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Voorwoord

Voorwoord
Een woordenboek is per definitie het product van een collectief, ook wanneer er maar 
één naam op het omslag staat. Graag noem ik hier alle anderen die betrokken zijn bij 
het project Grensoverschrijdende Streektalen (GOS), en die eraan bijdroegen dat het 
Woordenboek van de Overijsselse Dialecten tot stand is gekomen.
In de eerste plaats zijn dat natuurlijk alle medewerkers, verspreid over 69 plaatsen in 
Overijssel, die belangeloos hun tijd en kennis ter beschikking stelden. In totaal gaat 
het om 315 personen, en in de loop van het project kunnen daar natuurlijk ook nog 
mensen bijkomen. Met een volledige opsomming van iedereen die meewerkte wacht ik 
daarom nog even tot de afsluitende publicatie. Een bijzondere plaats onder de mede
werkers nemen de contactpersonen in: zij onderhouden namens de groep het contact 
met het GOS.
Vanuit het GOS wordt het contact onderhouden door de streektaalconsulenten,
Hanneke van Vilsteren (Kampen) en Gerrit Kraa (Enschede). Bovendien hebben zij als 
lid van de redactiecommissie het manuscript beoordeeld, net zoals zij hun blik laten 
gaan over de maandelijkse vragenlijst voordat die de deur uit gaat.
De binnenkomende, ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt door de invoerkrachten:
Immy Karei, Yvonne van 't Hul, Hilde de Stigter en Heleen Bos. Hun uitvoerende taak 
omvat evenwel veel meer dan alleen het invoeren, en bestaat ook uit zulke uiteenlo
pende werkzaamheden als het verzamelen van illustratie-materiaal, het corrigeren van 
het manuscript, of het voorbereiden van de invoer in de database.
De database is ontworpen door mijn voorgangster, Maaike Schoorlemmer, die ook 
anderszins het fundament onder dit project en daarmee onder dit woordenboek heeft 
gelegd.
Onze collega's van de IJsselacademie in Kampen zorgden voor ondersteuning, materieel 
maar ook wel geestelijk. In het bijzonder zijn dit Philomène Bloemhoff, Jan ten 
Klooster, Hetty Reisinger, Hetty "ik eb nog een klussien veur oe" Feijth en Michelle 
Meesters. Vanuit het Van Deinse Instituut in Enschede mag de actieve betrokkenheid 
van Thea Kroese niet ongenoemd blijven.
Philomène Bloemhoff en Lex Schaars (Staring Instituut Doetinchem) vormden samen 
met Gerrit Kraa en Hanneke van Vilsteren de redactiecommissie die het manuscript aan 
een zeer kritische blik onderwierp, maar ook lang voordat er van een manuscript spra
ke was heb ik ontelbare malen een beroep mogen doen op hun kennis van dialecten en 
woordenboeken. Het feit dat we voor de vragenlijsten gebruik mochten maken van de 
enquêtes die ten behoeve van het WALD zijn verzonden heeft ons enorm veel werk 
bespaard, en voor valkuilen behoed.
Aan het eind van het productieproces staan twee (carto)grafische specialisten. Voor 
het tekenen van kaarten kon gebruik gemaakt worden van programmatuur aanwezig 
op het Meertens Instituut te Amsterdam; Boudewijn van den Berg maakte mij wegwijs 
in Maplnfo. De totale vormgeving was in de vertrouwde handen van Bert van het Ende 
van 'Gert en Bert'.
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Voorwoord

Gedurende het hele project is belangrijke steun, financieel, maar ook in de vorm van 
meedenken, ondervonden van de provincie Overijssel, met name de provinciale ambte
naren drs. F. de Vré en drs. M. R. Lassche.
Gedeputeerde J .  G. Kristen komt de eer toe in de provincie het draagvlak te hebben
gecreëerd waarop een zo ambitieus project als het Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten van start kon gaan.
De eindverantwoording voor dit project berust bij het bestuur van de Stichting GOS, 
dat bestaat uit mevrouw drs. 0. Drijber-Bosscher, mevrouw D.H. Hiddink, en de heren
ir. P.R. Bos, G. Odink, R.H.J. Staijen, A.H.F. van der Vegt en dr. H. Voort. Ieder
bestuurslid is door de betrokkenheid en de stimulerende medewerking essentieel 
geweest voor het welslagen van het Woordenboekproject. Maar niemand van hen zal 
het mij kwalijk nemen als ik één naam in het bijzonder vermeld, en wel die van de 
voorzitter, Pieter Bos, omdat zijn inzet voor het GOS-project werkelijk 'grensoverschrij
dend' is te noemen.

Iederiene die, op welke wieze ok, met-ewarkt ef, wil ik ier eel artelijk bedanken. Niet 
allenig het risseltaat telt, maar ok de wieze woarop wi-j met mekare dat risseltaat 
bereikt ebben. Doar binnen gien woorden veur -  zölfs niet in het Woordenboek van de 
Overijsselse Dialecten.

Kampen, 7 februari 2000
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Ter inleiding

Ter inleiding

Drie Twenten bij vuurpot met ketel aan haal
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Ter inleiding

Het hoe en waarom 
van dit woordenboek
Het Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten is een systematisch woorden
boek. De woordenschat van de dialecten 
wordt niet in alfabetische volgorde, maar 
onderwerpsgewijze gepresenteerd. Van 
een bepaald voorwerp worden de ver
schillende dialectbenamingen gegeven.
De plaats van het behandelde voorwerp 
in het boek hangt samen met de plaats 
van dat voorwerp in een grotere omge
ving, in dit geval: het huis.
De volgorde van presentatie binnen een 
'lemma' is dus betekenis > woord(en), en 
niet woord > betekenis(sen). Daarmee 
wijkt het Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten sterk af van de meer bekende 
woordenboeken, zoals de Van Dale, of de 
woordenboeken voor de vreemde talen, 
bijvoorbeeld het woordenboek Nederlands- 
Duits. Het WOD streeft immers niet naar 
een volledige betekenisomschrijving van 
alle woorden uit de streektaal, inclusief 
die kleine woordjes als voegwoorden, 
betrekkelijke voornaamwoorden, etc., 
kortom: al die woorden die afzonderlijk 
niet veel betekenen, maar die hun beteke
nis vooral ontlenen aan hun (onmisbare) 
functie in het geheel van de zin. Evenmin 
is het woordenboek bedoeld om de lezer 
ervan te helpen verstaanbaar te zijn in 
een vreemde taal. Ook al gaat dit eerste 
deel over het huis, toch zal niemand die 
een verbouwing plant eerst uitgebreid stu
die maken van de hier verzamelde woor
den, alvorens hij of zij naar -  om maar 
wat te noemen -  een aannemer in 
Kampen stapt.

Een woordenboek wordt gemaakt met het 
doel dat men zich voor ogen stelt: hulp 
bij het verklaren of schrijven van moeilij
ke woorden, vastlegging van een niet bij 
iedereen bekende woordenschat, of 
scheidsrechter bij een avondje scrabbe
len. In een dialectwoordenboek zal, wan
neer er verschillende dialecten in betrok
ken zijn, de nadruk op de verspreiding 
van een woord liggen. Wat is het woord 
voor een bepaald begrip in de ene plaats, 
en hoe luidt het woord voor datzelfde 
begrip in een andere plaats? Deze ver
schillen van plaats tot plaats vormen in 
zekere zin het kenmerk van het 'klassie
ke' dialect, en ze zijn ook sterk aanwezig 
in het bewustzijn van de dialectspreker. 
Vraag zo'n spreker naar de karakteristie
ken van het dialect, en hij zal in negen 
van de tien gevallen op de proppen 
komen met woorden die hij, al dan niet 
terecht, als karakteristiek voor de eigen 
plaats beschouwt, niet zelden met de 
toevoeging: "in het volgende dorp zeggen 
ze dat heel anders..........."

Bij de behandeling van het woord 'huis', 
om maar het eerste woord uit deze lijst 
te nemen, staat dan ook de verspreiding 
voorop. Aan de betekenis wordt hier niet 
veel aandacht besteed: die wijkt in dit 
geval niet af van de betekenis van het 
Nederlandse huis, of het Duitse Haus, of 
het Engelse house. Maar wat het huis in 
Overijssel fascinerend maakt, is dat we 
drie verschillende vormen tegenkomen: 
h oes , huus, en uus. Wat we nu in de eer
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Ter inleiding

ste plaats willen weten, is waar hoes 
gezegd wordt, waar huus, en waar uus.
Dit woordenboek geeft daar een ant
woord op. Zo kunnen we de grenzen door 
het Overijsselse dialectlandschap trekken. 
En niet alleen van dit woord, maar ook 
van die talloze andere woorden die in dit 
deel en in de volgende delen behandeld 
worden. Daarbij zal het interessant zijn 
om te constateren welke grenzen nu te l
kens hetzelfde verloop hebben, met 
andere woorden: de grote dialecttegen
stellingen in Overijssel vormen, of grote 
dialectgebieden omlijnen, en waar binnen 
die gebieden de enclaves liggen.

O p z e t

Het eerste deel begint met het algemene, 
overkoepelende woord 'huis' (hoofdstuk 1). 
Aan het begrip 'huis' zijn verschillende 
aspecten te onderscheiden.

De indeling van het huis:

1. de vertrekken met hun functie en 
hun meubilair

2. de constructie van het huis
3. de omgeving van het huis: bijgebou

wen, tuin
4. Verschillende typen: boerenhuis, bur

gerhuis etc.

In het woordenboek volgen wij deze 
indeling. In eerste instantie trekken we 
het huis binnen, en constateren een 
hoofdindeling in woongedeelte (voorhuis) 
en bedrijfsgedeelte (achterhuis) (hoofd
stuk 1). Dat achterhuis kunnen we laten 
voor wat het is. Alles wat zich daar 
afspeelt, heeft namelijk met werk te 
maken, en hoort dus thuis in een vak
woordenboek, en niet in een algemeen 
thematisch woordenboek als dit deel van 
het Woordenboek van de Overijsselse

Dialecten. Er zijn natuurlijk uitzonderin
gen. Maar in eerste instantie beperken 
we ons tot het voorhuis. Daar treffen we 
verschillende vertrekken aan, elk met 
hun eigen functie.
Het dagelijkse leven speelde zich, voor 
zover binnenshuis, af in wat zich het 
beste laat omschrijven als de 'woonkeu
ken' (hoofdstuk 2). Daar werd gekookt en 
gegeten. Het was ook de enige plaats in 
huis waar vuur was; eerst een open vuur, 
later een kachel en/of een fornuis, waar
in de functies van verwarmen en koken 
gescheiden waren (hoofdstuk 3). De 
meest in het oog springende functie van 
de keuken is de functie die dit vertrek 
nog altijd heeft: de plaats waar de maal
tijden worden bereid (hoofdstuk 4). Maar 
ook buiten de maaltijden speelde het 
leven zich in de keuken af. Hier stond 
dan ook het gewone, dagelijkse meubi
lair: tafel, stoelen etc. (hoofdstuk 5). 
Soms speelde niet alleen het wakkere, 
maar ook het slapende gedeelte van het 
leven buiten het werk zich af in de 'keu
ken', als zich daar de bedsteden bevon
den. Maar toen de woningen verschillen
de kamers kregen, en zeker toen de bed
stede vervangen werd door het losse bed, 
werd uitgeweken naar een aparte slaap
kamer. In huizen met een opkamer werd 
die verhoogde kamer ook wel als slaapka
mer gebruikt; ook andere kamers als de 
dienstbodenkamer, en soms ook de zol
der, hadden primair de functie van slaap
vertrek. Vandaar dat alles wat met slapen 
samenhangt (in ruime zin) behandeld 
wordt in het hoofdstuk dat over de slaap
kamers gaat (hoofdstuk 6).
Ook andere vertrekken hebben hun speci
fieke functie: opslag (kelder etc.), ver
binding (gang etc.). Zoveel mogelijk wor
den vertrekken met een gelijke functie 
bij elkaar behandeld. Alles wat maar 
enigszins met luxe te maken heeft (bij
voorbeeld radio en televisie) valt onder
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de 'mooie kamer', die als luxe kamer werd 
gezien, en bij het huiselijke leven 
getrokken werd toen de luxe een normaal 
onderdeel van het dagelijkse bestaan 
ging vormen. Naast de inventaris van de 
woonkeuken en de woorden die betrek
king hebben op het slapen, is dit het 
derde woordveld binnen het thema huis 
dat relatief veel woorden in zich bergt. 
Om die reden wordt de mooie kamer in 
het tweede deel van 'Het huis' behandeld. 
Een vierde woordveld met een rijke scha
kering is dat van de verlichting. Het gaat 
hier om een woordveld dat niet duidelijk 
bij een bepaald vertrek hoort. Ook dit 
woordveld komt in het tweede deel aan 
bod. Datzelfde geldt voor de hierboven 
genoemde punten 2, 3 en 4.

Deze aflevering bevat, zoals hierboven 
gesteld, zes hoofdstukken, verschillend 
van omvang en aantal behandelde lem
mata. De lemmata zijn in klein kapitaal 
gezet.
Onder het lemma vindt men, indien dat 
nodig is, enige omschrijving van de bete
kenis (het gaat niet zelden om woorden 
die begrippen aanduiden die allang uit 
het dagelijkse leven zijn verdwenen) en 
dan volgen, vet gedrukt, de verschillende 
varianten: de verschillende woorden die 
er voor het in het lemma-hoofd genoem
de begrip in de antwoorden op de 
Overijsselse vragenlijsten zijn aangetrof
fen.
Varianten die etymologisch bij elkaar 
horen, en bijvoorbeeld alleen in klank 
verschillen, zijn bij elkaar geplaatst, in 
één alinea (voorbeeld: vuurhuus en vuur- 
hoes). Wanneer een woord zich niet via 
klankveranderingen uit een ander woord 
laat afleiden, is het in een nieuwe alinea 
geplaatst (voorbeeld: vuurhoes en 
kokken). Variatie die in een ongeleed 
woord (bijv. huis: hoes, huus, en uus) 
optreedt, keert vrijwel steeds terug wan

neer dit woord deel gaat uitmaken van 
een samenstelling (veurhoes, veurhuus, 
veuruus). Om herhalingen in de toch al 
grote hoeveelheid gegevens te voorko
men, wordt een al behandeld deel van 
een samenstelling niet opnieuw in al zijn 
geografische variatie gepresenteerd, maar 
vereenvoudigd tot een brede vorm: veur
h o e s /  -huus/-uus. Terugbladeren naar het 
lemma huis verschaft dan de informatie 
over de exacte vorm van de samenstelling 
per plaats.

De opzet van dit woordenboek laat zich 
samenvatten met de kernwoorden varia
tie en verspreiding. Welke verschillende 
woorden (varianten ) zijn er voor een 
bepaald begrip in de provincie Overijssel 
in omloop? En waar precies komen die 
varianten voor?
Die laatste vraag wordt beantwoord door 
achter elke variant met afkortingen van 
telkens drie letters (die naar een bepaal
de plaats verwijzen) aan te geven uit 
welke plaats die variant opgegeven is. 
Hieronder is dat voor het woord 'huis' 
gedaan:

hoes: alb, amt, alm, bor, dhm, die, ens, 
ent, glb, goo, grb, hdb, hen, hev, hks, los, 
mar, oot, olz, rij, ssv, tub vas, wrd; huus: 
bab, bgh, daf, dev, hdb, hol, hei, hel, hul, 
kui, olm, ols, nij, nis, raa, sib, vrz, whr, 
win, wis, wij, zwo; uus: blz, gie, gmd, 
has, kam, olm, sjk, stp, stw, vol, wan, 
zwo.

Een overzicht van de gebruikte afkortin
gen staat hieronder. De zogeheten 
Kloeke-code1, die in de derde kolom ver
meld staat, is een in de dialectologie 
gebruikelijk systeem om de plaatsen 
ondubbelzinnig te kunnen identificeren.

1 Het gaat hier om de nieuwe Kloeke-code.
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In de rest van het boek komt die code
ring niet meer terug.

Afkorting Plaats Kloeke-code

alb Albergen G174q
alm Almelo Gl73p
amt Ambt-Delden Gl99a
bab Balkbrug GO 90a
bat Bathmen F138p
bbr Bornerbroek G199p
bgh Bergentheim G115p
blz Blokzijl F065p
bor Borne G201p
daf Dalfsen F098p
del Delden G203p
dev Deventer F133p
dhm Den Ham Gl39p
die Diepenheim G225p
dka Denekamp Gl82p
dit De Lutte G209p
ens Enschede G234p
ent Enter G198p
gee Geesteren G143p
gie Giethoorn F070p
glb Glanerbrug G234a
gmd Genemuiden F084p
goo Goor G223p
grb Gramsbergen G094p
has Hasselt F085p
hdb Hardenberg G113p
hei Heino F107p
hel Hellendoorn G168p
hen Hengelo G204p
hev Hengevelde G226p
hks Haaksbergen G257p
hol Holten G196b
hrt Hertme G202p
hul Hulsen Gl70q
kam Kampen F090p
kui Kuinre F052p
los Losser G211p
lut Lutten G093p
mar Markelo G222p
nij Nijverdal Gl69p
nis Nieuwleusen F097p

olm Oldemarkt F056p
ols Olst F118p
olz Oldenzaal G207p
omm Ommen G112p

-MOO Ootmarsum G177p
raa Raalte F120p
rij Rijssen G197p
ros Rossum Gl80p
sib Sibculo Gl40b
sjk St. Jansklooster F068p
ssv Saasveld G200q
stp Staphorst F087p
stw Steenwijk F060p
tub Tubbergen G174p
vas Vasse G143q
vol Vollenhove F066p
vrh Vroomshoop G140p
vrz Vriezenveen Gl71p
wan Wanneperveen F071p
whr Westerhaar Gl41p
wij Wijhe F119p
win Windesheim F106p
wis Welsum F117p
wrd Wierden G172p
wrs Weerselo G178p
zen Zenderen G200p
zsl Zwartsluis F083p
ZWO Zwolle F096p

Soms zijn de plaatsen die we achter een 
bepaalde variant tegenkomen verschillen
de plaatsen, soms vormen die plaatsen 
met elkaar een duidelijk herkenbare 
regio (bijv. Salland of Twente). Dat laat
ste is in het bovenstaande het geval: glo
baal bevinden de h oes-plaatsen zich in 
Twente, de huus-plaatsen zich in Salland 
en de uus-plaatsen zich in de Kop.
Soms komt de variant in de hele provin
cie voor, in elke of bijna elke plaats. Dan 
staat achter de variant: algemeen. Maar 
het komt ook wel voor dat een variant in 
één of twee plaatsen is aangetroffen. 
Wanneer een woord in één of twee plaat
sen is opgegeven, wil dat nog niet zeg
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gen dat het nergens anders aan te treffen 
is. We kunnen in ieder geval zeggen dat 
het in de opgegeven plaatsen voorkomt, 
en dat het dus in de provincie Overijssel 
aanwezig is. Maar misschien komt het 
woord elders ook wel voor, en is het feit 
dat het desondanks op die andere vra
genlijsten niet ingevuld is, wel te danken 
aan het feit dat men er zo gauw niet 
opgekomen is, of dat een ander woord 
veel gebruikelijker is. De vetgedrukte 
varianten, aan de linkerkant van de dub
bele punt, geven dus aan welke varianten 
er zoal in Overijssel voorkomen. De 
afkortingen, aan de rechterkant van de 
dubbele punt, geven aan in welke plaat
sen de betreffende variant in ieder geval 
is aangetroffen.

Bij heel veel woorden valt iets meer te 
vertellen dan alleen de uiterlijke gedaan
te die het woord in onze dialecten heeft 
aangenomen. Niet alleen het woord, maar 
ook het daarmee aangeduide begrip kan 
van plaats tot plaats verschillen in aard, 
materiaal, gebruik, vorm, etc. Hier treden 
we buiten de grenzen van het woorden
boek en begeven we ons op encyclope
disch terrein. Dat is niet zonder nood
zaak: net zoals er voor één begrip ver
schillende woorden in omloop kunnen 
zijn, kan het ook voorkomen dat met één 
woord verschillende zaken worden aange
duid, al naar gelang de plaats of de tijd. 
Maar ook als die betekenisverschillen er 
niet of nauwelijks zijn, kan toelichting 
verhelderend zijn. Het gaat tenslotte 
vaak om woorden die zaken aanduiden 
die tot het verleden behoren.
Een enkele keer fungeert een woord als 
een kapstok voor een verhaal. Bij de 
schoorsteen horen natuurlijk kwajon- 
gensverhalen, als het roepen door de 
schoorsteen, of het afdekken van de 
schoorsteen waardoor de rook naar bin
nen slaat. Zeker in het dialect levert dat

aardige overleveringen op, die natuurlijk 
net zo goed bij het woord horen als het 
concrete voorwerp zelf.
Al die informatie is afkomstig van de 
zegslieden, vaak nadat er om gevraagd 
was, soms ook spontaan bijgevoegd (de 
hoeveelheid toelichting, of de gedetail
leerdheid is dan ook niet voor elke plaats 
gelijk). Om bij opsommingen duidelijk te 
maken dat het om de toelichting gaat 
(het woord zelf in al zijn gedaanten 
heeft ook al het karakter van een opsom
ming), hebben we hier gewerkt met 
opsommingstekens. De verbindende tek
sten die de redacteur aanbracht werden, 
ter onderscheiding van lopende tekst die 
van de informanten afkomstig is, in een 
cu rsief corpus gezet.
Wie de toelichtende opmerkingen door
leest, zal het opvallen dat ze nu eens in 
het Nederlands, dan weer in de streektaal 
gegeven zijn. We hebben ons hierbij 
gehouden aan de keuze van de informant 
(die niet door ons geïnstrueerd is), en 
hebben dus het dialect in het Nederlands, 
noch het Nederlands in het dialect ver
taald. Het Woordenboek van de 
Overijsselse Dialecten is daarmee, meer 
dan welk woordenboek ook, een tweeta
lig (eigenlijk moet men zeggen: veelta
lig) woordenboek geworden. Daarmee 
doen wij naar onze mening recht aan de 
Overijsselse taalsituatie van dit moment, 
die zich ook door tweetaligheid en een 
bijna onvoorspelbare afwisseling van die 
twee variëteiten kenmerkt.

D e  v r a g e n  e n  d e  a n t w o o r d e n

Het materiaal voor dit woordenboek is 
verzameld door vragenlijsten voor te leg
gen aan de informantengroepen in de 
hierboven vermelde plaatsen. De vragen 
zijn grotendeels overgenomen van het 
Woordenboek van de Achterhoekse en
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Liemerse Dialecten (WALD), met relatief 
geringe aanpassingen. Door deze werkwij
ze ontstaat een woordenboek dat in hoge 
mate vergelijkbaar is met het WALD. 
Wanneer ook de beoogde uitbreiding naar 
andere delen van Gelderland bereikt 
wordt, zal het hele zuidwesten van het 
Nedersaksische taalgebied op dezelfde 
wijze lexicologisch afgevraagd zijn. Dat is 
zo belangrijk, dat we enkele hierna te 
noemen nadelen maar voor lief nemen.
De vragen voor het WALD dateren, zeker 
waar het die voor het huis betreft, voor 
een groot deel uit het begin van de jaren 
tachtig. Toen waren er nog allerlei zaken 
van voor de Tweede Wereldoorlog beter 
bekend dan nu. De afvraging voor het 
WALD begon in 1980, die voor het 
Overijssels woordenboek in 1998. Dat is 
bijna een generatie verschil! Als de infor
manten voor het WALD en die voor het 
Overijssels Woordenboek gemiddeld onge
veer even oud zijn (informanten voor 
haast elk woordenboek in Nederland en 
Vlaanderen blijken telkens weer uit 
dezelfde leeftijdscategorie te komen), 
dan heeft aan het WALD een generatie 
meegewerkt die er voor Overijssel niet 
meer is, of niet meer kan of wil meewer
ken. Vragen naar de bedstede, het open 
vuur etc., zijn rond de milleniumwisse- 
ling niet louter meer vragen naar het 
dialect, maar ook vragen naar de kennis 
van het verleden, een verleden dat men 
zelf niet heeft meegemaakt, en dat soms 
ook al uit de overlevering verdwenen is. 
In de beantwoording van de vragen was 
dat te merken. Niet elke vraag is door 
iedereen beantwoord. In de redactie van 
de vragen moesten wel eens ingrepen 
plaatsvinden omdat duidelijk werd, uit 
antwoorden van andere plaatsen, dat een 
vraag toch niet goed begrepen was.
Over het algemeen zijn ingrepen met 
terughoudendheid toegepast. Alle varia
tie, ook de variatie die ons niet logisch

en consistent voorkomt, kan wijzen op 
een heel ander en boeiend fenomeen.
Wie zich een woord alleen nog maar her
innert van horen zeggen, en het niet 
dagelijks meer gebruikt, zou als daarnaar 
gevraagd wordt aan dat woord een bete
kenis kunnen toekennen die het oor
spronkelijk niet had. Zo kan een heel 
nieuwe betekenis ontstaan. De veelheid 
van betekenissen, en vooral de mate 
waarin ze verschillen, zegt doorgaans wel 
iets over de positie van het dialect in de 
samenleving van vandaag. Nieuwe bete
kenissen zijn overigens zeker niet voor
behouden aan afzonderlijke woorden. We 
vinden ze ook, en misschien nog wel 
sterker, in uitdrukkingen, die vaak 
ondoorzichtig zijn. Zo kan het gebeuren 
dat de uitdrukking 'daar kan de schoor
steen niet van roken' voor de één de 
betekenis heeft 'daar kan men niet van 
leven', en voor de ander, die kennelijk al 
meer aan een concrete invulling heeft 
gedacht: 'onzinnig werk doen, er sloom 
bijzitten'. In het ene dialect zegt men als 
er aan het haardvuur steeds sterkere ver
halen verteld worden: 'As 't nog gekker 
wordt vröst 't nog achter de heerd', en in 
een ander dialect betekent de uitdruk
king 'het vuur bevrös in de eerd' simpel
weg: het vriest zeer sterk. Hier moet de 
lexicograaf de neiging om slechts de oor
spronkelijke betekenis (zo die al valt vast 
te stellen ....) op te schrijven, onder
drukken, en tonen wat er kan gebeuren 
wanneer een uitdrukking kennelijk niet 
meer zo heel algemeen is.

Een groot voordeel van het vragen naar 
oude zaken is, dat de variatie aan woor
den daarin het grootst is. Neem bijvoor
beeld de sierborden die vroeger op de 
lijst om de schoorsteen stonden. In het 
westen heten ze borden  (met allerlei 
variatie in de uitspraak), in het oosten 
teller (ook nu weer met volop uitspraak-
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variatie). Nieuwe zaken krijgen over het 
algemeen een woord dat ontleend is aan 
het Nederlands, of zelfs het Engels. Dat 
wordt dan wel aangepast bij de fonologie 
van het betreffende dialect, en dat levert 
een fonologische variatie op die zeker 
niet minder groot is dan die van de oude 
woorden (kijk bijv. maar naar de woorden 
voor 'verdampingsbakje', het met water 
gevulde bakje dat aan de c.v.-radiator 
gehangen wordt), maar de lexicale varia
tie is kleiner.
Naast het dialectologische belang is er 
ook het volkskundige belang van het vra
gen naar oude woorden. Door ze te plaat
sen naast de nieuwe begrippen, en vooral 
ook door te vragen naar wanneer het 
nieuwe voorwerp het oude afloste, en 
waarom, wordt een inzicht verkregen in 
de veranderingen die het Overijsselse 
huisgezin, met name op het platteland, 
in de twintigste eeuw beroerden. Dat is 
de eeuw waarin onze provincie overscha
kelde van een gesloten, traditionele en 
ambachtelijke samenleving naar een 
open, moderne en (post-)industriële 
samenleving. Daar zijn aardige patronen 
in te ontdekken. Neem nu bijvoorbeeld 
het terugkeren van zaken waar in een 
eerder stadium enthousiast afscheid van 
genomen is. Wie denkt dat de open 
haard, de open keuken en het gevulde 
dekbed innovaties zijn uit de jaren 
zeventig, vergist zich: aan het begin van 
de twintigste eeuw waren ze al aanwezig. 
In de loop van de eeuw zijn ze verdwe
nen, vaak niet zonder gevoel van opluch
ting. Dat het open vuur werd vervangen 
door kachel en fornuis werd gezien als 
een enorme stap voorwaarts op het 
gebied van hygiëne en constante tempe- 
ratuurbeheersing. Nadat de modernisering 
van de samenleving grotendeels haar 
beslag heeft gekregen, volgt er ook weer 
een reactie (maar niet bij mensen die de 
'goede oude tijd' nog zelf hebben meege

maakt). De herintroductie van de open 
haard in de jaren zeventig, overigens 
naast bestaande moderne verwarmings
middelen, moet gezien worden in de 
romantische trend van die tijd, die zeker 
ook een nostalgisch trekje in zich droeg.

S p e l l in g

Een woordenboek als dit, op basis van 
schriftelijke afvraging tot stand geko
men, kan nooit als praktische uitspraak
gids voor de Overijsselse dialecten die
nen. Uit eigen ervaring met zeer 
omvangrijk veldwerk weet ik dat geen 
onderdeel van de dialectologie zo moei
lijk is als het goed horen en vervolgens 
noteren van de uitspraak van een woord. 
Zelfs taalgeleerden strijden herhaaldelijk 
over wat zij precies horen. Van de infor
manten in het GOS-project mag men een
voudigweg niet verwachten dat zij al 
deze moeilijkheden overwonnen hebben, 
en dat zij (het gaat om honderden paren 
oren!) dat wat hetzelfde klinkt ook te l
kens hetzelfde hebben opgeschreven, of 
elke nuance hebben gehonoreerd (al zit 
die suggestie soms wel in de nauwkeurig
heid waarmee de antwoorden op de vra
gen binnenkomen).
Het primaat bij een woordenboek als dit 
ligt niet bij de fon etische  maar bij de lexi
cale  variatie. Dat de borden die zich op 
de richel rond de schoorsteen bevonden 
in de ene plaats borden  heten, en in de 
andere plaats teller, kan met oneindig 
meer wetenschappelijke zekerheid wor
den meegedeeld dan het antwoord op de 
vraag of de r in borden  nu wel of niet 
wordt uitgesproken.
Om die reden is de spelling dan ook niet 
fonetisch. In aansluiting op bestaande 
spellingen van het Nedersaksisch kiezen 
we er bijvoorbeeld voor om de onbeklem
toonde lettergreep in woorden als lopen,
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kaart 1 ao/oa. Op dit kaartje is te zien waar de informanten oa spellen, waar oa, en 
waar men beide spellingen hanteert.

denken  en eten  voluit te spellen, en niet 
met weglating van de e, die in de uit
spraak van de dialect vaak niet gehoord 
wordt (ten onrechte wordt dit vaak aange 
duid als het 'inslikken van de n'). Ook in 
het Nederlands wordt immers de -en  van 
de slotlettergreep voluit gespeld, hoewel 
het overgrote deel van de Nederlandsta- 
ligen juist die n niet uitspreekt. Een fone- 
tisch-betrouwbare weergave van de 
Overijsselse uitspraak van een woord als 
denken  is overigens niet denk'n, zoals 
vaak geschreven wordt, maar dengkng, en 
zo ziet men in een oogopslag hoe een al 
te nauwkeurige fonetische spelling de her
kenbaarheid en begrijpelijkheid wel eens 
in de weg kan staan.
Over het algemeen zullen de gebruikte

schrifttekens geen moeilijkheden opleve
ren voor wie vertrouwd is met het 
Nederlandse spellingsbeeld. Een volledig 
overzicht van alle gebruikte tekens kan 
hier dan ook achterwege blijven, maar op 
de klanken die zo sterk van het Neder
lands afwijken dat ze een eigen symbool 
moeten krijgen, gaan we hieronder wat 
nader in.
Die klanken zijn:
• De gerekte ö van hok, die in het 

Nederlands in enkele uit het Frans 
afkomstige leenwoorden voorkomt, 
maar die in de Overijsselse dialecten 
veel vaker aanwezig is. Dat is bijvoor
beeld het geval in een groot aantal 
woorden dat in het Nederlands een aa  
heeft (o.a. tafel), en verder in woorden
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die in het Nederlands een oo  hebben 
(o.a. boven). Voor de dialectklank, die 
tussen aa  en oo  'inhangt' bestaan in 
Overijssel en in het hele Nedersaksische 
taalgebied, twee algemeen toegepaste 
schrijfwijzen: oa  en a o 2. In dit woor
denboek worden, waar het om de 
oa/ao-klank gaat, beide spellingen 
gegeven. In dat opzicht lijkt het 
Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten op bijvoorbeeld een Engels 
woordenboek, dat ook verschillende 
spellingen (bijv. Eng. colour, Am. color) 
van één en hetzelfde woord geeft. Bij 
de keuze van de spelling die als eerste 
genoemd wordt, zijn we uitgegaan van 
wat onder de medewerkers van het 
woordenboek het meest gebruikelijk is. 
Bijna driekwart van de vragenlijsten 
die bij ons binnenkomen, laat oa zien. 
Ongeveer vijftien procent spelt ao  en 
een vergelijkbaar percentage spelt nu 
eens ao, dan weer oa. Eén groep 
gebruikt de a. De meest gebruikte spel
ling, dat is dus de oa, wordt bij de ver
melding van het woord als eerste gege
ven. De andere spelling, ao, volgt in

dezelfde typografie, en is door een 
komma van de eerste vorm gescheiden. 
Een dubbele spelling blijft achterwege 
in de voorbeeldzinnen, die immers door 
de herhalingen van telkens het zelfde 
woord onleesbaar zouden worden. Hier 
laten we onze keus voor oa  dan wel ao  
bepalen door wat op de vragenlijst uit 
de betreffende plaats te lezen valt. Dat 
kan eenvoudig, omdat de voorbeeldzin
nen, in tegenstelling tot het individu
ele woord, vrijwel steeds gekoppeld 
zijn aan één bepaalde plaats.

• De gerekte è  van hek, zoals die in het 
Nederlands voorkomt in het aan het 
Frans ontleende woord crème. Hiervoor 
zijn weer twee schriftekens in omloop: 
ea  en ae\  Ten aanzien van deze kwes
tie volgt het woordenboek de lijn die 
hierboven voor o a /a o  is uitgezet: voor 
oa kan men dan ea  lezen, en voor ao  
leze men nu ae. De e a /a e  moet onder
scheiden worden van de a, die minder 
vaak voorkomt, en die een klank tus
sen aa  en e a /a e  aanduidt.

2 Er zijn nog wel meer schrijfwijzen, zoals de a
uit de Vosbergen-spelling, maar die zijn minder 3 Heel veel medewerkers spellen hier èè, in open
gangbaar. lettergreep è.
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Het huis

"'t Mollenveld van Buiten bij Haaksbergen" -  foto B.J. Hoetink
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Het huis
HUIS

hoes: alb, amt, alm, bor, dhm, die, ens, 
ent, glb, goo, grb, hdb, hen, hev, hks, 
los, mar, oot, olz, rij, ssv, tub vas, wrd; 
huus: bab, bgh, daf, dev, hdb, hol, hei, 
hel, hul, kui, olm, ols, nij, nis, raa, sib, 
vrz, whr, win, wis, wij, zwo; uus: blz, 
gie, gmd, has, kam, olm, sjk, stp, stw, 
vol, wan, zwo.

Kaart 2: huis. Het zuidoosten heeft hoes, het noordwesten uus, en daartussen ligt een 
breed middengebied waar huus wordt gezegd: de (begin)medeklinker van het zuidoos
ten en de klinker van het noordwesten.

Uitdrukkingen m et 'huis':

• Der git niks veur oe eagen huus: ie 
könt 't beste thuus wean (nij).

• Elk huus hef zien kruus: in ieder huus 
gebeurt weh 'n kear wat args (nij).

• Ie mut van goeie huze wean umme det 
te können: zegt ze as ze deankt de'j 
iets nie könt (nij).
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Woongedeelte los hoes "Olde Dubbelink", Beuningen

De verschillende typen huis (van 'haveza- 
the' tot 'krot') zullen in de tweede afleve
ring behandeld worden.

VOORHUIS

Over het algem een dient het hele huis ter 
bewoning. Maar er zijn panden  waar 
onder hetzelfde dak  ook  een  bedrijfsge- 
deelte aanwezig is: w inkelpanden, huizen 
m et een inpandige werkplaats, en natuur
lijk boerderijen. Er zijn aparte woorden in 
gebruik die het w oongedeelte van een  
boerderij ten opzichte van het bedrijfsge- 
deelte aanduiden, en die vaak sam en han 
gen m et de locatie van dat woongedeelte: 
aan de voorkant van het huis, het dichtst 
bij de openbare weg. Voor het woongedeel
te van de boerderij bestaan  de volgende 
woorden.

vuurhoes/-huus: alb, alm, dhm, ent, glb, 
hev, hol, mar, wrd; veurhoes/huus/- 
uus: amt, bab, blz, daf, die, gie, goo, 
grb, has, hdb, hei, hel, hul, kam, kui, 
nij, nis, olm, ols, omm, oot, raa, sib, sjk, 
tub, vol, wan, wij, win, wis; veurnuus: 
stp

woonhoes/-huus: bgh, grb, kam, whr;
wonhoes: bor, ent, goo, rij 

hoes/huus/uus: gmd, hks, stw 
kókken: alm, bor, ens, glb, hul, los, omm, 

ssv; k jökken: vrz; kökne: rij; woonkök- 
ken: alm 

kam ers: daf, kam; kam er: kam 
eerd: hul 
vuur-en: vas

ACHTERHUIS

De woorden voor het bedrijfsgedeelte van 
een boerderij laten zich g lobaal groeperen  
in de typen achterhuis, deel en stal.
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achterhoes/-huus/-uus: alb, alm, amt, 
bab, daf, die, ent, gie, gmd, goo, hdb, 
hei, hev, hul, mar, nij, nis, olm, ols, 
omm, raa, sjk, tub, vol, wan, wij, wrd; 
achternuus: stp 

achter: blz, vrz 
achter-en: vas
del: alm, amt, ens, glb, oot, ssv; delle: 

alm, daf, dhm, grb, hei, hel, hol, hul, nij, 
omm, rij, sib; dele: has, kam, stw, whr, 
win, wis; deale, daele: stp; delke: rij; 
djalle: vrz; koestaldele: wan 

stal: alm,blz, glb, gmd, hul, kam kui, los 
schure: grb; skure: kui, whr

Daele tut an 't euivak (stp).

In het vervolg van dit b oek  zullen we aan  
het achterhuis nog m aar weinig aandacht 
besteden, om dat het n iet in alle huizen 
voorkom t (alleen  in boerderijen), en 
om dat veel voorwerpen in het achterhuis 
een naam hebben die eigenlijk in een vak
taal thuishoort: de vaktaal van het boe
renbedrijf. In dit w oordenboek richten we 
ons echter prim air op de algem ene woor
denschat, die niet aan een  bepaald  beroep  
gebonden is.
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Waar het leven overdag zich afspeelt

Hoofdstuk 2

Woonkeuken boerderij Giethoorn
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Waar het leven overdag 
zich afspeelt
Heel vaak was er in een huis, o f  in het 
woongedeelte van het huis dat ook een  
bedrijfsgedeelte had, m aar één ruimte 
waarin het hele leven binnenshuis tussen 
opstaan en slapengaan zich afspeelde. 
Soms was dat de enige kam er in het huis 
o f  de boerderij, m aar ook wanneer het 
huis over verschillende kam ers (opkamer, 
mooie kamer) beschikte, was dit op de 
doordeweekse dagen het vertrek dat over
dag het m eest in gebruik was. In de dagen  
voor de kom st van de centrale verwarming 
was dit immers ook de enige kam er waar 
op doordew eekse dagen gestookt werd.
Een belangrijke fu nctie van dit vertrek is 
uiteraard het bereiden (en nuttigen) van 
de m aaltijden. De beste omschrijving van 
deze ruimte is dan ook  ons hedendaagse  
woord woonkeuken.

KEUKEN

keuken: bab, bat, bgh, blz, dhm, has, hei, 
kui, ols, raa, sjk, wij; kokken: amt, bor, 
ens, grb, hdb, hel, hul, los, nij, omm, 
oot, sib, ssv, tub; kökne: ent, rij; kjök- 
ken: vrz

vuurkökken: alm; vuurkökne: ent;
veurkökken: nij 

achterkökken: alb, amt, bat, die, goo, 
hev, hol, mar, vas, wrd; achterkeuken: 
bat

woonkeuken: olm, wan, whr, win;
woonkökken: daf, hks 

de daangse [= dagelijkse] kokken: alm, 
raa

kokhoes/ -huus: hen, hul, nij

veurnuus: stp; veurhuus: wis 
delle1: amt, bor; deal, dael: glb; del: hen; 

dele: sjk

Vuur op de delle bie 't olie fornuuske 
(amt).

ACHTERKAMER

Ook in burgerhuizen was er één ruimte 
waar zich alles afspeelde, en ook  nu wordt 
die 'woonkeuken' m et varianten van het 
woord keuken aangeduid. Maar aan het 
f e i t  dat daarn aast een aantal sam enstellin
gen m et kam er verschijnt, kunnen we een  
toentertijd nieuwe ontwikkeling binnen het 
burgerhuis aflezen. Er komen aparte ruim
tes voor het bereiden van de m aaltijd (de  
tegenwoordige keuken) en het wonen (en 
in toenem ende m ate ook  het nuttigen van 
de m aaltijden, hoewel dat ook  nog vaak in 
de keuken blijft gebeuren). Die nieuwe 
woonruimte h eet dan vaak  kamer.

achterkam er: ens, rij; achterkoam er, 
achterkaom er: daf 

huuskamer: dev; huuskoamer, huus- 
kaomer: daf 

kamer: hul, omm; kamer: gmd 
kamerkeuken: kui
woonkamer: bor; wonkamer: ens, rij, ssv 
woonkökken: amt, bor, n ij, olz;

woonkökne: rij; woonkeuken: win

1 De woordgroep vuur op de delle betekent: in de 
keuken.
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kokken: alb, alm, amt, bat, die, ens, glb, 
goo, grb, hdb, hel, hen, hev, hks, hol, 
hul, los, mar, nij, oot, tub, vas, wrd; 
keuken: bab, bat, bgh, blz, dev, gie, has, 
hei, kam, olm, raa, sjk, wan, wij; kökne: 
ent; kjökken: vrz 

vuurköken: alm 
achterkökken: mar 
veurhuus: nis

In Genemuiden hadden de meeste huizen 
niet meer dan die ene "kamer". Men noem
de die achterkam er  als er ook een veurka- 
m er was (gmd).

In de tweede helft van de twintigste eeuw  
zien we m et betrekking tot het al dan niet 
scheiden van kook- en woonfunctie een  
patroon terugkeren dat we in en rond het 
huis nog wel vaker zullen waarnemen (o.a. 
m et betrekking tot de open haard o f  het 
dekbed): men keert weer terug naar de 
situatie van vroeger. Terwijl enkele decen
nia lang het burgerlijke ideaal werd gedefi
nieerd als een scheiding tussen koken en 
wonen, wordt dat ideaal door sommigen  
verlaten op het m oment dat het voor ieder
een bereikbaar is. De woonkeuken en de 
zogeheten 'open keuken ', een keuken die 
m et de woonkamer geïntegreerd is, doet 
zijn intrede. We hebben onze zegslieden  
gevraagd de situatie en zo mogelijk de ont
wikkeling in hun woonplaats te beschrijven.

• tegenwoordig kookt, eet en woont men 
in de keuken, zowel op een boerderij 
als in een burgerhuis (sjk)

• men kookt en eet nog in de keuken, 
wonen doet men soms in andere ver
trekken (olz, vas)

• kokken in kokken of wonkökken, etten 
en wonnen in wonkökken (wrd)

• 't kan ok nog wean: kokken in de 
biekökken, etten in de kokken en won
nen in de kamer (ens)

• jonge leu hebt vake ne woonkökken

um te kokken en te etten, 's oavonds 
goat ze dan in de kamer zitten woert 
de tillevisie steet. Ooldere leu hebt 
vake één vertrek, mangs hebt ze nog 'n 
klein kokkökkentje (mar)

• in börgerhuze keump ok beire vuur. Wat 
et ter in de kokken en wat hebt ter ok 
wal nen ethook in de kamer (mar)

• in oude boerderijen kookt, eet en 
woont men nu als vroeger, in nieuwe 
gescheiden (amt, hul)

• nu: open keuken, eet- en woonkamer 
gecombineerd (rij)

• tegenwoordig kookt, eet en woont men 
nu in verschillende vertrekken (oot, 
tub)

• vroeger gebeurde alles in één vertrek, 
nu: aparte keuken (vol)

• in burgerhuizen is meestal sprake van 
zogenaamde open keukens, een keuken 
die door een halve of hele muur 
gescheiden -  zonder deur -  in open 
verbinding staat met de woonkamer, of 
een aparte keuken waar gekookt wordt 
en een eet-woonkamer. Af en toe wordt 
er weer een gesloten, ruimere woon
keuken gebouwd, waar zich koken, 
eten en bezigheden overdag afspelen.
De woonkamer wordt daarnaast minder 
afgescheiden dan vroeger in het leefge- 
beuren betrokken (nis).

SPOELKEUKEN

Ter onderscheiding van de keuken met 
woonfunctie is er vaak ook  nog een keu
k e n t je )  dat die fu nctie n iet had, m aar 
echt voor het werk gebruikt werd: de bij
keuken. In boerderijen h eet dit vaak de 
spoelkeuken o f  de spoelplaats, om dat er 
ook de spullen voor het melken (emmer, 
zeef, som s ook  bussen) geschrobd werden. 
Over het algem een hebben alleen  oude 
(vooroorlogse) boerderijen nog zo'n spoel
p laats, en nieuwere n iet meer.
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Waar het leven overdag zich afspeelt

spoel-ok: blz; spuul-okke: has; spuul- 
ok: kam, omm; spuulhok: hul, nij; 
speulhok: ent; spoelplaas: kui; spoel- 
plaatse: sjk; speulplaatse: rij; spuul- 
plaatse: grb; speulkökken: alm 

waskamer: alb, amt, die, goo, hel, hol, 
hul, los, mar, olz, ssv, tub, vas, wrd; 
waskekamer: bor; washok: alm, bor, 
ent, hen, hul, nij, oot, rij; washokke: 
nis, sib, whr; waskehok: ens; waskok- 
ke: olm waskehouk: vrz; washoek: 
grb, nij; washook: dhm; waskook: glb; 
wasköök: hdb; waskökken: hks, oot; 
waskekökken: ens 

götte: daf, hei, nij, omm, raa; geute: ols, 
sjk, vol, wij, win 

pompenstroate, pompenstraote: bab, 
nis, olm, stp, wan; pompstroate, 
pompstraote: stw 

melkkamer: ens, kam, wrd; melkhok: 
kam

bi-jkeuken: hdb, kam; bijkeuken: kui 
stook-ok: blz 
kamer: gmd 
kebof: wis

Vroeger washoek, nu spuulplaaste. Be
vond zich vroeger in bijkeuken, nu in de 
stal (grb); ook een melkstal en tanklo- 
kaal (has); vroeger hadden alle boerderij
en zo'n vertrek, nu na verbouwingen 
vaak niet meer (mar); op oldere boerde
rijen aanwezig (olm); oude boerderijen 
hadden allemaal zo'n vertrek, na-oorlog- 
se niet (grb); met een göttengat aanwe
zig op alle boerderijen (hul); het natte 
gedeelte van de daele is de pompenstrao
te (stp).

Spoelkeuken Staphorst

biekökken: bor, die, goo, hel, hen, los, 
nij, omm, oot, tub, wrd; bi-jkökken: 
daf, grb, mar; biekökne: ent; biekjök- 
ken vrz; bijkokken: alm, hol; bijkeu
ken: bab, blz, nis, olm, vol; biekeuken: 
bat, dev, hei, hul, olz, raa, wij; bi-jkeu
ken: hdb, kam, stp, wan, whr 

keuken: kam, stw
bargruumte: amt, grb, hev, sib; barghok- 

ke: sib, whr; barging: bat, hul, nij, vas; 
berging: hev, mar 

waskamer: alm, hul, nij, oot; washokke: 
daf; washok: ent, vas, wis; was-okke: 
has, sjk; spuulplaatse: grb 

schure: dev, omm; skure: nij 
pomphok: hdb 
rommelhok: alm 
biebouw: glb, rij 
schöp: hen
achterhuus/-uus: bgh, gmd

BIJKEUKEN

In burgerhuizen ontbreken de aanduidin
gen m et spoel-, op een enkele uitzonde
ring na. De onderstaande namen duiden  
de bijkeuken in h et burgerhuis aan.
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Hoofdstuk 3

Woonkeuken met vuurplaats, boerderij "de Caterstee", Kadoelen
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Verwarmen en koken
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien  
dat er fe ite lijk  in het (voor)huis m aar één  
ruimte was waarin het leven overdag zich 
afspeelde (voor zover binnenshuis). Die 
beperking had in het tijdperk voor de 
komst van de centrale verwarming een  
hele praktische reden. Er werd nam elijk 
m aar op één  p laats gestookt. In eerste  
instantie was dat ook  de p laats waar 
gekookt werd. Er was m aar één vuur, en 
dat was het open vuur.

Hier vroeger, daar later, m aar uiterlijk 
rond het midden van de twintigste eeuw  
treedt er een scheiding op tussen koken  
en verwarmen. Voor koken is er vooral het 
fornuis, voor verwarmen de kachel. Zowel 
fornuis als kachel maken in de loop van 
de twintigste eeuw belangrijke evoluties 
door. Die kunnen sam enhangen m et het 
type brandstof dat gebru ikt wordt. Met 
name bij de kachel vinden we de keuze 
van de brandstof terug in het woord: turf- 
kachel, ko len kachel gaskachel. Vanuit het 
oogpunt van 'huis' en 'wonen' bezien zijn 
de veranderingen in brandstof evenwel 
rela tie f wanneer we daar een  hele andere 
ontwikkeling in verwarming naast zetten : 
de opkom st van de centrale verwarming, 
hoofdzakelijk na de Tweede Wereldoorlog. 
Met een draai aan de therm ostaat kan het 
hele huis op een gelijkm atige en ook  heel 
hygiënische m anier verwarmd worden.
Aan het begin van de twintigste eeuw was 
dat alleen voor een  enkeling weggelegd. 
Maar net op het m om ent dat dit ideaal 
voor iedereen  bereikbaar wordt, zo in de 
jaren  zeventig, doet zich opeens een nieu
we trend voor. Het open vuur keert terug 
in het huis. Maar het is dan wel een bij- 
verwarming, een sym bool van luxe en een

statussym bool (in tegenstelling tot het 
open vuur, dat vaak op arm oede duidde), 
en het h eet dan ook  anders, nam elijk 
open haard.

OPEN VUUR

Vanouds werd h et huis verwarmd met, en 
werd eten gekookt boven een  open vuur. 
Voor het open vuur, dus vuur dat niet in 
een kachel o f  een  fornuis brandt, zijn ver
schillende com binaties m et vuur mogelijk, 
o f  ook  wel alleen  het woord vuur.

Open vuur Haaksbergen -  foto B.J. Hoetink
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Interieur met open vuur, Lonneker/Enschede

lös veur: amt, bor, hev, hks, hol, mar, 
rij, vrz, wrd, zen; los veur: alb, bbr, 
dhm, ens, oot, ssv, tub, vas; lös vuur: 
alm, ent, goo, hel, hul, sib, zsl; los 
vuur: oot; los vuier: dit 

eupen vuur: blz, kui, olm; open vuur: 
daf, stp, stw, zwo; open heerdvuur: 
dev

holtvuur: daf
vuur: bab, gmd, grb, hdb, hei, kam, nis, 

omm, wij, win, wis.

't Vuur strieken : 's avonds de laatste 
kooltjes met as bedekken in de hoop dat 
er de andere morgen nog voldoende vuur 
was om snel de brand er weer in te krij
gen (gie); vuur indammen noemde men: 
vuur ienstrieken (stp).

Uitdrukkingen:

• Dan ku'j 't vuur wel instrieken: dan 
kun je  er wel mee ophouden (hdb).

• Vrouwleu bunt net kachels: roken en 
oetgoan. Mer zonder meanske is nen 
kerel mer 'n half meanske (hks).

VUURPLAATS

De p laats van het vuur werd vaak haard
stee (stee  = p laats) genoem d. Soms werd 
het open vuur gestookt in een gat dat 
zich bevond in een  (gietijzeren) p la a t op 
de grond. De ruimte onder dat gat werd 
wel raakkoele (koele  = kuil) genoem d.
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heerdstee: amt, ent; heerdstie: vas; 
heardstea, haerdstae: bbr; heerdstjea, 
heerdstjae: vrz 

stokkerplaatse: ent; stokplaatse: goo; 
stookplease, stookplaese: gmd, olm; 
stoakplaatse, staokplaatse: zwo 

vuurpleatse, vuurplaetse: hel; veur- 
plaatse: hol; veurplaats: tub; veurstie: 
oot; veurstee: wis 

raakkoel: ens; raakkoele: hei, raa

VUURPLAAT

Een gietijzeren p la a t op de vloer van de 
stookplaats.

vuurplate: ols, raa, stp, wij; vuurplate: 
goo, has, hev, kam, nij, omm, sib, win, 
wis, zsl; vuurplaat: olz; veurpleate, 
veurplaete: vrz; veurplate: hev, mar, 
rij; veurplaat: tub; vuurpleate, vuur- 
plaete: gie; vuurplaats: los 

vuurplate mit de assenkolk: stp 
heerdplate: amt; heerdplaat: ens; 

heardplate, haerdplate: grb, nij, rij, 
ssv, wrd

kachelplate: nij; kachelpleate, kachel- 
plaete: olm 

stokplate: amt; stookplate: bab, kam;
stookplate: gmd 

heardplaat, haerdplaat: dit 
fornuusplate: nij 
groondplate: amt
plate: bab, dev, dhm, sib; pleate, plaete:

hei

RAAKKUIL

Het g at in de vuurplaat waarin en waar
onder het vuur brandde.

raakkoele: dhm, glb, grb, nij, wis; raak
koel: ens; raakkoele: hei, ols, raa, wij; 
rakekoele: rij; raakkolk: hdb, kam;

Verwarmen en koken

Vuurplaat met raakkuil 

rake: ent
assegat: bab; assekolk: stp; kolk: gie 
stokkegat: amt, hev, nij; stokgat: hol, 

omm
veurgat: amt, mar, rij, tub; vuurgat: nij, 

olz, omm, oot; vuurkoele: has; veur- 
koele: has; veurkolk: vrz; veurplaats:
ssv

VUURPOT

Een ijzeren potje  dat in o f  boven de raak
kuil g ep laatst kon worden.

veurpot: amt, dhm, hev, mar; vuurpot: 
grb, nij; vuurpöttien: has, win; vuur- 
pöttie: raa; vuurpottie: sib; veurpöt- 
ke: tub

29



Verwarmen en koken

't Iezere potje; der bunt van die putte met 
'n groten rand (amt); in sommige huizen 
bevond zich een vrij grote pot, in andere 
gevallen was er helemaal geen pot (dhm).

VUURROOSTER

Het rooster dat men over het vuur kon 
plaatsen , en waarop een  pan  o f  ketel 
gezet kon worden.

veurreuster: amt; vuurreuster: grb, nij, 
sib; heerdreuster: nij; reuster: hei, los, 
nis, rij, tub, vas, vrz, wrd; rooster: olm; 
bloedworstreuster: grb 

trefie: bab; treem : omm

Staphorster paar bij vuurpot onder kap -  uitg. 
Fa. A. Huisman, Meppel

Waarschijnlijk bloedworstreuster, werd 
later gebruikt voor bakken van bloed
worst op fornuis (grb); ook klein rooster 
waaronder kooltje vuur om koffiepot 
warm te houden (grb)

VUURKORF

K orf d ie 's nachts over het open vuur werd 
gezet.

veurkorf: glb, hev, hks, mar, tub, vas, 
wrd; veurkoorf: alb; veurkörf: dhm; 
veurkwarf: vrz; veurkoarf, veurkaorf: 
ens; vuurkorf: has, hol, omm, raa; 
vuurkoorf: bor; vuurkorf: daf, grb, 
hdb, hei, ols, stp, vrh, wij; vuurkoarf, 
vuurkaorf: oot 

veurstölpe: wrd 
kattenkorf: hul
vonkenspringer: nij; vonkenvanger:

win
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Vuurkorf

HAARDPLATEN

De (drie) gietijzeren platen  die tegen de 
muur stonden.

heerdplaten: amt, ent, nij, rij; heard- 
platen, haerdplaten: nij, ssv; eerdpla- 
ten: has; heerdplaten: daf, ols; eerd- 
platen: gmd 

veurplaten: amt, tub; vuurplaten: grb, 
kam, oot 

schorssteenplaten: los 
dreeloek: mar 
tableau: olm

Meestal één plaat (gie, grb, hol, tub, vol, 
vrz, wan, wis, wrd).

Haardplaten kwamen vooral in het begin 
van de twintigste eeuw voor; toch wordt 
vermeld dat ze er ook  na de Tweede 
Wereldoorlog nog wel waren. Tot wanneer 
bleven ze bestaan?

Ongeveer 1945 (vrz); 1945-midden 1950, 
maar zeldzaam (rij); tot na de oorlog 
(ssv); ca. 1950 (vas); ze zaten er wel tot 
in de jaren '50, maar waren dan niet

meer in gebruik (gmd); in 1959 nog in 
enkele olie hoezen (amt); in 1988 nog in 
't hoes (amt); in hele oale boederien bint 
ze misschien nog (nij); 'n heel enkelen 
tot op heden nog wal (wrd); enkelt 
keump det nog wal vuur, mar 't wordt 
geleidelijk meender (mar).

MIDDENPLAAT

De m iddelste p la a t van de drie haardpla
ten had som s een eigen naam.

middelste heerdplate: ols; midden
plaat: amt, nij; minnenplate: nij 

achterplate: nij; achterplaat: tub 
engeltjesplate: mar
eerdpleate, eerdplaete: gie; heerdplaat: 

glb; heerdplate: hol, omm 
veurplate: amt; vuurplate: nij; grote 

vuurplate: grb

Dikwijls stond op de m iddelste p laat, o f  
op de hele haardplaat als het er m aar één  
was, een  (bijbelse) voorstelling:

• Mozes in het biezenkistje (daf)
• Adam en Eva met appelboom (glb, has, 

hol, wrd)
• Abram die Izak offert (has)
• de verleuren zönne (has, los)
• Christoffel met 't keend op 'n nekke 

(wrd)
• Mozes met de stenen toafels (wrd)
• de verspieders (amt, rij)
• engelen (amt, grb, hel, mar, nij, ols, 

vrz)
• het Laatste Avondmaal (gie, glb)
• het Angelus (glb)
• Simson en Delilah (grb)
• St. Hubertus met hert (grb)
• de kruisiging en opstanding van 

Christus (tub)

Soms ook  profane voorstellingen:
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• Vrouwe Fortuna (glb)
• Hercules (nij)
• landbouwer met een eg, de moane en 

de sterren (nij)
• Nederlandse leeuw in Hollands hof 

(omm)
• jager met hond (omm)

Er waren een paar boerderijen waar een 
plaat stond met een bijbelse voorstelling, 
de meeste waren gladde platen (wis).

ZIJ PLATEN

Ied er van de twee platen  links en rechts 
van de middenplaat.

ziedplaten: has, mar, nij, ssv, wrd; zied- 
platen: ols 

skörsstienplaten: has 
steunplaten: daf 
panelen: rij 
pilaster: rij

Op de zijplaten stonden: mangs afkortin
gen van namen van bewoners, initialen 
(mar); een lauwertak (glb).

HAARDKNOP

Knop bij de haard waaraan haardgerei 
opgehangen kan worden

heerdknop: amt, ols; eerdknoppe: has; 
heerdknöppe: nij; heardknop, haerd- 
knop: nij; heardplaatknop, haerd- 
plaatknop: ssv; knop van heerd: rij 

kopperen knöppe: grb ; keuperen  
knoppe: wan; kupperen knop: sib 

knop: ens, hev, tub, wrd; knöppe: gie;
knoppe: gmd 

plaatknöp: ssv 
skorssteenknöppe: nij 
vuurpuuste: glb

Haardplaat, David en Nathan Haardplaat, Tromp als Neptunus
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kaart 3: pook. In  de vormen zonder -e  vinden het zuiden en een deel van de 
Noordwesthoek elkaar

D'r zatten wa knöppe zo an de muur bie 
't lösse veur op ne messing plaat (ens); 
de koperen knoppen bevonden zich op 
het houtwerk van de schouw (gie); aan 
elke plaat twee knoppen aan weerskan
ten (goo); zaten niet aan de plaat, maar 
aan de pilasters van de schoorsteen (vrz); 
an beire kaanten twee die beent ofnem- 
baar (mar).

Aan deze knoppen hing:

• tange (amt, ens,has, hev, mar, wij)
• poke (amt, ens, has, hev, wij)
• bloaspiepe, blaospiepe (amt, mar, wij)
• blaasbalg (hev)
• stöffertie (wij)
• scheppie (amt, has, wij)
• kolenhaand1 (grb)

• poester, puuster2 (amt, ens)
• veurleppel (mar)

POOK

(kachel)pook: alb, alm, blz, bor, daf, 
dev, dhm, ens, gie, glb, grb, hei, hel, 
hev, hks, hul, kui, nij, olm, omm, oot, 
raa, sjk, vas, vrh, vrz, wan, whr, wrd, 
zsl; poke: bab, daf, gmd, has, hdb, 
kam, nis, ols, stw, vol, wan, wij, win; 
poake, paoke: sib, stp 

roakel, raokel: omm; rakel: hul, wrd.

1 haak om ringen van het fornuis te halen (grb)
2 de puuster was gemaakt van de loop van een 

oud jachtgeweer (amt)
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I —

Blaaspijp, Losser 

BLAASPIJP

bloaspiep, blaospiep: blz, bor, tub; 
bloaspiepe, blaospiepe: hei, hev, hol, 
hul, kam, mar, ols, raa, sib, stp, stw, 
wan, wij, zsl; bloazepiepe, 
blaozepiepe: hel; bloaspupe, blaospu- 
pe: kui

blaasbalg: gie; bloasbalg, blaosbalg:
has, nij, nis, olm, wan, win, zwo 

bloasroor, blaosroor: dev; bloasroer, 
blaosroer: omm 

heerdbloazer, heerdblaozer: ens;
heardbloazer, haerdblaozer: wrd 

vuurbloazer, vuurblaozer: has 
vuurpuuster: glb; puuster: ens, hks; 

puuste: oot, vas.

ASSCHOP

De schop waarm ee as verwijderd werd; 
vaak dezelfde als w aarm ee de kolen in de 
kachel geschept werden.

asscheppe: daf; asschuppe: grb, win; 
asschöppe: ols; asschuppie: wij; 
asschöppie: omm; asseschuppe: raa, 
sib; askeskuppe: hul; askeschuppe: 
mar, wrd; asscheschup: tub; assche- 
schuppie: hdb 

kolen-/kollenschuppie: bab, hei; kolen- 
skuppien: gmd; kolenskupjen: blz; 
kolenschupke: vas; koalen-, kaolen-/ 
kolenskuppe: has, hul, nij; kollen- 
schöppe: hol; kolenschuppe: nis, vol 

schuppe: hel 
askebatse: mar

Asschop onbekend; de as viel in de asse- 
kolk (stp).

VUURTANG

De tang waarm ee kolen e.d. verwijderd 
konden worden.

vuurtange: ols, omm, sib, wij; veurtang: 
ens, glb, tub; veurtange: hev, mar, wrd 

törftange: kam
kolentange: zwo; köllechiestange: daf;

kööltiestange: daf, raa 
tange: bab, dhm, gie, gmd, grb, has, 

hdb, hei, hel, hks, hol, hul, kui, nis, 
olm, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, vrz, 
wan, whr, win; tang: alm, blz, ens, vas

HAARDIJZER

De Van Dale kent aan het woord haardijzer 
twee betekenissen toe: 1. elk der twee 
staanders waarop het vuur in een haard  
gebouwd wordt; —  ook: ijzer rondom de 
haard; —  ijzeren s ta a f om het vuur op te

34



Verwarmen en koken

rakelen, haardstok' (dat zijn dus eigenlijk 
drie beteken issen ...). In het Woordenboek 
van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten 
(WALD) is een  heerdiezerken een "veur- 
warp van gel kopper o f  iezer, woorop dree, 
vere o f  vieve heerdknöppe z it." In Overijs
sel kan er naast deze betekenis ook nog 
een andervoorwerp m ee aangeduid worden:

• kleine kapstokjes, plaat met ophang- 
haakjes (hol)

• vuurworp woer ne pook, tange en 
skupke hengt (rij)

• losse delen van 't losse veur, heerdie- 
zers met kopperen knopen boven de 
heerdplaaten (amt)

• het rekke woar 't gerei aan hing (tub)
• veur het oprakelen van het vuur (olm)
• alle gebruiksvoorwerpen die aan de 

knoppen hangen (ols)

heerdiezer: amt, daf, goo, olm, ols, rij, 
win; eerdiezer: gmd; heardiezer, 
haerdiezer: nij, rij, mar, wrd; heerdie- 
zertie: nij; heardiezertie, haerdiezer- 
tie: nij; heerdiezerke: hol 

roakel, raokel: omm 
rekke: tub

HAARDTEGELTJES

De tegeltjes die de muur achter de haard  
versierden.

tegeltableau: hev, nis, olm, tub, wij 
tegels: omm; tegelties: kam, nis, sib, 

vol, vrz; tegeltjes: mar; tegelkes: oot; 
tegelwand: kam; tegelwaand: wrd 

heerdtegels: vas; heerdtegelties: hei, win 
muurtegelties: grb 
schossteen-/schusstientegel: ols, sjk 
steankes, staenkes: glb; stienties: hdb, 

stp; stentjes: hks; steinties: vrz; 
steentjes: wrd 

heerdplateau: kui

Zes of acht bij elkaar die een voorstelling 
afbeelden: tableau (nis).

Op de tegeltjes stonden afbeeldingen, 
meestal bijbelse voorstellingen, ook wel 
kinderspelen, bloemmotieven, molens, 
diverse beroepen, voorstellingen met kin
deren; biebelse taferelen Ruth, David, 
Daniël in de leeuwenkoele enz., histori
sche ofbeeldingen, karkies, mollens, 
schepen, bloemen en vogels, boerentafe
relen, ploegen, meien, heuien, kinder- 
spellegies, touwgie springen, tollen. 
Meestal uutevoerd in blauw, donkerpoars 
of roodbroenachtig op crème of witte 
ondergrond. Prachtige platies netuurlijk 
umme der verhaalties bie te vertellen,

Brandstof uit stoventestje wordt met vuurtang in 
doofpot gedaan, Diepenheim -  foto Hartgerink
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Haardtegeltjes, tableau met bijbelse 
voorstelling: "De geboorte", Staphorst

zoas tegeswoordig de bukies van Dikkie 
Dik enz., ok zonder tekst (daf).

Het kwam ook voor dat er aan weerszij
den van de schoorsteen ook tegeltableaus 
waren met één grote afbeelding erop, bij
voorbeeld van koe of paard. Ook elders in 
de kamer waren wel delen van de muur 
met tegels bedekt. Een fraai voorbeeld 
van 't laatste: in het huis van Jan van 
Mans van Waterjan, v/h Van Vilsteren(!) 
te Berkum bevonden zich prachtige bij
belse voorstellingen (wij).

Bij bijbelse tegeltjes liet men de kinde
ren wel raden wat de voorstelling bete
kende; stond er een tekst op dan bedek
te men die even met de hand (vrz); hoe 
meer tegels, hoe rijker men was (omm).

Tableau, Nieuwleusen: "De Kadt die vangt 
de muys"

De lengte van een tegeltje, 13 o f  15 cm, 
werd ook  wel gebru ikt als lengtem aat, bij
voorbeeld bij spek o f  ijs dat zo dik is als 
een bont tegeltje, dus 13 cm: stientien  
spek. Vijf stienties lang is een  el (68 cm).

Zie preuten oaver een stientie spek. En 
umme zo noa en te bie het gewicht van 
een varken uut te rekkenen, deunen ze 
een touwgie vlak achter de veurpoten 
van een varken langs umme de umvang 
doar te bepoalen. Det touwgie heulen ze 
doarnoa langs de stienties, zovölle stien
ties, zo zwoar (daf); als een geslacht var
ken heel dik spek had, noemde men dat 
een stientie spek. Zo dik als de hoogte 
van een tegel (vrz).

HAAL

Een instrument waarm ee de ketel, pan o f  
p o t hoger o f  lager boven het vuur gehan 
gen kon worden.
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Halen

hoal, haol: alb, bab, bor, glb, grb, hel, 
hks, nij, nis, ols, omm, oot, sib, tub, 
vrz, wrd; oal, aol: dhm, hdb, nis, olm, 
stp, vol; oale, aole: gmd; hooi: vas; 
oalboom, aolboom: gie; haaliezer: hol; 
haalijzer: hul 

krikoal, krikaol: has 
vuurhoal, vuurhaol: daf 
vuuroake, vuuraoke: wan 
overhanger: wan 
pothaken: hul 
eng: kam

ZAAGHAAL

Haal in de vorm van een zaag. 
hoalzage: raa; zaaghoal, zaaghaol: ens, 
mar; zaaghale: wij 
vuurzage: grb, hul

KETTINGHAAL

Haal bestaande uit een  ketting.

hoalketten, haolketten: bor, glb, grb, 
mar, oot, wrd; hoalketting, haolket- 
ting: bab, nij; haalketten: hei; ketten: 
dhm; kettenhoal, kettenhaol: ens; 
kettingoal, kettingaol: has; ket- 
tinghale: wij 

oale, aole: gmd; hoal, haol: vrz 
spanner: hul 
takel: daf; takel: hul 
vuurhanger: wan; vuuranger: wan 
veurketten: wrd; vuurketten: ols

SCHROEFHAAL

Ook een sch roef kwam (m aar wel minder 
vaak) voor in de haal.

schroefhoal, schroefhaol: tub 
hoalschroeve, haolschroeve: mar 
dreaihoal, draeihaol: ens, wrd 
drilhaken: hul 
spanhaak: nij 
wattelhaak: hul 
warveloal, warvelaol: has
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HAALBALK

De balk in de boezem  waar de haa l aan  
hing.

hoalbalken, haolbalken: dhm, grb, tub, 
wrd; hoalbalke, haolbalke: raa; heale- 
balke, haelebalke: wij; balke: hei; bal
ken: daf 

boezembalken: grb 
kettenbalkien: hul 
schouwbalkien: hul
hoalboom, haolboom: bab, ens, mar, nij, 

oot; oaleboom, aoleboom: stp 
dwarsolt: has

• gemaakt van hout: bab, dhm, has, nij, 
omm, oot, tub, wrd

• gemaakt van ijzer: daf, ens, grb, mar, 
wij

• gemaakt van hout en ijzer: hei, hul

As 't te betalen was, was het van ijzer, 
aans van holt (hul).

HANGIJZER

Een (driehoekig) p laatje  dat boven het 
vuur gehangen kon worden, waarop men 
een pan  kon zetten.

hangijzer: glb; hangiezer: mar, wrd;
angiezer: gie 

paniezer: dhm, ens, wrd 
spinnekop: wij 
trefien: gmd, kui 
vuurplate: has; vuurplatien: grb

BOEZEM

Boven het vuur bevond zich een overkap
ping,. die als volgt aangeduid kon worden.

bozem: amt, bbr, bor, dhm, dit, ens, ent, 
goo, hel, hev, hks, hol, mar, ols, oot, 
rij, ssv, tub, vas, wrd, zen; bozen: oot; 
boezem: rb, hdb, hul, omm, rij, sib, vol; 
bouzem: vrz; schorsteenboezem: gie 

schouw: daf, dev, goo, hel, hev, hol, 
olm, omm, raa, sib, sjk, wij, zwo; 
schouwe: whr, win; 

skouw: has, kam, nij, rij, st; skouwe: gmd 
schösstien: daf, hdb, hei, nis, stp; 

schoorsteen: dev; skossteenbozen: 
bbr; schösstienmantel: daf; skossteen- 
maantel: rij; schusstienmaantel: wan 

vuurkappe: goo

As 't onweerde moch i-j niet in de buurte 
van 'n boezem zitten, want doar kon de 
bliksem insloan (hdb); de overdekking 
werd niet door muurtjes ondersteund. In 
een heel enkel geval stond op de beide 
hoeken aan de voorkant een houten 
steun (grb); as van ne boerderiej ne bun
galow wör maakt, wör een bozem in ere 
hoalden (ens); sommige zijn er nog maar 
dan met een kachel eronder geplaatst 
(hev); völle verdwenen, nen eankeln is 
d'r nog wal (wrd).
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Wanneer ongeveer verdween de schoor
steenoverkapping?

• 1920: hol
• 1930: gie, grb, kam, olm, rij, whr
• 1940: bbr, dhm, dit, hei, hul, tub, wan
• 1950: bor, dev, ent, gmd, has, hdb, 

omm, raa, sib, ssv, win, zwo
• 1960: daf, hks, nis, oot, vas, zen
• 1970: rij

VALLETJE

Rond de boezem  o f  schoorsteenm antel 
bevond zich een boezem lijst, waaraan een  
kleedje hing. Dat kleed je had  de volgende 
namen.

roesje: alm; roesie: whr; roezeltie: wij 
skorsteengedientie: hul, nij 
schörstienkletie:daf, grb, hdb, hei; 

schörsteenkletien: nis, stp; schor- 
steenkletie: dhm; schorstienkletie: raa 

schorsteenkleedje: hol, mar 
schorstienloper: olm 
schorsteenrantien: ols 
schörstienrökkie: daf 
skorsteenstroke: nij, streukie: wij 
schörstienvalle: daf; schorsteenval: dit, 

ssv; schuarsteinvalle: vrz; schor- 
steenvalke: alb; schorsteenvalleke: 
amt, ens, hev, hks, mar, tub; schor- 
steevalke: amt, bbr, ent, goo, wrd; 
schorsteevalken: vas; schoorsteenval- 
letjen: dev; schorsteenvallegie: gie; 
skorsteenvallegien: stw; skörstienval- 
legien: has; schörstienvallegien: hei, 
vol; skorstienvallegien: ols; skoor- 
stienvallegien: kam; skorsteenvalke: 
rij; schörstienvalle: sjk; schörstienval
legien: stp 

val: blz; valle: gmd, wan; vallegie: hdb, 
omm, sib, whr; vallegie: hel; vallegien: 
bab, nis, wis, zwo; vallegien: wij

Schoorsteenkleedjes kwamen eigenlijk
overal wel voor, in burgerhuizen in de
keuken, in boerenhuizen in de woonkeu
ken. Waarvan was het valletje gem aakt?

• katoen, rood of gruun rutie met soms 
een kaantie of ezet, plm. 20 cm totale 
lengte (hei)

• katoen (want het moest gewassen en 
gestreken kunnen worden). Met een 
klein patroontje, 's zomers een lichtere 
dan 's winters. Een strak boordje dat 
langs de schoorsteen werd gespannen 
en van waaruit een 8 a 10 cm lange 
geplooide rand kwam. Op de boord werd 
wel een kantje genaaid, als sier (gmd)

• van katoen of zwilk; groen of rood 
geblokt ook wel gebloemd, ca. 15 tot 
25 cm breed, dit hangt van de hoogte 
en grootte van de boezem af (hdb)

• wit linnen, kant of Brabants bont.
Sterk geplooid ± 20 cm hoog (goo)

• een soort gordijnstof met onderstrookje 
van een andere kleur. Eenvoudige hui
zen katoen met kantje, ongeveer 15 cm 
breed (hol)

• fien geweven stof ca. 12 cm breed met 
een roesjen of kantjen eerlangs (hks)

• geblokt, meestal in verschillende kleu
ren, meestal emaakt van katoen (has)

• van brabants bont, blauw of rood met 
wit, gehaakt; ongeveer 20 cm breed 
(bor)

• katoen, vroeger graflinnen, gebloemd, 
geblokt, met kant, 15 a 20 cm, pluche, 
geplooid donkerrood/blauw (amt)

• wij hadden een rood-wit geblokt, maar 
diverse kleuren kwamen voor. Met de 
qrote schoonmaak werden ze gewassen 
(ent)

• geblokt of met bleumkes van ketoen 
met 'n randke van kaant, ongeveer 20 
cm hoog (gereempeld) (ens)

• vake ruties (Brabants bont), boaven 
glad, onder gerimpeld; ok van zeildoek, 
mar op een eerd of in de beste kamer
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ok weh velours of pluche met franje 
(daf)

• meestal geblokt, bijvoorbeeld boeren
bont. Er werd een roesje ingemaakt 
door middel van elastiek (vol)

• in de keuken: katoen met een blokje, 
opstaand randje en geplooid, in de 
kamer: wat mooiere stof en een motief
je  erin; 's zomers gebruikte men een 
lichter vallegien dan in de winter, het 
was 20 a 25 cm breed (wij)

• gobelin bij boeren of bonte katoen 
(kam)

• katoen, meestal met kleine blauwe 
bloemetjes, maar ook wel groen met 
streepjes. De breedte van het vallegien 
varieerde van 20 tot 30 cm. Ook werd 
wel een zwilken (zeildoek) kleed 
qebruikt, uiteraard dan zonder plooien 
(nis)

• meestal boerenbont (sjk)
• bont geroet met een kaentie (raa, ssv, 

zwo)
• een soort gobelinstof met franje (olm)

Soms werden er bijzondere kleedjes
gebruikt:

• mit de karstdaegen (olm)
• met een begrafenis een donkergrijs 

kleedje en met feestdagen natuurlijk 
een schone (hdb)

• bij rouw: blauwe in plaats van roze 
onderstrook (hol)

• geen kleedjen mer 'n valleken met feest
dagen: van witten petien [batist] (hks)

• bij visites e.d. werd er meestal een 
schoon kleedje om gedaan (hev)

• met rouw mocht geen rood gebruikt 
worden. Meestal donkere kleuren, maar 
welke werd niet duidelijk. Wel zei men 
dat blauw ook bij rouw gebruikt werd 
(nis)

• na de grote schoonmaak moesten er 
met de Pasen schone of nieuwe valle- 
gies hangen (omm)

SCHOORSTEENBORD

De borden die op de p lan k rond de boe
zem stonden.

teelder: amt, ent, mar, sib, ssv; telder: 
dhm, hdb, hev, los, vrz; tealder, tael- 
der: alm, glb; teller: los; tilder: grb, 
hdb; boezemtilder: grb; schörstientil- 
der: grb; siertealder, siertaelder: ens; 
bozemtelder: hev, hks

börd: gmd, hei, hel, nis, omm, stp, vol; 
bord: olz, oot, stw; schorsteen-/skör- 
stien-etc.-bord: bab, has, hol; schor- 
steen-/skörstien-etc.-börd: daf, kam, 
nij, raa, sjk, wij, win; bozembord: tub; 
sierbord: ens, olm

schottel: ols

Wat voor borden waren d it?

Kleur:

• blauw: alm, dev, dhm, ens, ent, glb, 
goo, grb, hdb, hol, mar, nij, rij

• rozig/rood: goo, grb, hdb, hol, nij, rij

Grootte:

• normaal (etens-)bord formaat: dev
• oardig groot: has
• 20 a 30 cm: ens
• ongeveer 25 cm: hdb
• ongeveer 30 cm: daf, hol
• ongeveer 40 cm: glb
• iets groter dan de huidige platte bor

den: dhm, rij

M ateriaal:

• Chinees porselein: ens, gmd, grb, has, 
nij, rij

• aardewerk: daf, ens, ent, hdb, mar
• Delfts blauw aardewerk: alm, ens, glb, 

gmd, has, rij
• regout/sfinx aardewerk Maastricht:
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dhm, ens, hol, mar, nij, rij
• Makkums aardewerk: glb
• tin: glb, hdb, los, mar, rij
• majolica: gmd

Tinnen borden bij rijkere mensen (rij). 

Afbeeldingen:

• bijbelse figuren (Ruth en Boaz): ens, 
hol

• bijbelse voorstellingen: daf, dhm, nij
• landschappen: hol, nij
• berglandschappen: dev
• man met scheepje: grb
• schepen: daf
• neutrale afbeeldingen: grb
• een rand met bloemmotief en in het 

midden ook een bloem: hdb
• bloemen: daf, nij
• bomen: nij
• chinese voorstellingen: dhm
• chinese jachttafereeltjes: dev
• Urker vissers: daf
• paarden: daf

Deze borden (vaak erfgoed) waren alleen  
voor de sier, en werden niet gebruikt, op 
een enkele uitzondering na.

Als er geen borden genoeg waren, als er 
visite kwam (hol); bij één familie werden 
er met Sinterklaas pepernoten op gelegd 
(los); met een feesttafel om lekkere din
gen op te leggen (daf).

Bijzondere borden:

Bij de adel of gegoede stand; herden- 
kingsborden (goo); chinese borden, iets 
kleiner van formaat, aparte kleur, dunner 
materiaal: imari (grb); een enkeling kreeg 
wel eens een bord bij bijv. een jubileum, 
maar doorgaans stonden die niet voor de 
schoorsteen (gmd); bij rijke mensen wer
den in opdracht borden bij de V.O.C.

besteld in China, "Chine de Commande" 
(glb); antiek, jubileumborden, herinne
ring (bijv. huwelijk) (daf, ens); antieke 
Chinese borden, antieke Delftsblauwe bor
den. Ze gingen van geslacht tot geslacht 
(bab); bruluftborden, geboorteteelder en 
oet hoes van oetzet van de trouwerie; 
vuile werden gebroekt oet Friesland, nig, 
later met spreuken en doeven, bijbelse 
voorstellingen (amt); jubileumborden bijv. 
"ter herinnering aan ..." ; bepaalde ofbeel- 
dingen, Koninklijk Hoesborden (wrd); 
rijke boeren hadden hele mooie borden 
(sib); met familie-opschriften, gelegen
heidsteksten, spreuken, afbeeldingen 
(tub); als ze bijzondere borden hadden 
dan wisten ze het niet. Ze waren der zun- 
nig op umdet 't arfgoed was (nij).

SCHOORSTEEN

De rook van het vuur verdween door een  
rookkanaal naar buiten.

rookgat: daf, ent, goo, has, has, kam, 
rij, whr, win, zsl; roakgat, raokgat: 
oot, ssv, vas; rookkanaal: hks, rij, wij; 
roakkanaal, raokkanaal: oot 

schossteen: amt, dit, gie, hel, hev, hol, 
hul, mar, vas, wij, zen; skossteen: hks, 
hul, nij, stw; skörstien: zwo; schös- 
stien: bab, grb, hdb, hei, nis, omm, raa, 
sib, sjk, stp, wan; schosstien: olm; 
skoorsteen: hks, nij; schuastein: vrz 

schösstiengat: daf; schossteengat: ent 
slop: wrd; slopgat: ens; balkenslop: ens 
stokgat: goo; stokkegat: amt 
trekgat: nij, ols 
blok: amt 
pupegat: gmd

Uitdrukking m et schoorsteen:

• De wind goelt in de skörstien: storm 
meestal uut noordwest (has).
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Op 'n Collenstat (waar nu Hulsen ligt) 
woonde vrogger de Venneboer. Hie was 
arg (bie)geleuvig. De veante wussen det 
en wollen een geintie met 'm uuthalen. 
Zie klummen bie hem op het dak en 
skreeuwen deur de skorsteen hen: 
"Venneboer ie mut oe geit slachen." De 
Venneboer zea: "Joa, Hear det za'k 
doene." Hie pakken 'n broodmes en gung 
noar de skure en slachen zien geit. Dit 
moet omstreeks 1900 zijn gebeurd (nij).

Harm Scholten uut Heldern was (bie)ge- 
leuvig. Doar zaten de veante ok vake op 't 
dak. Hie dach det de duvel dan in 'n skor
steen zat. As ze dan tegen hem skreeuwen 
det ze de duvel waren en in skorsteen 
zaten, dan zea e: "Ie mag doar weh zitten, 
ma ie mag nie dale kommen." (nij).

Bie ons wönen vrogger een boer die Van 
Keulen heette en die arg gelovig was.
Zie hadden doar völle kinder en de jongs 
uut Winsum gingen dan 's oavonds op 
pad, um te kieken of der nog meisies 
waren. Zie klummen bie Van Keulen op 
het dak en luusteren in de schurstien of 
de deerns nog op waren. Van Keulen zat 
te bidden en ien van de jongs kwam op 
een idee en schreeuwen door de schör- 
stien: "Van Keulen gij zult zalig worden", 
en Van Keulen die dach dat zien gebed 
verheurd werd, zei terugge: "0 Heer mien 
vrouwe en kinder ok." Toen Van Keulen 
lawaai en gelach heuren, had' e in de 
gaten dat de jongs 'm veur de gek hadden 
eholen en die der achter an, mar de jongs 
waren vlugger. Dit verhaal is misschien 
ongeveer 70 jaar geleden gebeurd (win).

Het is hier in de buurte wel eens gebeurd 
det jonges een roete uut het kippenhok 
boaven op de schörstienpiepe leggen, as 
dan 'n eerd vol rook kwamp te stoan, 
halen ze de schörstienplate er uut en 
konnen gewoon deur die roete de blauwe

lucht zien, niet verstopt dus, en dan 
duren het soms wel een steugie veur det 
ze in de gaten hadden det ze vernacheld 
wonnen (daf).

Een stel kameroaden die zoaterdagsoa- 
vonds bi-j mekare kwamen, haalden ok wel 
's streken uut. Zo hebt ze is bi-j 'n boede- 
ri-je een stuk glas boven op de schörstien 
elegd. Het duurde niet lange of de hele 
familie steund buten, umdat het in de 
kokken niet uut te hoalen was, zo'n rook. 
Eerst dachten die lu nog dat er een 
katoele in de schörstien ekröppen was. 
Bi-j noader inzien was dat niet zo, want 
zi-j konden deur de schörstien noa boe
ten kieken.
As het now maar volle moane west was -  
dan hadden ze het van buten ok better 
kun zien.
En stroatlanteerns mu'j in een boeren- 
streek toendertied niet zuken. Dan moar 
bi-jluchten met de stormluchte, maar der 
veult niks te ontdekken. Woe now dan, 
goeie road was duur. Zi-j hebt de koe bie 
de horens epakt -  d.w.z. water putten en 
het vuur uutgooien en dan het dak op, 
dan konden ze der van boavendak in kie
ken, en dat kon ze, maar deur 'n roete. 
Wat een ellende.
Kleine bientjes van de vloere -  loeken 
dichte -  Gropmoe zat lekker warm in de 
zorge noast 'n heerd te breien en Grofva 
had de piepe nog is weer an-estöken met 
een bente sprietie die altied noast de 
schörstien lagen, 't Water zung in de ket- 
tel an de haal en dan iniens zo'n malleur. 
Toch mochten ze achteraf nog bliede 
ween, dat ze heur niet bi-j de wieme zet
ten hadden in die tied, dat zi-j allemoale 
boeten stunden.
Moar o, de gordienties en het schörstien- 
kleedtie, het was allemoale zo gel as 'n 
donderpadde -  de hele kokken was be- 
reukt, dagen noa tied köj het nog roeken. 
As ze toch gewaar kon wörren wie heur dat
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eflikt hadde, dan zollen ze door vandage of 
morgen wel is een stronttonne schuun 
tegen de boavendeure an zetten, dan had
den die ok wat te roeken, grammetierig as 
ze waren. En de jongs die vot-ekröppen 
waren in heuibarg 'n eindtie van de boerde- 
ri-je of? Och dat löt zich wel roa (hdb).

De jongs uut de buurte mochen Rika niet 
zo bes lien. Het was een mooie meid, mar 
zo akelig greuts, gien iene jonge uut 't 
dörp kwaamp der an te passé um eens 
een keer met heur op stap te goa.
Rika had vief vaste vriendinnen, die ok 
al van 't zelfde kaliber waren. Bie de win
terdag kwamen zie een paar keer 's oa- 
vends biemekare um te handwerken. De 
leste keer -  det was verleden joar net 
noa niejoar -  waren ze weer ollemoale 
bie Rika op visite.
De jongs hadden der van eheurd en zie 
zollen der wel eens veur zorgen det het 
een plezierige oavend zol wodden. De 
vrouwlu zaten net an een glasie proemen 
toen in ien keer de kachel begon te roken 
en niet zo zunig ok. Het duurden niet 
lange of het hele veurhuus stund onder de 
rook. De dames wussen der zich gien road 
met en vleugen noar buten hen en doar 
zagen ze een paar jongs hard weg lopen. 
Wat was er gebeurd?
Die rotjongen hadden de schörstien of-e- 
dekt met een kletsnatte zak, zodet de rook 
der niet uut kon en noar binnen trök.
Zo kwaamp er onverwachens een eande 
an 't "dameskransje" (hei).

ROOKGAT

De ruimte in de schoorsteen waar het 
vlees gerookt kon worden.

rookgat: hul, mar, vol, wij 
rook-okke: gmd, has, olm, sjk; rookhok- 

ke: kui

rookkast: gie 
rookkist: stw 
reukruim te: alm

Gerookt werden:

Ham, worst, spek, rookvlees (kui); neagel- 
hoalt (runderrookvlees), rookworst (ens); 
veural de achterbillen van varkens (ham, 
schinke) en van de koenen ok de achter- 
bolten rookvleis, nagelholt, musie (daf); 
toen de huisslacht verboden werd, stopte 
ook het roken. Roken in de schoorsteen 
was niet overal gewoon: in enkele huizen 
was een rookschoorsteen (rokerij) ge
bouwd; er werd wel vlees gerookt in de 
fornuispot, zonder binnenpot (grb); 
meestal werd het alleen gedroogd (nis).

Zie hadden vrogger ok nog wel 's een lak
ker stukkie veur de linkervoeste in de 
schörstien hangen, de eerappels prikken 
ze an de vörke en deupen die in een kom- 
megie stip, mar 't vleis of 't spek heulen 
ze gewoon in de linkervoeste (daf).
Spek of wos ja tten  deur 'n skosteen wön 
wel edaon met 'n puthakie, asse der iene 
in de buurt hadden, ie weet wel, zo'n 
kniepköttel, den niet wat weggaf, den 
most dan lieden (hul).

BRANDSTOF VOOR HET OPEN VUUR

a. plaggen

schadden: dhm, glb, hel, hks, raa 
heedplaggen: hks; heideplaggen: glb

b. hout

riezebos: daf, ols 
boeske: glb
stobben: dhm, hdb, hks, nis 
vienstobben: grb 
holtstobben: ols
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tekkebossen: stp; takkebossen: glb, has 
hoalt, haolt: alm, ens, hks, oot, wrd; 

holt: grb, hev, hul, nij, nis, vas, vrz, 
wij, win; olt: kam; howt: kui; hout: 
vol; hölt: zsl 

hullen: grb 
baarken: mar 
appelhowt: kui 
beukenhoolt: mar 
ekenhoolt: mar
holtspoanders, holtspaonders: ols

Barken-, eeken- en beukenhoalt; alle 
soorten wal met oetzondering van hars- 
hoaldende soorten (wrd).

c. turf

kluun: dhm 
baggelaars: bab
törf: alb, bab, grb, hdb, hei, hul, nis, stp, 

vol; tjörf: vrz; turf: win 
spontörf: dhm

Baggelaars zijn deurgebrande vierkante 
torf (has).

d. kolen

anthraciet: bab 
briketten: bab, stp 
eierkolen: alb, bab 
kolen: alb, bab

HOUTBAK

De brandstofm and dicht bij het vuur.

holt-/hoolt-/hoalt-, haolt-/oltbak: bor, 
dev, dhm, ens, hei, kam, raa, vas, wij, 
win, wrd

holt-/hooltm ane: hev, mar; hoolt-/olt-/ 
hoaltmaande, haoltmaande: hol, wan, 
wrd; olt-/houtm ande: kam, kui

hoalt-, haolt-/holtkorf: ens, oot, vas

HOUTHOEK

De opslagplaats van bran dstof voor het 
open vuur.

braandhoek: nij; braandhook: dhm;
brandhook: hul 

brandhok: tub; braandhok: alb 
hoolthok: bor, hol; holthok: dev, nij; 

hoalthok, haolthok: ens, oot; olt- 
okke: kam 

hoaltbak, haoltbak: hks; hooltbak: hol, 
mar; holtbak: omm, win 

hooltkiste: mar 
holtloze: hei, ols, raa 
holtschure: grb, hei 
brand-oltbult: kam 
holtmiete: daf

KWISPEDOOR

B akje naast de kachel, som s van aarde
werk en som s m et zand gevuld, waar 
gebruikers van pru im tabak in spuugden.

kwispeldoor: bab, blz, daf, dev, gie, glb, 
gmd, has, hei, hks, kam, stw, wij, wrd, 
zsl, zwo; kwispedoor: bor, hdb, kui, 
vol, whr; kwispeldore: olm

Kwispedoor
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Staphorster gezin rond de kachel -  uitg. Fa

spiejbakkie/-bakke/-bak/-bakske/-bak- 
kie/-bakkien: alb, alm, ens, hei, hel, 
hev, hol, hul, nij, ols, raa, tub, vrz, wij, 
wrd; spiebakke/-bakkie: dhm: win; 
spijbak: nis; spi-jbakke/- bakkie/-bak- 
kie/-bakkien/- baksken: bab, daf, gmd, 
grb, hdb, hks, kam, omm, oot, vrh, wan, 
whr; spi-jebakske: mar; speejbak/-bak- 
kie/-bakkien: sib, vas, zwo; spijbak- 
kie/-bakkien: sib, stp, stw, zsl 

spi-jpot: kam, wan; spijpot: sjk; spij- 
pottien: vol; spiejpot: hul; spiejpöttie: 
raa, wij; speejpötke: vas 

rochelpot: kui 
kwalsterpotje: hol

Schoenmakers, en vooral tabakverwerkers 
waren vaak tabakspruimers (kam); ook 
onder vrouwen kwam het nog wel voor 
(olm).
Ton de jonge veur 't eerste moal hen 
vrie-jen geunk, schoof de boer um dat

A. Huisman, Mep pel

baksken wat noader too en later nog is, 
tot de jonge zeer: "boer, aj 't nou nog 
wier een moal verschoeft, spie ik oe der 
middenin!" (hks).

KACHEL, HAARD

In de eerste helft van de twintigste eeuw  
werd het open vuur in het (boeren)huis 
allengs vervangen door kachel en fornuis; 
in het burgerhuis wat eerder dan op de 
boerderij. Verschillende factoren  worden als 
een reden voor die vervanging genoemd.

Als men een kachel kocht speelden facto
ren een rol als: gebrek aan hout (burger
huizen), opkomst gebruik steenkolen: 
minder stof en rommel (wij); het was 
vealiger, gezoonder, meender stof en 
rook, bettere waarmte-oetstroaling, 
gemak (ens); gemak, verbetering en
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modernisering (gie); gemak (minder 
stof), brandstofbesparing en verminde
ring brandgevaar (alb); het werd mode, 
gebruik van turf werd algemeen, en de 
beschikbaarheid van kolen (grb); het 
rommelige van een open vuur verdween 
en men kon meer pannen tegelijk boven 
een vuur plaatsen (hks); brandgevaar en 
gemak (kam); sier deed ook wat (ssv).

OLIEKACHEL

öllieheerd: alb, ens, ent, hks, hul, ssv, 
tub, vas; öllieheard, ölliehaerd: oot, 
wrd; eulieheerd: hdb, sib; eulieheard, 
euliehaerd: nij 

ölliekachel: alb, bor, ens, grb, hei, hev, 
hks, hul, omm, oot, vas, wrd, zen; 
euliekachel: alm, amt, bab, daf, goo, 
has, hdb, hev, nij, nis, sib, sjk, stp, 
wan, whr, wij, zsl; iölliekachel: vrz 

petroleumheerd: alb; petröllieheerd: 
ssv; petrollieheard, petrolliehaerd: 
wrd; petreulieheerd: hdb 

petroleumkachel: alb, dit; petrolieka- 
chel: bbr, bor, daf, ens, hei, hel, hol, 
oot, raa, rij, vrz,; win, wis, zwo; peter- 
euliekachel: blz, gie, stw; petreulieka- 
chel: dev, hdb, kam, ols; petrollieka- 
chel: dhm, mar, wrd; petrölliekachel: 
nij, omm

pietereuliekachel: gmd, olm, vol; pie- 
treuliekachel: hel; pieterumkachel: kui

Men kende ook een "duveltie, veur de 
wasse en veur earappel kokken veur de 
varkens" (nij).

KOLENHAARD

kollenheerd: bor, tub; koalenheerd, 
kaolenheerd: dev; kolen-eerd: has; 
kolenheerd: olm; kollenheard, kollen- 
haerd: oot; koalen-, kaolen-eerd: stp

GASKACHEL

gaskachel: algemeen 
gasheerd: alb, alm, amt, bor, daf, ens, 

ent, hdb, hev, hks, hul, olm, ols, sib, 
ssv, tub, vas, vrz, whr, wij; gasheard, 
gashaerd: bbr, dit, goo, hei, mar, nij, 
oot, wrd; gaseerd: sjk; gashaard: zwo

BRANDSTOF VOOR DE KACHEL

a. hout

holt: daf, grb, hev, nis, omm; hölt: dev;
hooit: hol; olt: kam, zwo; hout: alb 

hullen: grb 
kienholt: nis 
braandhölt: zsl 
tekkebossen: stp

b. turf

baggelaars: bab, gmd; bageler: kui; bag- 
gelaarties: vol; baggels: stw; bagge
raars: kam; baggerblökke: ens; bag- 
geltörf: grb; baggertörf/-turf: hdb, vas 

törf: alb, alm, bab, bor, daf, dev, dhm, 
ens, grb, has, hel, mar, nij, nis, oot, 
stp, tub, vas, vol, whr, wij; turf: blz, 
gie, gmd, hev, hol, kui, ols, omm, raa, 
sib, sjk, win, zwo; tjörf: vrz 

lange turf: kui 
lossen törf: wrd 
sponturf: gmd, kui 
morretörf: hel 
bolstertörf: nis 
stektörf: grb

c. kolen

briketten: bab, blz, bor, daf, dhm, ens, 
glb, gmd, hdb, hol, kam, kui, nij, nis, 
ols, omm, raa, stp, tub, vas, vol, vrz, wrd 

sloffen: hev, hks, mar; slöffies: nij, raa; 
slöfkes: wrd
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anthraciet: bab, bor, daf, gmd, hdb, hks, 
hol, kam, nis 

cokes: bor, daf, glb, hdb, hol, kam, kui, 
omm, oot, wrd 

kolen: alb, bab, blz, grb, hev, mar, nij, 
oot, sib, vas, zsl, zwo; koalen, kaolen: 
dev, nis; kollen: ens, hol, omm; 
kwalen: vrz 

eierkolen: alb, bab, bor, gmd, grb, hdb, 
hks, kam, kui, ols, oot, raa, tub, vas, vol; 
eierkoalen, eierkaolen: daf; eierkollen: 
dhm, glb, omm, wrd; aierkwalen: vrz 

broenkool: daf 
stienkolen: grb 
vetkolen: gmd 
nootjes vier, vief: hdb, ols

d. overige

dennenfobels: nij 
kluun: ens, wrd 
flossen: wij 
plaggen: ens 
zodden: nis

De dennenfobels (umme de kachel mee 
an te maken) leanen op 't zoldertie van 
de skure (nij); in Giethoorn was dat bag- 
geler turf van laagveen. Men kende turf 
in twee modellen, nl. sponturf die vier
kant was en een wat langer model, maar 
beide heetten baggeler (gie); baggertörf: 
harde turf van laagveen, stektörf: van 
hoogveen, machinale törf: door machine 
gemaakt (grb); morretörf komt diep weg 
en is erg hard (hel).

Uitdrukking:

• Wel in 't ven woont hef vriej stokken 
(hks).

TURFHOK

turfhokke: wan, nis, sib; turf-okke:

gmd, olm, sjk, wan; turfhok: stw, vas; 
törfhokke: bab, zsl; törf-okke: has, 
kam, vol; törfhok: bor, daf, hdb, hul, 
nij, ols, tub 

turfbak: vrh; törfbak: ens, hel 
turfbulte: sib; törfbulte: hdb 
turfkist: glb; törfkiste: hel 
törfschure: daf, grb; tjörfschuur: vrz 
törf-oek: stp 
turfzolder: gmd

KOLENHOK

kolen-ok: blz; kolenhok: bor, grb, hdb, 
nij, ols, oot, tub, vas; koalenhok, kao- 
lenhok: daf, dev, wij; kollenhok: ens, 
hol, wrd; kool-okke: gmd; koolhokke: 
zsl; kolenhokke: kui, wan; kolen- 
okke: wan

kollenkist: ens; kolenkiste: hks, hul
kolenbak: mar

Waar bevond zich de brandstofopslag?

• in de schuur (bab, blz, grb, hol, hul, 
grb, nij, nis, ols, vol, stw, wij, wrd)

• buiten (alb, daf, ens, raa, wij)
• grote voorraden buitenshuis, de rest 

naast het fornuis (dev)
• in het bakhuis (grb)
• in de boerderijen bevond de brandstof 

zich meestal in de "uutlaot": de ruimte 
tussen het hooivak en de buitenmuur 
(gie, stp)

• kort biej 't vuur (hel)
• nuist 'n heard (mar)
• naast de schoorsteen (win)
• in de ziedegaank (hdb)
• op de deel (glb, hdb, hul, kam, oot, 

tub, vas, wij)
• achter 't hoes, noast veur, mangs vuur 

op de delle (dhm, hks)
• in boerenuzen wel ies onder de opka

mer, burgeruzen op zolder (has)
• onder de trappe (kui, nij)
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Schouw, naast fornuis bak met turf, Wanneperveen

• in de keuken (hol)
• in de kelder (blz)
• achter de biekökken (bor, wrd)
• op zolder: die kon van buitenaf worden 

gevuld, van binnenuit legen (gmd, nij, 
vol)

• bönnegie, de dennenfobels leanen op 't 
zoldertie van de skure (nij)

• in 't achteruus (hei, ols, sjk, vol, wan, 
wrd)

• meestal buiten in de hooischuur (vrz)
• op viele plekken (olm)

TURFBAK

turf-/törf-/tjörfbak : alm, bab, daf, dev, 
gie, gmd, grb, has, hdb, hel, hol, hul, 
kam, nij, nis, olm, sib, sjk, stp, stw, 
vol, vrz 

turfmand: gie 
törfm ande: kam

turf-/törfm aande: gmd, vrh 
In de turfbak werd de dagelijkse hoeveel
heid achter de kachel of bij het fornuis 
geplaatst (gmd).

KOLENKIT

koalen-, kaolen-/kolenkit: dev, hdb, 
hul, nis; kolenkitte: nij 

kollen-/kolenbak: grb, hdb, zsl 
kolenemmer: hul

KOLENSCHOP

kolenschup: tub; koalen-, kaolen-/ 
kolen-/kollenschuppe: dev, grb, hdb, 
hev, nis, sib, vol, wrd; kolenskuppe: 
hks; kollenschöppe: hol; 
kolenskupjen: blz; kolenschupke: vas; 
kolen-/kollenschöppie: dhm, omm 

vuurschuppe: raa; vuurschuppie: wij

SCHOORSTEENMANTEL

skorstienmantel: kam; schorsteenm an
tel: alm, hel, wij, wrd; schorsteen- 
maantel: alm, mar, vas, zen; schorstie- 
mantel: raa; schorstienmaantel: olm; 
skorsteenmantel: nij; skorsteenmaan- 
tel: ens, stw; schoorsteenmantel: bat, 
dev, wis; schoorstienmantel: kui
skoorsteenmantel: kam; skoorsteen- 
maantel: blz; skoorstienmantel: kui; 
schörsteenm antel: win; schörsteen- 
maantel: tub; schörstienmantel: daf, 
hei, nis; schorstienmaantel: vrh, zsl; 
schörstiemantel: sib; skorstienmantel: 
has, vol, zwo; schorstienmaantel: hdb, 
stp, wan

schorstien: dhm; skorsteen: gie; schör- 
stien: omm, sjk 

leagen boezem, laegen boezem: ssv; 
legen bouzem: vrz; bozem: oot
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leagen skorsteen, laegen skorsteen: 
ens, glb; leagen schorsteen, laegen 
schorsteen: ssv; legen schorsteen: hol 

legen heerd: vrz; leeg heerdje: hol 
schouw: bor, goo; skouw: nij; 

nepskouw: whr

SCHOORSTEENPLAAT

De liggende p laat die de schoorsteenm an
tel afdekt.

skorsteen-/skoorsteen-/skörstienplate: 
hks, kam, nij, vol, zwo; skörstienplate: 
gmd; schorsteenplaat: ssv 

dekplaat: alm; dekplate: kam 
ofdek: zen; dek: wij 
schoorsteendek: wis 
planke van de schoorsteenmantel: bat, 

dev; plaanke van de schörsteen- 
mantel: hdb; skörstienplanke: has; 
schorsteenplaank: alm, oot; schör- 
stien-/skorsteen-/schörstie-/schor- 
steenplaanke: bab, nij, sib, wrd; 
schuasteinploanke, schuasteinplaon- 
ke: vrz 

skorsteenbekleding: nij 
schörstienraand: sjk 
blad: wij
boezem: ent, vrh; bozem: ent, hol

FORNUIS

fornuus: algemeen 
kookkachel: kui, stw

N.B. for- in de eerste, onbeklem toonde let
tergreep wordt doorgaans uitgesproken als 
fe(r)-.

In de keuken werd gestookt in "'t for
nuus", in de kamer in de kachel of haard 
(bat); in 't kokhuus meestal een fornuus, 
later ok 'n kokkachel (raa)

OVEN

oven: alm, bab, bat, blz, ent, gie, gmd, 
has, hdb, hei, kam, kui, olm, sib, sjk, 
tub, vol, vrh, wan, whr, win, zsl, zwo; 
oaven, aoven: amt, bor, daf, dev, dka, 
glb, goo, hev, hks, hol, los, nij, olz, 
omm, oot, raa, ssv, wij, wis, wrd; 
waven: vrz 

oavend, aovend: dhm, ens, hel, hol, 
mar, nij, rij, wis 

oavemp, aovemp: nis; ovemp: ols 
noavend, naovend: stp; noven: vas

STOOF

stoof: blz; stoow: alm; stowe: alm, amt; 
stove: bab, ent, gie, gmd, grb, kam, 
kui, omm, raa, sib, sjk, stw, vol, vrh, 
wan, whr, win, wrd, zsl; stoaf, staof: 
oot, ssv, tub, vas; stoave, staove: amt, 
bat, daf, dev, dhm, goo, has, hdb, hei, 
hel, hev, hks, hol, mar, nij, nis, olm, 
ols, omm, stp, wij, wis, wrd, zwo; 
stoaw, staow: bor, ens, glb, los, olz, 
oot; stoawe, staowe: rij; stwave: vrz

Ie hadden vearkaante stoaven en ronden 
(nij); er waren ook plaatstoven: groot, 
langwerpig, onder de tafel, daar konden 
meer mensen de voeten op kwijt (gmd); 
in de oorlogstied maken mien va een z.g. 
"plaatstove", doar kunnen ie met vier 
personen de voeten tegelieke op zetten. 
Doar zat een soort asla in en de stove was 
een langwarpig bakkie met een gietieze- 
ren plate er op (hdb); Grootjanna ging na 
de karke met de olie rokke (zo van het 
wark in de delle). De rokke ging dreuge 
en daampen en vleugt in ne brand (amt); 
de koster brach altied zes staove in de 
vaste plaatse in de vroegkarke (amt).

Wat werd er als warmtebron in de s too f 
gebru ikt?
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• kolen, eierkolen, kooltjes: algemeen
• törf: bat, gie, hdb, hei, hel, hol, kam, 

nij, ols, raa, sjk, ssv, stw, vas, wan, 
win, zsl

• sponturf (= harde turf): dhm, gmd
• baggelaar: blz, kui, vol, stw
• briketten: alm, blz, dhm, gmd, goo, 

hei, hks, hol, kam, ols, olz, raa, rij, 
stw, vol, wij

• sloffies: amt, ent, goo, hel, hev, hks, 
mar, nij, raa, wij, wrd

• cokes: kam
• holtskool: bat
• kokend water: ens, ols, olm, wrd

Test met köaltjes uut het fenuus (dev); 
een glünige eierkolle of zwarte törf 
(hdb); briketten werden ook wel sloffen 
genoemd (wij); sleufkes is geperst bruin
kool (amt); wij gebruikten ze niet meer, 
maar onze grootouders "zie deunen der 
eierköllegies in" (daf); dooi effe ne keul- 
ke/sleufke in de tesse (amt); baggeler 
turf uit de Weerribben (kui), biej nen 
waterstoave kokkend water (wrd); 'n köl-

Kerkstoof, Schokland

legie, morretörf, half slöffie (hel); vrög- 
ger: nen heten steen (ens).

De vuurbron werd als volgt aangeduid:

vuur: alm; veur in de stoave, staove:
mar

veurglood: rij; stoaveglood, 
staoveglood: amt 

glad vuur: zsl

Het voorwerp waar de bran dstof inzit:

tessien: kam; tes: omm; test: vrh, whr, 
zwo; teste: has; vuurtest: daf, dev

De s to o f wordt sinds h et midden van de 
twintigste eeuw niet m eer gebruikt.

Wie hebt nog lange 'n warmwater stoave 
ehad. Nöös de karke in Heldern halen ze 
de warme stoaven vedan (nij); niet meer 
sinds het aardgas, het buitengebied ca. 
1965 tot 1974 (nis); tot in de jaren 
zestig namen ze ze mee in de tentwagen 
(daf); veel kerken hebben vloerverwar
ming (wis).

Andere vormen van bijverwarming zijn 
ervoor in de p laats gekom en:

• electrische radiator (hei, nis, ols)
• straalkachel (hei, hel, nij, ols)
• gasbuskachel (nij)
• ölliekachel (nij, nis)
• öllieradiator (gie, nij)
• electrisch kacheltie (gmd, nij)
• reflectorkacheltie (nij)
• gevelkachel (mar)
• biezetkacheltje (mar)
• voetzak (hel, kam)
• electrische vootwarmer (gmd, nis, ols)
• electrische stoof (gmd, grb)
• electrische daeken (plaid) (gie, gmd, 

hei, nij, ols)
• electrisch kussentje voor voeten of in
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Testje -  foto G.J. Veerman, Wijhe

de rug (gie, hei)
• deken bij de hand op de bank (nis)
• kruke (gmd, mar, nij)
• warmwaterzak (nij)
• warme steen (die leanen ze tegen acht 

uur op het fenuus, as ze warm waren, 
worden ze in doek ewikkeld en in berre 
eleg) (nij)

• de open haard, nu weer vervangen door 
allesbrander of gasgestookte kachel, die 
op open haard lijkt (nis)

• een kussen met kersenpitten (oot, zsl)
• de bene van mien man of vrouwe (nij)
• bijverwarming is niet meer nodig, veel 

huizen hebben vloerverwarming + c.v. 
(wis)

KACHELPIJP

In het grootste deel van de provincie heeft 
piepe de onbeklem toonde  e in de tweede 
lettergreep bewaard, m aar in het oosten is 
het piep. De uu-klank die we in Giethoorn 
en Genemuiden aantreffen  is een geval 
van aanpassing van de klinker aan de p's 
die deze klank omringen. Tussen de lip- 
klanken (y) krijgt de klinker ook  lipron
ding, en wordt dus van ie tot uu.

kachelpiep: alb, alm, amt, blz, bor, dit, 
ens, oot, ssv, tub, vas; kachelpiepe:

daf, goo, has, hei, hel, hev, hol, hul, 
kam, kui, mar, nij, nis, olm, ols, omm, 
raa, rij, sjk, vol, vrz, wan, whr, wij, 
wrd, zen, zsl; kachelpupe: gie, gmd 

piepe: hks, kam, rij, sib, win 
rookpiepe: bbr
ofvoerpiepe: hul; afvoerpiepe: nij 
schöstienpiepe: grb; schoorsteenpiepe: 

dev; skosstienpiepe: dhm, rij, stw, zwo

CENTRALE VERWARMING

De m eeste huizen van nu hebben centrale 
verwarming. De vervanging van kachel 
door c.v. valt tussen 1950 en 1980, m et 
een p iek  rond 1970.

C.V.-KETEL

verwarmingskettel: alb, bat, dhm, dit, 
hks, mar, nij, omm, oot, vas, wrd; ver
warmingskettel: daf; verwaarmings- 
kettel: amt, ens, hev; verwörmings- 
kettel: grb, hdb, ssv; verwarmingske
tel: blz, has, kam, kui, nis, sib, stp, vol, 
whr, wij; verwaarmingsketel: olm; ver
warmingsketel: hdb; verwörmingske- 
tel: hdb; verwarmingskiattel: vrz; c.v.- 
kettel: alm, bor, goo, hol; ketel: bab, 
gie, gmd, sjk, stw, wan, win; kettel: 
ent, hei, hel, tub; gaskettel: wrd; öllie- 
kettel: wrd 

moederheerd: omm; modderheerd: amt; 
moderheerd: dev; moederhaard: hei; 
moederkachel: zsl; modderkachel: 
amt; moderkachel: ols

c.v.-kachel: dev, raa; verwarmingska- 
chel: nij, rij, wij; gaskachel: bbr

RADIATOR

radiator: algemeen
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Verwarmen en koken

kaart 4: ketel. De korte klinker hoort globaal bij de zuidoostelijke helft, de lange 
klinker bij de noordwestelijke helft

VERDAMPINGSBAKJE

waterbakske: amt, bor, ens, goo, hev, 
hks, hol, mar, oot; waterbakke: tub; 
waterbakje: alm, bbr; waterbakkie: 
dhm, grb, nij, nis, omm, sib, sjk, vol, 
whr, win; waterbakkien: zsl; 
waterbakkien: has, kam, vrz; weater- 
bakkie, waeterbakkie: gie; waterbak
kien: gmd; weaterbakkien, waeter- 
bakkien: stw; woaterbakjen, waoter- 
bakjen: blz; waterbakjen: kui 

verdampbakken: rij; verdaampbekke: 
ssv; verdampingsbakkie: daf, wij; ver- 
dampingsbakkie: hdb, nij, sib, wan; 
verdampingsbakkien: ols; verdam- 
pingsbakje: dev 

radiatorbakske: amt, dit, hev; radiator

bakkien: grb; radiatorbakkie: hel, 
bab; radiatorbakkie: hei 

vochtbakkie: hul, sib; vochtbakje: bat 
verwaarmingsbakse: amt 
bakken: vas; bakke: vas 
verdaamper: hel

THERMOSTAAT

therm ostaat: algemeen

( m o d e r n e )  o p e n  h a a r d

Aan het begin van de twintigste eeuw  
werd om verschillende redenen (zie hier
boven) in dankbaarheid  afscheid  genomen
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(Moderne) open haard, Bathmen -  foto Annet Delfgaauw, Rotterdam

van het open vuur en de stofrom m el die 
dat m et zich meebracht. Ruim een halve 
eeuw later was het open vuur echter weer 
terug, nu als open haard , een statussym 
bool van het leven in luxe.

lossen heerd: alb, amt, ens, ssv; lossen 
heard, lossen haerd: dit, oot; lossen 
heard, lossen haerd: goo, wrd; lossen 
heerd: vrz, zen 

eupen haard: blz; eupen eerd: gie, stw; 
eupen heerd: kui, olm;open heerd:

alm, amt, bor, dev, dhm, ent, grb, hdb, 
hev, hks, hol, ols, omm, raa, sib, vrz, 
whr, win, wis; open heard, open 
haerd: bbr, goo, mar, nij, rij, zwo; open 
haard: hei; open aard: gmd, stp, wan; 
open eerd: kam, sjk, vol 

eerd: bab, has, nis; heerd: daf, hul;
heard, haerd: hel 

lös veur: amt, hev, hks; lös vuur: hul;
lösse veur: mar; los veur: vas 

luuxheerd: amt
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Hoofdstuk 4

De inrichting van de keuken

Staphorster woonkeuken
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De inrichting van de keuken

De inrichting van 
de keuken
Hoewel de keuken voor vele fu ncties kon 
en kan worden gebruikt -  als gezegd  
speelde het hele leven overdag zich er a f  -  
hing de hoofdfunctie sam en m et de 
belangrijkste gebeurtenis die hier p laats
vond: de m aaltijd(en ). In de keuken werd 
het voedsel bewaard, voor zover daar ten
minste geen aparte bewaarruim tes voor 
waren, werden de m aaltijden bereid, wer
den m eestal ook  de m aaltijden genuttigd, 
en er werd afgewassen.
In dit hoofdstuk zullen we alles wat m et 
eten en drinken te maken heeft behan de
len: van spinde (broodkast) tot en m et 
afwasmachine en pedaalem m er. Wie deze 
woorden naast elkaar zet, ziet niet alleen  
begin en eind van de m aaltijd, m aar -  
waarschijnlijk nog opvallender -  hoe zich 
ook in de keuken in de twintigste eeuw, 
waaruit de h ier behandelde woorden 
afkomstig zijn, een  com plete revolutie 
heeft afgespeeld. Door de woorden voor 
voorwerpen m et vergelijkbare fu n ctie min 
o f  meer bij elkaar te houden, wordt duide
lijk wat er veranderd is. Parallel aan de 
opkom st van de techniek in de keuken  
loopt de verandering van het dialect: voor 
de oude voorwerpen is de regionale en 
lokale variatie in de woordenschat veel 
groter dan voor de m oderne voorwerpen.

SPINDE

De kast waarin onder andere brood werd 
bewaard, m aar ook  wel boter en andere 
etenswaren.

spinde: bor, daf, dhm, ent, glb, has, hdb, 
hei, kam, los, omm, sib, ssv, vrh, whr, 
wij; spiende: gie, olm, sjk, stp, wan, 
zsl; speende: ens, vrz, wrd; spind: olz; 
spene: hel, hks, mar, nij; spinne: grb, 
hol, nij, omm, raa, rij; spiene: nis; 
speane, spaene: hel, nij; spein: olz, 
ssv; spean, spaen: tub; spee: los; 
broodspiende: wan; broodspinde: wis; 
broodspean, broodspaen: vas; brood- 
spene: amt; broodspinnen: amt; 
broodspienen: hev; broodspin: oot 

broodkaste: daf, gmd, goo, kam, nij, ols, 
sjk, stw, vol, wan, wij, win, zwo

Spinde (ingebouwd), Vriezenveen
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/ spinde (17)
O  spiende (6)
A  spinne (6)
O spene (5)
f t  speende (3)
□  spaen (2)
■ spaene (2)
X spein (2)
-Qspee (1)
+ spiene (1)
+  spienen (1)
A  spin (1)
V  spind (1)
i f  spinnen (1)

kaart 5: spinde. Dit kaartje laat de variatie zien die er alleen al in de spinde-i/orme/? 
bestaat; de woorden met het element kas(t) zijn dus buiten beschouwing gebleven.

kaste: nij, wis 
keukenkast: blz 
potkas: alm 
provisiekaste: hev

Een hoekkast, rond van voren, rood 
geverfd, met dubbele deuren (gmd).

De spinde was vaak ingebouwd. Hij stond  
dan:

• naast de schoorsteen: ens, ent, hol, 
los, mar, wij

• naast de bedstede: ens, hdb, hei, hel, 
nij, tub

• tussen de bedsteden: bab, rij, vol, vrh, 
wan, whr

• in de kokken: alm, blz, bor, hev, hks, 
nij, ols, rij, sjk, wij

• in-ebouwd rechts in de grote keuken: 
amt, hev

• in kokken ingebouwd, dichte dure met 
houten kruk: nij

• in de grote keuken: olz
• aait neet mangs lös tegen de mure in 

de kokken of wonkökken: wrd
• meest op de götte (kokken), soms wel 

op nen heerd: daf
• in een hoek van de kamer of de keu

ken: gmd, goo, has, kam, olm
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• ingebouwd in woonkamer tussen opka
mer en mooie kamer: grb

• de deuren bevonden zich in de woon
ruimte. De kast op zich zat vaak in een 
slaapkamer of zg. opkamer: dhm

• in de binnenmuur tussen woongedeelte 
en slaapkamer: ssv

• in de zijmuur uitlopend in slaapkamer: 
vas

• veelal twee deurtjes boven elkaar in de 
scheidingswand met het achterhuis: vrz

• meestal een losse hoekkast: wis
• onder de glazenkast: tub
• naast de kelderkast: hel, sib
• boven het aanrecht: stw
• in het voorhuis tegen de kelder aan 

(boven) tussen kamer en keuken: nis
• op de deel: bor

Soms was de spinde niet ingebouwd, m aar 
betrof het een kast die elders stond.

• stond in achterhuis of kelder: hdb

Wanneer werd de spinde vervangen door 
de broodtrom m el?

• ongeveer 1900 (gmd, kui, stw, wrd)
• ongeveer 1920 (gie, has, hol, wis)
• ongeveer 1930 (hei, nis, olz)
• ongeveer 1950 (dhm, ent, grb, hev, raa, 

rij, sib, stp, vas)

WIEME

De open ruimte aan het p la fon d  waar 
spek, worst e.d. hing.

wieme: alb, bor, daf, ens, glb, grb, hdb, 
hel, hul, nij, olm, ols, stp, wan, wrd; 
wiemel: bab, gie, grb, nis, stw, zsl; 
wiem: hks, hol, mar; wimme: ols, wij; 
wemme: omm

Jongens die de meisjes bezochten als ze 
moesten oppassen (vader en moeder 
waren "uut praoten") trokken in een bal
dadige bui wel eens worst van de wiemel 
(gie).

Uut de wieme stellen.
Er giet een verh aal.............. (ca. 1930)
De plaatselijke muziekvereniging maakt 
een rondgang deur het dorp, umdat de 
bevolking diepe in de knippe tast hef 
veur ni-je instrumenten. Het was goed 
weer en zi-j leuten zich rie op een boe
renwagen, twie drie in getal, want de 
dikke tromme mos ok met.
Het leste punt was achter in de boer
schap bi-j boer Warms.
De hele familie steund buten, want zo 
vake kwaamp de muziek niet langs. Zi-j 
hadden zich al van de beste kaante 
loaten zien en zöllen alweer vertrekken 
toen de olde boer vreug: "Och jongs spölt 
nog ien stuk christelijk". En net in die 
tied hebt een paar klabienders (belha
mels) hun fiks bi-j de wieme zetten 
(hdb).

Na de oorlog, en vooral in de ja ren  zestig, 
raakte het gebruik om spek, worst e.d. in 
een wieme te hangen in onbruik. Hiervoor 
waren verschillende oorzaken aan te wij
zen: geen  huisslacht meer, hygiëne, en de 
kom st van de diepvries en superm arkten.

Zij lieten altijd een varken slachten en 
hingen dan de worst en het spek te 
drogen. De laatste bekende boer die dat 
nog deed is er in de jaren tachtig mee 
gestopt. Zij kochten toen een kleine 
diepvries en haalden zo nu en dan vlees 
bij de slager (nij).

Komen er aan het eind van de twintigste 
eeuw nog woningen voor waar zo'n wieme 
aanwezig is?
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kaart 6: wieme. Dit kaartje laat de wieme-vormen zien, waarbij de klinker kan varië
ren, en de onbeklemtoonde -e van de tweede lettergreep afgevallen kan zijn.

• ja : bab, daf, ens, gie, hel, hol, hks, 
kam, ols, omm, mar, nis, olm, sjk, stp, 
tub, vas, wij, wrd

• nee: alb, glb, gmd, hdb, sib, kui, nij, 
stw, zsl

Nou verstopt duur een leger ("lager") pla
fond (hks); in gerestaureerde boerderijen 
(grb); bie oalde boerderiejen woarat ze 'n 
café of 't hoes van hebt maakt (ens).

De wieme bevond zich in de kam er o f  
woonkeuken (grote keuken), naast de 
schoorsteen, vaak tussen de zolderbalken, 
en boven een deur voor de tocht.

Soms was er naast de schoorsteen een 
ingebouwde kast, de pottenkast, waarin

levensmiddelen, serviesgoed etc. waren 
opgeborgen. Het bovenste deel van deze 
kast was een apart kastje, waarin spek, 
vlees, ham waren opgehangen. Het kwam 
ook voor dat men het vlees ophing in 
een ruimte boven de bedstede. Dit was 
het vleiszöldertie (wij).

Wat hing men er zoal in? Het m eest gebrui
kelijk was: spek, worst, ham (schinke). 
Daarbuiten was nog van alles mogelijk:

• worst (alb, bab, bor, daf, ens, glb, gmd, 
grb, hdb, hel, hks, hol, hul, kam, kui, 
mar, nij, nis, ols, olm, omm, sib, sjk, 
stp, stw, vas, wan, wij, wrd, zsl)

• metwörste (alb, grb, oot, tub)
• leverworst (grb, nis)
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• spek1 (alb, bab, bor, daf, ens, glb, gmd, 
grb, hdb, hel, hol, hks, kam, kui, mar, 
nij, nis, olm, ols, omm, oot, sib, sjk, 
stp, stw, tub, vas, vrz, wan, wij, wrd, 
zsl)

• spekbölle (alb)
• ham (bor, glb, grb, hel, hol, kam, mar, 

nij, olm, stw, wan, wij, wrd)
• schenk z-3-4 (daf, ens, gmd, grb, hdb, 

hks, kam, nis, oot, sib, stw, tub, vas, 
vrz, wrd, zsl)

• scheenkenham (mar)
• spekhammen (kui)
• rookvlees 5 (daf, hel)
• nagelholt6 (daf, hdb, hol, ols, omm)
• bloedworst (sjk)
• bloodkook (alb)
• achterbout (grb)
• borststuk van koe (grb)
• ribstuk (hdb, stp, vrz)
• ruggestukken (stp)
• espen (stp)
• gezouten botten en wat verder uit het 

zout kwam (glb)
• alle gezouten vlees (bab)
• gedreugde appel (mar)

't Lekkerste wödden vake verkoch (nij)

Was er wat dit betreft verschil tussen
arme en rijke mensen?

• a'j in 'n huus kwam ko'j vake an 't zol
der ziene hoe bes as ze 't hadden. Ze

1 zieden spek (vierkante stukken ca. 30 cm) (grb, 
oot, vrz, zsl)

2 schinken: hammen (schinkenvleis: gedroogde 
ham), (grb)

3 schinken: van het varken, nagelholt: van het 
rund (hdb)

4 schink: achterham (nis)
5 rookvlees: naegelhöltie (hel)
6 gedroogde achterbout: nagelholt (grb)

hungen der ok weh is 'n holten ham an 
veur 't oge (nij)

• bie arme leu wodden 't lekkerste vleis 
vaak verkof umdat er verlet an geald 
was; de hoeveelheid zal variabel zijn 
geweest (alb)

• arme mensen slachtten niet. Het waren 
vooral de boeren die slachtten (gmd)

• bij arme lui werden de hammen ver
kocht (glb)

• bie aarme leu meender; hierbie ok wa 
völ zoerworst (ens)

• bie arme luu alleent wost en spek (daf)
• bij de grote boeren slachtte men ook 

vaak een koe en was de voorraad in de 
wimme gevarieerder (wij)

• joa, wa veschil in de dikte van 't spek 
(tub)

SPIJL

Een van de ronde spijlen waar de worsten 
e.d. aan hangen.

spiel: alb, alm, bor, ens, hol, vas; spiele: 
daf, hul, mar, sib, tub, vrz, wij, win, 
wrd; vleisspiele: nij; vleisspieltie: hei; 
worstespiele: hdb, hev; worstspiele:
ols

spit: bab, kam, nis; wörstespit: stp;
wörstspittie: sjk; vleisspitte: dhm 

worststok: wan 
snees: ens, hks 
balkentie: grb 
richel: has 
speke: vol 
worstepen: daf

De "vleisspiele" was meestal gemaakt van 
krenten- of eikenhout (nij); het weren 
maar wilgenstokkies woor de beste of- 
ehaald is (zsl); an 'n balken was ne pan- 
latte espiekerd, daarop learen de wörste- 
spielen (wrd); van rond hout doorsnede 
3-5 cm (ut de bos) (vrz).
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Met gaffel wordt vlees hangend aan spijl ver
plaatst, Staphorst

GAFFEL

De vork waarm ee de spijl m et worsten e.d. 
uit de wieme werd gehaald.

gaffel: alb, alm, bab, bor, dhm, glb, hdb, 
hel, hks, hol, mar, nis, oot, sib, sjk, stp, 
tub, vas, vrz, wrd; vleisgaffel: daf, ens, 
grb, hei, hul, nij; spekgaffel: ens; 
gavel: win; vleisgavel: ols, raa; 
vleisgavel: wij 

wimme-iezer: wij 
worstvorke: hev
haken: hul; spek-oake, spek-aoke: has

Later iezer, vrogger een dubbel gevorkte 
iekentakke (daf).

SPEKKIST

Op boerderijen de p laats waar spek, worst 
e.d. werden bewaard, zodat er geen  vlie
gen bij konden komen.

spekkist: alm, grb, stw, tub, vas, vrz; 
spekkiste: bab, dhm, hdb, mar, nij, nis, 
sib, sjk, vol, wan 

spekkast: ens, tub; spekkaste: bab, hev, 
hks

spekhokke: bab, kui; spek-okke: has 
vleiskiste: daf 
worstkaste: raa

Geen speciale plaats bekend: op de boer
derij werd in de zomer soms een laken 
over de vleeswaren gedaan en er kwam 
een krant op de vloer te liggen om de 
vetdruppels op te vangen (gie); geen 
speciale plaats. De laatste worst was wel 
zo droog dat die in een gewone kast kon 
worden bewaard (gmd).

Waar wel een  speciale kast was, zag die er 
als volgt uit:

• deze ruimten beschikten over ventila- 
tieschuiven, afgeschermd door vliegen- 
gaas of een fijn rooster; ze bevonden 
zich meestal op zolder (bab)

• spek-okke was vake tegen de sköstien 
an ebouwd um het vleis dreuge te 
bewaren, ook adden ze vliegenkasten 
met een soort vliegengaas der veur, 
stund vake op de geute (has)

• (met horregaas) soms een speciale 
ruimte die iets lager lag dan de begane 
grond - dus koeler was (hdb)

• det kon ne ole tuugkiste wean (mar, 
vrz)

• spek in spekkist in zijkamer: kast in de 
washoek (donkere kast met legplanken 
en haken (voor schinke); schinke in 'n 
kussensloop aan de zolder of in een 
donkere kast bij de kelder (grb)
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• een kist bespannen met horregaas; 
vroeger bekleed met linnen en later 
met horregaas (hul); vierkante kist met 
blauw horregaas -  in sommige boeren
huizen had men een "vleiszolder" 
boven de bedstee (ols)

• soms was er naast de schoorsteen een 
ingebouwde kast, de pottenkast, waar
in levensmiddelen, serviesgoed etc. 
waren opgeborgen. Het bovenste deel 
van deze kast was een apart kastje, 
waarin spek, vlees en ham waren opge
hangen. Het kwam ook voor dat men 
het vlees ophing in een ruimte boven 
de bedstede. Dit was het vleiszöldertie 
(wij).

Meesta was 't a op (nij).

VLIEGENKAST

Min o f  m eer hetzelfde als de spekkist , 
maar dan in het burgerhuis.

vlegenkast: bor, glb, tub; vlegenkaste:
hol, ols, wrd; vliegenkaste: hdb, kui, 
raa, wij; vliegenkassie: omm 

horrekaste: hul

• aan de zijkant gaas; een kast die in '"t 
spieker" stond (glb)

• een veerkaant geraamte met an ene 
kaante 'n duurken en an drie of vier 
kaanten vlegengaas; dus ne kaste in 'n 
kealder, 'n alkoof, schure of kokhoes 
(wrd)

KOELKAST

ieskast: alm, blz, bor, ens, los, tub, zen 
ieskaste: dev, dhm, nis, wrd, zwo 
koelkast: alm, blz, bor, dka, ens, glb, 

los, olz, oot, ssv, tub, vas, win 
koelkaste: amt, bab, bat, daf, dev, dhm,

ent, gie, gmd, goo, has, hdb, hei, hel, 
hev, hks, hol, kam, kui, mar, nij, nis, 
olm, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stp, vol, 
vrh, vrz, wan, whr, wij, wis, zsl

DIEPVRIES

diepvries: alm, amt, bab, bat, blz, bor, 
daf, dhm, dka, ens, ent, gie, gmd, goo, 
hhei, hel, hev, hks, hol, kam, kui, los, 
mar, nij, nis, ols, olz, omm, oot, raa, 
sib, sjk, ssv, stp, vas, vol, vrh, vrz, wan, 
whr, wij, win, wis, wrd, zwo 

diepvriezer: hdb, vrz, wis; diepvrezer: 
rij

vriezer: bor, daf, def, has, kam, olm, vol, 
vrh; vrezer: amt, hel 

vreeskaste: amt 
ieskast: los, tub

VRIESKAST

diepvrieskast: alm, blz, dka, ens, olz, 
oot, tub, vrh, win, zwo; 
diepvrieskaste: amt, bab, bat, ent, 
gmd, goo, has, hdb, hei, hel, hev, hks, 
hol, kui, mar, nis, ols, omm, raa, sib, 
vrz, wan, whr, wij, wrd; 
diepvreeskaste: rij; diepvrieskaste: 
stp; diepvrieskaaste: gie 

diepvries: dhm, sjk 
vrieskast: bor; vrieskaste: daf, dev, 

kam, nij, vol, zsl; vrieskaaste: olm; 
vreeskast: alm, ssv, vas 

ieskast: ens, los

VRIESKIST

diepvrieskist: alm, blz, dka, ens, oot, 
vas; diepvrieskiste: amt, bab, bat, ent, 
gie, goo, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, 
kui, mar, nis, ols, omm, raa, rij, sib, 
stp, stw, vrz, wan, whr, wij, wrd
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diepvries: dhm, gmd, olz, sjk, wis 
vreeskist: alm, ens, ssv; vreeskiste: amt; 

vrieskist: bor, zen; vrieskiste: daf, dev, 
nij, olm, vol, wis, zsl, zwo, gmd 

vrezer: hel 
ieskist: ens, los, tub

KEUKENKASTJES

De kastjes boven het aanrecht, voor bor
den e.d.

keukenkasten: glb; k o k k e l / k e u k e n 
kastjes: blz, bor, dev, hev, hol, mar, 
tub; keukenkastjes: rij; keukenkas- 
sies: daf, gmd; kökken-/keukenkas- 
sies: dhm, grb, has, hdb, kam, nij, nis, 
sib, sjk, vol, win, zwo; kökkenkastkes: 
ens, oot, ssv, vas, wrd; kjökkenkasties: 
vrz

aanrechkasten: hev; aanrechtkassies: 
gie; anrechkastjes: alm, amt; anrech
kastjes: ent; aanrach-/anrechtkassies: 
hei, gmd; aanrechtkaskes: los; anrech-/ 
anrechtkassies: ols, stp; anrech-/aan- 
rechtkassies: kui, wis 

boven in 't aanrecht: wan; bovenste 
anrechkastjes: bat; kassies boven 't 
aanrecht: vrh 

bovenkastjes: goo; bovenkassies: raa, 
whr; bovenkassies: kam 

hangkaasten: olm; hangkassies: bab 
kassies: hel, stw; kastkes: olz, oot 
köpkeskasten: ens

N.B. de t in kastje, kastke etc. is wel 
gespeld , ook  al wordt die vaak niet uitge
sproken (net als in het Nederlands dus).

Zijn deze kastjes er altijd al geweest?

• nee: algemeen
• nee, wel opzij van het aanrecht, buffet

kast, glazenkastje: goo
• ja , maar wel anders: kam

• voor zover wij ons kunnen herinneren: 
ja : blz

• in herenhuizen: kui
• vrogger 'n plaanke: nij
• vroger ha'je schappen an de mure: amt
• soms wel: stw
• niet altijd: omm, vol

Zo nee, wanneer zijn ze dan in zwang 
gekom en?

• tussen eerste en tweede wereldoorlog: 
daf1, dev

• eindjaren dertig: hev, omm
• na de oorlog '40-'45: bor, dit, ens, gie, 

goo, grb, has, hei, kui, nij, olm, ols, 
olz, sib, tub, vol, vrz, whr

• nao de oorlog toen de waterleiding 
kwam: raa

• ca. 1950: ent, gmd, hdb2, hol, los
• na 1950: dhm, rij, sjk, ssv, vas, wan, 

win, wis, wrd
• vanaf 1961 toen de landbouwvoorlich

ting op gang kwam na de ruilverkave
ling: nis

• in de joaren zestig, zeuventig: bab, 
mar, stp, vrh

• toen 't aanrecht kwam: glb
• in de tied van de inbouwkeukens: bat
• ca. 1980: hev

Wat wordt er in bewaard?

• als wat maalt en klopt, zepe, schoerge- 
rei, ofwasbak, bonnen, kruden: nij

• levensmiddelen: kam
• voorheen aanrechtkastjes alleen onder 

het aanrecht voor borden enz., nu 
onder en boven kastjes: grb

• meer spullen, droogdoeken e.a., meer

1 Ze waren toen nog niet standaard, de timmer
man maakte ze meestal ter plaatse, ze zaten ook 
vast aan de muur (daf)
2 Toen de keukenblokken kwamen (hdb)
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soorten borden, soepkommen, dekscha
len, enz.: nis

• schoonmaakgerei, braadpannen, rasp, 
zeef: dev

• geen bederfelijke etenswaar, wel medi
cijnen: vol

• pannen; vroeger hingen (aan haken) of 
stonden deze vaak op een pannenplank 
in de keuken: omm

• tegenwoordig in gebruik voor keuken- 
spullen: gie

• nu veel electrische apparatuur, krui- 
denmolens. De pannen zijn naar de 
pannenplank gegaan, de borden naar 
het dressoir of bergmeubel: daf

• bi-j 'n ieder verschillend: mar
• borden en koppies en schwattelties: vrz
• droge levensmiddelen: vrh
• nog altijd serviesgoed: olz
• köpkes, borden en glaze (vuur daaglijks 

gebroek): rij
• krudekastje, daagse theegood, kupkens 

en scheutelkes; previsiekaste; later 
apperatuur: amt

• wal: tealders en köpkes, schöttelkes; 
neet meer: stoete, botter, beleg en 
keze: wrd

• veur de borden: oot
• alles wat in de keuken nodig is en 

gebruikt wordt: hel

AANRECHT

anrech: bat, bor, dhm, ent, goo, hdb, 
hei, hev, hks, hol, mar, nij, ols, rij, ssv, 
wij, wis, wrd; anrich: glb; aanrech: 
amt, daf, hdb, hel, raa, vas; aanreach, 
aanraech: gmd; anrecht: dit, ens, grb, 
has, olz, oot, stp, tub, zwo; aanrecht: 
bab, blz, dev, gie, kam, kui, los, nis, 
olm, sib, sjk, stw, vas, vol, vrh, whr; 
oanrech, aonrech: vrz; oanrecht, aon- 
recht: vrz; aarecht: wan

rechtbank: los

AANRECHTPLANK

Legplank onder het aanrecht, m eestal m et 
gordijntjes ervoor.

aanrach-/anrechplaank: amt, gmd; 
anrecht-/anrechplaanke: grb, nij, rij; 
aanrechtplank: daf 

pannenplaank: amt, ssv; pannenplaan- 
ke: mar, sjk; pannenplanke: raa 

götsteenplaank: bor; geutsteenplanke: 
zwo; planke onder de geutstien: vrh 

legplaank: oot; legplanke: sib 
keukenplanke: dev 
ofwasplank: los 
zeepplank: tub 
gasputteplank: amt 
planke: hei; plaanke: hel; plank: olz 
keukenschap: dev; schap: hel, hol 
geutsteenrim : kui; rim: stw 
onder 't anrech: alm, has

Pak de koppies van onder 't anrecht 
(has).

AANRECHTGORDIJNTJE

aanrecht-/anrechgordientie: daf, nij; 
aanrechtgordientien: kam, vol; 
anrechtgordientje: hol 

götsteengordientje: goo; götsteengor- 
dienke: tub; gordientjen onder de 
geutstien: dev 

gordien: los; gordientje: mar, rij, wrd; 
gordientjen: blz, kui; gordienke: ens, 
olz, oot, ssv; gordientie: gie, hdb, hei, 
hel, raa, vrh, whr, zwo; gordientien: 
gmd, grb, stw, wis; gordienegie: nis, 
wan

N.B. gor- in de eerste, onbeklem toonde  
lettergreep wordt doorgaans uitgesproken  
als ge(r)-.
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kaart 7: (aanrechtgordijn)tje. De uitgangen van het verkleinwoord gordijntje. 
Duidelijk is te zien dat elke vorm zijn eigen verspreidingsgebied heeft: -ke hoort bij 

Oost-Twente, -tje bij Zuid-Twente, -tie is de vorm van het middengedeelte en -tien  

hoort bij het westen. Verspreid langs de randen komen verder nog voor -egie en -tjen .

AANRECHTKASTJES

aanrecht-/anrecht-/anrech-/aanrech-/ 
aarechkassies: bab, dhm, grb, has, hdb, 
hel, kam, kui, nij, nis, olm, omm, raa, 
sjk, vol, vrh, wan, wis, zwo; aanrecht-/ 
anrechkastjes: bat, blz, bor, dev, goo, 
hol, mar; aanrech-/anrech-/anrecht- 
kassies: daf, hei, ols, stp, wij; anrecht-/
aanrecht-/anrech-/aanrechkastkes:
amt, dit, ens, glb, los, oot, tub, vas, wrd; 
anrechkastjes: hks, rij; aanrechtkas- 
sies: gie; aanrachkassies: gmd; oan- 
rechkasties, aonrechkasties: vrz; 
anrechkassen: alm 

kökkenkastkes: amt; kökkenkassies:

nij; keukenkassies: sib, vrh, win
onderkassies: whr
kastkes: olz

Vanaf wanneer werden kastjes in het aan 
recht gem aakt?

• 1900: blz, wrd
• 1920: glb, hei
• 1930: daf, hol, kam, ols, mar
• 1940: kui, nij, omm, sib
• 1950: amt, dhm, gie, grb, has, hdb, los, 

olm, raa, sjk, ssv, stw, tub, vol, vrh, 
whr, wij

• 1960: bab, gmd, nij, nis, rij, vas, wan, 
win

64



—..................... ... ......... ......... ..... ...... ...................__............
De inrichting van de keuken

Toen mien va goed timmeren kon (ah in 
'n oorlog) (nij); tegelijk met anrechten 
(stp).

AANRECHTLADE

aanrecht-/ anrech-/ anrecht-/aanrechla:
amt, bab, bat, ens, hdb, hks, hol, mar, 
sjk, tub, vas, wrd; aanrecht-/anrechtla: 
raa, stp; oanrechla, aonrechla: vrz; 
anrechtlaar: oot; anrechleake, 
anrechlaeke: amt; la van 't anrecht: 
alm, rij, wis; lagie van 't anrech: dhm 

kökkenla: bor, ens, hdb, nij, omm; keu
kenla: daf, dev, has, hdb, kam, ols, vrh, 
zwo; keukenla: wij 

bestekla: glb, goo, grb, hdb, sib, vrh, 
whr; besteklea, besteklae: olm, 
bestekla: gmd 

lepel- en vorkenla: kui; vorken- en 
lepella: gmd 

leppella: grb 
messenla: hdb, sib 
rommella: hdb, kui
la: ent, los, nij, nis, olz, vol, wan, win;

lea, lae: gie, stw, vrz; la: hei, hel 
leadke, laedke: ssv; loatjen, laotjen: blz

Een enkeling had wel laden, de meesten 
niet. Dat kwam pas met de inbouwkeu- 
kens (gmd); vuur die tied worden die 
emaakt duur de timmerleu (mar); laden 
zat d'r in ook vóór de inbouwkeukens 
kwamen (amt); zag men hier eerst niet - 
later in Bruynzeelkeukens (vrz).

KEUKENTRAPJE

keukentrapke: amt; keuken-/kök- 
kentrapke: alm, amt, bor, dka, ens, 
goo, hev, hks, hol, los, mar, olz, rij, ssv, 
wrd, zen; keuken-/kökkentrapken: 
dev, ent; keuken-/kökken-/kiökken- 
trappie: bab, dhm, gie, hdb, hel, nij,

Eenvoudig keukeninterieur jaren '50

nis, omm, sib, sjk, vrh, vrz, wan, whr, 
zwo; keukentrappien: has, vol, zsl; 
keuken-/kökkentrappie: daf, hei, raa, 
vas, wij; keukentrappien: gmd, ols, 
wis; keukentrapje: bat; 
keukentrapjen: blz 

kökkentrap: alm; kökken-/keukentrap- 
pe: hev, win 

inklaptrapke: oot; klaptrapke: tub 
trappie: olm; trappien: stw 
trapkrukjen: kui 
triptrapje: glb; triptrappie: hdb

LEPELREK

Met het lepelrek kunnen twee voorwerpen 
bedoeld  worden: het rek waaraan de 
gebruikslepels (en -vorken) hingen, en 
het rek m et de (m eestal tinnen) sierle- 
pels.

leppelrek: alm, amt, bor, daf, dhm, dit, 
ens, glb, goo, grb, hei, hel, hev, hol, 
los, nij, olz, omm, raa, rij, ssv, tub, vas, 
wrd; leapelrek, laepelrek: dev, ols, wij; 
lepelrek: bab, blz, gie, has, kam, kui, 
nis, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, win, 
zwo; lepelrak: gmd; Ijappelrek: vrz;
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Lepelrek voor 16 tinnen lepels. Met voorstelling 

van boer die twee opspringende schimmels in 

toom houdt. Aan de onderkant een messenbak 

geflankeerd door twee varkenskoppen

leppelrekke: mar, sib; leppelrekken: 
hks; lapelrekke: wis; leppelenrekke:
ent

sleivenrek: vrz
kökkenrek: oot; keukenrek: vrh, whr 
bestekrek: whr

KOFFIEZETAPPARAAT

koffiezetapparaat: alm, amt, bab, bat, 
bor, dev, dhm, dka, ens, ent, gie, gmd, 
has, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, kam,

Lepelrek, Staphorst

kui, los, mar, nij, nis, olm, ols, olz, 
omm, raa, rij, sib, sjk, stp, tub, vas, vol, 
vrh, vrz, wan, whr, wij, win, wis, wrd, 
zwo; koffiezetapparaat, koffiezetappa- 
raot: blz

koffie-apparaat: daf, goo, oot, vrz 
koffiezetter: alm. amt, ens, hei, hks, 

nij, ssv, wis 
koffiemachine: daf

WATERKOKER

waterkoker: bab, bat, has, hdb, kam, 
kui, mar, nis, oot, sib, vas, vol, vrh, vrz, 
wan, whr, win, zwo; waterkoker: ols, 
wis; waterkoaker, waterkaoker: daf, 
dev, wij; waterkokker: alm, amt, dhm, 
dka, ens, goo, hdb, hei, hel, hev, hol, 
los, omm, raa, ssv, tub, vrh, wis, wrd; 
waterkokker: hdb, hks, olz; water- 
kwakker: vrz; woaterkoker, waoterko-
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kaart 8: water(koker). In het overgrote deel van Overijssel hoort men een aa. Maar in 

het noordwesten vinden we de 'Stellingwerfse' ae, en in Blokzijl is de aa tot een ao 
geworden.

ker: blz; weaterkoker, waeterkoker: 
gie, olm, stw; waterkoaker, waterkao- 
ker: stp; waterkoker: gmd 

snelkoker: amt, sjk, vol; snelkoaker, 
snelkaoker: daf; snelkokker: hol, tub 

electrische kokker: nij 
waterkettel: amt, hel; electrischen  

waterkettel: nij

KOOKWEKKER

eierwekker: amt, blz, hei, hev, vol 
kokwekker: alm, amt, bor, daf, dhm, 

dit, ens, ent, glb, goo, grb, hdb, hei, 
hel, hev, hks, hol, los, mar, nij, olz, 
omm, raa, rij, sib, ssv, tub, wrd; kook- 
wekker: bab, blz, gie, hdb, kam, kui,

nis, olm, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, 
wis; koakwekker, kaokwekker: dev, 
has, ols, stp, wij, win, zwo; kwakwek- 
ker: vrz; kookwakker: gmd

MAGNETRON

magnetron (algemeen)

Op pap ier z iet het woord er steeds hetzelf
de uit. Maar h et pap ier zegt niets over de 
klem toon, en ju is t  daar treedt de variatie  
op. Hieronder is aangegeven (m et vette 
letters) waar in het woord het accent ligt.

magnetron: alm, dka, has, hol, kui, rij, 
mar, ssv, whr, zwo
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Staphorster hoekje b ij de voordeur. Rechts van 

een met de zijkant tegen de wand geplaatste 

spinde, die hier dient als tochtscherm, is het 

open vuur

magnetron: amt, bor, win 
magnetron: alm, bab, bat, blz, daf, dev, 

dhm, ens, ent, gie, glb, gmd, goo, hdb, 
hei, hel, , hev, hks, kam, los, nis, olm, 
ols, olz, omm, oot, raa, sjk, stp, stw, 
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, wij, wis, 
wrd

De een denkt dat het accent ligt op de 
eerste lettergreep, de tweede op de twee
de lettergreep, de derde op de derde le t
tergreep en de vierde dat er helemaal 
geen klemtoon wordt gelegd (nis).

DOORGEEFLUIK

Het luik tussen keuken en kamer.

deurgeefkaste: daf, dev, grb, has, hdb, 
hei, hel, hul, kam, kui, nij, ols, omm, 
raa, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, wij, 
wrd; deurgeefkast: blz, nis; deurgef- 
kast: oot; duurgeefkast: bor; duur- 
geefkaste: hks, hol, mar; duurgeaf- 
kast, duurgaefkast: ens; duurgefkast: 
vas; doorgeefkast: alm 

duurgefloek: alb; duurgeefloek: bat; 
deurgifloek: dhm; deurgefloek: glb, 
tub; deurgefloekien: zwo; deurgeef- 
loek: has, hel, nij, nis, olm, sib, win

TOCHTSCHERM

Een vast scherm van planken  in de keu
ken, tegen de tocht.

scharm: dhm, hol; tochtscharm ; has, 
kam, nij, sjk, wrd; tochtscherm : win 

schot: daf, stp; skuttien: gmd; tocht- 
schot: ent; tochtskot: nij 

raam: olz

Bie de boeren, a'j deur de zieddeure de 
götte op kwamme, zat rechts de kelder- 
deure, dan de deure noar n' heerd, veur- 
uut de deure noar 't kamertie. Links zet
ten ze dan een schot, woaras ze spiekers 
insleunen umme de dagense jasse en 't 
smerige goed an op te hangen (daf); ach
ter dat skot stond vaak een pietrölliestel 
tegen 't uutweaien (nij); hier fungeerde 
als zodanig vaak een met de zijkant 
tegen de wand geplaatste kast (vrz).

Waar kwam het tochtscherm voor?

• de eenvoudige woningen, waar geen 
portaal of gangetje was. Het stond bij 
de achterdeur (gmd)
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• op de boerderijen (dhm)
• bie de arme lu woar a'j zo in de kokken 

kwam (nij)
• oude huizen (sjk)
• minder goed behuisden (ent)
• op 'n keuterboerderij (los)
• in boerderijen waar de voordeur uit

kwam in de keuken (vrz)
• de boerenbevolking (wrd)
• bij armere mensen (olz)
• arme leu (nij)

Tot wanneer kwam het tochtscherm voor?

• bi-j de oldere boeren rond de eeuwwis
seling ca. 1900 (has)

• 1900-1950 (nij, wrd)
• twintiger en dertiger jaren (olz)
• tot dertiger jaren (sjk)
• n vele woninqen onqeveer 1930-1940 

(grb)
• op de boerderij tot ca. 1940 (hel)
• wel tot de tweede wereldoorlog (gmd, 

vrz)
• eerste helft twintigste eeuw (wrd)
• in het begin van de jaren vijftig (los, 

stp)
• töt 1960 a 1970 (daf)
• laatst bekend in 1971 (was wel uitzon

dering) (dhm)

POMP

pomp: dit, kam, olz; poomp: alm, bor, 
ens, glb, los, oot, vas; pompe: amt, bab, 
bat, gmd, goo, grb, hdb, hei, hel, kui, 
nis, olm, omm, sib, sjk, stp, stw, vol, 
vrh, wan, whr, win, wis; poompe: amt, 
ent, gie, hev, hks, mar, rij, vrz, wrd 

woaterpomp, waoterpomp: blz; water- 
poomp: ens, ssv; waterpoompe: hev; 
waterpompe: hol, nij 

göttepompe: daf; geutepompe: has 
kökkenpoomp: ens; keukenpompe: raa 
hoespomp: tub

ZWENGEL

De hefboom  van de pomp.

zwengel: alm, amt, bor, daf, ens, glb, 
goo, hdb, hel, kam, los, nij, olm, oot, 
sib, tub, vrh, vrz, whr, wij; zwingel: 
stw; pompzwengel: nis 

sleage, slaege: bat, nij; slage: hei, raa, 
wij; sleager, slaeger: hol, rij; sleagel, 
slaegel: hev, wrd; slege: omm; sleger: 
grb; slegel: hdb; sleiger: mar; slager: 
wis; sliegel: alm, glb, ssv; sleggel: vas; 
pompensleagel, pompenslaegel: amt; 
pompensleager, pompenslaeger: ens; 
pompenslage: bab; pompenslager: 
has, sjk

slinger: blz, dit, ent, grb, olz, stp, win; 
slinger van de pompe: wan; pompen- 
slinger: kui; slenger: gmd, vol; 
slengel: nij 

hange: nij; henge: nij; hengsel: kam 
aarm: olm 
handvat: sib 
pompenboom: gie

Globaal zijn er drie typen te onderschei
den: zwengel, slinger en vormen die afge
leid zijn van slag-. Elk type vertoont 
(som s ruime) variatie in klinker, e n /o f  in 
de tweede, onbeklem toonde lettergreep  
(oorspronkelijk een su ffix): -er, -el, -e.

GOOTGAT

De bak o f  het pu tje waar het (pom p)w ater 
in stroomde.

afvoerbak: blz, nij; ofvoerbak: nij 
pompbak: amt; poompbak: hev; pompe- 

bak: tub, vol; bakpomp: wis 
waterbak: alm, goo, hol, kam, olz, rij, 

win; woaterbak, waoterbak: blz; 
weaterbak, waeterbak: stw 

geutenbak: amt; göttenbak: dev, dit,
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kaart 9: (goot)steen. De verdeling tussen -stien  en -steen  is hoofdzakelijk noord- 

zuid. Maar ten noorden van het stien-geè/ed vinden we in de Kop een gebied waar 

-steen  wordt gezegd.

hev; geutstienbak; bak 
geutegat: gmd, hdb, nis, sib, stp, vrh;

göttengat: los, omm 
götsteen: bor, ent, glb, hdb, hel, hks, 

oot, ssv, vas, wrd; götstien: grb; geut- 
stien: vrh; geutsteen: hdb; geuten
steen: amt; gwatstein: vrz 

götte: hei, wrd; geute: nis 
putje: blz; puttie: sib; steenkputje: mar

Ook wel een oude emmer: je  pompte niet 
meer dan nodig was (nis); niet een spe
ciale bak, de uitsparing in de muur op de 
pompenstraote werd geutegat genoemd 
(stp); was eigenlijk geen bak; je  kon er 
los bijv. een emmer onder zetten (gmd); 
meestal stond er een emmer onder (gmd).

GOOTSTEEN (GEMETSELD)

Bak in het aanrecht waar het water in 
loopt.

gotstee: amt, hev; gotsteen: ent, hks, 
mar, raa, rij; götsteen: alm, bab, bor, 
ens, glb, goo, hdb, hel, hol, nij, oot, ssv, 
tub, vas, wrd; götstien: dhm, grb, hei, 
omm, vrh; göttensteen: dit, olz; goot
steen: dev, ols, wij; geutsteen: amt, hdb, 
kam, nis, olm, sib, stw, wis; geutstien: 
gmd, has, sjk, stp, vol, vrh, whr, wan; 
gwatstein: vrz; gootsteen: blz, zwo 

geutstienbak: bab; götstienbak: daf;
geutsteenbak: kui 

götten: los
speulbak: hev, sib; spuulbak: nij 
anrechtbak: stp
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kaart 10: spoel(bak). D it kaartje laat zien welke klinkers er in het deel spoel- (voor 

zover een woord m et spoel- voor de betreffende plaats is opgegeven) voorkomen. De 

-eu- is zuidoostelijk, de -uu- komt elders voor, m aar voor het noordwesten ontbreken 

de opgaven.

SPOELBAK (KUNSTSTOF OF METAAL)

Een bak als hierboven, m aar dan van 
moderne m aterialen.

speulbak: amt, bor, dev, glb, goo, hdb, 
rij, vas, wij; spuulbak; bab, has, hel, 
omm, raa, whr, win, nij; spoelbak: hev, 
nis; spöulbak: vrz 

wasbak: dit, vrh, wrd; waskebak: ens; 
nofwasbak: ent; ofwasbak: grb; afwas- 
bak: hdb, vrh; afwaasbak: gie 

anrechtbak: stp, wrd 
bazarbak: vrh 
bak: oot
götsteen: alm, nij, sib, ssv; götstien: 

dhm; götsteen: hks; geutsteen: kui, 
stw, wis; geutstien: stp, wan; gwat

stein: vrz; gootsteen: blz 
geutstienbak: gmd; geutsteenbak: kam

KRAAN

kraan: alm, amt, bor, hev, los, olz, oot, 
ros, ssv, tub, vas; kroan, kraon: blz; 
krane: bab, bat, daf, dev, dhm, grb, 
has, hdb, hel, hol, kam, kui, nij, nis, 
omm, sib, sjk, vol, vrh, vrz, wan, whr, 
win, wis; kreane, kraene: gie, olm, stw; 
kraan: gmd, hei, ols, raa, stp, wij; kra
nen: dit, ens, ent, glb, goo, hks, mar

Je  had ene pompe (vuur op de delle!), in 
1959 pas op de waterleiding aangesloten 
(amt).
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AFWASMACHINE

ofwasmesine: ent, gmd, hel, hks, kui, 
ols, rij, sjk, vol, vrz, wan, whr, wrd; 
ofwasmachine: amt, dhm, goo, has, 
hev, hol, wij, wis; ofwasmezien: alm; 
ofwasmechine: daf, gie, kam, nij, 
omm, raa, stp, vrh; ofwasmechien: los, 
olm; ofwaskemechien: ens; ofwaske- 
mesien: ssv, vas; afwasmachine: bab, 
bat, blz, mar, nis, olz, sib, win, zwo; 
afwasmechine: hdb, hei; afwasmesien: 
dka; afwasschemesien: oot 

vaatwasmachine: mar 
vaatwasser: alm, bor, dev, los, nij, vrz

PEDAALEMMER

pedaalemmer: amt, bat, blz, dev, ens, 
glb, gmd, goo, hdb, hei, hel, kui, mar,

nij, nis, olm, omm, raa, sib, stp, vas, 
vol, vrh, vrz, wij, win, wis, wrd, zwo; 
pedaalummer: wan 

ofvalemmer: bor, ent, ols, rij, vas, wij;
ofvalemmerke: hks; afvalemmer: los 

ofvalbak: alm, amt, ens, gie, has, nij, 
ols, olz, omm, oot, sjk, ssv, vol, wrd; 
afvalbak: hol, sib, zsl 

vuilnisbak: bab, dhm, hev, mar, whr; 
vuulnisbak: amt, hol; vullisbak: stw, 
zsl

vuulnisemmertie: daf 
b a k :tub
asketon: alm; assetonne: gmd 
rommelemmer: dka

Vroeger buiten: de assetonne (vuilnisem
mer) (gmd).
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Hoofdstuk 5

Détail schilderij "De Brulfteneugers" van L.J. Bruna (1869)
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Eenvoudig meubilair

Het leven overdag, voor zover dat niet het  
werk buitenshuis betrof, speelde zich a f  in 
de keuken. Daar vinden we dan ook  het 
alledaagse, gewone m eubilair: de rechte 
stoel, die dezelfde is als de keukenstoel, 
en vanwege de knoppen aan de bovenzijde 
vaak knopstoel wordt genoem d. Of de 
tafel, die dezelfde is als de keu ken ta fe l 
en die ingeklapt kan worden om meer 
ruimte te maken. Zelfs een  m eer gem akke
lijke fau teu il als de rookstoel vinden we 
aanvankelijk in de (w oon-)keuken: dat is 
immers de enige p laats waar een kachel o f  
een fornuis brandt. Later, als er m eer  
ruimtes in het huis dagelijks gebruikt wor
den, vinden we al die voorwerpen ook  wel 
buiten de keuken. Dan is een rechte stoel 
niet m eer p er  defin itie ook  een  keuken
stoel.

KLAPTAFEL

Een tafel die (na gebruik) opgeklapt en 
terzijde gezet kan worden.

klaptoafel, klaptaofel: alm, amt, bor, 
daf, dev, ens, gmd, has, hdb, hei, hev, 
kam, los, nij, nis, ols, olz, omm, raa, 
sjk, ssv, vas, wij, wis, wrd, zwo, vol; 
klaptafel: hol 

opklaptoafel, opklaptaofel: daf, dhm, 
grb, mar, oot, tub, vrz, wan, win; 
opklaptafel: blz, hks 

uitklaptafel: goo; oetklaptoafel, oet- 
klaptaofel: rij; uutklaptoafel, uut- 
klaptaofel: olm, wan 

ronde toafel, ronde taofel: ssv, stp

toafel, taofel: hel, sib 
staphorstertafel: bab

Groen geverfd, met een rode rand (zij
kant); er lag een zeiltje over; stond 
meestal zomers in het bakhuis (nis); met 
één poot (hei); in Genemuiden niet in 
gebruik (gmd); bij grote gezinnen kon de 
eettafel vaak verlengd worden door aan 
beide zijden een bord aan te schuiven 
(ent).

Klaptafel, Staphorst
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KRUIS

De constructie waar het tafelb lad  op rust.

kruus: amt, daf, glb, has, hdb, kam, nij, 
ols, raa, sib, vol, wrd; toafelkruus, tao 
felkruus: sjk, tub; kruis: kui 

frame (freem): nij
oonderstel: amt; understel: rij; onder

stuk: olz 
spinnekop: wan 
kattenstool: ens 
sporten: los
toafelgebeent, taofelgebeent: amt

Doar geet de kat vaak op liggen (ens).

TAFELBLAD

(tafel-/toafel-, taofel-)blad: amt, blz, 
daf, ens, glb, grb, has, omm, sjk, tub, 
vas, vol, vrz, wij, mar 

boavenblad, baovenblad: olz 
toafelblök, taofelblök: stp; blok: mar 
toafeldek, taofeldek: nij

Wie hadden bladen, die'w an de toafel 
konnen doen met 't etten. Det had mien 
va bedach. Ie skeuven de poten van het 
blad in de gate. A'w de toafel kloar mos
sen maken, vreuge wie: "hoevölle bla
den?" Met één blad ko'j met 'n tienen 
etten en met twee bladen met twaalf 
man! Ma dan zaten wie wea dichte op 
meka en worden 't mangs vechen (nij).

Waar werd het tafelblad  m ee geschuurd?

• zaand: amt, daf, ens, rij; zand: bab, 
goo, hei, hel, los, olz, vrz

• schoerzaand: alm, bor; skoerzaand:
glb, gmd

• skarp zaand: nij; scharp zaand: daf
• wit zaand: hdb, nij, wrd; wit zand: 

amt, goo, grb, hei, olz, vas, wij

• wit schoerzaand: ssv; wit 
skoerzaand: glb

• fien zaand: amt, ens, zsl; fien zand: 
kam; fijn zand: vas

• zilverzand: amt, hol, wis; zulverzand: 
has

• plakzaand: mar
• krietwit: amt, hev, rij
• vim: hev, los, nij
• staal: zwo

Ears met skarp zaand en doarnoa met 
wit zaand noaskoeren. NB: Det skarpe 
zaand wer ook wel rood zaand genoemd 
(nij); erst mit fienzaand, dan mit kriet
wit (amt); zand, later vim (los); alle 
skuurmiddelen werden vim genoemd 
(nij).

Soms schuurde men niet, m aar werd er 
geboen d  met:

• boenwas: blz
• sodawater: hdb
• zepe: kam
• greune zeep: bor; groene zeep: ols, 

omm; grune zepe: rij

Hoe vaak werd er geschuurd o f  geboend?

• een keer per week: amt, bab, ens, glb, 
gmd, hdb, hei, wrd

• as 't neudig war: alm
• ca. een keer per 5 joar schoeren en 

lakken: dev
• een keer per week met een borstel met 

groene zeep: omm
• zaterdagsmorgens: los
• iedere zoaterdagmiddag: has
• met scharp zaand en een natte stien 

twee keer in 't joar met de veur- en 
najoarsschoonmaak: daf

• als er geslacht was: wis

Werd niet gedaan (vol).
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A n d er e  t a f e l s

bloementoafel, bloementaofel: sjk, 
wan; blomentoafel, blomentaofel: tub; 
blomentoafelke, blomentaofelke: amt; 
blomentöfelke: ens, wrd; blomentöfel- 
tie: wij; bloementöfeltie: hdb; bloe
mentafeltje: bab; bloemtoafel, bloem- 
taofel: nij; bloemtöfeltie: daf 

keukentafel: bab; kökkentoafel, kök- 
kentaofel: daf, hol, tub, wrd 

kloostertafel: bab; kloostertoafel, 
kloostertaofel: nij 

latafel: ols; latoafel, lataofel: hdb, wan 
naaimachinetafel: nis; neitoafel, 

neitaofel: raa, wrd 
rooktoafel, rooktaofel: daf, hdb, nij, 

wrd
schoeftoafel, schoeftaofel: grb, los;

schuiftafel: kam 
slachttoafel, slachttaofel: amt, vas 
speultoafeltje, speultaofeltje: amt;

spöltoafeltje1, spöltaofeltje: wij 
kaarttoafeltie , kaarttaofeltie: omm;

kaarttoafel, kaarttaofel: tub 
theetoafel, theetaofel: daf, hdb, hks; 

theetöfeltie: wij 
oettrektoafel, oettrektaofel: amt, grb, 

hks, mar, tub; uuttrektoafel, uuttrek- 
taofel: daf, has, hdb, hei, hol, nij, olm, 
omm, raa, sjk, vrz, wij; uittrektafel: 
kam, nis, ols, rij, win 

vierkante tafel: hel; veerkante toafel, 
veerkante taofel: ssv 

wastoafel, wastaofel: daf; wastafel: ols 
hangoor: ent; oortoafel, oortaofel: hdb; 

lamsoortoafel3, lamsoortaofel: amt 
rozienentoafeltien, rozienentaofeltien: 

stp (vierkant)

1 Een inklapbare tafel met in 't midden groen 
laken. Aan de tafel konden vier personen een 
kaartspel spelen.

2 Met dubbel blad dat opengeklapt en 90 graden 
gedraaid wordt.

3 Zijkanten opklapbaar.

TAFELZEIL

toafel-, taofel-/tafelzeil: amt, dhm, glb, 
goo, hdb, hol, kam, nij, ols, raa, rij, sib, 
sjk, stk, vas, win; toafelzail, taofelzail: 
vrz; toafelzeiltien, taofelzeiltien: has, 
stw, vol, wis; toafelzeiltie, taofelzeil- 
tie : nis, wij; zeil: alm, hel, ssv, nij; 
zeiltie: daf, hei, nij, nis, omm; zeilke: 
ent

toafel-, taofel-/tafellaken: blz, bor, daf, 
ens, glb, grb, hdb, hel, kui, los, mar, 
nij, ols, olz, omm, oot, rij, vrh, vrz, 
win, wrd, zwo; toafellaken, taofella- 
ken: gmd, hei, wij; ontbijtleaken, ont- 
bijtlaeken: olm; ontbijtlaken: bat, 
hks, ols, olz; laken: alm

toafel-, taofel-/tafelkleed: goo, grb, 
hev, mar, nis, tub

ontbijtkleed: zsl
zwilk: bab, stw; zwilkie: hdb, wan; 

zwillekie: gie; zwillegien: has; zwil- 
kenkleed: sib

leerdoek: hel

Waarvan was het zeil gem aakt?

• linnen: bat, bor, ens, grb, goo, hdb, 
hei, hel, kui, nij, olm, ols, olz, omm, 
rij, tub, wij, zsl, zwo

• linnen met bovenkant gelakt rubber: 
bab

• linnen dook met eulie: amt
• linnen met zeil deroaver: raa
• ondergrond linnen, van boven geplasti

ficeerd: nij
• linnen, halflinnen, ketoen; op kökken

toafel ook wal 'n zeiltje: wrd
• wasdook (linnen met lak): amt, daf, 

mar, vrz
• vroeger "wasdook", nu zeil: hol

• zeildoek: alm, goo, hel, los, mar, rij, 
ssv, stw, tub, vol, wij, win, wis

• zeil met achterkant geruwd katoen: 
hdb, hei

77



Eenvoudig m eubilair

• van zeil of wasdoek met flanellen 
rugge: has

• plastic: alm, amt, dhm, ent, hev

• katoen: bat, blz, bor, ens, gmd, grb, 
hdb, hei, hel, hks, kui, los, nij, olm, 
olz, omm, vrh, zwo

• katoen met afwasbaar bovenlaagje: 
omm

• geborduurd of bedrukt katoen: ols

• damast: daf, ens, glb, hks, ols, olz, rij
• geweven met een gladde, geen vocht 

opnemende laag: gie
• soort canvas (bovenkaante was eel 

glad): wan
• ziede: oot

Of eten van een kale tafel (gie). 

TAFELKLEED

Sierkleed dat op tafel ligt als er niet gege
ten wordt.

toafel-, taofel-/tafelkleed: algemeen 
toafel-, taofel/tafellaken: hel, kam, whr 
goeie kleed: ent
haandweeftoafelkleed, haandweeftao- 

felkleed: hdb 
pluchen kleed: hdb 
sierkleed: nij 
smyrnakleed: nij 
(toafel, taofel)zeil: ens, hel

Katoen/wol (hdb); damast of linnen 
(kam); wol (hdb); handwerk pluche of 
smyrna (daf); zeildoek (ens); katoen of 
zwilk (whr).

Hetzelfde zeildoek lag er de hele dag op; 
in de voorkamer lag vaak een pluchen 
kleed op de hoge tafel (nis).

KNOPSTOEL

Destijds het m eest gebruikelijke type keu
kenstoel, zo genoem d vanwege de knoppen  
die zich aan de bovenzijde van de rugleu
ning bevonden.

knopstool: amt, dhm, ens, hev, hol, mar, 
olz, rij, stw, vas, wrd; knopstoel: daf, 
dev, grb, hdb, nij, olm, raa, sib, sjk, vol, 
vrh, wan, whr; knoppiesstoel: wan 

keukenstoel: blz, daf, hei, has; kökken- 
stoel: amt, nij, omm, oot; 
kökkenstool: amt, ens, goo, hks, mar, 
rij, tub, vas, wrd 

boerenstoel: grb, hel, kam; boeren- 
knopstoel: nij; boerenstoul: vrz 

deventerstoel: kui, wis; deaventerstool, 
daeventerstool: dev, hol, nij; deaven- 
terstoel, daeventerstoel: daf 

staphorsterstoel: stp 
akkiesstoel : gmd 
kapstoel: dev
toafelstool, taofelstool: olz 
stool: alm, glb, los, nij, oot, ssv; stoel: 

bab, gie, nis

Knopstoel van de Beune (de Beune maak
te die in Hellendoorn) (nij); akkiesstoel 
had geen knoppen (gmd); deaventerstoel: 
biezenmatstoel in rood geverfd (daf).

Uitdrukking:

• Doar bint de stoelen ook aait drachtig: 
Doar is 't noga slordig en lingt de stoe
len aait vol (nij).

ZITTING

De zitting van de knopstoel, over het alge
meen gem aakt van biezen.

zitting: alm, blz, dev, ens, hdb, hks, 
kam, los, oot, raa, sib, stw, wan, wij;
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kaart 11: (knop)stoel. De vorm stool hoort b ij het oosten, m aar de oostelijke variant 

is hier minder ver naar het westen doorgedrongen dan bij andere oostelijke vormen 

het geval is.

zittige: has, rij, sjk, vol; zittinge: omm 
stoolzitting: nij, olz, ssv; stoelzitting: 

kui, whr; stoolzitten: ssv 
rieten zitting: nij
beuzenmatte: amt, wrd; biezenmatte: 

goo, vrh; buzenmatte: nij; biezenzit- 
ting: grb

matte: amt, daf, gmd, grb, hei, hel, mar, 
nij, nis, rij, sib, stp, vrz; m attien: gmd; 
mat: glb

stoelmatte: bab, gie; stoolmatte: dhm, 
hol, ols; stoolmat: tub, vas 

matte mit geatjes, m atte mit gaetjes: 
amt 

dek: omm 
hoolte: amt

De zitting is gem aakt van:

• biezen1: bab, blz, daf, dev, goo, hei, 
hel, kui, nij, ols, olz, omm, raa, rij, sjk, 
ssv, tub, vas, vrh, wij, wis, wrd

• buzen: gie, grb, has, hdb, kam, nij, nis, 
sib, stp, stw, vol

1 Het kan zijn dat de klinker in biezen uu, eu, ui 
o f ee is, ook waar dat niet expliciet is aangege
ven. In de vragenlijst is naar het materiaal van 
de stoelzitting gevraagd, niet naar de exacte uit
spraak van het betreffende woord. Sommigen 
zullen dat materiaal in het Nederlands genoemd 
hebben, ook waar hun dialect een andere klank 
heeft.
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kaart 12: (stoel)poten. De eu-vormen komen voor in het oosten van de provincie.

• beuzen: alm, amt, dhm, ens, glb, hks, 
whr

• buizen: vrz
• bezen: mar

• riet: hdb
• reet: rij, stw

• leer: alm
• kunstleer: nij

• triplex met gaatjes in b.v. stervorm: 
amt, dev

• hout: alm, olz

• stro: gmd, oot, rij
• gespleten rotan: gie
• gespleten bamboe: sjk

Een soort stro, dat glom (gmd).

RUGLEUNING

ruglönning: alm, amt, daf, glb, goo, hol, 
nij, olz; rugleuning: blz, dev, los, raa, 
sib, vas, vrh, wan, wij; ruglöning: hdb; 
rugleunige: rij; ruglönnige: rij, wrd; 
ruggelöning: grb; ruggeleuning: kui; 
ruggeleunige: has, vol; roggeleuning: 
olm, whr; roggeleunige: gie; ruw- 
löning: ens 

rugge: nij, sjk, stp; rogge: stw 
lönning: amt, hel, hks, mar, ssv; leu

ning: hei, nij, nis, oot, tub; leunink: 
kam; lunige: gmd; leunige: kam; lön- 
nige: vrz; liönnige: vrz 

stoellönning: amt, dhm; stoelleuning: 
bab; stoollönning: nij; stoollönnige: 
dhm
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kaart 13: voor(poten). De vorm vuur- is beperkt tot Twente, m aar daar komt ook 

veur- wel voor.

RUGLATJES STOELPOTEN

De horizontale latjes in de rugleuning.

latties: stw, vol; latties: hei; latten: mar 
ruglatten: wrd; ruglatjes: rij; ruglatties: 

grb, nij; ruglatties: kam; ruglatkes:
tub

ruglönninglatties: nij 
lönningspielen: amt; spielen: alm, amt, 

ens, glb, goo, has, hdb, nij, olm, olz, 
ssv, vas; spielen in 't stool: amt 

stoolstokken: hel 
schiegies: stp 
kappen: dev, nij

De böavenste was de kappe (daf).

peut: alm, ens, glb, los, olz, oot, ssv, 
tub, vas; peute: amt, goo, hdb, hel, 
hev, hks, nij, mar, rij, wrd; poten: amt, 
bab, blz, daf, dev, dhm, gie, gmd, grb, 
has, hei, hol, kam, kui, nij, nis, omm, 
raa, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh; wan, 
whr, wij, win, wis; pööte: vrz

In sam enstelling met:

stoel-: bab, blz, gie, gmd, grb, has, kui, 
nij, omm, raa, vol, vrh, win, wis 

stoele-: kam
stool-: amt, dhm, hev, nij, ssv 
stoul-: vrz
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VOORSTE STOELPOTEN

Samenstellingen m et p oo t  (zie hierboven). 

veurste-: bab, gmd
veur-: amt, daf, dev, glb, goo, grb, has, 

hdb, hel, hev, kui, los, nij, nis, olm, olz, 
raa, sjk, ssv, stw, tub, vol, whr, wij 

vuur-: ens, hks, rij, vas, vrh, vrz, wrd

ACHTERSTE STOELPOTEN

Samenstellingen m et p oo t (zie hierboven).

achter-: algemeen 
lönningpoot: nij 
achterstiel: nij

SPORTEN

De dwarslatjes die de poten  van de stoel 
verbinden.

sporten: amt, bab, daf, dev, dhm, glb, 
grb, has, hdb, los, nij, omm, oot, sib, 
stw, vas, vrh, wan, wrd 

stikken: ens, gie, kam, ols, sjk, vol, wan, 
wij, win, wis 

spielen: hol, nij, olm, ols, raa, tub, vrz, 
wrd; spillen: nis, stp 

stempels: daf, dev, goo, hei, hel, hks, 
mar, ols, rij 

stapels: gmd; stapels: whr 
dwarslatjes: rij; dwarslatkes: olz 
speken: kui

Voorkant ne stempel um de veuten op te 
zetten (amt).

STOELLIJST

Een beschermende richel aan de muur, die 
geraakt wordt wanneer men achterover leunt.

richel: amt, gmd, hdb, mar; stootrichel: 
kam, vol, wrd; steunrichel: nij; muur- 
richel: grb; beskarmrichel: has; stoel- 
richel: daf 

latte: gmd; muurlatte: grb; stoollat: alm 
liest: bor, ens; lieste: mar; steulliest: 

ssv; steullieste: amt; stoollieste: hev; 
stoolliesten: glb; stootlieste: amt 

plaanke: gmd; stoolplaank: ens; stool- 
plaanke: hol 

pleent: oot; plintie: hel; stoelplinte: 
nij; stoolplint: wis; stoolpleent: ens, 
hev; stootraandplint: hdb 

stootraand: hks, los, olm; stootrand: vrh 
stoelschrote: hei 
lambrizering: raa, dev, omm

Zat boven de tegels als bescherming van de 
tegelrand (grb); "ie zit met de stool tegen 
de plaanke!" (dev); meest in combinatie 
met lambrizering. Als lambrizering werd 
ook vaak balatum (viltzeil) gebruikt (daf).

LEUNSTOEL

Een (knop-)stoel m et armleuningen.

leunstoel/-stool: bab, bat, dev, hdb, hel, 
kam, kui, nis, omm, oot, raa, sjk, stw, 
vrh; leuningstoel/-stool: blz, dev, tub, 
wan, whr, win; löningstoel: hdb; leu- 
ninkstoel: kam; lönningstoel/-stool: 
daf, ens, grb, hei, ssv; leunigstoel: gie, 
vol; lunigstoel: gmd 

armstool/-stoel: glb, kam, nij, nis, rij, whr; 
aarmstool: los, olz, oot, vas, wrd; arm
stoel: daf; armstool: wij; aimstoul: vrz 

gem akstool/-stoel: amt, ent, glb, goo, 
hel, hev, hks, hol, mar, rij, ssv, wrd; 
gemakkelijken stool: alm 

groten stool/ stoel: dhm, grb, rij 
zorg: ens, kui, olm; zorge: bab, daf, has, 

hdb, mar, nij, sib; zörge: hel, nij, ols, 
sjk, wij 

fauteuil: olz
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Knopstoelen met leuning kwamen niet 
voor, wel de lunigstoel (vaak van riet) 
(gmd); a'j te drok bin, dan gao je  er nie 
inzitten; dan kom ie er nich mee oet 
(amt).

Zörge: hoge rieten stoel met een 
gebloemd vast kussen (daf), vroeger veel 
gebruikt (hdb).

ARMLEUNING

a(a)rm leuning/-lönning/-löning/-leu-
nige1: algemeen; aimlönnige: vrz 

armlegger: kam; aarmlegger: olm; arm- 
ligger: daf

MOEDERS STOEL

Soms was een stoel in huis speciaal voor 
een bepaald  gezinslid (vader, moeder, 
grootvader, grootm oeder, oom ) gereser
veerd. Als daar speciale namen (naast 
stoel, leunstoel, rookstoel e.d .) voor 
waren, konden die de volgende zijn:

moe zien stoel: has; moo eer stool: 
wrd; moeders stoel: olm 

va zien stoel: has, nij, vol; va zien 
stool: ols; va zin stool: rij; vaar zien 
stoel: stp; mien va zien stool: hel, 
wrd; vaar zienen stool: olz; va zienen 
stool: tub; pappe zien stoel: hdb; 
stoel van veader, stoel van vaeder: 
gie; va's stoel: nij; va's stool: raa; 
vaders stoel: goo, kui, olz, wan, win; 
vadersstool: stw; stool veur va: dev; 
vaders bokkie: olm 

böppe zien stoel: stp; opoe eren stool: 
wrd; besse zien stoel: stp; stool van

1 -en-meervoud in: daf, grb, gmd, hev, stw, vrh 
-s-meervoud in: bab, has, wan

oma: olz; opoe's stoel: hol, omm; 
gropmoes stoel: omm, vrh; opoes 
stool: ssv; oma's stool: los 

grova zien stoel: nij, omm; opa zien 
stool: wrd; grotva zienen stool: hks; 
opa zienen stoul: vrz; stoel van 
groffa: hei; stool van opa: mar; grova's 
stoel: vrh; grootvare's stool: vas; opa's 
stoel/stool: hev, goo, hol, los, olz; 
pakes stoel: olm; opa's stoel/-stool: 
kam, ssv 

eumkestool: ens 
Garriet zien stoel: wan 
stoel van "m eneer": hei

Opmerkelijk is dat naar vrouwelijke p erso
nen (moe, böppe (= grootm oeder)) met 
zien kan worden verwezen.

Een stool van opa of grofva, 'n stool van 
opoe of mussenopoe, doar meug gin 
keend op zitten (mar); as iej d'r inzaten, 
en va kwamp de kamer in, dan vleug iej 
der uut (daf); was ait veur de va - as hee 
de was (tub).

Waar staa t zo'n stoel?

• bij de kachel (alm, amt, bab, bat, blz, 
bor, dev, dhm, gie, glb, gmd, grb, hdb, 
hei, hel, hks, hol, mar, nij, nis, ols, 
raa, sib, ssv, stp, tub, vas, vrh, vrz, 
wan, wij, win, wis, wrd)

• voor vader bij de kachel (has)
• vaders stoel meestal bij de kachel (olm)
• voor opa/oma naast de kachel (omm)
• vor de olie leu bie 'n heerd, in de hook 

(amt)
• 't liefst met uitzicht op 't raam (bor, 

nis, nij)
• opa's stool op een "mooie" plaats bie 't 

raam; beschutte plaats (olz)
• tegenwoordig ok met goed uutzicht op 

de T.V. (hdb, hks)
• op de mooiste plek van de kamer (goo)
• bie n' heard ma zo det ze ok noar
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buten konnen kieken. Zie mossen als 
können zien (nij)

• nöös meka an de toafel (mien va zien 
stoel en mien moe zien stoel) (nij)

• in een hook van de kamer (hev)
• aan 't hoofd van de tafel (kam, stw, 

win)

Waar de 'speciale stoel' staat, is soms
afhan kelijk  van wie de vaste bewoner is:

• stoel voor moeder aan het uitende van 
de eettafel, va had vake ok een aparte 
luie stoel bie de kachel en grovva 
natuurlijk de zörge (daf)

• va een lege rookstoel bi-j de radio en 
moe een oldewetse pitrietstoel bi-j 't 
raam (has)

• ne vaste stea bie 't veur; grovastool bie 
'n kachel, gropmostool men 'n kussen 
bie de toafel (ens)

• naast 't fornuis stond 'n rotanstoel van 
oma (los)

De stoel voor m oeder was dus lang niet
zo com fortabel als d ie van vader, als m oe
der überhaupt al haar eigen stoel had:

Mo was altied op de been (amt).

Wat is er bijzonder aan de vaste stoel?

• hij zat gemakkelijker dan de andere 
stoelen (bab, ens, gmd, has, hdb, hel, 
kam, olz, wan)

• hef armlönings (hdb, vrh)
• hoge leuning (bat)
• de stoel was groter en mooier en com

fortabeler (nij)
• rieten stool met hoge ruglönige (voor 

de heer des huizes) - rieten stool met 
lege ruglönige (voor vrouw) (dhm)

• vaak was de stoel (gemaakt van pitriet) 
al erg oud en al jaren door vader of opa 
gebruikt (wij)

• het was de enige rieten stoel in huis (los)

• een groot model rieten stoel (vrz)
• een rieten stoel met een hoge rugleu- 

ninq. Ze nuumt hum ook wel de zorqe 
(sib)

• het was een gemakkelijke stoel, maar 
ook een gewone stoel kon voor één 
persoon zijn (gie)

• vaak hoog model, gemakkelijk voor 
ouderen (omm)

• gemakkelijk; herenstoel (hoog), dames- 
stoel (laag) (rij)

• extra hoog (olz)
• iej kon er lekker in liggen (rij)
• gemakkelijke zit, niet hard, goed om 

een dutje in te doen (alm)
• der zat aait nen lunning an en een 

kussen d'r in (wrd)
• vaak oud (hev)
• vroeger een rieten stoel met hoge ach

terkant en armleggers en met een 
votenbankien (wis)

• groot, hoog met lönnigen (ent, ssv)

KAKSTOEL

Stoel waarin kinderen kunnen zitten; in 
de zitting bevindt zich een  g at waaronder 
een p o  kan staan.

Gesloten ombouw:

kakstoel/-stool/-stoul: algemeen 
dichen kakstoel: nij 
kienderstoel: blz; kinderstoel/-stool:

daf, olm, olz, wis; keenderstoel: mar 
potstoel: whr

In de joaren zestig verdween het pöttie 
met het dekseltie (daf); ook wel: "kind 
zit in de tone" (amt).

Open stoel:

kakstoel/-stool:daf, dev, ens, glb, mar, 
olz, sjk, whr, wij, zwo
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lossen kakstoel: nij; lossen kakstool:
tub

kienderstoel: bab, gmd, kui; keender- 
stool: bor, hks, rij, wrd; kinderstool: 
dhm, goo, ols; kinderstoel: grb, hdb, 
kam, nis, vol 

wichterstoel: vrz 
klein huusie: hdb 
potstoel: has, whr; potstool: los 
stellegie: hei
toafelstoel, taofelstoel: kui

Voor stoelen m et een gesloten ombouw  
overweegt de naam  kakstoel, voor stoelen  
met een open ombouw de naam  kinder
stoel. Maar mogelijk is de vraag niet altijd 
goed begrepen, en speelt bij de beantwoor
ding van de vraag naar de open stoel het 
element 'behoefte doen' niet zo'n grote rol.

KRUKJE

krukke: amt, bat, daf, dhm, ent, gmd, 
hev, hks, kam, nij, raa, rij, sjk, vrz, 
win, wrd; kruk: alm, bor, ens, glb, goo, 
olz, ssv, tub, vas 

kreukske: amt; krukske: oot; krukkie: 
daf, gie, hdb, hei, hel, nij, nis, omm, 
sib, vrh, wan, whr, wij, zwo; krukkien: 
kam, ols, stp, stw, vol, wis, zsl; krukje: 
hdb, hol, kui, mar; krukjen: dev 

krukkestool: hev
keukenkrukkie: bab; keukenkrokke: olm 
dreepoot: glb 
prik: alm
baanke: gmd, hol, omm; baank: los;

boanke, baonke: vrz 
bankske: amt, hev 
biezetstool: amt

OVERIGE STOELEN

Enkele van de hieronder genoem de stoelen  
(rookstoel, zorge, rieten stoel) zijn de spe

ciale, voor een  bepaald  persoon  gereser
veerde, stoelen  waarvan hierboven sprake

pitrietstoel: has
reten /rieten /rietn e stool: amt, bab, hei, 

hol, olz, raa, rij, wrd 
rookstoel/stool: bab, blz, bor, daf, dhm, 

ens, glb, gmd, has, hdb, hei, hel, hks, 
kam, kui, nij, olm, ols, olz, omm, rij, 
vas, wan, wij, wrd; rokersstool: amt; 
rookfauteuil: wrd 

luie stool/stoel: bor, nij, wis 
ligstoel/-stool: dev, dhm, ens, glb, kam, 

los, nij, rij, wrd

Twee kinderen en een kakstoel. Giethoorn
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kaart 14: (kruk)je. Op d it kaartje zijn de verkleinwoorduitgangen van het woord kruk
je te zien. Ondanks het betrekkelijk geringe aantal kruk-vormen in Twente is er toch 

een verspreidingspatroon te herkennen, dat grotendeels overeenstemt met dat van 

(aanrechtgordijn)tje in hoofdstuk 4

schommelstool: amt, olz, oot, vas 
beste stool: olz 
bidstool: ens; birrestool: ent 
bokkie: wan
breistoel: omm; breesteulke: ent 
crapaud: dev, dhm, ens, hei, kam, nis, 

wan, wij, wrd 
clubje: dhm, hdb, wij, wrd 
fauteuil: amt, glb, hdb, nij, wij, ens 
dreaistoel, draeistoel: amt, nij, olz, vas 
demkestoel: win; damessteulke: rij;

damesstool: olz 
halfstuulke: rij
oekstoel: has; hoekstuultie: hei; hoek- 

stoeltie: nis; hoekzit: nij 
hofstool: ens

hogen stool: nij
poef: nij, nis, ols, olz, rij, sib, tub 
zitzak: hev, whr; zittezak: hks

Rookstoel: stoel met verstelbare rugleu
ning met losse zit- en rugkussens (bab); 
rookstoel voor de heer des huizes (dhm); 
een gemakkelijke stoel, waar rookattri- 
buten opgelegd konden worden (goo); 
asbak aan leuning (kui).
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Waar geslapen wordt

Hoofdstuk 6

Staphorster beddenkast
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Waar geslapen wordt

Vroeger bevond zich in de grote woonkeu
ken ook de slaapgelegenheid, in de vorm 
van bedsteden. De keuken was niet alleen 
het terrein waar het leven overdag zich 
afspeelde (voor zover binnenshuis, en het 
niet het boerenwerk betrof), maar ook de 
plaats waar de nacht werd doorgebracht. 
Gaandeweg veranderde dat. Zodra er meer 
kamers kwamen, was de slaapfunctie de 
eerste hoedanigheid die de keuken van 
haar veelzijdige karakter moest afstaan. 
Maar ook toen al waren er mensen die 
nooit in de keuken geslapen hebben, ook 
in de boerderijen. De eerste categorie van 
mensen die in een aparte ruimte sliepen, 
werd gevormd door mensen die zich dat 
konden permitteren. Die sliepen bijvoor
beeld in de opkamer, een verhoogde 
kamer, boven het souterrain. De andere 
categorie die niet in de keuken sliep, 
werd gevormd door mensen die in soci- 
aal-economisch opzicht juist onder de 
vaste huisbewoners stonden: de knechten 
en de meiden, of de dienstboden: die 
sliepen soms bij de beesten!
Juist in zo'n intiem en huiselijk gebeuren 
als het slapen weerspiegelde zich de 
sociale geleding van de samenleving, 
soms zelfs tot in het bed toe. Voor bed- 
verwarming, bijvoorbeeld, gebruikte de 
brede middenklasse een kruik. Er waren 
er ook die dat niet deftig genoeg von
den: de elite gebruikte een beddenpan.
En aan de andere kant waren er mensen 
voor wie een kruik nog een te grote uit
gave vormde: zij moesten het doen met 
een beddensteen.

OPKAMER

Een wat verhoogde kam er h eet m eestal 
opkamer. Deze kam er kwam veel bij boer
derijen voor. Onder de opkam er bevond  
zich de kelder. De opkam er werd door
gaans gebruikt als slaapkam er.

opkamer: alb, amt, bab, bgh, bor, die, ens, 
ent, glb, goo, grb, has, hdb, hel, hev, hks, 
hol, hul, kui, los, mar, nij, nis, ols, oot, 
rij, sib, sjk, ssv, tub, vas, vol, vrz, wan, 
whr, win, wis, wrd; opkeamer, opkaemer: 
gie, olm; opkamer: raa, stp; opkaamke: 
rij; opkamertie: dhm, daf, omm; opka- 
mertie: hei; opkamertien: gmd, wij; 
opkeamerke, opkaemerke: hen 

kelderzolder: stp (in Rouveen) 
stoepe: olm 
alkoof: sjk, win 
melkkamer: ent

SOUTERRAIN

In tegenstelling tot de opkam er kwam het 
souterrain vooral in burgerhuizen voor.

souterrain: alm, dev, los, ols, wij, wrd 
kelder: amt, bgh, blz, bor, daf, die, ent, 

gmd, has, hev, kui, olm, rij, sib, stp, 
vrz, wan; keelder: amt; kealder, kael- 
der: hks, oot; kelle: tub; kele: alm

DEELKAMER

Tot ongeveer de jaren  zestig (in som m ige
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p laatsen : tot de oorlog) kwam het wel voor 
dat op de deel, dus in het bedrijfsgedeelte  
van de boerderij, een kam ertje van het 
w oongedeelte was uitgebouwd.

delkamer: alm; dellekamer: hol, vas; 
veur op de delle: grb 

alkoof: hdb, mar
biekökken: ens, nij; veurkökken: oot;

ofgetimmerde kokken: glb 
bovenukien: kam; ukien: has, kam 
b e u n :kam 
gaank: amt 
geute: sib 
kam ertie: daf 
meidenkamer: hul 
millenhuus: daf

• kwam voor tot aan de oorlog: ent, grb, 
hul, olm, sib

• kwam voor tot aan de jaren zestig: daf, 
has, kam, raa, vas

Komt nu vri-jwel niet meer voor. Tot in 
de zeuventiger joaren (has); er zijn wel 
boerderijen met zo'n vertrek. Ze kwamen 
niet veel voor en zijn nu in gebruik als 
kantoortje o.i.d. (hdb); kwam vooral in 
stadsboerderijen voor, tot de stadsboeren 
naar buiten de stad verhuisden (jaren 
zestig) (kam); gebruikt als slaapkamer, 
kwam voor tot de oorlog. Wönig meer 
broekt (tub); slaopkamer an de del met 
raom na buten (amt).

KNECHTENKAMER

Het slaapvertrek voor het personeel kan op 
de boerderij de volgende namen hebben.

knechtenkamer: alb, bat, bgh, ens, grb, 
has, hdb, hks, hol, hul, kam, los, mar, 
olm, tub, vas, wan, wij, wrd 

meidenkamer: alb, alm ens, hul, olm 
kommiezenkamer: vas

saai: alb, ssv
wippe: ols, raa, win, wis

Bevond zich vaak afgetimmerd van de 
hilde (zie p. 91) (alb); na de verbouwing 
in '30 sliepen de zoons bij de knechten 
op de kamer, soms in hetzelfde bed. De 
kamer van de meid was beneden, de meis
jes (dochters van de boer) sliepen bij de 
meid op de kamer, soms in hetzelfde bed 
(grb); bevindt zich in boerenhuizen in de 
hilde op de delle, in burgerhuizen op zol
der/vliering (die); slaapkamers met spe
ciale namen waren aanwezig zowel in 
boerderijen als in burgerhuizen. Bevonden 
zich op de boerderij in het achterhuis en 
in het burgerhuis op zolder (goo); in bur
gerhuizen bevinden deze zich op een zol
derkamer, in boerenhuizen bevinden deze 
zich op de delle of in de opkamer (hol); 
rond Genemuiden hadden boerderijen wel 
een kamer voor de meid. In Genemuiden 
ging het personeel naar huis (gmd); de 
meidenkamer bevond zich soms in een 
ruimte boven de göte, soms was er ook 
een klein kamertje op de benedenverdie
ping ingericht. De knechtenkamer was op 
de deel in een afgetimmerde ruimte van 
de hilde. Dit deel werd de wippe genoemd 
(wij); in boerenhoes: vuuran op de delle 
of in de hilde, in börgerhoes: in 't 
boawenhoes (wrd); de boer en zijn gezin 
sliepen in verschillende slaapkamers 
(opkamer, kamer op de delle of nöös de 
kokken). In burgerhuizen sliepen de 
ouders veelal beneden (naast de keuken) 
en de kinderen boven (nij); kinderen of 
personeel sliepen in de bedstee, op zolder 
of in een afgeschermd stukje op de deel 
(nis); boven de paardenstal (ssv); bevond 
zich op de heuj- of stalzolder, in de nok 
op de vliering (olm); bevindt zich op de 
dele of in de hiel (los); kwam af en toe 
voor, bevond zich op de delle, de meid 
sliep in het vuurhoes (mar); bevond zich 
op de bovenverdepige (rij).
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DIENSTBODENKAMER

In het burgerhuis spreekt men van een  
dienstbodenkamer.

dienstbodenkamer: alm, daf

In burgerhuizen had niemand een meid 
voor dag en nacht (gmd); in burgerhui
zen deed een kleine slaapkamer als 
dienstbodenkamer dienst (wij); kwam 
voor in havezaten (vol).

ZOLDER

vliering: amt, bat, bgh, blz, bor, daf, dev, 
dhm, goo, hdb, hei, hel, hev, hul, kam, 
kui, mar, nij, nis, olm, ols, omm, rij, vas, 
vol, wan, whr

zolder: alm, bab, bat, blz, daf, gie, gmd, 
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hev, hks, 
hul, kam, los, nij, nis, olm, ols, olz, 
omm, oot, raa, sib, sjk, ssv, stp, stw, vol, 
vrz, wan, whr, wij; zoolder: bor, ent, glb, 
hol; zoalder, zaolder: ens; zole: alm; 
zolle: vas 

veurzolder: win 
hekselzolder: die 
boaven, baoven: oot 
boavenhoes, baovenhoes: amt; boffen- 

hoes: tub 
haanhöltere: ent 
kaante: bgh 
kappe: grb, win

Vliering is boaven de zolder (bat); op de 
zolder werd wel geslapen, vliering alleen 
berging (dev); in olde huuzen vrogger ok 
nog vake een veurzöldertie. Eerst tien of 
elf treden dan 't veurzöldertie, dan drie 
treegies, dan de zolder. Een zolder is bij 
een huis met twee verdiepingen, vliering 
bij drie verdiepingen. As de zolder 
beschotten was ha'j doar boaven nog de 
vliering, meestal alleent te bereiken met

een laddertie (daf); vliering bij burgers, 
zolder bij boeren (nis); de vliering 
bevindt zich boven de zolder (olm); zol
der: grote ruimte (=/= vliering) (ols).

HILDE

Voor de zolder boven de stal bestaat vaak  
een naam die afwijkt van de hierboven  
genoem de zolder-woorden. Soms komt daar
in de functie van hooi-opslag tot uitdruk
king. Maar vaak was de hilde ook  de plaats  
waar het personeel van de boerderij sliep.

hiele: amt, goo, hul, die, dka, ent, hel, 
hev, hol, mar, nij, sib; hiel: alb, alm, bor, 
ens, los, ssv, tub, vas; hilde: bat, bgh, 
daf, grb, hei, nis, olm, ols, omm, sib, wij, 
win; hilder: sjk; hilte: sib, whr; hille: 
rij; ilde: stw, wan; hele: vrz 

balken: alb, amt, bat, ent, grb, hei, hev, 
hul, mar, ols, oot, raa, ssv, tub, vas, vrz, 
wij, win, wis; hanebalken: bgh 

bön: alm, bgh, ens, hen, olz; bönne: ent, 
hdb, hul, nij, rij; bödden: goo 

heuizolder/-zoolder: alb, alm, bgh, bor, 
ent, hel, hul, kam, nij, olm, rij, sib; eui- 
zolder: gmd; hooizolder: blz, kui, sjk 

koezolder: gie, sjk; boven de koenen: 
vol

liespel: mar
skuurzolder: gmd; skurenzolder: has;

schurenzolder: ols 
zolder: dhm, hdb, hev, oot, whr; zoolder: 

ent
slieten: bab, kam, nij, stp; slieden: win

Ne bönne was eaglijk 'n klean zölderken 
op 'n biebouw (ent); bönne is het voor
stuk van de hiele (hul); in boerenhuizen 
bevonden zich hier slaapkamers. De wippe 
is een deel van de hilde (hei); zolder zit 
boven de delle, vliering zit boven de slaap
kamers (hel); boven de deel was geen zol
der, daar lagen alleen sleten en balken los
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naast elkaar. Er was een opening waardoor 
stro naar beneden gegooid kon worden. Je  
moest altijd uitkijken om niet "van de bal
ken te donderen". Aan weerskanten van de 
deel bevond zich boven de stallen een zol
der, de hilde (wij).

BEDSTEDE

beddestee: bab, dev, gie, gmd, grb, has, 
hdb, kam, kui, olm, sib, sjk, stp, stw, 
vol, wan, win, zsl, zwo; beddestea, 
beddestae: amt, daf, hei, nis, wij, wis; 
beddestie: bbr; bedstee: blz, dit; bed- 
stea, bedstae: hev, hks 

berrestee: dhm, goo, hol, mar, omm, rij, 
sib, whr; berrestea, berrestae: amt, 
ens, ent, hel, hev, hul, nij, ols, wij, 
wrd; berrestie: bbr, ens, oot, zen; ber- 
stee: alm,oot, tub; berstie: alb, ssv, 
vas; berrestia: vrz

BEDDENKAST

Een bedstede m et deurtjes ervoor.

beddekaste: daf, hdb, hei, kam, kui, 
win; beddekaaste: olm; berrekaste:
hul, nij, ols, raa

Soms zat boaven de beddedeuren nog een 
bördenrichteltie (daf).

BEDSTEEGORDIJN

bedstee/berrestee etc.-gordien: alge
meen

N.B. gor- in de eerste, onbeklem toonde 
lettergreep wordt doorgaans uitgesproken  
als ge(r)-.

Gebruikelijker dan het afsluiten van de

bedstede m et deurtjes waren de gordijnen. 
De gordijnen waren m eestal van katoen  
gem aakt, m aar het dessin kon nogal 
variëren zoals uit het onderstaande over
zicht blijkt.

Van welk m ateriaal waren de gordijnen  
gem aakt?

• katoen: ens, bab, daf, dhm, gmd, goo, 
grb, hei, has, hdb, hel, hol, nis, olm, 
raa, stp

• linnen: amt, hol, kam, mar, nij
• wolachtig: rij, wrd

Welke kleur hadden ze?

• groen: amt, dhm, ens, hol, ols, rij, wrd
• wit: daf, grb, hei, hel
• wit met donkergroen: goo
• rood: daf, dhm, has, omm, ssv
• blauw: grb, has, ssv, stp
• rood-wit: hdb
• oud-rose: grb
• bont: hel, raa

In tijd van rouw donker (grb).

Welk dessin?

• donkere ondergrond met bloemetjes: 
bab

• gebloemd: daf, dhm, gmd, grb, hdb, 
hei, mar, nis

• geruit: daf, has, olm, ssv
• gestreept: nis
• effen: mar

BEDDENPLANK

Vaak is beddenplank de aanduiding voor 
de horizontale p lan k in de bedstede waar 
bijv. de p o t  op staat. Maar het kan ook  
een (wegneem bare) p lan k aan de voor
kant van de bedstede zijn, die voorkomt
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dat de slaper eruit valt. Tenslotte bestaat  
beddenplank(en) ook  nog in de beteken is  
van 'planken waar de m atras op rust'.

berre-/beddeplank: amt, hev, rij, vol; 
berre/bedde etc.-planke: daf, dev, 
goo, has, kam, kui, ols, sib, win, wis, 
zwo; berre/bedde etc.-plaank: alm, 
amt, ens, hev, ssv; berre/bedde etc.- 
plaanke: bab, bbr, gie, gmd, grb, hdb, 
hel, hks, hol, mar, nij, nis, sib, sjk, stp, 
wan, whr, wrd

• In de volgende plaatsen is de bedden
plank (in al zijn variaties) de plank die 
voorkomt dat je  uit de bedstede rolt 
bedoeld, dus voor de bedstede: alm, amt, 
bab, bbr, daf, dev, ens, gie, gmd, goo, 
grb, has, hdb, hel, hev, hks, hol, kam, 
kui, mar, nij, nis, ols, rij, sib, sjk, ssv, 
stp, vol, wan, whr, win, wis, wrd, zwo

• Beddenplank in de betekenis 'horizon
tale plank in de bedstede' komt voor 
in: amt, bab, blz, daf, dhm, gie, gmd, 
grb, has, hdb, hei, hel, hev, hol, hul, 
kam, kui, nij, nis, olm, omm, raa, rij, 
sib, sjk, stw, vol, vrz, wan, wij, win, 
wis, wrd, zwo

• Beddenplanken  als dragend gedeelte, 
dus onder het bed, komen voor in: amt, 
bab, dev, dit, hel, hev, raa, stw, tub, 
vas, wrd, zsl

In veel plaatsen  kan beddenplank dus 
meer beteken issen , som s zelfs alledrie de 
betekenissen hebben. Als aanduiding van 
een specifieke p lan k komen de volgende 
woorden nog voor.

• Voor de voorplank, die voorkomt dat je  
eruit rolt:

berreskot: nij; berreschot: omm; bedde- 
schot: olm 

veurskot: nij 
ziedplanke: has

• Voor de horizontale plank in de bedste
de bestaan naast beddenplank de vol
gende woorden:

pispotplaanke: amt, hdb, hev, sib;
pispotplaank: ssv; pottenplaanke: amt 

veutenplaank: ens; voetendeplank: 
kam; voetplaanke: hul

De horizontale beddenplank was door
gaans de p laats waar de' pispot' werd 
neergezet. Maar ook  kon het wel de slaap
p laats van een pasgeboren  kind zijn, dat 
bij de ouders in de bedstede sliep. Op de 
volgende plaatsen  in de bedstede kon de 
baby slapen:

De baby sliep wel in bedstee, aan moe
derskant (grb); de baby sliep op de plank 
waar normaal de pispot stond (goo), in 
een kribbegien dat an voetenende was 
etimmerd (has); in een kribbe op de bed- 
deplaanke (hdb); de baby sliep tussen de 
ouders in, of in een kribbegie (gie); dan 
kwam er een kribbe op de plaats van de 
plank en de plank kwam aan het hoof
deind (gmd); tuske de oaldeleu in (ens); 
hangend in 't kribbegie an het voetenen
de (daf); op de kienderplaanke in de ber- 
restee een kribke/weegje (hev); een pas
geboren baby sliep in een kribbe op de 
beddenplank aan het voeteneinde (bab); 
baby sliep bij moeder in de armen, later 
in de kribbe (sjk); van de beddestee weet 
ik niks, maar ik bin d'r wel in geboren, 
tot mien vierde joar heb ik dr in eslopen 
(zsl).

Ook andere kostbaarheden  werden op de 
beddenplank gestald:

Ze bewaren der ok spul op woar ze zunig 
op waren (nij).

Vrijwel in heel de provincie bevindt de 
p lan k in de bedstede zich aan het voeten
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Beddenplank - foto  G.J. Veerman, Wijhe

einde. In de volgende p laatsen  is de p lank  
echter aan het hoofdeinde te vinden: ssv, 
wij, wis, zwo. En in de volgende p laatsen  
kom t beide, hoofd- en voeteneinde, voor: 
grb, wrd.

Voor de planken  onder het bed  komen  
naast beddenplank ook  de volgende woor
den voor:

plaanken: bbr, hol, mar, nij, nis, sib; 
planken: alm, blz, goo, kui, omm, stp, 
win, zwo; ploanken, plaonken: vrz 

vaste plaanken: amt 
onderloage, onderlaoge: hdb, hei, sjk; 

onderloagen, onderlaogen: ens, gie, 
gmd, sib, vol; eunderloage, eunderlao- 
ge: vrz;

planken onderloagen, planken onder
laogen: whr 

beddeloage, beddelaoge: wis 
beddeboadem, beddebaodem: has; hol

tenbodem: olm; bodem: stp 
latten: hks, mar; lattenbodem: ols; lat- 

tenrooster: grb 
vlonder: daf

OPSTAPJE

Soms zat er voor de beddenplank die voor
kwam d a t j e  uit bed  viel nog een  kleine 
rand.

opstappie: daf; opstapplaankie: nij;
opstaprantie: wij; opstap: hul 

bedderand: has 
drumpelke: rij 
richeltien: grb 
sierranneke: mar 
vlooienplaankie: hdb 
vootplankie: raa

ONDERBOUW

onderbouw: hul; onderstel: olm 
peerden: daf; peerties: raa, whr; poer- 

tjes: hdb 
sleten: ens, ent 
pösselbuske: ens 
messelwaik: vrz 
beun: wan 
berreskragen: nij 
gewulfte: sjk
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Hoe zag zo'n onderbouw eruit?

Meestah zes stukken stoande boomstam
men, die wie de peerden nuumt (daf); 
vaak besteet 'n oonderbouw oet veer 
vealdkeien of veer pöstkes, zaand, goagel 
en aandere twiegen stro (ens); ik heb 
een keer geholpen bij de afbraak van een 
oud huis. De bodem van de bedstee was 
geel zand met daarop polsdikke berken
houten sleten (ent); "poertjes" (stenen 
muurtjes) in de vier hoeken. Hierop twee 
balken in de lengte en hier dwarsover 
planken (hdb); gemaakt van planken met 
ruimte er onder; daarop stro. Er zaten 
wel eens muizen in het stro en die hiel
den ons uit de slaap. Na een enorme 
vuistklap kozen ze het hazenpad, de vol
gende dag moesten we op muizenjacht! 
Soms ook houtworm (grb); ieken uut 'n 
bos of beuken zo dikke as 'n steigerpoal; 
op de berreskragen leanen plaanken; die 
waren vake emaakt van oale febriekskis- 
sen; ok weh van pöle uut 't bos (nij); 
paolties en balken die neumt ze hier 
peerties, doarover planken (raa); als je  in 
bed lag begonnen de muizen te knagen 
aan het stro en je  werd er wakker van, 
een klap tegen het schot en weg waren 
ze (wan); regelwerk aan de muur waar de 
planken op rusten; onderbouw bestaat 
uit peertie en onderloagen; daarin zit 
geen ongedierte (whr).

AARDAPPELKELDERTJE

Onder de bedstede bevond zich een ruim
te, die bijv. voor aardappelopslag gebruikt 
werd.

eerpelvak: bab; eerpelkelder: dev; 
eerappelhok: daf; eerappelkelder: 
hdb, vrz; earappelkeldertie, aerappel- 
keldertie: nij; eappelkelder, aeppel- 
kelder; hul, stp; jappelgat; hdb;

jappelkeldertie: hdb, nij; tuffelruum-
te: ssv

turfkelder: dev; kelder: kui; keldergat:
rij

onder 't berre/bedde: raa, stw, whr; 
onder de beddestee/berrestee:blz, 
dhm, grb; onderbedde: sjk 

berresteekaste: hol 
bargruumte: amt, vol 
gal: goo

KATTENGAT

Zoals hierboven aangegeven, zat er nogal 
eens ongedierte in de ruimte onder de 
bedstede. Ter bestrijding daarvan werd de 
kat ingeschakeld; via een speciaal luikje

Beddenkast met (aardappel?)keldertje. Giethoorn
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kaart 15: (bedde)kwast. In  het zuiden is de - t  verdwenen, het oosten en het westen 
hebben de - t  bewaard; in het westen is ook de -e gehandhaafd.

kon deze onder de bedstede komen. Het 
gat bevond zich aan de kant van de deel.

kattengat: alm, hul, nij, raa, rij, sib, ssv, 
tub, vas, wrd 

muzengat: amt: hev

BEDDENKOORD

Het touw in de bedstede waaraan men 
zich kon optrekken.

bedde-/berrekoord: amt, blz, dev, goo, 
hei, hel, hev, hol, hul, kam, mar, nij, 
olm, raa, rij,stw, vrz, wij, win, wis, zwo; 
bedde-/berrekoorde: hdb, kui, whr 

bedde-/berrelichter: amt, bab, daf, grb; 
lichter: dhm, hdb, vol

beddetouw: daf; bertouw: ssv, tub 
papegaai: omm, hks, hul 
optrekker: ens; trek-op: ens 
beddedroef: vrz

BEDDENKWAST

Aan het uiteinde van het beddenkoord.

bedde-/berrekwas: amt, bbr, dhm, ent, 
hel, hev, hks, hol, mar, nij, ols, omm, 
raa, rij, wij, wis, wrd; bedde-/berre- 
kwast: blz, ens, grb, hei, hul, ssv, tub, 
vas, vrz; bedde-/berrekwaste: bab, daf, 
dev, gmd, goo, has, kam, kui, nis, olm, 
rij, stw, vol, whr, win, zwo; kwaaste: 
gie

perebeugel: hul
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Beddenkwast met handvat - foto G.J. 
Veerman, Wijhe

HANDVAT

Soms werd het uiteinde van het bedden
koord niet gevormd door een  kwast, m aar 
door een (houten) handgreep.

handvat: hdb, raa; haandvat: mar, nij 
heultje: mar; oltien: stw; höltien: vrz 
berreklos: wrd 
beugel: nij 
krukke: raa

HOOFDEINDE

Het deel van de bedstede waar h et hoofd  
ligt.

kop-ende: daf, dev, hdb, sib, stp, vol, 
win, wis; kop-eande, kop-aende: hei, 
raa; kop-eane, kop-aene: nij; kop-ean, 
kop-aen: tub; kop-eand, kop-aend:
ens, oot, ssv; kop-einde: hdb, sib, whr;

kop-enne: hul; koppenende: amt 
bovenende: hei; boavenende, baoven- 

ende: wis
heufdende: daf, dev, grb, hol, olm, ols, 

wan, wij; heufdeande, heufdaende: 
dhm, hev, hks, nis, omm, raa, vrz; 
heufdeinde: alm, grb, hdb; heuwd- 
eane, heuwdaene: rij, wrd; huwdean- 
de, huwdaende: ent, rij; heufeande, 
heufaende: goo; heufende: bab; heuf- 
eine: hel, mar; heumenende: amt, hev; 
eufdende: gie, has, kam, stw, vol, zsl, 
zwo; eufdeinde: gmd, sjk; hoofdende: 
kui; oofdeinde: blz 

heufstie: bbr

VOETENEIND

voeteinde: alm; voeteane, voetaene: 
nij; voetenende: bab, daf, gie, has, hdb, 
kam, kui, olm, sib, stp, stw, vol, wan, 
win, zsl, zwo; voetenenne: hul; voeten- 
eande, voetenaende: grb, hei, nis, 
omm, raa; voeteneinde: blz, gmd, grb, 
hdb, sib, sjk, whr; voeteneine: hel; 
veutenende: amt; veutenean, veuten- 
aen: bor; veuteneane, veutenaene: 
ent, goo, hev, hks, rij, tub, vas, wrd; 
veuteneand, veutenaend: ens, oot, ssv; 
veuteneande, veutenaende: bbr; veu
tenende: hev, hol; veuteneine: mar; 
voteneane, votenaene: dhm, rij; voten- 
eande, votenaende: ols; votenende: 
dev, wij, wis; vöuteneande, vöutenaen- 
de: vrz; vuteneane, vutenaene: rij

bienenende: vol

PISPOT

Ook vaak in de bedstede aanwezig.

(pis)pot: algemeen 
po: bbr, wis
nachspiegel: hul, raa; nachtspiegel: olm
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Als minder netjes werden beschouwd:

zeikpot: hul, olm, sjk, stw, wan, wij 
miegpot: hul, nij, rij, sjk, ssv, vas 
pispot vuur de lange nach: amt, bbr

In de volgende p laatsen  gold  pispot (i.p.v. 
alleen  pot,) ook  als on beschaafd : blz, dit, 
kui, wis, zwo.

STROZAK

In een bedstede sliep men doorgaans op 
een strozak, dat wil zeggen een (van ju te  
gem aakte) zak, gevuld m et stro. De stro
zak verving h et losse stro, dat heel vroe
ger gebru ikt werd. Ook kwam het wel voor 
dat er los stro als onderste laag werd 
gebruikt, en dat daaroverheen een  m atras 
kwam: een  m et veren gevulde zak.

strozak: dev, ent, has, hei, hel, hks, hul, 
nij, omm, sib, sjk, tub, vas, vrz, wan, whr, 
wrd, zsl; stromatras: alm, daf, kui, stw, 
vrz; stromatrasse: hdb, win; stro: raa, stp 

matras: amt, blz, dev, hev, olm, zwo;
matrasse: kam, ols, rij, wij, wis 

beddezak: gie; berrezak: wrd 
schudbedde: bab 
bultzak: whr
vearenberre, vaerenberre: mar; veren- 

berre: omm; verenbed: nis; verenbea- 
de, verenbaede: gmd

Op de vloere lagen eerst posselbuske 
(gagel), daarop stro of 'n strozak/berre- 
zak (wrd); Aanvankelijk lag men op los 
stro, met daarover een geblokt tiek, 
daarna op een matras, gevuld met stro 
(wij); in Genemuiden lag het verenbeade 
op de strozak (gmd); op de planken lag 
stro, daarover een laken of veren bed 
(matras) (nis).

De m eest gebruikelijke vulling van de stro

zak werd gevormd door stro, m aar ook  
andere materialen waren wel mogelijk. De 
vulling werd van tijd tot tijd vervangen (en 
soms nooit), en de frequentie waarmee die 
vervanging plaatsvond, kon wisselen.

Vulling:

• stro: alm, dev, ent, gie, goo, has, hdb, 
hks, kam, mar, rij, vas, wis, wrd

• haverstro: hks, wis
• haverdoppen: hdb
• roggestro: hei, wis
• veren: dev, gie, gmd, grb, hks, mar, wij
• dons: gie, wij
• kapok: blz, dev, kam, wij, wis
• stoezebolten: gie
• gras: dev, ent

Stro werd met bezemsteel op lengte ge
maakt, daarna stro afhakken met 'n zich, 
met de grepe kwekkel eruit halen (rij).

Vervangen (van het stro, veren werden 
nooit o f  bijna nooit vervangen):

• een keer per jaar: alm, gie, goo, grb, 
has, hks, hul, kam, mar, wij, wis

• twee keer per jaar: goo, hei, vas, wrd

Na het dorsen (alm, wij); met de grote 
schoonmaak (has, hul); met Sint Joapken 
(hks); veur- en noajoar (hei, rij); neet al 
te vake en gennen vassen doatum (ent); 
vervangen indien nodig (dev); in het 
voorjaar en bij een sterfgeval (hdb); in 
voor- en najaar (tegen Pasen) (vas); werd 
jaarlijks vervangen of als het begon te 
stinken (wis); tijdens de voorjaarsschoon
maak, als de koeien in de wei waren 
(nis); veren werden om de vijf a tien jaar 
bijgevuld. De strozak doorgaans ook, als 
het tenminste een eigengemaakte was. 
Gekochte strozakken waren doorgestikt 
en kon men niet bijvullen. Een strozak is 
te vergelijken met de huidige matrasbe
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schermers (gmd); werd vervangen na het 
dorsen - als het stro was als het veren 
waren dan ook wel met de voorjaars
schoonmaak (wij).

PELUW

Een peluw is een lang, dun kussen, voor 
twee personen. Vaak werd het gebruikt in 
combinatie met twee kussens; het peluw  
lag dan onder het laken. Soms bevond zich 
(ook) aan het voeteneinde een peluw; op 
de voeten gelegd zorgde de peluw ervoor 
dat die voeten warm bleven. De vulling 
bestond uit veren, m aar kon ook van dons, 
haverdoppen, kapok o f  zeegras zijn.

peulege: sjk, vol; peuleve: gmd, vol; 
peul: bab, gie, kui, nis, stw, wan, whr, 
zsl; peule: stp; beddepeul: blz; pöl: 
alm, amt, dhm, ent, grb, hdb, hks, hul, 
nij, rij, ssv, wrd; pölle: daf, hev, mar; 
piöl: vrz; pölf: hei; peluw: dev, goo, 
grb, has, hel, hol, kam, olm, ols, omm, 
raa, rij, sib, wij, zwo; pello: win 

kussen: bab, daf, ens, ent, has, hdb, hel, 
hol, hul, kam, kui, mar, nij, nis, omm, 
rij, sib, stp, vas, vrz, wan, wrd, zwo; 
beddekussen: gie, stw; heufdkussen: 
wis; kopkussen: grb, raa, wis

TIJK

Binnenste om trek van kussen (som s ook  
van bed, zie hieronder).

tiek: algemeen; teek: olm 
kussentog: amt, rij

SLOOP

Buitenste om trek van kussen (som s ook  
van bed, zie hieronder).

sloop: algemeen; kussensloop: grb, hdb, 
wan
kussentog: dhm; togt: daf; tog: hul 
kussentuug: ens

VERENBED

In de bedstede h eeft datgene waaronder 
men lag de volgende nam en:

verenberre: alm, dhm, ent, goo, hel, 
hks, nij, omm, rij, wrd; verenbedde: 
hdb, hei, sib, wij; verenbed: hol, nis; 
verenber: dit, ens, tub ; viarenberre:
vrz

berre: amt, hul, mar, raa, vrz; bedde: 
hdb, hev

boavenberre, baovenberre: nij; boaven- 
ber, baovenber: ssv 

dekbedde: daf, gie 
deken: blz, dev, gie, has, kam, kui, 

omm, sjk, vol, wan, win, wis, zwo; dek
ken: daf; deaken, daeken: stp 

gestikte deken: nis, stw; stikdekken: 
daf

In de winter 'n gestikte deken van 
kapok, anders wollen dekens. Er zitten 
geen omhulsels om (blz).

BEDDENTOG

Het binnenste om hulsel van het verenbed.

beddetog: amt, hdb; beddetogt: nis; 
berretog: amt, dhm, ens, ent, grb, hev, 
hks, hul, mar, nij, rij, wrd, vrz; bertogt: 
ssv; bertog: alm, vas; tog: hul 

berretiek: amt, ent, goo, hel, hol, ols, 
omm, wrd; beddetiek: amt, gmd, has, 
sjk, stp, wan, wij; tiek: wij 

beddetuug: hdb 
satinet: stw
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Waar geslapen  wordt

I  boven- (26) 

Aboaven - 
baoven-

O boawen- .... 
baowen- ' '

O  bowen- (1) 

^fbuaven- (1)

kaart 16: boven (laken). De vorm boaven 
vincie, boven bij de noordwestelijke.

Smal blauw-wit estreepte, fien eweaven 
stof (ketoen) (wrd); satijn bovenkant en 
flanelkatoen aan de onderkant en daar
tussen fabrieksmatig verwerkte lompen 
die dan een grijzig-blauwe vulling ople
vert. Deze werden gekocht en niet zelf 
gemaakt (nis).

OVERTREK

Het buitenste om hulsel van het verenbed.

beddezak: has, kam, kui, sjk 
beddehoes: nis, wan 
bedde-oavertrek, bedde-aovertrek: raa 
beddesloop: bab, gmd; berresloop: hul 
sloop: gie, hei, whr

hoort bij de zuidoostelijke helft van de pro-

oavertiek, aovertiek: goo 
oavertrek, aovertrek: daf, tub; oawer- 

trek, aowertrek: dit; overtrek: hdb 
umtrek: hdb

LAKEN

laken: algemeen; leaken, laeken: gie, 
olm, stw; laken: daf, gmd, hei, ols, raa, 
stp, wij; loaken, laoken: blz

Extra mooie lakens at der nen kleanen 
was ekomen (hks); bij bezoek, ziekte en 
kraam (bab); bij huwelijk (alm); 's zom- 
mers katoen, 's winters flanel (daf).
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kaart 17: kruik. De kan-i/ormen komen in het oosten voor, maar daarnaast vinden we 
in het oosten ook wel kruuk, met wegval van de -e .

A  kruke (42)

O  kanne (6)
+  kan (5)

^  kruuk (5)

■fckanneken (1) 

□  kaonne 

koanne 
► kroeke (1)

ONDERLAKEN

onderloaken, onderlaoken/-leaken, -lae- 
ken/-laken/-laken: algemeen; oanderla- 
ken, aonderlaken: amt, hev; oonderla- 
ken: alb, ens, hev, hks, mar, ssv, wrd; 
öönderlaken: vrz; oenderlaken: bor

BOVENLAKEN

bovenloaken, bovenlaoken/-leaken, 
-laeken/-laken/-laken: alm, bab, blz, 
dev, gie, gmd, grb, has, hdb, hei, kam, 
kui, nis, olm, raa, sib, sjk, stp, stw, vas, 
vol, wan, whr, wis, zsl, zwo; bowenla- 
ken: rij; boavenlaken, baovenlaken/ 
-laken/-leaken, -laeken: alb, amt, bat,

bor, daf, dhm, ens, ent, goo, hel, hev, 
hol, hul, mar, nij, ols, omm, ssv, tub, 
wij, win, wrd, zen; boawenlaken, bao- 
wenlaken: bbr; buavenlaken: vrz

KRUIK

kruke: amt, bab, bat, bbr, daf, dev, dhm, 
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, 
hel, hev, hol, hul, kam, kui, mar, nij, 
nis, olm, ols, omm, oot, sib, sjk, stp, 
stw, vol, vrz, whr, wij, win, wis, wrd, 
zen, zsl, zwo; kruuk: alb, blz, bor, dit, 
ens; kroeke: amt 

kanne: bbr, hdb, hev, hks, mar, rij; kan: 
alb, alm, ssv, tub, vas; koane, kaone: 
vrz; kanneken: vas
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Warmwaterkruiken van tin

Vaak worden de bovenstaande woorden 
geplaatst in een sam enstelling m et bed, 
ber etc. Dat is hierboven verder niet aan 
gegeven.

Materiaal: eerst siegburgaardewerk, later 
tin. Nu gegalvaniseerd plaatijzer (wis).

KRUIKENZAK

krukenzak: amt, bab, blz, bor, daf, dev, 
dhm, dit, ens, ent, gie, gmd, goo, grb, 
has, hdb, hei, hel, hol, hul, kam, kui, 
mar, nij, nis, olm, ols, omm, oot, raa, 
sib, sjk, stp, stw, tub, vol, wis, whr, wij, 
win, wrd, zwo; krukkenzak: vrz; 
kruukzak: alb, rij 

kanzak: hev; kannenzak: rij, ssv, tub 
kannenbuul: alm, amt, grb, hks, vas;

buul: hev; bule: nis; buulken: vas 
kannensök: ssv; kannensökke: amt; 

krukensokke: dev; sokke: bbr; sökke: 
hul; sök: amt, oot; oale sökke, aole 
sökke: amt, mar, omm 

kouse: zsl; olde kouse: sib

Vaak werd een oude wollen sok gebruikt 
(gmd).

BEDDENSTEEN

In p laats van een kruik kon ook  een  ver
warmde steen  gebru ikt worden.

beddestien: daf, grb, has, sjk, vol, whr; 
beddesteen: raa; berrestien: sib, whr; 
berresteen: ens, mar, rij; bersteen: ssv,

Beddensteen van aardewerk; de twee 
gaten zijn bedoeld voor de tang, waarmee 
de beddensteen beetgepakt kan worden
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tub; stien: gmd, hdb, zwo; steen: blz 
krukensteen: dit 
zoerkoolsteen: kam 
kei: amt, hev; veldkeier: rij; berrekei: 

nij
voetenwarmer: hul 
chauffeuse: ols

De beddensteen was vaak een 'armeluis- 
kruik': kwam voor in gezinnen waar niet 
veel geld binnen kwam (kam); deze 
methode werd sporadisch gebruikt door 
gewone mensen, maar vooral voor kinde
ren en oudere mensen. Soms werd ook de 
kop van de kachel in bed gelegd (grb); 
werd gebruikt door gezinnen met veel 
kinderen (blz); de arbeiders verwarmden 
op deze manier hun bed (whr); de armere 
lu, mar ok de wichter, de knecht en de 
meid kregen vake een steen met (daf).

BEDDENPAN

bedde-/berre-/berpan: alb, alm, blz, 
bor, dev, dit, ens, oot, ssv, stw, tub, 
vas, zsl; bedde-/berre-/berpanne: amt, 
bab, daf, dhm, ent, gie, goo, grb, has, 
hdb, hei, hel, hev, hks, hol, hul, kam, 
kui, mar, nij, nis, olm, ols, omm, raa, 
rij, sib, vol, whr, wij, win, wis, wrd, 
zwo; beddepoane, beddepaone: vrz

Houten steel 50 cm, deksel doorsnede 
22cm met gaatjes. Hoogte 10 cm. (grb); 
was gevuld met kooltjes; werd niet tussen 
de lakens gelegd, maar heen en weer 
bewogen voor men in bed ging (hei); de 
steel was soms kunstig bewerkt (houtsnij
werk), het deksel had kleine gaatjes (dev).

Was de beddensteen typisch iets voor 
arm ere mensen, het gebruik van een bed
denpan duidde ju ist  rijkdom aan:

Meest de gegoede lu, mar hoe mien opoe

d'r an kwamp weet ik nie (daf); in de 
grote boerderieën; de gewaone leu had
den genne beddepanne (amt); notabelen 
hadden zo'n pan (bab); kwam voor bij 
boeren die zich wat beter konden redden 
(wis); voornamelijk bij de adel (vol); hier 
niet in gebruik gezien, alleen bekend van 
musea (nis).

Andere manieren om te verwarmen:

Kanne in 't bedde of bovenste, nikkelen 
kop van de kachel (grb); tante legde voor 
het slapen gaan haar bed bij de kachel 
(dit); stuk van een wollen dekentje vijf 
minuten op warme kachel, snel uitkle
den, dekentje om de voeten en snel 
onder de dekens (dev); dekens voorver
warmen bij de kachel (bab); misschien de 
vrouwe eerder noar berre steuren (wrd); 
eerst oe man noar bedde sturen (zwo).

Beddenpan met voorstelling van de verrijzenis 
van Christus
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kaart 18: bed. De vormen met - r -  horen bij het oosten van de provincie, de vormen 
met -d - bij de westelijke helft.

BED

bedde: bab, daf, gie, grb, has, hdb, ols, 
omm, sib, sjk, stp, stw, wan, whr, wij, 
wis, zsl, zwo; beade, baede: gmd, kam, 
vol; ber: glb, los, olz, ssv, vas; berre: ent, 
nij, ols, omm, sib, vrh, vrz, whr, wij, win

ledikant: gmd, has, hdb, hei, omm

MATRAS

m atras: alm, blz, ens, gie, glb, gmd, los, 
nis, olz, oot, ssv, tub, vas, zsl; m atras
se: amt, bab,daf, dev, dhm, ent, grb, 
has, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, kam, 
kui, mar, nij, olm, omm, raa, rij, sib, 
sjk, stp, stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, 
wij, win, wis, wrd, zwo

DEKEN

dekken: alm, amt, bor, daf, dhm, ent, 
glb, goo, grb, hdb, hei, hel, hev, hks, 
hol, los, mar, nij, olz, omm, oot, raa, sib, 
ssv, tub, vas, wrd; dekke: amt; dekne: 
rij; deken: bab, blz, dev, gie, gmd, kui, 
nis, olm, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, 
zsl; deaken, daeken: has, ols, stp, wij, 
win, wis, zwo; djakken: vrz

Onder de manufacturen (nij).

Wanneer ging men gebruik maken van
dekens bij het slapen?

• ca. 1900: bab, kui, wrd
• ca. 1920: hei, nis
• ca. 1925: hol, ssv
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Waar geslapen wordt

kaart 19: matras. De zwakke - e  in de laatste lettergreep ontbreekt als gebruikelijk in 
het oosten, maar ook in enkele westelijke plaatsen.

• 1925-1930: hdb, ols, sib
• ca. 1930: daf, hel, hks, los, rij, tub, vrz
• ca. 1935: amt, goo
• 1930-1940: alm, grb, nij
• 1930-1950: mar
• 1945-1950: has
• 1945-1960: dhm
• ca. 1950: glb, olz, omm, oot, raa
• ca. 1960: ent

Zolang we ons herinneren werden er 
dekens gebruikt (gmd); vanaf den begin
ne (blz); leu die schaopen hadden, die 
leuten de dekkens maken bie Boerhof in 
Olst (dekkenfabriek) (amt); alle leden van 
de groep kenden de dekens uit hun jeugd 
(jaren '30) (wij); sinds wij ons heugen 
(whr); zo oud ik ben heb ik altijd onder 
dekens geslapen (66 jr) (vrh); varre noa

de oorlog vanwege de armoede (zsl). 

SPREI

sprei: amt, bab, bat, bor, daf, ens, ent, 
goo, has, hdb, hei, hev, hks, hol, kui, 
los, mar, nij, olm, ols, olz, omm, oot, 
raa, rij, rij, sjk, stw, vas, vol, vrh, vrz, 
wan, wij, win, wrd, zsl, zwo; bedde- 
sprei: nis; berresprei: alm, amt, hel, 
sib; bersprei: ssv; deksprei: amt; 
gehoakte sprei, gehaokte sprei: glb 

deken: kui 
bovendeken: vol
gestikte deken: blz, grb, kam, sjk, wan; 

gestikte dekne: rij; stikdekken: dhm, 
hol; stikdekne: rij; gestekte deken:
gmd
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Waar geslapen  wordt

I  dekken 
O  deken 
A  daeken 

deaken 
O  dekke 

dekne 
O  djakken

kaart 20: deken. De korte klinker komt vooral voor in het oostelijke gedeelte van de 
provincie, het woord deken hoort bij de Noordwesthoek, en daeken vormt een smalle 
overgangszone.

overgetrokken deken: stp; overtrekde- 
ken: kam

sierdek: stw; sierdekken/-deken/-diak- 
ken: daf, glb, hdb, hei, olz, tub, vrz, 
whr, wij, wrd

Bovenkant: glanzende stof, onderkant: 
katoen (dhm); vroeger de "gestekte 
deken" later sprei (gmd); vroeger "sier- 
dekken", later "sprei" (hei); gewatteerde 
deken, overtrokken met satijn en stroken 
langs zijkanten (hei).

DEKBED

In de twintigste eeuw is men in veel op
zichten teruggekeerd naar het oude. Het

open vuur, verdrongen door fornuis en 
kachel, keerde in het laatste kwart van 
deze eeuw weer terug als open haard. En 
het m et veren gevulde dek, dat p laats had  
moeten maken voor de deken, zag rond 
dezelfde tijd een wedergeboorte als dekbed.

dekberre/-bedde/-ber/-beade, -baede:
amt, bat, blz, bor, dhm, ens, ent, gie, 
gmd, goo, grb, has, hei, hel, hks, hol, 
kam, kui, mar, nij, nisolm, ols, olz, 
omm, oot, raa, rij, sib, sjk, stp, stw, 
vrh, vrz, wan, wij, wis, wrd, zsl, zwo 

doonsber/-berre: glb, hev, ssv; doonze- 
berre: amt; donsbedde/-berre/-ber: 
rij: hdb, tub, win; donsdekberre: whr; 
donsdekken: nij, vas; doonsen deken: 
vol; donsie: hdb
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verenber/-berre: alm, hev, los, nij 
schoapenberre, schaopenberre: amt

DEKBEDOVERTREK

berretoog: hev; berretog: hks, hol, rij, 
vrz

bertiek: alm; berretiek: los 
(bedde/berre-) overtrek: amt, dhm, hdb, 

nis; (ber-)oaw ertrek, (ber-)aow er- 
trek: oot, ssv; (dekber/-berre-)oaver- 
trek, (dekber/-berre-)aovertrek: bat, 
hel, nij, olz, wij, wrd; (dekberre-)over
trek: hei, whr, win, zsl; overtreak, 
overtraek: gmd; owertrek; rij; uaaver- 
trek: vrz; overtreklaken: kam 

beddesloop: gie, nij; sloop: hev 
oes: gmd, stp, stw, wan, zwo; hoes: grb, 

hel, hol, omm; dekbed-oes: blz; dek- 
bed/-berrehoes: daf, goo, vrh, whr 

hoeslaken: amt, bab, bor, ens, ent, kui, 
mar, nij, olz, sib, tub, wrd; oeslaken: 
kam, sjk, wan; oesleaken, oeslaeken: 
stw; hoesloaken, hoeslaoken: glb; 
hoeslaken: ols, raa, wij; hoesleaken, 
hoeslaeken: olm 

umslaghoes: nij 
umtrek: ens

WIEG

weeg: olz, vas; wege: amt, bor, dev, goo, 
hel, rij, wrd; wiege: bab, gmd, kui, wij, 
zwo; wiegjen: blz 

babyberreke: hks
kinderber: los; keenderber: ens, ssv;

kinderberre: raa; kinderbeddegie: has 
kinderledikant: wis; kinderledikantie:

hdb, nis, omm, sib, sjk, vrh, wan; kin- 
derledikantien: vol; (kinder)ledikan- 
tie : daf, dhm, hdb, hei; (kinder)ledi- 
kantje: alm, bat, glb, hev, nij, mar, olz, 
stw, tub; ledikantke: dka; lerrekantje: 
ent

babyledikantien: whr 
wichterledikoantien, wichterledikaon- 
tien: vrz

LEDIKANTJE

kinderledikant: wis; keenderledikaant: 
ens; kinderledikantje: goo, hol, mar, 
olz, wrd; keenderledikantje: alm, bor; 
kinneledikantje: vas; kinderledikan
tie: nis, raa, vrh, whr; kienderledikan- 
tie: stp, wan; kienderledikaantie: gie; 
kinderledikantie: dhm, hdb; kiender- 
ledikantien: bab, has, vol; kinderle- 
dikantke: olz; ledikantje: alm, amt, 
glb, nij, rij, tub; ledikantie: hel, zwo; 
ledikaantie: olm, sjk; ledikantie: wij; 
ledikantien: gmd; ledikantjen: kui; 
ledikaantjen: blz; ledikantke: dka; 
leddekantje: amt; liddekaantje: amt; 
lerrekant: hev; lerrekantje: ent

Wieg op voetstuk, Staphorst. Moeder in de bed
stede kan haar kind bij de vuurplaats wiegen door 
middel van een constructie.
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Interieur Hengelo

wichterledikoantien, wichterledikaon- 
tien: vrz 

babyledikantien: ols 
berre met spielties: sib; spielkesber: 

los; spieltiesbeddige: daf; spielties- 
berregie: omm 

keenderber: ssv; kinderbedjen: dev;
keenderberreke: hks 

wiege: hei, nij

KLERENKAST

kleerkaste: amt, dhm, dev, ent, gmd, 
goo, has, hdb, hel, hev, hks, hol, kam, 
nis, rij, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, 
win, wis, wrd, zwo; kleerkast: alm, bat, 
dit, ens, glb, los, tub, vas; kleerkaste: 
stp; klearkaste, klaerkaste: grb, mar, 
nij, olz, oot; klerenkast: blz, gie; kle
renkaste: omm, raa, sib, stw; kleren
kaaste: olm; kledingkast: bor

hang-legkaste: kui; hang-legkast: bor, 
ssv

hangkaste: amt, dhm, hel, nij, vrh, vrz, 
wrd; hangkast: alm, dit, ens 

sloapkoamerkast, slaopkaomerkast: 
blz; sloapkamerkast, slaopkamerkast:
whr

linnenkaste: gmd, hel, vrz 
ligkaste: vrz

Ook wel: miene kaste, oonze Jan ziene 
kaste (mar); ook kastenwand (hol); lös of 
in de mure in-ebouwd (dev).

Is dit dezelfde kast als de linnenkast?

• ja : alm, bor, gmd, grb, hev, hol, kui, 
los, olz, oot, raa, rij, sib, ssv, stp, tub, 
vas, vol, wan, win, wis, wrd,

• nee: alm, bat, dev, dit, gie, hel, olm, 
stw, wij

• soms: daf, glb, goo, has, hdb, hel, kam,
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omm, vrz, zwo
• hangt af van de ruimte en het aantal 

kasten dat er is: nis
• individueel verschillend: blz
• kan, hoeft niet; soms de helft voor de 

kleren en de helft voor het linnengoed: 
nij

• niet bij hangkast: alm
• kan 't zelfde wean, jonge leu hebt 

hoaste gin linnengood: mar
• zeer verschillend, wordt ingedeeld naar 

eigen inzicht: dhm
• d'r bint hang- en legkasten, meestparts 

nich ampart; haalf um haalf: ens
• as 'e groot genog is wel, anders in de 

linnenkaste: whr
• ne legkaste vuur 't linnengood, ne 

hangkaste vuur de kleer: ent

Bestemd veur jörken, broken, oaverhem- 
den, bloesjes; op de grond: schonen 
(dev).

LINNENKAST

linnenkast: alm, blz, bor, dit, ens, gie, 
glb, olz, oot, ssv, tub, vas; linnenkaste: 
amt, bab, bat, daf, dev, dhm, ent, gmd, 
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol, 
kam, kui, los, mar, nij, nis, ols, omm, 
raa, rij, sib, stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, 
wij, win, wrd, zwo; linnenkaaste: olm; 
linnenkaste: stp 

legkast: ens; legkaste: vrh, wrd 
mie moe ziene kaste: nij 
lakenkast: nis

Veur lakens, slopen, zakdoken, washand
jes, hand- en theedoken (dev).

Waar stond de linnenkast?

• in de slaapkamer: algemeen
• in de slaapkamer of op de overloop: 

bab, blz, ens, hei, los, nij, nis

Elders, nam elijk:

Vroeger in de huiskamer, nu meestal in 
de slaapkamer (hdb); op de overloop, op 
de slaapkamer, ook wel in de kamer; 
hing/hangt ook weer erg af van de ruim
tes in de huizen en het aantal bewoners 
(nis); 't kammenet op 'n heerd (kamer), 
tegenwoordig vaak in de slaapkamer 
(omm); vroeger in de beste kamer, nu in 
de slaapkamer (wij); in de kamer, sloap- 
kamer en gang (wan); vroeger op de 
heerd, nu op slaapkamer of overloop 
(daf); meesta op de sloapkamer of de 
mooie kamer (mar); vroeger in de kamer 
(er was geen slaapkamer of daar was 
geen ruimte), later in de slaapkamer 
(gmd); de sloapkamer of op de delle (rij); 
sloapkamer, variant: in de grote kökke of 
beste kamer, in de sloapkamer was nich 
zo vuile ruumte (amt); tussen de kam- 
menetten ien 't veurhuus (stp).

Eenvoudige slaapkamer jaren '70
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dienstbodenkamer 91 koffiezetapparaat 66 pook 33

i n
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R
raakkuil 29
radiator 51
rookgat 43
ruglatjes 81
rugleuning 80

S
schoorsteen 41
schoorsteenbord 40
schoorsteenmantel 48
schoorsteenplaat 49
schroefhaal 37
sloop 99
souterrain 89
spekkist 60
spijl 59
spinde 55
spoelbak (kunststof of
metaal) 70
spoelkeuken 24
sporten 82
sprei 105
stoelen, overige 85
stoellijst 82
stoelpoten 81
stoelpoten, achterste 82
stoelpoten, voorste 82
stoof 49
strozak 98

T
tafelblad 76
tafelkleed 78
tafels, andere 77
tafelzeil 77
thermostaat 52
tijk 99
tochtscherm 68
turfbak 48
turfhok 47

V
valletje 39
verdampingsbakje 52
verenbed 99
vliegenkast 61
voeteneind 97
voorhuis 20
voorste stoelpoten 82
vrieskast 61
vrieskist 61
vuur, brandstof

voor het open 43
vuur, open 27
vuurkorf 30
vuurplaat 29
vuurplaats 28
vuurpot 29
vuurrooster 30
vuurtang 34

W
waterkoker 66
wieg 107
wieme 57

Z
zaaghaal 37
zij platen 32
zitting 78
zolder 91
zwengel 69

112



Register op dialectwoorden

register op dialectwoorden

A afvalbak 72
aanrach-/anrechplaank 63 afvalemmer 72
aanrach-/anrechtkassies 62 afvoerbak 69
aanrachkassies 64 afvoerpiepe 51
aanreach, aanraech 63 afwaasbak 71
aanrech 63 afwasbak 71
aanrech-/anrech-/anrechtkassies 64 afwasmachine 72
aanrechkasten 62 afwasmechine 72
aanrecht 63 afwasmesien 72
aanrecht, boven in 't 62 afwasschemesien 72
aanrecht, kassies boven 't 62 aierkwalen 47
aanrecht-/anrech-/anrecht-/ aimlönnige 83

aanrechla 65 aimstoul 82
aanrecht-/anrechgordientie 63 akkiesstoel 78
aanrecht-/anrechkastjes 64 alkoof 89
aanrecht-/anrecht-/anrech-/aanrech/ alkoof 90

-aarechkassies 64 angiezer 38
aanrecht-/anrechtla 65 anrech 63
aanrechtgordientien 63 anrech, lagie van 't 65
aanrechtkaskes 62 anrech, onder 't 63
aanrechtkassies 62, 64 anrech-/aanrechtkassies 62
aanrechtplank 63 anrech-/anrechtkassies 62
aard, open 53 anrechkassen 64
aarecht 63 anrechkastjes 62
aarm 69 anrechkastjes 62, 64
aarmlegger 83 anrechleake, anrechlaeke 65
aarmleuning/-lönning/-löning/ anrecht 63

-leunige 83 anrecht, la van 't 65
aarmstool 82 anrecht-/aanrecht-/anrech-/
achter 21 aanrechkastkes 64
achter- 82 anrecht-/anrechplaanke 63
achter-en 21 anrechtbak 70, 71
achterhoes/-huus/-uus 21 anrechtgordientje 63
achterhuus/-uus 25 anrechtlaar 65
achterkamer 23 anrich 63
achterkeuken 23 anthraciet 44, 47
achterkoamer, achterkaomer 23 appelhowt 44
achterkökken 23, 24 armlegger 83
achternuus 21 armligger 83
achterplaat 31 armstoel 82
achterplate 31 armstool 82
achterstiel 82 armstool/-stoel 82
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askebatse 34 bedde-/berrekwas 96
askeschuppe 34 bedde-/berrekwast 96
askeskuppe 34 bedde-/berrekwaste 96
asketon 72 bedde-/berrelichter 96
asscheppe 34 beddeboadem, beddebaodem 94
asscheschup 34 beddedroef 96
asscheschuppie 34 beddehoes 100
asschöppe 34 beddekaaste 92
asschöppie 34 beddekaste 92
asschuppe 34 beddekussen 99
asschuppie 34 beddeloage, beddelaoge 94
assegat 29 bedde-oavertrek, bedde-aovertrek 100
assekolk 29 bedde/berre-overtrek 107
assenkolk, vuurplate mit de 29 beddepeul 99
asseschuppe 34 beddepoane, beddepaone 103
assetonne 72 bedderand 94

beddeschot 93
B beddesloop 100, 107
baank 85 beddesprei 105
baanke 85 beddestea, beddestae 92
baarken 44 beddestee 92
babyberreke 107 beddestee/berrestee, onder de 95
babyledikantien 107 beddesteen 102
babyledikantien 108 beddestie 92
bageler 46 beddestien 102
baggelaars 44, 46 beddetiek 99
baggelaarties 46 beddetog 99
baggels 46 beddetogt 99
baggeltörf 46 beddetouw 96
baggeraars 46 beddetuug 99
baggerblökke 46 beddezak 98, 100
baggertörf/-turf 46 bedstea, bedstae 92
bak 71, 72 bedstee 92
bakke 52 bedstee/berrestee etc.-gordien 92
bakken 52 ber 104
bakpomp 69 berging 25
balke 38 ber-oawertrek, -aowertrek 107
balken 38, 91 berre 99, 104
balkenslop 41 berre/bedde, onder 't 95
balkentie 59 berre/bedde etc.-plaank 93
bankske 85 berre/bedde etc.-plaanke 93
barghokke 25 berre/bedde etc.-planke 93
barging 25 berre-/beddeplank 93
bargruumte 25, 95 berrekaste 92
bazarbak 71 berrekei 103
beade, baede 104 berreklos 97
bedde 99, 104 berreschot 93
bedde-/berrekoord 96 berreskot 93
bedde-/berre-/berpan 103 berreskragen 94
bedde-/berre-/berpanne 103 berresloop 100
bedde-/berrekoorde 96 berresprei 105
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berrestea, berrestae 92 bloasroer, blaosroer 34
berrestee 92 bloasroor, blaosroor 34
berresteekaste 95 bloazepiepe, blaozepiepe 34
berresteen 102 bloedworstreuster 30
berrestia 92 bloementafeltje 77
berrestie 92 bloementoafel, bloementaofel 77
berrestien 102 bloementöfeltie 77
berretiek 99, 107 bloemtoafel, bloemtaofel 77
berretog 99, 107 bloemtöfeltie 77
berretoog 107 blok 41, 76
berrezak 98 blomentoafel, blomentaofel 77
bersprei 105 blomentoafelke, blomentaofelke 77
berstee 92 blomentöfelke 77
bersteen 102 blomentöfeltie 77
berstie 92 boanke, baonke 85
bertiek 107 boaven, baoven 91
bertog 99 boavenber, baovenber 99
bertogt 99 boavenberre , baovenberre 99
bertouw 96 boavenblad, baovenblad 76
beskarmrichel 82 boavenende, baovenende 97
besse zien stoel 83 boavenhoes, baovenhoes 91
beste stool 86 boavenlaken , baovenlaken 101
bestekla 65 boavenlaken, baovenlaken 101
bestekla 65 boavenleaken, baovenlaeken 101
besteklea, besteklae 65 boawenlaken, baowenlaken 101
bestekrek 66 bödden 91
beugel 97 bodem 94
beukenhoolt 44 boenwas 76
beun 90, 94 boerenknopstoel 78
beuzenmatte 79 boerenstoel 78
bidstool 86 boerenstoul 78
biebouw 25 boeske 43
biekeuken 25 boezem 38, 49
biekjökken 25 boezem, laegen, leagen 48
biekökken 25, 90 boezembalken 38
biekökne 25 boezemtilder 40
bienenende 97 boffenhoes 91
biezenmatte 79 bokkie 86
biezenzitting 79 bokkie, vaders 83
biezetstool 85 bolstertörf 46
bijkeuken 25 bön 91
bi-j keuken 25 bönne 91
bijkokken 25 böppe zien stoel 83
bi-j kokken 25 bord 40
birrestool 86 bord 40
blaasbalg 34 bouzem 38
blad 49 bouzem, legen 48
bloasbalg, blaosbalg 34 boven de koenen 91
bloaspiep, blaospiep 34 boven in 't aanrecht 62
bloaspiepe, blaospiepe 34 bovendeken 105
bloaspupe, blaospupe 34 bovenende 97
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bovenkassies 62
bovenkassies 62
bovenkastjes 62
bovenlaken/-laken 101
bovenleaken, -laeken 101
bovenloaken, bovenlaoken 101
bovenste anrechkastjes 62
bovenukien 90
bowenlaken 101
bozem 38, 48, 49
bozembord 40
bozemtelder 40
bozen 38
braandhoek 44
braandhok 44
braandhölt 46
braandhook 44
brandhok 44
brandhook 44
brand-oltbult 44
breesteulke 86
breistoel 86
briketten 44, 46
broenkool 47
broodkaste 55
broodspean, broodspaen 55
broodspene 55
broodspiende 55
broodspienen 55
broodspin 55
broodspinde 55
broodspinnen 55
buavenlaken 101
bule 102
bultzak 98
buul 102
buulken 102
buzenmatte 79

C
c.v.-kachel 51
c.v.-kettel 51
chauffeuse 103
clubje 86
cokes 47
crapaud 86

D
damessteulke 86
damesstool 86
de daangse [= dagelijkse] kokken 23

deaken, daeken 99, 104
deal, dael 23
deale, daele 21
deaventerstoel, daeventerstoel 78
deaventerstool, daeventerstool 78
dek 49, 79
dekbed/-berrehoes 107
dekbedde 99
dekbed-oes 107
dekber/-berre-oavertrek, -aovertrek 107 
dekberre/-bedde/-ber/-beade, -baede 106 
dekberre-overtrek 107
deken 99, 104, 105
deken, doonsen 106
deken, gestekte 105
deken, gestikte 99, 105
deken, overgetrokken 106
dekke 104
dekken 99, 104
dekne 104
dekne, gestikte 105
dekplaat 49
dekplate 49
deksprei 105
del 21, 23
dele 21
dele 23
delkamer 90
delke 21
delle 21, 23
delle, veur op de 90
dellekamer 90
demkestoel 86
dennenfobels 47
deurgeefkast 68
deurgeefkaste 68
deurgeefloek 68
deurgefkast 68
deurgefloek 68
deurgefloekien 68
deurgifloek 68
deventerstoel 78
dichen kakstoel 84
dienstbodenkamers 91
diepvreeskaste 61
diepvrezer 61
diepvries 61, 62
diepvrieskaaste 61
diepvrieskast 61
diepvrieskaste 61
diepvrieskaste 61
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diepvrieskist 61 eng 37
diepvrieskiste 61 engeltjesplate 31
diepvriezer 61 eufdeinde 97
djakken 104 eufdende 97
djalle 21 euizolder 91
donsbedde/-berre/-ber 106 eulieheard, euliehaerd 46
donsdekberre 106 eulieheerd 46
donsdekken 106 euliekachel 46
donsie 106 eumkestool 83
doonsber/-berre 106 eunderloage, eunderlaoge 94
doonsen deken 106 eupen eerd 53
doonzeberre 106 eupen haard 53
doorgeefkast 68 eupen heerd 53
dreaihoal, draeihaol 37 eupen vuur 28
dreaistoel, draeistoel 86
dreeloek 31 F
dreepoot 85 fauteuil 82, 86
drilhaken 37 fien zaand 76
drumpelke 94 fien zand 76
duurgeafkast, duurgaefkast 68 fijn zand 76
duurgeefkast 68 flossen 47
duurgeefkaste 68 fornuus 49
duurgeefloek 68 fornuusplate 29
duurgefkast 68 frame 76
duurgefloek 68
dwarslatjes 82 G
dwarslatkes 82 gaank 90
dwars olt 38 gaetjes, matte mit 79

gaffel 60
E gal 95
eappelkelder, aeppelkelder 95 Garriet zien stoel 83
earappelkeldertie, aerappelkeldertie 95 gaseerd 46
eerappelhok 95 gashaard 46
eerappelkelder 95 gasheard, gashaerd 46
eerd 20, 53 gasheerd 46
eerd, eupen 53 gaskachel 46, 51
eerd, open 53 gaskettel 51
eerdiezer 35 gasputteplank 63
eerdknoppe 32 gavel 60
eerdplaten 31 geatjes, matte mit 79
eerdplaten 31 gehoakte sprei, gehaokte sprei 105
eerdpleate, eerdplaete 31 gemakkelijken stool 82
eerpelkelder 95 gemakstool/-stoel 82
eerpelvak 95 gestekte deken 105
eierkoalen, eierkaolen 47 gestikte deken 99, 105
eierkolen 44, 47 gestikte dekne 105
eierkollen 47 geute 25, 70, 90
eierwekker 67 geutegat 70
ekenhoolt 44 geutenbak 69
electrische kokker 67 geutensteen 70
electrischen waterkettel 67 geutepompe 69
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geutsteen 70, 71 haalijzer 37
geutsteenbak 70, 71 haalketten 37
geutsteenplanke 63 haandvat 97
geutsteenrim 63 haandweeftoafelkleed,
geutstien 70, 71 haandweeftaofelkleed 78
geutstien, gordientjen onder de 63 haanhöltere 91
geutstien, planke onder de 63 haard, eupen 53
geutstienbak 70, 71 haard, open 53
gewulfte 94 haerd, lossen 53
glad vuur 50 haerd, lossen 53
goeie kleed 78 haerd, open 53
gootsteen 70, 71 haken 60
gootsteen 70 halfstuulke 86
gordien 63 handvat 69, 97
gordienegie 63 hanebalken 91
gordienke 63 hange 69
gordientie 63 hangiezer 38
gordientien 63 hangijzer 38
gordientje 63 hangkaasten 62
gordientjen 63 hangkassies 62
gordientjen onder de geutstien 63 hangkast 108
gotstee 70 hangkaste 108
götsteen 70, 71 hang-legkast 108
götsteen 70, 71 hang-legkaste 108
götsteengordienke 63 hangoor 77
götsteengordientje 63 healebalke, haelebalke 38
götsteenplaank 63 heard, haerd 53
götstien 70, 71 heard, lossen 53
götstienbak 70 heard, lossen 53
götte 25, 70 heard, open 53
götten 70 heardbloazer, haerdblaozer 34
göttenbak 69 heardiezer, haerdiezer 35
göttengat 70 heardiezertie, haerdiezertie 35
göttensteen 70 heardknop, haerdknop 32
göttepompe 69 heardplaat, haerdplaat 29
greune zeep 76 heardplaatknop, haerdplaatknop 32
groene zeep 76 heardplate, haerdplate 29
groffa, stoel van 83 heardplaten, haerdplaten 31
groondplate 29 heardstea, haerdstae 29
grootvare's stool 83 heedplaggen 43
gropmoes stoel 83 heerd 53
grote vuurplate 31 heerd, eupen 53
groten stool/stoel 82 heerd, knop van 32
grotva zienen stool 83 heerd, legen 49
grova zien stoel 83 heerd, lossen 53
grova's stoel 83 heerd, lossen 53
grune zepe 76 heerd, open 53
gwatstein 70, 71 heerdbloazer, heerdblaozer 34

heerdiezer 35
H heerdiezerke 35
haaliezer 37 heerdiezertie 35
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heerdje, leeg 49 hoekstoeltie 86
heerdknop 32 hoekstuultie 86
heerdknöppe 32 hoekzit 86
heerdplaat 29, 31 hoes ('huis') 19
heerdplate 29, 31 hoes ('overtrek') 107
heerdplate, middelste 31 hoes/huus/uus 20
heerdplateau 35 hoeslaken 107
heerdplaten 31 hoeslaken 107
heerdplaten 31 hoesleaken, hoeslaeken 107
heerdreuster 30 hoesloaken, hoeslaoken 107
heerdstee 29 hoespomp 69
heerdstie 29 hofstool 86
heerdstjea, heerdstjae 29 hogen stool 86
heerdtegels 35 holt 44, 46
heerdtegelties 35 hölt 44, 46
heerdvuur, open 28 holt-/hoolt-/hoalt-, haolt-/oltbak 44
heideplaggen 43 holt-/hooltmane 44
hekselzolder 91 holtbak 44
hele 91 holtenbodem 94
henge 69 holthok 44
hengsel 69 höltien 97
heufdeande, heufdaende 97 holtloze 44
heufdeinde 97 holtmiete 44
heufdende 97 holtschure 44
heufdkussen 99 holtspoanders, holtspaonders 44
heufeande, heufaende 97 holtstobben 43
heufeine 97 holtvuur 28
heufende 97 hoofdende 97
heufstie 97 hooizolder 91
heuizolder/-zoolder 91 hooi 37
heultje 97 hooit 46
heumenende 97 hoolt-/olt-/hoaltmaande, haoltmaande 44
heuwdeane, heuwdaene 97 hooltbak 44
hiel 91 hoolte 79
hiele 91 hoolthok 44
hilde 91 hooltkiste 44
hilder 91 horrekaste 61
hille 91 hout 44, 46
hilte 91 howt 44
hoal, haol 37 hullen 44, 46
hoalbalke, haolbalke 38 huus 19
hoalbalken, haolbalken 38 huusie, klein 85
hoalboom, haolboom 38 huuskamer 23
hoalketten, haolketten 37 huuskoamer, huuskaomer 23
hoalketting, haolketting 37 huwdeande, huwdaende 97
hoalschroeve, haolschroeve 37
hoalt, haolt 44 I
hoalt-, haolt-/holtkorf 44 ieskast 61
hoaltbak, haoltbak 44 ieskaste 61
hoalthok, haolthok 44 ieskist 62
hoalzage 37 ilde 91
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inklaptrapke 65
iölliekachel 46

jappelgat 95
jappelkeldertie 95

kaante 91
kaarttoafel, kaarttaofel 77
kaarttoafeltie, kaarttaofeltie 77
kachelpiep 51
kachelpiepe 51
kachelplate 29
kachelpleate, kachetplaete 29
kachelpook 33
kachelpupe 51
kakstoel, lossen 85
kakstoel/-stool 84
kakstoel/-stool/-stoul 84
kakstool, lossen 85
kamer 20, 23
kamer 23, 25
kamerkeuken 23
kamers 20
kamertie 90
kan 101
kanne 101
kanneken 101
kannenbuul 102
kannensök 102
kannensökke 102
kannenzak 102
kanzak 102
kappe 91
kappen 81
kapstoel 78
kassies 62
kassies boven 't aanrecht 62
kaste 56
kaste, mie moe ziene 109
kastkes 62, 64
kattengat 96
kattenkorf 30
kattenstool 76
kealder, kaelder 89
kebof 25
keelder 89
keenderber 107, 108
keenderberreke 108
keenderledikaant 107

keenderledikantje 107
keenderstoel 84
keenderstool 85
kei 103
kelder 89
keldergat 95
kelderzolder 89
kele 89
kelle 89
ketel 51
kettel 51
ketten 37
kettenbalkien 38
kettenhoal, kettenhaol 37
kettinghale 37
kettingoal, kettingaol 37
keuken 23, 24, 25
keuken-/kökken-/kiökkentrappie 65
keuken-/kökkentrapke 65
keuken-/kökkentrapken 65
keuken-/kökkentrappie 65
keukenkassies 64
keukenkassies 62
keukenkast 56
keukenkasten 62
keukenkastjes 62
keukenkrokke 85
keukenkrukkie 85
keukenla 65
keukenla 65
keukenplanke 63
keukenpompe 69
keukenrek 66
keukenschap 63
keukenstoel 78
keukentafel 77
keukentrapje 65
keukentrapjen 65
keukentrapke 65
keukentrappien 65
keukentrappien 65
keuperen knoppe 32
kienderledikaantie 107
kienderledikantie 107
kienderledikantien 107
kienderstoel 84, 85
kienholt 46
kinderbeddegie 107
kinderbedjen 108
kinderber 107
kinderberre 107
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kinderledikant 107
kinderledikantie 107
kinderledikantie 107
kinderledikantien 107
kinderledikantje 107
kinderledikantke 107
kinderstoel 84, 85
kinderstool 84, 85
kinneledikantje 107
kjökken 20, 23, 24
kjökkenkasties 62
klaptafel 75
klaptoafel, klaptaofel 75
klaptrapke 65
klearkaste, klaerkaste 108
kledingkast 108
kleed, goeie 78
kleed, pluchen 78
kleerkast 108
kleerkaste 108
kleerkaste 108
klein huusie 85
klerenkaaste 108
klerenkast 108
klerenkaste 108
kloostertafel 77
kloostertoafel, kloostertaofel 77
kluun 44, 47
knechtenkamer 90
knop 32
knop, kupperen 32
knop van heerd 32
knoppe 32
knoppe, keuperen 32
knöppe 32
knöppe, kopperen 32
knoppiesstoel 78
knopstoel 78
knopstool 78
koakwekker, kaokwekker 67
koalen, kaolen 47
koalen-, kaolen-/kolen-/kollenschuppe 48 
koalen-, kaolen-/kolenkit 48
koalen-, kaolen-/kolenskuppe 34
koalen-, kaolen-eerd 46
koalenheerd, kaolenheerd 46
koalenhok, kaolenhok 47
koane, kaone 101
koelkast 61
koelkaste 61
koenen, boven de 91

koestaldele 21
koezolder 91
koffie-apparaat 66
koffiemachine 66
koffiezetapparaat 66
koffiezetapparaat, koffiezetapparaot 66
koffiezetter 66
kokhoes/-huus 23
kokken 20, 23, 24
kokken, de daangse [=dagelijkse] 23
kökken-/keukenkassies 62
kökken-/keukenkastjes 62
kökken-/keukentrappe 65
kökkenkassies 64
kökkenkastkes 62, 64
kökkenla 65
kökkenpoomp 69
kökkenrek 66
kökkenstoel 78
kökkenstool 78
kökkentoafel, kökkentaofel 77
kökkentrap 65
kokker, electrische 67
kökne 20, 23, 24
kokwekker 67
kolen 44, 47
kolen-/kollenschöppie 48
kolen-/kollenschuppie 34
kolenbak 47
kolen-eerd 46
kolenemmer 48
kolenheerd 46
kolenhok 47
kolenhokke 47
kolenkiste 47
kolenkitte 48
kolen-ok 47
kolen-okke 47
kolenschup 48
kolenschupke 34, 48
kolenschuppe 34
kolenskupjen 34, 48
kolenskuppe 48
kolenskuppien 34
kolentange 34
kolk 29
köllechiestange 34
kollen 47
kollen-/kolenbak 48
kollenheard, kollenhaerd 46
kollenheerd 46
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kollenhok 47 kussen 99
kollenkist 47 kussensloop 99
kollenschöppe 34, 48 kussentog 99
kommiezenkamer 90 kussentuug 99
kookkachel 49 kwaaste 96
kookwakker 67 kwakwekker 67
kookwekker 67 kwalen 47
koolhokke 47 kwalsterpotje 45
kool-okke 47 kwispedoor 44
kööltiestange 34 kwispeldoor 44
kop-ende 97 kwispeldore 44
kop-ean, kop-aen 97
kop-eand, kop-aend 97 L
kop-eande, kop-aende 97 la 65
kop-eane, kop-aene 97 la 65
kop-einde 97 la van 't anrecht 65
kop-enne 97 lagie van 't anrech 65
köpkeskasten 62 laken 77, 100
kopkussen 99 laken 100
koppenende 97 lakenkast 109
kopperen knöppe 32 lambrizering 82
kouse 102 lamsoortoafel, lamsoortaofel 77
kouse, olde 102 lange turf 46
kraan 71 lapelrekke 66
kraan 71 latafel 77
krane 71 latoafel, lataofel 77
kranen 71 latte 82
kreane, kraene 71 latten 81, 94
kreukske 85 lattenbodem 94
krietwit 76 lattenrooster 94
krikoal, krikaol 37 latties 81
kroan, kraon 71 latties 81
kroeke 101 lea, lae 65
kruis 76 leadke, laedke 65
kruk 85 leagen boezem, laegen boezem 48
kruke 101 leagen schorsteen, laegen schorsteen 49
krukensokke 102 leagen skorsteen, laegen skorsteen 49
krukensteen 103 leaken, laeken 100
krukenzak 102 leapelrek, laepelrek 65
krukje 85 leddekantje 107
krukjen 85 ledikaantie 107
krukke 85, 97 ledikaantjen 107
krukkenzak 102 ledikant 104
krukkestool 85 ledikantie 107
krukkie 85 ledikantie 107
krukkien 85 ledikantien 107
krukske 85 ledikantje 107
kruuk 101 ledikantke 107
kruukzak 102 leeg heerdje 49
kruus 76 leerdoek 77
kupperen knop 32 legen bouzem 48

122



Register op dialectwoorden

legen heerd 49 lossen heard, lossen haerd 53
legen schorsteen 49 lossen heard, lossen haerd 53
legkast 109 lossen heerd 53
legkaste 109 lossen heerd 53
legplaank 63 lossen kakstoel 85
legplanke 63 lossen kakstool 85
lepel- en vorkenla 65 lossen törf 46
lepella, vorken- en 65 luie stool/stoel 85
lepelrak 65 lunige 80
lepelrek 65 lunigstoel 82
leppelenrekke 66 luuxheerd 53
leppella 65
leppelrek 65 M
leppelrekke 66 magnetron 67
leppelrekken 66 mat 79
lerrekant 107 matras 98, 104
lerrekantje 107 matrasse 98, 104
leunige 80 matte 79
leunigstoel 82 matte mit geatjes, matte mit gaetjes 79
leuning 80 mattien 79
leuningstoel/-stool 82 meidenkamer 90
leunink 80 melkhok 25
leuninkstoel 82 melkkamer 25, 89
leunstoel/-stool 82 "meneer", stoel van 83
lichter 96 messelwaik 94
liddekaantje 107 messenla 65
liespel 91 middelste heerdplate 31
liest 82 middenplaat 31
lieste 82 mie moe ziene kaste 109
ligkaste 108 miegpot 98
ligstoel/-stool 85 mien va zien stool 83
linnenkaaste 109 millenhuus 90
linnenkast 109 minnenplate 31
linnenkaste 108, 109 modderheerd 51
linnenkaste 109 modderkachel 51
liönnige 80 moderheerd 51
Ijappelrek 65 moderkachel 51
loaken, laoken 100 moe zien stoel 83
loatjen, laotjen 65 moederhaard 51
löningstoel 82 moederheerd 51
lönnige 80 moederkachel 51
lönning 80 moeders stoel 83
lönningpoot 82 moo eer stool 83
lönningspielen 81 morretörf 46
lönningstoel/-stool 82 muurlatte 82
los veur 28, 53 muurrichel 82
los veur 28, 53 muurtegelties 35
los vuier 28 muzengat 96
los vuur 28
lös vuur 28, 53 N
losse veur 53 naaimachinetafel 77
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nach, pispot vuur de lange 98
nachspiegel 97
nachtspiegel 97
neitoafel, neitaofel 77
nepskouw 49
nofwasbak 71
nootjes vier, vief 47

0
oal, aol 37
oalboom, aolboom 37
oale sökke, aole sökke 102
oale, aole 37
oaleboom, aoleboom 38
oanderlaken, aonderlaken 101
oanrech, aonrech 63
oanrechkasties, aonrechkasties 64
oanrechla, aonrechla 65
oanrecht, aonrecht 63
oaven, aoven 49
oavend, aovend 49
oavertiek, aovertiek 100
oavertrek, aovertrek 100
oawertrek, aowertrek 100
oekstoel 86
oenderlaken 101
oes 107
oeslaken 107
oesleaken, oeslaeken 107
oetklaptoafel, oetklaptaofel 75
oettrektoafel, oettrektaofel 77
ofdek 49
ofgetimmerde kokken 90
ofvalbak 72
ofvalemmer 72
ofvalemmerke 72
ofvoerbak 69
ofvoerpiepe 51
ofwasbak 71
ofwaskemechien 72
ofwaskemesien 72
ofwasmachine 72
ofwasmechien 72
ofwasmechine 72
ofwasmesine 72
ofwasmezien 72
ofwasplank 63
olde kouse 102
öllieheard, ölliehaerd 46
öllieheerd 46
ölliekachel 46

ölliekettel 51
olt 44, 46
olt-/houtmande 44
oltien 97
olt-okke 44
oma, stool van 83
oma's stool 83
onder 't anrech 63
onder 't berre/bedde 95
onder de beddestee/berrestee 95
onderbedde 95
onderbouw 94
onderkassies 64
onderlaogen, planken 94
onderlaken/-laken 101
onderleaken, -laeken 101
onderloage, onderlaoge 94
onderloagen, onderlaogen 94
onderloagen, onderlaogen, planken 94
onderloaken, onderlaoken 101
onderstel 94
onderstuk 76
ontbijtkleed 77
ontbijtlaken 77
ontbijtleaken, ontbijtlaeken 77
oofdeinde 97
oonderlaken 101
öönderlaken 101
oonderstel 76
oortoafel, oortaofel 77
opa, stool van 83
opa zien stool 83
opa zienen stoul 83
opa's stoel/stool 83
open aard 53
open eerd 53
open haard 53
open heard, open haerd 53
open heerd 53
open heerdvuur 28
open vuur 28
opkaamke 89
opkamer 89
opkamer 89
opkamertie 89
opkamertie 89
opkamertien 89
opkeamer, opkaemer 89
opkeamerke, opkaemerke 89
opklaptafel 75
opklaptoafel, opklaptaofel 75
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opoe eren stool 83 pieterumkachel 46
opoe's stoel 83 pietreuliekachel 46
opoes stool 83 pilaster 32
opstap 94 piöl 99
opstappie 94 pispot 97
opstapplaankie 94 pispot vuur de lange nach 98
opstaprantie 94 pispotplaank 93
optrekker 96 pispotplaanke 93
oven 49 pitrietstoel 85
overgetrokken deken 106 plaanke 63, 82
overhanger 37 plaanke van de schörsteenmantel 49
overtreak, overtraek 107 plaanken 94
overtrek 100 plaanken, vaste 94
overtrekdeken 106 plaatknöp 32
overtreklaken 107 plaggen 47
owertrek 107 plakzaand 76

plank 63
P planke 63
pakes stoel 83 planke onder de geutstien 63
panelen 32 planke van de schoorsteenmantel 49
paniezer 38 planken 94
pannenplaank 63 planken onderloagen,
pannenplaanke 63 planken onderlaogen 94
pannenplanke 63 plate 29
papegaai 96 pleate, plaete 29
pappe zien stoel 83 pleent 82
pedaalemmer 72 plintie 82
pedaalummer 72 ploanken, plaonken 94
peerden 94 pluchen kleed 78
peerties 94 po 97
pello 99 poake, paoke 33
peluw 99 poef 86
perebeugel 96 poertjes 94
petereuliekachel 46 poke 33
petreulieheerd 46 pöl 99
petreuliekachel 46 pölf 99
petroleumheerd 46 pölle 99
petroleumkachel 46 pomp 69
petroliekachel 46 pompbak 69
petrollieheard, petrolliehaerd 46 pompe 69
petröllieheerd 46 pompe, slinger van de 69
petrolliekachel 46 pompebak 69
petrölliekachel 46 pompenboom 69
peul 99 pompenslage 69
peule 99 pompenslager 69
peulege 99 pompensleagel, pompenslaegel 69
peule ve 99 pompensleager, pompenslaeger 69
peut 81 pompenslinger 69
peute 81 pompenstroate, pompenstraote 25
piepe 51 pomphok 25
pietereuliekachel 46 pompstroate, pompstraote 25
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pompzwengel 69
poomp 69
poompbak 69
poompe 69
pööte 81
pösselbuske 94
poten 81
pothaken 37
potkas 56
potstoel 84, 85
potstool 85
pottenplaanke 93
prik 85
provisiekaste 56
pupegat 41
putje 70
puttie 70
puuste 34
puuster 34

R
raakkoel 29
raakkoele 29
raakkoele 29
raakkolk 29
raam 68
radiator 51
radiatorbakkie 52
radiatorbakkie 52
radiatorbakkien 52
radiatorbakske 52
rake 29
rakekoele 29
rakel 33
rechtbank 63
rekke 35
reten/rieten/rietne stool 85
reukruimte 43
reuster 30
richel 59, 82
richeltien 94
rieten zitting 79
riezebos 43
rim 63
roakel, raokel 33, 35
roakgat, raokgat 41
roakkanaal, raokkanaal 41
rochelpot 45
roesie 39
roesje 39
roezeltie 39

rogge 80
roggeleunige 80
roggeleuning 80
rokersstool 85
rommelemmer 72
rommelhok 25
rommella 65
ronde toafel, ronde taofel 75
rookfauteuil 85
rookgat 41, 43
rookhokke 43
rookkanaal 41
rookkast 43
rookkist 43
rook-okke 43
rookpiepe 51
rookstoel/stool 85
rooktoafel, rooktaofel 77
rooster 30
rozienentoafeltien, rozienentaofeltien 77
rugge 80
ruggeleunige 80
ruggeleuning 80
ruggelöning 80
ruglatjes 81
ruglatkes 81
ruglatten 81
ruglatties 81
ruglatties 81
rugleunige 80
rugleuning 80
ruglöning 80
ruglönnige 80
ruglönning 80
ruglönninglatties 81
ruwlöning 80

S
saai 90
satinet 99
schadden 43
schap 63
scharm 68
scharp zaand 76
schiegies 81
schoapenberre, schaopenberre 107
schoeftoafel, schoeftaofel 77
schoerzaand 76
schoerzaand, wit 76
schommelstool 86
schoorsteen 38
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schoorsteendek 49
schoorsteenmantel 48
schoorsteenmantel, planke van de 49
schoorsteenpiepe 51
schoorsteenvalletjen 39
schoorstienmantel 48
schöp 25
schorssteenplaten 31
schorsteen, laegen 49
schorsteen, leagen 49
schorsteen, legen 49
schorsteen-/skörstien-etc.-bord 40
schorsteen-/skörstien-etc.-börd 40
schorsteenboezem 38
schorsteenkleedje 39
schorsteenkletie 39
schörsteenkletien 39
schorsteenmaantel 48
schörsteenmaantel 48
schorsteenmantel 48
schörsteenmantel 48
schörsteenmantel, plaanke van de 49
schorsteenplaat 49
schorsteenrantien 39
schorsteenval 39
schorsteenvalke 39
schorsteenvallegie 39
schorsteenvalleke 39
schorsteevalke 39
schorsteevalken 39
schorstiemantel 48
schörstiemantel 48
schorstien 48
schörstien 48
schörstien-/skorsteen-/schörstie-/

schorsteenplaanke 49
schorstienkletie 39
schörstienkletie 39
schorstienloper 39
schorstienmaantel 48
schörstienmaantel 48
schörstienmantel 48
schörstienraand 49
schörstienrökkie 39
schörstientilder 40
schörstienvalle 39
schörstienvallegien 39
schörstienvallegien 39
schossteen 41
schossteen-/schusstientegel 35
schossteengat 41

schosstien 41
schösstien 38, 41
schösstiengat 41
schösstienmantel 38
schöstienpiepe 51
schot 68
schottel 40
schouw 38, 49
schouwbalkien 38
schouwe 38
schroefhoal, schroefhaol 37
schuarsteinvalle 39
schuastein 41
schuasteinploanke, schuasteinplaonke 49
schudbedde 98
schuiftafel 77
schuppe 34
schure 21, 25
schurenzolder 91
schusstienmaantel 38
sierbord 40
sierdek 106
sierdekken/-deken/-diakken 106
sierkleed 78
sierranneke 94
siertealder, siertaelder 40
skarp zaand 76
skoerzaand 76
skoerzaand, wit 76
skoorsteen 41
skoorsteenmaantel 48
skoorsteenmantel 48
skoorstienmantel 48
skoorstienvallegien 39
skorssteenknöppe 32
skörsstienplaten 32
skorsteen 48
skorsteen, laegen 49
skorsteen, leagen 49
skorsteen-/skoorsteen-/

skörstienplate 49
skorsteenbekleding 49
skorsteengedientie 39
skorsteenmaantel 48
skorsteenmantel 48
skorsteenstroke 39
skorsteenvalke 39
skorsteenvallegien 39
skörstien 41
skorstienmantel 48
skörstienmantel 48
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skörstienplanke 49 sökke 102
schorsteenplaank 49 sökke, aole 102
skörstienplate 49 sökke, oale 102
skorstienvallegien 39 souterrain 89
skörstienvallegien 39 spanhaak 37
skossteen 41 spanner 37
skossteenmaantel 38 spean, spaen 55
skosstienpiepe 51 speane, spaene 55
skosteenbozen 38 spee 55
skouw 38, 49 speejbak/-bakkie/-bakkien 45
skouwe 38 speejpötke 45
skure 21 speende 55
skurenzolder 91 spein 55
skuttien 68 speke 59
skuurzolder 91 speken 82
slachttoafel, slachttaofel 77 spekgaffel 60
slage 69 spekhokke 60
slager 69 spekkast 60
sleage, slaege 69 spekkaste 60
sleagel, slaegel 69 spekkist 60
sleager, slaeger 69 spekkiste 60
slege 69 spek-oake, spek-aoke 60
slegel 69 spek-okke 60
sleger 69 spene 55
sleggel 69 speulbak 70, 71
sleiger 69 speulhok 25
sleivenrek 66 speulkökken 25
slengel 69 speulplaatse 25
slenger 69 speultoafeltje, speultaofeltje 77
sleten 94 spiebakke/-bakkie 45
slieden 91 spiejbakkie/-bakke/-bak/-bakske/
sliegel 69 -bakkie/-bakkien 45
slieten 91 spiejpot 45
slinger 69 spiejpöttie 45
slinger van de pompe 69 spiel 59
sloapkamerkast, slaopkamerkast 108 spiele 59
sloapkoamerkast, slaopkaomerkast 108 spielen 81, 82
sloffen 46 spielen in 't stool 81
slöffies 46 spielkesber 108
slöfkes 46 spieltiesbeddige 108
sloop 99, 100, 107 spieltiesberregie 108
slop 41 spiende 55
slop gat 41 spiene 55
smyrnakleed 78 spijbak 45
snees 59 spi-jbakke/-bakkie/-bakkie/
snelkoaker, snelkaoker 67 -bakkien/-baksken 45
snelkoker 67 spijbakkie/-bakkien 45
snelkokker 67 spi-jebakske 45
sodawater 76 spijpot 45
sök 102 spi-jpot 45
sokke 102 spijpottien 45
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spillen 82 stoaveglood, staoveglood 50
spind 55 stoaw, staow 49
spinde 55 stoawe, staowe 49
spinne 55 stobben 43
spinnekop 38, 76 stoel 78
spit 59 stoel, besse zien 83
spoelbak 71 stoel, böppe zien 83
spoel-ok 25 stoel, Garriet zien 83
spoelplaas 25 stoel, gropmoes 83
spoelplaatse 25 stoel, grova zien 83
spöltoafeltje, spöltaofeltje 77 stoel, grova's 83
spontörf 44 stoel, moe zien 83
sponturf 46 stoel, moeders 83
sporten 76, 82 stoel, opoe's 83
spöulbak 71 stoel, pakes 83
sprei 105 stoel, pappe zien 83
sprei, gehaokte 105 stoel, va zien 83
sprei, gehoakte 105 stoel, vaar zien 83
spuulbak 70, 71 stoel, vaders 83
spuulhok 25 stoel van groffa 83
spuul-ok 25 stoel van "meneer" 83
spuul-okke 25 stoel van veader, stoel van vaeder 83
spuulplaatse 25 stoel/stool, opa's 83
staal 76 stoelleuning 80
stapels 82 stoellönning 80
stapels 82 stoelmatte 79
staphorsterstoel 78 stoelplinte 82
staphorstertafel 75 stoelrichel 82
steankes, staenkes 35 stoelschrote 82
steen 103 stoelzitting 79
steenkputje 70 stoepe 89
steentjes 35 stokgat 29, 41
steintie 35 stokkegat 29, 41
stektörf 46 stokkerplaatse 29
stellegie 85 stokplaatse 29
stempels 82 stokplate 29
stentjes 35 stoof 49
steulliest 82 stook-ok 25
steullieste 82 stookplate 29
steunplaten 32 stookplate 29
steunrichel 82 stookplease, stookplaese 29
stien 103 stool 78
stienkolen 47 stool, beste 86
stienties 35 stool, grootvare's 83
stikdekken 99, 105 stool, grotva zienen 83
stikdekne 105 stool, hogen 83
stikken 82 stool, mien va zien 83
stoaf, staof 49 stool, moo eer 83
stoakplaatse, staokplaatse 29 stool, opa zien 83
stoave, staove 49 stool, oma's 83
stoave, staove, veur in de 50 stool, opoe eren 83
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stool, opoe's 83
stool, reten/rieten/rietne 85
stool, spielen in 't 81
stool, va zien 83
stool, va zienen 83
stool, va zin 83
stool van oma 83
stool van opa 83
stool veur va 83
stool, va's 83
stool, vaar zienen 83
stool/stoel, groten 82
stool/stoel, luie 85
stoollat 82
stoollieste 82
stoolliesten 82
stoollönnige 80
stoollönning 80
stoolmat 79
stoolmatte 79
stoolplaank 82
stoolplaanke 82
stoolpleent 82
stoolplint 82
stoolstokken 81
stoolzitten 79
stoolzitting 79
stootlieste 82
stootraand 82
stootraandplint 82
stootrand 82
stootrichel 82
stoow 49
stoul, opa zienen 83
stove 49
stowe 49
streukie 39
stro 98
stromatras 98
stromatrasse 98
strozak 98
stwave 49

tableau 31
tafel, vierkant 77
takel 37
takel 37
takkebossen 44
tang 34
tange 34

taofel, ronde 75
taofel, veerkante 77
tealder, taelder 40
teek 99
teelder 40
tegelkes 35
tegels 35
tegeltableau 35
tegelties 35
tegeltjes 35
tegelwaand 35
tegelwand 35
tekkebossen 44, 46
telder 40
teller 40
tes 50
tessien 50
test 50
teste 50
theetoafel, theetaofel 77
theetöfeltie 77
thermostaat 52
tiek 99
tilder 40
tjörf 44, 46
tjörfschuur 47
toafel, ronde 75
toafel, taofel 75
toafel, veerkante 77
toafel-, taofel-/tafelkleed 77, 78
toafel-, taofel-/tafellaken 77, 78
toafel-, taofel-/tafelzeil 77
toafel-, taofel-/tafelblad 76
toafelblök, taofelblök 76
toafeldek, taofeldek 76
toafelgebeent, taofelgebeent 76
toafelkruus, taofelkruus 76
toafellaken, taofellaken 77
toafelstoel, taofelstoel 85
toafelstool, taofelstool 78
toafelzail, taofelzail 77
toafel-, taofel-/tafelzeil 78
toafelzeiltie, taofelzeiltie 77
toafelzeiltien, taofelzeiltien 77
tochtscharm 68
tochtscherm 68
tochtschot 68
tochtskot 68
tog 99
togt 99
törf 44, 46
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törf, lossen 46 va zien stool 83
törfbak 47 va zienen stool 83
törfbulte 47 va zin stool 83
törfhok 47 va's stoel 83
törfhokke 47 va's stool 83
törfkiste 47 vaar zien stoel 83
törfmande 48 vaar zienen stool 83
törf-oek 47 vaatwasmachine 72
törf-okke 47 vaatwasser 72
törfschure 47 vaders bokkie 83
törftange 34 vaders stoel 83
trapkrukjen 65 vadersstool 83
trappie 65 val 39
trappien 65 valle 39
treem 30 vallegie 39
trefie 30 vallegie 39
trefien 38 vallegien 39
trekgat 41 valle gien 39
trek-op 96 vaeder, stoel van 83
triptrapje 65 vaste plaanken 94
triptrappie 65 veader, stoel van 83
tuffelruumte 95 vearenberre, vaerenberre 98
turf 44, 46 veerkante toafel, veerkante taofel 77
turf, lange 46 veldkeier 103
turf-/törf-/tjörfbak 48 verdaampbekke 52
turf-/törfmaande 48 verdaamper 52
turfbak 47 verdampbakken 52
turfbulte 47 verdampingsbakkie 52
turfhok 47 verdampingsbakkie 52
turfhokke 47 verdampingsbakkien 52
turfkelder 95 verenbeade, verenbaede 98
turfkist 47 verenbed 98, 99
turfmand 48 verenbedde 99
turf-okke 47 verenber 99, 107
turfzolder 47 verenberre 98, 99

verwaarmingsbakse 52
U verwaarmingsketel 51
uaavertrek 107 verwaarmingskettel 51
uitklaptafel 75 verwarmingskachel 51
uittrektafel 77 verwarmingsketel 51
ukien 90 verwarmingsketel 51
umslaghoes 107 verwarmingskettel 51
umtrek 100, 107 verwarmingskettel 51
understel 76 verwarmingskiattel 51
uus 19 verwörmingsketel 51
uutklaptoafel, uutklaptaofel 75 verwörmingskettel 51
uuttrektoafel, uuttrektaofel 77 vetkolen 47

veur, los 28, 53
V veur, lös 28, 53
va, stool veur 83 veur, lösse 53
va zien stoel 83 veur in de stoave, staove 50
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veur op de delle 90
veurgat 29
veurglood 50
veurhoes/-huus/-uus 20
veurhuus 23, 24
veurketten 37
veurkoarf, veurkaorf 30
veurkoele 29
veurkökken 23, 90
veurkolk 29
veurkoorf 30
veurkorf 30
veurkörf 30
veurkwarf 30
veurnuus 20, 23
veurplaat 29
veurplaats 29
veurplaatse 29
veurplate 29
veurplaten 31
veurpleate, veurplaete 29
veurpot 29
veurpötke 29
veurreuster 30
veurskot 93
veurstee 29
veurstie 29
veurstölpe 30
veurtang 34
veurtange 34
veurzolder 91
veutenean, veutenaen 97
veuteneand, veutenaend 97
veuteneande, veutenaende 97
veuteneane, veutenaene 97
veuteneine 97
veutenende 97
veutenplaank 93
viarenberre 99
vienstobben 43
vierkante tafel 77
vim 76
vlegenkast 61
vlegenkaste 61
vleisgaffel 60
vleisgavel 60
vleisgavel 60
vleiskiste 60
vleisspiele 59
vleisspieltie 59
vleisspitte 59

vliegenkassie 61
vliegenkaste 61
vliering 91
vlonder 94
vlooienplaankie 94
vochtbakje 52
vochtbakkie 52
voeteane, voetaene 97
voeteinde 97
voetendeplank 93
voeteneande, voetenaende 97
voeteneinde 97
voeteneine 97
voetenende 97
voetenenne 97
voetenwarmer 103
voetplaanke 93
vonkenspringer 30
vonkenvanger 30
vootplankie 94
vorken- en lepella 65
voteneande, votenaende 97
voteneane, votenaene 97
votenende 97
vöuteneande, vöutenaende 97
vreeskast 61
vreeskaste 61
vreeskist 62
vreeskiste 62
vrezer 61
vrezer 62
vrieskaaste 61
vrieskast 61
vrieskaste 61
vrieskist 62
vrieskiste 62
vriezer 61
vuier, los 28
vuilnisbak 72
vullisbak 72
vuteneane, vutenaene 97
vuulnisbak 72
vuulnisemmertie 72
vuur 28, 50
vuur, glad 50
vuur, los 28
vuur, los 28, 53
vuur, open 28
vuuranger 37
vuurbloazer, vuurblaozer 34
vuur-en 20
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vuurgat 29
vuurhanger 37
vuurhoal, vuurhaol 37
vuurhoes/-huus 20
vuurkappe 38
vuurketten 37
vuurkoarf, vuurkaorf 30
vuurkoele 29
vuurköken 24
vuurkökken 23
vuurkökne 23
vuurkoorf 30
vuurkorf 30
vuurkörf 30
vuuroake, vuuraoke 37
vuurplaat 29
vuurplaats 29
vuurplate 29, 31, 38
vuurplate, grote 31
vuurplate 29
vuurplate mit de assenkolk 29
vuurplaten 31
vuurplatien 38
vuurpleate, vuurplaete 29
vuurpleatse, vuurplaetse 29
vuurpot 29
vuurpottie 29
vuurpöttie 29
vuurpöttien 29
vuurpuuste 32
vuurpuuster 34
vuurreuster 30
vuurschuppe 48
vuurschuppie 48
vuurtange 34
vuurtest 50
vuurzage 37

W
warveloal, warvelaol 37
wasbak 71
washoek 25
washok 25
washokke 25
washook 25
waskamer 25
waskebak 71
waskehok 25
waskehouk 25
waskekamer 25
waskekökken 25

waskokke 25
waskökken 25
waskook 25
wasköök 25
was-okke 25
wastafel 77
wastoafel, wastaofel 71
waterbak 69
waterbakje 52
waterbakjen 52
waterbakke 52
waterbakkie 52
waterbakkien 52
waterbakkien 52
waterbakkien 52
waterbakske 52
waterkettel 67
waterkettel, electrischen 67
waterkoaker, waterkaoker 66
waterkoaker, waterkaoker 67
waterkoker 66
waterkoker 66
waterkoker 67
waterkokker 66
waterkökker 66
waterkwakker 66
waterpompe 69
waterpoomp 69
waterpoompe 69
wattelhaak 37
waven 49
weaterbak, waeterbak 69
weaterbakkie, waeterbakkie 52
weaterbakkien, waeterbakkien 52
weaterkoker, waeterkoker 67
weeg 107
wege 107
wemme 57
wichterledikoantien,

wichterledikaontien 107, 108
wichterstoel 85
wiege 107, 108
wiegjen 107
wiem 57
wieme 57
wiemel 57
wimme 57
wimme-iezer 60
wippe 90
wit schoerzaand 76
wit skoerzaand 76
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wit zaand 76
wit zand 76
woaterbak, waoterbak 69
woaterbakjen, waoterbakjen 52
woaterkoker, waoterkoker 66
woaterpomp, waoterpomp 69
wonhoes 20
wonkamer 23
woonhoes/-huus 20
woonkamer 23
woonkeuken 23
woonkökken 20, 23
woonkökne 23
worstepen 59
worstespiele 59
wörstespit 59
worstkaste 60
worstspiele 59
wörstspittie 59
worststok 59
worstvorke 60

Z
zaaghale 37
zaaghoal, zaaghaol 37
zaand 76
zaand, fien 76
zaand, scharp 76
zaand, wit 76
zand 76
zand, fien 76
zand, fijn 76
zand, wit 76
zeep, greune 76
zeep, groene 76

zeepplank 63
zeikpot 98
zeil 77
zeilke 77
zeiltie 77
zepe 76
zepe, grune 76
ziedplanke 93
ziedplaten 32
ziedplaten 32
zilverzand 76
zittezak 86
zittige 79
zitting 78
zitting, rieten 79
zittinge 79
zitzak 86
zoalder, zaolder 91
zodden 47
zoerkoolsteen 103
zolder 91
zole 91

zoUe 91
zoolder 91
zorg 82
zorge 82
zörge 82
zulverzand 76
zwengel 69
zwilk 77
zwilkenkleed 77
zwilkie 77
zwillegien 77
zwillekie 77
zwingel 69
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kaart 1 oa/oa 16

kaart 2 huis 19

kaart 3 pook 33

kaart 4 ketel 52

kaart 5 spinde 56

kaart 6 wieme 58

kaart 7 (aanrechtgordijn)tje 64

kaart 8 water(koker) 67

kaart 9 (goot)steen 70

kaart 10 spoel(bak) 71

kaart 11 (knop)stoel 79

kaart 12 (stoel)poten 80

kaart 13 voor(poten) 81

kaart 14 (kruk)je 86

kaart 15 (bedde)kwast 96

kaart 16 boven(laken) 100

kaart 17 kruik 101

kaart 18 bed 104

kaart 19 matras 105

kaart 20 deken 106
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Fotoverantwoording

Fotoverantwoording

De Stichting GOS dankt de volgende personen en instanties voor het beschikbaar stel
len van illustratie-materiaal:

N e d e r la n d s  O pen luch tm useu m , Arnhem: p. 2, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 37, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 65, 66 (rechts), 68, 75, 85, 88, 95, 102, 
103, 107, 109
Van D ein se  I n s t i t u u t ,  Enschede: p. 8 ,  1 8 ,  6 6  (links), 7 4 ,  1 0 8 ,  1 1 0

G.J. V eerm an , Wijhe: p. 38, 51, 94, 97
A n n e t D e lfg a a u w , Rotterdam: p. 53
Mw. H.H. V e r d r ie t ,  F a .  H a r tg e r in k ,  Diepenheim: p. 35
H ild e  M. de S t i g t e r ,  Kampen: p. 2, 37, 38
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Wat bedoelen ze in Hardenberg met een triptrappie? En in Kuinre met 
een geutsteenrim? Waar wordt de spoelkeuken als kebof aangeduid? 
Hoeveel woorden zijn er in Overijssel voor het bakje dat aan de c.v.- 
radiator hangt? En hoeveel woorden voor de thermostaat?
Al deze vragen worden beantwoord in de eerste aflevering van het 
Woordenboek van de Overijsselse Dialecten. Die aflevering is gewijd aan 
het huis, en dan vooral aan wat zich binnenshuis afspeelt (koken, eten, 
slapen etc.) en alle voorwerpen die daarbij gebruikt worden. Of werden. 
Want de dialecten van Overijssel laten niet alleen een grote ruimtelijke 
variatie zien, maar ook een veranderlijkheid in de tijd. Oude voorwer
pen, zoals het open vuur, verdwenen, en daarmee verdwenen woorden 
als raakkoete en vuurketten. Nieuwe voorwerpen doen hun intrede, en 
daarmee nieuwe woorden: ieskaste en ofwasmesine. Soms keren oude 
voorwerpen in nieuwe gedaante terug en ook dan verandert het woord: 
eupen vuur werd eupen heerd, verenberre werd dekberre.

Het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten documenteert de ver
spreiding en verandering van dialectwoorden op basis van een grote 
enquête, waaraan meer dan driehonderd sprekers uit de hele provincie 
hebben meegedaan. Twente, Salland en de Kop van Overijssel, esdorpen 
en veenkoloniën, steden en stadjes komen in dit boek aan het woord. 
De eenheid en veelzijdigheid van de provincie Overijssel wordt gede
monstreerd in wat misschien wel het meest karakteristiek is in de 
Overijsselse cultuur: de eigen streektaal, onderdeel van het 
Nedersaksisch.


