p is een mondharmonika. 

Andere delen van het hoofd zijn nog de wange en de kin. Of de 
geur = de reuk van iets omschreven dient te worden met de term 
röjke danwei met die van stinke, is een zaak die met de neus wordt 
beslist. Kinderen hebben niet alleen vaak, ze zijn ook dikwijls en 
snotneus. Wie verkawt X verkaawe is, heeft en kaaw gevat. Daartegen 
helpt en drènkske, en pil, en poejjer. Vroeger was zèlfrdmme (melk in 
salie, salvia gekookt) hèt middeséjn is. Ook werd wel alsembitter aan
gewend: brandewéjn die bereid was met èlst = alsem 1!5. Den öjjem 
gaat in en uit door de neuschaater. Wie wil löwstere kan met het oer 
meestal genoeg huu.re. Wie iets niet goed kan verstöön, zal hörke = 
scherp toeluisteren. Tussen öwthuu.re en öwthörke is geen verschil. 
Soms zijn örre zo vuil dè ger èrte in kunt sèèjel Aan de haant telt 
men vier vingers en enen döjm. Om ene vinger die bloejt, gaat en 
duukske = en lèpke of als het verband bij den dokter wordt gelegd en 
gööske. Niet zelden wordt het vingerverband tegen bevuiling beschermd 
met een hoesje van stevige donkere stof: en sluu:f = duimelot. De 
bijwoordelijke uitdrukking ónderdehaant betekent zowel 'zo zachtjes 
aan' als 'intussen'. Met de handen kan men neeme, vatte, pakke = 
aandrukken, persen, haawe, aaje, vréjve, klöppe en schoebbe = lief
kozend krabben van dieren. Bijzonder talrijk zijn de synoniemen van 
slöön: aftöjge, haatere, foekse, foempe, jöwne, klètse, nèèje, péére, 
rosse, sméére, tunnese en véége. Voor het stompe balt men de vöwst 
waarbij de kneukels = vingergewrichten worden gespannen. Een witte 
vlek op de naagel, zo poogt men kinderen wel te verschalken, is het 
gevolg van lie.ge. Iemand met veel witte nagelvlekken zou bijgevolg 
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ene lie.ger zijn. Zwarte nagels vertonen en roowrentje, ze moeten met 
den buunder worden gebuundert. Aan waase heeft de boer dikwijls 
enen heekel. Toch noemt men iemant tie zen èjge nie goe.t west en 
rondloopt met strie:pe op den èèrm, in de nèk en in den hals met 
afkeer ene smérkaanes, ene smérdèl, ene vöwlek. Vele oude boeren 
hebben nog de gewoonte zich nooit helemaal te wassen. Uit preutsheid? 
Misschien. In ieder geval geldt voor hen wat Barentsen over de Kempen-
lander omstreeks 1900 schrijft: 'Slechts eenmaal in zijn leven wordt de 
Kempenlander geheel gewassen' 2 0 . Dat is dan bij zijn geboorte! Die 
watervrees probeert ook hij te verklaren uit godsdienstig-zedelijke 
motieven, althans voor een deel. En dat is juist, want gebrek aan com
fort zou wel eens meer kunnen verklaren. Nu nog zijn er in Huisseling 
boerderijen waar de mannen zich ónder de pomp waase, waarbij ieder 
moment iedereen kan passeren. Nog vroeger wasten ze zich bij de put, 
buiten, dus helemaal in het openbaar. De vrouwen wassen zich nu op 
hun slaapkamer waar ze de beschikking hebben over en lampetkan en 
en lampetkom die op de wastoffel staan. Zij nu waase derèjge héllembl, 
althans van tijd tot tijd. Het zijn juist de vrouwen die steeds weer 
aandringen op modernisering van de levensgewoonten op de boerderij. 
Een stofzuiger voor het vee? Dan ok ene stofsöjger um veur de kaamers 
te doe.nl Waterleiding voor het vee? Dan ook voor het gezin! Een 
vaaste wastöffel, enen does, doesse zijn voor de meeste boerinnen op 
het ogenblik nog slechts woorden. Die kennen ze echter goed en ze 
zullen niet rusten voor de dingen die erdoor worden aangeduid ook in 
huis zijn. 

Een haffel is een handvol, enen èrvel een armvol. Wa lig de door 
toch mi tè ding te haffele wil zeggen: wat zit je toch steeds met dat 
ding daar in de handen. Verhaffele komt neer op bederven door het te 
veel met de hand aan te raken. Zo is en verhaffelt ketje een speel-
poesje dat niet groeien wil omdat de kinderen er te veel mee sjouwen. 
Aan de arm vindt men de pols, den éllebooch, de spierballe en et 
elèktries butje, aan de voe.t de tie:n, den hak, de zool, den bal en de 
vreef. Dat kun je net denken! is de betekenis van de uitdrukking OM 
oewwen hak, si Koobal Höörénkele doen degenen die zich onder het 
lopen de énkels bezeren. Een bosje doornen aan de binnenkant van een 
der voeten is dè remedie! Men zal iets ónder de voe.t hbole als men 
het in gebruik neemt. Vur de voe.t wéch wil zeggen: net zoals het voor 
de. voeten komt, geleidelijk = vurtojjelek. Het bie:n draagt de mens 
dank zij de kracht van de botte = beenderen. Voor zit de schiem, achter 
de köwt. De holte achter de knie X knij is de wèöj. De dééje vormen 
als de mens zit ene slip = schoot. Het kind zit bij vader of moeder 
óp te slip. Verder betekent slip nog pand zoals blijkt uit de woorden 
hémslip, slipjas; ene slip appel wil zeggen: zoveel appels als een vrouw 
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in haar opgenomen schortpand kan dragen. De benen stellen de mens 
in staat te göön, loe:pe, kööjere, hinke, springe, danse, trééje = 
schrééje = grote passen nemen, dabbe = voetstappen achterlaten in 
pas gespit land, spölke = door een staand gewas of door losliggend 
stro lopen, met geweld door het water schieten (van een vis), rètse = . 
schuu.pe = bblleje = zich als en bbllie = zwerfzieke vrouw)2 1 ge
dragen, kldsse = gaan zonder behoorlijk de voeten op te lichten, 
dwoole X dööle = dwalen, balköwne = springen en dansen, stoeiend 
spelen en dartelen van kinderen op een voor ouderen hinderlijke wijze. 
In tegenstelling tot bie:n heeft poe:t dikwijls een onbeschaafde klank. 
Potje hööke wil zeggen: iemand laten valle = ströjkele over een uitge
stoken been. Met een lichaam kun je stbbn, ligge, knielle en zitte. Wie 
hurkt, zit óp te hujkes. Andere lichaamsdelen zijn de kéél, et kélschat, 
de strot, de krop, de lónge, de maacht X maach, de milt, de nierre, de 
lééver, de gal, et hart, den bloos, de dèèrm met den tèènetoe (aan het 
einde toe) = den bléjnden dèèrm, de schööwers, de ruch, de rugge-
strang = ruggegrööt, de boerst, de lèènde, de zééj, de lies, den böjk 
met de naagel = de naavel, de kont met de bille die door ene reet 
zijn gescheiden. De anus is et chat. Ook een onhandig individu is wel 
en kont: et is me tóch sön kont ie:n\ Frótte wil zeggen: haspelen, 
stuntelen. Vandaar het scheldwoord frótkónt. Een lulbóks is hetzelfde 
als een lulkónt, nl. een individu dat men steeds hoort lulle = waawele. 
Een zwètskónt is iemand die geen gelegenheid laat glippen om te 
zwètse = hoog opgeven van zichzelf. Andere woorden voor het begrip 
kont zijn nog batterééj, bats, brits. Wie last heeft van aambeien lijdt 
aan et spie:n. Maager mensen beschikken als ieder ander over peeze, 
spierre, botte, knoerzel = kraakbeen, mörcht = mèèrch en vlèjs. 
Iemand die dik is, zit bovendien goed in zijn vèt en zijn spek. Wie 
zinnewèèchtech is, heeft zijn zinnewe niet in bedwang. Vroeger zocht zo 
iemand wel baat bij de zinneweblööjer = het seneblad. 

Voor het goed functioneren van het lichaam is de stofwisseling van 
groot belang. Als men met teveel vloeistof de maag bedorven heeft, 
voelt men zich kwèps = niet in staat om nog meer te drinken. Termen 
voor urineren zijn pisse, zèjke X zèèjke, afsétte; hierbij sluiten dan 
aan schéjte, poeppe. Men is on den dunne = on de spel als men lijdt 
aan diarree. Het werkwoord luidt spélle = diarree hebben. Tegen hard-
lijvigheid werd vroeger et ribbelenblat = de weegentrij = brede weeg-
bree te baat genomen. Van belang was daarbij alleen de aar met zijn 
oliehoudende zaden. Het geribbelde blad van deze plant was ook nog 
van waarde voor het genezen van wonden. De ene kant bezat dan de 
kracht van het zuiveren, de andere die van het genezen. Naast het 
substantief zèjk X zèèjk of pis staat stront. Schéjt is een abstract begrip 
dat 'lak' betekent: ze hi ter schéjt on! Oudere boeren zeggen ze hi ter 
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et mèrt on! Dit mèrt is aan het Frs. merde ontleend. Een bolus is 
ene stront = enen drol, een wind ene scheet. Een laffaard is en schéjd-
bóks = enen bangeschéjter of ook wel ene zèjkert die van puur angst 
in de bókz duu. Zèjkert betekent ook wel gierigaard, persoon die van 
benawthèjt = gierigheid = angst (dingen van waarde te verliezen) 
zekere zelfcontrole verliest. Hij wordt ook wel voor peezerek uitge-
kreten, een woord dat eigenlijk penis betekent. Samen met de zak = 
scrotum en de balie = kloeite = testes vormt de lul = laabes = penis 
het membrum virile. Hierbij horen scheldwoorden als waawelkloe:t, 
lamzak, lamlul, laabes. Nb de kloeite is iets als het onherstelbaar stuk 
is, met iets iz et kloeite als het er helemaal mis mee is. Kloeite zonder 
meer of on den hónt sen kloeite wil zeggen: dat kun je net denken, dat 
had je gedroomd. Om zijn geringheid te verwaarlozen valt et klbd-
ding. Nb de kloeite loeipe is precies even ver als naar de Mookerhei. 
Een ietwat simpele, goedmoedige kerel is ene goejje kloeit. Een klein, 
vlug en pienter kereltje is en klbtje. Hbbneklbtjes is de plaatselijke be
naming voor speenkruid. Aan rieipe = ripsakke beantwoordt behalve 
het Latijnse coïre ook stoeien, wild ravotten. 

Als iemand zich fysiek niet lekker voelt, zal er iets schille = mekeere 
aan het lichaam dat geteisterd kan worden door vele ziektes. De krém-
mer is een rugpijn zoals de marskramer die krijgt bij het sjouwen van 
de mars. Krémmech betekent stijf, pijnlijk, en vandaar natuurlijk ook 
prikkelbaar, humeurig. Onder krémme verstaat men tenslotte dwingerig 
huilen, zoals men dat bij kinderen wel hoort die hun zin niet krijgen. 
Een bepaalde soort rimmetiek is de vlieggende vbbn. Wie door de pökke 
is geschonden, wordt möttech genoemd. De gééle verf is de geelzucht, 
de bezétteng de longsonsteking, de térreng de tering, ed beslach de be
roerte. De rbtfónk, den bóf, de kanker zijn eveneens bekende ziekten. 
Een kaaw kan er oorzaak van worden dat iemand het aan et wböter 
krijgt. Een ziekte die niet van voorbijgaande aard is, noemt men en 
kwbbl waarvoor men zich dikwijls in acht moet nemen door bepaalde 
spijzen of dranken te lobte = laten staan, niet eten of drinken. Tegen
over gezónt en stèèrk staan ziek en min. De reconvalescent wordt 
bééter, wordt van slèècht (ziek) weer goe.t (gezond), hij koevvereert = 
herstelt. Een grote kerel is ene góffert, een klein mannetje ene peuter. 

H E T K A R A K T E R 

Den aart = karakter van de bevolking kan natuurlijk slechts be
schreven worden na een uitvoerig sociologisch en psychologisch onder
zoek. Wat wij hier geven zijn slechts losse indrukken van een ondes
kundige. Het eerste houvast dat we aangrijpen is het verschil van 
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karakter tussen de bewoners van de Maaskant (Huisseling e.o.) en die 
van de Heikant (Herpen e.o.). De Heikanter zal in de Maaskant niet 
gauw aarde = zich gelukkig gaan voelen; als hij erheen verhuist zal 
hij er moeilijk zenen aart féjne = zijn draai vinden. Het verschil in 
levensgewoonte tussen de beide streken is misschien niet óntaart = ont
zettend maar toch groot genoeg om een vlotte accommodatie tegen te 
werken. Beide bevolkingen zijn zich die verschillen bewust. Het onder
scheid is als dat tussen klei en zand, tussen stug en rul. De Herpenaars 
noemen de Maaskanters Turke = norse zwijgers. De laatsten zijn op 
het eerste gezicht ook zeker niet prötsaam: zitten vaak verlegen om 
pröot = lust en stof tot praten, en het is niet gezegd dat ze iedereen 
die ze tegenkomen ook goejjen dach ségge. Ze zijn óp ter èjge = een
zelvig. In vrolijk gezelschap zal de Maaskanter dikwijls er gén-ie:n 
zégge = niet één woord spreken. Hij gaat bij de Heikanters dan ook 
wel door voor verwönt. Een makkelijk karakter heeft hij dan ook aller
minst. Tijdens ons onderzoek kwam het contact met de dialectspreker 
op het zand veel vlotter tot stand dan op de klei waar de boeren veel 
meer presónsies (presumpties) = argwanende vermoedens hadden dan 
aan de andere kant van de kleigrens. De Maaskanter is zeker niet van 
nature hoofs, misschien wel onbeschaafd = onbeschoft = lomp = 
bót — ónbehuutst, vaak is hij gréjnzech en dan zal hij gréjnze = mop 
pere = foettere. Toen we van een kleiboer een foto iets te lang in ons 
bezit hielden, kregen we het volgende briefje: 

M. 
Na aanleiding van U brief het volgende. Toen ik U de foto heb ge
geven heeft U plechtig beloofd dat U ze na drie a vier weken terug 
zou geven. Dus afspraak is afspraak en hiermede af. U had mij, toen 
deze tijd verstreken was de foto af moeten geven of verlenging moeten 
vragen. Hierin heb U niet voldaan en bent U in gebreken gebleven. 
Ik verlang nu de foto onmiddellijk terug en houd mij met die smoesjes 
van U niet verder op. 

X. 

De kermisexploitant bouwt zijn tent liever op het zand dan op de klei, 
daar immers stroomt het bier en rolt het geld veel gemakkelijker. Het 
leven is er zonniger en feestelijker, men gaat er meer op zijn Brabants 
met elkaar om. De ontvangende partij is er re/'aa/ = gul en gastvrij. 
De zandboer hoeft niet te aarzelen als hij een vreemdeling aan de deur 
krijgt. Hij noodt hem onmiddellijk binnen: komt er in\ Eenmaal binnen 
krijgt de gast direct een stoel aangeboden: vat ene zit\ Ook valt het 
op hoe veel sneller het koffiewater bij de Heikanters aan de kook is 
dan bij de Maaskanters. Maar daar moet de vreemdeling niet direct 
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een teken van ongastvrijheid in zien, want op de klei zijn het niet zo'n 
köffie-léppers als op het zand. De kleiboer heeft minder gevoel voor 
gezelligheid en huiselijke warmte. In Herpen is het volk al heel anders. 
Plezierrech folk zeggen die van Huisseling, tenminste als ze goed geluimd 
zijn, anders valt hun karakteristiek ietwat anders uit: volk fan niks dat 
bestaat uit schoellies = schojjers die er gén-ie:n hébbe = niet één cent 
hebben, omdat ze alles ópmaake en niet aan spoóre denken. De Herpe
naren kunnen goej zin hébbe en ook echt schik maake bij feestelijke 
gelegenheden zonder dat er drank = stèèrken drank is gevloeid. De 
Heiboeren vergeten zichzelf pas als ze zat zijn. Vrolijk zonder meer 
noemen ze Hèrps sat. En de Herpense levenswijs in zijn geheel wordt 
wel eens met de kwalificatie lócht = lichtzinnig afgewezen. Op de klei
boer kan men misschien ook beter aan. Hij praat zijn mond niet licht = 
gemakkelijk voorbij. Dat hij echter alleen maar een nurkse zwijger zijn 
zou, is een onjuiste veronderstelling. Als hij zwijgt, doet hij dit dik
wijls alleen maar uit een soort gêne want hij is over het algemeen 
bijzonder verléége = bluu:). In vertrouwde omgeving praat hij zen 
best = honderd uit, niet zelden is hij dan zelfs een meester in het ver
haal, van het minste of het geringste kan hij dan een heel seel (ceel) 
ophangen. Zijn tooi wemelt in dat geval van humor en beeldkracht. 
In het dialect van Huisseling zijn de vergelijkingen bijzonder talrijk. 
We geven er hier enkele: zo gréjz èz en döjf, zo grööw èz en èrt, zo 
vööl èz ene koestront, zd géél èz en péér, zo blööw èz en lèèj, zo wit 
èz enen doek, zo gruu.n ès chras, zo tèèj ès riem, zo rul èz aase (as), 
zó slap èz ene tot (vod), zo hart èz en déél (dorsvloer), zo gléks — 
gööleg) èz en töffel, zo bót èz en howt, zó schèèrp èz en vlim, zo 
gréjnzeg èz en hékke, zo gèk èz en karrat, zo dik èz en tón, zo dun ès 
póppestrónt, zo dik (dichtbezaaid) ès höör óp enen hónt, zo kool èz 
en löws, zo malz ès slööj, zo dik (dichtbezaaid) ès kaf, zo goor èz en 
dööwke, zo muuj èz en mööj, zo zoe.r èz brem, zo nat ès mist, zo nat 
ès stront, geeven èz en vdrse koe, kéjken èz en kat tie kikforse véngt, 
paasen ès Toone boks, trééjen èz enen hoon, kloppen èz en bus, spellen 
(diarree hebben) èz en spörrie-koe of èz ene rèjger, ééten èz ene spoöjer, 
blinken èz ene mol ónder zene start, ene moei èz en schuurdeur, en 
gezicht èz en onweer, enen ööjer èz en wan, en gezicht fan aaw lappe, en 
kleur ès sééj, réégene dèt sekt, schienwit, kralzwart (kral = kraal), 
stróntnat, zèjknat, snötchöör, vuu.rnééj, aawnééj (tweedehands) 22. 

Een goed doorvoed paard blinkt dègger oe in scheere kunt. Van 
zekere boer ging het verhaal dat hij zo diep ploegde dat het donker 
worde in de voor. Hij ging niet naar bed, hij sliep staande, met een slok 
hooi onder de arm en liet zich wekken door het paard dat aan het 
jasje van de baas begon, zodra het die schamele armvol hooi naar 
binnen had gewerkt. De Maaskantse boer is niet zo nuchter of hij houdt 
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nog wel van de hyperbolische stijlfiguur. Zo heet het van iemand die 
erg moe is: héj hi te tong óp te klómpel In een visverhaal hoorden we 
gewagen van ene snoek so awt tè tie vur twie: kèrskripkes mos óp sene 
snuut ha stöön. Ook heeft men in de Huisselingse volkstaal een grote 
liefde voor het rijm. Kinderen antwoorden op de vraag wörreml met-
al dörrem of umdè ene worm génne pie.r is\ Algemene regels van 
gedrag en alom erkende waarheden worden op rijm gezet. Wees matig: 
moot helt stoot. Wie het laatst binnenkomt maakt de deur dicht: de 
lééste koe mak et hékke toe. De laatste krachtsinspanning geeft het 
resultaat: de lééste stoe:t makt te botter groe:t. Stelen mag je wel, 
tenminste, als het gestelene maar niet waardevol is: ene géért èn ene 
wis tie holde woor tie is, mar réjs fur den hof tè wort te grof. Een te 
ingewikkelde machinerie geeft maar chagrijn: spulle mi schroe.ve den 
boe.r bedroe.ve. Ora et labora: wie bbnne wil ééte moet Markes nie 
fergééte. Een artikel uit het arbeidersrecht luidt: haaren èn wétte kan 
oe génnen boe.r belette. Uit het wetboek van weer en wind noemen we: 
Mèèj kaaw èn nat vult boerreschuu.r èn vat; dónderet óp ene kooien 
dorre, dan is ten öllenge zómmer verlórre. De armoede van groe:te 
lööj = deftige lieden wordt niet zonder leedvermaak achter de coulissen 
van het uiterlijk vertoon vandaan gehaald: groe:t bal óp klèèn érpel! 
Humor in het taalgebruik proeven we in de manier waarop de niet 
bepaald muzikale vaandeldrager van de hèrmenie in zijn activiteit ge
tekend wordt: hij moet de vaaw speulel Het beeldend element kan soms 
zelfs in een onbeduidend bijwoord tot zijn recht komen. Het begrip 
dikwijls wordt niet slechts uitgedrukt met termen als duk, on-én (aan
een), genduurrech, stréjk èn zét, het wordt ook uitgebeeld in een veel 
gebruikte zegswijze als alle hónschezèjk = zo vaak een hond zijn pootje 
licht. Het A.N. vergeefs wordt behalve met vur niks ook wel vertaald 
met zèèjk óp ene riek. In veel gevallen kiest de boer de richtste = 
kortste weg en gebruikt dus een beeld dat uit zijn eigen vakwoorden
boek stamt. Mannen die een slippertje maken speulen oover de hacht: 
dartelen als jonge ploegpaarden over de trekketting. Het is de voerman 
die spreekt als de boer in een moeilijke situatie opmerkt: door zék 
(ben ik) noch nie mi gedrèèjt = daar ben ik nog niet mee klaar. 

Hoe zwijgzaam de Maaskanters ook mogen heten, het zijn in hun 
eigen vertrouwde kring geboren praters. Letterlijk uren kan het duren 
voordat twee boeren die elkaar toevallig in het veld zijn tegen gekomen, 
weer huns weegs gaan. Van een voorvader uit de vorige eeuw werd 
ons verhaald dat hij dermate de gave van het vertellen bezat dat de 
luisteraars er in het drukst van de zomer hun hooi om vergaten. Mis
schien is hij een van de 'sprooksprekers' geweest die de herinnering aan 
Jacobus van der Schlossen de eeuwen door hebben levendig gehouden. 
De naam van deze sinjeur klonk ons reëel genoeg in de oren om de 
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mondelinge overlevering eens te gaan toetsen aan de gegevens van 
het historische archief. Toen bleek dat van der Schlossen een rover
kapitein geweest is die juli 1695, na drie maanden in Ravenstein 
gevangen te hebben gezeten, op de Galgenberg te Velp werd gerad
braakt. Het aantal nieuwsgierigen dat getuige was van de voltrekking 
van het vonnis - ze waren uit de Meierij, Holland en Kleefsland -
bedroeg naar schatting 20.000. Het verhaal zoals we dat hebben opge
tekend uit de mond van een oude boer, betreft een tweetal ontsnap
pingen en de arrestatie van de boef: 

Van der Sldsse waar ene glat-
jaanes die ze nie hèndeg bn zen 
vésje kwaampe. Hé] waar devèlt-
wachterz aat wér te slim av, al 
dinne zer schrömmelek fól 
moejte vur um em te vatte. Dè 
waar ök chénnen wónder want te 
kèl kós jan allerande kunsjes. 
Zoe: hattie ok te gaaj jan et 
toovere. Héj kós sen èjge èz et 
er naawde in-éns wéch maake. 
Dè hék men grötfödder, öjjégges, 
noch so duk huu.re vertélle, èn 
diejje mins wis te prööte, dè sék 
oe! Zoe: kant fandaach niem-
meste mér. Mar we hant oover 
diejje van der Sldsse. In Röwwe-
stèjn han zem ene kie.r host te 
pakke, et schów mar en hoor mér 
van en aaw wéjf. Mar de glad-
dékker nèèjden er noch tussen-
öwt, gaddölleme, èn loe:pe, dè 
kój, ón taart! Umdèj door tussen 
al die höwz óp te kèèjer nie so 
gaaw öwt te weech kós, sprong 
ie óp te mölderskar die nèt Row-
westèjn öwdin. Bé de port hi te 
pliessie toe hie.i de kar ajche-
zoócht, mar ze vónde niks, te 
kèls, want van der Sldsse ha sen 
èjge in ene méélzak jeraandert. 
Mar ja, óp enen andere kér han 
zem int Huusselings jèlt mi tren 

Van der Schlossen was een gladde 
kerel die ze niet gemakkelijk te 
pakken kregen. Hij was de veld
wachters altijd weer te slim af, al 
deden ze er schromelijk veel 
moeite voor om hem te pakken. 
Dat was ook geen wonder want 
de kerel kon allerlei kunstjes. Zo 
had hij ook de gave van het tove
ren. Hij kon zich in nood plots 
onzichtbaar maken. Dat heb ik 
mijn grootvader, o jezus, nog zo 
vaak horen vertellen, en die man 
kon praten, dat zeg ik je! Zo kan 
het thans niemand meer. Maar 
we hadden het over die v. d. S. 
In R. hadden ze hem eens bijna 
te pakken. Het scheelde maar een 
haar van een oude vrouw. Maar 
de vluggerd ging er nog vandoor, 
verdorie, en lopen kon hij, ont
zettend. Omdat hij daar tussen al 
die huizen op de keien niet zo 
gauw uit de weg kon, sprong hij 
op de mulderskar die net R. uit
reed. Bij de poort heeft toen de 
politie heel de kar onderzocht 
maar ze vonden niets, de kerels, 
want v. d. S. had zich in een 
meelzak veranderd. Maar ja, 'n 
andere keer hadden ze hem in 
't H. veld met z'n allen in een 
waardje gedreven zodat hij niet 
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allen in en wèrtje gedrivve dè tie 
nie hót ov aar óp kós. Ze mende 
nèt so grif dè sem han, mar ik 
ség et oe dè tie ze wér kulde. 
Woor zok soöchte, ze kóssen em 
nérnte véjne. Héj ha sen èjge in 
en knótje veraandert, èn tigge 
dè èjgeste knótje hi toe nóg énne 
van die vèltwachters stön pisse. 
Afféjn, de mins kwaamp nie vur 
den dag èn umdè se der toch niks 
mér kóssen öwtsétte, dinne ze 
mar wér óp höwz bon, èn ze 
waare noch nie ewég óf toor stón 
te kèl wér, mi te zèèjk fan diejje 
pliessie nog in zen schoe.n, wee-
zelek woor! 

Dè sem te lange lééste toch 
nóch chekrigge hébbe, is te 
danke on et wéjf fan ene kefij-
haawer in de buurt. Héj zin tigge 
dé wéjf toej door ez ene kér 
snaachs moes sloöpe, 'mins', zin 
ie toe, *zie de dees knie.p? Kék', 
èn mij stook ie ze mi te punt in 
ed blat fan de toffel zo die.p ès 
tèj kós, 'mins', sin ie, 'zó gaaw 
ès tees knie.p zoe: ès se hie.r stö, 
begint te trille èn te brómme van-
naacht, moette me wakker maake 
want tan dögget er nie vur me'. 
Nöw, èn toej door slie.p, begós 
me die knie.p me door midden 
in de naacht tog en spektaakel te 
maake! Mar et wéjf horde niks, 
wis te knie.p so léllek stón te 
doe.n dè van der Slosse der èjges 
wakker van worde mar toe 
waaret al te loot, toe stón de 
pliessie al on zen bét. 

links of rechts kon. Ze meenden 
heel zeker dat ze hem hadden 
maar ik zeg je dat hij hen weer 
fopte. Waar ze ook zochten, ze 
konden hem nergens vinden. Hij 
had zich in een knotwilgje ver
anderd. Tegen dat zelfde knot
wilgje heeft toen nog een van die 
veldwachters staan pissen. Enfin, 
de man kwam niet voor den dag 
en daar ze er toch niets meer 
konden uitrichten, gingen ze 
maar weer naar huis, en ze 
waren nog niet weg of daar stond 
de kerel weer, met de zeik van 
die agent nog in zijn schoenen, 
echt waar. 

Dat ze hem uiteindelijk toch 
nog te pakken kregen, is te dan
ken aan de vrouw van een na
burige caféhouder. Hij zei tegen 
die vrouw toen hij daar eens 
's nachts moest slapen, 'vrouw', 
zei hij toen, 'zie je dit knipmes? 
Kijk,' en mét stak hij het zo diep 
hij kon in het tafelblad, 'vrouw', 
zei hij, 'zodra dit mes, zoals het 
hier staat, begint te trillen en te 
brommen vannacht, moet je me 
wekken want dan deugt het niet 
voor me'. Nou, en toen hij daar 
sliep, begon me daar dat zakmes 
te middernacht een kabaal te 
maken! Maar de vrouw hoorde 
niets, tot het zakmes zo te keer 
ging dat v. d. S. zelf ervan wak
ker werd. Maar toen was het al 
te laat, toen stond de politie al 
aan zijn bed. 

Ondanks de kennelijke verhaalkracht van de Maaskanter moeten we 
constateren dat er aan de Maaskant over vele dingen gezwegen wordt. 
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Praat de kleiboer honderduit over de dingen om hem heen, over de 
dingen diep in zichzelf rept hij noe:j = node. Het gemoed, zo oneindig 
wisselvalliger dan het weer, biedt hem maar weinig gesprekstof. Zijn 
hart is een enorme moordkuil. De schoonste dromen, de heimelijkste 
verwachtingen, de tederste gevoelens worden erin omgebracht. Wat 
iemand voelt, hoeft niemand te weten. De zoen is een teken dat door 
derden niet wordt waargenomen. Zelfs de handdruk is nog steeds een 
klein Erlebnis. Als de vader zijn zoon de vijf geeft en zegt haw doe 
mar goe.t jóngl kan men ervan op aan dat de zoon voor zijn doen 
ver van huis moet. De gezinsleden verjoöre zonder en haant = hand
druk, zonder kedoo. Er is dan alleen sprake van een vluchtig, misschien 
zelfs wat verlegen fielleseteere. Het hart is er wel maar het klopt onder 
de stijve manchester van het alledagsleven. Voorlichting wordt de jeugd 
niet gegeven. Het woordveld van de liefde ligt leeg. Maar verschillen 
hiermee de Maaskanters erg van andere Nederlanders? 

Als overal elders zijn er op de klei goej minse en kööj minse. Een 
léllek dérke is niet knap, ene lélleke mins is boosaardig, hij zit vol 
léllekechhèjt. Iemand duu léllek als hij geweldig te keer gaat. Min of 
meer aanvaardbaar is enen deugeniet, het hangt ervan af of er sprake 
is van een kind of een volwassene. Gemie:n is het woord voor laag
hartig, lie:p voor boosaardig slim, zoe.r voor slecht gehumeurd, gréjn-
zech voor mopperend, koe.telech voor kortaf, kriebbelech voor geïrri
teerd, nippech voor venijnig, fél voor erg bevriend, strant = vrééj voor 
vrijpostig, béddehaant voor pienter, fuunneerech voor ondernemend, 
höstech = zeenewèèchtech voor zenuwachtig, gejaagd, bedaart voor 
kalm, zaacht voor zachtmoedig, zeeker voor zelfverzekerd, bedacht
zaam, hèndech voor vlot, ónklöor voor opvliegend, onnut voor ge
vaarlijk, oorech voor eigenaardig, vreemd, möj voor mooi, aardig. 
Kinderen zijn zuu.t, lie.f, braaf, ónduggent, stöwt. Mensen die niet 
opletten (gaape) zijn ene gaapert, die bruu:ke (alsmaar werken) enen 
bruu:kert = werkezel. Dit soort substantieven wordt vooral gebruikt 
om vrouwen mee te kenmerken: en gèèjt = nieuwsgierig Aagje, en 
böllie = en rèts = en schuu.p <== een zwerftante, en klep = een ver-
klikster, en drèèj = een vrouw die niet stil zit, en kwéék = een 
schreeuwlelijk, en vréét — een veelvraat, en draaf = een vrouw die 
vaak hard loopt, en gaap = een onnozelaarster, en blie.k = een nieuws
gierige of een schele vrouw, en preek = een kwebbeltante, en spieggel 
(spieggele = prónke, een ander met iets moois jaloers maken) = een 
pronkster, en snaaw = een vrouw die alsmaar snauwt, en dwèèl die 
alsmaar de dweil hanteert, en lép die alsmaar drinkt. Een onnozele 
vrouw noemt men wel en toöp of en doe:s. Een vrouw die niet op
schiet = plakt met haar werk is en trut. Een vrouw die, als ze boos 
is, een scherpe tong heeft is nie prut. Iemand die lööj is, zét niks öwt; 
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hij zuuk et nie = heeft er geen zin in; men kan hem wel aanporren 
om iets te doen maar dat helpt niet als hij et nie getééjt hi = het niet 
van plan is. Een flink werker wéért sen èjge = weert zich, pakt flink 
aan en dat is voor de werkgever en èörechhèjt = een lust voor het oog. 
Tegenover envöwdech staat verwent = gröts. Wie aart nö = het * 
karakter heeft van, de Gasconjers zal kaschenööj = streek = ver
waande streken vèèl hébbe = er op nahouden. Vèèle wil zeggen: te 
koop aanbieden, véjle: naar de véjleng brengen. 

D E V O E D I N G 

In de meer besloten ouderwetse milieus vindt men nog de eenvoudige 
weinig gevarieerde boerrepdt. In de jongere gezinnen zal de kok in 
de keuke de potleepel hanteren volgens inzichten die op een moderne 
höwshöwtschool, waarschijnlijk de lanböwhöwshowtschool, zijn ver
worven. Daar wordt gesproken over viettemienne en varrejaasie, be
grippen die niet leven bij de oude boerinnen die nog steeds zweren 
bij steevege koost die op de eerste plaats vuujt = voedzaam is. De 
koostchènger van vandaag neemt daar echter geen genoegen meer mee; 
z.i. moet et ééte ook lekker smaake. Aan tafel mag men gerust toe-
légge = zorgen dat je genoeg krijgt maar a.u.b. niet grééch = gulzig 
zijn, niet sloebbere = hoorbaar drinke, en niet smèkke = hoorbaar 
eten. Al heeft men iets nog zo géér = gaarne, men mag niet schrökke = 
slókke. Dan immers ontaardt ééte al gauw in vrééte. Zo dient men 
er ook voor te zorgen dat drinke geen zöjpe wordt. Bij het óphbble = 
ópschéppe van den bórt mag het oog van de eter de maag niet over
heersen, anders bestaat het gevaar dat men na een poos begint te 
kieskauwen = pratte en uiteindelijk genoodzaakt is tot orte maake = 
laten staan van klieken. De meeste örtemaakers worden gevonden onder 
de kinderen. Voor goed eten en drinken is zin = trek nodig, anders 
heeft men geen honger of döorst. Blieven is een onbekend woord. 
Men zegt lusse = lusten. Wel bezigt men de term èsteblief. Dankt men 
voor iets, dan zegt men dank oe of dank oe wél. Voor en na den ééte 
zal men steeds danke = bidde. Wat gegeten of gedronken wordt, is 
et ééte of ed drinke. Over het algemeen is de boer een geduchte ééter. 
Hij deelt de dag dan ook naar de maaltijden in. De broodmaaltijd is 
de köjjiedrinke of de koffie. De ochtend wordt verdeeld in vur de 
köffiedrinke en nö de köffiedrinke. Het warme eten is et middag-ééte 
dat precies um twèèlvuurre begint. Als dan het angelus klept, zeggen 
de boeren: et is middach. Deze warme maaltijd deelt de dag in twee 
stukken: vur de middach-nb de middach. De tweede broodmaaltijd 
verdeelt de middag in twee helften: vur vierruurre-nö vierruurre. 
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De avond valt eveneens in twee delen uiteen: vur de pap-nb de pap. 
Bij de warme maaltijd begint men met de soep: èrtesoep, bbnsoep, 

kieppesoep, veerkessoep, gruuntesoep. De stamp = stamppot noemt 
men ook wel de petöözie. De érpel = pieppers zijn als alles goed is, 
niet schie.r = glbbzerech maar bloemmech, niet laf = flöow maar 
juist van zawte. Een moderner woord voor sdws is zjuu. Onder de 
gruuntes rekent men slbbj, andie.vie, keele — raapsteeltjes, wortels, 
rebèèrber, appelmoes, hoowe, èrte, bbnne, kblle. Onderscheiden worden 
nog labbonne = tuinbonen en snééjbonne die vroeger gekookt moesten 
worden onder een met kopergroen beslagen deksel, dan keeke ze möjjer 
als ze op tafel kwamen. De draden van de bon die op ene pol groeit 
of rankt om enen bbnstaak worden voor het koken verwijderd. Dit ver
wijderen van de réng noemt men rénge. De zaaddozen van de bonen 
zijn hoowe. Het doppen van bonen of erwten heet poole. Van de kblle 
is de seföj = de sefbjjekbl zeer gewild. Het verduurzamen van levens
middelen noemt men inmaake. Snijbonen en zuurkblle maakt men in 
door ze in een ton onder de peekei te zetten. Om te verhinderen dat de 
groente boven het zoute water uitrijst (dan gaat ze immers schummele, 
komt er schummel op die aangeduid wordt als de kiem) dekt men ze 
af met en plank die verzwaard wordt met ene kèèj = reusachtige 
kiezelsteen. De vaste plaats van de zuurkblletón en bbnnetón is in 
de kelder. Boerenkool = boerremoes mag pas gegeten worden als 
het gevroren heeft. Aardappelen van de groe.s = pas gescheurd gras
land zijn slecht van smaak, klèèjérpel zijn lekkerder dan zaantérpel. 
De hoeveelheid aardappelen die voldoende is voor een maaltijd noemt 
men ene kook. Aan het open haardvuur herinnert nog de uitdrukking 
de érpel ooverhange = ópsétte. De warme maaltijd wordt beëindigd 
met pap: réjstepap, haavermowtepap, wèjtepap, garstepap, röggemééle-
pap, boekkendepap, mélkepap, römmepap. De stroe.p bij de pap is 
lèèjerech = kleverig. Zodra het eten vèrrech (vaardig) = gereed is, 
gaat men de toffel ópsétte: et toffellaake leggen; de potte, panne, 
schaale = schóttels en kómme krijgen hun plaats, evenals de mésse, 
vörke X verkètte en leepels. Na de maaltijd moet moeder de vrouw 
de toffel afhbble = de tafel afnemen. De laatste act van deze hande
ling bestaat uit et toffellaake öwtschudde, tenminste als er een tafellaken 
gebruikt is. Doordeweek zal dat meestal niet het geval zijn. Dan veegt 
men na de maaltijd de orte = de resten van zoveel hakke, brbbje, 
kooke, stoove met de schóttelslèt = vaatdoek van het tafelblad en 
deponeert ze in het tonnetje met schóttelwbtter = afwaswater. Den 
afwas doet de huisvrouw op den bnricht. Keukenbenodigdheden haalt 
men in de winkel of men koopt ze van de man die langs de deur komt 
met de blékkar = rijdende winkel. Hij voert bréékwbör mee en allerlei 
ander gerief als schöjmspbbn, emmer, afwazbak, brbdzbak, brbtmés, 
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tèjl, durslach — vergiet, plus alles wat dienstig is voor de wék = den 
inmaak: wékkeetel, wékringe, wékflèsse met deksels, tèrmemeeter en 
wat er zoal nog meer kijken komt bij het wékke = inmaake. Het succes 
is de boerin eerst verzekerd als ze prooper is, een voorwaarde = kón-
diessie die hie.l naaw löwstert = waaraan tot in de puntjes moet. 
worden voldaan. Dè komt nie zo naaw is een uitspraak die van de 
goede inmaakster niet wordt gehoord. Wel mag ze zeggen: een heel 
duur ingerichte keuken naawt er niks = is niet dringend nodig. 

De broodmaaltijd is niet goed denkbaar zonder koffie, of die nu 
alnaargelang het zette stèèrk danwei slap genoemd moet worden. Koffie 
zal men inschudde met de köffie-pöt in en tas = en kóm = en kop. 
Den drap bezinkt. Met de söjker is de boerin meestal zuiniger dan 
met de sökkerééj. In beide gevallen wordt gemeten met schéppe. Be
halve ene söjkerpot staat er ene römpöt op tafel waarin de köffie-
römme zitten. Zijn deze op, dan zegt men wel, op het roomkannetje 
wijzend, de sik stö dröchl Wie kloör is met het eten staat op. Hij 
hi te koffie öwt. Zo wordt ook wel gezegd dat iemand 's morgens de 
sloop öwthi. Het drinken van tij is minder gebruikelijk. De keetel 
waarin het tij- of koffie-wbtter steeds on de kook wort chebrocht is 
niet meer de moor maar de schénkkeetel. Met botter uit den bóttervloe:t 
besmeert men de bótteram die uit twee snij je bestaat. Een hele snee 
is ene róndummer. Voor de hondjes onder de tafel zijn de kriemmels X 
kröjmels. De boter werd vroeger veel vervangen door vet, thans meestal 
door maggerienne. Broe.t heeft de algemene betekenis van brood, de 
bijzondere van roggebrood dat normaal met mik = wittebrood wordt 
gegeten. Kloör broe:t wil zeggen: puur roggebrood, zonder wittebrood 
er tegenaan. Een kinderspelletje heet broeit of mik: een jongen springt 
plotseling tussen twee vrienden en heft zich op zodat hij met zijn 
armen op een schouder van elk steunt en wie dan doorzakt, is mik, 
wie staan blijft is broe:t. Krintemik komt op feestdagen ter tafel. Een 
oud woord voor mik is wéjch = wegge. Wèjtebroe:t is van tarwe ge
bakken. Dikke mik (koek en ei) is het tussen dikke vrienden. Een 
goede boterham is dun van léér èn dik fan sméér: dun gesneden en 
dik besmeerd. Op zijn brood eet de boerenfamilie vaak spek: vet spek 
of strie.pspèk = doorregen spek. Vlèjs zal vaak worden opgediend in 
de vorm van ruwkflèjs = krep. Kinderen houden van zuuttechhèjt als 
pééperkoek, stroeip, sjèm = jam, haagelslach, möskes. Op vleesloze 
dagen wordt vooral kéés gegeten. De èèjer die op tafel komen zijn of 
en gekókt èèj of en gebakke èèj. Een ei zal slèècht blékke als bij het 
blékke = pellen den blek — de schel slecht loslaat. De kalkwand van 
het ei is de school; van een leeggegeten ei blijft slechts den dop over. 
Het ei bestaat verder uit den doojer en et wit. De luchtholte in het ei 
is de luchtkaamer. Bijzondere eieren zijn nog bloe.tèèj (met inwendige 
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bloedstippen), wéjntèèj (alleen met vlies, zonder schaal), gruu.n èèj 
(ongekookt, ongebakken), vöwl èèj (bebroed), poellie-èèj = ei dat 
zodanig is bedorven dat men bij een plotselinge beweging binnen zekere 
vloeistof hoort poelliejje = klotse. 

Hiermee aan het eind gekomen van de beschrijving van de brood
maaltijd, moeten we volledigheidshalve nog iets opmerken over het 
bèkke = bakken van brood toen de boer zelf nog bèkker was. Onge
veer tot Wereldoorlog I is hij dat gebleven. Kleinere boeren hadden 
den oove achter de keukenmuur. Grotere beschikten over een speciaal 
gebouwtje dat los van de andere gebouwen op het erf stond: ed bak-
höws. Onder de eigenlijke oven, de gewelfde ruimte dus waarin werd 
gestookt en gebakken, en die met een ijzeren deur = ooveschéél kon 
worden afgesloten, bevond zich een ashol: den ónderoove. Daarin borg 
men de aase = de as en de niet geheel verpulverde houtresten: de 
öömels = houtskooltjes 23 . Den oove stooke deed de boer met èlze-
höwt omdat dit bijzonder gloeikrachtig is. Het werd vooral geleverd 
door de Heikant, mèt de hèèjkreekels die in alle hoeken en gaten van 
de bèkkerééj zaten te sjierpe. Het vuur werd onderhouden tot heel 
de ovenvloer gloejjent stond. Ook de laatste zwarte steen moest wit 
gloeiend worden: den békker moez er de zwarte man öwtstooke. Het 
gloeiende höwt ging vervolgens om te doe:ve in den doe:fpdt. De 
aase rookelde de bakker met et röökeléjzer in de onderoven. Als de 
oven zo heet was dat de bakker niet zonder risico van bnbraane = 
aanbranden kon inzette, hanteerde hij de loerrie = ovendweil (van een 
oud visnet) aan een lange steel om de vloer wat af te koelen 24 . Bij het 
inzette gebruikte hij de schölt = broodschieter. Den déch van het rogge
brood werd met de voeten getrójje in den trdch = deegbak op vier 
poten, die van het andere brood met de handen geknééjt op et troch-
schéél = trogdeksel. Het mengen van de ingrediënten noemt men 
ónderénmaake. Roggebrood wordt gauw muf, ook komt er makkelijk 
de rék = de leng in. Daarom werd er tijdens warm broeierig weer 
nooit roggebrood gebakken. Vooral als de rogge bloeide op het veld 
was oppassen geboden. De pètmik ziet men vandaag niet meer. Hij 
was potvormig omdat hij niet in de oven werd gebakken maar in de 
vuurpot: de ronde stookput in de vloer van de vroegere open haard. 
Voor de boer naar bed ging, haalde hij het laatste vuur uit die pot, 
vulde hem op met deeg, dekte hem vervolgens af met een ijzeren plaat 
en ging dan slapen om de volgende ochtend de pètmik juist góör te 
vinden. Met de wèrmte werd dus economisch omgesprongen. Zo werden 
bestèlle ( = beschöwte met enéjs = anijs) na het brood in de oven 
gebakken met de warmte die was overgebleven. Een andersoortige 
beschuit was de plèès. Een kinderlekkernij was de plèès mi möskes 2 5 . 
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D E O N T S P A N N I N G 

Met wérke, sloope en ééte gaat een zeer groot deel van het boeren
leven heen. Er is echter nog altijd de zevende dag, de rustdag waarop 
men zijn sóndachs pak draagt. Als er door de week een feestdag valt 
waarop het 'zondagsdienst' is, zullen de boeren zóndach haawe = niet 
werken. Vooral vroeger waren er veel héllegedaach = doordeweekse 
heiligenfeesten waarop het werk stil lag 26 . Deze zijn nu voor een groot 
gedeelte afgeschaft maar daar staat dan tegenover dat de wèrkendach 
thans minder arbeidsuren telt. Wat doet nu de boer echter met zijn 
vrije tijd? Waar houdt hij zich mee onledig al de uren dat de boog 
ontspannen staat? 

We beginnen de beantwoording van deze vraag met te stellen dat 
ook het ontspanningsleven van de boer de laatste halve eeuw ingrijpend 
is gemoderniseerd. Dit vooral dank zij de openbreking van het platte
land en de verruiming van de boerengemeenschap. In het verleden 
zocht de boer zijn ontspanning hoofdzakelijk binnen de dorpsgrens 
en uitstapjes bleven beperkt tot het luttele aantal km's dat met de 
huifkar op één dag kon worden afgelegd. De tréjn, den owtoo en vooral 
de fiets hebben hierin niet weinig verandering gebracht. Juist de 
boerin heeft van de inkorting der afstanden geprofiteerd. Zij immers 
was in het verleden het meest aan de plaats gebonden, zij was den 
hèrttrééjer, de 'huismoeder' die altijd maar weer met de kinderen 
achterbleef als de man zakelijk te velt ching = te veld ging om in de 
wijdere omgeving een stuk vee te keuren, een stuk grond te bezien 
als hij kopen wou. Haar deel was de zondagsstilte waar dat van de 
man bestond uit het feestgedruis om de schutsboom en in de gelag
kamer van de herberg die oudere boeren nog iedere zondagavond 
plegen te bezoeken. Het waren enkel de mannen die door de week 
gedurende de avonduren van de winterdag gingen buurte — praten en 
kaartspeule onder de lamp van een buurman. De póffermuts was het 
symbool der plaatsgebondenheid van de boerin. Was, want de antiek
scharrelaars hebben de poffers opgekocht, maatschappelijk wordt de 
boerin meer en meer gelijkwaardig aan de man. Het Romeinse 'ubi 
Gaius ibi et Gaia' geldt niet alleen meer voor de werkgemeenschap. 
Ook op het veld van de ontspanning wordt Gaius meer en meer bijge
treden door Gaia. We kunnen de gewijzigde mentaliteit nog het best 
weergeven door een bekend gezegde om te draaien: samen thuis, 
samen uit! Natuurlijk, de mèrt, de fdkdach, de tentoemstélleng, de 
wérktöjgendach is nog steeds een aangelegenheid van de man. Maar het 
is in hoofdzaak nog slechts de oudere man die op zondagavond zijn 
vrouw in de steek laat om met andere mannen te praten en te borrelen 
in de herberg. Vooral na de laatste oorlog ligt bij de kermisviering 
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het accent op ed danse, en in de danstent komen de boerinnen dus 
vanzelf op de vloer. Ook het tenieslspeule is niet langer een prerogatief 
van de man. Jongens en meisjes verzorgen nu samen de öwtfoe.reng = 
toneelvoorstelling en behalve het alleroudste deel van de clerus ziet 
daarin niemand nog enig gevaar of iets ongepasts. In de kerkelijke 
processie gaan Gaius en Gaia nog gescheiden, wat dan nog slechts 
een relict is van een voorbije cultuurperiode. 

In deze nieuwe tijd doet het de toeschouwer deugd te zien hoe de 
boerin in de algehele modernisering niet achterblijft bij de man. Naast 
de lanbowschool is de lanbdwhöwshowtschool verrezen, er zijn ver
diepingscursussen voor jongens en meisjes waarop over dingen ge
sproken wordt die nog geen naam hebben in het dialect. Zo ontstaat 
een landelijke jeugd die geheel nieuwe wegen gaat. Het schuttersfeest 
van vroeger heeft voor haar geen attractie meer. De dorpskerk is niet 
het centrum meer van haar heelal; zij is zich bewust van de stat en 
de statse levenswijs veel te kunnen leren; bij zomerse uitstapjes rèjst 
ze met de bus door heel het land; ze pelgrimeert niet meer naar de 
goede oude heiligen van haar eigen streek maar naar Lourdes, Fatima, 
Rome . . . Ze heeft leeftijdgenoten die immegrant zijn in Frankrijk, 
Canada, Amerika, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland en blijft daar per 
airmail mee in contact. Is het wonder dat zo'n jeugd als het kermis is, 
leert dansen op melodieën van niet-Europese herkomst en haar vreugde 
beleeft even goed aan ene fökströt, ene samba als de ouders aan ene 
wals of ene polka? De culturele leiding van de boerenstandsorganisatie 
wil de jeugd op het platteland liever laten rééjdanse dan swinge op een 
verdacht soort jés (jazz). Het is zonde van het idealisme, het geld en 
de organisatietalenten want de jazz zal het van de boerenwijsjes uit 
vroeger tijd winnen. Juist een cultureel leider op het platteland kan 
weten dat men het paard niet achter de wagen moet spannen. De na 
de oorlog overal in Brabant opgerichte rééjdanskluppe achten we niet 
levensvatbaar, zelfs dan niet als de boerenjongens zich in de reien van 
de boerinnen scharen. Het ritme is hopeloos uit de tijd. Het enige heil 
dat we in de reidansclubs zien is het feit dat ook de vrouwelijke 
boerenjeugd hierdoor deel krijgt aan de zomerfestijnen van de lande
lijke sportbeoefening. 

Een zeer belangrijke drgenezaasie voor boerengezin en -gemeenschap 
is den boerrenbónt, ook wel genoemd den èn sij bij (N.C.B., Noord
brabantse Christelijke Boerenbond), niet te verwarren met den èèjer-
bónt = de sij er ij (C.R.E., Coöperatieve Roermondse Eiermijn te 
Roermónt). Het hooftkantoe.r is gevestigd te Tilbörch. In eerste instan
tie is de N.C.B, een kópperaasie die haar goederen o.a. via de sij haa 
vij (C.H.V., Coöperatieve Handelsvereniging te Vèchel) distribueert 
over het platteland en daar rechtstreeks verkopt aan de boeren. In bijna 
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iedere gemeente is er sprake van den bont: het plaatselijk pakhöws van 
de N.C.B. De boer holt on den bont = on et pakhöws zijn meel, 
voedergraan, brandstof, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, klompen, ijzer
draad en allerlei ander gerief dat hij vroeger in hoofdzaak van de mölder 
of de smit betrok. De N.C.B, is daarnaast ook inkoopvereniging "ïn die 
zin dat hij de produkten van de boer inkoopt. Deze kevert on den bont 
zijn graan, on Bóksel (Boxtel, waar de exportslagerij van de N.C.B. 
gevestigd is) zijn vette dieren. Bij den èn sij bij kan hij zich ook ver-
astereere = verzeekere. Vooral de braantasteransie is al sinds jaar en 
dag bekend. Zeer velen zijn ook öngesloote bét boekhawdberoo dat de 
boekhaaweng controleert. Dan is er nog de boerrelénbank: de Coöpe
ratieve Leenbank te éjnthoove, ten plattelande overal vertegenwoordigd 
door ene kassie.r van de boerrelénbank die te zijnen huizen van tijd 
tot tijd zit-uu.r hawt. Daar moet men zijn als men wat heeft te lieme 
of te spööre. In beide gevallen wordt de rente berekend. Bij de kassier 
kan men desgewenst een soort gie.roo openen: en loe.pende réékening. 
Deze stelt de boer in staat iets te koe:pe on den bont zonder dat hij 
zijn knibbeurs = pörtemenij hoeft te trekken. Het èèjergèlt wordt 
afcheréekent zonder dat er een dubbeltje rolt. Dit beure en betöole 
sluit verlie.ze of het maken van en aböws uit. De lopende rekening heeft 
een manier van zaake doe.n in het leven geroepen, die geheel in over
eenstemming is met de eisen van de eigen, nuchtere en haastige tijd. 
Een aanpassing die betaald wordt o.a. met een zwaar verlies aan 
menselijk contact. Voorheen was het een drukte van belang om de 
paasos. Dagen kon men handele = loven en bieden. De handslag kletste 
en de koop werd besloten met een wederzijdse wens: de zeegen mit 
chèltl, geluk mit béstl Nu niets meer van dit alles. Ver en geruisloos 
slokt een veiling meer en meer op. Pas weken later hoort men van de 
kwalletéjt, de klas (prijsklase) en de préjs. Steeds minder wordt er ver-
kööcht, steeds meer wordt er geleevert. 

We zouden het echter hebben over de ontspanning en dit zijn nog 
steeds zaken. Deze passus extra viam is echter het gevolg van de veel
zijdigheid van de N.C.B, die behalve coöperatie ook standsorganisatie 
is. Als zodanig behartigt hij ook de culturele en geestelijke belangen 
van de boer. En die van de boerin die met haar oudere dochter Ut is 
van een onderafdeling: den boerrinnenbónt. De boerenjeugd sluit zich 
na de L.S. aan bij de jóngeboerrestant die bijna in elke gemeente en 
avdeeleng heeft. De lijje wordt vooral mogelijkheid geboden om sport 
te beoefenen. De rééjvereenegeng biedt haar röwters gelegenheid de 
paardesport te beoefenen. Er gaat heel wat training aan het kónkoerse-
piek vooraf. De leden van de spörtklup gaan regelmatig spörte: de sport 
beoefenen onder deskundige leiding. Meerdere afdelingen orgenezeere 
in de zomer ene kringsporddach met als resultaat de kampejoen van 
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de kring. Het grootste sportfestijn is ieder jaar den interkring = inter-
kringsporddach. Deze levert de kampejoen op van het gewest 27 . 

De jóngeboerrestant interesseert zich echter voor meer dan fysieke 
prestaties. De culturele leiding van de standsorganisatie zorgt ook voor 
algemene ontwikkeling, o.a. door een schriftelijke óntwikkelingskuurzes 
die met de landbouwtechnische oöventkuurzes niets te maken heeft. 
Op het programma staat voortgezet godsdienstonderwijs en maat
schappijleer. De volgers van deze kuurzes X kurzes ontmoeten elkaar 
op week-ends in die burcht van bezinning welke de boerenvolkshoge-
school te Berg en Dal is. Bovendien zijn er in vele plaatsen leesclubs. 
Het gelezene wordt schriftelijk samengevat in en bespréékeng die even
tueel wordt afgedrukt in ed boerrebónzblat = weekblad van de N.C.B. 
Zo maakt de boer ook kennis met den dichter want niet slechts prooza 
wordt gelééze, ook pówwezie. De jongeboerenstanders houden van 
teniedspeule ja, maar ook van vurdraage = diklemeere. Wie met een 
of ander gedicht kampioen is in zijn afdeling, doet mee aan den 
diklemaasiewétstréjt van de kring. Op het landjuweel van de inter-
kringcompetitie wordt de meester aller kringen aangewezen door de 
zjuu.rie. 

Zo leert de jonge boer via afdeling, kring en interkring allerlei 
kringen doorbreken die vroeger zelden doorbroken werden. Voeg hierbij 
nog de invloed van nationale markt en vakpers, van krant, boek en 
biebletie:k, van raadejoo, film en biejjeskoe:p, en men zal begrijpen 
hoever de huidige boerenjeugd inmiddels verwijderd is van de sfeer 
waarin haar ouders en grootouders hun vertier moesten zoeken. Dat 
was de sfeer die heerste binnen de enge kring van de dorpsgemeenschap. 

Eens is Huisseling een zelfstandige gemeente geweest. Later werd het 
dorp met Neerloon verenigd en in deze eeuw heeft het stadje Raven-
stein het met nog andere dorpen geannexeerd. Het plaatsje heeft daar
door aan karakter ingeboet. Het heeft geen eigen börgeméster = borger, 
geen eigen sikretaares = sik meer. Er is geen geméntehöws = sikketrie, 
geen school, geen patrenaat = patronaatsgebouw = parochiehuis 
waarin eigen speulers voor eigen mensen en öwtfoe.reng = teniedvur-
stélleng kunnen geven. Nauwelijks nog is er ene winkel voor de voor
naamste bótschappe. Voor het kómmeschappe = doen van boodschap
pen moeten de Huisselingers soms meermalen per dag de stadsgracht 
over. Binnen de wallen viert niet alleen het stadje kónneginnefést en 
kermes, ook de omliggende dorpen zijn dan daar van de partij. De 
dorpen immers van groe:t Rowwestèjn = gemeente Ravenstein zijn 
niet volwaardig meer, het zijn nog slechts pröchies = parochies = 
kerkdorpen. De dorpsgrens vervaagt omdat men er te vaak overheen 
moet. Zelfs voor de meest alledaagse ontspanning. Eind vorige eeuw 
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had Huisseling nog negen hèrbèrge: typisch landelijke instellingen die 
voor de ene helft drankhuis waren, voor de andere boerderij. Hiervan 
is er op het moment niet één meer van over of men zou de Zwarte 
Raaf moeten meetellen. Deze uitspanning is echter al lang gemoderni
seerd en valt onder het begrip kefij. Waar dan nog bijkomt dat dit 
café, op de buitenglooiing van de stadsgracht, geografisch bij het dorp 
gerekend moet worden, sociologisch echter bij het stadje. Op dezelfde 
gronden kan het ketoe.r = kantoor van de netaares, eveneens op het 
Huisselingse Contrescarpe gelegen, onder Ravenstein gerekend worden. 

De herbergen waren vroeger haarden van mannelijke ontspanning. 
Achter den tuu:n = toonbank = buffet stond de kastelèjn die door een 
inmiddels gestorven generatie ook wel als den hospes werd aange
duid. In de gelachkaamer kwamen de boeren bijeen om te prbbte en 
te pruu.ve = proeven = drinken: bie.r, jeneever of brandewéjn mi 
söjker. In vele gevallen lag bij zo'n herberg enen doel: smalle, afge
schoten ruimte waarin men met den booch op de schietschijf de roe:s 
probeerde te raken. Een poedel noemde men dan enen afswaajer. In 
een van de boerderijen die vroeger tevens als herberg dienst deden, 
troffen we nog een zijdeur aan die door de huisgenoten de doeldeur 
werd genoemd. Nu is het nog slechts de schooljeugd die er péjl èn 
booch op nahoudt. Niet zelden trof men op het terrein van de herberg 
ook en beugelbbbn aan: een met een lage houten rand afgeperkt carré 
met in het midden een zware ijzeren ring {den beugel). Met ene 
slééger = slaghout moesten de spelers de houten beugelbal door den 
beugel zien te slaan. Er was sprake van kaamere als de bal in aanraking 
kwam met de bal van een tegenspeler 2 8 . Het spel kon in het klein 
ook in de gelagkamer beoefend worden op de jènzbbön; deze is" nu 
voor het moderne biljart vervangen. 

Elk van de dorpen viert nu niet meer zijn eigen kermes. De ene na 
de andere is afgeschaft, gevierd wordt nog slechts die van Ravenstein. 
Deze duurt drie dagen en dan zijn ook de boeren van buiten present. 
De afzonderlijke dorpskermissen vielen vroeger op het fést van de 
kerkpatroon, die van Huisseling dus op 17 september, op Sint Lam-
bertusdag. Dan kwamen er bie.r en krintemik op de tafel die dan plaats 
bood, behalve aan de gezinsleden, aan al et folk = visite dat ób de 
kermes waar verzoocht = uitgenodigd. Als de 17de niet op een zondag 
viel, begon de kermis op de eerstvolgende zondag. De festiviteiten 
werden maandag en dinsdag nog voortgezet. De kermisdagen waren 
vooral de hoogtijdagen van het gilde of de schutterééj 29. De officiële 
naam van deze organisatie luidde Broederschap van Sint Lambertus. 
De leden waren onderscheiden in werkende en vrije broeders en tegen 
gelaggelden konden ook niet-leden worden toegelaten. In de oude 
papieren van het gilde worden de vrouwen van de broeders wel als 
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zusters aangeduid. De déékes = dekens vormden het bestuu.r, den 
tamboe.r hanteerde de trom, de vèndrik droeg et fèndel. Reeds zondag 
voor Sint Lambertus kwamen de broeders in het geweer onder de 
schudzböm 3 0 voor het voogelschie.te. Wie dan de gepelde voogel = 
versierde houten klos met een goed gericht schot naar beneden haalde, 
werd tot kunneng uitgeroepen. Een broeder die zich driemaal in suc
cessie de koningstitel verwierf, kreeg het predikaat kèjzer. Het voogel
schie.te met konings- of keizerstitel als inzet, werd koonengschie.te 
genoemd. Dat dit vlak voor de kermis plaats vond, ligt voor de hand 
want als het eenmaal kermis was, diende er de nieuwe koning te zijn. 

Op kermessóndach concentreerden zich de feestgangers 's ochtends 
in de kerk voor de feestelijke hoogmis. In volle glorie brandden daar 
dan de karse op het gelucht = kaarsenstandaard, van Sint Lambertus. 
Die zondagochtend begaf zich echter niet ieder op eigen gelegenheid 
naar de kerk. De broeders en zusters van het gilde trokken in optocht 
naar het huis van de koning om de kunneng öwt te hbble = om de 
koning, omhangen met de tekenen van zijn waardigheid (zilveren 
plöote = schilde), op zijn kerkgang te begeleiden. Na het feest van 
de kerk volgde dan dat der aardse vreugden. Gedurende de kermis 
had de schutterij haar téérdaach in et téérhöws: de herberg die voor 
deze feestdagen de klandiezzie van de broederschap had gekocht. Het 
normale woord voor opmaken van geld voor spijs en drank luidt 
verteere. Uitgaan op kosten van de vereniging noemt men potfertéére. 
En hiervan hadden de broeders en zusters, als men de oude boeren mag 
geloven, meer dan het strikt nodige verstand. Menige schuttershand, 
op kérmesmbndach bij het préjsschie.te nog vast en doelgericht, moet 
later op de dag zijn gaan beven o.i.v. een minder gerespecteerde koning, 
de alcohol die meer dan één schutterij op liet Brabantse platteland 
ten onder heeft gebracht. 

Over het algemeen is in Huisseling en omgeving de boer echter een 
sober en arbeidzaam man. Matig is hij ook inzoverre dat hij onder 
het werk van tijd tot tijd weet te schófte = pauzeren. Een werkdag 
zonder schoft = rustpoos duurt te lang. Wie zonder te tukke = rus
ten = talmen doorwerkt is enen bruw.kert = werkezel die zichzelf tuk 
hi = beet heeft. Biggen van den èjgesten tuk zijn van eenzelfde stam. 
Als de ene boer de andere tegenkomt onder het werk, moet de haast 
wel bijzonder groot zijn wanneer er dan geen ogenblikje af kan voor 
het maken van een praatje: buurte. Onder buurt in enge zin verstaat 
men een groep van 5 a 10 boerderijen die niet alleen door ligging 
nauw aan elkaar verbonden zijn maar ook door sociale banden. Heeft 
in het dorp reeds iedereen de neiging om iedereen te helpen, zij het 
bij feest of bij rouw, voor de buurt geldt dat nog in sterker mate. 
Buurtbewoners helpen een door het hemelvuur getroffen collega onmid-
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dellijk uit den braant, ze betrekken de dodewacht als een familie rouwt, 
ze bieden de helpende hand bij de drukte die een bruiloft met zich 
brengt, zij richten de erepoort op en brengen daarin met gouden letters 
het 'tu es sacerdos inaeternum' aan, als een van de knapen die indertijd 
de buurt voor het seminarie verlaten hebben, er weer als neomist in 
wederkeert. Behalve praten, babbelen, betekent buurte nog: een winter-
avondbezoek brengen aan iemand uit de buurt om in wolken tabaks
rook al pratend en kaartend de tijd in gezelligheid te doden. Het 
buurte was een voorrecht van de man. Deze maakt er thans zo goed 
als geen gebruik meer van. Het is een cultuurvorm die zijn tijd heeft 
gehad. 

Roe:ke doet men en péjp, en segaar, en segrèt. Den tebak zit in 
enen bowl. De pijp bestaat uit ene kop en ene steel = en roe.r. De 
sigaret kan men zelf drèèje = rölle met en vloejke en sjèk = shag 
die verpakt zit, net als de sigaretten, in en pèkske = en duu.ske. In 
de oudste generatie nog slechts vindt men de pröjmers: de verslaafden 
die vreugdesap puren uit en pröjm = greepje pröjmtebak. Wie dure 
tabak rookt wérkt in den torre: verdient zeker net zoveel als de lèèjen-
dékker die veel verdient vanwege zijn gevaarlijk werk in de toren. 
Aansteken = bnstooke. Met dit ww. kan echter ook bedoeld worden 
bnlégge = de tocht onderbreken om in een of ander café wat te drinken 
en uit te rusten. De eerste betekenis van blööke is walmen, roeten. 
Overigens komt de betekenis van dit woord overeen met die van 
roeske = roken. Ook tussen de naamwoorden bestaat deze overeen
komst: door hóng me tög enen blöok = ene roe:k! Spek en vlees kan 
men ruu:ke door het braane van röksel = natte brandstof die een 
enorme roe:k ontwikkelt. Minder prikkelend is de wbzzem die in huis 
blijft hangen als het water op het vuur staat te wözzeme. Voor het 
slaan van vuur is tot in deze eeuw de tinteltón = tondeldoos gebruikt: 
een koperen huls die gevuld was met de zeer licht ontvlambare tintel-
stof = gedoe:ft léjnde (verkoold linnen) of gedruu.gde zwam die op 
vocht hout overvloedig pleegt te woekeren. De vonk die in de brand
stof de vlam moest wekken, werd met de stool = stalen slagpen = 
de vuurslach geslagen. De tinteltón werd vooral buitenshuis gebruikt. 
Wilde men bij open haardvuur of kachel een vuurtje voor zijn tebak, 
dan volstond en servieske = houtspaandertje. De servieskes hingen 
vroeger in een busseltje aan de muur bij de stookplaats en wie een 
vlammetje wilde hebben, trok er een uit, hield het even in het haard
vuur en stak dan op. Tegenwoordig gebruikt men natuurlijk luusse-
férs X luusseférre of enen onstééker. 

Het kaartspeule is nog steeds een van de grote ontspanningen op 
de winteravond. Deze handeling wordt ook wel aangeduid met het 
ww. kaarte. Het znw. kaart kan zowel een meervoud als een enkelvoud 
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zijn. Een compleet stel kaarten is ene stok of en spul. Men kan het 
kaartspel speule voor de aardigheid of om echt te winne of te verlie.ze. 
Men kan kiezen uit tal van spullekes = spelletjes: smdwsjasse, zwikke 
(wat eigenlijk een onbehoorlijk kansspel is), óbbiejje (opbieden), pan-
doe.re e.d. maar een serieus kaartspeler houdt zich toch eigenlijk alleen 
maar bezig met rikke (< Frs. requérir), een soort whist. Men speelt 
dit spel mi sen vierre. Het kan ook mi sen driejje gespeeld worden 
maar dan wordt de vierde man vervangen door den bléjnde = de 
blinde: dertien kaarten die met de rug naar boven op de plaats komen 
te liggen van de ontbrekende speler. Een van de drie spelers krijgt 
dan den bléjnde mee als moot = maat. Voor het dèèle = delen moet 
men de kaarten schudde = schókke = waase. De deler zit aachteróp: zit 
als laatste in de rij; wie als eerste de kaarten krijgt toebedeeld zit furróp: 
zit voorop, nl. als eerste in de rij van spelers die naar hun plannen worden 
gevraagd. Hij zit óp te vurhaant, hij higget fur et ségge: heeft het voor 
het zeggen of hij speelt of niet en zoja, wat hij zal troef maake: hartes, 
klévveres, röwtes of schuppes. En welke bos hij zal meevrdöge. De 
bezitter van vroögöos immers wordt de maat van de speler. Op de vraag 
wa doeddel zal de laatste bv. antwoorden: schuppetroev èn klévveren-
öös, dwz. de schoppen zijn de truu.f en de bezitter van klaverenaas is 
de man die meegö = de maat is. Men kan dan ook zeggen dat de 
speler rikt in de schuppes: op zich neemt met zijn medespeler aacht 
slééch (acht slagen) te hööle in een spel waarbij de schoppen troef zijn. 
Wat voor een aas de rikker moet meevragen kan hij voor een deel zien 
uit zijn eigen kaarten. Voor het ander deel moet het lot hem gunstig 
zijn. Kiest de rikker een aas in de zelfde kleur als zijn troeven hebben 
(schoppentroef bv. met klaverenaas) dan zegt men wel: kleuren is chèld 
beurei Het meevragen van klaverenaas gebeurt vaak onder het motto: 
kröws fur oe:ge nöjt bedroogeX Een aantal hoge, aansluitende troef-
kaarten worden wel gekwalificeerd als ene möjje rik. Als een voor
ganger bij de eerste navraag reeds heeft gerikt, kan iemand die aachteróp 
sit niet nog een keer rikken, tenzij hij de mededeling van de ander: ik 
rikl teniet kan doen met een ik rik bééterl Hij moet dan rikken in de 
goej, dwz. in de harten die bij gelijk bod onder het opbieden steeds de 
voorkeur hebben boven de schoppen, klaveren en ruiten. Het is een 
groot voordeel voor de rikker als hij vurróp sit want dan mag hij 
èjgez öwtkömme = het spel beginnen met een zelf gekozen kaart. Deze 
zal, als hij klaverenaas heeft meegevraagd, ongetwijfeld een klaveren 
zijn. Natuurlijk een lage klaveren want de maat kan dan direct de 
gevraagde aas spelen. Niet zelden zal de speler het spel derhalve 
openen met een klaveren twee of drie: klèèn jaage de groe:te\ Vaak 
heeft dit zinnetje het accent van de overmoed die soms onmiddellijk kan 
omslaan in een gevoel van spijt, dan nl. als in de eerste slach de beste 
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de vraagaas wordt geköocht = afgetroefd. Op dat koe.-pe is de vijand 
altijd uit want het adagium luidt: dsse moeite koe:pe want tie hoevde 
nie te mèlkel Een woordspeling dus met èsse = ossen en össe — azen.* 
Het uitspelen van de kaart waar de gevraagde aas op moet komen, 
noemt men: de bos (of de moot) suu.ke. Zodra de rikker met zijn maat 
de acht verplichte slagen binnen heeft, roept hij uit: we zén der öwtï 
Blijkt op het eind van het spel bij het télle van de slagen dat er maar 
zeven van de acht slagen zijn gehaald, dan zijn er de beide spelers 
énne slag in. 

Het rikken is echter een boeiender spel dan uit het voorgaande is 
kunnen blijken. Rikken immers is slechts één der mogelijkheden van 
het spel, en wel de gemakkelijkste. De opgave om met twee man acht 
van de dertien slagen te halen, is alleen dan niet te volbrengen als 
men tódde van kaart heeft. Maar zelfs wanneer iedereen bij de rond
vraag antwoord: ik paas (< Frs. pas) = ik doe niets, mijn kaarten zijn 
te slecht om wat dan ook ermee te ondernemen, zelfs dan nog bieden 
de spelregels uitkomst. De kaarten worden dan niet teruggegeven om 
een nieuw spelletje te beginnen. Iedereen houdt wat hij heeft en men 
begint te wéjvere = zwartebètte. Schoppen is dan automatisch troef 
en het spel eindigt zodra iemand de Zwarte Bet óphblt = een slag 
binnenhaalt waar Schoppenvrouw tussen zit. Die pechvogel betaalt dan 
een boete van zoveel cent de man. Natuurlijk speelt het veel prettiger 
als meerderen tegelijkertijd prima kaarten hebben. De rikker kan bij 
de voorbespreking van het spel gemakkelijk worden onttroond door 
iemand die op eigen kracht denkt zeven slagen te kunnen halen. Hij 
zegt: ik doejjer zeuve, en de rikkers hebben van dat moment af geen 
kans meer. Degene die nu het spel in handen heeft, kan nog worden 
onttroond door iemand die acht, negen of zelfs tien slagen meent te 
kunnen halen. Wie voorop zit heeft de vurkeur, wie na hem komt moet 
bij het óbbiejje een slag hoger, tenzij hij kan zeggen: méjn zeuve, 
méjn aacht etc. Zijn troefkaart is dan een harten en hij verwerft het 
spel zonder dat hij het bod van zijn voorganger hoeft te verhogen. 
Bij de voorbespreking worden de kaarten natuurlijk nauwkeurig be
keken. Wie beschikt over de vierde van de bos = bos, kunneng, vröw 
en boe.r, en daarnaast nog wat lagere troeven en een paar goede speel
kaarten heeft zitten in de rest, heeft geen compagnon nodig. In geval 
van nood kan hij er mogelijk zelfs tien en bitter zal dan ook zijn teleur
stelling zijn, als op een gegeven moment de piekker de goede gang van 
zaken komt storen. Deze laatste heeft een zodanige kaartencombinatie 
in de hand dat hij het op zich durft nemen het spel te aanvaarden met 
de verplichting op eigen kracht één en niet meer of minder dan één 
slag te halen. Het onder deze voorwaarde spelen noemt men piekke. 
Is er weinig gevaar dan heeft de piekker de beschikking over ene goejje 
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piek. Slechts zelden wordt bij de voorbespreking de pieker onttroond 
door iemand die zich waagt aan ene mezeer (< Frs. misère): een zeer 
gewaagd spel waarbij de speler geen enkele slag mag halen. 

Pieken (< Frs. piquer) werd vroeger maar zelden gedaan. Hoofd
zaak was toen het rikke wat door de alleroudsten als rikkereere werd 
uitgesproken. Daarnaast stond dan het spel op eigen kracht: de sooles 
(< Lat. solus) van minimaal zeven slagen. De solo van negen slagen 
heette enen avvendans (< Frs. abondance). Boven alle spelsoorten in 
het rikken stond en staat nog steeds het toeval dat als kwak wordt 
aangeduid: dan heeft een speler drie azen in handen. Deze krijgt de 
bezitter van de zak == zak-bbs = vierde aas, toegewezen als maat. Al 
zijn er dan vier azen in het spel, het is de vraag of het een voordelig 
spelletje wordt want de maat moet de troefkaart aanwijzen! Vandaar dat 
de bezitter van de zak niet altijd even verheugd reageert op de kreet die 
te kennen geeft dat het kwak is: de gèèjt iz oover de wisl Hoe deze 
eigenaardige uitroep is kunnen ontstaan, is ons niet duidelijk ge
worden 31 . 

Een echt mannelijke ontspanning is het jaage en visse. Als dit onwet
telijk gebeurt, is er sprake van struu:pe. De struu:per staat in de boeren-
gemeenschap echter niet al te best aangeschreven. Bij nacht en ontij, 
vindt de degelijke boer, moet men op bed liggen. Men kan zich wel 
inspannen als stroper maar dat holt nie öwt — haalt niet uit, geeft 
uiteindelijk geen voordeel. Het spreekwoord zegt dan ook: gbdde 
sómmers fissen èn swinters finke dan ligget spek nie hèndeg in de köjp 
te stinkel De eenvoudigste wijze van vissen is wel deze: men begint 
een stuk van het water waar viz ópsit (vis inzit) af te dammen met 
stapels waterplanten en gaat vervolgens met stokken de modderige 
bodem omwoelen = muu.re zodat het moer naar boven komt, mèt 
de vis die het benauwd krijgt en gevangen wordt met de stölpmaant: 
een bodemloze mand die men in het ondiepe water over de prooi heen 
stolpt. De moderne hengelaar bedient zich van en géért = vishengel 
die is uitgerust met snoe.r, angel en dobber. Stonde snoek werd vroeger 
wel gevangen met en géért die niet voorzien was van enen angel maar 
van ene strop van glad koperdraad. De snoek werd dan 'gestrikt' en 
op het droge gerukt. Voor dit ströppe was echter een grote vaardig
heid vereist. Makkelijker kon men zo'n staande snoek schie.te met ene 
vizbooch: een combinatie van boog en geweer. De pijl was een gesteeld 
vorkje met meerdere tanden die voorzien waren van wérhödke. Men 
noemde dit projectiel ene strooi = straal. Het werd in de aan de boven
zijde open loop gelegd van het primitieve houten geweer en met een 
haakje vastgezet achter de pees van de gespannen, ijzeren of houten 
boog. Door den hoon = trekker over te halen liet men de pees weer 
recht schieten en de straal schoot het water in. Het harpoentje was met 

249 



een touw aan de boog bevestigd zodat de vis niet met het vorkje kon 
ontsnappen. Van de nétte noemen we et klééfcharre = kleefgaren, en 
de zeege. Het schépnét heette vroeger de visköwl. De bekendste vissen 
zijn: baars, blie.k = brasem, lóów = zeelt, vórre = voorn, snoek; in 
het zoute water den hérreng en aan tafel den bukkem. Den bol die eerst 
pbbleng heet na het struu:pe = verwijderen van de huid, wordt ver
schalkt met de ölsföjk, den bis korf (gevlochten van teenhout), den 
ölsrie:p = aalsreep met geangelde zij snoeren, en de blschie.r = aalgeer. 
Normaal heeft de aalgeer of aalvork slechts twee tanden. Deze lopen 
naar boven tegen elkaar aan en bij het stééke in de modder wordt 
dan de aal tussen die tanden vastgeklemd. Een aalgeer met drie ipv. 
twee tanden is en dobbelde ölschie.r. 

Te land is den hbbs het meest bejaagde wild. De stroper probeert 
hem te verschalken door het zette van strikke. Den ulleng wordt nor
maal met de klem gevangen. Het jagen op de bunsing met een hond 
noemt men ullenge. De mol wordt met de schup uit de grond gewipt 
op het moment dat hij boven in de aarde zit te vruu.te. De nachtelijke 
jager gebruikt bij het gewéér steeds ene ligdbak = lichtbak. Hij schiet 
niet mi schèèrp = mi koogels, maar mi haagel = mi haagelpetroeme. 
Een zeer ouderwets jachtchewéér is et pèrkesjón = percussiegeweer: 
ene vurlbbjer waarbij men wel moest zorgen et kröwt goed droog te 
houden 32 . Had men dit inderdaad gedaan, dan was het lobje nog 
een zwaar karwei. Een goede schutter moet behoorlijk kunnen mikke, 
hij moet een vaste hand hebben en mag dus niet schibbele = bibbere = 
beven, anders is de kans dat hij iets zal raake veel te klein. Voor een 
legaal schot is een jachtakte vereist. Bezit men die, dan kan men 
ergens de jacht paachte en gaan jaage, eventueel met ene jachthónt en 
dréjvers. Komt de boer met een weitas vol thuis, dan is het nog de 
vraag of hij veel heeft verdiend want jagen is en duu.r liefhébberééj 
en er zijn dan ook maar weinig boeren die er zich aan overgeven. 

Voor de vrouw was er vroeger minder mogelijkheid tot ontspanning 
dan voor de man. Meestal zat er voor haar maar een ding op: thuis 
blijven. Op zondagavond kon ze niet naar de herberg; het gaaf chénne 
paas als ze in de winter ging buurte; in de zomer zwierf ze niet als 
de man in de omgeving de kermissen af. Op feestdagen kwam ze slechts 
buiten voor een bezoek aan de kerk, aan familie en kennissen. Ze 
verliet het dorp slechts bij hoge uitzondering, voor een visite aan ver 
wonende verwanten, voor een pelgrimstocht naar een of ander genade
oord. In de winter waren er bij uitzondering voor de vrouwen wel 
spinavonden bij een vriendin aan huis in de buurt; maar niemand wist 
zich daaromtrent nog iets naders te herinneren 33 . Dan waren de vrou
wen nog vertegenwoordigd op een ander buurtfeest: et kbbjefést waarop 
de genodigden onthaald werden op kbbje = kanen = stukjes uitge-
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bakken vet. Dit feest werd gegeven door iemand die net had geslacht. 
Bij verder naspeuren zouden we misschien nog tot de bevinding kunnen 
komen dat de vrouw meer gelegenheid heeft gehad tot ontspanning 
dan we nu nog kunnen nagaan. Dat ze in dit opzicht even veel moge
lijkheden heeft gehad als de man, lijkt ons echter ook dan nog niet 
waarschijnlijk. 

H E T K I N D E R S P E L 

Nu rest ons nog de vraag: hoe vermaakt (en vermaakte) zich het 
kind in de ernstige en bedrijvige wereld van de volwassenen? Het 
heeft daarin zijn eigen wereldje van vreugde en verdriet. Het is vooral 
dat van de vreugde dat ons opvalt. Kinderen zijn spuls, ze speule 
graag, ze stappen van het ene spulleke in het andere. Behalve spel 
(hittespul = miniatuurcircus) betekent spul ook wel goedje: oorech 
spul = eigenaardig goedje, materiaal. Spulle zijn geen spelen maar 
benodigdheden, gebruiksvoorwerpen. Spulle mi schroe.ve den boe.r 
bedroe.ve: hoe ingewikkelder een instrument is, hoe vaker het stuk 
is. Keren we echter terug tot kind en kinderwereld. Men is geneigd te 
zeggen, als men ziet hoezeer het kind zijn eigen onvolwassen leventje 
probeert te ontvluchten, dat het kinderleven ook niet alles is. Steeds 
weer bouwen het boertje en boerinnetje in hun eigen bestaantje het 
grote wonder van de volwassenheid. Het meisje dat opgaat in het 
speule mi te póp, verzorgt zijn popje zoals de baby door moeder ver
zorgd wordt. Het jongetje bezit op een verloren stukje grond ergens in 
een sloot of onder een heg zijn lèntje = akkertje en bewerkt dat met 
zijn schupke en griesselke = harkje precies zoals vader zijn grote 
akkers. De meeste kinderspelen zijn toevallig en worden misschien ook 
maar eens gespeeld. Het zijn in hoofdzaak imitaties van wat ze zojuist 
door de groten hebben zien doen. Slechts enkele spelletjes worden 
klassiek. Zo bv. het pestörke speule waarbij in alle ernst een kinder-
misje wordt opgedragen of een processie wordt gehouden, het juffröw 
speule = schooltje spelen, het winkeltje speule, het pèrtje speule en 
het órlochje speule. 

Speltermen zijn er natuurlijk allerlei. Vooral als er onenigheid is 
kan men er verschillende beluisteren. Iemand die niet rèns = eerlijk 
speelt maar ónrèns = oneerlijk 34 , joe.zelt 35. Iemand die een ander 
ten onrechte van oneerlijkheid beschuldigt en zodoende op een woor
dentwist aanstuurt om te zijnen gerieve de spelsfeer te bederven, 
stèchelt. Strééje (met de mond) en vèèchte (handtastelijk) wordt niet 
zelden veroorzaakt door röwle en met name door kónkele = koe.tele = 
oneerlijk ruilen. Het gevolg is ook dan weer moelvèèchte of erger. Baaze 
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doet bij voorkeur enen baas: iemand die niets liever doet dan over 
anderen den baas speule. De fónsböoze zitten in het bestuur van het 
verzekeringsfonds en de sterkste van twee kemphanen zal de ander* 
bos kunne = aan kunnen. Op érlek of ónérlek wordt natuurlijk bijzon
der scherp toegezien bij het kampe = het strijden van de twee sterksten 
in de finale om het kampioenschap. In schijngevechten strijdt men niet 
vur mèènes (zo dat het menens is) maar vur slès (voor slechts, voor de 
grap). Ruilen kan men vur zo-lang (voor een poosje) en vur haawes 
(voor houden, definitief). Bij een vangspelletje roept degene die beet 
heeft: hébbesl = ik heb te pakken! 

Wie bij het spel het eerst een beurt krijgt wordt door afzonderlijke 
regels bepaald. Soms komt hij het eerst aan bod die het vlugst is 
met de uitroep: turstl Die het primaat hebben gemist, roepen voor 
een tweede of derde positie twét, tèrtl Het ajtélle geeft minder aan
leiding tot ruuzzie. Bij het delen van bv. een appel geldt niet de regel: 
ik delen, jij kiezen. Meestal zal men dan overgaan tot het spierke 
trékke dat denken doet aan het mnl. muke tien, waarbij met halmen 
het lot werd getrokken. Men gaat als volgt te werk: twee spierkes = 
halmstukjes van ongelijke lengte worden door een derde in de vöwst 
verborgen. Echter zo dat de eindjes precies even ver naar buiten 
steken. Wie het langste mist, trekt aan het kortste eind en de ander 
mag kie.ze. Dit spelen met het lot was, zoals vandaag nog bij het 
ddbbele, doel op zichzelf bij een in onbruik geraakt meisjesspel: hét 
spellen óplégge. Daarbij was het de kunst te rööje of en spel = speld 
met de punt danwei met de knop naar voren in een vuist verborgen zat. 

Een ander meisjesspel dat niet meer wordt gespeeld, is het hilte 3 6 . 
Hiervoor moest men letterlijk handig zijn. Het werd gespeeld op ene 
kets = arduinen steen die goed ópchaf = deed opstuiten, met een zware 
knikker die stöwter heette. Ipv. een stuiter gebruikte men ook wel 
ene kètsenhal van gummie. Gedurende de korte poos dat deze of gene 
in de lucht zweefde, werd er druk gemanoeuvreerd met een tot vier 
hilte = gewrichtsbeentjes uit een geitenhiel. De vier zijden 3 7 van de 
hilt: köwl (kuil), böjk (buik), stonde (staande) en het voor ons nog 
steeds niet doorzichtige baak, bepaalden de gang van het spel waaraan 
de uitdrukking hie:l et kètschrèèj = den bllenge mikmak = heel de 
santekraam, wel zal zijn ontleend 38 . 

Bij een ander verouderd spel dat zowel door jongens als meisjes 
werd gespeeld, het plènkske drölle, lieten de speulers op hun beurt ene 
sent van de wétplank drölle = rölle. Om het afrollen mogelijk te 
maken, was de plank schuin opgesteld en het ging er de speler om 
de cent van de voorganger zo dicht mogelijk te benaderen. Met een 
spierke werd in twijfelgevallen nagemeten of de gestelde nabijheid 
was bereikt. Het sènte ópchöjje was een spel dat op de vloer werd 
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gespeeld. De deelnemers moesten bij het spel voor de mark = begin-
streep blijven. Verderop was nog een streep aangebracht, evenwijdig 
met de eerste. Tussen beide in lag het speelveld. De vaardigheid was 
erop gericht de cent zodanig te gooien dat hij zo dicht mogelijk bij 
de tweede streep belandde. De winnaar mocht de munten verzamelen 
en ópchojje en er zijn deel van opstrijken al naargelang de verhouding 
munt dj letter = kruis of munt. Op de tweede streep bevond zich nog 
een vierkantje, et honk. Wie zijn cent daar precies inmikte, mocht heel 
de zwik = inzet zonder opgooien in zijn zak steken 3 ö . 

In den appeltéjt = periode van de appeloogst in het najaar, begint 
ook de knikkertéjt. Zonder nadere aankondiging, de eerste dagen zijn 
het er nog maar een paar en dan krioelt het er opeens van, verschijnen 
de knikkerzakke, als bij instinct, zoals ook de zwaluwen verschijnen. 
Knikkere wordt op vele manieren gedaan. Bij het kölleke drölle probeert 
ieder zoveel mogelijk knikkers in het kölleke = kuiltje te drölle = 
rölle. Wie er het meest inheeft, wordt eigenaar van alles wat in et 
potje is terecht gekomen en heeft bovendien het recht om als eerste 
te proberen de omliggende knikkers met de wijsvinger alsnog in het 
kuiltje te mikken. Hij mag daarbij niet schoeppe = scheppen = met 
de vinger over de grond schuren. Wel is het dan bij zekere afspraak 
toegestaan de omliggende knikkers in het potje te knippe = schieten 
door de wijsvinger achter de duim te spannen en dan ineens los te 
laten. De meesten zijn in deze techniek echter niet bijzonder bedreven 
zodat het knippen maar weinig voorkomt. Van degene die voortdurend 
wint wordt verwacht dat hij bescheiden blijft en met zijn winst niet 
spieggelt = pronkt. Op vals spelen wordt natuurlijk streng toegezien. 
Zo mag men bv. bij het stuukke, een ander knikkerspel, nooit peeske 
trékke: bij het tegelijkertijd werpen van meerdere knikkers met de 
vinger stiekkem een knikker even vasthouden. Waarom niet, blijkt uit 
de spelregels van het stuukke. Een speler neemt een ééve = even aan
tal knikkers in de hand en vraagt van zijn tegenspeler een eender 
aantal bij. Heeft hij vier knikkers van zichzelf in de hand dan vraagt 
hij: vie.r bé\ De acht ploft hij dan met één hand tegelijk in het kuiltje, 
zo hard dat de knikkers in het kuiltje opspringen en dat moet ook 
want als alle knikkers in het kuiltje blijven liggen, is het potje ver
loren. De speler wint slechts als het aantal inliggende knikkers ón-ééve 
is. Het stuukke is een vrij grof knikkerspel. In betrekkelijk korte tijd 
kan men kèps = blut zijn. Wie aan de verliezende hand is, zit óp 
swart sööt. Als men na verlies zijn inzet weer terug heeft gewonnen, 
kan men zeggen: ik hép men zböt truch] Zaad heeft hier dus de be
grijpelijke betekenis van inzet. Landbouwtechnisch is zwart sööt be
dorven zaad, zaad zonder kiemkracht. 

Een inmiddels verdwenen knikkerspel werd potje schie.te genoemd. 
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Daarbij moesten de knikkers via een botsing met een knikker van een 
tegenstander in het kuiltje terechtkomen. Hoe de botsing tot stand 
kwam, kon niemand zich nog herinneren. Over de meeste verdwenen 
spelen kon men ons trouwens niet meer inlichten. Een mens schijnt 
spoedig het spel van zijn jeugd te vergeten. Wel mag men aannemen 
dat de spelregels bij het knikkeren vroeger moeilijker zijn geweest dan 
thans het geval is. Dat zou men althans geneigd zijn af te leiden uit 
het feit dat er in het verleden meer soorten knikkers in omloop waren 
dan momenteel het geval is. Op het ogenblik onderscheidt men van de 
gewone knikker nog slechts den bolder die ongeveer eenderde groter 
is. Omtrent de eeuwwende werd met nog grotere gespeeld. Hoe groot 
de kets, de stoe:ter en de schuts geweest zijn, wist niemand meer. 

Bijzonder geliefd zijn ook de vangspelen. Het bekendste is het 
kréjgertje speule. Om beurten mogen de kinderen em zéjn = 'm zijn = 
de vangbeurt vervullen. Wie zich door de vanger laat tikke iz af = 
mag voorlopig niet meer meedoen, moet wachten tot het volgende 
spelletje. Tikken op de blote huid telt = gèlt niet want bloeit iz 
doe:t\ Bij het meer ontwikkelde vangspel is er en hok waarin het kind 
veilig is voor de vanger. Bij het bömke verwissele dat meestal in de 
boomgaard wordt gespeeld, fungeert de boom als asyl en de vanger 
krijgt daarbij dus slechts een kans als twee medespelers van boompje 
verwisselen. Het jödre is een vangspel waarbij de vanger verplicht is 
in een groter of kleiner aantal jödre = vangbeurten, alle tegenspelers 
met een geldige tik buiten gevecht te stellen. Meestal wordt het gespeeld 
om een reusachtige cirkel met een aangrenzend asyl. In de mond van 
volwassenen betekent de term jödre hetzelfde als balköwne = stoejje = 
revötte. % 

Buutte is een mengsel van kréjgertje en verstöppeltje. De vanger 
wacht tot zijn tegenspelers voldoende tijd hebben gehad om zich te 
verstöppele in de omgeving van den buut: het doel, een bepaalde steen 
in de muur, een bepaalde plank in een schutting of iets dergelijks. Een 
goede vanger mag niet angstvallig den buut bewaren, hij moet risico 
durven nemen, hij moet (kans cheeve noemt men dat) van tijd tot tijd 
op zoek gaan naar de vijand die zich in de omgeving heeft verstopt, 
zodat deze de kans krijgt om, als hij eenmaal is ontdekt, de wedloop 
naar den buut te winnen. Heeft de vijand het doel eenmaal aangeraakt, 
dan mag de vanger niet meer tikken. Voor de laatste zijn jacht begint, 
roept hij luid: ie:n, twie:, drie, vie.r, véjf, sés, seuve, aacht, neege, tien, 
wie noch nie wég iz, is chezienl 

Het kiene je (< Frs kyrielle = reeks?) is een spel dat bij voorkeur 
door jongens wordt gespeeld. Men kan het slechts spelen als er veel 
gegadigden voor zijn. Dé gelegenheid is dan ook et spulketie.r wanneer 
veel leeftijdsgenoten op eenzelfde spulplots bijeen zijn. De vanger staat 
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aanvankelijk voor een zware taak: tientallen kornuiten moet hij vangen 
op een terrein dat nog door tientallen die niet meespelen, wordt bezet. 
Hij begint zijn vangst met saamgevouwen handen. De gevangenen 
worden niet buiten spel geplaatst. Ze associëren zich onmiddellijk met 
de vanger. De vangers jagen niet op eigen gelegenheid, ze geven elkaar 
een hand zodat een steeds groeiende keten ontstaat. Slechts de twee 
buitenste schakels hebben één hand vrij om te tikken. De andere 
schakels vormen een levende ketting waarmee het 'wild' wordt inge
sloten. 

Ook het marse wordt uitsluitend op de speelplaats gespeeld. Het 
is meer een krachtspel. Een zware en een lichte jongen vormen in 
dit ruitergevecht een gevechtseenheid van man en paard. Het 'paard' 
neemt de 'ruiter' als ene mars op de rug en samen vallen ze een 
andere gevechtseenheid aan. De bedoeling is de vijandige ruiter van 
zijn paard te trekken. Ongetwijfeld een ruw spel maar ruwe spelen 
zijn geliefd waar vele jongens bijelkaar zijn. Vandaar dat op de speel
plaats de jeugd zich ook gaarne bezig houdt met slingere. De jongens 
geven elkaar de hand, vormen zodoende ene slinger die in het mid
delpunt kracht geeft aan een ronddraaiende beweging die aan het 
uiteinde een zodanige snelheid bereikt dat de buitenste jongen van de 
grond gaat en, als hij zich tenminste niet stevig vasthoudt, centrifugaal 
wordt weggeslingerd. 

In het vuur van deze echte jongensspelen wordt de tegenstelling 
tussen de boerre van Huisseling en de börgers van Ravenstein ge
makkelijk overbrugd. Dan bv. als een Ravensteinse ruiter in het ruiter
gevecht een stevig paard van doen heeft! Overigens botert het op 
de speelplaats in Ravenstein maar zelden goed tussen boer en burger. 
Tot voor kort was het ieder najaar een keer echt örloch tussen de 
heertjes en de landmannen. Dreigend dromden dan gedurende een 
paar dagen de beide groepen naast elkaar. In het geheim werden 
allerlei boosaardige wapens gesmeed, allerlei slagvoorwerpen. Er ont
stond soms zelfs een zenuwoorlog door het gerucht dat de een of ander 
zelfs de beschikking had over ene gummiestök of zelfs enen bóks-
hanschoenl Tot op een gegeven moment de slag in alle ernst buiten 
of zelfs nog binnen de grachten plaats greep. De boeren probeerden 
dan met de klomp hun overwicht te bevechten. Klabbus (proppen
schieter met èlzeproppe als projectielen) en kattepul waren dan te 
enenmale ontoereikend. Het resultaat was dan niet zelden en blödw 
oexh of en gat in de kop. In ieder geval werd er bij het treffen soms 
geducht op los geslagen, al zijn er dan tot heden toe nog geen doden 
bij gevallen als bij zo'n zelfde kindergevecht te Brugge in februari 
1489 40. 

Andere spelen zijn nog het tölle met enen tol, (en friemmelmöws 
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is een miniatuurtolletje dat uit een garreklöske wordt gesneden en 
dat men met de hand moet zette = in beweging brengen), rie:pe = 
hoepelen met ene rie:p, stèlte met twee stèlte, hinke met enen hink-
stiem in en hinkpèèrk, ketseballe met ene kètsenbal, towkespringe met 
en springtödw, kléppere met kleppers, schieffele = kiskassen met en 
schieffelsténtje = plat steentje dat, mits vaardig geworpen, meerdere 
malen van het water opspringt, schómmele met en schommel, wippe 
met en wip en rööje met en rööj = touw dat van tak of zoldering 
naar beneden hangt met onder in de lus een zitplankje, een soort 
schommel. 

Zépnat is nodig voor het belle blöbze, sèpnat is het sap van drop 
dat verkregen wordt als men een flesje met stukjes drop en water 
flink schudt en, zo zeggen de kinderen, een poosje in een donkere kast 
bewaart want dan eerst wordt het sap goed zwart en lekker. Dat be
waren is verreweg het moeilijkst van heel het recept. Het kan echter 
geen kwaad om na het schudde er het schöjm af te zuigen: schömke 
trékke. Sèèp = sappig, zacht, moet den blek = bast zijn van een wilge
twijg, wil men hem althans in zijn geheel van het hout kunnen schuiven; 
en dat is nodig wanneer men een wilgenfluitje maakt. De bast nu 
maakt het fluitsnijdende kind sèèp door er met den heft van het mes 
op te slaan, ondertussen zingend: 

Flötje flötje flie.re 
lop nö Jan de Lie.re. 
Jan de Lie.re is nie töws! 
Lop nöt schéthöws. 
Tschéthöwz is chesloote! 
Lop tan nö de noote. 
De noote zén geschoote! 
Lop nöt fèèrke zen gat. 
Tfèèrke zen gat sit toe! 
Lop nö de bóntekoe. 
De bonte koe za me stoe:te! 

Met de noten zijn hier walnoten bedoeld die gaan schie.te = kiemen 
wanneer ze te warm en te vochtig worden bewaard. Dat het vers 
compleet is, lijkt ons niet waarschijnlijk, al wist zich niemand de verdere 
gang te herinneren. Het werd minder gezongen dan gereciteerd. Er is 
nog een ander liedje dat eveneens gebruikt werd terwijl de maker van 
een fluitje met het heft van zijn mes de bast van de wilgentwijg sèèp 
sloeg 4 1 : 
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Sèpke, sèpke, sèèpe, 
ksó zo géér en flötje maake, 
van wulge of fan ésse. 
Welke zén de bééste? 
Der zaat en ketje óp ten déjk, 
et slobberde alle römmen öwt, 
hie:l öwt, halv öwt, 
slö die kat te kop af, 
hiesl af, halv af, 
draf, draf! 

Daags voor Sint Maarten, in de avondschemering van de tiende 
november, gaan de kinderen Sunte Marte zinge. Op de keien in Raven-
stein doet men dit en masse, de schooljeugd trekt dan in één groep 
langs de huizen, voortdurend de ene kreet herhalend: haal vuu.r, haal 
vuu.r .. . Als de deur niet opengaat, wordt de bewoner voor gierigaard 
uitgescholden: peezerik, peezerik.. . Normaal ontvangt de joelende 
bende op ieder adres een versnapering in de vorm van fröwt, óllie-
nótjes = aardnoten of iets in die trant. De Huisselingse jeugd geeft er 
de voorkeur aan om op eigen gelegenheid Sunte Marte te zinge, in 
zelf gekozen groepjes dus van twee tot ongeveer tien kinderen. Dan 
gaat het veldweg in, veldweg uit, van de ene afgelegen boerderij naar 
de andere. Voor iedere deur wordt er gezongen. Men noemt dat behalve 
Sunte Marte zinge ook wel hooi vuu.r zinge. De versnaperingen, op het 
platteland in hoofdzaak fruit, worden bewaard in het zakje dat ieder 
kind dan bij zich draagt. Het lied dat ze zingen luidt als volgt: 

Hooi vuu.r, stook fuu.r, 
Sunte Marte wónt hie.r 
Mi senen blanken èèrm, 
Ik só zo géér me wèèrme. 
Der waar en vrowke óp krukke, 
Die sloeg et fuurke on stukke. 
Toe kwaam er en mènneke mi staake 
Dè wój toe et fuurke wér maake. 
Vrowke der iz en zóg in den hof, 
Izzet chén zóch tan izzet enen bie.r, 
Gif mene gaast appel mie.r. 
Dappel zéjn geschoote! 
Gif mene gaast noote. 
De noote zéjn geschoote! 
Gif mene gaast péére, 
Ik sal ze wél begéére, 

257 

Woord en wereld van de boer 17 



Zét et lérke bn de stal 
èn schut te appel bn de wal 
én schut sóp chroe:te hoe:pe, 
Ik sal der nie af chbn loe:pe, 
Want oover de Mbbz èn oover de Réjn 
Zat mèèrge Sunte Marte zéjn 42. 

Ook bij dit lied vleien we ons niet met de hoop dat het ons in de 
zuivere vorm werd overgeleverd. Men beschouwe het als een rapsodie 
van resten, evenals het vastenavondlied dat nu volgt. De vastelöövent 
wordt maar heel sobertjes gevierd, en kinderen die dan met de rommel
pot = de foekkepöt langs de huizen trekken om een centje in de 
wacht te slepen zijn thans een uitzondering en behoren veelal niet tot 
de eigenlijke bevolking. Dat er ooit een uitvoerig vastenavondlied 
gezongen is in het dorp bewijzen deze resten: 

Jan tis fastelöövent, 
ik kom nie töws fur toövent, 
töövent in de mbbneschéjn 
ès faader èn moedder nö bét toe zéjn 
dan danse wéj óp klómpe, 
gekke Griet, 
vertél et nie, 
want ónze Jan is drónke. 
Boove in die hörste 
hange lange wörste, 
snééj mar die.p, 
snééj mar die.p, 
snééj mar in men vingers nie. 
Hier ene stoel en door ene stoe.l 
èn óp ieddere stoe.l en kus se, 
dérke hawt oewwe kinnebak toe 
öv ik slbjjer ene spekkoek tusse, 
want tussen oe neus en tussen oe kin 
door kan noch nèt ene spekkoek in 4 3 . 

In de winterdach als het ene klómbdik frie.st vermaakt zich de jeugd 
als overal elders. Is het gaan snöwwe dan maakt ze van snöw 
natuurlijk ene snöwman en de ouderen dienen op te passen want de 
snöwballe zijn niet uit de lucht. Maar de echte winterpret beleeft 
men toch op et éjs. Als de Ravensteinse grachten lééje = betreden 
kunnen worden, komen de schatse voor den dag. Het töjch, bestaande 
uit lint en lederen snoe.re, wordt geïnspecteerd en daar zwiert men al. 
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De meesten rééje op róntrééjers want daarmee kan men böwtebéns 
rééje: onder het rijden op één been naar buiten overhellen. De slibber-
bbbn wordt ieder moment gladder van het slibbere. Er is ook gelegen
heid te over om te slijje = sleeën. De slee X sïij wordt vooruit geduwd 
met behulp van een tweede man of pikkers. IJs dat wit wordt omdat 
er het water onderuit is gevroren, geeft als men erover loopt een 
holle, onbetrouwbare klank, het is bóm-éjs. Als het gaat doe:je wordt 
het met de dag gevaarlijker op het ijs. Vooral de mannelijke jeugd 
houdt ervan om met hele troepen over zwak, onder de voeten weg-
buigend ijs te lopen. Hoe vaker men over een zelfde stuk heenloopt, 
hoe zwakker het wordt. Dit gevaarlijke maar hoogst opwindende spel
letje heet tèèje. Men speelt het slechts op gezónt éjs want dat alleen 
is tèèj = taai, in tegenstelling tot brokkelech. Het onheilspellende 
kraake schijnt niet af te schrikken. De leuze is althans: kraakéjz is 
chén braakéjsl 

Hiermee zijn we dan alwéér geconfronteerd met het verschijnsel van 
het volksrijm. Het rijm is allerminst het uitsluitend voorrecht van de 
dichter. De boer rijmt. We hebben dat nu al meerdere malen gezien. 
Zijn kinderen rijmen. Ook dat is reeds herhaaldelijk gebleken. Met een 
beschouwing over het rijm mogen we het kinderspel rustig besluiten, 
want het kind speelt bijzonder graag zijn spelletje met de taal. Het 
loopt rond met in de broekzak een bonte verzameling van steentjes, 
touwtjes, dopjes etc. en in het hoofd een niet minder bonte collectie 
van liedjes met de gekste woorden en klanken. Een aftelliedje als dit 
wordt herhaaldelijk gereciteerd als er niets af te tellen valt, het zijn 
simpelweg de klanken die het kind boeien: 

öpke 
döpke 
péérdemöpke, 
öpke 
döpke 
drol! 

Al jaren voor de eerste Franse les tellen de kinderen in een Frans waar 
de meester zelf nog wel enige moeite mee zal hebben: 

eun deun dip, 
fielle kanne kip, 
fielle kanne dökterman, 
eun deun dip. 
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Opzegversjes zonder meer - misschien hebben ze vroeger wel als aftel-
versjes gediend - vallen op door hun grillige inhoud en door de 
bijzondere werking van de dialectklank, vooral in het rijm: 

Aa bee buukske, 
moedder zaat int huukske, 
vaader zaat int pènneke, 
och, wan lievve mènneke! 

In het volgende versje verkeren pa en ma in een al even zonderli 
situatie: 

ónder de toffel laag ene krdkkendil, 
moedder vie.t em bé zenen bil, 
vaader vie.t en lètje 
èn sloeg em óp sen gètje! 

Dat ook het eerste mensenpaar niets menselijks vreemd was, moge 
blijken uit dit tafereeltje: 

Aadam èn Eeva die zakten óp en stuupke. 
Eeva zin: wa stinket toch? 
èn Aadam lie.t en puupke. 

Is dit nu alles wat Huisseling aan poëzie rijk is? Neen. Hier is nog 
een dansliedje, een liedje zonder einde: 

eeneja kappeeneja sta stil! 
èn waarom moet ik stil gaan staan? 
ik hép toch heus cheen kwaat chedaan? 
eeneja kappeeneja sta stil! etc. 4 4 . 

Zo zouden we meer voorbeelden kunnen geven maar. . . deze hebben 
niets of maar heel weinig met het dialect te maken. Gaat het lied 
de dialectgrens ver te buiten? We zijn geneigd het te geloven. Voor 
deze tijd is dat al zonder meer waar. De meisjes leren op de school 
in Ravenstein hun versjes van een zuster die haar wieg misschien 
in Noordholland heeft staan. Maar ook een zo inheems aandoend 
Sint Maartenslied kan best ontleend zijn. Het feit dat het dialectzuiver 
is, zou er dan op wijzen dat de ontlening lang geleden moet hebben 
plaats gehad. Het vastenavondlied, waarin nog onzuiverheden zitten 
(het dialectwoord voor dronken bv. is zat) zou dan later van elders 
zijn overgenomen. 
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Met dat al blijft ons nu nog slechts de behandeling over van het 
beduvelrijm. Zeer kort soms, dient het om de argeloze te bedotten. De 
bedotter vraagt aan zijn slachtoffer bv. zég ez: ba! Deze vriendendienst 
is nog niet bewezen of het antwoord volgt in de vorm van een kwet
sende of choquerende rijmzin: {ba): ès ten hónt schét jélt er wa!, 
(aase): klèèn kient je kunt je waase!, (emmer): oewwe vbdder iz ene 
töddekrémmer! Iets ingewikkelder is het volgende interviewtje waarbij 
het slachtoffer op ieder vraag met ik ök moet antwoorden: 

Ik ching nbt bós. Ik ok. 
Ik raaf óp et mos. Ik ok. 
Ik saag en huntje. Ik ok. 
Dè din en struntje, Ik ök. 
Toe dink ès ten hoon. Ik ok. 
Ik pikte der bon. Ik ok. 

De medewerker heeft de laatste vraag nog niet beantwoord of hij 
wordt door de fopper met schande overladen: stróntepikker, strónte-
pikker, stróntepikkerl Geen poésie pure? Inderdaad! Geroken de geurig
heid van het kindermopje, zou men zelfs kunnen spreken van poésie 
impure. Lang na de anale periode blijft nog de vreugde in het fecale 
grapje. We geven nog één voorbeeld. Op z'n onverwachts springt de 
kleine bedotter in de woonkeuken op en roept uit: moette me now 
door tög es sienl Het is echter loos alarm want de plaaggeest wil de 
rest alleen maar verneuke — kulle = föppe, en ze om haar nieuws
gierigheid öwtslie.pe: de wijsvingers overelkaar slijpen onder het jouwen 
van de kreet: slie.p öwt, slie.p öwtl Wat zo ongeveer zeggen wil: schaam 
je dat je er zo bent ingetippeld. In het onderhavige geval waarin de 
nieuwsgierigen hebben omgekeken zonder dat er iets aan de hand was, 
worden de bedrogenen geplaagd met het rijmpje: 

Umgekeeke, 
hémtchescheete, 
fik jak, 
stróntsak! 

D E L E V E N S G A N G 

Aan alle jeugd komt een einde. Op het spel van het kind volgt de 
arbeid van de volwassene die vroeger of later zal worden ingesponnen 
door de overpeinzingen van de grijsaard. In zijn volle kracht velt de 
boer de boom die hij zelf niet heeft geplant. In de rooikuil zet hij 
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de nieuwe twijg die eerst een volgend geslacht zal overschaduwen. 
Boerenkinderen hebben een betrekkelijk korte jeugd. Na school 

schieten ze direct in de klompen en van dan af is het iedere 
morgen vroeg dag. Verademing brengen de zon- en feestdagen. Dan 
zwerven ze als echte schötteling = loopvarkens, door dorp en om
geving, op hun fiets schuu.pe = zwerven, ze rond. Althans de jongens. 
Gekleed in de lang boks of misschien nog in de blbbzbóks = plusfour, 
houden ze zich op bij een moderne lunsroom en staan daar nog als 
echte kinderen te lekke aan enen éjskoo. In deze vlegeljaren krijgen 
ze haant èz en kórreschoep, de stem begint te brééke, ze krijgen den 
baart in de kéél. De tijd breekt aan dat ze zich moeten gaan scheere 
want ze hebben zo zachtjes aan al stik wa = heel wat baart. Ze scheren 
zich niet meer met en schars = ouderwets scheermes maar met en 
schéérapperaat dat eerst compleet is met schéérméskes, schéérzieip en 
schéérkwaast. In diezelfde dagen ontdekken ze de meisjes, echte gieb-
bels = giechelaarsters die zich behalve dérke (meisje) nu ook mètje 
(meidje) voelen. Ze giebbele vooral als de jongens naar hen kijken. 
Een wonderlijk zelfgevoel heeft zich van hen meester gemaakt want ze 
merken dat ze nu het een en ander hebben waaraan wat te bekijken 
valt. Nog een paar jaar later zitten ze midden in een serieuze ver
kering. Dan gbn ze mi iemmente. Ze vrééje, ze zijn on de vrééjerêéj, 
ze hebben ene vrééjer. En de jongen heeft dan en mèjt. Een géj mètje 
is een gaaf meidje, zonder opvallende schoonheidsfouten, kwiek en 
gezond. 

Wanneer een jongen en een meisje elkaar gevonden hebben wordt 
er met de ouders gepraat en als die geen bezwaar maken is de ver
kering al direct officieel. Pa en ma komen er echter eerst aan te pas 
als de verliefden het al helemaal eens zijn. Ze hebben elkaar gevonden 
op het ijs, op een sportdag, op de kermis of bij welke andere gelegen
heid dan ook. Aan de Heikant gelden iets andere zeden. Als daar een 
jongen een meidje weet te zitten dat hem wel aanstaat en er doet zich 
zo gauw geen gelegenheid voor om er mee in aanraking te komen, 
brengt hij een bezoek aan het gezin waarin ze thuis is. Hij poetst zijn 
fiets en op een mooie zondagavond rijdt hij in zijn beste pak als een 
ridder zonder vrees of blaam recht op zijn doel af. Langs achter komt 
hij op zijn onverwachts binnen, zegt netjes goejjen oovent saame, en 
schaart zich onder de familieleden, zgn. om wat te buurten, in feite 
om het hennetje onder de vleugels van de kloek weg te halen. Het is de 
vraag of de gast op vrijersvoeten zich met het vröwvolk in de kamer 
bemoeit. De aap komt eerst uit de mouw als het tijd is om op te staan. 
Het komt wel eens voor dat geen van de meisjes weet óp wie tie et 
hi hange = op wie van hen hij het heeft gemunt. Maar normaal is 
men toch wel zo ver als hij vertrekt. Het meisje van zijn keuze moet 
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hem dan öwtlööte en op het korte stukje van de huiskamer naar de 
buitendeur merkt hij dan wel hoe er zijn kansen voorstaan. Of het zin 
heeft om de volgende zondag nog eens terug te komen. 

Iedere zon- en feestdag zal de vrijer nö de mèjt chöön. Keurig aan 
de zijde van zijn geliefde brengt hij dan de dag in het gezin door. 
Zoenen worden niet zichtbaar gewisseld, ook niet bij begroeting of 
afscheid. Nog minder zijn er vrijheden voor het jonge stel zoals in 
Marken 45 . Als de jongen zijn meisje, wanneer dit gaat melken, naar 
de weide vergezelt, wil dat nog niet zeggen dat hij enkele koeien voor 
zijn rekening neemt. Wel herinnerden zich ouderen dat bij dat melken 
römme mi bestèlle = in melk gebrokkelde beschuiten werden gegeten 
uit het se héél = deksel van de melkbus. De eisen die de jongen aan 
zijn meisje stelt zijn zeer reëel. Knap is toegift, léllek, nee, dat liever 
niet. De hoofdeis is flink: psychisch en lichamelijk weerbaar, pront = 
bé de haant = hèl = vlug van begrip en optreden, netjes, prooper, 
envówdech, gewoon, en vooral ook goe.t fan grónt = goed van karak
ter. Een echte boerrin is een meisje dat hart hi voor haar werk in het 
woongedeelte, en desnoods ook weet aan te pakken in het achter
huis en op het veld. Ja, zo een is pas de ware, meent de jonge boer. 
Maar zulke worden schaars in deze tijd. 

Op bijna burgerlijke wijze wordt tegenwoordig de brölleft gevierd. 
Het bntie:kene = ondertrouwen heeft in alle stilte plaats. Dat was in 
het verleden heel wat anders. Dan knalden, als et paar terugkeerde van 
het gemeentehuis, achter heggen en struiken de geweren van de om
wonenden. Deze luidruchtige attentie werd beloond want voor de avond 
werden dan de lawaaischoppers verüpöcht op den huuxh = de hoog = 
het feest waarmee de ondertrouw gevierd werd. Tot in deze eeuw is van 
dit volksgebruik herhaaldelijk misbruik gemaakt, in die mate zelfs dat 
er in oude schriftelijke stukken gerept wordt van 'bruidschatten'. De 
tractatie zou nl. niet zijn afgewacht maar afgeperst. De 'Erpressung 
des also genannten Brautigamsbiers' ruïneerde soms bruid en bruide
gom. De gelden of dranken die werden afgeperst, heten in de officiële 
stukken van de Landheer voorspeel, donsgeld, ry-buksum, verschool-
bier en kwanselbier. In de XVIIde eeuw werd bepaald dat de jongelui 
niet meer dan één ton biers mochten opeisen. In 1801 verbood de 
Commissaris van het Staatsbewind ieder vloeien van sterke drank bij 
deze gelegenheid, en alle lawaai 4 6 . 

Enkele weken voor de inzegening van het kerkelijk huwelijk zullen 
bruid en bruidegom van de prikstoel rölle: de pastoor leest hun namen 
af en verzoekt iedereen eventueel huwelijksbeletselen aan hem bekend 
te maken. Deze afkondiging heeft op drie achtereenvolgende zondagen 
plaats: den urste roep, den twédde roep, den derde roep. Kinderen 
rijmen in die dagen: den urste roep, den twédde poep, den derde scheet, 
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toe ha sem beetl Voor sommige huwelijksbeletselen kan men dispen-
z&asie verkrijgen. Op de morgen van de brölleft trowwe bröwt èn 
bröwdegóm vur de wét en even later vur de kerk. Vroeger trowde 
een bröwtspaar in de kerk gezeten op de communiebank. Bij het ver
laten van de kerk liet het dan onder het knielkussen en föj achter 
voor de koster. Op den tröwdach wordt een feestmaal aangerecht voor 
de familieleden. Voor de buurt die bij de voorbereidingen geholpen had, 
volgde vroeger daagsdaarna een tweede maaltijd. Op het ogenblik is 
de buurtgemeenschap niet meer zo hecht, slechts een gedeelte van de 
buren geeft op de trouwdag acte de présence door te verschijnen op 
de resèpsie om het echtpaar te fielleseteere. Eens was het de gewoonte 
dat de buurt ook na de bruiloft nog actief bleef, vooral bij het oover-
höwze van de bruid naar haar nieuwe woonstede in of buiten het dorp. 
Vee en meubilair werden dan meegevoerd in de stoet die door de 
kroeinkar werd geopend: de huifkar waarin de bruid was gezeten. 
Köjjónges bonden aan de achterzijde van die kar wel een bosje planten 
dat het dorp van herkomst moest symboliseren. Bij een bruid uit Dieden 
diende als zodanig een bundeltje uien, bij een bruid uit Schayck een 
paai stronken boerenkool. Van de eerste rie:p = huifhoepel hing de 
kroe:n = kroon neer: een kroonvormig geraamte van éjzerdrööt dat 
was versierd met bloemen en watten. Zo'n zelfde kroon werd gebruikt 
om het dak te versieren van een nieuwe boerderij. Dat was dan weer 
een attentie van de buurt die voor dit laatste doel ook wel ene mèèj = 
meitak of en vlaach gebruikte. Eveneens in dit geval moest de boer 
de attentie natuurlijk met een traktaasie honoreren. In de loop van 
een jaar werden in het dorp natuurlijk meerdere kronen gebruikt. Men 
bewaarde ze en op het feest van de H. Eligius kwamen ze allemaal in de 
kerk te hangen. Zie voor de kroon illustratie tegenover pagina 25. ' 

Normaal zorgt er de boer wel voor dat hij met zijn buurt op goede 
voet blijft. Hij heeft ze vaak nodig en dikwijls in het holst van de 
nacht. In het verleden trad de buurt ook nog wel eens vonnissend op. 
Dan bv. als een bruidspaar de behulpzame buurt ter beloning niet 
had onthaald. Vanaf het eerste moment hagget (had het) dan de nieuwe 
familie bij de buurt begööjt (van ed begööje = het begaden = het 
verprutsen). Een veel voorkomende wraakneming was het besmeuren 
van het huis met drek. Ook werd het erf wel bestrooid met het meest 
onvruchtbare wat er onder de hemel te vinden is: garstekaj! 

Een huis zonder kinderen is een huis des doods. Als de reegels = 
de maandelijkse ongesteldheden binnen kortere of langere tijd uitblijven 
en de jonge vrouw voelt zich misselek, beroe.rt, öorech, hangerech, 
heeft neiging om voortdurend oover te geeve, te braake, dan rijst in 
het kleine gezin de vreugdevolle verwachting dat men en kientje zal 
èèrve. Vroeger werd de vraag of het een jongen danwei een meisje 
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zou zijn reeds voor de geboorte beantwoord. Zwangerschapsvlekken 
wezen op mannelijk oir 47 . Ook de maanstand werd bij de berekening 
van het geslacht betrokken maar het fijne zijn we daarvan niet meer 
te weten gekomen. Eenmaal gebórre is het kind aangewezen op de 
baaker. Het slaapt in de wie.ch en wordt met de tutflès = zuigfles 
ópchebröcht = grootgebracht. De speen op de zuigfles is de tut. Een 
van de eerste woorden die het kind leert zeggen is tèttè = dank je wel. 
Stööle = léjke doet het kind op de vader of de moeder, al naargelang 
het kraambezoek erin ziet of zien wil. Na de bevalling hervat de moeder 
eerst het maatschappelijk leven wanneer ze de kérkchang heeft gedaan, 
wanneer ze, juxta piam ac laudabilem consuetudinem, een bezoek heeft 
gebracht aan de kerk waarbij de priester zich tot haar richt en een 
speciaal dankgebed uitspreekt: omdat de smart van de baring is ver
keerd in de vreugde van het moederschap. Als het kind al vrij spoedig 
sterft, troost de moeder zich met de gedachte dat zijn ziel als een 
engeltje is opgewiekt naar hoger sferen. Kinderen uit de buurt komen 
het lijkje pie:le = versie.re met bloemme en watte, als was het een 
feestelijke gebeurtenis. 

De kinderen in huis worden wel de klèèn manne genoemd. Andere 
benamingen zijn blaage = gactste. Reeds vrij vroeg gaan de kéjnder 
tegenwoordig naar de freubelschool = bewaarschool. Daarna bezoeken 
ze de groe:te school. De meisjes gaan naar de mèskesschool, de jongens 
naar de jóngesschool. De eerste komen bij de zuster of bij de nón in 
de klas, de laatste bij de jufjröw aanvankelijk, later bij de mester die 
vroeger in et schólhöws woonde met zijn vrouw, de metrès. Op school 
blijkt dan of de kinderen goed of slecht kunnen lie.re. Den ónderwéjzer 
moet de kunst verstaan van het wéchlie.re = doceren. Lés wordt ge
geven in de klas. Er zijn verschillende vakke: lééze,, schréjve, réékene, 
aardrekskunde, netuu.rkunde en geschieddenes. Het resultaat hangt voor 
een deel af van den éjver. Ook op gedrach wordt scherp toegezien. Kin
deren moeten beleeft zijn en hun boekke en schrifte goed verzorgen. 
Met ene kappetuunnie (< Lat. coöpertorium) = kaft kan men en boek 
kaf te = van een stofomslag voorzien. Voor het öwt te kdp lie.re dien 
je ene kop fan ónthaawe te hebben. Maar sommigen vergééte alles. Die 
zijn dikwijls ook niet erg slim. Wie te stom is om de lessen te volgen, 
krijgt slechte punte = séjfers. Wie op het eind van het schooljaar een 
slecht report heeft, zal moeten bléjve zitte. Alleen met voldoende resul
taten kan men oovergöön. Op school krijgen de kinderen ook godz-
dienst. Ze gebruiken daarbij verschillende boeken. Een bewerking voor 
de jeugd van den béjbel met verhalen uit het oude en nieuwe tèstemènt, 
en niet te vergeten de kattegismes: een beknopte geloofsleer die is 
opgebouwd uit vrdöge. De antwoorde moet men bij ooverhuu.re feilloos 
kunnen ópségge. In de katechismus is sprake van Göt, den döjvel, de 
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ziel, et lichaam, den heemel, de hél, et faagevuu.r, de zónde, de sakre-
mènte, deucht, de genaade, de lievde, de haat, de néjt, de barmartech-
hèjt etc. Normaal spreekt men echter uit: den himmel, den duuvvel, 
de hbbt. Ipv. lichaam zegt men in de gewone spreektaal léjf. De vie.r 
punte en de twaalv artiekkele moet ieder schoolkind op zijn duimpje 
kennen, evenals de aktes: de acten van geloei, hoop, lievde en berow. 
Van de éngele is den engelbewaarder het best bekend. 

Op de muulloo, de haa bij ès en et chimnaazejem krijgen de stuud-
dènte lés van ene lie.raar. Op et klèèn simmenaarie (humaniora) heet 
de leraar prefèsser, zijn leerlingen lie.re vur priester, men noemt ze 
priesterstuuddènte. Op het groe:t simmenaarie (filosofie en theologie) 
krijgen de studenten de klie.r = den tooch (priestertoog) aan. De 
ceintuur over den tooch is de sjèèrp, op het hoofd wordt door geeste
lijken een gewone zwarte hoed gedragen en bij uitzondering slechts 
ene steek = priesterhoed of en benèt = bonnet, meerkantige, stijve 
muts. Tijdens de óplèèjeng op het groot seminarie ontvangen de stu
denten verschillende wééjenge. Na tot subdiejjaake en diejjaake gewijd 
te zijn, worden ze tenslotte priester gewééjt. Na zijn priesterwééjeng 
keert de neomist naar zijn dorp terug om in de parochiekerk zen urste 
mis te doe.n. De buurt zorgt er dan voor dat de weg van het ouderlijk 
huis naar de kerk is versierd. Er zijn booge = feestpoorten opgericht. 
De tocht naar de kerk is een triomftocht. Overal fleurt het dennegroen, 
wapperen de vlaggen. Bröwtjes (in witte processiejurken geklede 
meisjes) dribbelen voor de nieuwe priester uit, de harmonie blaast een 
feestmars, de klokken luiden. Heel het dorp viert dit priesterfést. 

Priester is eigenlijk een woord dat de boer eigener beweging niet 
gemakkelijk zal gebruiken. De priester die geen pater is noemt hij 
liever ene gésteling (geestelijke) of enen hie.r. Zo is en hér-om of èn 
hérbruu.r een broer of oom die priester is. Een mis mi drie hérre is 
een mis die door de priester wordt opgedragen met assistentie van 
diaken en subdiaken. 

Om pbbter = pater = monnik te worden of religieus (broedder = 
fraater, zuster = nón) moeten zij die hiertoe roeppeng voelen not 
klbster gbn. Hoofd van en klbster kan zijn enen apt, ene priejjór, ene 
gardejöön, en moedder-ooverste, enen broedder-ooverste. Aspirant
kloosterlingen moeten als nevies = novice een proeftijd doormaken: et 
neviessejaat. Daarna pas worden ze geprefèst: op gelofte in de klooster
gemeenschap opgenomen: ze doen dan hun prefèssie = gelofte. Het 
ene klooster is niet zo streng als het andere. Bijzonder wereldonttogen 
zijn de Roe.j Nónne = Redemptoristinnen, die et slot (voor buiten
staanders ontoegankelijke, eigenlijke kloostergedeelte) nooit mogen ver
laten. Bij bezoek van bloedverwanten is een gesprek slechts mogelijk 
door en traalie. In een klooster waar zo'n strenge reegel geldt, zijn 
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twee soorten zusters: de slotnónne die het slot nooit mogen verlaten 
en de böwtenónne die dit wel mogen om het noodzakelijke contact met 
de buitenwereld te verzorgen. 

Was vroeger het groeit simmenaarie de enige vorm van hoger onder
wijs waaraan de boerenstand deel had, tegenwoordig worden steeds 
meer zonen stuuddènt aan de uunnevérzetéjt waar ze stuuddeere voor 
dokter, vijjarts, affekoöt, lie.raar en andere beroepen waarvan de 
ouderen zich maar moeilijk een begrip kunnen vormen. Het merendeel 
der hoerenkinderen echter blijft in het eigen beroep. De praktéjk doet 
het kind thuis wel op. De tijjerie krijgt het als het op winterdagavonden 
de lanbowkuurzes of de töwnbowkuurzes volgt van een schoolonder-
wijzer in de buurt die een speciale landbouwakte bezit. De boerenjeugd 
volgt echter in steeds groteren getale gedurende enkele dagen in de 
week te Oss of elders de vierjarige lanbowschool of töwnböwschool. 
Daarna kan nog gedurende twee winters in Boxtel de winterlanbow-
school gevolgd worden. De boerinnetjes bezoeken ene nèèjkuurzes of 
kookkuurzes of gaan een paar jaar naar de lanböwhöwshöwtschool. Al 
die stuuddies worden met een dieplooma bekroond na gunstig éksaame. 

Met 21 jaar wordt het kind mundech. Voordien is het nog ónmun-
dech. Een ónmundegen ding is een onbehouwen, brutaal persoon. 
Vooral als de kinderen nog klein zijn, is het vaak nodig dat de ouders 
in hun werk worden bijgestaan door en mèjt = dienstbode en ene 
knèècht. Het huu.re van meid of knecht is altijd een vertrouwenszaak. 
In aanmerking komen vooral kinderen van kleine boeren die der èjge 
verhuu.re voor en groe:te huu.r of en klèèn huu.r, dat hangt af van 
hun prestatievermogen. Tot de knechts en meiden worden op de boer
derijen de èrrebèèjers = dagloners niet gerekend. De huu.r gaat in op 
Sunte Metéjs = 24 februari. Aan de Gelderse zijde van de Maas is 
de begindatum echter 1 mei. Tot 1900 ongeveer was 24 februari een 
feestelijke dag. Al het personeel in het dorp ging in de ochtend naar 
de kerk. Zij die vertrokken trakteerden voor de middag de blijvers, 
die in de namiddag door de nieuwkomers nóg een keer werden onthaald. 
Wie op die dag met nieuw personeel in zee ging, kreeg nééj hoor = 
nieuw haar in huis. Zo werd het ons althans uitgelegd. Het lijkt er 
echter op dat we hier met een volksetymologie te doen hebben. 
Vroeger was er immers sprake van een inwijdingsritus. De nieuwe 
knecht kreeg door de boer de haam over het hoofd gestoken. Wat er 
met de meid gebeurde, wist niemand zich nog precies uit de gesprekken 
met de voorouders te herinneren. De plechtigheid noemde men echter 
höörlèèje: de nieuwe gedienstige zal door de bazin wel door de woon
vertrekken zijn gevoerd, het zgn. haalleiden 4 8 . 

Den huurpènneng = goospenning werd meestal bedongen door de 
vader van de nieuwe meid of knecht: ene gulde of enen dblder of ene 
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rikzdblder extra, direct te betalen bij het tot stand komen van de 
overeenkomst. Oude boeren vooral klagen erover dat het tegenwoordig 
zo moeilijk is aan wérkfolk te komen. Het laat zich duur betalen, vooral 
als men de sósjaale laaste meerekent. Voor iedere meid of knecht moet 
de werkgever plekke = réntezeegels plekke. Op ene pösseegel die in 
het water heeft gelegen zit génne plek = geen gom meer. Als iemand 
van een buitenechtelijk vaderschap wordt verdacht, merkt men waar
schijnlijk op: héj zal er et seegel wél oover geleet hébbe\ Een handeling 
die etymologisch even duister is als biologisch belangrijk in gevolgen! 

Hoe gezond het leven in de velden ook is, in zijn nadagen wordt 
iedere boer gréjst. Hij verliest de haren van zijn kracht: hij wordt kool, 
hij krijgt ene klètskop. Zijn geest trekt zich terug uit de toekomst om 
steeds meer op te gaan in de verleden tijd waarin hij is jonk chewist = 
is geboren en opgevoed. Toen kon men nog een stuiver op den teun = 
toonbank gooien en zeggen: véjf segaare, mar doetter en paar goej bé! 
Een grijsaard noemt men enen aawe mins of als het een vrouw betreft 
en aaw mins. In persoonlijke aanduiding zal het dorp zeggen den aawe 
Piet, den aawe van Aar. De oude moeder bij vröw Janse in huis kent 
iedereen als aaw vröw Janse. Aanvankelijk houdt opa ervan om nog 
door het dorp te kööjere want hij is, gezien den aawer = leeftijd, nog 
hèl = kras. Eén windstoot kan nu echter de oude boom vellen. Zonder 
aanwijsbare ziekte wordt een grijsaard op zijn onverwachts wel dood 
aangetroffen in de prbst = leunstoel. Vaker wordt hij vooraf door en 
kwbbl bezocht. Geestelijk begint hij te verkéjnze, lichamelijk te ver-
sléjte. Maar zelden zijn het de klem = tetanus, de gééle verf = geel
zucht en de vlieggende vöbn = kwaadaardig soort rimmetiek die den 
doe:t veroorzaken. Vele ouden van dagen bezwijken aan en bezétteng = 
kwaadaardige verkoudheid of en beslach = beroerte. Zodra er sprake 
is van stèèrve wordt een zieke bedient = voorzien van de Sacramenten 
der Stervenden. De verwanten zullen dan Ibbte bidde: de pastoor de 
gelovigen in de kerk laten verzoeken voor de zieke te bidden. Na het 
bedienne komen verwanten, kennissen en vertegenwoordigers van de 
buurt gedurende drie avonden óp rééj wéch = in successie, naar de 
dorpskerk voor de biddeng: een bijeenkomst waarop voor de zieke de 
rbzzekrans wordt gebeden. 

Het ruzzenuutje is ongeveer een derde korter dan de rozenkrans 
omdat daarbij slechts een van de drie groepen geloofsgeheimen wordt 
overwogen. Behalve het gebed heet ook het gebedssnoer rbzzekrans. 
Een andere naam is pbtrenoster = pater noster, een term waarmee ook 
het gebed dat Christus de apostelen leerde, den ónzevaader = de vaader 
onzer, wordt aangeduid. Een rozenkrans nu is een snoer van 5 X 10 
kralle = koralen, met tussen ieder tientje een dikkere koraal: de 
pbtrenösterkral. De kleinere stellen weeschegroette = avemaria's voor. 
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Bij de dikke kraal volgt enen ónzevaader en de overweging van een 
geloofsgeheim. Na vijf tientjes wordt het rozenhoedje, na vijftien tientjes 
wordt de rozenkrans besloten met en littenie = litanie. Als na enige 
tijd de zieke overlijdt, gaan de nabestaanden wederom drie avonden 
naar de biddeng. In et stèèrfhöws worden de vensters = raamluiken 
ten teken van ródw dicht gezet. Soms wordt ook de spieggel met een 
doek afgedekt. Dit floers blijft hangen zolang den doe.je booven éérde 
stö. De overledene wordt ajcheleet = afgelegd = in en dbtsklie:t opge
baard. Den timmerman die de dotskiest maakt, zal meestal et léjk ook 
wel kieste = in de kist leggen. Gedurende de nacht zullen mannen uit 
de buurt bij de dode waake = de dodewacht betrekken. Typische volks
gebruiken zijn er in dit verband niet op de klei. Op het zand in Berchem 
legde men nog in deze eeuw bij een sterfgeval een bos stro buiten, 
waarop drie stenen werden geplaatst als een kind, vijf stenen als een 
volwassene was overleden 4 9 . Als omstandigheden het nodig maken dat 
een dode zo spoedig mogelijk wordt begraave, wordt de kist gezónke = 
ter aarde besteld voor de uitvaart plaats heeft. Normaal gebeurt dit 
immers pas op de begraffenes. Bij de uitvaart zijn het wederom mannen 
uit de buurt die als draagers fungeren, zij draage de dode op en baar 
naar de kerk waar de kist op en kattefalk komt te staan. Na de be-
graffenesmis wordt de overledene op et kerkhof in en graf begraave. 
Op het graf verrijst dan te zijner tijd en kröws in meer of minder 
rijke uitvoering, met of zonder zèèrk. De eerste zes weken zijn de 
verwanten in de zwööre rdöw, daarna nog een jaar in de lichte 
rèow. 

Voor de zielerust van de overledene worden misse bestelt: zingende 
misse of léézende misse al naargelang de missen worden gelééze of 
gezónge. Dat gedurende het eerste jaar iedere maand een dodemis wordt 
opgedragen, is heel normaal. Die maandelijkse mis noemt men et 
mönstónt — de maandstonde. Daarna is het een vaste gewoonte dat 
de kinderen zolang ze leven ieder jaar nog een mis bestélle = laten 
opdragen voor hun overleden ouders. Deze jaarlijkse dodemis is et 
jdrgetééj = het jaargetijde. In zekere zin blijven de doden nog jaren 
lang tot de levende dorpsgemeenschap behoren. Immers iedere maand 
zal de pastoor onder de zondagsmis niet preeke maar et sielboek aflééze. 
Hij leest dan maand voor maand de namen af van de doden die op 
et sielboek staan. Meestal zijn dat dezelfden waarvoor de jaren door 
nog steeds een mis wordt opgedragen. Ze worden eerst van het zielboek 
verwijderd als de verwanten ophouden hen ook geldelijk te gedenken, 
want voor het aflezen is een geldelijke bijdrage vereist. Normaal reikt 
het zielboek niet verder dan de levende herinnering. Kinderen denken 
misschien nog wel aan hun grootouders, aan hun overgrootouders waar
schijnlijk niet meer. Voor anderen en zichzelf kan men een jaargetijde 
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fundeere; dan ontstaat een gefundeert jdrgetééj. De fundaasie is een 
groter of kleiner kapitaal waarvoor dan gedurende meer of minder 
jaren een jaarlijkse mis wordt opgedragen. Een zgn. öwwegduu.rent 
jdrgetééj is in het verleden ooit gefundeerd. Het is betaald met een 
schenking aan de kerk, bv. een stuk grond waarvoor dan in perpetuum 
een jaarlijkse mis moet worden opgedragen. Het voorlezen van het 
zielboek is in de eredienst geen belangrijke gebeurtenis. Bij het bewust 
luisteren naar de namen van reeds zó lang gestorvenen wordt de kerk
ganger echter door diep christelijke gevoelens doordrongen. Er is een 
brug tussen hier en Ginds! Iedereen in het dorp kent Haske Wouter 
Koeken. Er wonen nog Kocken's in Huisseling. Er is echter archief
onderzoek voor nodig om te weten dat zijn jaargetijde in 1709 werd 
gefundeerd mèt dat van de in 1683 geboren Pieter Gerritz. Voor de 
missen van de laatste is toen anderhalve morgen grond geschonken 
die men kan vinden in een kamp, die vermoedelijk eerst sindsdien, 
de Pastoorskamp heet. 

De bezittingen van een overleden erflater worden gedèlt. Degenen 
die èèrve besluiten soms de èèrfenes te verkoe:pe. De verkoe:peng die 
dan plaats heeft wordt èèrfhöws genoemd. De èèrvers haawen èèrf-
höws. Een belangrijk man bij deze openbare verkoping is de netaares 
die dan wordt bijgestaan door den af roepper. de hulpman die op de 
deel de koe:pers om zich verzamelt tussen de goederen, en den biejjer 
telkens houdt aan zijn bot. Zodra er op een of andere koe:p is gebójje 
telt de afroeper tot vier, niet in het gewone dialect (émmel, twémmel, 
driemmeï) maar in zijn eigen jargon: eenmaal, andermaal, voor de 
derde maal! Als zich dan niemand meer laat horen is het stuk ver-
köocht. Tenzij het door de erven wordt ópchehaawe = opgehouden = 
uit de verkoop genomen. Op een erfhuis wordt slechts roerend go'ed 
verkocht zoals vie:, höwsrööt en inventaares. 

Huis en landerijen worden in een of ander café verkocht, ook weer 
openbaar voor de notaris. Omdat de verkoop dan kapitale stukken 
betreft, wordt de veiling gesplitst in een voorlopig en finaal gedeelte. 
Daar tussenin liggen veertien dagen om nog eens over het een of ander 
na te denken. De verkoping begint met het voorlezen van de kedies-
sies = condities. De hoogste bieder van de voorlopige verkoping wordt 
den inzétter. Hij heeft het huis of de lap grond ingezet voor een 
bepaald bedrag en is vervolgens verplicht te huu:ge, dwz. zijn bod 
te verhogen met vijf (of een meervoud van vijf) gulden. Bij de verkoop 
van kapitale goederen althans is den huuxh vijf gulden. De volgende 
veertien dagen staat het voorlopig verkocht goed ónder höchsel. Door 
middel van een particulier bezoek aan de notaris kan dan iedereen 
in het geheim de inzétter ónthuwge door het zette van nog een of meer
dere 'hogen'. Van deze verhogingen strekt slechts 80 percent tot ver-
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meerdering van de kooppenningen. De andere 20 dienen als smarte-
geld voor den ónthuw.gde. Als tenslotte de verkoping wordt voortgezet 
in het café, krijgt ieder nog de kans zoveel huu:ge te zette als hij wil. 
Na iedere nieuwe hoging wordt dan naar plaatselijk gebruik tien télle 
gewacht. Definitief eigenaar wordt de man die met zijn 'hogen' de tiende 
tel overleeft. Hij moet börchte ( = borgen) stelle, en krijgt na het 
betööle eerst de vest = eigendomsbewijs in handen. Een nadeel van 
het hoogsysteem bij dit verkopen bé óbböt vormen de twintig procent 
smartegeld die vroeger althans direct in alcoholica werden omgezet. 
Bovendien trok het smartegeld tal van niet-serieus gegadigden, de zgn. 
beunhööze van de verkoping, die alleen boden om door een ander 
onthoogd te worden en . . . de 20 procent te innen. Vooral als ze kans 
zagen om mónnepoolie te maake = samen te spannen (en een tijd lang 
was zo'n kongsi die bekend stond als de goow ploech = de gouden 
ploeg, op tal van verkopingen actief) werden de préjze opgedreven ten 
koste van de serieuze bieders 50. 
In et Oovermösse = het over de Maas gelegen Gèlderlant zijn de ver
kopingen naar oude zeden bé ajslach. De afroeper gaat dan uit van 
een veel te hoge koopsom. Hij zakt echter steeds verder af, tot een 
der gegadigden afméjnt = méjn roept. Den afméjner is ook hier ver
plicht om te huu:ge. Hij kan echter niet meer worden 'onthoogd'. Op 
het finale gedeelte zakt de afroeper wederom van een te hoog bedrag 
af, lager en lager, tot wederom iemand zal afméjne. Eerst dan als de 
tweede keer op een lager bedrag wordt 'afgemijnd' dan de eerste keer 
het geval was, is er sprake van in de nest loe:pe. 

Paachte of verpaachte kan men en strööt (het gras van een weg
berm), en slèchske howt (het haar van een rijtje kaprijpe knotwilgen), 
laant (bouwland), wèj (weiland), höjgras (een snede hooigras). Bouw 
en weiland pacht men normaliter voor een tijd van zes of een veelvoud 
van zes jaar si. Nadere bepalingen worden er bé beschèèje (in aparte 
condities overeengekomen). Onderhandelingen mogen niet te lang 
duren, binnen bepaalde tijd moet men beschèjt ségge (bescheid zeggen, 
zeggen of men het doet of niet). Een boer heeft een stuk land ten dieile 
als hij het voor de helft van de opbrengst voor den eigenaar bewerkt. 
Bij gebrek aan tijd en arbeidskracht kan hij het oogsten van een 
gewas önbestélle = aanbesteden = voor een bepaald bedrag aan een 
ander in handen geven, die dan bv. de érpel önnimt — het rooien en 
rapen van de aardappelen tegen geldelijke vergoeding op zich neemt. 
Bésjez önneeme wil zeggen: bij te veel aan gras koebeesten van een 
ander in de weide nemen gedurende een seizoen tegen een bepaalde 
prijs. Verder kan een boer de bouw van een boerderij önbestélle = 
aanbesteden, en die zal dan worden öngenómme door enen bnneemer. 
Boe.re is voor een deel spelen met kapitalen. Bij goed boeren wordt 
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dat spel met succes gespeeld. Met een boerderij meer of minder gaan 
verdienen wordt aangegeven met de termen vröwd boe.re of achteröwd, 
boe.re. Het laatste zal men gemakkelijk doen als te veel reezekoo X 
riezzekoo wordt genomen. Of als er sprake is van een agragische 
kriezzes = crisis. Wie zijn hieppetie:k niet kan aflosse en steeds dieper 
in de schulde raakt, dreigt jeliet = failliet te gaan. Maar, zegt er de 
boer dan zelf bij, voor het zover is hoor je me al wel klaagel 

DE KERK 

Hoezeer de boer ook in de aarde wroet, altijd heeft hij de hemel over 
zich heen. Dat we over zijn godsdienst al herhaaldelijk hebben ge
sproken, zelfs bij de behandeling van zijn aardse, soms zeer aardse 
besognes, hoeft niemand te verbazen die weet hoezeer het christendom 
de mens die waarlijk gluu:jt, doordringt. Vooral op de geïsoleerd 
gebleven boerendorpen waar de galm van de kérkklökke langer blijft 
hangen dan elders en waar het óngluu:f de kerk nog niet merkbaar 
heeft aangetast. Het boerenbedrijf kan men door en door kennen, maar 
de boer zal men niet begrijpen als men hem niet tegen de achter
grond ziet van de hemel die heel zijn hebben en houden overwelft. 

Symbool van het christendom is et kröws. Men vindt het op den 
torre van de kerk, het bengelt in de wieg van de kleine, het strekt zijn 
armen op het graf van de doden. Neemt men het weg van de huis
kamermuur, dan blijft zich nog een bleke kruisvormige vlek aftekenen 
op de muur. Toch verliest het kruis zijn opvallende plaats in de dorps
gemeenschap. Er zijn geen of maar weinig boeren meer die een kruisje 
laten branden in de hoef van het jonge paard, die en kröws slöön (of 
maaké) alvorens de arm te strekken voor het zaaien. Er zijn geen 
of maar weinig boerinnen meer die met hun mes een kruisje krassen 
in de korst van het nieuw aan te snijden brood, die het vee met wijwater 
bekruisen als dit in het voorjaar de stal verlaat, of de muren van het 
huis als er onweer dreigt. Er zijn weinig of geen kinderen meer die 
met een stuk krijt een kruisje tekenen in het hinkperk 52. 

In het dorp is vrijwel ieder katteliek. Próttestante zijn er zo weinig 
dat in het stadje et próttestante kérkske te groot is voor de kleine ge
meente. Sinds de laatste oorlog heeft deze dan ook geen eigen doomenie 
meer. Voor de diensten komt er een van elders over. Iemand die 
próttestans is, vormt een hoge uitzondering. De bevolking is Roms, 
ze gelooft in de Pdws fan Roome, onderwerpt zich aan den bisköp 
die ed bizdóm bestuurt, en vlaacht = héngt te vlaag öwt, als deze 
de kinderen komt vörme = et förmsel toedienen. Aan het hoofd van 
ed déékenaat staat den dééke, aan het hoofd van de prochie de 
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pestoe.r. Er is in Huisseling geen kappeloön. Deze woonde zoals de 
pastoor in de pasterie X pasterééj, vroeger wel in een eigen woning, 
de kappelbnnie. De prdchejaane moeten de pastoor ónderhaawe. In 
de keuke weet de pestörsmèjt wel weg met den hutspot = deel van 
het varken dat de boer na het slachten naar de pastorie brengt. Botter 
is een van de andere gaven in natura die de pastoor in de loop van het 
jaar bereiken. Omstreeks Pasen is er enen èèjerumgang voor de pastoor, 
de misdienners (die hun komst op Witte Donderdag met ene rbbtel 
aankondigen) en eventueel ook voor de kööster. Vroeger nodigde de 
pastoor uit erkentelijkheid de milde gevers eens per jaar op een koffie
tafel: ed bótterfést. Van de bedelorden zijn het de kappesienne uit Velp 
die in Huisseling het recht hebben om rónt te komme = een termijn
broeder rond te sturen voor het inzamelen van goederen in natura, 
vooral boter en graan. De verschillende pastoors van een dekenaat 
komen op gezette tijden bij een collega op de pastorie voor een ge
zellige bespreking: de krans = de pestörskrans. Geestelijken van 
dezelfde seminarieklas zijn van dezelfde koers en dientengevolge dik
wijls dikke vrienden. In de köösterééj woont een arbeider die koes
tert = als kööster optreedt bij de diensten. Vroeger was de koster vaak 
eveneens orgelist, hij moest den ölger X orgel bespelen. En op vaste 
tijden de klokke lööje. Blijkens een aanstellingsbrief van 1781 was hij 
bovendien verplicht: 'te doen alle saterdagen cathechismus in de school 
of die wilder'. De koster was in die dagen een zeer belangrijk man. 
Behalve dus katechist was hij schoolondcrwijzcr. Voor zijn werkzaam
heden werd hij in het genot gesteld van huis en hof, een bescheiden 
jaarwedde en de keurvim. De laatste mocht hij beschouwen als een 
vergoeding voor het luiden van de klokken bij noodweer. 

Met de pastoor hebben de kérkmésters zitting in et kérkbestuu.r 
dat de belangen behartigt van de kerk = kerkgemeenschap. Zo zegt 
men wel: de kerk iz èèrm (réjk), de kerk hi schuit. Kerk kan ook be
tekenen: kerkegrond: diejjen boe.r li nééve de kerk = die boer ligt 
met zijn grond naast grond van de kerk. De èèrmmésters zijn lid van 
et èèrmbestuu.r dat de gelden beheert van den èèrme = weldadigheids-
vereniging. Ook den èèrme kan weer de betekenis hebben van grond: 
nééve den èèrme = naast grond die door het armbestuur wordt beheerd. 

De kerk is het belangrijkste gebouw van het dorp. In den torre lööje 
driemaal per dag de klokke. Lööje wil zeggen: luiden met meerdere 
klokken tegelijk. Kléppe is luiden met één klok. Vroeger bracht men 
de klokken in beweging door aan et klökséél = klokketouw te trekken. 
Tegenwoordig wordt elèktries geluid. Als 's morgens en 's avonds het 
Angelus klept, zeggen de boeren: et lööjt heilege mèèrge, et lööjt 
héllegen öovent. Bij et middechlööje gaan de boeren aan tafel voor 
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de warme maaltijd. Als tafelgebed wordt dan den éngeldeseere = het 
Engel des Heren gebeden. 

Achter in de kerk bevindt zich et koer waarop de kdrzèngers bij 
een zingende mis zo goed en zo kwaad als het gaat de mis singe. In 
het portaal is de doopkapel gebouwd met den doe:pfónt die een halve 
eeuw geleden nog de vunt heette. Hierheen begeeft zich de pastoor om 
ten overstaan van pie:ter en mie:ter de boreling te doe:pe = ed döpsel 
toe te dienen. Het kind wordt gedoopt met wéjwbtter dat zich ook 
bevindt in et wéjwbttersfat, in de kerk links en rechts van de deur 
waardoor men binnentreedt. De kerkruimte wordt boven afgesloten 
door et swèèrk = zwerk = gewelf. Langs de zijmuren zijn de staasies 
aangebracht die de voornaamste onderdelen weergeven van de kröws-
wéch: lijdensverhaal dat is afgebeeld in veertien staties. De kröwswég 
bidde wil zeggen: het lijdensverhaal bemediteren in veertien gebeden. 
In den biechtstoel knielen de gelovigen die willen biechte = hun biecht 
willen spreken. Op vastgestelde tijden zal de pastoor biecht huu.re = 
de biecht afnemen. Helemaal vooraan in de kerk staat den altaar; op 
de grens van het priesterkoor vindt men de prikstoel en de kemuunnie-
banke. De gelovigen zitten 'm de kérkbanke. De achterste bank noemde 
men vroeger de klabbank. De misgewaden worden in de sakrestie X 
sakrestééj bewaard. Alleen de kezöjfel = het kazuifel kent de gewone 
boer bij de naam. De pastoor moet ieder dag miz doe.n, nader ge
specificeerd in mis lééze (stille mis) en mis singe (gezongen mis). Alleen 
op zondagen en verplichte feestdagen moeten de gelovigen mis huu.re. 
Ouderen bidden onder de mis eenvoudig de rozenkrans, jongeren volgen 
de priester meer liturgisch in hun eigen missaal = misboek. Een gewoon 
gebedenboek wordt en kerkboek genoemd. De priester leest de misge-
beden in et letéjn X letéjns. De bekendste delen van de mis kan de 
boer wel bij name noemen: de kónjiettejor (het confiteor), de kierreje 
(het kyrie), de glooreja (het gloria), den epistel (het epistel), den ivven-
gillie (het evangelie), de kreedoo (het credo), de prefaasie (de prefatie), 
de sanktes (het sanctus), de pbtrendster (het pater noster), et anjez 
dé] (het agnus dei), den iettemiesse-èst (het ite missa est). Tijdens 
het offergedeelte van de mis gö te school rónt = komt een van de 
kerkmeesters met de offerschaal rond. Het belangrijkste deel van de 
mis is de kónsekraasie, de consecratie, het moment waarop de priester 
over brood en wijn de consecratiewoorden uitspreekt. Gelovigen die 
bij de kemuunnie willen te kemuunnie gbbn, knielen op de kemuunnie-
bank. De priester komt dan van het altaar om de kemuunnie öwt te 
dèèle: om de geconsacreerde hostie ter nuttiging uit te reiken. De hosties 
worden bewaard in een grote kelk: de siebboorie — ciborie. In de 
monstrans of de ciborie wordt onder et lój = aanbiddingsdienst et 
Allerhéllechste = óns Hier — et Sakremènt ter aanbidding uitgesteld. 
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Bij de aanbidding werden vroeger de vespers vaker gezongen dan thans. 
Na mis en lof is er soms gelegenheid om de rillekwie van een heilige 
te vereren. Onder bepaalde omstandigheden kan de gelovige enen 
aflööt verdienne. Een beroemde aflaat is die van Portiuncula. Daar
voor zijn op 1 en 2 november speciale kerkbezoeken vereist. Het 
afleggen van deze bezoeken en het bidden van de daarbij voorgeschreven 
gebeden noemt men pesjónkele. 

Het kerkelijk jaar begint met den atfènt = advent. Daags voor 
Kèrsmes zal men et Kèrskripke zette = in huis de Kerststal plaatsen, 
met als voornaamste stuk et Kèrskientje, liggend in en kripke, herders 
er omheen. Na de Kèrzdaach volgt ónnoe:zle Kéjnder (28 december). 
Op die dag trachtten de kinderen vroeger de mester böwte te slöwte. 
Met Néjjdör = Nieuwjaar wenst men elkander zaalech Néjjddr, mon
deling of door middel van en Néjjddrskctrtje, en Néjjddrskaart. Wie 
op het feest van Driekunnenge (6 januari) bij het ronddelen van de 
kaarten drie koningen treft waaronder één zwarte, bv. schoppenkoning, 
wordt getrakteerd. Kinderen zingen op die dag: 

Driekoonenge, Driekoonenge 
Gif mene nééjen hoe.t, 
Menen aawen is fersleete, 
Men moedder macht nie wie:te, 
Men vaader hi gén gèlt. . . 53. 

Op Vastelódventtéjnzdach volgt Aswoenzdach, de dag dat iedereen en 
askröske gö hbble. De eerste zondag van de vaaste schijnt vroeger 
een feestdag te zijn geweest, omdat op die dag in oude stukken het 
rijden van de gans en het trekken van de haring wordt verboden 54. 
Volwassenen moeten vaaste: minder eten dan ze wel zouden blieven. 
Vleesspijzen mogen in de vasten wel genuttigd worden, maar onder 
zekere voorwaarden als het op bepaalde tijd bidden van voorgeschreven 
gebeden. Wie zo'n gebet vergeten heeft, moet omstreeks Pasen het 
zöjvelgèlt fzuivelgeld) voldoen. Hij kan het storten in enen dfferblök 
in de kerk. Op Passiezóndach hing vroeger de kroe:n in de kerk ter 
opluistering van de communiefeesten: die dag deden de kinderen al 
naargelang hun lééftéjt de urste, de twédde of de derde kemuunnie. 
Bij die 'aanneming' kregen de meisjes de poffer op. Palmzóndach is 
de dag waarop de pastoor de palm moet wééje. De gelovigen lööte 
palm wééje, nemen de gewééjde palm mee naar huis en gaan dan 
palmstééke: overal stukjes gewijde palm vast steken, in de grond van 
de percelen, in het dak van het huis, achter de wéjwötterbèkskes = 
wéjwottervètjes op de diverse slaapkamers, achter de armen van et 
kruussefiks. Op Wittendónderdach houden de mizdienners hun èèjer-
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umgang. Van verre kondigen ze zich al aan door te rbbtele met ene 
rbötel. Met Goejjevréjdach kon de boer alles zaaien wat hij wilde, 
het weer daarvoor was altijd goed, hij hoefde op geen zuidenwind of 
iets dergelijks te letten. Possotterdach zal de pastoor et wéjwbtter 
wééje. Die dag komen ook de klokke trug öwt Roome. Men hoort 
ze weer bij het middagluiden, en dat is dan het moment dè te vaasten 
öwt is. En de kinderen (hun vaastetrummelke = snoeptrommeltje is 
boordevol) jubelen: den alleluujja is chezónge èn de vaasten is che-
spróngel Met Pöbse moeten de boeren de Pöbse haawe: naar voor
schrift in goede staat communiceren. Wie zene Pbbse nie helt duu 
doeitsónde: wie zijn Pasen niet houdt begaat groot kwaad. Mitte Pbbse 
eet men Pözèèjer en zullen de kinderen in het veld Pbsjuurkes stooke. 
In de tuin bloeien omtrent die dagen de Pöslillies = narcissen. Maan
dag, dinsdag, woensdag na de vijfde zondag na Pasen vallen de 
Kröwzdaach: trekken de kerkgangers met de pastoor achter het pro-
cessiekruis door het dorp, biddend vur de vruchte der aarde. Een 
dergelijke bedetocht houden de gelovigen ook op 25 april, het feest 
van Sunt Markes: wie bbnne wil ééte mach Markes nie fergéétel De 
Kruisdagen worden met een feestelijke donderdag besloten: Himmel-
vaart. De zondag voor de Pinkstere heette een halve eeuw geleden 
Pèttezóndach omdat dan menigeen uittoog naar de Graaf (Grave) om 
daar voor et Hdchtééj van Pinksteren en nééj pèt te kopen. 

Ouderen hechten aan het gebruik van wéjwbtter zeer veel waarde. 
De pastoor laten ze hun rbzzekrans, schabbelie.r = scabulier, medai
lle = medaille, anjez déj = hartvormige medaille van het Lam Gods 
wééje, al is die wijding dan geen sakremènt maar slechts een sacra-
mentalie. Bij onweer haalt de boerin de wéjwotterflès voor de dag en 
besprenkelt het huis van buiten en van binnen met wijwater: et höws 
wééje. Als in het voorjaar het vee wordt uitgeschaard, zal ze op 
dezelfde wijze de besjes wééje. Het sprénkele gebeurt met gewééjde 
palm. Het is ook de oude boerin die met Sunt Höjbert (3 november) 
een stukje brood op de communiebank legt (zoals een bosje palm met 
Palmzondag) om het te laten wijden tot HuubbèrtezbroeU dat de eter 
moet beschermen tegen hondsdolheid. Het Lie.zejeswbtter is gewijd op 
de feestdag van de H. Eligius zoals de beschuut jan Mechuut dat is 
op de feestdag van de H. Machutus. Loerdeswbtter is niet gewijd, het 
is slechts afkomstig van een gewijde plaats: Loer des. Groot was eens 
het vertrouwen in de gespecialiseerde heiligen van de eigen streek. 
Van de bedevaartsplaatsen noemen we hier: Koolwijk: Sint Anna (om 
de kinderzegen), Deursen: Sunt Roches (tegen zweren), Reek: Denaa-
tes X Naates (tegen blikseminslag), Zeeland: Sunter Knilles (tegen 
stöjpe), Escharen: Sunte Mechuut (tegen kinderziekten), Huisseling: 
den Heilege Lie.zejes (Eligius, tegen het koningszeer). Op het feest van 
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den heilege trok men naar zijn genade-oord en keerde ervan terug, 
gelijk we zojuist zagen, met gewijd brood of water waaraan vooral 
in speciale gevallen een grote geneeskracht werd toegeschreven. Ook 
naar het nederige plaatsje Huisseling toog men eens van heinde en 
verre ób béévert. Thans laten zich de béévertchèngers niet meer zien. 
Op het feest van de heilige is er voor de eigen parochianen nog slechts 
en presèssie. De beroemde edelsmid raakt als genezer van het konings
zeer in vergetelheid. Dit droevig lot deelt hij met heel veel andere 
heiligen. Me; enen bliksemaflèèjer op het dak voelt zich de boer niet 
meer afhankelijk van Donatus, het consultatiebureau voor zuigelingen 
is dichterbij dan Machutus of Cornelius. En heeft Pasteur niet met 
meer succes de hondsdolheid bestreden dan Rochus? Men gaat van
daag niet meer met de heiligen het jaar rond. Zoals vroeger. Toen 
wemelde het van de héllegedaach = feestdagen van heiligen die als 
zondag werden gevierd. De kermis was mede het feest van de parochie
patroon. Hoe vertrouwelijk ging men soms niet om met de heiligen! 
Finsènsejes, Baastejbbn en Sunt Tunnes noemde men gemoedelijk de 
Harde Köppe omdat het op hun feestdagen soms zo ontzettend hard 
kon vriezen. Nu houdt men nog slechts de Lievröw = de Moeder 
Gods in ere. Haar feest op 8 september heet Léch Lievröw, dat van 
15 augustus Höch Lievröw. Op Hoog Lievrouw (Maria Hemelvaart) 
trekt in Ravenstein de presèssie. Als beedevartsplöts van Maria zijn 
op het ogenblik nog bekend Handel, Den Bós, Börchhaare. 'Zu schauen 
die Prozession" mochten vroeger en mogen ook thans nog wel de 
kinderen mi moedders = met moeder nö ónze Lievve Vröw van Keeve-
laar in Duitsland. Ze gingen mit spoor, de mannen liepen en hadden 
uit boetvaardigheid èrte in de schoen maar die erwten waren eerst, zo 
luidt nog steeds het grapje, gekókt. Op Rbzzekranssóndach (zondag na 
7 oktober, het feest van Maria's Rozenkrans) reed men een halve 
eeuw geleden nog ieder jaar nö ónze Lievve Vröw van Katwéjk bij 
Gr ave. 

Dat de vertrouwelijkheid met het heilige vroeger ook wel eens te 
groot is geweest, bewijst de vart (vgl. mnl. vaerde = pelgrimstocht) 
naar de sacramentsprocessie in Herpen. Die processie is nu nog slechts 
van plaatselijk belang maar eens heeft ze de gelovigen tot ver uit de 
omtrek naar Herpen getrokken. De alleroudsten weten daarover nog te 
vertellen. Of dan iedereen ook door devoosie gedreven werd, is de 
vraag. Althans wat de XVIIde eeuw betreft want 1657 vermaant palts
graaf Philips Wilhelm in een officieel schrijven zijn onderdanen er zorg 
voor te dragen 'das bey dem Processionen die Irreverentz unnd Abusus 
wie auch solche grousze Unkosten aus der Kirchen-Mitteln nicht mehr 
geschehen' 55 . 
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S L O T B E S C H O U W I N G 

Hiermee heben we, uitgaand van zijn eigen vocabulaire, de levensgang 
van de boer gevolgd. Onze eindconclusie kunen we heel kort en duide
lijk formuleren: een streektaal en een streekcultuur gaan ten onder. 
Heel een bevolking staat op de grens tussen twee tijden, heeft die grens 
zelfs voor een deel overschreden. Vandaar dat we op het eind van 
dit boek niet de rouwtrom roeren. Dan steken we liever de trompet die 
het teken geeft dat een nieuwe tijd is aangebroken. Ieder jaar gaan 
oude woorden verloren. We hebben ons gehaast te verzamelen wat 
nog niet uit de taal of reeds uit het taaigeheugen verdwenen was. 
Met oude taalbijzonderheden gaan ook voorwerpen heen, werkwijzen 
en zeden. Daar staat echter tegenover dat er iedere dag als het ware 
nieuwe woorden worden ingevoerd, de landbouwtechniek vernieuwt 
zich, de mentaliteit van de boer verandert. Geen wonder want nog altijd 
is de taal gans een volk. Het zijn op het moment ten plattelande waar
achtig niet alleen maar isoglossenbundels die knappen. De dialectgrens 
begeeft het met heel veel andere. Het gezegde: wa. ten boe.r nie kent 
te fret ie nie! wordt een steeds grotere leugen. De jonge boer wil 
zich vernieuwen. De meest eigen klanken van zijn moeders taal, de 
meest typische woorden ervan begint hij steeds meer te vermijden. Het 
hier beschreven dialect is dan ook voor een aanzienlijk deel ouder 
dan de jonge generatie van boeren het spreekt. Nu de dorpsgrens, ja 
de streekgrens doorbroken is, hebben de jongeren minder belangstelling 
voor een taaieigen dan voor een landelijke taal die op de markt in 
Den Bosch zowel door de Zeeuwen als de Hollanders onmiddellijk 
begrepen wordt. Ze worden daarbij gesteund door de steeds toenemende 
invloed van pers en raadejoo, door gesprekken met landbouwtechnici 
en kennissen die A.N. of een niet-Hvisséiings dialect spreken. Boven
dien is het niet alleen de taal van de voorvaderen die verandert. Het 
aloude landschap wordt gewijzigd door cultuurtechnische werken, de 
boerderij wordt vernieuwd, de werkmethode gewijzigd. Meer en meer 
wordt de lichaamsverzorging aangepast aan de eisen van een nieuwe 
hygiëne. De boerenkiel is al lang verdwenen en als hij uiteindelijk niet 
onvervangbaar blijkt, zal ook de klomp het veld moeten ruimen. Zelfs 
de naam van de vader wordt in vele gevallen ongeschikt geacht voor 
de kleinzoon. Meer en meer komt de jonge boer in de stad en daar 
wil hij zo weinig mogelijk afsteken bij de gewone burgerij. 

Technisch wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt door het land
bouwonderwijs, cultureel door de jongerenbeweging van de standsorga
nisatie die voortreffelijk werk verricht. Religieus staat de dorpspastoor 
voor een moeilijke opgave. Hoe grijs van haren ook, hij zal een bijzon
der grote liefde moeten hebben voor de jeugd van het dorp om deze 
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op de kansel te kunnen blijven boeien. Op hem rust de zware taak 
de jeugd duidelijk te maken dat het koningszeer, waarvan Eligius de 
beroemde genezer is, geen historische ziekte is maar een nog steeds 
iedereen bedreigend kwaad. De taak van de parochieherder is echter 
even schoon als zwaar. Het jonge geslacht slaat misschien geen kruis 
meer als de bliksem flitst over de bedreigde velden, maar geloven in 
het Kruis doet het nog altijd, weliswaar kritischer maar ook bewuster. 
Dat de vernieuwde taal van straks ook de verklanking moge zijn van 
een vernieuwd geloof, is tot slot niet onze wetenschappelijke maar onze 
vrome wens. 
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AANTEKENINGEN 

E E R S T E H O O F D S T U K 

1 Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland 
2 F R E N K E N : Dagboek van Ophovius, B. B. XV, 222 w . 
3 Voor bijzonderheden verwijzen we naar het Tilburgs E.T.I.-rapport van 

1947 over Ravenstein. 
4 Zie voor dit mengdialect de monografie van J A C O B : Grave. 
5 In het voorwoord van zijn Diksjenaer wijst ENDEPOLS in verband met het 

Maastrichts op eenzelfde relatie tussen steeds en plattelands: 'Hoe ouder 
het Maastrichts is, hoe groter overeenkomsten het vertoont met het tegen
woordig boers . . . ' 

6 Over de uitspraak van de plaatsnaam Wychen is geschreven door M ICHELS : 
CUYK en WYCHEN, T. TV. V, 1 vv. 

7 W E I J N E N : Onderzoek, 197, vermeldt dat Velp genoemde klanken wél dif-
tongeert. Deze mededeling is echter niet meer in overeenstemming met de 
jongste ontwikkeling. 

8 De verwaarlozing van de R troffen we ook aan in andere dialecten. Zie 
voor de woorden aarde en aardappel bv. B R U I J E L : Elten-Bergh, 98. 

9 Vgl. voor dit verschil in R-uitspraak Hoofdstuk II. 
10 We constateren met enige nadruk het taalverschil tussen klei en zand in de 

directe omgeving van Ravenstein omdat er nog niet eerder nadrukkelijk 
op is gewezen. W E I J N E N : Onderzoek, 248, wijst juist op de overeenkomsten. 
Hij concludeert tot één dialectgroep in de strook langs de Maas van Grave 
tot den Bosch, met als grens niet de klei-zandgrens maar de vroegere heide
velden zuidwestelijk van Zeeland, Schayck, Berchem en Oss. Het geheel 
overziende met de ogen van een 'deputé', zal hij ongetwijfeld elementen 
van eenheid hebben waargenomen. De verschillende dialecten uit de Noord
oosthoek van de provincie kon hij daardoor samenvatten onder de benaming 
Maaslands. In een jonger werk: Dialectproblemen, 1 vv, concludeerde de 
auteur met andere middelen tot dezelfde eenheid. Wij echter, met de be
krompen kijk van het 'gemeenteraadslid', stellen hier nadrukkelijk vast dat 
het Maaslands van Weijnen niet alleen met isoglossen omgeven is maar 
ook doorsneden! 

11 V A N DER A A : Aardrijkskundig woordenboek, vermeldt onder Dieden dat 
dit dorp vroeger bekendheid genoot vanwege de uienteelt. De bewoners 
zelf konden ons hierover echter niet meer inlichten. Uit Berchem evenwel 
kregen we het bericht dat de Berchemers knollen genoemd worden omdat 
hun dorp eertijds bekend stond om een deugdelijk knolleras. Beide voor
beelden wijzen erop dat plantennamen als scheldnamen voor steden en 
dorpen een historische verklaring kunnen hebben. 

12 N.G.N. II, 129. 
13 S C H U T J E S : Geschiedenis, IV, 644. 
14 H E R M A N S : Mengelwerk, 101. 
15 Deze historische inleiding beoogt geen zuiver historisch doel. Ze werd 
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slechts samengesteld voor een eerste, algemeen overzicht om de lezer althans 
enigszins een beeld te geven van de wereldlijke en kerkelijke situatie waarin 
het Land van Ravenstein zovele eeuwen heeft verkeerd. Het zijn vooral 
de Aantekeningen van Van Hoogstraten geweest waaruit we hebben geput. 
Een zelfstandig bronnenonderzoek, meenden we, valt buiten het bestek 
van dit werk. 

16 V A N H E E L U : Woeringen, vs. 8289. 
17 H E R M A N S : Charters I, 90. 
18 V A N B O E N D A L E : Brabantsche Yeesten, II, vs. 5205 vv. 
19 V A N H O O G S T R A T E N : Aantekeningen, 47. 
20 De dekenaatsgrenzen worden beschreven bij S C H U T J E S : Geschiedenis, 

III, 2 vv. 
21 V A N H O O G S T R A T E N : Aantekeningen, 82. 
22 F R E N K E N : Bisschop Ophovius, B.B. XIV, 102. 
23 C O P P E N S : Nieuwe beschrijving, IV, 29. 
24 K A R P E L E S : Heine, 9. 
25 R O G I E R - D E R O O Y : In vrijheid herboren, 55. Leider van het instituut was 

de geleerde Huisselingse pastoor Willem Ruys. 

T W E E D E H O O F D S T U K 

1 V A N G I N N E K E N : Drie Waterlandse dialecten. Tweede deel, 111. 
2 T E W I N K E L : Noordnederlandsche tongvallen, 29. 
3 V A N S C H O T H O R S T : Noord-West-Veluwe, 247. 
4 GEZELLE geeft in Loqueia het znw. koopmanschepe in de betekenis van 

affairens. Voor het ww. vgl. het Mnl. coopmanschappen X comenschappen 
x copenschappen = handel drijven. 

5 Als een auteur met een andere instelling zijn dialect bestudeert, verdient 
mogelijk de oude methode de voorkeur. B R O E K H U Y S E N : Zelhem, 9 vv. 
en L A N D H E E R : Overflakkee, XIV, verdedigen de methode om van de 
Germ. klinkers uit te gaan met warmte, vooral in geval van dialectverge
lijking. 

6 Vgl. S C H Ö N F E L D : Historische grammatica, § 30, waar ook gewezen wordt 
op het feit dat de vocalen eerst voor R hun volle lengte krijgen. Nadere 
gegevens omtrent de positie voor R vindt men bij M I C H E L S : Kwantiteit 
van vocalen voor R,N. Tg. L, 32vv, waar ook de gedekte R besproken wordt. 

7 In het fonologisch vocaalsysteem van het A.N. is geen sprake meer van een 
dergelijke algehele kwaliteitsovereenstemming tussen de lange en korte 
klinkers. Zie voor de resten V A N G I N N E K E N : Dialectproblemen, 51 vv. 

8 Ook elders, zowel in Noord- als in Zuid-Nederland, zijn deze scherplange 
klinkers verre van zuiver. We doen een greep en zien dat O V E R D I E P : Volks
taal, 99, en B L A N C Q U A E R T : Uitspraakleer, 68, de naslag duidelijk aan
geven. Voor Zeeland, in het zuiden van het Land van Ravenstein, geeft 
Brabantius de volgende beschrijving van de 'scherpe ee': 'Zij wordt voort
gebracht door bij het uitspreken eener e den rug der tong hooger naar het 
verhemelte op te halen. Hierdoor ontstaat een scherp geluid, dat sterk 
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tot ie nadert, zonder echter in deze letter over te gaan. Daar vóór het ein
digen van den klank de tong haar gewonen stand herneemt, volgt er een 
naslagje, dat evenwel bij eene korte uitspraak niet gehoord wordt'. (O.Vt. I, 
164 w.) . Op dezelfde plaats licht Brabantius dan nog in een voetnoot toe: 
'Soms, b.v. in Winklers Dialecticon, wordt de scherpe ee door ieë, en de 
scherpe oo door oeë voorgesteld. Deze spelling heeft dit voor, dat zij den 
lezer eenig denkbeeld geeft van de uitspraak. Maar niettemin is zij zeer 
onjuist: het eerste gedeelte van den klank is geen ie of oe, evemin als dat 
der scherpe eu . . . eene u (in onze spelling uu, Elem.) is'. 

9 Voor een snelle oriëntatie omtrent de Germaanse vocaal zij hier met dank
baarheid verwezen naar F R A N C K - V A N W I J K - V A N H A E R I N G E N : Ety
mologisch Woordenboek. 

10 Al geven we hier en op verschillende andere plaatsen woordparen met 
slechts één klankverschil waarop het betekenisverschil berust, dan wil dat 
nog niet zeggen dat we dergelijke opposities nodig achten voor de conclusie 
tot foneem. We geven zulke reeksen vooral om hun illustratieve waarde. 

11 Zie voor de etymologie van dit woord F O E R S T E - H E E R O M A : Expansie, 51. 
12 De ie: treedt in dit woord slechts op wanneer het met nadruk wordt uit

gesproken: bé nie: = wel neen! Normaal zegt men nee, al beantwoordt 
de klinker aan Germ. ai. Deze vroege aanpassing aan het A.N. illustreert 
de stelling van Van Haeringen: 'Gedistingeerde eigenaardigheden worden 
het eerst in (zulke) min of meer interjectionale conversatiewoorden over
genomen . . . ' (N.Tg. XLIX, 300). 

13 Brabantius (O.Vt. I, 219) leidt piede af van capeel = krans onder verwijzing 
naar het Frs. chapelet. Voor het Mnl. pelen = glad of glanzig maken, zie 
M.Wb. VI, 222, waar ook verwezen wordt naar het Mnd. pêle = hoofd
sieraad der bruid, en naar het Ndd. pelen = poetsen. 

14 Vgl. voor de bijzonderheden van deze uitspraak het artikel van V A N 
H A E R I N G E N : 'Mdgge en morgein)''. (N. Tg. XLIX, 300). 

15 Voor andere plaatsen in Noord-Brabant zie W E I J N E N : Onderzoek, 16 en 
33 vv. alsook O.Tn. VII, 142. Voor Oost- en Noord-Nederland vindt men 
tal van gegevens bij K L O E K E : Taailandschap, 53 vv. 

16 Vormen met öd, al gaat de vocaal op Germ. a terug, komen niet voor. 
Ook hier dus een bevestiging van Van Haeringens stelling dat 'interjectionale 
conversatiewoorden' gevoelig zijn voor modernisering. Men vgl. zijn reeds 
genoemde artikel N.Tg. XLIX, 300. 

17 Het Huisselings is dus een der dialecten die er volgens S C H Ö N F E L D : Histo
rische grammatica, § 10-11, op schijnen te wijzen dat A.N. vormen van het 
praet.sing. van sterke ww. uit klasse I en II als bood, beet, niet rechtstreeks 
beantwoorden aan Got. baup, bait; dat in derg. gevallen nl. de klinker 
van het meervoud het singulare is binnen gedrongen. 

18 Een situatie derhalve die niet beantwoordt aan de opmerking van Branco 
van Dantzig: 'De nasalen m, n, ng behooren met de grootste standvastig
heid bij een voorafgaande ó'. (De korte o-klanken, 4). Ook Blancquaert 
geeft zachtkorte o voor nasale consonant. (Uitspraakleer, 78). Een onder
zoek naar de Germ. herkomst van de beide Noordbrabantse korte o-klanken 
is door Weijnen met een bijdrage gediend (O.Tn. VIII, 183 vv.). 
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19 Dit is een regel van gevallen waarin verkorting kan optreden: de mogelijk
heid is telkens aanwezig, niet de noodzaak. Onder dit voorbehoud geldt 
ook voor Huisseling de verkortingsregel van Weijnen: 'in open lettergreep 
gevolgd door consonant plus el, ek, ig, em, en, er, ing, uuw, ie". (Onderzoek, 
113). Wbtter maar kbbter, himmel maar streekel, vurrech maar dorech, 
boerre maar snaare,fbllie maar ook f oblie, lózzie maar ook loozie, zinne-
wèèchtech maar ook zeenewèèchtech en altijd zeenuuw en zwaaluuw. Ook 
de vocaal van de infinitief wordt niet verkort: boe.re, vróóge, Ibbte, éète ed. 
Als de verkortingspositie niet ter zake doet, schijnen soms ritmische factoren 
actief: begraave - begraffenes. 
Een vroege poging om de Noord-Oostbrabantse verkorting te reglemen
teren, vinden we in een artikel van B R A B A N T I U S : De quantiteit in de Noord-
Brabantse volkstaal. (O.Vt. 1, 23 vv.). De verkortingsregels voor het dialect 
van Oudenbosch werden gepubliceerd door V A N G I N N E K E N : Dialect
problemen, 51 vv. Voor de verkortingen in een noordelijker dialect raadplege 
men A U S E M S : Culemborg, 29 vv. 

20 Weijnen onderscheidt de 'gewone Brabantse verkortingen die veroorzaakt 
worden door medeklinkercombinaties' van de 'Meierijse verkorting' die 
ook voor enkele consonant optreedt. (T.Tv. IV, 175). 

21 De stijgende diftongen worden wat Noord-Brabant betreft uitvoerig be
sproken door R E N D E R S : Dialectproblemen, 2 vv. Over die van Brabant-
Limburg en Friesland handelen V A N G I N N E K E N en G O S S E S : Accent
wisseling, 9 vv. en 18 vv. O V E R D I E P : Volkstaal, 99, wijst erop dat de stij
gende tweeklank ook in de Noordnederlandse volkstaal voorkomt en wel 
in het dialect van Overflakkee. 

22 B L A N C Q U A E R T : Uitspraakleer, 63, wil in deze woorden ook vandaag nog 
de éé toestaan. 

23 Mnl. plas, Dts. Platz. Uit het Lat. placenta? Vgl. M.Wb. VI, 42*2. 
24 Zie voor deze vooral Peellandse velarisering W E I J N E N : Onderzoek, 60. 
25 F O E R S T E : Expansie, 3, is ervan overtuigd dat bij het woord klaver gerekend 

moet worden met een Germ. stamvocaal-doublet ai-a. De é van het Huisse-
lings is hiervoor niet bewijzend omdat deze klinker evengoed verkort kan 
zijn uit ie: < ai als uit éé < a. 

26 Maar toch zoveel dat een woord als beet wel degelijk rijmt op Dts. geht. 
Vgl. K L O E K E : Taailandschap, 23. 

27 De stamvocaal van het ww. beeze wordt door B E Z O E N : Enschede, 2, her
leid tot Germ. i, door SASSEN: Ruinen 40, tot Germ. ï. 

28 Ook te Oirschot kent men het woord in deze klankstand blijkens een uit
lating van de Verloren Zoon in de tongval van dat vlek: ' . . . lang me de 
beste keel'. ( W I N K L E R : Dialecticon, 302 vv.). 

29 Mogelijk hetzelfde woord als het Mnl. ceter, zeter = schurft. Vgl. M.Wb. 
I, 1496. 

30 De lezer zij erop gewezen dat ij geen klank representeert als de ij in A.N. 
woorden gelijk blijven, dijk e.d. maar twee klanken: de i van woorden 
als dit, winnen e.d. plus de j van woorden als jongen, jaar e.d. 

31 Prikke is een woord uit de kriezzes ( ± 1935). De varkensteelt werd beperkt 
door de regeereng die de fokkers slechts een beperkt aantal mèrke verleende: 

284 



vergunningen om een varken op te fokken. De consumptieaardappelen 
werden gedenaturaliseerd door den érpelprikker die met een speciaal appa
raat gaatjes in de vruchten prikte. Het woord verdween met de maatregel. 

32 In het Duits: Henkeltopf, Henkelmann. R O U K E N S : Wort- undSachgeogra-
phie, 171, geeft de volgende omschrijving van het stelletje: 'Zwei kleine 
Töpfe, die mittels eines Querstabes etwa in der Mitte und mittels eines 
Henkels an den oberen Randern verbunden sind'. Voor de afbeelding zie 
men de bijbehorende atlas, figuur 40. 

33 Ook in het rivierengebied komt dit woord voor. A. v. D. W A T E R : Bom
melerwaard, woordenlijst, meent dat het ontstaan is uit wikraden. Het 
Bommelerwaardse 'waoterschap' = wed herleidt hij via het Nederbetuws 
tot waterstap, onder bijvermelding van: stap = afgang naar het water. 

34 Deze vorm hoort men nog slechts bij de alleroudsten, normaal zegt men 
gewist. Vgl. voor 'de tendens naar het open woordeind'. W E I J N E N : Noord-
Brabant, 27. 

35 Het is niet zo, wat ie-ie, oe.-oe en uu.-uu betreft, dat voor deze Germ. vo
caal de korte, voor gene de lange waarde optreedt, of omgekeerd. In een dia
lect als dat van Schouwen-Duiveland (dat ook het verschil kent van lange en 
korte ie, oe en uu) zijn echter zeer dikwijls wel klankhistorische factoren 
oorzaak van het kwantiteitsverschil. Zo vertegenwoordigt daar de korte ie 
in het algemeen Germ. i, en de lange ie Germ. eo of iu. ( D E V I N : Schouwen-
Duiveland, 3 vv.). 

36 Dat de d in dit woord secundair is, houdt Blancquaert niet voor onmogelijk 
blijkens zijn artikel Opdorpiana II in T.Tv. III, 19. 

37 Dit versterkt de stelling van Van Ginneken: 'De i van een woord als ik (ikke), 
klonk vroeger zeker, gelijk nu nog in Antwerpen, als die van het Duitse ich'. 
(Dialectproblemen, 61). 

38 Het woord loe.ter wordt vaak gebruikt in verbinding met het woord kldör 
dat dezelfde betekenis heeft: kldör loe.ter zaant = enkel en alleen zand, 
puur zand. B R U I J E L : Elten-Bergh, 33, geeft deze syntactische verbinding 
weer als één woord: 'kloluter = louter, enkel'. 

39 Volgens Van Ginneken is de oe de oudste vorm. De o in een woord als 
stom zou vroeger zeker oe hebben geluid. (Dialectproblemen, 61). 

40 W E I J N E N : Onderzoek, 198, acht het woord verwant met het Mnl. boekijn = 
teken, voorteken. 

41 We verwijzen nogmaals naar V A N G I N N E K E N : Dialectproblemen, 61: 
'Ook de u van juk die zelf uit een oude u (in ons systeem oe, Elem) ontstaan 
was, klonk zeker bij ons als jük maar heeft de u aangenomen die een ver
korting was van de eu'. 

42 Mnl. ose, osene. De vorm ovese geldt voor oorspronkelijk gezien het Ohd. 
obiza. Vgl. M.Wb. V, 2019. 

43 Dit zul zou zich tot het Dts. Schwelle verhouden als zuster tot het Dts. 
Schwester. Vgl. S C H Ö N F E L D : Historische Grammatica, 58. 

44 Ook in het uiterste oosten van ons land komt dit woord voor: 'röjel = 
schommel'. ( B R U I J E L : Elten-Bergh, 110). 

45 De volgende klinkerverbindingen met j en w zijn mogelijk: 
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ie:j 
oe:j 
uu:j 

0 0 / 

aay 
èèj 
ééj 
ooj 

— 
• — 

uu.j 
ööj 
— 

0] 

a/' 
èj 
éj 
ój 
ij 
iej 
oej 
uuj 
öj 
ej 

oow 
aaw 
èèw 

OW 

aw 
— 

OW 

iew 
oew 
uuw 
öw 

Vgl. verder Van Ginneken (O.Tn. II, 334 vv.): ' . . . zeker is het dat wij in 
het Algemeen Nederlandsch naast de zes genoemde diphtongen aai, ooi, 
oei, eeuw, ieuw, uw, die uit twee phonemen bestaan, ook drie diphtongen 
ui, ei en ou hebben die slechts uit één phoneem bestaan'. Ook V A N W I J K : 
Phonologie, 29, ziet in een standdiftong als aai twee fonemen, in een glij-
diftong als ei slechts één foneem. 

46 Een uitvoerig litteratuuroverzicht van dit verschijnsel vindt men bij W E J J -
N E N : Nederlandse dialectkunde {lil), een vademecum voor iedere streek
taalonderzoeker dat echter te laat in 1958 verscheen om dsor ons nog 
systematisch voor deze studie gebruikt te kunnen worden. 

47 Overdiep noteerde de volgende imperatief met geïrriteerde gevoelswaarde 
bij een oude Voorschoten dóeket-tan! (Volkstaal, 80). Het is echter een 
ander geval. Het taaiverschijnsel dat wij op het oog hebben is Brabants 
en grondig bestudeerd door D E B O N T : De G in HIJ HEG ET, HIJ DÜGET 
en dergelijke werkwoordelijke vormen, Ts. LXXIII, 262 vv. De grondslag 
voor de afwijkende vormen zoekt hij in de derde persoon enkelvoud van 
de tegenwoordige tijd bij veel gebruikte ww. als leggen, liggen, zeggen, 
krijgen en zwijgen met korte, t-loze vormen, 'waarnaast bij inclinatie van 
ET klankwettig een lange vorm met G in inlaut voorkomt'. Die korte t-loze 
vormen treden ook op bij andere ww. als b.v. hebben, doen. In de lange 
vormen krijgen deze ww. klankwettig géén inlautende G. Deze wordt echter 
per analogiam aangenomen. We kunnen de mening van De Bont met 
Huisselingse voorbeelden staven: héj li = hij ligt, ligget = ligt het. Daar
naast analogisch: héj duu = hij doet, duugget = doet het. 

48 Deze eigenaardigheid treft men slechts aan bij de alleroudste sprekers. 
Brabantius geeft in § 51 van zijn artikel: Proeve eener grammatica der taal 
van oostelijk Noord-Brabant (O.Vt. I, 162 vv.) de regel dat nk na korte, 
niet na lange klinker optreedt. Dat geeft dan voor Zeeland een verschil 
tussen de tegenwoordige en de verleden tijd daar alleen de praesensvocaal 
voor ng gerekt wordt: ik spring, maar: ik sprönk. In het Huisselings wordt 
de klinker voor ng echter nooit gerekt. 

49 O.Vt. II, 171. 
50 Vgl. H O L : Album Kaiser, 48: 'Het in zwang komen van de keel-r, het eerst 

in aristocratische Haagse milieu's, is terug te brengen op de zucht naar 
distinctie. Vanuit deze milieu's is de uvulare r zijn zegetocht begonnen. 
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Maar deze keel-r was al algemeen in de taal van enkele kleine stadjes vóór 
dat de, laten we het 'Haagse' uitspraak noemen, doordrong'. En iets verder 
vervolgt de auteur: 'Opvallend is nu, dat de bewoners van enkele plaatsen, 
die vroeger steden waren, b.v. die van Tiel, die van Lochem en Ravenstein, 
alle van hoog tot laag te herkennen zijn aan hun gebrouwde r, een uitspraak 
die door de mensen uit de omgeving belachelijk wordt gevonden, maar die 
ondanks dit oordeel zich toch handhaaft'. We bevestigen het bovenstaande 
wat Ravenstein betreft, met de opmerking dat behalve het stadje ook de klei-
dorpen in de gelijknamige gemeente brouwen. Ons bleek echter niets van 
de omstandigheid dat de niet-brouwende omgeving het brouwen belache
lijk vindt. 

51 De term 'oereuropeesch fossiel' vonden we bij S C H R U N E N : Nederlandsche 
Volkskunde II, 5; de schrijver doelde daarbij op overeenstemming tussen 
Keltische en Slavische taaiverschijnselen die berusten op gemeenschappe
lijke oereuropese grondslag. Vgl. verder voor deze nogal brede visie V A N 
G I N N E K E N : Ras en Taal, 48 vv. Een bespreking van de suizende of rate
lende r is vervolgens nog te vinden in het artikel van B R A B A N T I U S : Proeve 
eener grammatica der taal van oostelijk Noord-Brabant, § 53. (O.Vt. I, 162 
vv.). Voor de verbreidheid van deze r in Noord-Brabant verwijzen we naar 
W E I J N E N : Onderzoek, 56 vv. 

D E R D E H O O F D S T U K 

1 GUNNIK: Kampen, 235, noteert hiervoor de aanduiding vleken. 
2 Onder het lemma ruwaar omschrijft B E E K M A N : Dijk- en Waterschapsrecht, 

het begrip als ruige waar. 
3 De term waard slaat hier dus op gebied dat binnendijks gelegen is, op 

gebied (duidelijker gezegd) tussen rivier en dijk. 
4 De term waardjes heeft betrekking op buitendijkse gronden. Volgens 

E D E L M A N : Perceelsnamen, 9, hebben ze deze veilige ligging pas in een 
latere periode verkregen, bv. door dijkverlegging. 

5 Zie H E R M A N S : Charters, I, 503: 'Die wateren dahin te deduciren quo 
natura sua ferunt'. 

6 V A N DEN B O G A A R D : Bijdrage, 15. 
7 Blijkens V A N K E I R S B I L C K : Ambacht van den timmerman, 399, komt in 

Zuid-Nederland het woord sliet voor in de betekenis van een provisorische 
afscheiding in een stal. Hiervoor zal men vroeger niet zozeer planken alswel 
takken gebruikt hebben. 

8 Dit 'volksrecht' vonden we wat zakelijker geformuleerd in een ordonnantie 
van 1636 ( H E R M A N S : Charters II, 15): 'Item zoo wie thuyn ofte rys s n y t . . . 
die hemzelve niet toebehoor t . . . die zal men t'elke schutten op 15 vleem-
sche'. 

9 Vgl. voor de terminologie van de klompenmaker elders, V A N B A K E L : 
De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers. 

10 D E B O : Westvlaamsch idioticon, 560, leidt deze appelnaam via het Frs. 
capendu af van court-pendu. De Nederlandse naam luidt aagtappel. 
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11 Met dit wééj = wijde zijn we een Germ woord op het spoor dat door de 
aanduiding wilg mede is verdrongen. We treffen het nog wel eens aan in 
namen als Wijdenes, Wijdeveld e.d. Voor bijzonderheden verwijzen we 
naar het artikel van A. C A R N O Y : De wilg in de toponymie van België en 
Nederland. MNLA-XXXII, I w . 

12 V A N D I E P E N : Bodemgesteldheid van de Maaskant, 6, onderscheidt de
zelfde twee gebieden als volgt: 
'Langs de Maas komen gronden voor met een over het algemeen fijnzandige 
samenstelling. Deze liggen op ruggen welke oeverwallen of stroomruggen 
worden genoemd. De stroomruggronden zijn humeus en in de bovengrond 
bruin van kleur. Dank zij hun granulaire opbouw en hogere ligging be
horen zij tot de goede gronden van het rivierkleilandschap, waarop de 
akkerbouw van oudsher is uitgeoefend . . . 
Tussen de oeverwallen van de Maas en de diluviale zandgronden vinden 
we afzettingen van zeer zware rivierklei. Deze vallen onder de gronden, 
die als komkleigronden of komgronden omschreven worden. In tegen
stelling met de stroomruggronden zijn deze gronden overwegend grijs ge
kleurd, mede doordat zij een lagere ligging hebben en minder goed ont
waterd zijn. Zij ontlenen hun naam aan de ligging in ksmvormige delen 
van het landschap en zijn naar hun wijze van ontstaan ten nauwste aan de 
ontwikkeling van de stroomruggronden verbonden. Landschappelijk om
vatten de komkleigronden namelijk de delen waarin het sedimenterend 
rivierwater tijdens de vorming van oeverwallen de allerfijnste slibbestand-
delen heeft afgezet. . . ' 

13 In verband hiermee wijzen we nog op de volgende publikaties: V A N D I E 
P E N : De bodemkartering aan de Maaskant. (B. en S. 1948, 35 vv.). 
De geografische ontwikkeling van het Maaskantgebied in het verband mgt zijn 
bodemgesteldheid. (B.J. 1950, 108 w.). M O D D E R M A N : Het oudheidkundig 
onderzoek van de oude woongronden langs de Maaskant in Noord-Brabant. 
(B.J. 1950, 92 vv.). 

14 M A N S I O N : Inleiding plaatsnamen, 3 vv. 
15 Lehenbuch I. In dit oudste volumen van het Ravensteinse Leenhof treft 

men XVI eeuwse kopieën van stukken uit de XV en de XVI eeuw. 
16 Waar de vindplaats niet nader wordt aangegeven, is ze verloren gegaan. 
17 Overgenomen uit een losse akte die door ons werd aangetroffen in een 

ongeordende verzameling op het Gemeentehuis in Ravenstein. 
18 S O N D E R : Tschlin, 81, vermeldt een gelijksoortige slimmigheid uit Zwitser

land: 'Eine fingerdicke, handgrosse Steinplatte wird entzwei geschlagen so 
dass die Bruchstellen der beiden Teile einander genau entsprechen. Diese 
beiden Steinplatten vergrabt man am Grunde des Grenzsteines, damit man 
spater einen Anhaltspunkt zur Ziehung der neuen Grenze besitze'. 

19 Voor bijzonderheden in deze ontwikkeling verwijzen we naar L I N D E M A N S : 
Geschiedenis van de landbouw in België. Voor Oost-Nederland vinden we 
tal van gegevens bij S L I C H E R VAN B A T H : Mensch en land in de Middel
eeuwen. 

20 Vgl. voor het begrip gemeynte S M U L D E R S : Overzicht der gemeyntes in 
't kwartier Oosterwijk. B.H. IX, 12 w . 
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21 Zie S C H Ö N F E L D : Veldnamen, 157. 
22 In oudere stukken geschreven als Leemsingen. 
23 S C H Ö N F E L D : Historische grammatica, 32, meent: "t IJ is van geslacht 

veranderd onder invloed van sandhi-vormen als op 't IJ (uit: op d'IJ)'. 
Tevens wijst hij op eventuele invloed van onzijdige synoniemen als het 
water, het diep. B A C H : Ortsnamen, 65, wijst op onzijdige waternamen als 
In en Lech en veronderstelt eveneens: 'Hier liegen wohl Analogiebildungen 
nach das Wasser vor'. Wat Huisselings het-akker betreft, denken we voor 
eventuele sandhi-vormen vooral aan het voorzetsel op, voor Analogie
bildungen aan synoniemen als het-land = het akkerland. 

24 L I N D E M A N S : Toponymische verschijnselen, 5 vv. 
25 E D E L M A N : Perceelsnamen, 11 vv.; S C H N E T Z : Flurnamen, 61, herleidt het 

woord akker tot de Idg. ag-wortel die de betekenis had van drijven: met 
de consequentie: 'Acker . . . bedeutete ursprünglich wohl Trift, Weideland'. 

26 Lehenbuch I. 
27 Prothocollum van Beswaer over de V Maesdorpen (1698-1716). Over hof-

stadnamen vindt men recente gegevens bij E D E L M A N : Perceelsnamen, 36. 
Voor de hiermee verwante hostertnamen raadplege men E D E L M A N - V L A M : 
Over de perceelsnaam hostert, MNLA-XXXI, 111 vv. In laatst genoemd 
artikel stellen beide auteurs dat de hostertterreinen in hun onderzoekings
gebied reeds in de Romeinse tijd bewoond waren. 

28 S L I C H E R VAN B A T H : Mensch en land II, 63, bindt in sommige gevallen 
hofnamen aan een centrum voor het beheer der hofheerlijke goederen, 
nadien nog aan een voornaam huis. E D E L M A N : Perceelsnamen, 30, meent 
dat in een deel dezer toponiemen het bestanddeel hof verband houdt met 
de jurisdictie in de na-Karolingische tijd en komt via de term curtis eveneens 
tot het begrip: centrum van bestuur. 

29 S C H Ö N F E L D : Veldnamen, 111, geeft de verklaring: 'Synoniem met hoek 
is horn . . . hornic'. 

30 G Y S S E L I N G : Enkele topografische termen in Nederlandse plaatsnamen, 
MNLA-XXX, 100, herleidt dries tot de eigenlijke betekenis van driesprong 
van wegen, met als jongere betekenissen plein, gemene weide. 

31 E D E L M A N : Perceelsnamen, 11. 
32 V A N H O O G S T R A T E N : Aantekeningen, 68. 
33 Runnamen, ook in het nabije Berchem komen ze voor, worden door 

S C H Ö N F E L D : Waternamen, 65, met rennen in verband gebracht. 
34 L I N D E M A N S : Plaatsnamen, 36, definieert: 'Het land, gelegen in de krom

ming van een waterloop, zodat het langs drie kanten schier ingesloten is, 
draagt veelal den naam van ham of inham'. L I N D E M A N S : Opwijk, 66, 
merkt op dat er soms een wederzijdse beïnvloeding plaats heeft tussen 
ham = inham, en amer = oever. Het voorbeeld dat hij voor Opwijk geeft, 
luidt Hamerbroek, met een foutieve archivalische vorm Hame/broek. De 
toponymie van Huisseling levert een duidelijke pendant: et Hammerspoel, 
ook wel uitgesproken als et Hamspoel, en schriftelijk vaak aangeduid in 
historische stukken als het Hamelspoel. B E E K M A N : Dijk- en waterschaps
recht, geeft voor ham een dergelijke verklaring. 

35 Blijkens oudere schriftelijke vormen: het land van de monniken. 
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36 S C H N E T Z : Flurnamen, 28, vermeldt een bestanddeel ram = grenspaal in 
veldnamen als Ramstein. 

37 De beemden in Herpen, akkerland grenzend aan een lager weidegebied 
dat Broek genoemd wordt, beantwoorden aan de beschrijving van E D E L 
MAN: Perceelsnamen, 16: 'oude hooiweiden, thans bouwland'. Hetzelfde 
dient gezegd van zijn beschrijving op blz. 37 van de broekterreinen: 'gebied 
dat vroeger een slechte afwatering had'. 

38 S C H N E T Z : Flurnamen, 28: 'Feld wird im Ahd. mit Lat. campus glossiert, 
und bezeichnet demgemasz das freie, offene Land im Gegensatz zu Wald'. 

39 De Weechkamp dankt zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat bezitters 
van percelen uit het daarachter liggende Hongerveld over dit terrein al 
eeuwen zéjn geweecht: het recht van uitweg hebben. 

40 De etymologie van den Ddrskamp is onzeker. Blijkens de plaatsnaam Deur-
sen (vroeger Dornen), is Ravenstein en omstreken niet altijd vrij geweest 
van de suizende r. Ddrskamp zou dus uit Dornkamp ontstaan kunnen zijn. 

41 L I N D E M A N S : Geschiedenis van de landbouw, 308. 
42 E D E L M A N : Perceelsnamen, 25. 
43 E D E L M A N : Perceelsnamen, 45. 
44 L I N D E M A N S : Geschiedenis van de landbouw, 357. L I N D E M A N S : Op

wijk, 114. 
45 E D E L M A N : Perceelsnamen, 17. 
46 Chynsboek van de V Maesdorpen (1691-1794). 
47 S C H N E T Z : Flurnamen, 71, verklaart in zijn onderzoekingsgebied Pfahl-

acker als omheinde percelen. 
48 Continuatio des prothocolli van Beswaer over de V Maesdorpen (1716-1740). 
49 De betekenis van oord is punt zoals uit het materiaal van S C H Ö N F E L D : 

Veldnamen, 112, duidelijk blijkt. L I N D E M A N S : Opwijk, 48, leidt een Ddtort-
straat echter af (via Doorent) van Doorn, en concludeert tot een straat 
'waar doornen groeien'. 

50 S C H N E T Z : Flurnamen, 36, reserveert Hungernamen 'für schlechten Boden 
und Orte, die bei Dürre austrocknen'. In althans een gedeelte der honger-
namen verklaren E D E L M A N - V A N H O F F E N : Landerijnamen met het be
standdeel honger (N.G.N. XIII, 79 vv.) het honger-element als Honger = 
Hongaar = Zigeuner. Volgens F O E R S T E : Expansie, 9 vv., kan het echter 
ook betrekking hebben op het onkruid de paardestaart dat ook wel unger, 
unjer heet. Zie verder S C H Ö N F E L D : Veldnamen, 57. 

51 Daar het hier geen hoog gelegen buurt betreft, verdient de mening van 
E D E L M A N : Perceelsnamen, 40, dat sommige heuvelnamen eerder met euvel 
dan met heuvel te maken hebben, de nodige aandacht. 

52 Behalve aan kraai kan hier ook gedacht worden aan crade = afsluiting. 
Vgl. L I N D E M A N S : De afsluitingen in de geheinde percelen, MNLA-XXIX, 
27 vv. 

53 Vgl. S C H Ö N F E L D : Waternamen, 188: 'Rijt, riet, oorspronkelijk de bena
ming van een natuurlijk water, is in de eerste plaats een litoraal woord 
dat echter hier en daar vrij ver naar binnen is gedrongen'. 

54 B A C H : Ortsnamen, 292, onderkent in de plaatsnaam Antwerpen het woord 
werp: opwerpsel tegen het water, dam. 
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55 B A C H : Ortsnamen, § 493, leidt het Dts. toposuffix -zeil af van het Lat. cella. 
Als oorspronkelijke betekenis geeft hij op: 'Niederlassungen einer beschei-
deneren klösterlichen Gemeinschaft'. 

56 Vgl. B A C H : Ortsnamen, 289: 'Das alte Wort für den Begriff Ufer ist der 
Staden, Mhd. s t a d e . . . Das Wort ist zwar auch NcL-kdl'. 

57 Behalve uit bovengenoemde archivalische bronnen putten we voor deze 
opsomming ook uit het Prothocollum Feudale (1644-1800). 

58 E D E L M A N : Perceelsnamen, 43, onderschrijft de mening van Beekman dat 
Spijknamen betrekking hebben op percelen langs een waterkant die met 
gevlochten rijshout is beschermd. 

59 S C H Ö N F E L D : Veldnamen, 133, geeft meerdere verklaringen voor het be
standdeel kamer. De meest aannemelijke in ons geval is die van rekenkamer 
'we lke . . . immers de functie van de landheer overnam in het beheer van 
de woeste gronden'. 

60 S C H Ö N F E L D : Veldnamen, 107. 
61 Dat een verbouwing soms de sociologische verhoudingen in een boeren

gezin wijzigt, blijkt uit S A A L : Het boerengezin, 235 w. , waar sprake is 
van het arbeidsterrein van de Westfriese boerin in de stelphoeve. 

62 Voor de verschillende boerderijtypen in Nederland raadplege men G ALLEE : 
Het boerenhuis in Nederland. Voor het Saksische type zij verwezen naar het 
werk van B O M A N N : Bauerliches Hauswesen. De terminologie van het langr 
geveltype in Brabant werd voor een gedeelte nog onlangs verzameld in de 
zesde jaargang van Brabants Heem, blz. 53, 74 en 100 vv., door Van Dam. 

63 De schaaf is een grendel die enkel van binnenuit kan worden verschoven, 
en fungeert dus als nachtslot. Het dagslot kan wel van buitenaf bediend 
worden: wanneer men nl. buiten een kruk omdraait, tilt men daardoor aan 
de binnenzijde een ijzeren staafje = klink uit het slot. Het ijzeren staafje 
is vooral op sloten van kastdeuren vervangen door een houten plaatje dat 
men met de kruk niet oplicht maar ronddraait, en dat de weiver = wer
vel heet. 

64 B O M A N N : Bauerliches Hauswezen, 31. 
65 De Heikant gebruikte vroeger nog: de aschkézie, een halfrond plankje 

met steel waarmee de as in de asbak werd getrokken. Vgl. B.H. VI, 54. 
66 Zie voor de beschrijving van de Brabantse haard = woonkeuken B.H. 

VI, 53 vv. 
67 Prbst betekent ook: proost, gezondheid! Hoort de stoelnaam prbst herleid 

te worden tot proost-propositus? Vgl. M.Wb. XII, 4456. 
68 Vgl. voor de sociologische betekenis van derg. nieuwe woorden E L E M A N S : 

Sociologische gegevens uit Huisselings dialectmateriaal. 
69 De Heikanters noemen deze voerkookapparatuur de sópkeetel. 
70 In het oudvaderlands recht wordt dit losgat slop genoemd. Vgl. voor de 

zg. sloptiend D E B L É C O U R T : Kort begrip, 137. 
71 Zie T H . DE R U Y T E R : Het vak van de riet- en strodekker. M.G.T. I, 92. 
72 In het Westvlaams verstaat men onder peer eveneens peervormig stuk ijzer 

dat draait in een bus, en onder een appel een bolronde knop als handvat 
aan deur of venster. Vgl. D E Bo : Westvlaamsch idioticon. 
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73 Dit woord is misschien een samenstelling met Mnl. vage = groeikracht, 
mest, bloeitijd. Vgl. M.Wb. VIII, 1177. 

74 Vééke is een verkleinwoord van vak. De Heikantse term hiervoor luidt: 
hennenhoort. Vgl. B.H. VI, 82. 

75 G O O S S E N A E R T S geeft in zijn landbouwwoordenboek van de Kempen op 
blz. 222 voor het begrip last, de termen gebint, winkel, stallei. 

76 Vgl. voor de erfbenamingen in Nederland W A N D E R : Erven en Werven, 
MONV-IX, 9 w . In dit overzicht is niet sprake van de misse maar van de 
miste, bij welk laatste woord wordt aangetekend: vanwege de mesthoop. 
Men zie ook B O M A N N : Bauerliches Hauswesen, 3, voor de term: die 
Missendör, de grote inrijdeuren die het erf beheersen. 

77 O.Vt. I, 199. 
78 Kiliaans: messingh, messie. Opdorps: messink. Vgl. B L A N C Q U A E R T : 

Opdorpiana III. N.Tg. ILVI, 21. 
79 Voor de diverse streeknamen van deze planten raadplege men H E U K E L S : 

Volksnamen van planten. En P A Q U E : Vlaamsche volksnamen der planten. 

VIERDE HOOFDSTUK 

1 De vlaghak gebruiken noemt men wel krabbe. Kops, 'the first agricultural 
official in the Netherlands', die omstreeks 1812 ongeveer 150 landbouw-
termen verzamelde, geeft voor het instrument de term tilzeine. Zie hiervoor 
H.A. I, 35. 

2 Het stofvarken dankt zowel volgens Hoeufft als volgens DAAN: Stofvarken, 
T.Tv. VI, 189, zijn naam aan de borstelharen van het varken. 

3 L O R E Z : Bauernarbeit, 19. 

4 Z E V E N B O O M : Nederlandse gewichten, 12, geeft een duidelijke beschrijving 
van deze 'Romeinse balans'. 

5 Mnl. kindekijn, kinnekijn. A.N. kinnetje. In Van Dale's Nieuw Groot Woor
denboek, 877, wordt als inhoud opgegeven 1/i ton. SPAHR: Friese landbouw, 
I, 119, verstaat onder kynsen een inhoud van 1/8 ton. W E I J N E N : Onderzoek, 
251, geeft het woord in de vorm kijnje. 

6 Voor de onderlinge verhouding dezer natuurmaten zie men Z E V E N B O O M : 
Nederlandse gewichten, 9. 

7 H E R M A N S : Geschied- en aardrijkskundige beschrijving, 83, was in zijn tijd 
reeds een ijverig voorstander van 't metriek stelsel. 

8 B E E K M A N : M.Wb. XI, geeft voor hond een oppervlakte van 1 /6 ,1 /5 of 1/i 

morgen. Een bunder is bij hem een halve morgen, een morgen meestal 
600 roeden. Aan de oppervlaktemaat hond schijnt het getal honderd ten 
grondslag te liggen. Vgl. T E U C H E R T : Sprachreste, 78. De landmaat morgen 
zal uit de tijdmaat morgen ontwikkeld zijn. Een vaatsel zal een oppervlakte 
beslagen hebben, waarvoor een vat zaaizaad nodig was bij eventuele inzaai. 
Hoezeer één maat in één gewest verschillen kan, blijkt bij W E I J N E N : 
Onderzoek, 247 vv. In Huisseling kent men de roede niet meer als lengte 
maat. In Oss is de graafroej vier, in Lithoyen vijf meter lang. 
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9 Kiliaan verklaart het lemma slachkarre met parvum vehiculum. 
10 Het voorbret heet in de omgeving van Veghel peelhekken. Vgl. voor deze 

en andere bijzonderheden V A N D A M : Tuig en voertuig. B.H. IX, 19 vv. 
11 Het type kar dat tot voor kort in Huisseling algemeen was, wordt met tal 

van technische bijzonderheden besproken door O U D E M A N S : Die Hollan-
dischen Ackerwagen, 56 vv. 

12 De vorm toemp wisselt af met tómp. Doempe = met een hefboom optillen. 
Vgl. Ndl. domp = hefboom. V A N DE W A T E R : Bommelerwaard, 69, geeft 
als betekenis van dompen: naar voren slaan van een kar. 

13 Dit woord < Frs. madame. In de omgeving van Luik heet het steunpaaltje 
'li dame'. W A R N A N T : Hesbaye, 36, merkt hierover op: 'Au point de vue 
sémantique meskene comme dame designent des objets dont on s'aide'. 
In het Huisselings heeft de medam nog een mannelijke pendant in de 
knèècht: een gat in de ploeg om de ploegstok in te steken. 

14 Deze functie van het houweel wordt reeds door K O P S : H.A. I, 34, uit
voerig beschreven. 

15 T U E R L I N C K X : Hagelandsch idioticon, 565, geeft 'slek' in de betekenis van 
een 'ijzeren staafken om twee stukken aan elkander te verbinden'. 

16 Voor een deel zijn deze termen timmermanstermen met een nationaal 
karakter. Vgl. bv. D A A N : Wieringer land en leven, 158 w . 

17 Welke houtsoort voor de as gebruikt werd, kon men ons niet meer meedelen./ 
O U D E M A N S : Die Hollandischen Ackerwagen, 123, noemt voor diverse ge
bieden verschillende soorten als beuk, olm en eik. 

18 In het Nederduits verstaat men onder Schinkel niet de onderzijde van de 
as-arm, maar dit deel van de as in zijn geheel. Vgl. N I E K E R K E N : Das Feld, 
170, óók voor verwante termen als Stoot en Schlachschene. In zijn onder
zoekingsgebied schijnt de houten as een houten kern gehad te hebben, die 
aan de wrijfvlakken met een soort blik was beslagen. 

19 Het Nederlandse taalgebied beschikt nog niet over een monografie van het 
tuig gelijk er een geschreven is door M Ö R G E L I : Die Terminologie des Joches. 

20 In verband met het typische schérlappe wijzen we op G A L L É E : Geldersch-
Overijselsch dialect, 38: 'scheel = scheel, schèèllap = oogklep'. D E U N K : 
Winterswijk, 92: 'schea = schichtig, schealappen = ooglap bij paarden 
om schichtig worden te voorkomen'. W A N I N K : Twents-Achterhoeks woor
denboek, 173: 'schee = schuw, bang'. Heeft een Huisselings 'scheeuw' be
staan? We wijzen slechts op het woord gérhónger = geeuwhonger. 

21 Rémme = snoeren. 
22 B O S C H : Heerder woordenboek, 25, kent het woord lichte in de zin van 

bretels. K O P S : H.A. I, 34, noemt de term ligt in de betekenis van 'dubbeld 
leder over het zadel' Brabants. 

23 V A N DE W A T E R : Bommelerwaard, 139, omschrijft teuge als ploegen met 
paarden die a la Daumont zijn bespannen. 

24 Een uitvoerige studie over de ploeg verscheen van E. W E R T H : Grabstock, 
Hacke und Pflug. 

25 Zoals ook de naam van de melotteploeg, in Frankrijk als 'de dubbele Bra
bantse' beroemd, herleid moet worden tot die van de fabrikant Mélotte. 
Vgl. W A R N A N T : Hesbaye, 69. 
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26 Slechts in de taal van één oude, inheemse boer kwam de vorm schoe.re 
voor ipv. schuu.re. 

27 K R O E S : Karel ende Elegast, Ts. LXIX, 88, merkt over Karels breekijzer op: 
'Natuurlijk is een kouter weinig geschikt om een muur te doorbreken en 
Elegast lacht hem er dan ook om uit'. In een volgend artikel (Ts. LXX, 20) 
komt hij, wij zer geworden vanGiERLiCHs: Geschiedenis der Bokkerijders, o p 
die mening terug: 'Toch is het plan van Karel niet zo gek, als het er op het 
eerste gezicht uitziet'. 

28 Dat vroeger in Ravenstein de f-loze vorm ook voor kwam als hoofd de 
betekenis had van mensenhoofd, blijkt uit L E O P O L D : Van de Schelde tot 
de Weichsel, I, 338. 

29 Bij D E B O : Westvlaamsch idioticon, wordt de galg omschreven als een 
ijzeren vork boven op de ploegbalk. Voor andere ploegonderdelen zie men 
aldaar trefwoorden als zweek, pulm, klink, ploegknaap, zooihoofd. . . 

30 Voor Friesland geeft K O P S : H.A. I, 34, zilpond. V A N DE W A T E R : Bom
melerwaard, 133, omschrijft: 'soliepond, verbindingsijzer tussen achterploeg 
en bus'. Wij zouden het woord willen verklaren als zadelpond: een gewicht 
dat bij de lichte, primitieve ploeg gediend moet hebben om de ploegboom 
omlaag te drukken. Zonder zadelpond zou het ploegmes geen grond ge
houden hebben. De term zadel hoeft niet te verbazen omdat de boer vroeger 
de ploeg gezien moet hebben als een dier. Men denke in dit verband slechts 
aan onderdeelbenamingen als huu:t, tong, start, zool, hak. Het zadelpond 
lag als een zadel over de ploegboom die gezien werd als de rug van een 
lastdier. B E R L I J N : Landbouwwerktuigkunde, 107, noemt het zadelpond 
ramskop, de peluw het zadel. Wat niet hoeft te verbazen want in de agrari
sche vaklitteratuur heerst inzake de landbouwterminologie een verwarring 
omdat de verschillende deskundigen uit verschillende dialecten putten." 

31 De kettingen van het zadelpond waren vroeger van teenhout, gelijk nog 
blijkt uit de Nederduitse term ( N I E K E R K E N : Das Feld, 208) Plaugwed, 
welks tweede bestanddeel overeenkomt met het Huisselingse wééj = wijde == 
wilg. 

32 Een andere betekenis van klaavere is: met rumoer naar boven gaan. Bv. 
de trap óp klaavere. Hoeufft geeft voor klaveren: klauteren, Kiliaan voor 
kleveren: scandere. Vgl. B L A N C Q U A E R T : Opdorpiana III. N.Tg. 1LVI, 21. 

33 Voor de terminologie van de zeis elders in den lande vergelijke men het 
taalgeografisch onderzoek van V A N VESSEM: Oogstgerei-benamingen. 

34 Blijkens een ingezonden mededeling in B.H. VII, 150, bestaat voor dit be
grip nog het Brabantse woord wood. 

35 Bij dezen zij nog verwezen naar het artikel van K L O E K E : Bij de kaart van 
de AREND. N.G.N. XI, 17 vv. 

36 Soms wordt ook wel höws gezegd. 
37 Zo'n streepje dat blijft staan, heet bij N I E K E R K E N : Das Feld, 277, "n groot 

swat'. 
38 Via umlaut uit jager ontstaan. 
39 Blijkens W A R N A N T : Hesbaye, 112, vatten ook de boeren in het Luikse 

de beide begrippen (enclume en marteau) in één woord samen: les batte-
ments. 
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40 Vgl. N I E K E R K E N : Das Feld, 277: 'Du hesz ja Tebentitten hoort!' 
41 Bij W A R N A N T : Hesbaye, 149, 'Ie manége a piste circulaire'. 
42 Onze zegslieden waren het geheel eens met W A R N A N T : Hesbaye, 149: 'a 

trois batteurs on obtient la plus belle batterie'. Als families elkaar helpen 
bij den dors, wordt er in de omgeving van Veghel gedorst 'aan den den'. 
Vgl. V A N D A M : Het dorsen, B.H. VIII, 13. 

43 Of de uitdrukking der gén slachfan hébbe: er geen slag van hebben, ontleend 
is aan de maaiterminologie en niet aan die van het dorsen, is nog een open 
vraag. V A N G I N N E K E N : Drie Waterlandse dialecten, Tweede Bundel, 315, 
houdt het in dezen op de zeis en niet op de vlegel. Hij geeft echter geen 
bewijs. 

44 Voor een monografie over de zaadreiniging zij verwezen naar F L Ü C K I G E R : 
Terminologie der Kornreinigung. 

45 Niet te verwarren met blööske = blaasje. Zie ook V A N S C H O T H O R S T : 
Noord-West-Veluwe, 108, waar het woord de verwante betekenis heeft van 
garftop. 

46 B E Z O E N : Taal en volk van Twente, 122. 
Voor de terminologie van het rundvee zij de belangstellende lezer verwezen 
naar R Ü B E L : Viehzucht. 

47 Vgl. R Ü B E L : Viehzucht, 29: 'übereinstimmend wird angenommen dasz ein 
helles Trachtigkeitssekret ein weibliches Tier, ein dunkelbraunes Sekret ein 
manliches Tier erwarten l a s s e . . . Ein Stierkalb halt sich still bis zum 
neunten Monat, bewegt sich jedoch danach mit jedem Tag des Übertragens 
starker. Ein weibliches Kalb kommt innerhalb 10-14 Tagen nach dem 
neunten Monat der Trachtigkeit zur Welt; einen Stier tragt die Kuh bis 
21 Tage über die neun Monate hinaus, über die Zcit, über das Ziel'. 

48 Als in het dagelijks leven ergens hard aan getrokken moet worden, roept 
men wel spottend: Trek Trööj, de koe die kalftV Vgl. D A A N : Wieringer land 
en leven, 129: 'trekken bakker, het is een kui' (vrouwelijk kalf)! 

49 Voor doel en techniek vgl. M U L L E R : De ervarenepaardendoctor, 24, alsook 
N U M A N : Handboek, 601. Dat de wrangwortels tussen 15 augustus en 15 
september gestoken werden en dat de geschonden plant met spurriezaad 
weer op krachten werd gebracht, blijkt uit een artikel van N O E S T : De 
wrangwortel nog in Helvoirt bewaard gebleven. B.H. V, 43. 

50 Göwns = gust. Voor het begrip: vacca lactaria a tauro non inita, geeft 
Kiliaan zowel muntigh als mans. 

51 Vgl. R Ü B E L : Viehzucht, 24: 'Ein Rind, welches schon Schaufelzahne hat, 
benötigt ein ganses Alprecht wie eine Kuh, um gealpt zu werden, wahrend-
dem es, solange es die Milchzahne besitzt, als halbkühiges K a l b . . . ge-
rechnet wird'. 

52 Bij een varken noemt men de föozel ook wel klink. 
53 S P A H R : Friese landbouw I, 51, vertelt dat vóór de XVIIe eeuw in Friesland 

weinig zoete melk werd verkocht maar veel 'zuip', dwz. karnemelk, die met 
'zuipschuiten' werd vervoerd. 

54 In Zwitserland houdt men koeien met zeer kleine spenen. Vandaar dat er 
'tümliks' normaal, 'füstliks' melken uitzonderlijk is. Vgl. R Ü B E L : Vieh
zucht, 61, en L O R E Z : Bauernarbeit, 168. 
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55 De omheining heet in Wychen vracht, hèmsel in Berchem waar het ww. 
hèmsele luidt. 

56 Gèlp = weelderig, gezegd van malse planten en van bronstige dieren. 
57 De Heikantse term voor zoej luidt mówzek. 
58 Hiervan afgeleid bizzing = jaarmarkt. Vgl. W A N I N K : Twents-Achterhoeks 

woordenboek, 76. 
59 Voor de verspreiding van de verschillende termen als zwad, mat, gaan, geen, 

gang, zie men H E E R O M A : Expansie, 39 w . 
60 In het Duits Henkelmann, Henkeltopf. Zie voor de afbeelding van bedoeld 

stelletje R O U K E N S : Wort- und Sachgeographie, II, figuur 40. 
61 We kunnen helaas nog niet met N I E K E R K E N : Das Feld, XIV, verzuchten: 

'Das Amerikanische Traktor ist glücklich verniederdeutscht durch Trecker'. 
62 Vgl. T E R H A A R : Ouderdomsbepaling van het paard. 
63 Rook wordt voorgeschreven ter genezing van paardenziekten door M U L 

LER: De ervarenepaardendoctor, 33, alsook door N U M A N : Handboek, 166. 
V A N S C H E V I C H A V E N : Penschetsen, II, 245, vermeldt rook ook als genees
middel voor mensen en verklaart daarmee de woorden van Symen als 
Teuntje flauw valt in Bredero's Symen sonder Soetigheyt: 'Aylieve, laet 
heur toch an heur schorteldoeckxbandt ruycken'. Alsmede de brandende 
bandjes die op stukken van Jan Steen schijnen voor te komen. 

64 H Ü H N E R F E L D : Kleine Geschichte, 90, meldt dat Middeleeuwse geneesheren 
gele kippeborstjes voorschreven bij geelzucht. Over degelijke sympathie
verschijnselen wordt uitvoerig gesproken door S C H R I J N E N : Nederlandsche 
volkskunde, I, 103 en II, 336 vv. Een typisch voorbeeld ontlenen we nog 
aan Genesis XXX, 37: 'Maar nu nam Jakob jonge takken van gomboom, 
amandel en plataan, en schilde ze zo, dat het spint van de stokken in witte 
strepen kwam bloot te liggen. Toen legde hij de stokken, die hij aldus van 
hun schors had ontdaan, vlak voor de geiten in de drinkbakken waaruit het 
vee kwam drinken. En als het vee dan bronstig werd, besprong het elkaar 
bij de stokken en wierp dus gestreepte, gevlekte en gespikkelde lammeren.' 

65 Onder plèès dfplèèske wordt ook wel beschuit, beschuitje verstaan. In beide 
betekenissen is het woord verouderd. 

66 Dit 'zesslagstelsel' dat ouderen zich nog uit hun jeugd herinnerden, kan 
beschouwd worden als een laatste rest van het drieslagstelsel. Vgl. L I N D E -
MANS: Geschiedenis van de landbouw, I, 19 vv. 

67 Wenden betekende vroeger ook ploegen. Vgl. S C H Ö N F E L D : Veldnamen, 
76 w . 

68 V A N DE W A T E R : Bommelerwaard, 147, geeft voor hetzelfde begrip vorreng. 
K O P S : H.A. I, 33, geeft nog de Stichtse vorm vurft, wat uit voorhoofd zou 
zijn ontstaan. 

69 Mnl. wentacker = keerakker! 
70 W A R N A N T : Hesbaye, 82, vermeldt behalve het oude vitrioler het nog oudere 

chauler (kalken). 
71 H I J S Z E L E R : Termen en gebruiken, 25, vermeldt als zodanig de Rolder jaar

markt op de tweede dinsdag in september. 
72 Ook uit andere streken wordt zo'n tijd gemeld. S C H R I J N E N : Nederlandsche 

volkskunde, I, 318, wijst de laatste volle week van september als de spring-
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week aan. Hijszeler legt de gesloten tijd in oktober, de Zuidlaarde jaarmarkt 
viel erin. (Termen en gebruiken, 25). D A A N : Wieringer land en leven, 126, 
constateert een wentelersweek in de overgang van oktober naar november. 
Volgens W A R N A N T : Hesbaye, 87, was in het Luikse ieder zaterdag alsook 
Sint Markusdag een dies criticus waarop men niet mocht zaaien. 

73 Pratte betekent ook wel treuzelen. B E Z O E N : Het Dumbar handschrift, 37, 
geeft het woord in de betekenis van pruilen. 

74 Eigenlijk staat licht tegenover zwödr, en lócht tegenover dik = dichtbezaaid. 
75 Dit woord hoort men in hoofdzaak aan de Heikant. 
76 Kiemen = kienen is een bijzonderheid die vermeld wordt door B O S C H 

Heerderwoordenboek, 20. 
77 Klöppert = groot exemplaar wordt ook gezegd van dieren en mensen. Vgl. 

V A N DE W A T E R : Bommelerwaard (woordenlijst), waar klopperd wordt 
opgegeven voor een groot kind. 

78 Eenzelfde bijzonderheid wat de vorm betreft, vindt men in drinkestötje. 
79 Voor vlasserij termen zij verwezen naar B R O U W E R S : De vlasserij in het 

Nederlands. 
80 H I J S Z E L E R : Termen en gebruiken, 16, beschrijft hoe men in Drente een 

andere methode volgt. Men maaide er het graan weleer met de zeis, waarbij 
het öwthöble niet geschiedde door de maaier zelf maar door een volger. 

81 Een beschrijving van de tiendheffing vindt men bij P O M P E N : St.-Victor, 153. 
82 Het ww. luidt hööke. Ook Kops kent het woord (H.A. I, 36): 'het opsteken 

van het koren in den berg noemt men in het Sticht haken'. 
83 Zógdrank behoort niet tot de oude inheemse geneesmiddelen. Vandaar 

waarschijnlijk foutief de ó ipv. de o. 
84 De vocaal in dit woord, hoewel voor r, is kort! 
85 Vgl. N U M A N : Handboek, 252, waar aan karnemelk geneeskracht wordt 

toegeschreven bij wonden. 
86 Hoeufft merkt n.a.v. dit woord op: 'Ik denk dat het de beteekenis heeft van 

versnijder, iemand die gekochte, oude goederen versnijdt en verflikt'. 
(Proeve, 160). 

87 Dit is een zwak voorbeeld van vereenzelviging van de boer met zijn dieren. 
Een krasser staaltje geeft L O R E Z : Bauernarbeit, 173: 'Heute Abend habe 
ich zu kalben'. 

88 Dat hiervoor vroeger een koehoorn gebruikt werd, wist zich niemand nog 
te herinneren. We vonden die bijzonderheid echter nog bij S O N D E R : 
Tschlin, 71. 

89 Vgl. voor deze primitieve methode S T E R I N G A K U Y P E R : Tacitus' Ger-
mania, 17: 'De algemeen gebruikelijke dracht is een mantelvormig opper-
kleed dat met een gesp of bij gebreke daarvan met cen doorn wordt bijeen
gehouden'. 

90 De maan als teken van succes was reeds de Germanen niet onbekend. Vgl. 
S T E R I N G A K U Y P E R : Tacitus"1 Germania, 12, waar vermeld wordt dat bij 
onze vroegste voorouders de dingdag gehouden werd 'bij nieuwe of volle 
maan omdat 't naar hun meening geluk voorspelt wanneer men op een 
dezer tijdstippen een aanvang maakt met het behandelen van staatszaken'. 
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91 Slechts eenmaal hebben we voor de plek in de schoorsteen waar het vlees 
hangt, de term honk opgetekend. Dat we toen goed gehoord hebben, weten 
we van Kiliaan die hangh (hanck) omschrijft als: carnarium. 

92 Vgl. W.N.T. II, 928: 'Men is gewoon die spijs, in een doek geknoopt, aan 
de balken op te hangen'. 

93 Ook het monosyllabische mv. döjf komt voor. 
94 Ook het monosyllabische mv. peiréjs komt voor. 
95 Langs geheel andere weg kwam de socioloog B A R E N T S E N : Het oude Kern-

penland, 74, tot eenzelfde conclusie: 'De Kempenlander kent zijn cultuur-
dieren, zooals hazen, konijnen, ratten, muizen, bunsings en fretten, maar 
de lagere dieren nagenoeg niet'. 

96 Zoals löps = loops, bronstig van een teef, hoort bij loe:pe zal rits wel horen 
bij het ww. rètse = zwerven. Vgl. S C H U E R M A N S : Algemeen Vlaamsch idio
ticon, onder rits: 'op de rits - op wandel'. 

97 Het woord kat wordt uitsluitend vrouwelijk gebezigd in het bekende plaag-
zinnetje voor kinderen: en roeijbónte kat is nöjt chénne kbbter] Roe.jbónt 
betekent hier hetzelfde als drie-bónt: een mengsel van rot, wit en zwart. 

V I J F D E H O O F D S T U K 

1 Gezien het verkortingsprodukt vbdder moet er vroeger een vorm vööder 
bestaan hebben. Zo komt ook naast tdffel geen tóöfel meer voor. Wel 
bestaat er naast wbtter een vorm wbbter. 

2 De Ossenaren die geen moedder maar mbn zeggen, worden wel geplaagd 
met het zinnetje: óns mbn hi te boks on ! 

3 Mèske is in Ravenstein de gewone vorm. Men zegt er niet 'dan', zoals 
abusievelijk opgegeven wordt door W E I J N E N : Onderzoek, 60. Om die 
vorm te horen moeten de Ravensteiners mi te pont oover, nl. de Maas over 
naar Niftrik. 

4 De Heikantse mansnaam Jij heeft vroeger waarschijnlijk ook te Huisseling 
bestaan, zij het onder een andere vorm als bv. Jöj. In het W.N.T. VII, 149 
wordt de uitdrukking Jak en Jooi besproken waarbij Jak als mansnaam 
wordt verklaard en Jooi niet nader ontleed. Als betekenis van de uitdruk
king wordt gegeven: Jan Rap en zijn maat, janhagel, rapalje. 

5 In Zeeland betekent 'et dinge' ook nog spul, goedje. B R A B A N T I U S : Woor
denlijst, O.Vt. I, 193, merkt over het woord op: 'Ik geloof dat het eigenlijk 
eenmeervoud is, dat men als collectivum opvatte en daarom in het enkel
voud gebruikte'. 

6 Vgl. D A A N - W I N N E N : Schort in de Nederlandse dialecten, T.Tv. VI, 37 vv. 
7 Een uitvoerige beschrijving van oude Nederlandse mutsen vindt rnen bij 

M O L K E N B O E R : Nationale kleederdrachten, 223 vv., alsook bij KRONEN
BURG: Vaderlandsche kleederdrachten, 18 vv. Voor het probleem hoofdtooi 
en dialectgrens zij verwezen naar W E I J N E N : Onderzoek, 215 vv. 

8 Vgl. M I C H E L S : Metter aefscher hant, in: Filologische Opstellen I, 85 vv. 
9 Mnd. vorvót, Mhd. vürvuoz, Mnl. vorevoet: voorstuk van kous of schoen. 

Vgl. M.Wb. lx, 1124. 
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10 M O L K E N B O E R : Nationale kleederdrachten, 218, weidt als volgt over de 
poffer uit: 'Omdat de lichaamsbouw van de Noord-Brabanders zoo lelijk 
is, moet het niet verwonderen dat diezelfde plompheid en traagheid die uit 
hun ongracelijke verschijning spreekt, ook als het hoofdkenmerk van den 
vorm, de snit en de kleur van hun kleedij gelden moet. Want deze is grof 
van détail, niet oud maar ouderwetsch, zonder phantasie, zonder uiting 
van levenslust, maar kleinzielig van gedachte, zonder vreugde, benepen en 
boersch'. In deze mening kunnen we Molkenboer moeilijk bijtreden. We 
verbinden waarschijnlijk andere zaken met begrippen als benepen, zuur, 
grof, boers en 'ongracelijk'. De poffer was naar onze smaak waarlijk een 
hoofdtooi, weelderig, rijk, èn voornaam. En de hele zondagse dracht van 
de boerin destijds met de felle tegenstelling van wit en zwart, met het goud 
van kleine of grote welstand, vormde een symbool van karaktereigenschap
pen die haar niet vreemd waren. 

11 B O S C H : Heerderwoordenboek, 23, geeft voor deze opening de term krasgat. 
Voor de tas die erdoor te bereiken was, vermeldt B R A B A N T I U S : Woorden
lijst, O.Vt. I, 193, de benaming naozik = naadzak. 

12 Omstreeks 1880 de nieuwe mode in Nederland. Voor de geschiedkundige 
bijzonderheden van de kleding zij hier verwzen naar F R O W E I N : Vier 
eeuwen kleeding. 

13 Volgens M O L K E N B O E R : Nationale kleederdrachten, 226, zou de schouder
doek bezinksel zijn van een mode uit het Tweede Keizerrijk in Frankrijk. 
F R O W E I N : Vier eeuwen kleeding, 66, meent dat de cashmereshawl tussen 
1810-1840 in Nederland is opgekomen, omdat de japonmouwen toen te 
ruim waren om er een mantel over te kunnen dragen. 

14 M O L K E N B O E R : Nationale kleederdrachten, 226, herkent in de kapmantel 
een zeer oude Franse dracht, afgeleid van monnikspij of nonnenhabijt. 

15 Van een zieke kip die de vleugels laat zakken, zegt men wel: ze löt teföllie 
hange ! Het kledingstuk is volgens MOLKENBOER: Nationale kleederdrachten, 
226, een van de werkelijk oude drachten in de Meierij. S T E R K E N S - C I E -
TERS: Volkskleederdrachten in Vlaanderen, 33, vindt het prototype ervan 
reeds in de VIII, IX eeuw. 

16 Vgl. W I E G E R S M A : De breischei als voorwerp van volkskunst. 
17 Vgl. S A L V E R D A DE G R A V E : Franse woorden in het Nederlands, 344, waar 

hij over dit woord opmerkt: 'De vormen met u zijn zeker frans. Daar 
apostème in het frans jong lijkt, zal mnl. aposteme wel uit het latijn komen'. 

18 De plant zou volgens D E W AAL: Keukenkruid en specerij, 111, haar latijnse 
naam te danken hebben aan haar reddingbrengende, vluchtige olie. 

19 De geneeskracht van dit kruid was reeds in de middeleeuwen bekend. 
Vgl. V E R W I J S : Naturen Bloeme, I, 163; daar blijkt dat het werd aangewend 
om zekere ergernis van geleerden te bestrijden: 
'Oec verdrijft et woerme ende miten 
Die boeken eten ende verbiten'. 

20 B A R E N T S E N : Het oude Kempenland, 79. 
21 De etymologie van beide woorden is onzeker. W.N.T. II, 917 en 920 geeft 

balie = tobbe en het bijbehorende baliën = hozen. Tot indentiteit durven 
we niet concluderen. 
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22 Een reeks van dergelijke vergelijkingen treft men in L I N D E M A N S : Album, 
161 w . Blancquaert brengt ze daar onder in zijn eerste reeks Opdorpiana. 

23 In het Eng. embers. Zie verder L E E N E N : Theutonista-overleefsels, T.Tv. VI, 
116, waar voor Limburg aomeren vermeld wordt. 

24 Een enkele maal hoorden we sloerrle, de vorm die in het A.N. publieke 
vrouw betekent. Het woord schoellie betekent nooit, gelijk elders wel het 
geval is, ovenslet maar steeds: minderwaardig persoon, schooier, vrouw 
van verdacht allooi. Schoellie-völk = schooiersvolk. 

25 V A N S C H E V I C H A V E N : Penschetsen, II, 259, vermeldt dat de scholieren 
van de Latijnse School in Nijmegen in-~de gerfkamer van de St. Steven 
jaarlijks op Witte Donderdag onthaald werden op pleskens als ze die dag 
in de kerk gezongen hadden. 

26 P E R N O U D : Lumière du Moyen-age, 195, heeft deze extra vrije dagen in de 
Middeleeuwen berekend en uit haar becijfering blijkt dat de Fransen toen 
een behoorlijk tegenwicht hadden tegen de lange werktijden. 

27 Voor de sport ten plattenlande algemeen erkenning genoot, moest de boer 
van die nieuwigheid weinig hebben. Zowel de boer als zijn paard moesten 
op zondag hun gemak houden, de doordeweekse arbeid was meer dan sport 
genoeg. Men vgl. in dit verband de waarneming van B A R E N T S E N : Het oude 
Kempenland, 84: 'De (vrije) tijd wordt zooveel mogelijk zittend doorge
bracht. Men rust uit van de zware spierinspanning en gevoelt geen behoefte 
aan beweging'. 

28 S C H R I J N E N : Nederlandsche volkskunde I, 267, meent dat het beugele in
heems is in Noord-Brabant, Noord-Limburg en de Kempen. 

29 Een uitvoerige documentatie over dergelijke broederschappen vindt men in het 
tweedelige werk van JOLLES: Schuttersgilden enschutterijeninNoord-Brabant. 

30 Het neerlaatbaar bovenstuk van de boom heette de berie.r. 
31 In Lithoyen roept men niet oover de wis maar oover de strenge. 
32 H E R M A N S : Jagerswoordenboek, merkt op: 'De percussiegeweren vormden 

de laatste en meest volmaakte constructie der voorladers'. Het type ver
scheen omstreeks 1820 als opvolger van het steenslotgeweer. 

33 Vgl. voor deze spinning S C H R U N E N : Nederlandsche volkskunde I, 312, en 
T E R G O U W : Volksvermaken, 407. 

34 Men herinnere zich in dit verband Bredero's Spaanschen Brabander. Als 
daarin Constant en Joosje bij het knikkeren woorden krijgen, wordt de 
tegenpartij vinnig toegebeten: 'Jy bent en onreynigert, ick moet op je hang-
den letten'. (Stoett, vs. 464). 

35 Foe.zele zou een afleiding zijn van foe.zel = jenever en oorspronkelijk 
smókkele betekend hebben. 

36 Elders zegt men bikkelen. In het Huisselings betekent bikkel echter uitslui
tend kiezelsteen: zo hart èz enen bikkel. Dat er vroeger ooit een gelijksoortig 
maar grover jongensspel bestaan heeft, het koten (vgl. S C H R I J N E N : Neder
landsche Volkskunde, I, 266), werd door iedereen betwijfeld. 

37 De vier zijden geeft V A N DE W A T E R : Bommelerwaard, 86, onder de be
namingen stööntje, ingeltje, ruggeling en kuiling. In Waterland heten de 
vier zijden ( V A N G I N N E K E N : Drie Waterlandse dialecten, Deel Twee, 192) 
putter, rugger, staander, esje. 
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38 Voor de uitvoerige beschrijving en historische bijzonderheden van het spel 
zij verwezen naar D E C O C K - T E I R L I N C K : Kinderspel en kinderlust, III, 
148 w . 

39 Voor hetzelfde spel zie men V A N G I N N E K E N : Drie Waterlandse dialecten, 
Deel Twee, 195. 

40 D R O S T : Het Nederlandsen kinderspel, 126. 
41 Voor de techniek van het snijden zij verwezen naar B L Ö T E - O B B E S : Boom 

en struik, 64. Voor varianten op het lied naar S C H R I J N E N : Nederlandsche 
volkskunde, I, 222 vv. 

42 Voor varianten zie S C H R I J N E N : Nederlandsche volkskunde, I, 128 vv. 
43 Een ander vastenavondliedje luidde: 

'k hép sö lang mi te rommelpot cheloe:pe, 
'k hép chén gèlt um broe:t te koe:pe, 
foekkepdtterééj,foekkepötterééj, 
gif mene sent tan gok ferbééj ! 

Vgl. voor dit en het vorige lied S C H R I J N E N : Nederlandsche volkskunde, I, 
186 w . 

44 Een rijke verzameling kinderliederen, deels met melodie, geeft D A A N : 
Wieringer land en leven, Al vv. 

45 Vgl. V A N G I N N E K E N : Drie Waterlandse dialecten, Deel Twee, 5. 
46 Vgl. H E R M A N S : Charters, II, 80, 105, 279, 891, 940, alsook C H R I S T Y N : 

Generale cos turnen, II, 1005. 
47 V A N DER H E I J D E N : De zorg voor moeder en kind, 19, deelt mee dat in 

Noord-Brabant dergelijke vlekken een meisje voorspellen. 
48 Het ww. is vermoedelijk ontstaan uit hööl — vuurketting. S C H R I J N E N : 

Nederlandsche volkskunde, I, 50, herkent in deze haalleidingen 'een der 
schoonste en zinrijkste handelingen van het Indogermaanse bruiloftsritueel'. 
Aanvankelijk immers gold de inwijding niet de meid maar de bruid. 

49 Nadere bijzonderheden over dit gebruik vindt men bij E S S I N K : De Bossche 
overheid ten aanzien van enige gebruiken in de levensloop, B.H. IX, 29 vv. 
Zo mocht het stro niet versierd zijn, slechts een handbreed hoog zijn en 
enkel gelegd worden door huisgenoten van de overledene. 

50 Vgl. voor deze misstanden VAN HOOGSTRATEN Aantekeningen, 293. 
51 De tijd van betaling is al sinds lang 1 januari. Vroeger was echter Lam-

bertusdag (17 september) betalingsdag. 
52 Voor het verschil in de geloofsbeleving van de boer vroeger en nu vergelijke 

men vooral Deel II van E L E M A N S : Sociologische gegevens uit Huisselings 
dialectmateriaal. 

53 Voltooid vindt men het rijmpje bij S C H R I J N E N : Nederlandsche volkskunde, 
I, 175. 

54 De landdrost vond deze volksfeesten volgens H E R M A N S : Charters, II, 
430: 'eene duyvelse inventie'. Ook bij V A N H O O G S T R A T E N : Aantekenin
gen, 207, vindt men het verbod vermeld, mèt de bijzonderheid dat de 
feesten ook op Aswoensdag wel plaats hadden. 

55 HERMANS: Charters, II 131 
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bil 168 228, 260 
biljart 244 
billech 168 
Bimde 113 
binne 146 
binnegeut 120 
binnenbieir 207 
binnetès 220 
bintje 199 
biskop 272 
Bisköp 223 
bizdóm 272 
blaach 46, 265 
blaffe 206, 214 
blat 103, 154, 234 
blatséjs 96 
blééj 61 
blèèje 22 
blèèjk 59, 223 
Blèèjk 115 

310 



bïèèjke 59, 223 
bléér 164 
bléére 62, 161, 213 
f bléés 61 
f blééske 159 
bléjnde 247 
bléjndendèèrm 209 
bléjndbbze 175 
bléjnt 68, 228 
bléjve 164 
blek 102, 121, 132, 173, 211, 

238, 256 
blékkar 237 
blékke 102, 173, 211, 238 
blékkert 224 
blékmés 132 
bles 168, 181 
blie.k 39, 40, 74. 235, 250 
blie.ke 74, 225 
blie.kert 225 
bliksemaflèèjer 197, 277 
blinke 231 
bloejje 164, 226 
bloem 130, 265 
bloemmech 199, 237 
bloemmezwéével 206 
bloes 79, 220 
bloe.t 39, 77, 209, 224 
bloe.t 39, 41, 254 
bloe:te 86, 175 
bloe.tèèj 211, 238 
bloetwörst 77, 209 
blok 49, 104 
blökmés 100 
blööje 86, 200 
blööjer 197, 224 
blööjere 181, 197 
blddk 43, 246 
blööke 43, 246 
bloos 228 
blööske 295 
blööw 44, 51, 180, 183, 231, 

255 
bloowèèchtech 160 
blddwmbönzbbt 130 
f bldow putjes 199 
blbbzbóks 262 
blbbze 42, 213, 226, 256 
f blbspéjp 121 
blbtsel 52, 175 
bldwléggbr 213 
blowsel 51, 223 
bldwsele 223 
blusse 127 
blut 253 
blutse 105, 170 
bluu.j 231 
böbbele 79 
bocht 164, 194, 201 
boebbele 79 
boef 77 
boe.gert 105 
Boe.gertje 115 
boej 77 

boek 78, 243, 265 
boekhaaweng 242 
boekhawdberoo 242 

Boekkel 25 
f boekkendekoek 195 
t boekkendeméél 94, 195, 
f boekkendepap 237 
boekkent 94, 130, 195 
boel 78 
boemman 215 
boemmele 78 
boen 78 
boenne 78 
boe.r 20, 39, 131, 160, 162, 

199, 208, 217, 248, 251, 
255, 273, 278 

boerderééj 109 
boerderééje 102 
boe.re 272, 284 
boerke 77 
boerrebónzblat 243 
boerre-èppelke 105 
boerrelénbank 242 
boerremoes 130, 164, 237 
boerrenbónt 241 
boerrepèrt 183 
boerrepöt 236 
boerreschuu.r 196, 232 
boerrin 216, 263 
boerrinnenbónt 242 
Boessenbós 109 
boest 105, 199 
boe:t 41 
boe: te 40 
boe.te 40, 77 
boetse 80 
boe we 79 
Boevvekamp 113 
bóf 229 
böjge 93 
bójjem 103, 171 
f bójjemmés 104 
böjk 21, 168, 228, 252 
böjksuu.t 105 
bbjler 123 
bók 55, 213 
Bókke 23 
bókkelèèjer 213 
boks 220, 223, 229, 262, 298 
Bóksel 242 
bóksepéjpe 186 
bókseschèèj 220 
bóksetès 220 
bókshanschoen 255 
bol 55, 104 
bolder 254 
bölhoe.t 221 
Bolk 114 
bolk 164 
bölke 161 
t bblleje 228 
bölleke 55 

t bbllie 76, 228, 235 
bolsp&aj 182 
bom 50, 103, 146, 154 
bóm 50, 121 
bóm-éjs 259 
f bómgat 135 
bömkes 152, 254 
bomlöpperke 213 

böms 86 
bon 129, 232, 237 
bonk 181, 194, 199 
Bbnne 23 
bbnne 196, 237, 276 
bbnnemesientje 133 
bbnnetón 237 
bbnstaake 103 
bbnsoep 237 
Bbnspéllers 23 
bons taak 237 
bont 172, 205, 223, 242 
bóntekoe 105, 256 
booch 47, 48, 115, 244, 266 
bbbj 222 
bööj 196 
bööje 196 
booj 47, 95 
bbbl 43 
bbblschdlk 220 
bbbn 44, 99 
boor 48, 53 
böörst 47, 141, 168,228 
boort 48 
bobt 44 
boove 47, 271 
boovedinge 219 
boovenóp 135 
booverok 222 
bödwe 22, 108, 149, 185, 

185, 189, 193, 213 
bööwméster 145, 149, 186, 

193 
bodwschoe.n 186 
bbbze 42, 160 
Börchhaare 277 
Börch Méér 112 
börcht 96, 207, 208, 271 
börgeméster 217, 243 
borger 20, 89, 243, 255 
bórke 53 
bdrrel 135 
börrie 139 
bdrsels 205 
borstrok 219 
bort 236 
bort je 121 
Bós 109 
Bós (Den) 277 
bós 49, 157, 159, 261 
bos 55, 252 
bbske 51 
bot 270 
bót 50, 55, 168, 177, 227 
bótfink 213 
botschap 33, 243 
bótse 80 
Bots Hof 111 
botter 49, 172, 232, 273 
Bótteram 217 
bótteram 49, 238 
bótterbloem 130, 175 
bótterfebriek 172 
bótterfést 273 
bótterspbbn 132 
bótterstèèfke 158 
bóttervloe.t 238 
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bóvvepèrt 181 
bóvveste 48 
bowl 246 
bowlaant 22, 102, 109, 

173, 187 
böwt 56 
bówte 146 
Böwtenhof 111 
böwtenón 267 
Bóz-akker 109 
Braabans 20, 205 
Braabant 20 
braaf 45, 235 
braak 117 
braake 43, 226, 264 
braakéjs 259 
braane 97, 183, 246 
braant 46, 195, 246 
braantasteransie 242 
braantmuu.r 118 
brak 57, 143 
brandewéjn 226, 244 
brambéés 106 
brannéttel 175 
brééj 60, 140, 210 
brèèje 222 
brééjleepel 210 
brééjnat 210 
brèèjnölt 223 
f brèèjschèèj 223 
Brééjvrééters 23 
brééke 93, 143, 167, 177, 

180,185, 237, 262 
bréjjer 64 
brèjte 66, 118 
brekèt 121 
brem 106, 231 
brèmbéés 106 
brènderech 207 
brénge 185, 238 
f Brènt 218 
brét 140 
bretèls 220 
breuk 83 
brief 35 
brie. f 35 
Brie.j Stukke 109 
brie.j taant 167 
briensele 179 
brie.t 187 
bril 171, 225 
brille 225 
brilledoe:s 225 
brillehöws 225 
brillejuut 225 
t brilleschèèj 225 
brits 228 
brödzbak 237 
broedder 266 
broedder-ooverste 266 
Broek 113 
Broeksteech, 113 U4 
broes 79 
broeit 136, 206, 238 
broe.tmesientje 133 
brok 55 
Brdkke 23 

brökkelech 259 
brökske 55 
brölleft 263 
brómme 234 
brómvlie.ch 210 
brööje 237 
brööjke 137, 209 
brööjpan 121 
brook 48 
brööke 186 
brööwe 44 
broöwer 195 
Brörres 219 
Brort 219 
bros 221 
brbtmés 133, 237 
bröwdegóm 264 
bröwn 179, 200 
bröwt 264 
bröwtje 266 
bröwtspaar 264 
f bruch 134 
brulle 161, 226 
bruis 161, 162, 164 ' 
bruu.j 92 
Bruujdéjk 113 
bruuj-èèjer 211 
bruujje 81, 211, 224 
bruujjerech 197 
bruujmesien 211 
bruu.ke 40, 93, 235 
bruu.kert 235, 245 
bruu.r 81, 216 
bruuts 81, 211 
bukke 84 
bukkem 250 
buks 84 
bukske 84 
bulle 82 
t bulleng 209 
f bullengwdrst 209 
Buitenhof UI 
bult 83, 126, 193 
burt 82 
bus 83, 142, 231, 241 
buske 84 
bussel 103 
butje 55, 227 
buu.ge 93 
buu.k 105 
buuk 21 
buu.ke 81 
buukske 81, 200 
buu.m 86 
buu.me 178 
buunder 109, 136, 227 
buundere 81, 227 
buurre 217 
buurt 217, 246, 264 
buurte 240, 246, 250 
buurman 164, 217 
buurvrow 217 
buut 254 
buutte 254 
buutter 81 
chroom 48 

daach 163 
daageleks 45 
daak 45 
Daalders 113 
daale 45 
daalek 45 
daame 45 
dabbe 57, 228 
dach 163, 164, 183, 230 
dak 124, 125, 126 
dakkappèl 125 
dam 100 
Dam (den) 106 
f damdorser 31, 157 
f damper — loemdörser 
dan 196 
danke 236 
danke (té) 234 
danse 159, 228, 241, 258 
danstent 241 
f darde 57 
f dartech 57 
Dartech Roejje 115 
das 213, 220 
dè 23, 162, 238 
~de 247 
déch 239 
deegelek 71, 222 
deeger 71, 136 
dééj 227 
dééje 200 
dééke 60, 61, 245, 272 
déékenaat 272 
déél 36, 118, 132, 146, 158, 

204, 231 
dèèle 57, 208, 247, 270 
Deerne 20 
dèèrm 209, 228 
dees 71 w 

deesiemeeter 135 
dègger 197 
déjsel 130 
f dék 146 
dék 62, 67 
dékchéért 125 
dékchèlt 184, 206 
dékke 162, 166, 184, 206 
dekker 125 
dékmés 126 
deksel 172, 238 
dèkske 64 
dékspöön 126, 132 
dékwis 125 
dèl 36, 62 
dél 36, 62, 64, 136 
f délslééger 124 
dèmpech 184 
dén 21 
Denaates 276 
dénke 67 
dénne 62 
dènne 62 
Dénnenbörch 20 
der 24, 146, 206 
derde 57, 66, 187, 210,263, 

275 
derèjge 23 
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Dirk 218 
dérke 21, 97, 216, 235 
dèrtech 57 
déssel 175 
des truk ter 160 
dèt 196 
deucht 266 
deuge 82 
deugeniet 235 
deuk 83 
deuke 82 
deun 82, 259 
deur 82 
deuverek 141 
devoosie 277 
dèw 146 
dicht 195 
dichter 243 
dichtslöön 197 
dichttrééje 175 
die 23, 233 
die-die-tie 201 
dief 34, 36 
die. f 34, 36 
diejjaake 266 
diejje 233 
diek 21 
die.l 40 
die.le 271 
die.ler 10 
Dien 218 
Dienna 218 
dienne 93 
die.p 149, 168, 186, 205 
dieplooma 267 
die.r 74, 214 
diessel 104, 124 
diessele 124 
Die.te 20 
dik 168, 182, 195, 206, 228, 

231, 297 
dikbille 23, 168 
dikke mik 238 
dikken dèèrm 209 
dikkop 31 
diklemaasiewétstréjt 243 
diklemeere 71, 243 
ding 72, 105, 185, 220, 267 
dinge (en) 220 
ding e 219 
dinger 220 
dinnie 97 
dip 259 
diz óp 137 
dizze 137 
döbbèjtel 104 
döbbele 252 
dobbelt 96, 179, 250 
dobber 249 
doe:f 41 
f doe.fpöt 121, 239 
Doej-akker 110, 178 
doe.je 259, 271 
doek 80, 231 
f doel 244 
doeldeur 244 
doempe 293 

doe.n 24, 77, 162, 173, 227 
234, 235, 242, 247, 261, 
266, 274 

doen 77, 105, 173, 174, 207 
226 

doennoe 97 
doe.pe 274 
Doep 217 
doe.pfónt 274 
does 123, 214, 227, 235 
doesse 227 
doe.t 41, 162, 254 
doe:tligge 206 
doe:tsónde 276 
doe:ttrééje 206 
doe:ve 239 
doew 97 
dof 55 
döfke 88 
döjf 171, 194, 213, 231, 298 
Döjfhöws 115 
döjke 93 
döjker 99 
döjm 127, 135, 171,194, 226 
döjvel 265 
dokter 226, 267 
dökterman 259 
dól 49 
dblder 136, 267 
Dölderek 115 
dölper 97, 118 
Domme 109 
dónderbeesje 197, 214 
dóndere 106, 196, 232 
dónderköp 197 
dónderschoe.r 197 
donker 231 
dööje 86 
doojer 47, 238 
dook 48 
dööle 228 
doomenie 272 
Doomenies Kèmke 115 
Door 218 
door 23, 136, 261 
Doora 218 
Doores 218 
döörst 47, 174, 236 
Döörze 20 
dööwe 44, 144, 180 
dööwke 231 
dop 49, 55, 238 
döpke 55, 259 
döppe 159 
f döpseef 159 
döpsel 274 
döpspie:n 171 
f dördalf 56, 136 
dördalfjörrech 180 
f dorde 56 
dorp 89 
dorpel 89, 97 
dorre 106, 196, 232 
dörrem 90, 232 
dórremés 106, 132 
dórrepöl 106 
dors 159, 295 

dor se 157, 202 
dörsfleegel 157 
dörskaast 157 i 
Dörskamp 113,115,178,290 
dörsmesien 134, 157 
f dörsmeule 134, 157 
f Dort 218 
Dörteströöt 114 
dörzbét 158 
Dót 218 
dot 53 
dötcheléége 206 
dbtchetrójje 206 
dötskiest 52, 271 
dbtsklie:t 271 
down 177 
döwne 177 
döwte 88 
draachsak 164 
draaf 235 
draage 45, 162, 184, 269 
draagent 162, 179, 184, 206 
draager 269 
draave 182 
draf 182, 257 
drank 200, 231 
drankmeule 134, 200 
drankstón 200 
drap 238 
drèèj 130, 235 
drèèjding 10 
drèèje 232, 246 
drèèj ers 168 
drèèjpölleke 173 
dréjve 21, 125, 126, 234 
dréjver 250 
drènkske 226 
f Drent 218 
dreune 83 
drie 162, 163, 254 
drie-bónt 298 
driedröts 173 
drie-eeventer 149 
f drie.ge 223 
Driegges 94 
driejje 158, 247 
drie-jörrech 180 
Driek 74, 218 
drie-kant 99 
Driekkes 91, 94, 218 
Driekoonenge 275 
Driekunnenge 275 
driekwart 167 
drielling 104, 179 
driemmel 91, 270 
dr ieppar 104 
drieschörrech 145 
Drieske 112 
driespie-.n 171 
drie-tènder 131 
drie.ve 21 
drie-vèrreljörs 196 
drift 99 
dril 73 
drinkbak 174 
drinke 174, 211, 226, 236 
drinkeskènneke 177 313 



drinkestötje 171, 177, 297 
dröch 87, 163, 177, 238 
dröcht 87, 91, 196 
droegge 77 
droe.m 41 
droe:me 41 
droes 79, 184 
droe.zelech 183, 225 
t dröjvevéjger 105 
drol 229, 259 
drölle 164, 252 
drómmendaares 214 
drónke 258 
drööj 85, 173 
drööje 162 
droop 48 
drööt 88 
dröötje 85 
drop 89, 256 
dröpnat 256 
dröppe 89, 210 
droppel 89 
dröts 85, 88, 173 
drukke 83 
druu.ge 157, 177, 196, 202, 

223, 246 
dubbe 131 
dubbeltje 136 
duk 82, 136, 232 
dun 82, 206, 222, 238 
dunne (den) 228 
dunnen dèèrm 209 
dunke 83 
dur 175 
durfökke 167 
durgebónt 118, 127 
durgroefje 195 
durpinne 199 
durslach 31, 82, 238 
durslöön 165 
dus 82 
dut se 105 170 
duu 80 
duu.ge 40, 82 
duugget 94 
duu.ke 93 
duukske 80, 226 
duu.r 81, 250 
duu:ske 40, 92, 246 
duuvvel 266 
duuvvelsmélk 130 
d war zégge 194 
dwèèl 58, 235 
dwèèrch 59 
dwbble 228 
éch 151, 194 
échhöök 152 
échpors 152 
eecht 151, 194 
—èèchtech 58 
eegde 96, 151 
eegdeslij 152 
èège 59 
eegel 70, 213 
Eegelspoel 110, 115 
eegeltès 22 
èèj 58, 211, 238 

èèjer 196 
èèjerbónt 211, 241 
èèjergèlt 242 
èèjerkiest 211 
èèjerkörf 103 
èèjerumgang 273, 275 
èèjerweezel 213 
èèndebrét 138, 140 
eeneja 260 
èènt 137 
èèpel 22 
èèrch 58 
éérde 271 
èèrf 58, 128 
èèrfenes 270 
èèrfhöws 270 
èèrfsen Hof 107, 110, 111 
èèrfse Strbbt 110 
èèrm 142, 227, 273 
èèrmbestuu.r 273 
èèrmméster 273 
éért 91, 186 
èèrvdéjk 100 
èèrve 264, 270 
èèrver 270 
èèt 22 
ééte 129, 196, 226, 231, 232, 

236, 240, 276, 284 
ééter 236 
f ééve 61, 115, 195 
ééve 60, 253 
eeventer 96, 149 
Eeveréjt 115 
Eeva 260 
eezel 105, 214 
éfkes 68, 136 
éffer 104 
egge 185, 186, 193, 194 
éjge 68, 152, 185, 193 
èjge 202, 214, 230, 267 
èjgenaar 271 
éjgenéjmer 199 
èjges 166, 208 
èjk 105, 106 
éjment 69, 94, 176 
éjnthoove 242 
éjs 258 
éjselbést 169 
éjselsténtje 127 
éjselstèr 199 
éjskoo 262 
éjspin 126 
éjver 265 
éjzer 183 
éjzerdrbbt 173, 264 
éjzere 151 
éksaame 267 
éksie:m 41, 224 
ekster 212 
èl 135, 205 
éllebooch 227 
f èllewoor 135 
f èlver 98, 137 
èlverke 132 
élf 184 
élper 98 
elèktries 91, 227, 273 

èls 64, 106 
f èlst 130, 226 
èlzehówt 239 
èlxepröp 255 
em 21, 233 
émman 216 
émmel 64, 91, 97, 270 
emmer 120, 171, 237, 261 
èn 23, 66, 103 
énde-èèjer 212 
éndemoes 100 
enéjs 239 
èn èl 205 
éng 154, 181 
engel 67, 266 
engelbewaarder 266 
éngeldeseere 274 
éngstrbbt 109 
énkel 67, 227 
énkelt 96 
énne 64 
éns 64 
èn sij bij 172, 241 
ént 212 
ènt 212 
énte 194 
emöwdech 236, 263 
epistel 274 
éppar 97, 104 
epril 196 
er 206 
erafchbbn 195 
érder 64 
érgere 65 
érges 136 
érlek 183, 252 
ernééve 173 
érnte 136 
eróbdoen 144 
erópsitte 176, 205 
erópstbbn 180 
érpel 98, 121, 137, 173, 197, 

198, 199, 201, 232, 237, 
271 

érpelinlégger 198 
érpelköwl 128 
érpelmaant 103 
érpelmeule 199 
érpelöwdoenners 198 
érpelpin 198 
érpelprikker 285 
érpelraapers 198 
érpelriek 132 
érpelroojer 198 
érpelschélméske 133 
f érpelvbbt 134 
érpelziekte 198 
èrrebèèje 163 
èrrebèèjer 267 
èrt 137, 157, 186, 226, 231 

277 
f értchalle 130 
èrtesoep 237 
èrtestrbj 197 
értkar 22 
èrtréjs 103 
èrvel 227 
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ès 62, 106, 164, 168, 231 
es 261 
ésse 257 
éstere 21 
et 206 
etter 165, 224 
etwie 90 
eun 259 
eus 82, 126 
évvel 69 
ewéch 163, 196, 234 
èz 162, 262 

fak 93, 261 
Falk 115 
Farmal 9 
febriek 172 
f Fééj 218 

Fèès 218 
t Fèèst 218 
feeter 70, 93, 220 
f féfteger 136 
féjn 168, 181 
féjnbruujje 186 
féjnder 93 
fél 235 
feliet 272 
Fèlt 102, 113 
femiellie 216 
Fèrguuzón 9 
fernöwspöt 123 
fértech 162 
Fès 91, 218 
fesoe.n 77 
fesoenlek 77 
fést 54, 244 
f e zant 212 
Fie 218 

fieggelie.re 130 
fielle 259 
fielleseteere 71, 235, 264 
Fien 218 
fie.s 76, 93 
t fietrejoe.l 194 
f fietrejoe:le 194 
fiets 76, 169, 240, 262 
fietser 95 
fietswaagentje 169 
Fik 219 
fikfak 261 
Fikterschie.T 115 
film 243 
Finsènsejes 277 
flapsènt 136 
fléér 62 
fles 65, 135 
flewie.l 41 
flie.r 93, 130 
Flie.r 217 
flie.re 256 
flierhöwt 180 
flierrestroe.p 225 
flierretij 225 
flink 167, 176, 263 
Flip 217 
Flipkes 219 
flödderbak 120 

floe.r 77, 93, 124, 211 
flööw 45, 237 
flds 144 
flötje 88, 256 
flöwt 88 
foekkepöt 78, 258, 301 
foekse 78, 226 
foempe 80, 226 
foempers 199 
foet 183 
foettere 230 
foe.zel 300 
foe.zele 78, 251, 300 
föj 55, 264 
fok 166 
fökdach 240 
fökke 162, 167, 179, 206 
fokker 164, 166 
fökkerééj 166 
föksóch 206 
fokströt 241 
fbllie 223, 284, 299 
fómpe 80 
fóns 160 
fónzbbbze 252 
t f oblie 224, 284 
f fbbzel 163, 168, 295 
föpkant 221 
foppe 261 
Fort 9 
fosfaat mmón 185 
fundaasie 270 
fundeere 270 
ffuunneerech 235 
t Fraaj 218 
f raat er 266 
franjers 221 
Frans 217 
Frans stbbn 181 
f Franse mesjeus 31 
frat 93, 224 
frees 145 
frètter 143 
freubelschool 265 
f Frieddes 218 
friemmele 75 
friemmelmöws 255 
frótkónt 228 
frótte 228 
fröwdböm 105 
fröwt 105 
f fruntje 220 
gaaf 233 
gaan 260 
gaans 212 
gaanzenèèj 212 
Gaanzenheuvel 129 
Gaanzewèj 111 
Gaanzörk 111 
gaap 235 
gaape 46, 235 
gaapert 235 
gaapertjes 130 
f gaast 134, 257 
gaast 46, 209, 216, 265 
gaavel 131, 177 

gaavelsteel 178 
gaaw 46, 53 
gaawèèchtech 196 
gaddölme 90 
gal 228 
galch 95 
f galge 147 
ga/ge 220 
Galgestrbbt 115 
galle 182 
gallepeere 182 
gang 181 
gangdeur 120 
f gank 94 
gardejbbn 266 
garre 54, 223 
garreklöske 256 
garst 184, 195, 197 
garstekaf 23, 264 
garstepap 237 
garstestrbj 23 
gas 121 
gasfernóws 121 
gasstel 121 
gat 23, 124, 150, 168, 228, 

255, 256 
gawste 53 
gawwer 53 
gebacht 21 
gebaggent 21 
gebéjnt 124, 128 
gebet 275 
gebilt 169 
gebit 143, 166, 183, 225 
gebrééke 162, 183, 206 
gebrek 162 181, 206 
gebórre 265 
gebrbbje 196 
gebröjkzbnwéjzeng 9 
gedaan 260 
gedbn maake 193 
gedrach 265 
gedrèèjt 169 
gedroope 48 
gedrukt 82 
gedult 83 
gèèjt 213, 235, 249 
gèèjte 213, 235 
géél 60, 229, 231, 268 . 
geen 71, 137, 260 
Gèènzers 114 
géér 60, 97, 236 
Geer art 217 
gèèrf 202 
gèèrm 213 
géért 102, 103, 232, 249 
gèèt 22 
geeve 162,171,196, 231, 254 
geevent 163 
géf 105, 262 
gehéng 127 
gehblt 50 
gehölt 50 
gehort 39 
Géjs 217 
gèjt 62 
géjzer 123 
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gèk 231, 258 
gekat 208 
f gekeejne 199 
gelachkaamer 244 
Gèlderlant 20, 21, 271 
Gelders 21 
f Gelderse ris 159 
geleet 71 
geléjnt 168, 181 
gelit 72 
gèlle 97, 207, 254 
geloe:f 266 
gelofte 266 
f gèlp 162, 175, 195, 296 
gélt 207 
gèlt 62, 242, 275 
f gelucht 245 
geluk 208, 242 
geluk cheeve 208 
gemakt koe:pe 219 
gemèkkelek 122 
f gemèlk 137, 172 
Gemènt 108 
geméntehöws 24, 243 
gemie:n 235 
gémman 216 
gén 55, 64, 165 
genaade 266 
genaas 47 
genduurrech 232 
genééze 60 
genéns 136 
geniemmes 216 
geniemmeste 216 
gén-ie:n 230 
f gènkech 142 
génne 137 
genoech 79 
genóch 208 
genócht 96 
Gènzelaarsteech 114 
gepènnengt 179 
gèps 65, 223 
geraazje 90 
gérder 63 
gerétschap 131 
gèrfke 63 
t gérhónger 69, 293 
gerie.ve 76 
gerójje 56 
geroole 48 
Gèrret 217 
gértje 63 
Gèrtsenhöf 111 
t geschéért 167 
geschèjt 108 
geschieddenes 265 
geschórre 48 
gesloote 181 
gesnójje 56 
gést 135 
gésteling 266 
gestörve 89 
gestriept 212 
getééjt 57, 62, 236 
getiekkert 31, 74 
gètje 260 

getöjcht 143 
getróffe zêjn 184 
getrójje 56, 239 
getrókke 181 
geut 120 
gevöllent 21 
gevölt 21 

' gevöör 44 
gevrórre 48 
gevuul 215, 224 
geweecht 290 
ge wéér 250 
gewent 63 
gewent 187 
gewichstie:n 134 
gewicht 134 
f gewisse 31, 73 
gewist 285 
gewont 50 
gewónt 50 
gewoon 263 
gewöör 44 
gewörmt 91, 175 
gezeet 71 
gezicht 231 
gezigge 196 
ge zont 259 
gezwaaj 177 
gezwat 176 
gezwörve 89 
giebbel 262 
giebbele 226, 262 
Gien 218 
gie:n 203 
gie.re 109, 193 
gie.roo 242 
Gies 218 
giestere 76 
gie.te 74 
giette 74 
gie.ter 76 
f gilde 244 
f gilloe 196 
gimnaazejem 266 
f gink 94 
f ginke 94 
ginneraal 47 
gins 97 
gl&as 46 
gladdékker 233 
glatjaanes 233 
glèèje 60 
gléjk 63, 91 
gléks 63, 91, 96, 207, 231 
gleuf 83 
gloejje 86 
gloejjent 239 
glooreja 274 
glöözerech 199, 237 
gluu.ve 272 
gddzdienst 265 
goej 268 
goej kamer 122 
goejjendovent 262 
Goejjevréjdach 276 
goe.t 77, 149, 167, 195 
góffert 229 

gögget 94 
gölp 90, 221 
gön 167, 181 
gons 52 
gooi 48 
göölech 91, 193, 207, 231 
göön 165, 168, 181. 228, 

263, 266 
goor 48, 210, 231, 239 
göös 128 
gööske 226 
gööter 141 
gööw 45, 271 
gör 52 
gördeng 124 
f Gort 218 
göt 50 
Gót 50, 208, 265 
gdwdzbloem 130 
göwns 166 
gowt 56, 221 
Graades 218 
graaf 99 
Graaf {De) 21, 276 
graafroej 293 
Graares 218 
graat 169 
graave 43, 131, 175 
Gracht 94, 115 
graf 269 
grafkant 99 
Grafs 20 
graft 21 
Graft 94, 115 
gras 173, 196, 212, 231 
graskwéék 213 
graslaant 102, 173 
graslócht 175 
grassooj 102 
grassööt 201 
Gra.t 218 
grééch 61, 236 
grèèj 91, 131, 196 
greens 71 
gréjnze 230 
gréjnzech 230, 231, 235 
gréjs 160, 231 
f gréjst 96, 268 
grèske 175 
f grewiedzööt 41, 200 
griep 75 
griessel 132, 159 
griesselke 251 
Griet 258 
Grietjes Ham 112 
grif 234 
Grinte 115 
f grintmaant 103 
grip 175, 198 
grit 211 
groef 77 
groej 195 
groejje 77,105,175,176,197 
groejstöf 201 
groejzaam 212 
groep (in koestal) 
groeppe 175 
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groe.s 173, 186, 237 
groeit 41, 137, 147, 149, 

199, 232, 265, 266, 267 
groeit maake 172 
groeit séjn 172' 
groe.ze 105, 173 
grof 103, 168, 181, 232, 253 
grónt 137,177,186,196, 263 
gróntmónster 186 
groot 44 
grööw 137, 231 
grötfaader 216 
grötmoedder 216 
gröts 87, 236 
grot te 87 
grötter 49 
grövve 50 
gruu.n 81, 100, 105, 198, 

201, 231, 239 
Gruu.nen Déjk 100 
f gruuntemaant 103 
gruuntes 129, 237 
gruuntesoep 237 
gruu.nzbbt 201 
gruu.ske 165, 173 
gruuttoo 212 
guddéél 120 
guddeur 120 
gulde 83, 267 
gullie 84 
gummie 220, 252 
gummiestok 255 
gunne 83 
gutchat 120 
gutstiem 120 
guujjech 93 
guujjechhèjt 93-

ha 49 
haa bij ès 266 
Haach 115 
haagel 250 
haagelpetroem 250 
haagelslach 238 
haaj 45 
haake 46, 223 
haal vuu.r 257 
haam 55, 143 
haant 156, 171, 194, 226, 

235, 262, 263 
haare 42, 156, 177, 232 
Haare 21 
haargetóöw 156 
haarhammer 156, 177 
haart 121 
haat 266 
haaver 195, 204 
haavervoor 187 
Haaverlaansen Akker 115 
Haaverlaant 109, 115 
haavermöwtepap 237 
haawe 146, 159, 183, 205, 

208, 232, 240, 270, 276 
haawes 96, 252 
haawkéjnt 216 
t haawmaaw 197 
hacht 139, 143, 144, 232 

haffel 90, 97, 203, 227 
haffele 227 
hagget 94 
hak 104, 146, 154, 227, 294 
hakke 132, 198, 210 
hakplbbt 146 
half 104, 127, 134, 135, 167, 

176, 179 
halfjörrech 180 
halfmbbn 138 
halfsténs 127 
halloo 48 
hallo w 48 
hals 227 
halvbloe.t 161 
ham 55, 144, 184, 209 
Ham 107 
Hamme 112 
hammer 54, 132, 150 
Hammerspoel 289 
Hamspoel 110, 289 
Hamstrbbt 112 
han 49, 50 
Han 50 
Handel 277 
handel 104 
handele 242 
handoek 53 
hange 262 
f hangijzer 121 
hangerech 264 
hangoeir 205 
f hank 7, 298 
hangkaast 219 
hangknuppel 149 
hangkónt 168 
Hanna 218 
Hanne 218 
f hannek 212 
f Hannemööj 217 
Hannes 218 
hannoe 97 
hanschoen 220 
hantfaaj 45 
harde {den) 99 
Harde Köppe 277 
hart 156, 183, 200, 205, 228, 

231, 263 
hartes 247 
hartspat 182 
Has 218 
haw 97 
hawdoe 235 
hébbe 67,106,161,184, 245, 

268 
hébbes 96, 252 
héch 106, 
f héchmölder = meulestiem-

schèèrper 
héchschie.r 106 
héchschieir 132 
hecht 94 
Heegakker 110, 115 
hèèj 59 
hèèjbéssem 132 
hèèjkreekel 239 
hèèjte 59 

heekel 71, 227 
t heekel 157 
f heekelmesien 157 
heemel 266 
hèèneng 21, 173 
hèènenge 173 
Hèèrpe 20, 23 
heffe 67 
hèffelke 134, 137 
heft 67, 94, 256 
héj 161 
héjch 68 
hèjge 69 
Hèjkant 21, 22 
héjlech 69 
Hèjm 218 
Hèjn 218 
Hèjne 218 
Hèjnen 219 
Hèjnes 219 
f Hèjs 218 
hèjt 62, 91 
hékke 173, 231 
hékkepdöst 173 
hékkeslach 99, 173 
heks 67 
hèkselmesien 133 
héksevlècht 180, 225 
hèkske 65 
hél 64, 67, 136, 266 
hèl 185, 212, 263, 268 
helft 67 
héllech 135, 273, 276 
héllegedaach 277 
Héllegelaant 109 
héllegendach 240, 277 
héllembl 227 
helm 65 
hèlpe 65 
helper 125 
helster 144 
helt 62, 92 
helt 134 
Hèmke 112 
hémsrök 219 
f hèmsel 173, 296 
hèmsele 296 
hémslip 227 
hémt 219 
hén 55, 173, 211 
hèndech 122, 171, 196 
Hendrik 218 
hengst 179 
héngstech 179, 184 
héngstenboe.r 184 
héngstfölle 179 
hènje 22, 96 
hénneke 212 
hénnevoe.t 130 
hénnoe 97 
Hènt 62, 218 
hént 62 
hénweere 196 
Hènzenbèrch 115 
hér 266 
Hèr 42, 217 
hèrbèrch 244 



hêrbruu.r 266 
herder 275 
hér-om 266 
hèrfsökkerpéér 105 
Herman 217 
hèrmenie 232 
Hèrmes Kamp 113 
Hèrps 231 
Hèrpse Wéttering 112 
Hèrps Broek 115 
Hèrps Kèmke 113 
hérrek 130 
Hérreng 217 
hérreng 69, 250 
hèrses 66 
f hèrtkèrsel 121 
f hèrttrééjer 121, 240 
f Hès 218 
hés 55 
hètte 63 
Heuf(de) 111 
Heufke 111 
heulbank 104 
heup 82, 168, 181 
heur 215 
heus 260 
heuve 129 
heuvel 82 
Heuvelakker 115 
Heuvelèènt 115 
hévinrichteng 10 
héw 97 
hiel 206 
hie:l 40, 129, 167, 252 
hielle 97 
hielmès 104 
hie.p 102, 132 
hieppetie:k 41, 272 
hie.r 74, 136, 
hie.r 208, 266, 274 
hie.t 40, 142, 184 
higget 94 
hilt 252 
himmel 266, 284 
Himmelvaart 276 
himmehbbt 130 
hin 168 
hinder 72 
f hink 94 
hinke 228, 256 
f hinkelman 31, 176, 215 
hinkpèèrk 256 
hinkstie:n 256 
hit 179 
hittespul 251 
höch 205 
Hdch Fèlt 115 
Höch Hostie 111 
f höchsel 270 
hdchstam 106 
höcht 91, 117 
höchtééj 276 
hoe 79 
hoebbele 79 
hoef 161, 183 
hoefnaagel 183 
hoefslach 99 

Hoe:ge (van dun) 87 
hoek 189 
hoemp 80 
hoe.p 203 
hoe.pe 87 
hoeppel 141 
hoeppele 194 
hoeppelrök 222 
hoeste 79 
hoe.t 221 
Hoe.t 217 
hoet 76 
hoevéjzer 183 
hoevve 79 
hoewel 91 
hoevvoe 97 
hoew 97 
hof 55, 111, 116, 129, 232 
höfke 55 
Hogakker 217 
Hdgge Graaf 109 
Högge Mbskant 21 
Hög Lievrdw 201 
hbj 55, 137, 140, 173, 201 
hbjbodw 176 
hbjbrééj 177 
hbjbrét 140 
höjf 137 
höjfkar 137 
hbjgaavel 131 
hbjgras 176, 271 
hbjhark 132 
hbjje 176 
hbjjers 221 
hbjkamp 176 
hbjkar 177 
hbjlócht 176 
hbjmaant 103 
hbjmétj 178 
hbjmesien 132 
Höjp 218 
hbjplukker 132 
hbjpbbl 140 
hbjpbble 177 
hbjspbbn 132 
hbjtéjt 176 
hbjvénster 127 
hbjzbbt 201 
hok 118, 254 
hdkkeleng 166 
hdks 52, 132 
hökske 89 
hol 182 
holle 168, 182 
höllech 182 
hölleke 89 
holt 89 
holte 104 
homp 80 
hóndert 177 
Hóndestal 115 
hóng 56 
honger 206 
Hóngervèlt 115 
f honk 253 
hónschezèjk 136, 232 
Hónshoek 115 

hónskralle 130 
Hónsroe:s 106 
hónstóng 130 
hónstóngezbbt 200 
Hónt 136 
hónt 136, 212, 214, 229, 231 
hbntje 212 
hoo 48 
hoof kaas 172, 224 
hooftkantoe:r 241 
höok 43, 52, 221 
hdokchat 123, 178, 205 
hóóke 93, 123, 297 
hööke 85, 93, 228 
hdöker 204, 205 
f hbbl 121 
hooi 47, 104, 180, 181 
hbble 103, 177, 185, 227, 

247, 257, 275 
hödn 211, 231, 249, 261 
hbbnebalke 125 
hbbneklótjes 130, 229 
hoop 266 
hoope 48 
höör 85, 86, 180, 225 
hoor 171,225,231,267 
hööre 42, 156 
Hööre 21 
höörénkele 227 
hdorlèèje 267 
höormesientje 134 
hoos 213, 250 
hööske 85 
hbbt 44, 266 
hoovdoek 224 
hoöw 237 
hööwe 45, 102, 197, 237 
hooze 223 
hbbzegèèrf 130, 195 
Hbbzenèènt 115 
höpke 87 
höpwèèrk 137, 178 
horde 173 
f hörke 31, 87, 226 
hörkes 85 
horre 160,168,176, 209, 212 
hórres 164 
Hórrewèèrk 115 
f hörste 258 
hort 103, 124 
hdrtje 202 
höske 88, 120 
f hospes 244 
host 136 
hbstech 235 
hostie 274 
hót 143 
hbtje 56 
hótléjnt 143 
hotte 172 
hów 48 
höws 22, 121, 128, 207, 214, 

276, 294 
höwshowtschool 236 
höwshaawe 216 
höwskrits 21, 212 
höwsloe.k 130, 225 
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höwsrobt 270 
hdwt 56, 103, 104, 137, 151, 

231, 239, 271 
howtméjt 128, 142, 144, 159 
hówwie.l 140, 
f höwwie-.lhöök 140 
hujkes 84, 228 
hullie 84 
hulp 83 
huls 154 
hult 91, 193 
hum 84 
hunneng 84 
huntje 261 
hup 82 
huppele 84 
hut 84 
hutspot 210, 273 
huttekedut 212 
Huubbèrtezbroe:t 276 
f huuxh 263, 270 
huu.fkar 21 
huufke 81 
f huu:ge 271 
huu.j 80 
huuj 80 
huujje 81, 109, 174 
huukske 260 
huu.p 203 
Huup 217 
huu.r 39, 267 
huw.r 39 
huu.re 40, 80, 267 
huw.re 40, 226, 274 
huurke 39 
huurpènneng 136, 267 
huurre 80 
Huusseling 19, 20, 23 
Huusselings 20, 23, 101 
f huu:t 147, 224, 294 
huutje 80 
huvvelke 82 
iedder 184 
ie.lt 224 
iemmant 227 
iemmes 216, 223 
iemmeste 216 
ie.n 40, 254 
ie.npèrts 152, 176 
ie:nsténs 127 
ie.p 105 
ie:r 40 
Iet 218 
iets 76 
iettemiesse-èst 274 
iggelezaasiefóns 73 
iggelezeere 73 
iggewist 73 
ik 173 
ikkenemie 73 
ikkenoom 48 
illemènt 73 
illestiek 73 
immegrant 73, 241 
immegreere 71 
imperteur 9 
in 168 

indestrie 199 
in-égge 194 
inhébbe 162, 203, 206 
inhööle 203 
inkörte 106, 147 
inköwle 200 
inlégge 185 
inligge 202 
inlööte 149 
inmaak 133, 238 
inmaake 194, 237 
inréégene 204 
inschööre 173 
inschudde 238 
insimmenaater 161 
insimmeneere 161 
inslöön 197, 203 
insméére 214 
inspan 131 
inspanne 143 
inspöwte 165 
instééke 157 
instellaasie 120 
instukke 223 
interkring 243 
interkringsporddach 243 
inventaares 131, 270 
inzèèje 201 
inzéjn 195, 210 
inzette 239, 270 
inzétter 270 
inzjeneur 186 
inzwawte 210 
ivvengillie 274 

ja 233 
jaa 45, 136 
jaage 247, 249, 250 
jaager 212 
Jaanes 42, 217 
f Jaanezöm 217 . . 
jacht 250 
jachtchewéér 250 
jachthónt 250 
jak 222 
f Jak 218 
jammar 54 
Jan 217 
Jandelöts 105 
janke 206, 226 
Janse 268 
Janssteech 115 
jas 51, 220 
t Jas 51, 218 
jawwel 54 
jeeger 155 
Jehan 218 
jeneever 244 
f jeneeverkrachje 135 
jéns 22 
f jènzböön 244 
jés 241 
jèske 64 
jewieil 41 
f jewie:le 199 
f Jij 218, 298 
t Jöj 218 

jökke 224 
jökke 197 
jokt 224 
jömmer 56 
jong 161, 213, 216 
jonge 180, 213 
jóngeboerrestant 242 
jóngesschool 265 
jonk 216, 268 
Jont 218 
Joo 217 
joodenbaart 130 
Jöönes 42, 218 
Jööneze 219 
joör 180, 254 
joöre 254 
Joozef 217 
jörgetééj 270 
Jörk 205 
jörke 89 
Jörksie.r 205 
jörre 52 
jörrech 89, 180 
Jót 121 
jöwn 91, 130 
jöwnappel 105 
Jöwne 23 
jöwne 226 
juffröw 251, 265 
juk 171, 174 
juu:k 224 
juu:ke 197, 224 
juut 81, 225 
kaa-ie 161 
kaak 46 
kaakele 211 
kaalie 185 
kaam 45, 225 
kaame 178 
kaamer 120 227 
f kaamere 244 
f kaanes 103, 105, 225 
f kaaper 221 
Kaar el 217 
kaart 246, 248 
kaarte 246 
kaartspeule 246 
kaast 46, 181 
Kaat 218 
kaaw 54, 164, 196, 226, 232 
kachel 121 
kaf 159, 210, 231 
f kafmeule 134, 157, 159 
kafsakke 23 
kaft 265 
kafte 265 
kalf 142, 161, 167 
kalfféérs 163 
f kalfmesien 134, 163 
Kalfsheuvel (de) 107 
kalk 104. 127, 185 
kalkammón 185 
kalkèèj 211 
kalkput 127 
kalksalpie:ter 185 
Kalle Kamp 115 
kalve 164, 169 

ie.lt


kalver 161 
f kalvermèntje 103, 166 
kalverschètser 168 
kalvertaant 167 
kamp 113, 201 > 
de Kamp 113 
kampe 252 
kampejoen 243 
kan 135 
kanker 229 
kanne 259 
kanneda 103 
kannedasse 102 
kans 254 
kant 137, 162, 196, 209, 221 
kantoetr 41 
kap 104, 128, 143, 158, 
kapmantel 222 
kappeeneja 260 
kappelbnnie 273 
kappelbbn 273 
kappesien 273 
f kappetuunnie 265 
kar 137 
karbeleem 91 
karbeleeme 91 
kardenaal 47, 222 
karléjnt 143 
karkiesje 138 
karploech 146 
karrat 231 
karrekaaw 212 
karrespórre 99 
kars 54, 245 
karschuu.r 128, 140 
karsméér 142 
kartödw 178 
karwip 140 
f kaschenbbj 47, 236 
kassie.r 242 
f kastelèjn 244 
kat 206, 212, 225, 231, 
katte 208 
kattegismes 265 
kattefalk 269 
katteliek 272 
kattepul 255 
kattestrónt 214 
kattezèèjk 214 
Katwéjk 277 
kavblbbzer 157 
kawt 54 
f kazzenij 220 
kèbbele 94, 226 
kèchelke 64 
kedaster 90 
kediessie 270 
kedoo 48, 90, 235 
f kedoomèntje 103 
kedów 48 
keegel 71 
kèèj 60, 237 
kèèjer 23 
Kèèjeschéjters 20 
f kèèjneke 135 
kééke 62, 94, 226 
f keel 220 

kéél 228, 262 
keele 130, 237 
f kèèleke 216 
f kèèlfke 58, 166 
f kèème 58, 178 
f kèèneke 58, 171 
kéére 121, 132 
kéêrel 60 
kèèrme 58 
Kees 9, 217 
kéés 172, 238 
kèèsje 58 
keetel 71, 120, 238 
Keevelaar 277 
keever 70 
kef ij 244 
kefijhaawer 234 
késses 94 
kèjke 62, 88, 195, 207, 

225, 231, 237 
kéjns 68, 97 
kéjnt 216, 265 
kèjzer 245 
kèl 216 
kelder 120, 237 
keldergat 120 
keldertrap 120 
kèlderzeuch 183 
kèlfke 166 
kèlfkessiekte 164 
keliek 183 
kelk 274 
kélleke 62 
kèlleke 62, 216 
kèllever 130 
kélschat 165, 228 
kèlver 98 
kemasse 32, 186, 220 
kemeel 214 
kemies 91, 166 
kemille 130 
kemilletij 225 
kèmke 64 
Kemp 64 
kèmsel 63 
kemuunnie 221, 274 
kemuunniebank 274 
kenaal 47 
kenie.l 41 
kénje 96 
kénne 67, 160, 278 
kènneke 171 
Kent 20 
kèntje 221 
kepöt 136, 160, 165 
kèps 66, 253 
kér 64, 136, 203 
fkèrgemak 172 
kerk 264, 272 
kerkbank 274 
kérkbestuu.r 273 
kerkboek 274 
kérkchang 265 
Kérkdéjk 115 
kerkhof 269 
kerkklok 272 
kérkske 272 

kermes 243 
kérmesmbndach 245 
kérmessóndach 245 
kérkméster 273 
kérköwl 212 
f kèrmeule 134, 172 
kernaat 184 
kèrre 97, 172 
kèrremenèèj 210 
kérres 64 
kers 66, 105 
t kèrsfink 213 
Kèrskientje 275 
Kèrskripke 232, 275 
Kers mes 275 
kerst èèfke 172 
Kèrzdach 275 
kestanjebdm 105 

', kestied 41 
ketje 64, 213, 227 
ketoe.n 223 
ketoe:r 244 
Ketoo 218 
Ketrien 218 
f kets 252 
kètschrèèj 252 
kètseballe 256 
kètsenbal 252 
kétteng 124, 221 
kéttengpölle 130 
keuj 83 
keuje 205, 222 
keujes 205 
keujesmaant 103 
keuke 236, 273 
keukele 83 
Keule 82 
keure 82, 194 
f keurvim 204, 273 
keus 83 
keutel 83 
keuvere 83 
kezöjfel 274 
kie.ke 21 
kielle 75, 224 
kiem 75, 237 
kientje 76, 216, 261, 264 
kiep 161, 211 
kieppehök 211 
kieppelérke 128 
kieppemist 211 
kieppenémmer 211 
kieppenhaawer 211 
kieppesoep 237 
kier 207 
kie.r 40 
kie.re 40 
kierreje 254, 274 
kiest 74, 76 
kieste 76, 271 
kiettele 76, 224 
kiettelsténtje 224 
kievvet 212 
kiew 76 
kie.ze 76, 252 
kikförs 206, 225, 231 
kikförsebloem 130 
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Kil 218 
kin 72, 214, 226 
kinnebak 258 
kip 104, 259 
kjds 91 
klaage 272 * 
klaar 218 
Klaas 42, 217 
t klaavere 150, 294 
klabbank 274 
klabbus 106, 255 
klam 56, 163 
f klamp 141 
klandiezzie 245 
klaproe:s 130 
klas 242, 265 
klébbóks 221 
klééf 130 
kléêfcharre 250 
klèèj 102 
klèèjérpel 199, 237 
klèèn 149, 196, 199, 216, 

232, 247, 265 
Klèène Stén-oove 111 
klééve 60 
klem 67, 224, 250, 268 
klémblööjer 224 
klémme 224 
f klémvoogel 212 
klep 67, 220, 235 
kléppe 221, 273 
kléppere 256 
kleppers 256 
klèrhöbk 64 
klérkaast 219 
klérmaaker 64, 219 
klérröözie 47, 64, 219 
klès 130 
klètje 66 
klets 66 
klètse 66, 226 
t kletsene er e 66, 226 
klètsköp 225, 268 
kleur 164 168, 206, 231 
kleurstof 201 
klévver 186 195, 200 
klévverenbbs 247 
klévver es 247 
klévverhbj 200 
klévverstrbj 200 
klévverzbbt 200 
klie:r 219, 266 
klie.re 74 
klierre 74 
klie:t 138, 219, 222 
klink 219, 295 
klóchje 212 
klócht 94 
klbdding 229 
kloek 211 
kloekke 78, 211 
kloe.t 229 
klófje 212 
klóft 94 
klöjve 93 
klok 273, 276 
Klèkkenakker 110 

f klokséél 273 
klomp 104, 156, 220, 

255, 258 
klómpemaaker 104 
klómpuntjes 104 
kloon 48 
kldör 136,194, 203, 212, 
Klbbs 42 
kloow 168 
klöppe 226, 231 
kloppers 199 
klöppert 90, 297 
klos 104, 174 
klóske 89 
klósse 183, 228 
Klbster 115, 266 
klötje 87 
klbtje 229 
klotse 239 
klöwter 152, 186, 194 
klöwthammer 132, 152 
Klöwtjes 109, 115 
Klumkes 105 
klungel 84 
f kluntjesschie:r 
klutse 84 
f kluu.fke 105 
kluu:vbèjtel 103 
kluu-.ve 40, 93, 103 
knaap 46 
knaawe 46, 225 
knabbe 154 
knap 263 
f knèècht 149, 150, 293 
knééje 60, 239 
f knéjndemaant 103 
knéjnt 213 
knéjpe 166 
kneuj 213 
kneukei 226 
kneuze 105 
knibbeurs 82, 220, 242 
knie 182, 227 
kniebaande 174 
kniebak 133 
kniejjes 168 
knielle 228 
knie.p 133, 220 
knij 227 
knijjes 168 
knikker 253 
knikkere 253 
knikkertéjt 253 
knikkerzak 253 
Knilles 218 
knillesroe.s 130 
knipmuts 221 
knippe 106, 221, 253 
knobbel 80 
knoebbel 80 
knoejje 151, 176, 193, 196 
knoejjer 193 
knoejkloe:t 193 
knoejlócht 176 
knoeppers 199 
knoerzel 78, 228 
knoeit 102 

knol 201 
132, knölderaap 201 

Knolle 23 
f knolle 203 
knop 252 
knöpke 87 

238 knöpschat 87, 221 
knórre 206 
knötje 87 
knup 84, 203 
knuppel 84 
knupper 202 
knut 170, 225 
knutje 84 
knutsele 84 
knuu.j 92 
knuu:p 40, 221 
knuu.pe 40 
Kóbbes 218 
koe 34, 161, 165, 172, 231 
koej 161, 172, 196 
koejjepoett 167 
koek 78 
Koekkeput 115 
koekkoek 177, 212 
koel 78 
koe:p 41, 270 
koe.pe 219, 242, 247 
koe.per 270 
koe-pèrt 179 
koeppeere 184 
koe:r 274 
koerke 78, 212 
koers 273 
koestal 118, 123 
koestaldeur 128 
koestalzólder 123 
koestront 127, 175 
koe.t 182 
koe.tele 251 
koe.telech 77, 235 
f koevvereere 229 
koffie 236, 238 
köffiebloem 100 
köffie-drinke {de) 236 
köffie-lépper 231 
köffie-pbt 238 
köffie-römme 238 
köffievos 179 
koffie-wbtter 238 
kój 49, 97 
kbj 49, 55 
köjf 162, 225 
kbjjechhèjt 164, 224 
kbjjer 51 
kbjjónges 264 
Köjk 100 
köjke 88, 211 
kdjke 88 
köjkenbruujer 211 
köjkesèkser 212 
köjp 249 
kbjst 51 
kökske 211 
kol 50, 168 
kol 50, 130, 237 
kbldöjf 212 



Kölhdf 111 
Kölkse Wéttering 113 
Kölkske 113 
kblle 237 
Koliek 20 
kölleke 88, 253 
kólleraadookeever 201 
köllesaal 47 
kölzööt 200 
kblzbbtstoppel 186 
kóm 50 
kóm 50 
kómbéjn 153, 202 
kómbienne 153 
kbmme 21, 89, 149, 238 
f kómmeschappe 33, 243 
kóndiesie 238 
kónfiettejór 274 
kónkele 251 
kónkoersepiek 144, 242 
kónnegin 34 
kónneginnefést 243 
kónneng 34 
kónnie 97 
kónsekraasie 274 
kont 103, 158, 168, 205, 228 
Kónterschèèrp 115 
kóntreleur 169 
kóntroole 48 
kontroolevereeneging 169 
kónttès 220 
kónzelènt 186, 205 
Koo 48 
Kooba 227 
koogel 250 
kbbj 164, 196, 235 
kbbje 250 
kbbjefést 210, 250 
kbbjenaart 175 
kööjere 85, 86, 228, 268 
kbbjkes 210 
kook 137, 210, 237 
kooke 184, 237 
kookent 170 
kookkuurzes 267 
kool 106,136,175,196, 213, 

216, 231, 268 
kool 121 
koolefernöws 121 
koonegin 34 
kooneng 34 
koonengschie.te 245 
koerst 47 
köösje 86 
koost 47, 236 
kööstchènger 236 
kööster 204, 273 
kööstere 273 
f köösterééj 204, 273 
kbbt 94 
kbbter 213, 284, 298 
Kbbterakker 115 
t kop 135 
kop 158, 183, 203, 205, 224, 

238, 246, 255 
köpke 
köpkusse 224 

köplööj 208 
Köppe 277 
kóppéjn 224 
kóppeleecht 152 
kdppelhowt 174 
kopper 144, 170 
kópperaasie 241 
kópperwörm 195 
kopman 168, 207, 215 
köpsiekte 165 
Kor 217 
Körmik 152 
Körpenduus 105 
korre 50, 135, 157, 195, 
Korre 50 
kórrebodw 201 
kórremèèjer 152, 202 
kórreschoep 159 
kórrezólder 122 
kort 131, 136, 144, 157, 
korte boks 223, 262 
korte kar 22, 185 
Korte Stukke 109 
körtmaake 194 
korts 164 
kdrtsaach 103 
körze 34 
korzènger 274 
Kötje 219 
Ków 217 
ków 34, 217 
köwl 88, 198, 252 
Köwlakker 110 
kows 24, 222 
köwt 227 
köwter 56, 146, 186 
kraake 141, 259 
kraakéjs 259 
f kraale 199 
kraap 104, 224 
krabbe 213, 217 
kracht 94 
kraft 94, 96 
kral 91, 106, 231, 268 
kralle 199 
kralzwart 231 
kram 104, 173 
krans 209, 273 
krant 91, 243 
kranzöwl 212 
Krap 217 
krapsèssie 99, 132, 217 
krèèchske 58 
kreedoo 274 
krèèj 212 
krèèje 211 
krèèjejöwn 130 
Krèèjevèlt 115 
krèèjevoe.t 130 
krèèlekes 130, 201 
Kréémers Kamp 115 
kréjge 144, 166, 216 
kréjgertje 254 
krejgoe 97 
krek 66 
krémme 66, 226, 229 
krémmech 207, 229 

krémmer 208, 229 
t krep 209, 238 
kreupel 181, 183 
kriebbele 224 
kriebbelech 235 
kriebbelèèchtech 224 
kriek 105 
kriek 105 
kriel 199 
kriemmel 238 
Kr ie sje 217 
Kriest 218 
kriezzes 272, 284 

201 krimpe 225 
krimper 225 
kring 243 
kringspörddach 242, 243 
krint 137 
krintemik 238, 244 
kripke 275 
Kris 217 
Krisje 217 
krèch 130 
kroe.n 183, 264, 275 
f kroe:nkar 264 
kroe.nlat 125 
kroe.s 40, 105 
kroe.s 40, 77, 105, 225 
kroet 105 
kroe.zels 22 
kröjmel 238 
kröjwaage 137 
fkröjwaagezéél 143 
krökkendil 260 
krom 104 
f krómbós 157 
f krómdorser 157 
krömke 89 
krómkónte 175 
Krómlaant 109 
Krommen èrsbil 109 
Kromme Run 112 
krbntje 120, 225 
krööje 85, 130 
króöjer 124 
kröom 42 
kroon 135 
krbbne 212 
krbbnezómmer 212 
kroop 48 
kroot 22 
krop 228 
kröps 164 

kröske 104, 183, 221 
krot 207 
krötjes 207 
kröwn 156, 225 
kröws 103, 168, 194, 203 

247, 272 
kröwseng 205 
Kröwstuk (et) 107 
krówswéch 274 
kröwswdrtele 130 
kröwt 250 
kröwtnaagels 130 
kröwzandie.vie 129 
kröwzbaant 203 

322 



kröwzdaach 129, 196, 276 
kruk 83, 129, 198 
krukhöws 129 
krukke 257 
krul 83, 225 
krulle 171, 225 
kruussefiks 275 
kujke 88 -
kulle 82, 84, 234, 261 
kultefaater 145 
kunne 83, 103, 146, 162, 
165, 231, 252 
f kunneng 34, 245, 248 
kunnengske 207 
kunnoe 97 
kunsje 233 
kunstmist 185 
kunstmistsèèjer 194 
kunstmistströöjer 194 
kunstmoedder 211, 212 
kuntje 261 
Kupsel 114 
kurk 84 
kurzes 81, 243 
kusse 258 
kuukske 81 
kuu.re 80 
kuurre 80 
kuurzes 81, 243 
kuus 161 
kuuske 81 
kuw 97 
kwaam 47 
kwaampe 233 
kwaat 260 
kwak 136, 249 
kwalletéjt 242 
kwartel 212 
kwartje 136 
kwartmut 134 
kwèbbele 94, 226 
kwéék 235 
kwééke 32, 94, 213, 226 
kween 166 
kwèkske 137 
kwèllek 136 
kwèps 66, 228 
kwik 194 
kwikke 135 
kwikstart 213 
kwikriem 143 
kwööj 199 
kwbbl 229, 268 
kwööt 94 
laabes 229 
laach 47 
laake 45, 22, 223 
laam 45, 213 
laame 213 
laant 109, 185, 271 
laast 46, 128, 204, 268 
laastlégger 204 
labbbn 130 
labbbnne 237 
labretoorejem 186 

lache 226 
ladder 222 
laf 237 
larhlul 229 
lamoennen Hof 111 
lamp 212 
lampepoetsers 100 
lampetkan 227 
lampetkom 227 
lamstrbbl 53 
lamzak 229 
lanbdwhöwshèwtschool 236, 

241, 267 
lanbdwkuurzes 167, 267 
lanböwschool 241, 267 
Landeleke röwters 144 
lang 131, 137, 144, 234 
Langakker 110 
Langakker (et) 107 
Lang Méér 110 
Lang Stukke 109 
lang boks (de) 262 
Langdél 113, 115 
f langdorser 157 
lang kar 177 
langs 194 
Langvoor 115 
langzbbt 200 
flank 94 
Lans 9 
lantèr 97 
Lantpórtstrbbt 115 
lap 95, 231 
lappe 104 
Lart 217 
lat 128 
léch 55, 104, 161, 169, 211 
Léchje 109 
léchnést 211 
léchstam 106 
lécht 91, 193 
leech 71, 172 
lééftéjt 275 
léégere 202 
lèèj 231 
lééje 184, 206, 258, 268 
lèèjendékker 246 
lééjer 165 
f lèèjerech 237 
lèèjke 60 
lèènde 168, 228 
lèèndebloe.t 164 
leepel 132, 237 
léér 104, 143, 186, 238 
léést 206, 232 
lééste 172, 181, 234 
lééve 136, 164, 224 
lééver 60, 228 
leevere 172, 184, 197, 211, 

242 
leewiekke 211 
lééze 60, 183, 265, 269, 274 
légge 67, 183, 194, 211, 212 
léggent 211 
legger 182 
léjf 164, 168, 181, 224, 266 
léjk 271 

léjke 69, 265 
Léjme 115 
léjnde 68, 69, 93, 183, 246 
léjndehaawers 149 
léjndenbdm 105 
léjnóllie 224 
léjnt 96, 143 
léjnzöbt 200 
léjst 121 
léjste 169 
léjster 213 
lèkéjment 176 
lekke 66, 262 
lekker 199, 236, 256 
lèktries 91 
léllek 226, 234, 263 
léllekechhèjt 235 
lèmke 64 
Lémzinge 109 
Léndringe 109 
lénge 67 
lengte 67, 104, 118 
lèntje 251 
lép 235 
lèpke 226 
lépkeuje 207 
léppe 207 
lérke 258 
lés 265 
letéjn 274 
letéjns 274 
lètje 64, 202, 260 
Letbjje 21 
letter 253 
leuge 82 
leunstoel 122 
li 286 
lichaam 266 
licht 143,181,196, 208, 269, 

297 
liddekant 123 
lie.f 74, 235 
liefhébberééj 250 
lie.ge 39, 74, 226 
lie.ge 39, 40 
lie.ger 227 
Ue.kestrung 130 
lie:m 122, 124, 127, 158 
lie:ne 40 
lie.p 39, 235 
lie:r 40, 123, 209 
lie:raar 266 
lie:re 40, 256, 265 
Lies 217 
lies 99, 168, 217, 228 
lieshénneke 212 
lietter 134 
lievde 266 
Lievröw 277 
lievve 260 
lievvermènnekes 130 
Lie.zejes 91, 276 
Lie.zejeswbtter 276 
ligdbak 250 
ligge 127, 187, 193, 196, 228 
ligget 286 
Lij 218 
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lijje 242 
Lijjoo 217 
lijwbtter 182 
links 143, 159 
lint 220, 258 
linter 220 
lip 72, 225 
Lit 23 
Ut 242 
littenie 271 
W89 
löbbe 207 
lobbes 80 
lócht 176, 181, 196, 231, 297 
hebbes 80, 183 
Loe.n 20 
loe.n 41 
loe:ndörser 157 
loe.nmèèjer 202 
loe.nspöwter 201 
loe.nsproejjer 201 
loe.p 41 
loe.pe 142, 163, 168, 181 

228, 271, 298 
loe:pende réékening 242 
loe.pes 96 
Loer des 276 
Loerdeswötter 276 
loerde 79, 239 
loeit 201 
loe.ter 77, 136, 285 
lof 198, 274 
löfke 89 
lögget 94 
löjjer 36 
löjk 87 
f löjkse roe:j 199 
löjwaage 132 
lókkemetief 91 
lomp 230 
lónge 228 
löóch 125, 178, 205 
lööchske 85 
lööj 43, 86, 122, 232, 235 
lobje 143, 177, 250, 273 
lööje 86 
lööjer 36, 177 
Iddm 43 
Loon 112 
Ibbn 44 
loot 44, 51, 205 
lootarsenaat 201 
loote 48 
flbbte 163 
Ibbte 125,164,184,202,229, 

260, 268, 284 
lóów 45, 250 
loozie 221, 284 
löps 87, 214, 298 
lós 49 
Ibsse 50 
losse 50, 128, 178 
Ldswal 19 
löt 50 
Ibt 50, 52 
löw 90, 214 
Idwman 215 

löws 214, 231 
löwstere 226, 238 
löwsters 114 
Löwwe 90 
Löwwerek 217 
löwwerek 90, 212 
Löwzbroèk 113 
lózzie 91, 221, 284 
lubbe 166 
lucht 146 
luchte 84 
luchtkaamer 238 
lukke 84 
lul 84, 168, 229 
lulbóks 228 
lulkónt 228 
Mie 85, 226, 228 
lummel 85 
luns 142 
lunsroom 262 
lus 85, 210 
lusse 83, 97, 236 
lutske 136 
Luttelvèlt 115 
luuks 179 
luussefér 122, 246 
luusseférre 246 
luusseférs 246 
Luu:t 114 

maach 36, 228 
f maacht 228 
maager 45, 205, 228 
maake 103, 151, 157, 172, 

184, 189, 203, 209, 231, 
233, 271, 272 

maandemaaker 103 
maans 166 
maant 20, 103, 135 
Maarie 218 
maast 46 
maastwörp 163 
maat 47 
maawe 46, 213 
mach 36 
Machere 23 
maggerienne 238 
mals 175, 195, 205, 231 
mamma 216 
Man 9 
man 215, 239, 265 
mangel 173, 197, 223 
mangelköwl 128, 197 
mangelmesien 133 
mangelmeule 133 
mangelplant 197 
mangelwörtel 197 
mankeere 71 
mansfölk 171 
mansklómpe 104 
mansmbbt 104 
mantel 220, 222 
mantelpèkske 220 
mar 103 
f mark 32, 253 
Markes 129, 196, 232 
marrenas 223 

mars 229, 255 
marse 255 
massa 181 
ft mathödk 156 
me 220 
Mechuut 21, 276 
medallie 276 
medam 140, 293 
medèl 91 
medèrn 122 
mee 70 
Méége 21 
meegbbn 247 
Mèèj 232 
mèèj 58, 129, 196, 264 
mèèjdórser 153, 202 
mèèje 176, 181, 202, 203 
mèèj er 176 
mèèjmesien 152, 176 
mèèjzuuntje 130 
méél 172, 208 
méélzak 233 
mèène 59, 234 
mèènes 252 
Méér 110 
mèèrch 90, 228 
Méére 112 
méérel 212 
mèèrge 136, 176, 258, 273 
mééte 134 
meeter 135 
meevrooge 247 
mèèwe 46, 213 
f megister 31 
méjn 69, 248, 271 
mejónneke 221 
mèjs 194, 211 
méjt 128, 178 
mèjt 216, 262, 267 
méjte 204 
mekeere 229 
mèklek 64 
meköör 44 
melk 169 
mèlkdieplooma 172 
mèlke 169, 171 
melkemmer 169, 171 
mélkepap 237 
melker 169 
mèlkestéjt 169 
mèlkkuurzes 171 
mèlkléjste 169 
mèlkstoel 171 
mèlkwaage 137, 169 
mèm 156, 206 
men 233 
f meneezje 90, 157 
ménge 67 
menie:r 217 
mènje 96 
mènneke 64, 260 
f mèntech = steevech 
mér 137, 162 
meraakel 47 
Merééjelaant 109 
Meriennes 218 
merij 222 324 



merk 284 
mèrke 64 
Mérkes 112 
mérköl 212 
merrie 179 
merrie volle 179 
Mérsteech 113 
Mèrt 19, 64, 115 
f mèrt 229 
mèrt 66, 196, 207, 240 
mèrte 164, 180, 208 
mèrtfèrrech 206 
més 133, 154, 202, 237 
messchien 75 
meschiens 96 
mesien 133, 202 
mesientje 121, 133 
mesjèster 223 
méske 216 
mèskesschool 265 
méssenbalk 202 
f mésseschèèj 140 
mest e 166, 208 
mester 217, 265, 275 
méstfèèrke 208 
méstkalf 166 
mèt 209, 202 
f metérrie 165, 184, 224 
mètje 262 
metrès 265 
metselaar 127 
mètsele 127 
Mètte Kamp 115 
metworst 209 
meubels 122 
meuge 82, 129 
meule 133, 172, 208 
Meulenbèrch 208 
f meulerie:p 
mezeer 249 
meziek 91 
mi 109 
middach 236 
middachkööst 176 
middag-ééte 236 
middelde) 137, 234 
middechlööje 273 
f middelséjn 164 
middelvoor 189, 190 
middeséjn 226 
Midding 107, 110 
Mien 218 
Miennes 218 
mie.r 40, 150, 207, 208 
mie.r 74, 130 
mie.re 74 
mierre 74 
Miet 218 
mie: ter 217, 274 
mietter 76, 182, 224 
mik 156, 238, 250, 252 
Milsham 112 
milt 130, 228 
miltfuu.r 165 
miltköwle 168, 181 
Milwèrt 100 
min 229 

minder 72, 150, 184, 207 
mins 215, 216, 235, 268 
minsewèèrk 215 
Mis 266, 269, 274 
mispel 105 
missaal 274 
misse 128 
misselek 264 
missie 128, 185 
mist 231 
miste 175, 185 
misthook 132 
mistinlégger 185 
mistkar 185 
mistspbbn 132 
mizbak 73 
mizdiender 93 
mizdienner 273 
móbbelezaasie 90 
mödde 54, 220 
modder 99, 156 
moedder 77, 216, 275, 298 
moedder-ooverste 266 
moe.j 52, 168, 181 
moejjer 213 
moejjerbésje 213 
moejte 233 
moekke = moedder 
moei 78, 167, 175, 183, 226, 

231 
moelfie.p 226 
moelvèèchte 226, 251 
f moen 216 
moe.r 77 
moe.re 76 
moermans 79 
moerre 76 
moes 130 
moesse 97 
Moesstèmpels 23 
moet 35, 216 
moe.t 35, 78 
moette 79 
moettoe 97 
moew 97 
móf 55, 220 
mbj 53, 55, 235 
mbjjechhèjt 52 
mójjek 105 
mójjeke 105 
mok 161 
mok 182 
mol 37, 50, 130, 231, 250 
mbl 37, 50 
mölder 172, 208, 242 
mölderpan 126 
mölderskar 233 
fmölk 169 
mblkalf 165 
f mölkezöjp 169, 177 
mölleke 89 
möllevèl 223 
mölslbbj 130 
mbn 298 
mónnepoolie 90, 271 
monniekka 91 
mónstere 161 

mbnstónt 269 
monstrans 274 
mbnt 54, 184 
Mbnt 42, 91, 96, 218 
mónt 165, 225 
monteur 10 
móntfiejjat 56, 226 
mbntje 49 
mooch 48 
mbbj 43, 210, 231 
f mööj 216 
mbbl 163, 166 
mbble 208 
mbbn 44, 127 
moöne 44, 180 
Mbbnes 42, 218 
mbbneschéjn 258 
moor 209, 238 
moore 162 
moort 48 
Mbbs 19, 44, 99, 101 
moot 44, 104, 134, 232, 247 
mooter 157 
mbbtstökske 104 
moöw 45, 222 
mbbze 45, 223 
mop 127 
möppere 230 
f mörcht 90, 96, 228 
mörkiet 194 
mörkiette 194 
mórköp 179 
mos 232, 261 
Mbskant 21 
Mbskants 200 
möske 88 
möskes 238 
f mösterdbal 200 
möstert 200 
mdstertsbbt 200 
mötje 89 
mbtje 135 
möttech 229 
möw 90, 212 
mdwke 182 
möws 210, 213 
mowschat 51 
mowt 56 
möwzegarst 130, 195 
mówzek 296 
Möwzenbèrch 115 
möwzewèjt 195 
Mbz-akker 110 
Mbzdéjk 100 
mbzzele 224 
Mrie 218 
much 85 
muf 85, 239 
Muffels 115 
mufke 84 
mugge 82, 175 
mul 85 
mundech 267 
munje 22, 96 
Munnekekamp 115 
Munnekeméér 110 
Munneke Méér 112 325 



munt 253 
mus 21, 83, 212 
mut 134 
muts 220 
muu 81 
muuj 231 
muulloo 266 
muu.r 126 
muurbloem 130 
muu.re 80, 99, 249 
muurplbbt 124 
muurre 80 

f naagel 228 
naagel 226 
naakent 45, 94 
naam 45, 47 
naast 33 
Naat 46 
Naates 91, 276 
naavel 22$ 
naaw 53, 149, 238 
naawe 233, 238 
Nak 195 
naks 96 
nat 135, 176, 180, 196, 231, 

232 
nawweleks 136 
nééf 60, 216 
neege 70, 254 
neeger 71 
nééj 276 
nèèje 182, 223, 226 
nèèjkuurzes 267 
neeme 70, 226 
f nèèrf 224 
neet 70 
neeve 33 
nééve 33, 60, 273 
Néjjöör 275 
Néjjöörskaart 275 
Nejjdórskartje 275 
néjlón 222 
néjschierrech 225 
f nèjsel 158 
nèjster 223 
néjt 63, 69, 96, 266 
nèk 168, 183, 227 
néptang 132 
nér 55, 68 
nérges 136 
Nérlangel 20 
nérnte 136 
nésje 196 
nest 206, 271 
nét 63, 250 
nèt 63, 234 
netaares 47, 90, 244, 270 
neteere 71 
netjes 193, 263 
netuulle 90 
netuu.rkunde 265 
netuurlek 185 
neuke 83 
neus 104, 142, 226 
neuschaater 183 
neuschat 168, 226 

neuzbnsmijjeng 142 
nevie.n 41 
nevies 266 
neviessejaat 266 
nicht 72, 216 
nie: 40, 136, 283 
nie 23 
Niek 217 
niekketienne 201 
Niekkoo 217 
niemmes 177, 216 
niemmeste 216 
nie.r 228 
nie. ze 76 
Niftrik 20 
niggende 164 
niggentienhóndert 216 
niks 73 
Nimweege 19 
nippech 73, 235 
mtteldoek 221 
nö 52 
noch 163, 203 
noe:j 41, 86, 235 
noemme 78 
noemmer 78, 80 
noest 79 
noe.t 41, 52 
nbjt 55 
nok 126, 154 
Nol 218 
nblt 124, 223 
nómmer 80 
nón 265 
nöd 52 
nooga 48 
nbbj 43 
nookéjnt 216 
Noorde 48 
nbbt 44, 223 
noot 105, 256 
nootenbdm 105 
f nbslach 201 
nbst 33 
nbtréjp 52 
növvenaant 46 
nów 50, 56, 234, 261 
nuchter 166 
nuk 85 
nul 85 
nut 83 
nuttech 213 
nuumt 80 
f nuuzzek 81, 222 
f nuzzek 81, 222 
óbbéjne 203 
óbbiejje 247 
óbbööwe 187, 189, 191 
óbbrénge 265 
óbböt 271 
dchtentfoejjer 211 
oe 61, 79, 236 
oe.ch 127, 135, 168, 183, 

221, 225, 247, 255 
oe:m 216 
oe.r 39, 168, 205, 226 

oe.stoe 77, 94 
oew 197 
oewwè 94 
df 23 
öfferblök 275 
bjje 23 
bjjégges 233 
bjjem 54, 184, 226 
bjt 55, 136 
öjver 212 
ök 55, 227 
ökst 157, 176, 201 
ókste 201 
ölger 90, 98, 273 
blleng 106, 136, 196, 232 

252 
óllie 50, 121, 201 
bllie 50 
óllie-fant 214 
ólliehaart 121 
óiiiefcamp 113 
óllie-nótjes 257 
f óllieslaager 200 
f blschie.r 250 
blsfèl 158 
blsföjk 250 
blskörf 250 
fblsrie.p 250 
dm 49, 55 
ömke 87 
omtrent 136 
ömzégger 52 
on 21, 128, 137, 162 
onbeschoft 230 
bnbestélle 271 
ónbehuutst 230 
bnbraane 239 
ónder 164, 169, 172, 227, 

231, 260, 270 
f ónderbak 140 
ónderbóks 219 
ónderdehaant 226 
ónderdinge 219 
ónderénmaake 239 
óndergrónde 187 
ónderhaawe 273 
f onderlegger 158 
óndermuts 221 
f ónderoove 239 
onderrok 222 
ónderwéjzer 265 
ónderzuu.ke 186 
óndie.p 149, 168, 186, 205 
óndie.r 214 
ondoen 144 
bndrèèje 173 
ónduggent 235 
ón-ééve 253 
bn-én 232 
ónérlek 252 
óng {den) 110 
óngediert 91, 214 
óngerakt 207 
bngesloote 242 
óngezónt 122 
óngléks 207 
óngluu.f 272 
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bngbön 49 
bnhaawe 166, 169, 208 
ónklöör 206, 235 
ónlaant 101 
bnlégge 246 
bnlbbje 186 
bnmééte 219 
bnmèlke 169 
ónmuggelek 82 
ónmundech 267 
bnneeme 167, 202, 271 
bnneemer 271 
ónnbddech 49 
ónnoe:zel 275 
onnut 235 
ónrèns 251 
bnricht 237 
óns 274 
bnslach 189 
bnsléjpe 217 
bnslbbn 102, 189 
bnstééker 246 
bnstooke 246 
óntaart 230 
óntfange 208 
ónthaawe 265 
ónthupt 82, 181 
f ónthuu.gde 271 
f ónthuu:ge 270, 271 
bntie.kene 263 
f bntbbleng 44, 226 
óntrie.ve 76 
ontsmette 194 
óntwikkelingskuurzes 243 
bnvdöre 178 
onweer 197, 231 
ónzevaader 268, 269 
oober 48 
bbjer 43 
ööjer 163, 164, 168, 184, 

206, 231 
ööjer e 163 
oojevaar 212 
bol 250 
ooma 216 
oömels 121, 239 
bon 261 
oopa 216 
oope 48, 165 
oor 43 
öbre 196 
öörech 97, 235, 251, 264 
öörechhèjt 179, 206, 236 
bos 248 
oober 122, 128, 239 
ödvent 43, 273 
ööventkuurzes 243 
oover 144, 233, 298 
ooveral 220 
oovergeeve 226, 264 
oovergbbn 265 
f ooverhange 121, 237 
ooverhoe:p 104 
ooverhöwze 264 
ooverhuw.re 265 
ooverjas 220 
Ooverlangel 20 

ooverlbbt 100 
Oovermbsse 271 
Oovermbsses 21 
f ooveschéél 239 
öèw 43, 45 
óp 109, 136, 147, 189, 230 
ópcheeve 158, 252 
ópchbjje 252 
ópfange 184 
ópfatte {ze) 181 
ópfoejjere 197 
ópfökke 211 
opfrééte 206 
óphaawe 171, 220, 270 
óphbble 236, 248 
ópie:nzétte 197 
ópkaamer 120 
öpke 259 
óplèèjeng 266 
óplégge 252 
oplegger 124 
ópléppe 207 
ópmaake 102, 180, 231 
ópneeme 161 
opper 177 
ópraake 175 
ópraape 159 
ópröjme 160 
ópröökele 121 
ópschéppe 236 
ópschie.te 235 
ópségge 265 
ópsétte 121, 203, 208, 237 
ópslbbn 140 
ópstééke 149 
ópstééker 177 
ópstbbn 195 
ópstréjke 194 
óptöjge 143 
ópwéch 99 
ópwèjje 180 
order 214 
orgel 90, 98, 273 
orgelist 273 
örgenezaasie 241 
orgenezeere 242 
órlöch 255 
örlöchje 251 
örre 39, 49, 183 
t örte 237 
f örtemaaker 236 
os 19, 50 
bs 50 
össendónk 114 
bsterèènt 114 
otter 213 
ötterdéjk 101 
ötwéch 99 
öw 90 
öwdbööwe 189 
öwdbrééke 177 
öwdbruujje 211 
öwddèèle 274 
öwdoen 103, 198, 233 
öwdröppe 223 
öwl 212 
öwlegat 126 

öwt 156 
öwtchetélt 163 
öwtégge 194 
öwtflie.ge 213 
öwtfoe.reng 241, 243 
öwtfrie.ze 187 
öwthaawe 172 
öwthalle 166 
öwthange 214, 272 
öwthébbe 172, 197, 238 
öwtheule 83, 104 
öwthoole 47 
öwthbble 203, 245, 249, 297 
f öwthörke 226 
öwthuu:re 226 
öwtkalve 164 
öwtkömme 195, 247 
öwtlèèje 162 
öwtleutere 142 
öwtlbbte 263 
öwtmèlke 171 
öwtmöddere 175 
öwtoo 240 
öwtraake {er) 161 
öwtscharre 132 
öwtschéjte 177, 223 
öwtschie.te 102 
öwtschööre 173 
öwtschudde 237 
öwtsétte 234 
öwtslie.pe 261 
öwtspanne 144 
öwtstooke 239 
öwtsuu.ke 199 
öwtswie.re 179 
öwtwissele 167 
öwwegduu.rent 270 
paachte 204, 250, 271 
Paapekamp 113 
paapetoe.te 106 
paar 42, 206, 263 268 
paare 46 
Paas 112 
paas 171, 250 
paase 38, 43, 223, 248 
Paase 38 
paddekröwt 130 
pak 220, 240 
pakhöws 172, 242 
pakke 178, 211. 226, 233 
palm 275 
f palm 135 
palmstééke 275 
Palmzóndach 275 
pan 126, 237 
pandoe.re 247 
panlat 125 
pannelèkker = dikkop ? 
Pannesteel 109 
pap 177, 237 
pappa 216 
pappöt 132 
par 55 
parrepluu 128, 221 
parretiejjón 201 
Passiezóndach 275 
pasterééj 273 327 



pasterie 273 
pat 99, 154 
patrenaat 243 
f pazzenakkerstrung 130 
peekei 210, 237 
pééper 60 
pééperkoek 238 
pééperwörtel 130, 225 
péêr 105, 127, 231 
péérdech 179, 184 
péérdefóns 160 
péérdemónstereng 182 
péérdemöpke 259 
péérdeschatteng 160 
péérdespul 214 
péére 62, 182, 226 
péért 178 
pees 71, 228, 249 
peeske 253 
pèèt 22 
peezerik 168, 229, 257 
péjl 244 
péjn 224 
péjp 182, 220, 246 
péjpesteel 165 
pèk 156, 184 
pèkske 246 
pèlderien 222 
peliessie 90 
pèlker 127 
pènneke 65, 260 
pènneng 136 
pens 168 
pepie.r 186 
pépke 63 
pèpke 63 
f pèrkesjón 250 
pèrntenènte 225 
pèrmeteere 71 
pérke 63 
pers 157, 278 
perse 66, 163 
pèrt 34, 144, 178, 182, 202, 

251 
pèrtje 251 
pèrtrééje 144 
pèrtsèjk 184 
pèrtsémmer 171 
Pèrtskamp 115 
pèrtsminse 179 
pèrtsrömme 184, 224 
pèrtstaant 180 
pèrtstal 118 
pesjónkele 275 
pest 63 
pest 63, 92 
pestoe:r 217, 273 
pestdrke 251 
pestórs 52 
Pestörskamp 113 
pestdrskrans 273 
pestorsmèjt 273 
pèt 63, 220, 221, 276 
Pét 63, 218 
f petiens 220 
petöözie 177, 210, 237 
petréjs 212, 298 

petroe:n 41 
péttertunnekes 130 
Fèttezóndach 276 
peule 197 
peuter 36, 102, 229 
piek 249 
piekke 248 
piekker 248 
Pie:l (de) 25, 40 
pieüe 40, 245, 265, 283 
pielloo 223 
pienneut 83 
piepper 199, 215, 237 
pie.r 74, 232 
pierrech 105 
pierrek 105 
pierremènneke 105, 216 
pies 76 
Piet 218, 76 
pleiter 217, 274 
pieitbm 217 
Pietta 218 
pie.ttante 217 
pikdrööt 182 
pikhoök 21, 155, 203 
pikke 261 
pikker 259 
pikkerdr bot 173 
pil 226 
pin 124, 171, 194 
pinhowt 104, 106 
Pinkstere 276 
pinneselienne 73 
pis 228 
pispötje 130 
pisse 24, 228 
pit 135, 137, 197 
pitje 197 
pitte 194 
pittemesientje 133 
pladdak 126 
plak 203 
plakke 202, 235 
plaks 57 
plank 103, 237 
planke 122 
plant 213 
plat 137, 196 
platsuu.te 105 
platteböws 121 
plèchtech 221 
plee 71, 120 
plèèjsterke 137, 197 
t plèès 58, 239, 296 
plèèske 184, 296 
plek 268 
plekke 268 
plevöws 122 
plezierrech 231 
plicht 72 
Plie.r 217 
plie.r 91 
pliessie 91 
Plij 71 
plint 122, 127 
ploech 144, 271 
ploechléjnt 143, 149 

ploechról 147 
t ploechslöt 147 
ploechsteuker 149 
plöj 221 
plöjmuts 221 
plódch 45 
pldoge 43 
ploot 44 
plbbte 168, 245 
plots 54 
plukfèt 209 
plukke 105 
plukkörf 103 
pluklie.r 105 
pluu.ch 81, 144 
pluuchske 80 
pluu.t 133 
pöddéksele 127 
poejjer 77, 226 
poejjere 199 
poel 100 
poellekes 78 
poellie-èèj 211, 239 
poelliejje 211, 239 
poep 78, 263 
poeppe 228 
poerke 79, 207 
poes 213 
poeske 213 
poest 103 
poet 179 
poe:t 167, 228 
poe: te 181 
poet je 179 
póf 210 

poffer 221, 240, 275 
pófferlint 221 
póffermuts 221, 240 
pókke 229 
pol 106, 237 
Pol-akkers 114 
polder 102 
pölderhaaver 203 
polka 241 
pölleke 88 
pols 227 
t pölsmóffe 220 
pomp 120, 227 
pómpe 172 
pómpeblbbjer 100 
pont 298 
poo 48 
pook 121 
pbbl 162, 173 
poole 197, 237 
pbbleng 250 
pöön 130, 152, 194 
pöönéch 152, 193 
poor 42 
Pbbse 44, 276 
poosje 86 
pödst 47 
poote 194 
pbbter 266 
pootérpel 197 
pooters 199 
pooterseef 199 
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pop 55, 126 
póppestrónt 222 
por 124 
f pbrse 56, 163 
port 233 
pbrtefultie 220 
pörtemenij 242 
f pdrzböwt 121, 223 
pösfuurkes 276 
pbslillie 130, 276 
pösseegel 268 
Pbssbtterdach 276 
pot 55, 209, 237 
pötfertéére 245 
potje 55, 87, 253 
potje 228 
pötleepel 236 
pdtloe.t 217 
f potmik 239 
pbtrendster 268, 274 
pötrendsterkral 268 
pot stal 211 
Pbttersköwle 115 
pbttervörse 105 
pów 48 
pdws 272 
pówwezie 243 
Pbzdach 196 
Póz-èèj 51 
pbzèèjer 276 
praam 45 
praktéjk 267 
pratte 195, 236, 297 
prééj 130 
preek 235 
preeke 226, 269 
preemiebie.r 207 
prefaasie 274 
prefèsser 266 
prefèssie 266 
préjs 242, 271 
préjschie.te 245 
presèsferbbbl 47 
presèssie 277 
f presónsie 230 
priejjör 266 
priester 266 
priesterfést 266 
priesterstuuddènt 266 
priesterwééjeng 266 
prikke 72, 284 
prikstoel 263, 274 
prinske 207 
prochejaan 273 
prochie 91, 243, 272 
pröjm 246 
pröjme 105 
pröjmer 246 
pröjmtebak 246 
prónke 235, 253 
pront 263 
prooper 48, 172, 238, 263 
prbbt 51, 230 
prbbte 226, 233, 244 
prooza 243 
prop 106 
Prdpskamp 113 

f prbst 122, 268 
pröt 89 
prbls 52, 226 
prbtsaam 226, 230 
protsmaaker 51, 226 
prbttestans 272 
próttestant 272 
Pröws 88 
prulleke = kientje 
prut 85, 235 
prutse 85 
pruttele 85 
pruu.ve 81, 226, 244 
pulleng 147 
f punder 134 
punt 234, 252, 265 
pupke 55, 84 
purper 85 
put 120, 227 
putter 36, 82, 213 
puupke 260 
Puuzzenat 152 

raadejoo 243, 278 
raaj {rat) 139 
f raak 225 
raake 45, 182, 250 
raape 211 
ram 213 
rammelaar 213 
ramsköp 147 
rap 182 
ras 195 
rasseléjst 195 
rat 142, 213 
ratmaaker 141 
rebèèrber 237 
rèchs 159 
réchter 63 
rèècht 59, 149, 181, 193, 225 
reegel 70, 264, 266 
réégen 137, 196 
réégene 176, 196, 231 
rééj 61, 268 
Rèèjakker 110 
rééjdanse 241 
rééjdansklup 241 
rééje 185, 211, 259 
rèèje 107, 201 
rèèjfele 60 
rèèjke 59 
rééjvereenegeng 144, 242 
Réék 25 
réékene 265 
réékening 242 
f reepel 200 
reet 70, 228 
reezekoo 164, 272 
regeereng 284 
registerkoe 161 
rejaal 230 
réjf 132, 177 
rèjfele 222 
réjge 64, 223 
rèjger 212, 231 
Rèjn 63, 258 
Réjnders Kamp 113 

réjk 69 
réjp 105, 205 
réjs 103, 232 
réjstepap 237 
Réjt 115 
réjve 132 
réjze 159 
rèjze 241 
rék 177, 239 
Rékheuvel {de) 107 
rèlle 226 
rém 67 
rémkétteng 143 
rémme 293 
rèmmelder 65, 213 
réng 130, 237 
rénge 237 
f rénnaasels 220 
rèns 251 
rente 242 
réntezeegel 268 
Rèntje 63 
report 265 
resèpsie 264 
rètje 147 
rèts 235 
rètse 66, 228, 298 
revdtte 254 
reuj 214 
reuk 226 
reus 82 
reuzel 209 
ribbe 181 
ribbelenblat 130, 228 
richt 232 
Richters Kamp 115 
riddeneere 73, 226 
Riek 218 
Riennes 218 
riggestreere 71 
riek 131 
riels 75 
riem 75, 104, 231 
rie:p 39, 137, 144, 256, 264 
rie.p 39 
rieipe 39, 162, 229, 256 
rieps 75 
riester 146, 186 
rie.t 122, 125 
rie.te 122 
riezzekoo 272 
rijjegeerder 165 
rik 247 
rikke 247 
rikkemendeere 73 
rikker 247 
t rikkereere 249 
riklemeere 73, 90 
t rikrbbje 226 
rikzdblder 268 
rillekwie 275 
rimmetiek 229, 268 
ring 72, 162 
ringe 207 
Ringelenbörch 112 
ringelwörm 224 
ringnaagel 207 



ringtang 207 
rip 181 
ripke 39 
ripsakke 39, 162, 229 
ris 159 
rits 130, 213, 298 
f rizzeneere 73, 226 
rizzestènt 195 
röch 186, 195 
rdchsèèjer 180 
röchske 89 
rdgbloem 195 
roebdöfke 212 
roe} 77, 128, 136 
roe.j 130, 160, 266 
roe.jbónt 160, 298 
roejje 103, 198 
roejke 138 
f roe.j kéjne 199 
roe.j möws 199 
Roe.j Nónne 266 
f roe.jwidbloem 199 
roe.ke 93, 246 
roe.k 123, 183, 210, 246 
Roellevömmedérkes 216 
roemme 78, 81 
roemmele 79 
roep 78, 263 
roeppe 78, 212, 226, 271 
roeppeng 266 
roe.r 246 
Roermónt 241 
roe.s 164, 225, 244 
roest 79, 196 
roestech 170 
Roest er t 113 
roe:t 40, 106 
roe.t 40, 78, 123 
roe.te 77 
roe.zech 164 
roggemeel 127 
röggeméélepap 237 
röggestrbj 126 
rbg-bbr 196 
röjke 88, 226 
röjm 154, 181 
röjme 176, 204 
rbjsech 52 
rok 95, 222 
róksel 87, 210, 246 
rölle 246, 252, 263 
römboe.r 140, 169 
römfebriek 169 
römke 89 
römkes 90, 169 
romme 36, 163, 169, 172, 

184, 225, 263 
rómmele 79, 201 
rommelpot 301 
römmepap 237 
rómmelkröwt 210 
rommelpot 258 
römpót 238 
Röms 272 
römschépper 169 
römtööjt 169 
róndummer 238 

rong 139 
róngoe.ge 139 
f ronsel 157 
rónt 127, 168, 203 
róntchbbn 160, 274 
róntkbmme 273 
róntstbbn 181 
róntrééjers 259 
roodborsje 213 
rööj 22, 211 
rbbje 43, 252 
rööje 211, 256 
rook 48 
rbbkele 239 
röökeléjzer 121, 239 
room 37, 120, 122 
röbme 36, 184 
Roome 272, 276 
f rööpkoek 201 
rööpóllie 201 
root 37, 44 
rbbtel 273, 276 
rbbtele 276 
rdöw 45, 175, 193, 214, 269, 

271 
rödwpóffer 221 
rdówrèntje 227 
rbbze 45 
röskaam 178 
röskaame 178 
f rdsmeule 134, 172, 178 
f rössak 140 
rosse 178, 226 
rössel 90, 98, 121 
Rot 115 
rot 34, 50, 105, 199 
rot 34, 50, 55 
rotfèt 136 
rbtfónk 52, 229 
rotje 88 
rbtsel 51 
rötstrbbl 183 
rotte 197 
Rotte {de) 107 
f rów-éérde 100 
röwle 251 
f röwleböwter 208 
rówlverkaaveleng 107 
równ 179 
röwt 88 
röwters 242 
röwtes 247 
röwwechhèjt 175 
Röwwestèjn 19, 23, 96, 243 
Röwwestèjns 20 
t rözdoek 178 
rbzzekrans 268, 276 
Rbzzekranssóndach 277 
ruch 22, 143, 154, 181, 228 
ruggegrbbt 228 
ruggestrang 228 
rujk 22 
rujwèène 164 
rukke 84 
rul 231 
Ruiling 109 
runderhorzelzalf 160 

runsfèt 160 
runsflèjs 160 
Runslaant 109 
Runstrbbt 112 
rups 85 , 
ruste 84 
f Rut 218 
ruu.ke 40, 93, 210, 246 
ruuikflèjs 238 
ruumt 81 
ruupt 80 
ruu.re 81, 210 
f ruut 80, 174, 209 
ruw.ske 221 
ruuzzie 252 
ruzzachtech 82 
ruzzenuutje 268 
saame 262 
sabbele 226 
sabbeteere 71 
Sakremènt 274 
sakrestééj 274 
sakrestie 274 
Saks 145 
salpie:ter 41 
samba 241 
sanktes 274 
sap 256 
schaaf 118 
Schaage 115 
schaake 45 
schaal 43, 237 
f schaans 103 
schaant 46, 91 
schaavbank 173 
Schaat 115 
schabbelie.r 276 
Schajjek 23 
Schalkenhöf 111 
schalleke 49 
scharmesien 132 
scharre 132, 178 
schars 54, 207 
schats 54, 258 
schatte 135, 160 
schatter 160 
schèèj 132, 139, 146, 152, 

180, 225 
schèèje 172, 208 
schèèjkèèj 108 
f schéél 172, 263 
schéél 61, 225 
scheemerlamp 122 
schèène 97, 170 
scheep 70 
f schéépel 134 
t schéépels 135 
schéérapperaat 262 
scheere 231, 262 
schèèrf 58 
schéérkwaast 262 
schéérméskes 262 
schèèrp 165, 183, 231, 250 
schéérziesp 262 
scheet 70, 203, 229 
schéévelplbbt 150, 147 
schéjdbóks 229 
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schijf 186 
schéjkunde 186 
schéjt 228 
schéjte 206, 228 
schéjvéch 145, 152 
schel 102, 105, 238 
schelle 63, 97, 226 
schelle 102, 105, 183 
schèlnaam 217 
schénkkeetel 209, 238 
schép 67, 238 
schépnét 250 
schéppe 67, 131, 169, 174 
schérke 39 
schérlappe 143, 182, 293 
scherper 63 
schérre 99 
schéthöws 256 
schets 168 
scheur 82 
scheure 82, 158, 186, 201 
f scheut 204 
scheut 83, 199 
schibbele 180, 207, 225, 250 
schie.f 40 
schieffele 74, 256 
schieffelsténtje 256 
schiemmere 75 
schie.n 142, 227 
schienwit 136, 179, 231 
schieps 75 
schie.r 166, 199, 237 
schie.r 39, 40, 132, 223 
schierke 39 
schie.te 130, 159, 171, 196, 

199, 204, 249, 253, 256, 
258 

schie.ter 197 
schiffere 169 
schik 175, 231 
schilde 245 
schille 73, 229 
f schilleng 136 
schutje 126 
Schipper 115 
schóbbe 80, 175 
schoebbe 80, 226 
schoeffel 132 
schoeffele 201 
schoejfelmesientje 133 
schoellie 78, 231, 300 
schoellie-vdlk 300 
schoe.n 24, 77, 220 
schoen 77, 277 
schoep 131 
schoeppe 78, 253 
f schoe.re 77, 294 
f schoerplööt 146 
schöffelkes 182 
schöfke 221 
schoft 168, 245 
schófte 201, 245 
t schöjf 138, 220 
Schbjjek 23 
schöjjer 231 
schöjjerzboel 23 
schöjm 180, 256 

schöjmeert 185 
schöjmleepel 210 * 
schöjmspbbn 237 
schöjve 93 
schókke 247 
schökske 182 
schólgèlt 48 
schólhó'ws 265 
schólk 220 
Schölkse Kamp 113 
t schelle 7 
schölp 90 
schölt 56, 239 
schóm 130, 195 
schömke 88 
schömke trékke 256 
schommel 256 
schómmele 256 
schbn 55, 136, 157 
schbnmaake 159 
schoof 48 
schbbj 160 
schööjer 86 
schbbjlek 181, 213 
school 43, 238, 274 
school 48, 243, 265 
schbbp 213 
schódpelöws 214 
schbbpeschie:r 132 
schoor 48, 127 
schddr 45, 99,103, 124, 146, 

167, 176, 186, 206, 212 
schödw 121, 175, 182, 183 
schódwe 99, 211 
schódwer 45, 168, 184, 228 
schöpsèjk 182 
schörft 164, 207, 224 
schörke 89 
schörrech 89 
schórstie-.n 123, 210 
schort 220 
schdrtebónt 220 
schörtegrèèj 220 
schot 166, 245, 250 
schóttel 199, 237 
schötteling 262, 208 
schóttelslèt 237 
Schóttelwaasers 23 
schóttelwbtter 237 
schów 50, 56 
schraach 223 
schraap 46, 224 
schrabbe 209 
schrééje 61, 228 
schrééke 62, 226 
schréjve 183, 265 
schréjverek 212 
schrift 265 
schrikdrbbt 174 
schrikèèchtech 182 
schriks 194 
schróbbe 132 

schroe.f 131, 183, 232, 251 
schroejje 77, 78 
schroe.vdrbbt 174 
schrókke 236 
f schrömmelek 233 

schrbbl 205 
schröwwe 90, 226 
schubbe 85 
schudde 247, 256 
schudzböm 115, 245 
schuifhöwt 124, 178 
schulp 104 
schuit 272, 273 
schummel 179, 180, 237 
schummele 237 
schup 131, 194, 198, 250 
schupke 251 
schuppe 131, 182 
schuppes 247 
schuppetroef 247 
schurklöw 165 
Schut 115 
fschutchaavel 131, 159 
schuthèlster 143 
f schuts 254 
schut schelt 174 
schut skbj 174 
schutterééj 244 
schuu.fke 125 
schuu.p 235 
schuu.pe 80, 211, 228, 262 
schuuppe 80 
schuu.r 128 204 
schuurdéél 128, 204 
schuurdeur 231 
schuu.re 80, 104, 170, 294 
schuu:ve 93, 125 
fSeel 218 
f seel 226, 231 
Seelenhdf 111 
f sèèp 103, 256 
sèèpe 257 
fseeter 176 
Sefiel 142 
sefbj 237 
sefb.jjekbl 130, 237 
segaar 246, 268 
segrèt 246 
séjfer 265 
séjs 91, 209 
sekse 212 
sekuu.r 134 
selderie 130 
Sèlle 115 
semènt 123, 124, 158 
sent 136, 252 
sentiemeeter 135 
sèpke 257 
sèpnat 65, 256 
sèrfs 185 
f servieske 122, 246 
siebboorie 274 
sielloo 200 
Siem 75, 218 
Siemmón 218 
Sien 218 
siepse 171 
sij er ij 241 
sij haa vij 241 
sik 238, 243 
sikkertrie 73 
sikketrie 243 331 



sikretaares 73, 243 
sillekteere 198 
Silles 218 
simmenaarie 266 
Sint Anna 276 
sintels 121 
sintelzeef 121 
Sirkes 214 
sirrejeus 73 
f Sis 218 
Siska 218 
Sjaak 218 
Sjaan 218 
sjans 222 
sjansköwse 222 
sjèèrp 266 
sjefeur 90 
sjèk 246 
sjèm 238 
sjèt 222 
sjeu 83 
sjiek 222 
sjierpe 32, 239 
sjörs 52 
slabbertje 221 
slach 99, 143, 164, 247, 248 
slachkar 137 
slacht 133, 208 
slachte 166, 209 
slachter 160, 209 
slang 214 
slap 185, 231, 238 
slèchske 103, 137, 271 
slee 71, 259 
slééch 61, 184, 247 
slèècht 149, 204, 211, 225 

229, 238 
f slééger 244 
slèèjpe 181, 194 
slèèjper 181 
f slééver 164 
sléjte 63 
sléjtlobch 125 
sléjtöözie 223 
t slèk 141 
slèkkeméél 185 
slèkkemist 185 
sléndórre 106 
sléntes 195 
slès 252 
slet 63 
sleuj 92 
sleutel 83 
sleutelbloem 130, 175 
slibberböön 259 
slibbere 259 
slichte 99, 175 
slie:n 40, 106 
slie.p öwt! 261 
slieps 32, 75, 220 
slie.t 102, 173 
slij 71, 259 
slijje 259 
slim 31, 233, 265 
slinger 255 
slingere 255 
slink 193 

slip 137, 194, 227 
slipjas 220, 227 
slit 224 
slö 89 
slslóbbere 80, 257 
sloebbere 80, 236 
sloeffe 80 
sloegge 77 
f sloerrie 300 
sloe:t 99 
slof 49, 55,. 124 
sloffe 80, 181 
sloffer 181 
slögget 94 
slok 49, 50, 55, 177 
slókke 236 
slööj 130, 231, 237 
slööjer 221 
slööjóllie 201 
slöön 42, 105, 174, 182, 200, 

226, 258, 272 
slööp 44, 238 
slööpe 23, 240 
sloot er 130 
slop 220 
slöpkaamer 120, 122, 123 
sldpköwse 222 
slöpt 89 
Slösse (van der) 233 
slot 50 
slot 50, 92, 266 
slotje 87, 112 
Slötjesjónges 216 
slötkant 52, 99 
slötnón 267 
slöws 90, 106, 225 
slöwte 88, 275 
slufke 84 
slukske 55 
slungel 84 
sluu.f 146, 154, 226 
sluu.j 92 
sluu.p 40 
sluusjón 91 
smaak 45, 237 
smaake 236 
smééle 175 
sméér 61, 105, 238 
sméére 142, 226 
sméérwdrtel 224 
smèkke 66, 226, 236 
smèlte 209 
smérdèl 63, 225, 227 
smérkaanes 225, 227 
smérpoet 170 
smérrech 197, 225 
smètléjn 103 
smette 103 
smiespele 76, 226 
smit 183, 242 
smitte 183 
smókkele 300 
smölder 51, 93 
smölst 51 
smööl 43, 51, 168, 181 
Smows 24 
smöws 23 

smówsjasse 247 
f smöwt 56, 142 
t smowtappel 209 { 

snaar 284 
snaaw 235 
snaawe 46 
snee 71 
snééjbak 133 
snééjbönne 237 
snééje 61, 166, 176, 207, 258 
fsnééjer 219 
f snééjerschat 222 
fsnééjpèrt 104 
snep 66, 168 
sneuvele 83 
snij 71, 154, 206, 238 
Snip 217 
sniw 34 
snjöw 34 
snoejje 196 
snoek 232, 249, 250 
snoe.r 249, 258 
snój 56 
snójje 56 
snöjve 222 
snörke 23 
snot 23 
snötchöör 231 
snotjong 216 
snotneus 226 
snöw 34, 195, 258 
snöwbal 258 
snöw man 258 
snöwte 222 
snöwwe 258 
snuut 81, 168, 207, 232 
fsnuvdoe.s 222 
soek 214 
soep 237 
soeppe 80 
söjker 238, 244 
söjkerbiet 197 
söjkerpot 238 
sökkerééj 238 
f sökkerpèk — drop 256 
f sökkerpèkkenat = dröpnat 

256 
sómmers 249 
sómwéjle 136 
sóndachs 219, 240 
Sóndachssiekte 183 
sooda 170 
f sooles 249 
sooper 48 
sdpkeetel 291 
söppe 80, 171 
sórtech 168, 181 
sósjaal 268 
sóws 237 
f span 104, 135 
spanne 171 
spar 102 
speech 71 
speesie 71, 127 
spéjge 69, 226 
spéjker 132 
spéjl 210 

332 



spek 137, 205, 209, 228, 238, 
249 

spèkchaavel 131, 210 
spèkfèèrke 205 
f spèkhank 
spèkkaast 210 
spekkoek 258 
spèkköjp 210 
spèkmesientje 133 
spèkpéér 105 
spektaakel 47, 234 
spel 212, 228 
spel 65, 252 
spélle 164, 212, 228,231,252 
spèlle 63, 97, 209 
f spelt 195 
spenöözie 130 
sperwer 65, 212 
speule 82, 144, 232, 247, 251 
speuler 243, 252 
spie 146, 154 
spieggel 235, 271 
spieggele 235, 253 
spie:k 39, 141 
spiem 40, 75, 171, 228 
spie.r 202, 228 
spierbal 227 
spierke 165, 252 
spierke trékke 252 
spiertse 31, 226 
spiets 226 
spikkelillie 130 
spikske 39 
Spin 217 
spitse 173 
f splantere 195 
spleet 70 
spléjte 69 
spölke 228 
spöntje 51 
spööje 131, 189 
spööjer 231 
spbbjschup 131 
spöön 132, 143 
spoor 48, 277 
spoore 182 
spööre 231, 242 
spodw 45, 104 
spööwe 45, 213, 226 
spddwmuu.r 45 
spörrie-koe 231 
sport 242 
spörte 242 
spdrthémt 220 
sportklup 242 
spöwte 201 
sprèèjrie.t 125 
sprééke 61, 226 
sprénkele 67, 276 
springdaach 195 
springe 162, 228, 276 
springt do w 256 
sproe.tels 78, 185 224 
sprónggevricht 182 
sprook 48 
sprööw 225 
spröw 212 

f spröwte — kooke 
sprung 92, 124 
spul 247, 251 
spulketie.r 254 
spulle 82, 131, 232, 251 
spulleke 247, 251 
spulplöts 254 
spuls 82, 251 
spuulle 81, 223, 225 
spuulleng 169 
staaf 45 
staak 102, 103 
staakbbn 130 
staakhammer 132, 173 
staan 260 
staapel 46 
sta&sies 274 
staf 158 
stal 165 
stalbiem 168 
stalrie.p 124 
stam 103 
stamboek 161, 205 
stamboekbie:r 207 
stamboekfèèrke 207 
stamboekkoe 161 
stamboeksóch 207 
stamp 210, 237 
stang 143 
stank 146 
stant 124 
stap 135, 182 
stappe 182 
start 146, 165, 168, 184, 231, 

294 
stat 23, 241 
stats 241 
stéch 183 
stèchele 31, 226, 251 
steech 70, 99 
stèèfke 58 
stééj 61, 224 
steek 36, 104, 137, 266 
stéékbrééj 140 
stééke 164, 250 
steekei 70 
steekelvèèrke 213 
steel 131, 158, 246 
stèèl 57, 205 
stééle 57 
stèèrfhöws 271 
stèèrk 58, 141, 229, 231, 238 
stèèrve 268 
steevech 236 
stéjf 210 
stéjfsel 223 
stéjl 123, 127 
stéjve 223 
stéjvechhèjt 183 
stek 102 
stèkbéés 106 
stèkbééze 22 
stelle 149, 150, 154 
stèlleke 65 
stelt 140, 256 
stèlte 256 
stem 68, 262 

stengel 67 
Stén-oove 111 
Stén-ooves 111 
sténpöön 64 
sténpöwst 224 
stens 64, 127 
Sténshöf 111 
Sténwèèrk 111 
ster 65 
stèrzóch 207 
stesjón 91 
steufke 82 
stiek 74, 91 
stiekkem 74, 253 
Stien 127, 218 
stie.r 161 
stie.re 162, 166 
stierhaawer 162 
stierhaawerééj 162 
stierkalf 165 
stierre 74 
stie.t 76 
stie.ve 76, 196 
stik 36, 136, 207 
stikke 223 
stikstof 185 
stik wa 262 
stil 183, 260 
stinke 226, 249, 260 
stinkóllie 121 
stö 89 
stbdbaant 222 
stoejje 78, 254 
stoel 122 
stoe:m 41 
stoe:me 223 
stoemmele 79 
stoep 78 
stoet 79 
stoe:t 172, 232 
stoeite 41, 162, 172, 256 
t stoe:ter 136, 254 
stof 55, 196 
stöffèèrke 132 
stöfke 55 
stöfsöjger 227 
stögget 94 
stöjpe 276 
stöjver 136 
stok 55, 247 
stökske 55 
stolp 90 
stölpe 90, 249 
stölper 181 
stölpert 31, 90 
stölpmaant 249 
stolt 89 
stom 49, 265 
stomfiets 52 
stómmele 79 
stompe 226 
stón 195, 206 
stonde 249, 252 
stónne 97 
Stöbj 115 
stook 48, 234 
stooke 47, 183, 239, 276 333 



f stool 44, 246 
stool 48 
stööle 44, 265 
stöön 155,161,162,163,164, 

167, 182, 183, 227, 228, 
232, 271 

stoot 134, 232 
stoove 48, 237 
stööwer 45 
stop 50 
stop 50 
stöppe 209, 223 
storm 89 
stötje 136 
stötschie:n 142 
stotter 50 
stotter 50 
stöwt 235 
stöwte 88 
f stöwter 252 
Strang 100 
strant 91, 235 
strééje 61, 226, 251 
streeke 183 
streekel 156, 171, 284 
stréjk 232 
stréjkböwt 121 
stréjke 177, 181, 223 
stréjkéjzer 121, 223 
stréjker 181 
strijkplank 223 
streng 266 
streng 144 
strie.p 39, 227 
Strie.pe (de) 107 
striepkezbóks 220 
strie:pööl 175 
strie:pspèk 209, 238 
strik 220, 250 
stripke 39 
strdbdas 220 
stroef 77 
stroemmele 80 
stroe.p 91, 237, 238 
ströj 137, 157, 159 
ströjeezel 132 
ströj hoe.t 221 
ströjk 106 
ströjkele 228 
ströjmés 132 
ströjsel 85, 211 
ströjsnééje 132 
ströjwis 156 
strómmele 80, 165 
strómmelèèchtech 165 
stróng 164 

stront 171, 225, 228, 231 
stróntepikker 261 
stróntnat 231 
stróntsak 261 
strööj 92 
strööje 22, 85, 122, 194 
t strooi 249 
strooi 183 
strööt 44, 99, 271 
strop 103, 147, 249 
stroppe 172, 202, 223, 249 

strot 228 
strung 92, 198 
struntje 261 
struu:pe 249, 250 
struu.per 249 
stuch 84 
stuf 85 
stuk 84 
stukke 257 
stukkech 168, 181 
stumper 85 
stumpke 81 
stuntele 85 
Stuuddeere 267 
stuuddènt 267 
stuuddie 267 
stuukke 81, 253 
stuu.l 
stuulleke 80 
stuumpke 81 
stuupke 260 
stuu.r 22 
stuu.re 80, 202 
stuurre 80 
stuuw 81 
subdiejjaake 266 
suffe 85 
sukkel 85 
sul 85 
Sun te Mar te zing e 257 
Sunte Mechuut 276 
Sunte Metéjs 267 
Sunter Knilles 276 
Sunt Höjbert 276 
Sunt Jan 176, 195, 196 
Sunt Janzdodw 195 
Sunt Markes 276 
Sunt Röches 276 
Sunt Tunnes 277 
surves 10 
suupper 185 
suu.ze 81 
swèrkendachs 219 
swinge 241 
swinters 249 

taant 55, 212 
taamelek 46 
taant 131, 152, 225 
taantpéjn 225 
taart 46 
taaste 46 
takkebós 102 
takseere 71 
tam 55 
tamboe.r 245 
tandarts 53 
tante 216 
taps 142 
tar 57, 127 
tarre 57 
tas 238 
te 149 
tebak 246 
Tebakskèmke 115 
Tèddes 218 
tee 71 

teef 214 
teege 70 , 
teegekröps 164 
teegel 71, 121 
tèèj 171, 194, 231, 259 
tèèje 57, 259 
t tèèjke 59, 181 
f tèème 58 
tèène 137 
f tèènetoe 58, 209, 228 
téér 61, 127 
f téérdaach 245 
téére 61 
f téérhöws 245 
Téfle 23 
téjger 214 
téjl 69, 238 
Téjs 218 
téjt 136, 163 
tél 271 
télle 67, 248, 254 
té Heng 163 
temaat 90 
témmes 22, 171 
tenie.lspeule 241 
tenie.lvurstélleng 243 
tent 230 
tentoe.nstélleng 240 
tèrmemeeter 238 
térreng 229 
tèrt 252 
tèrw 22 
tès 222 
tèsje 121 
tèske 63 
tèsnuzzek 22 
tèstemènt 265 
Tèt 218 
tètje 136 
tèttè 67, 265 
f teugelaar 144 
t teugelaarspat 144 
teugele 144 
teule 195 
teullaant 22, 111, 116 
teun 268 
teute 83 
teveul 103, 184, 196 
tien 75, 109, 159, 271 
tie.n 227 
f tiender 204 
Tienna 218 
Tiennes 218 
f tient 204 
tientje 136, 268 
tie.r 40, 206, 222 
tierrech 184 
Ties 217 
tiet 211 
tij 71, 206, 238 
Tij 218 
tij bij sij vrééj 165 
Tijja 218 
tijjerie 267 
Tijjoo 218 
tijwötter 238 
tik 254 334 



tikke 254 
Til 218 
Tilbörch 241 
tillefoon 48 
tilleviezzie 73 
timmere 213 
timmerman 271 . 
tin 72 
f tintelstöf 246 
f tinteltón 246 
tjan 212 
tóch 260 
tödde 183 
toddekrémmer 261 
toe 233 
toe-légge 236 
toe:m 206 
toemp 80, 139, 293 
toe:n 183 
toe:ntrééjer 181 
toe.r 77 
toe.re 77 
toerèèje 206 
toerke 77 
toerre 77 
f toesse 79, 209 
f toesser 208 
toe.te 77 
toettere 77 
toeters 99 
tdffel 122, 231, 237, 298 
töffellaake 237 
töjch 143, 237, 258 
töjchkaast 143 
töjge 143 
Tol 99 
tol 255 
tölle 255 
Tölster 20 
Tómmele 109 
f Tómmes 218 
tómp 80, 293 
Tón 50 
tón 50, 135, 231 
tong 225, 294 
tóngblbbjer 165 
tooch 48, 266 
tööjer 174 
tööjere 109, 174 
tööjt 170 
tööjtendéksel 172 
tbbl 44, 231 
tbble 44 
Toon 218 
töóp 44, 235 
Toos 218 
tddvent 258 
toovere 48, 233 
todw 124, 202 
tóówknóp 140 
top 126, 197, 203 
törf 121 
torre 50, 95, 223, 246, 273 
torre 50, 97, 174 
törteldöjf 212 
tot 50, 162, 170, 185, 231 
tötje 85, 170 

töwkespringe 256 
töwnböwkuurzes 267 
töwnböw school 267 
töws 217 
traalie 266 
traktaasie 264 
trakteere 267 
trakter 178 
trakterploech 145 
Tram 217 
tree 71 
trééj 140, 187 
trééje 124, 228, 231, 239 
trèffe 65 
tréjn 240 
trek 99, 126 
trékféérs 163 
trékke 146, 163, 182, 252, 

277 
tréksloe:t 99 
Trien 218 
Trienna 218 
trieplèks 122 
trij 135 
trilbach 207 
trille 207, 234 
tröch 239 
f trochschéél 239 
tröchske 55 
troef 247 
troep 78 
trój 56 
trójje 56 
trom 245 
trommel 157, 202 
trööj 220 
Trööj 218, 295 
trbbn 44 
trds 55, 162 
tröske 55, 221 
trówdach 264 
trö wring 221 
tröwwe 264 
truch 81, 253, 276 
truchkréjge 172 
trut 235 
trutte 85 
truuch 81 
truuchsétte 144 
truu.f 80 
Truus 218 
tuk 166, 207, 245 
tukke 245 
f tummeskesroe:j 199 
f tummeskeswitte 199 
tumpke 81 
tunnese 226 
Tunnes Höfke UI 
Turke 23, 230 
turst 252 
tusse 85 
tut 85, 265 
tutflès 265 
tuubberkloe.s 41 
tuubberkluu.s 41, 165 
tuul 221 
tuumpke 81 

tuu:n 244 
tuu:ne 40 
tuu.t 81 
tuu.te 81 
twaalf 266 
twédde 187 
twèèlvuurre 236 
twéjje 158 
twé-jörrech 180, 200 
twélleng 162 
twémman 216 
twémmel 91, 270 
twéntech 169 
twéppar 104 
twét 158, 252 
twie: 203 
twie:dröts 173 
f twie:köp 135 
twie:pèrts 152, 176 
twie:schörrech 145 
twie:sténs 127 
twie:wiellech 137 

Ubberek 217 
ulleng 213, 250 
ullenge 250 
um 236 
umdè 232 
umdoen 103, 144 
umgbbn 101 
umhdch 177 
umhööwe 103 
umschdöre 174 
umzéjn 189 
urst 104, 266 
uu.chske 40 
Uujje 25 
uunnevérzetéjt 267 
uupperman 127 
f uu:zbórt 193 
f uu.ze 94 

vaader 216 268, 275 
f vaagevénster 127, 178 
vaagevuu.r 266 
vaan 232 
vaart 46 
vaast 46, 176, 227 
vaaste 46, 275 
vaasterummelke 276 
vaaste wastöffel 123 
vaaststrikke 220 
vaaw 220 
vak 265 
val 105 
valle 160, 196, 228 
van 118 
vandaach 201 
vang 168 
vange 181,185, 206,225,231 
vannaacht 234 
var 161 
varkalf 165 
var ree ft 161 
varrejaasie 90, 236 
varrepol 175 
f vart 183, 277 



f vasteldóvent 258 
f Vastelddventtéjnzdach 275 
vat 51, 196, 232 
va.t 51 
vatte (vét) 156, 162, 196, 

226, 230, 233 
Vèchel 241 
vééchmés 99, 132 
vèèchte 251 
véége 99, 122, 132, 226 
vééger 132 
f vééke 128. 292 
vèèle 57, 105, 236 
véél e 57 
vèèlhebbe 183 
Véér 115 
véér 61, 63 
vèèrge 59 
vèèrke 205, 208, 256 
vèèrkesfoejjer 208 
vèèrkesfbkker 207 
vèèrkesfóns 160 
vèèrkeshök 128 
vèèrkeslöws 214 
vèèrkesméél 208 
vèèrkessoep 237 
vèèrkesstart 225 
véérs 163, 166 
véérze 183 
veezele 158 
véjf 69, 175, 254, 268 
véjfjörrech 180 
f véjfköp 135 
véjftènder 131 
véjle 69, 105 
véjlech 69 
véjleng 69, 105, 236 
véjnder 93 
véjne 68, 97, 230 
véjvböms 152 
vèl 165, 168, 180, 224 
vèlleng 141 
Vèlp 21 
velt 92, 240 
vèltwachter 233 
f vendel 245 
t vèndrik 245 
venster 271 
ventiel 75, 
veraandere 233 
verastereere 242 
verballemónde 57 
verbant 198 
verbörge 89 
verdienne 275 
verdruu:ge 163, 196 
verf 229, 268 
vergaadereng 141 
vergééte 61, 129, 196, 232 

265, 276 
verhaagele 196 
verhaffele 227 
verhimmelzbbje 130 
verhööre 85 
verhuu.re 267 
verinneweere 71 
verjoore 235 

verkaawe 182, 226 
Vérkamp 115 
verkawt 182, 226 
verkéjnze 216, 268 
f verkèt 237 
verkieirt 164 
verkoe.pe 169, 207, 241, 270 
verkoe:peng 270 
vèrkske 63 
verléége 231 
verlégge 183 
verlie.ze 76, 106, 196, 232 

242 
verloe.pe 206 
verlbbte 208 
vermeerderingzbedréjf 211 
vermeutelt 83 
vermoore 97 
vernaagele 183 
verneuke 261 
vernbtréjpe 105 
vernbtréjpt 200 
verpaachte 271 
verpie.re 105 
vèrrech 97, 166, 186, 237 
f vèrrel 135 
verschéévele 150 
verschööre 173, 174 
versie.re 265 
versléjte 268, 275 
verslèttert 66 
verspèrrengs 96 
verstbbn 226 
verstöppele 254 
verstöppeltje 254 
verteere 245 
vertélle 226 
vértien 136 
Vértien Hónt 115 
vertrééje 175 
verve 104, 223 
vervééle 62 
verver 95 
Verver 112 
verwaachte 165 
verwèèrpe 163 
verwissele 254 
verwbnt 230, 236 
verwörpe 89 
verzólt 50 
verzd.lt 50 
verzuu.ke 244, 263 
vésje 224 
vespers 275 
vest 63, 114, 220 
vest 271 
vèt 23, 163, 169, 186, 196, 

209, 228, 238 
vét 92 
vètwèjje 166 
veul 136 
veur 117, 137, 227 
veurendeur 128 
vie: 39, 160, 167, 270 
vief 74 
vie:fóns 160 
vie.r 74 

vierböms 152 
vierde 248 
f vierdöjtstuk 136 
vier.dröts 173 
vie.re 74 
vierjörrech 180 
vierkant 171, 183 
vierklèts 182 
vierre 158, 247 
vierroejjech 128 
vierruurre 236 
vierschörrech 145 
viertènder 131 
vie.rvórrech 193 
vierwiellech 137 
vie.t 76 
viettemienne 236 
vie:waage 160 
vij dij èl 205 
vijjarts 39, 160, 164, 267 
vilbést 168 
vilder 95, 160, 168 
ville 168 
f viltförste 206 
viltlökke 180 
vim 159 
vinger 135, 171, 194, 226 
vingerhuutje 130 
vinke 249 
vis 72, 162, 249 
f visköwl 250 
visse 249 
f vizbooch 249 
vlaach 46, 264, 272 
vlaag e 272 
Vlaame 115 
vlachhak 132 
vlagge 132 
vlas 200 
vlecht 225 
vlèchte 65 
vleegel 157 
vlèèje 226 
vlèjs 137, 209, 228, 238 
vlèjzbloem 175 
vlek 66, 226 
vlèkpoe:t 161 
vleugel 83 
vlie.ge 175, 200, 211, 213 
vlie.genet 144 
f vlieggende vbbn 229 
Vlierbós 109 
vlies 239 
t vlim 165, 184, 231 
vlinder 200 
vloejke 246 
vloek 78 
vlöj 214 
vlot 31, 100, 171, 181 
vluch 84, 213, 216 
vluchte 84 
vocht 182 
vbdder 54, 216, 298 
voegge 77 
voejjer 78,172,181, 206, 222 
voejjere 93, 222 
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voejjergèlt 174 
voerman 144 
voermanne 144 
voermanspèrt 183 
voe.s 199 
voe.t 78, 176, 227 
vöjjem 135 
vól 49, 56,136,180,194, 209 
vólbloe.t 161 
volder 93 
volk 202, 214, 231, 244 
Völker 25, 98 
volle 179, 184, 206 
völlegèlt 184 
völletaant 180 
vól-óp 200 
vóhlaage 104, 179 
vóng 56 
vonk 246 
vbbder 21 
oogel 213, 245, 
vbbl 160, 231 
Vbblendries 112 
vbbn 229, 268 
voor 108, 147, 189, 194, 231 
vóóre 144, 174, 177, 185 
voor ziek 195 
f voor 134 
vöörech 284 
vork 131, 189, 237, 
vorm 90 
vörme 272 
vormsel 272 
vórre 49, 193, 250 
vórretrékker 194, 198 
vörrevoe.t 222 
vdrs 56, 164, 231 
vorst 125 
vörstlööch 125 
vörstpan 125 
vort 54, 161 
vórtfööreng 137, 143 
vos 179, 213 
vösfölle 184 
vdshéngst 184 
vöspèrt 184 
vdsschummel 180 
Vdsse Kamp 113 
Vössenhöf 111 
f vbtsel 51, 136 
vöwl 194, 211, 239 
vöwle 162, 164 
vöwlek 227 
vöwst 226, 252 
vraat 47 
vracht 296 
vrak 96 
vranda 91 
vreef 71, 96, 277 
vrééj 61, 235 
vrééje 262 
vrééj er 216, 262 
vrééjerééj 262 
vrèèle 150 
vréét 195, 201, 235 
vrééte 23, 61, 206, 208, 236, 
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Vréjdach 163, 217 
vréjye 200, 226 
vréjver 200 
vrie:t 96, 183 
vrie.ze 76, 258 
vringe 96, 223 
vroech 79, 199 
vroegger 77 
vrbllie 171 
vrömmes 216 
vrömmeske 216 
t vrónk 94, 138, 169, 222 
vrödch 265 
vrööcht 86 
vrööge 43, 207, 208, 217, 

284 
vrddgbbs 247 
vröw 215, 248, 268 
vröwt 272 
vrdwvólk 262 
vröwweklómpe 104 
Vröwwenbèrch 115 
vrucht 84, 276 
vrum 96 
vruugger 81 
vruu.te 250 
vuddeur 118 
vuggelke 213 
vuile 84, 196, 232 
vulleng 127 
f vunt 274 
vur 263 
vurbie.n 167, 182 
vurbrét 138 
vurdraage 243 
t vurgebuu.kes 81 
vurgeevel 118 
vurhaant 247 
vurhöws 117, 123 
vurkéjnt 216 
vurkeuke 120 
vurkeur 82, 248 
vurkdp 168, 181 
vur licht eng 205 
vurloe:per 104 
f vurlbbjer 250 
vurmèlker 172 
vur naam 217 
vurpèrt 181 
vurploech 146 
vurre (van) 181 
vurrech 284 
vurróp 247 
vuurschup 184 
fvurslach 201 
f vursnééjer 208 
f vurtöffelek 227 
vurwèjje 176 
vuu.ge 81 
vuujje 81, 93, 236 
vuu.r 81, 121 
f vuurköwl 121 
vuurke 257 
vuu.rnééj 231 
vuurkröwt 130, 164 
t vuurplbbt 121 
f vuur pot 239 

f vuurschup 121 
f vuurslach 246 
f vuurtong 121 
vuutje 80 
wa 136, 262 
waachte 184 
waage 137 
Waageninge 186 
waake 45, 269 
waant 103, 127 
waar 47 
waaróm 260 
waase 23, 105, 170,176, 214, 

223, 227, 247, 261 
waasende mbbn 195 
waawele 46, 226 
waawelkloeit 229 
f wachel 212 
wakker 234 
waks 54, 214 
Wal 19, 115 
wal 198, 258 
wals 241 
Walter 218 
wan 34,50,157,159,164, 231 
wan 34 
wang 226 
wanmeule 134, 157 
wanne 50 
wanne 50 
want 146, 220, 233 
war 55 
wardeere 71 
was 51, 184, 223 
was 51 
waskójp 223 
wasléjn 223 
wasmaant 103 
wasmesien 223 
waspin 223 
wasserééj 223 
wastöffel 227 
wat 51 
wat 51 
wats 57, 182, 224 
watte 51 
watte 51, 265 
wavver 91 
wazbört 223 
we 233 
wè 67 
Wéch 99, 202, 227, 233, 268 
wéchchbjje 162 
wéchfatte 224 
wéchhange 219 
wéchlie:re 265 
wedde 67 
weech 70 
Weechkamp 113 
wééchschbbl 134 
weedeman 70 
we ede vröw 70 
wéégbruch 134 
wéége 134 
weegentri} 130, 228 
weegescheet 225 
wééj 294 
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wèèje 60 
wééje 201, 266, 275 
wééjeng 266 
Wèèjes 115 
wèèjke 59 
wéék 61, 162 
Wéékers 115 
wèènakker 192 
wèène 97, 159, 177, 187, 192 
weer 71, 212 
wéérde 61 
wéérdehowt 61 
wéére 61, 236 
wéérelt 61 
wèèrf 21, 128, 155 
wèèrk 174 
wèèrm 58, 63 
weer opper 177 
weeröppere 177 
weeschegroet 268 
wééve 61, 223 
weeze 225 
weezel 70 
weezelek 234 
wegdoen 161 
wèj 109, 173, 271 
f wéjch 68, 238 
wéjf 105, 216 
wèjgere 162 
wèjje 102, 173 
wèjjerééj 173 
wèjlaant 173 
wéjn 68 
wéjne 68, 97 
wèjnech 169, 181 
f wéjnmaant 103 
wéjntèèj 211, 239 
wéjnthaaver 195 
wéjntpèns 165 
wéjt 62, 108, 163 
wèjt 22, 195 
wèjtebroe:t 238 
wèjtepap 237 
wèjtestrbj 126 
wéjvere 248 
wéjwbtter 274 
wéjwbtterbèkske 275 
wéjwötterflès 276 
wéjwbttersfat 274 
wéjwbttervètje 275 
wék 238 
wékflèsse 238 
wékke 63, 238 
wékkeetel 238 
wékringe 238 
wél 63, 136 
wèl 66, 136, 152, 175, 268 
wélderech 183 
wèlle 177, 197 
wélleke 136 
weiver 66, 98, 299 
wénne 63 
wéntelploech 145 
wép 67 
wéps 67 
Wépse 23 
wér 55 

wérbörsel 225 
wérgbj 207 
wérhoök 249 
wérke 163, 181, 240, 246 
wèrkendach 66, 240 
wérkfdik 268 
wérktöjgendach 240 
wèrmte 197, 212, 239 
wèrt 66 
wèrtje 100 
wervel 98 
Wésterèènt 114 
wét 264 
wétplank 252 
Wéts Méér 112 
wéts treekei 156, 177 
wétte 156, 177, 232 
wéttering 99 
wie 103 
wie: 40, 225 
wie.ch 74, 265 
Wieche 21 
Wiechese 21 
wiek 202 
wie:k 40 
wiekkes 202 
wiel 100 
Wiels Kèmke 115 
wieppere 75 
Wierreke 115 
wies 31, 76 
wie:s 217 
wie.t 21 
wie:te 23, 24, 40, 275 
wik 130 
wille 23, 129, 162, 196, 208, 

232 
Willemke 219 
Willemkes 219 
willoe 97 
wilt 130, 161, 214 
wimpel 98 
winkel 237, 243 
Winkel 115 
winkeltje 251 
winne 162, 200, 247 
winterdach 258 
winterkórre 195 
winterkunnengske 213 
winterlanbbw school 267 
wintervoor 187 
winterwèjt 195 
wip 256 
wippe 256 
wis 76, 102, 104, 135, 173, 

210, 232, 249 
wiske 165 
wisseklém 103 
wissele 167, 180 
wissentés 103 
wit 72, 104, 122, 162, 199, 

221, 231, 238 
witmaake 103 
witte 127 
wittelillie 130 
Wittendónderdach 275 
wittere 102, 166, 173, 174 

witterschap 99,-174 
wiw 97 
wizböm 178 
wó 49, 56 
woegge 77 
woej 78 
wój 97 
wól 222 
f wólkammers 199 
wölver 90, 98 
wón 50 
wón 49 
wónder 233 
wónt 224 
wó.nt 50 
wööch 45 
wöoge 43 
f wbbj 44, 227 
wbbje 43 
Wbbl 44 
woone 23, 165 
wbbnlat 125 
woor 165 
woor 44 
t wdorst 209 
Woort 107 
wbbs 44 
wbbter 229, 298 
wbbzech 45 
worde 231 
wörge 89 
wörhèjt 47 
worm 89, 232 
wörmplbbt 124 
Worp 115 
wórre 23, 90, 97, 162 
wörrem 90, 232 
worst 209 
wörstmesientje 133, 209 
worstpinne 209 
wort 90 
wörtele 130 
wortels 237 
wortelzbbt 130 
wörvel 98 
Wbtje 56 
Wbtjes 219 
wbtter 170, 284, 298 
wbtterblbbs 163 
f wbtterflöwt 213 
wbtterhénneke 212 
wbtterlèèjeng 120, 123 
wbtterlillies 99 
wbtter poel 23 
wbtterratte 23 
Wbtterschap 99, 174 
wbtterpörrie 100 
wbttervoor 175, 189 
f wbtterwééj 106 
Wöwt 218 
Wówtere 219 
wbzzem 54, 184, 246 
wbzzeme 184, 246 
wulclt 103 
wulfsel 84 
wulge 102, 257 
t wunse 7 338 



wuulle 81 
wuunder 212 
wuust 81 

zaach 47, 261 
zaachjes 47, 53 
zaachméél 210 
zaacht 94, 156, 
zaage 103 
zaak 45 
zaal 45 
zaalech 275 
zaant 104, 122, 127, 136 
Zaantakkers 115 
zaantérpel 237 
f zaanthök 122 
zaantseef 159 
zaat 43 
zachjezer 53 
zaddoek 220 
zak 109, 157, 168, 193, 229, 

249 
zakke 162 
zakkegrèèj 220 
Zaklaant 109 
zak-bös 249 
zat 103, 176, 231, 260 
zat 51 
zawdoek 22, 220 
zawt 56 
zawte 237 
ze 23 
zé 70 
zeech 175, 182 
zeef 159, 199 
zeege 208, 250 
f zeegel 268 
zeegen 242 
zééj 61, 137, 164, 168, 185, 

206, 221, 228, 231 
zèèje 175,185,194,197,201, 

226 
zééjgeevel 118 
zèèjk 228, 232 
zèèjke 184, 196, 206, 228 
zèèjmesien 194 
zèèjschollek 194 
zeeker 70 
zèèl 57 
zéél 143 
zeenewèèchtech 284 
zeenuuw 228, 284 
zèèrk 58, 269 
zégge 67, 230, 271 
zéjchschuttel 22, 171 
zéjge 69, 171 
zèjk 228 
zèjke 184, 228, 231 
zèjknat 231 
zéjn 64, 215, 248, 254 
zèjs 153, 176 
zèjver 66 
zèjvere 66, 226 
zèlde 66 
zélf 130 
f zèlfrömme 226 
Zéllant 22 

Zéllants 24 
zèlvbéjnder 152 
zèlvbéjner 202 
zen 158 
zen èjge 144 
zénnoe 97 
zépnat 64, 223, 256 
zés 104, 163, 180, 254 
zés-sés-sés 194 
zés-sés-sésse 194 
zèssie 154, 176 
zèt 63 
zét 232 
zette 67, 128, 135, 150, 160, 

173, 178, 181, 183, 198, 
204, 238, 250, 256, 270, 
275 

zetters 197 
zeudéssel 130 
zeuve 82 
zéw 97 
zicht 153, 203 
zichte 203 
zie 76 
zie: 40 
ziegget 94 
ziek 75, 229 
ziekte 183, 195, 229, 268 
ziel 75, 266 
zielboek 269 
zien 129, 162, 225, 261 
zie.p 40, 165, 223 
zie:r 40, 225 
zifte 159, 199 
zin 136, 231, 236 
zinge 257, 269, 274, 276 
zink 175 
zinke 72, 269 
zinneweblbbjer 228 
zinnewèèchtech 228, 284 
zit 230 
zit stok 211 
zitte 164,194, 206, 247, 253, 

265 
zitteng 122, 202 
zit-uu.r 242 
Zjanne 218 
zjuu 237 
zjuu.rie 243 
zó 34, 162 
zo 34, 50, 106, 231 
zóch 36, 50, 205 
zbdbloem 196 
zoe: 41, 136 
zoebbele 77, 226 
zoej 128, 175, 185, 296 
zoejje 175 
zoej pomp 175 
zoejput 128, 175 
zoejtón 175 
zoemme 78 
zoe.r 105, 106, 172, 231, 235 
zoe.ve 78 
zögdrank 206, 297 
zój 97 
zöjge 207, 226 
zöjgerspie:n 171 

zöjke 206 
zöjpe 88, 236 
zójvelgèlt 275 
zók 50 
zök 50, 222, 252 
zb-lang 252 
zolder 55, 118, 122 
zólderrömke 123 
zoldertrap 122 
zölleke 89 
f zblpónt 147 
zblpóntkétteng 147, 150 
zömke 87 
zómmer 106, 196, 232 
zómmerkórre 195 
zómmervoore 186 
zómmerwèjt 195 
zón 34, 37, 50 
zón 34, 50 
zon 34, 49, 50, 136 
zóndach 240 
zónde 266 
zonk 126, 193 
zonnesteek 221 
zónnoe 97 
zónstiem 127 
zooch 36 
zööft 43, 94 
zööjdéssel 130 
zööje 86 
zööjewéjnt 130 
zool 146, 183, 227, 294 
zbbl (de) 143 
zool (et) 143 
zbblemaaker 143 
zbblruch 181 
zoon 48 
t zoon 172 
zoone 48 
zoop 48 
zbbt 194, 201, 253 
zörch 89, 219 
zbtfoor 187 
zot korre 194 
zbtseef 159 
zowel 53 
zów 88 
zöw 88, 90 
zuchske 55, 84 
zul 124 
zulderke 55 
zulle 84 
zullie 84 
zulloe 97 
zult 172 
zunt 84 
zuster 85, 216, 265, 266 
zuu.ke 81, 213, 236, 248 
zuu:m 40, 220, 222 
zuu:me 40, 223 
zuurkblle 237 
zuurkblletón 237 
zuurreng 175 
zuu.t 80, 105, 184, 235 
zuuttechhèjt 238 
zuvvende 82 
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zw&aj 45 
zwaaluuw 165, 212, 284 
zwaaluuws 96 
zwaaluuwwekalk 127 
zwaart 207 
zwam 207, 246 
zwardbónt 160 
zwart 106, 179, 207, 221, 239 
Zwarte Bèt 248 
zwartebètte 248 
f zwart sböt 201 
zwart sööt 194, 253 
zwartwörtel 130, 224 
zwéér 164, 224 

%wéére 184 
f zwèèrk 59, 274 
iwèèrm 58 
iwèèrve 59 
iwéével 61 
iwèlle 66 
ïwémme 67 
iwémmers 99 
zwengel 67 
iwérke 63 
iwètse 228 
iwètskónt 228 
iwie.p 40, 224 
$wie:te 180, 183 

zwik 253 
t zwikchat 135 
zwikke 247 
f zwil 209, 224 
zwilvratte 182 
Zwöns 52 
zwoeger 43, 216 
zwóogerin 216 
zwööjbalke 176 
Zwbbn 52, 129 
zwbbn 212 
zwoor 103, 143, 163, 181, 

196, 208, 297 
zwörte 51 
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