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VOORWOORD

Dit boek, dat een bescheiden bijdrage wil zijn tot de beschrijving
van de vaktalen in het Nederlands en dat zijns ondanks mede een bijdrage tot de Nederlandse volkskunde geworden is, kon slechts tot stand
komen dank zij de medewerking van een groot aantal onbekenden.
Daaronder zijn op de eerste plaats de talrijke klompenmakers overal
in den lande, die mij zonder uitzondering met grote bereidwilligheid
urenlang hebben te woord gestaan. Aan hen komt een woord van dank
zeker toe. Vervolgens dienen met erkentelijkheid bejegend de honderden medewerkers van het dialectenbureau, die zich de moeite getroost
hebben i.p.v. hun gewone vraagpersonen thans de klompenmakers in
hun omgeving op te zoeken en die in zeer veel gevallen uitvoerig bericht hebben gedaan over de klompenindustrie in hun woonplaatsen
zonder dat hun daarom - men kan van niemand met redelijkheid zoveel toewijding vergen - gevraagd was. Al deze anonymi mogen met
deze woorden van dankbaarheid geëerd worden.

vn

INLEIDING

Het onderzoek, waarvan de resultaten in dit boek aan de lezer
worden voorgelegd, heb ik verricht met de bedoeling te komen tot een
min of meer volledige inventarisatie van de vaktaal der Nederlandse
klompenmakers.
O p de eerste plaats is beschouwd de taal van de handwerkers onder
hen en slechts in tweede instantie die van de mechanisch geïnstalleerden. Tot voor 25 of 30 jaar werden de klompen practisch uitsluitend
in handwerk vervaardigd, terwijl ook in het machinale bedrijf veelal
nog een belangrijk onderdeel nl. het vervaardigen van de mallen met
de hand geschiedt. Daarbij komt, dat de terminologie in de jongere
industrie op een geheel andere wijze is ontstaan; zij is ten dele van
buiten af opgelegd, zodat de resultaten van een onderzoek daar een
meer eenvormig en dus minder interessant beeld bieden.
De noteringen uit het mechanische bedrijf zijn heden nog in gebruik,
terwijl die uit het handwerk min of meer aan het verouderen of reeds
verouderd zijn. Het is niet mogelijk zich in het onderzoek te beperken
tot een scherp begrensde periode, zodat ik onderscheidingen als vóór
1925, na 1930, die incidenteel mogelijk zouden zijn, achterwege laat.
De gegevens vertegenwoordigen het taaiapparaat van de thans levende
generaties en men kan zeggen, dat zij betrekking hebben op, ruw begrensd, de tijd na 1900.
Dat het onderzoek zich niet uitstrekt over het gehele Nederlandse
taalgebied is een zwakke zijde, die ook door mij reeds lang als zodanig
is onderkend. De moeilijkheden echter die zich voordeden bij mijn
pogingen om adressen van Vlaamse klompenmakers te achterhalen
waren groot, zoals men kan afleiden uit het feit, dat ik van officiële
hout-kringen te Brussel niet slechts geen adressen heb mogen ontvangen,
maar zelfs tot heden antwoord wachtende ben op mijn verzoeken om
inlichtingen. Ook in Nederland heeft het in 1949 heel wat tijd gekost,
eer de secretaris van de toenmalige Vakgroep Klompenindustrie mij
de lijst met ongeveer 1500 adressen kon toezenden. De klompenindustrie
is nu eenmaal een weinig belangrijke en nog minder officieel bedisselde
tak van nijverheid, die geworteld is in primitieve agrarische omstandigheden; ze wordt op talloze plaatsen in het groot en vooral in het
klein beoefend, zonder dat zij van grote economische betekenis genoemd
kan worden.
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De gekozen wending „min of meer volledige inventarisatie" zal tegen
deze achtergrond meer betekenis gekregen hebben. Ik heb mij gedwongen gezien beperking na te streven bij het onderzoek. Het moet
een niet te verwezenlijken ideaal blijven iedere klompenmaker of zelfs
maar iedere klompenmakersplaats daarin te betrekken. De keuze, die
na het in kaart brengen van de klompenmakerijen — volgens de gegevens van de genoemde vakgroep - gedaan werd, is natuurlijk subjectief
en misschien aanvechtbaar, hoewel vaststaat, dat een aantal centra niet
kon worden voorbijgegaan.
Bepaalde gebieden van de kaart vroegen met een zekere nadruk om
belangstelling: Zeeuws-Vlaanderen, de Meierij, de Achterhoek en Enter
kan men niet overslaan zonder een afzonderlijk klompengebied te
verwaarlozen. I n hoeverre binnen deze gebieden zo mogelijk de afzonderlijke plaatsen bewerkt dienden te worden was afhankelijk van
hun onderlinge verhoudingen op het gebied van de klompenfabricage ;
zo eiste de Meierij grote uitvoerigheid, terwijl in de Achterhoek daartoe op grond van de gegevens uit Doetinchem, Aalten en Hengelo
niet de minste aanleiding bestond. Voor een representatief beeld was
verder ook een onderzoek in de plaatsen Oene, Nijkerk, Leeuwen en
Dussen onontbeerlijk.
De keuze van Woerden is gebaseerd op de algemene wenselijkheid,
dat ook het Hollandse en Utrechtse op enigerlei wijze vertegenwoordigd
werd. Dat een peiling plaatsvinden zou ergens in het noorden van het
land was niet minder noodzakelijk; hoewel de klompenindustrie daar
blijkbaar minder intensief en geconcentreerd wordt beoefend, hadden
ook wel meer plaatsen bewerkt kunnen worden dan alleen Achtkarspelen. Het onderzoek heeft zich evenwel tot dit gebied beperkt om een
reden, juist tegenovergesteld aan die waarom Apeldoorn nog aan de
reeks werd toegevoegd nadat ik het werk eigenlijk reeds had afgesloten :
de Veluwe nl. diende zich duidelijk aan als een overgangsgebied, terwijl gegevens uit Achtkarspelen, Hoogeveen, Oene en Enter er zijn
om te bevestigen, dat in het noorden de verschillende werkwijzen elkaar
niet wezenlijk ontlopen.
Eveneens uit de wens het gehele land zoveel mogelijk te representeren
is voortgekomen het besluit om een of andere plaats op Zuid-Beveland,
met name Heinkenszand, in het onderzoek te betrekken.
In Brabant tenslotte is nog aandacht besteed aan Steenbergen,
Made en Wanroy, hetgeen na het voorgaande bevreemding kan wekken. Dit houdt echter verband met het feit, dat het onderzoek in zijn
eerste opzet zich beperkte tot die provincie, terwijl het achteraf toch
weer niet zonder betekenis is, dat ook uit deze minder belangrijke
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plaatsen gegevens bekend zijn. Steenbergen nl. leert, dat grenzen tussen
invloedssferen niet steeds liggen waar men ze zou verwachten: het
vertoont duidelijke overeenkomsten in gereedschap en methode met
de Zeeuwse plaatsen, terwijl het op dialectkaarten 1 door meerdere
Isoglossen van Zuid-Beveland en dus van Heinkenszand gescheiden
blijkt. Iets dergelijks geldt ook voor Wanroy. Bovendien blijkt uit de
resultaten van het onderzoek in elk van de drie gemeenten, dat bewerking van tussengebieden geen principieel nieuwe gezichtspunten
biedt, waardoor de betrachte beperking min of meer wordt gerechtvaardigd.
O p ongeveer dezelfde manier als men eerder de vaktaal der vlassers
heeft vastgelegd 2 ben ook ik te werk gegaan bij mijn onderzoek van
de klompenmakerstaai, waartoe ik reken te behoren alle woorden en
uitdrukkingen welke verband houden met het beroep. Bij een klompenmaker in mijn geboorteplaats heb ik het vak door en door leren kennen,
hoewel ik het eigenhandig nooit beoefend heb. O p basis van de verworven kennis heb ik een vragenlijst samengesteld, welke als leidraad
heeft gediend bij het onderzoek in de verschillende plaatsen.
Een werkwijze aan de hand van een lijst met vragen lijkt mij niet
geheel zonder nadelen, zelfs onjuistheden kunnen er het gevolg van
zijn. Ik heb tijdens mijn werk meermalen het idee gekregen, dat men
met een vraag meer krijgt dan er in feite aan taalmateriaal voorhanden
is. Soms voelt een ondervraagde zich aangezet tot taalscheppend werk
over te gaan, wanneer hem een vraag gesteld wordt waarop hij eigenlijk
geen antwoord weet. Vooral in gevallen dat verschil in dialect of taal
tussen ondervrager en ondervraagde de afstand tussen beiden ongewenst groot maakt, kan een morele dwang ontstaan, ten dele veroorzaakt door de bange gedachte „dat moet ik toch weten, als ik vakman
wil zijn", waardoor kost wat kost een antwoord gegeven wordt. Wil
men beschouwd worden als een ongevaarlijk man, met wie vrijuit gesproken kan worden, dan is ook het meevoeren van een boekentas,
om van een fototoestel niet eens te spreken, niet aan te bevelen. De terminologie die in dergelijke dwangsituaties genoteerd wordt kan veel
waarschijnlijks hebben, in werkelijkheid is ze geen onderdeel van een
levend taaiapparaat.
Zoveel mogelijk heb ik op grond van dit alles vermeden schools de
vragenlijst door te nemen, maar in plaats daarvan getracht de onder1

Prof. Dr. A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, Assen 1958, kaart 12, 33 en 35.
A. P. J. Brouwers, De Vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste
eeuw. Diss. Nijmegen 1957; Nijmegen 1957.
a
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vraagden tot een ongedwongen gesprek te brengen. Dit hield in, dat
ik hen zo weinig mogelijk interrumpeerde en dat ik na de notering van
b.v. beitel niet verder vroeg of het ook kloofbeitel mocht zijn. Een zekere
onvolledigheid is daarvan mogelijkerwijs het gevolg. De methode kon
natuurlijk niet het andere bezwaar uit de weg ruimen: het verschil in
taal of dialect heeft overal behalve in de Meierij het resultaat ongunstig
beïnvloed. In Achtkarspelen was dit zelfs een duidelijk voelbaar nadeel, hoewel het Dialectenbureau te Amsterdam zo vriendelijk was
zijn bemiddeling te verlenen bij het zoeken naar een tolk, die geen
moeite gespaard heeft het euvel te bestrijden.
Dat het passieve taalbezit niet systematisch is verzameld ligt in het
voorgaande vervat. Wel heb ik natuurlijk, zeker wanneer het gesprek
een leemte liet bestaan, de ondervraagde af en toe een term van elders
laten horen, om te zien of hij die wellicht verstond. Slechts in enkele
gevallen echter kon dan een betrouwbaar antwoord gegeven worden
op de vraag, of deze term al of niet verstaan werd in dezelfde betekenis
als die hij elders had. Maar zelfs als dit het geval is, blijft voorzichtigheid geboden. De passieve taalschat is, zeker als het gaat over de
veelal van plaats tot plaats wisselende klompenmakerstaal, een twijfelachtige grootheid. Het gaat niet zonder meer aan alle begrepen woorden naast de werkelijk gebruikte te noteren, evenmin als het verantwoord is het Duitse „Haus", dat menig Nederlander zal begrijpen,
tot diens passieve taalschat te rekenen. Wil men het woord met recht
naast de overige vermelden, dan zal men er zeker van moeten zijn
dat het ook gebruikt zou kunnen worden, een conclusie die niet licht
te trekken valt.
Het vrije gesprek dat ik heb nagestreefd is op sommige plaatsen
oorzaak geworden van het verwaarlozen van bepaalde onderdelen. Ik
meen, dat men het niet moet betreuren, wanneer een betere methode
aldus haar tol eist, vooral niet nu daar tegenover staan een aantal
notities welke de vragenlijst nooit aan het licht gebracht zou hebben.
In overeenstemming met de werkwijze gevolgd door de beschrijver
van de vlasserstaal en op grond van dezelfde overwegingen nl. dat
een woord pas zijn juiste betekenis krijgt in zijn eigen milieu, zijn de
woorden en uitdrukkingen in dit boek vertegenwoordigd behalve in
een alfabetisch geordend register ook in een beschrijving van het gehele
produktieproces. Hier komen ze gecursiveerd voor, terwijl telkens
aangegeven wordt, waar ze genoteerd zijn; geen vermelding van
plaatsnaam betekent, dat het woord overal in gebruik is. In de alfabetische lijst wordt bij ieder woord behalve de plaats (en) waar het
genoteerd is ook vermeld de bladzijde van het beschrijvende gedeelte
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waar men het in zijn milieu kan aantreffen; ontbreekt de omschrijving,
dan wordt verwezen naar een synoniem, waar men ook bij elkaar
vindt, zonder vermelding van plaats, alle elders genoteerde woorden
voor hetzelfde begrip. Bij dit alles is gebruik gemaakt van de volgende
afkortingen :

Achtk.
Hoog.
Oene
Ent.
Nijk.
Apel.
Woer.
Heng.
Doet.
Aal.
Achth.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Lee.
Dus.
Made
Wanr.
Mich.
Sch.
Box.
St.O.
Best
Liem.
Nue.
Mei.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Steen. —
Heink. —
Clin. —

Achtkarspelen
(B 68)3
Hoogeveen
(G 74)
Oene
(F 115)
Enter Ov.
(G 198)
Nijkerk
(F 142)
Apeldoorn
(F 151)
Woerden
(E 184)
Hengelo Gld.
(F 206)
Doetinchem
(L 37)
Aalten
(M 9)
Achterhoek
(de drie voorgaande plaatsen)
Leeuwen
(L 53)
Dussen
(K 128)
Made
(K 127)
Wanroy
(L 184)
St.-Michielsgestel (L 177)
Schijndel
(L 179)
Boxtel
(K 172)
St.-Oedenrode
(L 200)
(L 201)
Best
Liempde
(L 199)
Nuenen
(L 233 en L 235)
Meierij
(de zeven voorgaande plaatsen)
Steenbergen
(I 57)
Heinkenszand . (I 87)
Clinge
(I 144)

De genoteerde vaktermen worden niet in dialect weergegeven, maar
in het A.N. „verklankt". Slechts in gevallen waar dit onmogelijk bleek
3

De tussen haakjes geplaatste aanduidingen stemmen, hier zo goed als verderop
bij de bespreking van de gegevens van dialectlijst 29 (1957), overeen met de codificering van Dr. L. Grootaers en Dr. G. G. Kloeke, Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen, herzien en bijgewerkt door Dr. W. Pée en P. J. Meertens, 's-Gravenhage 1934.
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is de dialectische vorm gegeven; het woord staat dan zowel in de woordenlijst als elders tussen aanhalingstekens.
Op grond van motieven die bij de Conclusies ter sprake komen heb
ik naar twee gereedschapsbenamingen een meer uitgebreid onderzoek
ingesteld; de resultaten daarvan zijn in kaart gebracht en in twee
hoofdstukken aan het eind van dit boek verantwoord. Vele inzenders
van vragenlijsten hebben verder ongevraagde inlichtingen over de
klompenmakerij en de klompenmakerstaai verstrekt. Zij vormen enerzijds een welkome aanvulling op mijn werk, terwijl zij anderzijds mijn
bevindingen deels bevestigen, wat in de meeste gevallen geconstateerd
wordt, deels echter ook tegenspreken. Met het oog daarop leek verantwoording ook van deze gegevens gewenst om de lezer in staat te
stellen zich een oordeel te vormen over de waarde van mijn onderzoek,
dat slechts een gering aantal plaatsen kon omvatten; de kanttekeningen
heb ik daarom in een afzonderlijke woordenlijst verzameld.
Met de lezer wellicht betreur ik het dat het verzamelde materiaal,
dat ik slechts in enkele gevallen van een etymologische of semantische
noot heb voorzien, weinig interessants biedt voor hen die vooral belangstelling hebben in die richting. Compensatie voor deze teleurstelling
heb ik echter voor mijzelf gevonden in conclusies van andere aard,
die de studie heeft mogelijk gemaakt. Bij het in kaart brengen van een
aantal gegevens wordt een bepaalde structuur van het onderzochte
gebied zichtbaar, waaruit een en ander afgeleid kan worden over geschiedenis en herkomst van de klompennijverheid. En tenslotte lijkt
het mij niet geheel zonder betekenis, dat het produktieproces zelf en
de verschillende bewerkingen van een toch wel zeer karakteristiek
produkt worden vastgelegd, temeer daar het er alle schijn van heeft
dat de klomp steeds verder verdrongen wordt en zijn plaats in het
volksleven reeds grotendeels heeft verspeeld.

6

U I T DE G E S C H I E D E N I S VAN DE K L O M P

Niets was mij liever dan dat ik de lezer een enigszins uitvoerige
schets kon geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de klomp
en de klompenindustrie. Wanneer men zich echter enige tijd met deze
zaken heeft beziggehouden, blijkt dat men een terrein van studie gekozen heeft waar men reeds met bescheiden resultaten tevreden moet
zijn. Terwijl enerzijds de klomp als onbeduidend en zelfs ordinair
agrarisch produkt al weinig geschikt is om in de loop van de geschiedenis
de aandacht op zich te vestigen, zijn anderzijds de uitermate schaarse
gegevens bijna zonder uitzondering zo vaag en verward, dat zij maar
uiterst weinig zekere gevolgtrekkingen toelaten. De vermeldingen van
houten schoeisel in het algemeen mogen weliswaar talrijk genoemd
worden, de aard evenwel van dit boek brengt met zich mee, dat onder
de vele soorten houten voetbekledingen er één bijzondere is die de
aandacht heeft en wel die welke wij klompen noemen, d.w.z. houten
schoenen die voornamelijk door uitholling vervaardigd worden uit
een stuk hout.
Dat men zoekend naar klompen weinig hoop mag hebben zakelijk
nauwkeurige omschrijvingen te zullen vinden, blijkt al wanneer men
de gegevens van dialectlijst 15 (1947) inziet. Vraag 31a van die lijst
informeerde naar de benamingen van zekere houten voetbekleedsels,
waarvan een afbeelding was bijgevoegd; vraag 31c vroeg naar de
namen van schoenen die een houten zool hebben maar verder geheel
van leer zijn; hoewel er een duidelijk en groot verschil bestaat tussen
de klompen, de holle blokken, van vraag a en de klompschoenen van
vraag c, wordt kölschen ergens gegeven ter benaming van de eerste
houten schoenen, terwijl hetzelfde woord in de vormen Misen, holtzen,
holse e.d. ook voorkomt als antwoord op vraag c. Limburgse opgaven
voor с zijn o.a. galossje, klosschje en klossje, maar ook bij de antwoorden
op vraag a treft men ditzelfde woord aan, echter in de vorm klossen;
de afkomst van het Franse galoche, dat een schoen aanduidt die een
houten zool heeft en een kap van leer, dus allerminst een klomp in de
gewone zin, is boven twijfel verheven. 1 Moderne woord- en zaakatlassen
uit Frankrijk en Italië, 2 die afbeeldingen geven van hetgeen de dialect1

De antwoorden op de bedoelde vragen van dialecüijst 15 zijn niet gepubliceerd;
het materiaal berust bij het Dialectenbureau te Amsterdam.
1
P. Gardette, Atlas Linguistique et Ethnographique du Lyonnais, Volume III,
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notities aanduiden, tonen een rijke verscheidenheid aan houten schoeisel, zodat ook deze gegevens enerzijds tot voorzichtigheid manen,
anderzijds weinig zekerheid en duidelijkheid doen verwachten bij
vroegere vermeldingen.
Voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent ons onderwerp liggen
een drietal terreinen van onderzoek voor de hand. De allerbetrouwbaarste bron vormen de werken van beeldende kunst; vervolgens kunnen beschrijvingen van land en volk, nering en klederdrachten aanwijzingen verschaffen; tenslotte zijn er woordenboeken, glossaria en
vocabularii uit vroeger eeuwen, die mogelijk gegevens kunnen bevatten. Uit elk van deze drie sferen heb ik mijn materiaal verzameld,
dat ik hieronder naar chronologie tezamen breng, daarbij de verschillende aanwijzingen met elkaar vergelijkend en aan elkaar toetsend.
Houten schoeisel in een of andere vorm was reeds bij de Romeinen
bekend; dat zij ook de uitgeholde klomp kenden mag echter twijfelachtig genoemd worden, ook al veronderstelt Büld dit, als hij het woord
sculponeae vertaalt met „Vollholzschuhe", een term die hij vanwege
de vaagheid van het Duitse „Holzschuh" moet kiezen als hij uitdrukkelijk holle klompen bedoelt. 3 Naar de etymologie zegt het Latijnse woord,
dat verband houdt met sculpo = snijden, al erg weinig, 4 maar ook
andere benaderingen van het begrip blijven in het vage: de encyclopedie van Pauly-Wissowa b.v. spreekt van een „grober hölzerner
Schuh, wahrscheinlich aus einem Stück Holz geschnitzt". 6 Zelfs wanneer in deze omschrijving het woord wahrscheinlich overbodig zou
1956, geeft een kaart, 1135, getiteld Des sabots; er worden drie verschillende soorten
klompen bij afgebeeld, nl. helemaal van hout, met een leren riem en met een brede
leren kap. Bij alle drie is duidelijk, dat een blok hout ten dele is uitgehold. - K. Jaberg
en J. Jud geven in hun Sprach- und Sachatlas Italiens und der Sudschweiz, Band
VIII, Zofingen 1940, een kaart, 1569, getiteld Gli Zoccoli, waarbij zeer uiteenlopende
soorten van houten schoeisel worden afgebeeld; slechts één daarvan is duidelijk een
klomp in onze zin - hij wordt gedragen in Piemonte - de andere zijn diverse soorten
houten sandalen.
3
B. Buld, Holzschuhe und Holzschuhmacherhandwerk im westlichen Munsterland.
Ein Beitrag zur Volkskunde des westfälischen Handwerks. Inaugural-Dissertation
Munster 1952 (typoscript; geraadpleegd is het exemplaar dat vervaardigd is op het
Openluchtmuseum te Arnhem en berust op het Dialectenbureau te Amsterdam) ;
pag. 4.
4
Dr. Alois Walde, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, 2. Auflage, Heidelberg
1910, vermijdt de term Holzschuh en spreekt van „hölzerne Schuhe". - A. Ernout
en A. Meillet, Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. Histoire des Mots,
3e édition, Paris 1951, omschrijven aldus: „sorte de galoches à semelles de bois",
wat de betekenis klomp bepaaldelijk uitsluit.
6
Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie der Classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1893 v.v.
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zijn, dan nog zou men niet met zekerheid tot een hol blok kunnen
concluderen. Uit hetgeen Dr. I. Müller zegt kan zelfs eerder het tegendeel worden afgeleid; hij schrijft „... die sculponea: der Holzschuh,
welcher bei trockenem Wetter zur Feldarbeit getragen w u r d e " ' en
hij suggereert daarmee, dat hij bij nat weer onbruikbaar was, wat
van klompen juist niet gezegd kan worden. M. Pierre Larousse neemt
daarom, m.i. terecht, niet aan, dat onze klomp uit de klassieke oudheid
stamt, hoewel verschillende „érudits" het woord sabot op sommige
soorten van hun schoeisel toepassen. 7
Onder het stof der tijden gaat schuil de wijze waarop de bewoners
van onze streken zich in de eerste eeuwen na Christus hebben geschoeid. Als Büld op zeker gezag aanneemt, dat er rond het jaar 200
„Holzschuhe" gedragen werden, 8 komt hij in strijd met Le Francq van
Berkhey, die over de Batavieren schrijft: „'t Is verder twijffelachtig,
of zij, in navolging der Romeinen, ook Voctzoolen droegen", 9 althans
wanneer de laatste daarbij doelt op houten zolen. Zolang echter het
bestaan zelfs van de Holzschuh zonder meer niet vaststaat, heeft het
weinig zin te bespiegelen over de klomp. Een niet onbelangrijke nieuwigheid in het schoeisel dient zich aan rond 700; het zijn de z.g. hozen,
lange linnen kousen die tot aan de liezen reiken en waaraan een bespijkerde houten zool is verbonden. Men leest daarover iets in een boek
over schoenen en schoenmakers, 10 dat zich op zijn betrouwbaarheid
moeilijk laat controleren. Hetzelfde werk zegt ook (op blz. 45), dat
het houten gedeelte sinds 1100 los onder de kousen gedragen werd en
dan met een enkel riempje over de voorvoet werd vastgehouden. Uit
de aldus ontstane trip ontwikkelde zich de patin, in het Middelnederlands patijn, de in overeenstemming met de lange-schoenenmode vaak
zeer lange houten onderschoen, die voorzien is van twee korte maar
vaak ook hoge houten verdikkingen of stelten onder voorvoet en hak
en die eeuwenlang in geheel West-Europa in gebruik is geweest bij

* Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft, Band IV, 2. Hälfte, Nordlingen
1887, pag. 807.
' M. Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Tome XIV,
Paris 1875; zie sabot.
8
B. Büld o.e. pag. 4; het artikel waarop hij zich beroept is van V. von Geramb,
Zur Geschichte des Holzschuhes; het is verschenen in Blätter für Heimatkunde,
jaargang 11, Graz 1933.
* J. Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, Amsterdam 1769
. ., derde deel, eerste stuk, pag. 461.
10
E. Canter Cremers van der Does, Van Schoenen en Schoenmakers, Amsterdam
Antwerpen 1940, pag. 42.
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adel en burgerij. 11 De oorsprong van de patijn moeten we wel zoeken
in Frankrijk, van waaruit hij zich over de Nederlanden, Engeland en
Duitsland heeft verbreid.
Ook gegevens van lexicografische aard kunnen licht werpen op de
geschiedenis van de klomp; men is gemakkelijk geneigd het woord
klomp zelf zo ver mogelijk in het verleden na te speuren, totdat men
in een Oostfries woordenboek leest, dat dit substantief „zunächst wohl
nur eine Holzsohle bezeichnet hat". 1 2 Blijkbaar kan men dus nog niet
tot het bestaan van het gezochte schoeisel concluderen als men bij
Diefenbach, die een onschatbare verzameling heeft aangelegd van
15e en 16e-eeuwse lexicografische gegevens, waarvan voor de Germaanse filologie alleen het uitgaan van het Latijn betreurd kan worden,
het woord klomp vermeld vindt als afkomstig uit een glossarium latinosaxonicum, dat de schrijver noemt Lateinisch-niederdeutscher vocabularius, gedateerd 1420.13 Een woord dat een overtuigend bewijs
levert treft men aan in een Leidse keur uit 1429, welke de werktijden
e.d. regelt in het bedrijf van de „platijnmakers ende hoelbloecmakers", 14
terwijl deze bron daarenboven belangrijk is door het feit, dat het woord
platijn - synoniem met patijn - er negatief wordt bepaald als nietholblok. Als Paludanus ruim een eeuw later schrijft „pattine oft holbloc" 1 5 heeft zich dus wellicht een betekeniswijziging voorgedaan,
die ook in het Middelnederlandsch Woordenboek heeft doorgewerkt, 19
maar die toch niet algemeen was, zoals blijkt uit een Haarlems plakkaat
van 1693, dat spreekt van het „Platijn ende Klompmakers Gilde". 17
Daartegenover staat evenwel, dat tot in het zeer recente verleden in
Vlaanderen patijn omschreven kon worden als „kloef, holblok, houten
schoeisel (...) doch vooral een holblok die licht en fatsoenlijk gemaakt
11

J. B. Yemaux, La Chaussure à travers les âges, Bruxelles ζ. j . , pag. 68, denkt aan
klassieke invloed bij het in zwang komen van de patijnen, hetgeen aannemelijk
lijkt als men overweegt, dat de adel wel niet een boerenmode zal hebben gevolgd.
12
J . ten Doornkaat Koolman, Wörterbuch der Ostfriesischen Sprache etc., Norden
1879 ν.ν. onder klump, klumpe.
18
L. Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis,
Francofurti ad Moenum, 1857; zie: calo-, colo-, colu- -pes enz. pag. 91.
14
Dr. H. G. Hamaker, De Middeneeuwsche Keurboeken van de stad Leiden, Leiden
1873, pag. 500.
15
Dictionariolum Rerum Maxime Vulgarium, Gent 1544; zie: R. Verdeyen, Het
Naembouck van 1562 enz. Liège Paris 1945, pag. LXXVII.
1
' Verwijs-Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, 's-Gravenhage 1885 v.v.,
omschrijven platijn aldus: „...Benaming van eene soort van muilen of pantoffels,
deels van hout en deels van leer; ook wel geheel van hout, in welk geval het woord
gelijkstaat met klomp, holsblok".
17
Het wordt aangetroffen in de verzameling van de K.B.
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is, en meest met eene lederen riem vast boven den wrijf van den voet". 1 8
Bij het lezen van latere lexicografische vermeldingen zullen wij echter
de oorspronkelijke betekenis van patijn - platijn, die m.i. nog onder
streept wordt door de -1-, moeilijk anders te verklaren dan met een volks
etymologie naar het woord plat, in het oog dienen te houden. Dat
kan ook dienstig zijn voor een juist begrip omtrent hetgeen de Teutho
nista geeft: „holsch. tryp. stilleganck. plattijn. Colopes. Colopedium.
Colopodius". 1 9 Helaas treft men in dit vroege woordenboek geen
andere trefwoorden aan die in dit verband van belang zijn. Als men
de nomina uit de genoemde reeks op hun eigen plaats opzoekt, vindt
men niet anders dan verwijzingen naar holsch. Dit eerste woord nu,
dat zoals de bron thuishoort in onze oostelijke dialecten, laat tot op
heden verschillende interpretaties toe, zodat het voor de geschiedenis
van de klomp geen aanwijzingen inhoudt. Tryp en stilleganck hebben
de betekenis van houten slof of muil, die men vanwege het lawaai dat
erdoor veroorzaakt wordt ironisch met het laatste woord benaamde. 2 0
Naast plattijn, dat reeds ter sprake kwam, hebben we dus alleen nog
de Latijnse termen, die echter evenmin het gewenste uitsluitsel geven,
zoals blijkt wanneer men ze in Du Gange opslaat, waar calopedes om
schreven wordt aldus: „Calcei lignei, aut saltem calcei, quorum pars
inferior lignea est, superior vero coriacea. Gall, sabots vel galoches". 2 1
Hoewel dus blijkbaar de betekenis klomp niet uitgesloten is, geeft de
reeks synoniemen bij Van der Schueren duidelijk aan, dat het holle
blok zich nog niet als zelfstandig verschijnsel tussen waarschijnlijk een
groot aantal soorten van houten schoeisel doet opmerken. Daarbij
komt, dat wij bij Du Gange te maken hebben met een recente inter
pretatie van het woord calopodium, dat Kiliaen, die achter „hol-blok/
klompe" zo duidelijk zegt: „Calopodium, calo, sculponea, solea lignea,
colophonium calceamentum, calceamentum ex ligno cauato confectum. q.d. cauus truncus", verder ook opneemt achter plattijn en zelfs
achter trippe. Dat dit laatste woord de platte onderschoen benaamde
mag wel worden aangenomen ; dat het vandaag voortleeft als benaming
van lage klompen met een leren riem boven de wreef van de voet
— de patijn van De Во - maakt de verwarring compleet.
19

L. L. de Во, Westvlaamsch Idioticon, heruitgegeven door J. Samijn, Gent 1892.
Mr. C. Boonzajer, Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren,
Leiden 1804.
20
De (onwaarschijnlijke) verklaring is van Dr. F. Buitenrust Hettema en Mr. A.
Telting, Een bezoek aan een Nederlandsche Stad in de XlVe eeuw, 's-Gravenhage
1906, pag. 7; vgl. hierover WNT XV 1701.
11
Du Gange, Glossarium Mediae et infimae Latinitatis etc, Parisiis 1840 v.v.
19
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Zien wij thans welke gegevens een onderzoek in werken van beeldende kunst oplevert. Zonder dat ik zou durven veronderstellen dat
mijn naspeuringen daar zo grondig zijn geweest, dat niets aan mijn
aandacht ontsnapt kan zijn, hecht ik toch zoveel waarde aan mijn bevindingen, dat ik Büld's bewering op zijn minst gedurfd noem, als hij
schrijft: „Wie ein Strom der zuweilen unterirdisch weiterfliesst, hören
die Belege für Vollholzschuhe im 9. Jahrhundert auf und setzen erst
im 14. Jahrhundert wieder ein". 22 Hier immers suggereert hij het
bestaan van gewone klompen in de tussengelegen eeuwen, terwijl de
schilderwerken hiervoor allerminst bewijzen opleveren. Nu is het ontbreken van de klomp in de vroegste werken geen doorslaand bewijs,
omdat de idealistische romaanse miniaturen 2 3 niet de realistische belangstelling vertonen die nodig is voor het afbeelden van klompen. De
werken van de Vlaamse primitieven echter, die niet schromen eigentijdse en zeer volksaardige motieven te verwerken b.v. op de voorstellingen van bijbelse taferelen, zouden dan ongetwijfeld zoal niet vaak
dan toch soms klompen moeten tonen. Hetzelfde geldt met nog meer
klem van het werk van Jeroen Bosch. Dat de klomp nergens in de
schilderkunst wordt afgebeeld tot in het derde kwart van de 16e eeuw
moet m.i. wel betekenen, dat dit soort schoeisel, dat zoals gebleken is
in het begin van de 15e eeuw in Holland reeds bestond, niet voor die
tijd in het zuiden bekend is geworden.
Wat in de werken van de „Vlaamse" schilders van de 15e en vroege
16e eeuw wel regelmatig opduikt - en dit ondersteunt zijdelings wat
zoeven over het ontbreken van klompen werd gezegd - zijn de platijnen, welke in rijke verscheidenheid en in groten getale zijn te vinden
op werken van achtereenvolgens de gebroeders Van Eyck, Rogier
van der Weyden, Hans Memlinck, Petrus Christus, Hugo van der
Goes, Gerard David, Jeroen Bosch en Pieter Breughel de Oude ; ook
bij de Hollander Pieter Aertsen worden zij aangetroffen. Terwijl bij
J a n van Eyck niet uitgemaakt kan worden in welke maatschappelijke
groepering de platijnen thuishoren, blijken zij bij Rogier van der
Weyden duidelijk het bezit van de adel, zoals men ziet op de opdrachtsbladzijde van een handschrift, waarop de aanbieding van het boekwerk
aan Philips de Goede wordt uitgebeeld 24 : alle personen die erop voor32

B. Buld o.e. pag. 6.
Ik heb hiervoor nagekeken: A. W. Byvanck, Les Miniatures dans les Pays-Bas
Septentrionaux ; P. Duirieu, La Miniature Flamande au temps de la cour de Bourgogne 1415-1530; H. Martin, La Miniature Française du XIII au XV siècle.
24
Brussel, Bibliothèque Royale, ms. 9241 ; reproductie in Hermann Beenken, Rogier
van der Weyden, München z.j. (1951).
23
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komen dragen voor zover zichtbaar smalle, rank gesneden platijnen.
In dezelfde tijd schildert Pinturicchio Keizer Frederik III bij zijn
verloving met Eleonora van Portugal op dit schoeisel.25 Later blijkt
het meer het eigendom van de eenvoudigen geworden te zijn: Hans
Memlinck beeldt St.-Jozef bij de opdracht in de tempel met platijnen
af,2e terwijl Hugo van der Goes dezelfde heilige zo schildert op een
aanbidding van de koningen.27 Zeer interessant zijn een aantal tekeningen van Jeroen Bosch, die ons een groot aantal mismaakten tonen,
voortstrompelend op allerlei stelten en ondersteunsels ; men krijgt het
idee, dat de kunstenaar de karikatuur heeft gezocht juist van dit eigenaardige schoeisel en het ontbreken van de klomp spreekt daardoor te
duidelijker.28
Een belangrijke aanwijzing lijkt het mij, dat bij Bosch ook een overgangsvorm tussen platijn en klomp voorkomt, nl. op een paneeltje,
dat in beeld brengt hoe iemand langs operatieve weg van zijn dwaasheid genezen wordt. De patient heeft voor de duur van de behandeling
zijn schoeisel onder de stoel gezet en duidelijk ziet men, dat het houten
voorwerpen zijn, van achter plat maar aan de neus voorzien van een
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XVe-eeuwse Platijnen. Links: naar Petrus Christus en Hugo van der Goes. Rechts:
bovenaan een exemplaar dat berust in het Musée Cluny, Parijs, daaronder afbeeldingen naar Jan van Eyck en Jeroen Bosch.
a

· Een reproductie vond ik bij B. Büld, o.e. pag. 11.
*· Zie de catalogus van het Stedelijk Museum van Brugge, 1939, no. 5.
27
Het werk wordt aangeduid ab Leningrad no. 453.
*· Zie Ludwig von Baldass, Hieronymus Bosch, Wien 1943, bij de tekeningen.
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beslist houten kapje. Hier is dus duidelijk sprake van uitholling van
29
een blok.
Min of meer normale klompen treft men eindelijk aan op werken
van Pieter Aertsen en Pieter Breughel de Oude, bij de eerste vaker d a n
bij de tweede, die volgens mijn beste weten slechts tweemaal klompen
heeft geschilderd, nl. op zijn Kinderspelen (zie een detail naast blz.
16) en op een werk getiteld De Strijd tussen Carnaval en Vasten, dat
evenwel misschien aan Pieter Breughel de Jonge moet worden toege
schreven. Met opzet schrijf ik „min of meer normale klompen,"
want zowel bij Aertsen (reproduktie naast blz. 17) als op het genoemde
werk van Breughel zijn duidelijk houten uitsteeksels te zien onder
voet en hak.
Nog minder dan mijn onderzoek in de beeldende kunst kan dat in
literaire bronnen op grondigheid bogen. Alleen de Veelderhande
Geneuchlijcke Dichten heb ik vanwege de tijd van ontstaan alsook
met het oog op het maatschappelijk milieu dat zij beschrijven nage
lezen. 3 0 Die lectuur bevestigt de indrukken die men uit de beeldende
kunst krijgt: de klomp ontbreekt, terwijl de platijn meer dan eens
wordt genoemd en wel in zulk verband, dat onmogelijk aan klompen
gedacht kan worden. I n Der Vrouwen Pater Noster komt deze passage
voor:
„Panem nostrum quotidianum
Dat ick hadde goede klederen aen
Soo mocht ick frisschelijc heenen gaen
Twee propere uyt-ghesneden schoen
Eenen breden timp aen mijn Caproen /
Ende twee smalle Platijnen /
Soo soud ick noch veel frayer schijnen / " . a i
Zoals bij Rogier van der Weyden is het smalle houten schoeisel hier
een teken van aanzien. Zelfs wanneer er in Van t' Luye-lecker-landt
boeren als rijpe pruimen van de bomen vallen, komen zij met de voeten
niet terecht in een paar klompen, maar „in een paer leersen de welcke
daer onder de bomen op de aerde al bereyt staen ende passen iuyst
32
elcken пае haer benen".
*· Het werk berust in het Prado van Madrid en is afgebeeld in de daar uitgegeven
catalogus als nummer 2056.
80
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen. Opnieuw
uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
Leiden 1899.
81
Ibidem pag. 60.
M
Ibidem pag. 145.
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O p grond van al deze gegevens mag aangenomen worden, dat de
klomp zich rond 1400, mogehjk nog iets vroeger, in Holland ontwikkeld
heeft uit de platte patijn. Blijkens latere aanwijzingen wordt hij nog
geruime tijd niet duidelijk van ander houten schoeisel onderscheiden
en wellicht in één en dezelfde werkplaats samen daarmee vervaardigd.
Geleidelijk verbreidt hij zich naar het zuiden, zodat hij door Breughel
geschilderd kan worden - weliswaar nog als uitzondering - in dezelfde
tijd dat het woord „hoelblock" in Hasseltse documenten opduikt. 83
Tot het einde van de 16e eeuw toont hij met houten uitsteeksels duidelijk
zijn afkomst van de platijn. Dat Derick Baegert al een eeuw vroeger
tamelijk normale klompen schildert op een altaarstuk dat te zien is in
de Propsteikirche te Dortmund, werpt geen nieuw licht op de zaak,
zolang men niet veronderstelt, dat de klomp zich elders b.v. in het
Rijnland zelfstandig en wellicht iets eerder kan hebben ontwikkeld. 34
Dat in het buitenland eerder klompen kunnen zijn gemaakt, die misschien zelfs inspirerend hebben gewerkt op Hollandse platijnmakers,
doet weinig af aan de ontwikkeling ten onzent, waarvoor ook nog
spreekt het feit, dat in het land van Waas de klompenmakerijen wellicht in de 17e eeuw zijn opgekomen. 36 Het is echter niet uitgesloten,
dat daarbij ook Franse invloeden in het spel zijn geweest.
Geheel in overeenstemming met de geleidelijke ontwikkeling van
de klomp uit de platijn is de verwarde situatie in de terminologie:
zoals het verschijnsel zelf zich eerst na lange tijd als een nieuw fenomeen aandient, zo heeft ook de taal tijd nodig om zich aan de veranderingen aan te passen. Het woord platijn vertoont in zijn verschillende
betekenissen het duidelijkst de tekenen van die crisis, die overigens
blijkens dialectlijst 15 tot vandaag doorwerkt.
Heel anders dan in het zuiden is op het eind van de 16e eeuw de
situatie in Holland. O p de werken van Breughel dragen de boeren
nergens klompen, maar van Leeghwater vond ik voor noordelijker
streken het volgende geciteerd: „Seker Reyer Dircksz verhaelde mij
van de eenvuldigheid van het volck in 't Noordhollant, hoe dat aldaer
83

Dr. J. Fr. Gessier, Proeve van een Oudhasseltsch Glossarium, Hasselt 1940,
dateert het woord in 1585.
M
Een reproductie van een detail van het werk trof ik aan bij B. Büld, o.e. pag. 14.
84
Zie Pr. Janssens C.SS.R., In en rond een Wase Blokstal, in : Volkskunde, Driemaandelijks Tijdschrift voor de studie van het volksleven, 53e jaargang, Nieuwe Reeks
1 Ie jaargang, no. 4, pag. 218, waar hij schrijft: „Op het einde van de XVIIe eeuw
waren de klompenmakerijen in Waas in werking en werden er het kenmerkende bedrijf". Dit artikel beschrijft uitvoerig de klompenindustrie in het land van Waas en
is interessant vanwege de vermelding van gereedschappen en termen, waardoor het
uitvoerig vergelijkingsmateriaal geeft naast de resultaten van mijn onderzoek.
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van oude tijden in het geheele Dorp van Lange-Dijk niet meer als twee
of drie paer schoenen waren, dewelcke gespaert wierden voor de
Schepenen en Regenten van het Dorp, wanneer dat sy na den Hage
souden trecken, soo trocken sy die schoenen aen, ende doorgaens ginck
het Volck met klompen ende hoolblocken, ende het Vrouwvolck ghemeenlijck met strompelingen om de kuyten van de beenen, ende met
besuynen aan hater voeten". 36 Dit citaat heeft betrekking op de tijd,
dat in Amsterdam de „stillegang-, klompe-, leeste- en schaatsemakers"
juist in het daglicht zijn getreden, doordat zij wellicht vanwege hun
geleidelijk groeiende getal in 1551 werden afgezonderd uit het gilde
der Chirurgijns, met wie zij tot dan toe op grond van het feit dat ook
zij het mes hanteerden verenigd waren. 37 Hoewel de betekenis van het
woord klomp nog problematisch is in het zojuist aangehaalde, mag verondersteld worden, dat er in Amsterdam inderdaad holle blokken
mee werden bedoeld.
Deze tweede vermelding van klompenindustrie - de Leidse keur is
de eerste aanwijzing - betekent allerminst het begin van uitvoeriger
inlichtingen. Het is niet eens duidelijk of het hier gaat over een
aparte tak van nijverheid dan wel of het vak nog steeds onder één
dak samen met de platijnindustrie wordt beoefend. Ook laat zich slechts
gissen of inmiddels op het platteland op enigszins uitgebreide schaal
of zelfs maar voor eigen gebruik klompen werden vervaardigd, hoewel
daartoe geconcludeerd zou kunnen worden op grond van het feit
dat het genoemde Amsterdamse gilde, dat volgens Van Ravesteyn
„niet zeer belangrijk werd geacht en dat (het) lange tijd vrij slecht
werd gehandhaafd", in de 17e eeuw meerdere pogingen in het werk
stelde om zijn produkten tegen vreemde concurrentie te beschermen,
„als bij zoovele bedrijven in het tweede decennium der 17e eeuw het
geval was". 38 Hetzelfde streven blijkt bij de Haarlemse „Platijn ende
Klompmakers" nog te bestaan in 1693, het jaar waarin men daar
overgaat tot het instellen van de meesterproef ter verkrijging van de
titel „Meester Klompmaecker". 39 Er worden echter wel tal van ordonnanties en plakkaten bewaard, die in de 17e eeuw vooral in Amster8e
Aangehaald door J. Le Francq van Berkhey, o.e., derde deels tweede stuk, pag.
617. (Vgl. voor strompelingen het artikel Stromp van Prof. Dr. L. C. Michels in zijn
Filologische Opstellen II, pag. 353-357, eerder afgedrukt in Ts. 66 (1948), 47-51.)
37
W. van Ravesteyn, Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling
van Amsterdam gedurende de 16e en het eerste kwart der 17e eeuw, Amsterdam
1906, pag. 145.
38
W. van Ravesteyn, o.e. pag. 146.
*· Zie een Haarlems plakkaat, gedateerd 14 maart 1693, berustend ter K.B. in Den
Haag.
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Pieter Breughel de O u d e . Kinderspelen (detail).
Wenen.

Pieter Aertsen, Marktventer met vrouw,
Boedapest.

dam werden uitgevaardigd;40 zij hebben echter te weinig betekenis
dan dat wij de inhoud hier zouden moeten bespreken. Wel verdient
het aanmerking, dat de klompenmaker onvermeld blijft in Jan en
Kasper Luyken's Spiegel van het Menselijk Bedrijf van 1694, waarin
toch wel zijn Amsterdamse gildebroeder de „Schaatsemaaker" voorkomt.41
Is dus reeds duidelijk, dat de klomp zich in de 16e en 17e eeuw
in Holland over een zekere populariteit verheugen kon, ook in het
zuiden gaat de nijverheid na Breughels tijd niet onaanzienlijk vooruit,
zoals men wel moet concluderen op grond van hetgeen in 1649 over
de bewoners van de Meierij geschreven wordt: „Des Somers gaen sij
veel bloots voets / ende hebben dat met de Luijden vande warme Landen ghemeyn / ende des Winters gaen sij op zijn Boheems geschoeyt
met holle- ofte hou te Blocken..."42
Blijkens gegevens uit de 18e eeuw is de klomp in die tijd een zeer
gewoon en zeer verbreid deel van de volkskleding geworden. Tekenend
is het woord van Voltaire dat E. Littré aanhaalt: „Premier peuple
de l'univers, songez que vous avez dans votre royaume de Frankreich
environ deux millions de personnes qui marchent en sabots six mois
de l'année, et qui sont nu-pieds les autres six mois".43 Daarnaast staat
voor ons land wat Le Francq van Berkhey opmerkt over de kleding
van zijn landgenoten, waarover hij uitvoerig verhandelt. Nadat hij
over de 14e en 15e eeuw gezegd heeft, dat men toen al bedreven was
in het vervaardigen van „zekere houten Klompen, die men Hoosblokken noemde", schrijft hij : „Het draagen deezer Hoosblokken houd nog
heden veeier handen aan den arbeid, nadien het zelfs een bijzonder
Handwerk uitlevert. Ze zijn in deeze Gewesten van onbetaalbaar nut
voor de Landlieden, en andere Arbeiders; die dezelven in vogtige
Landen, in de Veenen, en op de veestallen menigvuldig gebruiken.
Daarenboven verstrekken ze, ter oorzaake van den goedkoopen prijs,
40

Men zie de verzameling ordonnanties en plakkaten van de K.B.
Ook in Jost Amman's gelijksoortige werk Stande und Handwerker mit Versen
von Hans Sachs van 1568 (herdruk München 1884) ontbreekt de klompenmaker,
terwijl toch het niet onaanzienlijke aantal van „vierzehen und hundert Person" erin
behandeld worden.
4i
J. van Oudenhoven, Beschrijvinge der Stadt ende Meyerye van 's-Hertogenbossche
enz., 2 din., Amsterdam 1649, deel 2, pag. 9. Voor „Boheems" verwijst de auteur
naar Aeneas Silvius in zijn Historia Bohémica, cap. VI. Ik heb het werk niet onder
ogen gehad en kan dus de uitlating moeilijk op haar juiste waarde beoordelen; zij
lijkt me echter wel problematisch i.v.m. de geschiedenis van de klomp.
48
E. Littré, Dictionnaire de la Langue Française, Paris Londres 1873 v.v. onder
„sabot".
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tot eene nuttige dragt voor de schamele Armoede, die er tegen opziet
om lederen Schoenen te koopen". 44 Elders noemt hij „hoosblokken" en
„klompen" als de dracht van boeren en „gemeene Vrouwen". 45
Verwondering over het verschijnsel klompenindustrie, die ik ook
al meen te bespeuren in het zojuist geciteerde („zelfs een bijzonder
handwerk"), spreekt uit een artikel in Sloet's tijdschrift van 1855, als
de anonieme auteur opmerkt, dat in de wijze van het klompen maken
„geene de minste verandering" schijnt gekomen te zijn. Men mag
betreuren, dat deze belangstelling niet eerder is ontwaakt, in welk geval
de schrijver iets meer had kunnen geven dan de schamele constatering
van „een algemeenen en uitgebreiden tak van nijverheid". 46 Niet minder
geïsoleerd staat de uitlating van H. C. van Hall, die ons meedeelt,
dat de reeds in zijn dagen in de Meierij algemeen voorkomende canadese populier ook werd aangewend voor de vervaardiging van klompen. 47
Zonder dat duidelijk is of gesproken moet worden van achteruitgang
blijkt de klompenindustrie in de vorige eeuw geen overweldigend
financieel voordeel afgeworpen te hebben, zoals uit het aangehaalde
artikel in Sloet's tijdschrift blijkt. Zeker is hieraan niet vreemd de aanzienlijke invoer uit België 48 en Duitsland 49 . Het zijn dan ook zeer
bijkomstige motieven die de klompenmakers nodig hadden om bij
hun stiel te blijven: „Het voordeelige van dit bedrijf blijkt vooral hieruit dat de meeste klompenmakers hun werk te huis verrigten, door den
afval steeds voorzien zijn van brandstoffen en hun bedrijf kunnen uitoefenen, wanneer het ongunstige weder hen belet andere bezigheden
te doen", schrijft een statistisch overzicht van de nijverheid in 1853,
nadat het een zeer onvolledig overzicht heeft gegeven omtrent de toestand in de klompenindustrie. 50 Een bijkomstige maar niet onbelangrij44

J. Le Francq van Berkhey, o.e., derde deels eerste stuk, pag. 527 en 528.
J . Le Francq van Berkhey, o.e., derde deels tweede stuk, resp. pag. 801 en 809.
4
' Onze Klompenmakerijen, Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek,
Zwolle 1855, deel 12, pag. 40-46.
47
H. C. van Hall, De Meijerij van Den Bosch, in Tijdschrift ter Bevordering van
de Nijverheid, Haarlem 1833-1885; deel 33 (1870), pag. 221-228.
48
Pr. Janssens C.S.S.R. schrijft t.a.p., pag. 218: „Rond 1820-1825 vervaardigde
Waasland 7 à 800.000 paar blokken, waarvan '/e door Holland werden aangekocht.
Te Bazel-Waas alleen werden in 1870 zo maar 250.000 paar blokken gemaakt en
uitgevoerd naar Holland."
49
Vgl. В. Buld, o.e. pag. 17, en het hierboven genoemde anonieme artikel in Sloet's
tijdschrift 1855, waarvan de schrijver zegt een schip elzenklompen te hebben gezien,
dat afkomstig uit Duitsland op weg was naar Friesland.
60
Statistisch Jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden, 3e jaargang, 's-Gravenhage 1853, pag. 330.
45
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ke conclusie die aan deze uitlating kan worden verbonden is deze,
dat de klompenmaker zijn bedrijf blijkbaar niet altijd thuis uitoefende.
Bevestiging hiervan vindt men bij de anonymus, die het meer genoemde
artikel in Sloet's tijdschrift schreef; hij vertelt nl. dat hij rond 1830 te
gast is geweest in een Bests klompenmakersgezin, waarvan de leden
ter uitoefening van hun beroep naar verschillende provincies trokken.
Ik ben niet van mening, dat ik met het voorgaande alle sluiers heb
weggenomen die de ontwikkeling van de klomp tot nog toe aan het oog
onttrokken. Een soort van schoeisel dat wordt aangetroffen vanaf
Denemarken, Noord-Duitsland, Nederland en België tot in Frankrijk,
Zwitserland en Noord-Italië kan kwalijk zonder meer verklaard worden
uit het Holland van de 14e eeuw. Houten schoeisel is trouwens in
Frankrijk even vroeg te dateren als ten onzent, hoewel ik er van afzie
over te gaan tot gissingen inzake de vraag wanneer en waar het woord
sabot, of vroegere vormen daarvan, voor het eerst een klomp in onze
zin aanduidt. Voor Duitsland neemt Büld dit risico wel, als hij het in
1379 voor Nordhorn vermelde woord klumpeker interpreteert als
klompenmaker. 51 De lezer zal gemakkelijk constateren, dat mijn gegevens niet toereikend zijn om de Nederlandse klomp zijn plaats aan te
wijzen tussen andere Europese klompen.
Her en der zijn cijfers gepubliceerd, die een overzicht geven van
de verbreiding van de klompenindustrie in ons land, vanaf het begin
van de vorige eeuw tot ongeveer op onze dagen. 62 Zij lijken echter
weinig betrouwbaar, wanneer men voor 1819, 1858, 1873 en 1912
resp. 648, 435, 435 en 250 bedrijven vermeld vindt, terwijl er voor
1942 1231 worden opgegeven; in dertig jaar tij ds zouden er dan een
duizendtal bijgekomen zijn en dat nog wel in zulk een „speciaal landelijke tak van bedrijf", waarvan Mr. Everwijn spreekt. Zelfs door de
van Frankrijk uitgaande mechanisering - een gecombineerde kopieerboormachine werd daar in 1841 geconstrueerd - die de Nederlandse
klompenindustrie tijdens de eerste wereldoorlog bereikte, kan deze
plotselinge aanwas niet verklaard worden, zij zal eerder een tegengesteld resultaat gehad hebben. Bovendien zijn er de talrijke vermeldingen
van lage winsten en de scherpe Belgische concurrentie vooral van de
61

B. Buld, o.e. pag. 16; Verwijs-Verdam, Mnl. Wdb., denken bij het woord clump e
(zie onder clompe) niet alleen aan een betekenis klompenmaker, maar ook aan
blokmaker in een andere zin nl. katrolmaker en zelfs aan cipier, gevangenbewaarder,
beul, n.a.v. het woord stokker.
62
Zie : Dr. Chr. Plomp, De Klompenmakerij in Nederland, Rapport enz. Amsterdam
1945, en Mr. J. C. A. Everwijn, Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland, 2 delen, 's-Gravenhage 1912, deel 1, pag. 237-238.
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industrie van het land van Waas die daartegen pleiten. Ook de algemene malaise in de klompenindustrie, die eveneens in Frankrijk en
Duitsland wordt geconstateerd,53 doet eerder veronderstellen, dat er
63
In C. Auge, Larousse universel en 2 volumes, Paris z . j . , leest men: „Le sabotier
est un artisan rural, que l'on rencontre de plus en plus rarement, car les progrès
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een geleidelijke afname van het aantal werkplaatsen zal zijn, minstens
vanaf de eerste wereldoorlog. Men moet dan ook waarschijnlijk voor
het begin van deze eeuw aanzienlijk meer klompenmakerijen aannemen dan de 1231 Nederlandse van 1942 en de 3500 Duitse die men
vlak voor de laatste wereldoorlog geteld heeft.54 Dat er bij ons in 1949
ruim 1500 bedrijven werden geteld is niet strijdig met deze ontwikkeling, daar zeer veel oud-klompenmakers er in de oorlogsjaren toe
overgingen zich opnieuw bij de Vakgroep Klompenindustrie, waarvan
ik de gegevens voor het tekenen van de kaart gekregen heb, te laten
inschrijven omwille van de houttoewijzingen; wel betekent het, dat
mijn kaart met klompenmakerijen een zeer optimistisch beeld geeft,
zodat het niet onredelijk is mede in verband met de hachelijke positie
van de klompenindustrie sinds de laatste oorlog te veronderstellen,
dat hooguit een kwart van de opgegevenen tot heden toe zijn beroep
is trouw gebleven; tal van goed ingelichte klompenmakers schatten
het aantal op rond 400.
Dat alles erop wijst, dat de klomp helemaal gaat verdwijnen, zou
ik tenslotte niet gaarne beweren. Het holle blok heeft zoveel kwaliteiten,
is zo vochtwerend en isolerend en beantwoordt tegelijkertijd zo afdoende aan alle hygiënische eisen voor uitwaseming en ventilatie,
dat er altijd, met name voor het werk in veestallen, melkfabrieken,
slachthuizen e.d., vraag naar zal blijven bestaan. Ook als dracht voor
kinderen die zich ten plattelande na schooltijd buiten vermaken en
voor tuinierende stadsmensen is het ideaal. Dat er niettemin een
teruglopen van het aantal bedrijven te zien zal blijven, totdat een beperkt aantal goed geoutilleerde klompenfabrieken met een economisch
verantwoorde produktie resteert, ligt in de lijn der verwachtingen.
Men kan het verdwijnen van een rustiek ambacht, een karakteristiek
handwerk, betreuren, het zou van weinig geloof in eigentijdse levensvormen en maatschappelijke en economische verhoudingen getuigen,
als men dit uitsluitend zou zien als een verlies.
du machinisme lui ont porté un coup fatal." - В. Biild, o.e. pag. 36 en 37, zegt, dat
in Westmunsterland van 1913 tot 1928 de produktie terugloopt van 366.000 tot
134.000 paren; hij voegt eraan toe, dat de Belgische concurrentie twee derden van
de klompenmakers brodeloos maakt en dat de invoer uit dat land in 1927 en 1928
resp. 761.000 en 768.000 paren bedroeg.
** In een artikel, getiteld „Klompen (sic) und Holzpantoffeln" in het Holz-Zentral
blatt, Zeitschrift für die gesamten Interessen der Holz- und Forstwirtschaft, 80e jaargang, nr. 66, gedateerd 5 juni 1954, wordt dit aantal handwerkbedrijven genoemd;
er staat bij : „Von Karlsruhe bis zum Niederrhein, hauptsächlich in Westfalen und
Rheinland, in Friesland und der Mark Brandenburg, in Schlesien und im Bayerischen
Wald, waren sie ansässig"
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KLOMPENHOUT
AANKOOP EN ROOIING

O p de regel dat de fabrikant zich niet bezighoudt met de verzameling
van zijn grondstoffen, wordt een uitzondering gemaakt door de klompenmaker, voor wie slechts uiterst zelden het benodigde hout gerooid
en gekapt wordt aangevoerd. Zelfs binnen het land heeft slechts in
uitzonderingsgevallen aanvoer over grotere afstanden plaats, omdat
in gebieden met een florerende klompenindustrie - niet toevallig voldoende geschikt hout gevonden wordt. Van de in het onderzoek
betrokken plaatsen is Heink. de enige, waar men tegenwoordig veel
hout van elders betrekt nl. uit Brabant en dat nog om de bijzondere
reden, dat tijdens de oorlog zo goed als alle bomen ter plaatse zijn
omgehakt voor de verdedigingswerken. De gewone gang van zaken
houdt dus in, dat de klompenmaker er zelf op uittrekt om geschikte
bomen te zoeken ergens in de velden van zijn omgeving. Als hij in
de Meierij woont, kan hij te kust en te keur gaan, elders zal hij zich
vaak tevreden moeten stellen met klompenhout van mindere kwaliteit.
Hoewel een enkele maal ook iepen (Hoog.) of olmen (Clin.) voor de
klompenfabricage worden aangewend en ik in Achtk. zelfs een klompenmaker bezig vond met het kloven van kastanjehout, zijn het toch
de wilg en de populier (welk woord in Brabant alleen in St.O. werd
genoteerd) die zich het best lenen voor deze industrie en die dan ook
practisch uitsluitend worden verwerkt, de laatste houtsoort op nog
uitgebreider schaal dan de eerste.
Men kan zich afvragen, of de verspreiding van de klompenindustrie
niet bepaald wordt door de frequentie waarmee het populierehout in
bepaalde gebieden voorkomt. Zeker wanneer het gaat over de Populus
Canadensis, de Canadese populier of canada (Clin. Heink. Steen. Made
Dus. Mei. Wanr. Lee. Ent.), 1 die eerst rond 1770 via Engeland in
ons land is geïmporteerd en die in het zuiden de inheemse peppel (Lee.
Heng. Ent. Oene) geen kans meer geeft, zou een bevestigend antwoord
op deze vraag verstrekkende gevolgen hebben voor de geschiedenis
van deze tak van nijverheid. Ik ben echter geneigd de zaak om te
keren en te veronderstellen, dat de canada voornamelijk in reeds bestaande klompengebieden werd aangeplant, zoals min of meer bevestigd wordt door enkele opwekkende woorden, die juist om dit te be1

Meer dan dit woord treft men in de Mei. het bijv. nw. „cannidasse" aan : „cannidasse
bomen" of „cannidasse", „cannidassen hout".
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vorderen in de 19e eeuw geschreven zijn.2 Men kan dan aannemen,
dat de canada de klomp en niet de klomp de canada is gevolgd. Het
staat trouwens vast, dat inheems hout met de vereiste kwaliteiten
sinds eeuwen op ruime schaal voorhanden was, zodat de buitenlandse
boom niet nodig was om waar dan ook klompenindustrie te doen ont
staan. Sinds lang ook heeft men zich beziggehouden met het veredelen
van het hout door kruising, zodat het niet vreemd mag heten, dat
men bij het bekend worden van de canadese populier daarin zijn heil
heeft gezocht, zodra bleek, dat hij over uitstekende eigenschappen
beschikte.
Een van de grootste voordelen van de populier boven de wilg is,
dat hij zo snel groeit. Reeds na 15 of 20 jaar levert hij, onder goede
omstandigheden geplant, rond een kubieke meter hout, waaruit hon
derd of meer paren klompen kunnen worden vervaardigd. Ook is
zijn hout gemakkelijker te verwerken, het is malser, zachter (Oene),
slokker (Ent.) dan het wilgehout, dat vaak wreed (St.O.) of'mieterig (Doet.)
is, waardoor het bij het zagen meermalen scheurt of springt. Dat
men desondanks het wilgehout beschouwt als het meest ideale komt
door zijn grotere dichtheid; het populiere- en canadahout („cannidassen
hout") is minder bestand tegen water. Sommige klompenmakers ver
telden mij, dat men een pas geboorde populieren, mtbomen (Dus.) of
canadaklomp (Clin. Heink. Steen. Made Mei. Dus. Wanr. Ent.) kan
doorblazen ; bij wijze van krachtproef zette men hem tegen de mond
en blies er zo krachtig in, dat aan de buitenkant het water eraf droop.
Dat men een dergelijk kunststukje met een wilg (= wilgeklomp) niet
kon volvoeren is op zichzelf niet zo belangrijk, maar wijst er wel op,
dat men in dit schoeisel veel minder last zal hebben van natte voeten
dan in canada's of andere populieren (klompen). Het wilgehout is dicht
(Hoog.), vast (Liem. Ent.), waterdicht (Box.), zodat daaruit vervaar
digde klompen geen water doorlaten (Ent. Doet. Heink.), geen water
aannemen (Hoog.), - inzuigen (Woer.), - opnemen (Achtk. Nijk. Clin.),
- trekken (Heng. Mei. Wanr. Made Dus. Steen.) of - zuigen (Sch.) ;
wilgen trekken geen vocht (Lee.) zegt men elders, ze trekken niet op (Dus.),
2
Over de invoer van de canada kan men lezen bij J . N. van Eys en C. G. C. Reinwardt, Over de eigenschappen en het nut van den Kanadaschen Popel, Verh. van
het Kon. Ned. Inst, van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Am
sterdam, 1817, I I I pag. 169-194. Daar blijkt ook, dat de boom in ΠβΊ-'βδ is aan
geplant in de Graafschap Zutphen en op de Veluwe; meegedeeld wordt verder,
dat reeds in 1807-Ό9 in Gelderland aanzienlijke partijen tot klompen zijn verwerkt.
Propaganda voor aanwending van de canada in de klompenindustrie maakt een
anonymus in het artikel Onze klompenmakerijen, Tijdschrift voor Staathuishoud
kunde en Statistiek, Zwolle 1855, deel 12, pag. 40-46.
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ze slaan niet door (Achtk. Oene). Ook door zijn geringere soortelijk gewicht, de zachtrose kleur en de karaktervolle tekening is het hout van
de wilgeboom, ondanks zijn hogere prijs, nog steeds niet door welke
populier dan ook verdrongen kunnen worden.
Dat menig lid van de familie der peppels zich in die concurrentiestrijd heeft gemengd moge blijken uit de namen die genoteerd zijn,
weinige als men mag geloven, dat er rond tachtig soorten in ons land
voorkomen. Naast de naam abeel (Clin.) komt witte populier, witte peppel
en witboom (Dus.) voor ter benaming van de Populus alba. De zwarte
populier of zwarte peppel is de in vergelijking met andere soorten wat
langzamer groeiende Populus nigra. Verder hoort men spreken van
de klater (Oene), waarmee bedoeld wordt de esp of ratelpopulier
(Populus tremula), van de meipeppel (Aal.) en de Hollander (Oene),
eveneens leden van dit geslacht.
O p gezette tijden gaat de klomper - een woord dat gevormd zou
kunnen worden naar het werkwoord klompen (St.O. Aal.), dat klompen
maken of klompenmaker zijn betekent - erop uit om ergens het benodigde hout te vinden, dat hij steeds op stam koopt (Clin. Heink. Heng.
Aal. Ent. Nijk. Oene Hoog. Achtk.). Zoveel mogelijk zoekt hij maatbomen (Woer.) uit, d.w.z. exemplaren met een omtrek op borsthoogte
van één meter of meer, hoewel hij zich vooral in streken waar van een
bewuste houtteelt geen sprake is wel eens met andere moet tevreden
stellen. Ook zal hij de voorkeur geven aan een doorgaande (Mich.)
boom boven een tapse (Aal.), omdat bij de eerste het verloop (Aal.)
van het hout gunstiger is : de dikte van de stam op grote hoogte is niet
aanzienlijk minder dan beneden, zodat dit hout regelmatiger - allemaal
klompen van dezelfde maat - en dus voordehger verwerkt kan worden.
Een tapse boom heeft zo'n groot verval (Aal.), dat de bollen bovenaan
veel dunner en dus korter moeten zijn dan die welke men uit het
onderste deel zaagt.
Natuurlijk is voor de keuze behalve de vorm van de boom ook van
betekenis zijn kwaliteit, welke op wel zeer onvoordelige wijze beïnvloed
wordt door de aanwezigheid van talrijke kwasten (Clin. Heink. Steen.
Made Dus. Mei. Aal. Ent.), knoken (Liem. Best Box. Sch. Nue.),
knoesten (Mich. Woer.), noesten (Hoog. Oene Nijk. Ent. Apel. Achth.
Mich. St.O. Wanr.) of oesten (Achtk.), waarmee benaamd worden de
„wortels" van takken of resten daarvan, welke de natuurlijke draad
(Achtk. Oene Nijk. Woer. Achth. Mich. Made Dus. Steen. Heink.
Clin.), de was (Nue. Best) of de wassen (St.O.) dusdanig wijzigen, dat
van normaal kloven geen sprake meer kan zijn. De Meierijse klompenmaker, die meestal kan kopen uit goed onderhouden, dicht bij elkaar
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gepote canada's, heeft met dit euvel minder te maken dan b.v. zijn
Friese collega, die aangewezen is op slecht onderhouden bomen.
Een gebrek dat minder nadelig maar verraderlijker is - de kwasten
kan men zeker met een geoefend oog meestal aan de buitenkant waarnemen - is de z.g. molenachtighàd of molenwiekigkeid (beide Liem.).
Anders dan bij rechtdradig (Aal.) hout loopt bij een windse (Heng.),
molenachtige of molenwiekige (beide Liem.) boom de draad min of meer
spiraalsgewijze rond het hart, de stam is a.h.w. in de lengte een kwartslag of meer opgedraaid. Dat dit oorzaak kan zijn van lelijke misrekeningen bij het kloven, laat zich begrijpen.
Lastig en schadelijk, hoewel minder vaak voorkomend, zijn de
wormgaten (Oene Heng.) ofpiergaten (Oene), gangen die onder de schors
gegraven worden door de larven van de houtkever, de houtworm (Oene
Achtk.). In Clin, spreekt men van madesteken in het hout, terwijl men
elders zegt: er zit worm in (Hoog. Doet. Aal. Lee. Heink.).
Zeer verraderlijk, want in het geheel niet uitwendig te constateren
is een gebrek, dat men op zeer verschillende wijzen benaamt. Open
kout (Lee. Liem. Best Box. Mich. St.O. Nue. Made Dus. Steen.), los
hout (Oene Nijk. Woer. Lee. Doet. Aal. Wanr. Box.), losliggend- (Ent.)
rietschalig - (Clin. Heink. Steen.), ringerig - (Hoog.), kringeng - (Ent.)
of rap kout (Hoog.) zijn de uitdrukkingen die aanduiden, dat een tweetal
van de jaarringen (Achtk. Hoog. Nijk. Achth. 'Lee.), jaarkringen (Ent.),
jaartallen (Oene Made), jaargewassen (Wanr.), wassen (Liem.), groeijaren (Clin.) of groeiringen (Woer. Dus.) geheel of gedeeltelijk onderling
loszitten. Men spreekt daarom eveneens van losse ring (Hoog. Oene
Lee. Dus. Made Best Nue.), van losringerig (Achtk.) of ringlas hout
(Achth.), terwijl ook wel volstaat te zeggen: de boom is los (Woer.)
of er zit (een) ring in het hout (Sch.).
Over de oorzaak van dit zeer schadelijke verschijnsel - de bij het
kloven ontstane stukken vallen eenvoudig in twee delen uiteen - tast
men in het duister. Terwijl sommige klompenmakers de grondslag
van de groeiplaats als zodanig aanduiden, denken andere aan de vorst :
wanneer bij zeer lage temperaturen, zo verklaarden zij, een boom door
harde wind gebogen wordt, kunnen over een grote lengte de ringen
aan de uitgerekte kant van de stam losknappen. Elders weer gaf men
de volgende uitleg: een besneeuwde boom kan overdag zover door
de zon verwarmd worden, dat hij een ontdooide kant krijgt; zware
vorst doet 's nachts een harde laag ijs ontstaan, die de schors aantast,
waardoor op die plaats de in het volgende jaar bijgegroeide ring (Achtk.
Doet. St.O. Steen. Heink.) kan blijven loszitten. Het verschijnsel zou
dan ook uitsluitend aan de zuidzijde van een boom optreden. Voor
25

deze verklaring pleit echter niet een andere, volgens welke een korte,
dikke boom nooit los is.
Nog weer een ander gebrek van het klompenhout - en ook hier
vertoont de terminologie een rijke verscheidenheid - is de peuterigkeid
of mieterigheid (beide Doet.), waaraan over het algemeen alleen de
wilgen lijden. Evenmin als bij het ringlos zijn kan hier een duidelijke
oorzaak aangewezen worden, zodat men moet concluderen, dat het
in de aard van de boom zit. Hout dat peuterig (Doet.), hartpeuterig
(Heng.), vurig (Oene), stenig (Nijk.), spefartig (Lee.) oïknisterig (Ent.)
is, vertoont een mysterieuze neiging tot scheuren of'springen (Oene Heink.).
Vaak doet het dat pas, wanneer het in bollen (zie verderop) gezaagd
wordt, maar even vaak blijkt daarbij, dat de scheuren (Clin.) reeds voordien aanwezig waren. In tegenstelling tot de barsten die in het hout
kunnen ontstaan door snelle uitdroging vertonen deze hartbarsten (Oene
Aal. Heink.), hartsprongen (Made), hartscheuren (Lee. Aal.), hartknippen
(Achtk.), hanepoten (Liem.), kraaiepoten (Woer.) of eenvoudig barsten
(Hoog.) zich niet alleen aan het oppervlak, maar lopen soms over
grote afstand door het hout heen; wel vormen ze zich, zoals sommige
woorden aanduiden, vaak rond het hart, wat ook de droogsprongen
doen, maar ook op heel willekeurige wijze openbaren ze zich. Misschien
is juist de geheimzinnigheid van het verschijnsel oorzaak van de gevarieerde terminologie rond dit barsterige (Hoog.), hanepotige (Liem.
Mich. Box.) of hanigvoetige (Best; in Sch. „hanigwroetige") hout.
Wanneer de klompenmaker, zoveel mogelijk rekening houdend met
alle voor- en nadelen, zijn keuze heeft bepaald, moet hij zich een oordeel vormen over de inhoud en dus over de afmetingen van de boom.
Meestal gebeurt dat „uit een vrij gezicht", zoals men te Oene verklaarde, en dat ligt ook het meest voor de hand als men bedenkt, dat er
geen eenvoudige methode bestaat om de lengte te berekenen; de boom
wordt dus geschat oí getaxeerd (Achtk. Ent. Lee.). Toch heeft de klompenmaker daarbij wel enige vastheid, want de omvang van de stam onderaan is bekend. Tegenwoordig bedient hij zich vaak van een kubieke·
meterboek (Heink.), waarin de inhoud van een normaal geproportioneerde boom wordt opgegeven bij een bepaalde omtrek op borsthoogte,
die dus gemeten moet worden; men spreekt van een boom voor de
borst meten (Dus. Steen.) of op borsthoogte meten (Achtk. Doet. Liem.) en
maakt daarbij gebruik van een centimeter (Clin. Doet.), een meetlint
(Heink.), een lintmaat (Liem. Best) of een boommeter (Clin.). In Woer.
gebruikt men een touw, waarin op bepaalde plaatsen knopen zijn gelegd: „een boom van 5 dik" meet ^ 1,15 m, „een boom van 10 dik"
1,70-1,80 m.
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Eertijds - en deze werkwijze wordt door ervaren personen nog vaak
gevolgd - werd de boom gevademd (Hoog. Oene Ent. Aal. Heng. Lee.
Mei.), omvademd (Oene Hoog.), omtrokken (Nijk.) of omspannen (Lee.),
d.w.z. met de armen omvat. Ieder moest dus de betekenis van zijn
eigen omarming kennen en dat was ook het geval, getuige de meermaals
beluisterde verklaring: als mijn vingers elkaar raakten had ik 100 paar,
reikten ze iets over elkaar heen 80 ; 3 dergelijke uiüatingen variëren
natuurlijk van persoon tot persoon. Het grote verschil in het aantal
houdt niet alleen verband met de dikte, maar evenzeer met de daaraan
beantwoordende en tegelijkertijd verdisconteerde lengte van de boom.
Dat een vadem hout (Lee. Nijk. Heng.) — een boom die men ongeveer
kan omspannen heeft een inhoud, die men aldus aanduidt - een weinig
nauwkeurig te bepalen grootheid is, laat zich hieruit wel afleiden. 4
Het omhakken geschiedde op rekening van verkoper of koper naar
gelang de boom al of niet aan de grond, d.w.z. gerooid en wel, geleverd
werd. Was dit het geval, dan bleef het hout dat niet verwerkt kon worden eigendom van de boer, terwijl de werklui rechten konden doen
gelden op de spaanders of het houtspaan (Doet.) ; de prijs gold dus alleen
voor het werkhout (Aal.). Sinds men bij de verkoop algemeen de bepaling
maakt „geleverd aan de harde weg" zijn dergelijke gebruiken voor
de klompenmaker niet actueel meer. Vroeger echter had hij er wel
degelijk mee te maken en moest hij ook vaak zelf opdracht geven aan
een boomrooier (Dus.) om de gekochte exemplaren, die soms waren
a/gemerkt (Hoog.) met een bijl of ook wel met een gutsvormig mes,
de bomenritser (Hoog.), voor hem om te hakken.
Dit werk, dat de klompenmaker practisch nooit zelf deed, maar liever
overhet aan de vakmensen, de boomomdoeners (Sch.), boomvellers (Clin.),
boomhakkers (Oene), boomhouwers (Heng.), boomkappers (Clin. Box.),
bomenrooiers (Nijk. Woer.), rooiers (Lee.), houthakkers (Achtk. Oene Ent.
Aal. Heng.), hakkers (Doet.) of kappers (Heng. Lee. Mei.), is op drie
manieren uit te voeren. Vooreerst kan men rond de voet een diep gat
graven om vanaf het punt waar de stam breder wordt en zich in een
reeks dikke wortels verdeelt loodrecht naar beneden de boom uit te
kappen (Clin.) of te rooien (Hoog. Woer. Nijk. Box. Made Dus. Steen.
Heink.) ; men zegt ook wel: een boom met de zwarte broek hakken (Achtk.
8

Volgens Van Dale's Nieuw Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ('s-Gravenhage 1950) is een vadem 0,56 m 3 ; de klompenmakers rekenen evenwel 1 m 3 ; zij zeggen
dat een vadem 100 paar klompen levert. Als men een klomp stelt op 30 X 15 X 15 cm,
komt men op 1,35 m 3 . Met wat speling i.v.m. grotere en kleinere maten is dit wel
met elkaar in overeenstemming.
* In Aal. werd genoteerd de uitdrukking: „ik vaamde 1,60 m".
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Aal.), idem kappen (Achtk.) oí met het zwarte gat rooien (Hoog.). Volgens
een andere methode graaft men een minder diep gat en hakt niet loodrecht naar beneden, maar schuin naar het hart van de boom, zodat
deze van onder kegelvormig wordt; ter aanduiding hiervan bezigt
men de uitdrukkingen: een boom doppen (Achtk. Woer.),/wznen (Nijk.)
of omhakken (Woer.). Tenslotte kan men er zich ook eenvoudig vanaf
maken door de boom boven de grond af te hakken, te klikken (Aal.)
zoals men zegt. Dit gebeurde in zuiniger jaren practisch nooit, maar
tegenwoordig wordt het wel gedaan om tijd te sparen; het hout van
de wilgeboom vindt men evenwel ook thans te kostbaar om er zo verkwistend mee om te springen.
Wanneer men neutrale werkwoorden kiest, waarbij men niet bepaald
denkt aan één van de genoemde werkwijzen, wordt de laatste methode
niet bedoeld; zulke verba zijn: omhakken (Hoog.), omkappen (Best Box.
Nue.), hakken (Nijk. Ent. Doet. Aal. Dus.), kappen (Achtk. Hoog.),
houwen (Ent. Wanr.), vellen (St.O.) en omdoen (Box. Mich. Sch.).
O m d a t voorheen voor sommige klompenmakers dit werk een onderdeel van hun beroepsarbeid was, mocht het hier niet over het hoofd
gezien worden. Overigens staat het voldoende buiten de behandelde
nijverheid om een summiere behandeling ervan te rechtvaardigen. Ik
beperk mij daarom verder tot vermelding van de langstelige bijl
(Achtk. Hoog. Woer. Nijk. Ent. Oene Doet. Heng. Made Dus. Steen.
Clin.), velbijl (Heink.), aL· (Mei. Wanr. Lee.), „ifcre" (Heng.) of hiep
(St.O.), waarvan de boomrooier zich bedient, en van het houweel
(Woer.), dat ook wel gebruikt wordt. Dit laatste werktuig is een bijl
waarvan het metalen deel aan de achterkant overgaat in een smal
schopje, waarmee men het zand tussen de wortels kan wegkrabben.
Van weinig betekenis voor de klompenindustrie is ook het uitsnoeien
(Achtk. Hoog. Nijk. Ent. Heng. Liem.) oiopsnoeien (Lee.) van de boom
nadat hij geveld is; men zegt ook wel: de boom qfkuisen (Clin.), korten
(Liem. Dus.), inkorten (Made), borsen (Steen.), uitkleden (Woer.) of,
schertsend, hem dejas uittrekken (Doet.).
Toch gebeurt er op de groeiplaats nog wel iets dat verband houdt
met het feit dat hier niet zomaar hout maar klompenhout gehakt wordt.
Wanneer men de boom om hem gemakkelijker vervoerbaar te doen
zijn doorzaagt (Achtk.), houdt men daarbij wel rekening met de lengte
der delen waarin deze stukken later verder verdeeld moeten worden,
waardoor immers verlies van hout voorkomen kan worden. Men moet
zich echter niet voorstellen, dat er altijd zo nauwkeurig gewerkt wordt.
Bij het doorzagen, ook genoemd korten (Woer. Nijk. Lee. Mei.
Clin.), doorkorten (Oene Achth.), afkorten (Hoog. Ent.) en doorsteken
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(Heink.), ontstaan bij een normale boom drie delen, welke men te
beginnen met het onderste noemt: Ie. de stam (Achth. Oene Made
Dus. Heink. Steen.), het ondereind (Hoog. Ent. Lee. Best Box. Mich.
Sch. Nue. Liem. Clin.), het stamhout (Woer.) of de onderstam (Achtk.
Nijk. Aal. St.O.); 2e. het middenstuk (Achtk. Oene Hoog. Doet.), het
middeneind (Ent.), het middelend (Nijk. Lee. Mei. Made Dus. Steen.),
het middelblok (Heng.), het middelstuk (Aal.) of het stukhout (Woer.);
3e. de top (Achtk. Achth. Lee. Ent. Nijk. Mei. Made Dus. Steen.
Heink.), het tophout (Woer.), de kop (Oene Clin.), het kopeinde (Hoog.)
of het kopstuk (Achtk.). Wordt de boom in vieren verdeeld, dan bezigt
men dezelfde benaming voor de twee middenstukken, ofwel men
voert voor het derde het woord derdeëind (Best Box. Liem. Mich. Sch.
Nue.) in. I n Wanr. onderscheidt men slechts een eerste stuk en een
tweede stuk.
Voor het onderste deel van een gedopte of gerooide boom, dat wegens
zijn onbruikbaarheid later op de klompenmakerij wordt afgezaagd, is
een aparte naam in gebruik nl. aarseinde (Steen.), aarsgat (Clin. Heink.),
broek (Wanr.), gatbol (Box. Mich. Sch. St.O. Made Dus.), gateind
(Box. Mich. Sch. St.O. Liem. Made Dus.), hacht (Ent.), hachteind
(Ent.), klos (Wanr.), kont (Oene Hoog. Nijk. Doet. Aal. Lee. Best Nue.),
konteind (Achtk. Liem.), ondereind (Mich. Sch.), onderkont (Oene),
onderstam (St.O.), onderstuk (Achtk.), „stobbe" (Hoog.), stop (Nijk.),
struik (Woer.), stukgat (Clin.) of „stumpe" (Aal.), voorwaar een respectabele reeks van overwegend weinig vleiende benamingen.
Laten wij het hout ook volgen op zijn weg naar de klompenmakerij.
Behalve met vrachtauto en platte wagen vindt het transport plaats
met de specifieke bomenvervoerders: stelwagen (Aal.; in Heng. steltwagen), boomwagen (Heink.) of bomenwagen (Hoog. Oene) en mallejan
(Achtk. Oene Lee. Woer. Aal. Ent. Mei. Made Dus. Wanr. Steen.
Clin.), ook genoemd ms (Clin. Steen.) 5 of klik (Steen.). Het zal niet
nodig zijn van dit laatste vervoermiddel, dat immers algemeen bekend
is, hier een nadere beschrijving te geven, maar van het eerste is dit
wellicht niet overbodig. Het bestaat uit twee assen met grote karwielen;
tussen beide bevindt zich de langboom (Aal.), langwagen (Heng.) of
stelt (Heng.), een verstelbare verbinding waarmee men het voertuig
langer of korter kan maken. De te vervoeren bomen worden er in de
lengte met kettingen onder gehangen.
Daarnaast bestaan er nog een tweetal transportmiddelen in de ruimere zin nl. de hevel (Aal. Ent. Nijk. Woer.), een zware balk, die men als
hefboom gebruikt om bomen te verrollen, en de kantelhaak (Doet.
6

Pr. Janssens, I.e., vermeldt „husch (heusch-heursch-hors)".
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Oene Mich.), ook genaamd kanthaak (Hoog. Nijk. Achtk. Ent. Woer.
Lee. Aal. Heng. Made Liem.), trekhaak (Dus.), wentelhaak (Steen.),
haak (Clin. Heink.) of hannes (Mei.), waaronder men dient te verstaan
een gebogen stuk ijzer, dat aan de ene kant een scherpe weerhaak heeft
en aan de andere voorzien is van een met een ring eindigende ketting.
De haak slaat men onder de te verrollen boom; een door de ring gestoken balk, de hefboom (Steen.), handboom9 (Clin. Mei.), hevel (Achth.
Oene Lee. Ent.) oí spaak (Heink. Dus.), laat men met het doorgestoken
einde op de boom steunen, men beweegt het andere uiteinde naar boven, zodat de haak zich vanonder in het hout vastzet en de boomstam
wordt verrold. In sommige plaatsen is de haak vast doch scharnierend
verbonden met de paal, die men dan niet afzonderlijk benaamt. Dat
de klompenmaker weinig prijs stelt op het gebruik van dit instrument,
dat diepe gaten maakt in het hout, laat zich begrijpen. Niettemin is
ook dit werktuig dienstig de boom te doen arriveren ter klompenmakerij, waar we hem in het volgende hoofdstuk zullen kunnen vinden.

• In Mich, noteerde ik „hangboom".
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ZAGEN EN K L O V E N

Bij de meest gebruikelijke indeling van het werk in een klompenmakerij
geschiedt het zagen (Clin. Heink. Made Dus. Sch. Liem. Lee. Nijk.
Woer. Oene Achth. Ent. Hoog.) buiten werktijd. Daarbij moet het
gehele personeel behulpzaam zijn zoveel bollen te zagen (Oene Aal.
Heng. Nijk. Lee. Mich. Dus. Heink.) als nodig is voor de produktie
van de volgende dag. Het bollen aftrekken, zoals men te Oene zegt, of
korten (Box. Steen.) wordt niet afzonderlijk beloond ; de werklui werken
voor een stukloon, waarin het zagen in de avonduren is verdisconteerd.
Slechts op één plaats kon ik noteren, dat in een bedrijf met twaalf
man personeel een tweetal zagers (Hoog.) waren aangewezen, die ook
assistentie moesten verlenen bij het kloven.
Het afkorten (Best Mich. Sch. St.O. Nue. Liem. Wanr. Aal. Heng.),
zoals men het verdelen van een boom in bollen (Heink. Steen. Made
Dus. Mei. Wanr. Lee. Nijk. Doet. Heng. Oene Ent.) ook wel noemt,
is een veel nauwkeurigheid vereisende bezigheid. Men maakt de bollen
van een zodanige lengte, dat die juist toereikend is voor klompen van
een bepaalde maat, die er immers in de lengte uit vervaardigd worden.
Een boom met een dusdanige dikte, dat daaruit vijf grote klompen
gefabriceerd kunnen worden, moet men niet doorzagen in bollen van
een kleinere lengte. De bol of moot (Woer. Aal.), ook wel schijf (Clin.
Steen. Wanr.), rol (Achtk.) of klos (Hoog.) genoemd, zou dan te dun
kunnen blijken voor zes kleinere klompen, terwijl de lengte onvoldoende
is voor fabricage van grotere, hetgeen natuurlijk houtverlies betekent.
Vaak neemt dan ook de baas in eigen persoon de leiding bij deze bezigheid.
Het bollen zagen geschiedt overal met een grote trekzaag (Achtk.
Ent. Nijk. Lee. Woer. Aal. Dus. Steen. Heink.) of handzaag (Clin.),
die men naar het ermee verrichte werk ook wel kortzaag (Heng. Box.
St.O. Made), kortijzer (Wanr.) of afkortzaag (Achth. Best Mich. Sch.
Nue. Liem.) ofwel neutraal zaag (Hoog. Oene Doet.) noemt. In Hoog.
wordt de merkwaardige naam kerf zaag1 gebruikt. Het is een ongeveer
1

B. Büld o.e. geeft de term karbsoog = kerbsäge; hij heeft die niet bij klompenmakers
genoteerd, maar gevonden bij J. Sass, Die Sprache des niederdeutschen Zimmermanns, Hamburg 1926. De taal van de klompenmaker in het door Büld bewerkte
gebied vertoont hier en daar typische overeenkomsten met mijn notities; enkele
punten van overeenkomst zal ik hieronder bij gelegenheid vermelden.
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twee meter lang instrument met grove tanden, dat aan beide einden
is voorzien van een rechtstandig houten handvat, dat men wel knavel
(Liem. Box. Sch. Made Steen.), navel (Mich.) of druif (Lee.) noemt;
in Clin, noteerde ik daarvoor het neutrale woord stekken.
Tijdens het kortzagen (Best), dat door twee, bij zeer dikke bomen wel
eens twee paar personen gedaan wordt, ligt de boom op twee bokken
(Hoog. Ent. Oene Doet. Aal.), kreupels (Lee. Heng. Box. Mich. Liem.
Sch. St.O. Nue.), kreutels (Best), putten (Heink.), ezels (Wanr.) of
schemels (Achtk.) ; dit zijn zaagpaarden (Made Dus. Steen.) of paarden
(Clin. Woer. Nijk. Oene), die bestaan uit een balk welke met het ene
einde op de grond rust en onder het andere twee poten heeft. In de
oplopende balk zijn een aantal gaten geboord, waarin de kreupelpinnen
(Mich. Lee.), pinnen (Oene Ent. Aal. Lee.), pennen (Heink. Oene Achtk.)
of stekken (Cün.) worden gestoken, die de boom moeten tegenhouden.
Wanneer hij al te zwaar is, wordt ook wel eens volstaan met het gebruik van slechts één zaagpaard.
Voordat men gaat zagen komt de baas met de zaagmaat (Doet.
Heng. Mich. Liem.) oïkapmaat (Liem.) om de boom af te leggen (Clin.
Heink. Steen.) of op te leggen (Oene Lee. Heng. Mei. Made Dus. Wanr.).
Nadat hij nog eens de dikte van de boom heeft vastgesteld en gecontroleerd of soms ergens lastig te verwerken kwasten zitten, bepaalt hij
welke lengte de bollen moeten hebben en op welke punten gezaagd
zal worden. Meestal zal hij van bomen met een doorsnee van 27-32
cm bollen laten zagen waarvan de lengte gelijk is aan de diameter,
zodat kruisklovers (Hoog.) ontstaan; door deze kruisgewijze in vieren
te kloven haalt men er twee paar klompen uit van een grotere of kleinere maat. Deze werkwijze is echter niet mogelijk, als de boom een
omtrek heeft van meer dan één meter.
Vaak wordt de gehele boom opgelegd en getekend (Clin. Woer. Wanr.)
voordat men overgaat tot het zagen. Met opleggen bedoelt men: de
maatstok op de boom leggen om het punt te bepalen, waar men zal
zagen, terwijl men met tekenen of intekenen (Heink. Steen.) aanduidt
het zetten van een schrapje op dat punt in de schors. Het laatste gebeurt met de trekzaag, met een gewone timmermanszaag of met een
rits, een gutsvormig mes, waarmee men een trekkende beweging
maakt. Naast de genoemde werkwoorden komen nog voor optekenen (Doet. Lee. Made Dus.), aftekenen (Nijk. Made Best Nue.), afschrijven (Dus.), afritsen (Hoog.), smetten (Sch. Liem.), afsmetten (Mich.)
en opsmetten (Best Box. Mich. St.O. Nue.). Terwijl men op de meeste plaatsen pas tot zagen overgaat nadat de hele boom getekend
is, onderbreekt men elders het afleggen wel voor het zagen van tel-
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kens één bol; het aftekenen kan dan natuurlijk achterwege blijven.
In Aal. wordt onder opleggen tevens verstaan het zetten van een tekentje op de boom en ook op andere plaatsen ontbreekt wel een van de
beide werkwoorden, zodat het naast elkaar voorkomen van uitdrukkingen als „de boom een 10 opleggen" (Mich, e.a.) en „de boom 15
tekenen" (Woer.) verklaarbaar wordt. Voor de betekenis van deze en
andere aanduidingen i.v.m. de maat zie men verderop (blz. 74).
Zoals men heeft kunnen opmerken, wordt zelden een voorraad
bollen aangelegd groter dan in één dag verwerkt kan worden; men
heeft daarvoor een ernstige reden in het feit dat op de verse zaagvlakken
gemakkelijk droogbarsten (Lee. Oene Ent. Heng.) kunnen ontstaan. Dit
zijn fijne oppervlakkige scheurtjes, stervormig rond het hart, die zoals
het woord te verstaan geeft veroorzaakt worden door uitdroging. In de
eenmans handwerkbedrijven evenwel, die tot na de oorlog niet tot
de uitzonderingen behoorden, was niet te voorkomen, dat soms een
aantal bollen overdag zelfs in volle zonneschijn buiten moesten liggen.
O m dan het ontstaan van dergelijke scheuren (Achtk. Woer.), härtbarsten (Hoog. Steen.), hartsprongen (Wanr.), kepersprongen (Made),
knippen (Achtk.), sprongen (Liem.) of droogsprongen (Best Box. Mich. Sch.
St.O. Nue. Dus.) tegen te gaan, bedekte men de bollen wel met een
natte zak of met een droogschijf (Wanr.) of zonschijf (Sch.). Hieronder
valt te verstaan een zeer dunne schijf (Oene Mei. Heink.) die men van
een boom of bol heeft afgezaagd, meestal juist omdat er droogbarsten
in voorkwamen. Men spreekt in dit verband ook wel van een rad (Doet.),
plaat (Aal. Heng.) of plak (Ent.).
Een onderdeel van het werk, dat in de gewone werktijd wordt gedaan is het kloven (overal behalve in Clin. Heink. Steen. Made Dus.;
hier klieven) : de bollen worden gespleten in blokken (Achtk. Hoog.
Woer.), die men overal elders stukken en in Hoog. ook reeds klompen
noemt.
Het kloven eist een gedegen kennis van de structuur van het hout
en ook moet men aan het uitwendige kunnen zien, of een bepaalde
kwast de bol al of niet gedeeltelijk onbruikbaar maakt. Maar ook afgezien van dergelijke bijkomstigheden, die zich bij verwaarloosde
bomen overigens nogal eens laten gelden, is het kloven een bezigheid
die overleg vergt. Door de bol met de hand te spannen (Clin. Aal. Nijk.)
of te bespannen (Heng.) stelt de klompenmaker vast, hoeveel stukken
van een bepaalde dikte - afhankelijk van de lengte van de bol, dus van
de maat klompen die eruit vervaardigd moeten worden - naast elkaar
uit de omtrek gaan. Is dit getal acht of minder, dan wordt de bol
straalsgewijze naar het hart, of een ander punt, nl. wanneer het h a r t
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excentrisch gelegen is, gekloofd. Is het meer dan acht, dan volgt men
een andere werkwijze.
In het eerste geval - de omtrek is acht of minder spannen (St.O.),
een lengtemaat overeenkomend met de reikwijdte van de gestrekte
hand - wordt de bol eerst via het hart of de pit (Lee.) zoveel mogelijk
in twee gelijke delen gekloofd, althans wanneer de omtrek een even
aantal spannen meet. Is de omtrek b.v. 7 of 5 spannen, dan zal men
zo mogelijk via het vaak excentrisch gelegen hart de bol in twee on
gelijke delen kloven, zodat de ene helft 3 en de andere 4, resp. 2 en 3
stukken levert. Het verder kloven van de aldus ontstane helften brengt
geen moeilijkheden meer met zich mee.
In het tweede geval maakt
men onderscheid tussen bollen
met een iets grotere omtrek dan
8 spannen en zulke welke nog
aanzienlijk dikker zijn; anders
gezegd: men onderscheidt bol
len waar 9 tot 12 stukken in
zitten en grotere. Als uit een bol
Kloven en tafelen.
9 tot 12 stukken worden gekloofd,
dan zijn daar 1 tot 4 binnenstukken (Apel. Heng.) bij, d.w.z. stukken
zonder schorskant, afkomstig ergens uit het midden van de bol. Het
hout hiervan is niet zo hard als van de buitenste stukken en binnenstukkers (Heng.), klompen welke uit binnenstukken vervaardigd zijn, be
schouwt men dan ook als van mindere kwaliteit. Is een bol zo dik,
dat er meer dan zes paar grote klompen uit vervaardigd kunnen
worden - uit dergelijke bollen maakt men altijd de grootste maten dan wordt hij getafeld (Lee. Made), geschijfd (Apel. Aal.), geriemd
(Doet.), geplaat (Heng.) οι geplakt (Ent.).
Deze behandeling verloopt als volgt: op een of andere, vaak tamelijk
willekeurige wijze trekt de klompenmaker op het zaagvlak van de bol
met potlood een rechte lijn door het hart. O p telkens een kleine span
afstand — men bepaalt het ook wel door de vuist zo breed mogelijk dus
met uitstaande duim op de bol te leggen - trekt hij daaraan evenwijdige
lijnen over het gehele zaagvlak. Volgens deze lijnen wordt de bol nu
eerst aan plakken geslagen (Hoog. Ent.), in plaggen geslagen (Achtk.), in
schijven gekloofd (Aal. Nijk. Apel. Woer.), uitdrukkingen die verband
houden met benamingen voor de smalle platen (Heng.), waarin een
bol aldus wordt verdeeld: men noemt ze plakken (Hoog. Ent.), plaggen
(Achtk.), schijven (Aal. Nijk. Apel. Woer.), klijpen2 (Clin. Heink.) of
riemen (Doet.). Deze delen worden daarna zodanig verder gekloofd, dat
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de zaagkant der stukken de vorm krijgt van een gelijkbenig trapezium ;
ze zijn dus niet drie- maar vierkantig, als men afziet van de zaagvlakken.
Een bijkomstig gevolg van dit laatste is, dat de stukken van een getafelde bol geen klieflingen (Clin.) oïtelhouters (Heink.) leveren. Daarmee
bedoelt men de driekantige spaanders, welke na het kloven worden
afgehakt van driekantige stukken; het zijn oorspronkelijk de scherpe
kanten die deel uitmaken van het hart van de bol en die dus tegenover
de schorskant van de stukken gelegen zijn. Dit houtafval was eertijds
zo waardevol, dat het bij verkoop aan de visrokerijen „per stuk" werd
berekend. In dit licht zal men de benaming telhouters dienen te zien,
evenals trouwens het woord telhout (Woer.), dat een meer algemene
aanduiding is voor het bij het kloven ontstane zware brandhout (Nijk.),
dat ook wel kloojhout (Aal. Woer. Ent.) genoemd wordt. In Lee. gebruikt men daarvoor de benamingen knuffelingen en knuffels, wellicht
verbasteringen van een overigens nergens genoteerd „klooflingen".
Het kloven geschiedt evenals het bollen zagen in de open lucht;
men maakt daarbij gebruik van verschillende werktuigen, waaronder
de kloofieitels (Oene Aal. Heng. Lee. Mei. Dus.), kliefieitels (Made),
beitels (Doet. Liem. Nijk. Oene Wanr.) of kielen (Hoog.); het zijn wigvormige ijzeren voorwerpen met een ongeveer 10 cm brede snede,
welke met de hand in de bollen worden vastgezet, waarna men ze er
met de klooffiamer (Achth. Oene Lee. Mei.) indrijft. Informatie naar de
benaming van deze grote houten hamer, het tweede kloofinstrument
dus, leverde behalve hamer (Clin. Wanr. Liem.) de boeiende reeks:
„slaai(e)" (Achtk. Woer.),3 paalslager (Hoog.), holtslag (Hoog.; het
woord wordt echter meer gebruikt in de omgeving van Oosterhesselen,
naar men verklaarde), „tünhamer"* (Nijk.) en „bakker"6 (Ent.); verwant met het eerste woord is sieg (Heink. Made Dus. Steen.), waaronder
evenwel meestal een kortstelige houten hamer wordt verstaan. Paalslager, holtslag en tünhamer lijken mij uit het boerenbedrijf afkomstig.
In plaatsen waar men geen beitels gebruikt treft men wel een kliefmes
• In Clin, zegt men: „In deze schijf ( = bol) zullen we een klijp zetten", hetgeen
betekent : deze bol zullen we tafelen.
8
B. Buld, o.e., geeft „die schlage".
4
Het equivalent paalslager doet vermoeden, dat „tün-" hier de betekenis „omheining,
hek" moet hebben; vgl. Franck-Van Wijk-Van Haeringen, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal; zie ook Prof. Dr. J. H. Gallée, Woordenboek van het
Geldersch-Overijselsch Dialect, Deventer z.j., die naast „tárhamer, m. hamer, om
den tuurpaal (paal, waaraan men een geit of koe vastbindt om ze te laten weiden;
v.B.) in den grond te slaan" ook vermeldt „tan, m." en „tanen, zw. ww. omheinen".
s
B. Büld, o.e., vermeldt „büeke(r), m."; hij voert het woord terug op mnd. boker,
bokel.
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(Clin. Heink. Steen.) aan, een zwaar, geheel ijzeren mes met de vorm
van een hakmes. Bij het kloven wordt het door één man op de juiste
plaats op de bollen gehouden, terwijl een ander het met de kloofhamer
in het hout drijft. In Hoog. en Ent. (ook in Achtk., hoewel daar het
woord niet werd genoteerd) bezigt men een kloofiijl. Naast de genoemde
voorwerpen zijn hier en daar nog andere hulpmiddelen in gebruik,
in Clin, en Woer. wiggen, zware beitels, welke aanzienlijk langer zijn
dan de kloofbeitels, en in Achtk. een kloofijzer, een zwaar vierkant stuk
metaal. Vooral bij het kloven van zeer dikke bollen plaatst men ze
samen met een ander kloofinstrument op de lange klooflijn, waarna
men de voorwerpen beurtelings een slag met de hamer geeft om ze
gelijkelijk in de bol te drijven.
Aangaande de methodiek zij tenslotte opgemerkt, dat de te kloven
bollen bijna steeds geplaatst worden op een kloofilok (Achtk. Oene Woer.
Nijk. Lee. Heng. Dus.), meestal een in de grond gegraven broek, waarvoor men in dit verband ook de volgende benamingen bezigt: kloof post
(Mei.), kliefilok (Clin. Heink. Steen. Made), kloofpaal (Doet. Aal.) en
kloof plak (Ent.).
Tot zover is weinig gezegd over de onaangename nevenverschijnselen,
die zich bij het kloven kunnen voordoen. Wanneer de bomen goed
onderhouden zijn, heeft de klompenmaker geen reden tot klagen;
wanneer men het hout echter maar heeft laten groeien, zoals in Friesland wel gebeurt, waar de boeren de aanwezigheid van bomen rond
hun bouw- en weilanden maar matig waarderen, ziet de klompenmaker zijn wilgen en populieren onder zijn kloofbijl voor een groot gedeelte in brandhout veranderen. Wanneer de uitlopers op de stam
tijdig worden verwijderd, blijven er geen sporen in het hout achter,
maar een tak die lang heeft gestaan, geeft een zware kwast, die bij het
kloven grote moeilijkheden oplevert, daar van recht kloven geen sprake
meer kan zijn. Ook het ondeskundig snoeien is zeer schadelijk: de kwast
sterft af tot diep in het hout, waardoor de zore pinnen (Doet. Aal.) ontstaan, onverwerkbare, zwarte, dode noesten, die men ook wel snoeinoesten (Ent.) noemt.
Hoewel men reeds bij het afkorten zoveel mogelijk rekening houdt
met dergelijke gebreken, is toch vaak niet te vermijden, dat een deel
van de bol moet worden weggekloofd; een bol van b.v. vijf stukken
levert er dan maar vier, of vijf van een kleinere omvang, die dan later
moeten worden ingekort (Achtk.) of opgekort (Hoog. Nijk.), omdat een
klomp van een bepaalde lengte nu eenmaal een dienovereenkomstige
dikte eist. Het deel van de bol dat daarbij tussen de volwaardige stukken wegvalt, noemt men een misklove (Oene) oí misslag (Aal.).
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Uit dit alles volgt niet, dat zich bij goed onderhouden bomen nooit
moeilijkheden voordoen. De ene houtsoort is de andere niet, populierehout is meestal glad (Hoog.), het springt mooi op draad (Oene) bij het
kloven, maar de wilg heeft de naam dat hij vaak taai en weerbarstig
is, waardoor de kloofvlakken vaak groeven (Aal. Heng.) vertonen. Men
zegt dan, dat de stukken (of het hout) stelen (Doet. Heng. Nijk. Lee.
Made) of roven (Clin.) en men bedoelt daarmee, dat het ene stuk hout
meetrekt, dat bij het aangrenzende behoort en omgekeerd. O p andere
plaatsen zijn de uitdrukkingen misschien minder duidelijk, maar ook
daar heeft de klompenmaker een grondige hekel aan gorterig (Ent.)
hout en aan de daarbij optredende geulen (Made), gleuven (Best Box.
Made), gloven (Dus.), gorten (Ent.), Hernien (Heink.), naden (Oene Dus.
St.O.), piepen (Dus.), repen (Hoog.), riemen (Heink.), spollen (Best Mich.
Sch. St.O. Nue. Dus.), striemen (Achtk.) of voren (Lee.). I.p.v. roven
zegt men nl. ook wel: het hout trekt of de stukken trekken (beide Oene),
ze spollen (Best Sch. Nue.), ze spollen uit (Best St.O.), ze striemen (Achtk.)
of ze riemen (Heink. Steen. Woer.).
Rest mij nog enige opmerkingen te maken over bollen die zo dun
zijn, dat ze niet gekloofd hoeven te worden. Dat is het geval met veel
tophout, hoewel dit over het algemeen slechts verwerkt wordt, wanneer
het in drie of minimaal twee stukken kan worden gekloofd ; het levert
dan klompen, die men driestukkers en tweestukkers (beide Doet. en Aal.)
noemt. De meeste klompenmakers hebben zoveel vakmanseer, dat zij
bezwaar hebben tegen de fabricage van z.g. roosjesklompen (Sch.) of
eenbomers (Oene Nijk. Lee. Box.), die men ook noemt eenbomen klompen
(Ent.), eenbooms klompen (Hoog.), „eesteurige", „eensteurige" (beide Nue.), e
eentoppers (Aal.), topklompen (Box.) en toppers1 (Clin. Heink. Steen.
Made Dus. Best Mich. Sch. St.O. Apel.). Deze bevatten immers het
hart van de bol en zullen daardoor gemakkelijk springen of scheuren.
Indien het tophout zo dik is, dat er b.v. twee klompen van een kleine
maat uit vervaardigd kunnen worden, dan zal men er nooit b.v.
achtentwintigers (Doet.) 8 uit zagen, bollen met een lengte van 28 cm,
ook al zou de dikte daarvoor voldoende zijn.
• Deze woorden zijn wellicht onbegrepen verbasteringen van „eenstukkige".
' In Doet. en Aal. worden hieronder ook de tweestukkers en driestukkers begrepen.
8
Deze benaming is voor analoge uitbreiding vatbaar; men kan dus ook spreken
van tweeëndertigers, twintigers (Clin.) enz. Dergelijke woorden zijn behalve voor
bollen ook voor klompen in gebruik; het getal correspondeert dan echter niet met
de overhoutsmaat oizaagmaat (beide Doet.), de buitenwerks gemeten lengte, maar met
de binnenlengte der klompen. Ook worden gebruikt dergelijke benamingen, gebaseerd op de duim als eenheid b.v. elfduimers (Doet.). De werkelijk gehoorde termen
zijn opgenomen in de woordenlijst.

37

V E R B I J L E N EN AFPALEN

Van de werkplaats oîwerkstee (Lee.) van de klompenmaker, waar het
klompenhout na het kloven zijn intree doet, maakt men zich niet
licht een te sobere voorstelling. Hoewel op verscheidene plaatsen de
benaming werkhuis (Mich. Sch. St.O. Steen.) of klomphuis (Best Box.
Nue.) enig recht van bestaan heeft, kan toch moeilijk van valse bescheidenheid gesproken worden, wanneer men elders liever spreekt
van de stal (Clin.), de schuur (Woer.), van de klompschuur (Heng.) of
klompenschuur (Made Oene), van het klompenhok of hok (beide Doet.).
Zelfs sinds lang gemechaniseerde bedrijven zijn vaak ontstellend
slecht behuisd, wat wel geweten moet worden enerzijds aan de geringe
geldelijke vruchten die de industrie afwerpt, anderzijds aan een zeker
gebrek aan zakelijk inzicht waaraan veel klompenmakers lijden. Van
huis uit agrariërs zijn zij vaak te conservatief van aard om de voordelen
van comfort hoger te kunnen waarderen dan de besparing van het
moment. Wel wat gunstiger is de situatie in plaatsen waar vanouds
een deel van de woning of althans van het woonhuis a b werkplaats
gebruikt wordt; daar spreekt men van klompkamer (Aal. Ent.) of klompenhoek (Oene), een klein vertrek waar alle werkzaamheden verricht
worden die ook elders binnen geschieden.
Voor het beschrijven van het interieur van een klompenmakerij moet
ik enigszins vooruitlopen op hetgeen hierna uitvoeriger behandeld
zal worden. Het middelpunt is de heulbank (Clin. Heink. Mei. Wanr.
Lee. Achth.) of boorbank (Steen. Made Dus. Lee. Nijk. Apel. Woer.),
een houten stellage, waarin de klompen ter uitholling worden vastgezet. I n de meeste bedrijven staan twee van deze banken (Woer. Apel.
Nijk. Doet. Lee.) tegenover elkaar aan weerszijden van een r a a m ;
het werk immers dat men eraan verricht eist grote nauwkeurigheid
en dus veel licht. O p grond daarvan ook bevindt het meestal enige
lichtpunt in de werkplaats zich midden boven de heulkooi (Clin. Heink.
Mei. Lee.), ook wel genoemd boorhok (Oene Heng.), doppenhok (Aal.),
dophok (Nijk.), doppenkas (Doet.) of krullenbak (Hoog.), waarmee benaamd wordt het geheel van twee tegenover elkaar geplaatste boorbanken met de ruimte daartussen, die bestemd is om het bij het boren
ontstane houtafval te bergen. In Woer. gebruikt men het woord boorbank ook ter aanduiding van die tussenruimte of van het geheel met
de tussenruimte, getuige de uitlating: „het hielmes ligt in de boorbank".
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I n de onmiddellijke nabijheid van dit centrale punt wordt het gereedschap of gerei (Nijk.), het materiaal (Clin.), getuig (Best Box. Mich.
Sch. Nue. Wanr.), werkgetuig (Steen.) of klompgetuig (Mich.) bewaard
in een rekje aan de muur of tussen de balken van de zoldering; messen
en boren markeren zodoende in een werkplaats waar verder weinig
precisie-instrumenten gevonden worden, onmiddellijk de plaats waar
het meest karakteristieke werk wordt verricht.
Het is niet nodig hier uit te weiden over de rest van de inventaris.
De overige werkbanken hebben geen vaste plaats, zijn soms zelfs verplaatsbaar en de indeling van de beschikbare ruimte verschilt dan ook
van het ene bedrijf tot het andere. Alleen in Aal. wordt de derde zijde
van de heulkooi ingenomen door één of twee banken waarop de klompen worden afgepaald, terwijl overal elders waar van een heulkooi
sprake is - in eenmansbedrijven is zij natuurlijk onbekend - die zijde
vrij is. Het afwerken na de uitholling geschiedt, afgezien van het
fijnsnijden, zomaar ergens tussen het houtafval, zodat inderdaad de
inrichting alle kenmerken heeft, die men bij een handwerkbedrijf zou
verwachten. Slechts op één plaats kon ik een notitie maken, die een
verdere verdeling van de werkplaats aanduidt: in Clin, benaamt men
met het woord kapkooi het gedeelte waar het verbijlen en afpalen geschiedt. Misschien wijst dit gegeven erop, dat daar vanouds de klompenindustrie groter opgezet en van meer betekenis was dan elders.
Laat ons nu zien, hoe de bij het kloven ontstane stukken onder het
gevoelige oog en de vakmanshanden van de klompenmaker geleidelijk
de klompvorm gaan krijgen.
Vooreerst worden ze in paren bij elkaar gevoegd, immers het zijn
geen klompen, maar paren klompen die vervaardigd worden. Van meet
af aan houdt de klompenmaker zich dus bezig met twee stukken, die
hij op grond van toevallige eigenaardigheden bij elkaar vindt passen.
I n het hout aanwezige kwasten kunnen aanleiding zijn om de ene of
de andere kant te bestemmen als voor- of achter-, zij- of onderkant,
terwijl ook het verloop van de draad van betekenis is. Verder voegt
hij twee stukken steeds zo bij elkaar, dat de beide buitenkanten of de
beide binnenkanten de oorspronkelijke schorskanten van de stukken zijn;
anders gezegd : nooit zal men een paar klompen vervaardigen, waarbij
de beide linkerkanten (dus één binnen- en één buitenkant; de binnenkant is de rechterzijde van een linkse of de linkerzijde van een rechtse
klomp, de buitenkant de andere) in dit opzicht met elkaar overeenstemmen.
Vervolgens gaat men de stukken opzetten (Aal.), d.w.z. men hakt de
als onderkant gekozen zijde met de bijl glad. Strikt genomen houdt
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deze term ook in : bepalen welke zijde men als onderkant kiest, zodat
practisch het gehele bij elkaar zoeken van twee stukken er zeer nauw
bij betrokken is ; men kan immers twee stukken niet tot een paar verenigen, zonder te bepalen welke zijde de onderkant zal worden, zoals
uit het voorgaande wel blijkt.
Ook bij het nu volgende richten (Aal. Mei. Wanr. Made Steen.) van de
stukken moet men de betekenis van het woord goed in het oog houden.
Overal behalve in Aal. wordt er ook het opzetten in begrepen, terwijl
er verder mee bedoeld wordt : de stukken met de bijl min of meer aan
elkaar gelijkvormig maken, zodat de welvingen van de beide buitenkanten aan elkaar gelijk zijn en hetzelfde het geval is met de beide
binnenkanten. Een onderdeel van het richten is het afhakken van de schors,
de bast, de pel (Clin. Heink.) of de schel (Lee.). Synoniemen van richten
zijn: de stukken op vorm houwen (Oene) en het model eraan hakken (Woer.).
Voor de goede klompenmaker,
die de stukken reeds bij het kloven
ongeveer een definitieve omvang
geeft, moet het richten een secuur
werkje zijn, als men weet, dat er
later practisch geen hout meer kan
worden weggesneden zonder de
Richten.
klomp of het stuk te licht ( Achtk. Aal.
Heng. Lee. Liem.), d.w.z. te smal, te weinig omvangrijk te maken.
Het model van de klomp is, waar hij het breedst is, reeds na het richten
niet meer te wijzigen. Men eist uit overwegingen van zuinigheid, dat
de oppervlakte van een voltooide klomp raakt aan de vijf vlakken, die
het stuk voordien begrensden (wij bedoelen driekantige stukken, dus
niet die welke afkomstig zijn van een getafelde bol). Daarvoor diende
alles natuurlijk ideaal te verlopen; wanneer men bij het kloven verwachtte, dat het hout zou stelen en het verschijnsel bleef achterwege,
dan kreeg men reeds te zware (Achtk. Achth. Lee. Liem. Heink. Clin.)
of te dikke stukken, die versmald (Clin.) moesten worden; daardoor
kon aan de bedoelde eis op geen enkele wijze meer voldaan worden.
Wanneer men niet op stelen rekende en het hout deed het wel, dan
vielen de stukken te licht of te schraal (Doet.) uit, zodat men ze korter
moest maken, voordat men tot richten en opzetten kon overgaan.
Bij het richten moet men hoe dan ook het model voor ogen houden :
het hoogste punt van de klomp ligt niet precies midden bovenop, maar
op één derde van de breedte, gerekend vanaf de binnenkant. De buitenkanten van de stukken moet men daarom voller (Aal.), rijker (Doet.)
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maken dan de binnenkan
ten, die men dient recht te
zetten (Nijk.) .Vanaf het hoog
ste punt moet het stuk naar
buiten volumineuzer, boller
zijn, naar binnen rechter en
vlakker.

a

Het instrument waarmee
Bijl en dissel,
men de besproken bewerkin
gen uitvoert is d e i ijl,handbijl (Aal. Ent.) oikapbijl (Heng.): door plaat
sing van het handvat - de „bielenelfte" (Aal.) - schuin naar rechts - een
linkshandige klompenmaker laat zich bij de smid een aparte linkse bijl
maken - kan hij gemakkelijk gehanteerd worden, zonder dat men ge
vaar loopt de handen te verwonden.
Bij het nu volgende verbijlen (Clin. Steen. M a d e Dus. Mei. Wanr.),
behouwen (Oene Ent. Heng.), bekakken (Oene), орЫккеп (Woer.) of
bekappen (Achtk. Lee. Hoog. Heng.) van de stukken wordt naast de
genoemde bijl in een aantal plaatsen een tweede werktuig gebruikt,
de z.g. dissel1 (Clin. Heink. Steen. Made Dus. Mei. Wanr. Lee. Woer.),
een bijl, waarvan het hol gebogen blad dwars op het handvat geplaatst
is en daarnaartoe is gekromd. Ook voor het werk met dit instrument
gebruikt men de bovengenoemde werkwoorden, hoewel in Steen.,
Dus., Wanr. en Mei. gesproken wordt van: de stukken verbijlen en
verdisselen, in Heink. onderscheid gemaakt wordt tussen kappen, ni.
met de bijl, en disselen (ook Mich.) en elders ook de o vergankelijke
werkwoorden bedisselen (Nue.) en qfdisselen (Best Nue.) voorkomen.
Men kan een drietal, op sommige plaatsen vier, handelingen onder
scheiden, die in het gebied zonder dissel alle met de bijl worden ver
richt, terwijl binnen het disselgebied een wisselende voorkeur bestaat
voor het te bezigen werktuig: 1. het aanbrengen van de hoeken (Aal.
Heng.), waardoor de klomp van voor en van achter wat spitser wordt
2. het aanbrengen van de inkeping onder in de klomp tussen hak en
zool 3. het aanbrengen van het vlak waarop in een volgend stadium
de uitholling zal beginnen en 4. het aanbrengen van een geringe ver
laging boven op de klomp tussen de voorste punt en het zojuist genoem
de vlak. De volgorde van deze handelingen is meestal erg wisselvallig,
hoewel in plaatsen waar men bijl en dissel gebruikt van invloed is het
instrument dat men toevallig in de hand heeft; liever dan telkens te
1

Dialectische nevenvormen zijn: distel (Steen.), dessel (Best Heink. Wanr.), dezel
(St.O.) en desser (Wanr.). Bij de werkwoorden i.v.m. de dissel verwaarloos ik derge
lijke varianten.
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wisselen zal men eerst die bewerkingen uitvoeren die men met dat
instrument pleegt te verrichten. Zo is het verloop in Wanr., waar men
de bijl alleen gebruikt voor het richten, anders dan in Nue., waar men
de dissel alleen bezigt bij de handeling 2. Het zou te ver voeren van
elke plaats nauwkeurig mee te delen voor welke handeling men de
beide bijlen gebruikt; slechts uit de gebruikte werkwoorden zal af en
toe iets daaromtrent te concluderen zijn.
O m zolang mogelijk nog de keuze van voor- en achterkant van de
klomp te kunnen wijzigen, begint de klompenmaker meestal met de
hoeken eraf / eraan te slaan (Aal. Heng.) : met vier slagen geeft hij het
gerichte stuk voor en achter een stompe punt. Iets meer bepaald, juist
wat betreft de keuze van voor- en achterkant, zijn de elders genoteerde
uitdrukkingen neus en hak eraan kakken (Nijk.) en de neus (teen) en de hak
houwen (Ent.). O p andere plaatsen weer is slechts een onderdeel van de
hier bedoelde handeling in het taaiapparaat vertegenwoordigd: men
zegt de snuit eraan kappen (Achtk. Hoog.), de neus eraan slaan (Doet. Woer.),
de neus bijslaan (Oene), de neus eraan houwen (Wanr.), de neus eraan kappen
(Steen.). Ook de uitdrukking neus en oren eraan slaan / kappen / hakken
(Lee. Mei. Made Dus. Heink. Clin.) - daarnaast : neus en oren aankappen heeft slechts betrekking op een handeling aan de voorkant van het stuk.
De oren zijn eigenlijk de vlakken die opzij ontstaan door het afhakken
van de voorste hoeken, hoewel het woord uitsluitend in de genoemde
verbindingen voorkomt. Slechts in enkele plaatsen zijn afzonderlijke
uitdrukkingen in gebruik voor het werk aan voor- en achterkant: in
Clin, en Heink. zegt men ook de hiel eraan kappen / slaan, in Lee. de hak
eraan slaan. Eigenlijk houdt het afslaan der hoeken ook in het wegnemen
van wat hout onder de neus; nergens echter vindt dit onderdeel weerspiegeling in taal tenzij in Heng. waar men zegt het opteensel eronder
houwen. Merkwaardig ook is het in Apel. genoteerde poten en oren eraan
slaan; het herinnert aan de Brabantse en Zeeuwse zegswijzen, maar
heeft betrekking op voor- en achterkant van het stuk.
Terwijl de zojuist besproken bewerking in het disselgebied in slechts
twee van de vijftien gevallen met de dissel gebeurt, wordt dit instrument
in dertien plaatsen aangewend bij het aanbrengen van de inkeping
onder in de klomp, die genoemd wordt de klamp (Clin. Heink. Doet.
Aal.), de klam (Nijk. Wanr.), de inklamp (Lee. Heng.), de kip (Best
Box. Sch. St.O. Nue.), de kiep (Mich. Liem. Made Dus.), de keep (Oene),
het keigat2 (Ent.), het hakkegat (Hoog.) of het hakgat (Achtk.). In Steen.
1

Het eerste deel van dit woord lijkt mij verwant met hgd keilen, nl kegel, kegge en
het bij klompenmakers in het noordoosten nogal eens voorkomende woord kiel;
ook vastkielen.
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zegt men de hak erin kappen, zodat het gebruikte zelfstandig naamwoord
expansief blijkt te zijn. In Woer. kan men horen de hak uitdisselen;
daar lijkt „hak" betrekking te hebben op de voor de handeling be
staande situatie, waardoor de eigenlijke inkeping zich aan benaming
zou onttrekken, indien niet daarnaast gezegd werd de klik erin hakken.
De elders gebruikte werkwoorden zijn verschillend; men spreekt van
erin slaan, hakken, houwen of kappen, in overeenstemming grotendeels
met de in ander verband gebezigde verba.
Een derde onderdeel van het verbijlen is het aanbrengen van de
bek (Achth. Wanr. Woer. Nijk. Oene), de bakkes (Steen. Made Dus.
Mei.), de instap (Clin. Heink. Achtk.), het voetgat (Hoog. Ent.) of de
muil (Lee.), waarmee bedoeld wordt het vlak, waarop straks de uithol
ling een aanvang zal nemen. Voor het erin / eruit / eraan — slaan /
hakken / houwen / kappen van de bek gebruikt men in het disselgebied
in zeven van de vijftien plaatsen de dissel, in vier de bijl, terwijl voor
de vier overige mijn aantekeningen geen zekerheid bieden.
Na of voor deze bewerking gaat men over tot het aanbrengen van
een geringe verlaging op de kap (Achth. Oene Ent. Nijk. Woer. Lee.
Best Box. Mich. St.O. Made Dus. Steen. Heink. Clin.), de / het roef
(resp. Hoog. Oene), de schulp (Sch. Nue.) of de huif (Wanr.), het boven
deel van de klomp tussen bek en neus. Wanneer het model, dat men
denkt te maken, een niet bijzonder hoge neus heeft, dan komt het neer
op het afslaan van een hoek, zodat de kap naar voor iets afloopt. Eist
het model een hoge neus, dan neemt men met twee naar elkaar toe
uitgevoerde slagen wat hout weg midden op de kap ; men spreekt dan
van de кар uitdisselen (Woer.).
O m d a t de klompenmaker zoals gezegd bezig is met de vervaardiging
van een paar klompen, moet hij bij alles wat hij aan de ene doet diens
wederhelft ter dege in het
oog houden. In de meeste
klompenmakerijen vindt
men daarom bij het hak
blok (Hoog. Woer. Nijk.
Lee. Made Dus. ), de houwpaal (Ent. Doet. Heng.),
de houwklos (Wanr.), de
kappost (Mei.), de kapblok (Heink. Clin. Steen.

Achtk.), deL·kpaal (Ага.)
of het behouwblok (Oene),
dat is de bank waarop de

Verbijlen.
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klompen worden verbijld, een klein tafeltje of bankje, iets hoger dan de
werkbank zelf, waarop de ene klomp tijdens het werk model staat voor de
andere. Ook in andere stadia van het produktieproces wordt gebruik gemaakt van een dergelijke richtbank (Box. St.O.), gaaibank (Mei. Made
Dus.), lijkbank (Doet. Heng.), paalbank (Lee.), paarbank (Clin. Steen.
A3.l.),paarsbank (Heink.) oipasbank (Hoog.) ; in Wanr. zegt men kortweg
de bank, hoewel men eraan toevoegt : waarop gepast moet worden ; andere benamingen zijn nog pasplank (Nijk.), parsplank (Woer.) en snijbordje
(Achtk.). I n enkele van deze woorden is een ermee overeenstemmend
werkwoord reeds gegeven: met richten (Doet. Steen.) en, zoals bleek,
passen (Wanr.) bedoelt men: bij het vervaardigen van de ene klomp
steeds de andere als voorbeeld in het oog houden. Beide werkwoorden
zijn onovergankelijk: „denk erom, je moet richten".
Na de werkzaamheden van het verbijlen is voor de klomp het doopuur aangebroken: het zijn nog de stukken die worden verbijld, maar
nadien spreekt men van verbijlde klompen (Clin. Made), verbijlde en verdisselde klompen (Steen. Dus. Mei. Wanr.), opgehakte (Woer.), gehouwen
(Doet.) of gekapte (Lee. Heink.) klompen. Een gerede verklaring hiervoor vindt men in het feit, dat men na deze bewerkingen ook met
lekenogen duidelijk een zij het ruwe klompvorm onderkent.
Laat ons om de volgende bewerking te gaan zien niet achteloos
heenstappen over de spaanders (Woer. Oene Steen. Liem.), de spanen
(Aal. Achtk. Hoog. Heng. Lee. Made Nijk.), het spaan (Aal. Lee.
Wanr.), de brand (Wanr.) of het klein hout (Clin.). Ook de klompenmaker doet dat niet, zoals blijken kan uit de specifieke benamingen,
die naast de genoemde neutrale in gebruik zijn: hij spreekt van kapspaanders (Mei.), kapspanen (Aal. Achtk.), houwspanen (Ent.), hakspaanders (Dus.), hakspanen (Hoog. Woer. Heng.), kappelingen (Clin. Heink.)
oïkapsel (Steen.). Het eerste bestanddeel van deze woorden correspondeert met de benamingen voor het hakblok in de diverse plaatsen,
overal behalve in Heng. waar houw- naast hak- voorkomt. In Made
bestaat een aparte benaming voor het houtafval, dat ontstaat bij het
aanbrengen van bek en keep; men noemt het met een plurale klikken.
Dezelfde knecht die de klompen heeft verbijld, moet ze naar algemeen
gebruik ook afpalen (Mei. Made Dus. Lee.) ; het hak- en kapwerk, zoals
men te Aal. zegt, is voor de kapper (Clin. Heink. Mei. Aal.) of de hakker
(Hoog. Woer. Nijk. Lee.), die dus behalve bijl en dissel - en vaak de
kloofbijl - ook het paalmes3 (Achth. Lee. Mei. Made Ent. Apel.),
hammes (Clin. Heink. Best Steen.), blokmes (Doet. Achtk. Hoog. Apel.
Nijk. Oene Nue. Wanr.), afpaalmes (Dus.), kapmes (Aal.) of opsnijmes
3

B. Buld o.e. vermeldt: paolmes n. Hij vertaalt het woord met Pfahlmesser.
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(Woer.) moet kunnen hanteren. De besnijder, zoals men hem te Oene
noemt, kan naar eigen verkiezing eerst een groot aantal stukken verbijlen en ze daarna afpalen, afporzen (Nue.), afirammen (Clin. Best),
vakrammen (Steen.), krammen (Clin. Heink.), snijden (Wanr. Doet.
Nijk.), grofsnijden (Nijk. Liem.), besnijden (Achtk. Oene Ent.), modelsnijden (Hoog.) of voorsnijden (Doet. Nijk.) ; ofwel hij werkt paar voor
paar af met bijl, dissel en paalmes. Hoofdzaak is, dat het werk op andere
plaatsen, met name aan de heulbank, doorgang kan vinden.
De bewerking met het paalmes, waarvoor men ook nog de uitdrukking
het model eraan maken (Woer. Heng.) en het werkwoord kappen (Aal.)
bezigt, heeft tot doel de nog hoekige klomp een enigszins vloeiende lijn
te geven. Het lange en zware paalmes is gemonteerd op het snijpaard(je)
(Mei. Lee. Made Dus. Steen.), dat ook genoemd wordt snijpaal (Doet.
Ent. Heng.), snijpost (St.O.), snijblok (Achtk. Hoog. Wanr.), snijbank
(Woer. Nijk. Wanr.), krampaard (Clin. Heink.), kappaal (Aal.), kapbank
(Aal.) of besnijblok (Oene); het scharniert links onder een kram, terwijl
het rechts een dwarsgeplaatst handvat heeft, dat wel hilt (Made) genoemd wordt. Met de linkerhand houdt men de klomp eronder en
met de rechter beweegt men het mes naar beneden. Wanneer men
iets aan de neus doet, houdt men hem natuurlijk anders dan wanneer
men de hak wil bijsnijden (Liem. Clin. Achtk.) ; moet men grote kracht
uitoefenen dan houdt men de klomp dicht bij de kram, bij het lichtere werk meer naar rechts.
Van een goede kapper
wordt in Clin, geëist, dat hij
in 9 tot 11 sneden de klomp
kan rechtzetten, d.w.z. in het
ruwe zijn definitieve model
geven. Hieruit laat zich gemakkelijk afleiden, dat het
afpalen minder tijd dan handigheid en routine vraagt.
De kapper moet weten hoe
het hout zich gedraagt; vooral klompen die een geringe verlaging hebben tussen neus en bek vergen nogal wat overleg, omdat men steeds
volgens de draad moet snijden. Belangrijk is verder, dat de klompen
goed worden opgeteend (Aal.), d.w.z. dat men een goed verlopende welving aanbrengt van zool tot neus. Blijft daar teveel hout achter, dan
zal de klomp als hij gedragen wordt niet overgaan (Doet.), niet overhalen
(Aal.), bij het lopen wil hij niet meekomen als men de voet van de
grond licht, hij glijdt van de voet af, hij sloft (Doet.). Neemt men

45

daarentegen teveel weg onder de neus, dan krijgt de klomp vooraan
een te dunne bodem. Oplettendheid ook is geboden, als men een
model maakt met teruggezette neus (Woer.): het hoogste punt van de
neus bevindt zich niet geheel vooraan, zodat men niet van alle kanten
daarnaartoe kan snijden.
Hierboven is gezegd, dat het paalmes scharniert onder een kram.
In Oene echter is links op het besnijblok een z.g. „schere" geplaatst,
een rechtstandig metalen staafje, waarin boven elkaar een vijftal gaten
zijn geboord. Men laat het mes nu in een van deze gaten scharnieren,
in het bovenste bij het zwaarste werk - dan kan men de klomp dicht
bij de schere houden en dus veel kracht zetten - en verder in andere
gaten naar eigen gewoonte en verkiezing. Verschillen voor het produkt
brengt dit merkwaardige voorwerp niet met zich mee.
Het houtafval dat bij het afpalen ontstaat noemt men afpaalspanen
(Made), kapspanen (Aal.), krammelingen (Clin. Heink.) en verder snijspanen (Achtk. Hoog. Ent. Woer. Lee. Doet. Aal. Liem. Dus.), snijspaan
(Lee. Doet.), snijspaanders (Box. Mich. Sch. St.O.) en snijlappen (Best
Nue.), terwijl natuurlijk ook weer de boven genoemde neutrale benamingen van toepassing zijn.
Na het afpalen is het werk van de voormaker (Doet.), zoals men de
man die met kloven, verbijlen en besnijden belast is wel noemt, voltooid. Hij levert de besneden (Achtk. Hoog. Oene Ent.), voorgemaakte
(Doet.) oí gekapte (Aal.) klompen over aan zijn opvolger in het produktieproces, die ze zal uithollen.
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HEULEN

Bij het in dit hoofdstuk te bespreken onderdeel van de klompenfabricage zal nog duidelijker dan hiervoor blijken, hoe groot de verscheidenheid is niet alleen van woorden en uitdrukkingen maar zelfs
van gereedschap en werkwijze. Terwijl tot hiertoe vooral de grote
aantallen synoniemen opvielen, zal nu ook een bijna van plaats tot
plaats wisselende reeks bewerkingen vermeld moeten worden. Een
aantal daarvan komen wel op de meeste plaatsen voor, maar het verschil in gereedschap, waarmee men ze verricht, hun onderlinge verband en de wenselijkheid, dat men het totaal der manipulaties in dit
stadium kan overzien, eist dat aandacht besteed wordt aan de verschillende plaatsen afzonderlijk. In hoeverre juist op grond van de diverse
manieren van heulen (Achth. Lee. Mei. Heink. Clin.) of boren (overal
elders) geleding kan worden bespeurd in het onderzochte gebied,
moge in een ander hoofdstuk aan de orde komen.
Het werk van de heulders (Clin. Heink. Mei. Achth.), hoorders of
uitmakers (Clin.) bestaat in het hol maken van de klompen, tenminste
voornamelijk, want in Ent. b.v. moesten ze ook kloven. Evenals de
kappers wordt hun een stukloon betaald, waarnaast ze aanspraak
kunnen maken, volgens inlichtingen uit Oene, op het door henzelf
veroorzaakte houtafval, de boordoppen (Achtk. Nijk. Heng. Woer.
Made), heuldoppen (Lee. Best Box. Mich. Sch. Nue.), heuldotten (Clin.
Heink.) of doppen (Doet. Aal. Oene St.O. Liem.), ook genoemd dopspaan (Lee.), dopspanen (Lee. Made), boorspanen (Hoog.), boorkeutels
(Ent.), boorsel (Hoog. Dus. Steen.) oí krullen (Lee.), welk laatste woord
echter ook een meer algemene betekenis heeft.
De boorders zijn werkzaam aan één van de reeds genoemde boorbanken of heulbanken, die men ook wel noemt praam1 (Ent.), knijp(er)
(Hoog.), boorblok (Achtk. Oene) of blok (Achtk. Hoog.). Het is een
primitieve stellage, hoofdzakelijk vervaardigd uit een niet te dikke
boomstam; in de horizontaal geplaatste ronde balk, die zich op de
hoogte der dijbenen bevindt, is in het midden een verdieping aangebracht van rond een halve meter breed, waarvan de bodem schuin
1

B. Büld vermeldt ook : praam f. ; in Coesfeld (Munsterland) hoorde ik een klompenmaker naast een werkwoord „einpramen" ( = inzetten) het woord „holskepraam"
bezigen. Een werkwoord pramen is in het Ned. niet onbekend; zie Woordenboek
der Nederlandsche Taal.
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afloopt, zodat de in de bank geplaatste klompen met de neuzen naar
de grond gericht zijn. Dat het hier gaat niet alleen over het meest
karakteristieke maar ook het meest belangrijke onderdeel van het
produktieproces kan men hieruit afleiden, dat alleen in dit stadium
de klompenmaker vastheid zoekt voor zijn object, zodat hij vrij zijn
beide handen kan gebruiken.
Allereerst wordt het paar klompen in de heulbank vastgezet, de
klompen worden ingezet (Heink. Made Dus. Mei. Wanr. Lee.), inge
spannen (Clin. Steen.) in de kooi (heulkooi) gezet (Wanr.), in het blok
geslagen (Achtk. Hoog.), in de bank geslagen (Woer. Apel. Nijk.) of
2
vastgekield (Achtk.), hetgeen overal op een in grote lijnen eendere
wijze geschiedt; een tekening moge ons dienstig zijn, hiervan een zo
duidelijk mogelijk beeld te geven.
In de meeste plaatsen begint men met het zetten van een blokje (a)
tegen - men staat achter de boorbank - de linkerkant van de verdie
ping. Tegen de rechterkant van dit blokje, die meestal enigszins hol
is om de klomp beter te kunnen vasthouden, plaatst men de linker
klomp (b) en daartegen onmid
dellijk de rechterklomp (d) ; na
dien zet men tussen de hakken
nog een wigvormig stukje hout (c)
om een onderling evenwijdige
stand van de klompen te verzeke
ren. De opengebleven ruimte vult
men op met blokken, waarvan
het eerste (e) weer een holle kant
heeft en tenslotte drijft men alles
vast met een grote wig (g), waar
van de punt steekt in een daartoe
aangebracht gat helemaal rechts
in de heulbank.
In de Achth. en in Apel. plaatst men de linkerklomp direct tegen de
rand van de heulbank; i.p.v. het daar ontbrekende voorwerp a ge
bruikt men in Doet. een zeer klein hieltje, dat men aanbrengt tussen
de kap van de klomp en de rand om een rechte stand te garanderen,
maar elders ontbreekt ook dit hulpmiddel, omdat daar een vast blok
tegen de kant van de uitsparing is bevestigd. I n Doet. en Heng. wordt
voor с een klein wigvormig blokje gebruikt, dat men resp. hielmannetje
en peertje noemt, terwijl in Aal. en Apel. een stuk hout dienst doet, dat
bijna de lengte van een klomp heeft en genoemd wordt tussenklamp en
3
B. Büld o.e. : festkeilen.
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tussenligger. De voorwerpen e en f noemt men uniform klossen (Doet.
Heng.) of klampen (Aal.), maar in Apel. onderscheidt men een zijklos
(e) en klossen (f). Men zal begrij^
.
pen, dat het voorwerp f van de
¿ r e d c b a
tekening één of meerdere houtblokken aanduidt; binnen deze
reeks echter zijn de benamingen
niet verschillend. G heet in Doet.
en Aal. sleutel, in Heng. sleutelpin,
in Apel. pen.
Sleutel is ook de benaming voor dit voorwerp in Clin. Steen. Made
en Mei. ; in Best en Sch. spreekt men ook van sleutelpin, terwijl het elders
spie (Dus.), grote spie (Heink.) οι pin (Lee.) heet. Al deze zuidelijke
plaatsen komen overeen in het gebruik van een klein wigvormig blokje
als voorwerp c, waarvan echter de benaming zeer verschillend is:
spie(tje) (Clin. Heink. Steen. Dus.), tussenspie (Made), hakspie (Liem.
Best Sch.), keerspie (Sch. Mich. Best Made), scheerspie (Box.), binnenspie
(St.O.), ziel (Nue.) en fut (Lee.). I n de Mei. heeft men een aparte
n a a m voor a ni. zetklos, een woord dat alleen in Lee. ook e aanduidt.
I n Made Dus. Steen, en Heink. geldt voor a, e en f dezelfde benaming:
klossen (Made Dus.) of spanblokken (Steen, Heink.). I n Clin, noemt men
alleen a spanblok, terwijl men voor e en f het woord spanhouten gebruikt.
De blokken e en f worden in de Mei. klossen genoemd, een woord, dat
in Lee. f benaamt.
De gewoontes in Nijk. Woer. en Wanr. wijken niet af van die der
zojuist besproken plaatsen met dit verschil, dat voor с weer een lang
werpig voorwerp in gebruik is, de tussenklots (Nijk.), of zomaar een ge
schikte spaander. Voor a, e en f gebruikt men de benaming kantklotsen
(Nijk.), klossen (Woer. Wanr.) of sluiters (Wanr.) en g noemt men wig
(Nijk. Woer.) of pin (Nijk. Wanr.).
Geheel anders verloopt het inzetten in Achtk. Hoog. en Ent. (uit
Oene ontbreken op dit punt gegevens). I n Hoog. en Ent. ontbreekt
g, omdat men daar c, genaamd kiel (Hoog.) en „pegge" (Ent.), tevens
als sleutel bezigt. Men voegt deze voorwerpen als laatste aan het
geheel toe om alles ermee vast te drijven. Voor a, e en f gebruikt men
de benamingen resp. bijhoutjes of bijplakjes en bijstukken.9 Merkwaardig
is, dat men in Hoog. de klompen met de buitenkanten tegen elkaar
plaatst, naar men verklaarde voor de stevigheid. Achtk. tenslotte kent
twee sleutels, die links en rechts tegen de kanten der verdieping worden
geplaatst en die de naam pennen dragen. Tussen de beide klompen be3
B. Büld o.e. : bistück, n.

mk
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vindt zich een scherpe kiel, terwijl de overgebleven ruimte wordt opgevuld met wat men kielen noemt.
Nu het uitheulen (Wanr.) of uitmaken (Clin.) een aanvang neemt,
blijkt het onderzochte gebied in tweeën uiteen te vallen: de eerste
uitholling, die tot doel heeft de klomp hol te maken in de bek, geschiedt
in een groot aantal plaatsen met hamer en beitel, terwijl men elders
direct een van de boren ter hand neemt. Wij zullen eerst zien hoe dit
in beide gevallen verloopt om na een wapenschouw van het gereedschap
de uitholling van het voorste gedeelte van de klomp te bezien.
In een aantal plaatsen dus begint men met wat men noemt de
klompen uitdoppen (Woer. Aal. Lee. Mei. Wanr. Made Dus.), uitbeitelen
(Doet. Heng.), uitgutsen (Oene), „uitdütsen" (Mich.), uitputten (Clin.) of
putten (Heink. Steen.). De bewerking geschiedt met beitel (Wanr.
Steen.) en hamer (Wanr. Woer. Steen. Clin.). Het eerste instrument,
dat men ook dopbeitel (Achth. Apel. Lee. Mei. Wanr. Made Dus.),
putbeitel (Heink.), goezie (Clin. Heink. Steen.), dopguts (Woer.), guts
(Oene Made), „düts" (Mich.) of gust (Wanr.) noemt, is ongeveer 20 cm
lang en heeft een brede, gutsvormige snede. Met de dophamer (Achth.
Apel. Lee. Box.), gutshamer (Oene), boorhamer (Made), bankhamer
(Nijk. Dus.) of heulhamer (Heink. Best Mich. Sch. St.O. Nue.), een
zwaar, kortstelig houten werktuig, dat men eerder bij het inzetten
gebruikt heeft om de sleutel vast te slaan, drijft men de beitel in de
bek van de klomp en verwijdert daaruit hout totdat een ruwe holte
is ontstaan van hak tot kap.
In Nijk. Ent. Hoog. en Achtk. gebruikt men voor het aanbrengen
van deze holte de boren of effers (Mei. Wanr. Lee.). Voor een goed
begrip is nodig, dat deze instrumenten, die in vele vormen en onder
veel benamingen voorkomen, eerst nader worden bezien.
De klompenmakersboor is T-vormig : met het dwarsgeplaatste handvat, de kruk (Ent. Heng.), boorkruk (Achth.), druif* (Mei. Made Dus.
Wanr.), steel (Oene), heft (Hoog. Nijk. Woer.), zwing (Steen.) of zwong
(Clin. Heink. Steen.) geeft men het werktuig een draaiende beweging.
Vaak wordt de boor met één hand bewogen, men pakt ze bij één helfb
vast, zoals men te Oene zegt. Door het draaien neemt het snijdende
deel, de boordop (Heng.), effer (Mei.) of lepel (St.O.), het hout weg. Dit
borende mes, dat van het handvat gescheiden is door de geheel ijzeren
stang (Heng.) of schaft (Liem. Mich.) en dat in vorm wel overeenkomst
* Dialectische nevenvormen zijn in het meervoud: dreunen (Best), druiften (Box.
St.O.), droeften (Nue.), droeven (Wanr.) en dreuven (Liem.).
5
Het woord blijkt geen verband te houden met „helft", zodat ik aanneem, dat het
met helpen verwant is.
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heeft met een in de lengte doorgesneden eierschaal, is van uiteenlopende
grootte, wat bepalend is voor de maat van de boor, terwijl ook de vorm
zelf wel enige variatie kent. Met name de (Achtk.) of het (Achth.
Hoog. Mich.) vóórboor, ook genoemd voorloper (Oene Apel. Nijk. Woer.
Lee. Best Box. Sch. St.O. Liem. Wanr. Made Dus. Steen.), voorganger
(Nue. Liem. Steen. Heink.) of voorhouwer (Clin.), heeft een vorm afwijkend van die der andere boren : de lepel is smaller, langer en spitser,
terwijl hij bij de andere eerder rond is. Dit hangt samen met het feit,
dat men met de vóórboor in de diepte moet werken, de vóórboor
moet graven (Achth.), terwijl de andere vooral met de zijkanten het
hout moeten wegnemen.
In de boren - de vóórboor uitgezonderd — worden verschillende
maten onderscheiden, waarvan de benamingen overeenstemmen met
die van de verschillende maten klompen: mans, vrouwen, drielingen,
halven en dopjes, pietjes of nootjes. Van groot tot klein onderscheidt
men dan de mansboor of manseffer, ook manluisboor (Achtk.) genoemd,
de vrouwenboor, vrouweneffer of vrouwluisboor (Achtk.), de drielingboor,
drielingenboor (Woer.), drielingsboor (Oene Heink.) of drielingeffer, het
kal/werk6, de halfwerks (Hoog.) of de halfioor (Woer.) en de dopjesboor
(Hoog. Doet. Lee.), nootjesboor (Heng.) of'pietjesboor (Oene). Opgemerkt
dient te worden, dat een overeenkomstige benaming niet garandeert,
dat de werkelijke afmetingen in verschillende plaatsen gelijk zijn; de
woorden bedoelen eerder de verhouding tot andere boren aan te
duiden dan de absolute grootte.
Wanneer men in Nijk. Ent. Hoog. en Achtk. de klomp gaat hol
maken in de bek, neemt men overal behalve in Ent., waar een aparte
gatenboor bekend is, de vóórboor om een tweetal gaten te boren loodrecht naar de bodem van de klomp, één achter in de hak en één vlak
tegen de kap ; in Ent. zegt men hakgaten boren. Vervolgens worden deze
gaten aangedraaid of opgedraaid (beide Nijk.), d.w.z. verbreed met b.v.
de drielingboor, waarna men het hout ertussen wegbreekt, ook met
een of andere grotere boor naar gelang de maat klompen waaraan
men bezig is. Aldus maakt men de instap (Achtk.), boort men het voetgat
(Hoog.).
Voordat nu de verdere uitholling besproken wordt, volgt hier eerst
een overzicht van het daarbij gebruikte gereedschap.
Vooreerst is daar het bodemmes (Nijk. Apel. Lee. Woer. Achth. Mei.
Wanr. Made Dus.), ook genoemd heulmes (Achtk. Oene Apel.), gleufmes
• Dit woord is toevalligerwijze niet genoteerd in Nijk. en Ent. ; zonder risico kan
men m.i. aannemen, dat het daar bekend is.
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(Hoog.), ruimmes of ruimhaak (beide Ent.). 7 Het heeft een lengte van
ongeveer één meter; ^ 45 cm lang zijn zowel de houten steel als de
ijzeren staaf, de stift (Hoog.), waaraan het eigenlijke mes zit. Dit
laatste deel is een rond 2 cm breed blad, aan beide zijden scherp, dat
in het verlengde van de metalen stang is geplaatst, 10-12 cm lang is
en aan het einde, enigszins opgebogen, spits toeloopt. Alleen in Oene
bestaan van dit werktuig verschillende maten, die men van klein tot
groot noemt: klàn heulmes, drielingskeulmes, vrouwenheulmes en mansheulmes. Bij het gebruik legt men het handvat tegen de nek, zodat men een
steunpunt heeft en met vastere hand kan snijden.
O p de tweede plaats dient vermeld het zooimes (Clin. Hein. Steen.),
welks functie grotendeels dezelfde is als van het bodemmes. De vorm
evenwel is, althans wat het snijdende deel betreft, geheel anders : waar
de stang in het mes overgaat is hij emgszins gebogen, zodat dit minder
nauwkeurig in het verlengde van de staaf zit, hoewel het in dezelfde
richting wijst. Ook is het eigenlijke mes wat langer en spitser, het is
over zijn gehele lengte een weinig gebogen en er kan dus niet van een
opgebogen punt gesproken worden.
Het derde instrument, het teenmes (Clin.
Heink. Steen.), verГА
toont weer meer overeenkomst met het bodemmes, hoewel het
V
snijdende deel zoals bij
het zooimes over zijn
gehele lengte, lichtelijk
gebogen, spits toeloopt.
Dat de functie evenwel
een geheel andere is dan
Van links naar rechts: dopbeitel, (hak)haak, varsdie van het bodemmes,
haak, zooimes, bodemmes, boor.
zal hieronder blijken.
Vervolgens is op verscheidene plaatsen een haak (Woer. Nijk. Lee.
Best Liem. St.O. Nue.) in gebruik. Hij verschilt in zoverre van het
bodemmes, dat het snijdende deel eindigt in een duidelijke krul. In
Best treft men van dit instrument, dat ook bodemhaak (St.O.) en teenhaak (Dus.) genoemd wordt, verschillende maten aan, die van groot
tot klein heten: manshaak, vrouwenhaak, drielinghaak en halfliaak. Eenzelfde mes is de hakhaak (Box. Mich. Sch. St.O.), achteruitdraaier (Nue.)
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of haak (Steen.), de stang echter tussen handvat en mes is veel korter,
terwijl ook de functie verschilt.
Een vijfde werktuig is de varshaak (Mei. Made Dus.), het varsmefi (Lee.
Wanr.). Het handvat is 25-30 cm lang en vlak daaronder bevindt
zich het snijdende gedeelte, dat een zodanige vorm heeft, dat zowel
plathaak (Nijk.) als krul (Achth.) juiste benamingen genoemd kunnen
worden voor dit instrument. Men zou de vorm nog het best kunnen
vergelijken met een van boven platgedrukt vraagteken, maar men kan
ook spreken van overeenkomst met het profiel van de menselijke hiel,
hetgeen aansluit bij de functie van dit mes. Naast de genoemde benamingen voor dit instrument komen nog voor haak (Heink.), hielhaak
(Lee. Dus.), hielmes (Clin. Steen. Woer. Aal.), hakmes (Apel.), hakkemes
(Achtk. Oene) en hakkekrabber (Hoog.).
Tenslotte wordt aan de heulbank in een aantal plaatsen ook nog een
opsnijder (Clin. Heink. Steen. Made Box. Mich. Sch. Wanr. Lee. Aid.)
gebruikt, een mes, waarvan de afmetingen wisselen. Meestal bedraagt
de afstand tussen handvat en mes 5-10 cm, maar in Aal. Clin. Heink.
en Steen, is het i 30 cm (de aantekeningen uit Made bieden op dit
punt geen zekerheid). De vorm van het snijdende deel is moeilijk te
karakteriseren tegenover bodemmes en teenmes; het is iets smaller,
platter en korter. Hier en daar wordt de opsnijder of een ander mes
onder dezelfde naam ook nog in een later stadium gebruikt, soms ook
uitsluitend in een later stadium.
Ik wil niet nalaten de her en der genoteerde benamingen van de
houten handvatsels van alle hier opgesomde gereedschappen te vermelden: men noemt ze heften (Aal. Nijk. Steen.), stokken (Hoog.),
handvatten (Wanr.), druiven (Lee.), stelen (Oene Ent. Woer. Made Dus.
Sch. St.O. Nue.), hechten (Clin. Heink. Heng.) oÏscMften (Liem. Mich.
Best). Men zal begrijpen, dat een onderzoek niet licht zo volmaakt is,
dat het zelfs in deze details geen leemten vertoont.
Een drietal plaatsen worden gekenmerkt door het gebruik van zooimes en teenmes: Clin. Heink. en Steen. Na het uitdoppen gaat men
er over tot het voorhouweren (Clin.), op lengte boren (Heink.), op maat
boren (Heink.) of vóórboren (Steen.) van de klompen, hetgeen gebeurt
met de voorhouwer (Clin.), voorganger (Heink. Steen.) oÏvoorloper (Steen.),
dat is de hierboven besproken vóórboor: men boort een smalle holte
recht naar de teen. Wanneer men vermoedt, dat de juiste diepte is
bereikt, gaat men er met de maat (Hoog. Oene Ent. Nijk. Lee. Aal.
Wanr. Mei. Made Dus. Steen. Heink. Clin.), duimstok (Achtk. Hoog.)
of centimeter in om de binnenlengte te meten. Meestal blijft men nog een
8
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weinig beneden de definitieve afmeting om wat speling te houden. Vervolgens wordt het geboorde gat breder gemaakt met een grotere boor,
b.v. het halfwerk: de klompen worden luchtgezet (Clin.), zoals men zegt.
Daarna gaat men over tot het uitschrooien (Clin.), schrooien (Heink.) of
eenvoudig boren (Steen.), waaronder verstaan wordt: de klompholte
ongeveer haar uiteindelijke grootte geven. Dit gebeurt met het voor
het paar klompen in kwestie grootst mogelijke boor.
Voor het voltooien van de uitholling worden in de drie genoemde
plaatsen vier werktuigen gebezigd, nl. het zooimes, het teenmes, de
varshaak en de opsnijder, terwijl in Steen, ook nog een korte haak wordt
gebruikt. De volgorde der bewerkingen is :
Clinge 1. de klompen uitdraaien met het halfwerk 2. de klompen opsnijden met de opsnijder 3. de klompen uithielen met het hielmes
( = varshaak) 4. de klompen aftenen met het teenmes 5. de klompen
zolen met het zooimes 6. de klompen afzuiveren met het teenmes.
H e i n k e n s z a n d 1. de hiel rondzetten met de hieledraaier (een bepaalde
boor) 2. de klompen opsnijden met de opsnijder 3. de klompen uithaken met de haak ( = varshaak) 4. de klompen bijsnijden met het
teenmes 5. de zool gladmaken met het zooimes 6. de klompen bijwerken
met het teenmes en de opsnijder.
S t e e n b e r g e n 1. de bodem erin leggen met het zooimes 2. de hiel erin draaien
met de haak 3. de hak gladmaken met het hielmes ( = varshaak)
4. de teen uitsnijden met het teenmes 5. de klompen gladsnijden met het
teenmes 6. de klompen opdraaien met de opsnijder.
Enige verduidelijkende opmerkingen zijn wellicht niet overbodig.
De eerste bewerking te Clin., welke bij Heink. als 1 en bij Steen, als
2 terugkomt, heeft tot doel de klomp in de hak een weinig meer naar
achter uit te hollen, waardoor de rand van de bek meer houvast krijgt
aan de menselijke hak en dus minder gevaar bestaat, dat de klomp zal
sloffen. In Steen, gebruikt men daarbij de haak, in de twee andere
plaatsen een boor, in Heink. zelfe een aparte. Onder opsnijden of opdraaien verstaat men het gaaf maken van de binnenkanten van de
bek. Met het platte gedeelte van het hielmes of de haak, de varshaak
dus, maakt men de klomp glad achter in de hak, waarmee de woorden
uithielen en uithaken zijn toegelicht. Zolen betekent de zool maken,
d.w.z. gladsnijden; aftenen betekent de teen voltooien. Beide werkwoorden worden zowel overgankelijk als onovergankelijk gebruikt:
„je moet (ze) nog zolen, aftenen". Wanneer men nu weet, dat de teen
het voorste deel van de klompholte is en de bodem (Oene Ent. Made Steen.)
of zool (Clin. Heink. Steen.), ook genoemd tree (Mei. Wanr. Made
Dus. Steen.), turt (Clin.), val (Wocr.) of verzakking (Nijk.), het deel
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van de binnenkant waarop de voorvoet steunt, dan zullen de aanduidingen geen moeilijkheden meer opleveren.
Een tweede reeks van plaatsen wordt gekenmerkt door het gebruik
van een grote en/of kleine haak, hetgeen nog niet betekent, dat de
uithollingswerkzaamheden die op het maken van het voetgat volgen
er overal op dezelfde wijze geschieden. Onder verwijzing naar kaart I V
op blz. 158 verdeel ik deze plaatsen in drie groepen nl. BVH, d.w.z.
die plaatsen welke naast de boren het bodemmes, de varshaak en de
grote haak gebruiken; BVHh(O), welke bovendien de kleine haak
(en de opsnijder) kennen en BVhO. Deze indeling berust dus niet op
benamingen maar uitsluitend op de gebruikte werktuigen.
BVH : Woer. Nijk. Best Liem. In één van de twee Brabantse plaatsen
van deze groep heeft eerst plaats het hak inboren (Liem.) : met één van
de effers, meestal het halfwerk, boort men een gat achter in de hak
loodrecht naar de bodem van de klomp. Zoals het vóórboren dient
als richtsnoer bij de uitholling naar voren, zo is het in de hak geboorde
gat norm bij de uitholling naar onder. Deze bewerking, die ook elders
aangetroffen wordt, blijft in de andere plaatsen van deze groep achterwege. Daar begint men met de tweede bewerking van Liem. nl. het
vóórboren (Best Liem. Nijk.), op lengte boren (Woer. Nijk.), waarbij de
voorloper (Best Liem. Woer. Nijk.) gebruikt wordt. In Woer. maakt
men, indien de maat klompen dit althans toelaat, het geboorde gat
achtereenvolgens met halfioor, drielingenboor en mansboor breder, wat
hetzelfde is als wat men te Best naboren (met het halfwerk) noemt;
tussendoor controleert men de lengte. Ook in Liem. werkt men met
het hal/werk, voordat men overgaat tot het schroeien (Best Liem. Woer.
Nijk.). Hieronder wordt meestal verstaan het werken met de i.e.
grootst mogelijke boor, maar in Nijk. noemt men zo ook het werken
met de kleinere boren. Vanzelfsprekend worden bij elke maat klompen
weer een andere reeks boren gebruikt; bij dopjes kan men behalve de
vóórboor alleen de dopjesboor gebruiken, bij halven zal men de voorboor en het halfwerk nemen, terwijl bij drielingen en grotere klompen
wel drie maten worden gehanteerd. Iemand die veel haast heeft zal
wel eens een tussenmaat overslaan.
De overige bewerkingen zijn:
W o e r d e n 1. de hak uitdraaien met een boor 2. de klompen gladmaken
met bodemmes en kaak 3. de L·k uitdraaien met de haak 4. de klompen
uithielen met het hielmes ( = varshaak).
Nijkerk 1. de hak uitsteken met de voorloper 2. de klompen platten met de
plathaak ( = varshaak) 3. de klompen schoonmaken met het bodemmes of de haak.
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Best 1. de klompen bodemen met het bodemmes 2. de klompen lucht maken
met de L·ak (in verschillende grootten) 3. de klompen achterindraaien met de haak 4. de klompen uitvarsen met de varshaak.
L i e m p d e 1. de klompen zuiver maken met het bodemmes 2. de hak inzetten met de haak 3. de klompen uitvarsen met de varshaak.
Na hetgeen hierboven gezegd is over de verschillende bewerkingen
in dit stadium volstaat ter toelichting het volgende. De hak uitdraaien
(Woer.) - merk o p : men doet het tweemaal - de hak uitsteken (Nijk.),
achterindraaien (Best) en de hak inzetten (Liem.) komen in betekenis
overeen met de Zeeuwse uitdrukkingen „uitdraaien" en „de hiel rondzetten". De handeling met de varshaak beoogt weer de bodem van de
hak glad te snijden. Met lucht maken bedoelt men te Best : de klompen
in de teen ruim naar boven uithollen.
BVHh(O) : Made Dus. Lee. St.O. Nue. Na het uitdoppen geschiedt
in al deze plaatsen behalve Lee. het achterinboren met behulp van het
halfwerk of een aparte hielboor (Dus.). Daarna gaat men over tot het
vóórboren met de voorloper (Made Dus. Lee. St.O.) of voorganger (Nue.).
Overal behalve in Dus. en Lee. noteerde ik verder het naboren met
halfwerk of drielingboor — natuurlijk weer voor zover de vervaardigde
maat klompen het toelaat - waarmee bedoeld wordt het verbreden
van het naar de teen geboorde gat. Ook het werkwoord schrooien ter
aanduiding van het werken met de grootst mogelijke boor is overal in
gebruik.
De overige bewerkingen zijn:
St.-Oedenrode 1. de klompen bodemen met het bodemmes 2. de klompen
lucht maken met de (lange) L·aк of bodemhaak 3. de hak inzetten met
de (korte) hakhaak 4. de klompen varsen met de varshaak.
N u e n e n 1. de klompen bodemen met het bodemmes 2. de klompen lucht
maken met de (lange) haak 3. de klompen achterindraaien ( = de hak
inzetten) met de achteruitdraaier ( = hakhaak) 4. de klompen uit
varsen met de varshaak.
L e e u w e n 1. de muil op- of aandraaien met de opsnijder 2. de klompen
uithielen met de (korte) hielhaak 3. de klompen klaarsnijden met het
bodemmes 4. de klompen klaarmaken met de (lange) haak 5. de klom
pen uitvarsen met het varsmes ( = varshaak).
Dussen 1. de klompen gladsnijden met het bodemmes 2. de teen bijwerken
met de (lange) teenhaak 3. de hak inzetten met de (korte) hielhaak
4. de klompen uitvarsen met de varshaak.
M a d e 1. de hak inzetten met de (korte) hakhaak 2. de bakkes op
draaien met de opsnijder 3. de bodem erin leggen met het bodem
mes 4. de klompen rondsnijden met het bodemmes 5. de teen uit56

draaien met de (lange) haak 6. de klompen uitvarsen met de varshaak.
Ter verduidelijking volstaat het volgende. Met de bakkes opdraaien
(Made), de muil op- of aandraaien (Lee.) wordt bedoeld: de binnenkanten van de klompopening gaaf maken. De klompen rondsnijden
(Made) betekent: ze boven in de kap iets hoger en ronder maken. Onder de teen uitdraaien (Made) verstaat men: de ruimte vóór
in de teen vergroten door draaiende bewegingen met de krul van de
haak. Merkwaardig is het te Lee. gebruikte werkwoord uithielen, dat
hetzelfde betekent als de hak inzetten; elders immers duidt het de
handeling met de varshaak aan.
BVhO : Sch. Mich. Box. Ook in een van deze plaatsen doet zich het
hak inboren (Sch.) met het halfwerk voor, terwijl ook weer de termen
vóórboren met vóórboor (Mich.) οι voorloper (Sch. Box.), naboren met halfwerk of drielingeffer en schroeien met de grootst bruikbare eifer opgemerkt
worden.
De overige bewerkingen zijn:
Boxtel 1. de klompen bodemen met het bodemmes 2. de klompen varsen
met de varshaak 3. de hak inzetten met de hakhaak 4. de bakkes aan
draaien met de opsnijder.
St.-Michielsgestel 1. de hak uitdraaien met de ІіакЫак 2. de bakkes op
snijden met de opsnijder 3. de klompen rondsnijden met het bodemmes
4. de klompen bodemen met het bodemmes 5. de klompen uitvarsen
met de varshaak.
Schijndel 1. de hak inzetten met de hakhaak 2. de bakkes opzetten met de
opsnijder 3. de klompen varsen met de varshaak 4. de klompen
bodemen met het bodemmes 5. de klompen rondsnijden met het bodem
mes.
Het komt mij voor, dat na het voorafgaande deze terminologie geen
nadere verklaring behoeft.
Resten ons een aantal plaatsen, waar naast de boren slechts het
bodemmes, de varshaak en, in twee van de negen, de opsnijder in
gebruik zijn: Wanr. Aal. Doet. Heng. Apel. Ent. Oene Hoog. Achtk.
De werkwijze in deze laatste plaats wijkt zozeer af van die in de overige,
dat zij afzonderlijk besproken moet worden.
Na het uitdoppen van de klompen of het boren van het voetgat gaat
men over tot het vóórboren (Wanr. Doet. Heng. Hoog.), op maat boren
(Apel.), of op lengte boren (Aal. Apel. Ent. Hoog. Heng. Oene), waarbij
men zich bedient van de voorloper (Wanr. Apel. Oene), het vóórboor
(Achth. Hoog.) of de lengteboor (Ent.). Daarna worden de klompen gemeten, als men tenminste niet, zoals in Aal. en Apel., van te voren met
krijt een streepje heeft gezet op de stang van het vóórboor om daaraan
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te zien of de klomp op lengte is nl. wanneer het tot de rand van de kap
is opgeschoven. De volgende stap is weer het verbreden van het naar de
teen geboorde gat, maar de terminologie biedt wat nieuwe gegevens
in dit verband: men spreekt van de klompen najagen (Aal.), opjagen
(Doet.), uitslaan (Ent.) of van de bek opslaan (Heng.). Het werken met
de grootst mogelijke boor noemt men schroeien (Wanr. Achth.), uitschrooien (Apel.) of uitgraven (Oene), maar in Ent. gebruikt men ook
hiervoor het werkwoord uitslaan. Het voor Doet. vermelde woord opjagen komt ook in Ent. voor, echter met een andere betekems: met de
klompen opjagen bedoelt men met een uitslagboor de kap hoger en
ronder maken ; het gebeurt na het uitslaan.
Zoals elders worden ook in deze plaatsen voor de bewerkingen na
het op lengte boren diverse maten boren gebruikt; merkwaardig is
echter, dat men deze in Ent. alle uitslagboren noemt, een algemene
benaming die afziet van de maat en alleen betrekking heeft op de functie. Een zelfde betekenis heeft in Aal. het woord najager, de boor waarmee men najaagt en schroeit, de grootste dus die het paar in kwestie
toelaat.
In Hoog. gebruikt men voor het verbreden van het naar de teen
geboorde gat diverse maten boren tot de grootst bruikbare toe; voor
het laatste werk met de boren, hier schoonmaken genoemd, bezigt men
echter liever een iets minder grote. Even merkwaardig is het Enterse
gebruik om bij het opjagen aan de andere kant van de praam te gaan
staan; dat kan daar gemakkelijk, omdat men er een verplaatsbare
boorbank gebruikt, die men naar verkiezing en naar het seizoen opstelt binnen of buiten, in de zon of in de schaduw. Klompenmakers in
andere plaatsen die deze gewoonte kennen lachen wel eens om dat
„over de praam heen springen".
Voor de rest van de bewerkingen aan de heulbank volsta ik weer
met een schematische vermelding:
W a n r o y 1. de klompen baar maken met het bodemmes 2. de klompen
opdraaien met de opsnijder 3. de klompen baar maken met het varsmes
( = varshaak).
A a l t e n 1. de hak klaarmaken met het vóórboor 2. de kap opsnijden ( = ronder
en hoger maken) met de opsnijder 3. de klompen gladmaken en
bodemen met het bodemmes 4. de klompen gladmaken met de krul of
hielmes ( = varshaak).
D o e t i n c h e m 1. de hak klaarmaken met het vóórboor 2. de hak gladmaken
met de krul ( = varshaak) 3. de kap opzetten ( = ronder en hoger
maken) met het bodemmes 4. de bodem gladmaken met het bodemmes
5. de klompen schoonmaken.
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H e n g e l o 1. de hak uitdraaien met het vóórboor 2. de klompen gladmaken
met de krul ( = varshaak) 3. de klompen pasklaar maken met het
bodemmes.
A p e l d o o r n 1. de hak uitdraaien (geen werkwoord genoteerd) met
de voorloper 2. de kap opzetten met het heulmes ( = bodemmes) 3. de
kanten lostrekken (d.w.z. de na het schrooien enigszins ronde klompholte langs de bodem wat hoekiger maken) met het heulmes 4. de
klompen vlak maken met het Ыкте5 ( = varshaak).
E n t e r 1. de bodem gladmaken met het ruimmes oïruimhaak ( = bodemmes)
2. de hak klaarmaken met de hakkeboor of hakkeklaarmakertje (een bepaalde boor; weer een functie-naam) 3. de tenen krabben met een
uitslagboor 4. de bodem in de hak gladmaken met de varshaak
(termen hiervoor niet genoteerd).
O e n e 1. heulen met het heulmes (d.w.z. verschillende bewerkingen verrichten met het bodemmes) 2. de hak schoonmaken met het hakkemes
( = varshaak).
H o o g e v e e n 1. de hak afwerken met een boor 2. de klompen gladmaken
met het gleufmes ( = bodemmes) 3. de klompen gladmaken met de
hakkekrabber ( = varshaak).
Wat met de varshaak gebeurt is overal hetzelfde ni. de klompen
achter in de hak op de bodem gladmaken. Aal. 1, Doet. 1, Heng. 1,
Apel. 1, Ent. 2 en Hoog. 1 duiden aan: de klomp in de hak een weinig
meer naar achter uithollen om het sloffen tegen te gaan. De overige
uitdrukkingen spreken voor zichzelf.
In Achtk. volgt men een voorzichtiger werkwijze. Men boort na
het maken van het voetgat niet in één keer met de vóórboor naar de
teen, maar eerst tot de helft. Dit gat verbreedt men dan eerst met een
grotere boor om pas daarna de klomp, weer met de vóórboor, definitief
op lengte te boren. Nadat men ook dit laatste gat weer heeft verbreed
met een grotere boor, de grootste die voor het paar in kwestie gebruikt
kan worden, boort men de klompen pasklaar met een kleinere maat,
een werkwijze die dus overeenstemt met die van Hoog. De overige
bewerkingen :
A c h t k a r s p e l e n 1. de klompen schoonmaken met het heulmes ( = bodemmes) 2. de klompen uithakken met het hakkemes ( = varshaak).
Wanneer men de uitdrukkingen die in dit stadium in de verschillende
plaatsen gebruikt worden met elkaar vergelijkt, zou men tot de conclusie kunnen komen, dat er nogal wat variatie bestaat. Men moet er
evenwel rekening mee houden, dat juist op het punt van het uithollen
- een bewerking die zich veeleer als een eenheid aandient dan als een
reeks handelingen - de uitdrukkingen tamelijk willekeurig zijn in zo59

verre, dat, terwijl er theoretisch zeer veel onderscheidingen zouden
kunnen worden gemaakt, het taaiapparaat van elke plaats afzonderlijk
zich op een beperkt en wisselend aantal daarvan heeft geconcentreerd.
De variatie in de uitholling zelf is, afgezien van het feit, dat men er
verschillende gereedschappen voor gebruikt, zeer gering; wat een
klomp om voetzaam schoeisel te zijn in de ene plaats nodig heeft, dat
vraagt hij ook in een andere, zodat vooral van een taalverschil ge
sproken kan worden. Alleen het inzetten van de hak is een bewerking
die men in sommige plaatsen inderdaad niet kent, terwijl elders weer
aandrang nodig is om de klompenmaker zich dit onderdeel te doen
herinneren of in taal te laten realiseren ; blijkbaar wordt het daar dan
wel verricht maar als te weinig karakteristiek gevoeld om een plaats
te krijgen in de vaktaal. Ook is het mogelijk, dat de bedoelde bewer
king zich verschuilt in een meer uitgebreide term b.v. Oene „de hak
schoonmaken", Wanr. „baar maken".
Graag zou ik enige klompenmakers eens onderhng hebben horen
spreken over een bepaalde klomp, zijn kwaliteiten en gebreken. Ik
stel mij voor, dat zich daarbij een reeks vaktermen zou hebben geopen
baard, die door een m a n met vragenlijst nooit achterhaald kunnen
worden. O p een klompenbeurs doet zich de kans niet voor: de kenners
lopen met kritische en nieuwsgierige blikken rond, nemen paren
klompen in de hand, bekijken ze vooral inwendig terdege, zien of er
een mooie bal (Steen. Achth. Lee. Nijk. Oene Ent. Hoog. Achtk.),
verhoging (Clin. Woer.), micht (Dus.) οι bult (Aal.) - dat is het deel van
het inwendige dat boven de keep ligt - in zit, maar zwijgen verder
mysterieus of naijverig. Slechts eenmaal heb ik, zij het kort, een dergelijk
gesprek beluisterd en daaruit noteerde ik naast een aantal andere ook
de uitdrukking: die klomp is vlot geboord (Doet.), waarmee bedoeld
werd, dat hij veel ruimte had in de teen. I n Hoog. kon ik later hiervoor
goed opgeboord noteren.
Voordat we ons in het volgende hoofdstuk gaan bezighouden met
de afwerking van de geheulde (Achth. Mei.) of geboorde klompen, vraagt
een bijkomstigheid nog even de aandacht. I n een groot aantal plaatsen
treft men op de boorbank twee verticaal naast elkaar geplaatste stokjes
aan, de z.g. wettoppen (Best Liem. Sch. St.O. Nue.), wetpinnen (Box.
Mich. Made Dus.), duwpennen (Lee.) of, neutraler, pennen (Heink.
Apel.), pinnen (Achth.) of stekken (Clin.). Evenals de tap (Clin.),
een wigvormig blokje met een gat erdoor, dienen zij bij het aanzetten
(Steen. Aal. Heng. Hoog.), strijken (Heink. Doet. Aal. Ent. Woer.
Nijk. Hoog.), wetten (Woer. Nijk. Lee. Mei. Wanr. Made Dus. Steen.)
of poetsen (Achtk. Oene) van het gereedschap. Men legt messen en
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boren ertussen - bij de tap steekt men ze door het gat - drukt ze met
de heup naar opzij, zodat ze vastgekneld worden en men met beide
handen de wetstek (Lee. Mei. Made Dus. Steen. Wanr.), wetter (Nue.
Wanr.), messestrijker (Heink.), strijker (Clin. Steen. Oene), strijklat
(Apel.), strijk (Nijk.), strekel (Woer.) of 4 strik (Achth.) kan hanteren.
Dit werktuig is een eenvoudig latje, dat men zijn slijpkracht geeft door
er wat fijn zand of gewassen leem, strijkzand (Achth.), op te strooien;
in Clin, en Heink. doet men er sliep op, gedroogd bezinksel uit de waterbak van een slijpsteen.
In Achtk. is niet een latje in gebruik, maar een poetsplankje of strijkplankje, een vierkant voorwerp, dat wel overeenkomst heeft met een
tafeltennisplankje.
Voor de holle kant van de boren gebruikt men vaak de punt van
de genoemde wetter, maar elders is een afzonderlijke boorstrijker (Clin.
Heink.) voorhanden, waarmee men de boor uitstrijkt (Aal.), uitstampt
(Best Box. Mich. St.O. Nue. Dus.) οι uitstoot (Sch. M a d e ) ; men noemt
hem ook wel uitstamper (Best Box. Mich. St.O. Nue. Dus.) of uitstater
(Sch. Made). Het is een wigvormig stuk hout, tot 15 cm lang, met een
ronde punt, waarmee men stotend door de boordop gaat. I n Ent.
gebruikt men voor messen en boren een boorsteentje.
In Made is nog een afzonderlijk voorwerp in gebruik om de varshaak
in de krul te wetten, de z.g. varspin. Tenslotte zij vermeld, dat men in
de Achth. de boren en de krul (varshaak) aan de bolle buitenkant
scherp maakt door ze aan te zetten op een deel van de boorbank, de
strijkplank (Aal.), waarin dientengevolge talrijke gladde sleuven ont
staan.
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A F W E R K E N EN V E R S I E R E N

Slechts wanneer de klompenmaker in tijdnood komt zal hij de
klompen nadat ze geheuld zijn nat afwerken, zelfs schrikt hij er eventueel
niet voor terug ze nat te verzenden; meestal echter gunt hij ze eerst
een poos rust om te drogen, om winddroog te worden althans, want meer
is niet nodig om de laatste bewerkingen goed te laten verlopen.
Lang niet aan ieder bedrijfis een droogloods (Aal. Heng.) verbonden;
vaak worden de klompen opgestapeld ergens onder een afdak of op
een zoldertje. Wanneer de outillage echter iets minder gebrekkig is,
treft men het voor de buitenwereld zo karakteristieke gebouwtje aan,
waarvan de „wanden" bestaan uit latwerk, waartussen men de honderden klompen hun natte neuzen in de wind ziet steken. Benamingen
voor dit schuurtje zijn behalve droogloods ook droogschuur (Sch.),
droogschop (Best Box. St.O. Nue.), droogten (Heink.) en drooghok (Mich.
Ent.).
De inlichtingen over de werkverdeling geven vooral op het punt van
het afwerken weinig vastheid, want juist deze bezigheden werden nogal
eens in de „vrije tijd" gedaan, zeker in de één- en tweemansbedrijven.
In grotere klompenmakerijen bestonden wel bepaalde gebruiken in
dit opzicht, maar ook daar werden sommige van de hier te bespreken
kleine karweitjes wel opgeknapt door de een of ander die een half
uurtje niets te doen had; er zijn dan ook zo grote verschillen van plaats
tot plaats, dat het weinig zin heeft te bespiegelen over de nomina agentis.
Wanneer naast kapper en heulder ook een gladmaker (Oene), opsnijder
(Woer.), snijder (Clin. Woer), nasnijder (Doet. Aal.), a/snijder (Heink.),
klaarsnijder (Woer.) ofgladsnijder (Lee.) genoemd wordt, dan houdt dat
niet in, dat daarmee de man wordt benaamd die het gehele afwerken
voor zijn rekening neemt. De woorden geven wel aan, dat zijn voornaamste bezigheid bestaat in het gladsnijden (Hoog. Nijk. Lee. Aal.
Steen.), afsnijden (Clin. Heink.), nasnijden (Achth.), gladmaken (Oene),
fijnsnijden (Achth. Achtk. Lee. Mei. Made Dus.) oïsnijden (Wanr. Clin.)
van de klompen. En daarmee raken we dan de eerste van een reeks bewerkingen, welke nog moeten worden verricht.
I n alle onderzochte plaatsen - behalve Ent. - komen de
klompen na het droogproces eerst onder het fijnmes (Heng. Wanr.
Mei. Made), snijmes (Clin. Made Steen.), afsnijmes (Dus. Heink.),
gladmakersmes (Oene) of gladsnijmes (Woer.), dat men ook wel
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gladsnijder (Hoog. Nijk. Lee.) of nasnijder (Doet. Aal.) noemt.
Het heeft zoveel overeenkomst met het vóór het heulen gebruikte
paalmes - het is alleen wat smaller, waardoor fijnere sneden mogelijk
zijn - dat men in Hoog. en Achtk. datzelfde mes, daar blokmes genoemd, ook in dit stadium kan bezigen. Het is gemonteerd op hetzelfde
blok als waarop het paalmes werd gebruikt, ofwel men heeft er een
afzonderlijke bank voor, die men dan graag wat hoger ziet dan het
krampaard i.v.m. de lichtere werkzaamheden. In het eerste geval is
de benaming voor het blok onveranderd; in het tweede geval treedt
vaak homonymie op, terwijl soms ook een aparte benaming gangbaar
is nl. gladmakersblok (Oene) tegenover besnijblok en snijpaard (Clin.
Heink.) tegenover krampaard.
De bedoeUng van het fijnsnijden is, zoals het woord aangeeft, de
buitenkant van de klomp, die tot nog toe zeer ruw is, fijn bij te snijden.
In Clin, waar men van de kapper eiste, dat hij met het paalmes in 9
tot 11 sneden tweemaal rond de klomp werkte, geldt voor het fijnsnijden,
dat het volmaakter geschiedt naar gelang er meer sneden op de klomp
komen liggen. Dat de fijnspaantjes (Sch.), fijnsnijspanen (Heng.) of snijlingen (Clin. Heink.) een weinig grof houtafval vormen laat zich vermoeden en het houdt dan ook bijna een afkeuring voor het eigen
produkt in, als men in Best en Nue. spreekt van snijlappen. Sommige
benamingen voor het afval van het afpalen worden ook bij het fijnsnijden gebruikt, terwijl ook neutraler termen als brand, spanen en
krullen weer van toepassing zijn.
Een voornaam detail van het gladsnijden is het uitsnijden van het voetgat
(Hoog.). Daarbij houdt men de klomp schuin met de hak naar beneden
onder het mes en met een snede van kap tot hak snijdt men de bakkes
(er)aan (Mich.). De wijze waarop dit gebeurt is van betekenis voor het
passen van de klomp; wordt het gat te groot, dan verliest men de klomp
van de voet, is het te klein, dan zal het de drager pijn aan de wreef
veroorzaken. I n Woer. hecht men zoveel belang aan dit onderdeel,
dat elders nog aangeduid wordt als de bakkes aansteken (Steen.), de bek
insnijden (Nijk. Oene) en de bek indraaien (Woer.), dat men er een apart
mes voor gebruikt, zij het dan ook een door lang gebruik smal geworden
fijnmes, nl. de bekindraaier.
Tijdens deze bewerkingen staat de ene klomp weer zoals eerder bij
het verbijlen en afpalen op een nchtbank, gaaibank enz. model voor
zijn wederhelft.
Merkwaardig genoeg komen de klompen in Ent. en soms ook in
Oene na het uithollen niet meer onder het fijnmes, maar in plaats
daarvan betrekt (Ent.) men ze met een trekmes (Oene Ent.), een instru63

ment van rond 30 cm lengte met aan weerszijden een dwarsgeplaatst
handvat. O m zijn bovenkleding te beschermen bindt de klompenmaker, die tijdens deze bezigheid op een stoel of blokje plaats neemt,
zich een „trekbröt" (Ent.) voor de borst, waarmede hij de klomp tegen
een paal of bank vastdrukt, zodat hij zijn beide handen vrij krijgt. Het
is een eenvoudig houten blokje, dat met een touw rond het bovenlichaam vastzit en dat door de vele insnijdingen een wat vreemde vorm
heeft. Zoals bij het gladsnijden is ook bij deze bewerking van de klomp
het trekken van het voetgat (Ent.) een voornaam onderdeel.
Dat men ook overigens grote nauwkeurigheid aan de dag legt bij
het afwerken van de instap blijkt uit het feit, dat op de meeste plaatsen
een apart mes in gebruik is voor het afsnijden van de scherpe binnenkantjes van de klompopening, in het oosten en noorden van het land
een rond 25 cm lang instrument, dat over zijn gehele lengte een hol
gebogen rugkant heeft en een lemmet bezit van enige centimeters
lang. Meestal vervaardigt de klompenmaker
deze uitkanter (Oene Apel.), uitkantmes1
(Achtk.), uitsnijmes (Ent. Heng.), uitrander
(Aal. Hoog. Nijk.), uitronder (Hoog.), uitdraaier
(Doet. Heng.) of boordmes2 (Aal.) zelf uit
een oud scheermes.
Merkwaardig mag het heten, dat men in het overgangsgebied nl. in
Apel. weliswaar hetzelfde mes hanteert, maar dit ook benaamt met
opdraaier, een term uit het andere gebied, die daar een ander instrument
aanduidt. I n de rest van het land verstaat men nl. onder opsnijder
(Lee. Mei. Wanr. Made Steen.) of opdraaier (Dus. Clin. Liem. Heink.)
een werktuig, dat een lange steel heeft, een lange of korte schacht en
een snijdend deel, dat platter, rechter en smaller is dan bij het bodemmes. Wat men er in de verschillende plaatsen precies onder dient te
verstaan houdt verband met de vraag, of men daar bij de werkzaamheden aan de boorbank ook een dergelijk mes gebruikt. Is dit het
geval, dan is meestal de hier bedoelde opsnijder dezelfde als de eerder
gebruikte; alleen in Clin. Heink. en Steen, gebruikt men nu een tweede,
die aanzienlijk korter is dan de eerste. In plaatsen waar bij de werkzaamheden aan de heulbank geen opsnijder in gebruik is, bezigt men
bij de hier te bespreken bewerking een versleten bodemmes, dat voor
de gelegenheid wordt herdoopt. I n Woer. doet een versleten haak
dienst onder de naam klaarmaker.

^ з ^

1

B. Buld o.e. „kantenmes, n."
B. Buld o.e. „boermes, n. (zu inni, borde = Band, Saum)". Ook in Aal. zegt
men „boonnes"; ik beschouw het woord als een dialectische vorm van boordmes.
a
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De handeling, die met deze werktuigen wordt verricht, vindt in het
taaiapparaat op uiteenlopende wijzen weerspiegeling. Men spreekt
van: de klompen uitsnijden (Ent. Heng.), uitboorden3 (Aal.), uttkanten*
(Oene Achtk.), uitranden (Hoog. Nijk.), uitronden (Hoog.) of uitdraaien
(Doet. Heng.) ; elders zegt men: de klompen opdraaien (Best Liem. Dus.
Nue. St.O. Clin. Heink. Mich. Sch. Made Lee. Wanr.), de kant afdraaien (Woer.), de bakkes aandraaien (Box.). In Wanr. snijdt men in dit
stadium de klompen ook rond, d.w.z. men maakt ze met de opsnijder
wat hoger en ronder in de kap. Ak men in Apel. naast uttkanten met
de uitkanter ook zegt opdraaien met de opdraaier, dan bedoelt men beide
malen het werken met het bovengenoemde korte, kromme mes. Voor
de volledigheid zij gezegd, dat de klompenmaker die zich bedient van
de lange opsnijder de klompen tussen de knieën vastklemt, terwijl
zijn noordoostelijke collega ze in de linkerhand kan houden.
Een uitzonderlijke bewerking ondergaan in Achtk. de z.g. leerkeklompen (Achtk.), die een langwerpig voetgat hebben en niet dan met
een riem boven de bek gedragen kunnen worden. Volgens het Friese
gebruik wordt de riem bevestigd niet over de klomp, maar door de
leergaten (Achtk.) heen, die in de zijkanten worden aangebracht. Met
behulp van een kapmes (Achtk.), een langwerpig en smal stuk staal,
worden op twee centimeter van elkaar schuin twee sneden gekapt en
het hout daartussen verwijdert men met het korte en stevige leergatstekersmesje (Achtk.). De ontstane gaten zijn karakteristiek voor de
lage, zwarte Friese klompen, die in de Wouden veel gedragen worden.
Hoewel men op verscheidene plaatsen de klompen als voltooid beschouwt, wanneer ze zijn uitgekant, is het toch zo goed als algemeen
gebruikelijk de buitenkant nogmaals te bewerken. In Woer. werden
eertijds alleen zondagse klompen - en dat was min of meer een apart
model, met platte neus en een van achter hol uitgesneden hak - geschrapt (Achtk. Woer. Wanr. Mei. Made Dus. Steen. Heink.), maar
over het algemeen was de concurrentie zo sterk, dat men wel gedwongen
was op uitgebreide schaal tot deze luxe zijn toevlucht te nemen.
Het schrappen, schrapen (Achth. Hoog. Nijk. Lee. Clin.) of schaven
(Achtk.) geschiedt met behulp van het schrapmes (Mei.), dat hetzelfde
is als het genoemde trekmes, evenwel met één recht- en één dwarsgeplaatste greep, resp. genoemd handvat (Best) en ктик (Best Mich.) - in
Mich, heeft dit werktuig twee dwarse handvatten - met het trekmes
(Oene) of met de uitrander, terwijl men er op andere plaatsen slechts
3
Ook hier is weer sprake van een reconstructie nl. van het in werkelijkheid gebruikte
uitboren.

4

B. Büld o.e. „utkanten".
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glas bij gebruikt, zoals uitgedrukt wordt in: de klompen nazien met
glas (St.O.). I n een groot aantal plaatsen bedient men zich hierbij
van een schrappaardje (Best Box. Sch.
St.O. Nue. Liem. Made Dus. Steen.
Heink. Clin.), ook ezel (Apel.), bokje
(Hoog.), paardje (Oene), schraappaard
(Lee.) of schraapbok (Apel.) genoemd.
Het is een balkje op drie poten, waarop behalve een zitbankje een blok is
geplaatst, waartegen men de klompen
met de buik vastdrukt. Elders behelpt
men zich bij het schrappen van een
schrappaal (Doet.), waar men eenvoudig
Schrappaardje.
op een stoel vóór gaat zitten. Zoals
men zich in Ent. bij het betrekken
een „trekbröt" voorbindt, zo dragen de klompenmakers bij het schrappen wel een schraplap (Mich.) ter bescherming van hun kleding.
Alleen in Dus. is men zelfs na het schrappen niet tevreden over het
resultaat : vaak maakt men daar het oppervlak nog bhnkend glad door
het met een hard strijkhoutje te polijsten.
Wat er verder aan de klomp gedaan wordt kan men versieren noemen ; eigenlijk dus is het produkt voltooid. Ik reken het niet tot mijn taak
te spreken over de verschillende figuren en motieven die men op de
klompen aanbrengt, hetgeen immers een geheel andere zaak betreft
dan waarmee ik mij bezig houd. Uit een oogpunt van folklore is dit
onderwerp zeker interessant, hoewel men er zich voor zal moeten wachten uitzonderlij kheden als normale zaken voor te stellen. Te gemakkelijk, lijkt mij, stelt men voorbeelden van volkskunst voor als toevallig
bewaarde openbaringen van een algemeen verbreide artistieke neiging
tot vormverfraaiing. Heel vaak heeft men bij rijk versierde klompen 6
te maken met een rariteit, hetgeen niet betekent, dat men iedere versiering van de klompen met ingesneden of geverfde figuren als uitzondering moet beschouwen.
De klompenmakers die hun produkt uitsnijden (Clin. Achtk.), d.w.z.
met de rits (Achtk. Hoog. Ent. Oene Nijk. Woer. Achth. St.O. Nue
Made Steen. Heink. Clin.) en de knopedraaier (Doet. Best Sch. St.O.
Nue. Made Heink.) bewerken, doen dit vaak enerzijds omdat de concurrentie er hen toe dwingt, anderzijds omdat de versierde paren iets
meer opbrengen. Er zijn klompenmakers die zich nog herinneren, dat
het ritsen (Achtk. Hoog. Ent. Oene Nijk. Woer. Achth. St.O. Made
6
Verschillende fraaie afbeeldingen kan men vinden bij B. Buld o.e.
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Heink. Clin.), uitñtsen (Lee. Nue.), uittrekken (Mei. Made Dus.), betrekken (Steen.), groeven (Woer.), bloemen (Box. Wanr.) offiguursnijden
(Wanr.) in de mode kwam, zodat men kan concluderen, dat althans
in hun omgeving - het betreft inlichtingen uit Nijkerk - deze bewerking
niet vanouds bestond.
De rits, ook genoemd ritsmes (Aal. Lee.), uittrekker (Mei. Made Dus.),
trekmes (Wanr.), groefmes (Woer.) of ab het een grove betreft voletrekker
(Heng.), is een instrument dat boven een houten handvat aan een
kort stangetje een gutsvormig mes heeft, dat schuin naar het handvat
is gericht. Met trekkende bewegingen snijdt men er lijnen mee op de
klomp, voornamelijk op kap en neus, maar ook rond de bek. Behalve
lijnen worden ook vaak op verschillende wijzen ruitjes aangebracht,
eveneens op de kap, rechts en links van het hoogste punt in rijen vanaf
het voetgat naar halverwege de neus. Het is op grond van deze versiering, dat men spreekt van ruitjes, ruitjesklompen (Doet. Heng. Sch.),
van Brabantse ruit (Doet. Lee.) en Hoomse ruit (Apel. Lee.), zoals overigens weinig karakteristieke modellen worden genoemd.
Wanneer men spreekt van knoopjes, knoopjesklompen (Doet. Hoog. Lee.)
of van de Gelderse knoop (Doet.), bedoelt men eveneens bijzondere modellen, die hun naam ontlenen aan een andere versiering, de z.g.
knopen (Achtk. Hoog. Nijk. Achth. Lee. Ent. Mei. Made Steen.). Dit
zijn cirkelvormige insnijdingen, op de kap van de klomp aangebracht
evenals de ruitjes in twee rijen links
en rechts van het hoogste punt. In
de meermaals geciteerde Duitse dissertatie van B. Büld, waar bijzonder
lezenswaardige opmerkingen worden
gemaakt over de versieringen, wordt
gewezen op een mogelijke nabootsing op klompen van motieven welke in de late Middeleeuwen op rijkbewerkte pantoffels voorkwamen. In
dit licht zou men ook de knopen
kunnen zien, welke gedachte nog versterkt wordt door het feit, dat men de
ronde figuurtjes er vaak bovenop legt
door met een mes, het knopmes (Clin.),
Van boven naar beneden: knopeof de uitkanter het hout rondom
draaier, rits, rits, koppelmes.
weg te snijden.
Minder gecomphceerd wellicht dan de geschiedenis is het aanbrengen van deze versiering: met de reeds genoemde knopedraaier, knope-
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Zetter (Aal. Heng. Nijk. Lee. Oene Ent.), knopedrukker (Heng. Best) of
knoppesteker (Clin.) - het is niet veel meer dan een houten handvat,
waaraan zich een scherp metalen ringetje bevindt - of met de huls
van een geweerpatroon snijdt men drukkend en draaiend de knopen
op de klomp: men zet knopen (Aal. Lee. Ent. Heng.), zet knopen aan
(Made), zet knopen op (Achtk. Hoog. Nijk.) of draait knopen (Doet. Mei.
Made Dus. Steen.).
Het versieren van de klompen met snijdend gereedschap maakt hoe
langer hoe meer plaats voor het verven (Achtk. Hoog. Oene Doet.
Heng. Heink. Clin.) of schilderen (Nijk. Ent.). Sinds men practisch
overal is overgegaan tot het schuren, leent het produkt zich daartoe
ook meer; dit is ook de verklaring van het ontbreken van Brabantse
gegevens, waar het onderzoek zich in eerste instantie beperkte tot
handwerkbedrijven. Voor de hand ligt, dat er grotere variatie zal optreden in met het penseel aangebrachte figuren dan in het ritswerk om
de eenvoudige reden, dat het penseel ook voor de weinig geoefende
hand meer mogelijkheden biedt.
O p de meestal gele ondergrond worden in diverse kleuren versieringen geschilderd, die soms doen denken aan ruitjes en knopen, maar
die vaak ook een geheel eigen karakter hebben. Dat oude versieringen
ook hier nawerken ziet men aan het gebruik van de biezetrekker (overal
buiten Brabant genoteerd), een buisvormig apparaatje, dat uit de
rijwielbranche is overgestapt naar de klompenindustrie. Het heeft
een klein gekarteld wieltje, waarmee men over de klomp rolt en dat
de in het buisje gedane verf daarop in strepen aanbrengt. Aldus trekt
men biezen (overal buiten Brabant) en het komt mij voor, dat men
daarbij de met de rits gesneden lijnen nabootst.
Klompen die egaal van kleur zijn komen weinig voor, afgezien tenminste van de „geklede" zwarte klomp, die men regelmatig met
schoenpoets dient te behandelen. Tamelijk gewoon is een combinatie
van twee grondkleuren, geel van boven en zwart tot de halve hoogte
of in eenzelfde verhouding geel en rood.
Van versieren kan ook gesproken worden als het gaat over het roken
(Clin. Heng.) of „bleuken" (Heng.). Er zijn slechts weinig plaatsen in
het land waar men deze bewerking niet alleen kende maar ook toepaste. In Clin., waar het gedaan werd voor afnemers in het noorden
van Friesland, ging het - men doet het allang niet meer - a b volgt in
zijn werk: ergens in de open lucht werd een kuil gegraven en op de
randen daarvan bouwde men een muurtje van zoden; daar bovenop
legde men balken die als basis dienden voor een soort rooster en hierop
plaatste men een aantal klompen. In de oven (Clin.) werd een vuur
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gestookt van bij voorkeur brandnetels, die nl. een geschikte „olierook"
afgeven, waardoor de klompen mooi bruin en blinkend werden. Het
waren bepaalde modellen, die voor deze behandeling vooral in aanmerking kwamen, in Clin, de brilklompen, een soort dat vooral in België
werd gefabriceerd, en in Heng. de Munsterklompen. Hoewel ik elders
geen klompenmakers heb getroffen die anders dan gehoord hadden
van deze zaken, was het volgens inlichtingen uit Achtk. wel een onderdeel van het leerprogramma van de klompenmakersvakschool te Drachten. De behandeling zal wel verband houden met wensen van bepaalde
grossiers, die misschien teruggaan op oude plaatselijke gebruiken.
Van bedrog eerder dan van versiering kan sprake zijn bij een behandeling die popuheren klompen soms moeten ondergaan om in
kleur op wilgen te gelijken, waardoor de superioriteit van deze laatste
nog eens wordt bevestigd. Tot verontschuldiging van de klompenmakers dient gezegd, dat de grossiers er vaak op aandringen, terwijl bekend is, dat het bedoelde soppen (Lee. Oene Made Dus.), kleuren (Ent.
Sch. St.O. Nue.), eken (Oene) oí tanen (Lee.) ook wel geschiedt, nadat
de klompen de werkplaats verlaten hebben. O m het gewenste effect
te bereiken doopt men ze in een kooksel van wilgeschors, in taan
(Lee.) of in wat men noemt „kasjoe" (Achtk. Lee. Ent.) 6 , waardoor ze
de zachtrode kleur van het wilgehout krijgen. Voor de kenner is de
behandeling allerminst misleidend, omdat hij uit het gewicht kan afleiden dat hij met populieren te doen heeft.
Tot nog toe is geen aandacht besteed aan de z.g. koppelgaatjes (Aal.
Heng. Lee. Mei. Made Dus. Steen.), holletjes (Clin.) of boorgaatjes
(Oene), welke met behulp van verschillende instrumenten door de
„binnenkanten" van een paar klompen worden geboord. De bewerking
heeft meestal plaats vóór het opdraaien, omdat hierbij de ontstane
splinters onmiddellijk kunnen worden verwijderd. I n een aantiil
plaatsen gebruikt men er een boor (Nijk. Best Wanr. Steen.) met het
bekende krukas-principe voor, die men ook wel koppelboor (Achth. Lee.
Made Dus. Box. Mich. Sch. St.O. Nue.), handboor (Clin.), omslagboor
(Woer.) of booromslag (Achtk.) noemt. Elders bedient men zich van
een kleine gutsvormige priem, els (Woer.) klompenboortje (Oene),
spijkerboortje (Hoog.), „wienboortje" (Ent.) of boortje (Heink.) genaamd.
De gemaakte gaatjes (Achtk. Hoog. Woer. Nijk. Ent. Wanr. Heink.)
dienen om daardoor met een touwtje of ijzerdraad de klompen in
• Dit woord is een verbastering van „caoutchouc", zoals blijkt uit een artikeltje in
De Klompenmaker van 3 mei 1934, „Het sausen van Klompen, Namaak wilgen".
De schrijver geeft een uiteenzetting over de behandeling, maar laakt de intentie
om daardoor bedrog te plegen.
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paren aan elkaar te binden, om de klompen te koppelen (Liem. Box.
Mich. Nue. Steen.), vast te binden (Woer.), aan te binden (Hoog. Aal.
Heng.), op te binden (Doet. Lee. Sch. St.O. Made Dus.), op te knopen
(Oene), te trouwen (Lee. Sch.) offe binden (Clin. Heink. Best Nijk. Ent.).
Ook bij deze handeling heeft de klompenmaker zijn eenvoudige hulpmiddelen. In veel plaatsen is een koppelmes (Doet. Heng. Lee. Mei.
Made Dus. Steen. Heink. Clin.) of bindmes (Aal.) bekend, een oud
schilmes dat men korter heeft gemaakt en waaraan een gaffelvormig
puntje is geslepen. Bij het koppelen steekt men het touwtje met de
punt van het mes door de gaatjes, snijdt het met hetzelfde mes af en
legt er een knoop in. Een wat lastiger methode volgt men in Hoog.
en Nijk., waar men van een dubbel gevouwen en opgedraaid ijzerdraadje gebruik maakt, dat men als naald hanteert. Elders stelt men
het zonder hulpmiddelen.
Met deze behandeling eindigt het produktieproces van de klompen,
die nu gereed zijn om in de handel gebracht te worden. In een volgend
hoofdstuk vragen een aantal zaken juist in verband met de handel
de aandacht.

70

ROND DE V E R K O O P

Terloops is hierboven melding gemaakt van een maat (Hoog. Oene
Ent. Nijk. Lee. Aal. Wanr. Mei. Made Dus. Steen. Heink. Clin.),
waarmee gecontroleerd wordt of de klompen inwendig de gewenste
lengte hebben. Hoewel men zich tegenwoordig meestal bedient van
een centimeter of duimstok, is toch de vroeger gebruikte en door de
klompenmaker zelf vervaardigde maat belangrijk genoeg om een
nauwkeurige bespreking te rechtvaardigen. Bovendien eisen de gewoonten en gebruiken welke men bij de verkoop volgde een behandeling
van de maten, waartoe een kennismaking met de maatstok een voordehandliggende inleiding is.
In de acht tot negen jaren welke verlopen zijn tussen begin en voltooiing van het onderzoek is de maat in zijn oorspronkelijke vorm zo
goed als verdwenen. Kon men hem in 1949 bij de Brabantse handwerkers nog tamelijk algemeen aantreffen, in 1957 vond ik hem alleen
nog in Woerden. Omdat verschillende klompenmakers na het overgaan op de centimeter een aantal details vergeten zijn, moeten de
gegevens over de indeling van het meetinstrument in veel gevallen
onvolledig blijven.
Uit een reconstructie met behulp van de schaarse inlichtingen - men
zie het schematische overzicht — blijkt, dat er van twee uiteenlopende
stekels sprake is. Naast de thans gangbare centimetermaat, die ter vergelijking ook opgenomen is, bespeurt men een indeling in duimen en
een andere. Bij de weergave van de diverse gegevens, die vaak niet of
onnauwkeurig van vergelijkingscijfers in centimeters werden voorzien,
ben ik uitgegaan van de veronderstelling, dat er een feitelijke overeenkomst in grootte bestaat tussen klompen van een bepaalde maat vandaag en diezelfde maat b.v. vóór dertig jaar en tevens tussen dezelfde
maten in de verschillende onderzochte plaatsen, hoewel mij gebleken
is, dat zich wel kleine verschuivingen hebben voorgedaan. Indien
men mij dus b.v. meedeelde, dat de drielingen liepen van de 8 tot de
9, dan heb ik in het overzicht bij het punt 21 (cm) het getal 8 genoteerd.
Niet uitdrukkelijk door de klompenmakers genoemde getallen, die
overigens wel uit de gegevens zouden kunnen worden afgeleid, zijn
nergens vermeld.
Tegenwoordig is er geen twijfel of variatie mogelijk omtrent de
grootte der maten, omdat er van officiële zijde uniformiteit is gebracht:
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mansklompen, mans oïmansmaten (Steen.) meten 27 cm of meer, vrouwenklompen, vrouwen of vrouwenmaten (Steen.) 24—26,5 cm, dnelingen 21-23,5
cm, halven of hal/werken (Steen. Heink.) 16-20,5 cm en de dopjes (Achtk.
Hoog. Oene Ent. Lee. Doet. Aal. Mei. Dus. Made Steen. Heink.
Clin.), pietjes (Oene), nootjes (Doet. Heng.), ondermaatjes (Nijk.) of
kleine haljjes (Woer. Made) zijn minder dan 16,5 cm, alles binnenwerks
gemeten.
Een aantal verduidelijkende opmerkingen bij het schematisch overzicht lijken gewenst. In Hoog. Ent. Nijk. Heng. en Aal. werd voorheen
gebruik gemaakt van een in duimen verdeelde maat, hetgeen blijkt niet
alleen uit uitdrukkelijke verklaringen daaromtrent, maar ook uit een
omrekening van de maateenheid in centimeters. Kleine verschillen
die daarbij aan de dag treden kunnen verklaard worden uit de variatie
die de duim toelaat : in Ent. mat men met de Amsterdamse duim (2,573
cm), in de Achterhoek met de Rijnlandse duim (2,616 cm). Daarmee
is echter niet iedere moeilijkheid opgelost; op grond van het overzicht
zou men niet verwachten, dat in Hoog. gerekend wordt in dezelfde
duim als welke Ent. kent en toch is dit het geval volgens uitdrukkelijke
verklaringen. Het kleine verschil moet dan wel berusten op een vergissing; het is zeer wel mogelijk, dat een klompenmaker zich de juiste
grensgetallen niet meer nauwkeurig herinnert, dat hij niet meer weet
of ze betrekking hadden op de maat erboven of op de maat eronder,
hoewel de uitvoerigheid en de nauwkeurigheid van de inlichtingen
uit Ent. deze veronderstelling niet bevestigen. Daar verklaarde men
zonder enige aarzeling, dat de dopjes 5 en 6 duim maten, dat de halven
liepen van 6 tot 8, de drielingen van 8^ tot 9 | , de vrouwen van 9 |
tot 10J en de mans van 1 0 | tot 11£ of 12 duim. In Heng. waren de
inlichtingen enerzijds iets vager, anderzijds ook weer uitvoeriger. De
mansklompen, zo verklaarde men daar, maten meer dan 10 duim,
de vrouwen 9-10, de drielingen 8, de halven 7 en de nootjes minder
dan 7 duim. O p grond hiervan kan natuurlijk geen maatindeling worden opgezet. Daarnaast deelde men mee, dat elke duim op de maat
was verdeeld in vieren; de streepjes benaamde men aldus: de acht,
de acht en een kwart, de negende half, de negen op een kwart, de
negen, enz. In Ent. was de verdeling dezelfde maar de benamingen
iets anders; men sprak daar van: de tien, de kwart over tien, de elfte
half, de kwart voor elf, de elf, enz. In Aal. was iedere duim in acht
steken verdeeld; de drielingen liepen van 64 tot 71, de vrouwen van
72 tot 79, de mans vanaf 80. Ondanks wezenlijke overeenkomst is er
dus van plaats tot plaats nogal wat variatie.
De gegevens uit Oene Woer. Lee. Dus. Mei. Made (Steen.) wijzen
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op een maatindeling, waarvan het niet gewaagd lijkt te veronderstellen,
dat ze in de klompenindustrie is ontstaan. Ook hier is naast de nodige
verscheidenheid een belangrijk punt van overeenkomst te bespeuren:
de maat heeft geen nulpunt en meestal zelfs geen eenheid. Men ontkomt niet aan de indruk, dat men de verschillende meest gefabriceerde
maten eenvoudig van klein tot groot het cijfer 1, 2, 3 enz. heeft gegeven.
Uit de in Oene gemaakte notitie, dat de vrouwen liepen van 12 tot
15, hetgeen in centimeters uitgedrukt betekent van 24-27, zou men
kunnen concluderen, dat men daar klompjes met een lengte van 13 cm
als maat 1 beschouwde.
I n de andere plaatsen is de aistand tussen de opeenvolgende cijfers
geen vaste grootheid. De grootste dichtheid van steken (Oene Nijk.
Woer. Aal. Lee. Mei. Made Dus. Steen. Heink. Clin.), d.w.z. van inkervingen waaraan een nummer verbonden is, treedt op op dat deel
van de maatstok, dat correspondeert met de meest gangbare maten
klompen. In Made Dus. en de Mei. - in Steen, kon men geen maat
meer tonen, maar wel kwam vast te staan, dat men er eertijds dezelfde
of eenzelfde maatindeling gebruikte - ging men blijkbaar uit van
klompen met een lengte van 15 cm als kleinste maat; de 1, die ik overigens nergens heb horen benamen, ligt nl. op 15 cm, de 4 op 20,5 of
21 cm, de 7 op 24 en de 9 op 27 cm. De laatste drie steken noemde
men achtereenvolgens de drielingsteek, de vrouwensteek en de manssteek
(alle Mei. Made Dus. Steen.). Zoals bij de maat in duimen treden ook
hier plaatselijk kleine verschillen op, die in het overzicht zijn verwaarloosd : de manssteek was in Dus. de 9 | , in Best de J 9 ; in Box. was de
vrouwensteek de £ 7. Omdat de drieUngsteek, de vrouwensteek en de
manssteek op de meeste maatstokken dik aangetekend waren, kan
hier echter bezwaarlijk aan een vergissing gedacht worden behalve
waar het de manssteek betreft, die nl. in Best, Box., Dus. en Made
niet dik gestreept was; daarbij komt, dat volgens uitdrukkelijke verklaringen uit Nue. de grens tussen vrouwen en mans in vergelijking
met vroeger een halve steek naar boven verschoven is : eertijds begonnen
de mans bij de half negen, thans bij de negen.
Het beginpunt bij deze telling, het punt 15 cm, is halfgestreept,
zoals in het overzicht is aangeduid. Beneden dit punt bevinden zich
nog vier steken, wat vreemd mag lijken, maar waarvoor toch wel een
verklaring gegeven kan worden. Het lijkt mij toe, dat de dopjes als
maat eerst in zwang zijn gekomen nadat deze laten we zeggen Meierijse
maat zich had gevormd. Voor de vervaardiging van klompen met een
kleinere lengte dan 15 cm — de halven liepen vanaf de 15, zoals men
de 1 wel noemt - kan men dan later vier steken hebben toegevoegd,

74

die geen invloed hadden op de benaming van de reeds bestaande.
Dat voor deze veronderstelling wel reden is kan ook hieronder nog
blijken.
Uit het overzicht blijkt, dat ook omtrent Lee. verondersteld wordt,
dat het eertijds de Meierijse maat heeft gekend. Tot deze gevolgtrekking
moet men wel komen, wanneer men er het zo karakteristieke kruis
(Heink. Dus. Mei. Woer. Lee.) hoort vermelden en wel, want de
Woerdense maat telt drie kruisen, als benaming voor de 10 en bovendien voor het mansgebied van de maatstok.
De maatindeling van Woer. staat weer geheel los, zowel van de
Oenese als van de Meierijse. Evenmin als het kruis op de besproken
maat hebben de drie kruisen hier een duidelijke betekenis, want ook
hier ligt een ervan midden in een maat-gebied; alleen de kruisen 7
en 10 zouden kunnen dienen als grenstekens. De mogelijkheid moet
echter niet uitgesloten worden, dat het aanduidingen zijn voor de
meest gangbare maten. In Woer. liepen de mansklompen van de 111
tot de 14, de vrouwen van de 10 tot de 11 (maar de 9 | waren ook
„hele kleine vrouwtjes"), de drielingen van de 7 tot de 9£, terwijl geen
zekerheid kon gegeven worden over de grens tussen halven en dopjes,
hetgeen alweer een aanwijzing is voor het feit, dat de dopjes buitenbeentjes zijn in het hele systeem.
De verscheidenheid van maatindelingen doet vermoeden, dat er
nog wel meer variaties bestaan zullen hebben, hoewel verband daartussen niet uitgesloten is. Ook de Woerdense indeling vertoont immers
zekere overeenkomsten met die van de Meierij; behalve de kruisvormige inkerving komt ook het zijdelings aanstrepen van sommige steken,
in Woer. de 5 en de 12, in Dus. en Mei. de 15, in beide gebieden voor.
De handel in klompen loopt, voor zover men niet rechtstreeks aan
plaatselijke winkeliers of aan de gebruikers verkoopt, via grossiers.
In grote klompenmakersplaatsen, waar vanouds de industrie een omvangrijke produktie had, kan men vertellen, welke regels en gewoonten
golden bij de verkoop in het groot.
Steeds werden en worden daarvoor de paren klompen in bossen
(Achtk. Hoog. Oene Ent. Nijk. Achth. Lee. Mich. St.O. Nue. Made
Heink.) of risten (Woer. Nijk. Lee. Aal. Ent. 1 Best Box. Mich. Sch.
Nue. Made Dus. Steen.) bij elkaar gevoegd. Voordat men tot dit aanbossen (Achth.), opbossen (Achtk. Oene Nijk. Lee. Box. St.O. Nue.
Heink. Clin.) of bossen (Doet. Aal.) overgaat, worden echter de paren
van dezelfde maat bij elkaar gezocht, de klompen worden gesorteerd
1

In Ent. zegt men „nest", een woord dat B. Büld o.e. ook geeft voor Westmunsterland.
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(Oene Doet. Heng. Lee. Heink.), uitgeschoten (Mei. Made Clin.), uitgestoken (Box.), uitgelegd (Lee.) of uitgezet (Steen.). Het in bossen zetten
(Hoog.), opristen (Woer. Ent. Mei. Made Steen.), risten (Lee. Woer.
Nijk. St.O. Dus.), opborsen (Dus.), horsen (Dus.) of opdoen (Clin. Heink.)
verloopt als volgt. Men neemt een tweetal wissen (Clin. Mei. Steen.)
koppelwissen (Mei. Steen.) of ristegarren (Ent.), lange twijgen die meestal
ergens gestolen worden, zoals een liever niet te noemen klompenmaker
verklaarde, en draait deze, nadat ze uitgetakt (Aal.) d.w.z. van de dunnere neventwijgjes ontdaan zijn, aan elkaar vast. De paren klompen
worden nu aan de U-vormige strop (Achth.), band (Dus. Lee.) of ristband (Dus.) gehaakt, zo dat de touwtjes waarmee de klompen gekoppeld
zijn tussen de twee twijgen vastgehouden worden. Daarbij komen de
paren boven op elkaar te staan met de neuzen beurtelings naar links
en rechts gekeerd, zodat de hakken in de voetgaten van het paar eronder vallen. Telkens na het toevoegen van een paar of drie wordt om
de beide twijgen een ringetje (Achth. Nijk.), een „hüsken" (Ent.) geschoven om de bos steviger te maken. Dit ringetje, dat gevlochten is uit
de eerder verwijderde zijtwijgjes van het bandhout (Made), drukt de
ristband vast aan weerszijden tegen de koppeltouwtjes. Het laatste
paar klompen plaatst men ondersteboven op de rist, zodat de kappen
in de voetgaten sluiten. De bos, die men ook wel vanwege het gebruikte
bindmateriaal wis (Cling. Heink.) noemt, wordt van boven gesloten
met eenzelfde knoop in de strop als waarmee men begonnen was.
Deze werkwijze, die een nogal ruraal karakter draagt, is thans zo
goed als verlaten. De rist wordt nu meestal bijeengehouden met een
dubbel touw, dat op dezelfde wijze als de strop om de koppeltouwtjes
loopt en om twee stokjes die gelegd zijn in de kepen van het bovenste
en onderste paar.
Levering aan de grossier had voorheen bijna uitsluitend plaats in
hoeveelheden van 100 paar klompen. Paren van verschillende maten
hebben echter een ongelijke waarde, zodat 100 paar feitelijk meer dan
honderd paren zijn. Terwijl één paar mans evenals één paar vrouwen
als één volwaardig paar klompen beschouwd worden, zijn er anderhalf
paar drielingen nodig of twee paar halven om deze verkoop-eenheid
te evenaren. De benamingen drielingen en halven houden hiermee ook
verband : drie paar van de eerste maat gelden voor twee paar klompen
en één paar van de tweede voor een half paar.
I n zeer veel plaatsen golden vaste sorteringen, waarvan ik er enige
noem:
Mich. Sch. 3 risten mans
à 13 paar
: 39 paar klompen
2 risten vrouwen à 13 paar
: 26 paar klompen
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2 risten drielingen à 18 (19) paar: 26 paar klompen
2 risten halven
à 13 paar
: 13 paar klompen.
In Made volgde men ook deze sortering met dit verschil, dat men
i.p.v. 2 risten drielingen van 18 en 19 paar 3 risten leverde van elk
13 paar, hetgeen zuiverder beantwoordt aan de gestelde vervangingswaarde. Hetzelfde heb ik genoteerd in Nue., daar echter als variatie
op het volgende:
St.O.
2 risten mans
à 13 paar
26 paar klompen
2 risten vrouwen à 13 paar
26 paar klompen
2 risten drieUngen à 18 (19) paar: 26 paar klompen
4 risten halven
à 13 paar
26 paar klompen
In Oene Ent. en Heng. gold deze sortering:
3 bos mans
à 13 paar
39 paar klompen
3 bos vrouwen
à 13 paar
39 paar klompen
2 bos drielingen
13 paar klompen
2 bos halven
à 13 paar
13 paar klompen.
Elk van de twee bossen drielingen bestond uit 9 paar drielingen en
1 paar halven. Omrekening - 18 paar drielingen = 1 2 paar; 2 paar
halven = 1 paar - bewijst, dat men zich ook hier zeer nauwkeurig
hield aan de geldende vervangingswaarde.
Men zal gemerkt hebben, dat volgens al
deze sorteringen feitelijk 104 paar geleverd
werden. De vier paren extra, de toeparen (Doet.
Heng. Best Mich. Sch. St.O. Nue.) of overparen
(Heink. Made Best Box. Ent. Oene) eiste de
grossier voor zich op; het was als het ware de
prompte uitkering voor bij het vervoer geleden
schade. De vergelijking met het verzekeringswezen gaat echter in zoverre mank, dat ook niet
geleden schade vergoed werd, terwijl de niet
bevoordeelde klompenmaker steeds de premie
betaalde. Het is dan ook niet te verwonderen
dat het systeem niet algemeen gevolgd werd
Een rist klompen.
blijkens gegevens uit Dussen en Leeuwen, waar
deze indelingen gebruikelijk waren:
Dus.
35 paar mans
: 35 paar klompen
30 paar vrouwen : 30 paar klompen
30 paar drielingen: 20 paar klompen
30 paar halven
: 15 paar klompen
100
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Lee.
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30
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ТОО
I n Achtk. Hoog. Woer. en Nijk. waren de ondervraagden niet bekend
met dergelijke gebruiken. Wellicht zou daaruit kunnen worden gecon
cludeerd, dat deze plaatsen nooit veel voor de klompenindustrie be
tekend hebben; met zo'n gevolgtrekking moet men echter voorzichtig
zijn, gezien de waarschijnlijkheid dat de persoon van de grossier, met
wie men vaak tientallen jaren in vaste relatie staat, hierbij van invloed
is. I n Doet. Clin, en Heink. herinnert men zich een en ander wel m a a r
zo vaag, dat geen aantekeningen mogelijk bleken. Wat in alle in het
onderzoek betrokken plaatsen nog leeft is de gangbare vervangings
waarde voor de verschillende maten, die eertijds ook in het bedrijf
werden toegepast i.v.m. de stuklonen; een boorder, kapper of gladsnijder moest zo twee paar halven klaarmaken voor hetzelfde loon als
voor één paar mans was vastgesteld.
Voor de volledigheid dient gezegd, dat aan grote drielingen met een
lengte van 23 of 23,5 cm niet geheel dezelfde vervangingswaarde werd
toegekend als aan de kleinere. Terwijl men van deze laatste 18-21
paar nodig had voor een verkoophoeveelheid van 13 paar, gold voor
de grotere, dat 15 paren daarvoor volstonden. O p grond hiervan spreekt
men van mjftienders (Clin. Lee. Mei.), een benaming die men in Nue.,
wellicht uit misverstand, toepast op dopjes, waarvan naar men verklaarde 15 paar gelden voor 13 paar halven.
Met enige nadruk zij opgemerkt, dat hier eindelijk dan weer de
kleinste maten klompen opduiken, zij het niet in verband met de verkoopgewoonten. Men is geneigd te veronderstellen, dat deze ondermaatjes, zoals ze blijkbaar niet ten onrechte genoemd worden, voorheen
ook op de maatstok ontbroken kunnen hebben, een gedachte die hierboven reeds werd uitgesproken.
Een minder duidelijke term is de benaming elvers (Clin. Achtk.) voor
klompen met een lengte van 20 cm. Een verklaring voor dit woord
zou mogelijk gevonden kunnen worden in het feit dat 22 paar van deze
grote halven golden voor 13 paar klompen, zoals men te Sch. verzekerde. Nog duisterder is de benaming nulletjesklompen (Nijk.) voor drielingen van maat 9, d.w.z. met een lengte van 9 duim of 23-24 cm.
Zoals men hierboven heeft kunnen lezen werden in een rist meestal
13 paren bijeengebonden. Dat men verschillende maten mans, vrouwen
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enz. in één bos verenigde ligt meer voor de hand, dan dat men een rist
van 13 paren samenstelde uit 3 paar mans, 3 paar vrouwen, 3 p a a r
drielingen en 4 paar halven, zoals te Aal. gebruikelijk was. Maar ook
daar hield men zich bij deze verkoophoeveelheid van 10 paar blijkbaar
aan het getal 13, een mysterieuze gewoonte, waarmee de klompenmaker slechts brak wanneer het voordeel bood. Er waren vrachtboeren
die geen ander tarief kenden dan „per bos", hetgeen onhandelbare
grootheden veroorzaakte. De Nederlandse Spoorwegen nemen geen
grotere risten aan dan van 10 paren, waardoor het hele verkoopsysteem
wellicht aan zijn einde gekomen zou zijn, indien invloed uit officiële
kringen van Vakgroep e.d. hiervan niet de oorzaak geweest was.
Gaarne had ik dit hoofdstuk besloten met een uitvoerige behandeling
van de verschillende modellen klompen, die de laatste vijftig jaar in
Nederland zijn vervaardigd en waarvan de benamingen in zo groten
getale bij de klompenmakers zijn genoteerd. De opkomst van de machinale produktie heeft echter nivellerend gewerkt, zodat de meeste modellen niet meer kunnen worden getoond. Nasporingen bij personen
die de naam hadden over verzameUngen oude modellen te beschikken
leverden evenmin veel op, zodat men in de meeste gevallen genoegen
moet nemen met de naam of zeer summiere inUchtingen over de kenmerken. Daarbij komt, dat het bijna niet doenlijk is zelfs bekende
modellen zodanig te beschrijven, dat er een enigszins juist beeld zou
ontstaan. De verschillen zijn vaak zeer gering, de hak is wat smaller,
de neus wat hoger of spitser, de kap wat lager of breder, de vorm wat
fijner of plomper, elementen, die hoe genuanceerd ook toch wezenlijk
kunnen zijn voor het karakter. Wanneer men zijn toevlucht zoekt in
het geven van afbeeldingen, dan zelfs zijn de moeilijkheden niet overwonnen, omdat men met één aanzicht van een bepaald model niet
zal kunnen volstaan; men moet voor een juist beeld zowel een zij- als
een voor- als een bovenaanzicht tonen. De afbeeldingen die men hier
aantreft mogen enig idee geven van de rijke variatie die er op dit gebied
bestaat; zij hebben niet de pretentie een tot in onderdelen nauwkeurig
beeld te geven en bedoelen voornamelijk een aantal in het oog lopende
kenmerken uit te beelden.
O p duidelijk omschrijfbare verschillen berust het onderscheid tussen
hoge klompen, ook kapklompen (Achtk. Clin.) of boppestklompen (Achtk.)
genoemd, en lage klompen (Achth. Hoog. Ent. Apel. Nijk. Lee. Mei.
Wanr. Steen.). Deze laatste - men noemt ze ook tnppen (Achtk. Best
Box. Sch. Nue Made), tripklompen (Achtk. Hoog. Oene Nijk. Dus.),
leerkeklompen (Achtk.), riemklompen (Mich.), riempjeklompen (Achtk.),
riempjesklompen (Woer.) en platte klompen (Best Mich. Sch. St.O. Nue.
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Heink.) - hebben een voetgat dat loopt tot ver boven de voorvoet en
een korte lage kap; ze kunnen niet d a n voorzien van een (door de
gebruiker aan te brengen) riem gedragen worden. Bij de eerste reikt
de hooggewelfde kap tot boven de wreef van de voet, het voetgat is
minder lang en een riem is dus overbodig. De kalftioge klomp (Clin.
Heng.) ligt tussen deze twee modellen in; de kap die iets korter en
lager is dan bij de hoge klompen, is toch hoger dan bij de trippen,
maar ook deze klomp wordt met riem gedragen.
Een andere betekenis dan hierboven gegeven heeft het woord tripklompen in Woer., waar men er een hoge klomp onder verstaat die zon
der riem gedragen wordt; de neus ligt nogal wat lager dan het hoogste
punt van de kap. Ook de benaming kapklompen heeft wel een andere
betekenis ; in Made Dus. en Steen, bedoelt men er lage klompen mee,
die i.p.v. een riem een brede leren kap krijgen, waarmee het gehele
voorste gedeelte van het voetgat wordt bedekt.
De talrijke benamingen van modellen, die in gesprekken met klom
penmakers voor de dag kwamen, vallen uiteen in twee groepen en
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Vooreerst is er een reeks namen, die van aardrijkskundige aard zijn;
in veel gevallen wordt bedoeld de plaats van herkomst en tevens van
gebruik, maar andere namen duiden uitsluitend de plaats van gebruik
aan, ofwel — hetgeen moeilijk te achterhalen is — hebben betrekking
op de woonplaats van de grossier die dat bepaalde model voor zijn
afzetgebied nodig had. I n dit laatste geval zou men kunnen veronder
stellen, dat de modellen ontstaan zijn in de huisnijverheid van bepaalde
streken, wellicht eeuwen geleden. Als voorbeeld kan genoemd worden
de Leiderdorper (Woer. Lee. Doet. Heng. Mei.), een zeer hoge klomp,
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die van voren een duidelijke Δ-vorm vertoont. Volgens inlichtingen
uit Woer. heeft hij een teruggezette neus, maar bij het vermolmde
exemplaar dat ik in Liem. aantrof was dit bepaald niet het geval. Ik
kreeg het idee, dat men in Hoog. met Hollanders dezelfde klomp be
doelde.
Ook de Apeldoornse klomp (Apel.) is een karakteristiek model, al zit
het bijzondere hier meer uitsluitend in de neus, die niet rond of spits
eindigt, maar uitloopt in een horizontaal, scherp kantje van ongeveer
2 cm breedte. De Enterse klomp (Doet.), ook snoeteklomp (Ent.) of in het
meervoud snoeten (Ent.) geheten, is versierd met een hanekam (Doet.),
een scherpe, hoge kant, die loopt van midden op de kap tot op de neus.
Dit model kon mij echter, evenmin als de volgende, getoond worden;
de bijzonderheden die ik kan vermelden berusten slechts op mondelinge inlichtingen. De Лукегкегкіотр (Nijk. Doet.) heeft een platte
kap, terwijl de neus iets hoger ligt en spits is; de Ouwerkerker (Doet.
Lee. Best Woer.) moet daarmee grotendeels overeenkomen, als ik de
zegslieden goed begrepen heb. De Haarlemmermeerder (Doet.) is - of
liever: was, en iets dergelijks geldt ook in alle volgende gevallen zeer zwaar en grof van makelij, waarschijnlijk vanwege het feit, dat
hij in de polders en op zware kleigrond gedragen moet worden. De
Hardenberger (Oene Apel.) heeft een ingesneden figuur in hartvorm op
de kap, wellicht als „beeldrijm" op de plaatsnaam. Een platte, brede
neus moet het meest karakteristieke onderdeel geweest zijn van de
Hattemer(klomp) (Oene), die men ook wel, misschien juist daarom,
schoenklomp (Oene Ent. Heng.) noemt. Een wellicht oude en volksaardige versiering treft men aan bij de Putterklomp (Nijk.), waarop men
bij het afpalen en fijnsnijden een hoog randje laat zitten op de kap
langs de bek. Een model met een zelfde eigenaardigheid noemt men
in Hoog. boerenklomp, een naam die wel eens zou kunnen wijzen op
rivaliteit
of iets dergelijks tussen de vroegste industrie en de
huisvlijt; men kan immers moeilijk aannemen, dat het woord zou
zijn ontstaan als tegenstelling tot heren- of zelfs maar burger2
klompen.
Bij de volgende benamingen moet wegens gebrek aan gegevens vol
staan worden met een vermelding zonder meer: de Kamperklomp
(Oene), de Meppeler (Apel.), de Munsterklomp (Heng.), de Purmerender
punt (Lee.), de Spakenburgerklomp (Nijk.), de Staphorsterklomp (Apel.) en
1

Ak antwoord op vraag 31a van dialectlijst 15 (1947), welke informeerde naar de
benaming van klompen, werd in Sappemeer gegeven: „klompen, (boerenklompen
en winkelklompen, deze geverfd)".
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de Steenwijkerklomp (Oene). In Doet. en Hoog. noteerde ik verder de
naam Franse (bult)klomp en ook hiervan konden geen bijzonderheden
vermeld worden. Wel kan men op een bijvoegsel van De Klompenmaker van 7 febr. 1929 een afbeelding op ware grootte vinden van wat
daar heet Model Fransche Klomp. Het feit dat daarbij vier versieringspatronen worden afgedrukt laat vermoeden, dat het juist in dit punt
is, dat het model zich van andere onderscheidt. Iets ter verklaring van
bult- kan met lekenogen niet ontdekt worden.
Thans nog levende benamingen zijn: Gelderse klomp (Sch.), Bossche
klomp (Achtk. Hoog. Oene Lee.) en Brabantse klomp (Hoog.), waarvan
de laatste twee synoniem zijn. Omdat tegenwoordig de produktie uitsluitend machinaal geschiedt en de kopieermachine scherpe of kantige
delen van de mal spoedig zou laten afslijten, wordt thans meestal een
klomp met ronde neus gemaakt en ook verder het model zo eenvoudig
mogelijk gehouden. Een gevolg daarvan is, dat het ondoenlijk wordt
de Gelderse klomp duidelijk te karakteriseren tegenover de Brabantse.
Er is wel verschil in lijn, het Brabantse model is wat meer gedrongen,
maar om het juiste onderscheid te ervaren moet men de klompen in de
hand nemen, ze existentieel benaderen zou men kunnen zeggen. En
dan blijken ze toch zeer verschillend.
Een tweede reeks van modelnamen bevat geen directe aardrijkskundige aanwijzingen, hoewel sommige teruggaan op bepaalde klompenmakerijen of -makers. Vanwege het ontbreken van bijzonderheden
over zo goed als alle volgen ze hier in alfabetische orde: de aarklomp
(Lee.) ; de Van Akens klomp (Achtk. Apel. Best), een produkt van Bossche
herkomst, grotendeels overeenkomend met de Brabantse klomp; de
beezo (Doet. Lee. Achtk.), een model met gedrongen en enigszins teruggezette neus, op de markt gebracht door W. Beekmans & Zn. te Best;
brilklompen (Clin.), meest van Belgische makelij; de edelklomp (Achtk.);
kartels (Doet. Lee.), klompen waarop een kartelachtige versiering is
gesneden en die volgens de zegsheden wel gedragen worden in Volend a m ; kondoezen (Oene), een model dat in Drente gedragen wordt;
laarsklompen (Lee.), een zeer zwaar en grof soort, waarop de gebruiker
een grote leren schacht aanbrengt; rietsnijders (Sch.), ongeveer hetzelfde
als de voorgaande, echter voorzien van een zware leren kap i.p.v.
schacht; schuitjes (Doet. Lee.); snoekebekken (Achtk. Clin.), een benaming welke teruggaat op een versiering in de vorm van een snoekekop ;
tipklompen (Ent.), het ranke en sierlijke Twentse model met spitse neus,
dat nog veel gedragen wordt; tutertjes (Nijk.), een hoge vrouwenklomp,
welke speciaal voor Spakenburgsen wordt vervaardigd ; uilebakken (Lee.)
en vissersklompen (Lee.).
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De woorden die hier in het enkelvoud zijn gegeven zijn zuivere modeleigennamen, terwijl de andere een ruimere interpretatie toelaten en
dus model-soortnamen genoemd zouden kunnen worden. Het onderscheid kan slechts gebaseerd worden op onweegbare en ondefinieerbare
wendingen in het gesprek waaruit ze genoteerd zijn.
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DE MACHINALE K L O M P E N I N D U S T R I E

Sinds een aantal jaren zijn de Nederlandse klompenmakerijen zo goed
als algemeen min of meer gemechaniseerd ; de mate waarin verschilt
echter van het ene bedrijf tot het andere. In sommige bedrijven gebruikt men slechts voor het afwerken machinerieën, soms zelfs zeer
primitieve als een sckuurfiets (Doet.), een installatie hoofdzakelijk bestaande uit onderdelen van een fiets, waarmee men al trappend een
schuurband aandrijft; in andere maakt men voor belangrijker onderdelen van het produktieproces gebruik van mechanische hulpmiddelen
als kopieer- en boormachine. Er zijn ook werkplaatsen, waar men gedraaide (Doet.) klompen met de vanouds bekende handwerkgereedschappen afwerkt ; men betrekt dan van een klompenfabrìek het produkt, zoals het de boormachine verlaat.
Over de voor- en nadelen van de machinaal vervaardigde klomp
tegenover de met de hand gefabriceerde zijn de meningen verdeeld.
Men ontmoet klompenmakers, ook mechanisch geïnstalleerde, die
overtuigd voorstander zijn van het oude handwerk : elke voet eist een
apart schoeisel, zeggen zij, en een machine kan aan deze particuliere
eisen nooit tegemoetkomen. Zij vinden dan ook, dat de consument
zich rechtstreeks tot de klompenmaker moet wenden, die eventueel
naar hun bijzondere wensen in hun bijzijn aan het schoeisel de laatste
hand moet leggen. Vooral de ruimte van het voetgat moet aangepast
zijn aan de individuele eigenaardigheden van een bepaalde voet evenals ook de hoogte van de kap.
Daartegenover hoort men meer economisch denkende fabrikanten
de machinale vervaardiging verdedigen: ook zij leveren klompen in
verschillende soorten en met verschillende kwaliteiten, met lang en
kort voetgat, met hogere en minder hoge kap, zodat iedere koper wel
iets van zijn gading zal vinden. Bovendien, zeggen zij, is de machinaal
vervaardigde klomp positief beter dan de in handwerk gefabriceerde,
omdat zich nooit het verschijnsel kan voordoen dat een paar niet symmetrisch is gebouwd. In het handwerk komt het vaak voor, dat een
klompenmaker op ¿én hand werkt (Aal.), hij heeft de neiging om op rechts
nauwkeuriger of langer te werken dan op links of andersom, zodat de
rechterklomp geheel anders wordt dan de linker.
Men kan voor beide redeneringen iets voelen, al zal men niet het
gehele handwerk met de laatste opmerking verdacht mogen maken;
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asymmetrie kan dan mogelijk zijn, ze komt in feite zelden voor. Het
is zelfs verbluffend te zien, welke ranke en fijnbesneden klompen in
sommige handwerkbedrijven worden vervaardigd, schoeisel waaraan
elke fout vreemd is. Bovendien zal men moeten erkennen, dat het persoonlijke karakter, het levende element van een met de hand vervaardigde klomp in de gemechaniseerde bedrijven niet gevonden wordt;
ook hier is de economie schuld aan het verdwijnen van een bescheiden
doch edel soort van volkskunst.

In de geheel mechanisch ingerichte klompenmakerijen, waarvan we
het produktieproces zullen volgen, wordt bij het zagen der bollen gebruik gemaakt van een ajkortzaag of van een kettingzaag. De afkortzaag
is een onverplaatsbare zaagmachine met een breed groftandig zaagblad, dat snel heen en weer wordt bewogen door een benzine- of electromotor. De boom wordt met een lorrie telkens verder door de machine
geschoven. De kettingzaag is draagbaar, zij is aan beide zijden van
twee handvatten voorzien, zodat twee personen haar kunnen brengen
boven het punt waar de boom moet worden doorgezaagd. De zaag
bestaat uit een eindeloze, grove ketting met zware tanden, die door
de motor, welke aan de ene zijde van het apparaat is gemonteerd, wordt
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aangedreven. Een voordeel is, dat de boom niet vervoerd hoeft te
worden, maar daar staat tegenover, dat het zagen zelf nogal veel inspanning vergt.
Het verdelen van de bol in stukken, geschiedt met de lintzaag, een
machine die ook in andere houtverwerkende industrieën gebruikt
wordt. Men spreekt in dit verband van: de bollen uitzagen (Aal.) of
kloven (Aal.). Een verdere bewerking met de lintzaag is het bezagen
(Lee. Aal.), hetgeen inhoudt: de stukken een zodanige vorm geven,
dat ze gereed zijn om gekopieerd te worden. De bewerking vervangt het
richten en opzetten van het handwerk.
De kopieermachine, waarin de stukken daarna geplaatst worden, moet
voor de uitwendige klompvorm zorgen; zij heeft dus het werk van
bijl, dissel en paalmes overgenomen. Hoewel er talrijke varianten van
deze machine bestaan, komen zij alle in zoverre overeen, dat de stukken
naar een mal worden afgedraaid. Tussen twee tegenover elkaar geplaatste assen, de centers, wordt de mal of het model (Aal. Heng.), ook
kopieermal genoemd, bevestigd ; het is een blok hout, dat een uitwendige
klompvorm heeft, echter met voor en achter een rond uitsteeksel van
enige centimeters lengte. Parallel aan die as(sen) zijn één of twee stel
andere assen geplaatst, waartussen de bezaagde stukken worden vastgeklemd; zij draaien in onderling tegengestelde richting rond, waarbij
één stuk dus dezelfde kant uitdraait als de mal. Wanneer er maar
één stuk in de kopieermachine geplaatst kan worden, dan kan dat
links- en rechtsom, gelijk met of tegengesteld aan de mal ronddraaien,
zodat naar één mal zowel een linkse als een rechtse klomp kan worden
gemaakt. De nieuwere machines hebben alle plaats voor twee klompen,
zij leveren dus paren af.
De ronddraaiende mal wordt afgetast met een wieltje of glijdend
deel, dat onder grote druk erover loopt en zijn beweging overbrengt
op een groot wiel, waaraan het kopieermes is bevestigd en dat met grote
snelheid ronddraait. Terwijl het kleine wieltje eenmaal over het gehele
oppervlak van de mal loopt, snijdt het kopieermes, de kopieerguts, de
beker (Aal.) of het potmes (Aal.) de beide ingeplaatste stukken op vorm.
Om het werk van deze cilindervormige messen te verlichten is vaak
op dezelfde schijf een voorsnijder aangebracht, die voor de guts uit een
diep ingesneden spiraal beschrijft over de stukken.
Zoals men zal begrijpen is het zaak de stukken op de juiste wijze
in de kopieermachine te bevestigen. Plaatst men een stuk bijvoorbeeld
teveel naar links, dan zal de rechterkant niet door het mes geraakt
worden, zodat een misvormde klomp, een klomp met een wankant
(Aal.) ontstaat. Ook gebeurt dit wanneer men een te licht stuk of een
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stuk, dat aan één kant te arm (Doet.) d.w.z. niet volumineus genoeg
is, in de machine plaatst.
Om te bepalen hoe een goed gevormd stuk op de juiste wijze tussen
de centers bevestigd moet worden maakt men gebruik van de centerbank,
schertsend wel centenbak (Liem.) genoemd. Met deze benaming duidt
men verschillende instrumenten aan, vooreerst een metalen tafeltje,
waarop zich twee evenwijdige, verstelbare metalen staafjes bevinden;
een in de lengte daartussen gelegd stuk voorziet men door het overhalen
van een handle van centers, merktekenen op neus en hak ter aanduiding
van de punten waar de assen van de kopieer- en later de boormachine
het moeten vastgrijpen. De metalen staafjes verplaatst men naar rechte
en naar links naar gelang de maat klompen die men gaat kopiëren.
Men houdt de afstelling aan, zoals die was bij een stuk dat na kopiëring
bleek goed gecenterd te zijn; zij moet dus eerst beproefd worden.
In sommige werkplaatsen worden de stukken op een veel primitievere
wijze van centers voorzien : men heeft twee stukjes karton in de vorm
van de doorsnede van een gericht stuk; op de plaats waar de center
moet komen is een gaatje, men legt het kartonnetje op hak- en neusvlak
van een bezaagd stuk en tekent met potlood de centers aan.
Moderne kopieermachines hebben een ingebouwde centerbank, maar
ook hier moet eerst een paar voor proef gekopieerd worden; is dat gebeurd en gelukt, dan schuift men een metalen blad, waarop genummerde streepjes zijn aangebracht (de centerbank) onder twee nog in

de machine bevestigde en reeds gekopieerde stukken. Men kijkt met
welke streepjes de beide „binnenkanten" van de gekopieerde klompen
gelijk liggen, vervolgens trekt men het blad uit de machine terug en
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plaatst de volgende stukken erop zo, dat de binnenkanten op de strepen
staan die overeenkwamen met de grens van de voltooide stukken in
de machine. Na verwijdering van deze laatste schuift men de centerbank
weer in de machine, men zet de centers vast, haalt de bank weer weg
en stelt de machine in bedrijf. Voor het juist bevestigen van de volgende paren hoeft men de streepjes slechts te onthouden. Men merke
op, dat bij het gebruik van deze bank eigenlijk niet gecenterd wordt,
de stukken krijgen immers geen merkteken voordat ze in de kopieermachine geplaatst worden.
Een gevolg van de zoeven besproken werkwijze is, dat het oppervlak
van de gekopieerde klomp met de „binnenkant" ongeveer of helemaal
zal raken aan het voormalige oppervlak van het stuk in bezaagde toestand, terwijl aan de buitenkant meer hout wordt afgedraaid. Men
zorgt er daarom ook voor, dat de binnenkanten van de bezaagde stukken
goed vol zijn, maar minder belangrijk is, hoe de andere kant gevormd
is. Meestal zijn de stukken royaal gezaagd, zodat er geen risico is dat
de klomp een wankant zal hebben. Terwijl in het handwerkbedrijf
zuinigheid met hout eerste vereiste was, kan men in de machinale
industrie het voordeel meer zoeken in een snelle en massale produktie.
Het boren van de klompen in de boormachine - er zijn ook gecombineerde kopieer-boormachines in gebruik - verloopt geheel volgens dezelfde principes; ook hier een mal, een boormal1 natuurlijk, een blok
hout met een klompholte erin, en daarnaast één of twee uit te hollen
klompen, ook weer tussen, in dit geval niet draaiende, centers geplaatst.
Tegenover de drie klompen bevinden zich drie draaiende stangen, de
stiften, (Oene) die aan het uiteinde voorzien zijn van boordoppen, verwisselbare messen welke in vorm overeenkomen met de lepel van een
klompenmakershandboor, of van een metalen kogel nl. bij de stift
die de mal aftast. De stiften nemen een stand in die slechts beweging
naar links en rechts, naar boven en beneden toelaat, aan hun basis
echter zijn ze onverplaatsbaar, zodat men niet „schuin" in de klomp
kan werken. Het deel waarin de klompen zijn bevestigd kan voorover
bewogen worden.
Meestal verloopt het uithollen van de klompen in twee stadia, eerst
met een grove en later met een fijnere boordop. Bij het vóórboren, het
ruwe uithollen, is op de stift die de mal aftast een grotere metalen bol
geplaatst, zodat er nog een paar millimeter hout in de klomp achterblijft, dat men pas bij het naboren of schoonboren (Oene) verwijdert.
1

Hoewel het mogelijk is de mallen te vervaardigen op machinale wijze naar reeds
bestaande exemplaren, worden zij meestal volgens de oude handwerkmethode gemaakt; men gebruikt er liefst hard vruchtbomehout voor.

88

De gebreken die de boormachine vertoont als men de mogelijkheden
vergelijkt met die van het handwerk, heeft men goeddeels ondervangen
met het z.g. B.A.D.-apparaat, een uitvinding van B. A. Duenk te Aalten,
welke wordt toegepast op de Philips-boormachines. Het bezwaar, dat
bij een voetgat van normale en passende breedte de klomp voorin
naar opzij niet voldoende kan worden uitgehold, doordat hij steeds
rechtstandig staat tegenover een in zijn bewegingen beperkte boorstift,
is hierdoor teniet gedaan. Het B.A.D.-apparaat, ook schoonmaakapparaat
(Hoog.) of verstelbaar raam (Nijk.) genoemd, heeft ni. de centers waar
tussen mal en klompen zijn bevestigd zodanig verstelbaar gemaakt,
dat het drietal tijdens het werk naar rechts en links gekanteld kan
worden, waardoor men met de boordop ook „schuin" op voorheen on
bereikbare punten met name in de buik of de knopen (beide Aal.) van
de klompholte kan komen.
De volgende bewerking is het aanbrengen van de bek o p de bekkensnijmachine οι bekkensnijder. Men be
oogt er hetzelfde mee als in het hand
werk met het aansnijden van de bek,
het insnijden van de bek, het trek
ken van het voetgat. Paarsgewijs wor
den de klompen met de achterkant ge
schoven onder een draaiende, smalle
cilinder, waarop een aantal messen
zijn geplaatst die de klompen van kap
tot hak gladmaken. Men houdt daar
bij de beide klompen enigszins on
evenwijdig om te bereiken, dat het
voetgat het langst wordt niet in het
midden van de klomp, maar tegen
het hoogste punt van de kap en van
Schuurmachine.
daar naar de binnenkant toe ; langs de
buitenkant heeft men meer gemak dan last van een nauwsluitend voetgat.
Nog steeds zijn de klompen voorzien van houten uitsteeksels aan neus
en hak, daar achtergelaten door het kopieermes, dat immers het hout
niet kan bewerken op plaatsen waar het door de brede centers van de
machine wordt vastgehouden. Deze proppen worden verwijderd met
de van een aantal messen voorziene draaiende schijf van de proppesnijmachine ofproppesnijder: men hoeft de klomp er maar even met neus en
hak tegenaan te drukken om de houtresten te verwijderen.
Het drogen gebeurt in de meeste fabrieken kunstmatig in een droogkamer of droogkot (Heink.) ; het is een stenen vertrek, voorzien van een
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verwarmingsinstallatie die gestookt wordt met mot (Lee. Oene), houtafval, afkomstig van bewerkingen met kopieer- en boormachine. De
opgestapelde klompen worden er enige tijd blootgesteld aan tamelijk
hoge temperaturen, zodat het droogproces slechts weinig tijd vraagt.
Twee schuurmachines behoren tenslotte in de volledig ingerichte
klompenfabriek thuis, een sckuurmackine om de buitenkant der klompen
glad te schuren, een binnenschuurmachine voor de afwerking van de binnenkant.
Ook het aanbrengen der koppelgaatjes geschiedt machinaal en wel
met een klein boortje, dat vaak op de bekkensnijder gemonteerd is.
Het verven en opristen, dat hierboven reeds besproken werd, biedt
bij de machinale industrie geen nieuwe gezichtspunten, zodat dit
hoofdstuk als voltooid kan worden beschouwd na vermelding van de
wijze waarop de klompenmaker zijn kopieermessen en boordoppen
slijpt. Hij schroeft daarvoor een rond boorsteentje op een stift van de
boormachine, zet deze in werking en heeft zodoende een kleine, sneldraaiende slijpsteen, met behulp waarvan hij gemakkelijk zijn materiaal
in een gewenste conditie kan houden.
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WOORDENLIJST

De woordenlijst is uitsluitend descriptief. Aanduidingen betreffende het woordge
slacht zijn slechts gegeven in zoverre het in het levende taaiapparaat zijn sporen
laat. Voor de meeste plaatsen moet daarom volstaan worden met vermelding van
het gebruikte lidwoord, maar in Clin. Steen. Made Dus. Mei. Wanr. Lee. Aal. en
Ent. maken het lidwoord „ne(n)" naast ,,'η" en overeenkomstige verschillen de
onderscheidingen m. = mannelijk en v. = vrouwelijk mogelijk. Bij woorden die
ook elders genoteerd zijn is de aanwijzing v. of m. gebaseerd op waarneming in een
van de zojuist genoemde plaatsen.
De nummers verwijzen naar de bladzijden waar de verschillende woorden en
uitdrukkingen in hun eigen milieu voorkomen. De vermelde plaatsnamen hebben
uitsluitend betrekking op de lemmata.

A
aanbinden, bond aan, heeft aangebonden: de klompen met een
touwtje door de koppelgaatjes in paren aan elkaar binden (Hoog.
Aal. Heng) ; ook : binden, koppelen, opbinden, opknopen, trouwen,
vastbinden (70).
aanbossen, boste aan, heeft aangebost: een aantal paren klompen
met ristband tot een bos of rist bij elkaar binden voor de verkoop
(Achth.) ; ook: borsen, bossen, in bossen zetten, opborsen, opbossen,
opdoen, opristen, risten (75).
aandraaien, draaide aan, heeft aangedraaid:
1. geboorde gaten iets groter of dieper boren (Nijk.) ; ook: opdraaien
(51).
2. zie: bakkes.
aansnijden: zie bakkes.
aansteken: zie bakkes.
aanzetten, zette aan, heeft aangezet:
1. lichte werkzaamheden verrichten aan messen en boren om die
hun grootste scherpte terug te geven (Hoog. Aal. Heng. Steen.) ;
ook: strijken, poetsen, wetten (60).
2. zie knopen.
aarklomp, m. ; -en : benaming voor klompen van een bepaald model
(Lee.) (82).
aarseinde, het; -n: (Steen.); zie broek (29).
aarsgat, het; -ten: (Clin. Heink.); zie broek (29).
abeel, m.; abelen: (Clin.); zie populier (24).
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achtentwintiger, de; -s: benaming voor een bol van 28 cm lengte;
in Doet. genoteerd: achtentwintigers zagen. Analoge benamingen
komen ook voor (37).
achterinboren, boorde achterin, heeft achtenngeboord : met een van
de effers of boren een gat aanbrengen achter in de uitgedopte klomp
loodrecht op het zoolvlak om de diepte aan te geven die men bij
het verdere uithollen in het oog dient te houden (St.O. Nue. Made
Dus.) ; ook: de hak inboren (56).
achterindraaien, draaide -, heeft -gedraaid: de klomp onder in de
hak een weinig meer naar achter uithollen om het schoeisel aan te
passen aan de menselijke hiel (Best Nue.) ; ook : de hak afwerken,
de hak inzetten, de hak klaarmaken, de hak uitdraaien, de hak uitsteken, de hiel indraaien, de hiel rondzetten, uitdraaien, uithielen
(56).
achteruitdraaier, m.; -s: eenzelfde mes als de haak (1) met dit verschil, dat de stang tussen het eigenlijke mes en het handvat veel
korter is (Nue.); ook: haak, hakhaak, hielhaak (52, 56).
afdisselen, disselde af, heeft afgedisseld: werken met de dissel, de
klompen daarmee bewerken (Nue. Best); ook: bedisselen, disselen,
verdisselen (41).
afdraaien: zie kant.
afkorten, kortte af, heeft afgekort:
1. de boomstam in bollen verdelen (Best Mich. Sch. St.O. Nue.
Liem. Wanr. Aal. Heng.); ook: bollen aftrekken, korten, kortzagen
(31).
2. (Hoog. Ent.); zie doorkorten (28).
afkortzaag, v. ; -zagen :
1. grote trekzaag die door twee personen wordt gehanteerd bij het
afkorten of bollen zagen (Best Mich. Sch. Nue. Liem. Achth.) ; ook:
handzaag, kerfzaag, kortijzer, kortzaag, trekzaag, zaag (31).
2. onverplaatsbare zaagmachine, gebruikt voor het bollen zagen (85).
afkrammen, kramde af, heeft afgekramd : de klompen bewerken met
het krammes of paalmes (Best Clin.); ook: afpalen, afporzen, besnijden, grofsnijden, krammen, modelsnijden, snijden, verkrammen,
voorsnijden, het model eraan maken (45).
afkuisen, kuiste af, heeft afgekuist: (Clin.); zie uitsnoeien (28).
afleggen, legde af, heeft afgelegd : een boom afleggen : de maat op een
boomstam leggen om te bepalen, waar men moet zagen voor het
verkrijgen van de gewenste bol (Steen. Clin. Heink.) ; ook: opleggen
(32).
afmerken, merkte af, heeft afgemerkt: met de rits een teken op een
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te velde staande boom zetten ten teken dat hij gekocht is (Hoog.) (27).
a f p a a l m e s , het; -sen: (Dus.); zie paalmes (44).
afpaalspaan, v.; -spanen: houtafval afkomstig van werkzaamheden
met het paalmes (Made) ; ook: krammelingen, snijspanen (46).
afpalen, paalde af, heeft afgepaald: (Mei. Made Dus. Lee.); zie afkrammen (44).
afporzen, porsde af, heeft afgeporsd : (Nue.) ; zie afkrammen (45).
afritsen, ritste af, heeft afgeritst: (Hoog.); zie afschrijven (32).
a f schrijven, schreef af, heeft afgeschreven: een streep of schrap zetten
op de plaats waar een boomstam moet worden doorgezaagd bij het
bollen zagen (Dus.); ook: afritsen, afsmetten, aftekenen, intekenen,
optekenen, smetten, tekenen, opsmetten (32).
a f s m e t t e n , smette af, heeft afgesmet: (Mich.); zie afschrijven (32).
afsnijden, sneed af, heeft afgesneden : (Clin. Heink.) ; zie fijnsnijden
(62).
afsnijder, d e ; -s: (Heink.); zie snijder (62).
afsnijmes, het; -sen: (Dus. Heink.); zie fijnmes (62).
aftekenen, tekende af, heeft afgetekend : (Best Nue. Made Nijk.) ; zie
afschrijven (32).
aftenen, teende af, heeft afgeteend: de teen van de klomp met het
teenmes afwerken (Clin.) (54).
aftrekken: zie bol.
afwerken, werkte af, heeft afgewerkt:
1. de klompen voltooien, nadat ze de werkzaamheden a a n de heulbank hebben ondergaan (62).
2. zie hak.
afzniveren, zuiverde af, heeft afgezuiverd: neutraal werkwoord ter
aanduiding van de laatste werkzaamheden met het teenmes (Clin.)
(54).
V a n Akens K l o m p , m. ; - -en : benaming voor klompen van een be
paald model, dat door Van Aken te 's-Hertogenbosch op de markt
gebracht is (Achtk. Best Apel.) (82).
aks, v.; -en: (Mei. Wanr. Lee.); zie bijl 1 (28).
A p e l d o o m s e k l o m p , de; - -en: benaming voor klompen van een be
paald model, te Apeldoorn gefabriceerd ; de neus loopt spits uit op
een scherp horizontaal kantje van 2 cm breed (Apel.) (81).
a r m , bn. : tegenovergestelde van rijk of vol; zie vol (Doet.) (87).
В
B.A.D.-apparaat, het; -apparaten: gepatenteerde uitvinding van
B. A. Duenk, die het mogelijk maakt tijdens het machinale boren
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de centers van de mal en van de twee uit te boren klompen naar
rechts en naar links te verplaatsen, zodat de klompholte voorin ook
naar opzij kan worden uitgehold; ook: schoonmaakapparaat, verstelbaar raam (89).
baar, bn. bw.: glad; „het hout klooft baar", „de klomp van binnen
baar maken" (Wanr.) (58).
b a k k e s , v.; geen meerv.: (Mei. Made Dus. Steen.); zie bek (43).
b a k k e s , de - aandraaien, draaide de - aan, heeft de - aangedraaid:
de binnenranden van de klompopening met de opsnijder afsnijden
(Box.); ook: de bakkes opsnijden, de bakkes opdraaien, de muil
aandraaien, de muil opdraaien, de bakkes opzetten (56, 57, 63, 65).
b a k k e s , de - aansnijden, sneed de - aan, heeft de - aangesneden: de
bek met het fijnmes zijn definitieve vorm geven met een snede van
kap tot hak (Mich.); ook: de bakkes aansteken, de bek indraaien,
de bek insnijden (63).
b a k k e s , de - aansteken, stak de - aan, heeft de - aangestoken : (Steen.) ;
zie bakkes, de - aansnijden (63).
b a k k e s , de - opdraaien, draaide de - op, heeft de - opgedraaid : (Made) ;
zie bakkes, de - aandraaien (56).
b a k k e s , de - opsnijden, sneed de - op, heeft de - opgesneden: (Mich.) ;
zie bakkes, de - aandraaien (57).
b a k k e s , de - opzetten, zette de - op, heeft de - opgezet: (Sch.); zie
bakkes, de - aandraaien (57).
bal, m. ; geen meerv. : het deel van de binnenzool van de klomp dat
boven de klamp gelegen is (Achtk. Achth. Hoog. Oene Ent. Nijk.
Lee. Steen.); ook: bult, verhoging, wricht (60).
band, m.; -en: (Dus. Lee.); zie ristband (76).
bandhout, het; geen meerv.: (Made); zie ristband (76).
bank, v. ; -en :
1. (Wanr.); zie gaaibank (44).
2. (Doet. Nijk. Apel. Woer. Lee.) ; „de klompen in de bank slaan"
d.w.z. in de heulbank vastzetten; zie heulbank (38, 48).
b a n k h a m e r , m.; -s: kortstelige houten hamer, aan de heulbank gebruikt om de sleutel vast te slaan en om de klompen uit te doppen
(Nijk. Dus.); ook: boorhamer, dophamer, gutshamer, hamer, heulhamer (50).
barst, de ; -en : (Hoog.) ; zie hartscheur (26).
barsterig, bn.: (Hoog.); zie hanepotig (26).
bast, m.; geen meerv.: zie schors (40).
bedisselen, bedisselde, heeft bedisseld: (Nue.); zie afdisselen (41).
beezo, m.; -'s: benaming voor klompen van een bepaald model, op
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de markt gebracht door W. Beekmans & Zn. te Best (Achtk. Doet.
Lee.) (82).
bebakken, behakte, heeft behakt: de stukken behakken, d.w.z. bewerken met de handbijl (Oene); ook: behouwen, bekappen, ophakken (41).
bebouwblok, het; -ken: (Oene); zie hakblok (43).
b e h o u w e n , behieuw, heeft behouwen: (Oene Ent. Heng.) ; zie behakken (41).
beitel, m.; -s:
1. (Doet. Liem. Nijk. Oene Wanr.); zie klooibeitel (35).
2. (Wanr. Steen.); zie dopbeitel (50).
bek, m. ; -ken : de opening van een klomp of het vlak van een afgepaalde
klomp waarop de eerste uithollingswerkzaamheden beginnen (Achth.
Woer. Nijk. Oene Wanr.); ook: bakkes, instap, muil, voetgat (43,
58, 63).
bek, de - indraaien, draaide de - in, heeft de - ingedraaid: (Woer.);
zie bakkes, de - aansnijden (63).
bek, de - insnijden, sneed de - in, heeft de - ingesneden : (Nijk. Oene) ;
zie bakkes, de - aansnijden (63).
bek, de - opslaan, sloeg de - op, heeft de - opgeslagen : (Heng.) ; zie
najagen 1 (58).
bekappen, bekapte, heeft bekapt: (Achtk. Hoog. Lee. Heng.); zie
behakken (41).
beker, m.; -s: (Aal.); zie kopieermes (86).
bekindraaier, de; -s: smal (geworden) gladsnijmes, dat gebruikt
wordt voor het indraaien van de bek (Woer.) (63).
bekkensnijder, m. ; -s: zie bekkensnijmachine (89).
bekkensnijmachine, v. ; -s : machine die de bek van de klompen van
hak tot kap gladsnijdt (89).
besneden, bn. : zo noemt men de klompen, wanneer ze met het paalmes bewerkt zijn (Achtk. Hoog. Oene Ent.) (46).
besnijblok, het; -ken: (Oene); zie krampaard (45).
besnijden, besneed, heeft besneden: (Achtk. Oene Ent.); zie afkrammen (45).
besnijder, de ; -s : degene die belast is met het behakken en besnijden
(Oene) (45).
bespannen, bespande, heeft bespannen: (Heng.); zie spannen (33).
betrekken, betrok, heeft betrokken :
1. (Steen.); zie ritsen (67).
2. de klompen met het trekmes van buiten gladmaken (Ent.) (63).
bezagen, bezaagde, heeft bezaagd: de stukken met de lintzaag zo
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bewerken, dat ze klaar zijn om in de kopieermachine geplaatst te
worden (Lee. Aal.) (86).
„bielenelfte", v.; -η: benaming voor het handvat van de handbijl
(Aal.) (41).
bies, v.; biezen: geverfde lijnen, op de klomp aangebracht met de
biezetrekker (68).
biezen trekken, trok biezen, heeft biezen getrokken : met de bieze
trekker biezen op de klomp aanbrengen (68).
biezetrekker, m. ; -s: buisvormig metalen instrument met aan het
einde een gekarteld wieltje; de erin gebrachte verf loopt op het
wieltje, dat gerold over het klompoppervlak daarop biezen trekt,
geverfde strepen aanbrengt (68).
binden, bond, heeft gebonden: (Clin. Nijk. Heink. Ent. Best); zie
aanbinden (70).
bindmes, het; -sen: (Aal.); zie koppelmes (70).
binnenkant, m. ; -en : de rechterkant van een linkse en de linkerkant
van een rechtse klomp; vgl. buitenkant (39).
binnenschuurmacbine, v. ; -s : schuurmachine met draaiende schuurdop, waarmee de klomp van binnen wordt gladgeschuurd (90).
binnenspie, v.; -ën: een klein, wigvormig houten voorwerp, dat geplaatst wordt tussen de hakken van twee in de boorbank gezette
klompen ; het dient om de beide klompen een onderling evenwijdige
stand te geven (St.O.); ook: fut, hakspie, hielmannetje, keerspie,
peertje, scheerspie, spie, tussenspie, ziel (49).
binnenstuk, het; -ken: stuk dat afkomstig is ergens uit het midden
van een bol (Apel. Heng.) (34).
binnenstukker, de; -s: een klomp welke uit een binnenstuk vervaardigd is (Heng.) (34).
„bleuken", bleukte, heeft gebleukt: (Heng.); zie roken (68).
bloemen, bloemde, heeft gebloemd: (Box. Wam - .); zie ritsen (67).
blok, het; -ken:
1. (Achtk. Hoog.); zie heulbank; „de klompen in het blok slaan"
(47, 48).
2. (Achtk. Hoog. Woer.); zie stuk (33).
blokmes, het; -sen: (Achtk. Hoog. Oene Apel. Nijk. Doet. Wanr.
Nue.); zie paalmes; in Hoog. wordt ook het fijnmes „blokmes" genoemd (44).
bodem, m. ; -s : het gedeelte van de binnenkant van een klomp tussen
bal en teen, het deel van de zool, waarop de voorvoet steunt (Oene
Ent. Steen. Made); ook: tree, turt, val, verzakking, zool (54, 56,
58, 59).
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bodem, de - erin leggen, legde de - erin, heeft de - erin gelegd: (Made
Steen.); zie bodemen (54, 56).
bodemen, bodemde, heeft gebodemd: de bodem van de klomp met
het bodemmes bijsnijden en afwerken (Aal. Best Nue. Box. Mich.
Sch. St.O.) ; ook: de bodem erin leggen (56, 57, 58).
bodembaak, m.; -haken: weinig gangbare benaming voor haak
(St.O.) ; zie haak 1 (52,56).
bodemmes, het; -sen: een ongeveer één meter lang mes met houten
heft; het eigenlijke mes, dat aan beide kanten scherp is, heeft een
lengte van ongeveer 10 cm en loopt enigszins opgebogen min of
meer spits toe (Achth. Mei. Woer. Apel. Nijk. Lee. Made Dus.
Wann); ook gleufmes, heulmes, ruimhaak, ruimmes (51, 55, 56,
57, 58, 59).
boerenklomp, de; -en: benaming voor klompen van een bepaald
model; op de kap bevindt zich rond de bek een smal, hoog randje;
de neus is spits (Hoog.) (81).
bok, m. ; -ken : stellage, bestaande uit een zware balk, die met het ene
einde op de grond rust en onder het andere twee poten heeft; de
oplopende balk is voorzien van een aantal gaten, waarin een stok
of pin steekt om het terugrollen van de eropliggende boom onmogelijk te maken (Doet. Oene Aal. Hoog. Ent.); ook: ezel, kreupel,
kreutel, paard(je), put, schemel, zaagpaard (32).
bokje, het; -s: (Hoog.); zie schrappaardje (66).
„bökker", m.; -s: (Ent.); zie kloofhamer (35).
bol, m. ; -len : de delen op klomplengte, waarin een boomstam wordt
verdeeld (Mei. Doet. Oene Heink. Nijk. Lee. Ent. Heng. Made
Dus. Steen. Wanr.); ook: klos, rol, moot, schijf (31).
bol; bollen aftrekken, trok - af, heeft - afgetrokken: (Oene); zie afkorten (31).
bol; bollen zagen, zaagde -, heeft - gezaagd: (Oene Aal. Nijk. Heng.
Lee. Mich. Dus. Heink.); zie afkorten (31).
bomenritser, de ; -s : rits met brede guts, gebruikt om gekochte bomen
te merken (Hoog.) (27).
bomenrooier, de ; -s : degene die een boom rooit of hakt of daarvan
zijn beroep maakt (Nijk. Woer.); ook: boomhakker, boomhouwer,
boomkapper, boomomdoener, boomrooier, boomveller, hakker,
houthakker, kapper, rooier (27).
bomenwagen, de; -s: (Hoog. Oene); zie stelwagen (29).
boombakker, de; -s: (Oene); zie bomenrooier (27).
boombouwer, de; -s: (Heng.); zie bomenrooier (27).
boomkapper, m.; -s: (Clin. Box.); zie bomenrooier (27).
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b o o m m e t e r , m.; -s: (Clin.); zie centimeter 1 (26).
b o o m o m d o e n e r , т . ; -s: (Sch.); zie bomenrooier (27).
b o o m r o o i e r , т . ; -s: (Dus.); zie bomenrooier (27).
b o o m v e l l e r , т . ; -s: (Clin.); zie bomenrooier (27).
b o o m w a g e n , d e ; -s: (Heink.); zie stelwagen (29).
boor, ν. ; boren :
1. een van de voornaamste klompenmakerswerktuigen: een boor
met een dwarsgeplaatst handvat; het heulende mes heeft de vorm
van een in de lengte doorgesneden eierschaal; in de boren bestaan
verschillende maten, die men van klein tot groot noemt: dopjesboor,
halfwerk, drielingboor, vrouwenboor en mansboor; een daarvan af
wijkend instrument is nog de vóórboor. Ook: effer (50, 55, 59).
2. (Nijk. Best Wanr. Steen.); zie koppelboor (69).
boorbank, v. ; -en :
1. (Woer. Apel. Nijk. Lee. Steen. Made Dus.); zie heulbank (38).
2. in Woer. betekent het ook : twee tegenover elkaar geplaatste boorbanken met de ruimte daartussen : „het hielmes ligt in de boorbank"
(38).
boorblok, het; -ken: (Achtk. Oene); zie heulbank (47).
boorder, т . ; -s: zie heulder (47).
b o o r d m e s , het; -sen: (Aal.); zie uitkanter (64).
boordop, т . ; -pen:
1. het verwisselbare, borende onderdeel van de boormachine; het
heeft eenzelfde vorm als het onderste deel van een effer of boor,
maar is wat kleiner (88).
2. onderste deel van een effer of boor (Heng.) ; ook: effer, lepel (50).
boordoppen, d e : houtafval, dat ontstaat door werkzaamheden met
de effers of boren (Achtk. Woer. Nijk. Heng. M a d e ) ; ook: boorkeutels, boorsel, boorspanen, doppen, dopspaan, dopspanen, heuldoppen, heuldotten (47).
boorgaatje, het; -s: (Oene); zie koppelgaatje (69).
b o o r h a m e r , т . ; -s: (Made); zie bankhamer (50).
boorhok, het; -ken: (Oene Heng.); zie heulkooi (38).
boorkeutels, de: (Ent.); zie boordoppen (47).
boorkruk, v. ; -ken : benaming voor het dwarse houten handvat van
een effer of boor (Achth.); ook: druif, kruk, zwing, zwong, heft,
steel (50).
b o o r m a c h i n e , v. ; -s : machine, waarop de klompen naar mallen wor
den uitgehold (88).
b o o r m a l , v.; -len: zie mal (88).
b o o r o m s l a g , het; -en: (Achtk.); zie koppelboor (69).
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boorsel, het: (Hoog. Dus. Steen.); zie boordoppen (47).
b o o r s p a a n , de; -spanen: (Hoog.); zie boordoppen (47).
boorsteentje, het; -s:
1. klein, rond slijpsteentje, dat geplaatst wordt op een stift van de
boormachine ; als men de machine in werking stelt, kan men daarop
gemakkelijk de boordoppen en de kopieermessen slijpen (90).
2. in het handwerkbedrijf wordt ermee bedoeld een steentje, waarmee men de boren en messen aanzet (Ent.) (61).
boorstrijker, m. ; -s : houten voorwerp, waarmee men de boren aan
de holle binnenkant aanzet (Clin. Heink.); ook: uitstamper, uitstoter (61).
boortje, het; -s: (Heink.); zie els (69).
b o p p e s t k l o m p , d e ; -en: in Achtk. gangbare (bekende) benaming
voor hoge klompen; zie hoog (79).
boren, boorde, heeft geboord :
1. werken met de effers of boren, in het machinale bedrijf met de
boormachine (47, 51, 54, 88).
2. zie: lengte, maat, pasklaar.
h o r s e n , börste, heeft geborst:
1. (Steen.); zie uitsnoeien (28).
2. (Dus.); zie aanbossen (76).
borst, voor de - meten, mat voor de -, heeft voor de - gemeten: de
omtrek van een boom op borsthoogte meten met een centimeter
(Dus. Steen.); ook: op borsthoogte meten (26).
borsthoogte, op - meten, mat op -, heeft op - gemeten : (Doet. Liem.
Achtk.); zie borst, voor de - meten (26).
b o s , m.; -sen: een aantal paren klompen, met ristband of stroppen bij
elkaar gebonden (Achtk. Achth. Hoog. Nijk. Heink. Lee. Oene Ent.
Mich. St.O. Nue. M a d e ) ; ook: rist, wis (75).
b o s , in bossen zetten, zette in -, heeft in - gezet: (Hoog.) ; zie aanbossen (76).
B o s s c h e k l o m p , m. ; - -en : benaming voor een bepaald model klompen met stompe, ronde neuzen (Achtk. Oene Hoog. Lee.); ook:
Brabantse klomp (82).
b o s s e n , boste, heeft gebost: (Doet. Aal.) ; zie aanbossen (75).
Brabantse k l o m p , d e ; - -en: (Hoog.); zie Bossche klomp (82).
Brabantse m i t , т . ; - -en: benaming voor klompen van een bepaald
model; op de kap is met de rits een ruitjespatroon aangebracht (Doet.
Lee.); ook: ruitjesklomp (67).
brand, m. ; geen meerv. : neutrale benaming voor verschillende soor
ten houtafval (Wanr.); ook: brandhout (44).
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brandhout, het; geen meerv.: (Nijk.); zie brand (35).
b r i l k l o m p , m. ; -en : benaming voor klompen van een bepaald model,
meest van Belgische makelij (Clin.) (69, 82).
broek, v.; -en:
1. het onderste deel van een omgehakte boom, d a t niet voor het
vervaardigen van klompen gebruikt kan worden (Wanr.) ; ook: aarseind, aarsgat, gatbol, gateind, hacht, hachteind, klos, kont, konteind,
ondereind, onderkont, onderstam, onderstuk, „stobbe", stop,
struik, stukgat, „stumpe" (29).
2. zie hakken met de zwarte broek (27).
buik, m.j -en: benaming voor het meest wijde deel van de klompholte
(Aal.) (89).
buitenkant, m . ; -en: de linkerkant van een linkse en de rechterkant
van een rechtse klomp; vgl. binnenkant (39).
bult, m.; -en: (Aal.); zie bal (60).
bijhoutje, het; -s: (Hoog.); zie klos 2 (49).
bijl, -en:
1. v.m.; langstelige bijl, gebruikt om bomen om te hakken (Doet.
Oene Clin. Achtk. Hoog. Woer. Nijk. Ent. Heng. Made Dus. Steen.) ;
ook: aks, hiep, „ikse", velbijl (28).
2. de - (v.) of het - ; kortstelige bijl, waarvan het handvat t.o.v. het mes
enigszins schuin naar rechts - voor een linkshandige naar links - is
geplaatst om verwondingen aan de hand bij het verbijlen te voorko
men; ook: handbijl, kapbijl (een linkse bijl en een rechtse bijl) (41).
bijplakje, het; -s: (Hoog.); zie klos 2 (49).
bijsnijden, sneed bij, heeft bijgesneden: neutrale aanduiding voor
verschillende werkzaamheden met paalmes, fijnmes, bodemmes e.d.
(Liem. Clin. Achtk. Heink.) (45, 54).
bijstuk, het; -ken: (Ent.); zie klos 2 (49).
bijwerken, werkte bij, heeft bijgewerkt: neutrale aanduiding voor
verschillende werkzaamheden met bodemmes, haak, e.d. (Dus.
Heink.) (54, 56).

С
canada, m . ; -'s:
1. benaming voor de Canadese populier (Clin. Heink. Steen. Mei.
Lee. Ent. Dus. Wanr. M a d e ) ; zie populier (22).
2. benaming voor klompen, welke vervaardigd zijn uit hout van de
Canadese populier: „dat is een canada(se)", „dat zijn c a n a d a ' s " ;
ook: canadaklomp (23).
canadahout, het; geen meerv.: hout van de Canadese populier (23).
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canadaklomp, m.; -en: (Clin. Heink. Steen. Made Mei. Wanr. Dus.
Ent.); zie canada 2 (23).
center, т . ; -s:
1. de tegenover elkaar geplaatste stangen van de kopieer- en boor
machine, waartussen de stukken in de lengte worden vastgeklemd
(86, 88).
2. het merkteken, dat op de centerbank in de stukken wordt ge
prent (87).
centerbank, v.; -en: klein metalen bankje met verstelbare delen,
waarop de bezaagde stukken met twee tegenover elkaar geplaatste
pennen van centers worden voorzien (schertsend ook „centenbak";
Liem.) ; ook een deel van de kopieermachine wordt zo genoemd (87).
centeren, centerde, heeft gecenterd: op de centerbank de bezaagde
stukken voorzien van centers op neus- en hakvlak (87).
centimeter, m. ; -s :
1. lintvormig meetinstrument van linnen e.d. of dun metaal, waar
mee men de bomen op borsthoogte meet (Clin. Doet.); ook: boommeter, lintmaat, meetlint (26).
2. opvouwbare meetlat, gebruikt bij het bollen zagen en voor het
vaststellen van de binnenlengte van een klomp; ook: duimstok (53).
D
derde eind, het; - -en: benaming voor het derde deel van onder af
gerekend van een in vier delen doorgekorte boom (Best Box. Mich.
Sch. Nue. Liem.) (29).
dicht bn.: (Hoog.); zie vast (23).
dissel, т . ; -s: een bijl, waarvan het hol gebogen blad dwars op de
steel geplaatst is en naar de steel toe gekromd is (Mei. Clin. Heink.
Steen. Made Dus. Wanr. Lee. Woer.) (41).
disselen, disselde, heeft gedisseld: (Heink. Mich.); zie afdisselen (41).
doorgaand, bn. : gezegd van een boom, die boven niet aanzienlijk
dunner van stam is dan op borsthoogte (Mich.); vgl. taps (24).
doorkorten, kortte door, heeft doorgekort: een gerooide en uitgesnoeide boom in voor het vervoer meer geschikte delen verdelen
(Achth. Oene) ; ook : afkorten, doorsteken, doorzagen, korten (28).
doorslaan, sloeg door, heeft doorgeslagen : niet waterdicht zijn, water
doorlaten (Oene Achtk.) ; ook : optrekken, vocht trekken, water aan
nemen, water doorlaten, water inzuigen, water opnemen, water
trekken, water zuigen (24).
doorsteken, stak door, heeft doorgestoken : (Heink.) ; zie doorkorten
(28).
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doorzagen, zaagde door, heeft doorgezaagd : (Achtk.) ; zie doorkorten
(28).
dopbeitel, m.; -s: stalen beitel, van ongeveer 20 cm lengte met een
mes in de vorm van een halve cilinder; de dopbeitel wordt gedreven
met de bankhamer en gebruikt om de eerste uitholling te maken in
de klompen, wanneer ze in de heulbank geplaatst zijn (Achth. Mei.
Wanr. Made Dus. Lee. Apel.) ook: beitel, dopguts, „düts", goezie,
gust, guts, putbeitel (50).
dopguts, de; -en: (Woer.); zie dopbeitel (50).
dopbamer, m.; -s: (Achth. Apel. Lee. Box.); zie bankhamer (50).
dophok, het; -ken: (Nijk.); zie heulkooi (38).
dopje, het; -s : benaming voor de kleinste maat klompen, die valt buiten
het officiële matensysteem, dat bij de verkoop gangbaar is; de binnenlengte van de dopjes bedraagt 15 cm of minder (Doet. Aal.
Clin. Achtk. Hoog. Heink. Lee. Oene Ent. Steen. Mei. Made Dus.) ;
ook: kleine halfjes, nootjes, ondermaatjes, pietjes. Vgl. vijftiender 2
(72).
dopjesboor, v. ; -boren : de kleinste maat in de effers of boren (Doet.
Hoog. Lee.); ook: nootjesboor, pietjesboor (51).
doppen, dopte, heeft gedopt: een boom doppen, d.w.z. op een bepaalde wijze omhakken : men graaft een ondiep gat rondom de voet
en hakt vanaf de bodem van alle zijden schuin naar het hart, zodat
de omgehakte boom van onder kegelvormig is (Achtk. Woer.) ; ook:
omhakken, pinnen (28).
doppen, de: (Doet. Aal. Oene St.O. Liem.); zie boordoppen (47).
doppenbok, het; -ken: (Aal.); zie heulkooi (38).
doppenkas, de; -sen: (Doet.); zie heulkooi (38).
dopspaan, v.; -spanen: (Lee. Made); zie boordoppen (47).
dopspaan, het; geen meerv.: (Lee.); zie boordoppen (47).
draad, m. ; geen meerv. : inwendige structuur of tekening van hout,
zoals die zichtbaar wordt bij vertikaal doorzagen van een boomstam; vgl. jaarring (Achth. Achtk. Clin. Oene Heink. Steen. Woer.
Nijk. Mich. Made Dus.); ook: was, wassen (24).
firaad, op - springen, sprong op -, is op - gesprongen : het hout springt
goed op draad, wanneer bij het kloven de kloofvlakken mooi glad
zijn; vgl. stelen (Oene) (37).
draaien, draaide, heeft gedraaid :
1. algemene aanduiding voor het fabriceren van klompen, voor zover
dat geschiedt met kopieer- en boormachine; sommige handwerkers
werken alleen gedraaide klompen af (Doet.) (84).
2. zie knoop.
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drieling, m. ; -en : benaming voor klompen van op twee na de grootste
maat; de binnenlengte bedraagt 21 tot 23,5 cm (72).
drielingboor, v.; -boren: een bepaalde maat efFer of boor; in Heink.
en Oene spreekt men van drielingsboor, in Woer. van drielingenboor ;
ook: -effer (51, 55, 56).
drielingefifer, m.; -s: (Mei. Wanr. Lee.); zie drielingboor (51, 57).
drielìnghaak, т . ; -haken: op twee na grootste maat in de haken
(Best); zie haak 1 (52).
drielingsheulmes, het; -sen: op twee na grootste maat in de heulmessen; indien men het „klein heulmes" niet meerekent, is het de
kleinste maat (Oene); zie heulmes (52).
drielingsteek, m. ; -steken : benaming voor een bepaalde steek op de
maat; de drielingsteek komt overeen met de kleinste maat drielingen
(Mei, Made Dus. Steen.) (74).
driestukker, m. ; -s : klomp, vervaardigd uit 'n stuk van een in slechts
drie stukken gekloofde bol (Doet. Aal.) (37).
drogen, droogde, heeft gedroogd: de klompen worden kunstmatig in
een droogkamer of op natuurlijke wijze in een droogloods gedroogd
(62).
droogbarst, m. ; -en : scheuren die door zon en droogte op het zaagvlak van een boom of bol ontstaan (Lee. Oene Ent. Heng.); ook:
droogsprongen, hartbarsten, hartsprongen, kepersprongen, knippen,
scheuren, sprongen (33).
drooghok, het; -ken: (Ent. Mich.); zie droogloods (62).
droogkamer, v. ; -s : afgesloten ruimte, waarin de klompen ter kunst
matige droging worden opgestapeld ; de droogkamer wordt sterk ver
hit met behulp van een verwarmingsinstallatie; ook: droogkot (89).
droogkot, het; -ten: (Heink.); zie droogkamer (89).
droogloods, v. ; -en : overdekt gebouw, waarin de klompen op natuur
lijke wijze worden gedroogd; de „wanden" bestaan meestal uit lat
werk, waarin de klompen rij aan rij worden gezet (Aal. Heng.) ;
ook: drooghok, droogren, droogschop, droogschuur (62).
droogren, de; -nen: (Heink.); zie droogloods (62).
droogschop, v.; -pen: (Best Box. St.O. Nue.) ; zie droogloods (62).
droogschuur, v.; -schuren: (Sch.); zie droogloods (62).
droogschijf, v.; -schijven: (Wanr.); zie schijf 1 (33).
droogsprong, т . ; -en: (Best Box. Mich. Sch. St.O. Nue. Dus.);
zie droogbarst (33).
dmif^ v.; druiven: (Mei. Made Dus. Wanr.); zie boorkruk; ook wel
benaming voor de handvatten van trekzaag en opsnijder (Lee.)
(32, 50, 53).
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duim, m.; -en: lengteëenheid; de Amsterdamse duim bedraagt 2,573
cm, de Rijnlandse duim 2,616 cm (Hoog. Ent. Nijk. Heng. Aal.) (72).
duimstok, de; -ken: (Achtk. Hoog.) ; zie centimeter 2 (53).
„düts", т . ; -en: (Mich.); zie dopbeitel (50).
duwpen, v.; -nen: (Lee.); zie wettop (60).

E
edeUdomp, de; -en: benaming voor klompen van een bepaald model
(Achtk.) (82).
eenbomen, bn.: eenbomen klompen (Ent.); zie eenbomer (37).
eenbomer, m. ; -s : klompen welke uit ongekloofd hout zijn vervaardigd
(Nijk. Oene Lee. Box.); ook: eenbomen klompen, eenbooms klom
pen, eentoppers, „eensteurige", „eesteurige", roosjesklompen, topklompen, toppers (37).
eenbooms, bn.: eenbooms klompen (Hoog.); zie eenbomer (37).
„eensteurige", waarschijnlijk bn., echter steeds gebruikt als mannelijk
substantief: „'nen eensteurige" (Nue.); zie eenbomer (37).
eentopper, т . ; -s: (Aal.); zie eenbomer (37).
eerste stuk, het; - -ken: (Wanr.); zie stam (29).
„eesteurige": (Nue.); variant naast „eensteurige"; zie daar (37).
effer, m. ; -s :
1. (Mei. Wanr. Lee.); zie boor 1 (50).
2. (Mei); zie boordop 2 (50).
eken, eekte, heeft geëekt: (Oene); zie soppen (69).
elfduimer, de; -s: benaming voor een bol van elf duim lengte; in
Doet. genoteerd: „elfduimers zagen"; analoge vormingen komen
ook voor (37).
els, de; elzen: kleine gutsvormige priem met peervormig handvat,
gebruikt om de koppelgaatjes te boren (Woer.); ook: spijkerboortje,
„wienboortje", klompenboortje, boortje (69).
elver, т . ; -s: benaming voor klompen met een binnenlengte van
19,5 - 20,5 cm; elvers zijn kleine drielingen (Achtk. Clin.) (78).
Enterse klomp, de ; - -en : benaming voor een zeker model hoge klom
pen, welke men te Ent. snoete(n)(klompen) noemt; van halverwege
de kap loopt een scherpkantige verhoging tot op de neus; deze ver
hoging noemt men te Doet. hanekam (Doet.); ook: snoeten, snoete
klompen (81).
ezel, т . ; -s:
1. (Apel.); zie schrappaardje (66).
2. (Wanr.) ; zie bok (32).
104

F
figuursnijden, ww.; komt slechts voor in de onbep. wijs: (Wanr.);
zie ritsen (67).
Franse bultklomp, de ; - -en : benaming voor klompen van een bepaald
model (Doet.); ook: Franse klompen (82).
Franse klomp, de; - -en: (Hoog.); zie Franse buitklomp (82).
Friese klomp, de ; - -en : benaming voor een bepaald model tripklompen met leergaten, welke in de Friese Wouden veel gedragen worden
(Achtk.) (65).
fut, v. ; -ten : (Lee.) ; zie binnenspie (49).
fijnmes, het; -sen: een mes, geheel gelijkvormig aan het paalmes,
maar smaller en lichter, in Hoog. ook wel blokmes genoemd (Mei.
Made Wanr. Heng.); ook: afsnijmes, gladmakersmes, gladsnijder,
gladsnijmes, nasnijder, snijmes (62).
fijnsnijden, sneed fijn, heeft fijngesneden: de klompen met het fijnmes
gladsnijden (Achtk. Achth. Mei. Made Dus. Lee.); ook: afsnijden,
gladmaken, gladsnijden, nasnijden, snijden (62).
fijnsnijspaan, de; -spanen: (Heng.); zie fijnspaantje (63).
fijnspaantje, het; -s: houtafval, ontstaan bij het fijnsnijden (Sch.);
ook: fijnspanen, snijlappen, snijlingen (63).
G
gaaibank, v. ; -en : tafeltje of bankje, waarop de ene klomp model
staat voor de andere, terwijl die wordt behakt, afgepaald of fijngesneden (Mei. Made Dus.); ook: bank, lijkbank, paalbank, paarbank, paarsbank, parsplank, pasbank, pasplank, richtbank, snijbordje (44).
gaatje, het; -s: (Achtk. Hoog. Woer. Nijk. Heink. Wanr. Ent.); zie
koppelgaatje (69).
gat: zie hakken met de zwarte broek.
gatbol, m.; -len: (Box. Mich. Sch. St.O. Made Dus.); zie broek (29).
gateind, het; -en: (Box. Mich. Sch. Liem. St.O. Made Dus.) ; zie broek
(29).
gatenboor, v. ; -boren : boor waarmee men de eerste uitholling van de
klomp verricht; men boort er gaten mee in het voetgat (Ent.) (51).
geboord, bn. : zo noemt men de klompen, wanneer ze de heulbank
verlaten; ook: geheuld (60).
geheuld, bn.: (Achth. Mei.); zie geboord (60).
gebouwen, bn. : zo noemt men de klompen, wanneer ze met de bijl
zijn bewerkt (Doet.) (44).
gekapt, bn. : zo noemt men de klompen, wanneer ze met bijl en dissel
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bewerkt zijn (Heink. Lee.) of wanneer ze afgepaald zijn (Aal.)
(44, 46).
Gelderse k l o m p , m. : - -en: benaming voor klompen van een bepaald
model (Sch.) (82).
Gelderse knoop, de ; - knopen : benaming voor klompen van een bepaald model; op de kap zijn knopen gedrukt (Doet.) (67).
gereedschap, het; geen meerv.: verzamelnaam voor de klompenmakerswerktuigen; ook: gerei, getuig, klompgetuig, materiaal, werkgetuig (39).
gerei, het; geen meerv.: (Nijk.); zie gereedschap (39).
getuig, het; geen meerv.: (Best Box. Mich. Sch. Nue. W a n r . ) ; zie
gereedschap (39).
geul, v.; -en: (Made); zie groef (37).
glad, bn.: gezegd van hout, dat bij het kloven niet steelt; ongeveer
hetzelfde als zacht (Hoog.) (37).
g l a d m a k e n , maakte -, heeft -gemaakt :
1. neutrale aanduiding voor verschillende bewerkingen aan de binnenzijde van de klompen verricht (Achth. Hoog. Heink. Steen. Ent.
Woer.) (54, 55, 58, 59).
2. (Oene) ; zie fijnsnijden (62).
g l a d m a k e r , de ; -s : (Oene) ; zie snijder (62).
g l a d m a k e r s b l o k , het; -ken: (Oene); zie snijpaard (63).
g l a d m a k e r s m e s , het; -sen: (Oene); zie fijnmes (62).
gladsnijden, sneed -, heeft -gesneden :
1. (Aal. Hoog. Nijk. Lee. Steen.) ; zie fijnsnijden (62).
2. neutrale aanduiding voor verschillende bewerkingen aan de binnenzijde van de klompen verricht (Dus. Steen.) (54, 56).
gladsnijder, m. ; -s :
1. (Hoog. Nijk. Lee.); zie fijnmes (63).
2. (Lee.); zie snijder (62).
gladsnijmes, het; -sen: (Woer.); zie fijnmes (62).
gleuf, v.; gleuven: (Best Box. M a d e ) ; zie groef (37).
g l e u f m e s , het; -sen: (Hoog.); zie bodemmes (51).
gloof, v.; gloven: (Dus.); zie groef (37).
goezie, v.; -s: (Clin. Heink. Steen.); zie dopbeitel (50).
gort, v.; -en: (Ent.) ; zie groef (37).
gorterig, bn.: gezegd van hout, waarvan de stukken bij het kloven
gorten vertonen (Ent.) (37).
graven, groef, heeft gegraven : een boor die graaft heeft de eigenschap,
dat ze met de onderkant van de effer hout wegneemt i.p.v. met de
zijkanten; alleen de vóórboor moet graven (Achth.) (51).
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groef, v. ; groeven : benaming voor scheuren en spleten, die op het kloofvlak van stelende stukken ontstaan (Aal. Heng.); ook: geul, gleuf,
gloof, Hemt, naad, piep, reep, riem, spol, striem, voor, gort (37).
groefmes, het; -sen: (Woer.); zie rits (67).
groeijaar, het; -jaren: (Clin.); zie jaarring (25).
groeiring, m.; -en: (Woer. Dus.); zie jaarring (25).
groeven, groefde, heeft gegroefd: (Woer.); zie ritsen (67).
grofsnijden, sneed -, heeft -gesneden: (Liem. Nijk.); zie afkrammen
(45).
gust, m.; -en: (Wanr.); zie dopbeitel (50).
guts, v.; -en: (Oene Made); zie dopbeitel (50).
gatshamer, de; -s: (Oene); zie bankhamer (50).
H
haak, m.; haken:
1. de haak heeft enige overeenkomst met het bodemmes; het snijdende gedeelte echter is niet slechts opgebogen, maar eindigt in een
duidelijke krul; benamingen voor verschillende maten zijn van
groot tot klein: manshaak, vrouwenhaak, drielinghaak en halfhaak
(Woer. Nijk. Lee. Liem. Best St.O. Nue.); ook: bodemhaak, teenhaak (52, 55, 56, 57).
2. {Clin. Heink.); zie kantelhaak (30).
3. (Heink.); zie varshaak (53, 54).
4. (Steen.); zie achteruitdraaier (53, 54).
Haarlemmermeerder, de; -s: benaming voor een lage klomp van
een bepaald model; hij is zeer zwaar en grof (Doet.) (81).
hacht, v.; -en: (Ent.); zie broek (29).
hachteind, het; -en: (Ent.); zie broek (29).
hak, m. ; -ken : benaming voor het achterste deel van een klomp, zowel
van binnen als van buiten; ook: hiel (42, 43, 54-59).
hak, de - afwerken, werkte de - af, heeft de - afgewerkt: (Hoog.) ; zie
achterindraaien (59).
hak, de - inboren, boorde de - in, heeft de - ingeboord: (Sch. Liem.) ;
zie achterinboren (55, 57).
hak, de - inzetten, zette de - in, heeft de - ingezet: (Box. Liem. Sch.
St.O. Made Dus.); zie achterindraaien (56, 57).
hak, de - klaarmaken, maakte de - klaar, heeft de - klaargemaakt:
(Doet. Aal. Ent.) ; zie achterindraaien (58, 59).
hak, de - schoonmaken, maakte de - schoon, heeft de - schoongemaakt :
(Oene); zie varsen (59).
hak, de - uitdisselen, disselde de - uit, heeft de - uitgedisseld : hiermee
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duidt men aan het aanbrengen van de klamp met behulp van de
dissel (Woer.) (43).
hak, de - uitdraaien, draaide de - uit, heeft de - uitgedraaid : (Woer.
Heng. Mich.); zie achterindraaien (55, 57, 59).
hak, de - uitsteken, stak de - uit, heeft de - uitgestoken : (Nijk.) ; zie
achterindraaien (55).
hakblok, het; -ken: een zwaar houten blok op heuphoogte, waarop
de werkzaamheden met bijl en dissel verricht worden (Hoog. Woer.
Nijk. Lee. Made Dus.) ; ook: behouwblok, hakblok, hakpaal, houwklos, houwpaal, kapblok, kappost (43).
hakgat, het; -en:
1. (Achtk.); zie klamp 1 (42).
2. gat dat met de gatenboor in de bek van een klomp wordt aangebracht; alleen in dit stadium spreekt men van hakgaten, later van
het voetgat (Ent.) (51).
hakhaak, m.; -haken: (Box. Mich. Made Sch. St.O.); zie achteruitdraaier (52, 56, 57).
hakkeboor, v.; -boren: boor, gebruikt voor het klaarmaken van de
hak (Ent.); ook: hakkeklaarmakertje, hieledraaier (59).
hakkegat, het; -en: (Hoog.); zie klamp 1 (42).
hakkeklaarmakertje, het; -s: (Ent.); zie hakkeboor (59).
hakkekrabber, de; -s: (Hoog.); zie varshaak (53, 59).
h a k k e m e s , het; -sen: (Achtk. Oene); zie varshaak (53, 59).
h a k k e n , hakte, heeft gehakt :
1. neutrale aanduiding voor het vellen van een boom (Doet. Aal.
Nijk. Ent. Dus.) ; ook: houwen, kappen, omdoen, omhakken, omkappen, vellen (28).
2. werken met bijl of bijl en dissel (42, 43).
h a k k e n met de zwarte broek, hakte enz., heeft gehakt: hieronder
verstaat men een bepaalde wijze van omhakken van bomen: men
graaft een gat rond de wortels en hakt van daaruit met hakvlakken
recht langs de stam naar beneden (Aal. Achtk.) ; ook: met het zwarte
gat kappen / hakken / rooien (Hoog. Achtk.) (27, 28).
hakker, m. ; -s :
1. (Doet.); zie bomenrooier (27).
2. (Hoog. Woer. Nijk. Lee.); zie kapper 2 (44).
h a k m e s , het; -sen: (Apel.); zie varshaak (53, 59).
hakpaal, m.; -palen: (Aal.); zie hakblok (43).
h a k s p a a n , de; -spanen: houtafval ontstaan bij het verbijlen (Hoog.
Woer. Heng.); ook: houwspanen, hakspaanders, kapsel, kapspaanders, kapspanen (44).
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hakspaander, m.; -s: (Dus.); zie hakspaan (44).
hakspie, v.; -ën: (Best Liem. Seh.) ; zie binnenspie (49).
hak- en kapwerk, het; geen meerv.: hieronder verstaat men het verbijlen en afpalen (Aal.); in Heink. „kappen en krammen" (44).
halfboor, de; -boren: (Woer.); zie halfwerk 1 (51, 55).
hallhaak, т . ; -haken: kleinste maat in de haken (Best) (52).
halfhoog, bn. : halfhoge klompen, een model tussen hoge en lage in :
de kap is wat korter en lager dan bij de hoge; ze worden met een
leren riem over de bek gedragen (Clin. Heng.) (80).
halftaerk, het; -en:
1. op één na kleinste maat in de effers of boren; ook: halfwerks, halfboor (51, 54-57).
2. klompen van de op één na kleinste maat met een binnenlengte
van 16 tot 20,5 cm; het meerv. halfwerken komt alleen in Steen, en
Heink. voor, elders zegt men „halven" (72).
halfwerks, de; -en: (Hoog.); zie halfwerk 1 (51).
halve, т . ; -η: benaming voor klompen van de op één na kleinste
maat, wanneer men de dopjes meerekent; zie halfwerk 2; „kleine
halfjes" (Woer. Made) zijn dopjes (72).
hamer, т . ; -s:
1. (Clin. Wanr. Liem.); zie kloofhamer (35).
2. (Clin. Steen. Wanr. Woer.); zie bankhamer (50).
hand, op één - werken, werkte op één -, heeft op één - gewerkt: wanneer
een klompenmaker de beide klompen van een paar niet symmetrisch
weet te vormen doordat hij teveel naar links of naar rechts geneigd
is te werken, zegt men dat hij op één hand werkt (Aal.) (84).
handboom, т . ; -bomen: (Mei. Clin.); zie hevel 1 (30).
handboor, v.; -boren: (Clin.); zie koppelboor (69).
handbijl, v.; -en: (Aal. Ent.); zie bijl 2 (41).
handvat, т . о . ; -ten: benaming voor het houten gedeelte, dat in het
verlengde van een bodemmes, varshaak, zooimes, teenmes e.d. aan
gebracht is en waarbij het werktuig aangevat wordt (Wanr. ; in Best
gezegd voor het niet-dwarsgeplaatste handvatsel van een schrapmes); ook: druif, hecht, heft, schaft, steel, stok (53, 65).
handzaag, v.; -zagen: (Clin.); zie afkortzaag 1 (31).
hanekam, de; -men: (Doet.); zie bij Enterse klomp (81).
hanepoot, т . ; -poten: (Liem.); zie hartscheur (26).
hanepotig, bn. : gezegd van hout, dat van nature vol hanepoten of
hartscheuren zit (Liem. Mich. Box.); ook: barsterig, hanigvoetig,
knisterig, hartpeuterig, peuterig, spelhartig, sterrig, vurig (26).
hanigvoetig, bn. : (Best Sch.); zie hanepotig (26).
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h a n n e s , m.; -en: (Mei.); zie kantelhaak (30).
Hardenberger, de; -s: benaming voor klompen van een bepaald
model; op de kap is een versiering in hartvorm aangebracht (Apel.
Oene) (81).
hart, het; -en: benaming voor de denkbeeldige as van een boomstam,
waarrond de jaarringen zich aftekenen; ook: pit (34).
härtbarst, т . ; -en :
1. (Oene Aal. Heink.); zie hartscheur (26).
2. (Hoog. Steen.); zie droogbarst (33).
hartknip, d e ; -pen: (Achtk.); zie hartscheur (26).
hartpeuterig, bn.: (Heng.); zie hanepotig (26).
hartscheur, v. ; -en: benaming voor tijdens de groei ontstane scheuren
in het inwendige van een boom, meestal stervormig rond het h a r t
(Lee. Aal.); ook: barsten, hanepoten, hartbarsten, hartknippen,
hartsprongen, scheuren, kraaiepoten (26).
hartsprong, m. ; -en :
1. ( M a d e ) ; zie hartscheur (26).
2. (Wanr.); zie droogbarst (33).
H a t t e m e r k l o m p , de ; -en : benaming voor klompen van een bepaald
model (Oene); ook: Hattemers, schoenklompen (81).
hecht, het; -en: (Clin. Heink. Heng.); zie handvat (53).
h e f b o o m , m. ; -bomen : (Steen.) ; zie hevel 1 (30).
heft, het; -en:
1. (Hoog. Woer. Nijk.); zie boorkruk (50).
2. (Aal. Steen. Nijk.); zie handvat (53).
helf, de ; -en : de helft van een boorkruk noemt men te Oene een helf ;
het woord is waarschijnlijk verwant met „helpen" (50).
heulbank, v. ; -en : een houten stellage, hoofdzakelijk vervaardigd uit
een boomstam; in het midden is een opening, verdieping aangebracht
van ongeveer 50 cm breed, waarin een paar klompen voor de uithollingswerkzaamheden met houten klossen en dergelijke worden
vastgeslagen ; de klompen wijzen daarbij schuin voorwaarts n a a r
beneden, zodat men ze gemakkelijk met de boren kan bewerken
(Achth. Mei. Clin. Heink. Lee. Wanr.) ; ook: blok, bank, boorbank,
boorblok, knijp(er), kooi, praam (38).
heulder, т . ; -s: degene die belast is met het eigenlijke heulen of boren
en de andere bewerkingen die de klompen op de heulbank onder
gaan (Achth. Mei. Clin. Heink.) ; ook : boorder, uitmaker (47).
heuldoppen, de : (Lee. Best Box. Mich. Sch. Nue.) ; zie boordoppen (47).
heuldotten, d e ; (Clin. Heink.); zie boordoppen (47).
heulen, heulde, heeft geheuld :
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1. hieronder verstaat men : het verrichten van de eigenlijke uithollingswerkzaamheden aan de heulbank, d.w.z. het uitdoppen met de
dopbeitel en het boren met de efFers of boren (Doet. Aal. Heng.
Lee. Mei. Clin. Heink.); ook: uitmaken, uitheulen (47).
2. in Oene verstaat men eronder het werken met het heulmes (59).
h e u l h a m e r , m.; -s: (Heink. Best Mich. Sch. St.O. Nue); zie bankhamer (50).
henlkooi, v. ; -en :
1. benaming voor twee tegenover elkaar geplaatste heulbanken met
de ruimte daartussen (Mei. Clin. Heink. Lee.); ook: boorbank,
boorhok, dophok, doppenkas, krullenbak (38).
2. benaming voor de heulbank (Wanr.); ook: kooi (48).
h e u l m e s , het; -sen: andere benaming voor bodemmes; verschillende
maten in de heulmessen zijn van groot tot klein: mansheulmes,
vrouwenheulmes, drielingsheulmes, klein heulmes (Achtk. Apel.
Oene); zie bodemmes (51, 59).
hevel, m. ; -s:
1. benaming voor de zware stok, waarmee men de kantelhaak hanteert (Achth. Oene Lee. Ent.) ; ook: handboom, hefboom, spaak (30).
2. stok of paal, die men gebruikt als hefboom om bomen te verrollen
(Aal. Woer. Nijk. Ent.) (29).
hiel, m.; -en: (Clin. Heink.) ; zie hak; in Steen, en Dus. benaamt men
met dit woord alleen de binnen-hak, terwijl men voor de buitenzijde
het woord hak bezigt (42, 54).
hiel, de - indraaien, draaide de - in, heeft de - ingedraaid : (Steen.) ;
zie achterindraaien (54).
hiel, de - rondzetten, zette de - rond, heeft de - rondgezet : (Heink.) ;
zie achterindraaien (54).
hielboor, v. ; -boren : effer of boor, gebruikt voor het inboren van de
hak (Dus.) (56).
bieledraaier, de; -s: (Heink.); zie hakkeboor (54).
hielhaak, m.; -haken: (Lee. Dus.); zie achteruitdraaier (53, 56).
hielmannetje, het; -s: (Doet.); zie binnenspie (48).
h i e l m e s , het; -sen: (Clin. Steen. Woer. Aal.); zie varshaak (53, 54,
55, 58).
hiep, v.; -en: (St.O.); zie bijl 1 (28).
hilt, het (?); -en: benaming voor het handvatsel van het paalmes en
het fijnmes (Made) (45).
hoek, m. ; -en : „de hoeken eraf slaan" ; de voor- en achterhoeken van
een gericht stuk met de bijl eraf/ eraan hakken; dit is een onderdeel
van het verbijlen (Aal. Heng.) (41, 42).
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hok, het; -ken: (Doet.); zie klompenhok (38).
Hollander, de; -s:
1. benaming voor een zeker soort bloeiende populier, die uitstekend
klompenhout levert (Oene) (24).
2. benaming voor klompen van een bepaald model, dat veel wordt
gevraagd door afnemers in Noord- en Zuidholland; waarschijnlijk
hetzelfde als Leiderdorpers (Hoog.) (81).
holletje, het; -s: (Clin.); zie koppelgaatje (69).
holtslag, het; -en: (Hoog.); zie kloo&amer (35).
hoog, bn. : hoge klompen: klompen met hoge en lange kap, die zonder
leren riem boven de bek gedragen worden; ook: boppestklompen,
kapklompen (79).
H o o m s e ruit, m.; - -en: benaming voor klompen van een bepaald
model; op de kap is met de rits een ruitjespatroon aangebracht
(Apel. Lee.) (67).
houthakker, m. ; -s : (Oene Aal. Achtk. Ent. Heng.) ; zie bomenrooier
(27).
h o u t s p a a n , het; geen meerv.: neutrale benaming voor houtafval van
verschillende herkomst (Doet.) (27).
h o u t w o r m , d e ; -en: larf van de houtkever, die het hout aantast en
er wormgaatjes in doet ontstaan (Oene Achtk.); ook: worm (25).
houweel, het; houwelen: langstelige bijl, waarvan het metalen deel
aan de achterzijde is voorzien van een smal schopje (Woer.) (28).
h o u w e n , hieuw, heeft gehouwen:
1. neutraal werkwoord ter aanduiding van verschillende werkzaamheden met grote en kleine bijl (Doet. Heng. Ent. Oene Wanr.) (42).
2. (Ent. Wanr.); zie hakken 1 (28).
3. zie vorm.
h o u w k l o s , m.; -sen: (Wanr.); zie hakblok (43).
houwpaal, m.; -palen: (Doet. Heng. Ent.); zie hakblok (43).
h o u w s p a a n , m.; -spanen: (Ent.); zie hakspaan (44).
huif, v.; huiven: (Wanr.); zie kap (43).
„hüsken", het; -s: (Ent.); zie ring 2 (76).
I
iep, de; -en: (Hoog.); zie olm (22).
„ikse", de; -n: (Heng.); zie bijl 1 (28).
i n b o r e n : zie hak.
indraaien: zie bek, hiel.
i n k l a m p , m.; -en: (Lee. Heng.); zie klamp 1 (42).
inkorten, kortte in, heeft ingekort :
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1. korter maken b.v. een te licht stuk (Achtk.); ook: opkorten (36).
2. ( M a d e ) ; zie uitsnoeien (28).
insnijden: zie bek.
inspannen, spande in, heeft ingespannen: (Clin. Steen.) ; zie inzetten
1 (48).
instap, m.; geen meerv.: (Clin. Heink. Achtk.); zie bek (43, 51).
intekenen, tekende in, heeft ingetekend: (Heink. Steen.) ; zie afschrij
ven (32).
inzetten, zette in, heeft ingezet :
1. de klompen met behulp van klossen e.d. in de heulbank vastzetten
ter uitholling (Mei. Heink. Lee. Wanr. Made Dus.) ; ook: inspannen,
in de bank slaan, in het blok slaan (48).
2. zie hak.

J
j a a r g e w a s s e n , d e : (Wanr.); zie jaarring (25).
jaarkring, m. ; -en: (Ent.); zie jaarring (25).
jaarring, m. ; -en : inwendige tekening of structuur van hout, zoals
die zichtbaar wordt bij horizontaal doorzagen van een boomstam;
vgl. draad (Achth. Achtk. Hoog. Lee. Nijk.); ook: groeiringen,
groeijaren, jaarkringen, jaartallen,jaargewassen, ringen, wassen (25).
jaartal, het; -len: (Oene M a d e ) ; zie jaarring (25).
К
K a m p e r k l o m p , d e ; -en: benaming voor klompen van een bepaald
model (Oene) (81).
kant, de - afdraaien, draaide de - af, heeft de - afgedraaid :(Woer.);
zie opdraaien (65).
kant, de kanten lostrekken, trok de - los, heeft de - losgetrokken: de
na het boren ronde klompholte met het bodemmes langs de bodem
enigszins hoekig snijden (Apel.) (59).
kantelhaak, m.; -haken: instrument om zware boomstammen mee
te verrollen; het is een gebogen stuk ijzer, voorzien van een zware
weerhaak; aan de andere zijde is een ketting bevestigd, die eindigt
met een ring, waardoor men een stok steekt; het doorgestoken einde
van deze stok legt men op de boom, het andere beweegt men omhoog,
zodat de weerhaak de boom grijpt en verrok (Doet. Oene Mich.) ;
ook: haak, hannes, kanthaak, trekhaak, wentelhaak (29).
kanthaak, m.; -haken: (Achtk. Hoog. Ent. Woer. Nijk. Lee. Aal.
Heng. Made Liem.) ; zie kantelhaak (30).
k a n t k l o t s , d e ; -en: (Nijk.); zie klos 2 (49).
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кар, m. ; -pen : benaming voor het deel van de klomp, dat zich boven
de voorvoet bevindt (Achth. Clin. Heink. Steen. Oene Ent. Nijk.
Woer. Lee. Made Dus. Best Box. Mich. St.O.); ook: huif, roef,
schulp (43, 58, 59).
kap, de - opsnijden, sneed de - op, heeft de - opgesneden: een bewer
king, die men verricht terwijl de klompen in de heulbank staan:
met het bodemmes of de opsnijder de kap van de klomp van binnen
rond en glad snijden (Aal.) ; ook : de kap opzetten, rondsnijden (58).
kap, de - opzetten, zette de - op, heeft de - opgezet: (Doet. ApeL);
zie kap, de - opsnijden (58, 59).
kap, de - uitdisselen, disselde de - uit, heeft de - uitgedisseld: met de
dissel een geringe verlaging aanbrengen boven op de kap tussen bek
en neus (Woer.) (43).
kapbank, v.; -en: (Aal.); zie krampaard (45).
kapblok, m . ; -ken: (Achtk. Clin. Heink. Steen.); zie hakblok (43).
kapbijl, de; -en: (Heng.); zie bijl 2 (41).
k a p k l o m p , m.; -en:
1. (Clin. Achtk.); zie hoog, hoge klompen (79).
2. lage klomp met leren kap i.p.v. riem (Made Dus. Steen.) (80).
kapkooi, v. ; -en : het deel van de klompenmakerswerkplaats, waar de
kappers werkzaam zijn (Clin.) (39).
k a p m a a t , m.; -maten: (Liem.); zie zaagmaat 1 (32).
k a p m e s , het; -sen:
1. smal stukje staal, waarmee men de sneden voor het leergat in de
klomp aanbrengt ; het kapmes wordt met een hamer gedreven (Achtk.)
(65).
2. (Aal.); zie paalmes (44).
kappaal, m.; -palen: (Aal.); zie krampaard (45).
kappelingen, d e : houtafval, ontstaan bij het verbijlen en verdisselen
(Clin. Heink.) (44).
kappen, kapte, heeft gekapt :
1. werken met bijl en dissel (Clin. Heink. Steen. Made Dus. Mei.
Hoog. Achtk.); ook: hakken, houwen (41, 42, 43).
2. werken met het paalmes (Aal.) (45).
3. (Achtk. Hoog.); zie hakken 1 (28).
kapper, m. ; -s :
1. (Lee. Heng. Mei.); zie bomenrooier (27).
2. degene die belast is met het kloven, verbijlen en afpalen (Clin.
Mei. Aal. Heink.); ook: hakker (44).
kappost, m.; -en: (Mei.); zie hakblok (43).
kapsel, het; geen meerv.: (Steen.); zie hakspaan (44).
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k a p s p a a n , т . ; -spanen: hetzelfde als hakspaan (Achtk.); in Aal.
tevens benaming voor het afval van het afpalen (44, 46).
kapspaander, т . ; -s: (Mei.); zie hakspaan (44).
kartel, т . ; -s: benaming voor klompen van een bepaald model: op
de kap is een kartelachtige versiering uitgesneden (Doet. Lee.) (82).
„kasjoe", m. ; geen meerv. : verbastering van het woord caoutchouc,
een preparaat, dat men gebruikt om klompen in te kleuren (Achtk.
Lee. Ent.) (69).
keep, d e ; kepen: (Oene); zie klamp 1 (42).
keerspie, v.; -ën: (Best Mich. Sch. M a d e ) ; zie binnenspie (49).
keigat, het; -en: (Ent.); zie klamp 1 (42).
k e p e r s p r o n g , т . ; -en: (Made); zie droogbarst (33).
kerfzaag, d e ; -zagen: (Hoog.); zie aikortzaag (31).
kettingzaag, v.; -zagen: draagbare zaagmachine met een zaag in
kettingvorm, die gedreven wordt door een electro- of benzinemotor
(85).
kiel, d e ; -en:
1. (Achtk.) ; zie klos 2 (50).
2. (Hoog.); zie klooibeitel (35).
3. blok, dat gebruikt wordt bij het inzetten van de klompen; het
fungeert tegelijkertijd als tussenklamp en als sleutel (Hoog.); ook:
„pegge" (49).
kieltje, het; -s: klein wigvormig houtblokje, dat bij het inzetten van
de klompen geplaatst wordt tussen de rand van de heulbank en de
eerst ingezette klomp; het verzekert voor deze eerste klomp een
rechte stand (Doet.) (48).
kiep, т . ; -en: (Mich. Liem. Made Dus.); zie klamp 1 (42).
kip, т . ; -pen: (Best Box. Sch. St.O. Nue.); zie klamp 1 (42).
k l a a r m a k e n , maakte -, heeft -gemaakt:
1. (Lee.); zie schoonmaken (56).
2. zie hak, de - klaarmaken.
k l a a r m a k e r , de; -s: een haak die gebruikt wordt om de randjes van
de klompopening afte snijden (Woer.) (64).
klaarsnijden, sneed -, heeft -gesneden: (Lee.) ; zie schoonmaken (56).
klaarsnijder, de; -s: (Woer.); zie snijder (62).
k l a m , т . ; -men: (Nijk. Wanr.); zie klamp 1 (42).
k l a m p , т . ; -en:
1. inkeping onder in de klomp tussen zool en hak (Clin. Heink.
Doet. Aal.); ook: hakgat, hakkegat, keep, keigat, kiep, kip, klam,
klik, inklamp (42).
2. (Aal.) ; zie klos 2 (49).
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klater, d e ; -s: een zeker soort populier: esp of ratelpopulier (Populus
tremula) (Oene) (24).
Ыеіп halfje, h e t ; -e -s: (Woer. M a d e ) ; zie dopje (72).
k l e i n h e u l m e s , het; -e -sen: kleinste maat in de heulmessen (Oene)
(52).
k l e i n hout, het ; geen meerv. : benaming voor houtafval van verschil
lende herkomst (Clin.) (44).
kleuren, kleurde, heeft gekleurd: (Ent. Sch. St.O. Nue.); zie soppen
(69).
kliefbeitel, m.; -s: (Made); zie kloofbeitel (35).
kliefblok, m.; -ken: (Clin. Heink. Steen. M a d e ) ; zie kloofblok (36).
kliefling, m. ; -en : een smalle spaander welke bij het kloven van een
driekantig stuk wordt afgeslagen; het is de punt tegenover de als
onderkant gekozen zijde (Clin.); ook: telhouter (35).
k l i e f m e s , het; -sen: een zwaar, geheel ijzeren mes, dat in vorm over
eenkomt met een kapmes; het wordt gebruikt bij het kloven (Clin.
Heink. Steen.) (35).
klieven, kliefde, heeft gekliefd: (Clin. Heink. Steen. Made Dus.); zie
kloven (33).
klik, d e ; -ken:
1. (Woer.); zie klamp 1 (43).
2. v. (Steen.); zie mallejan (29).
klikken, d e : houtafval, dat ontstaat bij het aanbrengen van bek en
klamp met bijl en dissel (Made) (44).
klikken, klikte, heeft geklikt: een boom klikken: boven de grond af
hakken (Aal.) (28).
k l o m p , m. ; -en :
1. een de gehele voet omhullend schoeisel, dat hoofdzakelijk door
uitholling vervaardigd is uit één stuk hout (Passim).
2. (Hoog.); zie stuk (33).
k l o m p e n , klompte, heeft geklompt: klompenmaker zijn of klompen
vervaardigen (Aal. St.O.) (24).
k l o m p e n b e u r s , v.; -beurzen: een in verschillende plaatsen jaarlijks
georganiseerd treffen tussen klompenmakers, klompengrossiers en
leveranciers van machinerieën en gereedschappen; er worden verschillende prijzen uitgeloofd voor diverse soorten klompen (60).
klompenboortje, het; -s: (Oene); zie els (69).
klompenfabriek, v.; -en: geheel machinaal geïnstalleerde klompenmakerij of het gebouw, waarin deze wordt gehuisvest (84).
k l o m p e n b o e k , de ; -en : benaming voor het deel van de woning, waar
de klompenmakerij wordt beoefend (Oene) (38).
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klompenhok, het; -ken: benaming voor een eenvoudige klompenmakerswerkplaats (Doet.); ook: hok (38).
k l o m p e n h o u t , het; geen meerv.: algemene aanduiding voor verschillende soorten hout, die geschikt zijn voor de klompenfabricage (22).
k l o m p e n m a k e r , m. ; -s : eigenaar van of arbeider in een klompenmakerij (22).
k l o m p e n m a k e r i j , v. ; -en : bedrijf of gebouw, waar klompen worden
gemaakt, machinaal of in handwerk; ook het klompen maken (31).
k l o m p e n s c h u u r , v. ; -schuren : benaming voor een eenvoudige klompenmakerswerkplaats (Oene Made); ook: klompschuur (38).
k l o m p g e t u i g , het; geen meerv.: verzamelnaam voor de klompenmakerswerktuigen (Mich.) (39).
k l o m p h u i s , het; -huizen: klompenmakerswerkplaats (Best Box. Nue.)
(38).
k l o m p k a m e r , v. ; -s : kamer of vertrek van het woonhuis, waar de
klompenmakerij wordt beoefend (Aal. Ent.) (38).
k l o m p s c h u u r , de; -schuren: (Heng.); zie klompenschuur (38).
kloofbeitel, m. ; -s: wigvormig ijzeren voorwerp, dat het breedst is
bij de enigszins gebogen snede ; het wordt bij het kloven met de hand
op de bollen geplaatst en met de kloofhamer daarin gedreven (Aal.
Heng. Oene Lee. Mei. Dus.); ook: kielen, kliefbeitels, beitels (35).
kloofblok, m. of o. ; -ken : benaming voor het zware houten blok,
meestal een in de grond gegraven broek, waarop de bollen geplaatst
worden bij het kloven (Achtk. Oene Woer. Nijk. Lee. Heng. Dus.) ;
ook: kliefblok, kloofpaal, kloofplak, kloofpost (36).
kloofbijl, v.m.; -en: bijl, gebruikt bij het kloven (Hoog. Ent.) (36).
kloofhamer, m. ; -s : zware houten hamer, met lange steel, waarmee
het kliefmes, de kloofbijl of de kloofbeitels in de bollen worden gedreven (Achth. Oene Lee. Mei.); ook: „bökker", holtslag, paalslager, „slaai(e)", sieg, „tünhamer" (35).
kloofhout, het; geen meerv.: houtafval, ontstaan bij het kloven (Aal.
Woer. Ent.); ook: telhout (35).
kloofpaal, m.; -palen: (Doet. Aal.); zie kloofblok (36).
kloofplak, m.; -ken: (Ent.); zie kloofblok (36).
kloofpost, m.; -en: (Mei.); zie kloofblok (36).
kloofijzer, het; -s: vierkante ijzeren plaat met een scherpe kant, gebruikt als kloofbeitel (Achtk.) (36).
k l o s , m.; -sen:
1. houten blokken, gebruikt om de door zetklos(sen) en klompen
opengelaten ruimte in de heulbank op te vullen (Mei. Apel. Lee.) ;
ook: spanhouten (49).
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2. benaming voor alle houten blokken, die bij het inzetten gebruikt
worden, met uitzondering van binnenspie en sleutel (Doet. Woer.
Wanr. Apel. Made Dus. Heng.) ; ook: kantklotsen, kielen, klampen,
sluiters, spanblokken, bijhoutjes, bijplakjes, bijstukken (49).
3. (Hoog.); zie bol (31).
4. (Wanr.); zie broek (29).
kloven, kloofde, heeft gekloofd :
1. op het zaagvlak van een bol zet men cirkelstralen uit, dus lijnen
van de omtrek naar het hart; volgens deze lijnen wordt de bol met
behulp van verschillende werktuigen in een aantal stukken gespleten;
dit noemt men kloven ; vgl. riemen 1 (Achth. Achtk. Mei. Oene Hoog.
Apel. Ent. Woer. Nijk. Lee. W a n r . ) ; ook: klieven (33).
2. (Aal.); zie uitzagen (86).
klijp, v. ; -en: (Clin. Heink.) ; zie riem 1 ; „een klijp zetten in een schijf
hout" is hetzelfde a b riemen 1 (34, 35).
knavel, m. ; -s : benaming voor de beide houten handvatten van een
aikortzaag (Liem. Box. Made Sch. Steen.) ; ook: navels, stekken (32).
knip, de; -pen: (Achtk.); zie droogbarst (33).
knisterig, bn.: (Ent.); zie hanepotig (26).
knoest, m. ; -en : (Woer. Mich.) ; zie kwast (24).
knook, m.; knoken: (Liem. Best Box. Sch. Nue.); zie kwast (24).
knoop, m.; knopen:
1. cirkelvormige insnijding, op het klompoppervlak aangebracht met
de knopedraaier (Achtk. Achth. Hoog. Lee. Made Mei. Steen. Nijk.
Ent.) (67).
2. met de knopen bedoelt men wel het meest wijde deel van de
klompholte (Aal.) (89).
knoop, knopen aanzetten, zette - aan, heeft - aangezet: met de knopedraaier op het klompoppervlak cirkelvormige insnijdingen of knopen
aanbrengen (Made) ook: knopen draaien, knopen opzetten, knopen
zetten (68).
knoop, knopen draaien, draaide - ; heeft - gedraaid : (Doet. Mei. Made
Dus. Steen.); zie knoop, knopen aanzetten (68).
knoop, knopen opzetten, zette - op, heeft - opgezet: (Achtk. Hoog.
Nijk.); zie knoop, knopen aanzetten (68).
knoop, knopen zetten, zette -, heeft - gezet: (Aal. Heng. Ent. Lee.);
zie knoop, knopen aanzetten (68).
knoopje, het; -s: benaming voor klompen van een bepaald model;
op de kap zijn knopen gesneden (Hoog. Doet. Lee.); ook: knoopjesklompen (67).
k n o o p j e s k l o m p , m.; -en: (Hoog. Doet. Lee.); zie knoopje (67).
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knopedraaier, m.; -s: een versieringsinstrument, bestaande uit een
peervormig handvat met daaraan een scherp metalen ringetje,
waarmee men drukkend en draaiend ronde figuurtjes op de klomp
snijdt (Doet. Heink. Best Sch. St.O. Nue. Made); ook: knopedrukker, knoppesteker, knopezetter (66).
knopedrukker, т . ; -s: (Heng. Best); zie knopedraaier (68).
knopezetter, т . ; -s: (Aal. Heng. Nijk. Lee. Oene Ent.); zie knope
draaier (67).
knopmes, het; -sen: met het knopmes, vervaardigd uit een oud
schoenmakersmes, omsnijdt men een op de klomp gedrukte knoop
zodanig, dat de knoop hoger komt liggen dan zijn omgeving (Clin.)
(67).
knoppesteker, т . ; -s: (Clin.); zie knopedraaier (68).
knuffel, т . ; -s: zwaar houtafval, ontstaan bij het kloven (Lee.); ook:
knuffelingen (35).
knuffeling, т . ; -en: (Lee.); zie knuffel (35).
knijp, de ; -en : (Hoog.) ; zie heulbank (47).
knijper, de; -s: (Hoog.); zie heulbank (47).
kondoezen, de; enkelv. niet genoteerd: benaming voor klompen van
een bepaald, in Drente wel gedragen model (Oene) (82),
kont, v.; -en: (Doet. Aal. Oene Nijk. Hoog. Lee. Best Nue.) ; zie broek
(29).
konteind, het; -en: (Liem. Achtk.); zie broek (29).
kooi, v.; -en: „in de kooi zetten", d.w.z. de klompen in de heulbank
zetten (Wanr.); zie heulkooi 2 (48).
kop, т . ; -pen: (Clin. Oene); zie top (29).
kopeinde, het; -n: (Hoog.); zie top (29).
kopen op stam, kocht - -, heeft - - gekocht : een boom kopen terwijl
hij nog te velde staat (Clin. Heink. Oene Aal. Heng. Nijk. Ent.
Hoog. Achtk.) (24).
kopieerguts, v.; -en: cilindervormig mes, dat gemonteerd is op een
draaiend onderdeel van de kopieermachine ; ook : kopieermes, beker,
potmes (86).
kopieermachine, v. ; -s : machine, waarop de bezaagde stukken naar
een mal van buiten worden afgedraaid (86).
kopieermal, v.; -len: zie mal (86).
kopieermes, het; -sen: zie kopieerguts (86).
kopiëren, kopieerde, heeft gekopieerd: de bezaagde stukken met de
kopieermachine bewerken (86).
koppelboor, v. ; -boren : handboor met krukas-principe, gebruikt voor
het aanbrengen van de koppelgaatjes (Achth. Lee. Box. Mich.
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Sch. St.O. Nue. Made Dus.); ook: boor, booromslag, handboor,
omslagboor (69).
koppelen, koppelde, heeft gekoppeld : (Liem. Box. Mich. Nue. Steen.) ;
zie aanbinden (70).
koppelgaatje, het; -s: gaatjes, door de binnenkant van de klompen
geboord; hierdoor wordt een touwtje geregen, dat de klompen in
paren bij elkaar bindt (Aal. Heng. Lee. Mei. Made Dus. Steen.);
ook: boorgaatjes, gaatjes, holletjes (69).
koppelmes, het; -sen: mes met een kort lemmet, dat voorzien is van
een kort gaffelvormig puntje, met behulp waarvan de klompen gekoppeld worden (Doet. Heng. Lee. Mei. Made Dus. Steen. Clin.
Heink.); ook: bindmes (70).
koppelwis, v.; -sen: (Mei. Steen.); zie ristband (76).
kopstuk, het; -ken: (Achtk.); zie top (29).
korten, kortte, heeft gekort:
1. (Liem. Dus.); zie uitsnoeien (28).
2. (Mei. Woer. Nijk. Lee. Clin.); zie doorkorten (28).
3. (Box. Steen.); zie afkorten 1 (31).
kortijzer, het; -s: (Wanr.); zie afkortzaag 1 (31).
kortzaag, v.; -zagen: (Heng. Box. St.O. Made); zie afkortzaag 1
(31).
kortzagen, zaagde kort, heeft kortgezaagd: (Best) ; zie afkorten 1 (32).
kraaiepoot, de; -poten: (Woer.); zie hartscheur (26).
krabben: zie teen, de tenen krabben.
krammeling, m.; -en: (Clin. Heink.); zie afpaalspaan (46).
krammen, kramde, heeft gekramd: (Clin. Heink.); zie afkrammen
(45).
krammes, het; -sen: (Clin. Heink. Steen. Best); zie paalmes (44).
krampaard, het; -en: blok of bank op heuphoogte, waarop de klompen worden afgepaald of gekramd (Clin. Heink.); ook: besnijblok,
kapbank, kappaal (45).
kreupel, m.; -s: (Lee. Heng. Box. Liem. Mich. Sch. St.O. Nue.); zie
bok (32).
kreupelpin, v. ; -nen : pin die gestoken wordt in één van de gaten van
de kreupel om de daarop liggende boom tegen te houden (Mich.
Lee.); ook: pen, pin, stek (32).
kreutel, m.; -s: (Best); zie bok (32).
kringerig, bn.: (Ent.); zie ringlos (25).
kruis, het ; -en : benaming voor een kruisvormige inkeping op de maat
(Heink. Woer. Lee. Mei. Dus.) (75).
kruisklover, de ; -s : benaming voor een bol, waaruit twee paar klom120

pen kunnen worden vervaardigd; hij wordt kruisgewijs gekloofd
(Hoog.) (32).
kruk, v. ; -ken :
1. (Heng. Ent.); zie boorkruk (50).
2. benaming voor de beide (Mich.) of het ene (Best) dwarsgeplaatste
handvat (ten) van het schrapmes (65).
krul, v. ; -len :
1. (Achth.); zie varshaak (53, 58, 59).
2. plurale t a n t u m ; neutrale benaming voor houtafval van verschil
lende herkomst (Lee.) (47).
krullenbak, d e ; -ken: (Hoog.); zie heulkooi 1 (38).
kubiekemeterboek, het; -en: boekje waarin de inhoud van bomen
wordt opgegeven bij een bepaalde omvang op borsthoogte en lengte
(Heink.) (26).
k w a s t , m . ; -en: harde, soms donkere plek in het hout op de plaats
waar een tak is afgezaagd (Clin. Heink. Steen. Made Dus. Mei.
Aal. Ent.); ook: knoest, knook, noest, oest (24).
L
laag, bn. : lage klompen, d.w.z. klompen met korte en lage kap, die
met een leren riem boven de bek gedragen worden (Achth. Hoog.
Ent. Apel. Nijk. Lee. Mei. Wanr. Steen.); ook: leerkeklompen,
platte klompen, riemklompen, riempjeklompen, ricmpjesklompen,
trippen, tripklompen (79).
l a a r s k l o m p , m. ; -en : benaming voor klompen van een bepaald mo
del; ze zijn zeer ruw en zwaar en hebben een grote leren schacht
(Lee.) (82).
l a n g b o o m , m . ; -bomen: (Aal.); zie langwagen (29).
langwagen, d e ; -s: onderdeel van een stelwagen nl. de verlengbare
verbinding tussen de twee assen (Heng.); ook: langboom, stelt (29).
leergat, het; -en: gaten, a a n weerszijden door de zijkanten van een
lage klomp gesneden om daardoor de leren riem te bevestigen
(Achtk.) (65).
l e e r g a t s t e k e r s m e s j e , h e t ; -s: kort, breed en puntig mes, waarmee
men het hout tussen de twee ingekapte sneden van het leergat uit
steekt (Achtk.) (65).
l e e r k e k l o m p , d e ; -en: (Achtk.); zie laag, lage klomp (65, 79).
l e g g e n : zie bodem.
Leiderdorper, m . ; -s: benaming voor klompen van een bepaald
model; het zijn hoge klompen met een zeer hoge kap en een spitse
neus; van voren onderscheidt men een duidelijke Δ-vorm, terwijl
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ze volgens inlichtingen uitWoer. een teruggezette neus hebben; vgl.
Hollander (Mei. Doet. Heng. Woer. Lee.) (80).
lengte, op - boren, boorde op -, heeft op - geboord: (Achtk. Hoog.
Oene Ent. Apel. Woer. Aal. Heng. Heink. Nijk.); zie vóórboren
(53, 55, 57, 59).
lengteboor, de; -boren: (Ent.); zie vóórboor (57).
lepel, m.; -s: (St.O.); zie boordop 2 (50).
licht, bn. : te licht noemt men een stuk, wanneer het te smal is in verhouding tot zijn lengte (Achtk. Aal. Heng. Lee. Liem.) ; ook: schraal
. (40)·
l i e m t , de; -en: (Heink.) ; zie groef (37).
lintmaat, m. v. ; -maten : (Liem. Best) ; zie centimeter 1 (26).
lintzaag, v.; -zagen: grote zaagmachine met een lintvormige zaag,
waarmee de stukken uitgezaagd en bezaagd worden (86).
l o s , b n . : „los hout" (Doet. Aal. Oene Lee. Woer. Nijk. Wanr. Box.);
„losse ring" (Hoog. Oene Lee. Made Dus. Best Nue.) ; „de boom is
los" (Woer.) ; zie ringlos (25).
losliggend, bn.: (Ent.); zie ringlos (25).
losringerig, bn.: (Achtk.); zie ringlos (25).
l o s t r e k k e n : zie kant.
l u c h t m a k e n , maakte -; heeft -gemaakt: de klompen bij het heulen
ruimer maken vóór in de teen (Best Nue. St.O.); ook: luchtzetten
(56).
luchtzetten, zette -, heeft -gezet: (Clin.); zie luchtmaken (54).
lijkbank, de; -en: (Doet. Heng.); zie gaaibank (44).
M
m a a t , m. v.; maten:
1. afmeting; klompen boren van een bepaalde maat (71).
2. houten meetinstrument, meestal verdeeld in duimen of steken,
soms ook in centimeters; de maat wordt gebruikt bij het opleggen
van de boom en tijdens het boren; op sommige plaatsen zijn daarvoor afzonderlijke maatstokken in gebruik (Clin. Heink. Steen. Made
Mei. Wanr. Dus. Lee. Aal. Nijk. Hoog. Oene Ent.) (53, 71).
m a a t , op - boren, boorde op -, heeft op - geboord: (Heink. Apel.);
zie vóórboren (53, 57).
m a a t b o o m , de; -bomen: boom met een omtrek op borsthoogte van
één meter of meer (Woer.) (24).
m a d e s t e e k , m.; -steken: (Clin.); zie wormgat (25).
m a l , v. ; -len : er zijn twee soorten mallen, nl. de kopieermal, een niet
uitgehold blok hout met een klompvorm, waarnaar de kopieermachi122

ne de stukken van buiten afdraait, en de boormal, een blok hout met
een klompholte of een holle klomp, waarnaar de boormachine de
klompen uitholt; ook: model (86, 88).
mallejan, m.; -s: benaming voor een kar op twee grote wielen, bij
uitstek geschikt voor het vervoer van bomen; boven de twee halve
assen is een brug gebouwd, waaraan een dissel is bevestigd, die als
hefboom fungeert (Achtk. Oene Lee. Woer. Aal. Ent. Mei. Made
Dus. Wanr. Steen. Clin.); ook: klik, urs (29).
m a n l u i s b o o r , de; -boren: (Achtk.); zie mansboor (51).
m a n s , bn. : gezegd van mansklompen : „deze klomp is een mans",
„dat zijn mans" (72).
m a n s b o o r , v.; -boren: de grootste maat in de effers of boren; ook:
manluisboor, manseifer (51, 55).
manseffer, m.; -s: (Mei. Wanr. Lee.); zie mansboor (51).
m a n s h a a k , m. ; -haken : grootste maat in de haken (Best) (52).
m a n s h e u l m e s , het; -sen: grootste maat in de heulmessen (Oene) (52).
m a n s k l o m p , m.; -en: benaming voor klompen van de grootste maat;
de binnenlengte bedraagt 27-30 cm; ook: mansmaten (72).
m a n s m a a t , v.; -maten: (Steen.); zie mansklomp (72).
m a n s s t e e k , m.; -steken: benaming voor de steek op de maat, welke
overeenkomt met de kleinste maat mansklompen (Mei. Made Dus.
Steen.) (74).
m a t e r i a a l , het; geen meerv. : verzamelnaam voor de klompenmakerswerktuigen (Clin.) (39).
meetlint, het; -en: (Heink.); zie centimeter 1 (26).
m e i p e p p e l , m. ; -s : benaming voor een zeker soort populier (Aal.) (24).
Meppeler, de; -s: benaming voor klompen van een bepaald model
(Apel.) (81).
messestrijker, de; -s: latje waarmee men de messen aanzet (Heink.)
(61).
m e t e n , mat, heeft gemeten: met de maat de diepte van de klompen
controleren; zie ook: borst, voor de - meten (53).
middelblok, het; -ken: (Heng.); zie middenstuk (29).
middeleind, het; -en: (Nijk. Lee. Made Dus. Mei. Steen.); zie middenstuk (29).
m i d d e l s t u k , het; -ken: (Aal.); zie middenstuk (29).
m i d d e n e i n d , het; -en: (Ent.); zie middenstuk (29).
m i d d e n s t u k , het; -ken: van een doorgekorte boom noemt men het
onderste deel stam, het bovenste top en de overige middenstuk
(Achtk. Hoog. Oene Doet.) ; ook : middelblok, middeleind, middelstuk, middeneind, stukhout (29).
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m i e t e n g , bn.: gezegd van klompenhout, dat niet mals maar taai is;
het gevolg ervan is, dat het hout lastig te verwerken is, ook al omdat
het vaak vol hartscheuren zit (Doet.); ook: wreed (23).
mieterigheid, de; geen meerv.: het mieterig zijn (Doet.) (26).
m i s k l o v e , de; -n: (Oene); zie misslag (36).
m i s s l a g , het; -en: deel van een bol, dat wegens een gebrek, b.v. een
kwast, bij het kloven tussen twee volwaardige stukken wegvalt
(Aal.); ook: misklove (36).
m o d e l , het; -len: (Aal. Heng.); zie mal (86).
m o d e l , het - eraan hakken, hakte het - eraan, heeft het - eraan gehakt:
(Woer.); zie richten 2 (40).
m o d e l , het - eraan maken, maakte het - eraan, heeft het - eraan gemaakt: (Woer. Heng.); zie afkrammen (45).
modelsnijden, sneed model, heeft modelgesneden: (Hoog.); zie afkrammen (45).
molenachtig, bn. : gezegd van een boom of bol, die a.h.w. om zijn
lengteas gedraaid is, zodat de draad enigszins spiraalsgewijs rond
het hart loopt (Liem.); ook: molenwiekig, winds (25).
molenachtigheid, v. ; geen meerv. : het molenachtig zijn (Liem.) (25).
m o l e n w i e k i g , bn.: (Liem.); zie molenachtig (25).
molenwiekigheid, v. ; geen meerv. : het molenwiekig zijn (Liem.) (25).
m o o t , m.; moten: (Woer. Aal.); zie bol (31).
m o t , de(?); geen meerv.: houtafval, afkomstig van bewerkingen met
kopieer- en boormachine (Lee. Oene) (90).
m u i l , m.; -en: (Lee.); zie bek (43).
m u i l , de - aandraaien, draaide de - aan, heeft de - aangedraaid:
(Lee.); zie bakkes, de - aandraaien (56).
m u i l , de - opdraaien, draaide de - op, heeft de - opgedraaid : (Lee.) ;
zie bakkes, de - aandraaien (56).
M u n s t e r k l o m p , de; -en: benaming voor klompen van een bepaald
model; ze worden meestal gerookt (Heng.) (69, 81).
N
naad, m.; naden: (Oene St.O. Dus.); zie groef (37).
naboren, boorde na, heeft nageboord :
1. werken met de tweede effer of boor (Mei. Made) (55-57).
2. in het machinale bedrijf verstaat men eronder : het nauwkeuriger
en fijner dan in eerste instantie is geschied uithollen van de klompen
op de boormachine; er wordt ofwel een andere mal voor gebruikt
dan bij het vóórboren, ofwel men stelt de machine nauwkeuriger
af; ook: schoonboren (88).
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najagen, joeg na, heeft nagejaagd : „de klompen najagen" d.w.z. de
met de vóórboor aangebrachte holte met een grotere boor wijder
maken (Aal.); ook: opjagen, de bek opslaan (58).
najager, m.; -s: boor waarmee de klompen worden nagejaagd (Aal.)
(58).
nasnijden, sneed na, heeft nagesneden: (Achth.) ; zie fijnsnijden (62).
nasnijder, m. ; -s:
1. (Doet. Aal.); zie snijder (62).
2. (Doet. Aal.); zie fijnmes (63).
navel, m.; -s: (Mich.); zie knavel (32).
nazien m e t g l a s , zag na - -, heeft nagezien - - : (St.O.) ; zie schrappen (66).
n e u s , v.; neuzen: het voorste deel van de klomp; ook: snuit, teen;
vgl. oren (42).
noest, m.; -en: (Hoog. Oene Ent. Nijk. Apel. Achth. Wanr. Mich.
St.O.); zie kwast (24).
nootje, het; -s: (Doet. Heng.); zie dopje (72).
nootjesboor, de; -boren: (Heng.); zie dopjesboor (51).
n u l l e t j e s k l o m p , d e ; -en: benaming voor klompen met een binnenlengte van 23 tot 24 c m ; grote drielingen (Nijk.); ook: vijftiender
(Щ.
Nijkerkerklomp, de; -en: benaming voor klompen van een bepaald
model; het zijn hoge klompen, waarvan de bovenkant van de kap
plat is, terwijl de spitse neus zich een weinig daarboven verheft
(Nijk. Doet.) (81).
O
oest, d e ; -en: (Achtk.); zie kwast (24).
o l m , m.; -en: benaming voor een bepaald soort boom (Ulmus), ook
iep genoemd, waarvan het hout een enkele maal voor de klompenfabricage gebruikt wordt (Clin.) (22).
o m d o e n , deed om, heeft omgedaan : (Box. Mich. Sch.) ; zie hakken 1
(28).
o m h a k k e n , hakte om, heeft omgehakt:
1. (Hoog.); zie hakken 1 (28).
2. (Woer.) ; zie doppen (28).
o m k a p p e n , kapte om, heeft omgekapt: (Best Box. Nue.); zie hakken
1 (28).
o m s l a g b o o r , de ; -boren : (Woer.) ; zie koppelboor (69).
o m s p a n n e n , omspande, heeft omspannen: (Lee.); zie vademen (27).
o m t r e k k e n , omtrok, heeft omtrokken: (Nijk.); zie vademen (27).
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o m v a d e m e n , omvademde, heeft omvademd : (Hoog. Oene) ; zie
vademen (27).
ondereind, het; -en:
1. (Hoog. Ent. Lee. Clin. Best Box. Sch. Liem. Nue. Mich.); zie
stam (29).
2. (Mich. Sch.); zie broek (29).
onderkont, de; -en: (Oene); zie broek (29).
ondermaatje, het; -s: (Nijk.); zie dopje (72).
o n d e r s t a m , m. ; -men :
1. (Achtk. Nijk. Aal. St.O.); zie stam (29).
2. (St.O.); zie broek (29).
onderstul·, het; -ken: (Achtk.); zie broek (29).
opbinden, bond op, heeft opgebonden: (Doet. Lee. Sch. St.O. Made
Dus.); zie aanbinden (70).
opborsen, börste op, heeft opgeborst: (Dus.); zie aanbossen (76).
o p b o s s e n , boste op, heeft opgebost: (Achtk. Oene Nijk. Lee. Box.
St.O. Nue. Clin. Heink.); zie aanbossen (75).
opdoen, deed op, heeft opgedaan: (Clin. Heink.) ; zie aanbossen (76).
opdraaien, draaide op, heeft opgedraaid :
1. de klompen opdraaien: de scherpe kanten van de klompopening
afsnijden (Clin. Heink. Steen. Made Dus. Wanr. Best Mich. Sch.
St.O. Nue. Liem. Lee. Apel.) ; ook: de kant afdraaien, (de klompen)
opsnijden (54, 58, 65).
2. (Nijk.); zie aandraaien 1 (51).
3. zie: bakkes, muil.
opdraaier, m.; -s: (Clin. Heink. Dus. Liem.); zie opsnijder; in Apel.
echter wordt het woord gebruikt voor een uitkanter (64, 65).
open, bn. : „open hout" is een andere benaming voor ringlos hout
(Lee. Best Box. Mich. St.O. Nue. Made Dus. Steen. Liem.); zie
ringlos (25).
opgeboord, bn. : (Hoog.) ; zie vlot geboord (60).
opgehakt, bn. : (Woer.); zie verbijld (44).
ophakken, hakte op, heeft opgehakt: (Woer.); zie behakken (41).
opjagen, joeg op, heeft opgejaagd:
1. (Doet.); zie najagen (58).
2. in Ent. geschiedt het opjagen na het uitslaan; men verstaat eronder: de kap van de klomp van binnen glad en wat hoger maken
met een uitslagboor (58).
opknopen, knoopte op, heeft opgeknoopt: (Oene) ; zie aanbinden (70).
opkorten, kortte op, heeft opgekort: (Hoog. Nijk.) ; zie inkorten 1 (36).
opleggen, legde op, heeft opgelegd: (Oene Lee. Heng. Made Dus.
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Wanr. Mei.); zie afleggen; in Aal. verstaat men onder opleggen
daarenboven wat elders afschrijven wordt genoemd (32, 33).
o p n e m e n : zie water, - opnemen.
opristen, ristte op, heeft opgerist: (Ent. Woer. Mei. Made Steen.);
zie aanbossen (76).
o p s l a a n : zie bek, de - opslaan.
o p s m e t t e n , smette op, heeft opgesmet: (Best Box. Mich. St.O. Nue.) ;
zie afschrijven (32).
opsnoeien, snoeide op, heeft opgesnoeid: (Lee.); zie uitsnoeien (28).
opsnijden, sneed op, heeft opgesneden :
1. (Clin. Heink.); zie opdraaien (54).
2. zie: bakkes, kap.
opsnijder, m. ; -s:
1. een mes van verschillende afmetingen, waarmee de randen van
de klompopening worden bijgesneden en afgewerkt; het snijdende
deel is een smal, bijna plat, aan beide zijden scherp blad, dat aangebracht is in het verlengde van het handvat en daarvan gescheiden
is door geen, door een korte of door een lange schacht (Clin. Heink.
Steen. Made Wanr. Mei. Aal. Lee.); ook: opdraaier (53, 54, 56,
57, 58, 64).
2. (Woer.); zie snijder (62).
o p s n i j m e s , het; -sen: (Woer.); zie paalmes (44).
opteensel, het; -s: de onderkant van de klomp voor zover deze schuin
oploopt naar de neus toe (Heng.) (42).
optekenen, tekende op, heeft opgetekend: (Doet. Lee. Made Dus.);
zie afschrijven (32).
optenen, teende op, heeft opgeteend: de klomp optenen, d.w.z. zodanig met het paalmes bewerken, dat van de onderkant naar de
neus toe een geleidelijk welvende overgang ontstaat, waardoor de
klomp bij het lopen gemakkelijk „overgaat" (Aal.) (45).
optrekken, trok op, heeft opgetrokken: (Dus.); zie doorslaan (23).
opzetten, zette op, heeft opgezet :
1. de stukken opzetten: bepalen welke kloofkant van het stuk men
als onderkant van de klomp zal kiezen en die kant glad hakken (Aal.)
(39).
2. zie bakkes, de - opzetten; kap, de - opzetten; knoop, knopen opzetten.
oren, de : de schuine vlakken, die voor aan de klomp zitten, wanneer
deze verbijld en verdisseld is; men spreekt van „neus en oren eraan
slaan" en bedoelt daarmee een onderdeel van het verbijlen en verdisselen; bij het afpalen verdwijnen de oren en worden in een later
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Stadium dan ook niet meer genoemd; vgl. poten; (Mei. Made Dus.
Clin. Heink. Lee.) (42).
Onwerkerker, m. ; -s: benaming voor klompen van een bepaald
model; de neus is spits en ligt wat hoger dan de kap (Doet. Woer.
Best Lee.) (81).
oven, m.; -s: primitieve stookplaats, met zoden afgezet en met een
rooster bedekt, waarop de klompen worden gerookt (Clin.) (68).
overgaan, ging over, is overgegaan: werkwoord ter aanduiding van
de opgaande beweging van de klomp tijdens het lopen, even voordat
de voet van de grond wordt gelicht ; als de klomp niet voldoende is
opgeteend, gaat hij niet over, hij sloft (Doet.); ook: overhalen (45).
overhalen, haalde over, heeft overgehaald: (Aal.) ; zie overgaan (45).
o v e r h o u t s m a a t , de; geen meerv.: de lengte van een klomp, buitenwerks gemeten: „de overhoutsmaat voor de kleinste mans is 31 c m " .
(Doet.); ook: zaagmaat (37).
overpaar, het ; -paren : (Heink. Made Best Box. Oene Ent.) ; zie toepaar (77).
Ρ
paalbank, v.; -en: (Lee.); zie gaaibank (44).
p a a l m e s , het; -sen: een zwaar, breed mes van ongeveer één meter
lengte ; het heeft een dwarsgeplaatst handvat aan de rechter- en een
haak aan de linkerkant; met deze haak scharniert het onder een
kram op het krampaard ; het wordt gebruikt om de verbijlde klompen
van buiten het klompmodel te geven (Achth. Apel. Lee. Ent. Made
Mei.); ook: afpaalmes, blokmes, kapmes, krammes, opsnijmes (44).
paalslager, de; -s: (Hoog.); zie kloofhamer (35).
paar, het; paren: een linkse en een rechtse klomp die bij elkaar horen
(39).
paarbank, v.; -en: (Clin. Steen. Aal.); zie gaaibank (44).
paard, het; -en: (Clin. Woer. Nijk. Oene) ; zie bok; in Clin.: „paardjes" (32).
paardje; het; -s: (Oene); zie schrappaardje (66).
paarsbank, d e ; -en: (Heink.); zie gaaibank (44).
parsplank, d e ; -en: (Woer.); zie gaaibank (44).
pasbank, de ; -en : (Hoog.) ; zie gaaibank (44).
p a s k l a a r boren, boorde -, heeft - geboord: (Achtk.); zie schrooien
(59).
p a s k l a a r m a k e n , maakte -, heeft - gemaakt : de klompholte met het
bodemmes afwerken (Heng.) (59).
pasplank, d e ; -en: (Nijk.); zie gaaibank (44).
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p a s s e n , paste, heeft gepast: (Wanr.); zie richten 1 (44).
peertje, het; -s: (Heng.); zie binnenspie (48).
„pegge", v.; -n: (Ent.); zie kiel 3 (49).
pel, m.; geen meerv.: (Clin. Heink.); zie schors (40).
pen, de; -nen:
1. (Achtk. Oene Heink.); zie kreupelpin (32).
2. (Heink. Apel.); zie wettop (60).
3. (Achtk. Apel.); zie sleutel (49).
peppel, m.; -s: (Oene Ent. Heng. Lee.); zie populier (22).
peuterig, bn.: (Doet.); zie hanepotig (26).
peuterigheid, de; geen meerv.: het peuterig zijn (Doet.) (26).
piep, v.; -en: (Dus.) ; zie groef (37).
piergat, het; -en: (Oene); zie wormgat (25).
pietje, het; -s: (Oene); zie dopje (72).
pietjesboor, d e ; -boren: (Oene); zie dopjesboor (51).
pin, v. ; -nen :
1. (Oene Ent. Lee. Aal.); zie kreupelpin (32).
2. (Achth.); zie wettop (60).
3. (Nijk. Lee. Wanr.); zie sleutel (49).
pinnen, pinde, heeft gepind: (Nijk.); zie doppen (28).
pit, v.; -ten: (Lee.); zie hart (34).
plaat, v. ; platen :
1. (Aal. Heng.); zie schijf 1 (33).
2. (Heng.); zie riem 1 (34).
platen, plaatte, heeft geplaat: (Heng.); zie riemen 1 (34).
plag, de; -gen:
1. (Achtk.); zie riem 1 (34).
2. „een rol in plaggen slaan" (Achtk.); zie riemen 1 (34).
plak, m.; -ken:
1. (Ent.); zie schijf 1 (33).
2. „een bol aan plakken slaan" (Hoog. Ent.); zie riemen 1 (34).
plakken, plakte, heeft geplakt: (Ent.); zie riemen 1 (34).
plat, bn.; platte klompen: (Heink. Best Mich. Sch. St.O. Nue.) zie
laag, lage klompen (79).
plathaak, de; -en: (Nijk.); zie varshaak (53, 55).
platten, platte, heeft geplat: met de plathaak werken, de klompen
achter in de hak plat maken (Nijk.); zie varsen (55).
poetsen, poetste, heeft gepoetst: (Achtk. Oene); zie aanzetten (60).
poetsplankje, het; -s: (Achtk.); zie strijkplankje (61).
populier, m.; -en:
1. (Populus) ; benaming voor verschillende boomsoorten, alle van de
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familie van de wilgachtigen (salicaceae) ; witte abeel of abeel (Populus alba) ; zwarte populier of zwarte peppel (Populus nigra) ; canada
of Canadese populier (Populus Canadensis); meipeppel e.a. (22).
2. benaming voor klompen, welke uit populierehout vervaardigd
zijn : „dat is een populier", „dat zijn populieren" (23).
populierehout, het; geen meerv.: hout van de populier (22).
populieren, bn.: van populierehout gemaakt (23).
poten, de: „poten en oren eraan slaan" is een te Apel. gangbare uitdrukking voor : met de bijl de voor- en achterhoeken van een gericht
stuk afslaan (42).
p o t m e s , het; -sen: (Aal.); zie kopieermes (86).
p r a a m , v.; pramen: „de klompen in de praam slaan" (Ent.); zie
heulbank (47).
p r o p , m . ; -pen: uitsteeksels aan neus en hak, die de kopieermachine
aan de afgedraaide klompen laat zitten (89).
proppesnijder, m.; -s: zie proppesnijmachine (89).
proppesnijmacbine, v.; -s: machine met draaiende messen, die de
proppen van de machinaal vervaardigde klompen afsnijdt (89).
P u r m e r e n d e r punt, m. ; - -en : benaming voor klompen van een bepaald model met puntige neus (Lee.) (81).
put, de; -ten: (Heink.); zie bok (32).
putbeitel, de; -s: (Heink.); zie dopbeitel (50).
putten, putte, heeft geput: (Heink. Steen.); zie uitdoppen (50).
P u t t e r k l o m p , de ; -en : benaming voor klompen van een model, dat
veel overeenkomst heeft met wat men te Hoog. boerenklompen
noemt; ze worden gedragen op de noordelijke Veluwe (Nijk.) (81).
R
rad, het; -eren: (Doet.) ; zie schijf 1 (33).
rap, bn.: (Hoog.); zie ringlos (25).
rechtdradig, bn. : gezegd van een boom of bol, waarin de draad niet
spiraalsgewijs rond het hart loopt, maar daaraan evenwijdig; vgl.
molenachtig (Aal.) (25).
rechtzetten, zette recht, heeft rechtgezet:
1. de klompen rechtzetten: met het paalmes de klompen hun definitieve uitwendige vorm geven (Clin.) (45).
2. de binnenkant van een stuk zo bekappen als wenselijk is voor de
vorm van de klomp; de binnenkant moet voller zijn dan de buitenkant (Nijk.) (41).
reep, de; repen: (Hoog.); zie groef (37).
richtbank, v.; -en: (Box. St.O.); zie gaaibank (44).
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richten, richtte, heeft gericht:
1. bij het vervaardigen van een paar klompen dient men bij alles
wat men aan de ene doet de andere in het oog te houden : men moet
de klompen naar elkaar richten (Doet. Steen.); ook: passen (44).
2. de stukken richten : twee bij elkaar gezochte en opgezette stukken
met de bijl aan elkaar gelijkvormig maken (Aal. Wanr. Mei. Made
Steen.); ook: op vorm houwen, het model eraan hakken (40).
r i e m , m.; -en:
1. de delen van een zeer dikke bol, waarin deze volgens op het zaagvlak getrokken evenwijdige lijnen is gekloofd (Doet.); ook: klijp,
plaat, plag, plak, schijf (34).
2. lederen band, die door de gebruiker aangebracht wordt boven de
bek van lage of halfhoge klompen (80).
3. (Heink.) ; zie groef (37).
r i e m e n , riemde, heeft geriemd:
1. werkwoord ter aanduiding van een bepaalde wijze van kloven
van zeer dikke bollen : op het zaagvlak worden op een span aßtand
van elkaar evenwijdige lijnen getrokken; volgens deze lijnen klooft
men de bol tot platen, riemen of klijpen, waarna iedere riem enz.
„trapeziumsgewijs" verder wordt gekloofd (Doet.); ook: schijven,
tafelen, plakken, platen, een klijp erin zetten, aan plakken slaan,
in plaggen slaan, in schijven kloven (34).
2. (Heink. Steen. Woer.); zie stelen (37).
r i e m k l o m p , m.; -en: (Mich.); zie laag, lage klompen (79).
r i e m p j e k l o m p , de; -en: (Achtk.); zie laag, lage klompen (79).
r i e m p j e s k l o m p , de; -en: (Woer.); zie laag, lage klompen (79).
rietschalig, bn.: (Clin. Heink. Steen.); zie ringlos (25).
rietsnijder, m. ; -s : benaming voor klompen van een bepaald model ;
ze zijn groot en grof gemaakt en hebben een zware, lederen kap
(Sch.) (82).
ring, m.; -en:
1. (Achtk. Doet. St.O. Steen. Heink.); zie jaarring (25).
2. cirkelvormig ineengevlochten twijgje, dat bij het aanbossen telkens
na het toevoegen van enkele paren aan de ristband wordt geschoven
(Achth. Nijk.) ook: „hüsken" (76).
3. hetzelfde als losse ring; „er zit (een) ring in het hout" (Sch.);
zie ringlos (25).
ringerig, bn.: (Hoog.); zie ringlos (25).
ringlos, bn.: gezegd van hout, waarin twee opeenvolgende jaarringen
onderling loszitten (Achth.); ook: kringerig, los, losliggend, losringerig, open, rap, rietschahg, ring (zelfst. nw.), ringerig (25).
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rist, т . ; -en: (Ent. Woer. Nijk. Aal. Lee. Best Box. Mich. Sch. Nue.
Made Dus. Steen.); zie bos (75).
ristband, т . ; -en : twee aaneengeknoopte twijgen, waaraan een aan
tal paren klompen tot een rist of bos verenigd worden voor de ver
koop (Dus.); ook: band, bandhout, koppelwis, ristegar, strop, wis
.(76).
ristegar, v.; -ren: (Ent.); zie ristband (76).
risten, ristte, heeft gerist: (Woer. Nijk. Lee. St.O. Dus.) ; zie aanbossen
(76).
r i t s , v. ; -en : een klein versieringsinstrument, dat boven een peervormig
handvat aan een kort stangetje een gutsvormig mesje heeft, waarvan
de snede schuin naar het handvat is gericht; met een trekkende be
weging snijdt men smalle sneden over het klompoppervlak (Achtk.
Achth. Hoog. Oene Ent. Nijk. Woer. Made St.O. Nue. Steen.
Heink. Clin.); ook: groefmes, ritsmes, trekmes, uittrekker (66).
ritsen, ritste, heeft geritst : de klompen op de kap en rond de bek van
versierende uitsnijdingen voorzien met de rits (Achtk. Achth. Hoog.
Oene Ent. Nijk. Woer. St.O. Made Heink. Clin.); ook: betrekken,
bloemen, figuursnijden, groeven, uitritsen, uittrekken (66).
r i t s m e s , het; -sen: (Aal. Lee.); zie rits (67).
roef, de of het; roeven: (Hoog. O e n e ) ; zie kap (43).
roken, rookte, heeft gerookt: de klompen in de rook van een vuur
plaatsen om ze een donkere kleur te geven (Clin. Heng.); ook
„bleuken" (68).
rol, d e ; -len: (Achtk.); zie bol (31).
rondsnijden, sneed rond, heeft rondgesneden : (Mich. Sch. Made
Wanr.); zie kap, de - opsnijden (56, 57, 65).
rooien, rooide, heeft gerooid: hieronder verstaat men een bepaalde
wijze van bomen omhakken: men graaft een gat rond de voet van
de boom en hakt van daaruit met hakvlakken recht langs de stam
naar beneden (Hoog. Woer. Nijk. Dus. Made Box. Steen. Heink.) ;
ook: rooien met het zwarte gat (Hoog.), hakken met de zwarte broek
e.d.; zie hakken (27).
rooier, т . ; -s: (Lee.); zie bomenrooier (27).
r o o s j e s k l o m p , т . ; -en: (Sch.); zie eenbomer (37).
roven, roofde, heeft geroofd: (Clin.); zie stelen (37).
m i m h a a k , т . ; -haken: (Ent.); zie bodemmes (52, 59).
r u i m m e s , het; -sen: (Ent.); zie bodemmes (52, 59).
ruitje, het; -s:
1. versieringspatroon, met de rits aangebracht op de kap van de
klompen (67).
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2. benaming voor klompen met het onder 1. bedoelde patroon (67).
r u i t j e s k l o m p , m. ; -en : benaming voor klompen die met de rits van
een ruitjespatroon zijn voorzien (Doet. Heng. Sch.) ; vgl. Brabantse
n u t , Hoornse ruit, ruitje (67).
rijk, bn.: (Doet.); zie vol (40).
S
schatten, schatte, heeft geschat : een boom schatten : gissend bepalen
hoeveel de hoogte bedraagt of hoeveel paren klompen eruit kunnen
worden vervaardigd (26).
schaft, m.; -en:
1. (Liem. Mich. Best); zie handvat (53).
2. benaming voor het ijzeren gedeelte van een boor dat zich bevindt
tussen de druif en de boordop (Liem. Mich.); ook: stang (50).
schaven, schaafde, heeft geschaafd: (Achtk.); zie schrappen (65).
scheerspie, v.; -ën: (Box.); zie binnenspie (49).
schel, m.; geen meerv.: (Lee.); zie schors (40).
s c h e m e l , de; -s: (Achtk.); zie bok (32).
„schere", de; -n: verticaal op de snijbank geplaatst metalen staafje,
waardoor vijf gaten zijn geboord; in één daarvan, naar gewenst is,
laat men het paalmes scharnieren (Oene) (46).
scherpe kiel, de; - -en: benaming voor het smalle stuk hout, dat zich
in de heulbank tussen de beide ingezette klompen bevindt (Achtk.)
(50).
scheur, v. ; -en :
1. (Clin.); zie hartscheur (26).
2. (Achtk. Woer.); zie droogbarst (33).
scheuren, scheurde, is gescheurd: droogsprongen of hartbarsten krijgen (26).
schilderen, schilderde, heeft geschilderd: de machinaal geschuurde
klompen van buiten met verf bestrijken en met biezen versieren (Nijk.
Ent.); ook: verven (68).
s c h o e n k l o m p , m.; -en: benaming voor klompen van een bepaald
model; ze hebben een brede, platte neus en worden ook wel Hattemerklompen genoemd (Oene Ent. Heng.) (81).
schoonboren, boorde -, heeft -geboord: (Oene); zie naboren 2 (88).
s c h o o n m a a k a p p a r a a t , het; -apparaten: (Hoog.); zie B.A.D.-apparaat (89).
s c h o o n m a k e n , |maakte -, heeft -gemaakt : neutrale aanduiding voor
alle bewerkingen met het bodemmes (Doet. Achtk. Nijk.) ; ook wel
voor de laatste werkzaamheden met de boren, voordat men het
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bodemmes gaat gebruiken (Hoog.); in Oene spreekt men van „de
hak schoonmaken", wat hetzelfde is als varsen; ook: klaarmaken,
klaarsnijden, zuiver maken (55, 58, 59).
s c h o r s , m.; geen meerv.: buitenste, kurkachtige bekleding van hout;
ook: bast, schel, pel (40).
schraal, bn.: (Doet.); zie licht (40).
schraapbok, de; -ken: (Apel.); zie schrappaardje (66).
schraappaard, het; -en: (Lee.); zie schrappaardje (66).
schrapen, schraapte, heeft geschraapt: (Achth. Hoog. Nijk. Lee.
Clin.); zie schrappen (65).
schraplap, m. ; -pen : een lederen lap, die men zich bij het schrappen
van de klompen voor de borst bindt (Mich.) (66).
s c h r a p m e s , het; -sen: mes met twee handvatten, één ervan dwars
geplaatst, waarmee men, op het schrappaardje gezeten, de klompen
schrapt (Mei.) (65).
schrappaal, de; -palen: paal of blok, waar men bij het schrappen van
de klompen vóór gaat zitten; men klemt de klomp met de borst
tegen de schrappaal vast (Doet.) (66).
schrappaardje, het; -s : bankje op drie poten, waarop men gaat zitten
bij het schrappen van de klompen; vóór op het bankje is een blok
geplaatst, waartegen men de klompen met de buik vastdrukt, zodat
men beide handen kan gebruiken (Clin. Heink. Steen. Made Dus.
Best Box. Sch. St.O. Nue. Liem.) ; ook : bokje, ezel, paardje, schraapbok, schraappaard (66).
schrappen, schrapte, heeft geschrapt : de klompen met een schrapmes
of met glas gladmaken (Achtk. Dus. Made Wanr. Mei. Woer. Steen.
Heink.); ook: schaven, schrapen, nazien met glas (65).
schrooien, schrooide, heeft geschrooid: na het vóórboren en in sommige plaatsen nog andere werkzaamheden gaat men schrooien,
d.w.z. met de voor het paar klompen in kwestie grootst mogelijke
boor geeft men de klompholte haar definitieve grootte (Nijk. Woer.
Achth. Lee. Made Dus. Wanr. Mei. Heink.); ook: pasklaar boren,
uitgraven, uitschrooien (54, 55, 57, 58).
schuitje, het; -s: benaming voor klompen van een bepaald model
(Doet. Lee.) (82).
schulp, m.; -en: (Sch. Nue.); zie kap (43).
schuren, schuurde, heeft geschuurd : de klompen van binnen of van
buiten met behulp van een schuurmachine gladmaken (90).
schuur, de; schuren: benaming voor een eenvoudige klompenmakerswerkplaats (Woer.) (38).
schuurfiets, de; -en: installatie, hoofdzakelijk bestaande uit een ge134

decite van een oude fiets, waarmee men al trappend een schuurriem
in beweging brengt om de klompen te schuren (Doet.) (84).
schuurmacliine, v.; -s: machine, waarmee de buitenkant van de
klompen wordt gladgeschuurd (90).
schijf, v. ; schijven :
1. door loodrecht op de lengteas van een boom of bol een zeer dun
gedeelte daarvan af te zagen verkrijgt men een schijf (Oene Mei.
Heink.); ook: droogschijf, plaat, plak, rad, zonschijf (33).
2. (Clin. Steen. Wanr.); zie bol (31).
3. „in schijven kloven" (Aal. Nijk. Apel. Woer.); zie riem 1 (34).
schijven, schijfde, heeft geschijfd: (Aal. Apel.); zie riemen 1 (34).
„slaai(e)", de; -n: (Achtk. Woer.); zie kloofhamer (35).
slaan, sloeg, heeft geslagen : zie bank, blok, hoek, plag, plak.
sieg, v.; -gen: kortstelige (Made Dus. Steen.) of langstelige (Heink.)
houten hamer, gebruikt bij het kloven (35).
sleutel, m. ; -s : wigvormig blokje hout, dat bij het inzetten als laatste
wordt toegevoegd aan het geheel van (twee) klompen en klossen in
de heulbank en waarmee dit geheel onwrikbaar wordt vastgedreven
(Doet. Aal. Mei. Made Steen. Clin.); ook: pen, pin, sleutelpin,
spie, grote spie, wig (49).
sleutelpin, v.; -nen: (Heng. Best Sch.); zie sleutel (49).
sliep, het; geen meerv. : bezinksel, dat zich vormt in de waterbak onder
een slijpsteen; het wordt gedroogd en gebruikt op de wetters of strijkers om die hun wetkracht te geven (Clin. Heink.) (61).
sloffen, slofte, heeft gesloft: hiermee duidt men aan de onnatuurlijke
beweging van een niet goed gevormde klomp: bij het lopen glijdt
hij van de voet omdat de hak van binnen niet goed gevormd is, omdat de zool te glad is, of omdat de klomp niet voldoende is opgeteend
(Doet.) (45).
slok, bn.: (Ent.); zie zacht (23).
sluiter, m.; -s: (Wanr.); zie klos 2 (49).
smetten, smette, heeft gesmet : (Sch. Liem.) ; zie afschrijven (32).
snoeinoest, m. ; -en : zwarte, dode noest of kwast, die onversnijdbaar
is (Ent.) (36).
snoekebek, m. ; -ken : benaming voor klompen van een bepaald model :
op de neus is een snoekekop ter versiering ingesneden (Clin. Achtk.)
(82).
snoeteklomp, m.; -en: (Ent.); zie Enterse klomp; ook in het meervoud: snoeten (81).
snuit, de; -en: (Achtk. Hoog.); zie neus (42).
snijbank, v. ; -en : (Woer. Nijk. Wanr.) ; zie snijpaard 1 (45).
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snijblok, т . ; -ken: (Achtk. Hoog. Wanr.); zie snij paard 1 (45).
snijbordje, het; -s: (Achtk.); zie gaaibank (44).
snijden, sneed, heeft gesneden:
1. (Doet. Nijk. Wanr.); zie afkrammen (45).
2. (Wanr. Clin.); zie fijnsnijden (62).
snijder, т . ; -s: degene die de klompen na het heulen verder afwerkt
(Clin. Woer.); ook: afsnijder, gladmaker, gladsnijder, klaarsnijder,
nasnijder, opsnijder (62).
snijlap, m. ; -pen : (Best Nue.) ; zie afpaalspaan en fijnspaantje (46, 63).
snijling, т . ; -en: (Clin. Heink.); zie fijnspaantje (63).
snijmes, het; -sen: (Clin. Steen. M a d e ) ; zie fijnmes (62).
snijpaal, т . ; -palen: (Ent. Doet. Heng.); zie snijpaard 1 (45).
snijpaard, het; -en:
1. bank of blok op heuphoogte, waarop de klompen worden afge
paald of fijngesneden (Lee.) ; snijpaardje is de benaming in Dus.
Steen. Mei. M a d e ; ook: snijbank, snijblok, snijpaal, snijpost (45).
2. hetzelfde, maar uitsluitend voor het fijnsnijden (Clin. Heink.);
ook: gladmakersblok (63).
snijpost, т . ; -en: (St.O.); zie snijpaard 1 (45).
snijspaan, het; geen meerv.: houtafval, ontstaan bij het afpalen of
fijnsnijden (Doet. Lee.) (46).
snijspaan, т . ; -spanen: houtafval, ontstaan bij het afpalen of fijn
snijden (Achtk. Hoog. Ent. Woer. Lee. Doet. Aal. Dus. Liem.) ;
ook: snijspaanders; bij het fijnsnijden spreekt men van snijspaantjes
(46).
snijspaander, т . ; -s: (Box. Mich. Seh. St.O.); zie snijspaan, m. (46).
soppen, sopte, heeft gesopt : populieren klompen door onderdompeling
in een kooksel van wilgenbast of iets anders een andere kleur geven
(Lee. Oene Made Dus.); ook: eken, kleuren, tanen (69).
sorteren, sorteerde, heeft gesorteerd : de klompen van dezelfde maat
bij elkaar zoeken vóór het aanbossen (Oene Doet. Heng. Lee.
Heink.); ook: uitleggen, uitschieten, uitsteken, uitzetten (75).
spaak, v.; spaken: (Heink. Dus.); zie hevel 1 (30).
spaan, het; geen meerv.: neutrale benaming voor houtafval van verschillende herkomst (Aal. Lee. Wanr.) (44).
spaan, т . ; spanen: benaming voor houtafval, dat ontstaat bij het
kloven, verbijlen, afpalen en fijnsnijden (Achtk. Hoog. Nijk. Aal.
Heng. Lee. Made) ; bij het fijnsnijden spreekt men vaak van spaantjes; in Nijk. noemt men ook de boordoppen spanen; ook: spaanders
(44).
spaander, т . ; -s: (Oene Woer. Liem. Steen.); zie spaan, m. (44).
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Spakenburgerklomp, de ; -en : benaming voor klompen van een bepaald te Spakenburg gedragen model (Nijk.) (81).
span, m.; -nen: lengtemaat; reikwijdte van de gestrekte hand (St.O.)
(34).
spanblok, m.; -ken:
1. (Clin.); zie zetklos 1 (49).
2. (Heink. Steen.); zie klos 2 (49).
spanhout, het; -en: (Clin.); zie klos 1 (49).
spannen, spande, heeft gespannen : een boom of bol spannen, d.w.z.
met de gestrekte hand meten, hoeveel stukken erin zitten (Clin. Aal.
Nijk.); ook: bespannen (33).
spelbartig, bn.: (Lee.); zie hanepotig (26).
spie, v. ; -ën :
1. (Clin. Dus.); spietje (Heink. Steen.); zie binnenspie (49).
2. grote spie (Heink.) of spie (Dus.); zie sleutel (49).
spol, m.; -len: (Best Mich. Sch. St.O. Nue. Dus.); zie groef (37).
spollen, spolde, heeft gespold: (Best Sch. Nue.); zie stelen (37).
springen, sprong, is gesprongen:
1. wanneer in het hout op het zaagvlak of anderszins een barst ontstaat, zegt men, dat het hout springt (Oene Heink.) (26).
2. zie draad.
sprong, m.; -en: (Liem.); zie droogbarst (33).
spijkerboortje, het; -s: (Hoog.); zie els (69).
stal, m.; -len: benaming voor een eenvoudige klompenmakerswerkplaats (Clin.) (38).
s t a m , m. ; -men : van een doorgekorte boom noemt men het onderste
deel de stam (Achth. Oene Made Dus. Steen. Heink.) ; ook : eerste
stuk, ondereind, onderstam, stamhout (29).
s t a m b o u t , het; -en: (Woer.); zie stam (29).
stang, de; -en: (Heng.); zie schaft 2 (50).
Staphorsterklomp, de ; -en : benaming voor klompen van een bepaald
model (Apel.) (81).
steek, m.; steken: benaming voor de inkervingen in het latje, dat als
maatstok gebruikt wordt (Oene Nijk. Woer. Aal. Lee. Mei. Made
Dus. Steen. Heink. Clin.) (74).
steel, m. ; stelen :
1. (Oene) ; zie boorkruk (50).
2. (Ent. Woer. Dus. Made Sch. St.O. Nue. Oene) ; zie handvat (53).
Steenwijkerklomp, de ; -en : benaming voor klompen van een bepaald
model (Oene) (82).
stek, m.; -ken: in Clin, gebruikelijke benaming voor verschillende
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houten pinnen, die ergens in gestoken zijn, nl. kreupelpinnen, knavels en wettoppen (32, 60).
s t e l e n , stal, heeft gestolen : het hout steelt, wanneer bij het kloven van
de bollen het kloofvlak niet glad is, maar vol groeven zit; het ene
stuk neemt dan hout mee, dat bij het aangrenzende behoort (Doet.
Heng. Lee. Nijk. Made); ook: riemen, roven, spollen, striemen,
trekken, uitspollen (37).
stelt, de; -en: (Heng.); zie langwagen (29).
stelwagen, m. ; -s : wagen op vier hoge wielen, waarbij zich tussen de
twee assen een verstelbare boom, de langboom, bevindt; hij wordt
gebruikt voor het vervoer van bomen (Aal.) ; in Heng. spreekt men
van steltwagen; ook: boomwagen, bomenwagen (29).
sterrig, bn.: (Nijk.); zie hanepotig (26).
stift, de; -en:
1. benaming voor de beweegbare assen van de boormachine waarop
de boordoppen zijn geplaatst (Oene) (88).
2. benaming voor het ijzeren gedeelte van het bodemmes dat zich
bevindt tussen het eigenlijke mes en de steel (Hoog.) (52).
„stobbe", de; -n: (Hoog.); zie broek (29).
stok, de; -ken: (Hoog.); zie handvat (53).
s t o p , de; -pen: (Nijk.); zie broek (29).
strekel, de; -s: (Woer.); zie strik (61).
s t r i e m , de; -en: (Achtk.); zie groef (37).
s t r i e m e n , striemde, heeft gestriemd: (Achtk.); zie stelen (37).
strik, het; -ken: latje waarmee men de messen en boren aanzet of
strijkt (Achth.); ook: strekel, strijker, strijklat, strijk, wetstek, wetter
(61).
strop, v.; -pen: (Achth.); zie ristband (76).
struik, de; -en: (Woer.); zie broek (29).
strijk, de; -en: (Nijk.); zie strik (61).
strijken, streek, heeft gestreken: (Hoog. Woer. Nijk. Doet. Ent. Aal.
Heink.); zie aanzetten (60).
strijker, m.; -s: (Oene Steen. Clin.); zie strik (61).
strijkhoutje, het; -s: hard stukje hout, gebruikt om de klompen van
buiten blinkend glad te maken (Dus.) (66).
strijklat, de; -ten: (Apel.); zie strik (61).
strijkplank, v. ; -en : deel van de heulbank, waarop men de buitenkant
van de boren aanzet (Aal.) (61).
strijkplankje, het ; -s : klein vierkant plankje, voorzien van een handvat, waarmee men de messen aanzet (Achtk.) ; ook poetsplankje (61).
strijkzand, het; geen meerv. : zand of leem, dat men vóór het aanzetten
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van de messen op het strik strooit om dit zijn wetkracht te geven
(Achth.) (61).
stuk, het; -ken: stukken noemt men de delen, waarin een bol bij het
kloven of riemen verdeeld wordt (Oene Ent. Nijk. Apel. Lee. Achth.
Wanr. Mei Made Dus. Steen. Heink. Clin.); ook: blok, klomp (33).
stukgat, het; -ten: (Clin.); zie broek (29).
stukhout, het; -en: (Woer.); zie middenstuk (29).
„stumpe", v.; -n: (Aal.); zie broek (29).
Τ
taan, m. ; geen meerv. : bruine verfstof, bereid uit eikeschors, waarmee
de klompen worden getaand (Lee.) (69).
tafelen, tafelde, heeft getafeld: (Lee. Made); zie riemen 1 (34).
tanen, taande, heeft getaand: de klompen met taan behandelen
(Lee.); zie soppen (69).
tap, v.; -pen: benaming voor een wigvormig houtblokje met een gat
erdoor; het is geplaatst op de heulbank en dient om er de messen
bij het wetten in vast te klemmen (Clin.) (60).
taps, bn. : gezegd van een korte boom, die boven aanzienlijk dunner
van stam is dan op borsthoogte; vgl. doorgaand (Aal.) (24).
taxeren, taxeerde, heeft getaxeerd : aanduiding voor het bij benadering
en zonder hulpmiddelen bepalen van de inhoud van een boom (Lee.
Ent. Achtk.) (26).
teen, m.; tenen:
1. voorste gedeelte van de klompholte (54, 56, 59).
2. (Ent.) ; zie neus.
teen, de tenen krabben, krabde de -, heeft de - gekrabd : met een uitslagboor de klompholte in de teen gladmaken (Ent.) (59).
teen, de - uitdraaien, draaide de - uit, heeft de - uitgedraaid : met de
haak de klompen in de teen ruimer maken (Made) (56).
teen, de - uitsnijden, sneed de - uit, heeft de - uitgesneden : de klomp
in de teen met het teenmes afwerken (Steen.) (54).
teenhaak, m.; -haken: (Dus.); zie haak 1 (52, 56).
teenmes, het; -sen : ongeveer eenzelfde mes als het bodemmes, de opgebogen punt evenwel loopt wat spitser toe (Steen. Clin. Heink.) (52,54).
tekenen, tekende, heeft getekend: (Clin. Wanr. Woer.) ; zie afschrijven
(32).
telhout, het; geen meerv.: (Woer.); zie kloofhout (35).
telhouter, de; -s: (Heink.); zie kliefling (35).
teruggezet, bn. : gezegd van een neus, waarvan het hoogste punt zich
niet helemaal vóór aan de klomp bevindt (Woer.) (46).
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tipklomp, т . ; -en: benaming voor klompen van een bepaald model;
ze hebben zeer spits toegesneden neuzen en komen in Overijssel
veelvuldig voor (Ent.) (82).
toepaar, het; -paren: bij de verkoop worden de klompen meestal in
honderdtallen paren verhandeld ; volgens de vaste sorteringen moet
de klompenmaker er echter 104 paar leveren; de vier gratis geleverde
paren noemt men toeparen (Doet. Heng. Best Mich. Sch. St.O.
Nue.); ook: overpaar (77).
top, т . ; -pen: van een doorgekorte boom noemt men het bovenste
deel top (Achtk. Achth. Ent. Nijk. Lee. Mei. Made Dus. Steen.
Heink.); ook: kop, kopeind, kopstuk, tophout (29).
tophout, het; -en: (Woer.); zie top (29).
topklomp, т . ; -en: (Box.); zie eenbomer (37).
topper, т . ; -s:
1. (Clin. Heink. Steen. Made Dus. Best Mich. Sch. St.O. Apel.);
zie eenbomer (37).
2. hetzelfde als 1. met dit verschil, dat er ook tweestukkers en drie
stukkers onder worden begrepen (Doet. Aal.) (37).
tree, m. ; -ën : (Mei. Made Dus. Steen. Wanr.) ; zie bodem (54).
„trekbröt", het; -ten: een houten blokje, dat men voor de borst
vastbindt en waartegen men de klompen houdt tijdens het gladmaken
met het trekmes (Ent.) (64, 66).
trekhaak, т . ; -haken: (Dus.); zie kantelhaak (30).
trekken, trok, heeft getrokken :
1. (Oene); zie stelen (37).
2. zie biezen, voetgat, vocht, water.
trekmes, het; -sen:
1. mes van ongeveer 30 cm lengte met aan weerszijden een dwarsgeplaatst handvat; het wordt gebruikt om de klompen van buiten
glad te maken (Oene Ent.) (63, 65).
2. (Wanr.); zie rits (67).
trekzaag, v.; -zagen: (Achtk. Ent. Nijk. Woer. Lee. Aal. Dus. Steen.
Heink.); zie afkortzaag 1 (31).
trip, т . ; -pen: (Achtk. Made Best Box. Sch. Nue.); zie laag, lage
klompen (79).
tripklomp, т . ; -en:
1. (Achtk. Hoog. Oene Nijk. Dus.); zie laag, lage klompen (79).
2. een hoge klomp met lage neus, welke zonder riem wordt gedragen,
noemt men in Woer. ook tripklomp (80).
trouwen, trouwde, heeft getrouwd: (Lee. Sch.); zie aanbinden (70).
„timhamer", de; -s: (Nijk.); zie kloofhamer (35).
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turt, m.; -en: (Clin.); zie bodem (54).
t n s s e n k l a m p , т . ; -en: een lang, smal stuk hout, dat dezelfde
functie heeft als de binnenspie (Aal.); ook: tussenklots, tussenligger
(48).
t u s s e n M o t s , de; -en: (Nijk.); zie tussenklamp (49).
tussenligger, d e ; -s: (Apel.); zie tussenklamp (49).
t u s s e n s p i e , v.; -ën: (Made); zie binnenspie (49).
tutertje, het; -s: vrouwenklomp met hoge kap, welke speciaal voor
Spakenburgsen wordt gemaakt (Nijk.) (82).
t w e e d e stuk, het; - -ken: in Wanr. onderscheidt men bij een doorgekorte boom slechts een eerste stuk en een tweede stuk; het laatste
is dan wat elders de top wordt genoemd (29).
t w e e s t u k k e r , т . ; -s: klomp, die vervaardigd is uit 'n stuk van een
in slechts twee stukken gekloofde bol; dergelijke bollen zijn practisch
steeds afkomstig uit het tophout (Doet. Aal.) (37).
twintiger, т . ; -s: benaming, welke analoog kan worden uitgebreid,
voor klompen met een binnenlengte van 20 cm (Clin.) (37).

и
uilebak, т . ; -ken: benaming voor klompen van een bepaald model
(Lee.) (82).
uitbeitelen, beitelde uit, heeft uitgebeiteld: (Doet. Heng.); zie uitdoppen (50).
uitboorden, boordde uit, heeft uitgeboord : (Aal.) ; zie uitkanten (65).
uitdisselen, zie kap, de - uitdisselen; hak, de - uitdisselen.
uitdoppen, dopte uit, heeft uitgedopt : met dopbeitel en dophamer de
eerste uitholling maken in de bek van de in de heulbank geplaatste
klompen (Woer. Lee. Aal. Mei. Wanr. Made Dus.); ook: putten,
uitbeitelen, uitdütsen, uitgutsen, uitputten (50).
uitdraaien, draaide uit, heeft uitgedraaid :
1. (Doet. Heng.); zie uitkanten (65).
2. (Clin.); zie achterindraaien (54).
3. zie: hak, teen.
uitdraaier, de ; -s : (Doet. Heng.) ; zie uitkanter (64).
„uitdütsen", diitste uit, heeft uitgedütst: (Mich.); zie uitdoppen

J50).
uitgraven, groef uit, heeft uitgegraven: (Oene); zie schroeien (58).
uitgutsen, gutste uit, heeft uitgegutst : (Oene) ; zie uitdoppen (50).
uitbaken, haakte uit, heeft uitgehaakt: (Heink.); zie varsen (54).
uithakken, hakte uit, heeft uitgehakt: (Achtk.); zie varsen (59).
uitheulen, heulde uit, heeft uitgeheuld: (Wanr.) ; zie heulen (50).
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uithielen, hielde uit, heeft uitgehield:
1. (Clin. Woer. Lee.); zie varscn (54, 55).
2. (Lee.); zie achterindraaien (56).
uitkanten, kantte uit, heeft uitgekant: met de uitkanter de scherpe
binnenranden van de klompopening afsnijden (Achtk. Oene Apel.) ;
ook: uitboorden, uitdraaien, uitranden, uitronden, uitsnijden (65)..
uitkanter, de; -s: een ongeveer 25 cm lang mes, dat over de gehele
lengte een hol gebogen rugkant heeft; het wordt gebruikt bij het
uitkanten (Oene Apel.) ; ook: boordmes, uitdraaier, uitkantmes, uitrander, uitronder, uitsnijmes, opdraaier (64, 65).
u i t k a n t m e s , het; -sen: (Achtk.); zie uitkanter (64).
uitkappen, kapte uit, heeft uitgekapt; (Clin.); zie rooien (27).
uitkleden, kleedde uit, heeft uitgekleed: (Woer.); zie uitsnoeien;
schertsend zegt men te Doet. wel: een boom dejas uittrekken (28).
uitleggen, legde uit, heeft uitgelegd: (Lee.); zie sorteren (76).
u i t m a k e n , maakte uit, heeft uitgemaakt: (Clin.) ; zie heulen (50).
u i t m a k e r , m.; -s: (Clin.); zie heulder (47).
uitputten, putte uit, heeft uitgeput: (Clin.); zie uitdoppen (50).
uitranden, randde uit, heeft uitgerand: (Hoog. Nijk.); zie uitkanten
.(65)·
uitrander, m.; -s: (Hoog. Nijk. Aal.); zie uitkanter (64).
uitritsen, ritste uit, heeft uitgeritst: (Lee. Nue.); zie ritsen (67).
uitronden, rondde uit, heeft uitgerond: (Hoog.); zie uitkanten (65).
uitronder, de; -s: (Hoog.); zie uitkanter (64).
uitschieten, schoot uit, heeft uitgeschoten: (Mei. Made Clin.); zie
sorteren (76).
uitschrooien, schrooide uit, heeft uitgeschrooid: (Clin. Apel.); zie
schrooien (54, 58).
uitslaan, sloeg uit, heeft uitgeslagen : de klompen uitslaan, d.w.z. het
met de vóórboor naar de teen geboorde gat wijder maken met de
uitslagboren, totdat de klompholte ongeveer haar definitieve grootte
heeft (Ent.) (58).
uitslagboor, v. ; -boren : boren, die gebruikt worden om de klompen
uit te slaan, nl. de drielingboor, de vrouwenboor en de mansboor
(Ent.) (58, 59).
uitsnoeien, snoeide uit, heeft uitgesnoeid: een pas gerooide boom
ontdoen van de takken en twijgen van de kruin (Achtk. Hoog. Ent.
Nijk. Heng. Liem.) ; ook : afkuisen, borsen, korten, inkorten, opsnoeien, uitkleden (28).
uitsnijden, sneed uit, heeft uitgesneden:
1. hieronder verstaat men te Clin, zowel het ritsen als het knopen
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zetten; in Achtk. spreekt men ook van: uitsnijden met de rits (66).
2. (Ent. Heng.); zie uitkanten (65).
3. zie voetgat, teen.
uitsnijmes, het; -sen: (Ent. Heng.); zie uitkanter (64).
nitspollen, spolde uit, heeft uitgespold: (Best St.O.); zie stelen (37).
uitstampen, stampte uit, heeft uitgestampt : de boren aan de binnenzijde met de uitstamper aanzetten (Best Box. Mich. St.O. Nue.
Dus.); ook: uitstoten, uitstrijken (61).
uitstamper, m.; -s: (Best Box. Mich. St.O. Nue. Dus.); zie boorstrijker (61).
uitsteken, stak uit, heeft uitgestoken: (Box.); zie sorteren (76).
uitstoten, stootte uit, heeft uitgestoten: (Sch. Made); zie uitstampen
(61).
uitstoter, m.; -s: (Sch. Made); zie boorstrijker (61).
uitstrijken, streek uit, heeft uitgestreken: (Aal.) ; zie uitstampen (61).
uittakken, takte uit, heeft uitgetakt: de berke- of wilgetwijgen, die
men tot stroppen gaat vormen, van de kleinere zijtakjes ontdoen
(Aal.) (76).
uittrekken, trok uit, heeft uitgetrokken: (Mei. Made Dus.) ; zie ritsen
.(67)·
uittrekker, m.; -s: (Mei. Made Dus.); zie rits (67).
uitvarsen, varste uit, heeft uitgevarst: (Lee. Made Dus. Best. Mich.
Nue.); zie varsen (56, 57).
uitzagen, zaagde uit, heeft uitgezaagd: de bollen met de lintzaag in
stukken verdelen (Aal.); ook: kloven (86).
uitzetten, zette uit, heeft uitgezet: (Steen.); zie sorteren (76).
urs, v.; -en: (Clin. Steen.); zie mallejan (29).

V
vadem, m.; -s: inhoudsmaat; één vadem hout levert ongeveer 100
paar klompen (Lee. Nijk. Heng.) (27).
vademen, vademde, heeft gevademd: een boom met de armen omspannen om de inhoud te kunnen gissen (Hoog. Oene Ent. Aal.
Heng. Lee. Mei.); ook: omtrekken, omspannen, omvademen, (vamen) (27).
val, de; -len: (Woer.); zie bodem (54).
varsen, varste, heeft gevarst: met de varshaak de bodem van de
klompen in de hak gladmaken (Box. Sch. Liem. St.O.) ; ook : de hak
schoonmaken, platten, uithaken, uithakken, uithielen, uitvarsen
(56, 57).
varshaak, m.; -haken: mes dat men aan de heulbank gebruikt om
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de klompen te varsen; het snijdende deel is enige centimeters breed,
is aan beide zijden scherp en heeft de vorm van een van boven platgedrukt vraagteken, zodat het overeenkomst vertoont met het profiel van de menselijke hiel; het houten handvat is rond 30 cm lang
(Mei. Made Dus.); ook: haak, hakkekrabber, hakkemes, hakmes,
hielhaak, hielmes, krul, plathaak, varsmes (53, 56, 57).
v a r s m e s , het; -sen: (Lee. Wanr.); zie varshaak (53, 56, 58).
varspin, v. ; -nen : houten voorwerp, gebruikt om de varshaak aan te
zetten (Made) (61).
v a s t , bn. : gezegd van klompenhout, dat geen water doorlaat (Ent.
Liem.); ook: dicht, waterdicht (23).
vastbinden, bond vast, heeft vastgebonden : (Woer.) ; zie aanbinden
(70).
vastkielen, kielde vast, heeft vastgekield : de klompen vastkielen in de
boorbank, d.w.z. ze daarin met houten blokken vastzetten (Achtk.)
(48).
velbijl, de; -en: (Heink.); zie bijl 1 (28).
vellen, velde, heeft geveld: (St.O.); zie hakken 1 (28).
verbijld, bn. : verbijld en verdisseld, in Made en Clin, verbijld, noemt
men de klompen wanneer ze de bewerkingen met bijl en dissel hebben ondergaan (Clin. Steen. Made Dus. Mei. Wanr.) ; ook: opgehakt
(44).
verbijlen, verbijlde, heeft verbijld: onder verbijlen en verdisselen, in
Made en Clin, verbijlen, verstaat men : de bij elkaar gezochte stukken
bewerken met bijl en dissel (Clin. Steen. Made Dus. Wanr. Mei.) (41).
verdisselen, verdisselde, heeft verdisseld: (Steen. Dus. Wanr. Mei.);
zie afdisselen en verbijlen (41).
verdisseld, bn. : zie verbijld.
verhoging, v.; -en: (Clin. Woer.); zie bal (60).
v e r k r a m m e n , verkramde, heeft verkramd: (Steen.) ; zie afpalen (45).
verloop, het; geen meerv. : het verloop van een boom is het van onder
naar boven geleidelijk dunner worden van de stam; een tapse boom
heeft een sterk verloop, het verval is b.v. één derde (Aal.) (24).
v e r s m a l l e n , versmalde, heeft versmald: smaller maken, b.v. een te
zwaar stuk (Clin.) (40).
verstelbaar r a a m , het; -bare ramen: (Nijk.); zie B.A.D.-apparaat
(89).
verval, het; geen meerv.: verschil in stamdikte tussen het onderste
en het bovenste deel van een boom. (Aal.) (24).
verven, verfde, heeft geverfd : (Achtk. Hoog. Oene Doet. Heng. Heink.
Clin.); zie schilderen (68).
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verzakking, de ; -en : (Nijk.) ; zie bodem (54).
v i s s e r s k l o m p , т . ; -en: benaming voor klompen van een bepaald
model (Lee.) (82).
vlak m a k e n , maakte -, heeft - gemaakt: neutrale aanduiding voor
verschillende bewerkingen inz. met de varshaak (Apel.) (59).
vlot geboord, bn. : zo noemt men klompen welke veel ruimte hebben
vóór in de teen (Doet.) ; ook: opgehoord (60).
vocht trekken, trok -, heeft - getrokken: (Lee.); zie doorslaan (23).
voetgat, het; -en: (Hoog. Ent.); zie bek (43, 51, 63, 64).
voetgat, het - trekken, trok het -, heeft het - getrokken : met het trekmes de bek zijn definitieve vorm geven met een snede van kap tot
hak (Ent.) (64).
voetgat, het - uitsnijden, sneed het - uit, heeft het - uitgesneden:
(Hoog.); zie bakkes, de - aansnijden (63).
vol, bn. : gezegd van de kant van een gericht stuk, waar het hout voldoende volumineus is : „aan die kant is het stuk te licht, te arm, niet
vol genoeg, niet rijk genoeg" (Aal.) (40).
voletrekker, de; -s: benaming voor een grove rits (Heng.) (67).
voor, v.; voren: (Lee.); zie groef (37).
vóórboor, v. o. ; -boren : een bepaald soort effer of boor, waarmee
men de klompen vóórboort; de vóórboor is zo gevormd, dat zij graaft,
d.w.z. dat ze hout wegneemt in de boorrichting en niet opzij ; ze is
smaller en spitser dan de dopjesboor (Achtk. Hoog. Achth. Mich.) ;
ook: lengteboor, voorganger, voorloper, voorhouwer (51, 57-59).
vóórboren, boorde -, heeft -geboord :
1. n a het uitdoppen en eventueel het achterinboren met de vóórboor
een gat boren recht naar de teen: „de klompen vóórboren" (Hoog.
Nijk. Doet. Heng. Lee. Mei. Wanr. Made Dus. Steen.); ook: op
maat boren, op lengte boren, voorhouweren (53, 55—57).
2. in het machinale bedrijf verstaat men onder vóórboren het ruwe
uithollen van de klompen op de boormachine (88).
voorganger, т . ; -s: (Heink. Steen. Liem. Nue.); zie vóórboor (51,
53, 56).
v o o r g e m a a k t , bn. : zo noemt men de klompen wanneer ze met het
paalmes bewerkt zijn (Doet.) (46).
voorbouwer, т . ; -s: (Clin.); zie vóórboor (51, 53).
v o o r h o u w e r e n , hou werde voor, heeft voorgehouwerd : (Clin.); zie
vóórboren (53).
voorloper, т . ; -s: (Oene Nijk. Lee. Woer. Apel. Best Box. Liem.
Sch. St.O. Wanr. Made Dus. Steen.); zie vóórboor (51, 53, 55-57,
59).
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v o o r m a k e n , maakte -, heeft -gemaakt: hiçronder verstaat men het
verbijlen en afpalen tezamen (Doet.) (46).
v o o r m a k e r , de; -s: degene die belast is met verbijlen en afpalen
(Doet.) (46).
voorsnijden, sneed -, heeft -gesneden: (Doet. Nijk.); zie aikrammen
(45).
voorsnijder, m. ; -s : klein puntig mes, dat op sommige kopieermachines
samen met de kopieerguts gemonteerd is op het draaiende onderdeel,
dat de klompen bewerkt; de voorsnijder maakt een snede over het
stuk om voor de guts het werk te verlichten (86).
v o r m , op - houwen, hieuw op -, heeft op - gehouwen: (Oene); zie
richten 2 (40).
v r o u w e n , bn.: gezegd van vrouwenklompen: „deze klomp is een
vrouwen", „dat zijn vrouwen" (72).
vrouwenboor, v.; -boren: op één na de grootste maat in de effers
of boren; ook: vrouweneffer, vrouwluisboor (51).
vrouweneffer, m.; -s: (Mei. Lee. Wanr.); zie vrouwenboor (51).
vrouwenhaak, m.; -haken: op één na grootste maat in de haken
(Best) (52).
v r o u w e n b e u l m e s , het; -sen: op één na grootste maat in de heulmessen (Oene) (52).
v r o u w e n k l o m p , m.; -en: benaming voor klompen met een binnenlengte van 24—26,5 cm; in Woer. noemt men de kleinste vrouwenklompen wel vrouwtjes; ook: vrouwenmaten (72, 75).
v r o u w e n m a a t , v.; -maten: (Steen.); zie vrouwenklomp (72).
vrouwensteek, m.; -steken: benaming voor de steek op de maat,
welke overeenkomt met de kleinste maat vrouwenklompen (Mei.
Made Dus. Steen.) (74).
vrouwluisboor, de; -boren: (Achtk.) ; zie vrouwenboor (51).
vurig, bn.: (Oene); zie hanepotig (26).
vijftiender, m. ; -s:
1. benaming voor grote drielingen, waarvan 15 paren gelden voor
13 paar klompen; de binnenlengte bedraagt 23 of 23,5 cm (Clin.
Mei Lee.); ook: nulletjesklompen (78).
2. benaming voor dopjes; 15 paar hiervan gelden volgens inlichtingen
uit Nue. voor 13 paar halven (Nue.) (78).
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tonen wel eens wankanten, doordat de kopieerguts niet overal geraakt heeft (Aal.) (86).
was, m.; -sen:
1. (Liem.); zie jaarring (25).
2. (St.O. Best Nue.); zie draad (24).
water, - aannemen, nam - aan, heeft - aangenomen : (Hoog.) ; zie doorslaan (23).
water, - doorlaten, liet - door, heeft - doorgelaten : (Doet. Ent. Heink.) ;
zie doorslaan (23).
water, - inzuigen, zoog - in, heeft - ingezogen: (Woer.); zie doorslaan (23).
water, - opnemen, nam - op, heeft - opgenomen: (Achtk. Nijk. Clin.) ;
zie doorslaan (23).
water, - trekken, trok -, heeft - getrokken : (Heng. Mei. Wanr. Made
Dus. Steen.); zie doorslaan (23).
'water, - zuigen, zoog -, heeft - gezogen: (Sch.); zie doorslaan (23).
waterdicht, bn.: (Box.); zie dicht (23).
wentelhaak, m.; -haken: (Steen.); zie kantelhaak (30).
werken: zie hand.
werkgetuig, het; geen meerv.: (Steen.); zie gereedschap (39).
werkhout, het; geen meerv. : hout van een boom voor zover het voor
de vervaardiging van klompen aangewend kan worden (Aal.) (27).
werkhuis, het; -huizen: benaming voor de klompenmakerswerkplaats
(Mich. Sch. St.O. Steen.) (38).
werkplaats, v.; -en: benaming voor de klompenmakerswerkplaats;
ook werkstee (38).
werkstee, v.; -ën: (Lee.); zie werkplaats (38).
wetpin, v.; -nen: (Box. Mich. Made Dus.) ; zie wettop (60).
wetstek, m.; -ken: (Lee. Mei. Made Dus. Steen. Wanr.); zie strik
(61).
wetten, wette, heeft gewet: (Woer. Nijk. Lee. Mei. Wanr. Made Dus.
Steen.) ; zie aanzetten (60).
wetter, m.; -s: (Nue. Wanr.); zie strik (61).
wettop, т . ; -pen: benaming voor de beide naast elkaar geplaatste
stokjes op de heulbank, waartussen men bij het wetten de messen
en boren vastklemt (Liem. Best Sch. St.O. Nue.); ook: duwpennen,
pennen, pinnen, stekken, wetpinnen (60).
„wienboortje", het; -s: (Ent.); zie els (69).
wig, v.; -gen:
1. zware beitel, gebruikt bij het kloven (Clin. Woer.) (36).
2. andere benaming voor sleutel (Woer. Nijk.) (49).
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wilg, m.; -en:
1. benaming voor een bepaald soort boom (Salix), die klompenhout
levert van zeer goede kwaliteit; ook: wilgeboom (22).
2. klompen, uit wilgehout vervaardigd: „dat is een wilg", „dat zijn
wilgen" (23).
wilgeboom, m. ; -bomen : zie wilg 1 (24).
wilgehout, het; geen meerv.: hout van de wilgeboom (23).
wilgeklomp, т . ; -en: klomp, vervaardigd uit wilgehout (23).
winddroog, bn. : gezegd van klompen, wanneer ze op een natuurlijke
wijze zover gedroogd zijn, dat ze geschuurd kunnen worden (62).
winds, bn.: (Heng.); zie molenachtig (25).
wis, de; -sen:
1. v.; (Clin. Mei. Steen.); zie ristband (76).
2. т . ; (Clin. Heink.); zie bos (76).
witbomen, bn. : vervaardigd uit hout van de witboom (Dus.) (23).
witboom, т . ; -bomen: benaming voor een zeker soort populier, de
witte populier of Populus alba (Dus.) (24).
witte populier, т . ; - -en: zie witboom; ook: witte peppel (24).
worm, т . ; -en: (Doet. Aal. Hoog. Lee. Heink.); zie houtworm (25).
wormgat, het ; -en : gaten en gangen in hout, dat door houtwormen
is aangevreten (Oene Heng.); ook: madesteek, piergaten (25).
wreed, bn. : (St.O.); zie mieterig (23).
wricht, v.; -en: (Dus.); zie bal (60).
Ζ
zaag, de; zagen: (Doet. Oene Hoog.); zie afkortzaag 1 (31).
zaagmaat, v.; -maten:
1. houten meetlat, die gebruikt wordt bij het opleggen of afleggen
van een boom, voordat hij in bollen wordt gezaagd (Doet. Heng.
Mich. Liem.); ook: kapmaat (32).
2. (Doet.); zie overhoutsmaat (37).
zaagpaard, het; -en: (Made Dus. Steen.); zie bok (32).
zacht, bn. : gezegd van hout, dat gemakkelijk te verwerken is, dat ge
makkelijk boort en snijdt (Oene); ook: slok (23).
zagen, zaagde, heeft gezaagd :
1. (Hoog. Oene Ent. Nijk. Achth. Lee. Woer. Liem. Sch. Made
Dus. Heink. Clin.); zie afkorten 1 (31).
2. zie bol, bollen zagen.
zager, de; -s: personen die belast zijn met het bollen zagen of afkorten
(Hoog.) (31).
zetklos, т . ; -sen:
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1. benaming voor het houten blok, dat men bij het inzetten plaatst
tegen de linkerkant van de verdieping in de heulbank; tegen de zetklos plaatst men de linkerklomp (Mei.); ook: spanblok (49).
2. benaming voor de twee houten blokken, die bij het inzetten van
een paar klompen in de heulbank links en rechts de beide klompen
raken (Lee.); ook: zijklossen, spanblokken (49).
zetten: zie bos, klijp, knoop, kooi.
ziel, v.; -en: (Nue.); zie binnenspie (49).
zonscbijf, v.; -schijven: (Sch.); zie schijf 1 (33).
zolen, zoolde, heeft gezoold: met het zooimes werken (Clin.) (54).
zool, m.; zolen: (Clin. Heink. Steen.); zie bodem (54).
zooimes, het -sen: vergeleken met het bodemmes heeft het zooimes
een breder snijdend blad, dat over de gehele lengte enigszins gebogen
is en niet precies in het verlengde van de steel is aangebracht (Clin.
Heink. Steen.) (52, 54).
zoor, bn. : „zore pinnen" zijn dode noesten of kwasten, welke niet meer
versneden kunnen worden ; ook „zoor hout", d.w.z. hard en moeilijk
te verwerken hout (Doet. Aal.) (36).
zuiver maken, maakte -, heeft - gemaakt: (Liem.) ; zie schoonmaken
(56).
zwaar, bn. : te zwaar noemt men een stuk, wanneer het te breed is in
verhouding tot zijn lengte (Achtk. Achth. Lee. Liem. Heink. Clin.)
(40).
zwarte populier, m. ; - -en : bepaald soort langzaam groeiende populier (Populus nigra); ook: zwarte peppel (24).
zwing, v.; -en: (Steen.); zie boorkruk (50).
zwong, v.; -en: (Clin. Heink. Steen.); zie boorkruk (50).
zijklos, de; -sen: (Apel.); zie zetklos 2 (49).
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CONCLUSIES

Reeds een oppervlakkige kennisneming van het verzamelde materiaal
kan leren, dat de vaktaal van de klompenmakers-handwerkers op een
geheel andere wijze moet ontstaan zijn dan die welke betrekking heeft
op de machinale vervaardiging. Terwijl echter de eenvormigheid van
de terminologie rond deze laatste gemakkelijk verklaard kan worden
uit het tamelijk recente feit der mechanisatie, die „van boven af" de
klompenindustrie bereikte, is het bij de eerste aanzienlijk moeilijker
de herkomst te achterhalen. Men is geneigd te veronderstellen, dat
sinds eeuwen bestaande en van streek tot streek wisselende vormen
van huisvlijt alsook tal van dialectische eigenaardigheden in haar
rijke variatie weerspiegeling vinden.
De Nederlandse klompenfabrieken dateren als mechanisch geïnstalleerde bedrijven meest van de jaren '20 tot '30. De bakermat van de
machinale klompenindustrie is Frankrijk, waar een zekere M. Durod
er in 1841 in slaagde een gecombineerde kopieer-boormachine te construeren.1 De verbreiding van de machinale vervaardiging is misschien
niet zeer snel in haar werk gegaan, maar dit zal wel geweten dienen
te worden aan de vaak zeer zwakke financiële positie van de meeste
klompenmakers. De eerste wereldoorlog heeft een tijdelijke bloei gebracht, terwijl de kort daarop volgende economische crisis in zekere
zin ook mogelijkheden schiep, niet alleen doordat de klomp toen aantrekkelijk bleef, maar ook doordat veel klompenmakers overgingen
naar een beter betaald beroep - in Culemborg was de trek naar de
meubelindustrie, in Enter naar de Goorse textielindustrie - waardoor
voor de overblijvenden de spoeling minder dun werd.
Niet slechts de grotere eenvormigheid van de terminologie, ook haar
veel geringere uitgebreidheid in vergelijking met die bij het handwerk
valt op. Ook hiervoor is een verklaring niet moeilijk te vinden, als men
bedenkt, hoe groot het aantal handwerk-bewerkingen is, dat in de
machinale bedrijven door één machine wordt overgenomen. Diverse
bewerkingen met bijl, dissel en paalmes, die alle afzonderlijk in het
taaiapparaat vertegenwoordigd zijn, worden door de kopieermachine
verricht in één ononderbroken en binnen weinige minuten verlopend
1

M. P. Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle etc. Tome XlVe,
Paris 1875; zie „sabot". Ook A. Berthelot e.a. La Grande Encyclopédie, Inventaire
raisonné des sciences, des lettres et des arts, Paris z.j., vermeldt dit feit.
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proces. Ook de uitholling met behulp van de boormachine vraagt niet
veel tijd, maar treedt in de plaats van een grote reeks bewerkingen,
die in het handwerk met de zeer verschillende gereedschappen als dopbeitel, boor, bodemmes, haak, hakhaak, varshaak, zooimes, teenmes
en opdraaier worden verricht. Van al deze gereedschappen en van
alle uitdrukkingen die het daarmee verrichte werk aanduiden blijft
in het taaiapparaat niets over en er treedt weinig meer voor in de
plaats dan de werkwoorden boren en naboren. Men zou kunnen denken,
dat een uitgebreide reeks van termen i.v.m. de waarlijk niet eenvoudig
geconstrueerde boormachine de verarmde vaktaal zou komen aanvullen, maar dat zou de klompenmaker brengen buiten zijn vak, waardoor
voldoende verklaard is, dat deze zaken, indien hij ze al begrijpt, hem
niet interesseren ; hij accepteert ze, zoals de beluisteraar van een radioprogramma zijn toestel. Er zijn wel enkele onderdelen, die in zijn taal
vertegenwoordigd zijn, maar dat zijn slechts zulke die de klomp direct
raken, b.v. de boordoppen, de stiften, de centers.
Dit alles brengt met zich mee, dat het een weinig interessante bezigheid is de terminologie uit de mechanische industrie nader te bezien.
Zoveel te boeiender echter is een nadere beschouwing van de vaktaal
uit het handwerkbedrijf, zeker wanneer men zijn aandacht richt op de
woorden niet alleen, maar ook op de zaken. Alvorens daartoe over te
gaan wil ik proberen de Nederlandse klompen-industrie naar de techniek te situeren temidden van de Franse en Duitse. Daardoor worden
van meet af aan enkele niet onbelangrijke gevolgtrekkingen mogelijk
i.v.m. die klompenindustrie als geheel en haar herkomst.
De gegevens die dit mogelijk maken zijn schaars maar waardevol.
Voor de werkwijze van de Franse klompenmaker, waarschijnlijk uit
het noorden, hoewel dat niet vaststaat, levert de kleine Larousse 2
enige inlichtingen onder het woord sabot. Daar leest men : „Les sabots
sont faits d'un bloc de bois (hêtre, charme, etc.) d'abord premièrement
équarri à la hache, puis que le sabotier termine entièrement à l'aide
d'un couteau articulé (parois) (lees: paroir), et de grattoirs. Il le creuse
ensuite en utilisant des gouges et des mèches de différents profils."
Afgezien van het feit, dat beukehout wordt verwerkt en dus niet op
de eerste plaats populiere- en wilgehout, is er wezenlijke overeenkomst
tussen de hier beschreven werkwijze en de Nederlandse, hoewel men
daartoe pas kan concluderen aan de hand van de erbij gegeven illustratie, die een blik geeft in een klompenmakerij. Daar ziet men, dat
onder hache niet alleen een gewone bijl, maar ook een dissel verstaan
moet worden. Gouges (vgl. Clin. Heink. Steen.: goezie) en meches
* Claude Auge, Larousse Universel en 2 volumes, Paris z.j. (1923).
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komen behalve ten onzent ook in Duitsland voor en leveren dus weinig
nieuws. Het is niet erg waarschijnlijk, dat met grattoirs bedoeld wordt
het op de afbeelding voorkomende kleine mes, dat zoals de Nederlandse
haak (teenhaak, bodemhaak, hakhaak e.d.) eindigt in een krul; dan
zou het immers een uithollingswerktuig zijn, wat in het verband niet
aannemelijk is. Meer voor de hand ligt, dat het een instrument zou
ζ η
ϋ > gelijkend op het bij ons voorkomende schrapmes of trekmes, die
bestemd zijn voor het bewerken van de buitenkant, maar de illustratie
komt deze veronderstelling niet bevestigen.
De belangrijkste aanwijzingen zijn die omtrent het paroir, welk
woord het paalmes benaamt, en de eveneens op de afbeelding voor
komende heulbank, die in de beschrijving ontbreekt, wellicht omdat
deze stellage in Frankrijk zo algemeen bekend is, dat men ze niet
kan wegdenken.
Blijkens een XVIIIe-eeuwse prent, die elders in dit boek gereprodu
ceerd is (naast blz. 33), komt de beschreven werkwijze reeds eeuwen
in Frankrijk voor 3 : ook daarop treffen we paalmes en heulbank aan.
Het kan slechts betreurd worden, dat de beschrijving, waarbij blijkens
de verwijzingstekentjes de gravure een illustratie geweest moet zijn,
niet terug te vinden is; daar waren wellicht uitvoeriger inlichtingen te
vinden dan de hanteerder van de graveerstift kon geven.
Voor gedetailleerde gegevens omtrent de Duitse klompenindustrie
kan men te rade gaan bij het reeds
herhaaldelijk geciteerde werk van
B. Büld, dat het klompenmakershandwerk „im westlichen Münsterland" beschrijft. Juist wat betreft het gebruik van paalmes en
heulbank (Praam) geeft zijn studie merkwaardige feiten. Het eerste werktuig is blijkbaar in het
door hem behandelde gebied niet
algemeen in gebruik; in hoofdbeгтг57
drijven, werkplaatsen waarvan de
eigenaar zijn voornaamste bron
van inkomsten in het klompenTwee Duitse Schnitzbanken; boven
maken heeft, gebruikt men het
een exemplaar uit Graes, Westraünsterland, beneden een uit Beieren.
wel, in nevenbedrijven, waarvan

F

3

Tl

In het Musée Carnavalet te Parijs, waar deze prent berust, kon men geen inlichtingen verstrekken over de herkomst; zelfs de Franse origine staat niet vast, hoewel
niemand daaraan zal twijfelen.
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de eigenaar een ander hoofdmiddel van bestaan heeft, maar klompen
vervaardigt voor bijverdiensten, b.v. in de winter, komt in plaats
daarvan een treckmes voor, een werktuig dat geheel overeenkomt met
het Nederlandse schrapmes of trekmes (zie kaart V I I ) . De klompenmaker maakt in dit laatste geval gebruik van een Schnitzbank, een
stellage, die in verschillende vormen aangetroffen wordt en waarvan
ik hier vrij naar Büld een tweetal afbeeldingen geef. Het is ook deze
bank - en daarmee is een grens aangeduid van het heulbankgebied —
waarop men in bedrijven waar de praam ontbreekt de klompen
uitholt, b.v. in Kreis Wiedenbrück (pag. 48). De Schnitzbank is volgens de schrijver waarschijnlijk ouder dan de praam, ze komt als men
naar het oosten gaat geleidelijk meer voor en wordt vaak in plaatsen
waar de praam bekend is nog gebruikt voor lichtere werkzaamheden.
Van de praam zelf zegt hij : „Bei der Praam handelt es sich wahrscheinlich um ein aus den westlichen Nachbarländern eingeführtes
Handwerksgerät. Sie hat die ältere und für gewerbemässiges Betreiben
der Holzschuhmacherei weniger gut geeignete Schnitzbank aus dem
wesdichen Münsterland weitgehend verdrängt. Die Verbreitungsdichte
der Praam nimmt in Westfalen vom Westen nach Osten hin a b "
(pag. 48).
Het Nederlandse klompengebied nu, dat gelegen is temidden van
de twee gebieden waarover toevalligerwijze enige gegevens bekend zijn,
is in zijn geheel een paalmes- en heulbankgebied. O p grond van het
voorgaande kan dus wel verondersteld worden, dat het vanuit het
zuiden, wellicht uit Frankrijk beïnvloed zal zijn; het lijkt immers op
grond van de weg die de meeste cultuurverschijnselen in West-Europa
gegaan zijn niet waarschijnlijk, dat Nederland zelf de haard van het
bedoelde gebied zou zijn, van waaruit dan in zuidelijke richting invloed
op Frankrijk zou zijn uitgeoefend. Zo mag men paalmes en heulbank
beschouwen als de meest karakteristieke klompenmakersinstrumenten
die binnen onze grenzen gevonden worden. Het is tegen die achtergrond, dat ik getracht heb zoveel mogelijk gegevens omtrent de benamingen voor deze twee werktuigen te verzamelen. Het Dialectenbureau
te Amsterdam was zo vriendelijk daarvoor te mijnen behoeve een vragenlijst (no. 29, 1957) te versturen aan al zijn medewerkers; de resultaten van deze enquête zijn verwerkt op twee kaarten, die in dit boek
zijn opgenomen. De gegevens zijn natuurlijk niet in de woordenlijst
verwerkt.
Hoewel voor die gedachte niet veel bewijzen zijn aan te voeren,
lijkt het er toch op, dat de bedoelde beïnvloeding vanuit Frankrijk, die
overigens niet van recente datum is, getuige het feit, dat reeds rond
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het midden van de vorige eeuw de heulbank bekend was in de omgeving
van Staphorst en Rouveen 4 , ook oorzaak is van de interne geleding
die het Nederlandse klompengebied van zuidwest naar noordoost ver
toont; de duidelijke verschillen in werkwijze vindt men overzichtelijk
weergegeven op de kaarten 1-Х. Dat hier niet gedacht moet worden
aan het wegebben van bepaalde zaken in omgekeerde richting - be
halve bij" de dissel, waarvan het gebruik de laatste vijftig j a a r inderdaad
enigszins teruggelopen is; „heel vroeger" moet men ook te Oene dat
werktuig gebruikt hebben - blijkt uit de duidelijke gevallen van invloed
uit het Nederlandse gebied in Westmunsterland, welke Büld boekstaaft; hij vermeldt het woord Drillinge (pag. 33) zonder op de overigens
duidelijke afkomst van het Nederlandse drielingen6 te wijzen, maar wel
legt hij verband met Nederlandse woorden bij düümstok, göse ( = guts,
goezie, dopbeitel) en nöse ( = spitse neus van een klomp, klomp met
spitse neus). Ook neemt hij westelijke invloed aan op het punt van
symmetrische ritsversieringen (pag. 54) en ter verklaring van het gebruik de klompen te schilderen (pag. 55). Tenslotte spreekt hij over
veel Nederlandse klompenmakers, die zich na 1820, toen een zekere
J o h . Dües hen was voorgegaan, in Westmunsterland gevestigd hebben
met gevolg, dat daar de in het Innermünsterland onbekend gebleven
klompenmodellen ingang vonden die in oostelijk Nederland zeer verbreid waren en welke „die Formfreudigkeit holländischer klompenmaker verraten" (pag. 67). Deze trek naar het oosten ligt ook nog vast
in het geheugen van klompenmakers in de Achterhoek, die het verschijnsel toeschrijven aan het feit dat daar, met name in Ahaus, meer
te verdienen was.
Het is niet eenvoudig met zekerheid te zeggen, hoe de Nederlandse
klompenmakerij er moet hebben uitgezien, vóórdat paalmes en heulbank hier bekend werden, maar wel lijken de kaarten aan te tonen,
dat lang niet alles vanuit Frankrijk naar hier is gebracht. Het middengebied immers vertoont een aantal eigenaardigheden, die in de meest
zuidwestelijke plaatsen Clinge, Heinkenszand en Steenbergen ont* In het anonieme artikel, „Onze Klompenmakerijen", in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, I.e., wordt gesproken over het klompenblok, een woord,
dat moeilijk andeis dan ab heulbank kan worden geïnterpreteerd ; vlg. Oene en Hoog.
boorblok, blok.

' De naam drieling ter benaming van bepaalde maten van een of andere zaak komt
ook buiten de klompenindustrie voor; Dr. Aleida H. van Vessem, Oogstgereibenamingen, Een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten, Assen 1956, noemt naast
grote zeisen drielingen of drielingzeisen, blijkbaar op gezag van bepaalde catalogi;
pag. 3.
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breken. Met name de kloofbeitels en de verschillende haken (kaart I
en IV) zouden nog resten kunnen zijn van een situatie welke ouder is
en zonder invloed van buiten kan zijn ontstaan. Duidelijker als een
overblijfsel, zij het dan niet beslist uit het heulbank-loze tijdperk, is
aan te merken het inboren van de hak, dat in een zestal plaatsen van
het middengebied, te weten Made, Dussen, Schijndel, Liempde, St.Oedenrode en Nuenen, plaats vindt. Het heeft er de schijn van, dat
deze bewerking stamt uit de tijd dat de dopbeitel niet werd gebruikt
en men dus, zoals thans nog in het noordoosten geschiedt (vgl. kaart
II), het voetgat maakte met de boren. De bedoelde bewerking heeft
volgens de klompenmakers wel zin; ze zeggen, dat daardoor de diepte
van de klomp aangegeven wordt, die men bij de verdere uitholling
niet mag overschrijden. Daar staat evenwel tegenover, dat men bij
het boren niet meer risico loopt de diepte te groot te maken dan bij
het achterinboren zelf, zodat de bewerking wel als overbodig mag
worden beschouwd.
Op kaart II is bij Apeldoorn het teken voor het gebruik van de dopbeitel tussen haakjes geplaatst. Gewoonlijk maakt men daar het voetgat met de boren, maar - typisch voor een overgangsgebied - een
enkeling die niet over voldoende sterke borstspieren beschikt en die
dus moeite heeft met dat werk, waarbij men nl. de boor in ondergreep
heeft en trekkend schuin naar zich toe moet boren, maakt gebruik
van de dopbeitel.
Op kaart IV is bij Woerden het teken voor bodemmes tussen haakjes
geplaatst op grond van de notitie dat het werktuig daar vroeger niet
gebruikt werd. Hetzelfde gebeurde bij Nijkerk met het teken voor de
lange haak, hier echter omdat men dit mes thans niet meer bezigt.
Deze twee feiten illustreren een veranderende waardering voor de
beide gereedschappen: het bodemmes lijkt tot aan de invoering van
machinerieën nog in opkomst geweest te zijn, terwijl de haak langzamerhand, althans in vele plaatsen, aan het verdwijnen was, zoals ook
blijkt uit het feit, dat ik hem in meerdere werkplaatsen in verroeste
toestand aantrof6.
De kaarten IV, V en VI laten duidelijk zien, waarom bij het onderzoek in de Meierij zulk een uitvoerigheid betracht moest worden, terwijl
daartoe b.v. in de Achterhoek weinig aanleiding bestond. Waarop de
rivaliteit teruggaat valt moeilijk te achterhalen - misschien moet gedacht worden aan zeer oude verschillen in werkwijze, die in de Meierij
• Op grond van het feit dat in het gebied met het woord vors, met name de Meierij,
voor de korte haak de benaming ЛоАЬаак gebruikelijk is moet misschien aangenomen
worden, dat dit instrument jonger is dan de var;haak.
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Kaart I

Hulpwerktuigen bij het kloven:
в
men gebruikt een kliefmes
•
men gebruikt kloofbeitels

Kaart II

|
S
4

men gebruikt een kloofbijl.
men gebruikt naast de bijl een dissel
men gebruikt een dopbeitel.

Kaart III

Τ

Op de heulbank staan wettoppen.
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Kaart IV

Kaart V

Kaart VI

ι*

Hi

I\

Gereedschappen welke naast de boren aan de heulbank
h — korte haak
gebruikt worden: В — bodemmes
Ζ — zooimes
V — varshaak
O — opdraaier
Τ — teenmes.
H — lange haak
Het inzetten van de hak geschiedt
• met de korte haak
• met de lange haak
met de vóórboor
V
met een aparte boor
А
met een of andere (grotere) boor.
А
Verspreiding en gebruik van de opdraaier:
men gebruikt twee opdraaiers, de ene aan de
heulbank, de andere na het schrappen
men gebruikt één opdraaier tweemaal, eens aan
de heulbank, eens na het schrappen
men gebruikt één opdraaier eenmaal, nl. na het
schrappen (in Aalten gebruikt men hem alleen
aan de heulbank).
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Kaart VII

A

men gebruikt een schrappaardje (in Woerden is
het niet in gebruik, maar wel bekend)

S
Kaart VIII

Kaart IX

men gebruikt een schrapmes of trekmes.

Twee verschillende messen voor het afsnijden van de
scherpe kantjes van de bek:
(
de opdraaier
m da uitkanter.
Het koppelgereedschap:
m
koppelboor (handboor met krukasprincipe)
|

gutsvormige priem

К

koppelmes

η

opgedraaid ijzerdraadje als naald gebruikt.
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t^-'N^

С*» ^ Г Ч zaagpaard
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kreupel .ezel
' »kreupel
kreutel

r*^ paard

Kaart X

Kaart XI
Kaart XII

De maat
•
men gebruikt een in duimen verdeelde maatstok
•
men gebruikt een eigen klompenmakersmaat
S het woord „steek" komt voor.
(Men leze het teken ook bij Woerden.)
Benamingen voor het afgezaagde onderste deel van een
gerooide boom.
Benamingen voor het zaagpaard.
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- -bank

blok

•pint

J~

•klos
• bank (-bbk)
•bank.

klam
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Kaart XIII

Kaart XIV

Kaart XV

Benamingen voor het bankje waarop bij het verbijlen,
afpalen en fijnsnijden de ene klomp model staat voor
zijn wederhelft.
De laatste delen van de benamingen van
het blok waarop verbijld wordt
het blok waarop afgepaald wordt
het blok waaraan geheuld wordt.
Benamingen voor de inkeping in de zool van de klomp
tussen hak en voorvoet.

M о
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• heulmee

gleufmes

ί

heulmes
_
^
.
ruimmes
bodü^mesi h e i l l ? i e s
niimhaak
bodem mes
bodem mes
bodem mee

emmee

Kaart XVI

Benamingen voor het blok(je) hout dat zich tussen
twee in de heulbank gezette klompen bevindt. Ten
noordoosten van de stippellijn is dit voorwerp — in de
onderzochte plaatsen — ongeveer 20 cm lang, ten zuidwesten daarvan rond 5 cm.
Kaart XVII Benamingen van handvatsels. De cursieve woorden benamen de in het verlengde aangebrachte grepen van
messen (bodemmes, haak, varshaak e.d.), de andere de
dwarsgeplaatste handvatten van boren. Voor de betekenis van de tussen haakjes geplaatste woorden zie men
de woordenlijst.
Kaart XVIII Benamingen van het bodemmes.
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elkaar zo dicht genaderd zijn, dat van een botsing gesproken kan worden — maar vast staat, dat men met name in Schijndel zeer misprijzend
spreekt over de gewoonte van met name Bestse klompenmakers om
met een lange haak te werken (alleen in Best treft men van de lange
haak, de H van kaart IV, verschillende maten aan). Zoals men op de
kaarten ziet is de haak echter slechts één, zij het dan ook het meest
typische, van de verschilpunten.
De verschillen tussen het middengebied en de zuidwestelijke hoek
springen dadelijk in het oog. Clinge, Heinkenszand en Steenbergen
kennen een kliefmes, in plaats waarvan het middengebied beitels gebruikt (kaart I), men gebruikt er zooimes en teenmes (kaart IV) en
twee opdraaiers (kaart VI), men spreekt er van goezie, terwijl elders
dopbeitel of guts gezegd wordt ; het paalmes heet er krammes, het snijpaardje krampaard, de bodem van de klomp zool: men zegt er een boom
afleggen, terwijl overal elders het werkwoord opleggen gebezigd wordt,
en de klossen die gebruikt worden bij het inzetten, inspannen zegt men
in Clinge en Steenbergen, heten er spanblokhen en spanfiouten7.
Naar het noordoosten wordt het produktieproces geleidelijk minder
gevarieerd en minder karakteristiek, waarvoor gewezen kan worden
op de „neutraler" termen ter benaming van de kloofhamer: slaaie
(Woer. Achtk.), tünhamer (Nijk.), paalslager en holtslag (Hoog.) en
bakker (Ent.) ; op het gebruik van de kloofbijl (Achtk. Hoog. Ent.) ;
op het ontbreken van de dissel (kaart II) ; op het ontbreken van de
wettoppen (kaart I I I ) ; op de soberheid in gereedschappen, gebruikt
aan de heulbank (kaart I V en VI) ; op de neutraler benamingen voor
kapblok, snijpaardje en heulbank (kaart X I V ) ; op het gebruik van
het eenvoudige uitkantmes, meestal een oud scheermes, i.p.v. het typische klompenmakersmes, de opdraaier (kaart V I I I ) ; op het gebruik
van een priem i.p.v. een koppelboor 8 en het ontbreken van een koppel' De uit Clinge geboortige Hompenmaker, die als vraagpersoon fungeerde voor
vragenlijst 29, 1957, liet te Nieuwveen (E 144) voor de heulbank naast boorblok
spanbhk noteren.
8
Merkwaardig is, dat Heink. - en andere plaatsen op Zuid-Beveland met name
Kwadendamme, zoals uit vriendelijk geboden inlichtingen is gebleken - in het ge-

Kaart XIX
Kaart XX

Benamingen van de varshaak en, cursief, werkwoorden
ter aanduiding van het daarmee verrichte werk.
Benamingen van het latje waarmee de messen en hier
en daar ook de boren worden gewet en, cursief, werkwoorden ter aanduiding van de daarmee verrichte
handeling.
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mes (kaart IX) ; op het gebruik van een maat in duimen i.p.v. een
typische klompenmakersmaat (kaart X)*.
Op grond van dit alles meen ik te mogen veronderstellen, dat paalmes
en heulbank de meest duidelijke bewijzen zijn voor een beïnvloeding
van de Nederlandse klompenindustrie vanuit Frankrijk, welke het
karakter had van een vorm van industrialisatie, die heenschoof over
de reeds hier te lande bestaande huisnijverheid; de klompenmakerij
ontwikkelde zich daardoor van een voorzien in eigen behoeften tot
een nijverheid met winstbedoelingen, als hoofdberoep uitgeoefend of
althans als niet onaanzienlijk nevenberoep. In het noordoosten van
het land is deze beïnvloeding dan minder diepgaand geweest; men nam
er wel de heulbank over, maar overigens bleef de organisatie steken
in de status van huisvlijt. Deze veronderstelling, want meer kan het
ondanks alles niet zijn, wordt gestaafd door enige kleinigheden, zoals
de hierboven besproken benaming boerenklompen (Hoog.) en de woorden
klompenhoek (Oene) en klompkamer (Aal. Ent.), die duidelijk in die richting wijzen. Ook Büld suggereert voor het door hem onderzochte gebied
iets dergelijks, waar hij het onderscheid hoofdbedrijf-nevenbedrijf
maakt ter kenschetsing van de mate waarin het paalmes zich verbreid
heeft. Hij zegt trouwens, dat de Schnitzbank, die in de klompenmakerijen door paalmes en praam vervangen is, ook wordt aangetroffen op
verschillende boerderijen, waar ze in gebruik is als neutrale werkbank
voor bezigheden van zeer verschillende aard.
Het wil mij voorkomen, dat ten onzent het schrappaardje (kaart
VII) eenzelfde rol speelt als de Duitse Schnitzbank. Ook dit is een werkbank die de functie van misschien de heulbank, maar in elk geval van
de bank met paalmes zou hebben kunnen vervullen. Dat men er uithollingswerkzaamheden op kan hebben verricht moet men niet te
gemakkelijk verwerpen, aangezien ook de Schnitzbank daartoe allerminst geschikt lijkt. Evenals de Schnitzbank kan het schrappaardje na
de invoering van het paalmes bewaard zijn voor lichtere bezigheden,
b.v. voor het gladmaken van de klomp nadat hij uitgehold is, hetgeen
in Oene ten tijde van het handwerk nog gebruikelijk was. Nadat vervolgens ook dit gladmaken door het paalmes of een zusje daarvan, het
bruik van een priem i.p.v. een koppelboor aansluiten bij het noordoosten van het
land. Typisch is ook zeker, dat men te Kwadendamme volgens dezelfde bron slechts
één klomp i.p.v. een paar in de heulbank plaatst en dat daar de wettoppen ontbreken.
' De lezer die Vlaamse gegevens zoekt ab aanvulling op het beeld van de kaarten
kan ik wijzen op het reeds genoemde artikel van Pr. Janssens G.SS.R. in Volkskunde,
waar hij vermeld vindt: een klief mes, een deiski ( = dissel), een hammes, een krampeird,
een heulbank, een goezie, een hiclmes ( = varshaak), een teenmesje (misschien hetzelfde
als het Zeeuwse teenmes), een schreeppeirdeke ( = schrappaardje) en een knoppendraaier.
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fijnmes of gladmakersmes, was overgenomen (in Enter is dat nog niet
gebeurd; daar gebruikt men in dit stadium het trekmes, zij het dan
zonder schrappaardje) werd het schrappaardje gereserveerd voor het
schrappen. Het mes dat men erbij gebruikt, het schrapmes (kaart VII),
kan ook vervangen worden door glas, waaruit wel blijkt, dat het vroeger
een zwaardere taak moet hebben gehad.
Hoewel de ongevraagde maar zeer welkome inlichtingen die de
medewerkers van het Dialectenbureau op vaak uitvoerige wijze hebben
verstrekt het beeld van de kaarten, welke alleen door mijzelf waargenomen verschijnselen in beeld brengen, voor het merendeel komen
versterken, dient bij kaart I gewezen te worden op de vermelding van
een kloofmes en een kloofiijl voor Gouda (E 209) en van een kleufiijl
voor Zoelemond (K 40). Naar aanleiding van deze gegevens heb ik
verwijld bij de veronderstelling dat het verschil zuidwest-noordoost,
zoals dat op de kaarten aan het licht komt, wel eens minder een geografisch verschijnsel zou kunnen zijn, maar eerder verband houdt met de
uiteenlopende intensiteit waarmee in de verschillende plaatsen de
klompenindustrie wordt beoefend, m.a.w. afhankelijk is van de mate
waarin de oude huisvlijt onder Franse invloed geïndustrialiseerd is.
De situatie die in het noordoosten overwegend in de klompenindustrie
heerst zou dan ook in meer zuidelijke en vooral westelijke gebieden
kunnen voortbestaan in plaatsen welke voor de klompenindustrie
minder betekenis hebben. De aard van mijn onderzoek, dat zich gericht
heeft juist op de centra van klompenindustrie en waarin slechts in
tweede instantie uit een geografisch oogpunt plaatsen van mindere
betekenis zijn betrokken, is zodanig, dat een definitieve conclusie in
deze zin niet mogelijk is. Hieraan dient echter te worden toegevoegd,
dat die aanvullende inlichtingen bij vragenlijst 29 - en over hun uitgebreidheid kan de lezer zich hieronder oriënteren in een afzonderlijke
woordenlijst - slechts op nog twee andere punten het beeld van de
kaarten zijn komen „verstoren", nl. door de vermelding van een zooimes voor St.-Johanmsga (F 14) en van een teenmes met krul en zonder
krul voor Middelstum (C 34). Als het groefmes van Paterswolde (C 148)
geen lange haak is maar een bodemmes (de tekening op het vragenformulier is niet duidelijk), dan komen verder de vermeldingen van
haken alle uit het middengebied, geheel in overeenstemming met het
beeld van kaart IV. Dat in Okt (F 118) een opdraaier vermeld'wordt
wekt slechts bevreemding, ab vast zou staan dat er het zuidwestelijke
mes mee wordt bedoeld en niet de noordoostelijke uitkanter, die blijkens
gegevens uit Apeldoorn ook wel opdraaier genoemd wordt (vgl. kaart
VIII).
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Evenals geen enkele conclusie omtrent ons onderwerp meer kan zijn
d a n enigszins waarschijnlijk, zo moet ook op de vraag, wanneer de
bedoelde industrialisatie van de Nederlandse klompen-huisvlijt kan
hebben plaatsgehad, met de grootste reserve geantwoord worden.
Onder verwijzing naar het hoofdstuk „Uit de geschiedenis van de
klomp" zou verondersteld kunnen worden, dat het proces zich reeds
in de zeventiende eeuw heeft voltrokken, gezien de steeds herhaalde verbodsbepalingen op de verkoopvan klompen binnen de stad,
i.e. Amsterdam, door niet-leden van het „Schaatse Leesten en Klompenmakers Gild". Bedoelde bepahngen dateren van 1617, 1637, 1689
en 1752, terwijl de boete op overtreding gestadig groeit van 10 stuivers
en één gulden tot zes gulden in 1689. Ik ben er mij echter ten volle
van bewust, dat dit niet anders dan een veronderstelling genoemd kan
worden, welke door een diepgaande studie zou moeten worden getoetst; ook kan het wellicht onwaarschijnlijk heten, dat het schrappaardje zich dan zo lang zou hebben kunnen handhaven, hoewel
daaraan onmiddellijk dient te worden toegevoegd, dat de ontwikkeling
in deze agrarische tak van bedrijf zeer langzaam verloopt.
O m twee redenen heb ik aan het kaartenmateriaal ook woordkaarten
toegevoegd, vooreerst om aan te tonen, dat de vaktaal van de handwerker bijna niet wordt beïnvloed van boven af en vervolgens uit een
oogpunt van dialectbeschrijving.
De kaarten X V I I I en X I X gevende benamingen van de twee meest
verbreide klompenmakersmessen, het bodemmes en de varshaak. Indien
ergens dan moest bij dergelijke instrumenten de benaming van de
handelaar of gereedschappenfabrikant door de klompenmaker zijn
overgenomen. Dat blijkt evenwel op grond van de feitelijke noteringen
in de verschillende plaatsen kennelijk niet het geval, maar daarbij
komt d a t de handelaar de benamingen zelfs niet kent. O p een klompenbeurs in Doetinchem sprak ik met de voornaamste leverancier
van klompenmakersgereedschappen die ons land kent en die, naar
ik van de ondervraagde klompenmakers vernam, zijn afnemers heeft
van Achtkarspelen tot Clinge. Gevraagd naar de benaming van bepaalde gereedschappen wist hij niet anders dan een vaag gebaar
te maken ter illustratie van het ermee verrichte werk. Ook bleek hij
onbekend met het feit, dat hij een zooimes, waarvan hij verschillende
exemplaren te koop aanbood, nergens in de Achterhoek zou kunnen
slijten. Dergelijke feiten komen wel duidelijk de indruk van de kaarten
en van de woordenlijst met zijn talrijke synoniemen bevestigen.
De benamingen van de varshaak houden wel verband met algemene
dialectische verschillen, zoals een vergelijking met de benamingen voor
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de hak van het zeisblad bevestigt: een taalgeografisch overzicht van
een aantal oogstgerei-benamingen geeft nl. als zodanig ook hak, hiel en
vors10. Invloed van bovenaf is ook hier zeer duidelijk afwezig.
Dat er niettemin ook in de taal van de handwerker woorden zijn
die een „uitheemse" oorsprong lijken te hebben, is in verband met het
voorgaande des te merkwaardiger. De voorbeelden van beïnvloeding
van boven afliggen alle in de sfeer van de handel: de maataanduidingen
zijn met uitzondering van die voor de dopjes overal uniform: mans,
vrouwen, drielingen en halven. Wanneer verder Büld ons voor zijn gebied
meedeelt, dat daar acht woorden bekend zijn voor op elkaar gestapelde
en samengebonden klompen (pag. 80), dan komt het Nederlandse
m i wel duidelijk de genoemde voorbeelden aanvullen; naast de misschien oudere woorden bos en wis is het de officiële term voor de grossier. Ook de woorden overparen en toeparen hebben een min of meer
algemene bekendheid. Zodra het echter een zaak betreft van intern
belang, doet zich weer een grote verscheidenheid voor, zoals men ziet
aan de reeks synoniemen voor sorteren: uitzetten, uitschieten, uitleggen,
uitsteken, die overigens weer alle in het zuiden verzameld zijn.
De kaarten X I I I , X V en X V I geven een overzicht omtrent enige typische klompenmakerstermen : de benamingen van de gaaibank, de keep
onderin de zool van de klomp en de hakspie. Interessant is vooral de onderlinge beïnvloeding van de woorden van kaart X I I I ; uiterste en duidelijke vormen zijn pasbank en paarbank, terwijl daartussen voorkomen
pars- en paarsbank. Slechts paalbank en snijbordje zijn voor mij onbegrijpelijke termen, de andere houden alle duidelijk verband met de functie
van het bankje. Kaart X V I is weer leerzaam voor de verhouding zuidwest-noordoost; het zijn dergelijke kleinigheden, die de moeilijk te
bespeuren grens tussen de twee gebieden markeren.
De kaarten X I en X I I bevatten termen, die ook buiten de klompenindustrie niet onbekend zijn. De moeilijkheid die men heeft om het terrein
van onderzoek nauwkeurig en verantwoord te begrenzen krijgt hierdoor enige belichting. Het is niet altijd mogelijk of zelfs verdedigbaar
bepaalde woorden die een ruimere verbreiding hebben uit het onderzoek te weren; ze hebben nu eenmaal ook in de klompenmakerstaai
hun plaats en mogen daarom vermeld worden. O p grond daarvan zijn
de woorden van de genoemde kaarten en andere, b.v. de benamingen
van handvatten, die men vindt op kaart X V I I I , opgenomen.
Kaart X X geef ik voor de belangstellenden, die een aanvulling
mochten wensen op de kaart Strekel, welke in de reeds genoemde be10

Dr. Aleida H. van Vessem, o.e. pag. 3.
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schrijving van oogstgerei-benamingen voorkomt11. In overeenstemming met de woordenlijst ben ik echter ook hier niet overgegaan tot
weergave van de woorden in hun dialectische klankstand, zodat men
alle ij's (behalve in het Nijkerkse strijk en het Qingese {-)strijkeT) door
ie's zal moeten vervangen voor een getrouw beeld.
Uit een dialectgeografisch oogpunt is het tenslotte wellicht vermeldenswaard, dat afgezien van het Clingese woord voorhouwer, dat getuige
het overeenkomstige werkwoord voorhouweren ook een andere herkomst
heeft - misschien is er verband met houden - alle woorden met de
stam houw- genoteerd zijn in Oene, Enter, Achterhoek en Wanroy
(behouwen, houwpaal, houwklos, boomhouwer e.d.).

11

Dr. Aleida van Vesserà, o.e. pag. 34-35.
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DE KAART PAALMES

Vraag 1 van vragenlijst 29 (1957) van de Centrale Commissie voor
Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen luidde: „Hoe noemt (of
noemde) men het grote mes, waarmee de klompen van buiten worden
besneden, vóórdat zij worden uitgehold?"1. De vraag werd verduidelijkt
door een afbeelding, die hieronder is afgedrukt en die de meeste ondervraagden een juist begrip heeft bijgebracht. Dat er verschillende modellen van dit mes in gebruik zijn is mij gebleken uit sommige aantekeningen, die hieronder worden besproken. Slechts een klein aantal
antwoorden geven ondanks de duidelijkheid van de vraag blijk van
een misverstand nl. de notering krampaard, tweemaal door dezelfde inzender vermeld voor I 85,
snijpaard voor К 104a, snijpèrdje voor L 295, snaipjerdje
voor L 264 cnfienbanke en qfsniebanke voor F 149; deze
woorden benamen alle niet
het mes, maar het blok waarop het gemonteerd is. Dat ik
niettemin hieronder voor I
85 krammes opgeef, is het
gevolg van een zeer voordehandliggende conclusie van
.,
mij.

Y ээі mes*

Omdat ik ook bij het tekenen van de kaarten als lexicograaf te werk
ben gegaan, zijn de antwoorden daar teruggebracht tot een aantal
typen, waarbij verschillen in klankstand verwaarloosd zijn. Een nauw
keurig beeld verkrijgt men daarom pas als men de hier volgende be
schrijving naast de kaart gebruikt. Hetzelfde geldt ook voor de kaart
Heulbank. De woorden die op de vragenlijsten voorkomen zijn ciiplo1

De 546 vragenlijsten die (tot 15 febr. 1958) werden ingestuurd worden bewaard
op het Dialectenbureau van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen te Amster
dam. Slechts 333 daarvan leverden voor dit hoofdstuk en het volgende materiaal,
199 bevatten geen inlichtingen op grond van het feit dat ter plaatse geen klompen
industrie was en 14 werden door mij als wellicht weinig betrouwbaar ter zijde gelegd ;
het zijn lijsten uit В 20, 49, С 0102,162, E 75, F 83, 206a, G 174*, 197,1 45, К 27,
73, 173a en L 381b. Mijn eigen notities heb ik aan dit materiaal toegevoegd.
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matisch weergegeven, echter met dit voorbehoud, dat een aantal fonetische tekens verwaarloosd zijn op grond van het feit dat zij naar het
schijnt op willekeur berusten, waarbij komt dat zij in geen enkele
letterkast gevonden worden; de gevallen van niet geheel getrouwe
weergave duid ik aan met (*).
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TYPE PAALMES. Woorden van dit type komen in midden-Bra
bant en Twente het meest voor, maar notities in verschillende andere
gebieden gemaakt laten de noordelijke grens van het paalmesgebied
wel trekken van Zuid-Holland over Utrecht en Gelderland naar noordoost-Twente. Er zijn echter zoveel andere opgaven gedaan uit de
streek ten zuiden daarvan, dat zelfs een vage begrenzing tamelijk
theoretisch blijft. Ik beperk mij daarom liever tot een verantwoording
van de gegevens.
De vorm paalmes is genoteerd in E 0118 2 , 196, F 14, 151 (door mij
zelf), G 173, 198 (door mij), 207, К 64, 105, 120, 127, 139, 144 (hier
ookpaelmes), L 53 (door mij), 147, 262, M 7*. De vorm paalmes{*) uit
G 182 zal wel dezelfde lange aa bevatten. Talrijker zijn de opgaven
die aanduiden dat de klinker van de eerste lettergreep gerond is:
paolmes wordt opgegeven uit F 120, 206 (van mij), G 143*, 181a, 211,
223, 230, 231, 252, К 133a (hier ook als A.N. de vorm paalmes), 138,
L 37 (van mij), 54, 95a, 147 (2 X ), 289a, 318a, M 8, 9 (van mij), terwijl
wel dezelfde klank bedoeld zal worden metpoalmes, afkomstig uit G 155,
F 209 (hier ook: pj.-lmes), G 172, 178, 197, 198, 198c, 203, 252, 285,
L 37, M 8, M 11. I n hoeverre in voorgaande gevallen gedacht moet
worden aan verkorting van de beklemtoonde klinker kan moeilijk be
paald worden, maar wellicht doelt men op een aangehouden vocaal
met de schrijfwijze paolmes(*), opgegeven in L 149 en 180a, metpôl-mes
van L 148, evenals met poolmes, welke vorm genoteerd wordt in G 2 8 5 M 12 (gecombineerd), L 187, 240. Duidelijk kort blijkt de klinker in
palmes, F 170e, pólmes, L 180b, en pilmes, L 241. Het klankbeeld dat
ik beluisterde in К 127, 172, L 177, 179, 199, 200, 201 en 233 stel ik
liever voor met paolmes: ik verkies ao boven o, omdat de vocaal welis
waar verkort maar niet geheel kort is. De inzender uit L 178 bedoelt
wel hetzelfde aan te duiden met het plaatsen van een boogje boven
de ao. Voor К 128 meen ik evenwel te moeten schrijven af polmes,
waarvan de uitspraak niet veel zal verschillen met die van het voor
F 107b opgegeven of paolmes, waarnaast men ook af paalmes noteert; de
accentuering immers moet wel oorzaak zijn van verdere verkorting.
De in L 152 opgeschreven vorm bolmes (met daarbij ter verduidelijking:
„o = verkorte oo klank") heb ik uit voorzichtigheid niet bij het type
paalmes ondergebracht maar bij diverse.
T Y P E B L O K M E S . Zeer talrijk zijn de noteringen van dit type:
blokmes wordt opgegeven voor В 15, 29a, 31 (2 X), 35 (2 x ) , 60, 64a,
a

Een aantal code-aanduidingen zal men vergeefs zoeken in het register van Grootaers

en Kloeke (Pée en Meertens) ; op het Dialectenbureau worden ze echter gebruikt
ter aanduiding van niet in dat register opgenomen gehuchten.
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67a, 68 (notitie van mijzelf), 96, 99, 120, 123 (2 x ) , С 25, 26c, 30,
31, 34, 35, 36, 40, 67, 78a, 80, 0102, 104, 110, 112, 121 (2 x ) , 129,
132, 145, 148, 155 (hier ook: blokmes), 158, 159, 176, 0180, 185, 187,
189, E 0118, 146*, 161, 164 (2 x ) , 170, 184, 188a, 220, F 1, 10, 28,
34a, 44, 62, 73, 74 (2 x ) , 76, 85, 88, 90 (2 x ) , 97, 98b, 102a, 103,
103a, 107b, 115 (3 noteringen, waaronder één van mij), 118, 120
(2 X ) , 121, 137a, 142 (2 X, waaronder één van mij), 151 (van mij),
157, 177b, G 2*, 2a, 28, 32b, 47, 50, 74 (van mij), 75, 89, 91, 91d*,
93, 112*, 113*, 173, 182, I 11, 27, 44, 82-82a (gecombineerd), К 15
(2 χ ) , 26, 37,47, 48, 50 (2 χ ) , 64,68, 74(2 Χ, van dezelfde inzender),
84, 88, 97, 105, 122, 124, 128, 138, 139, 169, L 8, 14, 37 (van mij),
44, 51, 53, 54b, 64, 64b, 95a, 96 (Megen; er wordt bij vermeld, dat
de notitie ten zuiden van de Maas gemaakt is), 106, 112, 147, 149,
159b, 180a, 184 (van mij), 187, 235 (van mij), 289, 289a, 289b, 300,
318a, M 7*, Q, 36. Een enigszins ander schriftbeeld leest men voor
F 59: blokmes, voor С 26: blokmes en voor F 74 en F 102: blokmes. De
vorm blokmets wordt opgegeven voor L 293, 295, 375 en Q 21 (hier
ook blokmes, waarschijnlijk ah A.N. naast de dialectische realisatie).
Blukmes schrijft men in F 87a, 88, 121, 124a, G 27 en 28; blokmes in
F 66. Uit С 192 stamt de notitie blokmest, uit F 90 blokmësd en uit F 120
blokmesnen. Wat de zin is van de opgaven zwoor blokmes uit E 192,
groot blokmes uit С 40 en klnn blokmes uit F 7 kan moeilijk achterhaald
worden.
T Y P E K R A M M E S . Uit West-Brabant en Zeeland stammen een
aantal opgaven van de benaming krammes, welk woord genoteerd is
voor E 144, I 57 (door mij), 66, 69, 85 (2 x ) , 86, 87 ( 2 X , w a a r v a n
eens door mij), 95a, 96-96a (gecombineerd), 109b, 125, 144 (2 X,
waarvan eens door mij), 168, К 45, 173, 175, 177b, 190 (2 X), L 201
(door mij). I n I 140 wordt krommes opgegeven, in I 79 kammes, in I 143
krames (met daarnaast krammes) en in I 167a kràmmès.
TYPE SNIJMES. De benaming snijmes wordt gegeven voor С 161,
E 109, 209, F 51, 56, I 69, 86, 140a, 144, К 16, 22 (2 χ ) , 26 (met de
verduidelijking sneimes), 40, 50, 128, 197, L 52, 178a, 180b, 280; in
В 98 schrijft men snij-mes. Sniemes geeft men op voor С 31 (met daarbij
te»· verduidelijking snijmes), 125, 183, G 10, 75, I 22a (hierbij ook snij
mes), terwijl men in С 159 sniemês en in I 125 snie-mes noteert. Vreemd
is de klankstand van de opgave uit G 139: sneujmes. Groot sniemest is de
notitie uit G 15, lange sniejmes schrijft men in I 122, grote snijmes in F 29,
sniedemes in F 46, snïjmaas in L 285, snieemes in G 198, terwijl Limburgse
opgaven zijn sjniemets voor Q, 21 (hier ook schniemets) en Q 103 en
sjniej-mets voor Q_201.
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T Y P E O P S N I J M E S . Er zijn een drietal opgaven van dit type; ik
heb ze met een afzonderlijk teken verantwoord. Opsnijmes is genoteerd
in E 181 en E 184 (hier door mij), opsnaimes in E 176.
TYPE A F S N I J M E S . Een tweetal noteringen van dit type zijn ge
daan in de Achterhoek nl. qfsnijmes (met daarbij afsni-j-mes) in M 5
en afsnieder in M 9 ; de opgave uit Q, 102 klompenafsnijmes (met daarnaast
kloompe-aaf-schmimets) duid ik op de kaart met hetzelfde teken aan.
TYPE V O O R S N I J M E S . De schaarse representanten van dit type
zijn geografisch weinig gebonden: voorsnijmes (met daarnaast veursniemes) werd genoteerd in С 153, veursniemes in С l56a.,foarsnijmes in В 64a,
veursnijer in L 64b, vürsnieddr in F 90 en voorsnijdermes (met daarnaast
veursniedersmes) in С 119.
Het TYPE BUITENBESNIJMES wordt slechts vermeld voor G 52,
waar men schrijft groóte buitenbesnijmes, en L 47, vanwaar stamt de
notering buite snijer.
Diverse T Y P E - S N I J - . Een tweetal andere benamingen met de
stam snij- heb ik onder één teken samengebracht; het zijn bloksnieder
uit С 193 en besni-e-mes uit G 203.
T Y P E R U W M E S . Uit het centrum van het land zijn een aantal
gegevens binnengekomen die het woord ruw of rauw bevatten: ruwmes
wordt opgegeven voor E 0153, 184 (2 X ), 220 (hier als verduidelijking
naast rumes), 224 (2 X), К 37; ruuw mes geeft men op voor E 185,
ruwsnijder voor E 220 en L 13, rauwsnijder voor E 225, F 189, L 44 en
96 (Megen; echter benoorden de Maas), rouwsnijder voor L 96 (zonder
nadere aanwijzingen), rauwmes voor F 188. De benamingen van het
TYPE G R O F S N I J D E R , grofsnijder wordt opgegeven voor К 74 (2 X
van dezelfde inzender) en grofsnijer voor L 64, zijn op de kaart bij deze
groep gedacht, hoewel er ook aanleiding is voor onderbrenging in
één groep met de snij-benamingen. Samen echter met de namen van
het type ruwmes akook met die van het TYPE G R O F M E S , grofmes
wordt opgegeven voor E 127, 161, F 142 en К 120, vormen zij ook
geografisch een eenheid.
TYPE K A P M E S . T e n dele erg verspreid liggen de noteringen kap
mes, die gemaakt werden in E 56, F 114, G 285-M 12 (gecombineerd),
L 68, M 9 (door mij), 10, 46, 48, 48a-9a (gecombineerd).
D I V E R S E . Het aantal benamingen dat moeilijk bij een bepaald
type onder te brengen is, is tamelijk groot. Ik heb gemeend ze alle
tezamen met één teken te mogen aanduiden. Hakmes is genoteerd voor
F 190, L 152 en 328; houmes(*) voor В 57; balmes voor В 90, l i l a ,
0123a ; haelmes voor G 2* ; haalsnijmes (met daarbij aolsnaymes) voor К 14 ;
hoalmes voor F 43a ; afpaarmes voor L 204—204a (gecombineerd) ; porre179

mes voor G 37 3 ; kniepmes voor G 7 en 34; bankhaak voor L 3 ; desselmês
voor L 248; formmes voor F 43a; vormmes (met daarnaast vurmmes)
voor I 134; klapmes voor F 170e; klots-mes voor L 210, Venraij 4 ; sjelmets[*) voor L 374; sjnuppermets (met daarnaast snippermes) voor L 434;
scknuppermets voor Q,32; vlakmes voor F 189; langmes voor G 77 ; schapmes
(met daarnaast skâpmès) voor В 46; zooimes voor F 13a; ^rote mej voor
К 15 (2 X ) ; groóte mej voor G 59 ; grooí mes voor G 58 ; (grote) (klomp) mes
voor G 7; klompenmes \οοτ G 76b, L 164 en F 59c; klompemes voor F 63a;
klompe mes voor F 059*; klompe mes voor F 99; klömpemets voor L 328;
klompemets voor Q 208 ; klompmes voor G 200. Als kennelijke vergissing
zij tenslotte vermeld de op de kaart verwaarloosde opgave fienmes uit
F 120 en 178 (2 X door dezelfde inzender).
Bijzondere waarde i.v.m. een in de Conclusies ontwikkelde theorie
over de herkomst van paalmes en heulbank hecht ik aan de opgave
Frans blokmes uit С 132, Beerta, en К 50, Hendrik Ido Ambacht. I n
С 162, Oude-Schans, geeft men Franse mes (op de kaart bij diverse
ondergebracht), terwijl men bij de opgave blokmes in I 27, Zuidland,
aantekent: „er zijn er 2, een Frans holgeslepen en een Hollands recht
geslepen". Bij de reeds eerder verantwoorde notering blokmes uit С 132
leest m e n : „Er zijn verschillende. Hier is een Frans model in gebruik.
Voor-hol Achter-bol", terwijl de zojuist genoemde opgave van Frans
blokmes uit dezelfde plaats vergezeld gaat van de opmerking: „zo
noemde de heer B. het door hem in gebruik zijnd mes, welke aan de
buitenkant bol is en aan de binnenkant hol. Er zijn n.l. ook andere
variëteiten". Een later binnengekomen lijst uit F 194, Bennekom,
waarvan de gegevens niet meer op de kaarten verwerkt konden worden,
zegt van het kapmes, zoals men het daar noemt : „dit mes is in tegenstelling met het mes dat in de tekening onder vraag 1 is afgebeeld, niet
gebogen, maar recht. O p de doorsnede is het kapmes hol. Met een
* Zie voor afpaarmes en porremes noot 6 op blz. 188.
* In het eerder geciteerde artikel „Klompen und Holzpantoffeln" in het Holz-Zentralblatt wordt de wijze van klompen vervaardigen beschreven die in het gebied van
de Niederrhein gebruikelijk is; daarbij wordt ook een Klotzmesser genoemd. Het eerste
bestanddeel van het woord wordt door Büld (o.e. pag. 9) op gezag van M. Asdahl
Holmberg (Studien zu den niederdeutschen Handwerkbezeichnungen des Mittelalters, Lund, Kopenhagen 1950, pag. 53) teruggevoerd op het Franse galoche. Hij
neemt aan, dat dit woord in de 15e eeuw via Nederland in Duitsland bekend is geworden (cfr. Verwijs-Verdam : schalootse, schoelootse). Daar de vormen klosschje,
kalosje en klossje voorkomen op dialectlijst 15 (1947), zij het dan niet als benaming
van klompen maar van schoenklompen, die alleen een houten zool hebben en verder
van leer zijn, hoeven we hier niet te denken aan invloed uit de Duitse klompenmakerij.
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hol mes kan men volgens mijn zegsman grotere spaanders afsnijden,
dan met een vlak mes. - De afwerking geschiedt nu verder met de
Nasnij'der. Dit mes is vlak op de doorsnede. Soms is het gebogen, als
in de tekening is aangegeven, maar meestal is het evenak het kapmes
recht." I n Sprang-Capelle, К 139, maakt men de aantekening: „Dat
mes is niet krom maar recht".
Ik moet bekennen, dat ik van het bestaan van de beide verschil
punten nauwelijks op de hoogte was. Afgaande op foto's van mijzelf
en anderen kan ik zeggen, dat de kromme vorm aangetroffen wordt
in Nuenen, L 233 en 235, de rechte in Kwadendamme, I 95a. Blijkens
het eerder aangehaalde artikel van Pr. Janssens C.SS.R. is in het
land van Waas een paalmes in gebruik dat „enigszins buikvormig van
snede" is ; het is niet duidelijk of hij doelt op het hol-bol geslepen zijn.
Evenmin bestaat er in dit laatste punt zekerheid omtrent het rechte
paalmes dat men ziet op de XVIIIe-eeuwse Franse gravure (naast
blz. 33) en de eveneens rechte exemplaren die in de kleine Larousse
op de illustratie bij sabot voorkomen. Wel duidelijk hol geslepen is
het mes op de afbeelding onder paroir in diezelfde encyclopedie, welke
min of meer merkwaardige vorm ik ook heb aangetroffen in Surhuisterveen, В 68.
Voor het vastleggen van de geografische spreiding van de verschil
lende typen zijn deze aanwijzingen te schaars. Ook zonder een beeld
van die spreiding te hebben durf ik echter voorzichtig veronderstellen,
dat de hol-bolle vorm te danken zou zijn aan ontlening uit Frankrijk,
terwijl het platte mes dan mogelijk een inheems verschijnsel is. Dit
laatste zou de theorie over beïnvloeding van de klompenindustrie vanuit Frankrijk niet ondergraven, want het laat zich denken, dat deze
slechts hierin bestond, dat men een mes van een vaag type in die industrie is gaan gebruiken, terwijl men het mes in concreto kan hebben
overgenomen of rechtstreeks uit de Franse klompennijverheid of uit
aanverwante bedrijven hier te lande. Een op de kaart niet verwerkte
opgave „blokmes" uit Groningen, С 108, gaat vergezeld van een toe
lichting waaruit blijkt, dat het werktuig is aangetroffen bij een oudwagenmaker; ik moet hieraan echter onmiddellijk toevoegen, dat dit
de enige beschikbare aanwijzing is omtrent het gebruik van een derge
lijk mes buiten de klompenindustrie. Van de aangetroffen bepalingen
„Franse" mag ondanks alles echter wel verondersteld worden, dat zij
een bevestiging betekenen van de beïnvloeding van de klompennijverheid vanuit Frankrijk.
Het is niet ondenkbaar, dat de structuur van de kaart Paalmes, die
zo geheel anders is dan die van de heulbankkaart, verklaard zou moeten
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worden tegen de achtergrond van een uitwisseling van zaken en woorden
tussen verschillende houtverwerkende ambachten, de kuiperij, de
wagen- en klompenmakerij. Misschien is mede van invloed geweest
de gevarieerde intensiteit waarmee her en der de klompenindustrie
beoefend werd: een geïsoleerde klompenmaker kan gemakkelijker in
zijn terminologie beïnvloed worden door andere ambachtslieden dan
die, welke in een uitgesproken klompengebied werkzaam is. Duidelijk
is in elk geval, dat de kaart een onrustig beeld biedt. Er zijn geen gebieden waarbinnen de benamingen niet zeer uiteenlopend zijn, hoewel
hier en daar wel bepaalde woorden overheersen. In Zeeland en het
aangrenzende deel van Brabant is krammes de meest voorkomende
naam, maar ook blokmes en snijmes komen voor; de Meierij kent voornamelijk het woord paalmes, maar ook snijmes, blokmes en zelfs krammes
worden aangetroffen ; ook Twente is overwegend met paalmes-noúúts
gevuld, maar ook daar doen zich enkele andere benamingen opmerken.
De grootste rust heerst nog in de omgeving van Meppel, waar de
¿/oAmij-noteringen slechts een enkele maal met snijmes worden afgewisseld.
Hoewel er dus weinig regelmaat te bespeuren is in de geografische
spreiding van de verschillende woorden, zijn toch wel enkele gegevens
zeer merkwaardig. Niet op de eerste plaats denk ik dan aan het voor
Nieuwveen, E 144, opgegeven krammes, want de klompenmaker die
dit gegeven leverde is, hoewel reeds vanaf 1924 in die plaats woonachtig,
geboortig uit Clinge. Merkwaardiger is paalmes op een lijst uit St.-Johannisga, F 14, die ook anderszins een bijzondere bron blijkt, als men in
margine een zooimes vermeld vindt. Toch blijkt de ondervraagde
klompenmaker evenals zijn beide ouders ter plaatse geboren te zijn.
Niet minder vreemd is het bij een klompenmaker in Zuidlaren, С 155,
genoteerde paalmes, als men ziet wat de meest noordelijke notities van
dit type met enig contact in de omgeving zijn. Weinig verklaarbaar
is verder voor mij de benaming krammes die ik noteerde in Best, L 201,
en de opgave paalmes afkomstig uit Rijswijk, E 196; beide immers zijn
zeer geïsoleerde vermeldingen.
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DE KAART HEULBANK

Vraag 2, welke vragenlijst 29 (1957) stelde aan de medewerkers
van het Dialectenbureau en via hen aan de klompenmakers, luidde:
„Hoe noemt (of noemde) men de stellage of bank, waarin de klompen
bij paren ter uitholling worden vastgezet?". Ook hier werd de tekst
verduidelijkt met een tekening - zie hieronder - die zich zodanig tot
de hoofdzaak beperkte, dat zowel de klompenmaker in Twente, die
een verplaatsbare „praam" gebruikt, ab zijn collega in Gelderland,
Brabant, Zeeland of Holland, die in zijn werkplaats een heulkooi heeft,
er zijn werktuig in kon herkennen. Alleen de inzenders uit SprangCapelle, К 139, en Mierlo-Dorp, L 241, hebben de afbeelding aange
vuld nl. door de wettoppen bij te tekenen, terwijl die uit Hattemerbroek, F 103a, onder op het vragenformuüer een „boorkooi" tekent
bestaande uit twee tegenover elkaar geplaatste heulbanken en daartussen een krampaard; hij vertelt erbij, dat de boorkooi altijd voor een
raam gemaakt wordt. К 139 vermeldt verder, dat er aan de heulbank
een halve klomp is vastge
spijkerd ter opberging van
een brokje wetleem; derge
lijke details zijn echter zo
toevallig, dat wij er hier niet
bij hoeven stil te staan, even
min als dat hierboven is ge
schied.
Op grond van dezelfde overwegingen als bij de eerste kaart heb ik ook
op de kaart heulbank verschillende notities tot één type teruggebracht.
TYPE HEULBANK. Voor een groot aantal vooral zuidelijke plaatsen wordt de benaming opgegeven in de vorm heulbank nl. in F 206
(door mijzelf genoteerd), I 69, 85, 86, 140a, 143, 144, 168, К 47, 84,
88,104a, 105,120, 124,144, 173, L 37 (notering van mij), 44,47 (hierbij
staat: „Het 'Heulblok' voor de blok zelfwaar de klompen in komen te
staan de gehele stellage noemt men 'de Heulbank'"), 51, 53 (van
mij), 54, 95a, 106, 112 (hierbij: „de eu klank ö"), 147 (2 x ) , 149,
180a, 259, 264, 280, 289, M 9 (van mij), Q, 21. L 148 en L 210 geven
heul-bank, wat voor de klank geen bijzondere aanwijzingen oplevert.
L 295 schrijft heulbank{*), L 68 heulbank, L 37 en L 187 höölbank, L 375
huelbank, L 328 huulbank, L 241 hülbaηk. Wellicht gaat het bij al deze
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vormen om ondefinieerbare klankverschillen, zoals ook kan blijken
uit de opgave voor I 87 eulbank, terwijl ik in dezelfde plaats heulbanke
meende te moeten noteren. Andere Zeeuwse notities zijn heulbanke
voor I 95a en 109b, eulbank voor I 140 en 143, geulbank voor I 66, eulbànkd voor I 167a, uelbank en uelbak voor I 125.
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Hoewel een aantal gegevens uit andere plaatsen er duidelijk op wijzen,
dat de klinker van de eerste lettergreep kort is, moet men zich m.i.
het verschil tussen de realisaties van de voorgaande en van de volgende
vormen niet te groot voorstellen. Voor enige van mijn eigen notities
heb ik geaarzeld tussen eu en ö, maar zoals ik paolmes koos i.p.v.
polmes ging ook hier mijn voorkeur naar de eerste schrijfwijze. Het is
mogelijk, dat ook vele inzenders deze vorm kiezen ter aanduiding van
een verkorte eu.
Ongetwijfeld een korte vocaal wordt voorgesteld in hölbank, dat
opgegeven wordt voor L 54b, 64, 248, 293, 300, M 5, 46. Ikzelf noteer
daarnaast heulbank voor I 144, К 172, L 177, 179, 184, 199, 200, 201,
233 en 235. De vorm hölbanke is genoteerd in M 8 (2 X, echter door
dezelfde inzender), 10, 9a-48a (gecombineerd), G 252. De opgave
uit Q,201 is höl-bangk.
Een andere klankstand - de klinker zal iets meer gesloten zijn —
wordt voorgesteld met hulbank, waarvan opgaven ons bereiken uit
К190, L178a, 180b, 240,262,285,328 ; uit G 285-M 12 (gecombineerd)
komt hulbanke.
Een ontwikkeling in tegengestelde richting heeft de vocaal ook
doorgemaakt, getuige de vorm holbank, waar hij iets opener is geworden ;
het woord treft men aan op vragenlijsten uit F 157, К 16, 50, 104a,
L 164, M 48. Hölbanke is genoteerd in F 209 en I 134, terwijl men in
К 64 naast holbank hoolbank schrijft, een vorm die ook gegeven wordt
voor L 318a en К 26; de lijst uit deze laatste plaats verduidelijkt het
woord met hoolbaηk. Met een kleine variant schrijft men in L 289a
hoolbänk. Ook de vorm hoolbank van M 7* en Q, 21 breng ik bij dit
type onder, hoewel een toelichting uit de Limburgse plaats laat blijken,
dat men het woord etymologisch met het werkwoord (eruit) halen verbonden denkt.
TYPE H E U L B L O K . Ik heb gemeend de woorden die zijn opgebouwd uit de stam van heulen en het woord blok, juist omdat dit laatste
woord vooral in het noorden de heulbank benaamt, te moeten aanduiden met een afzonderlijk tekentje. Heulblok wordt opgegeven voor
К 84, L 47 (hier ook heulbank: zie boven), 64b, 152. In I 96-96a (ge
5
combineerd) schrijft men uulblok , hol blok in I 82-82a (gecombineerd),
kolblokin К 15 (2 X ), hoolblok in К 22 (2 X ) en К 97. Ook het voor ÇH02
opgegeven uithaalblok (met daarbij oethoolblok) reken ik tot deze groep.
s

De volgende aantekening op deze lijst uit Kapelle-Biezelinge is een te aardig bewijs
voor de blijkbaar onbeperkte mogelijkheden op het terrein van de volksetymologie
om onvermeld te blijven: „omdat uul in ons dialect, in het Ned. uil is, dacht onze
ouwe klompenmaker dat het wellicht in het Ned. uileblok zou zijn, maar (enz.)".
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Van de gegevens die op de kaart met het teken voor diverse zijn
verantwoord dienen hier in aansluiting op het voorgaande vermeld:
heulkoi voor L 152, hölkooi voor L 300 en hulkooi voor I 27 (hier blijkt
de benaming van de heulkooi - zie de woordenlijst - overgegaan op
een onderdeel daarvan, zoals ook in L 184, waar ik kooi noteerde, en
F 102a, waarvoor boorkooi wordt vermeld, beide op de kaart ook bij
diverse) ; verder ook hölbok voor M 46, haolboum voor Q 21 en haole
(of holle) boom voor G 252. Dit laatste kan evenwel op een vergissing
berusten; niets is moeilijker dan een dialectisch uitgesproken woord
dat men niet verstaat enigszins adequaat weer te geven.
T Y P E BOORBANK. Talrijk zijn de plaatsen waar men de stellage
van vraag 2 boorbank noemt; de noteringen beslaan een uitgebreid gebied maar stammen voornamelijk uit het midden van het land, terwijl
ook uit midden-Brabant een aantal opgaven zijn binnengekomen. Ik
s o m d e plaatsen o p : E 5 6 , 109, 0118, 127, 146*, 0153, 161, 170, 181,
184 (3 X, waaronder eens door mij zelf genoteerd), 185, 188a, 192, 209,
220 (2 x ) , 224, 225, F 90, 115, 118, 121, 142 (2 x , één notering van
mij), 151 (van mij), 188, 189, 190, I 11, 22a, 44, 57 (van mij), 79,
К 14, 37, 40, 45, 50 (2 X ), 64, 68, 74 (2 X, echter van dezelfde inzen
der), 105, 120, 122, 127 (2 X, eens door mij genoteerd), 128 (2 X,
eens door mij genoteerd), 133a (hier ook boorbaank), 139, 169, 173, 175,
177b, 197, L 3, 8, 13, 14, 44, 52, 53 (van mij), 96 (2 x ) , 159b, 204,
204-204a (gecombineerd), 259, 289, 289b. Lichtelijk afwijkende
klankbeelden, die door voorgaande notities niet uitgesloten worden,
zijn aangeduid met boorbanke, afkomstig uit С 159, F 115, 120 (2 x ) ,
137a, 149, 178. Voor F 118 schrijft men boorbanke met de aanwijzing:
„r en e beide toonloos", hetgeen wel hetzelfde voorstelt als boodbanke
uit F 90, waar een andere inzender boorbankd opgeeft. Voor В 60
en L 187 vermeldt men boarbank, voor F 174 en К 138 boorbaank, voor
E 176 börbank, terwijl de opgaven uit F 74 en L 241 in fonetisch schrift
gedaan zijn, resp. börbaankd(*) en Ьо:тЬацк. Ook de opgave klompenboorbank voor F 107b heb ik bij dit type ondergebracht.
D I V E R S E -BANK. Het woord bank is opgegeven voor E 224,
F 90, Q.208 en L 374; ikzelf noteerde het in E 184, F 142, 151, L 37
en 53. Het komt mij voor, dat het in nog wel meer plaatsen gebruikt
zal worden i.p.v. boorbank of heulbank, wanneer de zin toch wel
duidelijk is. Daartegenover lijken de benamingen klompebank van F 29
en Q,208, klompenbank van F 97 en Q,32, klompenbanke van F 98b, klompebaanke van G 91, klompdbâânkd{*) van F 74, klompmbaanke van F 66,
evengoed als werkbank van В 35 (2 Χ ) en К 190 en wurkbank van В 64a
juist bestemd voor de buitenstaander, die een kortere aanduiding wel
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eens zou kunnen misverstaan. Van de benamingen ruumbanke uit I 122,
holwerkbank uit К 48, klam-bank uit В 98 en blokbank uit L 64b kan
misschien hetzelfde verondersteld worden. Al deze bank-varianten
worden op de kaart met hetzelfde teken aangeduid.
TYPE BLOK. Onder eenzelfde figuurtje zijn op de kaart samenge
bracht de woorden blok en klompenblok e.d. Het onderscheid tussen
deze benamingen moet wel worden geïnterpreteerd op dezelfde wijze
als dat tussen bank en klompenbank. De vorm blok is genoteerd in
В 29a, 68 (door mij), l i l a , 123, G 30, 78a, 155(2 x ) , 162, 189, E 164
(2 X ), F 7, 10, 44, 51, 114, G 74, К 50, Q. 103. Ook als blok is op de
kaart aangegeven wat voor L 434 wordt vermeld : „Geen aparte naam.
Gewoon blok om de klompen in te zetten". Klompblok wordt geschreven
in В 96, С 104, 110; klomblök voor F 102; klompeblok voor В 99, 123,
0123а, F 10, 14, 44, 63а; кіотре blok voor F 43a, 059* (2 Χ ), 99; klom
peblok voor F 59; kloompdblok voor CM 03; klompdblok voor F 74; klompenblok voor В 120, F 51, 59c, 73, 85, G 139; klom'pmblok (met daarnaast
klóm'pmblok) voor F 76 ; klompenbluk voor F 87a.
T Y P E B O O R B L O K . Zoals heulblok zich verhoudt tot heulbank,
zo verhoudt zich boorblok tot boorbank; heulblok wordt opgegeven
uit het heulbankgebied, boorblok wordt vooral gesignaleerd in het blokgebied. De benaming is gebruikelijk in В 31 (2 χ ) , 35 (2 x ) , 67a,
68 (notitie van mij), 99, С 159, E 144, F 103, 103a, 115 (van mij),
170e, 177b, I 82-82a (gecombineerd). Enigszins afwijkend zijn de
opgaven boarblok voor В 64a en boorbluk voor F 124a.
TYPE BOK. Ook de woorden bok en klompenbok zijn op de kaart
door één teken aangeduid. Bok is vermeld voor В 46, 57, С 30, 125,
129, 132 (2 Χ), 153, 156a, 161, 187, 192, F 1, 34a, 56. Klompebok
heeft men genoteerd in С 34, F 29, 46; klompenbok in С 0102, 112,
G 15; klomp'nbok in С 193; klombôk in M 9.
TYPE PRAAM. Uit Overijssel stammen een aantal opgaven welke
overeenstemmen met hetgeen Büld vermeldt voor Westmunsterland; dit gebied is weliswaar iets zuidelijker gelegen, maar het feit
dat ook daar het woord praam voorkomt maakt de opgave voor G 285
aannemelijker. Praam is vermeld als benaming voor de heulbank in
G 112*, 143*, 173, 182, 197, 198 (notitie van mij), 200, 207, 211, 230.
De vormpraame staat op lijsten uit G 172, 223, 285 ; hetzelfde klankbeeld
zal wel worden bedoeld met de opgave prame uit G 198, 198c, 203, en
metpmame uit G 198. Hoewel de inzender van de vragenlijst uit G 173,
Almelo, opmerkt, dat zijn dialectsprekende zegsman een aa sprak
zowel in paalmes als in praam, terwijl toch die vocaal in Twente als
ao wordt gerealiseerd, blijkt de laatste klankstand elders wel voor te
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komen, getuige de opgave uit G 178 : proam. Toevoeging van klompen
voor het woord zal wel weer voor de buitenstaander bedoeld zijn;
daarom heb ik met hetzelfde teken op de kaart ook aangeduid klompenpraam, de opgave voor G 93, 181a, 203, kloompenpraam voor G 231,
klompqipraeme (naast praeme) voor G 113* en klomppraam voor G 211.
TYPE K N I E P . De variatie in dit type is niet groot; men geeft de
vorm kniep op voor С 25, 26, 26c, 31 (hier ook, wellicht ter verduidelij
king: knijp), 36, 40 (2 X), 119, 148 (hierbij weer knijp), 153, 155,
176, 183, 185 (ook hierbij knijp), G 7 (2 X ), 10, 32b, 34, 58, 77, terwijl
ikzelf het woord noteerde in G 74. Kniepe schrijft men voor F 62, 74,
88, G 2*, 2a, 27, 28 (2 X ), 47, 75 (2 X ), 76b, 91d*. Enigszins afwijkend
is de notitie uit С 189, waar men schrijft kniebe, en in В 98, waar men
knype noteerde. Ook bij woorden van dit type laat zich een voorgevoegd
klompen- opmerken: klompenkniep wordt opgegeven in G 50 (hierbij,
wellicht ter verduidelijking: klompenknijp), 52 en 59; klompenkniepe in
F 74; klompekniep in С 121, uit welke plaats ook afkomstig is de vorm
klompkniep, die ook staat op een lijst uit С 0180. Voor G 37 doet men
de opgave klompeknieper, waarnaast ik mijn notitie knieper uit G 74
plaats.
D I V E R S E . Rest mij tenslotte een aantal vormen te vermelden die
op de kaart als diverse zijn aangegeven, ofschoon sommige toch wel
met een van de besproken typen verband houden. Duidelijk is dat
het geval met kniepblok, dat opgegeven wordt voor С 185, en met
porreknieper uit G 37.' Ook de benamingen zetblok (G 2* en L 53),
werkblok (G 89), spanblok (E 144), kielblok (C 67), uuthemmelblok (C 145),
werkbok (F 28) en sjnieblok (Q,36) kunnen wel ergens tussen de hiervoor
besproken woorden een plaats vinden, hoewel het laatste met zijn be' Samen met paalmes, waarvan ik de etymologie niet heb kunnen achterhalen, be
hoort het woord porreknieper tot de voor mij persoonlijk boeiendste woorden waarmee
het onderzoek mij heeft geconfronteerd. Ik breng het in verband met het voor Nuenen
genoteerde werkwoord afporzen ( = afkrammen), rati poer en klompenpoer, heulbankbenamingen die ik aantrof bij H. W. Heuvel, Oud-Achterhoeks Boerenleven, 2e dr.,
Deventer z.j. (1928), pag. 359, met afpaarmes (L 204-204a) en met ponemes (G 37).
Wellicht zijn deze woorden - afpaarmes kan de lange aa gekregen hebben door bij
gedachten aan paalmes - verwant met porren, waarbij men in Franck - Van Wijk Van Haeringen leest : „Porren = mnd. purren ,met iets scherps ergens in steken of
woelen, prikkelen (overdr.)', fri. poarje ,porren, peuteren, door iets heen boren'".
Merkwaardig is, dat hier de terminologie rond het afpalen en die rond het heulen
elkaar in een gemeenschappelijk woord ontmoeten; misschien moeten we de verkla
ring daarvoor zoeken in bewerkingswijzen uit de tijd vóór paalmes en heulbank.
Het verdient ongetwijfeld vermelding, dat de klompenmaker in Ter Apel, G 37,
die porremes en porreknieper liet noteren, geboortig is uit de Duitse plaats Kelderbach.
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standdeel sjnie- een tamelijk vreemd verschijnsel is temidden van de
overige namen. Uit Friesland en Groningen stammen een drietal op
gaven die ook nogal vreemd aandoen tussen de andere gegevens, nl.
schammel en klompeschammel uit В 90 en schoamel uit С 35. Losstaande
notities uit randgebieden zijn evenzeer ezel (B 15, С 78a, 80, F 13a),
klompstel (G 158) en schroef (C 31) ; uit een centrum van klompenindustrie echter komt de naam klomppoal (M 11). Minder vreemd tenslotte,
want in betekenis verwant aan kniep en praam, is de benaming klem,
welke wordt opgegeven voor С 35 en G 182.
De kaart heulbank in zijn geheel overzien geeft een begrijpelijker
beeld dan de kaart paalmes. Vooropgesteld dient, dat de nodige voor
zichtigheid betracht moet worden bij het doen van gevolgtrekkingen,
maar met dit voorbehoud laat het materiaal wel enige opmerkingen
toe.
Met voorbijzien van een aantal gegevens vooral uit Friesland, die
weliswaar geen overheersende plaats innemen maar toch zeker enig
gewicht in de schaal leggen, is het niet onmogelijk op de heulbankkaart
een grens tussen een zuidwestelijk en een noordoostelijk gebied te
lezen, zoals dat eerder het geval was op de kaarten bij de Conclusies.
Hier loopt die grens ongeveer gelijk met de provinciegrens tussen
Gelderland en Overijssel. Het verschil dat men tussen de twee gebieden
constateert bestaat hierin, dat men in het noordoosten overwegend
benamingen aantreft die het accent leggen op het feit dat de klompen
in de heulbank worden vastgekneld (pramen, kniepen, klemmen),
terwijl de zuidelijke woorden het werk dat aan de bank verricht wordt
benadrukken (heulen, boren). De opgaven boorblok en boorbaanke voor
С 159, Veendam, en die van boorblok uit de omgeving van Achtkarspelen zijn er echterom tot voorzichtigheid te manen. Slechts wanneer
men invloed van elders zou kunnen aantonen - sommige kantteke
ningen op Groningse en Friese vragenlijsten nodigen uit tot deze ver
onderstelling - wordt de situatie begrijpelijk. Men moet de benaming
boorblok immers wel zien als een uit de boorbank-s&er beïnvloede oudere
o/oÄ-aanduiding. De woorden van het type bok en de hier en daar in het
noordoosten gesignaleerde ¿anA-varianten leggen niet zoveel gewicht
in de schaal, dat zij het constateren van de bedoelde grens zouden
mogen beletten, vooral niet omdat de kaart, wanneer men die vergelijkt met de kaart Klompenmakerijen, duidelijk aanwijst, dat bij
bok - namen van dieren komen veel voor ter benaming van een stellage - sprake is van een relict in een randgebied, terwijl de ¿απΑ-varianten te neutraal en wellicht te jong zijn om er conclusies op te bouwen
of op te laten afstuiten.
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Ook de benamingen van het type blok, die genoteerd zijn vanaf
Friesland tot in noord-Gelderland, zijn zo neutraal en schaars, dat
nauwelijks van een zelfstandig blok- naast een kniep- en ^raamgebied
gesproken kan worden.
Een algemene opmerking dient gemaakt te worden over de opgaven
van het type HEULBANK en H E U L B L O K in Zeeland en ZuidHolland, die immers een vreemde indruk maken in een niet umlautend
gebied. A b de verspreiding van de woorden voor een deel parallel
loopt met die van krammes, goezie e.a. moeten zij misschien door uitstraling vanuit het Land van Waas verklaard worden. O p grond van
de grens die Weijnen geeft voor geloven / geleuven 7 moet men echter
rekening houden met de mogelijkheid, dat heul- ook daar niet inheems is, zodat de vormen misschien verklaard moeten worden vanuit
de Meierij.
Tegen de achtergrond van de hierboven geuite veronderstelling,
dat paalmes en heulbank vanuit Frankrijk geïmporteerde werktuigen
zijn, kan gemakkelijk de vraag rijzen, hoe de verschillende en zeer uiteenlopende benamingen van de heulbank verklaard moeten worden.
Ik meen daarop te mogen antwoorden met het volgende: toen de
Franse wijze van klompen vervaardigen in ons land bekend werd, zal
hier reeds huisvlijt bestaan hebben, die gebruik maakte van andere
gereedschappen; toen de heulbank werd ingevoerd kan een eerder
gebruikte werkbank oiwel volkomen overbodig zijn geworden, ofwel
in gebruik zijn gebleven voor andere bewerkingen. Verder is het mogelijk, dat in overeenstemming met deze wijzigingen - ik stel mij voor,
dat het eerste het geval was in het noordoosten van ons land, het tweede
in het zuidwesten - de benaming van de oude werkbank overging op
de nieuwe, ofwel, nl. in het tweede geval, de taal een nieuwe benaming
vormde voor het tot dan onbekende werktuig. Benamingen als kniep
en praam, die naar hun betekenis al weinig geschikt lijken voor de
heulbank maar eerder toepasselijk zijn op een werkbank met bewegende
delen, zoals de Duitse Schnitzbank, stammen dan nog uit de tijd, dat
de heulbank onbekend was, terwijl heulbank en boorbank nieuwvormingen
geweest zijn in de dagen dat de Nederlandse klompenmaker de Franse
bank ging gebruiken.
Men zal begrijpen, dat dit alles weer moeilijk meer kan worden
dan een veronderstelling, zolang een onderzoek naar de betrokken
woorden en zaken in Noord-Frankrijk, België en Duitsland op zich
laat wachten.
7

Prof. Dr. A. Weijnen, o.e., kaart 30 op pag. 298.
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DE KANTTEKENINGEN BIJ VRAGENLIJST 29(1957).

De volgende lijst geeft een verzameling van de woorden, welke door verschillende
medewerkers van het Dialectenbureau werden genoteerd uit de klompenmakersvaktaal ; zij hebben op een enkele uitzondering na betrekking op het handwerk. Woorden
die niet kennelijk uit die taalkring stammen, maar evengoed pogingen tot beschrijving
van de verschijnselen door de medewerkers kunnen zijn, worden verwaarloosd.
Gegevens welke in fonetisch schrift gesteld zijn heb ik naar eigen goeddunken tot
een normale spelling teruggebracht, maar overigens zijn alle noteringen diplomatisch
weergegeven met dit voorbehoud, dat ik bij een dubbele notitie, één in A.N. en één
in dialect, alleen de eerste overneem. Tussen haakjes zijn in de gebruikelijke code de
plaatsen van herkomst verantwoord met zo nodig een voor de betekenis van het woord
verduidelijkend citaat naar de inzender. Wanneer ik zekerheid heb omtrent de betekenis, vermeld ik daarachter het woord uit de grote woordenlijst hierboven, waar
men de omschrijving kan vinden. Kennelijke vergissingen merk ik als zodanig aan ;
tussen haakjes staat dan ook de opgegeven onjuiste betekenis, terwijl de juiste op
dezelfde wijze ab in normale gevallen gegeven wordt. Woorden waarvoor mijn eigen
lijst geen synoniem bevat omschrijf ik ter plaatse; ik zet een vraagteken ab mijn interpretatie een gissing is.

afpoolen (L 148); afkrammen.
afsniebanke (vergissing voor paalmes; F 149); krampaard.
afsnijdersmes (F 118); fijnmes.
Amsterdamse duim (E 209) ; duim.
bail (E 176); bijl 2.
bakkes (L 241); bek.
beitel (F 118); dopbeitel.
bek (E 209) ; bek.
bekkensnijder (vergissing voor paalmes; E 184); bekindraaier.
besnien (G 197); afkrammen.
beurtmes (F 76) ; uitkanter.
biele (186, I 109b); bijl 2.
bloken (E 209); klomp 1.
bôammes (F 76); bodemmes.
bodemmes (E 164, E 209, К 47, L 241) ; bodemmes.
bojem (E 209); de buiten-onderkant van de klomp tussen neus
en keep.
bok (M 9a, M 48a) ; krampaard.
bollen (L 241); bol.
boomzaag (I 79) ; afkortzaag 1.
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boor (I 79, К 47); boor 1.
boorkooi (F 103a); heulkooi 1.
breujmes (F 118); hetzelfde a b haalmes; zie hieronder.
bulle (I 109b); bol.
bijstukken (G 223) ; klos 2.
bijl (L 300) ; bijl 2.
dessel (I 86) ; dissel.
desser (L 300) ; dissel.
dissel (E 176, I 109b, К 40, L 241); dissel.
distel (I 79) ; dissel.
domkoppen (G 223) ; stompneuzige hoge klompen.
dopbeitel (K 139, L 241); dopbeitel.
dopguds (E 209) ; dopbeitel.
dopgus (E 209) ; dopbeitel.
dophus (E 176) ; dopbeitel.
doppiesboor (E 164); dopjesboor.
drieling (F 76, I 86) ; drielingboor.
drielingboor (E 176, E 209, F 118, К 40); drielingboor.
drielingeffer (L 241); drielingboor.
drielingen (C 34, E 209) ; drieling.
drielingenboor (E 164); drielingboor.
drielingsboor (I 109b) ; drielingboor.
droeft (L 241); druif.
effer (K 184, L 241); boor 1.
eulingen (I 140); boordoppen.
fienbanke (vergissing voor paalmes; F 149); snijpaard.
fien blokmes (C 34) ; fijnmes.
fienmes (G 197); fijnmes.
fienmes (vergissing voor paalmes; F 178) ; fijnmes.
fijnmes (E 161, F 118, К 169); fijnmes.
fijnsnijder (F 142, L 37); fijnmes.
fijn snijmes (K 175); fijnmes.
gaaibank (L 241); gaaibank.
getuug (L 300) ; gereedschap,
gladmakcrsmes (F 115); fijnmes.
gladmes (E 0153, F 188, F 190); fijnmes.
gladsnaimes (E 176); fijnmes.

gladsnijder (F 142, К 40, L 13; in К 50 en К 64 vergissing voor
paalmes) ; fijnmes.
gladsnijmes (vergissing voor paalmes ; E 184) ; fijnmes.
groefmes (C 148) ; wellicht bodemmes.
groot blokmes (C 34) ; (groot) paalmes.
grote boor (C 148); een grote boor 1.
grotemansbore (F 76) ; grote mansboor.
guds (E 209) ; dopbeitel.
gus (E 209, К 50) ; dopbeitel.
guts (I 79) ; dopbeitel.
haak (E 209); haak 1.
haak (L 241 : „voor hiel en t e n e n " ) ; wellicht haak 1.
haak (E 176, E 196); haak 1 of achteruitdraaier.
haalmes (F 118: „voor de eerste bewerking van het gladmaken
van de buitenkant" ; blijkbaar wordt niet het paalmes bedoeld) ;
wellicht trekmes 1.
hak (E 209) ; hak.
hak, de hakke oetskepm (G 197) ; varsen.
hakblok (E 209, G 223, К 40) ; hakblok.
hakbijl (E 209, I 79, К 40) ; bijl 2.
hakhaak (E 164) ; wellicht achteruitdraaier.
hakkemes (F 14, G 197); varshaak.
hakkenkrabber (F 76; volgens inzender een achteruitdraaier
of een varshaak; misschien een vergissing); wellicht vars
haak.
hakkenschuimer (F 118); varshaak.
hakmes (C 34, С 148); wellicht varshaak.
halfeffer (L 241); halfwerk 1.
halfjesboor (E 209, К 40); halfwerk 1.
halfwark (F 76) ; halfwerk 1.
halfwerk (F 118, I 86); halfwerk 1.
halve boor (E 196); halfwerk 1.
halven (E 209) ; halve.
handboom (L 241); kantelhaak.
handbijl (G 223) ; bijl 2.
heule ( К 124); heulen 1.
heulen (L 180a); heulen 1.
heulkoi (L 152) ; heulkooi 1.
hiel (E 209); hak.
hielenmes (I 86) ; varshaak.
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hielhaak (E 196: „een haak en hielhaak of pladhaak") ; wellicht
varshaak.
hielmes (G 34, E 209, I 79) ; wellicht varshaak.
holen (L 37); heulen 1.
holhamer (L 241); bankhamer.
huele (L 375); heulen 1.
ingang (E 209) ; bek.
kap (E 209) ; kap.
kapklompen (E 164); hoge klompen.
keuneuzen (F 121); hoge klompen met lage, tamelijk spitse neus,
waardoor het model enigszins het profiel heeft van een varkenskop ; de dialectlijst geeft een tekening,
kielen (C 40) ; wellicht klos 2.
kinderklompen (C 34, E 209) ; halve,
kip (L 241); klamp 1.
klampen (G 285, M 12, M 9a, M 48a) ; wellicht klos 2.
kleinemansbore (F 76) ; kleine mansboor.
kleufblok (K 40) ; kloofblok.
kleufbijl (K 40) ; kloofbijl.
kleufhamer (K 40) ; kloofhamer.
kliefmes (I 109b, I 86); kliefmes.
klik (E 209) ; klamp 1.
klompenboor (I 79) ; wellicht koppelboor.
klompenbijl (F 118); bijl 2.
klompenmakersbijl (E 209) ; bijl 2.
klompgat (G 211) ; uitsparing in de heulbank, waarin de klompen
ter uitholling worden vastgezet,
klompmaker (E 209) ; klompenmaker,
klompmmes (F 76) ; benaming voor het paalmes en voor het
fijnmes.
kloofbeitel (L 241); kloofbeitel.
kloofbijl (E 209) ; kloofbijl.
kloofhamer (L 241); kloofhamer.
kloofmes (E 209) ; kliefmes.
klos (E 209); klos 2.
klossen (L 241); klos 1.
knavels (L 241); knavel.
knoopke setten (B 98) ; knopen aanzetten,
knoopsetter (F 14); knopedraaier.

koppelboor (L 241); koppelboor.
koppelmes (I 79, L 241); koppelmes.
kortzaag (L 241); afkortzaag 1.
krampaard (I 143); krampaard.
kreupels (L 241); bok.
krulhaak (wordt voor К 40 vermeld naast „plathaak") ; wellicht
achteruitdraaier,
krulle (F 76); wellicht varshaak; de betekenis achteruitdraaier,
die ook verondersteld zou kunnen worden is i.v.m. de ligging
onwaarschijnlijk,
kijlen (B 98) ; wellicht klos 2.
leangte, op - boom (G 197); vóórboren,
leangteboor (G 197) ; vóórboor,
leangtebuerkn (G 197); vóórboor,
lèèpel (F 76) ; boordop 2.
leerke-klompen (B 98) ; leerkeklomp.
lengteboor (G 223) ; vóórboor.
Leyendorpers (E 209) ; Leiderdorper.
maljan (L 13); mallejan.
mallen (L 241); mal.
mannenklompen (C 34, E 209) ; mansklomp.
mansboor (E 164, E 176, E 196, F 118,1 8 6 , 1 109b); mansboor.
manseffer (L 241); mansboor.
mes met krul (E 176); varshaak?
middelblokmes (C 34) ; middelmatig groot paalmes.
middenboor (G 148); boor 1 van een middenmaat.
moten (E 209) ; bol.
neus (E 209) ; neus.
noasnien (G 197); de klompen met het trekkemes (zie hieronder)
gladmaken.
nösnieder (F 90) ; fijnmes.
opdraaier (I 86, I 109b); opsnijder 1.
opdraaier (F 118); opsnijder 1 of uitkanter.
opsnieër (I 109b); opsnijder 1.
opsnijder (I 79, L 241); opsnijder 1.
opsnijer (I 86); opsnijder 1.
optenen (L 241); optenen.
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ossekop (F 76: „vermoedelijk naam van fabrikant"); bijl 2.
Ouwerkerkers (E 209) ; Ouwerkerker.
paard (E 209) ; bok.
paolen (L 180a); afkrammen.
peck (G 223) ; wellicht pegge.
peggen (G 223); misschien pegge (het meervoud maakt enig
voorbehoud gewenst).
pen (E 209) ; sleutel.
pen (E 170 onderscheidt: „1 wig en een pen"); sleutel?
pèrd (L 106); krampaard.
pladhaak (E 196: „een haak en hielhaak of pladhaak") ; wellicht
varshaak.
plathaak (komt bij К 40 voor naast „krulhaak") ; wellicht varshaak.
putbeitel (I 86) ; dopbeitel.
rânne-meske (В 98) ; uitkanter.
rissen (I 109b); rits.
rits (F 76) ; rits.
ritselaar (I 140); rits.
ritsen (I 79, I 86) ; rits.
ritsmes (B 98) ; rits.
roemm (G 197); met het ruimmes of bodemmes werken.
roemmes (G 197); bodemmes.
roof (F 76) ; kap.
ruimhaak (G 223) ; bodemmes.
schaft (L 241); schaft 1.
schierbiel (C 34) ; bijl 2.
schnieblok (Q, 21); krampaard.
schrooien (E 209) ; met de haak (zie deze lijst) de klompholte na
het boren afwerken,
schuifmes (E 209) ; bodemmes.
schijven (L 241); bol.
slegge (E 176, E 209); sieg,
sleutel (L 241); sleutel,
sluttel (G 285, M 12); sleutel,
snaipjerdje (L 264) ; krampaard.
snieblok (G 197); krampaard.
sniemes (I 109b); fijnmes.
snoetklompen (G 223) ; snoeteklomp,
snijbank (E 209, К 26, L 52) ; krampaard.

snijbanke (L 54) ; krampaard.
snijblok (E 109, К 169, L 95a, L 280); krampaard.
snijmes (G 148, I 140, К 26, L 148); fijnmes.
snijpaal (F 209, G 223) ; krampaard.
snijpaard (E 196, I 69, К 177, L 54); krampaard.
snijpaardje (K 144, L 241); krampaard.
snij-pèrdje (L 259) ; krampaard.
snijperdje (L 147, L 285) ; krampaard.
snijpost (K 47) ; krampaard.
spleetveere (G 285, M 12) ; blok gebruikt voor het inzetten.
staal (F 76) ; schaft 2.
stieper (G 285, M 12); blok gebruikt voor het inzetten.
stollekers (E 209) ; klompen van een bepaald model.
teenmes (I 79, I 86, I 109b) ; teenmes.
teenmes met krul (G 34) ; wellicht haak 1.
teenmes zonder krul (C 34) ; wellicht bodemmes.
tipklompen (G 223) ; tipklomp.
tree (L 241); bodem.
trekkemes (G 223) ; rits.
trekkemes (G 197); wellicht trekmes 1.
trekmes (G 223); trekmes 1.
trekzaag (E 176, E 209); afkortzaag 1.
trip (F 76) ; lage klomp.
tripjes (E 164); lage klomp.
trippe (E 209) ; lage klomp.
trippen (F 121); lage klomp.
uilebekken (E 209) ; wellicht uilebak.
uitheulen (L 168); heulen 1.
uitschrooien (E 209) ; hetzelfde als schrooien hierboven.
uitsnijmes (G 223) ; uitkanter.
uittrekker (E 196, L 241); rits.
varshaak (L 241); varshaak.
vergaaien (L 241) ; „een klomp bewerken tot hij paste bij de overgeschotene van een verongelukt paar",
veurbore (F 76) ; vóórboor,
veurloper (K 40) ; vóórboor,
vóórboor (C 148, E 209) ; vóórboor,
voorganger (I 79, I 86, I 109b); vóórboor.
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voorloper (E 176, E 196, E 209, F 118, L 241); vóórboor.
voorsnijden (L 64b) ; afkrammen.
vootgat (G 223) ; bek.
vrouwboor (I 109b); vrouwenboor.
vrouwenboor (E 164, E 209, F 76, F 118, I 86); vrouwenboor.
vrouwenklompen (G 34, E 209) ; vrouwenklomp.
wetpinnen (L 241); wettop.
wetstek (L 241) ; strik,
wig (E 209) ; sleutel.
wig (E 170 onderscheidt: „1 wig en een pen"); sleutel?
wiggen (B 98); klos 2?
wigges (E 176); wellicht kloofbeitel.
wreef (E 209) ; het deel van de kap van een hoge klomp, dat aan
de bek grenst.
zetklossen (L 241) ; zetklos 2.
zeulmes (I 109b); zooimes.
ziel (L 241); binnenspie.
zool (E 209) ; de bui ten-onderkant van de klomp tussen neus en
keep.
zooimes (I 79, I 86) ; zooimes.
zooimes (F 14) ; wellicht zooimes.
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STELLINGEN

ι
In de Nederlanden heeft zich een klomp ontwikkeld a) uit de platte
platijn b) in Holland c) wellicht in de XlVe eeuw.
II
De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers-handwerkers ligt groten
deels in de dialectische sfeer en heeft zich niet onder invloed van
buitenaf gevormd.
III
Een onderzoek naar woorden en zaken in de klompenmakerij, beperkt tot
een 15-tal details maar het gehele Nederlandse taalgebied omvattend,
kan interessante volkskundige gevolgtrekkingen mogelijk maken; een
enquête via de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
is daarvoor vereist.
IV
De interpretatie van Verwijs-Verdam van de uitdrukking 'op platijnen
gaan' lijkt onjuist; men denke niet aan 'sluipen, zich ongemerkt ergens
in mengen', maar met het W N T aan 'niet ongemerkt gaan, veel gerucht maken' of aan: moeilijk, met ongemak lopen.
(Vgl. Mnl. Wdb. onder platijn en Veelderhande Geneuchlijcke
Dichten enz., Leiden 1899, pag. 102.)
V
De moeilijkheden die Verwijs-Verdam hebben bij de interpretatie van
'mans scoen die in slijt gaen (...)ende die op stilleganghen gaen' worden
overwonnen, als men aan stilleganc de zakelijk juist blijkende betekenis
van onderschoen toekent; dan behoeft ook inzake slijt geen verkeerde
lezing verondersteld te worden.
(Zie Mnl. Wdb. onder stilleganc en slijt.)
VI
Het spreekwoord 'Hij slacht de klompmakers, hij staat met zijn gat naar
het licht' zinspeelt op de situatie in het handwerkbedrijf en bevat een
woordspeling op het (voet) gat van de klomp.
(Zie: P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche
Taal, Utrecht 1858-1870; ook: K. ter Laan, Nieuw Groninger
Woordenboek, Groningen Djakarta 1952.)

VII
De belangrijkste gedichten uit de laatste poëzie van Paul van Ostayen
(Het eerste Boek van Schmoll) kunnen niet afdoend gekenschetst worden
als 'klankexpressionisme' of als 'poésie pure'.
(Vgl. G. Knuvelder, Handboek tot de Moderne Nederlandse
Letterkunde, 's-Hertogenbosch 1954, pag. 60, en A. Demedts,
De Vlaamsche Poëzie sinds 1918, Diest 1945, I pag. 51.)

vin
Bij de verbreiding van Duitse expressionistische denkbeelden in Vlaanderen heeft de Stadsbibliotheek van Antwerpen een rol van betekenis
gespeeld.
IX
Door afstand te doen van herkenbare, symbolisch geladen beelden
verarmen abstracte beeldende kunstenaars hun expressiemiddelen.
X
Het middelbaar onderwijs schiet tekort in zijn taak, zolang het voor
zijn leerlingen niet de kloof weet te overbruggen tussen de hedendaagse
beeldende kunst en haar publiek.
XI
Bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen inzake het
V.H. en M.O. zal men niet uit het oog mogen verliezen, dat dit onderwijs
op de eerste plaats tot doel heeft het individu te vormen en slechts in
tweede instantie de maatschappij te dienen.
XII
De eindexamenreglementen van de h.b.s. behoeven ter voorkoming van
minder wenselijke examenpraktijken verduidelijking op die punten
welke de overlegging en verantwoording van een literatuurlijst voor
Nederlandse letterkunde betreffen.

