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• Johan en Femmie in het huwelijksbootje; de

ouders voeren ook mee. Giethoorn, 14-08-1959.
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Deze aflevering van het Woordenboek
van de Overijsselse Dialecten (WOD)
bevat het materiaal dat betrekking heeft
op het thema Samenleving. Na de woor-
denboekdelen over de twee thema’s
Huis en Wereld, en met het thema Mens
waarvan de eerste aflevering tegelijk
met deze aflevering verschijnt, zijn de
vier grote thema’s van het Woorden-
boek van de Overijsselse Dialecten ieder
in ten minste één woordenboekdeel
verschenen.
Net als bij de overige thema’s kon ook
het thema Samenleving, waarvoor 26
lijsten verzonden zijn, niet in één deel
ondergebracht worden. We hebben er
daarom voor gekozen om het geheel op
te delen in de volgende vier sub-
thema’s:

A: feesten, rituelen en spelen
B: familie en bevolkingsgroepen
C: cultuur en maatschappij
D: werk

Het eerste deel begint dus met een
afdeling feesten. De volgorde waarin de
feesten worden gepresenteerd, is die
van de jaarronde. Na het korte, algeme-
ne hoofdstuk (1) volgen de feesten rond
Kerst en Oud-en-Nieuw; daarin komen
de feesten aan de orde tussen Advent
en Driekoningen. Via allerlei feesten die
zich daarna in het jaar afspelen, komen
we uiteindelijk uit bij Sinterklaas
(hoofdstuk 10).
Buiten de feesten die hun min of meer
vaste plaats in het jaar hebben, zijn er

ook de persoonsgebonden feesten, zoals
de verjaardag, waarvan de datum van
persoon tot persoon verschilt. Dit
hoofdstuk over de persoonsgebonden
feesten (11) vormt een brug naar de vol-
gende afdeling, de rituelen. Daarbij gaat
het om rituelen die de ontwikkelingen
in een mensenleven markeren, van
geboorte (hoofdstuk 12) tot en met over-
lijden (hoofdstuk 15), ‘rites de passage’
dus. Net als in de afdeling ‘feesten’ zijn
de begrippen geordend naar de tijd
waarin ze plaats hebben.
De derde afdeling is gewijd aan ‘spelen’.
We hebben ervoor gekozen om dit
onderwerp hier te plaatsen, omdat ook
het spel een in hoge mate ritueel karak-
ter heeft. Voor het juiste verloop van
het spel zijn, net als bij ‘rites de passa-
ge’, de regels uitermate belangrijk. Maar
ook met ‘feesten’ is er een overeen-
komst. Sommige spelen horen bij
bepaalde feesten. Zo kan het schutters-
feest verschijnen in het hoofdstuk over
de zomerfeesten (8), maar onderdelen
daarvan worden behandeld in het
hoofdstuk over sport (19).
De belangrijkste overeenkomst is echter
wel, dat de mens in feest, ritueel en
spel niet in de eerste plaats bezig is met
de harde strijd om het dagelijkse brood,
maar het bestaan ‘viert’ in bijzondere
momenten die inhoud geven aan het
begrip ‘samen leven’.

Ten aanzien van andere zaken dan de
indeling (bijvoorbeeld de spelling) kan
hier verwezen worden naar de inleiding

Inleiding
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van de Mens-A. In dat deel worden ook
de namen genoemd van de personen
die anders dan als invuller van de vra-
genlijsten hun medewerking aan zowel
de Mens-A als de Samenleving-A heb-
ben verleend. In dit deel, de Samen-
leving-A, worden de namen genoemd
van de dialectsprekers en contactperso-
nen die voor deze thema’s de lijsten
hebben ingevuld. Deze mensen zijn
gegroepeerd per plaats waarvoor zij
invulden. Wonen ze in een andere
plaats, dan is die achter de naam ver-
meld. Namen van personen die namens
hun groep contact hebben onderhouden
met de dialectcentrale van de Stichting
GrensOverschrijdende Streektalen zijn
cursief gedrukt.

Albergen
De heer A.G. Bos
De heer J.G. Klaassen
De heer H.A. Ribbert
De heer H.J. Rikhof
Mevrouw T. Wonink-Klaassen

Almelo-groep 1
De heer G. Brouwer
De heer D. Kaaij
Mevrouw W.H. Kaaij-Kamp
De heer J. Ligtenberg
Mevrouw J. Reuvekamp

Almelo-groep 2
Mevrouw L.R. Hondebrink-Koning
De heer R. Berg
De heer H.J. Brouwer
De heer G.J.G. Hammink
De heer G.A. Hinnen
De heer G. Westerhof

Ambt-Delden-groep 1
De heer J.M.A. Platenkamp, Goor

Deze groep is in de verschillende buurt-
schappen en in Delden met een groep
vertegenwoordigd:

Ambt-Delden, noaberschap Azelo
Mevrouw J. Wes

Ambt-Delden, noaberschap Deldeneres
De heer H. Blekkenhorst
De heer B. Massink
De heer G.J. Sander

Ambt-Delden, noaberschap
Deldenerbroek
De heer A.F. Jansen
De heer A.B.J. Morsink
Mevrouw D.J. Smit-Jansen

Ambt-Delden, noaberschap Zeldam
De heer A.G. Stokkentreef
De heer M. Horck
De heer J.W. Pierik
De heer B.J.G. Schutte
Mevrouw J.L. Stokreef-de Jonge

Ambt-Delden, noaberschop Wiene
De heer G.A.J. ter Braak
Mevrouw A. Ottenschot-Vossenbeld
De heer J.J. Ros
De heer J.C. van Rijn
Mevrouw M. Smit-Borre

Ambt-Delden, noaberschop Bentelo
De heer G.A.M. Borre
De heer J.B. Katier
De heer J.B. Nibbelink
De heer A.J.E. Wes

Ambt-Delden, noaberschop Hengevelde
De heer J.G. Blokhorst, Haaksbergen
De heer H.G.J. Grefte
De heer H. Nibbelink
De heer A. Pierik
De heer A. Tentije 
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De heer J. Veldhuis
De heer G. Wegdam
De heer H.A. Wegdam

Delden
De heer A. Jansen
De heer F. Morsink
Mevrouw I. Traas-Kuiper

Ambt-Delden-groep 2 (rond de
“Wendezoele”)

Mevrouw W.G. Linthorst-Pek
De heer A. Hofstee
De heer A. Jansen
Mevrouw R. Keizers-ter Doest
Mevrouw D. Schutte-Hofstee
Mevrouw A. Wes-Hofstee

Balkbrug
De heer J.W. Nijensikkens
De heer J. Dekker, Dedemsvaart
Mevrouw G. Geuzinge-Nijboer
De heer J. Luppes
De heer J. Stuiver

Bathmen
De heer T. Nikkels
Mevrouw R. Stegink-Nikkels
Mevrouw M. Viswart-Höften
De heer F. Volkers

Blokzijl
De heer P. Th. Smit, Havelte
Mevrouw S. Smit-Schaap, Havelte
De heer W. Engelsman, Zwolle
De heer R.J. de Jonge
De heer M. Koopmans
Mevrouw G. Koopmans-Koning

Borne
De heer W.J.B. Kiewik
Mevrouw K. ter Hennepe
De heer J.G.J. Kwast

De heer J. Möller
De heer A. Wisman

Dalfsen
De heer H. van ’t Zand
De heer A. Goutbeek
Mevrouw R. Kolkman-Meulebelt
De heer W. van Leussen
Mevrouw J. Wesselink

Denekamp
De heer H.H.J. Haverkort
Mevrouw R. Berning
De heer H. Fox
Mevrouw Z. Greven
Mevrouw R. Kamphuis
Mevrouw J. Niehoff
Mevrouw R. Nijhuis
Mevrouw A. Stegeman
De heer H. Laarhuis

Deventer
De heer W. Lubberding
Mevrouw H. Lubberding-Schuitert
Mevrouw H.F. Abrahams
De heer J. Kok
De heer H. Valk, Diepenveen

Diepenheim
De heer J. H. Altena
De heer J.B. Bittink
Mevrouw G.H. Boonk
Mevrouw G.A. Bos-Krebbers
De heer J. Bouwmeester
De heer H.W. Olthuis
De heer J.G. Regterschot

Enschede-Lonneker
De heer A.J. de Haan
De heer J.B. van der Velde
Mevrouw G.H. Tempelman
Mevrouw A. Zweers-Fortuin
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Enter
De heer H.J.M. Kerkhof
De heer G.J.M. Freriksen
De heer B.J. Mekenkamp
Mevrouw G. Mekenkamp-Arkink

Genemuiden
Mevrouw J. Bakker-Rietman
De heer T. van Dijk
De heer J. Hammer
Mevrouw J. Hoekman-Roeten
De heer L. Klasen
Mevrouw B. van Rees-Beens
Mevrouw A. Rietman-Heutink

Giethoorn
Mevrouw F. Woltman-Groen
De heer H. Mol
Mevrouw J. Mol-van Dijk
De heer H. Mol
Mevrouw T. Mol-Groenewegen
Mevrouw K. Oort-Menger

Glanerbrug
Mevrouw W.T. Bennink
Mevrouw G. Manden
Mevrouw A. Nagel
De heer J.H. Nijenhuis
De heer G.J. ter Welle

Goor
Mevrouw S. van der Kolk-Altena
De heer J. van der Kolk
De heer C. Brunnekreef
Mevrouw D. Brunnekreef-Mengerink
De heer G. Colvoort
Mevrouw R. Colvoort-Leusenkamp
Mevrouw G. Dunning-Kerkhoven
De heer G.J. Heitink
De heer H. ter Hogt
De heer G.J. Morsink

Gramsbergen
De heer G. Reinders
De heer E. Kwant

Haaksbergen
De heer J.H. Scholten
De heer B.J. Brefeld
De heer H.J. Leferink
De heer J.M. van Sark

Den Ham
Mevrouw H. Mollenhorst
Mevrouw G.W. Mollenhorst-Oudelaar
Mevrouw G. Remmink-Kerkdijk
Mevrouw J. Aman-Kortman

Hardenberg en Lutten
Mevrouw H. Renkema-Spijkers
De heer G. van Faassen
Mevrouw J. Luisman-de Jonge
Mevrouw M. Pouwels-Bos, Oud
Bergentheim
Mevrouw M. Rieks-Vedelaar
Mevrouw H. Reinders
De heer J. Sierink
Mevrouw C. de Wit-Meijer
Mevrouw D. Zweers-Altena

Hasselt
De heer M. Hiemstra
Mevrouw A. van Dijk- van de Kolk
De heer H. Sterken
De heer K. Würsten
mevrouw C. Overmars-Kalshoven

Heino
Mevrouw W. Wolfkamp-Hansman
Mevrouw A.D. Baarslag-Stoel
De heer G. M. Lindeboom, Wijhe
De heer J.L. Melenhorst
De heer G.M. Nijboer
De heer H. van der Veen
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Hellendoorn
Mevrouw T. van Buren
De heer J. van den Berg
De heer H. Hallink
Mevrouw D. Laarman-Bakker
De heer J. Lammers, Nijverdal
De heer B.F. Leestemaker
De heer G. Legtenberg

Holten
Mevrouw E. Hegeman-Nieuwenhuis
Mevrouw B. ten Dam
De heer G.J. Gervedink Nijhuis
Mevrouw H. Koopman-Aanstoot

Kampen
De heer J. van de Weerd
De heer G. Frank, Kamperveen
Mevrouw D. Kasper-van Dijk
De heer J. Prins, Kamperveen
De heer A. Scholten
Mevrouw A. Swierstra

Kuinre
Mevrouw A. Kamman-de Lange
Mevrouw P. de Boer-Lageweg
Mevrouw M. de Boer-Kamman
Mevrouw W. Meijer-Ruiter

Losser
Mevrouw C.S.M. Meijerink-Hannink
Mevrouw J. Benneker-Elferink
Mevrouw G. Hogenbrink
Mevrouw A. Morsink-Elferink

De Lutte
De heer J.A. Swennenhuis
De heer J. Grunder

Markelo
De heer G. Kolkman
Mevrouw T. Berendsen-Hargeerds
Mevrouw H. Bussink-Stoelhorst
Mevrouw J.G. Zwiers-Wanink

Nieuw-Heeten
Mevrouw T. van de Sligte
Mevrouw T. te Den-Diepman
De heer H. Kleinherenbrink
Mevrouw D. Kleinherenbrink
Mevrouw G. Kogelman-Keizer

Nieuwleusen
Mevrouw G. Bartels-Martens
Mevrouw K.J. Bijker-van Hulst, Balkbrug
Mevrouw W. Kragt
De heer H. Pessink
De heer W. Stolte
Mevrouw J. Sterken-Kouwen
Mevrouw G. Vasse-Timmerman

Nijverdal
De heer J.H. Alferink
De heer R. Bolink
Mevrouw A. Dommerholt
De heer G. J. Hammers
De heer A. van Munster
De heer M. Klink
De heer G. Tijhof

Oldemarkt
Mevrouw J. Brouwer-Middelhof
De heer J. Vroklage
Mevrouw A. Jongschaap-Vaartjes

Oldenzaal
De heer F. Gelevert
De heer G. Steenbekke

Olst
De heer K.J.W. Keurhorst, Wesepe
Mevrouw T. Bos-Vlaskamp
Mevrouw A. te Kloeze
De heer D. Steenbruggen
De heer Th. Vlaskamp

Ommen
Mevrouw F. M. Doezeman-Makkinga
De heer K. Bakker
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Mevrouw L. Bruins-Lemmers
De heer P. Kramer
De heer G.J. Paarhuis

Ootmarsum
De heer B.J.G. Morshuis
De heer J.H.G.M. Bolscher
De heer H.F.J. Oude Elberink

Raalte
De heer P. Brinkhuis
De heer J.F.W. Görtemöller, Deventer
De heer G. Jansen
Mevrouw R. Krijt
De heer G. in ’t Veld

Rijssen-groep 1
De heer G.J. Dannenberg
De heer D.J. Brinks
De heer A.J. Jansen
De heer J. Lankamp

Rijssen-2
De heer H. Seppenwoolde

Rossum
De heer H. Engelbertink

Saasveld
De heer G. Nijkamp, Borne
De heer A.J. Hesselink
De heer J.G.A. Loohuis

Sibculo
De heer H. Prenger
De heer H. Berghuis
De heer J. H. Huisman
Mevrouw J. Kroek
De heer J. Leemhuis
Mevrouw R. Meijerink
De heer R. Platjes

Sint-Jansklooster
De heer A. van Wendel
De heer H. van Dalen
De heer J. Hansma
De heer J. Rook
De heer J. Slot
Mevrouw H. Slot-Harsevoort
De heer H. Spans
De heer H. Westhuis
Mevrouw R. van de Wetering-Boxem
Mevrouw A. van de Wetering-Dekker

Staphorst
De heer J. Hattem
De heer D. Compagner, Rouveen
De heer P. Hulst
De heer D. Kok, Rouveen
De heer H. Schra

Steenwijk-groep 1
Mevrouw I. de Vos-Willems, De Bult
De heer L. de Vos, De Bult
De heer J. Brouwer
De heer R. Pit
De heer J. Pieffers
De heer W. Scheenstra
De heer J. Weidema

Steenwijk-groep 2
De heer H. Kolk
De heer C. Pieffers, Tuk
De heer W. Remérie
De heer J. A. Veen

Tubbergen
De heer H.H.J. Oude Kotte
De heer J.B. Buyvoets
De heer G.H.R Elferink
De heer J.H. Eppink
De heer G.J. Pinners
De heer H. Roelofs
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Vasse
De heer L.J. Masselink
Mevrouw S. Nijhuis-Veelers
De heer J. H. Schutte
De heer B.G.J. Weersink
De heer G.H. Weusthuis

Vollenhove
De heer H. Scholtmeijer sr.
Mevrouw R. Bron-Mondria
De heer J. de Boer
De heer J. Driezen
De heer H. Jongman
De heer H. Lassche
Mevrouw J. Lassche-Zelhorst
De heer A.J. Vis

Vriezenveen-groep 1
De heer A.L. Hospers
De heer G. Brink
De heer H. Fokke
De heer H. Kleinhalle
De heer J. Webbink

Vriezenveen-groep 2
Mevrouw J. Stegeman-Smelt
De heer J. Eshuis
Mevrouw K. Kobes-Goosselink
De heer W. Post
Mevrouw E. Wessels-Jansen
De heer J. Niphuis

Vroomshoop
Mevrouw G. Timmer-Krikken
De heer W. Boessenkool
Mevrouw A. Boessenkool
Mevrouw C. Eggens
Mevrouw W. Meijerink

Wanneperveen
Mevrouw R. Holterman-Wildeboer
Mevrouw H. Lubbinge-Bakker
Mevrouw A. Hoffman-Klomp
Mevrouw J. Smit-Wildeboer

Welsum
De heer M. Brascamp, Klarenbeek

Westerhaar
De heer J. Zwier
De heer J. Botter
Mevrouw H. Lamberts-Huiskes
De heer P. Verra

Wijhe
De heer G.J. Veerman
De heer J. Bannink
Mevrouw D. Dikkeschei-Eisink
De heer W. Hemeltjen
Mevrouw R. van der Sluis-Nijland
Mevrouw J.M. van Weenum-Schabbink

Windesheim
Mevrouw M. van der Hulst
De heer A. Brand
Mevrouw H. Bredewold 
Mevrouw B. van Duren
Mevrouw J. Wijtenhorst

Wierden
Mevrouw J. van Wulfften Palthe-Stulen
De heer J.H ten Cate
De heer H.H. Maris
Mevrouw C.H. Paauwe-Reehuis
Mevrouw H.G.M. Schasfoort

Zenderen
De heer J. ter Beke
Mevrouw M. Smit
De heer B. Zonder
De heer H. Koopman

Zwartsluis
De heer E.K.H. Klomp

Zwolle-groep 1
Mevrouw H.E. Bos
Mevrouw A. Reinders
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Zwolle-groep 2
De heer H. van ’t Haar
Mevrouw L. van ’t Haar
De heer G. Bredenhoff
Mevrouw C. van Riessen
De heer J. Dijkslag

Buiten Overijssel:

Nordhorn-Brandlecht/Hestrup
De heer G. Aschermann, Nordhorn-Hestrup
Mevrouw A. en de heer G. Balder,
Nordhorn-Hestrup
De heer B. Kortman, Nordhorn
De heer B. Wever, Nordhorn-Brandlecht
De heer H. Wilmink, Nordhorn-
Brandlecht

Schüttorf 
De heer F. Verwold

Uelsen en Veldhausen
De heer J. Mülstegen, Nordhorn

Wietmarschen
De heer P. Germer

Grafschaft Bentheim (algemeen)
De heer A. Rötterink, Emlichheim
Mevrouw G. Künnen, Neuringe
De heer J. Künnen, Neuringe
De heer H. Kronemeyer, Hoogstede
Mevrouw G. Rieger, Nordhorn
Mevrouw G. Stegemerten, Gildehaus

Al de bovengenoemde personen is de
Stichting GrensOverschrijdende
Streektalen buitengewone dank ver-
schuldigd. Zonder de vele uren die zij
hebben besteed aan het invullen van de
vragenlijsten en het schrijven van de
(soms uitvoerige) toelichtingen had het
Woordenboek van de Overijsselse
Dialecten niet tot stand kunnen komen.
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• Ni’jjoarskeukskes bakken (oot).
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FEEST

fees(t): algemeen; Fest: noh
Fier(dag): noh, wtm
oetgoansdag: amt
natten dag: dlt
möalke, mäolke: rij

Vroeger bij bruiloft nen natten dag (dlt);
een feest of nen mooien oavend (dka);
tookn wekke wordt Jehan 80, dan he-w
nog een möalke van (rij); morn geet ’t er
an. Nen dag van het water drinken of
(amt).

(OUD) GEBRUIK

gebroek: amt, bor, dhm, dka, dlt, ens,
glb, grb, hdb, hks, mar, oot, rij, ros, ssv,
tub, uls, vas, vrz, wrd, zen; Bruk: eml,
noh; gebruuk: bat, dhm, hdb, hei, hel,
hol, nls, ols, omm, stp, stw
gewoonte: alm, blz, daf, dev, gie, gmd,
kam, kui, raa, sjk, vol, wan, whr, wij,
zwo; gewoont: dka
traditie: has, nht
van olds moede: bab

Het is ’n oald gebruuk, da-w eier et met
Poasen. Wi-j bint dat ewend. Wi-j bint
dat gewoon (omm).

Het meervoud is gebroeken, gebruken of: 

Brukdum: eml

PROCESSIE 

processie: algemeen

Bij de opening van de nieuwe kerk in de
jaren dertig, later een keer per jaar. Een
rondje om de kerk, geen groot gebeu-
ren, dit was om geen aanstoot te geven
(omm); alleen in de parochietuin voor
de communicantjes (daf); dee ketolische
Gemeende maakt nee klene Prozession
um ihre Keerke (sch); men ging en gaat
uit Haaksbergen naar processies naar
Kevelaer en Gerardusprocessie in
Overdinkel (hks).

Processies met een min of meer vaste datum
hebben ook een vaste naam.

tien dagen na Pinksteren of derde don-
derdag in juni: sacramentsprocessie
(dlt, dka, los, nht, nij, vas, wrd)

De sacramentsprocessie is afgeschaft in
het midden van de jaren zestig (los); de
sacramentsprocessie was niet in
Nijverdal zelf maar in en rondom de
katholieke kerk en de Sint-
Antoniusschool. Er liep een processie-
pad van de kerk, door de tuin van de
pastorie, achter de pastorie en de kerk,
achter het parochiehuis naar het school-
plein. Daar was dan een altaar opgesteld
en werd er gebeden. Het processiepad
was op het laatste gedeelte omhaagd
door grote coniferen, op verschillende
plekken was de grond versierd met bij-

Feest, ritueel
Hoofdstuk 1
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belse voorstellingen gemaakt van bloe-
men. Het processiepad is allang verdwe-
nen evenals het parochiehuis en de
Sint-Antoniusschool (nij); vroeger was er
ook op Sacramentsdag, derde donderdag
in juni, een processie. Dat wordt nu op
een zondag in juni gevierd (ssv); sacra-
mentsprocessie op Sacramentsdag (60
dagen na Pasen) (vas); Sacraments-
processie in de tuin van parochiekerk.
Ook op het klooster in Noord-
Deuningen. Kinderen van de lagere
school waren bruidjes. Alles gebeurde in
de kerk. Iedereen was aanwezig en in de
tuin. Sacramentsdag was altijd op een
zondag (dka); op Sacramentsdag (de
tweede Donderdag of tweede Zondag na
Pinsteren) was er een processie over het
processiepad dat liep om de bongerd
achter de kerk en dan over het kerkhof
(nht).

Mariaprocessie (bor, dka, dlt)

Mariaprocessie op 15 augustus - Maria
ten Hemelopneming - werd gehouden
in het z.g. Kerkebos, met brede wandel-
paden (dlt); 15 augustus Moder
Godsdag: na de mis in de kerk vond
processie in de kerktuin plaats (ssv).

roomse kermis (los)

Eind augustus wordt nog elk jaar een
tocht naar Kevelaer georganiseerd, in de
volksmond roomse kermis (los).

eerste zaterdagavond in oktober: licht-
processie (ssv)

Zonder een vaste naam maar wel met een
vaste datum:
In mei noar het Mariakapelleke in Voalt
[Volthe]. Op dingsdag, doanderdag, zoa-

terdag en zundag (ros); 2 november
(Allerzielen) was er een processie over
het kerkhof. Meisjes van de Zusters-
school waren bruidje, met witte jurken,
sokken en schoenen (los); op de Kruis-
dagen (maandag, dinsdag en woensdag
vóór Hemelvaart [zie hoofdstuk 7]) was
ook een processie, maar omdat het een
normale werkdag was, was de belang-
stelling veel minder (ssv).

KERMIS 

karmse: alm, bab, bat, dhm, eml, grb,
has, hdb, hel, hol, kam, nij, nls, ols,
omm, raa, sjk, uls, vol, vrh, wan, whr;
karmis(se): bab, blz, dka, hks, omm, oot,
sib, wtm; kaarmse: amt, ent, mar, stp,
wrd; karemis: stw; kaaimse: vrz; 
kärmse: daf, hei, wij; kerms(e): amt, dev,
dka, ens, glb, hdb, nht, tub, vas;
kermis(se): amt, bab, dka, has, kui, los,
noh, olm, tub; kearms, kaerms: bor, ens,
ssv; kearmis(se), kaermis (se): ros, zen;
Keermis: sch; koarmsel, kaormsel: rij
maarkt: gie
peerdespul: olm

Soms met de toevoeging van het jaargetijde
waarin de kermis gehouden werd:

poaskekermse: ens
Sommerkeermis: sch
herfstkermis: tub; Hervstkeermis: sch
Harwstmarkt: wtm
koalde kermse: ens

Koalde kermse in november (ens); er is
in Deventer een grote (9 dagen) zomer-
kermis op drie stadspleinen in de eerste
volle week van juni. Voor de oorlog
mochten arbeiders op kermis-donder-
dag één uur eerder naar huis (dev).

16
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Soms met de toevoeging van de plaats
waarin de kermis gehouden werd:

Grambarger karmse: grb
Maarkelse kaarmse: mar
Olster karmse: ols
Wiejse kärmse: wij
Eanterkaarmse: ent
Kaspelse kaarmse: mar

Soms beide:

Oatmössche koale karmis: oot

De vrijdag was de “echte Oatmösschese
Koale Karmis”. De lagere scholen had-
den de donderdag ervoor al vrij, zodat
de kinderen konden helpen met opbou-
wen. Ze verdienden er vrijkaartjes voor
draaimolen (Swingmill) en zweefmolen
mee. Vrijdag was er een drukke vee-
markt. Tegen elf uur ging de baas (aan-
nemer, smid, schilder, confectiebaas
e.d.) met het personeel de kermis op.
Alle in werkkleding. Het personeel
mocht gratis in de vermakelijkheden en
werd getracteerd op oliebollen, vis en
zo. Het feest werd afgesloten in een
danszaal. Reuze gezellig. Vrijdag was
ook de kermisdag voor oud-inwoners.
Zij maakten er een reünie van. Zaterdag
was een rustdag en zondag was vooral
kermis voor vierders uit omliggende
steden en dorpen. Ongeveer 10 à 12 jaar
geleden werd ook de zaterdag bij het
kermisgebeuren getrokken. Een zeer
aarzelende start want “Oatmössche wös
doar nich met an”. Een breuk met de
traditie. De laatste jaren gaat het wat
beter. Vallen de eerste vrijdag en zondag
van november op de katholieke dagen,
Allerheiligen en Allerzielen, dan is de
Koale Karmis een week later. (oot)

Bij oons in ’t dorp waren er twee grote
feestdagen met karmis en wel op
Hemelvoartsdag en op Koneginnedag de
31ste augustus. Op Hemelvoartsdag
wordt nog steeds het landelijk concours
hippique ehollen dat georganiseerd
wordt deur de plaatselijke rievereniging.
Vrogger vlak veur en vlak noa de twee-
de wereldoorlog was er ook een karmse
an verbunden. Dan waren er in oonze
jonge ogen een bulte karmisattracties
die a-j tegenwoordig niet meer ziet zoas
de kekewalke (cake-walk), kop van Jut,
pijlties loaten vallen uut een vliegtuugie
woar a-j dan priezen met kunnen win-
nen. Diezelfde attracties waren ook
anwezig op het Koneginnefeest op 31
augustus. Ook wörde tussen het peer-
despringen en het in tuug loaten lopen
van de peerden weliens hazewiend-
hondrennen ehollen. Het was een feest
woar practisch iederiene van heinde en
verre op ofkwam. Op het feestterrein
stund dan ook een grote tente woar a-j
versnaperingen kunnen kopen en eem
de bienen kunnen strekken. ’s Oavends
waren er dan optredens en vanzulf tot
in de late uurties daansen op de daans-
vloere in de tente. Tegenwoordig kump
allent nog de peerdeliefhebbers op het
concours hippique en bint de attracties
beparkt tot een dreimeule en een friet-
tente of zoiets. Van een algemien feest
is gien sprake meer en ’s oavends is ’t
er niks meer te doen. (bab)

Grambarger karmse was oorspronkelijk
na de hooioogst en vóór de aardappel-
oogst, op de eerste donderdag in sep-
tember. Na de troonsbestijging van
koningin Wilhelmina verschoof de
Grambarger karmse naar 31 augustus en
werd koninginnedag/oranjefeest (grb);
vroeger was er in september
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Eanterkaarmse, dan werd er per traditie
stokvis gegeten. Nu is er ook kermis in
september maar eigenlijk wordt dat
alleen nog door de jeugd gevierd (ent);
de Markelse kaarmse was in september.
Noe wodt ter in augustus een groot
volksfeest ehoolden: Maarkels fees. In
Kaspel Goor wodden vroger ne vuur-
joarskaarmse ehoolden, de Kaspelse
kaarmse (mar); oude Olsternaren aten
tijdens die dagen stokvis (ols); eerst tuf-
fel [aardappelen] oet de grond en dan
naar de kermis in Tubbergen (vas);
Ommerbissingh en kermis vonden
plaats op de tweede dinsdag in juli. In
augustus werd er op dinsdag een “grote”
markt gehouden, die met de naam kar-
messe werd aangeduid (wellicht een
aanwijzing dat er vroeger daadwerkelijk
een kermis plaats vond). Op genoemde
dinsdag werd er met het dienstvolk
(op)nieuw een dienstverband aange-
gaan. Met de Bissingh werd de wol van
schapen afgerekend. De boeren krijgen
dan bij het afrekenen koffie, broodjes
(‘wollebroodjes’) en een borrel. Voor de
toeristen is er in augutus nog een kleine
kermis op terrein Stegeman (omm).

Soms is de kermis verdwenen:

Genemuiden kent geen uitgebreide ker-
mis meer, alleen een jaarmarkt
(Biestemaerk) met draaimolen, schiet-
tent enz. (gmd); in de Nederlandse
Hervormde kapel aan de Schuttenstraat
(inmiddels gesloopt) werden films ver-
toond door de anti-kermisvereniging.
Buurman, verzekeringsagent, ging niet
naar de kermis omdat hij daar klanten
zag eten, drinken en draaien van het
geld dat hij niet ontving die week: “stoat
ze paling te vreten van miene centen”
(alm); ca. 1930 werd de kermis afgeschaft

doordat de ‘fienen’, in hoofdzaak gere-
formeerden, in de gemeenteraad de
meerderheid hadden (hol); in Wierden
moch vanaf 1920/25 gen kaarmse mear
plaatsveenden duur veraanderingen in
de grote kaarke (wörden van gewoon
Nederlands Hervormd toen Hervormd op
Gereformeerden Grondslag) en ook de
gemeenteroaden wörden doarduur bein-
vlood. In plaats van ne kaarmse vier wiej
in Wierden Sunte-Marten (grote markt
op ’n eersten moandag in november).
Vanof 1972 is d’r kaarmse op ’n Sunte-
Marten (wrd); in Hulsen an ’n Marsies-
diek werd vroeger ook karmse ehoalen, ’t
woard karmse moch nie wödden
gebruukt, doarumme numen ze det
Oranjefees. Nijverdal hef joaren lange
gin karmse ehad. Toen was der alene in
Heldern ’n karmse. Later krig Nijverdal
ok wear ’n karmse, toen twee in ’t joar,
toen drie en noe soms wè veare (nij).

DRAAIMOLEN

Het eerste deel van de samenstelling in
draaimolen luidt:

dreai, draei: amt, bor, daf, dev, dka, dlt,
ens, gmd, nij, oot, raa, ros, ssv, vas, wrd,
zen; drei: alm, amt, bab, bat, glb, grb,
has, hdb, hei, hks, kam, kui, mar, nht,
ols, omm, sjk, stw, tub, uls, vol, wan,
whr, wij, zwo; dreej: amt, dhm, dka, hel,
hol, rij, stp, vrz; drej: nls, olm; draai: blz;
drai: eml, noh, wtm; dräi: uls
(Veldhausen)
malle: gie, nls, stp

Het tweede deel luidt:

mölle: alm, amt, bat, daf, dev, dhm, grb,
has, hdb, hei, hel, hol, mar, nht, nij, ols,
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omm, raa, rij, ssv, vas, wij, wrd, zen,
zwo; mjölle: vrz; möl: amt, bor, dka, dlt,
ens; meulen: blz, kui; meule: bab, gie,
gmd, kam, lut, nls, olm, sjk, stp, stw, vol,
wan, whr; meul: amt
skute: rij; skuut: glb; schuut: vas;
schute: hks, hol, wtm; schütte: eml
schuutke: oot, ros, tub, vas; schütken:
noh, uls; schuutje: alm, wrd; schutie:
vrz; schütien: uls (Veldhausen)

Dreeischutie (vroeger), dreeimjölle (nu)
(vrz).

Andere namen: 

Gigengack: oot
Karusell: wtm
peerdespul: wij

Dreaischuutke of “Gigengack” (naar de
eigenaar). “Stun Gigengack ok op de
karmis?” wordt gevraagd (oot).

In mijn geboortedorp Veessen wel eens
gehoord “peerdespul”, misschien herin-
nerend aan de tijd toen de draaimolen
nog door een paard voortbewogen werd,
of omdat er zoveel paardjes in de draai-
molen stonden. Overigens, peerdespul
was ook ’t woord voor circus. (wij)

ZWEEFMOLEN

zweefmolen: algemeen; sweefmeulen:
blz
zweef: kui, olm
kettenmölle: zen
Kettenkarussell: eml, uls
Schippschaukel: noh

Voor de exacte vorm van molen zie hierbo-
ven. Verder nog:

möllen: glb; mölle: hks; möl: oot, ros,
tub

Andere attracties:

Cakewalk, grabbeltonne, schiettente,
ballengooien. Veel vroeger was er ook
“hokkieskarmse”, dat waren wat kraam-
pjes rond de kerk waar je smikkelderije
kon kopen op de dag dat de kerkbanken
werden verhuurd (nls); hobbelende
geite: draaimolen met houten dieren
die op en neer gaan (dev); obbelende
geite (dreimölle met obbels) (zwo); golf-
bäne (rupsbaan) (wij); rollende rupse
(dreimölle met zeil) (zwo); kekewals
(cakewalk) (nij).

Vroeger hoorde men op de kermis
muziek van draaiorgels. Deze instru-
menten ziet en hoort men (bijna) niet
meer. De orgels hebben plaats gemaakt
voor een grammofoon en hierna komt
de elektronische muziek waarbij horen
en zien je vergaat. Verder ziet men niet
meer de attracties zoals de dikke dame
van wie het gewicht geraden moest wor-
den en die men eventueel kon betasten
of het wel echt was. Ook een muizenstad,
waar gedresseerde muizen hun kunsten
vertonen zal men vergeefs zoeken, even-
als het vlooientheater. De rupsbaan is ook
verleden tijd, evenals de steile wand waar
motoren in een grote ton rondjes rijden.
Om over een stoomcarrousel maar te zwij-
gen. Tegenwoordig zijn er meer tenten
om te gokken, met grijpers, waar men
meestal geen prijs uit kan halen.
Schiettenten zijn er nog wel, evenals
touwtje trekken of een enveloppenspel
en vooral keiharde elektronische muziek.
Een kraam met noga, kaneelstokken en
zuurstangen komt men nog wel tegen,
maar niet meer van de firma Stuvé (ens).
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Gezegdes: i-j kunt met de konte mar op
iene karmse tegelieke zitten; ’t is niet
alle dagen karmse; bi-j wat volk is ’t alle
dagen karmse (hdb).

SCHUTTERSFEEST

schuttersfeest: amt, dka, ssv
Helders fees: hel

In Delden kennen we Schuttersfeesten,
met vendel zwaaien, een zeer oud
gebruik (amt); in Hoarle in 2004 veur de
leste kear (te gevoarlijk) en Heldern
hebt ze wè het vogelskieten (nij); vroe-
ger was hier in Saasveld de Schutterij
die het Folkloristisch festival organi-
seerde (ssv); tot en met 2004 verzorgde
de schietvereniging het kleiduiven
schieten. Is nu niet meer toegestaan in
verband met wettelijke voorschriften
(grb); kermis bestond vroeger in
Saasveld niet, wel ging men naar de
kermis in Borne of Oldenzaal en zelfs
naar Tubbergen. Er was vroeger al wel
schuttersfeest met optocht en school-
en volksfeest, in juni. Dat bestaat niet
meer (ssv); vroeger was hier het
Schuttersfeest, in de zomer. Er was een
optocht met muziekkappellen uit
Denekamp en Nordhorn, Duitsland. De
mensen in mooie kleding in koetsen
met paarden. Een grote feesttent voor
het volk, met muziek. Het was op een
zondag. Er was geen kermis bij. Door
middel van vogelschieten werd de
Schutterkoning gekozen. Als kind vond
ik de muziek zo mooi. Jammer dat dit
wegging door te veel drankgebruik en
geldgebrek. Alles was in 1960 voor het
laatst. Waar alle kleding en versiering
gebleven is weet ik niet (dka); Helders
fees met koningschieten (schieten op

een houten vogel op paal). Dit gebeurde
op zaterdag. De volksspelen verdwenen
midden jaren zestig, koningschieten
bestaat nog (hel); de schietvereniging is
elk jaor present op de karmse. Wie het
hoogste antal punten hef, wodt schut-
terskoning (bat); bij de najaarskermis
was de schutterij betrokken met het
vogelschieten (koningschieten), ’s mor-
gens om half zes begint men met een
ontbijt bij de burgemeester (hks); vi-j
hebt gin schuttersgilde mar nog wa het
koningsscheten (mar). (zie ook Hoofdstuk
19, p. 156-157)

Overige feesten:

Klepperdag is begönnen noa de viering
van het 900-jarig bestoan van Heldern
in 1978, en afgeschaft in 2000 (hel);
sedert 1954 hebbe wiej nen braderie,
later veraanderd in snuffeldage
(kröampkes) en wiezodage (Wierdense
zomerfeesten) (wrd); op de laatste van
drie Staphorster dagen wordt een bra-
derie gehouden (stp); Kamperuitdagen
op 4 à 5 donderdagen, met kraampjes,
in de hoofdstraat (kam); in Lutten is al
een aantal jaren Lumi-feest. In samen-
werking met de plaatselijke verenigin-
gen. In Bergentheim kraampjes van de
eigen winkeliers en van (sport)vereni-
gingen, het Rode Kruis, enz. In
Slagharen wordt de Boeldag gehouden.
In Hardenberg zijn diverse aktiviteiten
onder de naam Hardenberg
Klepperstad. O.a. vlooienmarkt, volks-
dansen, muziek, standwerkersconcours
enz. voor de vakantiegangers. Deze
festiviteiten zijn hoofdzakelijk in de
bouwvakantie (hdb); biestemark op de
eerste dinsdag in oktober in Grafhorst
(kam); Staphorster markt op de derde
dinsdag in april. Destijds uitsluitend als
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veemarkt opgezet, dit wordt nu nog als
een jaarmarkt, met weinig vee-aanvoer,
in ere gehouden. Dit was voor velen een
gebroken dag: ’s morgens werd er niet
gewerkt (stp); siepelmarken: twee don-
derdagen in juli en een donderdag in
augustus met oude ambachten (oot);
het Schoolfeest is een feest dat in 2000
voor de 125e keer is gevierd. Het was in
principe bestemd voor kinderen die
trouw naar school waren geweest en
waren overgegaan. Daaraan is toen
gekoppeld het volksfeest vandaar
“School- en Volksfeest Goor”. Deze

dagen hebben geen bijzondere naam.
’s Zondags was (en is) er nog steeds een
grote optocht, waarmee geldprijzen zijn
te winnen. Normaal werd er op zater-
dagmorgen nog wel gewerkt, maar
vanaf zaterdagmiddag was heel Goor in
de ban van het Schoolfeest. Het grote
feest begint nu vrijdag al. Het
Schoolfeest is nu al zo ongeveer van
woensdagavond tot zondagnacht.
Ongeveer te vergelijken met het carna-
val in het zuiden. Men leeft er naar toe
(goo).
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• Rondgang tiedens de Karstnacht in 't Klooster,

2008
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ADVENT 

advent: ame, amw, amz, bab, bat, blz,
daf, dev, eml, gie, gmd, has, hdb, hel,
kui, mar, nht, nij, nls, noh, olm, olz, oot,
raa, sjk, stw, uls, vol, vrz, whr, wij, wrd,
wtm, zwo; adveant, advaent: amd, bor,
del, dka, dlt, ens, hks, ros, ssv, zen;
adveent: amt, amz, tub, vas

MIDWINTERHOORN 

mirweenterhoorn: alm, glb, vas; mir-
weenterhoornt: ens; mirweenterhornt:
tub; mirweenterhoarn, mirweenterhaorn:
dka, oot; mirwinterhoorn: zen; mirre-
weenterhoorn: alm, bor, del, dka, dlt, hks,
rij, vrz, wrd; mirrewinterhoorn: amd, goo;
mirrewinterhoarn, mirrewinterhaorn: nij,
olz; mirreweenterhoarn, mirreweenter-
haorn: mar; mirrewienterhoorn: amz;
midweenterhoorn: amh, amz; midwinter-
hoorn: amt, bat, dhm, dka, hel, hol, ols;
Middewijntershöarn, Middewijnters-
häorn: uls; milwinterhoorn: amw
ossehoorn: ame; ossenhoorn: amz, glb;
ossehoarn, ossehaorn: mar
hoarn, haorn: olz; hoorn: ros, ssv

’t hoorn, hoarn (olz, ssv).

MIDWINTERHOORNBLAZEN 

De bovenstaande woorden, gecombineerd
met bloazen, of:

mirweenterbloazen, mirweenter-
blaozen: dka, ens
op ’n mirreweenterhoorn doon: rij
’n oalen roop in mirweenter: amz
oalen roop, aolen roop: ama, glb, zen;
olen roop: del, mar

Ik heur de rope (goo); op mirreween-
tersoamd bloast ze hier ok op de ossen-
heurne, dit begeent a met ’n earsen
advent (mar); vanof eerste Advent tot
en met Dreekönningen (wrd); von Ende
November bis Anfang Januar werden
traditionell die Middewinterhörner
geblasen. Die Hörner waren früher
“Nothörner”, man rief in Notsituationen
damit Hilfe herbei. Heute dienen sie der
Volkstumspflege (uls).

KERSTAVOND 

kerstoavond, kerstaovond: algemeen
mir(re)weenteroavond, mir(re)weenter-
aovond: ama, dka, dlt, mar, ssv, tub, vas,
wrd
Wienachtsowend: eml
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Hilgenoawend, Hilgenaowend: uls;
Hilgenoabend, Hilgenaobend: noh; 
heiligenoavond, heiligenaovond: nij
Mööskenoawend, Mööskenaowend: uls

Een liedje: Kaersteumpien, kaersteum-
pien, Mien moeier kookt kaernemelks-
bri-j, Mien vaeier slacht een pekelerik,
En gef de kop an mi-j (gmd).

Bij ons thuis werden om ± 18.00 uur olie-
bollen gegeten en om ± 21.30 uur werd
er warm gegeten met tenminste altijd
rode kool met appelmoes en óók was er
altijd konijn met bijv. kalkoen, kip of kar-
bonade met worst. Dit was gewoon tradi-
tie en had niets met geloof te maken
(goo); mangs wör d’r ne moaltijd haol-
den: erappel met rookool en vleis (ens).

Andere volksgebruiken en volksverhalen:

Vroger gingen ze met ’n foekepot. In
Goor is det nog. In Maarkel al vieftig
joar nit mear (mar); op kasoavend spöl-
den ’t meziek in Helderen in de stroa-
ten veu de zeke meansen (hel); klokge-
lui (dka); muzikale rondgang in de
kerstnacht (sjk, vol); de dieren kregen
bie de boeren wat extra (nij); ze gingen
ook niet spinnen want het rad bleef dan
doordraaien. Het water uut de kraene
was dan rood. Dit alles om angst aan te
jagen. Ook lagen de koeien allemaal op
een zijde en de kippen stonden op één
poot. Ook keek men niet in de spiegel.
Je kon dan de persoon zien met wie je
later trouwde of een doodskist en dan
trouwde je niet. Dan had men in de
zwarte spiegel gekeken (stp); op kas-
nach moch iej neet in ’n stal kommen
um 12 uur want dan konden de dieren
proaten, vertelt één van onze groep, de
andere herkennen dit niet (hel); op
Karstoavond proat de dieren (omm).

SLEPEN

Het wegnemen en naar andere plaatsen
brengen van voorwerpen die op Kerstavond
of (vaker) op Oudejaarsavond buiten staan,
door de jeugd. Zie ook onder Oudejaarsdag.

slepen: bab, blz, has, kam, kui, lut, sjk,
vrh, wan, whr; sleppen: alm, daf, dhm,
grb, hdb, hei, hel, hks, mar, nht, nij,
omm, raa, rij, sib, ssv, vrz
versleppen: wij
togen: olm, stw

De avond heet:

slepperoawend, slepperaowend: wrd
slepoavend, slepaovend: hdb

Uitdrukking:

Derk met de/’n beer: bat, hol, mar, nij,
rij
Durk met de honden: nls, stp

De uitdrukking ‘Derk met de beer’ houdt
verband met de gewoonte, meestal op
Kerstavond, om alles op het erf op te rui-
men, “anders kwam Derk met de beer”.

Op kasaovend mos als um het hoes glad
weazen want dan kwam Derk met ’n
bear (mar); alles mos binnen worden
ezet, want as Derk met beer kwam, dan
nam e alles met. Het gebruuk besteet
nit meer (bat); in het nabijgelegen dorp
Nieuwleusen mocht je op kerstavond
niet de straat op, want daar liep dan
Durk met de hunties (bab); alles om het
huis moest glad (aan de kant) zijn
(nht); de boeren waren bange veur Derk
met de Bear. Doarumme mos op kasoa-
vend als operuumd wödden umme ’t
huus hen. Ze waren bange det Derk als
kepot zol maken (nij); vroeger was men
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op Kerstavond allemaal thuis. Het
volksverhaal ging dat op kerstavond
Derk mit de zeven honden over de weg
ging (stp); allens mos heel glad wean,
aanders köm Derk met ’n bear en den
gong d’r oe op zitten! (rij).

Het was overigens gebruikelijk dat jongelui
op Oudejaarsavond gingen slepen. De laat-
ste jaren neemt het slepen duidelijk af,
omdat er minder te verslepen is (geen boe-
renwagens meer op het erf, andere zaken
worden uit voorzorg binnengezet), en ook
omdat de jeugd zich tegenwoordig liever
vermaakt in de disco.

De opgeschoten jeugd ging langs de
huizen (boerderijen) en alles wat los
zat, werd meegenomen en op een
bepaald punt neergezet (kam); biej oons
gebeurden det allenig met oalejaor.
Alles wat lös zat en buten stön leup het
risico aens aans trechte te kommen. Töt
an de joaren tachtig, nu komt het niet
of nauwelijks meer voor. Waarschijnlijk
door andere belangstelling en bezighe-
den van de jeugd: disco e.d. (hel);  met
oud-en nieuwjaar. Op boerderijen wer-
den allerlei gereedschappen versleept.
Het waren niet de meest geliefde boe-
ren bij wie dat gebeurde (hei); meestal
werd er met oldejoarnacht esleept. De
jeugd sleepte alles wat lös en vaste zat
weg, soms lag er er een wagen op het
dak. As ze bi-j de boern een borrel kre-
gen ging ’t meestal wel goed. Vrögger
was het eel arg, nou niet meer. Vanaf
ongeveer 1980 is het eigenlijk as een
nachtkeersien uut egoan. De jeugd
kreeg meer geld um annen en gink niet
meer de ort op, ’t werd een eel andere
tied (has).

KERSTDAGEN 

kasdagen: alm, bat, hol, mar, nij, wan;
karsdagen: ama, hks, hol, nls, olz, sjk;
kastdagen: vol, wrd; karstdagen: bab,
gie, has, hdb, olm, olz, stw; käsdagen:
daf, hdb, hel, raa, wij; kärsdagen: zwo;
kärstdagen: gmd, vrz; kesdagen: nht,
raa; kersdagen: amd, ame, amt, amz,
del; kerstdagen: amz, blz, bor, dev, dka,
ens, kui, ros, vas, whr, zen
Wienachtsdagen: eml, noh
Wienachten: uls
mirweenter: ssv
mirweenterdagen: tub

Früher Wienachten, heute: Karsdage
(uls).

Eerste kerstdag:

eersen kerstdag: alm, hdb, hel; eersten
kerstdag: amd, ame, amz, bor, del, dka,
eml, ens, hdb, noh, vas, vrz, wrd, zen;
eerste kerstdag: bat, blz, daf, dev, gie,
gmd, has, hdb, kui, nht, nls, raa, sjk, stw,
vol, wan, wij, zwo; eerst kerstdag: amt,
hks, whr; earsen kasdag, aersen
kasdag: nij; earsten, aersten kerstdag:
mar, olz, oot; iersten kerstdag: ros
earste Wienachtsdag, aerste
Wienachtsdag: uls
karstzundag: olz
eersten mirweenter: ssv; eerst mirre-
weenter: hks
mirreweentersdagen: dlt
mirweenter: dka, tub, vas;
mirreweenter: dka, dlt, mar, wrd; mirre-
wienter: amz

Tweede kerstdag:

tweeden kerstdag: alm, ama, amd, ame,
amt, amz, bor, del, dka, ens, hel, mar,
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nij, olz, oot, ssv, vas, wrd, zen; tweede
kerstdag: bat, blz, dev, gie, kui, lut, nls,
raa, sjk, stw, vol, wij; tweed kerstdag:
whr; twiede kerstdag: daf, gmd, has,
hdb, zwo; twieden kerstdag: hdb; twei-
den kästdag: vrz; twi-jde kasdag: wan
tweede Wienachtsdag: uls; twedden
Wienachtsdag: noh; twieden
Wienachtsdag: eml
Sint-Steffen: dka, mar, nht, olz, ros;
Sunte-Steaven, Sunte-Staeven: hks;
Sintersteffen: amz
Sunt-Steffensdag: tub, zen
Steffensdag: vas, wtm
Sint-Stephanus: vas

SINT-STEFFENRIT 

Een rijtocht (met paarden), die plaatsvond
op 26 december

Sint-Steffenrit: hol, mar, ros, los, raa
Suntersteffen: ent 
Sint-Steffenruiters: ols
steffenrieden: ssv

Suntersteffen, tweede kerstdag, feest
van de eerste martelaar Sint-Stephanus
(ent); vroeger Sint-Steffenruiters, afge-
leid van de Heilige Sint-Stefanus, op 26
december. Met rijpaarden ging men de
bossen in, want anders werden ze
stram van het lange staan in de stal in
de winter (ols); vroeger gingen de jonge
boeren met de paarden op Sint-Steffen
uit rijden en kwamen vaak dronken
thuis (ssv); dit gebuurt nog wal duur de
rievereniging (mar); plaatselijke rijver-
eniging maakte een Sint-Steffenrit. Nu
nog, door maneges georganiseerd.

Andere tradities op Tweede Kerstdag:

Toneeluitvoering (vas); op tweede kas-
dag gung het jongerenkoar zingend
deur Nijverdal hen. Ze gungen zingen
bie zieken. Umme 6.00 uur al op pad;
umme 10.00 uur eaven koffie drinken,
dan wear op ’t pad tot ongevear tot
14.00 uur (nij); op Sint-Steffen werd er
traditiegetrouw boerenkool oftewel
moos gegeten (los).

ONNOZELE KINDEREN

28 december

dag der onnozele kinderen: wij 

Het jongste kind in het gezin mocht
dan kiezen wat er gegeten werd. Het
gebruik dateert uit begin 1900 (wij).

OUDEJAARSDAG 

Auljoarsdag, Auljaorsdag: eml, uls,
wtm; oaldejoarsdag, aoldejaorsdag:
hks, omm, whr; oalejoarsdag, aolejaors-
dag: bor, daf, ens, glb, hei, hol, nij, wrd;
oalejoorsdag, aolejoorsdag: hel; 
oaljoarsdag, aoljaorsdag: alm, dhm,
dka, dlt, goo, olz, oot, tub, zen;
oldejoarsdag, oldejaorsdag: daf, gie,
has, hdb, nls, raa, sjk, stp, vol, whr; 
oldejöarsdag, oldejäorsdag: dev, zwo;
oldejoorsdag: gmd; oldjoarsdag,
oldjaorsdag: bab, dka, stw; olejoarsdag,
olejaorsdag: amh, mar; 
olejoorsdag: vrz; ollejoarsdag, ollejaors-
dag: bat, ols; ooldejoarsdag, ooldejaors-
dag: vrz; ooldjoar, ooldjaor: amz; 
ooldjoarsdag, ooldjaorsdag: amz, ros,
ssv; oldjoardag, oldjaordag: hdb; 
olejoarsdag, olejaorsdag: amd, del, hdb;
olejoorsdag: grb; oljaarsdag: amt; 
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ooljoarsdag, ooljaorsdag: ame, amz,
vas; oujoahrsdag, oujaohrsdag: noh;
ouwejoarsdag, ouwejaorsdag: blz;
oudejaarsdag: hdb
oldjoar, oldjaor: ama, olm; ouwejoar,
ouwejaor: kui
Sylvester: wtm

Gebruiken op oudejaarsavond:

Vanaf 1990 koemen jongelui van 14-16
jaor wel samen, de oudere jeugd viert
het in tenten en houdt een collecte veur
een of andere stichting, de jongeren bin
meer met vuurwerk in de weer (kui);
met Oud en Nieuw wordt in Vollenhove
nog steeds een uniek gebruik in stand
gehouden. Het is ontstaan toen
Vollenhove nog een vissersvloot had. In
de wintermaanden lagen de vissers-
schepen in de haven. Groepjes jongelui
brachten dan de oudejaarsavond door
aan boord van een vissersschip. Een
kacheltje, gestookt met kolen, zorgde
voor de warmte. Er werd eerst chocola-
demelk gedronken. Later wat sterkers,
bijvoorbeeld likeur (schilletje). De avond
werd doorgebracht met kaarten en
kwartetten. Later in de nacht ging men
er op uit om te “slepen”, d.w.z. alles wat
verplaatsbaar was, wagens, karren, fiet-
sen, hekken enz. werd naar een andere
plaats gebracht, soms op een centraal
punt. De volgende morgen konden de
eigenaren dan op zoek naar hun spul-
len. Er werd bij het slepen niets ver-
nield. Nu er geen schepen meer zijn in
Vollenhove, worden de bijeenkomsten
gehouden in schuurtjes, schaftketen,
garages etc., en soms in speciaal daar-
voor gebouwde tenten. Deze onderko-
mens worden “husies” genoemd. Deze
husies worden ingericht met een
muziekinstallatie, een barretje en der-

gelijke. Er wordt nu veel meer gedron-
ken en ook meer lawaai gemaakt. De
gemeente houdt de zaak in de hand
door vergunningen te verstrekken en de
brandweer controleert op brandveilig-
heid. Mede daardoor vinden er vrijwel
geen excessen plaats. Het slepen is
sinds een aantal jaren verdwenen, maar
de husies-cultuur leeft nog volop (vol);
leazen van Psalm 90, met mekaere dan-
ken en bidden (daf); na de 12 slagen van
de klok rondom de toren van
Hardenberg zingen van: Uren, dagen,
maanden, jaren (hdb), schietlood schie-
ten: grotere kinder, knapperties: kleine-
re kinder, melkbusschieten: mannen
(hdb); Silvester ist alles andere als ein
ruhiger Festtag, an diesem Tag knallen
die jungen Leute mit Karbidbüssen und
es wird gebeiert (bäiern) (mit dem
Klöppel an die Glocke schlagen) (uls).

Zie ook: slepen, p. 24-25

TAFELTJESAVOND

Oudejaarsavond; de avond waarop een rijke
maaltijd werd opgediend.

töäfeltiesaovend, täöfeltiesaovend: hel;
teufelkesoawend, teufelkesaowend: hol,
rij; toafeltiesoavend, taofeltiesaovend:
hdb, whr; tafeltjesavond: hel, omm, rij
toafelen, taofelen: grb, omm; töfelen:
dhm
dikkeboekoavend, dikkeboekaovend: nij
dikbukiesoavend, dikbukiesaovend: daf
Vullbuuksoabend, Vullbuuksaobend:
noh

Völle vleais op toafel, stokvis, dikke rib-
ben, rode kool, knien (rij); oldejoarsoa-
vond werd er getafeld: vlees, worst,
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pekelvlees, ölliekrappies, riest met proe-
men en knieperties. Jenever, boerenjon-
gens, boerenmeisjes, en bisschopswijn.
Tot ± 4 uur ’s middags op werkdagen
(omm); men kon zich ongans eten aan
allerlei soorten vlees, met aardappelen
en rooie kool (grb); zat vlees en worst
eten met aardappels, rode kool en
appelmoes, daarna kerkgang (hdb);
warm eten met veel worst en vlees (hol);
satt Fleesch of Riss etten (Stokkfiss)
(noh); tegen 21.30 werd een warme
maaltijd gegeten met extra vlees, zoals
konijn, haas, fazant, karbonade etc. (dlt).

Een ander gebruik rond oudjaar:

hen koken goan: ssv
koken: vas

Het personeel op de boerderij - de
knecht en de meid - hadden rond de
jaarwisseling drie dagen vrij om deze in
het ouderlijk huis door te brengen. Men
kreeg van de boerin een grote metworst
en een krentenbrood mee. In de loop
van Oudejaarsdag ging men op pad en
daags ná Nieuwjaar vóór ’t melken ’s
avonds moest men terug zijn (ssv).

NIEUWJAARSDAG

niejaor(sdag), ni-joar(sdag),
nijjoar(sdag): algemeen

NIEUWJAARWENSEN 

Rondtrekken, in groepen, om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen

nieuwjaarwinnen: alm, amt, bab, bor,
dev, dhm, ens, gmd, goo, hdb, hei, hel,

hks, hol, kui, los, mar, nht, nij, olm, ols,
omm, rij, sch, sjk, stp, vrh, vrz, wan, wrd
nieuwjaarofwinnen: hdb, nij, ols, rij
nieuwjaarwensen: alm, dka, nij, ros, sjk,
stw, vas, whr
weunsken: rij
nieuwjaarbrengen: ssv
nieuwjaarlopen: grb
nieuwjaarschieten: bat, dev, has, hei, ols,
raa, wij
luksen: kam
jujjen: vol

Op niejjoarsdag goat de leu hier op
vesiet biej femilie, noabers en aandere
kunnigheid um mekaa de haand te
doon en ’n good niej joar te wunsken.
Doar koomp vaak nen borrel an te pas.
Niej-joarwinnen wordt dat neumd.
Meespats wordt d’r zegt: völ heil en
zeagen in ’t nieje joar, of ok wa: al wat
weanselik is in ’t nieje joar, of völ geluk
in ’t nieje joar. De jonge leu goat rech-
tervoort noar de disco, tot deep in ’n
nacht, tengen meddag komt ze oet ’t
ber en goat dan nog op vesiet
(Lonneker) (ens); uit armoede gingen
deze mensen naar de beter gesitueer-
den om zo een dubbeltje o.i.d. te krij-
gen. Elk had zijn eigen kring. Kinderen
gingen de familie langs en men wenste
een gelukkig nieuwjaar. Kort na de oor-
log, toen de sociale voorzieningen beter
werden, verliep dit (gmd); op nieuw-
jaarsdag leupen de keender roond en
kregen lekkers en een peer cent en op
nijjoarsdag gungen de manleu en de
vrowleu op roond um nijjoar te winnen
en oweral kregen ze twee borrels en
koffie met kreentenstoet. Dat is nog
altied zo in bepaalde streken, vooral
Eanske (glb); de kinderen gaan van huis
tot huis met de wens: Geluk in ’t nij-
joor // He-j de iezerkoeken al kloor //
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een slukkie der bi-j // da’s goed veur 
mi-j. Tegenwoordig gaan alle van huis
tot huis, vroeger kreeg men een koekje
of plässie, tegenwoordig hoofdzakelijk
geld. Een plässie is een koekje dat
alleen met oud en nieuw gebakken
werd, 7 à 8 cm rond, 2 à 3 cm dik en
heel hard (grb); kinderen trokken de
buurt in of het dorp door om nieuwjaar
te wensen. Ouderen hielden tot maart
nieuwjaarsbuurtvisites. Door verhuizen
of overlijden van de oude buurtbewo-
ners verwaterde dat. Nieuwe en vaak
jongere bewoners hadden niet die ban-
den in de buurt (whr); noar de femilie
en de buurleu. Nen borrel en vuur de
wichter een bordje zeut. De haande
doon. De leste joaren wordt ’r nauwe-
lijks nog eweunsket. De leu hebt ’t völle
better ekregen. Ze kriegnt in de wekke
genog (rij); kinderen gingen verkleed
“foekepotten” vanaf ± 16.00 uur. Vanaf ±
20.00 uur kwamen er ook wel volwasse-
nen die verkleed waren. Om ± 01.00 uur
ging “Apollo” [muziek] naar de burge-
meester en daarna naar de “bescherm-
heer” (vanaf ± 1945) om een muzikale
hulde te brengen. Verkleed of niet ver-
kleed liep men achter de muziek aan.
De rondgang van Apollo werd ± 1965
afgeschaft omdat er vuurwerk tussen
de muzikanten en in de instrumenten
werd gegooid (goo).

DRIEKONINGEN 

6 januari

driekoningen: bor, dka, ens, goo, hdb,
hks, los, mar, ols, omm, raa, ssv, vas,
wij, wrd
Heilig drei Könige: sch
heiligen drie: ens, ros

Meestal niet als een feestdag gevierd.

Er werd een bepaalde cake gebakken
met één boon erin. Wie de boon ver-
kreeg, bepaalde als koning wat er
gespeeld werd (hks); op dree Könningn
wordt d’r bloos ne kerkdeenst hoalden,
benaamp bie de Roomsen (ens); dan
wodt ter vuur de leste kear op de osse-
heurne ebloazen. Vearder wodt ter niks
op oet edoane (mar); dee katoolcken
Kinner geht as Sternsäugen van Hues
too Hues een sammelt vöör arme
Kinner in alle Welt (sch); voor drieko-
ningen moet de kerstboom afgebroken
zijn (hdb); met dreeköningen lengt ’n
dag zo wied as ’n bökske springen mag
(bor); met Dreekoningen bint de dagen
al weer een haenentred langer (ols).
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BIDDAG 

biddag (veur/vuur ’t gewas (en arbeid)):
algemeen; birdag: dka; beedag: hel
Buss- un Beddag: noh

Tweede woensdag in maart. Wordt alleen bij
de protestanten gevierd, vroeger met een
vrije dag, tegenwoordig alleen met een kerk-
dienst.

’s Morgens was er kerkdienst, iedereen
was vrij, de winkels waren alleen ’s
morgens open. De kinderen kregen een
kwartje, want voor hen was het “snuup-
dag”. Tegenwoordig is het een gewone
werkdag, ’s avonds is er kerkdienst
(grb); alleen Overiesel, Drente en
Zeeland vierde biddag. Bij de hervorm-
den mocht nog geen sok gebreid wor-
den. Nao de oorlog, ca 1950, kwam de
verandering duur de Noordoostpolder,
de meensen kwamen uit andere provin-
cies, die wouwen wel werken anders
waren ze een dagloon kwiet (kui); det
was ne halven zundag, ie konnen nor
de kaarke goan. Earder hadden de 
waarkleu en de schoolkeender vriej-of,
rechtevoort is det neet mear. Ie vernemt
ter nit völle mear van (mar); biddag,
dankdag en tweede paas-pinkster en
kerstdag worden “æmpaerte daegen”
enuumd. Biddag en dankdag waren
“koopzondagen”, dan waren ’s middags
de winkels open. Vroeger was er alleen
’s avonds kerk. Vanaf ± 1960 was er ook
’s ochtends kerk, veel mensen werkten

niet, scholen waren dicht en veel men-
sen gebruikten de dag om in de stad te
gaan winkelen (gmd); nou giet iedereen
werken en ’s avonds naar de kerk (sib);
’n aantal geet trouw noar de karke
(wrd); vroeger werd er een morgen- en
avondkerkdienst gehouden. Nu is er 
’s morgens een oecumenische dienst
voor de basisscholen, ’s avonds ieder
voor zich (whr); het was een halve zon-
dag - scholen en openbare gebouwen
waren dicht (wan); Christelijke bedrij-
ven waren gesloten. Christelijke werk-
nemers van andere bedrijven werkten
gewoon, maar gingen daarna wel naar
de kerk (goo).

DANKDAG 

(oogst)dankdag: algemeen
Erntedankfest: sch

Vroeger was dankdag als een echte zondag:
geen school, winkels gesloten. Of een halve
zondag, waarbij alleen ’s ochtends gewerkt
werd. Dit was vooral in protestantse plaat-
sen het geval. Maar ook daar wordt er
tegenwoordig op Dankdag doorgewerkt, al
gaat men dan ’s avonds nog wel naar de
kerk. Maar soms is ook de viering van de
Dankdag verschoven naar de eerstvolgende
zondag.

Werd alleen bij protestanten gevierd.
Vrogger hadden de scholen vriej en de
boeren heulden ’n bietien zundag. De
scholen hebt sinds ’n paar joar geen

Biddag en Dankdag
Hoofdstuk 3
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vriej meer. D’r zint nog twee karkdeen-
sten, men werkt gewoon (hel); vrogger
was ’t een vri-je dag, nou mu’j een snip-
perdag nemen (has) zowel ’s morgens
als ’s avonds is er kerk. Verder is het
‘koopzondag’: de winkels zijn open.
Velen gebruikten de vrije dag om in
Kampen of Zwolle te winkelen (gmd);
momenteel nemen de kerkelijk stiptere
mannen vrij, de anderen vaak niet. Het
voortgezet onderwijs buiten
Genemuiden heeft geen vrije dag (gmd);
de schoolkinderen hadden de hele dag
vrij en kregen ’s morgens een kwartje
voor “snuupdag”. ’s Morgens was er een
kerkdienst, dankdag voor het gewas,
waar hoofdzakelijk de boerenbevolking
aan deelnam. De winkels waren dan
open en de ambachtslieden werkten. ’s
Middags was iedereen vrij. Dankdag is
nu een gewone werkdag. ’s Avonds
wordt een dankdienst gehouden (grb);
de dankdag verwatert na ca. 1950, men
is niet meer agrarisch maar materia-
listisch. N.b.: wij houden de zondag na
dankdag een oogstdienst: bakjes fruit of
extra bloemen worden dan gebracht
naar ouderen en zieken. Deze dienst is
heel feestelijk (glb); dan he’w ne halven
zundag. De leu gingn nor de kaarke of
nor de boeskool(siepel)maark in
Lochem (mar); gemeenteambtenaren
vriej: RK op 15 augustus en 1 november,
Protestanten op bid - en dankdag vuur
gewas, arbeid en visserij (ens); ochtend-
en avonddienst in de plaatselijke ker-
ken (nu: gezamenlijk) met de nadruk op
de oogst. Medewerking wordt verleend
door de plaatselijke basisscholen. Bij
veel bedrijven wordt nu gewerkt, gevolg
van de ontkerkelijking (dhm); met
oriënteringsritten en over en weer wer-
den er overdag bezoeken afgelegd in het
zondagse pak (bab); alleen kerkdienst.

Na afloop brachten veel kerkgangers
een (in de kerk) zelfgemaakt fruitbakje
naar zieke mensen en ouden van
dagen. Het werd bij ons in Deventer
altijd op zondag gevierd. Het wordt
minder en minder: wie zit er nog op
een fruitbakje van een of twee euro te
wachten? (dev); in de hervormde kerk:
morgen en avonddienst, in de gerefor-
meerde kerk alleen avonddienst (vol); in
Staphorst stond en staat bid- en dank-
dag nog in het teken van de kerkgang
(twee keer per dag). In Rouveen vroeger
wel, nu niet meer. Wel in de avonduren
een kerkgang. Vroeger was het alleen
bid- en dankdag voor gewas, later met
toevoeging arbeid. Door het verdwijnen
van de landbouw en opkomst van de
industrie is dit met name voor Rouveen
in de jaren tachtig veranderd. In
Staphorst worden deze dagen nog gro-
tendeels in ere gehouden (stp); vroeger
niet gevierd, vanaf zestiger jaren oogst-
dankdag met geldinzameling voor
Slotklooster Zenderen (ssv); een bettie
slingerwark: daags warken, ’s avonds
naar de karke (sib).
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• Foekepottenaovend. Kinders gaot dan langs de deuren umme snuup of centen op te halen (daf). Isa en

oma op stap met foekepot na het kindercarnaval in Haarle, 2009
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CARNAVAL 

carnaval: algemeen; cärneval: zwo;
Karnewal: eml
vasseloavend, vasselaovend: nht, ssv,
tub; vasseloawend, vasselaowend: uls,
zen
Fastnacht: uls
fees veur de vasten: amz

N.B. de tweede a van carnaval wordt door-
gaans uitgesproken als een stomme e, dat is
de e van het lidwoord de.

Carnaval is niet algemeen in Overijssel: 

Carnaval wordt hier ok vierd, meer nich
oetbeundig, allenig duur vereniging. In
’t eerst duur rk-leu (protestanten nich)
(ens); er bestond in Hellendoorn een
carnavalsvereniging van ± 1965 tot 
± 1985, nu niet meer. Eigenlijk zit het
niet in de aard van onze bevolking car-
naval te vieren (hel); oorspronkelijk
werd er alleen meegedaan door de
katholieke bevolkingsgroep, thans doet
iedereen er aan mee (hei); op ele kleine
skaal, ca. 3% van de bevolking dut doar
an met, een rondgang op een olde
brandweerwagen, det is ook zo onge-
veer alles (has); we zien wel verklede
mensen richting stad gaan maar mer-
ken er hier weinig of niets van. Wie de
“optocht” wil zien gaat naar Oldenzaal
(alm); is wal is perbeerd mar nooit van
de groond ekomen (mar); nu wel, vroe-
ger niet (wel iets in RK-kringen). Er is

een carnvalsvereniging. De opkomst
van de tv met optochten werkte er aan
mee, dat plaatselijk er ook wat kwam
(kam); niet meer. De jongeren houden
niet van zo’n “kinderachtig” feest (goo);
carnaval leeft niet zo in het van oor-
sprong “rode” Goor (goo).

VASTENAVOND

Vooravond van Aswoensdag, afsluiting van
het carnaval, begin van de Veertigdagentijd
(vasten).

vasseloavend, vasselaovend: dka, ens,
hel, hks, los, nht, ols, ros, ssv, vas, wij;
Fasselobend: sch; Fasseloawend,
Fasselaowend: uls
vastenavond: dev, nht, oot, raa; vasten-
oavond, vastenaovond: hei
foekepottenoavend, foekepottenaovend:
daf

Dan moch ie oe zat vretten (nij); dee
Kinner verkledet sich un goot rund
(sch); “vasten maakt heiligen, ne good
kökken kunnigheid” (bor); kinders gaot
dan langs de deuren umme snuup en of
centen op te halen (daf); kinderoptoch-
ten met huis aan huis zingende kinde-
ren. Vroeger met lampions en uitgehol-
de suikerbieten en kaars, tegenwoordig
ingeruild voor zaklantaarn of sigaret-
tenaanstekers. Oorspronkelijk alleen
katholieken, tegenwoordig meer alge-
meen. Op aswoensdag wordt in sommi-

Carnaval
Hoofdstuk 4
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ge horeca-zaken haring met brood
gegeten (dev);  de katholieke bevolking
vierde vasseloavend vanwege de nade-
rende vasten. Vanaf de jaren zeventig
wordt er geen vasseloavend meer
gehouden. Doordat de vasten niet meer
serieus werd genomen, ging de zin van
vasseloavend verloren (los); op vasten-
oavenden gung de jeugd wa met nen
foekepot langs de duur, ze zung dan ’n
leedke, kregen ’n paar ceant en gungen
verdan noar de volgende duur (ens);
met marktkramen, dansen in alle cafés,
z.g. dubbeltjesdansen: bij elke dans

moet men een dubbeltje betalen.
Kinderen gingen die avond met “foeke-
pot” rond. De kinderen waren onher-
kenbaar: “vasseloavondsgekke” werden
ze genoemd. Gebeurt niet meer, door de
ontkerkelijking (hks); das ist der Abend
vor Eintritt der “Fastenzeit”. Dann wird
allerhand Allotria getrieben. Die jungen
Leute verkleiden sich um in allen mög-
lichen Aufzügen durch ihren Heimatort
zu ziehen. Das Eigentümliche an dem
“Fasseloawend” ist der “Fukepott”, eine
selbstgefertigte Fastnachtstrommel.
Diesem Instrument entlockt man eigen-

34

Hoofdstuk 4

Kaart 1: vastenavond. Op deze kaart is te zien waar het woord vastenavond, in afwijking van

het Nederlands, geen t en wel een l kent. Dat is niet alleen het geval in het oosten, maar ook

in het midden en langs de IJssel.
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artige Töne, welche wie “fuke-fuke-
fuke” klingen (uls); ’t Wördt een good
appeljoar as de zun op aschewoonsdag
schient (bor).

ASWOENSDAG 

aswoensdag: amd, amt, amz, bab, bat,
blz, bor, daf, del, dev, dlt, has, hdb, hol,
nht, nij, olm, olz, oot, raa, wij, wrd, zen,
zwo; aswoensdaag: kui;
aschewoensdag: dka; aswoenseldag:
daf; aswoonsdag: ama, hks, stw;
aswoonsedag: vol; aschewoonsdag: bor,
tub; asgoonsdag: ssv, vas; aschegoons-
dag: ens; asgounsdag: ros; aschegouns-
dag: dka, eml

35

Carnaval
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• Vlöggeln. Op eerste paasdag worden op de markt vóór de Hoogmis paasliederen gezongen.

Ootmarsum, 1958.
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PALMPASEN 

palmpoasen, palmpaosen: algemeen [ook
–paoske(n), zie p. 40 ]
palmzundag: amt, bor, daf, dka, glb, los,
tub [ook -sundag, -zöndag]

Hoe werd en wordt palmpasen gevierd?

In Lönnker hebt wie alle joar nog nen
palmpoasenoptocht. Doar doot aait nog
wa zo’n zeumtig of tachntig keender an
met. Dit wordt organiseerd duur de
Vereniging Koninginnedag Lonneker
(VKL), ok wa Oranjevereniging neumd.
De keender komt met de palmpoasen
op ’n schoolplein biej mekaa. Bie de
poort kriegt ze ’n nummer an ’n palm-
poasn en goat dan noar ne jury van
dree man dee elk ampat ’n ciefer gewt.
At ze doar langs bint west goat ze met
’n meziek vuurop ne korte waandeling
maken duur ’t doarp. In dee tied geet de
jury kieken wel de meeste peunten hef.
At ze wierum komt, dan kan ’t keend
met de meeste peunten wat oetzeuken
van slikkergrei. Dat kan wean ’n groot ei
van sokkela, of nen poashazen of wat
aander zeut spul. Hiernoa koomp ’n
tweeden, en zo verdoan. Zo’n tweentig
priezen hebt ze. Keender dee nich in de
priezen valt, kriejt in alle geval nen
sinasappel. En dan goat ze weer op hoes
an (ens); vroeger liep men met een
stokje met een broodhaantje erop. Ze
werden trouwens verder niet versierd,
er waren geen optochten o.i.d. In de

vijftiger jaren is dat doodgebloed, er
was geen traditie. Het leefde niet echt
(gmd); Palmzundag was d’r gien viering.
Wel was in de Hervormde Karken het
“annemmen” (beliedenis doen) van
jonge lidmoaten. Now doet ter völle
minder beliedenis. Vrogger mus het,
now mag het (hdb); kinderen hadden
een aentie op een stokkie. In de nieuw-
bouw wordt wel een optocht gehouden.
De aenties worden nog wel bij de bak-
ker gebakken. Bij de Staphorster bevol-
king wordt hier geen aandacht meer
aan geschonken (stp); men kreeg een
zogenaamd “scheet-ei”, dat is een hard-
gekookt ei. Hier kon men mee naar
elkaar gooien buiten in de wei tot het ei
stuk ging: wiens ei het langst heel bleef
won. In de kerk is palmwijding tijdens
de zondagviering (ssv); de wichter kre-
gen een zweantje op nen stok. A-j ne
groffa hadden den wat geald had, dan
kree-j d’r ene met jongen op de rugge
(rij); eieren werden in versgeplukte
winterrogge gewikkeld waar bijv. stop-
garen omheengewikkeld werd. Daarna
werden ze gekookt met toevoeging van
bijv. uien en chichorei, waardoor ze
diverse kleuren kregen. Naast de
Paasweide in Ommen bestond ook in de
buurtschappen het gebruik, dat de kin-
deren gingen “eier-kulen” op een belt in
de buurt. Nog steeds is er voor de kin-
deren een Palmpoasen-optocht met
Palmpoasenstökkies. Ook krijgen kinde-
ren een eiernettie (eiernetje) (omm).

Rond Pasen
Hoofdstuk 5
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Bij Palmpasen werden of worden de volgen-
de liedjes gezongen:

Palm-palm-poaske, loat de koekoek
roaske, loat de veugeltjes zingen, mor-
gen kriege vi-j lekker dingen (mar)
Palm-palm-poasen, laat de koekoek roa-
sen, loat de kiewiet zingen, dan kriegen
wi-j weer lekkere dingen (wan)
Palm-palm-poasen, loat de koekoek roa-
sen, loat de koekoek zingen, dan kriege
wie lekkere dingen (nij)
Palm-palm-Paaschen, loot deen
Kuckuck Kaaschen, loot de Vögel sin-
gen, dann krig wi lekkere Dinge (sch)
Palm-palm-poasen, loat de koekoek roa-
sen, één ei is geen ei, twee is ’n half ei,
drie is ’n heel ei (nij)
Palm-palm-poasen, heurt de koekoek
roazen, ei koer ei, ei koer ei, toekom-
men zundag, kriege wi-j ’n ei (omm)
Palm-palm-poasken loat de koekoek
roasken (wrd)
Palm-palm-poaske, de hoonder begeent
te kroasken. Eikorei, duurt mer ene zun-
dag mer dan krieg wie nen ei. Een ei is
niks, twee ei is wat, drie ei is poaske-ei
en veer eier dan bin wie zat (dka)
Pilm-palm-poasen, reiko, reiko roasen.
Woar is mien ei, woar blif mien ei, woar
is mien pilm-palm-poasei (sib)
Palm-palm-poasen, riko, roko, roasen.
As ter nog ien zundag is, dan is ’t eier-
poasen (hdb)
Palm-palm-poasen, eikoerei, nog moar
ene zundag, dan kriege wie een ei. Een
ei is gin ei, twee ei is een half ei en dree
ei is een poasei (dev)
Palm-palm-poasen, eikoerei, as ’t nog
iene zundag is, dan kriege wi-j ’n ei
(omm)
Palm-palm-paosen, eikoerei, eikoerei,
een ei is geen ei, twee ei is een half ei,
maor dreej ei is een paosei (hol)

Eén ei is gin ei, heel ei is een half ei en
twee ei is ’n poasei (hks)
Eén ei is geen ei, twee ei is een paasei
(blz)
Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei,
drie ei is een paosei (has, kam, mar, raa,
ssv, vol (in verschillende klankvarian-
ten))

Palm-palm-poasien, Doeke vrijt mit
Klaosien, eikoekerij dit is mien leste
paosen (kui)

Haentie op ’n stokkie, Rieke, rieke rök-
kie, rieke, rieke räi. Noe nog einen zjön-
dag, dan kriegen wie ’n läkker äi (vrz)
Aantie op een stökkie, biet ies van mien
brokkie, biet ies van mien skössie
brood, aandes goat mien aantie dood
(wan)
Aentie op een stokkie, aet ma van mien
brokkie, aet ma van mien witte brood,
aanders giet mien aentien dood (stp)
Rood rood rökkie, Haantie op ’n stökkie
(hdb)
Haantje op ’n stökkie, met ’n rood rök-
kie, met ’n blauw brukie, pist vannacht
in ’t lukie (omm)

GOEDE VRIJDAG 

goeien vriejdag: amd, amz, del, ens, hel,
nij; goeie vriejdag: bat, hei, wij; goeien
vriedag: ame, amw, raa; goeie vriedag:
dev; goei vriedag: amt; goeien vri-jdag:
daf, hol, mar; goeie vri-jdag: daf, gie,
gmd, has, hdb, wan, whr, zwo; goeie 
fri-jdag: stw; goeie vrejdag: hdb, sjk, vol;
goeie vrijdag: bab, blz, hdb, kui, nls,
olm; goden vri-jdag: oot
stille vri-jdag: hdb; stillen vriejdag: alm,
ens, nij, ros, ssv, tub, wrd, zen; stillen
vriedag: amz, bor, nht, vrz; stil vriedag:
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amt; stillen vri-jdag: olz, oot; stillen
vrijdag: eml, dka, hks, noh, uls, vas

Vroeger gevierd als een zondag, nu een
werkdag.

Er werd gewoon gewerkt, vroeger was er
een avonddienst; vanaf de jaren ’60 is
er ook een ochtenddienst. Nog praktisch
iedereen werkt met Goede Vrijdag
(gmd); vroeger was het een vrije dag. Op
palmzundag was er bevestigen van lid-
maten, en op Goeie Vrijdag mochten die
mee aan aovendmaol. Katelieken had-

den witte Donderdag (kui); er zijn sinds
1984 diensten in de stille week op don-
derdag, vrijdag en zaterdag. Dat was
daarvoor niet. Ik heb het idee dat er
meer aandacht is voor de stille week
dan vroeger (hel); hervormden hadden
een vrije dag en gingen ter kerke (hks).

Ie hadden:
- Witte Donderdag (vanof 1970 skunk ze
doar in de protestantse karken andach
an)
- Goede Vriedag (dan mos ie umme drie
uur eaven stille wean)

39

Rond Pasen

Kaart 2: Goede Vrijdag. Het bijvoeglijk naamwoord stillle(n) of stil komt voor in Hardenberg,

Twente en Duitsland (het woord voor ‘vrijdag’ is niet nader gespecificeerd).
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- Stillen Zoaterdag (dan skunk ze
andach an de graven op ’t karkhof) (nij)

De kaarkgaank is biej katholieken
anmarkelijk meender ewörden (vrogger
was ’t ook nen vasten- en boetedag!)
Biej protestanten eaigenlijk weainig
veraanderd. Biej de protestanten is hier
’t kaarkbezeuk nog goed (wrd); bie de
katholieken wordt om drie uur in de
karke de kruusweg elopen (raa); gerefor-
meerden houden in de week voor pasen
een wake (whr).

PASEN 

poasen, paosen: algemeen; poaske(n),
paoske(n): alm, ens, glb, mar, wrd; 
poasche(n), paosche(n): oot, ros, ssv, vrz
poasdagen, paosdagen: algemeen;
poaskedagen, paoskedagen: amt, vas;
Paaschedagen: sch

EERSTE PAASDAG

eerste poasdag, eerste paosdag: blz, bor,
dka, gmd, hei, kam; eersten poasdag,
eersten paosdag: glb, hks; eersen poas-
dag, eersen paosdag: alm, hel; earsen
poasdag, aersen paosdag: mar, nij
eerste poasken, eerste paosken: alm
Paaschesundag: sch; poaskezundag,
paoskezundag: ens; poasenzundag,
paosenzundag: grb; poaszundag, paos-
zundag: kui, nij
hoogfeest van poasen, hoogfeest van
paosen: los

TWEEDE PAASDAG

tweede poasdag, tweede paosdag: alm,

blz, bor, dka, hei, hks, kam; tweeden
poasdag, tweeden paosdag: alm, glb,
hel, mar, nij; twiede poasdag, twiede
paosdag: gmd
tweede poasken, tweede paosken: alm
Paaschemondag: sch; poaskemoandag,
paoskemaondag: ens; poasenmoandag,
paosenmaondag: grb; poasmoandag,
paosmaondag: hel, nij; poasmaandag,
paosmaandag: kui

Kinderen kregen tweede paasdag een
eiernetje van wit katoen met daarin een
sinaasappel, gekookt ei, chocolade ei
enz. Er werden eieren gegooid: hardge-
kookte eieren werden net zolang opge-
gooid tot ze kapot gevallen waren op
het weiland. Sinds de jaren zestig is
daar niets meer van over. Er is ander
vertier, men trekt zulke dagen nu weg
(gmd); früger wode Eier satt getten, van-
dage no Appetit (sch);  bie ’t oamdbroad
ma-j zoveul eier etten a-j wilt (dka); op
paasmorgen: paasstaak halen, naar de
kerk slepen met alleen manvolk en lof
bijwonen en verder naar het paasvuur
toe met de paasstaak, opzetten met
teerton en met opbod verkopen. Alles
onder leiding van Judas en Iskarot, deze
twee jonge knapen zijn gekozen. Het
hele dorp doet mee (dka); op eerste
paasdag werden er ’s avonds eieren
gegeten, zoveel als je maar wilde (som-
migen aten er wel dertig). Als je na ’t
eten weer naar buiten ging vroeg je aan
elkaar “Hoe vjölle äier he-j ehad?”; ker-
mis op ’t Volkspark, zundagens begun
dit om 16 uur, ’s moandagen um twaalf
uur. Eierzeuken doot de schoolkeender
ok. Ok dit wordt regeld duur de oranje-
vereniging. Zo’n zeshoonderd eier wordt
kokt en kluurd en dee wordt verstopt
tusschen de struken dee de keender,
klokslag dree uur, as ’n torenklok slöt,
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op majt zeukn (ens); rondgang in de
Wheme, ’s morgens en ’s midddags
Vlöggeln (oot).

PAASVUUR 

poasvuur, paosvuur: algemeen [ook: -
veur, -vuier]; poaskevuur, paoskevuur:
glb, los; Paaschevuur: sch
poasbultvuur, paosbultvuur: daf; 
poasvuurbulte, paosvuurbulte: wan
poasbulte, paosbulte: has, kui, olm, stp,
vol, wan
boaken, baoken: bor, ens, glb, hel, vrz,
wrd; boake, baoke: goo, hol, mar, rij

Vroeger vaak een initiatief uit het volk (en
doorgaans afkomstig van de jeugd), nu meer
onder toezicht: met het oog op het milieu kan
immers niet alles verbrand worden.

Sinds ongeveer 1960 wordt er op tweede
paasdag ’s avonds een paasvuur ontsto-
ken. In de voorafgaande weken wordt er
van alle kanten brandbaar materiaal
aangevoerd waarmee de paasbult
gebouwd wordt. In verband met milieu-
voorschriften mag er tegenwoordig
alleen snoeihout en schoon timmerhout
gebracht worden. De gemeente wijst de
plaats van de paasbult aan en de brand-
weer ontsteekt het vuur (tenzij baldadi-
ge jongelui het al eerder gedaan heb-
ben) en houdt er toezicht bij (vol); de
jeugd begon 1 à 2 weken van tevoren
rommel te verzamelen, op de avond van
tweede paasdag werd het aangestoken.
Tegenwoordig zijn er nog nauwelijks
vuren. Het is i.v.m. het milieu verboden
(gmd); nouw niet meer (kui); er staat
een gemeentelijk verbod op (kam); ’n
poasveur hebt wiej hier ok. Dat wordt
ok organiseerd duur de oranjevereni-

ging. Dee hef doar ne amparte kemissie
veur. Dee goat ’n paar wek vuur
Poaschen ’n bos a in um boessche (tak-
kebossen) te maken. Hier wordt bloos
greun hoalt broekt, zo oet ’n bos. Dus
gin sloophoalt met spiekers d’r in. Het
veur wordt anstokken in nen wear
[weide], woar at laterhen weer beeste in
loopt, dus doar mot gin spiekers of aan-
der schearp spul achterblieven. Het veur
wordt opbouwd, ’n zaoterdag vuur ’t
Poasen, van zo’n doezend of mang wa
twaalfhoonderd boessche, duur zo’n
man of tien. En dan koomp d’r aait ’t
merraangs nog wal eanen of ’n aander
met nen teilder met zoalte hering en ’n
pulke bier. ’n Eersten poasdag wordt ’t
veur anstokken. De leu goat vanoet ’t
doarp doarhen met meziek vuurop. Biej
’t veur spölt de meziek ok. As ’t veur
zowat oet is braand spölt ze ’t
Tweantsche volksleed en dan geet ’t
meziek ok op hoes an (ens); op paasza-
terdag gaat men hout halen, samen met
Judas en Iskariot, Judas steekt vuur aan,
er worden oude paasliederen gezongen.
’s Morgens is er Heilige Mis en geza-
menlijke koffietafel. Vroeger waren er in
elke buurschap kleine vuren, nu een
groot voor het hele dorp. Iedereen kan
op die plek nu hout of snoeihout bren-
gen. De pastoor ontsteeekt het vuur
(20.00 uur), iedereen zingt het paaslied
(Heden is de grootste dag) (dka); na
jaren is er in Goor weer zo’n traditie. Er
was geen geschikt terrein meer. Er is
een groep bouwers (vaste groep). Voor
het ontsteken kwam meestal de burge-
meester en er was muziek van “Apollo”.
Ik denk niet dat de burgemeester nu
nog het paasvuur zal aansteken. Dit
i.v.m. de samenvoeging van de vijf
gemeenten. Ze zou dan overal tegelijk
moeten zijn (goo); een aantal (10-20)
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vrijwilligers uit een bepaalde buurt-
schap verzamelt hout en bouwt op. De
oudste uit de buurtschap of de pastoor
ontsteekt het vuur op eerste paasdag. Er
worden enkele paasliedjes gezongen.
Na 1 tot 11/2 uur is alles voorbij. Vroeger
waren de kijkers bij het paasvuur over-
wegend de eigen dorpsgenoten. Gepraat
werd over werkzaamheden op de boer-
derij: het vee, de prijzen voor het vee,
het aantal genuttigde eieren. Onderwijl
zongen sommigen liedjes en trokken
rond het vuur. Kinderen speelden in de
zandafgraving. Door grotere mobiliteit
kwamen “vreemden” kijken. Gevolg: het
eigene, het spontane boette in. De jeugd
nam het oude gebruik maar mondjes-
maat over. Ook is de eerste paasdag een
uitgaansavond geworden (vas).
Dit lied zongen ze ruim zes weken voor
Pasen om het paasvuur te bouwen.

Wij kunt de karre niet schoeven
Wij kunt de karre niet trekken,
Help, help, help
Het giet zo zoer deur ’t zand.

Met dit lied gingen ze door het dorp om
alvast spullen op te halen voor het
paasvuur. Tot 1960 is dat gebleven, toen
is alles veranderd. Dit gebeurde in het
plaatsje Gramsbergen, mijn geboorte-
plaats (sib).

In katholieke plaatsen brandt het paasvuur
op eerste paasdag, in protestantse plaatsen
op tweede paasdag.

Eerste paasdag: alm, amt, bat, bor, dka,
ens, glb, goo, hol, hel, hks, mar, ols, oot,
ros, sch, ssv, tub, vas, wrd
Tweede paasdag: blz, dhm, gmd, grb,
has, hdb, kui, kam, olm, omm, rij, sib,
sjk, stp, vol, vrz, wij, wrd

Eerste paasdag na het “eier eten” (goo);

tweede paasdag na zonsondergang
(kam).

Per buurt was dit verschillend. In
Westert werden ze op zaterdagavond
voor Pasen aangestoken en in Oostert
werden ze op tweede paasdag ’s avonds
aangestoken. De laatste jaren werden
ze allemaal op tweede paasdag 
’s avonds aangestoken (stp).
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ÉÉN APRIL

één april: alm, amt, bat, blz, del, dev,
dka, dlt, ens, kui, nht, nij, nls, olm, olz,
oot, ros, sjk, ssv, stw, vas, vol, wij, wrd,
zen; ien april: bab, daf, gmd, has, hdb,
zwo; ein april: vrz
eersen april: amz, bor, hol, raa; eersten
april: daf, hdb, hks, noh; earsten april,
aersten april: uls; earsen april, aersen
april: nij; ersten april: eml, wtm; eerste
april: hdb

Rijmpjes:

- op 1 april stuurt men gekken [evt.: en
dwazen] waar men [ze] wil (dka, ens,
hdb, hel, hks, mar, nij, omm, tub, wij);
op 1 april stuurt men iemand waar
men wil (amt); op 1 april stuurt wie de
gek waor wie um hebben wilt (bat)

- op 1 april verloor Alva zijn bril (alm,
dka, goo, hdb, hks, hol, mar, olm,
omm); 1 april velöör Alva zien brille
(kam); op ien april verleur Alva zien
bril (has); Op ’n eersten april, verleur
Alva zienen bril (bor, wrd); op de eer-
ste april, verloor Alva zijn bril, en de
eerste mei, zijn neus erbij (blz); op 
1 april verlöar Alva zinnen bril. Een
tweden zinnen hood en op een doar-
den zin blood (rij)

- 1 april kikker in je/de bil (hel, kui,
omm)

Gebruiken:

Op ’n eersten april wordt d’r nog van als
prebeerd um de leu te pakken te
nemen. Vuur niks nen eand loaten
lopen, of ’t bericht in de kraant dat d’r
eargens wat bezeunders te zeen is,
woar dan ok niks van woar is. Ik geleuf
dat dat ok al meender wordt (ens); grap-
pen van allerlei soort. De mensen tui-
nen er niet meer in, het wordt wat min-
der (has); in krantenartikelen worden
de mensen op het verkeerde been gezet
(hks); in familiekring e.d. elkaar voor de
gek houden (dhm); er trapt bijna nie-
mand meer in (daf); een krantenartikel
dat mensen opriep iets te doen, af te
halen, o.i.d. Ook de stadsomroeper die
een noodslachting aankondigde enz.
(gmd); het plaatselijke weekblad heeft
elk jaar ’n aankondiging (los); veel kran-
ten nemen geen aprilmoppen meer op
(wij); we kijken elk jaar de krant
(Meppeler) na om te zien of er een 1
april mop in staat (wan); je probeerde
iedereen in je omgeving, thuis, op
school, op ’t werk te foppen. Ook de
krant kwam vaak met een artikel waar
toch vaak weer mensen in vlogen (vrz);
veural de Stienwieker kraante (stw); de
Twentsche Courant zorgde elk jaar voor
een goede aprilgrap (oot, ssv); velen
werden van Pontius naar Pilatus
gestuurd (ols).

Lentefeesten
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Grappen:

Er zou een walvis bij de OAD komen te
staan (hol); boeren die gratis gruunte
weg gaven, een elicopter die landden op
de kaai (has); Twickel zou een oerbos
aanleggen, met bus bereikbaar (amt); in
een personeelsblad werden begin jaren
’50 chauffeurs gevraagd voor scholing
als helicopter-piloot voor een op België
te openen vrachtdienst. Velen trapten

daar op 1 april in. Velen waren beledigd
(daar maak je geen grappen over) (alm);
in ± 1977 stun d’r in de kraante dat op 1
april anstoande ’n silo biej ’n
Boerenboond in ’t doarp op-ebloazen
zol wörden - och, och, wat is d’r wat
volk opan etrökken um dat te zeen
(wrd); in de Ommerkrant 1946: Er zou
een voorraad jenever gevonden zijn.
Deze was achtergelaten in de kelder
van de padvindersboerderij door de
Duitsers. Iedereen kon gratis een halve
liter ophalen. Het zag zwart van de
mensen. Het kostte de krant vele abon-
nees (omm).

• Een luie motte (= varken) wordt in bloembed

rondgedragen. Genemuiden, 1 mei 2009.
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KONINGINNEDAG

koninginnedag, koneginnedag: alm,
amt, bab, bat, blz, bor, daf, del, dev, ens,
gie, gmd, has, hdb, hel, hol, kui, mar,
nht, nij, nls, olm, olz, raa, sjk, stw, vol,
vrz, wan,whr, wij, wrd, zwo; könnegin-
nedag: dka, dlt, glb, hks, oot, ros, ssv,
tub, uls, vas, zen; keuneginnedag: stp;
keunigindag: dka
oranjefeest: bab, hei, omm, whr

Op 30 april viert wiej koninginnedag. De
weenkeliers organiseert nen broaderiej
en/of rommelmaarkt en de oranjevere-
niging heult nen puzzeltocht op de
fiets, op 30 april is d’r ok stroattekenen
veur de keender (ens); vrogger gingen
de skoelekienders ’t Landveno [Land
van Vollenhove] rond, op versierde boe-
renwagens, mit trekkers d’r veur (heel
vrogger peerden.) Ze stopten bej de
Oldenhof (oud adellijk landgoed) en
zungen dan een lied veur de freule. Ze
zungen “lang zal ze leven.” Dan kregen
de kienders drinken en een kadettie. Ze
gingen verder naar St.-Jansklooster naar
het feestterrein, waar ’s middes kien-
derspeulen waren. ’s Aomds was de
feesttente d’r, dan was ’t zoepen, soms
vechten en meiden versieren. De vol-
gende dag was er allegorische optocht,
’s middes volksspeulen, ’s aovends fees-
telijkeden op het terrein (sjk).

Vroeger brachten de schoolkinderen
een aubade, trokken daarna in optocht
door het dorp. ’s Middags werden er
kinderspelen georganiseerd en jeugd-
voorstellingen gegeven.
Tegenwoordig is ’t veel minder een kin-
derfeest. Koninginnedag nu:
07.00 uur: muziekcorpsen trekken door
het hele dorp.
09.00 uur: vlag hijsen door enkele leer-

lingen van de diverse scholen voor het
gemeentehuis, toespraak van de burge-
meester, Wilhelmus.
De hele dag activiteiten in een feesttent
voor de ouderen en de jeugd. Verder een
wielerwedstrijd, een fietstocht, kermis-
attracties, in ’t centrum een koningin-
nemarkt. ’s Avonds een cabaretvoorstel-
ling en dan afsluitend een vuurwerk.
(wij)

Koninginnedag was bij de Rijssense
jeugd altijd een hoogtepunt, wellicht
net als in andere plaatsen in den lande.
Schoolkinderen kregen een cadeautje,
dat ze weken van tevoren al uit moch-
ten zoeken en dat  betaald werd uit een
bijdrage van de ouders. Overigens wist
de wat aristocratisch ingestelde SGP-
burgemeester Gerrit Jan Smit de
Rijssense koninginnedag een extra
impuls te geven door de Rijssense
basisscholen te betrekken bij de aubade
op het stadhuisplein. Naderhand deed
het fenomeen meivakantie zijn intrede,
waardoor de leerkrachten niet meer
beschikbaar waren om de klassen naar
het stadhuisplein te begeleiden,
waardoor de scholenaubade tot het ver-
leden is gaan behoren. (rij)

In sommige plaatsen wordt koninginnedag
nog op 31 augustus (de verjaardag van
Koningin Wilhelmina) gevierd:

Buurse houdt haar school- en volksfeest
sinds 1898 in de maand augustus.
Oorspronkelijk in 1898 is dit feest
begonnen op 31 augustus. Festiviteiten
vonden in het weekeind plaats (hks);
buurtschap Kamperzeedijk viert konin-
ginnedag nog rond 31 augustus (de
zaterdag ervoor of erna), om de 2 à 3
jaar. Met een allegorische optocht en
volksspelen. De lampionoptocht werd in

Lentefeesten
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Genemuiden ook op de zaterdag na 31
augustus gehouden. Sinds de zomertijd
is dat verzet naar de eerste zaterdag na
het terugzetten van de klok (gmd); in
tegenstelling tot de openbare school
vierde de christelijke school op 31
augustus het jaarlijks schoolfeest, met
een optocht (alm).

In Vollenhove werd het volksfeest oor-
spronkelijk gehouden op 31 augustus,
later op de laatste donderdag en vrijdag
van augustus, nog later (sinds 1955) op
vrijdag en zaterdag. Het programma van
zaterdag was als volgt: ’s morgens kin-
derspelen, ’s middags volksspelen en ’s
avonds een openluchtspel (vaak een
historisch onderwerp, geschreven door
oud-Vollenhovenaar H. van Heerde). In
de jaren zestig verdween het openlucht-
spel en kwam er een allegorische
optocht voor in de plaats. In de jaren
zeventig evolueerde de allegorische
optocht langzamerhand in een bloe-
mencorso. Dit corso, bestaande uit
ongeveer een veertiental enorme voer-
tuigen, opgetuigd met dahlia’s en
zaden, heeft inmiddels landelijk faam
verworven en trekt elke laatste zaterdag
in augustus duizenden bezoekers. Voor
de plaatselijke bevolking worden er in
de week voorafgaande aan het corso
allerlei feestelijke activiteiten georgani-
seerd. (vol)

Het feest op 31 augustus was echt een
volksfeest veur iedere rang of stand en
geleufsovertuging. Het “Oranjefeest”
wörden het enuumd. Noa de bevrijding
maakte iedere buurtvereniging een
praalwagen met miestal de bezetting en
de wederopbouw as thema. De optocht,
woar mooie priezen an waren verbun-
den, gunk ’s-morns deur ’t dorp. Ik kan

mij nog erinneren, dat op ’t eerste kone-
ginnefeest noa de bevrijding in 1945
oonze moeder, hoewel ’t op de bon en
arg schaars was, veur mien breur en mij
stof op de kop etikt had en dat evarfd
had in oranje en blauwe kleuren en
doarvan twee jassies met broeken hef
emaakt. Trots as een pauwe paraderen
wij op koneginnedag met oonze pakkies
deur het dorp. Ook wörden veur alle
kiender ’s morns kienderspeulen ehollen
zoas zaklopen, koeke happen, hardlopen,
vliegers oploaten etc. etc. ’s Middags
waren er spellegies veur olderen woaran
een hieleboel mensen fanatiek metdeu-
den zoas: hindernis lopen met een man
achter de krulekoare en in de krulekoare
een magien [meisje]. Vake gunk het fout
en vielen ze in een bak met water tot
veuler vermaak. Ook stoelendaansen en
ringstikken op peerd was zeer in trek.
’s Ovends um een uur of zeuven wörde
er een gekostumeerde voetbalwedstried
ehollen, woarbij de voetballers zich in
allerlei vremdsoortige kledij hadden
ommetrökken. Vermommingen als een
zwangere vrouw was zeer in trek en het
talrieke publiek en ook de voetballers
zulf vermaakten zich kostelijk. Winnen
was niet belangriek. Later in de ovend
was er dan weer daansen in de tente tot
in de late uurties. Zo langzamerhand is
de belangstelling veur het koneginne-
feest weggeëbd en tegenwoordig bint er
allent op 30 april veur de schoeljeugd ’s
moorns nog kienderspeulen organiseerd.
Alhoewel er de leste paar joar een posi-
tieve ummekeer te bespeuren valt op
koneginnedag. In het centrum van het
dorp wordt een grote tent eplaatst en
enkele wegen wordt doarumme toe of-
ezet. Al vrog in de middag tot de vol-
gende morn an toe viendt er optredens
plaats met bekende artiesten die neder-
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landstalige muziek ten gehore brengen.
Er heerst in de tent, op de stroaten en
in de anpoalende uutgangsplekken een
zeer gezellige sfeer woaran veural jon-
geren maar ook steeds meer olderen
meedoet. (bab).

Feesten en versieringen met heide en
“oranje” waren na de troonsafstand van
koningin Wilhelmina meteen verleden
tijd, in een destijds uiterst “rooie”
gemeente Deventer was de viering toch
al niet uitbundig (dev).

EERSTE MEI

dag van de arbeid: algemeen; Dag van
de Arbet: wtm; Dag der Arbeit: sch; 
Tag der Arbeit: uls
dag van de rooien: has, hks
Maidag: noh
Mäifierdag: eml
luie motte: gmd

Op 1 mei was het “Luiemotte”: groepjes
kinderen versieren een ladder met
bogen, een stuk laken, kippengaas enz.,
maar vooral: voorjaarsbloemen. Vaak
wordt er een klein kind of een pop
opgezet. De groepen trekken ’s morgens
vroeg door Genemuiden, terwijl ze zin-
gen: “Luiemotte, Luiezotte, Op gaan
staan, Wie moet er weer, Naar bed toe
gaan!” In de jaren ’70 dreigde deze
spontane viering dood te bloeden. Eerst
de winkeliersvereniging en daarna de
Stichting Vrienden van Oud Gene-
muiden hebben het in georganiseerde
vorm weer opgepakt (gmd); Danz in
Mai. Maiboom upstellen up Markt
(Birke) (sch); de socialisten hielden
vroeger een optocht en een samen-
komst. Nu alleen nog een samenkomst

(ens); vroeger wel gevierd met optoch-
ten/rode vaandels, dag van de arbeid,
meiboom planten. Nu niet meer (dev).

BEVRIJDINGSDAG

bevrijdingsdag: algemeen; befrijdings-
dag: stw; bevriedingsdag: ame, ens;
bevriejdingsdag: ros, tub; bevri-jdings-
dag: has, olz, ssv, zwo
vief mei: amz, bat, hel, nij, nls

Bevriedingdag: op vief mei, as ’t dan
nen vriejen dag gef, is d’r ok wat te
doon. ’t Kan wean dat d’r ok weer ’n
puzzeltocht is, meer ok gef de gym-
nastiekvereniging wal is nen demon-
stratie. ’s Aovends koomp het bevriej-
dingsveur. Dat wordt lopend ophaald
oet stad duur de spöllers van de voet-
balclub. Meespats koomp d’r ok nog nen
wethoalder oet stad um ’n paar weur te
sprekken (ens).

DAG VAN DE DUITSE EENHEID

Dag der deutsche Einheit: sch

17 juni, Anfang 90 Joahre up 3 okt. (sch).
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• Mekkelhorst Veldgaank op de drie Kruusdagen.

Gemeente Losser, joaren ’40.
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KRUISDAGEN

De drie dagen voor Hemelvaart

kruusdagen: ssv

Drie dagen in het voorjaar met proces-
sie voor de vruchten der aarde. Heel
Saasveld deed mee (Saasveld was op
drie gezinnen na geheel katholiek). In
de jaren zestig afgeschaft, wel is er een
oogstdankdag in het najaar (ssv).

HEMELVAARTSDAG

(h)em(m)elvoart(sdag), (h)em(m)el-
vaort(sdag): bor, dhm, dka, ens, glb, has,
hdb, hks, nht, nij, raa, ros, ssv, stw, tub,
vas, vrz, whr, wij, wrd;
hem(m)elvoort(sdag): dka, grb, hol, los,
rij, vrz; (h)emelvaart(sdag): alm, amt,
bab, bat, daf, dev, gmd, goo, kui, ols;
eamelvoart, aemelvaort: stp;
Himmelfahrt: sch; emelvaartdag: vol;
emelvoartdag, emelvaortdag: kam

Bij Hemelvaart hoort dauwtrappen (dauw-
trean):

Met Hemmelvoart gungen benaamp de
jonge leu in grote groepen hen dauw-

trean (dauwtrappen). Meespats op de
fiets. Mangs wa zo’n veertig kilometer
of nog meer. Lopen deuden d’r ok wa
wat.
’s Morns vuur dag en dauw gungen ze a
vot. Met brem an ’t fietsstuur kwamen
ze wierum (ens);  er is ’s morgens nog
wel een gezamenlijke kerkdienst, maar
de animo hiervoor wordt helaas steeds
minder (dhm); met paardenconcours,
kermis en in horecabedrijven ’s avonds
dansen (bab); het was en is een echte
“uutgoansdag”. Hemelvoartsdag worden
ok wal een bi-jzundag enuumd (hdb);
sedert de 80/90er joaren nemt de jeugd
mangs ne kratte beer met, achter op ’n
dreager - geet alns d’r luudruchtiger an
too (wrd); dauwtrappen op de fiets of
wandelen. De muziek maakte ’s mor-
gens vroeg op een open vrachtwagen
een rondrit door het dorp. De muziek is
gestopt in verband met de wet op de
zondagsrust (whr); dauwtrappen en
wandeldagen van wandelverenigingen,
fietsen naar Wezep (kam); vroeger was
dauwtrappen wandelen, nu fietsen
(vrz); vroeger een geheelonthouders-
meeting op de Woldbarg (stw).

Hemelvaart en
Pinksteren

Hoofdstuk 7
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PINKSTEREN, PINKSTERDAGEN

pinksterdagen: alm, amt, bat, blz, dev,
glb, gmd, hdb, hel, hks, hol, nht, ols, raa,
sjk, stw, whr, wij; peenksterdagen: goo,
los, rij, wrd; pinsterdagen: stp;
Pingstedage: sch
pinksteren: bab, grb, has, ols, vrz; pink-
stern: dhm, glb, hdb, nij, omm, vrz, wan,
whr; pinkster: dka, kui; pingsten: alm;
peenkstern: bor, ens, wrd; peenkster:
mar, ssv; peinkster: ros

Eerste pinksterdag:

pinksterzundag: bab, dhm, grb, has,
hdb, kam, kui, omm, wan, wij; pinkster-
zunnag: nij; pinksterzondag: nht;
Pingstsundag: sch; peenksterzeundag:
rij; peinksterzundag: ros; peenksterzun-
dag: bor, ens
eerste pinksterdag: blz, gmd, ols, stw;
eersten pinksterdag: hdb, hel, hks, vrz;
eersen pinksterdag: goo; eersen ping-
stedag: alm; earsen pinksterdag, aersen
pinksterdag: nij; eerste peenksterdag:
bor; eersten peenksterdag: ens, los, wrd;
earsen peenksterdag, aersen peenkster-
dag: mar

Tweede pinksterdag:

pinkstermoandag, pinkstermaondag:
dhm, grb, has, hdb, nij, omm, vrz, wij;
pinkstermaandag: bab, hel, kam, kui,
nht, wan; peenkstermoandag, peenk-
stermaondag: bor, dka, ens, mar, rij;
peinkstermoandag, peinkstermaondag:
ros; Pingstmondag: sch
tweede pinksterdag: blz, gmd, ols, stw;
tweeden pinksterdag: hel, hks; tweeden
pingstedag: alm; tween pinksterdag:
goo, nij; tweiden pinksterdag: vrz; 
twieden pinksterdag: hdb; tweeden

peenksterdag: ens, los, mar, wrd; twee-
de peenksterdag: bor

Aan de Kamperzeedijk werden veel
pinksterbogen gemaakt (gmd); wel ging
men uit pinksterfietsen (blz); net over
de greanze in Duutslaand holt ze een
boge over de weg en dan mu-j eerst wat
kleingeld geven en dan maa-j weer ver-
der (hdb); met Pinksteren fietsen vrog-
ger iederene met gelle brem op de fiets.
Vandoar det brem ok pinksterbloeme
wöd enuumd in ’t dialect (nij).

Uitdrukkingen:

As Peenkstern en Poasken op enen dag
vaalt: algemeen
Op zien peenksterbeste: mar
De Heilige Geest kump altied met völle
wind: ols

Speciale woorden: 

pinksterkrone: dev

Pinksterkrone: per stadswijk versierde
straten/pleinen en dansen om een met
slingers versierde paal in een ton (dev);
fröger bint vull Pinkstekronen uphan-
ken worden, vandage wööt dat minder
(sch); vroeger had men in Olst nog wel
pinksterkronen, nu niet meer. Vanuit
kerkgenootschappen worden er nog
fruit en bloemen rondgebracht (ols).

pinksterbroed: vas

Verklede kinderen of bruidjes zongen
lied, verwachten kleine bijdrage of
snoep (vas).

Nog meuieder wean as ne peenkster-
broed (wrd); een pinksterbruid is de
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zegen uit (hdb); pinksterbruidjes gaan
vanuit diverse wijken naar ’t centrum
en dansen onder de kroon (bor); peenk-
sterbroed (pinksterbruid): bruidjes
(meisjes in het wit) gingen langs de hui-
zen met versierde boog waaronder de
pinksterbruid liep om snoep en ook
geld voor een goed doel op te halen.
Bestaat in Saasveld niet meer (in de
zestiger jaren afgelopen). Doordat het in
Borne goed begeleid wordt, bestaat het
daar gelukkig nog (ssv).

Liedje van de pinksterbruid in Saasveld:

Er was eens een rijke heer
Die heeft ons dat gegeven
Lang zal hij leven
Zalig zal hij sterven;
De hemel zal hij erven.
Pinkster is maar eens in ’t jaar;
Wie ons niet wat geven kan,
Moet ons dan maar laten gaan.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wer-
den ook wel loopdaege genoemd (vrz).
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• Pinsterbruidjes zingen voor een boerin.

Saasveld, 1964.
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SINT-PLECHELMUS

15 juli

Plechelmusfeest: dlt

15 juli: naamdag van Sint-Plechelmus,
patroon van de parochie: alleen een
kerkelijke viering met extra dienst
m.m.v. de Plechelmus-harmonie. Voor
de oorlog namen veel parochianen vrij.
Het feest is nu verplaatst naar een zon-
dag rondom de 15de juli (dlt).

SINT-JACOBUS

25 juli

Sunt-Joapik, Sunt-Jaopik: wrd; 
Sint-Jopik: die

Het feest viel vaak samen met het einde van
de oogstwerkzaamheden:

Noa het binnenhalen van de oogst en
dan mear in intiemeren kleanen kreenk
(familie, buren/helpers) op nen dag
roond ’n 21-22 juli, um St. Joapik. Noe
he’w in Wierden de Agrarische Dage,
meer ’n oogstfeest, in oons doarp vanof
1994. ’n Stukken nostalgie en in disse
mederne tied loaten zeen dat er wal
meer miliebewust eboerd wördt (boeren
wilt van ’t slecht imago of) (wrd); na
afloop van het roggemaaien, in beperk-

te kring, met de buren waarmee geoogst
werd (die).

Andere oogstfeesten zijn: 

stoppelhane: die, los, raa, wij; 
stoppelhanen: tub
stoppelhaanfeest: vas
stoppelbal: hks
bouwhane: daf; ’n bouwhanen: hdb
euifeest: has

Was ’t eui an, dan kreeg je sukela (kam);
bij de bouwhane werden pannekoeken
gegeten (daf); bij ’n bouwhanen kregen
wi-j ölliebollen (hdb); stoppelbal nadat
de rogge was geoogst, begin augustus
(hks); als de rogge binnen was, trakteer-
de de boer alle medewerkers op choco-
lademelk en koeken (wij); de borrel als
het laatste voer graan op het erf kwam.
Gedronken werd uit ’n ‘grösmeierke’,
een glaasje zonder voet (los); as de
rogge lös was worden der ne borrel
edroonken, allene buurleu oonder
meka, gin openbaar fees. Vanaf ± 1950
wodden hier zogenaamde dorpsdage
ehoolden, op die dorpsdage was ter ne
fokveedag en ne braderie (mar); geen
openbare feesten, wel in huiselijke
kring: b.v. waren de aardappels gerooid,
kreeg men ’s avonds chocolademelk
(ols); noa ’t euien: versierde stroaten,
optocht, karmse, optredens van groepen
in een grote tente, een ele waeke: eui-
feest (has).

Zomerfeesten
Hoofdstuk 8
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vergelijkbaar:

bouwvakfeest: nht

Vroeger was hier kermis, kinderspelen
en volksspelen, eerst in een wei, later in
het centrum van het dorp. Dat was
zaterdag en zondag, dan had iedereen
vrij. Nu hebben we ‘bouwvakfeest’, dit
feest vindt plaats aan het eind van de
bouwvakvakantie (weekend). Het is
ongeveer 15 jaar geleden begonnen met
gat graven en barbecuen, later werd dat
steeds meer uitgebreid met andere acti-
viteiten en stunts en nu vieren we een
heel weekend feest van vrijdagavond
tot en met zondagavond. Het wordt
altijd afgesloten met een vuurwerk
(nht).

SINT-LAURENS

10 augustus

Laurenzius: sch

Ett giff kiene Menschen dee denn Dag
fiert, aber ann 10 August lütt den
Glocken in dee ref. Keerkengemeende
van 11.00 uhr - 12.00 uhr toa
Erinnerung an denn Märtyrer, van dee
usse Keerke dat Siegel heff. Doartoo
nen Sprök: “Well Knollen will etten dröf
Laurenzius nich vegetten” (sch).

MARIA-HEMELVAART 

15 augustus

Maria hemelvaart: algemeen [voor de
uitspraak van hemel zie De Wereld I,
p. 90]

Maria ten hemelopneming: alm, daf, rij,
vol
mo(e)der godsdag: dka, dlt, ros, ssv, tub,
vas

Vroeger werd 15 augustus gevierd als een
echte zondag, waarop er niet gewerkt werd
en er een mis plaatsvond. Vanaf de jaren
vijftig werd dit afgeschaft, en werd de vie-
ring van Maria-Hemelvaart verplaatst naar
de eerstvolgende zondag, of de zondag die
eraan voorafgaat. Soms is er op 15
augustus zelf ’s avonds nog een mis, maar
daar gaan ook niet alle katholieken meer
naar toe.

Een parochieel gebeuren, met deelname
van diverse verenigingen. In Deventer
bezoeken op deze dag veelal alleen
ouderen een mis (dev); tot voor zo’n 20
jaar als zondag. Nu op de eerstvolgende
reguliere zondag (ent); in diverse CAO’s
staat dat een werkgever een werknemer
vrijaf moet geven voor het vervullen
van kerkelijke plichten, maar er wordt
sporadisch gebruik van gemaakt (dev);
op ’n zundag d’r veur of d’r noa wödt
d’r in de karke andach an besteed (hel);
al ’t personeel (ook niet R.K.) kreeg die
dag vrij en ook betaald (kam); ’t wörden
as nen zundag beschouwd, met ’s
maarns nen hoogmis en ’s middaagns
vesper (wrd); Maria Hemelvoart was ’n
bie-zundag. In de tijd dat alle verplichte
zondagen werden afgeschaft, verdween
ook het vieren van de bie-zundagen;
(nij);  het was vroeger een verplichte
zondag. De katholieke arbeiders op de
fabriek hadden verplichte snipperdag.
Mien moe was zwoar hervormd, ma
mien moe deed hier wè an met (nij);
vroger was Maria Hemelvaart nen zeun-
dag: ’s moarns mis en ’s middagens een
Marialof. D’r wörden völle Marialederen
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ezöngen. Missen en lof wörden good
bezocht (rij); Maria-processie werd
gehouden in het z.g. kerkebos, met
brede wandelpaden (dlt); na de mis in
de kerk vond processie in de kerktuin
plaats (ssv).

MARIA-GEBOORTE 

8 september

Maria geboorte: amt, bab, blz, daf, del,
dev, gie,has, kui, nht, olm, oot, raa, ros,
stw, vas, wij, wrd, zen, zwo; Maria’s
geboorte: hdb; Maria geboort: dlt, ssv;
Maria geboarte, Maria gebaorte: nij, olz;
Maria Geburt: wtm
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ALLERHEILIGEN

1 november

allerheiligen: daf, dlt, hks, nij, ols, omm,
oot, ros, sch, ssv, vrh, wij; allereiligen:
has; allerheilgen: ent, raa; allerheligen:
vas; allerhealigen, allerhaeligen: ens,
wrd; allerilligen: stp

ALLERZIELEN

2 november

allerzielen: daf, ens, has, hks, nij, ols,
omm, oot, raa, stp, vrh, wij, wrd; 
allerzelen: dka, dlt, ent, ros, ssv, vas
klepperdagen: nht

Van een “viering” buiten was nooit spra-
ke. Wel gingen RK-mensen naar de
kerk. Bij CAO was het recht verkregen
om ca. twee uur zijn kerkelijke verplich-
tingen te kunnen vervullen (dev);  aller-
zielen met rozenkransgebed, kerkdiens-
ten en kerkhofbezoek (bor); Allerzielen
werd in de volksmond “klepperdagen”
genoemd. Je moest als katholiek aflaten
verdienen en dan moest je zes onze
vaders en zes weesgegroeten en zes eer
aan de vader bidden. Dan moest je de
kerk verlaten en opnieuw naar binnen,

dan begon je weer van voren af aan. Dat
is zo’n 40 jaar geleden afgeschaft (nht);
op 1 en 2 november is er een avondvie-
ring. In processie gaat men naar het
kerkhof, daar wordt een kaars neergezet
en gebeden (omm); Allerheiligen werd
als zondag gevierd en Allerzielen kreeg
men wel gelegenheid om de kerk te
bezoeken zonder aftrek van uren (mits
RK), op Allerzielen worden de kruisjes
uitgereikt van de afgelopen jaar overle-
den personen (hks); Allerheiligen was
als zondag, Allerzielen werd niet als
zondag gevierd, er werd dan gebeden
voor de overledenen (ent); 1 november
was zondag, 2 november aflaat halen.
Nu verwaterd, alleen eucharistieviering
(vas);  Allerheiligen als Zondag, bij
Allerzielen lag de nadruk op aflaten
verdienen (dka); je moet naar de kerk
met Allerzielen, “zieltjes winnen”. Door
het bidden van drie Onze Vaders, en
Weesgegroeten en Geef hun de rust
(dka); vroeger (voor 1960) werden op
Allerzielen nog de graven op het kerk-
hof gezegend. De dagen worden nu (na
1960) altijd op de zondag in de kerk
gevierd (wij); het veertigurengebed werd
ook gevierd. Met Allerzielen bad men in
de kerk, ging naar buiten en daarna
weer naar binnen en bad opnieuw. Zo
werd een zieltje gered (nij);
Allerheiligen was nen verplichten zeun-

Allerheiligen,
Allerzielen
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dag. D’r wörden teksten van disse heai-
ligen as vuurbeeld ebracht. Biej
Allerzielen wörden de koarke bezocht
um te bidden en God um vergewing te
vroagen. De missen wörden good
bezocht. Het was nen verplichten zeun-
dag, non wordt ’r wal ewoarket, mear
nog wal nen mis eheulen (rij); allene
allerheailigen was nen feestdag. Vrogger
wörden d’r dan neet ewaarkt. D’r is nog
wal nen kaarkdeens op beaide dage,
mear vearder wördt d’r niks mear an
edoan (wrd).

De donderdag na Allerheiligen heet: 

allerilligen donderdag: stp

Op Allerilligen donderdag gingen vroe-
ger de Staphorster vrijgezelle jongens
naar Meppel voor ontmoeting met
meisjes (stp).
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SINT-MAARTEN

11 november

Sunte-Marten: olm, rij, vol, vrz, sjk, wrd;
Suntermarten: kui; Sint-Marten: stw;
Seent-Marten: mar; Sint(e)-Maarten:
bab, dev, wan; Sunte-Maarten: has, kam;
Sintermaarten: blz; Sunte-Matten: hel;
Suntermatten: ent; Sankt Martin: sch;
Sunt(e)-Meerten: ens, hdb; Sint(e)-
Merten: bor, ros; Suntermerten: los;
Sint-Metten: dka, dlt, ssv, vas
Söine Mattmanns Dag: uls

Rondgang met lampions of uitgeholde
suikerbiet (sjk); lampionnen zijn vaak
vervangen door een zaklantaarn, uit
gemakzucht, ieder heeft wel een zak-
lantaren maar voor een lampion moet
je “helemaal” naar een winkel (dev);
kinderen gaan rond met een biet, nu
meer met een pompoen (kam); vroeger
gingen groepen kinderen langs de hui-
zen van winkeliers en gegoeden met
een liedje, waarna er snoep, centen of
appels werden gestrooid. De jongens
apart van de meisjes (los); un
Laternenfest in dee Kinnergöörden mett
Umzug (sch); Kinder komt langs de
deure en zingt een vassie en dan wilt ze
graag iets lakkers, vrogger hadden ze
een uutgeholde suukerbiete bi-j zich en

now een lampion (hdb); Ein Feiertag für
Kinder. Dafür höhlen die Kinder eine
Rübe aus und ritzen hübsche Figuren in
die Wand. Eine Kerze in der hohlen
Rübe verbreitet ein schönes Licht. Mit
dieser in Handarbeit entstanden
Laterne ziehen sie stolz von Haus zu
Haus und singen ihr
“Sündermattmannsvögelken” Lied (uls);
in de ene stadswijk wordt er voor kin-
deren meer aan gedaan dan in de ande-
re. Vooral: lampion-optochten en zingen
voor de huizen in de verwachting snoep
of geld of fruit te krijgen (dev).

In plaats van met een lichtje kan ook met een
zogenaamde foekepot worden rondgegaan:

Rondgaan met foekepot (bus met var-
kensblaas, touwtje met hars) (kam); foe-
kepot op 10 november, de kinders goan
met de foekepot langs de deuren en
zingn veur snuupgoed of wat kleingeld
(has); met de foekepot langs de deuren,
alleen door en naar katholieken (omm).

Het feest is niet algemeen....

Hier niet. In Losser wel (dka); in Riessen
neet (rij); wel in de omgeving (vrz); per-
soonlijk kwam ik in 1956 voor het eerst
in contact met Sint-Maarten viering en
wel in Alkmaar. Hier [in Almelo] had ik

Sint-Maarten en
Sinterklaas

Hoofdstuk 10

59

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 59



er nooit van gehoord. In Wierden is de
veemarkt “Seen Matn”, velen “snippe-
ren” en bezoeken de markt in Wierden
(alm).

… maar lijkt de laatste jaren breed te wor-
den ingevoerd:

Dit jaar [2000] hebben we voor het eerst
kinderen aan de deur gehad (grb); Sint-
Maarten is in Giethoorn ingevoerd.
Vroeger deed men niet aan Sint-
Maarten (gie); laatste decennia wordt
Sintermaarten gevierd: kinderen gaan
met lampions of uitgeholde suikerbie-
ten langs de huizen en zingen liedjes
(samenstelling bevolking veranderde
mede door de komst van de “polderpio-
niers” 1942-1944) (blz); sinds een jaar of
vijf gaan kinderen ’s avonds met een
brandende lampion onder het zingen
van het Sinte-Maarten lied langs de
huizen en krijgen dan snoep (bab); vroe-
ger werd er bij ons geen St.-Maarten
gevierd. Wi-j hadden d’r nog nooit van
eheurd. In Slagharen was ’t wel bekend
(hdb); vanaf ongeveer 1974 werd dit in
Wanneperveen gedaan door de import
(wan); in Ommen heeft de buurtvereni-
ging “De Dante” het weer opgezet
(omm).

Liedjes:

Sint Maarten, Sint Maarten
de koeien hebben staarten
de meisjes hebben rokjes an
daar komt Sint Martinus an. (hdb)

Sunte, sunte Meerten
De koeien hebben steerten
De koeien hebben horens
Daar zijn ze mee geboren
Hier woont een rijke man

Die ons wel wat geven kan
Geef een appel of een peer
Kom van ’t hele jaar niet weer. (hdb,
wan) 

In plaats van de laatste twee regels van het
bovenstaande lied:

Doar komp Sunte Marten an
Met onderdduzend lichies an. (vol)

Sunte Maarten, St. Maarten
geef mij een nieuwe hoed. (wrd)

Söine Mattmanns Vögelken,
met sien road, road Kögelken,
met sien road, road Röcken an,
doar gijnter koump Söine Mattmann an.
(uls)

SINTERKLAAS

Sunterkloas, Sunterklaos: alm, bab, bat,
blz, daf, dhm, dka, ens, goo, grb, hdb,
hei, hel, hol, kui, los, mar, nht, nij, omm,
ols, oot, raa, rij, sib, sjk, stw, tub, vrh,
vrz, wan, whr; Suntekloas, Sunteklaos:
bor, glb, has, kam, stp, vol, vrz, wij, wrd;
Sunnekloas, Sunneklaos: alm, ens;
gmd; Sunteklaas: sch; Sinterkloas,
Sinterklaos: amt, hks, nij; Sinterklaas:
dev
klaos, klaos: dka, ros, ssv, vas

Tegenwoordig wordt er veel werk gemaakt
van het inhalen van de goedheilig man:

Vroger worn Sunterkloas neet in
ehaald. Teengsworig keump e in alle
plaatsen teglieke an, de middenstaand
maakt ter veule waark van (mar); in
1990 is het veranderd: de Lende [Linde,
rivier] is weer bevaarbaor en de
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Kuinderpunter, de KW11, is weer
opknapt en nou komt ie mit de boot an
en gaot naor ’t dorpshuus en is hier
veur de skoele feest (kui); vroeger was
het een feest van de openbare scholen.
Andere scholen deden het tot begin
zestiger jaren intern. Eind zestiger
jaren,begin zeventiger jaren: opkomst
Stichting Promotie Kampen en de tv
(kam); vanaf 1960 eind november per
trein, later (vanaf 1980) per koets (hol);
in de eerste helft van de vorige eeuw
werd hij niet ingehaald in het dorp,
maar de Sint bezocht wel de scholen en
bracht ook voor elk kind wat mee (vol-
gens iemand die in 1939 geboren is kre-
gen ze op school met de bijbel geen
cadeautje). Sinds 1978 wordt de Sint
verwelkomd op de molen, in dat jaar
was de restauratie van de molen klaar
(hel); de Sint komt aan per trein, geze-
ten op paard of een koets en gaat naar
het gemeentehuis. Daarna rondgang
door het dorp met de muziekvereniging.
Sedert 1985 opgenomen en uitgezonden
via Heino Kabel TV (hei); eind november
komt hij aan, met de boot, daarna met
paard naar Delden. Jarenlang kwam de
Sint met de trein, maar boot en paard
geeft meer indruk (amt);  zowat mid-
november: Sint kwam met de trein an,
gung in de koetse van het station duur
de binnenstad noar het hoes van de
börgemeister. Doar verskeen-e op ’t bal-
kon. Hier in dorp Lönnker wordt
Sunterkloas aait inhaald in half novem-
ber op ne zoaterdag. Tusschen Eanske
en Lönneker stapt e in ’n rietuug met
meespats twee pearde der vuur en met
meziek vuurop van de Lönneker harmo-
nie koomp e dan het doarp in. De zwar-
te pieten loopt um het rietuug hen en
tusschen het volk en gewt an de keen-
der peppernöt en aander slikkergerei.

Dit wordt organiseerd duur de weenke-
liers oet et dorp. In Eanske wordt e
inhaald vanof het station, of mangs ok
wa vanof het kanaal as hee doar met de
boot ankoomp (ens); aankomst exact op
5 december (als enige stad in Nederland
en dat sinds 100 jaar. Dat is een officiële
gemeenteverordening. Sinterklazen
(niet Zwarte Pieten) die zich vóór 5/12
op straat vertonen riskeren een bekeu-
ring). Sinds 1998 doen de scholen met
kinderen niet meer mee aan de
intocht/optocht. Het begon met een
“staking” van onderwijzers. Zij wilden
niet langer hun vrije zaterdagmorgen
opofferen (dev); drie  weken voor 5
december, op zaterdag, kwam hij per
(stoom)boot aan in de haven van
Hardenberg, daarna op z’n schimmel
door de stad met veel zwarte Pieten.
Ooit is Sint bijna met boot en al gezon-
ken. Het is goed afgelopen. De oude
Haven is gedempt, nu komt Sint aan bij
de oude Vechtbrug (hdb); vóór de
Tweede wereldoorlog was er in
Vollenhove geen intocht van
Sinterklaas. Na de oorlog is de midden-
standsvereniging begonnen met de
organisatie van de intocht. De intocht is
vrij traditioneel: aankomst per boot,
ontvangst met muziek van Vollenhoofs
Fanfare, vanaf balkon van restaurant
Seidel een toespraak van de burge-
meester en Sint Nicolaas, daarna een
rondrit door de stad en tenslotte  een
kinderfeest in de Burght (een gemeen-
schapsruimte) (vol); de middenstands-
vereniging verzorgde vanaf ± 1955 de
intocht van Sunterkloas. Die kwam dan
met een boot in het kanaal aan, bij de
brug en stapte daar over in een open
rijtuig, en zo reed hij, omringd door
strooiende en springende Zwarte
Pieten, over het dorp, met een tussen-
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stop bij het gemeentehuis, waar Sint
werd verwelkomd door de burge-
meester. In het begin kwam Sint één
week voor z’n verjaardag, maar nu is
dat twee weken daarvoor. Voor aan de
stoet loopt altijd de Vriezenveense har-
monie en ook de padvinders lopen mee
(vrz); volgens mij werd hij vroeger niet
ingehaald. Hij was er gewoon ineens en
zat dan bijv. in een winkel (bijv. bij
Looman). Vanaf ± 1965 kwam de Sint
aan per trein en later met de boot. Sint
maakte eerst zijn rondtour op een
paard, later, omdat het paard van hem
schrok en hij zo eraf viel, maakte Sint
de tocht per koets (goo).

In Nieuw Heeten had je nog een bijzon-
der feest. Dat was Sinterkloasverschie-
ten. Dat gebeurde met het Sinterklaas-
feest. Men schoot dan op schijven. Het
was net zoiets als prijsschieten. Je kon
een krentenbrood of andere levens-
middelen winnen. Dat gebeurde na de
oorlog tot ± 1960 (nht).

KIJKAVOND

Het enige weken van tevoren inhalen van
Sinterklaas is dus een betrekkelijk jong ver-
schijnsel, waar velen de hand van de com-
mercie (middenstand) in vermoeden. In
vroeger dagen bleef de voorpret beperkt tot
de avond voor 5 december, die dan ook een
eigen naam had:

kiekoavond, kiekaovond: ens, nij, wij
kiekoaventien, kiekaoventien: ols; 
kiekeumpien: has
kiekertiesoavond, kiekertiesaovond: lut,
omm

Op 4 december was ’t vrögger kiekeum-
pien, dan gungen de olders met de kin-
ders mooie etaleges bekieken (has); 
4 december was kiekoamd (winkels en
etalages kieken veur cadeaus), ’n oamd
van te veurten gung ze de winkels langs
(die waren lös). Det was völle mooier
dan ’t Sunterkloasfees zelf (nij);
gewoonte in Lutten/Slagharen: een
avond voor St. Nicolaas etalages kijken
(hdb); maandagavond voor St. Nicolaas-
markt (eerste dinsdag in december) zijn
de winkels ’s avonds open, mensen
konden St. Nicolaasuitstalling bekijken.
Kinderen kregen iets lekkers van de 
St. Nicolaasmarkt. Iemand die ondeu-
gend was geweest, kreeg een paardevijg
in de klomp (omm); vroeger was er voor
de kinderen het zgn. kiekoaventien
(ols).
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VERJAARDAG

verjoardag, verjaordag: alm, bab, bat,
blz, daf, dhm, dka, gie, has, hdb, hei, hel,
kui, mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm,
oot, raa, rij, ros, sjk, ssv, stp, stw, tub,
vas, vol, wan, whr, wij, wrd; verjöars-
dag, verjäorsdag: dev, uls; verjöardag,
verjäordag: amt, bor, dlt, eml, ens, glb,
hks, hol, kam, zen, zwo; verjoordag:
gmd, grb, vrz
Geburtstag: eml, noh

JARIG

joarig, jaorig: alm, bab, bat, blz, daf,
dhm, dka, gie, glb, has, hdb, hei, hel, kui,
nht, nij, nls, olm, ols, omm, oot, raa, rij,
sjk, stp, stw, tub, vas, vol, wan, whr, wij,
wrd; jöarig, jäorig: amt, bor, dka, dev,
kam, dlt, eml, ens, hks, hol, mar, noh,
ros, ssv, uls, zen, zwo; jorig: gmd, grb,
vrz

Bij de vijftigste verjaardag wordt algemeen
gezegd He hef Abraham zeen, hi-j hef
Abram eziene etc. (   ) of zie hef Sara
eziene, zee hef Sara ezeen (   ). De uit-
drukking met Sara is betrekkelijk jong: 

± 1980 kwam Sara (sjk); Sara zeen wördt
ok wal zegd, mer dat klopt nich! (zen).

Andere uitdrukkingen die betrekking hebben
op het behalen van de vijftigjarige leeftijd:

Je weet now woar Abraham de mosterd
vandan haalt: omm
Hij/zij wet woar Abraham de mosterd
haalt: bab
Ik hebbe de helfte d’r opzitten, ik dale
nou het trappie af; ik hebbe ’t beste
einde van ’t brood op: hdb
Ne vrijgezel komp met 50 joar in 
’t ossenbook: dka
Hee/zee is halfweg: dev
Halwe Johrhünnert Vüll: wtm

Soms worden er dan poppen in de tuin
geplaatst: 

Dit gebruik is pas tussen 1970 en 1980
hier opgekomen (dka); ursprünglich
nicht, aber seit etwa 20 Jahren ist diese
Sitte von Holland (Niederland) zu uns
herübergekommen (uls); dit is een rede-
lijk modern gebruik (gmd); vroeger
gebeurde dat niet (olm); niet in de tuin,
wel in de boom. Dit noemde men een
scheeuw (stp); vake met toopasselijk
gedicht of riemsels (wrd); Abram bren-
gen, Sara brengen (vas).

De poppen werden gezet door familie,
buren en vrienden, zodat er soms vele
poppen verrezen. Vaak met borden,

Persoonsgebonden
feesten

Hoofdstuk 11
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waarop allerlei zaken over Abraham of
Sara geschreven waren. Dit gebeurt ook
tegenwoordig nog veel. Zelfs komt ’t al
voor, dat iemand die 25 jaar wordt een
pop in de tuin heeft. (een halve Abra-
ham of Sara, zegt men dan). Vroeger
kwam het ook voor, dat iemand die 50
werd een Abraham of Sara kreeg,
gemaakt van koek of vleeswaren (wij).

TWAALFENEENHALFJARIG HUWELIJK

Voor de juiste uitspraak van bruiloft zie
hoofdstuk 14.

keuperen bruiloft: bab, blz, gie, has,
kam, kui, lut, sjk, stw, vol, wan, whr;
keupers bruiloft: gmd; köperen bruiloft:
bat, dev, dhm, nls, ols, wij; koperen brui-
loft: amt, olm; kopperen bruiloft: alm,
ama, amd, amw, bor, del, dka, ens, glb,
grb, hdb, mar, raa, ros, oot, vas, wrd,
zen; kopperne bruiloft: amz, wrd; kop-
perbruiloft: hks; koppenbruiloft: amt,

• Der is een erebaoge emaakt. Nijverdal, 1989.
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tub; köpperen bruiloft: daf, dlt, hei, hel,
hol, nht, nij, omm, zwo; kwapperen
bruiloft: vrz
twaalfeneenhalfjarig huwelijk: dhm,
dka, dlt, gmd, grb, rij, ssv, stp
Petersilienhochtied: noh, uls

Voor bruiloft kan men naast brulfte etc.
ook (h)uwelijk lezen. In plaats van –jarig
huwelijk kan ook gelezen worden: jaar
(e)trouwd.

Keine bezeichnung, wurde hier früher
nicht gefeiert. Heute:
Petersilienhochzeit (uls).

VIJFENTWINTIGJARIG HUWELIJK

zulveren bruiloft: alm, bab, ens, dlt, gie,
gmd, grb, has, hdb, hei, hel, kam, kui,
omm, oot, ros, sjk, vol, vrz, wan, whr;
sulveren bruiloft: stw; zulverbruiloft:
amt, nls; zulven bruiloft: tub; sülwerne
Hochtied: uls; Sülwerhochtied: noh,
wtm; zilveren bruiloft: ama, amd, amt,
amw, bat, blz, bor, daf, del, dev, dhm,
dka, dlt, hks, hol, mar, nht, nij, olm, ols,
raa, ssv, wij, wrd, zen, zwo; zilverne
bruiloft: amz, glb, wrd; zilverbruiloft:
amz, vas
viefentwintigjarig huwelijk: dhm, gmd,
grb, hol, rij, stp, vrz

40 jöar is zilver met een gouden randje
(dev).

VIJFTIGJARIG HUWELIJK

goolden bruiloft: alm, del, hol, mar, ros,
ssv; golen(e) bruiloft: amd, amt, amw,
amz ; golden(e) bruiloft: ama, amt, bab,
bat, bor, daf, dev, dhm, dka, gie, gmd,

grb, hdb, hks, kam, nht, nls, noh, omm,
ols, raa, sjk, stw, vas, vol, vrz, wan, wij,
wtm, zwo; gollen bruiloft: has, hel, nij,
tub; goalden(e), gaolden(e) bruiloft: dlt,
ens, glb, hei, oot, whr, wrd, zen; gouden
bruiloft: blz, kui, olm; gaulne Hochtied:
uls
vieftig/vuuftigjarig huwelijk: dhm, dlt,
gmd, grb, rij, stp, wrd

(ERE)BOOG

(ere)….

boagen, baogen: amt, dlt, ens, hel, hks,
hol, mar, rij, ros, ssv, tub, wrd, zen;
bogen: alm, amt, bor, dka, eml, oot, uls,
wtm; boage, baoge: bat, daf, dev, has,
hei, hel, hol, nht, nls, ols, raa, stp, wij,
zwo; boge: bab, gie, gmd, hdb, kam, kui,
olm, omm, sjk, stw, vol, wan; boog: alm,
amt, blz, dlt, glb, grb, hdb, vas, vrz, whr;
boggen: noh; bowwen: dka; boagel, bao-
gel: rij
poorte: bat, nij, omm, stw

VERSIEREN

Het huis en/of de tuin……..

versieren: bab, bat, daf, dhm, dlt, gie,
gmd, grb, has, hdb, hel, hks, kui, nij, nls,
olm, omm, raa, rij, ros, sjk, stp, stw, vas,
vol, wan, whr; verzieren: noh
opsieren: amt; upzieren: eml
optugen: gmd, hdb, kam, omm
mooi maken: alm, amt, bor, dka, dlt,
ens, glb, mar, nht, oot, ssv, tub, uls, vas,
wrd, zen
greun maken: dev, hol, wij; greun
mäken: hei, ols; gruun maken: zwo

Persoonsgebonden feesten
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Vroeger werd er voor de woning van de
bruid nog wel eens een ereboog
geplaatst. Dit was minder positief
bedoeld. Nu wordt ook soms wel een
ereboog geplaatst, maar dan zonder
enige betekenis (stp); buren plaatsen de
ereboog de avond voor het feest en hij
blijft 4 à 5 dagen staan. Na afloop van ’t
plaatsen wordt er op gedronken – na
afloop van afbreken wordt dat opnieuw
afgedronken (nls); greun maken, dwz:
voorgevel of deurkozijn opsieren met
papieren rozen of echte bloemen, ’s
zomers met bloeiende heide (dev); twee
dagen voor het huwelijk wordt “groen”
(meestal dennegroen) gehaald en crêpe-
papier voor roosjes. Er werd een boog

gemaakt of versiering langs de oprit.
Twee dagen na het huwelijk werd het
weer afgebroken (amt); keerls halen
greun en de vrouwleu maakn reuskes
(amt).

Er wordt aan het bruidspaar (jubilerend)
gevraagd of er versierd moet worden.
Als het antwoord “ja” is gaan de man-
nelijke noabers erop uit om “greun” te
halen (dennengroen). Ze krijgen “wat
oonder ’n körk” mee. Op de terugweg
wordt bij één (of meer) cafe’s aangelegd.
Het is dan zaak het meegebrachte
“greun” in de gaten te houden.
Sommigen maken er een sport van het
te “stelen” en tegen een rondje terug te

66
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Kaart 3: versieren. De uitdrukking mooi maken komt voor in Twente, groen (hier de samenvat-

ting van greun en gruun) maken in het zuidwesten.
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Persoonsgebonden feesten

bezorgen. De andere dag wordt van lat-
ten, palen en gaas het geraamte
gemaakt, waaraan het “greun” wordt
bevestigd. De vrouwen hebben intussen
“reuskes” gemaakt van crêpepapier (ook
zij worden getracteerd en drinken “een
gleaske road”). De boog wordt ’s avonds
van te voren of  ’s morgens vroeg opge-
sierd en het gezelschap wordt ook nu
getrakteerd. Het afbreken gebeurt na
overleg met het bruidspaar, maar
gewoonlijk binnen een week na het
feest (oot).

De buren maakten:
1. een houten raamwerk
2. van boven en aan de zijkanten werd

gaas gespannen.
3. in het gaas werden sparretakken

gestoken.
4. in het groen werden roosjes

bevestigd.
5. bovenin kwam een bord b.v. Hulde

aan het bruidspaar.
6. soms werden nog slingers gehangen

langs het toegangspad.
Tegenwoordig worden ook bomen en
struiken in de tuin wel versierd.
Dit alles gebeurde de avond voor ’t
feest. De buurvrouwen waren al dagen
ervoor bezig geweest met het maken
van de roosjes. Alleen witte, wanneer
het een huwelijk betrof. Bij huwelijksju-
bilea allerlei kleuren. Na afloop van het
“greun mäken” werd een flinke borrel
gedronken! Meestal braken de buren de
dag na het feest de boog weer af (wij).

Het moaj maakn was/is naobersweark.
’s Nommedags wirden duur de kearls
greun ’ehaald, foezel met! ’s Aowns
maakten de vrouwleu reuskes onder-
wiel de kearls ’n boag opzetten. Den
boag was ’n geraamte met gaas woar ’t

greun in en tusken estökken wörden. Of
der wörden ’n achterzeal op ehöngen
waar ’t greun an ebunden wörden. De
boag wörden op ezat bie de achterduur,
mer later ok wa bie de baowendure of
an ’t begin van ’t oppad. Veur de greune
brulfte wörden der witte reuskes
emaakt, vur de zilveren brulfte wörden
der wal koffiezekke spoard um der zil-
verreuskes van te maken. De reuskes
wörden emaakt aover ne breajnaole
waorbiej de umgeslaogen raand op
efosked wörden. Of wal der wörden in
eknipt (in het dubbel eslaone pepier) en
doarnaar wörden ’t aan meka efosked.
Het ofbrekken gebuurt ’n dag of dree
later deur de naobers (zen).

In oons buurtie wordt ter ere van het
bruidspaar een boge eplaast. Dat is niet
allent met trouwen zo maar ook met
121/2, 25, 40, 50, 60 en de overige trouw-
joarfeesten die het paar zulf angef um
te goan vieren. Buten medeweten van
het bruidspaar wordt van teveuren deur
de buren overlegd, wanneer en met wat
van materiaal de boge versierd mut
worden. Miestal twie ovends vanteveu-
ren wordt de boge in mekare zet. Bij de
zomerdag is het versieren van de boge
met volop bloemen niet zo’n probleem.
Bij de winterdag wordt er nog al iens
een beroep edaoane op de bloemist um
overtollige bloemen niet weg te gooien
maar an de buurte te geven en wordt de
boge ook met laampies vesierd. As
ondergrond wordt òf dennetakken òf
coniferentakken gebruukt. Van jong tot
old dut mee an ’t vesieren van de boge
en het is een zeer gezellige bezigheid.
De ovend veur de brullefte word de
boge veur de ingang neer ezet. Umdat
er altied in de buurte een boge wordt
eplaatst, wet het bruidspaar dus wel dat
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ze “een boge kriegt” en hebt voldoende
(alcoholische) draanken en happies in
huus um de durstige kelen en de hon-
gerige magen van de buren te stillen.
Maar veurdat het een anvang nemp,
wordt het bruidspaar uuteneudigd um
de boge te bekieken. Deur de meest
spraakzame noaber wordt een toespra-
kie hollen en er wordt een lied ezungen
ter ere van het paar. Dan wo-j uuteneu-
digd um met in huus te komen “um de
boge nat te maken”. Het giet er van die
ovend en as de buurte in de gaten kreg
dat het bruidspaar zowat “leeg” edrun-
ken is, dan wordt er nog um meer 
evroagd. En owee as ie as bruidspaar
“leeg” bint, dan wordt oe dat joaren
noadien nog ploagerig noa-edragen.
Dizze oomd is vake gezelliger dan de
ovend van de brullefte zulf, want er bint
buren bij die op de ovend van de brul-
lefte niet veule meer hebt te vertellen
en dan mut ze ook nog een stukkie met
de buren opvoeren ter ere van het
bruidspaar. In een sobere sfeer wordt de
boge ien of twee dagen noa de brullefte
of-etuugd (bab).

Ook bij andere gelegenheden wordt er
wel versierd:

Ook bij een zilveren bruiloft en bij
terugkeer na jaren afwezigheid (dlt); bij
koninginnedag, kerst, huwelijksjubi-
leum (gmd); bie de honneddoezend en
bie Neomist (priesterwijding) (tub); bij
priesterfeest (algemeen: als iemand
ingehaald wordt) (zen); bi-j geboorte,
trouwen en zovölle joarig huwlijksjubi-
leum, oranjefeesten en eind veertiger
joaren toen de militairen terugge
kwammen uut Ned. Indië (hdb).
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OP KRAAMVISITE GAAN 

kroamvesiet(e), kraomvesiet(e): alge-
meen [ook: -vesite, -vesiet]
kroamschudden, kraomschudden: alm,
ama, amt, bor, del, dka, dlt, ens, grb,
hdb, hel, hks, mar, nht, nls, olm, oot,
raa, ssv, tub, vas, vrz, whr, wrd, zen; 
kroamskudden, kraomskudden: nij, rij;
kroam opschudden, kraom opschud-
den: amt
kindervisite: bat, hol
Kinnermoal, Kinnermaol: wtm
wievenmoal, wievenmaol: rij
bienties likken: whr; beenties likken: nij
billegies likken: hdb, hel, nls
peuties likken: hel
poppe kieken: stp
punderen: hdb
ansprekken: dhm, hdb, hel
up de Gaste: eml

Kraomschudden hebt ze het teengens-
woordig ok wel aover, mar det is pas de
läste jaoren van uut Twente hier hean
eweaid (daf); ’t kind gung van schoot op
schoot, het wörden epunderd. Oh, oh,
wat ’n flinken jongen (hdb).

BESCHUIT MET MUISJES 

beschuut(e) met muuskes: amt, bat, bor,
del, dev, dka, dlt, ens, glb, hks, hol, mar,
oot, ros, ssv, tub, vas, wrd, zen; beskute
met muuskes: rij; beschuut(e) met
musies: daf, dhm, eml, grb, has, hdb,

hei, hel, nht, nls, ols, omm, raa, vrz, wij;
beskuut met musies: kam, vol; beskuut
mit musies: blz, gie, kui, sjk; beskute
met musies: zwo; beskuut(e) met 
moesies: bab, whr; beskuut mit
moesies: olm, stw; beschuut(e) met
moesies: bab, hdb, wan
Beschüt met Streussel: noh

Iets van de laatste jaren, is overgewaaid
van stad naar platteland (amz).

Het eten van beschuit met muisjes kwam
tussen 1950 en 1970 op, maar misschien
ook al eerder. Voor sommigen is de eerste
herinnering eraan verbonden met de geboor-
te van de prinsessen:

Voor het eerst meegemaakt op school
bij de geboorte van prinses Beatrix in
1938. Dat werd als heel bijzonder erva-
ren (nls); bij de geboorte van Beatrix
kregen we beschuit met muisjes op
school (del); bi-j de geboorte van prinses
Beatrix hebbe wi’j veur ’t eerste van
dizze gewoonte eheurd en epreufd
(hdb); de eerste herinneringen gaan
naar de tijd dat de prinsessen geboren
zijn, oranje muisjes. Dan waarschijnlijk
na de tweede wereldoorlog (hel).

Mir ist dieser Brauch bekannt, er ist
aber bei uns in der Grafschaft Bentheim
nicht üblich (uls); in Giethoorn bekend
vanaf ± 1970-1980 in het gezin. Wel
werd er op school door onderwijzers
getracteerd bij gezinsuitbreiding (gie).

Rondom de geboorte
Hoofdstuk 12
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• Kraomskudden. Krentenwegge aangeboden door

leden harmonieorkest KSW aan directeur KSW, de

heer Raymakers en gezin, 1962 (KSW=Koninklijke

Stoomweeverij, nu Kon. Ten Cate).
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Voor die tijd was er de krentenwegge. Die
werd niet door de jonge ouders aangeschaft,
maar meegenomen door de gasten als ze op
kraamvisite gingen.

Krintenwegge werd/wordt anbeune duur
de familie of noabers (alm); de grootou-
ders schonken vaak ‘nen kreantwäggen’
(vrz); instellingen/verenigingen gaven
wel een krentewegge (heel groot en goed
gevuld krentenbrood), als bij een
bestuurslid/werknemer o.i.d. een baby
was geboren (hks); het werd meegebacht
door de kroamvisite en het was een lek-
kernij, die je dan speciaal kreeg (nht).

De krentenwegge was heel groot, te groot
om in één keer op te eten. Vaak kreeg men
weer wat mee als men huiswaarts ging.

De lengte was toen minstens 1 m.; grote
plakken met völle kreanten, rezienen en
mangs ok wat sucade d’r in (wrd); bi-j de
geboorte kregen de jonge olders een
krentewegge van de buren die bi-j de 
kroamvesite deur diezelfde buren weer
op-evreaten werd (hei); de bakker bracht
een wegge: een 75 cm lang, 10-15 cm
hoog en 20 cm breed krentenbrood, met
de aanzegging van wie ’t was. Dan con-
tact leggen met de gever en uitnodigen.
De gevers kregen ruim stuk van het
brood mee, als ze weggingen. Vaak waren
er meer dan een wegge per dag, die in de
melkbus bewaard en vers bleven. Wij
aten elke morgen een plak wegge met
roomboter (dka); krentewegge werd aan-
geboden. En men kreeg ook nog weer een
stukje mee naar huis (whr).

Uitdrukking:

met ’n krommen aarm kommen/goan:
dlt, glb, hol, mar, ssv

De uitdrukking kan ook slaan op een hele
mand met boodschappen, die voor de
kraamvisite werd meegenomen. Behalve
krentenwegge bracht men voor de kraam-
vrouw ook wel mee:

Broodjes, koffie, ’n koken (dlt); een bief-
stukkien veur de kroamvrouwe (kam);
pottegesies [portugeesjes, koekjes]
(kam); witbrood mit gekookte pruimen
en kaneel (kui); in 1937 werd gebak
gepresenteerd toen er een broertje werd
geboren. Er werd brandewien met rozie-
nen geschonken bij de geboorten (nls);
soep, ook wa dikke ries. Dit is speciaal
veur de kroamvrouw (alm); de kraom-
vrouwe kreeg kandeel (dränkien). De
kraomvisite kreeg een börrel te drinken
(heren), de dames klodders (abrikozen
op drank) (zwo); veur de kroamvrouwe
nam men spul mee umme bi-j de 
kroamvrouwe ’t huus te maken: slierie
(krentjebrij of watergruwel (ook wel rijst
met proemen en rezienen)) (omm); de
buurvrouwen of tantes namen een pan-
negie soep, of riest of krentewegge mee
(sjk); vrouwen uit de buurt brachten op
kraomvisite soep en eieren mee voor ’t
aansterken (olm); proemenmelk: prui-
men, rijst, rozijnen (werd bij kraam-
vrouw gebracht), kreentenweggen, pan-
netje soep of 10 eieren (rij); de noaste
buurvrouwen brachten de kroamvrouwe
riest met proemen (hdb); koffie met
koeke, kandeel (krudenwien) (hdb).

Na vijf of zes weken werd de kraamvisite
overgedaan:

Na ± 5 wekke ’t wievenmool van de
buurvrowleu (amt); wievenmeulke (zelf-
de als kroamschudden) na ± 6 weken na
de geboorte (vas).

Rondom de geboorte
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Voor het kind was er een rammelaar, bordje,
beker, bestek (al dan niet met inscriptie) of
een geboortetegel, spaarbankboekje, kleer-
tjes. Dit was niet altijd gebruikelijk.

Bij de geboorte niet maar bij de eerste
verjaardag was dit wel gewoonte (stp);
grootouders gaven soms een kinderwa-
gen (wan); de grootolder din verneumd
wörden gaf ’n kinderwagen of ’n deup-
jurk, bi-j een grote boer zat er an ’t ver-
neumen ok wal ’n stuk grond of ’n arf-
stuk zoas ’n kabinet of ’n mooi sieroad
an vaste (hdb).

Er zijn geen speciale dialectwoorden voor
‘geboortegeschenken’.

AANGEVEN 

Een ki(e)nd, keend, kleanen etc…..

angeven: ama, amd, amt, bab, bat, blz,
bor, daf, del, dev, gie, gmd, grb, hdb, hei,
hel, hks, hol, kam, kui, mar, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, raa, sjk, stp, stw, vol,
wan, whr, wij; angewen: alm, eml, noh,
rij; angevven: glb, oot, ros, ssv, tub, vas;
angewwen: dka, dlt; angebben: noh;
angieven: amt, amz; angieuwen: wrd,
zen; ongieven: vrz; angeaven, angaeven:
dhm, dka, has, zwo
anmellen: uls, wtm
in loaten skrieven, in laoten skrieven:
nij
inschrieven: dka
te book stellen: amt

Vroeger (voor de tweede wereldoorlog)
moest de kraamheer twee getuigen
meenemen bij de aangifte van de
geboorte van een kind. Daarna soms
een borreltje in het plaatselijke café

(blz); vroeger gingen de twee naaste
buren als getuigen mee (hdb).

AANZEGGEN BIJ GEBOORTE

anzeggen: algemeen
mitdelen: olm

Meestal door de vader, maar ook door de…

baakster: dev, has, kui, vol
naaste buren: alm, amz, eml, ols
de kinderen die in de buurt waren: rij
inwonende opoe: dev

Bij een van de notabelen van het dorp
ging bij de geboorte van een kind de
aanspreker (met een witte corsage in
z’n knoopsgat) de geboorte van zo’n
“notabel” kind aanzeggen. Hij begon
zijn mededeling met: “Ik deel u mee….”
(blz); een dominee, dokter enz. liet het
bericht in de hele plaats “anzaegen”: de
anspreker ging dan met witte hand-
schoenen rond om iedereen op de
hoogte te stellen. Bij een sterfgeval
waren de handschoenen zwart (gmd).

Gezegden die gebruikt werden om aan te
geven dat er een kind geboren is, zijn

Hee hef wat in de wege ekregene, d’r is
doar wat in de wege ekommen (ama); ik
komme oe effen vertellen det wi-j een
jonge zönne/dochter ekregen ebben
(has); ’k wil oe zeggen de-k de vrouwe
in berre hebbe, ’k wil oe zeggen de-k
wat jongs in de wiege hebbe (dhm); de
complimenten van moo, wie hebt der
een kleine bie ekregen (raa); wi-j hebt ’n
jonge zönne of ’n jonge dochter ekregen
(ols); wiej hebt der een biej an zet (ssv);
wie hebt d’r weer een bie of annezet
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Rondom de geboorte

(hks); de complementen van... dat ze
een jonge dochter/ zeune hebt en ie
mut maar gauw is kommen kieken
(hdb).

BUITENECHTELIJK KIND 

onech(t) kind: alm, ama, amz, bab, bat,
blz, daf, dev, die, dhm, dlt, ens, gie, grb,
has, hdb, hel, hol, kam, kui, mar, nij, nls,
olm, omm, oot, stp, stw, tub, vol, vrh,
vrz, wan, whr, wij, wrd, zwo; onächt
kind: gmd; unecht Kind: eml, noh;
onechte(n): amd, amz, daf, hol, kam,
olm, ols, raa, rij, sjk, stp, vrz, wan
boetenechtelijk keend: dlt
opgelopen kind: alm, hel, nij, ssv; 
opgelopen(en): dhm, ssv, vrz
oploper: olm
ondergescheuven kind: has, zen; onder-
gescheuvene: kam
onmuundig keend: amt
onwettig kind: amt, dev, nij
oawergehoalden keend, aowergehaol-
den keend: glb
opgevöngen keend: vas
opgescharrelen: hol
opgegardenen: hol
wilden: alm
bastaard: del, grb, hel, kam, kui, mar,
nht, noh, olm, omm, raa, win, wrd
basteard, bastaerd: zwo
veurkind: alm, bab, blz, bat, blz, bor, daf,
del, dhm, dka, dlt, ens, gie, glb, gmd,
goo, grb, has, hdb, hel, hks, hol, los, nht,
nij, nls, olm, omm, rij, sjk, stp, tub, vrz,
wan, wij, wrd, zwo; vuurkeend: wrd;
voorkind: dev
vuurwich: rij
veurgänger: vas
veurgekienden: ros
keend in de slip: los
een zonder pepieren: alm

Een veurkind is een kind dat voor de
huwelijkssluiting geboren is.

Vroeger: voorkind (dev); vroeger: als de
moeder trouwde: veurkiend, dat dan
door de grootouders werd opgevoed
(blz); als een meisje al een kind heeft en
dan trouwt, heet haar kind ’n veurkind
(alm); dat is ’r ene van ’n wilden week!
(die); veurkiend: kind dat de moeder al
had voordat ze trouwde, van een andere
man (gmd).
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DOOP 

deup(e), het deupen: algemeen

Het zelfstandig naamwoord is niet erg
gebruikelijk (grb).

Het werkwoord luidt algemeen deupen (of
döpen), in Vriezenveen duipen.

Katholieken lieten hun kind zo snel mogelijk
dopen, gereformeerden op de eerste zondag na
de geboorte, en hervormden op de eerste doop-
dienst (waarvan er enkele in het jaar waren).

De moeder moest eerst ‘de kerkgaank’
gedaan hebben: voor het eerst na de
bevalling weer naar de kerk zijn
geweest. Doorgaans werd er na 3 tot 6
weken gedoopt, afhankelijk van wan-
neer er weer een doopdienst was (gmd);
RK: ’s morns geboren, ’s mirrags edeupt.
Noa ’n mirrag geboren, ’s aanderdaangs
edeupt (zen).

Voor die snelheid was soms een reden:

As ’n keend kwam te staarven kwam ’t
ongedeupt neet in ’n hemmel en wörden
’t begraven in ongewijde groond (wrd).
Is de laatste jaren erg aan verandering
onderhevig. Nu op een geplande tijd in
overleg met pastores (amz).

DOOPJURK 

deupjurk, -jörk(ie): alm, ama, amz, bab,
bat, blz, daf, dev, dhm, dka, gie, gmd,
grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui,
nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa, sjk, stw,
vol, wan, whr, wij, wrd, zwo
deupkleed(ke): alm, amd, amt, amw,
amz, bor, daf, del, dka, dlt, eml, ens, glb,
hdb, hel, hks, mar, nij, noh, oot, ros, rij,
ssv, tub, vas, vrz, uls, vrz, wrd, wtm, zen
deupdeaken, deupdaeken: stp
deuppäkkie: daf; deuppakkie: hdb

Tot ± 1960 was een doopjurk een uit-
zondering: de kinderen werden in een
mooi pakje gedoopt. Daarna werd de
doopjurk vaak van de trouwjurk
gemaakt (gmd); de grootolder din ver-
neumd wörden gaf ’n kinderwagen of ’n
deupjurk, in de joaren ’60 wörden de
deupjurk vake van de trouwjurk emaakt
(hdb); de grootouders die vernoemd
werden kopen de doopjurk, die vervol-
gens voor alle kinderen werd gebruikt.
Broers en zussen leenden de doopjurk
ook wel van elkaar (nls); diegene naar
wie het eerste kind vernoemd was,
schonk de doopjurk. Meestal één van de
grootouders (whr); degene die ’t kind
andraengen of denne waor ’t kind naor
enuumd was, vake de ien en dezelfde
pesoon, gaf meestentieds ok de jörk of

Doop, communie,
belijdenis

Hoofdstuk 13
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het päkkie (daf); enkelen maakten een
deupkleedje van een trouwjurk (mar).

DRAGER

Degene die de dopeling de kerk binnen-
draagt. Hoewel dat heel vaak een vrouw
was, wordt hier, op het laatste woord na,
alleen de neutrale (zo men wil: mannelijke)
vorm gegeven. Voor drager leze men dus
ook: draagster.

andreager, andraeger: amz, hol, mar,
raa, rij; andrager: bat, has, nij, zwo;
andräger: daf, wij
opdrager: has, kam
veurdrager: omm
dreager, draeger: nls, stp, vrz, whr; 
drager: nls; dreger: hdb
anbrenger: amt, amz
noabrenger, naobrenger: dhm, sjk, vol
Dööpfrau: noh

Geen woord voor de persoon, wel voor
de handeling: zij droeg het kind aan
(dev); dat binnenbrengen noemen we
opbrengen, degene die dat doet heeft
geen speciale naam (gmd).

Vaak lag vast wie het kind binnendroeg:

Det was aait ’n vrouwe: de oma of ’n
tante. Teengswoarig doet de keals det
ok wè (nij); vroeger gebeurde dit altijd
door vrouwen. Later ook wel eens door
een man (vrz); een van de grootmoe-
ders, tegenwoordig ook wel zusters of
skoonzusters (kam); wie vernoemd was,
droeg de dopeling en dan de moeder of
schoonzuster (nls); vroeger vaak de
naaste buurvrouw, tegenwoordig:
zuster, tantes, schoonmoeder (amt);
vroeger: 1e kind de noaste buurvrouwe,

2e kind de 2e noaste buurvrouwe, nou:
deur degene din verneumd is of een
aander familielid of hele goeie kennis
(hdb); bij een meisje de moeder van ma,
bij een jongen de moeder van pa.
Tegenwoordig ook wel anders (omm);
bij sommige families werd dat vaak
door de baakster gedaan en dat was
vaak ook een buurvrouw (nht); bi-j
pachters vake de vrouwe van de pacht-
heer (Baronesse van Dedem, Gravin van
Rechteren). Goeie vriendin of lievelings-
zussie. Soms ok wè de kraomhulp (daf).

Vaak ook de peettante of de peetoom, die als
volgt werden aangeduid:

peetoom: blz, del, dka, dlt, hel, hol, kui,
nij, oot, raa, ros, tub, vas, wij, wtm; 
peetome: dev, has, kam, nht, ols; pet-
oom: dlt, ssv; pet-eum(e): ama, amw,
amz, ens, hks, zen; pette-oom: amt;
pette-eum: amt
pet: ssv; pette: zen
peter: amt, bor, daf, dev, dka, dlt, ens,
hel, mar, nht, nij, olm, omm, whr, wij,
wrd, zwo
Gevatter: wtm

peetta(a)nte: amt, del, dev, dka, dlt, has,
hei, hel, hol, kam, kui, nht, nij, ols, oot,
raa, ros, tub, wij; petta(a)nte: amt, dlt,
hks, ssv; Patentante: wtm
peetmeuj: vas; petemeuje: amw; pette-
meuj(e): amt, amz
deupmeuj(e): ens, nij
meter: amt, bor, daf, dev, dka, dlt, ens,
hel, mar, nht, nij, olm, omm, whr, wij,
wrd, zwo

De peettante liep voorop met ’t kind. De
peettante wordt gevraagd door de
ouders van het kind (dka).
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Moeten toezien bij de opvoeding spe-
ciaal wat betreft ’t geloof (ols); zee möt
d’r veur zorgen dat ’t keend good
(rooms) wodt grootbracht (oot); zou er
iets gebeuren mit de ouders, dan nemen
de peetoom en de peettante de verant-
woording op zich van het kiend waor ze
peetoom of peettante van zijn (kui).

Evenzo wordt het petekind peet,- pet-,
pete- of pettekeend, -kiend, -kind
genoemd.

In een overwegende protestante plaats,
kennen we deze begrippen niet (bab);
dat gafft bi us nich (noh).

Wanneer gaat een kind voor het eerst mee
naar de kerk?

Gerefemearen as ze vieve waren.
Hervormden as ze ± 12 joar waren. Veur
die tied gung ze noar zunnagskole (nij);
latestens in ’t ierste Schooljoa(h) to
Wiehnachten, maans ok eer (noh); gere-
formeerde kerk: vanaf jong kind, meest-
al in de kleuterleeftijd. Ned. Herv. kerk:
van 6 tot 12 jaar naar de zondagsschool,
daarna mee naar de kerk, ook wel vanaf
tweede helft lagere school (nls); kinder
gungen eerst noar de zundagschoele tot
’n joar of twaalf en dan met noar de
karke as d’r ’n bezundere dienst was, ok
wal eerder, b.v. met deupen of met ’n
jeugddienst (hdb); vaak wanneer het
ook naar de kleuterschool ging, of met
hoogtijdagen (bijv.) Kerst, Pasen,
Hemelvaart, Pinksteren (kam); bi-j de
deup van ’n breurke of ’n zuske at ze
teminste ’n uur stille konden zitten
(mar); as ze stille konnen zitten, anders
a-j van de sundeskoele kwammen
(zwo); de kleingies ging al mee naor ’t
kienderkarstfeest. Zie gingen ongeveer

mit 6 jaor mee, as ze een beetie stille
konden zitten (sjk); afhankelijk van het
kind vanaf ± 6 jaar. Niet bij een speciale
gebeurtenis (gmd); as ’t de earste com-
munie har doan, noa ’t klean annem-
men (oot); op zevenjarige leeftijd, dan
mocht je nog wel een keertje overslaan,
maar na de eerste communie niet meer
(nht); indertijd: op een leeftijd dat het
kind eenvoudige teksten kan lezen van
psalmen of gezangen (dev); op school-
leeftijd vroeger. Nu eerder, daar ze dan
naar de kindernevendienst gaan (olm).

EERSTE COMMUNIE

klean annemmen, klaen annemmen:
amz, bor, dlt, hks, nij, oot, ssv, wrd, zen;
kleen annemmen: amt, tub, vas; klein
annemmen: amw, dka, ens; kläin
annemmen: vrz
earste annemmen, aerste annemmen:
oot
Annemmen: wtm
kleane communie, klaene communie:
wrd
eerste (heilige) communie: amt, blz, dev,
dka, dlt, ens, hel, hol, kui, nht, ols, oot,
raa, wij; eerste Kommunien: eml; ierste
communie: ros; Ierstkommunion: noh

Op plusminus zevenjarige leeftijd. Op
twaalfjarige leeftijd heet dit:

plechtige communie: dev
vorming: ens
vormsel: daf

BELIJDENIS

annem(m)en: algemeen
beliedenis: blz, daf, dhm, hdb, nij, sjk,
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stw, whr, wrd; belijdenis: amt, bab, del,
dev, kam, nij, olm, omm, wij
Glöawen bekennen: noh
ledemoaten bevestigen, ledemaoten
bevestigen: stp; bevestigd wörden as
lidmoat, lidmaot: hdb

Annemen: Hervormd, belijdenis:
Gereformeerd (bab).

Meestal op of rond palmpasen, vanaf acht-
tienjarige leeftijd.

Vanaf 18 jaar op Palmzondag. Met goede
vrijdag mocht men deelnemen aan het
Heilig Avondmaal (hei); vanaf ongeveer
18 jaar met palmpasen en op goede
vrijdag vierde je het Avondmaal mee
(omm); vrogger meest tussen 17 en 21
jaor met palmpaosen, dan mog iej op
goeie vri-jdag met an ’t aomendmaol
met de hele groep (daf); rond 20-25 jaar
gemiddeld met uitschieters naar boven
(dhm); Doopsgezinden doen op volwas-
sen leeftijd een belijdenis, dan zijn ze
lid van de gemeente. Vroeger met
Pasen, tegenwoordig geen vaste
maand/dag (gie); früher mit 18 Jahren,
heute met 14 oder 16 Jahren (uls).
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VERKERING

verkering: amd, amt, amz, bab, bat, blz,
daf, del, dev, dhm, dlt, ens, glb, grb, hdb,
hol, kam, kui, nht, omm, raa, ros, ssv,
stw, vas, wan, whr, wij, wrd; verkearing,
verkaering: dka, hel, mar, nij, oot; 
verkerige: dhm, gie, has, stw, sjk, vol,
vrz; verkierige: gie; Verkehr: noh, uls
scharrelarij: nls; scharrelari-je: omm;
skärrelari-je: zwo
scharreltje: amt; scharreltie: dhm;
scharrelgie: nij; skarreltie: nij
sjaans: alm, nij, tub, wrd; sjans: daf,
hdb, hei, hol, nls, ols, wij
vriejerie(je): amz, nij
umgang: wij

verkering hebben

met/mit mekare goan, met/mit mekare
gaon: algemeen
met mekaar/mekoar lopen: bab, eml, rij
met enen verkehren: noh
het an hebben (met): hks, nht, oot, vrz,
wrd
kennis an iemand hebben: daf, hdb
wat an ’n arm hebben: amt, dlt
wat an de haand(e)/het handje hebben:
ama, bor, rij, zen

wat an de hoake hebben, wat an de
haoke hebben: daf
het op iemand hebben: dev
een meake [meisje] hebben, een maeke
hebben: hks
vrejen: amt, tub; vriejen: nij, rij; vrijen:
amt, dlt, eml
scharrelen: hel
te hoop goan, te hoop gaon: vas
bi-j mekare/menare wezen: gie, has, sjk

Vaste verkering: kloor wark (grb); hi-j
hef vekering met ’n zoere hering (hdb).

Als het uit is, wordt gezegd: ’t is oet/uut,
ze hebben oet/uut of

het nös/nus ligt oonder ’n boom: alm,
amt, amw, amz, bor, glb, hol, hel, nij, rij,
ros, ssv, tub, vas, vrz, wrd; zee etc. hebt
’t nust oonder ’n boom liggen: dlt, ens,
hdb, hks

Als zij het uitgemaakt heeft: zee hef ’n
haan in de benne edoan (wrd).

Verkering, verloven,
trouwen
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MEISJE

Een jongen noemt het meisje met wie hij
verkering heeft: mien(e)…..

magie(n): bab, dhm, hdb, nls, omm,
wan, whr; mägien: hel, vrz; meagie(n),
maegie(n): gie, olm, stw, vrz; moagjen,
maogjen: blz
meken: alm, dka; meake(n), maeke(n):
alm, del, wrd; meiken: mar

meid: bab, gmd, grb, hel, hol, nij, nls, rij,
sjk, stp, uls, vrz, wan, whr, wrd
meitie: hdb
meisie(n): bab, daf, has, hdb, hei, hel,
kui, nij, raa, sjk, wij, zwo; meisje(n): bat,
dev
wich(t): amd, bor, dka, dlt, eml, grb, noh,
oot, ros, ssv, tub, uls, vas, wrd, zen
wichie: daf, nls; wichke: glb
deern(e): amt, amw, bor, sjk, zwo
deerntje(n): ama, amz, dev, glb; deern-
tie(n): daf, nht, ols; dearntje, daerntje:
hks
kalletjen: dev

• Broedskoo (alm). Nijverdal, 1969.
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kuie: zwo
vriendin: mar, nij
verkering: amt, zen
scharreltje: amt

of:

dee meid van miej: rij
de meid: hdb; nij

Ik mut noar de meid hen (nij); de
mooiste meid van de weerld (amz);
teenswoarig: mien vriendin (nij); vroe-
ger mien kalletjen (dev); mien magie
vroeger, mien vriendin nu (dhm).

JONGEN

Een meisje noemt de jongen met wie hij ver-
kering heeft: mien(en)…..

jong: amt, daf, dka, dlt, ens, oot, ros, ssv,
vas, zen; jonge: amt, bab, daf, dka, gmd,
has, hdb, kui, nls, olm, raa, sjk, stp, stw,
vrz, wan, whr, wij, zwo; jongen: alm,
ama, amd, del, dhm, gie, glb, grb, hks,
nht, nij, omm, wrd; Jung: noh; Junge:
eml, uls; jonk: daf
vent: bab, sjk, zwo
kearelke, kaerelke: tub
vri(e)nd: amt, bat, mar, nls, ols, uls
vriendje: alm, amz

Kaart 4: verkering uit hebben. De uitdrukkingen met nös/nus(t) oonder ’n boom komen voor in

Hardenberg en Twente.

Verkering, verloven, trouwen
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vriejer: amw, amz, bor, dev; vri-jer: daf,
hol
galant: gmd, nij, nls
verkering: glb, grb, hel, nij
sjans: hdb, hol

of: 

dén van mie: nij
de jongen van miej: hel

Er werd ook wel gespoken over: gelant
(breng ie oe gelant mee?) (gmd); mien
vriend nu, mien jongen vroeger (dhm).

Voor koppelen worden dezelfde woorden
gebruikt als in het Nederlands: koppelen,
aan elkaar praten etc.

Det is een an mekoar gekuijerd spil (rij);
mien zuster hef t’r veur ezorgd det ze
bie mekare kwamen (nht); mien zuster
hef ’n heudje verdeend, heeft ’n hogen
hood aan verdeend (amt).

EEN BLAUWTJE LOPEN

een blauwtje(n), blauwgie(n) lopen: amt,
blz, bor, daf, del, dev, ens, gie, grb, hdb,
hol, has, kam, kui, nij, nls, omm, raa, rij,
stp, sjk, stw, vol, wan, wij, zen, zwo
nen bloonden lopen: vrz
een bok sch(i)eten: alm, amt, amw, amz,
bab, dlt, ens, grb, has, hdb, hel, mar, nht,
nij, ols, ssv, tub, vas, vrz, whr, wrd
de neus(e) stoten: ama, amd, daf, dhm,
hdb, olm
de kop stoten: hdb
met de löage koar op ’t hoes an: zen
de kouse op de kop kriegen: hdb

VERLOVING

verloving: algemeen; verlovige: has, sjk,
vol; Verlobung: noh, uls, wtm
Hielkebeär: uls
vaste verkering: amt, bat, dka, glb, kam

Früher Hielkebeär, heute Verlobung
(uls); vroeger: ze hebt ’t kloor (grb, hdb,
vrz); deed men vroeger niet, was ook
geen dialectwoord voor (hdb, vrz); verlo-
ven was in deze streken onder katholie-
ken niet gebruikelijk (amz).

Er werden ringen gekocht. Protestanten
droegen die aan de linkerhand. Een ver-
lovingsfeest of boksemoal werd gegeven
(amt); op een feestje in huiselijke kring
(net als een verjaardag) wisselen de jon-
gelui de ringen, waarna er een drankje
op gedronken wordt (ens); meestal op
een bijzondere dag zoals tweede kerst-
dag, pinksteren, een verjaardag.
Kaartjes werden rondgestuurd.
’s Middags feest, er werden cadeautjes
gegeven. De verlovingsring werd aan de
linkerhand gedragen en werd later
trouwring (tweede datum erin) en
rechts gedragen (nls); men gaf verlo-
vingsringen. Werden na het huwelijk
aan de andere hand gedragen.
Geschenken werden gegeven (del); wi-j
bint met zien beiden noar een mooi
plekkie egoane woar wi-j allene waren
en hebt mekare de ring um de vinger
edoane. Wi-j hadden kaarties rond
estuurd dus ’s oams kwamen familie en
vrienden oes filiciteren en drunke wi-j
koffie met ’n taartie en ’n borrel met ’n
plakkie wo(r)st en stukkies keze (hdb);
keump neet mear vuur, soms ne vriend-
schapsring (mar); vroeger zei men: ver-
loven is niks. Het is net a-j ne neeje
fietse krieg en ie majt der toch nich op
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fietsen (amd); met mirweente ne nije
fiets den ie met poaske moggen broe-
ken (tub); het was het begun van de
anleg van de uutzet (stw).

VERLOOFDE

verloofde, Verlobte: algemeen
anstoande, anstaonde: amt, bat, dlt,
ens, hel, hks, nht, omm, stp, wij, wrd

Ook kunnen woorden gebruikt worden die
op de verkering betrekking hebben. Voor het
verbreken van de verloving gebruikt men
over het algemeen dezelfde woorden als
voor het uitmaken van de verkering (zie
hierboven).

A-j ’t uutmaken dan kwam ie nie dreks
wear an de beurte. De ring mos trugge
wödden egeven en de uutzet die a-j
espoard hadden mos wödden vedeeld
(nij); ging vaak ook gepaard met
afstandsverwijdering tussen beide fami-
lies (amt); de cadeaus moesten worden
teruggegeven, wat meestal ruzie veroor-
zaakte in de families (bab).

IN ONDERTROUW GAAN

inschrieven,: amd, amt, amw, bor, daf,
dev, dhm, dka, dlt, ens, grb, hei, hel, hks,
hol, mar, nht, nls, olm, ssv, tub, vas, wan,
whr; inskrieven: glb, nij, sjk, vol, vrz;
inschrieuwen: wrd, zen; inskrieuwen:
alm, dka, rij; ienschrieven: stp; in loaten
schrieven, in laoten schrieven: hdb
opskrieven: gmd
in (o)ondertrouw goan, in (o)onder-
trouw gaon: ama, amt, amz, bat, blz,
del, dev, dlt, grb, hdb, kam, ols, omm,
oot, wij

onder de gebo(a)den gaon/kommen:
bab, blz, gie, gmd, has, kui, hei, olm, ols,
sjk, stp, stw
antekenen: bab, blz, dev, gmd, grb, raa,
stw, wij
aangeven: amt
oethangen: uls

Onder geboaden stoan (karkelijk), in ’t
kässien an ’t staduus an-eplakt stoan
(burgerlijk) (has).

Op het gemeentehuis gaf je te kennen
dat je wilde trouwen. Er werd een
datum afgesproken en ingeschreven
voor het trouwen (dka); de familie van
weerskaanten kwammen biej mekaar
um kennis te maken bij het meisje. Het
geven van een pijp is nog bekend (van
horen zeggen) (hel); de iene zundag
kwamen de breurs en zusters van de
bruidegom bi-j de bruid en de volgende
zundag andersumme, um kennis met
mekare te maken (hdb); met boksen-
moal, feest voor jongelui en naaste
familie bij bruid (hol); met afkondiging
in de kerk, drie zondagen lang (dlt); Dat
Upgebot wörr tweemoal in jede Kerk
offkünnigt met Visite van dat Brutpaar
met eere Öllern (un Femilie) (noh);
ondertrouw is zes wekke veur ’t trou-
wen. Sommige luu trouwen nooit en
bleven aait veloofd (nij).

HUWELIJKSAFKONDIGING

Voor de huwelijks aankondiging worden
woorden gebruikt die ook in het Nederlands
bekend zijn, met de klanken van het dialect:
ofkunniging, ofkondiging etc. Verder nog:

ofleazen, oflaezen: daf; oflezen: omm,
sjk; afljääzen: vrz
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ofroepen: nij; afroepen: hol
ofzeggen (van de preekstoel): grb, has,
hdb, nls, rij
van de preekstoel (af/of)vallen: amt,
amw, hdb, hks, oot, raa, ssv, tub, uls,
vas, wtm
van ’n preekstoel smieten: ens, uls
van ’n preakstool afrollen: dka
in ’t kästje hangen: rij; in ’t kassie
angen: zwo; ien ’t kessie hangen: stp; 
in de Kaste hangen: wtm; in het käske
komen: glb
an-eplakt (bie/bi-j het gemeentehoes/-
huus) wezen/stoan: bor, gmd, hol, mar,
nij, olm, ols, sjk, vrz

an het börd stoan, an het börd staon:
nls

Voor preekstoel kan men ook lezen: preek-
stool, preakstool, preakstoel.

Ofroepen op ’n preakstoel (drie kear) op
zunnag. De wekke noar de leste kear
wödden der dan etrouwd. Det was bie
de kathelieken. Bie de protestanten één
kear in de wekke da-j gung trouwen
(nij); het is an het gemeentehuus plakt
(kui); soms kondigt een dominee tijdens
de kerkdienst de datum af. Vóór de wet
op de privacy: schriftelijke aankondi-
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ging in een kastje op de buitenmuur
van het gemeentehuis (dev); kerkelijk:
ze bint van ’n preakstool vallen.
Burgerlijk: ze hangt an ’t gemeentehoes
(ssv); kerkelijk: af-elezen, gemeente-
uus: an-eplakt (sjk); in de karke wordt 
’t of-ezegd; bij ’t gemeenthuus stiet ’t
an ’t börd (nls).

TROUWEN

trouwen: algemeen
het jawoord geven: amt, olm
in het bootje stappen/gaan: amd, raa
het stroppie umme kriegen (   ): bab,
hdb

Het woord huwelijk wordt nauwelijks
gebruikt.

BRUILOFT

brulft: amt, bor, dka, dlt, ens, glb, oot,
ros, ssv, tub, vas; brulfte: alm, amd, amt,
amw, amz, bat, daf, del, dhm, hdb, hei,
hel, hks, hol, mar, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, raa, rij, uls, vrz, whr, wij, wrd,
zen; brulleft: gie; brullefte: ama, bab,
dev, gie, gmd, grb, has, kam, sjk, stp, vol,
wan, zwo; bruilefte: stw; brulloft: blz,
kui
broedlach: amt; broedlachte: ens, hks,
mar
Hochtied: noh, uls
trouwerij: blz; trouweri-je: hdb

Früher Brülfte, heute Hochtied (uls).

BRUID

broed: alm, ama, amd, amt, amw, amz,
bor, del, dhm, dka, dlt, ens, glb, grb, hel,
hks, hol, mar, noh, omm, oot, ros, ssv,
stp, tub, uls, vas, wrd, zen; bruud: daf,
gie, gmd, hdb, hel, kui, nij, omm, raa,
stw, whr; bruid: bab, bat, blz, daf, has,
hdb, hel, nht, olm, rij, sjk, vol, vrz, wan,
wij, zwo
bruidje(n): dev, nij, ols
magien: nls

Vroeger broed, nu bruud (omm); 
vroeger: de broed, nu: de bruid (dhm).

BRUIDEGOM

brugman: ros, tub, vas; bruggeman: bor;
brugeman: amt, amz, grb; breugeman:
ens, hel, hol, mar; breugerman: amw;
breuman: stp; broegeman: zen; bruur-
man: ssv
broedegom: alm, ama, amt, del, dka, dlt,
omm, oot, wrd; broegom: amt;
breugom: amd, ens; breudegom: gie;
bruudgom: omm; brudegom: amt, daf,
grb, hdb, kam, nij, ols, raa, whr;
Brüdigam: noh, uls, wtm; bruigom: wrd;
bruidegom: bab, bat, blz, daf, dev, dhm,
gmd, has, hdb, hel, kui, nht, olm, rij, sjk,
vol, vrz, wan, wij, zwo
jonge: nls

Bruid en bruidegom heten samen broeds-
paar, bruidspaar etc., en ook wel:

stel: nij, nls
span: nij, stp
’t jonge paar: hdb

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 85



BRUIDSMEISJES

broeds-, bruuds-, bruids-

meikes: ama; meakes, maekes: del, dka,
ens, hol; meaks, maeks: wrd, zen;
meeks: alm, amd, amt, amz
magies: nls, omm, wan, whr; meagies,
maegies: gie, gmd, stw, vrz
meiskes: amt; meisies: bab, daf, dhm,
has, hdb, hel, kam, kui, nij, ols, raa, sjk,
wij, zwo; meisjies: blz; meisjes: bat, bor,
dev, dlt, mar, nht, olm, vas, vol, vrz
wichter: dka, oot, ros, tub
wichies: grb
juffers: ens

BRUIDSJONKERS

broeds-, bruuds-, bruids-

jonkers: amt, bab, bat, blz, dev, ens, has,
hdb, hei, kui, mar, nls, ols, omm, raa,
tub, vol, wan, wij, wrd; junkers: dka
jonkerties: daf, dhm, gmd, grb, sjk, vrz,
zwo
jongs: amt, amz; jönks: alm
jongies: gie, stw; jonkies: nht; junkskes:
ama, amd, dka, ens; jongetjes: bor, dhm

Alleen bie hele deftige leu (tub).

Bruidsmeisjes en bruidsjonkers heten samen
broedskeender, bruidskinder etc., en ook
wel:

broedswichter: dka, tub; bruudswichter:
raa
bruidspersoneel: blz
slipdragerties: nij
slippendragers: nht
Kersendregers: wtm
spannegie: hdb

Vroeger waren die er niet (gmd, hks,
nls, noh, vrz).

GETUIGEN

getugen: algemeen; geteugen: raa, vas
Traugetüge: uls; Trauzeuge: uls;
Trautügen: noh
Tegengängers: wtm

Früher Traugetüge, heute Trauzeuge (uls).

Vake de oldste breur of opa/opoe (zwo);
vroeger alleen mannen, van beide kan-
ten twee (hol); van ieder een broer of
zus meestal (amt); breurs of zusters of
noaste noabers (amz); meestal was ’t
wederzijdse familie (dka); ze werden
door het bruidspaar aangewezen (dlt);
kan familie zijn, maar ook wel goede
vrienden (gmd); de oldste bruur van de
bruid en de bruidegom. As die d’r niet
waren ok wel zusters of kammeroaden
(has); breurs of ooms, laeter ok zusters
of tontes (vrz); de ouders moesten teke-
nen. Getuigen waren een familielid of
vrienden (sjk); vroeger kwamen getui-
gen uit de familiekring (ouders, broers,
ooms). Later ook goede vrienden (dev);
vrogger: de twee nöaste noabers.
Rechtevoort: breurs, zusters of kamme-
röa (wrd); vroeger waren er meestal
twee vaste getuigen van het gemeente-
huis (stp); vroeger de naeste noabers, in
de kark de breurs en zusters (amz);
ungetraute Süsters un Brürs off Fründe/
Künnige (noh); vroeger vaak broers,
zwagers of vrienden. Na de wetswijzi-
ging vaak ouders (nls); es war immer
eine männliche Person, also “van elk et
Bröar” (uls); ’n breur of ’n oom van
bruid of bruidegom. Enkele keer ook wel
’n zuster (mar).
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ECHTSCHEIDING

Voor echtscheiding worden de ook uit het
Nederlands bekende woorden gebruikt, met
de klanken van het dialect (echtscheading,
oet mekare goan etc.). Daarnaast nog:

oftraauwen: vrz

Die hebt nus onder boom liggen (alm,
amd, dka, wrd); den is de vrouw/’n kearl
goan lopen (wrd).

ONGEHUWD SAMENWONEN

samenwonen: algemeen
samenhuzen: nht
het samen proberen: ens
(h)okken: algemeen
biej/bi-j mekaar liggen: dlt, ens, glb, hol,
los, noh, ssv, vrz; binene liggen: wtm;
bie-ein liggen: vrz
bie(j) mekaar hokken: ros, wrd
bee mekaar komen: amw
biej mekaar kroepen: ssv
bij mekaar lewen (Veldhausen)/ läwen
(Uelsen): uls
biej mekaar wonen: alm, dka
in sunde leven: stw
proefdreaien, proefdraeien: daf
op proef doen: nij
stagelopen: amt, olm, raa, vas, wrd

Voor de jaren 80 was het “not done”.
Nadien werd het langzamerhand ook in
de traditionele kringen als gewoon aan-
vaard (bab); vroeger hokken, nu samen-
wonen. Hokken deed men niet gauw,
was een schande. Dee ligt zo bie
mekaar (dlt); “hokken” wordt nu als
grap genoemd. Vroeger “schaan”, nu
(financieel) verstandig (alm); vrögger
was det een grote skande. Sex veur ’t

uwelijk moch absoluut niet in karkse
streken. Ie mossen as maagd ’t uwe-
lijksbedde in. Ie wissen van gien toeten
of bloazen (has); hokken vroeger, nu is
het algemeen geaccepteerd en spreekt
men van samenwonen, ongehuwd
wordt er niet meer bij gezegd. Vooral als
constatering, zonder mening. Wat men
er van vond, werd vooral bepaald door
hoe men over de betreffende personen
dacht, dus hun hele leven tot dan toe
(nls); hokken: negatief begrip uit jaren
1960/70 - thans: samenwonen, minder
negatief, is inmiddels een door velen
geaccepteerd gegeven (die).
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BRUIDSSCHAT

Naast broedsschat etc. komt nog voor:

midsgift: raa

Bij de boeren kreeg de bruid soms een
goede koe mee. Ouders betaalden de
brulfte (hei); de bruid bracht een koe
mee als bruidsschat (dlt); bij rijke boe-
ren kreeg de dochter de beste koe van
stal als bruidsschat mee. Hoe armer,
hoe minder waardevol het cadeau werd.
De allerarmsten kregen niks (bab); ’n
kaste vol linnengoed, niet allene veur
maar ok achter in ’t kabinet is ’t vol met
linnen. Een beste koe, de koe stund ok
veuran op stal met roossies um de hals
en an de sta(r)t. Geld en/of ’n meubel-
stuk, b.v. kabinet (hdb); bruidskoe werd
met rozen versierd en gebracht (grb); bij
de boeren als bruidsschat de broedskoo
die het meisje meekreeg (alm); vroeger
kreeg de bruid vaak de bruidskoe (ols);
daar werd niet aan gedaan. De meeste
meisjes kregen een uitzet mee (gmd);
twaalf- of zesdelig linnengoed, of bestek
van zilver (kam); ne rieke broed breg
asche an ’n heerd (ens).

UITZET

oetzet, uutzet: algemeen
Oetstuur: noh, wtm

Wösche, Möbel (Schloapkamer), Kisten,
Kasten, Utstüürtruhe, Geschirr, Service
un Bestekke (noh); soms kreeg het
bruidspaar een mooie kast (kabinet)
met linnengoed mee (nht).

TROUWJURK

broedskleed: alm, amt, amw, del, dka,
ens, oot, ros, ssv, tub, wrd; Broedkleed:
noh, uls, wtm
broedsjurk: ama; bruudsjurk: stw;
bruidsjurk, -jörk: blz, dev, hei
trouwjurk, -jörk: alm, amt, amz, bab,
bat, blz, bor, daf, dhm, dlt, gie, gmd, grb,
has, hdb, hel, hks, hol, kam, kui, nht, nij,
nls, olm, ols, omm, raa, sjk, vol, wan,
whr, wij, zwo
trouwkleed: amd, amz, dka, glb, hdb,
mar, oot, rij, vas, vrz, zen

Vroeger zwart of donkerblauw, later
vanaf ongeveer 1940 lichter tot ’t wit
werd (ssv); wit zag je vroeger niet, de
eersten zag je begin vijftiger jaren. De
trouwjurk kon donkerblauw zijn, later
roze of lichtblauw (wel altijd lang!)
(gmd); vrogger, vuur ’n oorlog, was ’t
meest doonker, dus zwart, broen, doon-
kerblaauw. Noa de oorlog kwammen ok
vuur de gewone börgers en boeren de
pastelkluurkes en later creme en wit
(wrd); vaak wit. Vroeger moest dat de
ongereptheid van de bruid tonen (alm);
bij wit werd verondersteld dat de bruid
maagd was, maar daar werd de hand
wel mee gelicht (olm); wit alleen bij
maagd. Voor de tweede keer nooit wit
(hks); het paar dat de pech had, dat ze
moesten trouwen, daarvan mocht de
bruid niet in ’t wit en als ze kerkelijk
waren moesten ze voor de ouderlingen
hun “zonden” belijden (bab); as ze mos-
sen trouwen mog ie nie in ’t wit trou-
wen (nij); 1900-1930 meestal  zwart,
1930-1950 donkerblauw, tegenwoordig
wit. Wanneer het paar “moest” trouwen
mocht men niet in het wit (mar); wit,
paars, grijs enz. Wit dan was de bruid
nog maagd, gekleurd dan was de bruid
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zwanger of ok wel as ze veur de twiede
keer trouwde (hdb).

TROUWRING

trouwring: alm, amd, amt, amw, amz,
bab, bat, blz, daf, dev, dhm, dka, ens, gie,
grb, has, hdb, hel, kam, kui, nht, nij,
noh, olm, ols, omm, raa, stw, vol, vrz,
whr, wij, zwo; trouwrink: alm, ama,
amt, amz, bor, gmd, hol, nls, sjk, wan,
wtm; trouwreenk: amt, del, dlt, glb, mar,
oot, rij, ros, ssv, tub, uls, vas, vrz, wrd,
zen
gladden ring: grb; gladden reenk: hks,
vas

Deze wordt door de katholieken links gedra-
gen en door de protestanten (en anderen)
rechts. Vaak was het de verlovingsring, die
bij het trouwen van hand wisselde. De
trouwdatum en de voornaam (of initialen)
van de echtgeno(o)te kon erin zijn gegra-
veerd. Vroeger had niet iedereen een trouw-
ring:

Soms alleen de vrouw (om financiële
reden) (nht); als het beroep het toeliet
(bab); als de financiën het toelieten. Na
de oorlog werd het algemeen (gmd);
vrogger op ’n boer dreug de vrouwe wal
nen reenk mear ’n man meestentieds
neet (wrd); meestens alleen de vrou-
wen, de mannen als ze uitgingen (amz);
joa, of ’t wark van ’n kearl zol gevoar
können opleaweren (oot); tegenwoordig
meestal wel. Vroeger alleen uit de
gegoede stand (wij); alleen de betere
klasse, vanaf ongeveer 1950 werd het
wel algemeen gangbaar (nls).

ECHTGENOOT

man: alm, ama, amd, amt, amw, amz,
bab, blz, bor, daf, del, dev, dhm, dka, dlt,
ens, gie, gmd, grb, has, hdb, hel, hol,
kam, kui, mar, nht, nij, noh, olm, ols,
omm, oot, raa, sjk, stw, tub, uls, vas, vol,
wan, whr, wij, wrd, zwo
ke(a)rel: alm, amt, amz, daf, dhm, glb,
grb, hel, hks, mar, nht, nij, nls, rij, ros,
ssv, stp, tub, vas, vrz, zen
baas: bor, daf, hei, nht, nij, zen; boas,
baos: stp
dén van mie: nij
weder(h)elfte: daf, hdb, sjk, wan
echtgenoot: ama, bat, hdb
Ehemann: wtm
ega: ama

Op de boer “de baas” (bor); niet man
(dat is Stadswents).

ECHTGENOTE

vrouw(e): algemeen
wief: daf, dka, hel, nij, tub, stp
meanse, maense: daf; meanske,
maenske: ssv; Mäinsche: uls
beatere elfte, baetere elfte: has; bettere
helfte: daf; betere helft: hdb
wederhelfte: amt
echtgenote: ama, bat, hdb
Ehefrau: wtm
ega: ama

Gekscherend: ’t wief (alm); wief (als ze
het niet hoort) (grb); de vraue betekent
ook: mijn vrouw. Alleen wannneer
nadrukkelijk wordt bedoeld: mijn
vrouw, zegt men: miene vraue (vrz).
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ONGEHUWDE VROUW 

Voor een ongetrouwde vrouw bestaan
dezelfde woorden als in het Nederlands
(oude vrijster, ongetrouwde vrouw, onge-
trouwde, juffrouw, mevrouw), met de
klank van het dialect (oolden vriejster
etc.). Verder nog:

vrijgezel: bab, dka, sjk, wan; vriegezel:
ols; vrijgezelle: gie, vol
vriegezelle(n) vrouw: bor, hdb, wrd;
vriejgezelne vrouwe: rij
vri-jgezellen dearne, vri-jgezellen daer-
ne: hks; vriegezellen dearne, vriegezel-
len daerne: hel
vriegezel meanse, vriegezel maense:
nht
vrijgezelle meid: olm
vri-jgezelle tante: omm
vrie wicht: tub
allienlopende vrouwe: bab
alleenstoande vrouwe, alleenstaonde
vrouwe: bab
alleenstoande, alleenstaonde: kam;
allienstaonde, allienstoande: zwo
oale jongejuffouw, aole jongejuffouw:
alm
jongejuffrouw: wrd
ienlopende deerne: has
ongetrouwde deren: goo
grote dearne, grote daerne: mar
deanne, daenne: nij; deern: los
ole taarte: grb
olde meid: olm
olde meagd, olde maegd: stw
klompenschoerder: grb
muurbleumpien: ols
meuj(e): nls, vas

Vroeger: allienlopende vrouwe, later:
alleenstoande vrouwe, nu: vrijgezel
(bab); ’n oolden vriejster (vanaf ± 40
jaar), den hef ’t er ginne met ekregen

(vanaf ± 40 jaar), den hef nog gin verke-
ring (jonger iemand) (die); een olde vrij-
ster (als het al waarschijnlijk is dat ze
niet meer zal trouwen), meuje (maar die
kon ook wel getrouwd zijn), “altijd
gereed, maar nooit gevraagd” (nls).

Getrouwde vrouwen konden met vrouw,
mevrouw of juffrouw worden aangespro-
ken:

Vrouw (gewoon börgervolk), mevrouw
(vuurname, rieke leu) (ens); geen speci-
fieke benaming voor een getrouwde
vrouw. Het aanspreken is afhankelijk
van stand: mevrouw (burgemeesters-
dominee’s- dokters- notarisvrouw), juf-
frouw (vrouw van onderwijzer), vrouw
(boerenvrouw of vrouwen die niet uit
eigen streek komen), voornaam (beken-
den) (die); mevrouw zei niemand, altijd
vrouw…(naam) (dka); er waren maar
enkele mevrouwen: de echtgenotes van
burgemeester, notaris, arts en dominee.
Juffrouw waren de echtgenotes van
onderwijzer, gemeenteopzichter, enz. ,
de rest was: vrouw (gmd); nu: mevrouw,
vroeger: vrouw van de dominee –
mevrouw; vrouw van onderwijzer bv.
mevrouw Jansen. Vrouw van midden-
stander uit eigen plaats was vrouw
Jansen, kwam de vrouw van midden-
stander uit een andere plaats dan vaak
juffrouw Jansen. Verder werd iedereen
bij de voornaam genoemd (hdb); vrouw
van onderwijzer werd juffrouw
genoemd, van de dokter en dominee:
mevrouw. Anderen: vrouw + achter-
naam of alleen bij de voornaam (hel);
Mientie, Jantie (dus gewoon bij naam
zonder voorvoegsel), vrouw Pessink –
boerin, arbeidersvrouw, juffrouw
Pessink – vrouw van ambtenaar, onder-
wijzer, mevrouw – echtgenote van nota-
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belen: huisarts, burgemeester, notaris
(nls); In Hulsen wödden de vrouwe van
’t heufd van de skoole as eenige in heel
Hulsen ‘juffrouw van de meester’
enuumd. Alle andere vrouwen sprak ie
bie de veurnaam an, zelfs a waren ze a
grootmoe. Ma ok: Betsie van de köster.
Geartje van de klearmaker (nij); een
vrouw van standing was altijd
mevrouw, de anderen hadden geen aan-
spreektitel (stp); alleen de vrouwen van
dominee en dokter werden aangespro-
ken met mevrouw (vrz); een arbeiders-
vrouw was vrouw, een onderwijzers-
vrouw en een middenstandsvrouw was
juffrouw, de ‘deftigheid’ mevrouw (vrh);
er waren slechts enkelen die met
mevrouw aangesproken werden bv. de
vrouw van de burgemeester, van de
dokter, veearts, dominee, notaris.
Juffrouw was een stapje lager, bv. de
vrouw van een grote boer, of de vrouw
van de bovenmeester. Het meest
gebruikt werd vrouw: vrouw Schurink,
enz. (wij).

Hej ’t elèzen in de kraante

’n Donderdag van Koudekark? 

Van de bond van plat’laandsvrouwen

Is noew al’s “mevrouw”, det ’s ’t wark! 

’n Mooien niejen stroatweg kreeg’n ze,

En trottoirs en zoo wat meer.

En noew veult ze zich zoo deftig! 

Wödt de maanleu noew “meneer”?

Joa, zoo geet ’t hoaste oaveral noew.

Het “mevrouwt” der mar op an!

’k Dèènke mangs wel: aj “mevrouw” heet

wat hej door veur nut noew van?

Sloap iej better, aj “mevrouw” heet?

Duiten breg ’t oew toch neet mee?

Misschien kriej dan van oew zölf wel

Min of meer een hoog idee!

Hier biej oons in ’t darpien hej ook

Völ’ “mevrouws” al rechtevoort.

In de tied, det ik nog jonk wa,

Haw der veer’ mar van det soort

Doomiej, dokter, börgemeister

en notaris, det was ’t al.

Woer de vrouw’ “mevrouw” van heten...

En noew hew der zon getal!

En dan haw ook nog “de juffer”,

Door haw de mar éne van,

’t Was de deftigheid van ’t darpien,

Door hef Heldern niks meer van...

“Juffrouws” haw toew ook neet völle,

Meistersjuffrouw en nog ’n pae,

En de grote hoop was vinnig

Dieke en Dina veur mekae.

Siena van de ölliemölle,

Toniejs Jannoa, Run’booms Na.

Kupers Dieka en Podt Jänsien,

Beunen Diene, Huurmans Na.

En Tromps Riek en Hookers Mina,

Rattinks Lina, Stokkers Riek,

Boden Hanna en Smids Ööltien,

Allemoale zoo geliek...

En hew hier in oonz’ darp dan

Völ “mevrouw” al rechtevoort,

Tot mien groot geneugen hew der

Ook nog völ’ van ’t leste soort!

(Johanna van Buren, januari 1948 (hel))

Er was verschil tussen ongetrouwde vrou-
wen en getrouwde vrouwen in wat ze
mochten:

Ongetrouwde vrouwen mochten vrij
een dienstbetrekking aangaan, getrouw-
de vrouwen hadden (officieel) de toe-
stemming nodig van hun echtgenoot
(dev); ongetrouwde inwonende vrouwen
moesten wel meewerken, maar hadden
geen zeggenschap (hel); je hoorde altijd
bij de jongelui als je niet getrouwd was,
op visite en bruiloften hoorde je niet bij
de getrouwde mensen (hol).
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Vroeger kon je zien of een vrouw getrouwd
was of niet:

Getrouwde vrouwen droegen een beu-
geltasse, ongetrouwde vrouwen niet
(stp); knipmutsen met hun versiering,
ongetrouwd korte mutsenbellen,
getrouwd lange bellen (die); heel vroe-
ger aan de dracht (bv. aan de knipmuts)
(glb); in vroeger tijden aan de kleder-
dracht (ols); zondags aan de kleren die
ze droeg (stp).

Nu is er de trouwring….

Maar vroeger (tot de oorlog) hadden
veel echtparen ook geen trouwring (nls).

VRIJGEZEL 

vriegezel, vri-jgezel (ook gebruikt als
bijvoeglijk naamwoord: vriegezellen kerel
etc.): algemeen.
ongehuwde kearel, ongehuwde kaerel:
dka
ongetrouwde ke(a)rel, ongetrouwde
k(a)erel: die, dlt, nls, oot, rij, ros
ongetrouwden: dhm, hol, mar
alleenstoande kearel, alleenstaonde
kaerel: nij; allienstoande kerel, allien-
staonde kerel: bab
alleenstaande man: stw
alleenlopende kerel: sjk; allienlopende
kerel: bab
löslopende bolle: has
jongkerel: olm, whr; junge kerel: los
eumpie: grb, omm; eumtie: vrz;
eumpke: wrd; eumke: vas
spej-eumke: vas
oom: vas
stalstreier: die

Vroeger: allienlopende kerel, later:

allienstoande kerel, nu: vrijgezel (bab);
stalstreijer, met name op boerderijen
waar een ongetrouwde broer van de
man of vrouw des huizes inwoont (die);
vrijgezel (een gelukkige man! geintje!)
(nht); oalen vriegezel as e oalder was
(nij); hie is nog eagen baas (nij); hie
woont nog thuus (nij); spej-eumke: op
leeftijd (vas); door is nog ’n eumtie in
huus (vrz); hi-j is een jongkerel, een
oudere man is vrijgezel (whr).

Ongetrouwde mannen waren “brulfte-
neugers” (die); met de noaberplichten
gingen de getrouwden vuur (mar).

HOMOSEKSUELE MAN

homo: alm, alm, bat, blz, dev, dhm, die,
dlt, ens, goo, grb, hdb, hei, kui, mar, nht,
nij, olm, ols, rij, tub, vas, vrh, wan, win,
wrd; omo: zwo
van de verkeerde ka(a)nt(e): alm, blz,
dhm, die, ens, gie, glb, has, hel, hdb, nij,
nls, rij, sjk, vrz, wan
van de aandere kaante: mar
van ’t äntien: zwo
flikker: alm, bab, blz, bor, dhm, gie, grb,
has, hel, hks, hol, kam, nls, ols, omm,
raa, stw, vol, whr, wij
nicht: blz, grb, hks, hdb, wan, wrd; 
nichte: zwo
mietie(n): kam, nht; mietje: nls, omm,
vol
poot: ens
Jan-mägies: gmd
poepstaamper: nij

D’r zit gien vrouwenvleis an (gmd); van
de klets-klets (gie, hol), iemand den oet
’n aard is slagen (los); hee hef ’n blik
veur de konte (wij).
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LESBISCHE VROUW 

lesbische(n) (vrouw): alm, blz, dlt, ens,
nht, ols, raa, tub, vas, wan, whr
lesbienne: dev, gie, goo, hdb, mar, vrh,
vrz, wan
lesbie: rij
lesbo: die
lessebes: olm
pot: bat, blz, gie, grb, has, hdb, hks, hol,
kam, kui, nls, omm, wan, wij, win, wrd,
zwo
vingerplaant: bor
bösselrieder: nij
manwuuf: gmd
homovrouwe: nij
van de verkeerde kaant(e): dhm, glb,
hel, nls, vrh
van de aandere kaante: mar

Doar zit geen manleuvleis an (alm); den
hoolt van zien eigen soort (grb).

OVERSPEL 

vreemdgaan: dev, die; vreemdgoan,
vreemdgaon: kam, raa, sjk; vremdgoan,
vremdgaon: bat, nht, stw, vol, wij, win;
vrömdgoan, vrömdgaon: alm, hdb, hks,
los, oot, tub, vrh
onder ’n droad deurvretten: bor; onder
’t droad vreaten: ols; onder ’t droad hen
vretten: nij; oonder ’n droad hen vret-
ten/weiden: mar; onner ’n drood hen
vretten: vas
onder ’n vree deur vretten: hdb
dreehookverhöalding, dreehookverhäol-
ding: ens; dreehoeksverholdige: gie;
drie-oeksverolding: zwo
buten de pot pissen: hdb, omm
noast de pot pissen: nht
’n scheve schaats riejen: nht; de schieve
schaatse rieden: omm

van twee wallegies eten: bab
overspel: dev, hel, kui; oaverspel: hol,
stp
in zunde leven: hdb
hoerderiej: alm

Ze nemt ’n oaverstapje (goo); ’t kraakt
wat (nls); zee hoalt d’r beaide nen aan-
dern op noa (wrd).

CONCUBANT, CONCUBINE

stille(n) vrijer/vri-jer: alm, hdb
vri-jer: grb, oot
minnaar: alm, bat, dev, hdb, kam, nht,
omm, vrh, wij, win
vriend: amt
bijsloap, bijslaop: bab
biesloaper, bieslaoper: goo, hks
biejslöapie, biejsläopie: hel; bi-jslöpien:
zwo
speciaal vriendjen: dev
tweede liefde: gie
vrömdganger: mar
zwartneuker: mar
vlamme: hdb
scharrel: hdb
moat in het kwoad, maot in het kwaod:
wrd

Proaten we niet over (blz).

De bovenstaande woorden kunnen, al dan
niet in vervrouwelijkte vorm (bijv. minna-
res), ook gebruikt worden voor vrouwen.
Daarnaast is opgegeven:

bijwief: bab, grb
bievrouwe: bat
bi-jzit: grb
liefie: hdb
maitresse: tub, vas
matras: zwo
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• Teken van rouw: zwat drufie op de pette (nij).
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OVERLEDEN, DOOD

(e)störven: alm, amz, daf, dhm, dlt, ens,
grb, hdb, hei, hel, hol, nht, nij, nls, omm,
oot, raa, rij, sjk, stp, vol, wan, wij, wrd,
zwo; estjörven: vrz; störwen: eml; stöar-
wen, stäorwen: uls; stöörven: amt;
(e)storven: ame, amh, bat, hks; (e)stur-
ven: blz, kui, olm, stw; storben: noh,
wtm; storwen: noh; (e)steurven: dka, zen
dood((e)goan), dood((e)gaon): alm, amw,
bab, blz, dev, dhm, ens, gie, grb, kam,
mar, nls, ols, vas, wij; doad((e)goan),
daod((e)gaon): dka, dlt, tub oawerleden,
aowerleden: amz, del; oawerledden,
aowerledden: dlt; oaverleden(e), aover-
leden(e): del, mar; overleden: blz, gie,
hdb, omm, vol, wan; o(a)verleaden,
(a)overlaeden: dhm, has; oaverlieden,
aoverlieden: stp
uut de tied: daf, dev, gie, gmd, has, nij,
nls, omm, vrz; oet de tied: amd, del,
dhm, grb, hks, rij, ros, ssv, uls, wrd, zen;
ut Tied: eml
utn Lewen goan: wtm
oetlievig: zen
(h)en-(e)goan(e), (h)en-(e)gaon(e): alm,
ama, ame, hel, zwo
er oetdrunken hebben: alm
in de eeuwigheid: has

in-esloapen, in-eslaopen: daf
er niet meer wezen: daf, hdb
niet meer leaven, niet meer laeven: daf
ophemmeld: vas
op-estapt: wij
weg: stp, wan

Hem jokt de koezen niet mer (bab); hee
hef de klompen achter oet egooid, hef
de biene oet estökken (grb).

LIJK

liek: algemeen
dooie(n): blz, daf, dev, dhm, hel, hks,
kam, nij; doo: rij; Doten: wtm
gestörvene: hel
stoffelijk oaverskot, stoffelijk aoverskot:
has
Licham: wtm

Nen dooien: ruwe uitdrukking (hel).

AFLEGGEN

ofleggen, afleggen: algemeen.
verhennekleden: dev, ens, mar, hel, zen;
verhenkleden: alm, nij; veurhennekle-

Rondom het 
overlijden
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den: bat, wrd; vuurhennekleden: hol;
veurhenkleden: bor, dhm, nij; vuurhen-
kleden: amt, rij; henkleden: glb
verkleden: alm, nls, olm; verklieden: stp
kisteleggen: eml, grb, hdb
kis(t)en: nij, nls
in ’t vat leggen: grb
insargen: noh
kloarmäken, klaormäken: daf
torechtemaken: uls

Hiervoor waren bepaalde vrouwen die
dit deden (blz); vroeger: veur henne-
kleaden (bat).

OPGEBAARD 

Hij is……

op((g)e)baard, -board, -baord: algemeen.
of-eleg: amz
(e)kist: alm, amw, amz, bat, hel
op-ekist: hdb
in ’t vat elegd: vrz

Hij……

steet boaven eard, steet baoven aerd:
stp, ssv; stiet boven eerde: lut
steet in ’t opkeamerke, steet in ’t op-
kaemerke: rij
lig in de kist(e): glb, hel, hol, raa, tub,
uls, vas, vrz

Ie kunt eur/um zeen (zen).

Vroeger kreeg een ongehuwde dode
vrouw wel eens een krans van papieren
bloemen om het hoofd, gemaakt door
de buurvrouwen (ens); krans van bloe-
men um het heufd, veural bie kinders,
palmtakke in de haand, en bie de RK

natuurlijk de rozenkraans in de haand
(daf); jonge kinderen tot 12 jaar
“bekransen”, d.w.z. roosjes erbij maken
(zen); op de dag van de begrafenis werd
het liek op de deel onder het slop gezet
(het gat waardoor hooi op zolder werd
gegooid) (hol); vröger kregen de dooien
een liekkleed an (dit was een lang wit
kleed) (kam); vroeger naaide men een
hemd, meestal in een stuk en dat kreeg
de overledene aan (dka); oorspronkelijk
in doodskleed, later in pyjama en nu in
kostuum (hks).

DOODSKIST

doodkist(e): amz, blz, ens, kam, kui,
mar, nij, raa, vol, vrz, whr; doodskist(e):
amd, ame, amh, amt, del, dev, gmd, hel,
hks, nht, sjk, wij, zwo; doadskist, daods-
kist: dlt, oot, ros
liekkist(e): alm, ame, amw, amz, bab,
bor, daf, dev, dka, gmd, grb, has, hdb,
hei, hol, kam, mar, nij, nls, ssv, stw, tub,
vas, wan, whr, wrd, zen
kist(e): alm, ama, bat, daf, dhm, dka,
eml, ens, gie, glb, gmd, grb, has, hdb,
hel, nls, olm, ols, omm, rij, stp, uls, vas,
wan, wrd
Sarg: noh, wtm; Sark: noh
vat: ens

Tussen de zes plankies (nht).

DEKSEL VAN DE DOODSKIST

deksel: algemeen.
sluutdeksel: kam
ofdeksel: has
(Sarg)dekkel: noh, uls, wtm
dek: ssv
lid: bor, daf, eml, nls, olm, stp, uls
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AANZEGGEN (BIJ OVERLIJDEN)

anzeggen: algemeen; anseggen: blz,
stw; onzäggen: vrz
doden anzeggen: dlt
dood anzeggen: amw, hks, mar, vas;
doad anzeggen, daod anzeggen: ssv
leed anzeggen: olm
Dotenseggen: wtm
dood beke(a)nd maken, dood bek(a)end
maken: amz, hol
groaven anzeggen, graoven anzeggen:
ols; groow anzeggen: dlt
grove neugen; ame, wrd, zen; growe
neugen: wrd; groow neugen: bor
op de groeve neugen: bab; groeve neu-
gen: hdb
groeven boaden, groeven baoden: hei,
raa; groven boaden, groven baoden: hel
groaven brengen, graoven brengen: oot

De buren worden an-ezegd. Deze
nemen de organisatie van de begrafenis
op zich. De familie wordt vezöcht (stp).

AANSPREKER 

anspreker: blz, gmd, kam, stw, vol;
ansprekker: hel, nij; anspreaker,
anspraeker: daf, dev, has, zwo; onspräk-
ker: vrz
anzegger: alm, amt, bab, bat, daf, del,
dhm, dka, dlt, gie, glb, grb, hdb, hei, hol,
nls, noh, olm, omm, raa, rij, ssv, tub, uls,
wan, whr, wij, zen, zwo; ansegger: blz;
anzeager, anzaeger: has; anzeger: sjk,
vol
doodanzegger: ama, amd, amw, amz,
hks, mar, vas
Dotensegger: wtm
leedanzegger: kui
growenneuger: bor, dlt; grovenneuger:
ens, wrd; groevenneuger: bab, hel

groavenboader, graovenbaoder: ols; 
groavenbode, graovenbode: oot; 
growenbode: zen; grovenboader,
grovenbaoder: hel; groevenboader,
groevenbaoder: hei, raa; groevenbode:
nls; groavenboa, graovenbao: nht
bode: daf

Vroeger gebeurde dat aanzeggen door de
naaste buren. Bij het aanzeggen heetten die: 

noodnoabers, noodnaobers: ame, mar

De buren moesten ook aanzeggen bij de
familie van de overledene, die elders
woonachtig waren. Dat waren soms
flinke afstanden die per fiets moesten
worden afgelegd. Dit werd als ’t ware
aanbesteed. Degene die ’t laagste bod
deed, kreeg de opdracht. De kosten wer-
den door de buren gezamenlijk betaald
(hei); de “neugste noabers” gingen vrij
snel na ’t sterven de boerschop rond
met de mededeling van sterven; ook
werd gezegd dat er om 1 uur ’s middags
bidden was ten huize van de overledene
of in de kerk, afhankelijk van de
beschikbare ruimte. Ook gingen de noa-
bers de volgende dag op pad (per fiets
in die tijd) voor ’t “groevn boeren”. Met
’n adressenlijst van familie en beken-
den bij zich werden mensen op de
begrafenis uitgenodigd. Na de begrafe-
nis komen koffie drinken werd apart
gezegd. “Ie leu wödt ok op de koffie oet-
neugd” betekende zoveel als een uitno-
diging voor de koffie. De eerste noaber
moest er ook voor zorgen dat de koster
“bod” (bericht) kreeg. Hij moest ’t
“luden” bestellen en de vrouw van de
koster ging in de kerk voorbidden
(meestal twee rozenkransen). De noaber
moest ook naar ’t gemeentehuis. Werd

97

Rondom het overlijden

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 97



’t bidden thuis gedaan, dan was dat de
taak van de vrouw van de eerste noa-
ber. Wanneer iemand op bezoek kwam
in ’t sterfhuis, dan knielde hij direct,
bad even en begon dan te praten (vas);
wanneer iemand was overleden dan
was ook hier de burenplicht. De buren
waren de anzeggers. Dat waren de
naaste buren aan weerskanten van de
woning van de overledene. Zes buren,
zowel vrouwen als mannen verzorgden
de hele begrafenis (gie); vroeger kwam
het ook voor dat de familie van de over-
ledene iemand als anzegger inhuurde,
uiteraard tegen betaling (wij); vroeger
ging “de anspreker” heel Genemuiden
rond om een overlijden aan te zeggen.
Dat deed de familie niet zelf (gmd).

Gab es in einer Familie einen Sterbefall,
so wurde in dieser Situation zuerst der
nächste Nachbar benachrichtigt. Dieser
erledigte mit Unterstützung anderer
Nachbarn alle Formalitäten und anfel-
lenden Arbeiten. Dazu gehörte nicht
nur der Gang zum Pastor und zum
Standesamt oder das Bestellen des
Verläutens beim Küster, sondern es er-
forderte die totale Betreuung der
Familie des Verstorbenen. Denn diese
war beinahe zum Nichtstun verurteilt.
Die Aufgaben bestanden darin, den
nächsten Verwandten den Tod anzuzei-
gen (anseggen), den Toten zu verklei-
den, den Sarg beim Zimmermann
bestellen und die Leiche aufzubahren.
Es mussten nahe und ferne Verwandte,
Freunde und Bekannte zur Beerdigung
eingeladen werden. Dies geschah nicht
wie heute mittels eines Totenbriefes,
sondern die Einladung erfolgte persön-
lich durch einen Nachbarn. Zuerst das
Ansagen (anseggen) und Einladen zur
Einsargung für den nächsten

Nachmittag. Die Leeschup, eine erweite-
re Nachbarschaft, die nur im Sterbefall
zum Einzatz kam, wurde gerufen um
“Breefkes” (Uelsen) oder “Breefies”
(Veldhausen) zu holen. Dies waren
Zettel mit den Namen und Adressen
derer, die zur Beerdigung eingeladen
werden sollten. Diese Adressenlisten
kamen in einen Hut, und die Nachbarn
mussten einen herausnehmen. Am fol-
genden Tag ging der Nachbar als
“Doadenverboader” (Totenbote) los, um
zur Beerdigung einzuladen (boon). Bei
grossen Familien nahm das Einladen oft
einen ganzen Tag in Anspruch, beson-
ders dann, wenn Verwandte in weiten-
fernte Ortschaften wohnten. Schlicht
und einfach überbrachte der Totenbote
(Doadenverboader) seine Botschaft: “Ij
wodd’ versochd morgen üm een üür up
de Begraffnis van….” Überall wurde er
aufgefordert am Tisch Platz zu nehmen
um etwas zu essen (uls).

Anekdote: De anzegger gung van huus
tot huus en kwaamp ok bi-j een café
langs en bleef doar iets te lange zitten.
Bi-j het volgende huus zee hi-j: “Ik
magge starven a’k wete wie d’r nou
weer dood is.” (hdb)

ROUWKAART

rouwkaart(e): ame, amh, bab, bat, dev,
dhm, dka, dlt, ens, has, hdb, kam, nht,
nij, nls, omm, raa, ros, sjk, vol, vrz, wij;
rouwkoart(e), rouwkaort(e): blz, gmd,
kui, olm, stp, stw, wan; rouwkäärte: daf,
ols, zwo
rouwbreef: alm, ama, amt, amz, del,
dhm, dka, dlt, grb, hdb, hel, hol, ols, oot,
rij, ssv, stw, wij, wrd; rouwbrief: blz, daf,
has, kam, nij, omm, sjk, vol
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doodbreef: amd, ame, bor; doodsbreef:
alm, amw, del, gie, hks, hol, zen; dood-
brief: kui; doodsbrief: blz, olm, rij, wan,
whr
Doadenbreef, Daodenbreef: noh, uls;
dodenbreef: ens; Dotenbreef: wtm
grovenkaarte: amt, amz, mar; growen-
kaart: glb, tub; groevenkaart: vas
gro(a)venbreef, gr(a)ovenbreef: ama, amz
kaarte: rij; koarte, kaorte: gmd
couvatte: hel
in ’n keföt: hel

Soms is er een vaste spreuk of een formule
waarmee het overlijden bekend wordt
gemaakt.

De familie van… löt bekend maken det
eden-nacht, -middeg, -mönn, -oamd
oaverleaden is, de man, vader, grootva-
der, oavergrootvader, zönne en skoonva-
der (of in de vrouwelijk vorm), op de
leaftied van 80 joar (has); de plaatselijke
aanzegger had wel altijd dezelfde tekst
(grb); aber den Text oder die Formel
habe ich nicht in Erinnerung (uls); ik
wol hierbie bekend maken an oeleu dat
… is overleden (amh); ik neuge oe veur
de groeve (hei); meestal werd de rouw-
brief voorgelezen (stw); ie kreengen een
briefie met en det mos ie opleazen,
zoiets as: de femilie van Jan D. löt oe
hierbie weten, det Jan D. op 15 meart
uut de tied is eraakt. De groeve is op
zoaterdag 19 meart en ieluu wöd
eneugd doarbie te weazen. De kark-
diens begint um 10.00 uur (nij); geen
vaste spreuk. Bij de eerste buur werd
wel gezegd dat hij de eerste was. Deze
buur kon dan nog wel even wachten om
iets te ondernemen (stp).

Andere manieren waarop het overlijden
bekend wordt gemaakt:

Vanaf de preekstoel deur de domeneer.
An-eplakt in ’t mededelingkassien an ’t
staduus. Dit werd deur de anspreakers
e-doan (has); door middel van de krante
(kui); advertentie in de krant. Aflezen in
de kerk (rij); advertentie in de krant;
afzeggen in de karke (hdb); via adver-
tentie in dag- of weekblad. Er worden
klokken geluid op een bepaald tijdstip
(is afhankelijk of men binnen of buiten
de bebouwde kom woont) (dhm); verlu-
den deur de klokken.
Oaverliedensadvertentie (hel); via de
krante en de kerkbode en in de kärke
(zwo); ofkondigen op ’n preakstoel in de
karke. In de kraante. Karkblad.
Rondgaank deur ’t dorp (vrogger in
Heldern). De luu vetelt ’t meka. He-j ’t a
eheurd? …. is ok uut de tied (nij).

Maatregelen die in huis genomen werden
als iemand overleden was:

Vrogger werd de spiegel wel um-edreid.
Ele lakens veur de eigen femilie, alleven
veur femilie varder weg (nichten en
neven, ooms en tantes). Nou worden
soms de planten nog weg-ezet.
Gedienen dichte (has); sluiten van de
gordijnen of een witte doek voor het
raam. Eerste graad - helemaal dicht,
tweede graad - halfdicht, derde graad -
kwart dicht (vol); bloemen voor de
ramen weg, gordijnen dicht (alm); bloe-
men voor de ramen weg, gordijnen slui-
ten, veensters (luiken) sluiten. In
Rouveen werd een veenster aan de kant
van het kerkhof eraf gehaald. Het veen-
ster werd met de mooie kant naar het
huis gezet (stp); de veinsters sluten. De
luiken werden gesloten bij de overlede-
ne. De buren sloten een venster of ze
haakten een venster af en zetten deze
naast het raam. Wanneer een van de
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vensters werd gesloten bij de buren dan
was het de linker of de rechter, het lag
er maar aan aan welke zijde de overle-
dene woonde (gie); luiken, vensters half
dicht. Ruimte waar overledene lag hele-
maal dicht, bonte kleedjes weg, spiegel
omdraaien. Buren maakten huis schoon
en namen taken over. Muren werden
gewit. De barbier kwam scheren. De
franjes onderaan de glasgedienen,
meestal geel, werden vervangen door
witte (hol); wit laken veur de ramen,
gordijnen dicht, luiken bijna gesloten,
klokken stil ezet, vroeger ca. 1935 ook
een zwarte doek over de spiegel, zwart
strik an de laampe (hdb); bij een overlij-
den werd alles om en in het huis netjes
gemaakt. Binnen werd alles schoonge-
maakt en soms werd er zelfs gewit.
Buiten werd alles netjes gemaakt, alles
werd aangeharkt en de straat (stoep)
geveegd. Dat werk deden de buren. Bij
boerenmensen werd er ook aan huis
gebeden, waar het lijk opgebaard stond
(2 of 3 avonden). De plaatselijke timmer-
man of aannemer maakte de kist, legde
het lijk erin samen met de naaste buren.
De timmerman bad voordat hij het dek-
sel erop schroefde de rozenkrans met
alle aanwezigen en het laatste tientje
van de rozenkrans werd opgedragen aan
de eerstvolgende overledene wie dat ook
mocht zijn. De buren verzorgden de kof-
fie en smeerden broodjes (als de koffie-
tafel aan huis was). Het lijk werd door
de buren de achterdeur uitgedragen.
Met een kaasbrik (carpion) werd het lijk
naar de kerk gebracht. In 1955 kwam in
Nieuw-Heeten een lijkwagenvereniging.
Deze vereniging schafte een lijkwagen
aan. Je moest lid zijn om er gebruik van
te kunnen maken. Kosten f 2,50 (nht);
dreks rouwkleare an. Veansters en loe-
ken gung dichte. Wie mochen nie mear

spöllen (nie binnen en nie buten).
Druventrössie deun ze an de pette.
Zwarten baand um ’n arm. Wierook
braanen in ’n apperaatie de-j in ’t stop-
kontakt stoppen. Zwarten strik in ’t
hoar. Zwat ruutvormige lappie op de
mouwe. Rouwzadoek gebruuken. Bie de
nööste buren deunen ze lakens veur de
veansters (nij); waar het lijk lag opge-
baard waren de beide vensters gesloten
tot na de begrafenis. Voor de andere
ramen sloot men een venster. Was er
een vrouw overleden het linker venster,
was er een man overleden het rechter
venster. Dit gebeurde ook bij de familie-
leden van de overledene (raa); witte
lakens voor de ramen aan de straatzijde
of overgordijnen sluiten. In een winkel-
straat werden de gordijnen voor de eta-
lages neergelaten wanneer de rouwstoet
passeerde. Dat deed men alleen bij de
begrafenis van een collega winkelier of
een familielid daarvan uit dezelfde
straat (stw).

BEGRAFENIS

groow(e): alm, amz, bor, dka, dlt, ens,
glb, rij, ros, ssv, wrd; grove: amt, del,
dka, hel, hks, hol, mar, wrd, zen; groof:
tub; groev(e): bab, dhm, grb, hdb, nij, nls,
omm, stp, vas, wan; groave, graove: bat;
grouve: vrz
begraffenis(se): alm, bat, del, dev, dhm,
has, hel, kui, nij, oot, raa, sjk, stw, vol,
zwo; begrafenis(se): dka, dlt, gie, gmd,
has. kam, nht, olm, wan, whr; begrafnis:
tub, uls; Begräfnis: noh; begräfenis(se):
daf, hei, ols, wij; begroafenis, begraofe-
nis: blz
Beerdigung: wtm

De bovenstaande woorden worden, alleen of
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in combinatie met –stoet, ook gebruikt om
de rouwstoet aan te duiden.Verder nog:

grovengangers: del
grovenvolk: amt; groevevolk: stp
groeve: hdb
Trauergäste: uls

Soms is er een speciale benaming voor dege-
ne die voorop loopt: 

veurloper: bab, daf, nls, olm, wan, whr
veurganger: dlt
ansprekker: alm, ame, dhm, ens, glb,
grb, hei, hel, mar, nij, raa; anspreker:
blz, gmd, kam, sjk, stw; anspreaker,
anspraeker: wij, zwo
anzegger: ols
leedanzegger: kui
doodsbidder: zen
uitvaartleider: bor, dlt, mar

Vroeger ansprekker, nu uitvaartleider
(mar); geen voorloper. Later met de uit-
vaartwagen wel door de begrafenisleider
(hks); geen speciaal woord voor degene
die voorop loopt. Wanneer de man was
overleden loopt het naaste familielid
samen met de dominee voorop. De
weduwe zat in het vlot [groot soort pun-
ter] waar de kist met de overledene in
stond. Vroeger ging de begrafenisstoet
over water en de vrouwen zaten in het
vlot rond de kist. De mannen liepen.
Wanneer de vrouw is overleden loopt de
echtgenoot met de dominee voorop (gie).

Vroeger werd ook een vaste route gelopen:

In het dörp het karkepad, altied langs
de grote hervormde karke in het dörp.
In het butengebied het karkofpad (has);
heel vroger de dodenweg (amh); vroeger
wel (liekenweg), nu niet meer (ame);

vaste route, dooienweg (alm); in
Oatmössche nog aait dezölde route
(oot); altijd langs de kerk of vanuit de
kerk een speciale route, de karkroute
(vol); soms ne liekweg (ens); nöös ’t oale
karkhof in Heldern lig ’n zaandpad, ’t
Harberssteegie. Doar mossen ze vrogger
aait deur as noar ’t karkhof gungen
(nij); als de stoet langs het huis van de
overledene kwam, werd er een moment
stil gestaan (sjk); kortste route naar
kerkhof. Geen vaste route (doodsströat-
je) (rij); vaste hoofdstraat-routes, voor-
geschreven door de gemeente. Je mocht
dus niet zomaar “binnendoor” in een
stadswijk (dev); het ‘kerkpad”. Er werd
gekozen voor de officiële weg, en men
moest de grote Hervormde kerk (met de
toren en de klok) passeren (gmd); vroe-
ger zeker, de dodenweg (wij); de doweg,
de dodiek (hdb); de weg die de dode bij
leven nam van huis naar het werk. “Hee
gung zien lesten gank” (alm); de regel-
geving uit de Wet op de Lijkbezorging
diende in acht genomen te worden: ver-
voer van het lijk langs de openbare weg
en midden op de dag. Er is bij Steenwijk
een buurtschap Onna, van waaruit men
langs de openbare weg alleen langs een
grote omweg de begraafplaats kan
bereiken. Allen die de lijkwagen volgen,
moesten lopen. Er was wel een zand-
weg, die aanzienlijk korter was en vaak
modderig. Op verzoek van de bewoners
van Onna is die zandweg door de
gemeente provisorisch verhard en tot
openbare weg verklaard in de zin van
de Wet op de Lijkbezorging. Die weg is
toen genoemd: Onneger Doodweg en
bestaat tot heden nog met de verneder-
landste naam: Onnase Doodweg (stw).
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VERLUIDEN

Luiden van de (kerk)klokken bij bekendma-
king van overlijden of tijdens de begrafenis.

verluden: bab, bor, dka, ens, goe, hdb, hel,
hks, nls, sjk, ssv, stp, stw, wan, wtm, zen
luden: ame, bat, daf, dka, hol, kui, mar,
raa, rij, sjk, stp, vas, vrz; ludden: gmd;
leuden: amd
uutluden: daf, has, hdb, hel, kam, nij,
omm; oetluden: amt, glb
karkklokken oetluden: amz
overluden: ama, ols
klokken luden: dhm, wrd; klokke luden:
whr; klokke ludden: vol
doodsklokken luden: amz, del, dev, hei,
nij, oot, wij
doadenluden, daodenluden: noh
verhenluden: alm
luden veur de groeve: grb
begeleidensluiden: olm
kleppen: uls

Het luden, na het overlijden verluden, bij
de begrafenis oetluden (mar)/uutluden
(hdb); verluden bij overlijden, luden bij
begrafenis (stp); het gelui is anders dan
het luden voor een kerkdienst o.i.d
(gmd); iemand herinnert zich nog dat het
vóór de Eerste Wereldoorlog wel voor-
kwam dat aan (jonge) mannen gevraagd
werd om te “kleppen”. Ze klommen dan
naar de luidklok in de toren en lieten de
klepel tegen de klok vallen (stw).

Wanneer wordt er geluid?

Bij overlijden om 12 uur in Ommen, om
13 uur buiten Ommen. Bij de begrafenis:
bij het uitgaan van de kerk tot halver-
wege het kerkhof. Heel vroeger: vanuit
Ommen: van huis tot de groeve, vanuit
de buurtschap: vanaf binnenkomst in

de stad zelf tot de groeve (omm); voor
Delden: R.K. 12.30 uur. Voor protestan-
ten om 13.00 uur. Voor de Es om 9.00
uur. Voor Azelo 10.00 uur. Overige
buurtschappen 11.00 uur (del); vrogger
deun ze det dreks, zogauw a-j ze op de
pastorie bod hadden edoan.
Teengswoarig doet ze det as ze de kiste
uut de karke draagt. Ze luudt tot ze op
het karkhof bint (nij); van huis naar de
kerk, van kerk naar begraafplaats (bor);
rechtevoort um 11 uur precies direct
nao het stearven. Bie ’t ankommen van
’t liek. Bie ’t oetdreagen van ’t liek (zen);
om half 11 ’s morgens na de melding op
het gemeentehuis (vas); wanneer
iemand was overleden, ’s morgens om
10.30 uur. Bij aankomst in de kerk, bij
de begrafenis en bij het gaan naar ’t
kerkhof (dlt); als de kist de kerk uit was,
tot de hele stoet weg was (sjk); ± 15
minuten voor de mis en bij de uitvaart
naar kerkhof (tub); biej R.K. op ’n morn
van oaverlieden of ’n volgenden dag um
10 uur. R.K. en Protestanten: op de
begraffenis tiedens ’t oetdreagen (wrd);
as de stoet van de kärke naor ’t graf
gong en bi-j ’t begin van de kärkdienst
(zwo); wordt gedaan op de dag van
overlijden (hel); na de aangifte op het
gemeentehuis om 10.00 uur binnen de
bebouwde kom, om 11.00 uur buiten de
bebouwde kom (dhm); na aangifte op
het gemeentehuis op een vaste tijd:
N.H. 10.00 uur. R.K. 11.00 uur (hks); als
de stoet vertrekt vanaf de Hervormde
kerk, of die kerk (waar de toren met de
klok is) passeert op weg naar het kerk-
hof (gmd); de dag na het overlijden om
11 uur en als de stoet naar het kerkhof
ging (gaat) (vrz); van huus, kerk of
gebouw naor het kerkhof en terug (kui);
dat erste Moal annern Monnen üm 9
Uhr, dat twerre Moal bi dat Begräfnis
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(1/4 Std.) (noh); as de plechtigheid in de
kerke of elopen was en men noar het
kerkhof liep (kam); bij binnenkomst van
de kerk werden de klokken geluid en na
afloop van de dienst, wanneer de stoet
naar het kerkhof vertrok. Dat is tegen-
woordig nog zo, zowel bij de RK kerk als
bij de Hervormde kerk (wij); tijdens het
uutdregen uit de kerk of de aankomst
bij het kerkhof. Wanneer iemand was
overleden werd de klok op het kerkhof
geluid. Dit werd voornamelijk door de
bewoners van Dwarsgracht (dorpje bij
Giethoorn, maar hoort wel bij
Giethoorn) gedaan en dan met name
door de buren aan weerskanten van de
woning van de overledene. Ook deze
traditie is niet meer. Tijdens het uitdra-
gen (Hervormde kerk, waar de graven
omheen liggen) of bij aankomst
begraafplaats wordt de klok geluid (gie);
as de overledene uut de karke edragen
en op weg noar ’t karkhof giet (hdb).

De oud-organist der Nederlands-
Hervormde Gemeente, Frits van Buren,
een neef van Johanna, beschreef dit
belangwekkende gebeuren, dat eertijds
in Hellendoorn plaatsvond, op deze
wijze: “Er werd geluid op dezelfde dag
dat de aangifte van het sterfgeval ten
gemeentehuize werd ingeschreven, dus
direkt na de middagklok om 12.00 uur
(door de boeren genoemd de eetklok).
Dit werd aangekondigd als volgt: Een
meisje tot 12 jaar: met de hand aan de
klepel 2 x 2 slagen. Tussen de 2 x 2 sla-
gen natuurlijk even pauze en na de kle-
pelslag idem. Daarna 15 minuten luiden
met 2 klokken (trekken aan de touwen).
Een jongen tot 12 jaar: eerst gelijk de
meisjes tot 12 jaar 2 x 2 slagen met de
klepel en dan niet met 2 maar met 3
klokken luiden (omstreeks een kwar-

tier). Iedereen die dit hoorde wist dus
dat er een kind, jongen of meisje bene-
den de 12 jaar was overleden. Boven de
12 jaar 3 x 2 slagen en daarna een kwar-
tier gewoon luiden met 2 klokken voor
vrouwen en 3 klokken voor mannen.
Tijdens de begrafenis werd gewoon
geluid voor vrouwelijke personen met 2
en voor mannelijke personen met 3
klokken. Dit begon als de begrafenis-
stoet op ongeveer 5 à 600 meter van de
begraafplaats verwijderd was. Deze
afstand kon men van boven uit de toren
waarnemen. Dit verluiden om ongeveer
10.00 of 11.00 uur voor de middag kwam
ook voor. Dit betrof dan een voorname
persoonlijkheid. Dit verluiden anders
dan om 12.00 uur kostte extra geld.”

Brief aan de Raad der gemeente
Hellendoorn.

Edelachtbare Heeren,

Met diep leedwezen heb ik in een

berichtje in het “Twentsch Volksblad”

gelezen, dat er plannen bestaan, het lui-

den der torenklokken bij begrafenissen te

laten vervallen. Pijnlijk zou mij en zeer

velen mijner dorpsgenooten het treffen,

wanneer we bij het begraven onze fami-

lieleden dat mooie, diepe stemmingsvolle

klokgelui zouden moeten missen.

Daarom kom ik U met bescheidenheid en

eerbied verzoeken, indien het eenigszins

mogelijk is, laat dan het misschien 

eeuwenoude gebruik in Hellendoorn

voortbestaan.

Met verschuldigden eerbied

Johanna F. van Buren

Hellendoorn, 1 maart 1921

(T. van Buren, hel)
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DRAGERS

dragers: bab, bat, daf, dev, dhm, has,
hel, kam, lut, nht, nij, nls, ols, omm, sjk,
vol, wan, whr, zwo; drägers: gmd, hei,
raa, vrz, wij; dreagers, draegers: alm,
ame, amh, amt, amz, bor, del, dhm, dka,
dlt, ens, glb, hks, hol, oot, mar, rij, ssv,
stp, stw, tub, uls, wrd, zen; dregers:
amd, amw, blz, gie, grb, hdb, kui, olm;
dreggers: noh, ros, vas
dragerskoor: has
Sargdreger: wtm
zwarte kreien: olm
kraaien: blz

Koor komt van corps (has).

Voor de mensen tezamen “grovengan-
gers” (del); vroeger: meestal de buren
(burenplicht), nu: begrafenisonderne-
ming (vol); vroeger bijna altijd de buren,
nu naar eigen keuze (nht); noabers, bij
jeugdige overledenen de jongeren uit
het noaberschap (dlt); vroeger mensen
die graag een centje verdienden. Wel
een vaste groep. Nu begrafenisvereni-
ging (olm); oproepkrachten (blz); vrog-
ger meestentieds de buren. Of leden
van een vereniging. Later luu van de
begrafenisondernemmer en teengens-
woordig vake naoste femilie (daf);
naaste buren, begrafenisvereniging,
tegenwoordig ook vaak de kinderen
(grb); de noabers. Personeel van de uit-
vaartvereniging. Tegenwoordig ook weer
vaak familieleden (ens); vroeger: de
buren, later: dragers van de begrafenis-
vereniging. Tegenwoordig ook vaak:
familie, broers, zusters, kinderen, vrien-
den e.d. (dhm).

In Asselt addn ze vrögger een verienige
genaamd “Het dragerskoor”. Het

Dragerskoor mos bi-j toerbeurte een
oaverleadene noar zien of eur leste
rustplekke brengen. Det dragerskoor
ieten voluut “Burgerbegrafenisdragers-
koor” te Hasselt en doar was ok een
reagelement veur op-esteld, met alles
d’r op en d’r an. D’r waren twie ansprea-
kers en twaalf dragers neudig bi-j een
uutvoart. De dragers waren mannen
tussen de zestiene en zeuventig joar.
D’r waren meer leden dan det t’r neudig
waren bi-j een uutvoart en doarumme
werd t’r bi-j toerbeurte edragen en as t’r
iene niet dragen kon of ziek was, dan
zörgden ze zellef veur een vervanger. De
meeste gezinnen in ’t dörp waren lid en
mossen f 0,25 cent per gezin contrebu-
tie betaelen in ’t joar. Mensen die gien
lid waren konnen netuurlijk ok wel
gebruuk maken van de anspreakers en
de dragers maar die mossen doar dan
veur betalen. Een oldste zönne volgden
vake zien vader op en een wedevrouwe
van iene van de dragers kreag toch vake
nog een gedeelte van de verdiensten
van een drager die veur eur oaverleaden
man droeg. ’t Dragersloon was f 1,00 en
een segare. Vri-jgezelle leden werden ok
deur vri-jgezelle leden edragen en
getrouwden deur getrouwden. De man-
nen werden of-elegd deur mannen en
de vrouwen deur vrouwen. De vrouwen
van de leden ielpen ok wel in uus met
de begrafenisse. En de buren waren d’r
ok arg bi-j betrökken. In de joaren vief-
tig is ’t dragerskoor of-eskaft umdet t’r
toen een begrafenisverienige wer op-
ericht. Die werd ok wel de starfbuus
enuumd. Later is disse plaatselijke ver-
ienige oaver egoan noar een leavensver-
zekeringsmaatskappi-je. (has)
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BEGRAAFPLAATS

koarkhof, kaorkhof: rij; kaarkhof: mar,
olm, stp, wrd; kaarkof: stw; kaaikhof:
vrz; karkhof: alm, amt, bat, dhm, grb,
hdb, hel, hks, hol, nij, nls, noh, ols,
omm, oot, uls, whr, wtm; karkof: bab,
blz, has, sjk, vol, wan; kärkhof: daf,
gmd, hei, raa, wij, zwo; kearkhof, kaerk-
hof: bor, del, dlt, ens, gie, glb, ros, ssv;
kerkhof: ame, dev, dka, kam, kui, nht,
noh, tub, vas, zen
begraafplaa(t)se: daf, del, dev, dhm, has,
hdb, kam, nht, omm; begraafpleatse,
begraafplaetse: olm
dodenakker: daf, omm; dooienakker: nij
achter de beukenheage, achter de beu-
kenhaege: nij

GRAF 

graf: algemeen; Graw: noh
groeve: grb, has, hei, nij, nls, omm, whr 
koel(e): nij, tub

Vrogger: groeve (has).

GRAFSTEEN

(graf)steen: alm, amt, bat, blz, bor, del,
dev, dka, dlt, ens, gie, glb, hks, hol, kam,
kui, mar, nht, nij, noh, ols, oot, raa, rij,
ros, ssv, stw, tub, uls, vas, whr, wij, wrd,
wtm, zen; (graf)stien: bab, daf, dhm,
gmd, grb, has, hdb, hei, hel, nls, olm,
omm, sjk, vol, wan, zwo; stein: vrz
zark(e): bab, hel, hks; (graf)zerk: dka, raa

Andere middelen om het graf aan te duiden:

poaltien, paoltien: stp
grafplaankie: nij

naamplaankie: nij

Op ’t karkhof in Doarle kö-j die nog
völle ziene. Vake bint ze uut tween wea-
reldoarlog. Op ’t kathelieke karkhof in
Nijverdal hadden ze tot in de joarn
zeumtig nog iezern kruuze stoan. Die
bint vot ekommen toen det stuk van 
’t karkhof eruumd is (nij); vroeger
waren er ook grafbordjes (sjk).

DOODGRAVER 

doodgrewwer: ros; doodgrevver: vas;
doodgrewer: alm, amz; doodgrever: gie,
grb, hdb; doodgreuver: amt; doodgrea-
wer, doodgraewer: rij, wrd; doodgreaver,
doodgraever: amd, ame, amh, amz, bor,
del, dhm, gmd, hks, hol, mar, olm, ols,
ssv, stp, stw, tub, zen; doodgraver: bab,
bat, daf, dev, dka, dlt, ens, has, hdb, hel,
kam, nht, nij, nls, omm, sjk, vol, wan,
whr, zwo; doodgräver: raa, vrz, wij;
doodgrawer: glb, oot; doodgroaver,
doodgraover: blz, kui; Do(a)dengrawer,
D(a)odengrawer: noh, uls, wtm
gatgräver: hei
grafdelver: ens, has, hdb, nht

URN 

Het woord crematie is ook in de dialecten
algemeen (ook in plaatsen waar het gebruik
niet algemeen is). Voor de urn bestaan de
volgende woorden:

urn: algemeen
asurn: ame, amz
aspot: nht; askepot: ssv; Aschepot: uls
pot: tub, vas
pöttie: nij
asvat: bor
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asvaze: nij
grafvaze: wrd
asbusse: omm, hel
liekbus: ols

Cremeren is nog steeds niet gebruikelijk
in Genemuiden (gmd); ist immer noch
verhältnismässig selten (uls); naast nog
steeds begraven werd cremeren gebrui-
kelijk in zestiger jaren. Dat werd meer
gedaan, nadat ca. 1985 Deventer een
eigen crematorium kreeg (dev); heel
vrogger preuten ze doar skaane van
(nij); er zijn hier nog maar twee perso-
nen gecremeerd en dat was “import”
(ssv); ’t is nog nich gebroekelik, ’t is nog
ne oetzundering (ros); cremeren wordt
hier nog maar heel zelden gedaan (nht);
der wördt in Zenderen nauwelijks cre-
meerd. Of en too de leste 10 joar (zen);
is niet gebruikelijk bij ons, crematie is
slechts af en toe (dhm); niet in ’t alge-
meen, vanaf rond 1980 (hdb).

KOFFIETAFEL

De koffie na de begrafenis

n(o)agroeve: amh, amt, dlt, hks, rij
grow(e): dka, uls
groevemoal, groevemaol: daf, dhm, hol,
nij, ssv
groevenkoffie: hdb, vas
koffiemoal, koffiemaol: zen
koffiemoaltied, koffiemaoltied: ama
koffiemöalke, koffiemäolke: oot
koffiet(o)afel, koffieta(o)fel: alm, amt,
bat, dhm, hel, nht, whr, wrd

Bie de RK echt een maol want die mos-
sen nuchter naor de dienst (daf); vroe-
ger voor de begrafenis (hol); was er
vroeger nog groevenkoffie overebleven,

dan wörden dat verdeeld in de buurte
(hdb).

Meestal met cake of broodjes, vroeger ook
wel met krakelingen.

Een ‘kraekelink’ is traditioneel.
Tegenwoordig ook wel gevulde koeken
en soms een broodmaaltijd voor gasten
van buitenaf (gmd); tegenwoordig ook:
vulkoeken (vol); broodjes. Bij crematie:
ne plak cake (oot); kruudkoke (raa);
breudties met goeie botter en rookvleis
en keze (daf); broodjes/kadetjes met
roomboter en kaas/ham of koek/cake
(hdb); grovenkoke of moppen (raa);
vroeger krakelingen, nu platte vulkoe-
ken of cake (sjk); witte stoete (zen);
breudties, stoete in ’t langs esneden (in
de lengte) (hel); voor 1950 borrel met
een sigaar (hks); kruidkoek of brood
(ols); ’n toafelkeuken (ontbijtkoek). Later
kadetjes (rij); vroeger waren er broodjes
voor mensen die nog moesten reizen.
Geen bepaalde naam (gmd); alleen wan-
neer de mensen van ver komen: koffie
met kedetties. Geen bepaalde naam
(stw).

GROEVEMAAL

De maaltijd die vroeger na de begrafenis
werd genuttigd.

groevemoal, groevemaol: alm, ame, bor,
hdb, hei, hel, nij, ols, omm, oot, raa, stp,
wij, wrd, zen
groeve(n)brood: gie, nls, wij
noa de growe, nao de growe: amz
noagroow(e), naogroow(e): amz, ens, rij
stoetmoal, stoetmaol: ros

Met rieezebreeij, tot ± 1900 (stp); vroe-
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ger werd er speciaal brood gebakken
dat gepresenteerd werd wanneer de
mensen terug kwamen van de begrafe-
nis. De buurvrouwen hadden intussen
koffie gezet (gie); soms na de begrafenis
in het huis van de overledene. Dit heet-
te: de noagroow (ens); toen de moe van
miene vrouwe estörven was, kwam der
völle femilie uut Duutslaand noar de
groeve. Noa de begraffenisse hef mien
vrouwe ze met enömmen noar huus
hen, en ze warme moaltied egeven (nij);
bij ons was het zo: met de begrafenis
moesten de buren klokken luiden en

dan kregen ze een liter jenever mee
(amd); vroger wodden d’r noagroove
ehoolden (visite vuur de buurvrolleu)
(mar); groevebrood: grote plakken
brood, meestal met kaas (wij); ’t gro-
wenmaol an ’t stearfhoes veur de
nöaste femilie (zen); in bepaalde fami-
lies (ook ’n borreltje) (oot); vroeger was
het wel gebruikelijk dat voor de noabers
en naaste familie nog extra broodjes en
koffie werden geserveerd (hks).

Bis etwa 1890 gab es für die nächsten
Angehörigen um elf Uhr vormittags
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Bohnensuppe in der ein halber
Schweinskopf gekocht war, der aber
nicht aufgetragen wurde. Zwischen
1890 bis 1935 war es gebrauch mit brau-
nen Zucker bestreuten Reisbrei, eben-
falls nur für die nächsten Angehörigen,
auf den Tisch zu bringen. Nach 1935
tranken die “Nächsten” Kaffee und
assen Brot mit Schinken und Käse dazu.
Nach der Beerdigung zur Growe tranken
alle Kaffee. Für die nächsten
Angehörigen gab es danach im
Trauerhaus noch einmal Kaffee mit
Schinken- und Käseschnitten. (uls)

CONDOLEREN

condole(a)ren, condol(a)eren: algemeen
de haand ge(a)ven, de haand g(a)even:
ama, dka, hel
de haand doon: hks, wrd
deelnem(m)ing betugen: blz, omm, zwo
Beileid oetsprekken: noh
rouwklagen: glb
rouwbeklag: bor, has
bijlangsgoan, bijlangsgaon: uls

Sterkte, en det wie mekare in de hemel
wear mag zien (nht); vroeger: ik wappe
da-j um op de volmaakte plase mangt
onträffen (vrz).

Vroeger was dit niet gewoonte. Tussen
het overlijden en de begrafenis ging
men in het sterfhuis gewoon kijken
(stp).

ROUW

rouw: algemeen; rouwe: stw, uls
Truur: noh, wtm

Vaste perioden van rouw:

Die nächsten Angehörigen trauerten
zwei Jahre. Entfernte Verwandte und
Nachbarn trauerten sechs Wochen (uls);
grote verskillen van een joar en zes
weaken tut enkele moanden (has);
Vroeger 1 jaar en 6 weken bij naaste
familie. Dat verschilde naarmate de
afstand tot de overledene groter was
(dlt); vroeger 6 weken (grb); 3 jaar en 
6 weken voor een echtgenoot. Eén jaar
en 6 weken voor een ouder enz. (gmd);
eerste graod een jaor en zes wekken,
twiede graod een half jaor (daf); nu niet
meer, vroeger voor de naaste familie 
1 jaar en 6 weken, voor verdere familie 
6 weken (ens); vroger van noasten 1 jaar
en 6 weken. Bij overlijden achter elkaar
was de rouw soms veel langer (amh); 
1 jaar en 6 weken (omm); vroeger 
3 maanden (ame); vroeger 1 jaar en 
6 weken (ssv); man, vrouw jaar en 
6 weken, ouder een jaar, broer, zuster
half jaar (amd); vroeger werd bij het
overlijden van een familielid in de eer-
ste graad een jaar en 6 weken rouw
gehouden (alm); naoste familie 1 jaor en
6 wekke volle rouw. Verdere familie 
1/2 jaor en 3 wekke halve rouw (raa);
ouders, echtgenoot, kinderen: 1 jaar en 
6 weken (rij); vroeger: 1 jaar. Broers en
zussen 1/2 jaar, nu verwaterd (vas); eer-
ste graad 1 joar en 6 wekke (zen); 1 jaar
en 6 weken. Iets verdere familie 6 weken
(sjk); joa, van man, vrouwe, keend of
breurs en zusters, dus nöaste femilie 
1 joar. Rest van de femilie 1/2 joar. Nog
verder-of nog korter (wrd); in Steenwijk
waren de rouwverwerkingspraktijken
weinig omlijnd. Ten plattelande vaak
wel meer gebruiken (stw); Vroeger voor
de eerste graad 1 jaar en 6 weken.
Vroeger voor de echtgenoot 1 jaar, voor
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de ouders meen ik ook. Bij de anderen
een kortere tijd (dka); vroeger: één jaar
in dichte rouw, en zo geleidelijk aan in
lichte rouw met grijs en donkerblauw
(vrz); tegenwoordig wordt er niet meer
gerouwd. Vroeger wel: zwarte of donker-
blauwe kleding (1 jaar en 6 weken)
(dhm); in de Femeli een bis twee Joar,
bi de Unkels un Tanten säss (6) Wekk
(noh); 6 weken tot ± 1 jaar (kam); naaste
familie 1 jaar en 6 weken. Neef, nicht
half jaar. Verdere verwanten 6 weken
(hol); voor echtgenoot 1 jaar en 6 week.
Broer of zus 6 maand. Aangetrouwd 
6 weken (hks); van 6 weken tot 1 jaar,
hoe noader de femilie, of langer de rouw
(hel); i’j hadden zwoare en lichte rouw,
b.v. noaste familie 1 joar en 6 wekken
(hdb); vrogger: ’n joar en 6 wek veur de
noaste femilie (glb); dankbetuigingen
werden/worden eerst na 6 weken na de
begrafenis verzonden (dev); ouders of
naaste familie: 6 weken een rouwband
om de arm, daarna een jaar lang een
drupvörmpje op de mouw en een rozet-
je aan de zijkant van de pet (hei).

Rouwperioden nemen hun aanvang op
de zondag na de dag van overlijden en
eindigen eveneens op een zondag.

De rouwperioden zijn:
Over ouders en kinderen minimaal 4
jaar, sommigen rouwen over kinderen
wel 10 – 25 jaar.
Over kleinkinderen, grootouders, broer
of zuster wordt 2 jaar gerouwd.
Over neven, nichten buren en bekenden
kent men een rouwperiode van 8
weken.
Over overgrootouders en achterklein-
kinderen wordt er minimaal een rouw-
periode van 16 weken in acht genomen.
(stp)

Uiterlijke tekens van rouw:

An der schwarzen Trauerkleidung
(swatt Tüüg). Früher, während noch
Tracht getragen wurde, war ein Teil de
Trauerkleidung weiss, vor allem bei
Frauen (uls); volle rouw: 1 jaar en 6
weken voor vader, moeder, broer en zus.
Naaste familie kleding zwart. Vrouwen
droegen een slichten knipmuts met
zwarte mutsenbellen en zwarte doffe
kralen. Mannen droegen zwarte horlo-
geband, druifje aan de pet. Halve rouw
1/2 jaar en 3 weken. Oom of tante, neef
of nicht. Verdere familie: kleding zwart.
Vrouwen droegen een tullen knipmuts
met zilveren mutsenbellen. Mannen
droegen zilveren horloge met ketting
(raa); zie leupen aait in ’t zwat.
Rouwbaand, zwat lappie op de mouwe
(ruutvormig), rouwkleding, zwat druufie
op de pette bie ’t daaglukse wark. A-j ’n
grote femilie hadden, kon ’t gebeuren
da-j joaren achter meka in ’t zwat leu-
pen. ’t Earste joar störm mien groffa,
’t joar doarop mien zussie, ’t joar doar-
op mie grootmoe, ’t joar doarop ’n tante
(nij); zwarte kleding - zwarte rouw-
baand. Een stoffen ruit op de mouw
(wan); rouwband om de mouw. Ook wel
een zwart lapje op de mouw, nu niet
meer (olm); elemoale in ’t zwart. Een
rouwband umme de rechtermouw van
de jasse, een zoltdruppien op (has);
geen gouden sieraden en geen bloedko-
ralen (gmd); gien kaanten musse mar
effen, ok de kraege. Gien rooie krallen
met golden sluting mar zwätte krallen
en zilver. Rouwbaand umme een ärm.
Kinders op schoele hadden een soort
zwärt wiebertie op de mouwe (daf);
vroeger een hoge zwarte hoed of rouw-
muts (ens); ’n rouwbaand um ’n arm.
Man: ’n zwart wiebertje-vorm op de
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mouwe. Vrouwe: ’n zwarten umslag-
dook, doonkere kleare, zwarte krallen
en zilveren i.p.v. goalden sieraden (wrd);
rouwknipmuts, geen gouden sieraden,
geen vrolijk knupdeukie. Man: rouwpet-
te, zwarte kleding, rouwband om de
arm of ’n rouwdriehoekje (hel); kleding
zwart, blauw, grijs, rouwband om of
zwart wybertje op de mouw; vrouwen
droegen sligte (zonder kaant) mussen
en een lange rouwdoek (hdb); swatt
Tüüg (noh); vroeger zwarte kleding,
soms een rouwband om de arm.
Tegenwoordig wordt er bijna niet meer
gerouwd (bat).

De diepste rouwkleur in Staphorst is bij
de vrouwen wit. Afhankelijk van de
graad van verwantschap tot de overle-
dene dragen de vrouwen bij kerkelijke
gelegenheden op zondag een witte
omslagdoek. Deze ‘witte’ doek wordt in
de eerste graadsrouw, ouders en kinde-
ren, 16 weken gedragen. In de tweede
graadsrouw wordt deze ‘witte’ doek 8
weken gedragen (kleinkind, grootou-
ders, broer en zuster).
Het was gebruikelijk dat men in de peri-
ode dat men deze ‘witte’ doek droeg,
niet of minimaal deelnam aan het soci-
ale gebeuren (bruiloften, visites en ver-
gaderingen). Deze regel wordt vanaf
1990 niet consequent meer toegepast.
In de periode dat men gekleed ging met
de ‘witte’ doek, was het niet gebruikelijk
dat men tijdens de kerkdienst meezong.
Deze regel wordt in Staphorst voorname-
lijk nog door ouderen in acht genomen.
In de mannendracht waren/zijn deze
rouwgradaties niet te onderscheiden.
Vanaf 1920 zijn zij zich voornamelijk
met effen zwarte onderdelen gaan kle-
den. Dit zowel voor in als buiten de
rouwperiode. (stp)

BIDPRENTJE 

bidprentje: algemeen; bidpreentje: amh,
glb; bidpreantje, bidpraentje: rij, ssv, vrz,
wrd
prentke: dka
bidplatien: bab, has
gedachtenisprentje: dlt, nht, ols

Niet bekend in Genemuiden (gmd); wi-j
noemen het een bidprentje, maar dat
kennen wij niet (gie).

WEDUWE

weduwvrouw(e): ama, bat, blz, dev, glb,
gmd, hdb, hei, nht, nij, nls, omm, sjk,
stp, vol, wan, wij; wedduwvrouwe: mar,
zen; wedewvrouw: alm; wedevrouw(e):
bab, daf, dhm, grb, has, hel, stw; wedde-
vrouw(e): bor, hks, hol, rij, vrz;
Weddefrau: uls; werrevrouw(e): amd,
amz, ens, oot, ros, wrd; wervrouw: dka,
oot, ssv, vas; Werrfrau: noh;
wirrevrouw: dlt
weddewief: rij; werrewief: alm, ens;
werwief: tub
weduwe: amt, del, dev, dhm, dlt, ens,
gie, hdb, kam, kui, mar, nij, olm, ols,
omm, raa, whr, zwo; weduw: blz;
wedwe: dka; Witwe: wtm

WEDUWNAAR

weduwman: bat, blz, ens, gmd, hdb, hei,
nht, nij, nls, sjk, stp, vol, wan, wij; wed-
duwman: mar; wedewman: alm; wede-
man: bab, daf, dhm, grb, has, hel, stw;
weddeman: bor, hks, hol, uls;
werreman: amd, wrd, zen; werman: dlt,
noh, oot, ssv
weddekerel: rij, vrz; werrekerel: alm,
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amz, ros, wrd; werkerel: dka, vas
weduwnaar; amt, del, dev, dlt, ens, hdb,
kui, nij, olm, ols, omm, raa, whr;
weduwnoar, weduwnaor: blz, gie, glb;
weduwnäär: zwo; wedenaar: kam
Witwer: wtm

Ie is de vrouwe kwiet (omm); een man
allenig (gie).

WEES

wees, weze: algemeen; wies: stp; Waise:
wtm
weeskind: algemeen; weaskeend, waes-
keend: hks; Waisenkind: wtm
weeswich: rij
weesmeaken, weesmaeken: rij
Kind sunner Ölleru: noh; Kind souner
Aulen: uls

’t Hef gin va en moo meer (hel).

VOOGD 

voogd: algemeen
voegd: stp
Vormünd: wtm; Fürmund: noh
Moumpel: uls

Oawer de wichter esteeld, dén geet
oawer dee wichter (rij).
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• Oftreaden: wie als laatste een hele of halve voet

kan zetten, mag beginnen (vas).
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SPELEN 

De kinderen zijn aan het …..

spöllen: alm, amt, bat, bor, dev, daf, dka,
dlt, eml, ens, glb, goo, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, mar, nij, noh, ols, olz,
omm, oot, raa, rij, ros, ssv, stp, tub, uls,
vas, wij, wrd, wtm; speulen: bab, blz,
gie, kui, lut, nls, olm, sjk, stw, vol, whr;
spulen: gmd; spölken: olz; spjöllen: vrz

SPEL 

spel: algemeen; spöl: grb, has, hdb, hei,
wij, mar, noh, ssv, tub, uls, vas, wtm;
spul: gie, gmd, kui, olm, vol

POTJE 

pötje(n): alm, amt, bat, dev, goo, hks,
hol, mar, rij, wrd; potjen: blz, kui; pötke:
dka, dlt, ens, glb, olz, oot, ros, ssv, tub,
vas; pottie(n): gie, lut, olm, stw, whr;
pöttie(n): daf, gmd, grb, has, hdb, hei,
hel, nij, ols, raa, sjk, vol, vrz, wij
Setken: noh, wtm
spellegie(n): nls, stp; spöllegie(n): daf,
hdb, omm

INZET

pot: alm, amt, bab, bat, blz, dka, dlt, glb,
hdb, hel, hks, hol, mar, nij, olm, oot, rij,
sjk, ssv, stw, tub, vas, vrz, whr, wij, wrd
inzet: amt, daf, eml, lut, ols, olz, omm,
ros, uls; ienzet: nls
Spöllinset: noh
inleg: blz, dev, has, vas; ienleg: stp
pand: olz
deel: daf
fiches: hdb

Voor (iets) inzetten zijn opgegeven:

(Wat) innen pot doon (dka); in ’n pot
doen (nij, nls); in de pot doen (gmd);
(wat) in de pot zetten (kui); inleggen
(gie, hdb); inzetten (nij); lappen: nij

BIJZETTEN 

biezetten: alm, amt, dev, dlt, goo, hei,
hel, raa, ros, ssv, wij, wrd; bi-jzetten, bij-
zetten: daf, has, hdb, kui, mar, stw, uls,
vol, whr
biedoon: bor, dka, eml, ens, ols, rij, vas;
biedoen: nij; bi-jdoen: hdb, omm; beej-
doen: stp; biedoun: vrz
bieleagen, bielaegen: dka; bi-jleggen:
gie, hol

Spelen en spel 
algemeen
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113

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 113



bielappen: nij, tub
lappen: bab
meer in de pot doen: blz
in ’t Lokk setten: noh

Vaak wordt voor bijzetten het zelfde woord
gebruikt als voor inzetten:

Ik lege knikkers in de pot (sjk); ik doue
knikkels in de pot (vrz).

LIJN WAAR HET SPEL BEGINT 

streep(e): alm, amz, daf, eml, glb, gmd,
grb, has, hdb, hei, hel, hks, mar, nij, nls,
noh, olm, olz, omm, raa, ros, sjk, ssv,
stw, uls, vas, vol, vrz, wij, wrd, zwo; 
strieep: stp
begunstrepe: bab; beginstreep: bor, daf,
dlt, oot
begön: sjk
startstreep: dev; stärtstreep: daf
lien(e): alm, ens, goo, mar, ros, wrd
startlien(e): amd, amz, tub, zen
beginliene: amw, hol
lijn: lut
beginlijn: lut
meet(e): gie, kui, olm, wrd
metert: vrz

UITMAKEN WIE ALS EERSTE BEGINT 

oftellen: algemeen
ofpotten: bor, gmd, grb, vol, wij
toesken: amz
poten: bab, dev
ofpassen: ros, stw
oetlosen: noh
oftreaden, oftraeden: dka, eml, ssv
oftrappen: hdb
ommetellen: gie; ummetellen: stp

Oftreaden: twee personen gaan een
eindje uit elkaar staan en zetten om de
beurt een hele of halve voet; wie dat als
laatste kan, mag beginnen (vas); bij
veule spellegies wurden um te begun-
nen eerst epoot. Dit gunk as volgt in
zien wark: twee kiender gungen op
afstaand van mekare stoan en dan gun-
gen ze voetie veur voetie ummeste
beurte (of-epast de iene voete met de
hakken tegen de aandere voete an-
eklakt) noar mekare toe. Diegene die
contact meuk deur zien hele of halve
(dwars) tegen de aandere an te zetten,
had ewunnen en much dus begunnen
met het spellegien. Dan a-j ook nog
divarse oftelvarsies. Ook het strogien
trekken was in zwang. Een darde had
twee strogies in zien gesleuten haand.
De uutenden van de strogies kunnen ie
nog net zien. Twee kiender trukken iene
veur iene een strogien en wie dan het
langste strogien had much met het spel
beginnen (bab); oftelvarsie: In de kraan-
te stund te lezen dat ie hum eerlijk mut
wezen, Ie wie waai weg/Iet wiet waait is
eerlijk weg (hdb); wie ’t langste stökkien
trök (hdb); wie ’t eerste zesse gooit met
de dobbelstien (hdb).

TOSSEN

Opgooien van een munt om te bepalen wie
mag beginnen.

tossen: alm, ame, amh, bab, blz, bor, del,
dev, daf, dka, ens, gie, gmd, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, mar, nht, nij,
nls, olm, ols, omm, rij, sjk,stw, tub, vas,
vol, vrz, wan, wij, wrd, zen, zwo
opsmieten: alm, dlt, oot, ros, ssv
utschmieten: noh
hoogsmieten: uls
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opgooien: ama, amw, amz, dlt, lut, nls,
olz, raa, whr
toesken: ama
umme speulen: stp
kop of munt: hdb, nls; kop of meunte:
rij
kruus of munt: amz, hdb
Wappen of Taal: eml

Met de pet: hol of bol (rij).

KOP

De kant van een munt waar de beeldenaar
op staat.

kop: algemeen 
kruus: blz, daf, goo, grb, has, lut, nij, raa,
vol, zen; kruis: dev, hdb, olm
Woapen, Waopen: noh
Adler: uls
koningin (vroeger): hks

MUNT

De kant van een muntstuk waar de geld-
waarde op staat.

munt: algemeen; meunt: ens, ssv, tub,
vas; muint: ros
kruus: amz, bat, whr, wrd
Getal: uls
Taal: eml, noh
leeuwtje (vroeger): hks

ALS EERSTE, TWEEDE (BEGINNEN) 

eerste, tweedes: alm, dev, gie, hol, nij,
nls, sjk, vas, vol, wrd, zen; eerste,
tweeds: blz, del, ens, hei, hel, hks, oot;
eers, tweeds: ols; eerstes, tweedes: goo,

hdb, wij; eerste, twiedes: daf, has, hdb,
omm; eerste, tweides: vrz; eerstes, twie-
des: gmd, zwo; eerstes, twiede: hdb;
eerste, tweeders: amh, amz, mar; eer-
sten, tweeden: amz; erste, twerre: noh;
eärste, tweete: uls

VALS (SPELEN) 

vals: algemeen
gemeen, gemien: algemeen
schelms: hel; skelmes: rij
met Bedrög: noh, uls
geniept: amt
slächt: gmd
voel: tub
achter duumpien: has

Een eerlijke speler: ’n vromen spöller
(tub).

Voor betrappen op vals spelen zijn, naast de
woorden die alleen in klank van het
Nederlands afwijken, ook nog opgegeven:

trapperen: alm, grb, hdb, hol, ols, rij,
vas, vrz, wrd, zen
attraperen: omm
etappen: noh
achterkieken: ssv, tub

QUITTE (SPELEN) 

geliek: algemeen; gelieke: hdb, omm,
raa, wij, zwo; glieke: hdb, nij; gelieks:
daf; liek: alm, dka, gie, gmd, grb, hdb,
mar, nls, rij, sjk, tub, vas, vrz, wrd; lieke:
bab, daf, hei, hel, hks, ols
quitte: bab, bat, del, dev, goo, has, hdb,
kui, nij, olz, vol, wij, wtm
souner winnen en verlesen: uls

115

Spelen en spel algemeen

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 115



VERLOREN (HEBBEN) 

verleuren: algemeen; verloaren, verlao-
ren: dka; verloren: bat, dev, eml, ens,
glb, goo, hks; verlören: zwo; verluren:
noh, wtm
het an de boks (ekregen) hebben: alm,
amh, hel
het an de broek (ekregen) (h)ebben: has,
hei
het an het gat kregen hebben: bor, olz,
ros, tub
of-edoan: ama
verspöld: amz, dlt, eml, hdb, hel, mar,
nij, noh, oot; verspeuld: hdb, rij; ver-
spöild: uls; verspjöald, verspjäold: vrz
er ingoan wezen: olz

N.B. bie ’n groep (voetbal): Vladding hef
’m an de konte ehad, an de kloten ehad
(nij). Johan hef (’t) verspeuld/verspöld
(hdb).

BLUT 

blut: alm, ama, amh, amz, bab, blz, dev,
ens, goo, has, hdb, hel, kui, nij, nls, olm,
ols, olz, omm, raa, sjk, stp, vrz, whr, wij,
zen
alns/alles kwiet: alm, dka, has, hdb, nls,
stw
alns/alles verleuren: amd, blz, bor, del,
dka, hdb, hei, hel, kui, ols, raa, sjk, ssv,
stw, whr, wij, wrd; als verlüren: wtm;
alles verlören: zwo
oet-espöld: amh
alns/alles verspöld: amz, daf, dka, hdb,
mar, nij, noh, omm, oot, vas; alns ver-
speuld: rij; alles verspjöld: vrz
alns verdretten: wrd
alns verkakt: zen
bos: eml, tub; dos: gmd
dop: hdb

an de latten: grb
ginnen knoap mer an de boks hebben:
tub

WINNEN 

winnen: algemeen

Johanna dee weent het vaste (Twente).

UITMAKEN WIE DE WINNAAR IS, BIJ
GELIJKSTAND 

oettellen: ama
kampen: hol, omm
ommeroaden, ommeraoden: kui
ofpotten: wij

Kampen bij schieten (omm).

VERLIES 

Johan kan niet tegen (zijn)…

verlies: alm, bab, blz, daf, gie, gmd, has,
hdb, hei, hel, kui, nij, nls, olm, omm,
raa, sjk, stw, vol, whr, wij, zwo, verlees:
alm, amh, bor, del, dev, dka, dlt, ens,
goo, hks, hol, mar, olz, ros, ssv, wrd, zen
verspöllen: alm, amd, amt, hdb, mar, nij,
oot, tub, uls, vas; verspeulen: rij; ver-
spjöllen: vrz
ofgoan: grb

Vaak ook een werkwoord: Johan kan neet
verlezen, niet tegen verliezen etc.
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GELUK IN HET SPEL 

geluk: algemeen; gelok: gie, olm; Glück:
eml, noh, uls, wtm
mazzel: amd, amh, bat, daf, grb, omm,
oot, tub, vas, wrd, zen

Het zit Gait aait met (olz); Gait treft het
(rij); geluk in ’n tuk (tub).
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SJOELEN

sjoelen: algemeen.
sjoelbakken: oot, zen

DOMINO SPELEN

domino (spelen): algemeen
dominoën: dev, glb, hdb, kam, ols, olz
domie spöllen: rij
dominee speulen: nls, stp; domeneer
speulen: wan
domineren: bab, sjk, whr; domeneren:
gmd, has, lut, kui, stw, vol; domneren: daf
blökkies leggen: nij

Een pöttie domneren (daf); een pöttie
domino spöllen (nht); een pötje domino
doen (nij).

KNIBBELEN

Spelletje met staafjes die verward op een
hoop liggen en waaruit de spelers met een
haakje telkens één staafje moeten weghalen
zonder de andere te bewegen.

knibbelen: algemeen; knobbelen; kam, lut

mikado: algemeen
rahja: alm

Knobbelen is een spelletje met lucifers-
stokjes (lut).

TOUWTJE SPRINGEN 

touwgie(n) springen: bab, daf, dhm, gie,
grb, has, hdb, hei, hel, kui, nij, nls, olm,
ols, omm, raa, sjk, stp, stw, vol, whr, wij,
zwo; towgien springen: gmd, uls
(Veldhausen); Touwchen springen: eml;
touwke springen: alm, amd, amh, dka,
eml, glb, vas; töwke(n) springen: alm,
amz, del, dka, dlt, ens, goo, hks, hol,
mar, olz, rij, ros, ssv, uls (Uelsen), wrd,
wtm, zen; töawke(n) springen,
täowke(n) springen: bat, tub; tuiwke
springen: ame, amw, bor, oot, vas;
touwtje(n) springen: ama, blz, dev, dlt,
nij
tauspringen: noh
zeeltie(n) springen: vrz

SPRINGTOUW 

springtouw: algemeen; springtow: dka,
gmd; springtöw: amz, del, hol, mar, rij,
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wrd, zen; Springstöw: uls
klössiestouw: has
touw: ama, olz
lien: olz
springzeel: vrz

Springtouw: lang, klössiestouw: ien per-
soon (has)

Liedjes gezongen bij het touwtje springen:

In spin de bocht gaat/ maar (hdb) in, uit
sp(r)uit de bocht gaat/ maar (hdb) uit
(alm, ama, amd, ame, bab, blz, daf, del,

dev, dhm, dka, dlt, ens, gie, gmd, goo,
has, hdb, hel, hks, hol, kui, mar, nls,
olm, ols, olz, omm, oot, raa, ros, sjk, stp,
ssv, stw, vas, wrd, zen, zwo).
In spin de bocht gaat in, uit spuit de
bocht gaat uit, draai om dat touw, maar
niet te gauw, draai om maar niet te
hoog, wie zorgt er voor een goed begin,
in spin de bocht gaat in, uit spuit de
bocht gaat uit (vol).
In spin, de boog maar (gaat) in, uit spuit
de boog weer (gaat) uit (hdb).
Dit spel noemden we doorlopertje (hei);
werd gezongen bij het springen met een
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lang touw, door twee kinderen vastge-
houden of aan een kant vastgemaakt,
bijv. aan een muur (wij); soms werd er
met twee lange touwen gesprongen, die
in tegengestelde richting draaiden. Eén
kind ging springen, erom heen staande
kinderen zongen “Kies, kies wie je wil”.
Het springende kind riep “Ik kies
[Annie] bij me in”. Zo sprongen ze met
z’n tweeën, totdat het meisje riep “Nu
verlaat ik haar, nu verlaat ik haar”. Ze
sprong eruit en er kon weer een nieuw
meisje gaan springen (wij).

Jan stond op de brug, met z’n handen
op de rug, met zijn pijpje in zijn mond,
drie maal in het rond! (zo liep Jan in ’t
rond) (hel)/ Jan stond op de brug, met
z’n handen op de rug, met zijn pijpje in
zijn mond, draai maar driemaal in het
rond (vrz)/ Jan stönn up de brügge, met
de hannekes up de rügge, met de piepe
in ’n mund, dat is eenmoal rund, dat is
een twee, drie/ Jan op de brug, met de
handen op de rug, met de pijp in de
mond, draai je driemaal in het rond.
Van je een, twee, drie (ens).
Hierbij moest je al springend de bewe-
gingen maken: handen op de rug, zoge-
naamd een pijpje roken en driemaal
ronddraaien (vrz).

Rooie kersen lust ik graag, zwarte nog
veel liever. Mooie meisjes zoen ik graag,
jongens nog veel liever. Raad eens wie
ik tegenkwam? Dinie met de jongen,
Dinie met de jongen. ’k Zou zo graag
eens willen weten, hoe die jongen wel
zou heten (vrz).
Daarna werd het touw heel snel gesla-
gen en intussen werd het hele ABC
gezegd en bij welke letter Dinie dan in
de fout ging, werd er een jongensnaam
bedacht, waar ze dan zogenaamd verke-

ring mee had, dolle pret natuurlijk (vrz).

Groene, groene jager, wat is je paard
toch mager. Het heeft zo lang op stal
gestaan, en kan niet meer naar huis
toegaan. Het paard loopt om de molen,
het paard loopt om de molen (vrz).
Hierbij moest je met twee meisjes
springen, en bij de laatste twee regels al
springend om elkaar heen draaien (vrz).

Koning Willem 1 brak zijn been, Koning
Willem 2 sprong in zee, Koning Willem
3 brak zijn linkerknie, Koning Willem 4
dronk een glaasje bier, Koning Willem 5
sloeg zijn wijf, Koning Willem 6 kurk op
de fles, Koning Willem 7 stond te beven,
Koning Willem 8 stond op wacht,
Koning Willem 9 stond zijn voeten te
vegen, Koning Willem 10 kon niet zien,
Koning Willem 11, liep van Amterdam
naar Delft, Koning Willem 12  liep
schandalig, Koning Willem 13 hing aan
een gouden ketting, Koning Willem 14
schoenmaken leert-ie (na elke regel
werd geteld tot het getal dat genoemd
was) (hel, nij)/ Een twee, kopje thee, drie
vier, glaasje bier, vijf zes, kurk op de
fles, zeven acht, Jan op wacht, negen
tien, ’k heb je gezien, ellef twalef, ’t is
schandalig, dertien veertien, Jan met
Geertien. (has)/ Karel I brak zijn been
(del)/ een twee, kopje thee, drie vier,
glaasje bier (bat).

Hanna (grb)/Anna (hdb, hei, hol, mar,
nls)/Janna (uls) stond te wachten, te
wachten op haar man. ’s Nachts om
twaalf uren daar kwam die smeerlap
(grb, hdb, hol, nls)/ hij eindelijk (hei) an.
Goeienavond Hanna, goeienavond Jan
(grb)/ Dag Anna, dag Jan (hei), Waar ben
je zo lang gebleven (grb, uls)/Waar kom
je zo laat vandaan (hei). Dat gaat jou
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niks an. Hanna/Anna ging naar boven,
en haalde een dikke stok, en sloeg die
arme kerel wel driemaal/boven (hdb) op
z’n kop (grb)/Anna kwam naar beneden
en sloeg Jan op z’n kop (hei)/Janna güng
noa buten en haalt nen dikken stok, en
haut Jan up ’n snuten, den snuten heel
kepot (uls)/ Jan begon te schreeuwen
(hdb)/huilen, te huilen (grb)/ schreeu-
wen (hdb, hei) moord en brand. Toen
kwamen alle buren/de buren (hdb), die
gaven Jan de hand (grb)/ was alles weer
aan kant (hei)/maar Jan was al aan kant
(hdb). Maar toen kwam onze juf ons
zeggen dat het laatste regeltje zo niet
was. Het moest zijn: Toen alle buren
kwamen was alles al aan kant. Thuis
zongen we het toch en daarom weten
we het nu nog (hdb).

Eerst springt Anna alleen in ’t touw, na
de tweede regel springt Jan in ’t touw.
De volgende drie regels worden door
Anna en Jan gezongen. Anna gaat het
touw uit en haalt een stok en springt
dan weer. Ze jaagt Jan weg. Jan begint te
schreeuwen en gaat uit het touw. Dan
springen alle kinderen in het touw (hei).

Vroeger: in het groene dal, in het stille
dal, waar kleine bloempjes bloeien, en
dan met een duidelijke klemtoon op het
ritme van het draaien van het touw (hel).
Mariëtje ging uit wandelen, en ze nam
haar zusje mee, en ze kocht een pot
amandelen, en ze deelde die in twee!
(bat).
Rosalina ging uit wandelen, en zij nam
haar zusje mee, en zij klom op hoge
bergen, en zij liet haar zus alleen. Zusje
zusje kom toch bij mij, hier staat alles
kant en klaar. Zeven stoelen zonder
matten en een tafel zonder blad (hdb).
’k Heb een jasje gekocht, uit de lompen

gezocht, ’t kostte één gulden tien, ’k heb
je nooit meer gezien (dev).
Een, twee, drie, bochel op mijn knie,
bochel op mijn hart, vind je dat geen
smart. Ham spek, worst, ik heb zo’n
dorst, al van dat zoute spek, Annie die
is gek (dlt).
Schuitje varen over de zee, Dika ga je
mee (2 x), En als je dan niet mee wil
gaan, moet je uit mijn schuitje gaan
(ens).
Lame, sjeune, meisjes bukken, Lame,
sjeune, hia, ho, Lame, sjeune, meisjes
bukken, Lame, sjeune, hia, ho. Een, twee
drie enz. enz. (gie).
Meile meile meilia, al om die scheune
chocola, van je één twee drie (hdb).
(het touw heen en weer zwaaien, dan
zongen we:) Toen Jonas in de walvis zat,
toen dronk hij van dat lekkere nat, van
je één, twee, drie (hei).
(op weg naar school) Touwtje springen,
dat gaat goed. Weet je hoe je springen
moet? Niet zo hoog, niet zo laag. Dat
doen alle kinderen graag (hei).
Meisje, meisje, spring de ien, van een,
van twee, van dree. Meisje loat u sak-
dook fallen, van een, van twee, van
dree. Meisje kriegt u sakdook up, van
een, van twee, van dree. Meisje, meisje
spring de ut, van een, van twee, van
dree (variant: Jüffrau loat den Tückdook
fallen, een twee, drie, Jüffrau nemm den
Tückdook up) (uls).
Eärsten April, twidden stoa still, daaden
pass up, veärden spring hoog up (uls).
Schifflein fahre ruhig weiter, bis das der
Mast auch bricht. Gott ist dein Begleiter,
er verläßt dich nicht. Eins-zwei-drei
usw. (uls).

Springen met een touw en dan werd bij
een bepaald woord het touw gedraaid:
Een, twee, drie sjo, Een, twee, drie ko,
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Een, twee, drie la, Een, twee, drie choco-
ladefabriek in Deventer! Bij de laatste
regel werd gesprongen met gedraaid
touw (bat).

Ook deden we een soort gezamenlijk
aftelspel. Daar moest je wel met een hele
groep meisjes voor zijn. Dat ging zo: Een
op de twee, twee op de vier, drie op de
zes, vier op de acht, vijf op de tien. Het
eerste meisje sprong één keer, dan kwam
de tweede erin en samen sprongen ze
dan nog één keer. Dan ging het eerste
meisje eruit. Dan kwam het derde meisje
erin en sprongen twee en drie nog één
keer. Dan drie en vier enz. Zo sprongen
ze allemaal twee keer. Er waren altijd
twee meisjes aan het springen. Als ze
eruit kwamen, sloten ze weer achter aan
de rij aan en dat kon zo eindeloos door-
gaan. Zo ook met twee op de vier, drie op
de zes, vier op de acht enz. Het eerste
meisje sprong dan twee keer, drie keer,
vier keer en dan kwam de tweede erin
enz. enz. Als je niet goed telde, waren er
op een gegeven moment drie meisjes
aan ’t springen en was degene die fout
zat af en die moest dan draaien (has).

We draaiden ook wel met twee spring-
touwen tegen elkaar in zodat je heel kort
achter elkaar moest springen. Dat was
moeilijk. Als je alleen met een klos-
jestouw sprong, dan sprong er ook wel
eens een ander meisje bij je in en dan
sprong dat meisje gelijk met jou terwijl
jij draaide. Ook slierden we het touw wel
eens een keer boven ons hoofd, als we
alleen touwtje sprongen. Drie keer sprin-
gen, boven het hoofd slieren, als een
soort lasso, en dan weer drie keer sprin-
gen enz. Hier zongen we niet bij (has).

Iemand staat in het midden met een

touw waaraan een zakje zand, daarmee
draait ze in de rondte en de anderen
springen er overheen (hdb).

Een liedje dat gebruikelijk was bij het
touwtje springen, was het alfabet, dat
op een eenvoudige melodie werd gezon-
gen. Daarbij werd het alfabet in vier
stukken verdeeld. Dan kreeg je de vol-
gende tekst: a tot en met g, h tot en met
p, q tot en met w, x, y, z het hele alfabet.
Aan het eind van elk stukje werd een
“showsprong” gemaakt. Daarbij werd
het touw voorlangs gezwaaid, dus niet
onder de voeten door (oot).

KNIKKEREN 

knikkeren: algemeen; knikkelen: eml,
hel, noh, uls, vrz, wtm; knekkeren: gmd;
knikken: ros, tub, vas
bickeln: eml
esselen: alm
kulen: ama
basteren: olz

STANDAARDFORMAAT KNIKKER 

knikker: ama, amd, amh, amt, amz, daf,
dka, dlt, ens, glb, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, hol, kui, mar, nij, olm, omm, olz,
oot, raa, ros, sjk, stp, stw, tub, wij, zen;
knekker: gmd; knikkel: uls, vrz
stuiter: amh, bor, daf, gie, goo, hol, mar,
nij, olm, olz, ssv, vol, zwo
bastert: amb, amd, amw, dka, olz
zetter: alm
smieter: hol
kogel: nij
spuiter: stw
spaanse: stw
kralle: daf
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Zat vaak in een flesje als afsluiting (gie);
vroeger kleien knikkers en glazen stui-
ters (deze heten nu knikkers); stoalen
keugelties uut een kogellager (nij); spui-
ter van de hals van een flesje spuitwa-
ter (stw); spaanse: knikker met een
figuurtje erin (stw).
Wij maakten ze zelf van klei, ze werden
in de oven van het fornuis gebakken. Ze
gingen gauw kapot maar dan maakten
we met veel plezier weer nieuwe (hdb).

GROTERE KNIKKER 

stuiter: ama, amt, bat, dev, gmd, has,
hei, hel, hks, hol, kui, nls, olm, ols,
omm, raa, stw, wij, wrd, zen
dikke stuiter: mar
grote stuiter: sjk
bastert: amb, amd, amh, del, dlt, ros,
ssv, vas
potbastert: olz
ketsbastert: olz
kalbaster: amz
dikke knikker: mar
knikker: alm, amw, has
bikkel: bor, eml, ens, glb, hks, noh, uls
sterbikkel: bor
dikken: hel, mar
koegel: kui; kogel: daf, nij
groten kogel: nij
spaanse kogel: daf
kuije: gie; keuje: stp, whr; kujjer: lut
bolker: grb, hdb; bolkert: hdb
bonke: nls, vol
bommel: blz
kloat, klaot: dka
opzetter: nls
pikker: nls
dokker: omm
(h)essel: vrz
beukenootje: wrd, zen
gelukse: zwo

Je had grote basterts en kleine basterts
(amd); bastert van glas, zware bastert
van staal (dlt); dikken: daar mikte je op
(hel); ze waren vake ok mooi (nij).

KLEINERE KNIKKER 

beukenootje: ama; beukeneutie: nls, vol
alf beukeneutie: vol
keugeltie: nij, raa; kogeltie: lut
kleiknikker: olm, daf, vol
knikker: amb, hdb
kleine stuiter: dev
kleanen glazen, klaenen glazen: ssv
pottieslikker: gie
pentertien: gmd
pärregie: vrz
glazen sterregie: hei
kleine artie: sjk
potter: hol
halfie: nij
kleier: zwo
essel: alm
kiepekeutel: sjk

Fietsenkeugeltie (raa).

Vroeger hadden we ’t meest de knikkers
van gebakken klei en de kleine glazen
stuiters. Soms ook de grote glazen stui-
ters en de heel kleine, nog kleiner dan
het standaardformaat. Tegenwoordig
knikkert de jeugd nog, bijna altijd in
een potje. Ze kennen de knikkers van
gebakken klei niet meer, ze hebben
alleen de glazen knikkers en noemen ze
in volgorde van grootte: mini, knikker,
bonkje, driekwart bonk, bonk, super-
bonk, megabonk (wij).

Omruilwaarden: 

Een grote of loden knikker is twee stui-
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ters of vier beukenootjes (ama); een
bastert is 10 of 15 knikkers (amd); een
stuiter is 10 knikkers (amh); een groten
is 3 klenen (amw); 1 stuiter is 10 knik-
kers (blz); 10 kleine pottenbakkers voor
1 glazen stuiter, 10 stuiters voor een
lojen tokkel. Je kon beter achter de
wagen van een putjesschepper lopen.
Die viste er nog wel eens één uit de put
in het hoogseizoen (dev); een kloat was
het meeste waard (10 basterts). Een
dikke (3 cm) bastert volgde hem.
Daarna mooien: onbeschadigde glazen
basterts met een patroon. Eén bastert is
10 kleiknikkers (dka); 10 knikkers voor 1
bastert, 50 voor een stalen kogel (dlt);
het was vaak: wat een gek ervoor wilde
geven. De jeugd uit de zeventiger/tach-
tiger jaren had wel vaste waarden voor
speciale knikkers (gmd); 1 stuiter was
10 knikkers waard. Grotere (glazen)
stuiters waren nog meer waard (goo); 6
knikkers voor 1 glazen of stuiter. De
iene vreug d’r meer veur dan de andere
(has); 5 knikkers voor 1 stuiter (hks); 3
kleiknikkers tegen 1 stuiter (hol); stuiter
is 5 knikkers, koegel is 10 knikkers (kui);
uitzonderlijk grote of juist heel kleintjes
waren veel meer waard dan bijvoor-
beeld een gangbare grote of kleine.
Nieuwe soorten waren ook meer waard,
tot die ook algemener in bezit waren
(nls); stuiter is 8 knikkers, kogel uit
spuitfles is 5 knikkers (olm); 10 klei-
knikkers tegen 1 glazen knikker (omm);
spuiters waren 2 glazen knikkers waard
(stw); een grote glazen stuiter werd
geruild voor tien kleine knikkers (wij);
10 of 15 kleiknikkers vuur 1 stuiter
(beukenootje) (wrd); 5 knikkers vuur
nen stuiter (zen); knikkers hadden geen
ruilwaarde (stp); 1 bolkert was 10 knik-
kers waard, 10 kleine bolkers was 1
grote (hdb).

KNIKKER VAN KLEI 

kleiknikker/l: amd, amw, amz, bab, daf,
dka, eml, ens, glb, grb, has, hdb, hol,
mar, nls, noh, olm, olz, vas, vol, whr,
wrd
kleikloet: bor, mar (spottend), oot, ssv,
tub
kleier: zwo
kleitje: ama
knikker: alm, amb, amd, amt, daf, del,
dlt, goo, hdb, hks, nij, omm, raa, sjk, stw,
wij, wrd, zen; knekker: gmd; knikkel:
uls, vrz
leemknikker: nls
Tonknikkel: wtm
stenen knikker: dka
pottenbakker: dev, ens
pottieslikker: gie
stuiter: olz
bikkel: rij
essel: alm

Pottenbakkers zijn kleiknikkers
gemaakt van klei die gegapt was bij
pottenbakker Jansen in de
Ooievaarstraat (dev); vroeger waren
knikkers alleen maar van klei en in één
formaat (dka); stuiter is gehard gebak-
ken (knikker van glas heet een bastert)
(olz).

Geglazuurd of ongeglazuurd (bab).

Ook galappeltjes werden als knikkers
gebruikt (eekappeltjes: mar)

KNIKKER VAN GLAS 

glazen (knikker): alm, amh, amz, bor,
dka, dlt, glb, grb, has, hdb, hel, hol, nls,
olm, ols, omm, ssv, stw, tub, uls, vas,
whr; gloazen knikker, glaozen knikker:
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blz; gleazen (knikker), glaezen (knikker):
gie, stp, stw; gläzen knikker: daf, gmd
Glasknikkel: eml, noh, uls, wtm
knikker: alm
stuiter: ama, amw, daf, dev, gie, goo,
has, hdb, hei, hks, hol, kui, mar, nls, raa,
rij, vol, wij, wrd, zen
glazen stuiter: daf, sjk, zwo
bastert: amb, amd, amt, del, dka, dlt,
olz; baster: wrd
bolker(t): hdb
glazen bolker(t): hdb
kuie: hdb
beukenootje: ama, wrd
sterregie: hei
sterrebikkel: ens
hartie: nls
glazen artie: sjk
grote: ama
kogel: daf, nij
olieknikker: nls
kees: oot
blaarkees: oot
kläine Bikkel: uls
bikkel: ens
(h)essel: vrz

Olieknikker: blauwig glas met olieglans
(nls); blaarkees met de afbeelding van
een vlinder (oot); een stuiter van
gekleurd glas, ondoorzichtig, zou geluk
brengen, vandaar de benaming geluks-
poeper (rij); beukenootje: glas met bin-
nenin een gekleurd beukenootje (wrd);
met een stervormig figuur erin heetten
ze sterrebikkels (ens).

KNIKKER VAN METAAL

looien: alm, bor, hol; loden: olz
loden bommel: blz
looien tokkert: dev
loden bikkel: ens

keujen van lood: stp
ijzeren kloaten, ijzeren klaoten: dka
zware bastert: dlt

Looien tokkert: 4 cm doorsnee van een
kogellager (dev); zwaren bastert uit
kogellagers (dlt); van fiets, auto, trekker
(olz); metaal, iezer, stienen (hdb).

Andere materiaal:

steengoedknikkers: bab
kogel: hei, wrd; koggel: dlt
keugeltie: raa

Steengoedknikkers: licht van kleur met
rooie of groene strepen erop. De grote
werden kuiers genoemd en de kleine
kippenkeutels (bab); kogel uit steen
(hei).

KNIKKERZAKJE

Gemaakt van stof, soms gebreid of gehaakt.
Vaak werd ook een washandje gebruikt.

knikkerbuul(e): alm, amh, amt, amw,
blz, bor, daf, del, dev, dlt, eml, ens, gie,
glb, goo, grb, hdb, hei, hel, hks, hol, kui,
mar, nij, nls, olm, olz, omm, oot, raa,
ros, sjk, ssv, stp, stw, tub, uls, vas, whr,
wij, wrd, zen, zwo
esselbuul: alm
buul(e): amd, amz, blz, dka, noh, uls, vrz
knikkerzak: bat, has, hdb, nij, ols, zwo
knekkerzäkkien: gmd
zakje: ama
knikkertuutje: wrd

De woorden (knikker)buul(e) en knikker-
zak zijn ook vaak als verkleinwoord opge-
geven.
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MIKKEN OP EEN KUILTJE 

kuulke knikk(er)en: alm, amw, dka, glb,
olz, oot, ros, tub, vas, wrd; kuultje knik-
keren: blz, mar; kuultie knikkeren: daf,
grb, hei; koelegie knikkeren: lut, nls, sjk
pottie knikkeren: nls; pöttie(n) knikke-
ren: wij, zwo
knikkeren: dka, dlt
kuulke mikken: amt, del, ens; koelegie
mikken: nls; kulegie mikken: gie; kuul-
tie mikken: hel; kuultje mikken: mar;
koeltie mikken: whr
mikken: amh, gie, olz
in een kuulke mikken: alm
mikken op de pot: dlt
kuulke gooien: alm, bor, wrd; kulegien
gooien: gmd; kuultie gooien: daf, nij,
raa; koelegie gooien: nls
potgooien: dev
pötje gooien: hol
kuulke smieten: alm
kuulke tikken: dka, ens
kuulke rollen: amh
kuultie wippen: omm
kuultien pikken: hdb; koeltie pikken:
hdb; pikken op een kuultie: hdb
op ’t kuulken doen: vas
kulen: ama, amz, ssv, zen
stoeken: amd, bab, hei
tjoeken: has, olm, stw
antüren: noh
türen: uls, wtm
anpielen: noh
pot pikken: kui
pottie pikken: kui
potten: gie
pieken: ols
krallen: dev
ploppen: goo
richten: hks
guffelen: vrz

Krallen door meisjes, naast een boom
(dev); pottie knikkeren: rondje in het
zand tekenen, wie er het dichtste bij
kwam was winnaar (nls).

Tjoeken was een spel dat je met z’n
tweeën deed. Je deed elk twee, drie, vier
of meer knikkers bij elkaar en je sprak
van te voren af welk spel je deed, want
het kon op verschillende manieren. Je
deed met of zonder schoffelen, dat laat-
ste hield in dat je de knikkers die bui-
ten het kuiltje kwamen te liggen, als je
de hele handel in het kuiltje had
gegooid, met de wijsvinger in het kuiltje
moest schoffelen. Wie dan de laatste
erin schoffelde had gewonnen. Zonder
schoffelen wist je direct wie er had
gewonnen.
Eerst sprak je met elkaar af: even of
oneven. Dat hield in dat als degene die
de knikkers in het knikkerpotje gooide
even had gekozen, hij alle knikkers
gewonnen had als er 2, 4, 6  enz. knik-
kers buiten het potje lagen. Lagen er 1,
3, 5 enz. buiten, dan had de ander
gewonnen. Als er geschoffeld werd, dan
mocht diegene beginnen te schoffelen.
(has)

MIKKEN OP EEN GROTE KNIKKER 

opzetten en mikken: alm
opzettertien doen: gmd
kogel opzetten: daf
richten: ama
dikken mikken: amt
stuiter mikken: mar, raa
mikken op een grote stuiter: sjk
kees(ke) mikken: oot
mikken: amd, amw, gie, vol, wrd, zwo
tikken: alm, hel
antikken: zen
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antikkertie doen: wij
kuizen tikken: dev
knikkertje tikken: amz
der boaven op tikken, der baoven op
tikken: ens
koptikken: ens
pikken: grb, has, nls
ofpikken: lut
keuje pikken: whr
bolkert pikken: hdb; pikken op een bol-
kert: hdb
op stuiter pikken: kui
kop pikken: vrz
pikkertie doen: nls
knikkeren: blz, dka, wrd
anknikkelen: noh
bikkelen: bor
bikken: eml
basteren: dka
bastert smieten: dlt
bommelen: blz
antuten: bor, ssv
kloaten, klaoten: dka
loeren: hei
kaatsen: hol
ketsen: olz
kogel gooien: nij
gooien: wrd
dökken: omm
zetten: ssv
skieten: stw

Kloaten door de jongens: een kloat werd
3 tot 4 meter weggegooid, de ander
moest ’m aantikken met andere knik-
kers, bijv. 5 of 10 stuks, op de vooraf
bepaalde afstand. Ook werd gezegd hoe
vaak je moest aantikken, bijv. drie keer.
Als dat lukte, kreeg je de kloat en ook de
aantikknikkers kreeg je terug (dka); pik-
kertie doen, pikken: mikken op één knik-
ker. Iemand zette een dikke op, ging er
achter zitten met de benen wijd – ieder-
een gooide, wie ’m pikte kreeg alles wat

gegooid was. Raakte niemand, dan was
alles voor de opzetter (nls); een grote gla-
zen knikker werd opgezet. Erachter zat
iemand wijdbeens om alle knikkers op
te vangen, waarmee geprobeerd werd de
grote glazen knikker aan te tikken. Wie
’m raakte mocht ’m houden (wij).

RAAK! 

raak: algemeen; roak, raok: blz; reak,
raek: gie, olm, stp, stw; rääk: daf, raa,
vrz, wij
raakt: dka, eml, noh, uls
tik: alm, zen
antikt: dka
ja: tub, vas
hebbes: hdb

MIS! 

mis: algemeen
missraakt: noh
vürbi: wtm

BUITEN!

Als de knikker ver buiten de baan komt,
zegt men…..
buiten: ama
oet: amz, zen; uut: dev
siep: hel
dikke mis: mar
d’r noast, d’r naost: nls
die is kwiet: wij
hee bokken: wrd

KNIKKERROEP 

Met de volgende kreten roept degene die een
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grote knikker inzet anderen op om te mikken.

grote: ama
ik zet den groten in: amz
ik zette dissen op: wij
gokken: amh
wie wil d’r dikken mikken: amt
wie wil d’r gooien: vrz
wie gooit er op mien kogel: daf
wie mikt: sjk
wie wil mikken: vol
wee wil d’r op: bor
wee gooit der: hel
smiet op: glb
gooi op: nij
wie pikt er op: has
wie pikt d’r: nls
wie mikt er: zwo
wie wil der op mien mikken: nij
wie wil der potten: omm
pottie knikkeren: nls
viefe of tiene: raa
gooie maar, mooie stuiter: wrd
wee ’m raakt den hef ’m: wrd
ik zette een keuje (Rouveen: keujer) in,
wie wil rulen, wie wil rulen: stp

BLUT

blut: algemeen
alns kwiet: alm, amh, nij, noh, ssv
verspöld: dka
alles verspeuld: hdb
bos: eml, stp, tub, vas, wtm
dos: gmd
kakkebos: wrd
los: hks
dood: grb
dop: hdb
alns verkakt: wrd, zen
alns verdretten: wrd

STOEIEN

ravotten: alm, bab, dev, gie, has, olm,
olz, vas; ravotken: dka; rafotten: hdb
rameenten: vas; remeenten: alm, bor;
rementen: mar
dauwelen: alm, blz, dlt, glb, has, hdb,
sjk, stp, vol; dawwelen: ens, gmd, grb,
rij, ssv, vas; doawelen, daowelen: nls;
dawelen: oot
frosselen: bab, hdb, nij, omm, whr; frös-
selen: daf, dhm; vrosselen: ros; froese-
len: ens, wrd; vroezelen: ama, amz
beanselen, baenselen: daf, dlt, nij, olz,
zen; beantelen, baentelen: vrz;
bentelen: vas
beanken, baenken: del
bettelen: tub
beunen: amh, hks, hol, mar, rij, zen;
bönen: noh; bunen: hel, nij
donderjagen: ame, bat, goo, ols, raa;
donderjägen: hei; doonderjagen: ssv
duveljagen: daf
gekjagen: daf
mieterjagen: lut
klabienderen: lut
balgeren: tub, uls, vas; balgen: nij, rij,
zen
bolderen: omm
heisteren: dev, nls, wij; huisteren: daf
joksen: vas
vösken: hks
japken: dka
joegteren: nls
reppelen: rij
rotzooien: nij
stoeien: blz, dka, kui, raa, stw, zwo
op ’n biester wezen: omm

KATTENKWAAD UITHALEN

ondeugendigheid uuthälen: daf; ondeu-
gende uuthalen: hel, hol, nij; ondeug-
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den oethalen: goo; ondeugend oethalen:
ssv; ondeugde uuthalen: bab, hdb, bat,
nls, ols, omm; 
ondeugde uutealen, ondeugde uutaelen:
stp; ondeugde oethalen: amz, del, dhm,
hks, mar; ondeugde uuthälen: hei, wij;
ondeugd oethalen: dka; ondoung oetha-
len: dka; ondöngde oethalen: dlt; ondug-
te uuthalen: nij; ondugte oethalen: zen;
ondögde oethalen: ens; oondögd oetha-
len: oot; ondögd oethalen: tub; onduue-
gende uuthalen: vrz
onduuegende douen: vrz; ondeugde
doen: grb, hdb, whr; ondeugende doen:
hdb; ondeugende doon: hol, rij, wrd;
Undöngende doon: noh; Oundöögde
doon: uls
ondögd oetvretten: vas; Undögde utfret-
ten: eml; ondeug oetvretten: alm
kattenkwoad oethalen, kattenkwaod
oethalen: alm, amd, amh, ens, olz, ssv;
kattekwoad uuthalen, kattekwaod uut-
halen: bab, hdb, dev, omm; kattekwaad
uutalen: has; kattekwoad uutalen, kat-
tekwaod uutalen: sjk, vol, zwo; katte-
kwoad uuthoalen, kattekwaod uut-
haolen: kui, olm; kattekwoad uutoalen,
kattekwaod uutaolen: blz; kattekwoad
uuthälen, kattekwaod uuthälen: daf;
kattekwoad uutälen, kattekwaod uutä-
len: gmd; kattekwoad uutealen, katte-
kwaod uutaelen: gie, stw
strek(ken) oethalen: glb, ros; streken oet-
halen: goo, grb; streken uuthalen: raa
ventstrek oethalen: vas
kwoajongensstreken oethalen, kwao-
jongensstreken oethalen: has
rottigheid oethalen: bor

VUURTJE STOKEN 

veurken stokkeren: alm, ame, del, ens,
glb, tub, zen; veurtie(n) stokkeren: dhm,

wrd; veurtie stwakkeren: vrz; vuurtie
stokkeren: daf, grb, hdb, omm; vuurke
stokkeren: olz; vuurtje stokkeren: bor;
veurke(n) stokken: amd, amh, hol, mar,
vas; vuurtie stokken: hei, nij, raa; vuur-
ke stokken: dka, oot; vuurtje stokken:
hks; vuurtie(n) stoken: bab, gie, gmd,
hdb, sjk, stw, vol; vuurtje(n) stoken: blz,
goo, kui; vuurtie(n) stoaken, vuurtie(n)
staoken: daf, has
stokkeren: rij
Fürke böden: noh, Fürke böten: wtm;
Füürtie böen: eml, uls (Veldhausen);
vuurke beunen: olz, uls (Uelsen); vuur-
ke beuten: dka, dlt, oot; veurken
beuten: ens, mar, ssv, vas; vuierke beu-
ten: ros; vuurtie buten: grb; veurtie böu-
ten: vrz
vuurtje maken: bat
vuurtie fikken: hel, nij, wrd
fikkie stokkeren: daf; fikkie stokken:
hei; fikkie stoken: olm; fikkie(n) stoa-
ken, fikkie(n) staoken: daf, has, ols, wij,
zwo
fikke stoaken, fikke staoken: dev
vuurtie(n) bra(a)nden: grb, hdb, sjk, stp,
whr
braanden: alm, amz, nls
fusselen: hel, nij
voortpoaten, voortpaoten: nls
röajen, räojen: rij
Fusselen is slootkant afbranden met
fussie grös (hel); voortpaoten: van vuur-
tje naar vuurtje (bijv. in de ruige berm
of slootwal) (nls).

Onder invloed van het Nederlands ken-
nen we hier ook: “de wichter zeent ’n
veurkn an ’t stokkeren/ de wichter stok-
kert ’n veurken/ de wichter maakt ’n
veurken/ de wichter maakt veur/de
wichter maakt ’n veur.” Allemaal alge-
meen in zwang. Maar bij “de wichter
zeent an ’t stokkern” blijft het lijdend
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voorwerp weg. Dat komt omdat de term
een soort containerbegrip is. Het kan
betekenen dat een kind als kwajon-
gensstreek een krant aansteekt boven
het gasstel, of een kind is aan het spe-
len met een kaars door er lucifers boven
aan te steken en weer uit te blazen, én
als kinderen een vuurtje maken “dan
zeent ze an ’t stokkern”. Het gebruik
waaraan wij ons als kinderen wel eens
schuldig maakten was in het vroege
voorjaar het dode gras langs een wei-
landomheining aan te steken en met zo
weinig mogelijk lucifers en met behulp
van gedroogde graspollen steeds nieu-
we pollen aan te steken. Die activiteit
valt opmerkelijk genoeg niet onder dat
verzamelbegrip “stokkeren” maar wordt
aangeduid met “röajen” (voortwoeke-
ren, uitbreiden). Röajerieje wordt ook
gebruikt als iemand een zich snel uit-
breidende eczeem heeft (rij).

STELEN VAN VRUCHTEN 

gappen: alm, amd, ame, bab, blz, daf,
del, dev, dhm, dka, dlt, ens, glb, goo, grb,
hdb, hei, hel, hks, hol, mar, nij, nls, olm,
olz, oot, rij, ssv, stw, tub, vas, vol, vrz,
whr, wrd, zen
votgappen, ofgappen: rij
jatten: ama, amh, bat, blz, bor, del, dev,
dlt, ens, glb, gmd, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, nij, ols, olz, omm, raa; jätten: daf,
wij
stealen, staelen: dev, stp; stellen: noh,
ros, wtm; stjällen: vrz; stelen: gmd
klauen: noh, uls, wtm
pikken: bat, zwo
snaaien: grb; snöjen: eml
wegnemmen: amh
stiekem wegealen, stiekem wegaelen:
gie

stiekem pakken: kui

Appel gappen, knollen jatten (glb); de
kienders zaten bej de buurman in de
paren/appels/proemen (sjk).

SLOOTJE SPRINGEN 

sleutje(n) springen: alm, amd, ame,
amh, amz, bat, bor, del, dev, goo, hks,
hol, mar, nij, rij, wrd, zen; sleutie(n)
springen: daf, gmd, grb, has, hdb, hei,
hel, nls, ols, omm, raa, vol, vrz, wij, zwo;
sleugie springen: daf, dhm, hei, hel,
omm; sleutke springen: dka, ens, glb,
olz, ssv, tub, vas; slotie(n) springen: bab,
gie, hdb, nls, olm, sjk, stp, stw, whr;
slootje(n) springen: blz, kui
ower ’n Sloot springen: eml
graven springen: ama, vas
greavenke springen, graevenke sprin-
gen: ros
ower nen grawen springen: oot, uls
(Veldhausen); auwer ’n Grawen sprin-
gen: noh, uls (Uelsen); oaver nen graven
springen: dlt
bekke springen: dka

POLSSTOK

polsstok: alm, amd, amz, bab, bat, blz,
bor, daf, del, dev, dka, dlt, ens, glb, gmd,
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol, kui,
mar, nij, nls, olm, ols, omm, oot, raa, sjk,
stp, ssv, stw, tub, vas, vol, vrz, whr, wij,
zen, zwo
poolstok: amw, hdb, rij, wrd
Padstokk: noh
slootstok: olz
springstok: ama, amh, amz, dka, vrz
springstaken: amh
springskach (verouderd): rij
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pols: gmd, stp
stok: eml, ros
Staak: noh
sleet: dka
punterboom: gie

Slotie springen gebeurde met de pun-
terboom. Onderaan de punterboom zit
de “klauwe”. Om ver te kunnen sprin-
gen was het wel verstandig om de pun-
terboom zodanig in het water te zetten
dat het kromme gedeelte van de klauwe
naar de kant van de springer stond.
Anders kwam je niet ver (gie).

BEENTJE LICHTEN 

pootje haken: dka, ens, glb, nij, oot, rij,
ssv, vas; peutje haken: alm, ame, amw,
bor, nij, wrd, zen; peutie(n) haken: hdb,
hel; peutke haken: tub; pötie haken:
dhm; peutie hoaken, peutie haoken:
daf, ols, omm; peutien oaken, peutien
aoken: has, vol; potie hoaken, potie
haoken: bab, whr; potie oaken, potie
aoken: sjk; potie haken: lut; peutje(n)
höaken, peutje(n) häoken: dev, hol, mar
beentje haken: dlt; bientie haken: hdb;
beintien haken: vrz
veutje hoaken, veutje haoken: hks
haken: dlt, nij; hoaken, haoken: amh,
raa; höaken, häoken: goo, wij
peutie(n) lichten: gmd, grb, nls, vol, zwo;
peutje lichten: amd, bat; peutke lichten:
dka; potie(n) lichten: gie, hdb, nls, stw;
pootje lichten: blz
beentje(n) lichten: blz, del, kui, olz;
beentie lichten: dhm; bientie lichten:
daf, hdb, hei, lut; beintie lichten: vrz
Been stellen: noh
potie leggen: stp
loaten stroekelen, laoten stroekelen: amz;
loaten strukelen, laoten strukelen: ros

strumpelen loaten, strumpelen laoten:
eml, noh; stroumpelen loaten, stroum-
pelen laoten: uls
neppen: bab, grb, nls, olm, stw
rekkelen: gie

SLEETJE RIJDEN 

sleetje riejen: alm, amd, amz, hks, hol;
sleetje rieden: bat, blz, bor, dka, dlt, ens,
goo, nij, wrd; sleetke rieden: dka;
sleke(n) rieden: dka, ens; slegie(n) rie-
den: bab, daf, gie, grb, has, hdb, nls, ols,
omm, stw, wij, zwo; slegie(n) rie(n): hdb;
sler(reke) rieden: dlt, olz
slee rieden: ssv, zen
rieden op ne slee: amh
met de Slee föaren, met de Slee fäoren:
eml, uls; met de slee veuren: vas
slegie varen: whr
Schledden führen: noh
sleetjen gliejen: dev; slegien glieden: vol
slegie trekken: dhm, hel
slee trekken: rij, vrz
sleei jeagen, sleei jaegen: stp
slieren (met de slee): mar, rij
sleeën: alm, ama, ame, blz, del, dev,
hdb, hel, kui, mar, olm, oot, raa, sjk

SLEE 

slee: algemeen; sleei: stp; slie: gmd, vrz
sler: dlt, olz
slep: tub, vas
Schledden: noh
Slidder: eml
prak: oot

PINSTOKKEN 

De stokken die men wel gebruikte om op de
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slee vooruit te komen. Ze waren overigens
verre van algemeen.

prikstokken: amd, bab, blz, bor, daf, dev,
gie, grb, has, hdb, hel, nls, olm, ols, olz,
omm, sjk, vol, whr, wij, zwo; prikstök-
ke(n): alm, amz, del, dlt, ens, goo, hdb,
hks, hol, ssv, tub, vrz, wrd, zen
pikstokken: hdb; pikstökken: alm
pinnestokken: amh
pinnen: ama, mar
duwstökken: ame
Staken: eml, noh
Stökke: noh
Iespikkel: uls

SNEEUWBAL 

sneebal: alm, ame, amh, amw, amz, bor,
dka, dlt, eml, ens, glb, goo, hdb, hks,
mar, olz, oot, rij, ros, ssv, tub, uls, vas,
vrz, wrd, zen; sneeballe: bat, daf, dhm,
grb, hei, hdb, hel, hol, nij, ols, omm, raa,
stp, wij, zwo; sneeuwbal: ama, amd, del;
sneeuwballe: dev, nij; sneiballe: bab,
kui, nls, olm; snejballe: sjk; sneibal: blz;
snejbal: vol; sni-jballe: gie, gmd, grb,
has, lut, stw, whr; Schneeball: noh, wtm

SNEEUWBALLEN GOOIEN 

sneeuwballen gooien: alm, ama, amd,
ame, amh, amz, bab, bat, blz, bor, daf,
del, dev, dhm, eml, ens, gie, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, kui, mar, nij,
nls, noh, olm, ols, olz, omm, raa, rij, sjk,
stp, stw, vol, vrz, whr, wij, wrd, zen, zwo
sneeuwballen smieten: alm, del, dka, dlt,
eml, glb, noh, olz, oot, ros, ssv, tub, uls,
vrz, wtm

SNEEUWPOP 

sneepoppe: amd, ame, amh, amz, bat,
dhm, goo, grb, hei, hdb, hel, hks, hol,
mar, nij, ols, omm, raa, stp, wij, wrd,
zwo; sneepop: alm, bor, dka, dlt, ens,
glb, olz, oot, ssv, tub, vas; sneeuwpoppe:
ama, daf, dev, nij; sneeuwpop: del, olm ;
sneipoppe: bab, kui, nls, sjk; sneipop:
blz; sni-jpoppe: gie, gmd, grb, has, lut,
stw
sneekerel: amw, eml, ros, ssv, vrz; snee-
kearel, sneekaerel: rij; Schneekerl: wtm
Schneemann: eml, noh; sneeuwman:
olm

Schaaten en schaats: zie De Wereld A,
p. 119-121.

BOKSPRINGEN

bokspringen: alm, ama, amd, amh,
amw, amz, bat, blz, bor, daf, dev, dlt,
ens, gmd, goo, has, hdb, hei, hel, hks,
hol, mar, nht, nij, nls, ols, omm, oot, raa,
rij, ros, ssv, tub, vas, vol, vrz, whr, wij,
wrd, zen, zwo; bökspringen: olz;
Bukkspringen: eml, noh, uls, wtm
bokjenspringen: blz, kui; bokkiesprin-
gen: gie, hdb, olm, sjk, stp, stw, wan;
bukkiespringen: hdb
bokstoan, bokstaon: hei, nls
bokstavast: ens
hasie over: bab, hdb, nls; häsie oaver,
häsie aover: daf, wij; asien oaver, asien
aover: zwo; haasje over: mar, olz
pietjéje: dev

Als kind speelden we het spelletje “Bok
stavast”. Een kind ging tegen een muur
staan, een tweede ging gekromd met
het hoofd tegen de eerste staan, waarbij
de eerste het hoofd van de tweede
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ondersteunde. Een derde sprong op de
rug van de tweede en riep, als hij zat,
‘scheer’ (schaar), ‘mes’ of ‘bril’. Met de
handen werd het genoemde uitgebeeld.
De wijsvingers kruislings over elkaar
was de schaar, een wijsvinger recht
vooruit was het mes en twee rondjes
maken met duimen en wijsvingers was
de bril. Het tweede kind moest raden
wat uitgebeeld werd.
Werd het goed geraden, de eerste con-
troleerde dat, dan werd er gewisseld.
(ens).

Häsie aover spöllen en bokspringen was
bi-j oons niet ut zelfde. Bi-j haesie aover
sprung iej aover een krom staonden
hean. Bi-j bok springen sprung iej d’r op
en heulen een antal vingers baomen
zien kop en vreungen dan “Bok bok
hoevölle horens he-j.” Reud hij ’t goed
dan mos iej daornao bok staon. (daf,
hdb); hasie over: over een ander sprin-
gen, dan mos ie uutkieken aanders
kreeg ie ’n klompe tegen de kop an
(hdb).

[bokspringen] Een jongen of meisje
staat krom met de handen tegen de
muur. Een ander kind springt erop en
roept; bok, bok, hoeveel horens. Degene
die krom staat moet raden hoeveel vin-
gers opgestoken zijn. Raadt hij/zij het
niet, moet men blijven staan en mag
een ander erop springen (hei, wij).

VERSTOPPERTJE 

verstoppertje: alm, amd, amh, bat, blz,
bor, dlt, ens, hdb, hol, mar, vas, wrd,
zen; verstöpperke(n): dev, dlt, goo, olz,
oot; verstopperken: dka;
verstöppertie(n): daf, has, hei, nht, ols,

omm, raa, wij, zwo; verstoppertie: stw;
verstoppegie: nij
verstoppen: alm, ama, amw, amz, dka,
eml, ens, hks, noh, olz, uls
wegkroepertie(n): bab, gie, gmd, hdb,
nls, olm, omm, sjk, stp, vol, whr; weg-
kroeperdien: nls; 
wegkrupertjen: blz; wegkrupertie(n):
hdb, vrz
uutkrupertjen: kui; uutkroepertie: wan
verkroepertie: hel, nij
verkroepen: hel
vortkroepen: hel, mar, vas
vutkroeperdien: nls; votkrupertie: vrz;
votkroepertie: hdb
zeuken: rij
verdoeken: ens
verbannen: ros
pampossen: ssv
bampost: tub
piep-verstop: bat
pikstol: wtm
kriekkrak: lut

N.B. de eerste r in verstoppertje en varian-
ten wordt vaak niet uitgesproken: vestop-
petje.

Het spel bössie schuppen is in Nieuw-
Heeten ook bekend en lijkt op verstöp-
pertie spöllen. Het gaat als volgt. Een
bus wordt geplaatst op een plek. Terwijl
de zoeker aan het zoeken is naar de
verstopte personen komen sommige
verstopte personen te voorschijn om
snel het busje (blikje) weg te schoppen
zonder gezien of getikt te worden (nht).

Degene die moest zoeken werd politie
of politieagent genoemd (ama).

Tellen tot 110 en je riep dan: 110 wie
niet weg is wordt gezien. Als je iemand
gezien had, riep je: on-eklapt! (vrz); tot
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25 tellen (amh); zeven waor ben je
gebleven (amw); “Is ’t koe!” Degene die
moest goan seuken, telde tot 10 en riep
dan: “Wie niet weg is, is gezien! Ik
koem.”(blz); Tot 10 of 100 tellen (of 110,
dat kwam na 10), en dan roepen: “Wie
niet weg is wordt gezien, ik kom!” (hdb),
als je er een gevonden had, riep je:
“Kriekkrak” (lut); Bi us wott bis 20 tellt,
dann kannt beginnen (noh); wi-j mos-
sen vrogger echt heel langzaam töt
tiene tellen en nao tien reup iej dan wie
niet weg is wordt gezien, ik kom!
Wonder boamen wonder, det tellen en
det riempie deude wi-j in het ABN (daf);
tellen tot 36! (dlt); tellen tot 10 of 110
(hel); tot 100 tellen (zachies), tot tiene
tellen had-op en dan “honderdtien, wie
nie weg is wordt gezien. Ik kom”. Dat
laatste wordt geroepen (nij); de zoeker
telt tot 100. Wie door de zoeker gevon-
den wordt “wodt an-epikt” en dat
gebeurt met de woorden: “ene, tweeje,
dreeje….Gerriet!”, waarbij de zoeker dan
drie keer met de vlakke hand op de
muur slaat op de plek waar hij ook
heeft staan tellen tot 100. Wie het eer-
ste werd gevonden moest de volgende
ronde als zoeker fungeren. Als je niet
gevonden werd en de zoeker was uit de
buurt, dan mocht je hard naar de aftel-
plaats toe lopen en dan riep je keihard
“Vriej!” Als je dat haalde, dan was je de
volgende ronde in ieder geval niet aan
de beurt om te zoeken en mocht je je
weer verstoppen (rij).

TIKKERTJE 

tikkertie(n): bab, daf, hdb, hei, nht, nls,
olm, ols, omm, raa, sjk, stp, stw, vrz,
wan, wij, zwo; tikkerdie: nls; tikkertje:
ama, amd, hdb, hol, mar, ros, wrd, zen;

tikkertjen: blz, kui
oftikken: amd, hks, olz, ssv
antikken: amz
tikken op de rug: blz
Tikkfangen: eml, noh, uls
vangen: alm, amh, dka, dlt, oot, rij, vas,
wtm; vongen: vrz
opvangen: amd, amw, amz, bor, ens,
hel, nij, tub, zen
vangertje: alm, bat, dka, dlt, olz; vanger-
tie: gie, omm, sjk, wan, whr, vängertien:
hdb
opvangetje: goo, hol; opvangertie(n):
hdb, ols
bongeltie vangen: gie
kettenvangen: rij
kriegertjen: dev; kriegertie(n): daf, has,
vol, zwo
li-jszäkkien: gmd
sittie: stp

Variant met twee vangers: al lopende
aand (gmd); in de middagpauze van
school, vangertie door heel Ommen (in
de kern) (omm); kettenvangen: met
twee personen (rij).

Andere vormen van tikkertie:
boomtikkertie – kinderen liepen van
boom tot boom en dan moest degene die
’m was ze onderweg proberen te tikken;
hoog en lege – een kind kon niet afge-
tikt worden wanneer hij hoog stond,
bijv. op een muurtje;
bloot slaat dood – je mocht alleen afge-
tikt worden op een bloot lichaamsdeel,
bijv. arm of been;
in Wijhe was vroeger een tikspel leas-
zak geheten. Niemand weet meer hoe
het ging (wij).

Opvangen/tikketje met velos: ’n Earsen
den an-etikt was, gung met een hand
tegen ’n boom/poal/mure anstoan. ’n
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Tween heul zien hand vaste. Nr. 3 heul
de hand van nr. 2 vaste en zo deur. A-j
ze velossen dan tikken ie der ene an.
Denne, en al wat der veur steun waren
velost. Soms leupen ze ok langs de hele
rieje en tikken iederene an (nij).

BLINDEMANNETJE 

blindeman(netje) (spelen): ame, amd, bor,
daf, del, dev, dka, ens, gie, gmd, goo,
has, hdb, hei, hol, mar, nht, olz, omm,
raa, ros, vol, vrz, wan, whr, wij, wrd, zwo
blinddoek(je) (spelen): ama, dlt, grb, hdb,
kui, nls, olm, sjk, stp, stw, wan, wrd, zen
blenddoken: amw, hks
blinde keerltie spöllen: hdb
bleende mummegien: vrz
blinde koe: hdb; Blindeko: noh, uls,
wtm; Blineko: eml
bleendspöllen: ssv
blindlopen: nij

Dit versje zongen wij terwijl het blinde-
mannetje in de rondte werd gedraaid:
Blinde koe
Woar goa-j noa toe
Noa varkenschot
Wat wo-j doar doe
Bri-j etten.
He-j wal ’n leppel
He-j wal ’n slief
Nee, dan mu-j zien da-j der iene kriegt.
(hdb)

BLINDDOEK

bleenddook: alm, ama, amd, amw, del,
dka, dlt, ens, hks, mar, oot, rij, ssv, tub,
vas, wrd; blinddook: alm, amz, bor, dev,
dka, goo, hel, hol, noh, ols, olz, raa, wij,
wtm, zen; blienddook: amz, stw; bleind-

dook: ros, vas; bleenddouk: vrz; blind-
doek: alm, bab, bat, blz, daf, grb, has, hdb,
kui, nht, nij, omm, vol, whr, zwo; bliend-
doek: gie, gmd, nls, olm, sjk, stp, wan
Oagendook, Aogendook: uls
Dook: eml

TOLLEN 

tollen: alm, ama, amd, amz, bab, blz,
bor, dev, daf, dka, dlt, gie, gmd, goo, has,
hdb, hei, hel, kui, mar, nht, nij, nls, ols,
omm, raa, sjk, stw, vas, vol, vrz, wan,
whr, wij, wrd, zen, zwo
drieftollen: alm, amd, amh, amw, amz,
dka, ens, hks, hol, olz, oot, ssv, tub; drif-
tollen: stp
drieftol jagen: bat
Pindopp spöllen: noh, uls
Pindopp jagen: eml

TOL 

tol(le): algemeen
drieftol: amd, amh, amw, amz, bat, bor,
dka, dlt, ens, goo, hks, hol, nij, olz, oot,
ssv, tub, wrd, zen; driftolle: stp
priktol(le): alm, omm, raa, wij, zen
zettol(le): bor, hel, tub
zwuptol: alm; zweptol: nij, raa
iestol: dlt
dreitol: vas
boerentol: hdb
zetkloot: alm, wrd; zette(n)kloot: goo, rij
driefkloat, driefklaot: dlt, uls
ieskloat, iesklaot: oot, uls, wtm
smietkloot: ens
Trillkloat, Trillklaot: uls
Pindopp: eml, noh, uls
bat: gmd
oubat (priktol): zwo
pierenwupper: hdb
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paddestoel: hdb

Een bat was een speciale, platte tol
(gmd); [zettekloot] hierom draaide je
een touw en gooide de tol eruit terwijl
je het touw vasthield (goo); drieftol is
een normale paddestoelvormige tol,
smietkloot is een buikvormige tol, waar
een touwtje strak omheen gewikkeld
werd en die vervolgens van je af werd
gegooid (ens); de pierenwupper werd
met kleurpotlood in ringen gekleurd en
werd omwonden met het touw vastge-
zet onder je klomp en dan met een ruk
weggeslingerd naar rechts. Als de pie-
renwupper op sokken liep, d.w.z. geen
spijkertje meer had, dan mocht een
ander hem pakken en houden (hdb).

Vrogger maken wie ok een töllegie van
een ekkel. Wie stökken boavenin een
luciferspinnegie en dan dreaien wie rond
op het zeil of soms op een diep börd. Wie
maken ok een tol van een goarenklössie.
Den zagen wie millendeur (dan hadden
we der twee). Deur het gat van het halve
klossie staken wie een stökkie. Det stök-
kie hadden we onderan an-epunt.
Boavenan stak det stökkie nog iets boa-
ven het klössie uut. Doarmet kö-j um
ronddreaien. We wikkelen ok vake het
touw van de zweppe um een tol hen, en
dan gooien wie ’m vot, zodoanig det e
dreaien. Vake deuden we met de vingers
’n tol anzetten. As e dreaien mos ie der
gauw met de zwepe tegen an sloan
zodet e bleef dreaien (nij).

ZWEEP

zweppe: amz, bat, daf, dev, goo, has, hei,
hel, hks, hol, mar, nht, nij, ols, omm,
raa, vrz, wij, zwo; zwep: dka, olz; zwepe:

amw, bab, lut, nls, sjk, stp, stw, vol, wan;
zwöppe: alm, amz, eml, hdb, hol, oot,
vrz, wrd, wtm, zen; zwöp: dlt, ens, oot,
ssv, tub, vas; Schwöp: noh; zwiepe: gmd
zwepke: amh; zweppie: omm;
zwepie(n): gie, kui, lut; zweepjen: blz;
zweepje: hdb; zwöpke: alm, amd, dka;
zwöppie(n): hdb
tolzweep: olm; tolzwepe: lut
Pietsche: noh, uls
andriever: ama
driefstok: hol
driftollestok: stp
tolstökkie: hdb
stökske: amd

KUILTJE

kuulke: alm, ama, amd, amz, bor, ens,
olz, oot, rij, ros, ssv, wrd; kulenken: vas;
kuultje(n): blz, hol; kuultien: ols, vrz;
koeltie: hdb; kulegie(n): gie, has, kui,
omm, vol; koelegie(n): bab, lut, olm, stw;
kuilke: dka
Kule: noh
tolkuultje: amh
tolgatie: nij
Gat: eml
afslag: ama

Niet in een kuiltje: voorzichtig klemmen
onder de schoen en dan loslaten (dev);
een tol werd tussen de stenen gezet
(gmd); geen kuiltje (nht); ein “kuiltje”
kannte man bei uns nicht. “Het beginn”
fand immer innerhalb eines Kreises
statt (uls); mear wiej tolden hier in
Wierden zonder dat kuulke (wrd); gen
kuulke: zwöppentouw um ’n tol dreajen
en dan lös gooien (zen); kennen wi-j
gien ien van allen, wi-j wikkelen het
zweptouw umme de tollen en zweaien
um dan vot (daf).
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WIL JE…. ZIEN? 

Het – gevaarlijke – spelletje waarbij een
oudere met zijn beide handen het hoofd van
een kind omklemde en het kind zo opbeurde.
Voorafgaand of tijdens het tillen zei de
oudere dan: wil je…………..zien. Op de
plaats van de puntjes komt dan:

Münster: dka, eml, noh, uls
Uelsen: vas
Amsterdam: amz, goo, hdb, ssv, wrd,
zen
’n Haag: rij
de toren van Lochem: bat
de toren van Babel: hel, wij
de toren van Pisa: hdb
de toren van Palthe: hol
de toren van Dalfsen: daf, nls
de aandere weareld, de aandere wae-
reld: hel
Abram: daf

N.B. wie vindt det gin spellegie (nij);
niet als spel maar als gevaarlijke stre-
ken (sjk); dit kennen wij wel, maar dat
is beslist geen spel. Te gevaarlijk (ens).

BROMTOL

bromtol(le): algemeen
Brummkreisel: noh, wtm
Brummer: uls
Summer: uls

HOEPELEN 

(h)oepelen: algemeen
kulen: vrz
baantelen: alm, gmd; beantelen, baen-
telen: ens; baandelen: rij
baandjagen: bor; bandjagen: eml

jageba(a)nden: olz, vol
Jageband jagen: uls
tonnebaandjagen: hol
jagen met ’n reenk: dlt
reenkjagen: dlt

Baantelen: een metalen, ronde band die
over de grond werd voortbewogen.
Oepelen: een kunststof band die om het
middel hoog werd gehouden (gmd); er
werd gehoepeld met een “tonneband”
(de band die de duigen van een ton bij
elkaar moest houden), een fietswiel of
een smeedijzeren hoepel (wij).

HOEPEL

(h)oepel: algemeen
oelahoep: hdb
baantel: alm, gmd; beantel, baentel:
ens; bandel: dev; baandel: rij
jageba(a)nd: eml, hks, uls, vol;
jaagband: olz, oot, ros
tonnebaand: hol
reenk: dlt; Rink: wtm
rad: dlt
kulo: vrz

Bandel: oud fietswiel zonder spaken
(dev); een hoepel maken ie van een
oalen fietsevelge (nij); hoepel: velg van
een fiets, jaagband: ronde stang met
beugel (oot); oepel is een ijzeren ring,
jagebaand is een fietswiel zonder spa-
ken en zonder band (vol).

BIKKELEN 

bikkelen: algemeen; bekkelen: gmd

Deden we in ons dorp niet (bab); werd
door onze generatie (1925-1935) niet
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meer gespeeld (dev); hier niet bekend
(ssv); wiej spölden hier dat spel neet
(wrd).

BIKKELBEENTJE 

bötje: goo, has; bötke: olz; bottien: stw;
buttien: daf, zwo
snorrebot: alm; snorbutje: amh
skapebeentjes: kui
bikkel: ens, has, mar, omm, vrz, wij;
bekkel: gmd

Niet bekend, maar wel dat ze van de
botten van varkenspootjes gemaakt
werden (bab); springbeen van ’t achter-
been van ’n schaop (noh); van een var-
kensbotje of van metaal (wij); elke bek-
kel heeft vier kanten: kuler, bokker,
stoater, ester (gmd); ellert, esterd, bram-
mert en kulerd (gie); put, rug (hol).

HINKELEN

hinkelen: alm, ama, amd, bor, daf, dev,
dka, dlt, eml, gie, goo, hdb, hel, hol, kui,
nht, nij, noh, ols, omm, raa; inkelen: blz,
gie, gmd, has, sjk, stw, vol, wan, zwo;
heenkelen: alm, amd, dlt, ens, hks, ssv,
wrd, zen; hinken: amz, bab, bat, hdb,
hol, nls, olz, stp, whr; heenken: amh,
mar; hinksteren: noh; hiksteren: wtm;
heken: tub; hikken: uls; hinke pinke:
hdb
hinkepotten: bor; hinkelpotten: nht
hinkeparken: nls, oot; hinkepärken: wij;
hinkeperken: ros, vas
paaikheenken: vrz
boksproonk: rij

HINKELBAAN

hinkelbaan: alm; hinkelbane: goo;
inkelbäne: gmd; heenkelbane: wrd, zen
hinkelveld: ama
(h)inkelpark: dev, hdb, omm, sjk, vol,
wan; hinkeparke: stp; hinkepark: bab,
hdb, nls, ols, oot; hinkpark: amw, amz;
heenkepark: amh, mar; hinkelpärk: wij;
hinkepärk: daf; hinkelperk: amd; hinke-
perk: vas; heenkelpeark, heenkelpaerk:
amd, ssv; hekelpeerk: tub
paaik: vrz
hinkepot: bat, daf, olz, whr; hinkelpot:
bor, hei, hel, hol, nht, nij, raa; inkelpot:
has, zwo; heenkelpot: dlt
pot: dlt
(h)inkelpad: gie, hdb, hol, sjk; heenkel-
pad: hka
hinkelhokke: olm; hinkelhok: dka, eml,
kui; heenkelhok: ens; Hickhock: uls
Hokk: noh
inkelvak: stw
Paand: noh
roete: hdb

Om in een groep het eerst te mogen,
werd gevraagd: zölle we hinkelpark-
eerst doen (dev).

HINKELBLOKJE 

heenkelblökske: amd, ens, wrd; heen-
kelblökke: ssv; heenkelblökken: wrd;
heenkeblökske: mar; hinkelblökske:
goo; heenkblökske: amh; hinkblökske:
amz; hinkeblokkie(n): bab, hdb; (h)inkel-
blokkie(n): olm, stw, wan; hinkeblökske:
olz; (h)inkelblökkie(n): gie, has, hdb, hel,
nij, sjk, vol; hinkelblokjen: kui
hinkelblok: whr; inkelblok: blz, gmd
hinkeparkeblökkie: stp
blöksken: dev
hinkelstientie: omm; hinkelsteentie: raa
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inkelout: blz
hinkelplaankie: gie
Hinkelkässien (Himmel en Hölle): eml
heenkelveutke: ssv
heenkelschöantje, heenkelschäontje:
zen
heenkel: dlt
hinkeldeusie: nij, olz; heenkeldeuske:
wrd
deuske met zand: amz
schounsmjeardeusie met zoand,
schounsmjaerdeusie met zaond: vrz
schoonsmeerdooske: alm; schoon-
smeerdeuske: tub; skoonsmeardeuske,
skoonsmaerdeuske: rij
schoenepoetsdeuske: amd
scheurtje: amw; scheurke: hol; scheur-
tie: omm, vrz
pannenscheurtje: amd
paikschoord; vrz
scheurewark: hks
stientie: nls

Soms werd een armbandje gebruikt
(dev); meestal onderste deel van een
koffiekop (dlt); scheurtie: mooi stukje
van een gebroken kopje o.i.d. (omm);
heel vaak het voetje van een ronde kom
(raa); skoonsmeardeuske met zaand d’r
in (rij); dikke voet van een glas, of van
een kopje of een leeg schoensmeer-
doosje (vas); vaak een schoensmeer-
doosje (whr); geen naam, gebruikt werd
een blokje, een scherf of steentje (wij);
det was bi-j oons een schoensmeerdeu-
sie vol met zaand (daf); een schoord is
een scherf. Er werden ook wel lege
schoensmeerdoosjes gebruikt (vrz).

KEILEN

Het spel waarbij men met kleine, platte
steentjes over het water scheert.

keilen: ame, bab, blz, daf, del, gmd, has,
nht, nij, nls, ols, omm, oot, raa, wij, zwo;
kealen, kaelen: hel
ketsen: daf, dev, hks, nls, omm, zwo
scheren: ame, alm, ama, kam, nls, tub;
skearen, skaeren: nij
schuutje scheren: amz
kutje scheren: zen
zeilen: daf, hdb, mar; seilen: stw; 
zealen, zaelen: rij; zäilen: vrz
platzeilen: olm
slenderen: has; slinderen: grb; slinteren:
whr
slijveren: del; slijven: bor, ssv
schienselen: gie; schinselen: stp
kiskossen: daf, dev
tsjilpen: wij
kringke smieten: olz; kringies gooien:
lut
bläieren: uls

KEILSTEENTJE

Naast keilsteentje, scheersteentje, slijf-
steentje etc. ook nog:

plat steentje: amw, gmd, nht, nls, noh,
ols, olz
keiler: zwo
ketser: zwo
plakkie: nij
Bläier: uls
slingeplatten: tub
schliefken: vas
schinsel: stp
zeilstientie: hdb
zweaisteen, zwaeisteen: ens

De kringen in het water heten kringels,
kringen, kreenken of: 

kronen: hol
kreunke: ssv
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We telden de ringen (olm); men telde
hoeveel keren het steentje over het
water sprong, dat bepaalde de winnaar
(wij); bie toeren lukken het oons umme
een stientie an de aoverkaante van de
Vechte op het laand te kriengen (daf);
we hebben dit vaak gedaan, maar we
hadden er geen naam voor (vas).

STELTLOPEN 

steltlopen: algemeen
stealtlopen, staeltlopen: wrd
steltenlopen: bat, daf, dev, gmd, hdb,
nls, olz, ssv, tub, uls, vol, vrz; stealten-
lopen, staeltenlopen: ens; steltelopen:
gie; stelzenloapen, stelzenlaopen: noh;
stöltenlopen: vol; stellenlopen: amw
mit stelten lopen: lut
op stelten lopen: hel, kui, lut; op steul-
ten lopen: rij
up Stelten goahn, up Stelten gaohn:
wtm
stoklopen: amz, dka, hks

PROPPENSCHIETER VAN (VLIER)HOUT 

proppenschete: alm; proppenscheter:
ama, amd, amz, bat, bor, dka, dlt, goo,
hel, hol, mar, ols, olz, oot, ros, tub, uls,
wrd, zen; proppenscheterd: nls; proppe-
scheter: dev, wij; proppensketer: amz,
rij; pröpkesscheter: amd; propscheter:
amw; proppenschieter: daf, hdb, hei,
nht, omm, raa; proppeschieter: bab, gie,
olm, stw, wan, whr; proppenskieter: nij;
proppeskieter: blz, gmd, has, kui, sjk,
vol, zwo; proppenscheiter: vrz
plof: alm, amd, bor, dlt, ens, nij, ssv, vas;
ploffe: amh, hks
ploffer: bor
plofroor: vrz

Pusteröör: eml
Bloasröar, Blaosräor: uls
bloaspiepe, blaospiepe: wrd
spie(t)busse: stp

Uut-ehold vlierholt met een beuken of
ieken binnenstok as duwer (daf); ’n stuk
vleerhoalt doar wör de pit oetboord en
dan nen steln d’r in (ens).

PROPPENSCHIETER VAN PVC-BUIS 

bloaspiep(e), blaospiep(e): alm, amd,
amh, bor, dev, has, hdb, hks, nij, nls,
omm, vrz
Blasrohr: uls
Pusterohr: noh
lechbuis: amz; lechbuize: amz;
lichtbuis: nht; lechpiep(e): amz, wrd
plastic buis(ie): daf, oot, zwo
plastic piepe: raa, zwo
pvc-buis: lut, wan
pijltjesbuis: olm
pijltiesgeweer: lut
scheetpiep: dlt
buis: gmd
piepe: rij
proppenschete(r): alm, amw

Geen naam voor deze buis (wij); ’n stuk-
ske plestiek piep, van ’t electrisch, en
doar nen stellen in (ens).

KATAPULT 

kattenpult: amz, bor, dka, hdb, hol, mar,
nht, ssv, vas, vrz, wrd; kattenpul: alm,
amh, amw, dka, dlt, ens, hel, hks, nij,
olz, oot, tub, vas, vrz, zen; kattenpöller:
ros; kattenpöl: ens; kattepulte: bab, stw,
zwo; kattepult: amz, blz, daf, gie, goo,
hdb, kui, ols, omm, raa, wij, zwo; katte-
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pulle: bab, gmd, has, lut, sjk, stp, vol,
wrd; kattepul: bat, dev, hdb, nls; kata-
pult: ama, amd, noh, olm, wan, whr;
kattenpil: olz
Schleuder: eml, noh, uls
Gummislöter: wtm
tweestrampen: alm
ellestiekslinger: rij
Scheter: uls

Den was emaak van ieken- of ’n bar-
kenstraamp (nij). Van lijsterbes, siep sap
siepiesholt. Ie mut oe een straampeltie
snie of een klein gaffeltie (hdb).

AUTOPED

autoped: algemeen; autopot: tub
step: ama, amd, amh, bat, blz, dev, dlt,
has, lut, nht, nij, olm, ols, olz, omm, raa,
ros, vas, wij
glijer: dev, ens, goo, ols, wij, zwo
Roller: eml, noh; Ruller: uls

Glijer: ouderwetse met houten wieltjes
(dev); autoped: luchtbaande, step: harde
baande (omm); nu meestal: step (wij).

SCHOMMEL

schommel: alm, ama, amd, amz, bat,
bor, daf, dev, dka, dlt, goo, hdb, hel, hol,
nht, ols, olz, omm, oot, raa, ros, ssv, tub,
vas, wij, wrd, zen; skommel: blz, has,
nij, rij, stw
skommelholt: nij
tolter: bab, lut, olm, omm, stp, wan,
whr; tolder: nls; touwte: kui; talter: gie,
has, sjk, vol, wan, zwo; talder: gmd, sjk;
tilter: daf; tilder: wij
tolterzeel: vrz
zeelken: vas

bungel: amd, amh, amw, amz, bor, ens,
hks, hol, mar
bungeltouw: tub
bommel: hdb
Bümmel: noh, uls; Bummel: eml, uls
Bumbam: wtm
Schaukel: eml, noh, wtm
ruile: bat

Vroeger ruile (bat); talter: old woord
(has); skommelholt is ’n groten skom-
mel (nij); tilder is een oud woord (wij);
iene zea tilter (daf).

Schommelen: 

schommelen: alm, amd, bat, bor, daf,
dev, dka, dlt, goo, hdb, hel, hol, nht, ols,
olz, omm, oot, raa, ros, wij, wrd, zen;
skommelen: blz, has, nij, rij, sjk, ssv, stw
bungelen: amd, amh, amz, bor, ens, hks,
hol, mar, tub; bungen: amw
bommelen: hdb
bümmelen: eml, noh, uls; bummelen: uls 
tolteren: bab, lut, nls, olm, omm, stp,
vrz, whr; tolderen: nls; touwteren: kui;
talteren: gie, sjk, vol, zwo; talderen:
gmd, sjk; tilteren: daf; tilderen: wij
seeltjagen: tub
zeelkenjagen: vas
ruilen: bat
wiegen: hdb
wegen: ama

Een varsie dat wij zungen as wij an ’t
tolteren waren:

Olterjantolter Janberend is dood
Die achter op de Schutwieke woont
Woar is zien va, woar is zien moe?
An ’t heuien!
Wat doet ze met dat heui?
An de koenen geven.
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Wat doet ze met die koenen?
Melken!
Wat doet ze met die melk?
An de kienderties geven
Wat doet ze met die kienderties?
Wiegen
Schuppen dat ze vliegen!
En wie niet rap van de tolter of giet
die mut een dubbeltien betalen
Van je een, twee, drie,
mien zussie heet Marie
en as ze gien Maria heet
dan heet ze een twee drie! (bab)

WIP

wipwap: alm, amd, amh, amw, amz, bat,
blz, bor, daf, dev, dka, dlt, eml, ens, gmd,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, mar, nht, nij,
nls, noh, olm, olz, omm, oot, raa, rij, ros,
sjk, ssv, tub, vas, vrz, wij, wrd, zen, zwo;
wipbap: nht; wipwappe: goo; wippe-
wappe: uls, vol; wupwap: bab, gie, lut,
stp, wan, whr
wip: ama; wippe: hks, nij, noh; wup:
kui; Wüppe: eml
wipplaanke: stw; Wüpplaanke: uls
Wüpbrett: wtm

Wipwappen:

wipwappen: alm, ama, amh, amw, bab,
bat, blz, bor, daf, del, dev, dka, dlt, ens,
gmd, goo, grb, has, hdb, hel, hol, mar,
nij, nls, olz, omm, rij, sjk, ssv, vas, vrz,
wij, zen, zwo; wupwappen: lut, stp, uls,
whr
wippen: amd, ame, dka, hdb, hks, nht,
nij, noh, ols, oot, raa, ros, stw, tub, vol,
wrd, wtm; wuppen: ens, kui, olm, uls,
wan

VLIEGER 

vleger: alm, ama, amd, amh, amw, amz,
bat, bor, dev, dka, dlt, ens, goo, hel, hks,
hol, mar, ols, olz, omm, oot, rij, ssv, tub,
wrd, zen; vlege: alm, vas; vleager, vlae-
ger: ros; vlieger: bab, blz, daf, gie, gmd,
has, hdb, kui, nht, nij, nls, olm, raa, sjk,
stp, vol, wan, whr, wij, zwo; vleiger: vrz
weaier, waeier: bor, ens, ssv; weier: dka,
hks; weejer: hol
brommer: blz, ens
schuier: olz
reetbölke: ens
Drachen: eml, noh
Draken: uls

De ie van vlieger is lang als in het
Nederlandse woord bier.

Nen vleger: hierin onderscheiden we:
nen gewonen vleger, nen brommer en
’n reetbölke (ens); brommer is zeskantig
(blz).

Wie hebt wè is ’n vlieger vaste an de
haan van ’n karktoaren had zitten. Det
touw wul niet mear los. Den vlieger
steun net zo mooi rustig boaven de
wind. Iedere morn a-w wakker wödden
keke wie of e der nog steun. Hie hef wè
drie dagen estoan. Toe kwam der ’n dik-
ken onwearskoer en doarnoa hung e
slap en kepot nöös ’n toaren noar
beneen (nij).

SNORREBOT

Varkensbotje, later ook een knoop o.i.d., dat
met behulp van een touwtje aan het draaien
wordt gemaakt, waarbij een zoemend geluid
weerklinkt.

143

Kinderspel

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 143



snorrebot: amd, amh, amw, amz, bat,
bor, daf, dlt, ens, hdb, hei, hel, hol, mar,
nht, nij, ols, olz, omm, oot, raa, rij, vrz,
wij, wrd, zen; snorbot: tub; snörrebot:
has; snurrebotter: stp
snorrebötje: goo; snorrebutje: wrd;
snorbutke: vas
snorrekat: dka; Snurrkatte: eml;
Snurrkater: uls; Snurrkate: wtm
Schnurrhaan: noh
snorrekoord: dev
snorreknoop: nht
goezerd: gie
goezebroek: vol
zoemer: whr
zoem-zoem: gmd
roazekatte, raozekatte: hdb

Meestal van vliegertouw door de gaatjes
van een knoop (dev); van bot uit een
varkenspoot (dlt); wij gebruikten geen
karton (nht); snorrebot wanneer het van
een varkenpeutie was emäk (raa); met
butjes, later ok met nen groten knoop
(zen); wie deunen het meestetieds met
een mooie grote knoop, met twie gae-
gies waor a-j het touwe deur deunen
umme op te dreaien en dan uutrekken
en weer laoten vieren (daf).

KLEPPER 

Ieder der twee houtjes die tussen de vingers
worden genomen en dan snel tegen elkaar
worden geslagen om een klepperend geluid
te maken.

klepper: algemeen; Klapper: wtm

“Klepperde klepperde klep klep klep,
Klepperde klepperde klep klep, ’k bin zo
bli-j, ’k bin zo bli-j, det ik ze heb.” Hef
mien opa mi-j eleerd toen ik van um

mien eerste kleppers krege die de zelf
emäkt had (daf); het liefst gemaakt van
een harde houtsoort, bijv. beuken (ens).

RAMMELAAR

rammelaar: algemeen; rammeloar, ram-
melaor: blz; rommelaar: vrz
rammelbelle: kui
Rammelding: wtm
rammeltie: nht
Rassel: noh, uls

RAADSEL

roa(d)sel, rao(d)sel: algemeen; Rätsel:
noh, wtm

Vaak als verkleinwoord genoemd: röseltien
etc.
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DOBBELSTEEN 

dobbelsteen: alm, ama, amd, ame, amh,
amw, amz, bat, blz, bor, del, dev, dka,
dlt, ens, gie, goo, hel, hks, hol, kui, mar,
noh, olm, ols, olz, oot, rij, ssv, stw, tub,
vas, wan, wij, wrd, zen; dobbelstien:
bab, gmd, grb, has, hdb, hei, nht, nls,
omm, sjk, stp, vol, whr, zwo; dobbelstie:
raa; dobbelstean, dobbelstaen: ros; dob-
belstein: vrz; Doppelsteen: uls

DOBBELEN 

dobbelen: algemeen; doppelen: uls
knobbelen: nls
smieten met dobbelsteen: olz
kasje gooien: rij
met de keaien gooien, met de kaeien
gooien: rij

KAARTSPELEN 

kaarten: alm, amd, ame, amh, amw,
bab, bat, bor, del, dev, dka, dlt, ens, grb,
has, hdb, hel, hks, hol, kui, mar, nht, nij,
nls, olz, omm, oot, rij, ros, sjk, ssv, tub,
vas, vol, vrz, whr, wij, wrd, zen; käärten:

daf, hei, ols, raa, zwo; koarten, kaorten:
bab, blz, gie, gmd, hdb, olm, stp, stw,
wan
kaartspöllen: ame, goo; koartspeulen,
kaortspeulen: wan; kaartenspöllen:
eml, noh, uls, wtm
een kaartien leggen: has
eaven een boer op de rugge leggen: hel

Een oud kaartspel dat nog gespeeld
wordt in Wijhe is bostonneren. Er wordt
verteld dat het ontstaan is in de Franse
Tijd, en dat het nog gespeeld werd toen
de Kozakken hun bivak in Wijhe had-
den opgeslagen (1813). Dat lijkt me ech-
ter niet juist, want het spel stamt uit
1832 en is van Engelse origine (wij).

Soms keurt men het kaarten af:

Düwelswerkspöll (noh); Düwelswerk,
Düwelsspöll (eml); duvelsprentenboek.
As opa en opoe op vesite kwammen
moch wi-j dan ok den dag niet käärten
(daf); kaarten was in onze kringen
duvels. Moch ie niet in uus ebben van-
weage oen geleuf (has); in Vriezenveen
werd weinig gekaart. Men had een
spreuk “kaartspelers en dobbelaars zijn
grote zondaars” (vrz).

Spelen voor 
volwassenen
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• Kaarten bij café Schiphorst, Nieuwleusen.

Ca. 1920.
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KAARTEN OM GELD 

duvelkaarten: gmd
bonzen: vas
skarp spöllen: nij
kaarten met het mes op tafel: zwo

Niet om geld kaarten is kaarten um ’n
keizer zien baard (alm, ens, nij).

SPEL KAARTEN 

spel kaarten: amd, bab, bor, del, dka,
goo, hdb, nht, nij, nls, olm, olz, omm,
raa, sjk, ssv, stp, stw, vrz, whr, wij; spöl
kaarten: ame, amz, dev, daf, has, hdb,
hei, hol, mar, uls, wrd, zwo; spul kaar-
ten: blz, dka, gie, gmd, grb, kui, ols, vol
Kaartenspöll: eml, noh, wtm
stel kaarten: hel, hol, zen; pekken kaar-
ten: alm, dka, tub; pekke kaarten: dka,
vas; pekske kaarten: amh, amz, dka,
dlt; päkske kaarten: ens, hks, oot; pak-
kie kaarten: bab, nij
pak kaarten: amh, bor, rij
de kaarten: alm, amw, hdb

Volledig spel: heel spöl (daf), vol spel
(raa, whr), Book (uls).
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KAARTEN SCHUDDEN 

schudden: algemeen; skudden: blz,
gmd, has, kui, nij, sjk, stw, vol
omschudden: dka
duurschudden: mar
duur meka schudden: ens
duurstoten: amh, hol, mar; duurstoaten,
duurstaoten: ssv
stoten: ols, vas
duurdoon: amz
sköffelen: nij; skoffelen: rij
stikken: bab
deurstikken: wan
mischen: eml, noh, uls; mischken: wtm
husselen: hdb, hel, nij, omm
russelen: olm
ritselen: nij

KAARTEN COUPEREN

ofnemmen: ens, has, hks, noh, raa, vas;
oafnemen, aofnemen: blz
ofpakken: alm, zen
stikken: bab; stekken: olz; steaken,
staeken: zwo; steken: whr
oetleggen: amh; uitleggen: ama
duurstoten: amz; deurstoaten, deur-
staoten: dlt
snieden: nht
mearken, maerken: ssv

Good deur mekaar stekken (dlt).

KAARTEN RONDDELEN 

geven: ame, bab, bat, blz, dev, dka, ens,
gie, gmd, goo, grb, hdb, hei, hel, hks, hol,
nht, nij, ols, vol, wan, whr, wij; gevven:
dlt, olz, tub, vas; geaven, gaeven: has, nls,
omm, zwo; gewen: alm, dka, olz, wrd,
wtm; geawen, gaewen: oot; gieven: amz

oetgewen: eml
delen: ame, amh, bor, daf, dka, goo, grb,
hol, nij, olm, raa, rij, stw; dielen: has,
sjk, stp; dealen, daelen: vrz
oetdelen: amd, del, dka, dlt, hks, mar,
noh, ros, uls, wrd, zen; oetdealen, oet-
daelen: vas; uutdelen: blz, daf, hdb, kui,
nij; uutdielen: stp
ronddelen ama, blz, ssv; roonddelen:
amz
verdelen: alm

SCHOPPEN 

schuppen: ame, amh, amw, amz, bab,
bat, bor, daf, dka, dlt, ens, goo, grb, hdb,
hei, hel, hks, hol, mar, nht, nls, omm,
oot, raa, ssv, tub, vas, vrz, wan, whr, wij,
wrd, wtm, zen; skuppen: gmd, has, nij,
rij, sjk, stw, vol, zwo; schöppen: dka, ols,
omm, stp; schoppen: alm, ama, amd,
del, dev, dka, dlt, gie, hdb, olm, olz, ros;
skoppen: blz, kui
Pik: noh, uls
Piek: eml, wtm

RUITEN 

roeten: alm, ama, amd, ame, amh, amw,
amz, bab, bat, bor, del, daf, dka, dlt, ens,
gmd, goo, grb, hdb, hei, hel, hks, hol, mar,
nht, nij, nls, ols, olz, omm, oot, raa, ros,
ssv, stp, tub, vas, vrz, wij, wrd, zen; ruten:
blz, daf, gie, has, hdb, kui, sjk, stw, vol,
wan, whr, zwo; ruiten: dev, hdb, olm, wtm
Karo: eml, noh, uls, wtm

HARTEN 

harten: alm, amd, ame, amh, amw, amz,
bab, bat, del, dka, eml, gie, goo, grb, hdb,

Spelen voor volwassenen
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hks, hol, kui, mar, nht, nij, nls, olm, ols,
olz, omm, oot, raa, rij, vrz, whr, wrd,
wtm, zen; arten: blz, gie, has, sjk, stw,
wan; härten: dev, daf, hei, hel, oot, wij;
ärten: gmd, vol, zwo; herten: ama, bor,
dka, dlt, ens, ros, ssv, stp, tub, vas; haar-
ten: hdb
Hart: uls; Hett: noh; Herz: wtm

N.B. de r in harten en varianten wordt
meestal niet uitgesproken.

KLAVEREN 

kloaver, klaover: amd, ame, amh, amz,
bab, del, daf, dlt, gie, gmd, goo, hdb, hei,
hel, hks, nht, nij, wrd, zen; kloavers,
klaovers: grb, has, sjk, vol, vrz, wan, wij,
zwo; kloaveren, klaoveren: ama, blz, hdb,
hol, mar, omm, whr; kloawer, klaower:
alm, amz, bor, ens, olz, oot, ssv; kloa-
wers, klaowers: rij; kloawe, klaowe: alm;
kloave, klaove: dka; kloaven, klaoven:
stw; klaver: dlt, hdb, nls, olm, oot; kla-
vers: tub, vas; klaveren: dev, hdb, kui, ros;
klawer: dka; klawe: dka; klauwer: nls,
raa; klauwers: stp; klower: ols; klever: ols
Krüüs: eml, noh, uls, wtm
Treff: uls

KAARTEN MET EEN PLAATJE EROP 

plaatjes: alm, dev, ens, mar, rij, wrd,
zen; platies: bab, has, hdb, vol; pläties:
daf, gmd, grb, hei, ols, wij
prentjes: amw, amz, hks, olz; prentkes:
oot; prenties: hel, whr; preantjes,
praentjes: ens, wrd
preanten, praenten: vrz
prentieskäärten: raa
prentkaarten: amh; preantkaarten,
praentkaarten: ssv

kaarten met ’n prentke: dlt; kaarten
met ’n prentie: nht
beeldkaarten: tub, vas; Bildkaarten: noh
Figurenkarten: eml
hogere spölkaarten: ame
hoge kaarten: nij
hogen: nij
popkaarten: zwo
poppen: nls
bloemkaarten: wan
honneurs: olm

AAS 

oas, aos: alm, ama, ame, amh, amw,
amz, bab, bat, blz, bor, del, dev, daf, dka,
dlt, ens, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, kui, mar, nht, nij, nls, olm,
ols, olz, omm, oot, raa, rij, ros, ssv, stp,
stw, vas, vrz, wan, whr, wij, wrd, zen,
zwo; aas: amd, del, daf, hdb, omm, sjk;
Ass: eml, noh, uls, wtm
eusken: dka

Et oas (gmd, nij); nen oas (goo).

KONING 

koning: alm, ame, bab, bat, blz, dev,
gmd, hdb, hel, kui, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, raa, stw, vol, vrz, wan, whr, wrd;
konink: has, rij, vol, zwo; konning: amh;
köning: ame, amz, dka; könning: amd,
amz, bor, del, dka, dlt, ens, goo, grb, hdb,
mar, olz, oot, tub; könnig: eml, hks, noh;
könnink: ros, uls; könnik: ols; könik:
ssv; könk: ssv, wtm; keunig: ama; keu-
nink: gie, stp; kunink: amw
heer: amz, bab, blz, bor, dev, daf, goo,
has, hdb, hol, kui, nht, nls, olm, ols,
omm, wan, wij, zen; hear, haer: mar;
eer: sjk, vol
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VROUW 

vrouw: alm, ama, amd, amw, amz, bab,
blz, bor, del, dev, dka, dlt, ens, grb, hdb,
hks, kui, nls, olm, oot, ros, ssv, stp, tub,
vas, whr, wrd; vrouwe: ame, amh, bat,
daf, gie, gmd, goo, has, hel, hol, mar,
nht, nij, ols, omm, raa, sjk, stw, vol, wan,
wij, zen, zwo
wief: alm, ame, bab, dka, dlt, has, nht, nij,
olz, oot, rij, ssv, vas, vrz, wrd; wuuf: kui
dame: amz, blz, bor, eml, hdb, nls, noh,
olm, uls, wtm
koningin: blz, nls

BOER 

boer: algemeen; Bour: wtm

JOKER 

joker algemeen; joke: alm, vas
jollie: rij
paljas: ame

TROEFKAART 

troef: alm, ama, ame amw, amz, bab,
bor, daf, dka, dlt, ens, gmd, hdb, hel,
hks, hol, nht, nij, noh, olz, omm, oot,
sjk, ssv, vas, vrz, whr, wij, wrd, wtm,
zen; troewe: rij; Trumpf: uls
troefkaart: amd, amh, del, dev, gie, goo,
has, hdb, mar, nls, ols, raa, tub, vol, wan,
zwo; Trumpfkarte: eml
troefnel: amz
nel: blz, dev, hdb, kui, nls, olm, oot, rij
nelis: rij
troefboer: rij

TROEVEN 

troeven: ama, amd, amh, amw, amz, bab,
blz, del, dev, daf, dka, dlt, ens, gie, gmd,
goo, grb, has, hdb, hel, hks, hol, mar, nht,
nij, noh, olm, ols, raa, ros, sjk, vas, vol,
vrz, wan, whr, wij, zwo; troewen: alm,
dka, rij, wrd, zen; trumpfen: eml
oftroewen: bor, wrd; oftroeven: grb, hdb,
nls, omm
introeven: omm
oetspöllen: wtm

Mar tussen troef vraogen en introeven
is dudelijk veschil (daf); ie mag nie
ondertroeven. Oftroeven – der oaverhen
troeven, introeven – een troef gebruken
(nij).

KAARTEN DIE NIET TELLEN 

biekaarten: bor, raa; bi-jkaarten: mar
onkaarten: hks, oot, zen
dooie kaarten: amz, ens
skone kaarten: has
skonen: has
lege kaarten: nht
legen: amh
blinde kaarten: zwo
neppers: ama
Null: noh, uls
niks: uls
nieten: olm

KAARTEN BIJNEMEN

kopen: alm, ama, ame, bab, bat, blz, bor,
dev, ens, gie, goo, grb, has, hdb, hks,
mar, olm, omm, wan, whr, wij, zwo;
koapen, kaopen: noh, ssv
biekopen: amw; bijkopen: kui
bie(j)nemmen: amd, amz, del, dka, nij,

Spelen voor volwassenen
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olz, raa, rij, ros; bi-jnemmen: hol
opnemmen: amz, dlt; upnemmen: eml,
noh, wtm; opnemen: lut
ofnemmen: ssv
nemmen: dlt, has, uls
bie(j)pakken: hel, ols, vas, wrd, zen; 
bi-jpakken: daf, hdb, wan; bejpakken:
sjk
oppakken: raa
pakken: bab, dka, gie, gmd, has, hdb,
nht, nij, nls
biekriegen: vrz
anvullen: nij

Ne kaart opnemmen of van een stapel
ofnemmen (dlt); iemand in het team
noemde ‘biepakken’. Het Nederlandse
woord pakken in de betekenis van
‘nemen’ is echter kriegen. Door de sterke
verloedering van het dialect zeggen jon-
geren tegenwoordig ook ‘pakken’ (vrz).

MUNTEN WERPEN

Een spel dat beoogt dat men munten in een
bepaald vak werpt.

centen smieten: ame; cent smieten: tub;
centien smieten: vrz
ceanten gooien, caenten gooien: hks;
cent gooien: olz; centie(n) gooien: bab,
gie, lut, whr, wij, zwo
centien steaken, centien staeken: zwo;
cent steaken, cent staeken: dev
munten gooien: grb; munt gooien: olz
meet gooien: raa
strekkelen: ens
strekie gooien: sjk
strepie gooien: wij
streeplappen: hel
klobbe jagen: wan

Gebeurde op het pad (gie).

TRIKTRAK

triktrak: bab, grb, noh, whr, wrd
hen en wier goan, hen en wier gaon:
amh
backgammon: olm
Puff: uls
meulen: wan

WEDDEN

wedden: algemeen; wetten: noh, wtm;
werren: dka; wennen: nij
gokken: ama, ame
toesken: olz

WEDDENSCHAP

weddenschop: alm, amd, ame, amw,
amz, bor, del, daf, dka, dlt, ens, gie, goo,
grb, hdb, hel, hks, hol, mar, nht, nls, olz,
omm, oot, raa, ros, ssv, stp, tub, vas, vrz,
wan, whr, wrd, zen; weddenschap: amh,
bab, bat, dev, lut, olm, ols, wij; wedden-
skap: blz, gmd, kui; weddenskop: has,
rij, sjk, stw, vol, zwo; weddenschup: dka;
wenskop: nij; Wettschup: noh;
Wettenschup: wtm; werschöp: dka;
werskop: dka
Wedde: eml, uls; werre: vrz
wedje: nij
gok: ama, hdb
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WIELRENNEN

wielrennen: algemeen.
hardfietsen: ama, ame, blz, del, hdb, nij,
tub
hardjagen: nht, omm, hdb, hks, ros;
hardjägen: ols
hardrieden: daf, grb, kam, wrd
um de Wedde jagen: uls
radrennen: wtm
radjagen: eml; bäinselen: uls

N.B. hard wordt ook uitgesproken als har,
had, ard, ad, häd. Soms wordt aan het
werkwoord toegevoegd: op de fietse (bijv.
hardrieden op de fietse).

FIETS 

fiets(e): algemeen
koare, kaore: ama
rad: grb, hdb, wtm

VISSEN 

hengelen: gie, hdb, nij, wrd; engelen:
gie, wan; angelen: gie
visken: alm, amd, ame, amw, amz, bor,
del, dka, glb, goo, hks, mar, olz, rij, ssv,
tub, vas, wrd, zen; visschen: dka, ens,

oot, ros, vrz; fischen: eml, uls, wtm; vis-
sen: amh, bab, bat, blz, daf, dev, dhm,
dlt, ens, gmd, goo, grb, has, hdb, hel, hol,
kam, kui, nht, nij, nls, ols, omm, raa, sjk,
stp, stw, vol, wan, whr, wij, zwo

Poeren is een andere manier van vissen
(hel).

VISHENGEL 

hengel: ama, amd, ame, amh, amz, bor,
daf, del, dhm, dka, dlt, ens, glb, goo, grb,
hdb, hel, hol, kui, mar, nij, ols, olz, oot, raa,
rij, ros, ssv, tub, vas, vrz, wij, wrd, zen;
engel: kam, zwo; angel: blz, lut, vol, wan
angelder: gie, gmd; (h)engelder: gie
vishengel: amw, daf, dhm, hdb, hks, nij,
nls, olz; visengel: has, stp; vishangel:
bab, hdb; visangel: hdb, sjk, whr
hengelstok: alm, olm; engelstok: kam;
angelstok: sjk, wtm
viskestok: dka, hdb, rij; visschestok:
hdb, vrz; visscherstok: hdb; visstok: hel,
hdb, nij, wij
visgarre: hel, nht, nij; visgärde: dev
gärde: dev
angaarde: has; angarde: stw

Angaarde is een old woord (has).

Sport
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• Vugelscheten in 1949, Noord-Deurningen (gemeente Denekamp). De schutterskoning van het vorige jaar

1948 lost het eerste schot onder toeziend oog van zijn wederhelft en de commandant van de schuttersvere-

niging.
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DOBBER 

dobber: algemeen; dobbe: dka, vas; dob-
berde: gmd; dopper: alm, nls; Topper: eml
Swömmer: uls; Swemmer: wtm
driever: hks
penne: hel, nij
simme: wij
mete: hdb

Penne (stuk van ’n gaanzeveare).
Blinkertie, zat onderan bie ’n haken. Dit
was gin dobber en ze gebruken ’t bie ’t
snoeken (nij). Van een stekelvarkenpen
ko-j een hele zuvere mete maken, veural
geschikt om karpers mit te vangen (hdb).

VISLIJN 

vislien: amd, dka, glb, olz, oot, ros, ssv,
vas; visliene: ama, ame, amh, amz, bat,
del, dhm, goo, hei, hel, hol, mar, nht, nij,
ols, omm, raa, rij, wrd, zen; Fischliene:
uls; visliende: grb, has, hdb, nls, omm,
sjk, stw; wij, zwo; viskelien: dka, dlt;
viskeliene: hks; visscheliene: vrz
Angelliene: eml; Angellien: wtm
lien: tub; liene; daf; liende; daf, dev, kui
visdroad, visdraod: gie, hdb, ssv; viske-
droad, viskedraod: dka, visschedroad,
visschedraod: dka, hdb
droad, draod: ols
vissnoer: amw, stw; vissnoere: has, hdb
snoer: alm, bor, gmd, kam, olz; snoere:
bab, lut, nls, stp, vol, wan; sneur: blz,
ens; snuur: whr
visgoaren, visgaoren: hdb
viskoorde: hdb
Fischtau: eml
simme: nij

FUIK 

foek(e): algemeen; fuuk(e): blz, kui
skakel: nij; schakel: nij.

Zondag 30 april ’44: Vanmorgen had ik 7
vorens, 2 bleien en 1 snoek in de scha-
kel (uit oorlogsdagboek van iemand die
woonde nabij de Schuilenburgermolen
(nij).

ACHTERSTE GEDEELTE VAN EEN FUIK 

ende: amh, daf, has, hdb, zwo
enk: ols; enkel: vol
kibbe: gie, sjk; kub(be): olz, has
zak: hel, nij
Tuten: eml

LEEFNET 

leefnet/leafnet, laefnet: algemeen
(vis)net: hdb
beun: nls
koar, kaor: blz
kloarzak, klaorzak: vol

Vroeger deden we de vissen in ’n olde
emmer met water, nu ook wel in ’n net
(nht); kloarzak bij beroepsvisserij (hangt
in de bun) (vol); het vak in de vissers-
boot: bönne (grb).

VANGST 

Alle vissen die men gevangen heeft.

vangst: ame, amh, blz, bor, daf, del, dev,
dka, dlt, gmd, grb, hdb, hks, hol, kui, ols,
olz, omm, ros, uls, wan, wrd; vongst:
vrz; Fang: wtm; Foang, Faong: eml

Sport
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zooigie(n): bab, lut, whr; sooigien: stw;
zooitje: ens; zoogie: sjk; sootjen: blz;
zootje: bat; zeuigie: wij; zeugien: has,
kam, zwo
zooi: has, hel, vas, whr, zwo
moaltie, maoltie: gie, hdb, raa; möaltie,
mäoltie: daf, hel, nij
moal, maol: goo
buut(e): ama, uls
poet: dlt
portie: ens, nij
pongeltien: stp
kladdegien: has

KEGELEN 

kegelen: algemeen; keggelen: dka, dlt,
olz, oot, ros, ssv, vas, zen; keagelen, kae-
gelen: has, hks, nls; kiegelen: amw, vrz

Vrogger op ’n Jipkesbelt sliepen mie va
’n steen rond. Doar kulen wie met op ’n
belt an. As der ene gooien en ’n volgen-
de raken den earsen steen, dan moch e
nog ’n kear (nij).
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Kaart 8: vissen. Deze kaart laat de medeklinker(s) in het woord vissen zien. In Twente is dat

sk, in het noordoosten van Twente (en Duitsland) ook wel sch; buiten Twente, net als in het

Nederlands, een s.
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KEGEL 

kegel: algemeen.
pion: kam; pionne: nij

BILJARTEN 

biljarten: algemeen; biljärten: daf, gmd,
hei, ols, zwo
Biljard spöllen: eml, uls, wtm
stoten: amz, bor, daf, nht, omm, rij, wrd,
zen; stoaten, staoten: ssv

IJ is goed op stoot (bezig), ij is an stoot
(an de beurt) (has).

BILJARTKEU 

(biljart)keu: algemeen
(biljart)stok: dhm, dka, eml, hel, rij, uls

CARAMBOLE 

carambool(e): algemeen; carambol: vas,
vol; canebol: kam
Carambolage: uls
punt: bor, olz, whr; peunt: tub

Enkele biljarttermen:

Poedel: een misstoot (zwo); duur n tuk:
door de hoek (ros); ne kets is afgeketste
stoot, nen klos (dlt); hee dee ’t um (heel
dunne), dan werd de carambole nog net
gemaakt (rij); pikeren is de bal aan de
bovenzijde raken met opgeheven keu.
Een echt “Ommerse” uitdrukking is:
Batsie van Alderen (foutieve doorstoot)
(omm); potstoken is midden op een
ronde pot met vier gaten, waarop geld

gelegd wordt. Schiet de bal naast het
gat, dan valt er geld af (nls); van los:
van de band (tub); ofstoot (begin) (kam);
acquit: vanaf het begin (bab); van rood
(eerst de rode bal raken) (bor).

BOOG 

boog: alm, ama, amd, ame, amh, amw,
amz, blz, bor, del, dhm, dka, dlt, glb, goo,
grb, hdb, hel, hol, mar, olz, oot, vas, vrz,
whr, wrd, zen; boge: bab, gie, gmd, hdb,
kam, kui, nij, omm, stw, vol, wan;
bogen: del, dka, eml, olz, ssv, uls; boag,
baog: ens; boage, baoge: daf, dev, has,
hei, nht, nls, ols, raa, vol, zwo; boagen,
baogen: amz, hks, ros, tub, zen
pieleboage, pielebaoge: daf, has, stp,
wij; pieleboge: gie
schieteboog: hdb; skieteboge: sjk, vol;
scheteboage, schetebaoge: dev
schietbeugel: hdb
Flitzebogen: eml, wtm; flitseboage, flit-
sebaoge: bat

PIJL 

pijl: alm, amd, ame, amh, amw, amz,
bab, blz, bor, daf, del, dev, dhm, dka, dlt,
gie, glb, goo, grb, hdb, hel, hol, kam, kui,
mar, olz, omm, oot, sjk, ssv, tub, vas, vol,
wrd; pijle: ama, gmd, goo, hdb, nij, nls,
stw, whr; piel: eml, ens, ros, uls, vas,
zen; piele: bat, daf, has, hei, hks, hol,
nht, ols, raa, rij, vrz, wan, wij, zwo
rietien: stp

Wi-j schieten een pijl mit de pieleboge
(gie).
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GEWEER 

geweer: alm, ama, amd, ame. amh,
amw, amz, bab, bat, blz, bor, daf, del,
dev, dhm, dka, dlt, ens gie, gmd, goo,
grb, has, hdb, hks, hol, kam, kui, nls, ols,
omm, raa, ros, sjk, ssv, stp, stw, tub, vol,
wan, whr, wij, wrd, zen, zwo; gewear,
gewaer: hdb, hel, mar, nht, nij, olz, oot,
rij, uls, vas; gewjear, gewjaer: vrz
schietgeweer: omm; schietgewear,
schietgewaer: nht
schietiezer: nls; scheetiezer: wrd
pleariezer, plaeriezer: amz, wrd
puustert: amz; puuster: bor, ens, hks,
oot, rij, tub, zen; puuste: vas
flinte: eml, grb, nij, wtm; fleent: glb;
fleint: ros
spuit(e): has, hdb, ols; speut: tub
buks: hel, nij; bukse: kam
vuurbukse: zwo
piepe: nht

Gekscherend soms ok loodpoomp (ens).

SCHIETBAAN 

scheetbaan(e): alm, ama, amd, ame,
amh, amw, amz, bat, bor, del, dev, dka,
dlt, ens, goo, hel, hks, hol, mar, olz, oot,
ros, ssv, tub, uls, vas, wrd; skeetbaan(e):
dka, glb, rij; scheetbäne: ols; schietbane:
bab, dhm, grb, hdb, nht, nls, omm, wan,
whr, zen; skietbaan(e): has, kam, kui,
nij, sjk, vol, zwo; schietbeane, schiet-
baene: gie, stp; skietbeane, skietbaene:
stw; schietbäne: daf, raa, wij; skietbäne:
daf, gmd, hei; skietboan, skietbaon: blz;
scheitbeane, scheitbaene: vrz
Scheetstand: eml, wtm

SCHUTTER 

schutter/skutter: algemeen
scheter: eml, olz, ssv, uls; schieter: wan
Schütze: eml, wtm

Voor de benamingen van het schuttersfeest
zie p. 20

VOGELSCHIETEN 

Schieten op een (nagemaakte) vogel.

vogelsch(i)eten: ama, ame, amw, bat,
bor, del, dev, dhm, eml, goo, hel, hol,
mar, nht, nij, ols, rij, ssv, uls, wtm; 
voggelscheten: dka, ens, ros, tub, olz;
vöggelscheten: ama, dka, dlt, glb, hks,
olz; veugelscheten: amh, hks, zen;
vugelscheten: amz, dka; voegelscheten:
wrd
kleidoevensch(i)eten: amd, ens, gie, hdb,
wan
holtdoeveschieten: grb
papegaaieschieten: stp
hanenscheten: vas
koningssch(i)eten: hel, hol, raa
fladderscheten: ens

N.B. het verschil sch/sk in schieten is 
hierboven niet aangegeven.

Heel vroeger (stp); in Lönneker neumt
ze dat fladderscheten (ens).

PAAL 

De lange staak waarop de vogel staat.

poal, paol: ame, amz, dka, grb, hel, hol,
mar, nij, rij, ssv, tub, vas, vrz, wrd, zen;
poale, paole: nht, ols
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langen poal, langen paol: ros
staken: dlt, ens, glb, mar
Vogelstaken: wtm
stange: hks, uls
Vogelstange: eml, wtm
mast: amz, ssv
schag: amh

De vogel bovenop de staak wordt holten,
hoolten, hoalten vogel, vöggel etc.
genoemd, en:

doewe: amz; doeve: grb
kleidoeve: amd, goo, hdb
haan; zen; hanen: vas

SCHUTTERSKONING 

Degene die de vogel van de staak schiet.

(schutters)koning: alm, amd, ame, amz,
bat, blz, daf, dev, goo, grb, hel, hdb, hol,
mar, nht, ols, raa, rij, vrz, wrd; (schut-
ters)köning: bor, dka, ens, tub; (schut-
ters)könning: ama, dka, dlt, glb, hks, olz,
oot; (schutters)könnink: ros, uls; (schut-
ters)könnik: vas, zen; (schutters)könk:
ssv, wtm; schutterskonink: zwo; kon-
nink: amh; (Schützen)könnig: eml;
Schützenkönig: wtm
besten schutter: dka
schutter: goo, kam, zwo

Iemand die de vogel er drie jaar achter
elkaar afschiet, heet …

keizer: amh, bor, glb, oot
hofkönnik: zen

Eens in de 5 jaar is er keizerschieten, dit
is alleen voor koningschutters (amt).

KLOOTSCHIETEN 

klootschieten: algemeen

KLOOT 

kloot: alm, ama, amd, ame, amh, amw,
amz, bab, bat, blz, bor, daf, del, dev,
dhm, ens, gie, glb, goo, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, kui, mar, nht, nij, nls, ols,
olz, omm, , raa, rij, ros, sjk, stp, stw, vas,
vol, vrz, wan, whr, wij, wrd, wtm, zwo;
kloat, klaot: dka, dlt, eml, hdb, olz, oot,
ssv, tub, uls

VOETBALLEN 

voetballen: alm, amd, ame, amh, amw,
amz, bab, bat, blz, bor, daf, del, dev,
dhm, dka, dlt, ens, gie, glb, goo, grb, hdb,
hks, hol, kui, mar, nht, nls, olz, omm,
oot, raa, ros, sjk, ssv, tub, vas, vrz, wan,
whr, wij, wrd, zen, zwo; voeballen: hel,
kam, nij, ols, stp, vol; foetballen: stw;
foeballen: gmd, rij; vootballen: ama,
hks; footballen: uls
Football spöllen: eml
ballen: daf
bälleke trappen: amz
metsen: zwo

Vulgär: fuken oder budden (uls); straat-
jeugd gaat op een trapveldje “döppen”
(dev).

STRAFSCHOP 

penaltie: bor, daf, dhm, dka, gie, glb, hdb,
olz, ros, wij, wrd, zwo; peneltie: ssv; pen-
neltie: raa, oot, vas, pennetie: hdb
pienaltie: amh, hdb, nht, nij, omm, whr
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pinal: rij
pengeltie: alm, bab, dka, hdb, nij, omm,
wan, wij, wrd; pengeltien: hdb, ols
pengel: ame, bab, hel, hol, nij, rij, wan,
wij; pingel: vol
penantie: ens, kam
peggeltie: hdb
strafschop: ama, amd, ame, amh, del,
dev, dhm, dka, goo, grb, hdb, hks, mar,
tub, vrz, wrd, zen; strafskop: blz, gmd,
has, nij; strafschup: bat, daf, nls, wan;
strafskup: has, kui, sjk
strafschot: amw
elfmeter: ssv
elfmeterbal: nij

HOEKSCHOP 

korner: algemeen; könner: kam, sjk
kornerbal: hks, nij, olz
hookschop: ama, amd, amz, del, dka,
goo, ssv; hookskop: glb; hoekschop: dev,
dhm, gie, grb, hdb, mar, nht, tub, vrz,
wrd; oekskop: zwo; hoekschup: bat, daf,
nls; hoekskup: kui; oekskup: has
hoektrap: daf
Ecke: eml
Eckball: uls
Eckstoss: wtm

BUITEN DE LIJNEN 

uut: bab, bat, blz, dev, dhm, gie, gmd,
has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui, nht, nij,
nls, ols, omm, sjk, stp, stw, vol, vrz, wan,
whr, wij, zwo; oet: alm, ama, amd, ame,
amh, amz, bor, del, dhm, dka, dlt, eml,
ens, glb, grb, hks, mar, olz, oot, rij, ssv,
tub, uls, vas, wrd, zen; uit: hdb
buten (de lienen): daf, gmd, has, hdb,
nij, raa, vol; boeten (de lienen): goo, ros,
vas

BUITENSPEL 

butenspel: bab, bat, blz, daf, dev, dhm,
gie, gmd, has, hdb, hei, hel, hol, kam,
kui, nht, nij, nls, ols, omm, raa, stw, sjk,
stp, vol, vrz, wan, whr, wij, zwo; buten-
spöl: hdb; boetenspel: alm, ama, amd,
ame, amh, amz, bor, del, dhm, dka, dlt,
ens, glb, goo, grb, hks, olz, oot, ros, ssv,
tub, vas, wrd, zen; boetenspöl: amz
abseits: eml, uls; abseit: bab; ofseit: olz,
rij; ofsait: hdb, nij, olz

DOELPUNT 

doelp(e)unt(e): algemeen
goal: algemeen
treffer: hdb
Tor: eml, uls

Net onder de lat: hoge in ’t dak. In de
bovenhoek: in de kruusing, in het
midden: strak in ’t midden (nht).

DOELVERDEDIGER 

keeper: algemeen
doelman: blz, daf, dka, has, mar, nht
Torwart: eml; Torewart: uls

WORSTELEN

wosselen: alm, amd, amw, amz, daf, del,
dhm, dka, dlt, eml, ens, glb, goo, hdb,
hel, hks, hol, nij, olz, oot, rij, ssv, tub,
vas, vrz, wrd, zen; worselen: ama, raa;
wostelen: hdb, nht; worstelen: ama,
amh, bat, blz, bor, daf, dev, gie, grb, hdb,
kui, mar, nls, ols, omm, wan, wij; wöste-
len: gmd, kam, sjk, vol; wörstelen: has,
stw, zwo; wospelen: uls
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frosselen: bab, omm, ros, ssv, tub; vros-
selen: stp, whr; frösselen: zen; froesse-
len: dka; vroeselen: amh; vroezelen:
ame, hks
ringen: uls, wtm
beunen: hks
vechen: rij

Im Kampfspiel: ringen (uls).

BOKSEN

boksen: algemeen

POTHOUWEN

Nodig: aantal sticks en een klos van 6 x
6 x 6 cm.
Aantal spelers: bijv. 9 personen.
Aanvang: spelverdeling door aftellen.
Dit kan zijn: iet, biet, bot, kot, vot. Bij
het aftellen blijft één persoon over, deze
persoon noemt men de potter.
Speluitleg: Naast de potter zijn er in dit
voorbeeld 8 spelers. Die worden ver-
deeld in twee ploegen: vier personen
T.P. (tegen de potter), vier personen V.P.
(voor de potter). In een cirkel van plm.
3 m doorsnee worden acht kuiltjes
gemaakt, dus iedere speler heeft één
kuiltje. In het midden van de cirkel
wordt een kuiltje gemaakt voor de pot-
ter. Bij aanvang van het spel wordt de
kuil van de potter voorzien van een
klos. Deze klos wordt door de potter uit
het kuiltje gewipt tot buiten de cirkel.
Vervolgens wordt deze klos zo ver
mogelijk buiten de cirkel geslagen door
de T.P.-ploeg of tegengehouden door de
V.P.-ploeg. Door over en weer te spelen
moet de V.P.-ploeg zien om de klos in de
potterkuil te krijgen. Mocht dit geluk-

ken, dan probeert iedereen de stick in
de kuiltjes te steken, nu blijft weer één
persoon over, deze moet dan voor pot-
ter spelen.

H. Koopman (zen)

159

Sport

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 159



aangeven 72

aanspreker 97

aanzeggen bij

geboorte 72

aanzeggen bij overlij-

den 97

aas 148

advent 23

afleggen 95

allerheiligen 56

allerzielen 56

april, één 43

aswoensdag 35

autoped 142

beentje lichten 132

beginnen, als eerste,

tweede 115

begraafplaats 105

begrafenis 100

belijdenis 77

beschuit met muisjes

69

bevrijdingsdag 47

biddag 30

bidprentje 110

bijnemen, kaarten

149

bijzetten 113

bikkelbeentje 139

bikkelen 138

biljarten 155

biljartkeu 155

blauwtje lopen, een

82

blinddoek 136

blindemannetje 136

blut 116,129

boer 149

boksen 159

bokspringen 133

boog 65,155

bromtol 138

bruid 85

bruidegom 85

bruidsjonkers 86

bruidsmeisjes 86

bruidsschat 88

bruiloft 85

buiten de lijnen 158

buiten! 128

buitenechtelijk kind

73

buitenspel 158

carambole 155

carnaval 33

concubant 93

concubine 93

condoleren 108

couperen, kaarten

147

dag van de Duitse

eenheid 47

dankdag 30

deksel van de doods-

kist 96

dobbelen 145

dobbelsteen 145

dobber 153 

doelpunt 158

doelverdediger 158

domino spelen 119

dood 95

doodgraver 105

doodskist 96

doop 75

doopjurk 75

draaimolen 18

drager 76

dragers 104

driekoningen 29

Duitse eenheid, dag

van de 47

echtgenoot 89

echtgenote 89

echtscheiding 87

eerste communie 77

eerste mei 47

eerste kerstdag 25

eerste paasdag 40

eerste pinksterdag 50

eerste, tweede begin-

nen, als 115

ereboog 65

feest 15

fiets 151

fuik 153

fuik, achterste

gedeelte van een 153

gebruik 15

geluk in het spel 117

getuigen 86

geweer 156

glas, knikker van 125

goede vrijdag 38

graf 105

grafsteen 105

groevemaal 106

grotere knikker 124

harten 147

hemelvaartsdag 49

hinkelbaan 139

hinkelblokje 139

hinkelen 139

hoekschop 158

hoepel 138

hoepelen 138

homoseksuele man

92

huwelijk, twaalfen-

eenhalfjarig 64

huwelijk, vijfentwin-

tigjarig 65

huwelijk, vijftigjarig

65

huwelijksafkondiging

83

inzet 113

jarig 63

joker 149

jongen 81

kaarten bijnemen

149

kaarten couperen 147

kaarten die niet tel-

len 149

kaarten met een

plaatje erop 148

kaarten om geld 146

kaarten ronddelen

147

kaarten schudden

147

kaarten, spel 146

kaartspelen 145

katapult 141

kattenkwaad uitha-

len 129

kegel 155

kegelen 154

keilen 140

keilsteentje 140

kermis 15

kerstavond 23

kerstdag, eerste 25

kerstdag, tweede 25

kerstdagen 25

kijkavond 62

klaveren 148

klei, knikker van 125

kleinere knikker 124

klepper 144

kloot 157

klootschieten 157

knibbelen 119 

knikker van glas 125

knikker van klei 125

knikker van metaal

126

knikker, grotere 124

knikker, kleinere 124

knikker, stan-

daardformaat 123

Register op lemma’s

160

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 160



161

knikkeren 123

knikkerroep 128

knikkerzakje 126

koffietafel 106

koning 148

koninginnedag 45

kop 115

kraamvisite gaan, op

69

kruisdagen 49

kuiltje 137

leefnet 153

lesbische vrouw 93

lijk 95

lijn waar het spel

begint 114

Maria-geboorte 55

Maria-hemelvaart 54

mei, eerste 47

meisje 80

metaal, knikker van

126

midwinterhoorn 23

midwinterhoornbla-

zen 23

mikken op een grote

knikker 127

mikken op een kuil-

tje 127

mis! 128

munt 115

munten werpen 150

nieuwjaarsdag 28

nieuwjaarwensen 28

ondertrouw gaan, in

83

ongehuwd samenwo-

nen 87

ongehuwde vrouw 90

onnozele kinderen 26

opgebaard 95

oud gebruik 15

oudejaarsdag 26

overleden 95

overspel 93

paal 156

paasdag, eerste 40

paasdag, tweede 40

paasvuur 41

palmpasen 37

pasen 40

pijl 155

pinksterdag, eerste

50

pinksterdag, tweede

50

pinksterdagen 50

pinksteren 50

pinstokken 132

polsstok 131

pothouwen 159

potje 113

processie 15

proppenschieter van

(vlier)hout 141

proppenschieter van

pvc-buis 141

quitte (spelen) 115

raadsel 144

raak! 128

rammelaar 144

ronddelen, kaarten

147

rouw 108

rouwkaart 98

ruiten 147

schietbaan 156

schommel 142

schoppen 147

schudden, kaarten

147

schutter 156

schuttersfeest 20

schutterskoning 157

Sinterklaas 60

Sint-Jacobus 53

Sint-Laurens 54

Sint-Maarten 59

Sint-Plechelmus 53

Sint-Steffenrit 26

sjoelen 119

slee 132

sleetje rijden 132

slepen 24

slootje springen 131

sneeuwbal 133

sneeuwballen gooien

133

sneeuwpop 133

snorrebot 143

spel 113

spel kaarten 146

spelen 113

springtouw 119

stelen van vruchten

131

steltlopen 141

stoeien 129

strafschop 157

tafeltjesavond 27

tikkertje 135

tol 136

tollen 136

tossen 114

touwtje springen 119

triktrak 150

troefkaart 149

troeven 149

trouwen 85

trouwjurk 88

trouwring 89

twaalfeneenhalfjarig

huwelijk 64

tweede kerstdag 25

tweede paasdag 40

tweede pinksterdag

50

uitmaken wie als

eerste begint 114

uitmaken wie winn-

naar is, bij gelijk-

stand 116

uitzet 88

urn 105

vals (spelen) 115

vangst 153

vastenavond 33

verjaardag 63

verkering 79

verlies 116

verloofde 83

verloren (hebben) 116

verloving 82

verluiden 102

versieren 65

verstoppertje 134

vijfentwintigjarig

huwelijk 65

vijftigjarig huwelijk

65

vishengel 151

vislijn 153

vissen 151

vlieger 143

voetballen 157

vogelschieten 156

voogd 111

vrijgezel 92

vrouw 149

vruchten, stelen van

131

vuurtje stoken 130

wedden 150

weddenschap 150

weduwe 110

weduwnaar 110

wees 111

werpen, munten 150

wielrennen 151

wil je ... zien? 138

winnen 116

wip 143

worstelen 158

zien, wil je ... ? 138

zweefmolen 19

zweep 137
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162

aandere kaante, van

de 92, 93

aandere waereld, de

138

aandere weareld, de

138

aangeven 83

aas 148

Abram 138

abseit 158

abseits 158

achter de beukenha-

ege 105

achter de beukenhe-

age 105

achter duumpien 115

achterkieken 115

Adler 115

advaent 23

adveant 23

adveent 23

advent 23

aemelvaort 49

aersen april 43

aersen kasdag 25

aersen paosdag 40

aersen peenksterdag

50

aersen pinksterdag

50

aerste annemmen 77

aerste Wienachtsdag

25

aersten april 43

aersten kerstdag 25

afleggen 95

afljääzen 83

afroepen 84

afslag 137

alf beukeneutie 124

alleenlopende kerel

92

alleenstaande man

92

alleenstaonde 90

alleenstaonde kaerel

92

alleenstaonde vrou-

we 90

alleenstoande 90

alleenstoande kearel

92

alleenstoande vrou-

we 90

allereiligen 56

allerhaeligen 56

allerhealigen 56

allerheilgen 56

allerheiligen 56

allerheligen 56

allerilligen 56

allerzelen 56

allerzielen 56

alles verlören 116

alles verspeuld 129

alles verspjöld 116

allienlopende kerel

92

allienlopende vrou-

we 90

allienstaonde 90

allienstaonde kerel

92

allienstoande 90

allienstoande kerel

92 

alns kwiet 129

alns verdretten 116,

129

alns verkakt 116, 129

alns verspeuld 116

alns/alles kwiet 116

alns/alles verleuren

116

alns/alles verspöld

116

als verlüren 116

Amsterdam 138

an de boks (ekregen)

hebben, het 116

an de broek (ekre-

gen) (h)ebben, het

116

an de latten 116

an hebben, het -

(met) 79

an het gat kregen

hebben, het 116

anbrenger 76

andraeger 76

andrager 76

andräger 76

andreager 76

andriever 137

an-eplakt (bie/bi-j

het gemeentehoes/-

huus) wezen/stoan

84

angaarde 151

angaeven 72

angarde 151

angeaven 72

angebben 72

angel 151

angelder 151

angelen 151 

Angellien 153

Angelliene 153

angelstok 151

angeven 72

angevven 72

angewen 72

angewwen 72

angieuwen 72

angieven 72

anknikkelen 128

anmellen 72

annem(m)en 77

Annemmen 77

anpielen 127

anseggen 97

ansegger 97

anspraeker 97, 101

anspreaker 97, 101

anspreker 97, 101

ansprekken 69

ansprekker 97, 101

anstaonde 83

anstoande 83

antekenen 83

äntien, van ’t 92

antikken 127, 135

antikkertie doen 128

antikt 128

antüren 127

antuten 128

anvullen 150

anzaeger 97

anzeager 97

anzeger 97

anzeggen 72, 97

anzegger 97, 101

aofnemen 147

Aogendook 136

aoldejaorsdag 26

aole jongejuffouw 90

aolejaorsdag 26

aolejoorsdag 26

aolen roop 23

aoljaorsdag 26

aos 148

aoverlaeden 95

aoverleden(e) 95

aowergehaolden

keend 73

aowerledden 95

aowerleden 95

arten 148

ärten 148

asbusse 106

aschegoonsdag 35

aschegounsdag 35

Register op dialectwoorden
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Aschepot 105

aschewoensdag 35

aschewoonsdag 35

asgoonsdag 35

asgounsdag 35

asien aover 133

asien oaver 133

askepot 105

aspot 105

Ass 148

asurn 105

asvat 105

asvaze 106

aswoensdaag 35

aswoensdag 35

aswoenseldag 35

aswoonsdag 35

aswoonsedag 35

attraperen 115

Auljaorsdag 26

Auljoarsdag 26

autoped 142

autopot 142

baandel 138

baandelen 138

baandjagen 138

baantel 138

baantelen 138

baas 89

backgammon 150

baenken 129

baenselen 129

baentel 138

baentelen 129, 138

baetere elfte 89

bäinselen 151

balgen 129

balgeren 129

bälleke trappen 157

ballen 157

bampost 134

bandel 138

bandjagen 138

baog 155

baoge 65, 155

baogel 65

baogen 65, 155

baoke 41

baoken 41

baos 89

baoven op tikken,

der 128

bastaard 73

bastaerd 73

basteard 73

baster 126

basteren 123, 128

bastert 123, 124, 126,

128

bastert smieten 128

bat 136

beanken 129

beanselen 129

beantel 138

beantelen 129, 138

beatere elfte 89

Bedrög, met 115

bee mekaar komen

87

beedag 30

beejdoen 113

beeldkaarten 148

Been stellen 132

beentie lichten 132

beenties likken 69

beentje haken 132

beentje(n) lichten

132

Beerdigung 100

befrijdingsdag 47

begeleidensluiden

102

beginliene 114

beginlijn 114

beginstreep 114

begön 114

begraafplaa(t)se 105

begraafplaetse 105

begraafpleatse 105

begrafenis(se) 100

begräfenis(se) 100

begraffenis(se) 100

begrafnis 100

Begräfnis 100

begraofenis 100

begroafenis 100

begunstrepe 114

Beileid oetsprekken

108

beintie lichten 132

beintien haken 132

bejpakken 150

bekke springen 131

bekkel 139

bekkelen 138

beliedenis 77

belijdenis 78

bentelen 129

Beschüt met

Streussel 69

beschuut(e) met

moesies 69

beschuut(e) met

musies 69

beschuut(e) met

muuskes 69

beskute met musies

69

beskute met muus-

kes 69

beskuut met musies

69

beskuut mit moesies

69

beskuut mit musies

69

beskuut(e) met moe-

sies 69

besten schutter 157

betere helft 89

bettelen 129

bettere helfte 89

beukeneutie 124

beukenootje 124, 126

beun 153

beunen 129, 130, 159

bevestigd wörden as

lidmaot 78

bevestigd wörden as

lidmoat 78

bevriedingsdag 47

bevriejdingsdag 47

bevrijdingsdag 47

bevri-jdingsdag 47

bickeln 123

biddag 30

bidplatien 110

bidpraentje 110

bidpreantje 110

bidpreentje 110

bidprentje 110

bie(j) mekaar hokken

87

bie(j)nemmen 149

bie(j)pakken 150

biedoen 113

biedoon 113

biedoun 113

bie-ein liggen 87

biej mekaar kroepen

87

biej mekaar wonen

87

biej/bi-j mekaar lig-

gen 87

biejsläopie 93

biejslöapie 93

biekaarten 149

biekopen 149

biekriegen 150

bielaegen 113

bielappen 114

bieleagen 113

bientie haken 132

bientie lichten 132

bienties likken 69
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bieslaoper 93

biesloaper 93

biestemark 20

biester wezen, op ’n

129

bievrouwe 93

biezetten 113

bij mekaar lewen 87

bi-j mekare/menare

wezen 79

bi-jdoen 113

bi-jkaarten 149

bijkopen 149

bijlangsgaon 108

bijlangsgoan 108

bi-jleggen 113

bi-jnemmen 150

bi-jpakken 150

bijslaop 93

bijsloap 93

bi-jslöpien 93

bijwief 93

bijzetten 113

bi-jzetten 113

bi-jzit 93

bikkel 124, 125, 126,

139

bikkelen 128, 138

bikken 128

Bildkaarten 148

Biljard spöllen 155

biljarten 155

biljärten 155

biljartkeu 155

biljartstok 155

billegies likken 69

binene liggen 87

birdag 30

blaarkees 126

Bläier 140

bläieren 140

blaospiep(e) 141

blaospiepe 141

Blaosräor 141

Blasrohr 141

blauwtje(n), blauw-

gie(n) lopen, een 82

bleenddook 136

bleenddouk 136

bleende mummegien

136

bleendspöllen 136

bleinddook 136

blenddoken 136

blienddoek 136

blienddook 136

blinddoek 136

blinddoek(je) (spelen)

136

blinddook 136

blinde kaarten 149

blinde keerltie spöl-

len 136

blinde koe136

Blindeko 136

blindeman(netje) (spe-

len) 136

blindlopen 136

Blineko 136

bloaspiep(e) 141

bloaspiepe 141

Bloasroär 141

bloemkaarten 148

blökkies leggen 119

blöksken 139

bloonden lopen, nen

82

bloot slaat dood 135

blut 116, 129

boag 155

boage 65, 155

boagel 65

boagen 65, 155

boake 41

boaken 41

boas 89

boaven op tikken,

der 128

bode 97

Boeldag 20

boer 149

boer op de rugge leg-

gen, eaven een 145

boerentol 136

boeten (de lienen)

158

boetenechtelijk

keend 73

boetenspel 158

boetenspöl 158

boge 65, 155

bogen 65, 155

boggen 65

bok sch(i)eten, een 82

bokjenspringen 133

bokken, hee 128

bokker 139

bokkiespringen 133

boksemoal 82 

boksen 159

bokspringen 133

bökspringen 133

boksproonk 139

bokstaon 133

bokstavast 133

bokstoan 133

bolderen 129

bolker 124, 126

bolkert 124, 126, 128

bolkert pikken 128

bommel 124, 126, 142

bommelen 128, 142

bönen 129

bongeltie vangen 135

bonk 124

bonke 124

bonkje 124

bonzen 146

boog 65, 155

Book 146

book stellen, te 72

boomtikkertie 135

bootje stappen/gaan,

in het 85

börd staon, an het 84

börd stoan, an het 84

bos 116, 129

bösselrieder 93

bössie schuppen 134

bötje 139

bötke 139

bottien 139

Bour 149

bouwhane 53

bouwhanen, ’n 53

bouwvakfeest 54

bowwen 65

braanden 130

brammert 139

breudegom 85

breugeman 85

breugerman 85

breugom 85

breuman 85

broed 85

broedegom 85

Broedkleed 88

broedlach 85

broedlachte 85

broedsjonkers 86

broedsjurk 88

broedskeender 86

broedskleed 88

broedsmeikes 86

broedspaar 85

broedsschat 88

broedswichter 86

broegeman 85

broegom 85

brommer 143

bromtol(le) 138

brudegom 85

Brüdigam 85

brugeman 85

bruggeman 85

brugman 85
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bruid 85

bruidegom 85

bruidje(n) 85

bruidsjonkers 86

bruidsjörk 88

bruidsjurk 88

bruidskinder 86

bruidsmeikes 86

bruidspaar 85

bruidspersoneel 86

bruigom 85

bruilefte 85

Bruk 15

Brukdum 15

brulft 85

brulfte 85

brulleft 85

brullefte 85

brulloft 85

Brummer 138

Brummkreisel 138

bruud 85

bruudgom 85

bruudsjonkers 86

bruudsjurk 88

bruudsmeikes 86

bruudswichter 86

bruurman 85

buis 141

buiten 128

bukkiespringen 133

Bukkspringen 133

buks 156

bukse 156

Bumbam 142

Bummel 142

Bümmel 142

bummelen 142

bümmelen 142

bunen 129

bungel 142

bungelen 142

bungeltouw 142

bungen 142

Buss- un Beddag 30

buten (de lienen) 158

butenspel 158

butenspöl 158

buttien 139

buul(e) 126

buut(e) 154

caenten gooien 150

canebol 155

carambol 155

Carambolage 155

carambool(e) 155

carnaval 33

cärneval 33

ceanten gooien 150

cent gooien 150

cent smieten 150

cent staeken 150

cent steaken 150

centen smieten 150

centie(n) gooien 150

centien smieten 150

centien staeken 150

centien steaken 150

condol(a)eren 108

condole(a)ren 108

couvatte 99

daelen 147

daenne 90

daerntje 80

Dag der Arbeit 47

Dag der deutsche

Einheit 47

dag der onnozele

kinderen 26

dag van de arbeid 47

Dag van de Arbet 47

dag van de rooien 47

dame 149

dankdag 30

daod anzeggen 97

daod((e)gaon) 95

Daodenbreef 99

Daodengrawer 105

daodenluden 102

daodskist 96

daowelen 129

dauwelen 129

dauwtrean 49

dawelen 129

dawwelen 129

dealen 147

deanne 90

dearntje 80

deel 113

deelnem(m)ing betu-

gen 108

deern(e) 80, 90

deerntie(n) 80

deerntje(n) 80

dek 96

Dekkel 96

deksel 96

delen 147

dén van mie 82

Derk met de/’n beer

24

deup(e) 75

deupdaeken 75

deupdeaken 75

deupen, het 75

deupjörk(ie) 75

deupjurk 75

deupkleed(ke) 75

deupmeuj(e) 76

deuppakkie 75

deuppäkkie 75

deurstaoten 147

deurstikken 147

deurstoaten 147

deuske met zand 140

deutsche Einheit,

Dag der 47

dielen 147

dikbukiesaovend 27

dikbukiesoavend 27

dikke knikker 124

dikke mis 129

dikke stuiter 124

dikkeboekaovend 27

dikkeboekoavend 27

dikken 124, 127, 129

dikken mikken 127,

129

doad anzeggen 97

doad((e)goan) 95

Doadenbreef 99

Doadengrawer 105

doadenluden 102

doadskist 96

doawelen 129

dobbe 153

dobbelen 145

dobbelstaen 145

dobbelstean 145

dobbelsteen 145

dobbelstein 145

dobbelstie 145

dobbelstien 145

dobber 153

dobberde 153

doden anzeggen 97

dodenakker 105

dodenbreef 99

Dodengrawer 105

doelman 158

doelp(e)unt(e) 158

doeve 157

doewe 157

dökken 128

dokker 124

domeneer speulen

119

domeneren 119

domie spöllen 119

dominee speulen 119

domineren 119

domino (spelen) 119

dominoën 119

domneren 119

donderjagen 129

donderjägen 129
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dood 95, 129

dood anzeggen 97

dood bek(a)end

maken 97

dood beke(a)nd

maken 97

dood((e)gaon) 95

dood((e)goan) 95

doodanzegger 97

doodbreef 99

doodbrief 99

doodgraever 105

doodgraewer 105

doodgraover 105

doodgraver 105

doodgräver 105

doodgrawer 105

doodgreaver 105

doodgreawer 105

doodgreuver 105

doodgrever 105

doodgrevver 105

doodgrewer 105

doodgrewwer 105

doodgroaver 105

doodkist(e) 96

doodsbidder 101

doodsbreef 99

doodsbrief 99

doodskist(e) 96

doodsklokken luden

102

dooie kaarten 149

dooie(n) 95

dooienakker 105

Dook 136

doonderjagen 129

Dööpfrau 76

dop 116, 129

doppelen 145

Doppelsteen 145

dopper 153

dos 116, 129

Doten 95

Dotenbreef 99

Dotenseggen 97

Dotensegger 97

draai 18

Drachen 143

draeger 76

draegers 104

draei 18

drager 76

dragers 104

drägers 104

dragerskoor 104

drai 18

dräi 18

Draken 143

draod 153

dreager 76

dreagers 104

dreai 18

dreehoeksverholdige

93

dreehookverhäolding

93

dreehookverhöalding

93

dreej 18

dreger 76

dregers 104

dreggers 104

drei 18

dreitol 136

drej 18

driefklaot 136

driefkloat 136

driefstok 137

drieftol 136

drieftol jagen 136 

drieftollen 136

driekoningen 29

driekwart bonk 124

drie-oeksverolding

93

driever 153

driftolle 136

driftollen 136

driftollestok 137

droad 153

droad deurvretten,

onder ’n 93

droad hen vretten,

onder ’t 93

droad hen

vretten/weiden, oon-

der ’n 93

droad vreaten, onder

’t 93

drood hen vretten,

onner ’n 93

Durk met de honden

24

duur meka schudden

147

duurdoon 147

duurschudden 147

duurstaoten 147

duurstoaten 147

duurstoten 147

duveljagen 129

duvelkaarten 146

duwstökken 133

eamelvoart 49

Eanterkaarmse 17

earsen april 43

earsen kasdag 25

earsen peenksterdag

50

earsen pinksterdag

50

earsen poasdag 40

eärste 115

earste annemmen 77

earste Wienachtsdag

25

earsten april 43

earsten kerstdag 25

echtgenoot 89

echtgenote 89

echtscheading 87

Eckball 158

Ecke 158

Eckstoss 158

eekappeltje 125

één april 43

eer 148

eers 115

eersen april 43

eersen kerstdag 25

eersen paosdag 40

eersen pingstedag 50

eersen pinksterdag

50

eersen poasdag 40

eerst kerstdag 25

eerst mirreweenter

25

eerste 115

eerste (heilige) com-

munie 77

eerste april 43

eerste kerstdag 25

eerste Kommunien

77

eerste paosdag 40

eerste paosken 40

eerste peenksterdag

50

eerste pinksterdag 50

eerste poasdag 40

eerste poasken 40

eersten 115

eersten april 43

eersten kerstdag 25

eersten mirweenter

25

eersten paosdag 40

eersten peenksterdag

50

eersten pinksterdag

50

eersten poasdag 40

eerstes 115

eeuwigheid, in de 95
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ega 89

Ehefrau 89

Ehemann 89

ein april 43

(e)kist 96

elfmeter 158

elfmeterbal 158

ellert 139

ellestiekslinger 142

em(m)elvaort(sdag)

49

em(m)elvoart(sdag)4

9

emelvaart(sdag)49

emelvaartdag 49

emelvaortdag 49

emelvoartdag 49

en-(e)gaon(e) 95

en-(e)goan(e) 95

ende 153

engel 151

engelder 151

engelen 151

engelstok 151

enk 153

enkel 153

erebaoge 65

erebaogel 65

erebaogen 65

ereboage 65

ereboagel 65

ereboagen 65

ereboge 65

erebogen 65

ereboggen 65

ereboog 65

erebowwen 65

erepoorte 65

Erntedankfest 30

erste 115

ersten april 43

essel 124, 125, 126

esselbuul 126

esselen 123

ester 139

esterd 139

esteurven 95

estjörven 95

estorven 95

estörven 95

esturven 95

etappen 115

euifeest 53

eumke 92

eumpie 92

eumpke 92

eumtie 92

eusken 148

Fang 153

Faong 153

Fasselaowend 33

Fasseloawend 33

Fasselobend 33

Fastnacht 33

fees veur de vasten

33

fees(t) 15

Fest 15

fiches 113

Fier(dag) 15

fiets(e) 151

Figurenkarten 148

fikke staoken 130

fikke stoaken 130

fikkie stoken 130

fikkie stokken 130

fikkie stokkeren 130

fikkie(n) staoken 130

fikkie(n) stoaken 130

fischen 151

Fischliene 153

Fischtau 153

fleent 156

fleint 156

flikker 92

flinte 156

flitsebaoge 155

flitseboage 155

Flitzebogen 155

Foang 153

foeballen 157

foek(e)  153

foekepottenaovend

33

foekepottenoavend

33

foetballen 157

Football spöllen 157

footballen 157

froeselen 129

froesselen 159

frosselen 129, 159

frösselen 129, 159

Fürke böden 130

Fürke böten 130

Fürmund 111

fusselen  130

fuuk(e) 153

Füürtie böen 130

gaeven 147

gaewen 147

galant 82

gaolden(e) bruiloft 65

gappen 131

gärde 151

Gaste, up de 69

Gat 137

gatgräver 105

gaulne Hochtied 65

geaven 147

geawen 147

gebroek 15

gebruuk 15

Geburtstag 63

gedachtenisprentje

110

gekjagen 129

geliek 115

gelieke 115

gelieks 115

gelok 117

geluk 117

gemeen 115

gemien 115

geniept 115

gestörvene 95

Getal 115

geteugen 86

getugen 86

Gevatter 76

geven 147

gevven 147

gewaer 156

gewear 156

geweer 156

gewen 147

gewjaer 156

gewjear 156

gewoont 15

gewoonte 15

gieven 147

Gigengack 19

ginnen knoap mer

an de boks hebben

116

gladden reenk 89

gladden ring 89

glaezen (knikker) 126

glaozen knikker 125

Glasknikkel 126

glazen (knikker) 125

glazen artie 126

glazen bolker(t) 126

gläzen knikker 126

glazen sterregie 124

glazen stuiter 126

gleazen (knikker) 126

glieke 115

glijer 142

Glöawen bekennen

78

gloazen knikker 125

Glück 117

goal 158

goalden(e) bruiloft 65

goden vri-jdag 38
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goei vriedag 38

goeie fri-jdag 38

goeie vrejdag 38

goeie vriedag 38

goeie vriejdag 38

goeie vrijdag 38

goeie vri-jdag 38

goeien vriedag 38

goeien vriejdag 38

goeien vri-jdag 38

goezebroek 144

goezerd 144

gok 150

gokken 129, 150

golden(e) bruiloft 65

golen(e) bruiloft 65

gollen bruiloft 65

gooi op 129

gooie maar, mooie

stuiter 129

gooien 128

goolden bruiloft 65

gouden bruiloft 65

gr(a)ovenbreef 99

graevenke springen

131

graf 105

grafdelver 105

grafplaankie 105

grafsteen 105

grafstien 105

grafvaze 106

Grambarger karmse

17

graove 100

graoven anzeggen 97

graoven brengen 97

graovenbao 97

graovenbaoder 97

graovenbode 97

graven springen 131

graven springen,

oaver nen 131

Graw 105

Grawen springen,

auwer ’n 131

grawen springen,

ower nen 131

greavenke springen

131

greun maken 65

greun mäken 65

gro(a)venbreef 99

groave 100

groaven anzeggen 97

groaven brengen 97

groavenboa 97

groavenboader 97

groavenbode 97

groev(e) 100

groeve 101, 105

groeve neugen 97

groeve(n)brood 106

groevemaol 106

groevemoal 106

groeven baoden 97

groeven boaden 97

groevenbaoder  97

groevenboader 97

groevenbode 97

groevenkaart 99

groevenkoffie 106

groevenneuger 97

groevevolk 101

groof 100

groow anzeggen 97

groow neugen 97

groow(e) 100

grote 126, 129

grote daerne 90

grote dearne 90

grote stuiter 124, 127

groten kogel 124

grouve 100

grove 100

grove neugen 97

groven baoden 97

groven boaden 97

grovenbaoder 97

grovenboader 97

grovengangers 101

grovenkaarte 99

grovenneuger 97

grovenvolk 101

grow(e) 106

growe neugen 97

growenbode 97

growenkaart 99

growenneuger 97

gruun maken 65

guffelen 127

Gummislöter 142

Haag, ’n 138

haan 157

haand doon, de 108

haand g(a)even, de

108

haand ge(a)ven, de

108

haarten 148

haasje over 133

haer 148

haken 132

halfie 124

hanen 157

hanenscheten 156

haoken 132

häoken 132

haorn 23

Hardenberg

Klepperstad 20

hardfietsen 151

hardjagen 151

hardjägen 151

hardrieden 151

Hart 148

harten 147

härten 148

hartie 126

Harwstmarkt 16

häsie aover 133

häsie oaver 133

hasie over 133

hear 148

hebbes 128

heel spöl 146

heenkblökske 139

heenkeblökske 139

heenkel 140

heenkelbane 139

heenkelblökke 139

heenkelblökken 139

heenkelblökske 139

heenkeldeuske 140

heenkelen 139

heenkelhok 139

heenkelpad 139

heenkelpaerk 139

heenkelpeark 139

heenkelpot 139

heenkelschäontje

140

heenkelschöantje

140

heenkelveutke 140

heenken 139

heenkepark 139

heer 148

Heilig drei Könige 29

heiligen drie 29

heiligenaovond 24

heiligenoavond 24

heisteren 129

hekelpeerk 139

heken 139

Helders fees 20

hem(m)elvaort(sdag)

49

hem(m)elvoart(sdag)

49

hem(m)elvoort(sdag)

49

hemelvaart(sdag) 49

hen en wier gaon 150

hen en wier goan 150

hen koken goan 28
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hen-(e)gaon(e) 95

hen-(e)goan(e) 95

hengel 151

hengelder 151

hengelen 151

hengelstok 151

henkleden 96

herfstkermis 16

herten 148

Hervstkeermis 16

Herz 148

hessel 124, 126

Hett 148

Hickhock 139

Hielkebeär 82

hikken 139

hiksteren 139

Hilgenaobend 24

Hilgenaowend 24

Hilgenoabend 24

Hilgenoawend 24

Himmel en Hölle 140

Himmelfahrt 49

hinkblökske 139

hinke pinke 139

hinkeblokkien 139

hinkeblökske 139

hinkelbaan 139

hinkelbane 139

hinkelblok 139

hinkelblokjen 139

hinkelblokkie(n) 139

hinkelblökkie(n) 139

hinkelblökske 139

hinkeldeusie 140

hinkelen 139

hinkelhok 139

hinkelhokke 139

Hinkelkässien 140

hinkelpad 139

hinkelpark 139

hinkelpärk 139

hinkelperk 139

hinkelplaankie 140

hinkelpot 139

hinkelpotten 139 

hinkelsteentie 139

hinkelstientie 139

hinkelveld 139

hinken 139

hinkepark 139

hinkepärk 139

hinkeparke 139

hinkeparkeblökkie

139

hinkeparken 139

hinkepärken 139

hinkeperk 139

hinkeperken 139

hinkepot 139

hinkepotten 139

hinkpark 139

hinksteren 139

hoaken 132

höaken 132

hoarn 23

Hochtied 85

hoekschop 158

hoekschup 158

hoekskup 158

hoektrap 158

hoepel 138

hoepelen 138

hoerderiej 93

hofkönnik 157

hoge kaarten 148

hogen 148

hogere spölkaarten

148

Hokk 139

hokken 87

holtdoeveschieten

156

homo 92

homovrouwe 93

honneurs 148

hoog en lege 135

hoogfeest van pao-

sen 40

hoogfeest van poa-

sen 40

hoogsmieten 114

hookschop 158

hookskop 158

hoorn 23

huisteren 129

husselen 147

ien april 43

ienleg 113

ienlopende deerne

90

ienschrieven 83

ienzet 113

ierste communie 77

iersten kerstdag 25

Ierstkommunion 77

iesklaot 136

ieskloat 136

Iespikkel 133

iestol 136

ijzeren klaoten 126

ijzeren kloaten 126

ik zet den groten in

129

ik zette dissen op

129

ik zette een keuje

(Rouveen: keujer) in,

wie wil rulen, wie wil

rulen 129

in laoten schrieven

83

in laoten skrieven 72

in loaten schrieven

83

in loaten skrieven 72

in-eslaopen 95

in-esloapen 95

ingoan wezen, er 116

inkelbäne 139

inkelblok 139

inkelblokkie(n) 139

inkelblökkie(n) 139

inkelout 140

inkelpad 139

inkelpark 139

inkelpot 139

inkelvak 139

inleg 113

insargen 96

inschrieuwen 83

inschrieven 77, 83

inskrieuwen 83

inskrieven 83

introeven 149

inzet 113

ja 128

jaagband 138

jageba(a)nd 138

jageba(a)nden 138

Jageband jagen 138

jagen met ’n reenk

138

Jan-mägies 92

jaorig 63

jäorig 63

japken 129

jatten 131

jätten 131

jawoord geven, het

85

joarig 63

jöarig 63

joegteren 129

joke 149

joker 149

joksen 129

jollie 149

jong 81

jonge 81, 85

jonge paar, ’t 85

jongejuffrouw 90

jongen 81

jongen van miej, de

82

jongetjes 86
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jongies 86

jongkerel 92

jongs 86

jonk 81

jonkers 86

jonkerties 86 

jonkies 86

jönks 86

jorig 63

juffers 86

jujjen 28

Jung 81

Junge 81

junge kerel 92

junkers 86

junkskes 86

kaaikhof 105

kaaimse 16

kaarkhof 105

kaarkof 105

kaarmse 16

kaarte 99

kaarten 145, 146

käärten 145

kaarten met ’n pren-

tie 148

kaarten met ’n

prentke 148

kaarten met het mes

op tafel 146

kaarten, de 146

Kaartenspöll 146

kaartenspöllen 145

kaartien leggen, een

145

kaartspöllen 145

kaatsen 128

kaegelen 154

kaeien gooien, met

de 145

kaelen 140

kaerelke 81

kaerkhof 105

kaermis(se) 16

kaerms 16

kakkebos 129

kalbaster 124

kalletjen 80

kampen 116

Kamperuitdagen 20

kaopen 149

kaor 153

kaore 151

kaorkhof 105

kaormsel 16

kaorte 99

kaorten 145

kaortspeulen 145

karemis 16

karkhof 105

kärkhof 105

karkklokken oetlu-

den 102

karkof 105

karmis(se) 16

karmse 16

kärmse 16

Karnewal 33

Karo 147

karsdagen 25

kärsdagen 25

karstdagen 25

kärstdagen 25

karstzundag 25

Karusell 19

kasdagen 25

käsdagen 25

kasje gooien 145

käske komen, in het

84

Kaspelse kaarmse 17

kassie angen, in ’t 84

kastdagen 25

Kaste hangen, in de

84

kästje hangen, in ’t

84

katapult 142

kattekwaad uutalen

130

kattekwaod uutaelen

130

kattekwaod uutalen

130

kattekwaod uutälen

130

kattekwaod uutaolen

130

kattekwaod uuthalen

130

kattekwaod uuthälen

130

kattekwaod uuthao-

len 130

kattekwoad uutalen

130

kattekwoad uutälen

130

kattekwoad uutealen

130

kattekwoad uuthalen

130

kattekwoad uuthälen

130

kattekwoad uuthoa-

len 130

kattekwoad uutoalen

130

kattenkwaod oetha-

len 130

kattenkwoad oetha-

len 130

kattenpil 142

kattenpöl 141

kattenpöller 141

kattenpul 142

kattenpult 141

kattepul 141

kattepulle 142

kattepult 141

kattepulte 141

keagelen 154

keaien gooien, met

de 145

kealen 140

kearelke 81

kearkhof 105

kearmis(se) 16

kearms 16 

keend in de slip 73

keeper 158

Keermis 16

kees 126

kees(ke) mikken 127

keföt, in ’n 99

kegel 155

kegelen 154

keggelen 154

keilen 140

keiler 140

keizer 157

kennis an iemand

hebben 79

kerkhof 105

kermis(se) 16

kerms(e) 16

kersdagen 25

Kersendregers 86

kerstaovond 23

kerstdagen 25

kerstoavond 23

kesdagen 25

kessie hangen, ien ’t

84

ketsbastert 124

ketsen 128, 140

ketser 140

Kettenkarussell 19

kettenmölle 19

kettenvangen 135

keu 155

keugeltie 124, 126

keuje 124

keuje pikken 128

keujen van lood 126

keuneginnedag 45
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keunig 148

keunigindag 45

keunink 148

keuperen bruiloft 64

keupers bruiloft 64

kibbe 153

kiegelen 154

kiekaoventien 62

kiekaovond 62

kiekertiesaovond 62

kiekertiesoavond 62

kiekeumpien 62

kiekoaventien 62

kiekoavond 62

kiepekeutel 124

Kind souner Aulen

111

Kind sunner Ölleru

111

kindervisite 69

Kinnermaol 69

Kinnermoal 69

kippenkeutels 126 

kis(t)en  96

kiskossen 140

kist(e) 96

kisteleggen 96

klabienderen 129

kladdegien 154

klaen annemmen 77

klaene communie 77

klaenen glazen 124

kläin annemmen 77

kläine Bikkel 126

klaormäken 96

klaorzak 153

klaos 60

klaot 124, 157

klaoten 128

klaove 148

klaoven 148

klaover 148

klaoveren 148

klaovers 148

klaowe 148

klaower 148

klaowers 148

Klapper 144

klauen 131

klauwer 148

klauwers 148

klaver 148

klaveren 148

klavers 148

klawer 148

klean annemmen 77

kleane communie 77

kleanen glazen 124

kleen annemmen 77

kleidoeve 157

kleidoevensch(i)eten

156

kleier 124, 125

kleikloet 125

kleiknikker 124

kleiknikker/l 125

klein annemmen 77

kleine artie 124

kleine stuiter 124

kleitje 125

kleppen 102

klepper 144

Klepperdag 20

klepperdagen 56

klever 148

kloarmäken 96

kloarzak 153

kloas 60

kloat 124, 157

kloaten 128

kloave 148

kloaven 148

kloaver 148

kloaveren 148

kloavers 148

kloawe 148

kloawer 148

kloawers 148

klobbe jagen 150

klokke ludden 102

klokke luden 102

klokken luden 102

klompenschoerder

90

kloot 157

klootschieten 157

klössiestouw 120

klower 148

knekker 123, 125

knekkeren 123

knekkerzäkkien 126

knibbelen 119

knikkel 123, 125

knikkelen 123

knikken 123

knikker 123, 124, 125,

126

knikkerbuul(e) 126

knikkeren 123, 127,

128

knikkertje tikken 128

knikkertuutje 126

knikkerzak 126

knobbelen 119, 145

koalde kermse 16

koapen 149

koar 153

koare 151

koarkhof 105

koarmsel 16

koarte 99

koarten 145

koartspeulen 145

koegel 124

koel(e) 105

koelegie gooien 127

koelegie knikkeren

127

koelegie mikken 127

koelegie(n) 137

koeltie 137

koeltie mikken 127

koeltie pikken 127

koffiemaol 106

koffiemäolke 106

koffiemaoltied 106

koffiemoal 106

koffiemöalke 106

koffiemoaltied 106

koffiet(o)afel 106

koffieta(o)fel 106

kogel 123, 124, 126

kogel gooien 128

kogel opzetten 127

kogeltie 124

koggel 126

koken 28

koken goan, hen 28

koneginnedag 45

könik 148

koning 148, 157

köning 148, 157

koningin 115, 149

koninginnedag 45

koningssch(i)eten

156

könk 148, 157

könneginnedag 45

könner 158

könnig 148, 157

könnik 148, 157

konning 148

könning 148, 157

konnink 157

könnink 148, 157

kop  115

kop of meunte 115

kop of munt 115

kop pikken 128

kop stoten, de 82

kopen 149

koperen bruiloft 64

köperen bruiloft 64

koppen bruiloft 64

kopper bruiloft 64

köpperen bruiloft 65

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 171



172

kopperen bruiloft 64

kopperne bruiloft 64

koptikken 128

korner 158

kornerbal 158

kouse op de kop

kriegen, de 82

kraaien 104

kralle 123

krallen 127

kraom opschudden

69

kraomschudden 69

kraomskudden 69

kraomvesiet(e) 69

kreunke 140

kriegertie(n) 135

kriegertjen 135

kriekkrak 134

kringies gooien 140 

kringke smieten 140

kroam opschudden

69

kroamschudden 69

kroamskudden 69

kroamvesiet(e) 69

krommen aarm

kommen/goan, met

’n 71

kronen 140

kruis 115

kruus 115

Krüüs 148

kruus of munt 115

kruusdagen 49

kub(be) 153

kuie 81, 126

kuije 124

kuilke 137

kuizen tikken128

kujjer 124

Kule 137

kulegie mikken 127

kulegie(n) 137

kulegien gooien 127

kulen 123, 127, 138

kulenken 137

kuler 139

kulerd 139

kulo 138

kunink 148

kutje scheren 140

kuulke 137

kuulke gooien 127

kuulke knikk(er)en

127

kuulke mikken 127

kuulke mikken, in

een 127

kuulke rollen 127

kuulke smieten 127

kuulke tikken 127

kuulken doen, op ’t

127

kuultie gooien 127

kuultie knikkeren

127

kuultie mikken 127

kuultie wippen 127

kuultien 137

kuultien pikken 127

kuultje knikkeren

127

kuultje mikken 127

kuultje(n) 137

kwaojongensstreken

oethalen 130

kwapperen bruiloft 65

kwiet, die is 128

kwoajongensstreken

oethalen 130

laefnet 153

langen paol 157 

langen poal 157

lappen 114

Laurenzius 54

läwen 87

leafnet 153

leaszak  135

lechbuis 141

lechbuize 141

lechpiep(e) 141

ledemaoten bevesti-

gen 78

ledemoaten bevesti-

gen 78

leed anzeggen 97

leedanzegger 97, 101

leefnet 153

leemknikker 125

leeuwtje 115

lege kaarten 149

legen 149

lesbie 93

lesbienne 93

lesbische(n) (vrouw)

93

lesbo 93

lessebes 93

leuden 102

Licham 95

lichtbuis 141

lichtprocessie 16

lid 96

liefie 93

liek 95

liekbus 106

lieke 115

liekkist(e) 96

lien 120, 153

lien(e)  114, 153

liende 153

lig in de kist(e) 96

lijn 114

li-jszäkkien 135

löage koar op ’t hoes

an, met de 82

loden 126

loden bikkel 126

loden bommel 126

loeren 128

Lokk setten, in ’t 114

looien 126

looien tokkert 126

loopdaege 51

los 129

löslopende bolle 92

ludden 102

luden 102

luden veur de groeve

102

luie motte 47

luksen 28

Lumi-feest 20

Maarkelse kaarmse

17

maarkt 16

maegie(n) 80

maegies 86

maeke hebben, een

79

maeke(n) 80

maekes 86

maeks 86

maense 89

maenske 89

maerken 147

magie(n) 80

magien 85

mägien 80

magies 86

Maidag 47

Mäifierdag 47

Mäinsche 89

maitresse 93

malle 18

man 89

manwuuf 93

maogjen 80

maol 154

mäolke 15

maoltie 154

mäoltie 154

maot in het kwaod

93

Maria gebaorte 55
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Maria geboarte 55

Maria geboort 55

Maria geboorte 55

Maria Geburt 55

Maria hemelvaart 54

Maria ten hemelop-

neming 54

Maria’s geboorte 55

Mariaprocessie 16

mast 157

matras 93

mazzel 117

meagie(n) 80

meagies 86

meake hebben, een

79

meake(n) 80

meakes 86

meaks 86

meanse 89

meanske 89

mearken 147

meeks 86

meer in de pot doen

114

meet gooien 150

meet(e) 114

megabonk 124

meid 80

meid van miej, dee

81

meid, de 81

meiken 80

meisie(n) 80

meisies 86

meisje(n) 80

meisjes 86

meisjies 86

meiskes 86

meitie 80

meken 80

met enen verkehren

79

met mekaar/mekoar

lopen 79

met/mit mekare

gaon 79

met/mit mekare

goan 79

mete 153

meter 76

metert 114

metsen 157

meuj(e) 90

meul 19

meule 19

meulen 19, 150

meunt 115

Middewijnters-

häorn 23

Middewijnters-

höarn 23

midsgift 88

midweenterhoorn 23

midwinterhoorn 23

mieterjagen 129

mietie(n) 92

mietje 92

mikado 119

mikken 127

mikken op de pot

127

mikken op een grote

stuiter 127

milwinterhoorn 23

mini 124

minnaar 93

mir(re)weenter-

aovond 23

mir(re)weenter-

oavond 23

mirreweenter 25

mirreweenterhaorn

23

mirreweenter-

hoarn 23

mirreweenter-

hoorn 23

mirreweenterhoorn

doon, op ’n 23

mirreweentersdagen

25

mirrewienter 25

mirrewienterhoorn

23

mirrewinterhaorn 23

mirrewinterhoarn 23

mirrewinterhoorn 23

mirweenter 25

mirweenterblaozen

23

mirweenterbloazen

23

mirweenterdagen 25

mirweenterhaorn 23

mirweenterhoarn 23

mirweenterhoorn 23

mirweenterhoornt 23

mirweenterhornt 23

mirwinterhoorn 23

mis 128

mischen 147

mischken 147

missraakt 128

mitdelen 72

mjölle 19

mo(e)der godsdag 54

moagjen 80

moal 154

möalke 15

moaltie 154

möaltie 154

moat in het kwoad

93

moede, van olds 15

möl 19

mölle 18, 19

möllen 19

mooi maken 65

Mööskenaowend 24

Mööskenoawend 24

Moumpel 111

muint 115

Münster 138

munt 115

munt gooien 150

munten gooien 150

muurbleumpien 90

naamplaankie 105

nagroeve 106

nao de growe 106

naobrenger 76

naogroow(e) 106

naost, d’r 128

natten dag 15

nel 149

nelis 149

nemmen 150

neppen 132

neppers 149

net 153

neus(e)stoten, de 82

nicht 92

nichte 92

niejaor(sdag) 28

niet meer laeven 95

niet meer leaven 95

niet meer wezen, er

95

nieten 149

nieuwjaarbrengen 28

nieuwjaarlopen 28

nieuwjaarofwinnen

28

nieuwjaarschieten 28

nieuwjaarwensen 28

nieuwjaarwinnen 28

nijjoar(sdag) 28

ni-joar(sdag) 28

niks 149

noa de growe 106

noabrenger 76

noagroeve 106

noagroow(e) 106

noast, d’r 128

noodnaobers 97

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 173



174

noodnoabers 97

nös/nus ligt oonder

’n boom, het 79

Null 149

nust oonder ’n boom

liggen, zee etc. hebt

’t 79

oafnemen 147

Oagendook 136

oaldejoarsdag 26

oale jongejuffouw 90

oalejoarsdag 26

oalejoorsdag 26

oalen roop 23

oalen roop in mir-

weenter, ’n 23

oaljoarsdag 26

oas 148

Oatmössche koale

karmis 17

oaverleaden 95

oaverleden(e) 95

oaverspel 93

oawergehoalden

keend 73

oawerledden 95

oawerleden 95

oekskop 158

oekskup 158

oelahoep 138

oepel 138

oepelen 138

oet 128, 158

oet de tied 95

oet mekare goan 87

oet/uut, ’t is 79

oet/uut, ze hebben

79

oetdaelen 147

oetdealen 147

oetdelen 147

oetdrunken hebben,

er 95

oet-espöld 116

oetgewen 147

oetgoansdag 15

oethangen 83

oetleggen 147

oetlievig 95

oetlosen 114

oetluden 102

oetspöllen 149

Oetstuur 88

oettellen 116

oetzet 88

ofdeksel 96

of-edoan 116

of-eleg 96

ofgappen 131

ofgoan 116

ofkondiging 83

ofkunniging 83

oflaezen 83

ofleazen 83

ofleggen 95

oflezen 83

ofnemmen 147, 150

ofpakken 147

ofpassen 114

ofpikken 128

ofpotten 114, 116

ofroepen 84

ofsait 158

ofseit 158

oftellen 114

oftikken 135

oftraauwen 87

oftraeden 114

oftrappen 114

oftreaden 114

oftroeven 149

oftroewen 149

ofzeggen (van de

preekstoel) 84

okken 87

olde maegd 90

olde meagd 90

olde meid 90

oldejaorsdag 26

oldejäorsdag 26

oldejoarsdag 26

oldejöarsdag 26

oldejoorsdag 26

oldjaor 27

oldjaordag 26

oldjaorsdag 26

oldjoar 27

oldjoardag 26

oldjoarsdag 26

ole taarte 90

olejaorsdag 26

olejoarsdag 26

olejoorsdag 26

olen roop 23

olieknikker 126

oljaarsdag 26

ollejaorsdag 26

ollejoarsdag 26

Olster karmse 17

ommeraoden 116

ommeroaden 116

ommetellen 114

omo 92

omschudden 147

onächt kind 73

onder de gebo(a)den

gaon/kommen 83

ondergescheuven

kind 73

ondergescheuvene

73

ondertrouw gaon, in

83

ondertrouw goan, in

83

ondeug oetvretten

130

ondeugd oethalen

130

ondeugde doen 130

ondeugde oethalen

130

ondeugde uutaelen

130

ondeugde uutealen

130

ondeugde uuthalen

130

ondeugde uuthälen

130

ondeugden oethalen

129, 130

ondeugend oethalen

130

ondeugende doen

130

ondeugende doon

130

ondeugende uutha-

len 129

ondeugendigheid

uuthälen 129

ondögd oethalen 130

ondögd oetvretten

130

ondögde oethalen

130

ondöngde oethalen

130

ondoung oethalen

130

ondugte oethalen 130

ondugte uuthalen

130

onduuegende douen

130

onduuegende uutha-

len 130

onech(t) kind 73

onechte(n) 73

ongehuwde kaerel 92

ongehuwde kearel 92

ongetrouwde deren

90

ongetrouwde k(a)erel

92
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Register op dialectwoorden

ongetrouwde ke(a)rel

92

ongetrouwden 92

ongieven 72

onkaarten 149

onmuundig keend 73

onnozele kinderen,

dag der 26

onspräkker 97

onwettig kind 73

onzäggen 97

oogstdankdag 30

ooldejaorsdag 26

ooldejoarsdag 26

ooldjaor 26

ooldjaorsdag 26

ooldjoar 26

ooldjoarsdag 26

ooljaorsdag 27

ooljoarsdag 27

oom 92

oondertrouw gaon,

in 83

oondertrouw goan,

in 83

oondögd oethalen

130

op de groeve neugen

97

op iemand hebben,

het 79

op((g)e)baard 96 

op((g)e)baord 96

op((g)e)board 96

opbrengen 76

opdrager 76

op-ekist 96

op-estapt 95

opgegardenen 73

opgelopen kind 73

opgelopen(en) 73

opgescharrelen 73

opgevöngen keend

73

opgooien 115

ophemmeld 95

oploper 73

opnemen 150

opnemmen 150

oppakken 150

opsieren 65

opskrieven 83

opsmieten 114

optugen 65

opvangen 135

opvangertie(n) 135

opvangetje 135

opzetten en mikken

127

opzetter 124

opzettertien doen

127

oranjefeest 45

ossehaorn 23

ossehoarn 23

ossehoorn 23

ossenhoorn 23

oubat 136

oudejaarsdag 27

oujaohrsdag 27

oujoahrsdag 27

Oundöögde doon 130

ouwejaor 27

ouwejaorsdag 27

ouwejoar 27

ouwejoarsdag 27

overlaeden 95

overleaden 95

overleden 95

overluden 102

overspel 93

paaik 139

paaikheenken 139

Paand 139

Paaschedagen 40

Paaschemondag 40

Paaschesundag 40

Paaschevuur 41

paddestoel 137

Padstokk 131

paikschoord 140

pak kaarten 146

pakken 150

pakkie kaarten 146

päkske kaarten 146

paljas 149

palmpaosen 37

palmpaosen 37

palmsundag 37

palmzöndag 37

palmzundag 37

pampossen 134

pand 113

pannenscheurtje 140

paol 156

paole 156

paoltien 105

paosbulte 41

paosbultvuur 41

paosche(n) 40

paosdagen 40

paosen 40

paosen, hoogfeest

van 40

paosenmaondag 40

paosenzundag 40

paoske(n) 40

paoskedagen 40

paoskemaondag 40

paoskevuur 41

paoskezundag 40

paosmaandag 40

paosmaondag 40

paosvuur 41

paosvuurbulte 41

paoszundag 40

papegaaieschieten

156

pärregie 124

Patentante 76

peenkster 50

peenksterdagen 50

peenkstermaondag

50

peenkstermoandag

50

peenkstern 50

peenksterzeundag 50

peenksterzundag 50

peerdespul 16, 19

peetkind 77

peetmeuj 76

peetome 76

peetoom 76

peetta(a)nte 76

peggeltie 158

peinkster 50

peinkstermaondag

50

peinkstermoandag

50

peinksterzundag 50

pekke kaarten 146

pekken kaarten 146

pekske kaarten 146

penaltie 157

penantie 158

peneltie 157

pengel 158

pengeltie 158

pengeltien 158

penne 153

penneltie 157

pennetie 157

pentertien 124

pet 76

petekind 77

petemeuje 76

peter 76

Petersilienhochtied 65

pet-eum(e) 76

petkind 77

pet-oom 76

petta(a)nte 76

pette 76

pette-eum 76
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pettekind 77

pettemeuj(e) 76

pette-oom 76

peunt 155

peutie haoken 132

peutie hoaken 132

peutie(n) haken 132

peutie(n) lichten 132

peutien aoken 132

peutien oaken 132

peuties likken 69

peutje haken 132

peutje lichten 132

peutje(n) häoken 132

peutje(n) höaken 132

peutke lichten 132

Piek 147

pieken 127

piel 155

piele 155

pielebaoge 155

pieleboage 155

pieleboge 155

pienaltie 157

piepe 141, 156

piep-verstop 134

pierenwupper 136

pietjéje 133

Pietsche 137

pijl 155

pijle 155

pijltiesgeweer 141 

pijltjesbuis 141

Pik 147

pikken 128, 131

pikken op een bol-

kert 128

pikken op een kuul-

tie 127

pikker 124

pikkertie doen 128

pikstokken 133

pikstökken 133

pikstol 134

pinal 158

Pindopp 136

Pindopp jagen 136

Pindopp spöllen 136

pingel 158

Pingstedage 50

pingsten 50

Pingstmondag 50

Pingstsundag 50

pinkster 50

pinksterbroed 50

pinksterdagen 50 

pinksteren 50

pinksterkrone 50

pinkstermaandag 50

pinkstermaondag 50

pinkstermoandag 50

pinkstern 50

pinksterzondag 50

pinksterzundag 50

pinksterzunnag 50

pinnen 133

pinnestokken 133

pinsterdagen 50

pion 155

pionne 155

plaatjes 148

plaeriezer 156

plakkie 140

plastic buis(ie) 141

plastic piepe 141

plat steentje 140

platies 148

pläties 148

platzeilen 140

pleariezer 156

Plechelmusfeest 53

plechtige communie

77

plof 141

ploffe 141

ploffer 141

plofroor 141

ploppen 127

poal 156

poale 156

poaltien 105

poasbulte 41

poasbultvuur 41

poasche(n) 40

poasdagen 40

poasen 40

poasen, hoogfeest

van 40

poasenmoandag 40

poasenzundag 40

poaske(n)  40

poaskedagen 40

poaskekermse 16

poaskemoandag 40

poaskevuur 41

poaskezundag 40

poasmaandag 40

poasmoandag 40

poasvuur 41

poasvuurbulte 41

poaszundag 40

poepstaamper 92

Poeren 151

poet 154

politie 134

politieagent 134

pols 132

polsstok 131

pongeltien 154

poolstok 131

poorte 65

poot 92

pootje haken 132

pootje lichten 132

popkaarten 148

poppe kieken 69

poppen 148

portie 154

pot 93, 105, 113, 139

pot pikken 127

pot pissen, buten de

93

pot pissen, noast de

93

potbastert 124

poten 114

potgooien 127

potie aoken 132

potie haken 132

pötie haken 132

potie haoken 132

potie hoaken 132

potie leggen 132

potie oaken 132

potie(n) lichten 132

pötje gooien 127

pötje(n) 113

potjen 113

pötke 113

potten 127

pottenbakker 125

potter 124

pöttie 105

pottie knikkeren 127,

129

pottie pikken 127

pottie(n) 113

pöttie(n) 113

pöttie(n) knikkeren

127

pottieslikker 124, 125

praenten 148

praentjes 148

praentkaarten 148 

prak 132

preakstool afrollen,

van ’n 84

preanten 148

preantjes 148

preantkaarten 148

preekstoel (af/of)val-

len, van de 84

preekstoel smieten,

van ’n 84

prenties 148

prentieskäärten 148
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Register op dialectwoorden

prentjes 148

prentkaarten 148

prentke 110

prentkes 148

prikstokken 133

prikstökke(n) 133

priktol(le) 136

processie 15

proef doen, op 87

proefdraeien 87

proefdreaien 87

pröpkesscheter 141

proppenscheiter 141

proppenschete 141

proppenscheter 141

proppenscheterd 141

proppenschieter 141

proppensketer 141

proppenskieter 141

proppescheter 141

proppeschieter 141

proppeskieter 141

propscheter 141

Puff 150

punderen 69

punt 155

punterboom 132

Pusterohr 141

Pusteröör 141

put 139

puuste 156

puuster 156

puustert 156

pvc-buis 141

quitte 115

raak 128

rääk 128

raakt 128

rad 138, 151

radjagen 151

radrennen 151

raek 128

rafotten 129

rahja 119

rameenten 129

rammelaar 144

rammelaor 144

rammelbelle 144

Rammelding 144

rammeloar 144

rammeltie 144

rao(d)sel 144

räojen 130

raok 128

raozekatte 144

Rassel 144

Rätsel 144

ravotken 129

ravotten 129

reak 128

reenk 138

reenkjagen 138

reetbölke 143

remeenten 129

rementen 129

reppelen 129

richten 127

rietien 155

ringen 159

Rink 138

ritselen 147

roa(d)sel 144

röajen 130

roak 128

roazekatte 144

roete 139

roeten 147

Roller 142

rommelaar 144

ronddelen 147

roomse kermis 16

roonddelen 147

rottigheid oethalen

130

rotzooien 129

rouw 108

rouwbeklag 108

rouwbreef  98

rouwbrief 98

rouwe 108

rouwkaart(e) 98

rouwkäärte 98

rouwkaort(e) 98

rouwklagen 108

rouwkoart(e) 98

rug 139

ruile 142

ruilen 142

ruiten 147

Ruller 142

russelen 147

ruten 147

sacramentsprocessie

15

samen proberen, het

87

samenhuzen 87

samenwonen 87

Sankt Martin 59

Sarg 96

Sargdekkel 96

Sargdreger 104

Sark 96

schag 157

schakel 153

scharrel 93

scharrelarij 79

scharrelari-je 79

scharrelen 79

scharrelgie 79

scharreltie 79

scharreltje 79, 81

Schaukel 142

scheetbaan(e) 156 

scheetbäne 156

scheetiezer 156

scheetpiep 141

Scheetstand 156

scheitbaene 156

scheitbeane 156

schelms 115

scheren 140

schetebaoge 155

scheteboage 155

Scheter 142

scheter 156

scheurewark 140

scheurke 140

scheurtie 140

scheurtje 140

scheve schaats rie-

jen, ’n 93

schienselen 140

schietbaene 156

schietbane 156

schietbäne 156

schietbeane 156

schietbeugel 155

schieteboog 155

schieter 156

schietgewaer 156

schietgewear 156

schietgeweer 156

schietiezer 156

schieve schaatse rie-

den, de 93

schinsel 140

schinselen 140

Schippschaukel 19

Schledden 132

Schledden führen 132

Schleuder 142

schliefken 140

Schneeball 133

Schneekerl 133

Schneemann 133

Schnurrhaan 144

schoenepoetsdeuske

140

schommel 142

schommelen 142

Schoolfeest 21

schoonsmeerdeuske

140

schoonsmeerdooske

140
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schoppen 147

schöppen 147

schounsmjaerdeusie

met zaond 140

schounsmjeardeusie

met zoand 140

schudden 147

schuier 143

schuppen 147

schute 19

schutie 19

schütien 19

schütken 19

schütte 19

schutter 156, 157

schuttersfeest 20

schutterskoning 157

schuttersköning 157

schutterskonink 157

schutterskönk 157

schutterskönnik 157

schutterskönning 157

schutterskönnink 157

Schütze 156

Schützenkönig 157

Schützenkönnig 157

schuut 19

schuutje 19

schuutje scheren 140

schuutke 19

Schwöp 137

seeltjagen 142

Seent-Marten 59

seilen 140

Setken 113

siep 128

siepelmarken 21

simme 153

Sint(e)-Maarten 59

Sint(e)-Merten 59

Sinterklaas 60

Sinterklaos 60

Sinterkloas 60

Sintermaarten 59

Sintersteffen 26

Sint-Jopik 53

Sint-Marten 59

Sint-Metten 59

Sint-Steffen 26

Sint-Steffenrit 26

Sint-Steffenruiters 26

Sint-Stephanus 26

sittie 135

sjaans 79

sjans 79

sjoelbakken 119

sjoelen 119

skaeren 140

skakel 153

skapebeentjes 139

skarp spöllen 146

skärrelari-je 79

skarreltie 79

skearen 140

skeetbaan(e) 156

skelmes 15

skietbaan(e) 156 

skietbaene 156

skietbäne 156

skietbaon 156

skietbeane 156

skietboan 156

skieteboge 155

skieten 128

skoffelen 147

sköffelen 147

skommel 142

skommelen 142

skommelholt 142

skone kaarten 149

skonen 149

skoonsmaer-

deuske 140

skoonsmear-

deuske 140

skoppen 147

skudden 147

skuppen 147

skute 19

skutter 156

skuut 19

slächt 115

slee 132

Slee fäoren, met de

132

Slee föaren, met de

132

slee rieden 132

slee trekken 132

slee veuren, met de

132

slee, rieden op ne 132

sleeën 132

sleei 132

sleei jaegen 132

sleei jeagen 132

sleet 132

sleetje rieden 132

sleetje riejen 132

sleetjen gliejen 132

sleetke rieden 132

slegie trekken 132

slegie varen 132

slegie(n) rie(n) 132

slegie(n) rieden 132

slegien glieden 132

sleke(n) rieden 132

slenderen 140

slep 132

slepaovend 24

slepen 24

slepoavend 24

sleppen  24

slepperaowend 24

slepperoawend 24

sler 132

sler(reke) rieden 132

sleugie springen 131

sleutie(n) springen

131

sleutje(n) springen

131

sleutke springen 131

Slidder 132

slie 132

slieren (met de slee)

132

slijven 140

slijveren 140

slinderen 140

slingeplatten 140 

slinteren 140

slipdragerties 86

slippendragers 86

Sloot springen, ower

’n 131

slootje(n) springen

131

slootstok 131

slotie(n) springen 131

sluutdeksel 96

smiet op 129

smieten met dobbel-

steen 145

smieter 123

smietkloot 136

snaaien 131

sneebal 133

sneeballe 133

sneekaerel 133

sneekearel 133

sneekerel 133

sneepop 133

sneepoppe 133

sneeuwbal 133

sneeuwballe 133

sneeuwballen gooien

133

sneeuwballen smie-

ten 133

sneeuwman 133

sneeuwpop 133

sneeuwpoppe 133

sneiballe 133

sneipop 133 

sneipoppe 133 
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Register op dialectwoorden

snejbal 133

snejballe 133

sneur 153

snieden 147

sni-jballe 133

sni-jpoppe 133

snoer 153

snoere 153

snöjen 131

snorbot 144

snorbutje 139

snorbutke 144

snorrebot 139, 144

snörrebot 144

snorrebötje 144

snorrebutje 144

snorrekat 144

snorreknoop 144

snorrekoord 144

snuffeldage 20

snurrebotter 144

Snurrkate 144

Snurrkater 144 

Snurrkatte 144

snuur 153

Söine Mattmanns

Dag 59

Sommerkeermis 16

sooigien 154

sootjen 154

souner winnen en

verlesen 115

spaanse 123

spaanse kogel 124

span 85

spannegie 86

speciaal vriendjen 93

spej-eumke 92

spel 113

spel kaarten 146

spellegie(n) 113

speulen 113

speut 156

spie(t)busse 141

spjöllen 113

spöl 113

spöl kaarten 146

spölken 113

spöllegie(n) 113 

spöllen 113

Spöllinset 113

springskach 131

springstaken 131

springstok 131

Springstöw 120

springtouw 119

springtow 119

springtöw 119

springzeel 120

spuit(e) 156

spuiter 123

spul 113

spul kaarten 146

spulen 113

Staak 132

staeken 147

staelen 131

staeltenlopen 141

staeltlopen 141

stagelopen 87

Staken 133

staken 157

stalstreier 92

stange 157

stäorwen 95

staoten 155

Staphorster dagen 20

Staphorster markt 20

startlien(e) 114

startstreep 114

stärtstreep 114

steaken 147

stealen 131

stealtenlopen 141

stealtlopen 141

steen 105

steengoedknikkers

105

steet baoven aerd 96

steet boaven eard 96

steet in ’t opkaemer-

ke 96

steet in ’t opkeamer-

ke 96

steffenrieden 26

Steffensdag 26

stein 105

steken 147

stel 85

stel kaarten 146

stelen 131

stellen 131

stellenlopen 141

steltelopen 141

Stelten gaohn, up

141

Stelten goahn, up

141

stelten lopen, mit

141

stelten lopen, op 141

steltenlopen 141

steltlopen 141

stelzenlaopen 141

stelzenloapen 141

stenen knikker 125

step 142

sterbikkel 124

sterrebikkel 126

sterregie 126

steulten lopen, op

141

steurven 95

stiekem pakken 131

stiekem wegaelen

131

stiekem wegealen

131

stien 105

stientie 140

stiet boven eerde 96

stikken 147

stil vriedag 38

stille vri-jdag 38

stille(n) vrijer/vri-jer

93

stillen vriedag 38

stillen vriejdag 38

stillen vrijdag 39

stillen vri-jdag 39

stjällen 131

stöarwen 95

stoaten 155

stoater 139

stoeien 129

stoeken 127

stoetmaol 106

stoetmoal 106

stoffelijk aoverskot

95

stoffelijk oaverskot

95

stok 132, 155

Stökke 133

stokkeren 130

stoklopen 141

stökske 137

stöltenlopen 141

stöörven 95

stoppelbal 53

stoppelhaanfeest 53

stoppelhane 53

stoppelhanen 53

storben 95

storven 95

störven 95

storwen 95

störwen 95

stoten 147, 155

strafschop 158

strafschot 158

strafschup 158

strafskop 158

strafskup 158

streep(e) 114

streeplappen 150
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strek(ken) oethalen

130

streken oethalen 130

streken uuthalen 130

strekie gooien 150

strekkelen 150

strepie gooien 150

strieep 114

stroekelen, laoten 132

stroekelen, loaten

132

stroppie umme krie-

gen, het 85

stroumpelen laoten

132

stroumpelen loaten

132

strukelen, laoten 132

strukelen, loaten 132

strumpelen laoten

132

strumpelen loaten

132

stuiter 123, 124, 125,

126

stuiter mikken 127

stuiter pikken, op

128

sturven 95

sulveren bruiloft 65

Sülwerhochtied 65

sülwerne Hochtied 65

Summer 138

sunde leven, in 87

Sunneklaos 60

Sunnekloas 60

Sunt(e)-Meerten 59

Sunteklaas 60

Sunteklaos 60

Suntekloas 60

Sunte-Maarten 59

Sunte-Marten 59

Sunte-Matten 59

Sunterklaos 60

Sunterkloas 60

Suntermarten 59

Suntermatten 59

Suntermerten 59

Suntersteffen 26

Sunte-Staeven 26

Sunte-Steaven 26

Sunt-Jaopik 53

Sunt-Joapik 53

Sunt-Steffensdag 26

superbonk 124

sweefmeulen 19

Swemmer 153

Swömmer 153

Sylvester 27

Taal 115

tafeltjesavond 27

Tag der Arbeit 47

talder 142

talderen 142

talter 142

talteren 142

taofelen 27

taofeltiesaovend 27

täöfeltiesaovend 27

täowke(n) springen

119

tauspringen 119

te hoop gaon 79

te hoop goan 79

Tegengängers 86

teufelkesaowend 27

teufelkesoawend 27

tik 128

tikken 127

tikken op de rug 135

tikkerdie 135

tikkertie(n) 135

tikkertje 135

tikkertjen 135

Tikkfangen 135

tilder 142

tilderen 142

tilter 142

tilteren 142

tjoeken 127

toafelen 27

töäfeltiesaovend 27

toafeltiesoavend 27

töawke(n) springen

119

toesken 114, 115, 150

töfelen 27

togen 24

tol(le) 136

tolder 142

tolderen 142

tolgatie 137

tolkuultje 137

tollen 136

tolstökkie 137

tolter 142

tolteren 142

tolterzeel 142

tolzweep 137

tolzwepe 137

Tonknikkel 125

tonnebaand 138

tonnebaandjagen 138

Topper 153

Tor 158

torechtemaken 96

toren van Babel, de

138

toren van Dalfsen, de

138

toren van Lochem,

de 138

toren van Palthe, de

138

toren van Pisa, de

138

Torewart 158

Torwart 158

tossen 114

touw 120

Touwchen springen

119

touwgie(n) springen

119

touwke springen 119

touwte 142

touwteren 142

touwtje(n) springen

119

towgien springen 119

töwke(n) springen

119

traditie 15

trapperen 115

Trauergäste 101

Traugetüge 86

Trautügen 86

Trauzeuge 86

Treff 148

treffer 158

triktrak 150

Trillklaot 136

Trillkloat 136

troef 149

troefboer 149

troefkaart 149

troefnel 149

troeven 149

troewen 149

trouwen 85

trouwerij 85

trouweri-je 85

trouwjörk 88

trouwjurk 88

trouwkleed 88

trouwreenk 89

trouwring 89

trouwrink 89

Trumpf 149

trumpfen 149

Trumpfkarte 149

Truur 108

tsjilpen 140

tuiwke springen 119

türen 129

Tuten 153
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twaalfeneenhalfjarig

huwelijk 65

twedden

Wienachtsdag 26

twee wallegies eten,

van 93

tweed kerstdag 26

tweede kerstdag 26

tweede liefde 93

tweede paosdag 40

tweede paosken 40

tweede peenksterdag

50

tweede pinksterdag

50

tweede poasdag 40

tweede poasken 40

tweede

Wienachtsdag 26

tweeden 115

tweeden kerstdag 25

tweeden paosdag 40

tweeden peenkster-

dag 50

tweeden pingstedag

50

tweeden pinksterdag

50

tweeden poasdag 40

tweeders 115

tweedes 115

tweeds 115

tweestrampen 142

tweete 115

tweiden kästdag 26

tweiden pinksterdag

50

tweides 115

twerre 115

twiede 115

twiede kerstdag 26

twiede paosdag 40

twiede poasdag 40 

twieden kerstdag 26

twieden pinksterdag

50

twieden

Wienachtsdag 26

twiedes 115

twi-jde kasdag 26

Uelsen 138

uit 158

uitleggen 147

uitvaartleider 101

umgang 79

umme speulen 115

ummetellen 114

Undögde utfretten

130

Undöngende doon

130

Unecht Kind 73

up de Gaste 69

upnemmen 150

upzieren 65

urn 105

ut Tied 95

utn Lewen goan 95

utschmieten 114

uut 128, 158

uut de tied 95

uutdelen 147

uutdielen 147

uutkroepertie 134

uutkrupertjen 134

uutluden 102

uutzet 83, 88

vals 115

van olds moede 15

vangen 135

vangertie 135

vängertien 135

vangertje 135

vangst 153

vasselaovend 33

vasselaowend 33

vasseloavend 33

vasseloawend 33

vaste verkering 82

vasten, fees veur de

33

vastenaovond 33

vastenavond 33

vastenoavond 33

vat 96

vat elegd, in ’t 96

vat leggen, in ’t 96

vechen 159

vent 81

ventstrek oethalen

130

verbannen 134

verdelen 147

verdoeken 134

verhenkleden 95

verhenluden 102

verhennekleden 95

verjaordag 63

verjäordag 63

verjäorsdag 63

verjoardag 63

verjöardag 63

verjöarsdag 63

verjoordag 63

verkaering 79

verkearing 79

verkeerde ka(a)nt(e),

van de 92, 93

verkeerde kaant(e),

van de 93

Verkehr 79

verkerige 79

verkering 79, 81

verkering 82

verkierige 79

verkleden 96

verklieden 96

verkroepen 134

verkroepertie 134

verlaoren 116

verlees 116

verleuren 116

verlies 116

verloaren 116

Verlobte 83

Verlobung 82

verloofde 83

verloren 116

verlören 116

verlovige 82

verloving 82

verluden 102

verluren 116

versieren 65

versleppen 24

verspeuld 116

verspeulen 116

verspjäold 116

verspjöald 116

verspjöllen 116

verspöild 116

verspöld 116, 129

verspöllen 116

verstoppegie 134

verstoppen 134

verstöpperke(n) 134

verstopperken 134

verstoppertie 134

verstöppertie(n) 134

verstoppertje 134

verzieren 65

veugelscheten 156

veurdrager 76

veurganger 101

veurgänger 73

veurgekienden 73

veurhenkleden 96

veurhennekleden 95,

96

veurke(n) stokken 130

veurken beuten 130

veurken stokkeren

130

veurkind 73

veurloper 101

veurtie böuten 130
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veurtie stwakkeren

130

veurtie(n) stokkeren

130

veutje haoken 132

veutje hoaken 132

vief mei 47

viefe of tiene 129

viefentwintigjarig

huwelijk 65

vieftig jarig huwelijk 65

vingerplaant 93

visangel 151

visdraod 153

visdroad 153

visengel 151

visgaoren 153

visgärde 151

visgarre 151

visgoaren 153

vishangel 151

vishengel 151

viskedraod 153

viskedroad 153

viskelien 153

viskeliene 153

visken 151

viskestok 151

viskoorde 153

vislien 153

visliende 153

visliene 153

visnet 153

visschedraod 153

visschedroad 153

visscheliene 153

visschen 151

visscherstok 151

visschestok 151

vissen 151

vissnoer 153

vissnoere 153

visstok 151

vlaeger 143

vlamme 93

vleager 143

vlege 143

vleger 143

vleiger 143

vlieger 143

voeballen 157

voegd 111

voegelscheten 156

voel 115

voetballen 157

vogelsch(i)eten 156

Vogelstaken 157

Vogelstange 157

voggelscheten 156

vöggelscheten 156

vol spel 146

vongen 135

vongst 153

voogd 111

voorkind 73

voortpaoten 130

voortpoaten 130

vootballen 157

vorming 77

vormsel 77

Vormünd 111

vortkroepen 134

vösken 129

votgappen 131

votkroepertie 134

votkrupertie 134

vree deur vretten,

onder ’n 93

vreemdgaan 93

vreemdgaon 93

vreemdgoan 93

vrejen 79

vremdgaon 93

vremdgoan 93

vri(e)nd 81

vrie wicht 90

vriegezel 90, 92

vriegezel maense 90

vriegezel meanse 90

vriegezelle(n) vrouw

90

vriegezellen daerne

90

vriegezellen dearne

90

vriegezellen kerel 92

vriejen 79

vriejer 82

vriejerie(je) 79

vriejgezelne vrouwe

90 

vriend 93

vriendin 81

vriendje 81

vrijen 79

vri-jer 82, 93

vrijgezel 90

vri-jgezel 92

vrijgezelle 90

vrijgezelle meid 90 

vri-jgezelle tante 90

vri-jgezellen daerne

90

vri-jgezellen dearne

90

vroeselen 159

vroezelen 159

vrömdganger 93

vrömdgaon 93

vrömdgoan 93

vrosselen 129, 159

vrouw 149

vrouw(e) 89

vrouwe 149

vugelscheten 156

vuierke beuten 130

Vullbuuksaobend 27

Vullbuuksoabend 27

vürbi 128

vutkroeperdien 134

vuuftigjarig huwelijk

65

vuurbukse 156

vuurhenkleden 96

vuurhennekleden 96

vuurke beunen 130

vuurke beuten 130

vuurke stokken 130

vuurke stokkeren

130

vuurkeend 73

vuurtie buten 130

vuurtie fikken 130

vuurtie stokken 130

vuurtie stokkeren

130

vuurtie(n) bra(a)nden

130

vuurtie(n) staoken

130

vuurtie(n) stoaken

130

vuurtie(n) stoken 130

vuurtje maken 130

vuurtje stokken 130

vuurtje stokkeren 130

vuurtje(n) stoken 130

vuurwich 73

waeier 143

waeskeend 111

Waise 111

Waisenkind 111

Waopen 115

Wappen of Taal 115

wat an ’n arm heb-

ben 79

wat an de

haand(e)/het handje

hebben 79

wat an de haoke

hebben 79

wat an de hoake

hebben 79

weaier 143

weaskeend 111

Wedde 150
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Register op dialectwoorden

Wedde jagen, um de

151

Weddefrau 110

weddekerel 110

weddeman 110

wedden 150

weddenschap 150

weddenschop 150

weddenschup 150

weddenskap 150

weddenskop 150

weddevrouw(e) 110

weddewief 110

wedduwman 110

wedduwvrouwe 110

wedeman 110

wedenaar 111

weder(h)elfte 89

wedevrouw(e) 110

wedewman 110

wedewvrouw 110

wedje 150

weduw 110

weduwe 110

weduwman 110

weduwnaar 111

weduwnäär 111

weduwnaor 111

weduwnoar 111

weduwvrouw(e) 110

wedwe 110

wee ’m raakt den hef

’m 129

wee gooit der 129

wee wil d’r op 129

weejer 143

wees 111

weeskind 111

weesmaeken 111

weesmeaken 111

weeswich 111

weg 95

wegen 142

wegkroeperdien 134

wegkroepertie(n) 134

wegkrupertie(n 134

wegkrupertjen 134

wegnemmen 131

weier 143

wennen 150

wenskop 150

werkerel 111

werman 110

werre 150

werrekerel 110

werreman 110

werren 150

werrevrouw(e) 110

werrewief 110

Werrfrau 110

werschöp 150

werskop 150

wervrouw 110

werwief 110

wetten 150

Wettenschup 150

Wettschup 150

weunsken 28

weze 111

wich(t) 80

wichie 80

wichies 86

wichke 80

wichter 86

wie gooit er op mien

kogel 129

wie mikt 129

wie mikt er 129

wie pikt d’r 129

wie pikt er op 129

wie wil d’r dikken

mikken 129

wie wil d’r gooien

129

wie wil der op mien

mikken 129

wie wil der potten

129

wie wil mikken 129

wief 89, 149

wiegen 142

Wiejse kärmse 17

wielrennen 151

Wienachten 25

Wienachtsdagen 25

Wienachtsowend 23

wies 111

wievenmaol 69

wievenmeulke 71

wievenmoal 69

wievenmool 71

wiezodage 20

wilden 73

winnen 116

wip 143

wipbap 143

wippe 143

wippen 143

wippewappe 143

wipplaanke 143

wipwap 143

wipwappe 143

wipwappen 143

wirrevrouw 110

Witwe 110

Witwer 111

Woapen 115

worselen 158

worstelen 158

wörstelen 158

wospelen 158

wosselen 158

wostelen 158

wöstelen 158

wup 143

Wüpbrett 143

Wüppe 143

wuppen 143

Wüpplaanke 143

wupwap 143

wupwappen 143

wuuf 149

zaelen 140

zäilen 140

zak 153

zakje 126

zark(e) 105

zealen 140

zeelken 142

zeelkenjagen 142

zeeltie(n) springen

119

zeilen 140

zeilstientie 140 

zetkloot 136

zette(n)kloot 136

zetten 128

zetter 123

zettol(le) 136

zeugien 154

zeuigie 154

zeuken 134

zilverbruiloft 65

zilveren bruiloft 65

zilverne bruiloft 65

zoemer 144

zoem-zoem 144

zonder pepieren, een

73

zoogie 154

zooi 154

zooigie(n) 154

zooitje 154

zootje 154

zulven bruiloft 65

zulverbruiloft 65

zulveren bruiloft 65

zunde leven, in 93

zwaeisteen 140

zware bastert 126

zwarte kreien 104

zwartneuker 93

zweaisteen 140

zweef 19

zweefmolen 19

zweepje 137

De Samenleving A  14-12-2009  21:13  Pagina 183



184

zweepjen 137

zwep 137

zwepe 137

zwepie(n) 137

zwepke 137

zweppe 137

zweppie 137

zweptol 136

zwiepe 137

zwöp 137

zwöpke 137

zwöppe 137

zwöppie(n) 137

zwuptol 136
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Register op dialectkaarten

Kaart 1 vastenavond 34

Kaart 2 goede vrijdag 39

Kaart 3 versieren 66

Kaart 4 verkering uitgemaakt 81

Kaart 5 in ondertrouw gaan 84

Kaart 6 groevemaal 107

Kaart 7 domino spelen 120

Kaart 8 vissen 154
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• Plechtige H. Communie. Jongens en meisjes uit

de 6e klas in Haarle, 1962. Foto: A.B.C.Weijkamp.
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Fotoverantwoording

De Stichting GOS dankt de volgende
personen en instanties voor het
beschikbaar stellen van illustratie-
materiaal:

J.H. Alferink, Nijverdal (fotografie /
selectie): p. 58, 64, 70, 80 voorzijde
omslag  

Jeu Geenen, fotograaf / Mw. Korver,
Amsterdam: p. 80

Online stadskrant 
Genemuiden@actueel.nl / fotografie: 
R. Winters: p. 44

Foto H&co, Oosterland: p. 111

W. Harms, Renkum: p. 94

M.J. Hartgerink, fotograaf / Mw. M.G.
Verdriet-Hartgerink: p. 21

Heemkunde Denekamp (selectie: 
B. Appels): p. 48, 152

Historische Kring Ommen, fotoarchief:
p. 118

De Hofmarken Beeldbank; Markelo
fotobestand (selectie: G. Kolkman): p. 21

B. Morshuis, Ootmarsum (selectie): 
p. 14

Museum Palthehof, Nieuwleusen
(selectie: J. de Weerd): p. 146

Openluchtmuseum OLM, Arnhem: 
p. 36, 52, 190-191

Fam. Schoot Uiterkamp, Haarle: p. 32

S.D.G. Soli Deo Gloria, Sint-Jans
Klooster (www.sdgsintjansklooster.nl):
p. 22

Stichting Marke Haarle, fotoarchief (H.
Bouwhuis, voorzitter) / A.B.C. Weijkamp,
fotograaf: p. 186-187

J. Vinke, Kampen: p. 76

A.B.C. Weijkamp, Haarle (uit fotoarchief
Stichting Marke Haarle): p. 186-187 

R. Winters, Genemuiden: p. 44

Mw. F. Woltman-Groen, Giethoorn: p. 2

Omslag: Palmpaosen 2007. Hellendoorn
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‘Alles wat lös zat en buten stön leup het risico aens aans trechte te 

kommen’ (hel). 1 Januari 1948 in Wierden. Noa slepperoawend.
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