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 Inleiding

Deze aflevering van het Woordenboek van 
de Overijsselse Dialecten is de derde en 
laatste van de reeks die aan het huis is 
gewijd, en vormt daarmee een vervolg op 
de eerder verschenen delen A en B. Voor 
een meer uitvoerige verantwoording van 
de wijze waarop het dialectmateriaal ver-
zameld en gepresenteerd wordt, kan naar 
de inleiding van de eerste aflevering ver-
wezen worden. Net als in de inleiding 
van de tweede aflevering worden ook hier 
beknopt de belangrijkste aspecten van 
het Woordenboek nog even genoemd.

Het Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten is een thematisch woorden-
boek. Anders dan bij bijvoorbeeld de Van 
Dale worden de woorden niet in een alfa-
betische volgorde gepresenteerd, maar 
thematisch. Het overkoepelende thema 
van de eerste serie, die drie afleveringen 
omvat, is het huis. De eerste aflevering 
ging vooral in op de meest basale func-
ties die een huis heeft, namelijk een 
plaats om te koken, te eten en te slapen. 
In de tweede aflevering verschuift het 
perspectief meer naar de franje van het 
binnenhuiselijke leven, de spullen die 
getuigen van luxe en welstand. In de 
derde aflevering staan de overige ruim-
tes, de constructie en de directe omge-
ving van het huis centraal. Het perspec-
tief verschuift in dit boek van het bin-
nenhuis, via ramen en deuren, naar de 
ruimte buitenshuis, en in het laatste 
hoofdstuk worden de verschillende vor-
men die een huis kan hebben, van los 

hoes tot flat, besproken. De ‘middelpunt-
vliedende’ ontwikkeling, die in aflevering 
A werd ingezet met de woonkeuken, de 
plaats waar bijna al het leven geconcen-
treerd was, bereikt met de beschouwing 
van de verschillende huisvormen haar 
uiterste rand, en kan alleen nog worden 
voortgezet in afleveringen die handelen 
over ‘de wereld’.
Met het noemen van los hoes en flat is 
aangegeven welke rode draad getracht is 
in de afleveringen over ‘het huis’ te 
weven: de ontwikkeling die de provincie 
Overijssel gedurende de twintigste eeuw 
doormaakte, van een traditionele, groten-
deels agrarische samenleving, naar een 
moderne industriële samenleving waar 
een groot deel van de inwoners een huis 
vindt in de etagebouw van metropolis en 
suburbia.

Het bovenstaande maakt wel duidelijk 
dat het thematische woordenboek, meer 
dan een alfabetisch woordenboek, een 
encyclopedisch karakter heeft. Nadat in 
het hoofdwoord is genoemd om welke 
zaak het gaat, eventueel met een kleine 
toelichting in cursieve letters, volgt een 
opsomming van welke woorden daarvoor 
in Overijssel in gebruik zijn. Woorden die 
alleen fonologisch (dat wil zeggen: qua 
klank) van elkaar verschillen zijn telkens 
in een alinea bij elkaar geplaatst.
Niet élke klanknuance is in het woorden-
boek met een eigen woord gehonoreerd. 
Voor de spelling maken we gebruik van 
het Latijnse alfabet, dat eenvoudiger te 
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lezen is dan een fonetisch alfabet, maar 
dat nooit een volledige weergave kan 
bieden van wat er werkelijk te horen is. 
Voor wie vertrouwd is met zowel het 
schriftbeeld van het Nederlands als de 
klank van het Overijssels, is het echter 
geen al te grote opgave om de uitspraak 
uit het schriftbeeld af te leiden. Een vol-
ledige verantwoording van de gebruik te 
schrifttekens kan hier dan ook weer ach-
terwege blijven, maar op één bepaalde 
conventie moet toch wel ge wezen wor-
den. In bepaalde geval len is in dit woor-
denboek één en hetzelfde woord in twee 
gedaantes weer gegeven: bijvoorbeeld boa-
venreampien, boavenraempien. Het 
woord voor de komma wordt precies zo 
uitgesproken als het woord na de komma, 
maar de schrijfwijze is verschillend. Dat 
komt omdat er voor één en dezelfde 
klank in Overijs sel verschillende schrijf-
wijzen in omloop zijn. De gerekte ò van 
hok, die in het Nederlands in enkele uit 
het Frans ontleende woorden voorkomt 
(o.a. controle) maar in de Overijsselse 
dialecten heel gewoon is, wordt nu eens 
als oa, dan weer als ao geschreven. Dat is 
niet alleen bij onze informanten zo, maar 
ook bij wat er in deze provincie in druk 
verschijnt. In dit woordenboek worden 
beide spellingen gegeven, met telkens de 
variant met oa (de schrijfwijze die bij 
onze informanten het vaakst voorkomt) 
als eerste vorm. 
De gerekte è van hek die voorkomt in het 
leenwoord crème wordt als ea en als ae 
gespeld (maar ook heel vaak als èè) en 
ook nu weer geven we het woord in beide 
spellingen, ea en ae, met weer de meest 
frequente variant (die met ea) als eerste.
Een dubbele spelling blijft achterwege in 
de voorbeeldzinnen, die immers door de 
herhalingen van telkens hetzelfde woord 
onleesbaar zouden worden. Hier laten we 
onze keus voor oa/ea dan wel ao/ae 
bepalen door wat op de vragenlijst uit de 

betreffende plaats te lezen valt. Dat kan 
eenvoudig, omdat de voorbeeldzinnen, in 
tegenstelling tot het individuele woord, 
vrijwel steeds gekoppeld zijn aan één 
bepaalde plaats.
Er wordt nog maar eens met klem op 
gewezen dat de dubbele schrijfwijze van 
één en hetzelfde woord in dit woorden-
boek in geen geval wijst op een verschil 
in uitspraak tussen die woorden. De 
praktijk is nog het best te vergelijken 
met een Engels woordenboek, waar bij-
voorbeeld een in Engeland en in Amerika 
op identieke wijze uitgesproken woord 
ook twee spellingen kan krijgen (bijv. 
Eng. colour, Am. color).
Achter elk woord staat aangegeven voor 
welke plaats de betreffende vorm is opge-
geven. De plaatsen zijn afgekort, en de 
afkortingen hebben de volgende betekenis:

Afkorting Plaats Kloeke-code

alb Albergen G174q
alm Almelo G173p
amt Ambt-Delden G199a
bab Balkbrug G090a
bat Bathmen F138p
bbr Bornerbroek G199p
bgh Bergentheim G115p
blz Blokzijl F065p
bor Borne G201p
daf Dalfsen F098p
dev Deventer F133p
dhm Den Ham G139p
die Diepenheim G225p
dka Denekamp G182p
dlt De Lutte G209p
ens Enschede G234p
ent Enter G198p
gie Giethoorn F070p
glb Glanerbrug G234a
gmd Genemuiden F084p
goo Goor G223p
grb Gramsbergen G094p
has Hasselt F085p
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hdb Hardenberg G113p
hei Heino F107p
hel Hellendoorn G168p
hen Hengelo G204p
hev Hengevelde G226p
hks Haaksbergen G257p
hol Holten G196b
kam Kampen F090p
kui Kuinre F052p
los Losser G211p
mar Markelo G222p
nht Nieuw-Heeten G195b
nij Nijverdal G169p
nls Nieuwleusen F097p
olm Oldemarkt F056p
ols Olst F118p
olz Oldenzaal G207p
omm Ommen G112p
oot Ootmarsum G177p
raa Raalte F120p
rij Rijssen G197p
sib Sibculo G140b
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 G171p
wan Wanneperveen F071p
whr Westerhaar G141p
wij Wijhe F119p
win Windesheim F106p
wls Welsum F117p
wrd Wierden G172p
zen Zenderen G200p
zsl Zwartsluis F083p
zwo Zwolle F096p

De in de derde kolom vermelde code (de 
zogenaamde – nieuwe – Kloeke-code) is 
al leen voor dialectologen interessant, en 
zal verder in het boek niet gebruikt wor-

den.
Na de opsomming van de verschillende 
woorden en hun vindplaatsen staat dan 
alle informatie die niet-taalkundig van 
aard is, en die soms zeer uitgebreid is. 
Net als de verschillende woorden is ook 
deze informatie afkomstig van onze meer 
dan driehonderd medewerkers in de hele 
provincie. In de inleiding van deze derde 
en laatste aflevering van Het huis is het 
de plaats om al deze medewerkers met 
naam te noemen. In vrijwel alle plaatsen 
zijn verscheidene personen met de vra-
genlijsten aan de slag geweest, en die 
hebben zich per plaats in één of meer 
zogeheten GOS-groepen verzameld. De 
naam van de contactpersoon die namens 
de groep het contact met de Stichting 
GOS onderhoudt, is telkens cursief afge-
drukt. Als achter de naam van een GOS-
medewerker geen woonplaats is vermeld, 
is deze woonachtig in de plaats waarvoor 
zijn of haar groep de lijsten invult.

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

Almelo
De heer G. Brouwer
De heer D. Kaaij
Mevrouw W.H. Kaaij-Kamp
Mevrouw J. Reuvekamp
De heer J. Ligtenberg
Mevrouw L.R. Hondebrink-Koning
De heer Z.J. Hondebrink
Mevrouw H.J. Brouwer-Smeijers
De heer G.J.G. Hammink
De heer G.A. Hinnen

Ambt-Delden
De heer J.M.A. Platenkamp, Goor
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Ambt-Delden, naoberschap 
Deldenernes, Deldenerbroek, Azelo
De heer Th. J. Giesen, Delden
De heer J. W. Blekkenhorst, Delden
De heer A.B.J. Morsink, Delden
Mevrouw W.F. Morsink-Paskamp, Delden
Mevrouw G.H. Traas-Kuiper, Delden
Mevrouw E.J. Smit-Jansen
De heer J.M. Platenkamp
De heer A.F. Jansen
De heer J.H.A. Kolhoop, Enter
De heer G.J. Sander, Delden

Ambt-Delden, naoberschap Zeldam
De heer A.G. Stokkendreef
De heer J.M.J. Sander
De heer M. Horck
Mevrouw. M. Horck-Schreijer
De heer J.H. Stokreef
Mevrouw J.L. Stokreef-De Jonge
De heer J.W. Pierik
Mevrouw G.E. Th. Pierik-ten Doeschot
De heer B.J.G. Schutte
Mevrouw D.J. Schutte-Wes
De heer W.A. Overbeek

Ambt-Delden, Noaberschop Wiene
De heer J.C. van Rijn
De heer H. ten Dam
De heer B.J. Katier
De heer J.J. Ros, Bentelo
Mevrouw G.J. Ros-Kleinsman, Bentelo
De heer G.A.J. ter Braak
Mevrouw M. Smit-Borre, Hengevelde
De heer H. Smit, Hengevelde
Mevrouw A. Ottenschot-Vossenbeld
De heer B.H. Vollenbroek

Ambt-Delden, Noaberschop Bentelo
De heer J.B. Nibbelink
De heer G.A.M. Borre
De heer J.B. Katier
Mevrouw M.H.S. Katier-Luttikhuis
De heer A.J.E. Wes
Mevrouw A.H. Wes-Naafs
De heer H.J. Siegerink

Mevrouw H.G.J Siegerink-ten Ziethof
Mevrouw M.J.C. Ottenschot
Mevrouw M. Nijland-Freriksen
De heer A.H. Timmerman, Ulft

Ambt-Delden, 
Noaberschop Hengevelde
De heer H.G.J. Grefte
De heer G. Wegdam
De heer H.A. Wegdam
De heer G. Velthuis, Haaksbergen
De heer J.M. Nijhuis
De heer J.G. Blokhorst, Haaksbergen
De heer B.J. Rupert

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

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

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

Borne
De heer W.J.B. Kiewik
De heer J. Möller, Almelo
De heer J.G.J. Kwast
De heer A. Wisman
Mevrouw K. ter Hennepe

Bornerbroek
De heer G. Kraa
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Dalfsen
De heer H. van ’t Zand
Mevrouw J. Wesselink
Mevrouw S. Veurink
De heer G. Nijkamp
De heer W. van Leussen
De heer A. Guutbeek
Mevrouw L. te Kiefte, Lemelerveld

Denekamp
De heer H.H.J. Haverkort
De heer G. Broekhuis
De heer G.J.B. Weersink
De heer B. Roosink
De heer B. Roeleveld

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

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

Enschede
De heer J.B. van der Velde
Mevrouw G.H. Tempelman
Mevrouw A. Zweers-Fortuin
De heer A.H. de Haan, Lonneker
Me vrouw J. Schanssema-Morsman, 

Heerlen

Enter
De heer H.J.M. Kerkhof
De heer G.J.M. Freriksen
De heer B.J. Mekenkamp
Mevrouw G. Mekenkamp-Arkink

Geesteren 
De heer J.A. Kottink, Hengelo
De heer J. Braakhuis, Geesteren

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

Giethoorn
Mevrouw F. Woltman-Groen
De heer J. Bakker
De heer W. Dijksma
De heer Harm Mol
Mevrouw T. Mol-Groenewegen
De heer Henk Mol
Mevrouw J. Mol-van Dijk

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

Goor
Mevrouw S. van der Kolk
De heer K.C. Brunnekreef
De heer G.H. Colvoort
De heer G.J. Heitink
De heer H. ter Hogt
De heer G.J. Morsink

Gramsbergen
De heer E. Kwant
De heer G. Reinders

Haaksbergen
De heer J.H. Scholten
De heer H.J. Leferink
De heer B.J. Brefeld
De heer J.H. van Sark
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Den Ham
Mevrouw H. Mollenhorst
Mevrouw G.W. Mollenhorst-Oudelaar
Mevrouw G. Remmink-Kerkdijk
Mevrouw J. Aman-Kortman

Hardenberg en Bergentheim
Mevrouw H. Renkema-Spijkers
Mevrouw J. Luisman-de Jonge
Me vrouw M. Pouwels-Bos, Oud 

Bergentheim
De heer G. van Faassen
Mevrouw M. Rieks-Vedelaar
Mevrouw H. Reinders
Mevrouw D. Zweers-Altena
Mevrouw C. de Wit-Meyer
De heer J Sierink

Hasselt
De heer M. Hiemstra
Mevrouw A. van Dijk-van de Kolk
De heer H. Sterken
De heer K. Würsten, Zwartsluis

Heino
Mevrouw W. Wolfkamp-Hansman
Mevrouw A.D. Baarslag-Stoel
De heer H. van der Veen
De heer H.J.J. Hoppen

Hellendoorn
Mevrouw T. Heupink-van Buren
De heer J. van den Berg
De heer B.F. Leestemaker
De heer H. Hallink
De heer J. Lammers, Nijverdal

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

Kampen
De heer G. Frank, Kamperveen
Mevrouw A. Kasper-van Dijk

Mevrouw A. Swierstra
De heer J. van de Weerd
De heer A. Scholten
De heer J. Prins, Kamperveen

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

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

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

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

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

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

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

Oldemarkt
Mevrouw J. Brouwer-Middelhof
De heer R. Dekker
de heer J. Hartwig
Mevrouw J. Spijker-Tietema
De heer J. Bollen

Oldenzaal
Mevrouw M.A. Teussink-Borghuis

Olst
De heer K.J.W. Keurhorst, Wesepe
Mevrouw A. te Kloeze

De heer D. Steenbruggen
De heer Th.Vlaskamp
Mevrouw T. Bos-Vlaskamp

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

Ootmarsum
De heer B.J.G. Morshuis
De heer H.F.J. Oude Elberink
De heer J.H.G.M. Bolscher
De heer J.P.F.M. van Zuilekom
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Raalte
De heer P. Brinkhuis
De heer G. in ’t Veld
De heer H.G. Jansen
Mevrouw R. Krijt
De heer J.F.W. Gortemöller, Deventer

Rijssen
De heer G.J. Dannenberg
De heer A.J. Jansen
De heer D.J. Brinks
De heer J. Lankamp
De heer H. Seppenwoolde

Saasveld
De heer G. Nijkamp, Borne
Mevrouw N. Nijkamp-Hermelink
De heer A. Hofstede
De heer F.J. Hottenhuis

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

St.-Jansklooster
De heer A. van Wendel
De heer J. Slot
De heer J. Rook
De heer H. Westhuis
De heer J. Hansma
De heer H. Spans

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

Steenwijk
Mevrouw I. de Vos-Willems, De Bult

De heer L. de Vos, De Bult
De heer J. Brouwer
De heer R. Pit
De heer J. Pieffers

Tubbergen
De heer H.H.J. Oude Kotte
De heer J.B. Buyvoets
De heer G.H.R Elferink
De heer J.H. Eppink
De heer G.J. Pinners
De heer H. Roelofs

Vasse
De heer L.J. Masselink
Mevrouw S. Nijhuis-Veelers
De heer J. H. Schutte
De heer B.G.J. Weersink
De heer G.H. Weusthuis

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

Vriezenveen
De heer A.L. Hospers
De heer G. Brink
De heer H. Fokke
De heer H. Kleinhalle
Mevrouw J. Stegeman-Smelt
De heer J. Eshuis
Mevrouw K. Kobes-Goosselink
De heer W. Post
Mevrouw E. Wessels-Jansen

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

14



Inleiding

Mevrouw A. Boessenkool

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

Welsum
De heer M. Brascamp, Klarenbeek

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

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

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

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

Zenderen
Mevrouw R. Nollen-Schuttenbelt
De heer J.H. Heumink
De heer G.J.H. Middelkamp

Zwartsluis
De heer E.K.H. Klomp

Zwolle
Mevrouw H.E. Bos
Mevrouw A. Reinders
Mevrouw T. Mensink-Velkamp
Mevrouw M. Norp
Mevrouw J.H.H. Stiekema

Al de bovengenoemde personen is de 
Stichting GrensOverschrijdende 
Streektalen buitengewone dank verschul-
digd. Zonder de vele uren die zij hebben 
besteed aan het invullen van de vragen-
lijsten en het schrijven van de (soms uit-
voerige) toelichtingen had immers het 
Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten niet tot stand kunnen komen.

15
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Paard in de gang. Kamper stadsboeren en hun vee namen de voordeur. De ’s winters 
met zand bestrooide gang (tegen uitglijden van de dieren) kwam uit op de deel. Naast 
de voordeur bevond zich de ‘veurkamer’ of zondagse kamer

Hoofdstuk 1
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In dit hoofdstuk worden de ruimtes in het 
huis beschreven waarin niet geslapen, 
gegeten of langere tijd verbleven wordt 
(die vertrekken zijn behandeld in deel I 
en deel II). De hier behandelde ruimtes 
verbinden de woonvertrekken (portaal, 
klompenhok, gang, trap, overloop) of heb-
ben een opslagfunctie (gangkast, kelder).
De zolder had naast de bewaarfunctie een 
functie als slaapvertrek; daarom komt het 
woord zolder voor in het hoofdstuk Waar 
geslapen wordt (deel A, p. 91 e.v.). 
De verschillende opslagruimten voor brand -
stof vindt men in hoofdstuk 3 van deel A, 
p. 27 e.v., en worden hier niet herhaald. 
Wat wel in dit hoofdstuk te vinden is, zijn  
naast de namen voor de vertrekken zelf, 
de woorden voor de inventaris van bijvoor-
beeld de ruimte waar men het huis bin-
nenkomt: de attributen om de jas aan op 
te hangen of de paraplu in weg te zetten.

PORTAAL 

Onderstaande woorden betreffen het (tocht)- -
portaal aan de voorzijde van het huis.

portoal, portaol: bat, bgh, blz, dev, gie, 
gmd, grb, has, stw, vol, wrd; portaal: 
hul, kui, olm, sjk; porteulke: amt, los; 
portaaltje: nij; portaaltien: bab; por-
toaltien, portaoltien: nls; portoalke, 
portaolke: bor; portööltje: die, has; 
portöölke: amt, hev, los; portööltje: 
mar; portultien: kam

veurportoal, veurportaol: daf, goo; 

vuurportoal, vuurportaol: rij
tochtportoal, tochtportaol: wrd
portiek: ens, gmd, goo, hul, nij
kabof: hol
vestibule: hel
gang: whr
hal: hen
kloomphok: alm; klompenhok: raa
windhokke: sib
tochruumte: dka

Dat doorgaans het onbeklemtoonde por- 
verzwakt wordt tot pe- (met de e van het 
lidwoord de) is hier verder buiten 
beschouwing gebleven: in plaats van por- 
kan men dus ook pe- lezen.

Een windhokke is een tochtportaal bij 
voordeur, keuken of achterdeur (sib).

•	 	In	de	volgende	plaatsen	is	het	tochtpor-
taal inpandig: bab, bat, bgh, blz, bor, 
dka, ens, gie, goo, hel, has, hev, kui, 
los, mar, nij, nls, olm, sib, sjk, stw, 
vol, whr, wij, wrd

•	 	In	de	volgende	plaatsen	is	het	tochtpor-
taal aangebouwd: amt, daf, die, hol 
(kabof)

•	 	Beide	mogelijk: dev, grb, hul, rij
 In Genemuiden is een portaol ingebouwd, 
en een portiek aangebouwd.

KLOMPENHOK

Het tochtportaal aan de achterzijde van 
het huis, bij keuken- of achterdeur.

Verbinden en bewaren
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kloomphok: alm; klompenhok: daf, 

hdb, hul, kam, ols, raa, wij, win, wls; 
klompenok: omm; klompehokke: kui, 
olm; klompenhokke: whr; klompokke: 
gmd, sjk, vol, wan

klompenpetoaltien, klompenpetaol-
tien: kam

bijkeuken: blz; biekökken: bor, goo
biebouw: rij
portoal, portaol: dev, has
porteulke: los
inkiekhökkie: nij
kabof: hol
achterhuus: bgh
pompenstroate, pompenstraote: nls
windhokke: sib, whr; weendhok: tub 

tochhok: die

•	 	Inpandig: bgh, goo, has, nij, nls, wan
•	 	Aangebouwd: daf, die, hdb, hol, hul, 

kam, kui, los, ols, rij, whr, wij, win, wls
•	 	Inpandig en aangebouwd: bor, dev, 

omm, sjk, vol

KAPSTOK

kapstok: algemeen

18

Kaart 1: sleutel. Deze kaart laat het eerste deel van de samenstelling sleutelrek zien. In 
de Noordwesthoek zien we uitsluitend de lange klinker (eu). Naar het oosten toe neemt 
de frequentie hiervan af, en in de oostelijke rand is alleen de korte klinker (ö) aanwezig.
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DEuRMAT

deurmatte: bab, bat, daf, dev, gmd, goo, 
grb, has, hdb, hei, hel, kam, kui, nij, nls, 
olm, ols, omm, sib, sjk, vol, vrh, wan, 
whr, wij, win, zsl, zwo; deurmat: alm, 
blz, bor, glb, los, olz, oot, tub; duurmat-
te: dhm, die, hks, hol, mar, rij, vrz, wrd; 
duurmat: alb, amt, ens, ssv, vas

matte: gie, raa, stp, wls; mat: alm

PARAPLuBAK

paraplubak: algemeen
SLEuTELREK

slöttelrek: alb, alm, bor, glb, grb, nij, ols, 
olz, oot, ssv, tub, wls; slöttelrekke: goo, 
mar; slöttelrekken: wrd; sleutelrek: 
bab, bat, dev, rij, win; sleutelrekke: die

slöttelrekske: amt, ens, los; slöttelrek kie: 
daf, dhm, hdb, hei, hel, omm, vrz, wij; 
slöttelrekkien: has, wls; sleutelrekske: 
hol; sleutelrekjen: blz, kui; sleu telrek-
kie: hdb, olm, sib, sjk, stp, vrh, wan, whr; 
sleutelrekkien: kam, stw, vol, zsl, zwo

slöttelhakie: nij
slöttellukien: ols
slöttelplanke: raa
sleutelplankje: dev; sleutelplankie: hdb
spiekertien: gmd

19

Kaart 2: klompen(hok). Deze kaart laat het eerste deel van de samenstelling klompenhok 
zien. In het westen is de n afwezig, in het oosten is soms de klinker lang.
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Was der nich; een slöttel zat aait in t slot, 

’s nachens ofsloeten; ie skoven een klap-
pel of de pinne op de niendure (hks); 
mestal de pinne op de dure, kluppel op de 
dure, of peerke (krul) op de dure (amt).

KLOMPENREK

Het rek voor klompen en schoenen.
kloompenrekke: hks; kloompenrek: alm, 
amt, ens, oot, rij, ssv, tub, wrd; klom-
penrekke: die, goo, hei, mar, sib, whr, 
wij, wls; klompenrek: bab, blz, bor, daf, 
dev, grb, hol, kam, ols, los, nij, nls, olz, 

raa, stp, vas, win, wls; klomperek: gmd, 

has, kui, olm, sjk, stw, vol, wan, zsl
klompenrekkie: vrh
kloompenbak: amt, vrz, wrd; klompen-
bak: hdb; klompebak: blz

schonenrekke: goo; schonenrek: ols; 
schoonrek: alb, olz; schoenenrek: hdb; 
schoenerek: blz; schoenrek: nij; 
skoenrekke: whr; skoenrek: has

De skone stonden ok wa oonder de kaste 
en de kloompe gewoon op de delle (hks); 
kwam niet voor (gie); men had vroeger 
geen apart rek voor de klompen. De 
klompen werden op de melkrikke te dro-

20

Kaart 3: laarzen. Op deze kaart is te zien waar de samenstelling laarzenknecht met een 
element van het type ‘leerzen’ is gevormd (het grootste deel van de provincie), en waar 
met een element van het type ‘stiefel’ (alleen in Twente). Voor de overzichtelijkheid is de 
exacte klank, die in de tekst hierboven is terug te vinden, op het kaartje niet nader 
gespecificeerd.
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gen gezet (nij).

LAARZENKNEcHT

Gereedschap om laarzen uit te trekken.

leerzenknecht: bab, blz, daf, dev, ens, ent, 
grb, hdb, kam, los, omm, vrh; leerzen-
knech: alm, amt, hei, hel, hol, ols, wls, 
wrd; leerzeknecht: has, kui, sjk, stw, vol; 
learzenknech, laerzenknech: die, mar, 
nij; learzeknecht, laerzeknecht: gie, glb; 
laarzenknecht: bor, vrz, win, zwo

knechien: gmd
leerzeplankien: has; learzenplankie, 
laerzenplankie: raa; learzenplaankie, 
laerzenplaankie: wan

leerzentrekker: alm, wij; leerzetrekker: 
zsl

leerzenuuttrekker: sib
schoonantrekker: olz
steawelknecht, staewelknecht: ssv; ste-
velknech: mar; stiewelknecht: ens

stiefelplaank: hev
plaank: amt
steffeltrekker: tub
stiefelstrampen: hev
strampen: amt

GANG

gaank: alb, amt, bor, dhm, ens, ent, gie, 
glb, gmd, grb,hen, hev, hol, los, mar, 
nls, rij, sib, ssv, stw, vas, wan, wrd; 
gank: alm, bat, has, kui, raa, vol, win; 
goank, gaonk: vrz; gang: bab, bat, 
bgh, blz, daf, dev, die, ens, goo, hdb, 
hei, hel, hul, kam, nij, olm, ols, olz, 
omm, oot, sjk, whr, wij, wls

wörf: stp
GANGKAST

gangkast: blz; gangkaste: bat, grb, hdb, 
hei, hul, kam, kui, nij, nls, ols, sib, vol, 

wan, whr, wij, zsl, zwo; gaankkaste: 
gmd, hev, mar

meterkast: alb, alm, bor, ens, glb, hol, 
oot, stw, vas; meterkaste: bab, daf, 
gmd, has, hdb, hei, hel, hks, hul, kam, 
nij, nls, ols, raa, sjk, vol, vrh, vrz, wij, 
win; meterkaaste: dev, olm, wrd, zwo

wearkkast, waerkkast: ens, waarkkas-
te: olm

bargkaste: sib

Zoals uit sommige van de namen duidelijk 
wordt, is dit de kast waarin de gas-, 
water- en electriciteitsmeter te vinden 
zijn. Maar ook wordt deze kast wel als 
opbergruimte gebruikt voor: stofzuger, 
striekplaanke en det spul (nij); bessem, 
dweil, stofzuger (sib).

KELDER

kelder: bgh, blz, daf, dev, dhm, die, gie, 
gmd, has, hei, hel, hev, hks, hul, kam, 
kui, nij, nls, olm, ols, olz, omm, raa, 
sib, sjk, stp, stw, vol, vrz, whr, wij, win, 
wls, wrd; kealder, kaelder: bor, glb, 
hen, hks, oot; keelder; alm, amt, ent, 

21

De laarzenknecht houdt laars tegen bij uittrekken
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hev, hol, los, mar, rij; kilder: grb; 

kelle: tub, vas; keelde: alm; keele: 
alm; keler: ssv; hoeskelder: alb

MELKKELDER

Soms was er op de boerderij een aparte 
kelder voor het bewaren van de melk.

melkkelder/-keelder: kam, hks, olm, 
ols, rij, sjk, stp, wrd

melkkamer: alm, amt, bor, ens, ent, hev, 
kam, mar, ols, ssv; mölkenkamer: hdb

melkhok: hul, kam, wij
keulbak: alm, tub
karnkelder: stw
kelderkamer: alm

Was op enkele boerderijen aanwezig 
(mar); melkkamer met pekkelbad (amt); 
in sommige huzen harren ze ok de keal-
derkast. Dee was luk deper as ne gewone 
kast, meer nich zo deep as nen gewonen 
kealder (ens); soms werd de melk in de 
gewone kelder bewaard. Met een lier liet 
men de melkbussen in de kelder zakken 
(wij).

PEKELBAK

De gemetselde ruimte (bijv. in een hoek 
van de kelder) voor pekelwater.

pekkelbak: alm, hdb, hei, hul, ols, raa, 

Kaart 4: gang. De lange klinkers (aa, oa/ao) zien we voornamelijk in midden-Twente. De 
–nk aan het woordeinde komt door de hele provincie voor.
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tub, vas, wij; pekelbak: bab, has, sib

pekkelgat: mar
spekbak: alb
inmaakbak: hul

RuiMTE ONDER DE TRAP

kelderkast: glb, hol; kelderkaste: dev, 
gmd, hks, nij, nls; kellekast: vas

trapkast: hev, tub; trapkaste: gmd, hol, 
kui, nij, vrz, dev; trapkaaste: olm

trappekaste: sjk, wan, zsl
onder de trap: blz; onder de trappe: 
daf, kam; oonder de trap: ens; oonder 
de trappe: vrz

trapgat: oot
trapperuumte: bab

De kelderkaste: als er ook een trap onder 
naar de kelder gaat (nls); vaak als kelder-
ingang (hei).

Voor verschillende zaken was de kelderkast 
als opbergruimte in gebruik:

Voorraad aardappelen (dhm); de paraplu 
stiet onder de trappe (hdb); veur opbar-
gen van de stofzoeger en zwabbers enz. 
(has); huishoudelijke spullen, drankfles-
sen (grb); vaeke veur de kapstok en kle-
ren, mar ok wè veur stofzoeger en stof-
doekenmandtie (daf).
Wordt nich broekt, te völ in het zicht (ens).
Soms zit daar ook het toilet (gmd).
TRAP

trap: alm, amt, alb, blz, bor, dlt, ens, oot, 
ssv, tub, vas; trappe: amt, bab, bat, bbr, 
daf, dev, dhm, ent, gie, gmd, goo, grb, 
has, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, hul, 
kam, kui, mar, nij, nls, olm, ols, omm, 
raa, rij, sib, sjk, stp, stw, vol, vrz, wan, 

whr, wij, win, wls, wrd, zsl, zwo

‘Entree van volkswoning uit de jaren ‘30, 
Enschede. Op de trap een loper met roedes.

Voorraadruimte boven steil trappetje naar 
melkkelder. Museum Stadsboerderij, 
Kampen
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TRAPLEuNiNG

lönning: alb, amt, bbr, bor, daf, dlt, ens, 
goo, grb, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, 
hul, mar, nij, ols, oot, ssv, wrd; lönnige: 
dhm, ent, nij, omm, wrd; liönnige: vrz; 
leuning: alm, bat, blz, dev, dlt, hdb, 
hev, nij, nls, olm, raa, sib, sjk, stw, whr, 
tub, vas, wij, win, wls, zwo; leuninge: 
stp; leunink: kam; leunige: gie, has, 
rij, vol; lunige: gmd; trappeleung: kui; 
trappeleuning: wan 

TRAPTREDE

tree: alb, amt, bab, blz, bor, dev, dhm, 

dlt, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hev, 

kam, kui, nls, olm, omm, oot, rij, sib, 
sjk, stp, stw, tub, vas, vol, wan, whr, 
zls, zwo; trea, trae: bat, bbr, daf, ens, 
ent, hei, hel, hks, hol, hul, mar, nij, 
ols, raa, ssv, vrz, wij, win, wrd

LOPER

loper: alm, amt, bab, blz, bor, daf, dev, 
dhm, dka, gie, glb, gmd, goo, has, hdb, 
hei, hel, hks, hol, kam, kui, los, mar, 
nij, nls, olm, ols, olz, omm, oot, raa, 
sjk, sib, ssv, stp, stw, tub, vas, vol, vrh, 
wan, whr, wij, win, wls, wrd, zen, zsl; 
leuper: amt, ens, ent, hev, vrz

Meestal in samenstelling met:

trap-: algemeen

24

Kaart 5: kelder. De vorm kelder overheerst. In het oosten vinden we vormen met een 
lange klinker, of zonder r of d.
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gang-: alm, blz, bor, daf, dev, ens, has, 
hei, hel, hol, nij, nls, olm, sib, vol, vrh, 
whr; gaank-: amt

(TRAP)ROEDE

roede: amt, kui, mar, oot, stp, vas, vrz, 
wrd

roei: zen, zwo
roe: alm, bab, bor, daf, ent, gie, gmd, 
goo, has, hei, hel, hks, kam, nij, nls, 
olm, ols, omm, raa, sib, tub, vrh, wij, 
win, wls, wrd; ro: ens, stw, wrd; ru: vrz

roetjen: blz, dev; roetje: amt; roegie: 
hdb, sjk, vol, wan; rugien: gmd; rögie: 
dhm; rouwgie: vrz; röken: glb

stang: olz
stengke: ssv; stengske: ens; stangske: 
rij; stangie: hdb

kopperen stengske: los
spiele: nij
spielke: amt
regelke: rij

Vaak in samenstelling met trap-.

OVERLOOP 

oaverloop, aoverloop: amt, bat, daf, dev, 
ens, goo, hei, hev, hks, hol, mar, nij, 
nls, ols, olz, rij, wij; oawerloop, aower-
loop: alm, bor, ent, oot, wrd; overloop: 

25

Kaart 6: trap. In de oostelijke helft van Twente en in Blokzijl is de e (schwa) ver dwenen.
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bgh, blz, dhm, die, gmd, grb, hdb, hul, 
kam, olm, omm, sib, sjk, stw, vol, vrz, 
wan, whr; ouwerloop: los; ovverloop: 
vas

de gaank nöggelloop: amt
nöggelloop: amt
gaank: glb, hen, nls; gank: has, win; 
gang: ens

gaank bowen: ent

LADDER

ledder: algemeen; ladder: zwo
trap: blz; trappe: dev

LuiK (NAAR DE VLiERiNG Of NAAR DE 

KELDER)

loek: alb, alm, amt, bab, bat, bbr, bor, 
daf, dev, dlt, ens, ent, gie, gmd, goo, 
grb, has, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, 
hul, kam, mar, nij, nls, olm, ols, omm, 
oot, rij, sib, ssv, stp, stw, tub, vas, vrz, 
wan, whr, wij, win, wls, wrd; luuk: blz, 
kam, kui, sjk, vol, zsl, zwo

Träpke noar de opkamer is ok kelderloek 
(tub).

26

Kaart 7: luik. Alleen langs de Zuiderzee en in Zwolle is de –uu- aan te treffen.
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Ontwerp van rond de eeuwwisseling met trap in woonvertrek. Een interieurtrend: alles 
in één grote ruimte of loft. Dus minimale toepassing van tussenmuren en restruimtes



Plafonds, wanden, vloeren

Hoofdstuk 2

28

Salon van textielfabrikant in Enschede, jaren ’20. Meubelfirma Scharp & Boll heeft lam-
brisering aangebracht met ingebouwde boekenkasten en muur bespannen met exclu-
sieve stof op ondergrond van tengelwerk



Plafonds, wanden, vloeren

Plafonds, wanden, 
vloeren

29

Dit hoofdstuk gaat over de aankleding van 
de vlakken die de kamers begrenzen: pla-
fond, muur en vloer. Voor de stoffering 
zijn zeer verschillende zaken in gebruik of 
in gebruik geweest, van zeer eenvoudig 
tot bijzonder luxueus. Zo kan een muur 
helemaal kaal zijn, of met witkalk bestre-
ken, maar ook van behang en een lambri-
sering zijn voorzien. Evenzo de vloer: van 
de allereenvoudigste lemen vloeren tot het 
hoogpolige vaste tapijt. Uiteraard hangt 
deze ontwikkeling samen met de toegeno-
men welvaart: men kan zich de duurdere 
wand- en vloerbedekking veroorloven. 
Maar als de werkelijk luxueuze bekleding 
gemeengoed lijkt te worden, wordt toch 
ook weer teruggegrepen naar de eenvoud 
die aan het begin van de ontwikkeling 
doet denken: de muur van schoonmetsel-
werk en de vloer met plavuizen belegd.

PLAfOND

zolder: bab, blz, daf, dev, dhm, dlt, gie, 
gmd, goo, grb, has, hdb, hei, kam, nht, 
nij, nls, ols, omm, oot,raa, sib, sjk, stp, 
stw, tub, vol, wan, whr, wij, wls, zwo; 
zoller: alb, tub, vas; zoolder: alm, amt, 
bor, hev, hks, rij, ssv; zoalder, zaolder: 
ens; zouder: kui

plafond: bbr, blz, dev, ent, hdb, hel, hks, 
hul, nij, olm, ols, omm, rij, sib, wij, 
win, zwo

balken: vas
N.B. de t (geschreven d) van plafond 
wordt vaak niet uitgesproken, en de a is 

vaak een e-schwa (dat is de e van het 
lidwoord de).

BALKEN VAN HET PLAfOND

balken: alm, amt, bab, blz, bor, dev, dka, 
ent, glb, gmd, goo, hdb, los, nls, olm, olz, 
omm, oot, stw, vas, wls, wrd, zen, zwo

zolderbalken: gie, hks, kam, nij, sib, sjk, 
stp, vol, vrh, whr, wij, win; zouderbal-
ken: kui; zoalderbalken, zaolderbal-
ken: ens

ribben: amt, bat, dhm, hev, hol, mar, 
ols, raa

zolderribben: hei, ssv
zolderrimmen: nij
richels: daf
liggers: grb
bint: omm; gebint: has

GESTucADOORD PLAfOND

gestucadoord plafond: alm, bat, blz, 
ent, hdb, stw, vol, vrh, vrz, wan, win, 
wrd

gestucadoorde zolder: dhm; gestuca-
doorden zoolder: rij

gestuct plafond: bab, gie, gmd, has, hks, 
kam, omm, vrz

stucplafond: amt, daf, hei, whr
stucwark: grb, hel, nij; stucwerk: wij
anpleisterd plafond: dka
angepleisterde zoolder: hol
gepleisterd plafond: dev, nij, mar, rij, zen
gepleisterden zolder: alm
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angeraapten zoolder: ssv
geraapten zoller: tub
gaasplafond: nij
gipsen plafond: mar
stienen zolder: hdb, sib
betonnen plafond: nij
pleesterwerk: amt; pleisterwark: ols
regel: amt

Uit welk materiaal bestaat een gestuca-
doord plafond?

•	 	Reet en gips, later: steengaas en gips 
(ens); riet, daar smeren ze gips en 
kalk in (kui); eerst riet of stiengääs, 
daar tegen aan stucspecie, dat is zand, 
gips en kalk gemengd (hei); reet of 
steengaas, vaste ezet met gegalvani-
seerde spiekers of (vrogger) krammen 
(dev); vroeger gebruikte men riet dat 
met draadjes werd vastgemaakt, nu 
wordt steengaas gebruikt (stp)

ScHROOTJESPLAfOND

schrootjesplafond: alm, amt, bab, bat, 
bor, dev, goo, hev, hol, los, mar, olz, 
oot, rij, tub, wrd; skrootjesplafond: 
blz, hks, nij; schrotiesplafond: hdb, 
nls, sib, stp, stw, vrh, wan, zsl; skrotie-
splafond: gie, sjk, whr; schreutiespla-
fond: daf, hei, hel, ols, vrz, wij, win; 
skreutjesplafond: ent; skreutiespla-
fond: gmd, kam, vol

plafond van schroten: wls
skrootjeszolder: nij; skrootkeszoalder, 
skrootkeszaolder: ens; schreutieszol-
der: dhm

skreutieszolder: has
schrootjes: amt; schreuties: zwo 
hölten plafond: daf; heulten plafond: 
hol

hoolten zolder: alm; houten zouder: kui
kraalskoten: ens
lattiesplafond: ens

lattenzolder: nij
plankieszolder: sib

MuREN

KALE MuuR

Een muur zonder wat voor stoffering of 
bedekking ook.

kale mure: bab, bat, daf, dhm, goo, grb, 
has, hdb, hel, hev, hks, hol, kam, kui, 
mar, nij, nls, ols, omm, rij, sib, sjk, vol, 
vrh, wan, whr, win, wls, wrd, zsl, zwo; 
kale muur: alm, amt, bor, dev, dka, 
ens, glb, los, oot, tub, vas, vrz, zen; 
keale mure, kaele mure: gie, olm, stp, 
stw; käle mure: gmd, hei, raa, wij; 
koale muur, kaole muur: blz

roewe mure: omm; roewe muur: vrz
blote muur: olz
glatte muur: mar

TEERMuuR

Muur met een zwarte onderrand van onge-
veer een meter hoog, met daarboven wit-
kalk. Vaak ook specifiek de aanduiding 
voor die zwarte onderrand.

teermuur(e): rij, wrd
geteerde muur(e): glb, hei; getiäärde 
muur: vrz

zwartselmure: amt
blakwander: has, kui
blakwander met gewitte muren: has
mure met blakvernis: omm
angestreken muur: wan
skrobraand: nij; schrobwand: nij
stootwand: nij
trasraam: dev, wan
dellenmure: raa
koestalmure: bat
stalmuur(e): amt, ent, hev, mar, nls, tub
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Gewitte muren met de onderkante zwart 
(has); geteerde en gewitte mure (vol); 
omdat alle muren algemeen zwart/wit 
waren werden ze niet naar de verf 
genoemd, maar stalmuur enz. (nls)

Waarmee werd de muur zwart gemaakt?

•	 blakvenis: hel, nls, omm, ssv, wan
•	 blakwander: kui
•	 	teer: alm, bab, blz, bor, daf, dev, hev, 

nij, oot, raa, rij, sjk, tub, vrz, wrd
•	 teerverf: ens, gmd

•	 koolteer: ent, glb, hei, kam, vol, zsl
•	 zwarte vaarve: daf, dev, glb
•	 	zwartsel: alm, hol, nij, raa, ssv, vrz, 

wij
•	 	paraffinelak: alm, amt, bat, dhm, dka, 

ent, glb, grb, hdb, hei, hev, hol, mar, 
nij, ols, sib, tub, wij, win, wls, wrd

•	 creoline: amt, hks
•	 teneopal: dka
•	 muurlak: nls, stp
•	 ijzerlak: vas
•	 bladlak: zen
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Kaart 8: schrootjes(plafond). Op deze kaart staan de verschillende vormvarianten van 
het type ‘schrootjes’ (in de samenstelling schrootjesplafond) aangegeven. Het is een 
complex kaartje, dat toch bepaalde patronen laat zien. De umlautvormen (eu), waarbij 
de symbolen een schuin streepje hebben, nemen naar het oosten toe in frequentie af. 
Datzelfde geldt voor de sk-, die met vetgedrukte symbolen aangegeven is. Maar we vin-
den zelfs in Enschede nog die sk-.
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Paraffine kwam later (hol, wrd); koolteer 
van de gasfabriek (kam); paraffine met 
teer (hdb); paraffinelak, in de stallen 
(een deel teer op twee delen karboleum). 
Met creoline (dat rook lekker fris!) (amt); 
in stal: perfimielak, in washoek: grijsach-
tige saus (dhm); paraffinelak is veredelde 
koolteer (wls); met paraffine (gaf niet 
af), met zwartsel (gaf af) (wij); muurlak 
of blakvenis (op het blik stond: black 
vernis) (nls); vroeger met zwartsel, later 
met black-finish (ssv); zwatsel in de 
varve en dan vernis, paraffine (nij); teer 
of witkalk met zwartsel (raa).

In welke ruimtes kwam zo’n muur voor?

•	 	gang: alm, blz, bor, daf, dhm, gang, 
gmd, goo, kam, kui, omm, oot, wij, 
wls, zwo

•	 keuken: gmd, nij, stw, wij

•	 bijkeuken: goo, has, hei
•	 kokhuus: hol
•	 bakhuus: nls
•	 	kookgelegenheden (achter kachels en 

fernuzen): dev
•	 	geute: daf, has, hei, sjk, vol, wij, win, 

wls
•	 	pompstroate: nls
•	 	melkhok: kam
•	 	washok: dhm, grb, nij, sib, tub
•	 	kelder: gmd
•	 	stal: alm, amt, bab, bat, bor, dhm, 

dka, ens, ent, glb, gmd, grb, hdb, hei, 
hel, hev, hks, hol, kam, nij, nls, ols, 
omm, oot, rij, sib, ssv, stw, tub, vrh, 
vrz, wan, whr, win, wls, wrd, zen

•	 	varkensschot: wrd
•	 	achter de gruppe: hel
•	 	deel: alm, amt, bab, dka, hel, glb, has, 

hdb, hev, hks, hol, ols, raa, sib, sjk, 
ssv, stw, vas, vrh, vrz, whr, zen
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Teermuur in Staphorster achterhuis, 1950. Boven de zwarte onderrand is op de witkalk 
met blauwsel een ‘tipblomme’ geschilderd
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•	 	achterhuis: alm, hdb, mar, nls, stp, 
vrh, wan

•	 	pakhuis: hdb
•	 	bergruimten: vrz, whr
•	 	schure: ols
•	 	hoonderhok: alm
•	 	huuske: nij, omm, wrd, zsl
•	 	natte ruumte (waskökken en melkka-

mer): ens

Na de schoonmaak ging men zwarten en 
witten (nls).

GEWiTTE MuuR

gekalkte mure: bab, goo, hdb, nij, omm, 
sib, sjk, win, whr; gekalkte muur: alm, 
amt, grb, ssv

kaalkte muur: ens
kalken mure: nls
kalkmure: has, hol, mar, nij; kalkmuur: 
glb, hev, oot, tub, vas, vrz, zen

gewitkalkte muur: hev; witgekalkte 
mure: hks, rij

witkaalkmuur: ens
witkalkmuur: olm
witkalken mure: daf
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Kaart 9: (muur)verf. Ook deze kaart, die het tweede element in de samenstelling muur-
verf toont, laat een complex beeld zien. Het varve-gebied, dat het grootst is, wordt in 
het midden doorsneden door een strook värve. Aan weerskanten van het varve-gebied 
liggen plaatsen met vaarve (de lange klinkers hebben een vetgedrukt symbool).
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witgepleisterde mure: vol
gewitselde mure: kui
gewitte mure: dev, dhm, ent, gmd, has, 
hdb, hei, kam, mar, nls, sjk, stp, vrh, 
wij, wls, wrd; gewitte muur: blz, hev, 
olz, vrz

witte mure: amt, gie, hel, nij, ols, raa, 
sib, wan, zsl; witte muur: amt, ens

WiTKALK

kalk: alm, ent, glb, hol, rij
witkalk: algemeen; witkaalk: ens; wit-
kalke: zwo

witselkalk: hdb
witselen kalk: kui
witsel: blz, daf, grb, mar, nij, olm, ols, 
sjk, vas, wan, whr

MuuRVERf

muurvarve: amt, bab, bat, dhm, goo, 
has, hdb, hel, hev, hks, hol, kam, nij, 
olm, ols, omm, raa, sib, sjk, stp, vol, 
vrh, wan, whr, zsl; muurvarf: alm, blz, 
olz, oot; muurvaarve: ent, gie, mar, rij, 
stw, wrd; muurvaarf: ssv, vas; muur-
vearve, muurvaerve: ens; muurvärve: 
gmd; muurvaaive: vrz; muurvärve: 
daf, hei, nls, wij; muurverve: amt, dev, 
kui, win; muurverf: dks, los, tub

muurvarvesaus: hol
saus: bor, grb, hel, nij
latex: wls

STRucTuuRVERf

structuurvarve/-varf/-vaarve etc.: bab, 
blz, daf, dev, ens, gmd, hdb, hei, kam, 
kui, mar, nij, ols, olz, sjk, tub, vrh, whr, 
wrd

korrelvarve: nij
pleistervaarve: rij

sierpleister: has, nij, raa, win; sier-
pleas ter, sierplaester: hol

granol: alm, amt, bat, bor, dev, gmd, 
goo, hev, los, vol, wij, zen

beton-email: gmd, grb
kanariezoad, kanariezaod: mar, nij

Granol wordt gespoten. Vroeger had je 
ook beton-email (gmd); wie raapt ‘m 
eerst an, dan mäken wie um gläd (wls).

BEHANG

behang: algemeen; be-ang: kam
behangsel: amt, dev, hks, nij, ols, oot, 
rij, ssv, zsl; be-angsel: has, vol

behangpapier: amt, mar, sib
behangselpapier: ens, glb, hev, wls, wrd; 
be-angselpapier: kam

papier: bab, daf, dhm, gie, gmd, grb, 
hdb, los, nij, nls, omm, sjk, ssv, stp, 
stw, vrh, vrz, wan, whr

papier an de kaante: sib

N.B. de a van papier wordt doorgaans als 
e-schwa (dat is de e van het lidwoord de) 
uitgesproken.

Algemeen in burgerhuizen en in boeren-
huizen in de woonkamer (has); in de 
burgerhuizen in de kamer, in boerenhui-
zen in de grote kökken (ook betegelde 
muren) (hol); in burgerhuizen in de 
gang, woon- en slaapkamers (kui); in de 
woningen van de gegoeden in de beste 
kamers (los); vooral bij gegoede stand en 
in zitkamers (vrz).

TENGELWERK

Raamwerk met jute dat voor een enkel-
steens muur zit.

tengels: dka, glb, hdb, nls
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betengel: dhm; betingel: nij
betengsel: hks
betengeling: alm, bor, ens; betingeling: 
wij

tengelwerk: alm, dev, goo, hol, tub, zen; 
tengelwark: ols, omm; tengelwaik: 
vrz; tengelweark, tengelwaerk: ens

tichelwark: bab
behangtengels: hei
linnen op tengels: daf
latwärk met linnen: gmd
raamwark: has, hdb, kam
juteraamwerk: kui; juteraamwaark: wrd
jute-achtergroond: olz

Een op dergelijke wijze afgewerkte wand 
heet betengelde muur(e) (nij: betingelde 
mure). Het raamwerk alleen heet beten-
gelmuurhoolt (amt) of juteraam (rij), het 
daarop gespannen jute tengeldoek (sjk).

Om het behang op een doorslaande muur 
te beschermen tegen vocht (ent); een 
halfsteens buitenmuur moest zeker 
beten geld worden. Dito binnenmuur niet 
altijd (alm); drie duim breed en een duim 
dik, met jute gespannen (amt); zelf 
hadde wie dit vrogger neet en dan stond 
an de binnenkante soms, van de condens, 
een centimeter ies an de mure (dev); 
werkwoord: betengelen (hks); ze maken 
een latwark op de muur. Doar deuden ze 
jutte op en dan plakken ze der kraan-
tenpepier op en dan behang. As de 
behang te dunne was, kö-j de kraante 
leazen. Det numen ze betingelen (nij).

LAMBRiSERiNG

De houten aftimmering (meestal alleen 
het onderste gedeelte) van een muur.

lambrizering: algemeen; loambrizering, 
laombrizering: vrz

hulten lambrizering: dev

holten wand: olz
beskot: ens, gmd, stw
betimmering: hev, zsl
skrootjes: nij; schreuties: raa
schrotenrand: nij; skrotenraand: nij
planken: raa

Algemeen in burgerhuizen in de gang 
(has); in burgerhuizen in de gang, woon- 
en slaapkamers (kui); in burgerhuizen in 
de voorkamers (hev).

ScHOONMETSELWERK

schoonmetselwark: alm, amt, bab, bat, 
dhm, grb, hdb, hel, hev, ols, oot, raa, 
sib, stp, vrh, wan; schoonmetselwerk: 
amt, dka, glb, hei, hev, los, tub, vas, 
win, zen; schoonmetselwaik: vrz; 
schoonmetselweark, schoonmetsel-
waerk: bor; schoonmetselwärk: daf, 
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Geen abstract schilderij, maar wèl voor 
(onder) aan de muur. Op de lambrisering 
(tot aan de stoellijst) werd tot ca. 1950 
(opkomst van o.a. de schrootjeswanden) 
door de huisschilder ook wel een soort 
wikkeltechniek toegepast, onder meer in 
Losser en omgeving
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wij; schoonmetselwaark: ent, mar, rij; 

skoonmetselwark: has, kam, nij, vol, 
whr; skoonmetselwerk: gie; skoon-
metselwaark: blz, stw

schoonmetselwarkmure: omm, sjk, wls; 
schoonmetselwerkmure: hol; schoon-
metselwaarkmure: wrd; skoonmetsel-
wärkmure: gmd

muur van schoonmetselwark: nls; mure 
van schoonmetselwerk: dev; mure van 
schoonmetselwark: goo

muur met skoonmetselweark, muur 
met skoonmetselwaerk: ens 

fijnmetselmuur: olz
kloarmetselwark, klaormetselwark: hks
gemetselde muur: zwo; gemetselde 

mure: kui

metselwark: nij
schoonwarkmure: nij
schone muur: alm; schone mure: hel
stienen mure: dhm
strakke muur: hev
kaante muur: ens
afgewarkte mure: kam
mooie mure: zsl
gladde mure: olm

N.B. De –ts- in –metsel- wordt vaak uitge-
sproken als –ss-.

STEENSTRiP
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Kaart 10: (schoonmetsel)werk. Op deze kaart is de klinker te zien in het laatste deel van 
de samenstellingen van het type ‘schoonmetselwerk’. Korte e en korte a komen naast 
elkaar voor, maar in de westelijke helft is de a wat frequenter, in het oosten de e. Lange 
klinkers komen zowel in de noordelijke als in de zuidelijke hoek voor.
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Gelijmde bakstenen die het effect van een 

schoonmetselwerkmuur beogen.

steenstrip: alm, dev, dhm, ens, ent, gie, 
glb, goo, grb, hel, hol, kam, kui, nij, 
olm, tub, wij, wls, wrd, zen; stienstrip: 
bab, gmd, hdb, omm, sjk, stp, vol, vrh, 
wan, whr, zsl; steinstrip: vrz

stienstripmure: has; steenstripsmure: 
amt, nls

muurstrip: hks
sierstrip: wij, sib
strip: hei, hev, win
stripsteen: vas
imitatiesteenstripsmure: amt
imitatiesteen: rij
noamoaksteen, naomaoksteen: blz
nepmure: bat

nepstienties: daf

semilatiemuur: amt
klissen: wrd
platte steenties: wls
veurzetmuurke: oot

strip heeft een
•	 	s-meervoud in: alm, bab, bor, dhm, 

ent, glb, goo, grb, hdb, hel, hev, hks, 
nij, omm, stp, tub, vrh, vrz, wan, whr, 
wls, wrd, zsl

•	 	en-meervoud in: ens, gmd, hei, kam, 
sib, sjk, wij, win, zen

PLiNT

plinte: amt, bab, daf, dev, gie, gmd, goo, 
has, hdb, hel, hol, kam, nij, nls, olm, 
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Kaart 11: plint. De lange klinkers komen alleen in Twente voor. In het oosten van Twente 
en in Blokzijl is na de korte klinker (plint) geen e hoorbaar.
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ols, omm, raa, sib, sjk, stp, stw, vrh, 
wan, whr, wij, win, wls, zsl, zwo, kui; 
plint: bat, blz, dhm, dka, grb, hel, hev, 
los, olz, rij, vrz; pleent: amt, bor, ens, 
glb, hev, hks, los, mar, oot, ssv, tub, vas, 
vrz, wrd, zen; plient: alm, amt, ent

Twee cm hoog, om bij het dweilen de 
muur droog te houden, later om te voor-
komen dat met stofzuigen de muur 
beschadigd wordt (amt).

AfNEEMBARE PLiNT

holle plinte: dev, goo, hei
lösse plinte/plint/pleent: bab, daf, ens, 
hol, nij, nls, sib, sjk, stw; losse plinte/
plint: blz, kui, raa; lös plinte/plint/ 
  -pleent: hks, mar, nij, rij, wrd

overzet plinte/-plint: vrh, whr
opzetplinte: nij
ofnembare plinte: has, hei
geschoefde pleent: tub

Veur het wegwerken van electrische snoe-
ren (dev); ze lengen der dreuje achter 
(nij).

VLOEREN

LEMEN VLOER

lemen vloere: bab, bat, gie, hdb, hei, hks, 
nij, ols, vrh; lemen vloer: amt, hol; 
leem ne vloere: rij, sjk, wrd; leemvloere: 
raa, whr; leemvloer: alm, amt; lemen 
vloor: tub, vrz; leemvloor: ens, los; lie-
men vloere: gmd; liemen vloer: vol; 
liemne vloere: ent; liemvloere: wan; 
leamen vloere, laemen vloere: stp

lemen deale, lemen daele: amt, mar; 
lemen deal, lemen dael: vas; leemne 
deel: alm; leemdeale, leemdaele: hev; 
liemdeale, liemdaele: nls

leem: kam, olm
kleideale, kleidaele: grb; kleideal, klei-
dael: glb, ssv, win, wls

kleivloere: has
vloer: blz

De lemen vloer kwam voor op de deel van 
boerderijen. Soms ook elders:

Op de deal en in de keuken (los); deel en 
keuken (alm); delle, götte en in arbei-
ders husies in de kökken (daf); bie boe-
ren- en kleane burgerhuze (nij); schuur 
en deel (sjk).

KEiTJESVLOER

veeldkeienvloere: hev; veldkeienvloor: 
vas 

veeldkeikesvloor: amt
vloer van veeldkeikes: alm
veldkeikes: tub
keienvloere: hdb, whr; keivloer: glb
keitjesvloer: bor; keitjesvloere: hks, 
hol; keikesvloere: mar, wrd; keikes-
vloor: ssv; keigiesvloere: hel, nij, sjk; 
keigiesvloor: vrz

keigies in de vloor: vrz
bargkeigies: dhm
deel van keistenen: alm
kinderkoppies: sib; kinderköppies: 
omm

grove grindvloer: dev

Veeldkeikesvloor met initialen erin, met 
platte kaant na boaven (amt); uit overle-
vering is bekend dat voor 1900 in sommi-
ge boerderijen wel een keitjesvloer voor-
kwam om en nabij het open vuur (stp).

VLOERTEGELS

estriken: bab, dev, ens, glb, hei, raa, rij, 
sjk, win, wls
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estriken vloer: amt; estriken vloere: 
bat, gie, hol, ols, wij

estriken tegels: goo
plavuzen: bab; plavuizen: dev, grb, kam
plavuzenvloere: hel; plavuizenvloere: 
daf, omm

boerenplavuzen: nij
steenkesvloor: ssv
steenvloere: has
stienen vloere: omm
tegels: kui, sjk
tegelvloer: alm, bor, sib, vol; tegelvloe re: 
daf, gmd, hks, olm, ols, whr, zwo; tegel-
vloor: olz, tub, vas; tiegelvloere: ent

tichels: stp
vloeren: dhm, hdb, nls; vloren: vrz
vloere: stp
vloernevloere: wrd
Worden gauw smerig, nimt alles an, 
poreus, nam alles op, as ze boeten lig-
gen, da worren ze gauw greun (amt); wi-j 
zegt b.v.: “in dat huus ligt nog vloeren”. 

De z.g. blauwe en rooie hardgebakken 
tegels, die estriken heet, nuumt men ok 
wel vloeren. Ie kunt dus een vloere heb-
ben van/met vloeren (hdb); “op de 
steenvloere” zei grotmoe altied (has); 
een vloer in de keuken werd van blauwe 
estriken gemaakt (wls).

PLAVuiZEN

plavuizen: alm, amt, bat, bor, daf, gie, 
gmd, hei, hks, mar, ols, sib, stp, vas, 
vol, vrh, whr, wij, win, zsl

tegels: alm, bat, blz, bor, daf, dev, ens, 
gie, gmd, goo, grb, hdb, hel, hol, kam, 
kui, mar, nls, olm, olz, oot, stw, vas, vol, 
vrh, wan, win, wrd, zwo; tiegels: ent

tegelties: omm; tegelkes: rij
tegelvloor: tub
vloere: dhm, stp; vloor: stp
stienen vloere: zsl
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vloertegels: bab, has, hev, nij, sib, sjk, 

wls; vloortegels: los, vrz
vloorsteenkes: wls
estriken: ens, glb, hel, raa; esteriken: 
amt, wls

Estriken met kokosmatten (glb); plavui-
zen in de kökken (hks); vloortegels in de 
keuken (los); in de gang en hal (hdb); in 
boerenhuizen in de woonkamer en keu-
ken (olz); vloeren lagen lös ien ’t zaand, 
plavuizen zijn meestal gemetseld (stp).
GRANiETEN VLOER

graniet: kam, rij, tub, win
granieten vloer: alm, sib; granieten 
vloere: bab, bat, dev, dhm, hdb, hei, 

hel, hev, hol, kui, mar, nij, nls, omm, 

raa, vol, vrh, whr, wij, wrd, zwo; gra-
nieten vloor: ens, olz, ssv, vas, vrz

granietvloer: bor; granietvloere: daf, 
ent, has

vloere: ols; vloor: los
terrasso: wls

In de hal, de w.c., de douche. Ok ‘n zul 
(drumpel) is vake van graniet (hdb); in 
slagerij, gang, keuken, winkel (hel); in 
burgerhuizen en de grotere boerenhuizen 
(has); Comminotte (Goor) of Bearzatto 
(Rijssen) van Italiaanse komaf kwamen die 
maken (ent); in gangen van skolen (wan).
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Kaart 12: houten. Door de hele provincie heen zien we holten en hulten, in het westen 
ook zonder h. Woorden met een lange klinker (eu, oo) komen alleen in het oosten voor. 
Kuinre in het uiterste westen heeft net als het Nederlands houten.
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HOuTEN VLOER

holten vloere: bab, bat, hdb, hev, nls, 
omm, vrh, zsl; holten vloer: sib; olten 
vloere: gie, stw, wan, zwo; holten 
vloor: olz, vas; hölten vloere: daf, dev, 
hei, hel, nij, ols, wls; hölten vloor: vrz; 
ölten vloere: kam, sjk, vol; hoolten 
vloer: alm, amt; hoolten vloor: ens, 
ssv; heulten vloere: hks, hol, mar; 
heultne vloere: rij; houten vloer: alm, 
bor; houten vloere: kui, whr

holten: win
plankenvloer: alm, goo; plankenvloere: 
bat, has, hei, wij; plaankenvloer: amt, 
nij; plaankenvloere: dhm, gmd, hdb, 
hel, hol, omm, wrd; plaankenvloor: 
ens, oot, tub; ploankenvloor, plaon-
kenvloor: vrz; plankvloere: daf, raa

beune: stp
parket: dev, omm

cEMENTEN VLOER

portlandvloere: gmd, has, omm; 
portlaandvloere: hel, wan

portlandervloer: hol, nls; portlander-
vloere: bat, daf, dhm, ols, raa, vrh, wij, 
wls; portlandervloor: ens, olz, vas; 
portlaandervloor: tub, vrz; portloan-
dervloor, portlaondervloor: vrz; 
portlaandervloer: alm; portlaander-
vloere: hks, mar, rij, wrd

potlandtenvloer: nls
betonvloer: alm, amt; betonvloere: hev, 
kui, sjk, whr

betonnen vloere: kam
cementvloere: dev, omm
cementen vloere: hdb, vol, zwo
rode cementvloer: grb 
dodekopvloer: bor; dodekopvloere: wrd
rode dodenkopvloer: sib
stienen vloere: bab, hdb

N.B.De r van portland- wordt vaak niet 

uitgesproken.

Portlandcement is een speciaal soort 
cement, vaak rood gekleurd met een kleur-
stof die ‘dodekop’ wordt genoemd.

Meesta met dooiekop (mar); soms ver-
mengd met dodekop (rode kleurstof) 
(ols); rooie dode kop (poeder) in de dek-
laogen. Poetsen met ‘kardinal’ (wassoort). 
Maar op de deale zonder rode dodekop, 
wel op het voorste gedeelte bij fernuus 
en rond de pomp; de rest ‘griessement’ 
(amt); mooi rood met dodekop, soms ok 
met strepies net of het tegels bint (daf); 
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Geschilderde houten vloer met chinamat in de 
mooie kamer van Gieterse museumboerderij 
’t Olde Maat Uus. Bij kachel een haardmatje met 
onbrandbaar asbest om gloeiende brandstof op 
te vangen
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van dode kop (rood) en zwartsel (wls); 
rooie dodekop deuden ze deur het 
cement (nij); de potlandtenvloer met 
rode of blauwe dodekop (nls); veur de 
rooie cementen vloeren deud men deur 
de specie (cement) van de ofwarkvloere 
dodekop of cement - rood of zwart. Dat 
laatste loagie wörden er mit een plak-
spoane over esmeerd, ofglitten zee de 
stucadoor altied. Mit zoe ‘n vloere ku-j 
het weer veurspellen, as e vochtig wor-
den, begun e te zweten. Dat kwam niet 
van de warmte maar de luchtvochtigheid 
was hoge. Dreugen e weer op, dan kregen 
ie dreug weer (hdb).

Gait Ronhaar kon zo geweldig vloeren 
leggen. Ma hie proemen en spiejen van 
zich of. Det streek e met de haane wear 
glad. Noa vieftien joar, Gait Ronhaar was 
allange dood, kregen de luu amoa gaaties 
in ‘t cement, Gait is an het proemen ewes 
zean ze dan (nij).

Dieks Wieldraaier en zien vrouw Mina waar-
en in een husie kommen wonen woar ears 
een veehandelaar in had ewoond. Doar zat 
een grieze vloere in. Den maken Mina noar 
een pa wekke is skone. Ma bleek det de 
vloere rood was. Mina reup noar de buur-
vrouwe: doar zit een rooie vloere in (nij)

STOffEREN VAN DE VLOEREN

WiT ZAND

Zand dat (al heel wat jaren geleden) ter 
versiering op de vloer gestrooid werd, 
meestal op zaterdag.
wit zaand: amt, daf, dhm, glb, hdb, hks, 
nij, omm, oot, raa, rij, stw, vas; wit 
zoand, wit zaond: vrz; wit zand: ent, 
goo, grb, hol, olz

grof wit zand: alm
wit streuizaand: wrd

wit stroatezaand, wit straotezaand: 
wan

streizaand: bab, ens, grb, ssv, vas; 
strooizaand: sib, whr; strooizand: bab, 
hol; streuizaand: bor, hel; streuizand: 
bat, goo, kam; streeizoand, streei-
zaond: vrz

zilverzaand: hev; zilverzand: dev, ent, 
hdb, wij

skerp zaand: blz; schärp zaand: daf; 
schärp zand: wij

schelpzaand: daf
fien zaand: vol
schoerzaand: alm, hev; skuurzaand: nij
kökkenzaand: alm, hev
klapzand: has
rivierzand: has, los
vloerzaand: stp, tub
welzaand: nls

In onze tied niet meer maar bi-j onze 
olders wel, zoaterdags werd het olde zand 
operuumd en het ni-je uutestreuid (has); 
alle dagen ’s middags. Het etten was op 
en allen an het middagslaopje, dan kwam 
minder volk en dan werd het zaand 
estreud oet de voest (hev); met een in 
harmonica-vorm gevouwen ansichtkaart 
(bab); veur bloempkes de stelle van een 
handstoffer. Voor het oaverigen berken-
twieg (dev); van miene moo (1894) wet 
ik dat d’r zoaterdagens nen man kwam, 
den reup “zaand” (ens); uit mijn jeugd 
herinner ik me alleen een klein dorps-
winkeltje met huishoudelijke artikelen 
waar op de estrikenvloer zand was 
gestrooid. Maar dat was in Veessen, aan 
de Gelderse kant van de IJssel (wij); alle 
zundagen wördden de vloere aneveagd. 
Allene bie grote zundagen deuden ze der 
niej zaand in (Poasen, Pinksteren, 
Kasmis). Ok bie de geboarte van een 
wich. As der niej zaand in lag met figu-
ren, moch ie der twee dagen nie in kom-
men. Zie tekenden soms een wiege in 
(met Kasmis) of een kruus (met Poasen) 
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of de zunne, moane en de starn. Bie de 
geboarte van een wich tekenden zie een 
ooievaar. Figuren derin maken deuden ze 
met een heksenbessem (riezebessem) en 
een hoepel van een wich. Ze gebruken de 
vinger ok wè. Ze streuien met de skoale 
veur ’n boek, met de hane. Det zaand 
skoeren de vloere. Het zaandgat was nie 
groot. Mien vrouwe zat as kind een kear 
vaste in zo’n koele. Ze wol der in spöllen. 
De koele was ma een skuppe breed (nij); 
witzaand, vloerzaand werd voor 
Nieuwleusen uit Oudleusen gehaald, waar 
een speciale zandput bruikbaar zand 
leverde (nls); ook werd zand op zaterdag 
buiten langs het pad naar de weg 
gestrooid. Bij het strooien van zand had 
de vrouw een ‘zakschölk’ om. Het zand 
werd opgeveegd ‘ien het assevat’ (stp).

VLOERMATTEN

Deze konden van riet zijn of (gebruikelij-
ker) van biezen.

biezen matten: blz, daf,  hei, nij, omm, 
raa, ssv, stw, win; buzen matten: dhm, 
gmd, grb, has, kam, nij, sjk, vol, wan, 
zsl; bezen matten: hel; beuzen mat-
ten: ens

buzen mätties: gmd
biezen tegels: wls
rietbies: nij
rieten matten: kui, nij; reten matten: 
amt, hol, ent, glb, hev; reetmatten: 
dka, ens, rij

rieten vloerbedekking: nij
reten vloar, reten vlaor: oot
chinamatten: amt, bab, ent, hdb, olm, 
raa, sib, vol, whr; sinamatten: raa; 
sinematten: wan

chinese matten: bab, ens, wls
genemuder matten: bat, hel, zwo; 
genemuider matten: mar, omm, vrh

jabo-matten: kam

kamermatten: tub
blokmatten: gmd
twisted: olz; twist: wij

Houten vloer met chinamatten of kleed 
in de kamers (olm); in de keuken: zeil 
met een china-mattie (vol); biezenmat-
ten uut Gällemuun, dikken en dunnen. 
Mar ok van die hele fienen uut china, 8 
els: 140 x 180 cm, 12 els: 160 x 230 cm 
(disse beiden waren noadloos en dan ha-j 
nog de 16 els (230 x 270 cm) en de 20 
els (260 x 340 cm), bie disse beide moa-
ten zat d’r een noad in de millen). Disse 
matten wönnen ok deur de kokesboeren 
uut Gällemuun verkocht, mar die kwa-
men as ballast in de schepen met uut 
China, verpakt in ok een soortement bie-
zen zakken (daf); jabo in burgerhuizen 
in de woonkamers en slaapkamers en 
keukens. Sisal en buzen (biezen) komt 
voor in burgerhuizen in de woon- en 
slaapkamers en keukens (kui); jabo is 
veredelde kokosmat (kam); jabo (geweven 
katoenen garen) glad en heel sterk (hei); 
twisted: gedraaid soort biezen per meter 
of een yard breedte, jabo: 100 of 400 cm 
breed (daf).

ZEiL

zeil: alm, bat, blz, bor, daf, dev, dhm, 
ens, ent, gmd, goo, hei, hel, hev, hol, 
kam, los, mar, ols, olz, omm, raa, rij, 
sib, sjk, ssv, stp, vol, vrh, wan, whr, 
wij, win, zen, zsl; zeel: vas; zäil: vrz

zeil op de vloere: bab, nls; zeil op vloe-
re: olm

zeilen vloere: nij
zeilvloere: hks; zeilvloor: tub
vloerzeil: amt, has, nij, wls, wrd
vloerbedekking van zeil: oot
zwilk: kui
balatum: daf, ens, gie, gmd, grb, hdb, 
hel, vrz, whr, stw
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LiNOLEuM

linoleum: bat, blz, bor, ens, ent, grb, 
has, hdb, hol, kui, los, mar, olz, omm, 
raa, rij, vrh, whr, wij, win, zwo

linoleum vloerbedekking: gie, oot
linoleumvloere: daf, hks, wrd
linolievloere: amt
vloerzeil: amt, wls
zeilvloor: tub
zeil op de vloere: bab
zeil: alm, dev, dhm, ens, gmd, goo, hdb, 

hel, hev, kam, nij, nls, ols, omm, sib, 
sjk, ssv, stp, stw, vol, zen; zeel: vas; 
zäil: vrz

balatum: kui, wan
gladde vloere: zsl

Linoleum en zeil konden in verschillende 
kamers gelegd worden.

Zeil of linoleum in de sloapkamers (dhm, 
ens, hdb, hei, hel, hks); zeil met kleed: 
mooie kamer; zeil: slaapkamers (gmd); 
zeil en kokosmatten: woon en slaapka-
mers (wls); zeil en daarop een vloerkleed 
in de kamer; in de keuken: zeil met een 
chinamattie (vol); zeil langs de kant, 
vloerkleed in het midden (de kamer), 
linoleum met kleed bij gegoede burgers 
(nls).

KOKOSMAT

kokosmatte: amt, bab, bat, daf, dev, 
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, 
hel, hev, hks, hol, kam, kui, mar, nij, 
nls, ols, raa, rij, sib, sjk, stp, vol, vrh, 
vrz, wan, whr, wij, win, wls, wrd, zsl, 
zwo; kokosmat: alm, blz, bor, dka, ens, 
omm, los, olm, olz, oot, ssv, tub, vas, 
zen

kokosloper: dhm, hel, whr; kokoslöper: 
vrz

N.B. De tweede, onbeklemtoonde –o- van 
kokos- wordt vaak uitsgesproken als 
e-schwa (dat is de e van het lidwoord de).
De vloerbedekking ging met de tijd en de 
welvaart van de bewoners mee, eerst 
planken vloeren of lemen vloeren, daarna 
zeil met een vloerkleed of kokos (woon-
kamer) (los); in burgerhuizen in de 
woonkamer, slaapkamers en de keuken 
(kui); in burgerhuizen in de woonkeu-
ken, in boerenhuizen op de stenen vloer 
in de keuken (hol); zand in de ‘köken’, 
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Moeder en dochter op overloop met glimmend 
gepoetst balatum. Zwolle, 1956
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kokos in de ‘beste kamer’ (alm); kokos-
matten: in de keuken, later ook in de 
kamer (gmd); vroeger werden ‘kokosmat-
ten’ meestal in combinatie met een 
strook zeil (ca. 1 m) langs de muur als 
vloerbedekking gebruikt (stp); in de 
kamer langs de muren zeil, in het millen 
een kokosmatte (nij).

VASTE VLOERBEDEKKiNG

vaste vloerbedekking: alm, amt, bab, 
bat, blz, bor, daf, dev, dhm, goo, grb, 
has, hdb, hei, hel, hev, hks, los, mar, 
nij, oot, raa, sib, stp, tub, vas, vrh, 
wan, whr, wij, win, wls, wrd; vaste 
vloorbedekking: ens; vaste vluurbe-
dekking: vrz; vaste vloerbedekkinge: 
ent; vaste vloerbedekkige: sjk, vol; 
vaaste vloerbedekking: gie

vloerbedekking: hol, kui, nls, ols, omm, 
rij; vloerbedekkige: gmd

vast tapijt: kam, nij, olm
tapijt: amt, gmd, nij
vaste matte: sib
matten: ssv
We kennen ook nog: russen matten, 
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Kamerbreed kokostapijt met dame op ‘Orange Slice’, design-klassieker van Artifort. 
Afbeelding op catalogus 1966/67 van Sterkokos vloerbedekking
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Japan moetties (kokos), pennematten 
(kokos), Jabo (soort sisal-vloerbedek-
king), ruigemat (voordeurmat), snijvast 
(idem, met foamrug), dekke buzematte 
(goedkoper soort), ceka matten (bredere 
lopers van kokos) (gmd); in de joaren 30 
begun het viltzeil op te kommen, veur 
die tied ha-j ok al een soort lakloage op 
linnen. Oaver de rooie potlandervloeren 
en ok wel oaver de hölten wönnen dan 
rondum de kaanten det zeil elegd, en in 
de millen een chinamatte, later vervan-
gen deur een paar banen kokesmatten of 
een kokeskarpet, nog iets later kree-j de 
Holtapkarpetten, een boucléweefsel die-j 
op konnen voalen. Nog weer iets later 
kwamen de Axminster en de Wiltonkar-
petten. Det viltzeil – Balatum zeanen de 
meesten, umme det de balatumfebrieken 
uut Huizen d’r het eerste met waren 
begunnen. Mar iej hadden ok beveurbeeld 
vocaleum van de febriek uut Zwolle en 
viltzeil Krommenie –, det viltzeil wönnen 
in de loop van de joaren vervangen deur 
Jabo een sisalbouclé tapijt, en nog weer 
later deur vloerbedekking in allerlei soor-
ten, eerst 1 meter breed, later kamer-
breed meestà 3.80 m van plint töt plint. 
Wie wilt graag plintaplint tepijt zeanen 
de meansen dan as ze in de winkel kwa-
men. In de meeste boerenhuzen was het 
meestà net zo. Mar die beuden vake 
tegen mekare op, had ienen een Holtap 
lingen, dan mos de buurman die iets gro-
ter boer was toch minstens een 
Axminster of Wilton hemmen. Een golden 
tied veur de meubelzaken (daf).

TAPiJTTEGELS

vloerbedekkingtegels: gmd, has, hdb; 
vloerbedekkingstiegels: ent

vloertegels: bor, mar, nij, tub; vloorte-
gels: ssv

heuga: raa

heugafeld: hei
heugategels: vas
heugafeldtegels: alm, bab, gmd, rij, vrh; 
eugafeldtegels: gmd

tapijttegels: amt, bat, blz, dhm, ens, 
gie, goo, hks, hol, los, olm, ols, olz, 
oot, sib, sjk, stp, vol, vrh, vrz, wan, 
whr, wij, win, wls, wrd

tapiettegels: dev
lösse tegels: nls, sib
tegels: hev, kam

PARKET

parket: algemeen
parketvloere: daf, ent, mar, ols, wls; 
parketvloer: amt; parketvloor: vas

hölten vloere: ent; ölten vloere: gmd, 
kam; holten vloere: goo, nij, zsl

holten vloor: tub; houten vloer: zen
plaanken vloere: nij; planken vloere: 
nls; planken vloor: los

strokenvloere: nij
blokkenvloor: ssv

KuRKVLOER

körken vloere: dhm, hel, kam, nij, omm, 
raa, vol, wij, wls, zsl; kurken vloere: 
bab, has, hdb, hei, hev, hol, sjk, wan, 
win; körken vloor: bor, vas; kurken 
vloor: los; kurken vloer: nls

körkvloor: ssv; kurkvloor: tub; kuork-
vloor: vrz

körkvloere: daf, hel, hks, mar, ols, wrd; 
kurkvloere: amt, goo, hdb, kui, rij, sib, 
vrh; kurkvloer: amt, ent, glb, olm, oot

körken vloerbedekking: dev, nij; kur-
ken vloerbedekking: gie

vloorbedekking van körk: ens
kurktiegels: amt; kurktegels: whr
körk: alm, olz; kurk: gmd, zwo; kuork: 
vrz

VLOERKLEED

46



Plafonds, wanden, vloeren

47

vloerkleed: alm, amt, bat, blz, bor, daf, 
gie, goo, grb, has, hdb, hel, hks, hol, 
mar, nij, ols, hei, rij, sib, sjk, stw, vol, 
wan, whr, wij, wls, wrd, zen, zsl; vloor-
kleed: ens, olz, ssv, vas, vrz; vloerk-
lied: ent

kleed: bab, dev, dhm, glb, gmd, hev, los, 
nls, omm, stp, tub, win

lös kleed: sib; los kleed: olm; losse 
kleed: amt

karpet: daf, hel, nls, ols, vrh, wls
lös karpet: nij
perzisch kleed: nij
pers: wrd
tapijt: nij, raa; tapiet: dev
matte: dhm, nij

In burgerhuizen in de woonkeuken (hol); 
zeil en daarop een vloerkleed in de 
kamer (vol); in de mooie kamer (grb); in 
de slaapkamer op een plankenvloer, in de 
mooie kamer op het zeil (omm).

Sfeerbeeld van woonmode anno 2000. 
Hoogpolig vloerkleed is weer helemaal in
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Hoofdstuk 3 

Advertentie voor glasgordijnen (vitrage), 1962



Deuren en ramen

In dit hoofdstuk worden de verbindingen 
van de vertrekken binnen het huis en naar 
buiten toe besproken. Dat kan een verbin-
ding zijn met een ruimte die zich ook in 
het huis bevindt (de deeldeur), maar veel 
vaker is het de overgang van binnen naar 
buiten. Ogenschijnlijk een simpele functie, 
maar in sociaal opzicht van grote beteke-
nis. De voordeur scheidt niet alleen bin-
nen van buiten, maar ook de bovenlaag 
van de gewone man. Het onderscheid naar 
rang en stand dat door de voordeur 
ge maakt wordt, betrof zowel de bewoner 
(hoe indruk  wekkend is zijn voordeur?) als 
de bezoeker: wie gaat er door de voordeur 
naar binnen, en wie loopt er achterom? 
Ook (stal)ramen hebben een statusonder-
scheidende functie. De welvaart van een 
boer kon immers afgelezen worden aan het 
aantal stalraampjes. Dat kon tot ware dra-
ma’s leiden. Als in het geval van een nage-
streefde verkering de ouders van de jongen 
of het meisje vonden dat de ouderlijke 
boerderij van de andere partij over te wei-
nig stalraampjes beschikte, dan ging de 
verkering niet door. Gelukkig was er dan 
nog altijd nog de stiepel, de uitneembare 
paal in het midden van de baanderdeur. 
Naast de bouwkundige functie was die 
toch vooral geschikt om tegen an stoan 
uut te hulen aster donderieje was in de 
uushoalding, of as de vekearing uut was.

DEuR 

duur: alb, alm, amt, bor, ens, ssv, vas, vrz; 

dure: bbr, dhm, ent, hev, hks, hol, mar, 
rij, wrd, zen; deur: blz, dlt, oot, tub; 
deure: amt, bab, daf, dev, gie, gmd, goo, 
grb, has, hdb, hei, hel, hul, kam, kui, nij, 
nls, olm, ols, omm, raa, sib, sjk, stp, stw, 
vol, wan, whr, win, wls, zsl, zwo

plaank vuur ’t gat: amt; plaanke in ’t 
gat: nij

VOORDEuR 

boavendeure, baovendeure: amt, bat, 
daf, hdb, hel, nij, omm, raa; boaven-
deur, baovendeur: tub; boavendure, 
baovendure: amt, dhm, die, hev, hks, 
hol, mar, wrd; boavenduur, baovenduur: 
alb, ens, glb, ssv; bovendeure: hdb, hei; 
bovendeur: ent, has; bovenduur: vas; 
bowendeur: alm; bovvenduur: zen

boaven-end, baoven-end: los
veurdeure: bab, bat, dev, gie, gmd, grb, 
hdb, hei, kam, kui, nij, nls, olm, ols, 
omm, sib, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, 
wij, win, wls, zsl, zwo; veurdeur: alm, 
blz, goo, olz, oot; veurdure: die; vuur-
dure: rij, wrd; vuurduur: vrz; voor-
deur: bor; vedeure: stp

eerddeure: has

Wanneer werd die deur gebruikt….

in boerderijen

•	 	bij begrafenissen: amt, bab, blz, bor, 
daf, dev, dhm, die, ens, ent, gie, glb, 
goo, grb, has, hel, kam, olm, sjk, stp, 
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stw, tub, vrh, wij
•	 	bij trouwerijen: amt, bab, blz, bor, daf, 

dev, die, ent, glb, goo, has, hel, kam, 
olm, sjk, stw, vrh

•	 	bij bijzondere gelegenheden: gmd, grb
•	 	door hoog bezoek, zoals pastoor of 

dominee: gmd, hdb, ols, raa, rij, tub, 
vas, vrh, vrz, wij

•	 	door bezoek: hol, whr, wls, zwo
•	 	door vreemdelingen: nij, olm, vrz, wij, 

wrd, zen
•	 	door bijzondere gasten: hei, nij
•	 	bij de grote schoonmaak: alm, daf, has
•	 zelden of nooit: bat, hks, nls, oot, vol

In de pachtboerderijen kwam de rent-
meester twee keer per jaar door de boa-
vendure (hev); de boavendeure kwamp 
ieder joar een keer lös bie de veurjoars-

schoonmaak, mar vädder allenig met een 
begrafenisse, en bie sommigen ok veur 
het bruudspaar det uut huus trouwen. En 
bie heel enkele luu was het zo det ze, as 
ze het kastentuug an hadden, dan de 
boavendeure uutgungen, umme gien 
pärsvoerlucht an det beste goed te krie-
gen (daf); wordt nooit broekt! Allenig as 
d’r een oet de tied is um het liek in de 
kist noar boeten te dreagen (ens); in 
boerenhuizen werd de voordeur alleen 
gebruikt bij het uitdragen van een stoffe-
lijk overschot (gie); de voordeur werd 
gebruikt door dokter, dominee of pastoor 
en door vreemdelingen. Bij begrafenissen 
werd het lijk ook altijd door de voordeur 
uitgedragen. Bekenden kwamen altijd 
‘achterom’ d.w.z. door zij- of achterdeu-
ren (wij); meesta worden die dure nooit 
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Hier zou men met de voordeur ‘veur in uus’ kunnen vallen. Omdat de voordeur in 
Giethoorn normaliter niet werd gebruikt kon ruimte bij deur benut worden voor huis-
raad



Deuren en ramen

gebroekt (mar); door de minder bekende 
mensen, de bekenden namen de niendeur 
(zen); net volk en vrömd volk, kunnig 
volk giet achterumme hen (nij); bekean-
den kwomt achterin of achterumme, 
vromden belt on de vuurduur (vrz); het 
was vroeger traditie dat overleden perso-
nen de voorgevel werden uitgedragen, 
wanneer dit niet mogelijk was door de 
vedeure, dan ging dit via het raam in de 
voorgevel (stp); dokter, pestoor en het 
liek! (tub).

in burgerhuizen

•	 	door alle onbekende mensen: alm, bor, 
daf, dev, glb, goo, grb, hdb, hei, hel, 
hks, nij, nls, olz, omm, oot, sib, vas, 
vrh, whr, wrd, zen

•	 	door deftig bezoek: bab, gmd, vol, vrz, 
wls

•	 	door bezoek: ens, glb, goo, rij, whr
•	 	door leveranciers: hdb
•	 	altijd: amt, blz, daf, has, mar, olm, 

ols, raa, ssv, stw, tub, zwo

Vrömden an de belle, kunnigen loopt der 
umhen (hks); voor visites, bekend volk 
komt altijd achterom (goo); goede beken-
den komen achterom (hei); er is verschil 
tussen vroeger en nu. Tegen woor dig komt 
bijna iedereen door de voordeur, maar 
vroeger alleen vreemden. Bekend volk 
kwamp achterumme. En hier en daar nog 
wel, ligt ook aan het type huis (daf); in 
burgerhuizen werd soms de voordeur 
gebruikt maar men ging meestal achter-
om (gie); net volk komp an de veurdeure 
(zsl); door de minder bekende mensen, 
de bekenden namen de zij- of achterdeur 
(zen); kunnig volk giet der achterumme 
hen, net of vrömd volk kump an de veur-
deure; a-j deur de veurdeure noar binnen 
kwamen, waa-j in tel (nij); deur iederiene 
maar meest achteromme (olm).

STOEP

De verhoging naar de voordeur.

stoep: blz, ens, tub, wan; stoepe: alm, 
bgh, daf, ent, gie, gmd, goo, grb, has, 
hdb, hol, hul, kam, kui, mar, nij, nls, 
olm, ols, rij, sib, sjk, stw, vol, wij, win, 
wls; stuupke: amt

opstap: sib; opstappie: wan; opstap-
pien: kam; opstäppien: ols; opstapke: 
rij

optree: wls
trappe: daf; trap: ens; trapjen: dev; 
trappien: kam; trepke: alm, los; trep-
ken: dev

bordes: bor, daf, dev, die, olm, wij, wrd
zul: amt, hev

DREMPEL ONDER VOORDEuR

drumpel: daf, bat, blz, dhm, gie, gmd, 
has, hdb, hel, kam, kui, nls, olm, ols, 
omm, stp, tub, vol, vrh, wan, wls; 
dreumpel: hks, mar, vrz; dreampel, 
draempel: alb; drempel: alm, dev, glb, 
goo, nij, olz

onderdrumpel: hei, wij
voordeurdrumpel: daf; veurdeurdrum-
pel: wij

tochdrumpel: sib
dorpel: bab, die, hdb, hel, los, nij, zwo
zul: alb, alm, die, ens, grb, hdb, hev, los, 
mar, nij, olz, rij, ssv, tub, vas; zeul: amt

Drempel: hout, demonteerbaar. Dorpel: 
steen, vast (dev); vroeger: zul (alb, alm).

(DEuR)KOZiJN

(deur-/duur-)kezien: algemeen
durenpost: alb, ens; duurpost: alb, dhm; 
deurpost: win, zwo

STiJLEN
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De staande delen van het deurkozijn.

stielen: daf, ens, grb, hdb, hei, hel, hks, 
tub, vas, vol, vrh, vrz, whr, wij, zsl; 
stelen: wls

stoande stielen, staonde stielen: kam
deurstielen: omm, sjk, stp
ziedstielen: amt
stiepen: wan
spielen: olz
pösten: alm, bor, daf, ens, glb, hol, oot; 
posten: alm, dev, hdb, hei, stw

deurposten: bab, raa, stp, wls; duurpös-
ten: dhm, ssv, wrd

deurpoststeampel, deurpoststaempel: hev
ziedposten: has
stoanders, staonders: amt, mar, nij, nls, 
los, sib

BOVENDREMPEL

Het liggende deel van een deurkozijn.

boavendorpel, baovendorpel: amt, hdb, 
hol, tub; boavendörpel, baovendörpel: 
daf; bovendorpel: grb, hks; bovendör-
pel: gmd, stp

boavendrumpel, baovendrumpel: hel, 
wij; bovendrumpel: hei, vol, wan, whr; 
bwavendrumpel: vrz

dreumpel: amt
dorpel: olm
bovenkalf: ssv
kalf: has, sjk
bovenstiele: kam
ligger: bab, bor, nij, sib, vrh
dwarsligger: stw
balk: olz

BOVENLicHT

Het raam boven de voordeur.

bovenlicht: bor, daf, ent, has, hdb, kui, 
sib, vol, vrh, whr, wls; boavenlicht, 
baovenlicht: dev, wij; boavenlich, 
baovenlich: hel, raa; bovenlecht: gmd; 
bovenlech: goo; bowenlecht: oot; 
bowenlech: alm; boavenlecht, baoven-
lecht: ens, los, ssv; boavenlech, 
baovenlech: amt, glb, hks, hol; boa-
wenlech, baowenlech: wrd; bwaven-
lecht: vrz; bovvenlecht: zen; boven-
lucht: bab

bowenraam: alm
bovenrutie: hdb
boavenduurraampie, baovenduurraam-
pie: dhm

boavendeurglas, baovendeurglas: omm
raam boven de veurdeure: nls
reampie boven de vedeure, raempie 
boven de vedeure: stp
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Bovenlicht van (afgebrande) boerderij Enge rink, 
Enschede. Met initialen H.E. en E.H. (Herman 
Engerink en Eva Hofstede). Onder het jaartal 1775, 
boven een kroon
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rempien boven de deure: stw
valraam: amt, nij
vallicht: dev
oetzetraam: rij
klapraam: nij
lichrempke: amt
reamke, raemke: olz

Soms kwam in het raam een versiering voor, 
meestal in de vorm van een levensboom.

Een leavensboom bij mooie huizen (hel); 
een levensboom, klaverblad en gebeugen 
spielen (has); verschillend van uitvoe-
ring, van smeedijzer (gmd); geetiezeren 
leavensboom (hks); meest nen leawens-
boom (wrd); levensboom (kwam weinig 
voor) (vol); bescharmwark veur oelen 
(nij); levensboom (niet standaard in de 
omgeving) (nij).

AfDAKJE

ofdakkien: stw; ofdakkie: dhm, nij; 
ofdakje: bat; ofdekske: goo, olz; 
afdakkie: bab, sib; afdakjen: blz

ofdak: alm, los, oot, vrh; afdak: bor, 
dev, tub

oafkubbege, aofkubbege: sib
luifel: dev, hei, hol, ols, raa, vrz, wij
luifeltien: has, vol, wls; luifeltie: hdb, 
whr; luifeltje: rij

keppien: gmd
oor: wrd
oaverstek, aoverstek: wrd
peteuleke: goo
petiek: kui

Komt slechts in modernere huizen voor (gmd).

KiJKGAATJE

kiekgatien: has, vol, zsl; kiekgatie: 
hdb, sib; kiekgeatje, kiekgaetje: hol; 

kiekgätien: ols; kiekgaatjen: kui; 
kiekgagien: zwo; kiekgägie: wij

kiekgat: amt, kam, nij, olm, oot, win
kiekglazien: kam
kiekraampie: nij, vol
loergeatke, loergaetke: ens; loergeatje, 
loergaetje: wrd; loergatie: hdb; loergä-
gie: wij

loergat: nij
loerraampie: nij
deurreamke, deurraemke: alm; duur-
reampke, duurraempke: wrd; duur-
raamke: rij; deurrempien: stw; 
deurraam   pje: dev

raampien: has; raampie: dhm; räämpie: 
hei

räämpien in de deure: gmd
luken: alm; lukien: ols; lukie: dhm; 
luukske: ens, hol, los; lukkien: vrz; 
luikje: bor

lukien in de deure: gmd
gloepgeatke, gloepgaetke: zen
spiekgat: whr
spionnetje: amt, grb, hel, mar, nij, olz; 
spionnegien: kam; spionnegie: sib, 
vrz, wan; spiunneke: hks

spion: bor
verklikker: olm
kiekeboe: grb

Bij burgerleu, nich in boederieën (amt); 
kwam niet voor (gie); geen speciale naam 
(gmd).

DEuRKNOP

deurknop: alm, bat, blz, bor, daf, dev, 
goo, hei, nij, ols, omm, raa, win, wrd; 
deurknoppe: bab, has, kam, kui, sjk, 
stw, vol, vrh, whr, zwo; duurknop: 
amt, ens, hol, vas, vrz; duurknoppe: 
rij; durenknop: alb, hks, zen

veurdeurknop: wij; veurdeurknoppe: 
hdb, nls

knop van de voordure: dhm
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knop: grb, hdb, los, mar, olz, oot, sib, 
tub, vrz; knoppe: olm, wan

dreeiknop: amt

SLEuTELGAT

slöttelgat: alm, amt, daf, dhm, ens, glb, 
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol, 
kam, los, mar, nij, ols, olz, omm, oot, 
raa, ssv, tub, vas, vrh, vrz, wij, win, 
wls, wrd, zwo; sleutelgat: alb, amt, bab, 
bat, blz, bor, dev, die, gie, gmd, hdb, 
hev, kam, kui, nls, olm, rij, sib, sjk, stp, 
stw, vol, wan, whr, zsl

KLOPPER

klopper: algemeen
Komt niet voor (amt, gie, gmd)

BEL

belle: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, gie, 
gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol, 
kam, kui, mar, nij, nls, olm, ols, omm, 
raa, rij, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, vrz, 
wan, wij, win, wls, wrd, zsl, zwo; bel: alb, 
alm, blz, bor, ens, los, olz, oot, tub, vas

deurbelle: hdb, whr; duurbel: ssv
schelle: dhm; schel: los, omm, vas

Vroeger geen bel (die).

BRiEVENBuS

brievenbusse: bab, daf, dev, dhm, grb, 
has, hdb, hei, kam, nij, raa, sib, sjk, 
stp, vol, wan, whr, wij, win, wls, zsl, 
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Gezicht op Oudestraat vanuit bovenhuis, 
met in spionnetje spiegelbeeld van 
Nieuwe Toren te Kampen, ca. 1900

 Hartvormige sleutelplaat en deurkruk, 
Staphorst
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zwo; brievebusse: kui, olm; brieven-
bus: bor, gmd, nls; brievebus: blz; bre-
venbusse: bat, goo, hel, hks, hol, mar, 
ols, vrh, vrz; brevebusse: stw; breven-
bus: ens, glb, los, olz, oot, tub, vas; 
breefbusse: amt; breeuwenbusse: rij, 
wrd; breeuwenbus: alm; breavenbusse, 
braevenbusse: die; breavenbus, brae-
venbus: ssv

briefplate: hdb

Geen brievenbus in de deur (amt); vroe-
ger niet aanwezig (stp).

SPiONNETJE

Het spiegeltje bij ramen van bovenhuizen 
waarin men kan zien wie er voor de deur 
staat.

spionnetje: bat, blz, dev, die, glb, hol, 
kui, los, olm, ols, olz, omm, oot, rij, 
tub, wrd, zwo; spionnegie: bab, hdb, 
omm, sjk, vrh, vrz, wan, whr; spionne-
gien: kam, stw, vol, wls; spionneke: 
amt

spiunnegie: daf, dhm, hei, wij; spiun-
negien: has; spiunneke: hks

spion: alm, bor, zen, zsl
verklikker: nij
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Kaart 13: (brieven)bus. In het deel brieven komen in Steenwijk en de zuidelijke helft van 
de provincie ook andere klinkers dan de ie voor. In het uiterste noordwesten is de –n- 
afwezig.
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verklikkertie: sib
loerspiegel: nij
loerspegelke: ens
koekelekoekske: ens

Binnen an het reemke, bie de bozem, ko- 
je zeen wie up de delle leup (amt).

ScHuifDEuR

schoefduur: alb, bor, vas, vrz; skoef-
duur: ens; schoefdure: dhm, hev, hks, 
hol; schoefdeure: alm, bab, bat, daf, 

dev, gie, grb, hdb, hei, nls, ols, sjk, stp, 
vol, whr, win, wrd; skoefdeure: gmd, 
has, kam, nij; skuufdeur: blz; skuuf-
deure: kui

De schuifdeuren die in huis werden 
gebruikt waren meestal gemaakt van hout 
met glas in lood.

Meestens van “holt” met glas in lood, 
soms ook matglas met figuren (daf); hout 
met doorgaans sierglas of glas in lood 
(ook wel eens alleen hout, evt. panelen) 
(gmd); hout met glas (al dan niet met 
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Kaart 14: schuif(deur). Deze kaart laat het eerste deel in de samenstelling schuifdeur 
zien. Aleen het uiterste noordwesten heeft hier een –uu-. De sk-, aangegeven met vet-
gedrukte symbolen, is voornamelijk een westelijke aangelegenheid (maar ook daar niet 
algemeen), en kent heel verspreide voorkomens elders.
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gezandstraald motief), ook wel glas in 
lood (nls); holt, holt met glas in lood 
(boaven in), hemoa van glas in lood, tri-
plex (nij)

Meestal waren er twee deuren, maar ook 
daar konden uitzonderingen op bestaan:

Mangs ok wal ees ne eankele (ens); soms 
één naar b.v. bergruimte of garage (grb); 
zo värre wie weet altied twie, alleent in 
moderne huzen wel ’s iene, as schoefpui 
noa buten (daf); d’r is ook wel ies een 
enkele (zsl); mangs één, mangs twee, lig 
an de bredte (oot); ene in de schure (hul); 
soms ene, grote huze vake twee (nij).

DEELDEuR

De deur die vanuit het woongedeelte toe-
gang geeft tot de deel.

dellendeure: amt, bat, hdb, hel, raa; 
dellendeur: hei; dellendure: amt, die, 
ent, hev, hks, hol, mar, wrd; dellend-
uur: alb, tub, vas; delledeure: grb, nij; 
deldeur: dlt, los, oot; delduur: bor, 
ens, glb, ssv; djalleduur: vrz; deale-
deuren, daeledeuren: wls; dealedeure, 
daeledeure: has, ols; deledeure: olm, 
sib, stw, whr; deeldeure: hdb, kam

middendeure: gie, hdb, sib, sjk, vrh, 
wan; middeldeure: bab, nls; millen-
deure: daf, nij, omm; millendure: 
dhm; mildeure: stp

tussendeure: nij; tusendeur: los
achterdeure: gmd
staldeure: kam
koegangdeure: vrh
kamerdeure: vol
kjökkenduur: vrz

Millendeure is deure noar de delle in ‘n 
boerderieje (nij).

DREMPEL

zul: alb, amt, dhm, dlt, ens, ent, grb, 
hdb, hel, hul, mar, nij, omm, rij, ssv, 
tub, vas, wrd, zen; ziel: alm, bbr; zeul: 
amt; zoel: amt, hev

dorpel: amt, oot, wij; dörpel: dev; doar-
pel, daorpel: dlt

drumpel: bab, blz, daf, dev, ent, gie, 
gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel, hol, 
nij, nls, olm, ols, omm, sib, stp, stw, 
vol, wan, whr, wij, win, sjk, wls; 
dreumpel: bbr, hks, mar, oot, vas, vrz, 
wrd; dreampel, draempel: bor, hev; 
drempel: mar, nij, raa, sib, zsl, zwo

ZiJDEuR

De deur in de zij- of achtergevel die toe-
gang geeft tot de keuken of de waskamer.

zieddeure: daf, gmd, has, hdb, hei, hel, 
mar, nij, nls, ols, omm, raa, stp, stw, 
vol, wan, whr, wij, win, wls; zieddeur: 
alb, los, oot, tub; zieddure: hks, hol, 
wrd; ziedduur: ens, ssv, vrz, zen; zie-
deure: bab, bat, gie, nij, sjk, wan; zie-
deur: amt, olz; ziedure: dhm; zieduur: 
vas

ziedegangsduur: grb
achterdeure: bat, dev, gie, gmd, goo, 
kam, kui, nij, olm, ols, raa, stw, vrh, 
wan, whr, zwo; achterdeur: blz; ach-
terduur: ens, wrd

duur: amt
göttendeure: hei; götendeure: ols, wij
kökkendeur: alm, bor, los; kökkedeur: 
amt; kökkendeure: daf, goo; kök-
kendure: die; kökkedure: hev; keu-
kendeure: gmd, has, ols, whr; keu-
kendure: rij; kjökkenduur: vrz

washokdeur: ent; waskehookduur: glb
waskammerdeur: amt; waskammerdu-
re: die, mar

poorte: kam
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Men sprak ook vaak van Oosterse- of 
Westerse duur in Vriezenveen, omdat van 
Oost naar West is gebouwd. Een vrouw 
zei eens tegen de dokter die bij haar op 
bezoek kwam:”Mien Westerse bein (been) 
dät wil niet meer” (vrz).

BAANDERDEuR

De grote deur in de achtergevel of zijgevel 
van de boerderij die toegang geeft tot de 
deel.

baanderdeure: bab, gie, gmd, has, nij, 
nls, omm, sib, sjk, wan, whr, zsl; baan-
derdeur: hel, nls, stw, whr; boander-
deur, baonderdeur: blz; baanderdure: 
wrd; baandeldeure: gie; baanseldeure: 
olm; baansendeure: hdb; baansedeure: 
grb, vol; baansdeure: hdb; baandeure: 
sjk, stp; banderdeure: hdb

baander: grb, nls
deledeure: win; deeldeure: kam; deale-
dure, daeledeure: dev, wij; delledeure: 
nij; deldeure: goo; deldeur: alm, olz; 
deldure: rij; deure van de deale, 
deure van de daele: zwo

niendeure: amt, goo, hel, nij; niendeur: 
alb, alm, bor, dlt, glb, oot, tub, zen; 
niendure: die, ent, hks, mar, wrd; 
nienduur: amt, ens, hev, ssv, vas

achterdeure: daf, hei, hel, nij, ols, raa; 
achterdeur: win; achterdure: dhm, 
hol, vrz

grote achterdeure: wls
mendeure: kui, olm; mendeur: blz
vaaldeur: tub
mesdeure: stp
schuurdeure: stp

Dubbele deur van boven rond, midden 
losse stiel, deuren met grendels of haken 
en ‘kattenloek’ (nij); twee opendraaiende 
grote deuren met een kleine deur in de 
deur (hel); twie grote deuren met een 

klein loopdeurtien (has); de leenkerdure 
an één stuk of in tweeën, de rechterdure 
aaltied in tweeën (dagelijkse ingaank) 
(hks); de inriedeuren, iej konnen d’r zo 
inrien met een voer heui. Ok wel de ach-
terdeuren: Jannoa ik geleuve dè’k volk 
an de achterdeure heure (daf); ca. 3 m 
hoog met ovale of elipsvormige boog 
(ent); niet erg gebruikelijk in Gene mui-
den (gmd); in onze boerderijen was het 
een gewone dubbele deur met normale 
hoogte. Hij was er om het hooi naar bin-
nen te dragen (gie); de linkerdeur werd 
geopend als er een wagen met hooi of 
stro naar binnen moest. Die deur werd 
boven vastgezet met een platte grendel 
en onderaan met een pin in de lemen 
vloer. De rechterdeur bestond uit een 
boven- en onderdeur. De bovendeur kon 
opengezet worden en soms zat er dan 
nog een raam achter. In de gevel boven 
de ‘dèledeuren’ trof men soms het bouw-
jaar aan (wij); meestal in de zijgevel, 
twee grote deuren, in een van de deuren 
een kleine deur (loopdeur) (vol); twee 
deuren met in het midden de stiepel 
(oot); bij ons in de zijgevel (stp); linker-
en rechterdeur die elk weer gedeeld zijn 
(ongelijk) (ssv).

DEuRKRuK

durenkleenke: hks; durenkleenk: zen; 
deurkleenk: alm; duurkleenk: ens; 
deurklenke: amt; deurklinke: die, 
goo, has, sib, whr; deurklink: blz

kleenke: mar, vrz, wrd; kleenk: alm, 
bor, oot, tub, vas; klinke: bab, bat, daf, 
dhm, ent, gie, gmd, grb, goo, hdb, hei, 
hel, hol, kam, nij, nls, olm, ols, omm, 
rij, sjk, stp, vol, vrh, wan, win; klink: 
alb

kleenkstel: vrz
durenkrukke: amt, hks; duurkrukke: 
hol, vrz; deurkrukke: dev, hei, kui, sib, 
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whr, wls; durenkruk: zen; durekruk: 
amt; duurkruk: ssv; deurkruk: blz, los

krukke: bat, daf, hel, mar, nij, omm, 
sjk, vol, vrz, wij, win, wrd; kruk: alb, 
bor, olz, oot, tub, vas

krukkien: kam
deurknoppe: sib, stw, whr; duurknop: 
ens; deurknop: bat, dev, hei, raa, wij

knoppe: zwo; knop: nij, wrd
krappe: daf, mar, wan, wrd; krap: alb; 
krep: glb

krappie: nij
haandvat: glb, nij; handvat: olz, zwo
greep: zsl
stikke: bab, kam, nls

De klinke had aan de ene kant van de 
deur een ijzeren staaf die in een heng 
viel, aan de andere kant de handgreep, 
waarmee je klink optilde. De stikke kwam 
voor in de stal, in het achterhuis en ook 
wel in de deur van achterhuis naar keu-
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Kaart 15: baander(deur). De grote variëteit aan vormen voor het eerste deel van de 
samenstelling baanderdeur is hier gereduceerd tot vijf typen (waarbij is afgezien van 
klankvariatie). Duidelijk is te zien dat elk type zijn eigen verspreidingsgebied heeft. Het 
meest frequente type, baander-, komt langs de noordgrens voor. Het nauwelijks minder 
frequente type nien- is vooral in Twente geworteld. Het midden van de provincie (met 
uitzondering van het deel dat aan Drente grenst) zegt achter-. Men- hoort bij het uiter-
ste noordwesten. Alleen dele- is meer verspreid: zowel langs de Veluwegrens, als in 
Twente, tot in Oldenzaal aan toe.
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ken of van gang naar keuken. De stikke 
werd gebruikt voor opkamer, bedstee of 
kastdeuren. In de stal werd ook wel de 
stikke gebruikt, een eenvoudige houten, 
dikke korte lat aan de buitenkant van de 
deur, die in een houten hengsel viel. Het 
krabbegie of krukkie was een houten 
variant, met aan de de ene kant van de 
deur een houten latje dat in een heng 
viel (van hout, of meestal een metalen 
hoekje) en aan de andere kant een mooi 
ovaal in de hand vallende handgreep. De 
verbinding door de deur was een vierkan-
te metalen staaf (nls); de typen die ons 
bekend zijn, zijn nog steeds in de winkel 
verkrijgbaar; specifieke namen zijn ons 
onbekend (bab); krep: een kleenk van 
hout (glb); met een draai aan de deur-
knop, soms ook een ring kon men de 
klinke aan de binnenkant oplichten en 
vervolgens naar binnen gaan (wij); stik-
ke: een kram met daar doorheen een 
rond tapstoelopend houtje (bab); klin-
ken, waarvan het mechaniek (handel) 
bovenop deur en kozijn zat (gmd); 
schuifgrendel: alleen aan binnenzijde te 
openen (die); de deuren in het achter-
huis werden met een stikke in een kram 
afgesloten (stp).

Wat kwam in de stal voor?

•	 	klinke: alb, amt, blz, bor, dhm, ens, 
gmd, nij, olm, raa, wan, wij, win, wrd

•	 	klinkstel: vol, vrz
•	 	boerenklinkstel: whr
•	 	peerdeklinkstel: hei
•	 	klink met overslag: alm
•	 	boerenklinke: has
•	 	stalkinke: sib
•	 	iezerkleenk: amt
•	 	krappe: alb, daf, wan, wrd
•	 	hielekrappe: amt
•	 	stikke: bab, kam, nls, stp
•	 	grundel: nij, sib, wij
•	 	schuifgrendel: die

•	 	wip: los

ScHARNiER

scharnier: alb, alm, amt, bat, bor, daf, 
dhm, die, gie, hei, hol, los, mar, olm, 
olz, sib, tub, vas, vrh, vrz, win; schar-
niere: bab, dev, goo, grb, hdb, ols, sjk, 
wls, zsl; skarnier: ens, gmd, stw, wan, 
wrd, zwo; skarniere: has, hdb, hks, 
kam, kui, nij, rij, vol, whr, wij

hengsel: daf, dhm, glb, hdb, hel, hev, 
omm, raa, sib, ssv, vrz, wls

pleathängsel, plaethängsel: hei
doemhängsel: hei
deurheng: nls
deurvolde: wan
volde: stp
fits: grb, zen; fitse: vrz
knar: dev, wls
knier: blz
palmette: dev

N.B. De –ar- van scharnier(e), skarnier(e) 
wordt vaak als korte a of e-schwa uitge-
sproken.

Bij grote deuren het hengsel (daf).

STiEPEL

De uitneembare paal in het midden van 
de baanderdeur.

stiepel: alb, amt, bor, daf, ens, glb, grb, 
hei, hks, los, nij, omm, oot, ssv, vas, 
wan, wrd, zen

stiepe: olm
stiepelpoal, stiepelpaol: bab
stiel: alm, hel, hol, rij, vas, vrz, tub; 
stiele: dev, sib, vrh

durenstiel: alb
lösse stiele: hdb
poalstiele, paolstiele: nij
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middenstiel: wrd
middel: hol
middelaar: bat; middeler: amt, die, ent, 
hel, hev, hks, mar, wls

millen: dhm
meggeler: hev
mekkel: amt 
baanderpoale, baanderpaole: stw
boom: kam
stoander, staonder: has, ols

Geen paal, alleen boven een houten 
klaampe (achter de heng), onder een 
ijzeren pen in de grond (nls); bij ons 
onbekend, wel een horizontale balk die 
de beide deuren stevig aantrok (stp); is 
in Ommen niet (omm); do de mekkel d’r 
efkens in anders kan de nienduur nich 
dichte (amt); bie oons wordt d’r nog 
umhen vlöggeld met Poaschen (oot); de 
jongeleu stonden der mangs teeng an te 
vri-jn (mar); teeng an stoan uuthuulen 
as de vekearing uut was (nij); een poal 
um teegn uut te hulen aster donderieje 
was in de uushoalding (nij).

Soms stonden er versieringen op de paal:

•	 	zandloper: amt, bor, ens, glb, hdb, 
hks, hol, mar, oot, ssv, vas, wrd, zen

•	 	initialen: hol, mar, wrd
•	 	jaartallen: mar
•	 	zonnewiel: die, glb, wrd
•	 	runetekens: bab, los
•	 	kruis: alb, die, oot
•	 	kelk: alb
•	 	heilig hart: zen

Zandleuper (greun/wit) symbool van: 
besteed de tied good (amt); figuurtjes op 
de stiepel als afwerende kracht (grb).

Een enkele keer speelt de paal een rol in 
het volksleven:

In sagen (alb, hol, vas); ik hebbe vrogger 

is een verhaal verteld op een kamp van 
onze jeugdclubs, oaver iene die vluchten 
veur de witte wieven. Net det hij de 
deure achter um dichte smeet, gooien det 
witte wief het spit in de stiepel. Mar hoe 
ik d’r an kwame, weet ik niet meer (daf); 
van de stiepel wordt verteld dat in de 
tijd van de pest een boer het blauwe 
dämpke in het stiepelgat heeft gevangen; 
later nam iemand de stiepel op en de 
pest brak opnieuw uit (los).

GRONDHOuT

De (wegneembare) balk die op de grond 
onder de baanderdeur ligt.

groondhoolt: amt; grondhoolt: ent, hev; 
grondholt: zen

grondstiel: nij
grondbalke: stw
ofsluutbalk: has
tochbalke: nij
balk: blz
deurenzeult: amt; durenzul: zen
lössen zul: nij
zul: alb, bor, daf, dhm, ent, glb, tub, vas
drumpel: kui, nls
lössen drempel: nij
stieldrumpel: sib

Bestaat niet. Hier vasten beantheamer 
dreumpel: een middeler in het oetgezaag-
de deel van een dreumpel; doar skoef ie 
em in (hks); niet bekend (los); werd niet 
weggenomen (amt, tub).

HOOiLuiK

Het luik dat in sommige boerderijen boven 
de baanderdeur zit.

heuiloek: amt, bab, hel, nij, sib, vrh, 
win, wls; euiloek: has; heuiluuk: kam
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klaploek: nij
tochtloek: daf 
niendeurloek: tub
boetenloek: amt
giewelloek: ssv
achterste loek: mar
zolderloek: nls
loek: amt, bat, dev, glb, hdb, hei, mar, 
ols, oot, vrz, wrd

boavendeur, baovendeur: los; boaven-
deure, baovendeure: raa, wij

bovvensten niendure: zen; beuwenste 
nienduur: vas

heuigat: nij
oelengat: nij
vanggat: kam

Dat zijn meestal twee deuren of één deur 
om de oogst mechanisch naar binnen te 
brengen (hks).
MESTDEuRTJES

De deurtjes in de stal waardoor de mest 
naar buiten werd gegooid.

mestdeurties: hel, wan, wls, zwo; mest-
deurkes: dev

mestdeuren: los, sib
mestloeken: daf, glb, kam, win
mestlukies: kam
staldeurties: hdb, nls, ols, omm, raa, 
whr, wij; staldeurkes: goo; stalduur-
ties: dhm; stalduurkes: ens, hol, rij, 
ssv, wrd

kleine staldeurtjes: ent
staldeuren: bab, bat, nij, olm, oot; stal-
duren: alb, amt, die, hks, mar, zen

stalloeken: hei
strontdeuren: nij
strontdeurties: gie, sib
strontlukies: has
koedeurties: sjk
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koelukies: vol
gruppedeurties: kam
gruppelukies: gmd
slagdeurties: sjk
vaaltdeuren: tub
deurkes: alm

Deuren van normaal formaat, ca 80 cm 
tot 2 m. hoog (hks); ze zaten aait onder 
de stront (nij).

RAAM

raam: algemeen; ream, raem: gie, olm, 
stp, stw; roam, raom: blz

roete: hul, nij, rij; rute: zsl
veanster, vaenster: bor, dlt, ens, vrz, 
wrd; vinster: gmd; venster: oot, rij, zsl

GLAS VAN EEN RAAM

roet: alb, bor, ens, oot; roete: alm, amt, 
bab, bat, bbr, daf, dev, dhm, ent, gmd, 
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hev, hol, 
hul, mar, nij, nls, ols, omm, raa, rij, sib, 
stp, vrz, whr, wij, win, wls, wrd, zen, 
zwo; ruut: blz; rute: gie, kam, kui, 
olm, sjk, stw, vol, wan, zsl

glas: alb, daf, hdb, omm, vrz; glaas: gie; 
glasroet: dlt, tub, vas; glasroete: amt, 
hev

GORDiJN

gedien: algemeen
overgedien: bab, kui, stw; oavergedien, 
aovergedien: hks, nij; övergedien: omm

Welke gordijnen hingen er vroeger in boer-
derijen?

Witte ketonen gedienen met oonderin 
een zeum, ne lat vuur de zwöarte en 

oonderan versierd met bellekes, in de 
wonkökken ok lancaster (ens); de vitrage 
of een valletje, ‘oawengediens’ gemaakt 
op rond houten of koperen ringen (los); 
ketoen met ballegies of kant (kui); van 
dun fijn katoen met onderin een latje om 
ze glad te laten hangen met een rand 
van franje. Voor kleine slaapkamerramen 
vitrage (hol); katoenen gordijn met 
gehaakt kantje als tussenzetsel. Onder in 
een latje om het gordijn mooi te laten 
hangen. Ze hingen op de heerd en het 
zommervertrek. Men had geen overgordij-
nen. Tijdens de rouwperiode gewone 
katoenen gordijnen zonder kantje (hei); 
wit ketoen gedien met lat erin en een 
kanten rand of balletjes in de woonkeu-
ken, vitrage in de slaapkamers (hel); 
katoenen bovengordijnen met kant en 
daar een eindje onder kanten ondergor-
dijntjes op een koperen roede in de 
kamer. Katoenen vitrage en overgordijnen 
in de slaapkamers (hdb); zover bekend in 
de beste kamer vitrage en katoenen over-
gordijnen (alm); ‘kameelhöaren’ oaverge-
dienen. Neet in sloapkamer, döar zatten 
enkelt an de butenkante loeken veur de 
roeten (dev); onderin een lat en daaron-
der franjes (die werden voor het mooie 
geel gemaakt) (dka); in slaapkamer zon-
der lat (dhm); velours (kamer), valletjes 
(keuken), brabants bont (keuken), ruw 
geweven overgordijnen (bor); linnen gor-
dien met stokjes met loden plaatjes met 
krallenband eraan. Door de loeken had 
men geen overgordijnen nodig (amt); 
witte katoenen dichte gordijnen met 
daaraan kwastjes of kant, die het boven-
ste deel van het raam voor ruim de helft 
bedekten (bab); bovenste meter over de 
volle breedte dicht met roede onder en 
boven er in. Soort lakenkatoen met sier-
kant van onder. In woonkamer en slaap-
kamers (whr); wit ketoenen gedien as 
aovergedienen, ’s aovends tegen ienkie-
ken. Sommigen gebruikten ook wel don-
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kerblauwe lappen as aovergedienen (stp); 
bie ons in de buurte hingen gien gedie-
nen (wls).

En in het burgerhuis?

Glasgedienen en oavergedienen in de 
achter- en vuurkamer, ketonen oaverge-
dienen in de kökken, ok rolgedien; keto-
nen oavergedienen in de sloapkamers 
(ens); donkerbruine ruwhörige overge-
dienen (kui); vitrage en overgordijnen 
voor alle ramen in alle vertrekken (hol); 
lange vitrage (katoen) in alle kamers 
(hei); korte (val) en lange vitrage en 
overgordijnen van velours, handweef, 

katoen (alm); later evt. spreigedienen: 
tule o.i.d. met ingeweven patroon, over 
de vensterbank hangend (gmd); velours 
en katoenen overgordijnen (bab); vitra-
ge, valletjes boven of aan weerskanten 
over de hele lengte, bij gegoede burgers 
ook linnen (wij); een soort loden oaver-
gedienen (hoarig) met gekluurden roand 
en vloers-gedienen (greun of rood) in de 
won- en vuurkamer (wrd); bovenste 
meter over de volle breedte dicht met 
roede onder en boven erin. Soort laken-
katoen met sierkant van onder. In woon-
kamer en slaapkamers (whr); vaak 
ondergordijntjes waar men overheen kon 
gluren in keukens en woonkamers van 
vitrage en ook wel lange gordijnen van 
vitrage (olz).

ViTRAGE

gedien: alm, bab, bor, dhm, dka, ent, 
gie, grb, hdb, hev, kui, nls, oot, sib, sjk, 
ssv, stp, vol, zwo

glasgedien: ens, glb, gmd, has, omm, 
stw, tub, whr

kaantgedien: vas
witte gedien: amt, daf, wan
vitragegedien: nij, rij, wrd
vitrage: alm, amt, bat, blz, daf, dev, goo, 
hdb, hei, hel, hev, hks, hol, kam, los, 
mar, nij, olm, ols, olz, oot, raa, sib, vrh, 
vrz, wij, win, wls, whr

loerlap: ens

JALOuZiE

jalouzie: alm, amt, hev, kam, los, nij, 
olz, stw, vas, wrd

lamellen: nij, omm
luxaflex©: bor, daf, dhm, dka, ent, gie, 
gmd, goo, grb, hdb, hel, hks, hol, kui, 
nij, nls, olm, ols, olz, omm, raa, rij, sib, 
sjk, stp, vol, vrh, whr, wij, win, wls, zwo

‘En dan is er koffie …’ (Twentse versie). Voor het 
raam een katoenen gordijn met lat in de zoom en 
sierkant
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rolgedien: bat, oot
vouwgedien: bor
zungedien: ens; zunnegedien: has, kam
zunnewering: bab, dev, hei; zunnewea-
ring, zunnewaering: mar; zonne-
wering: nij

zunneschaarm: mar; zunnescharm: nls; 
zunneskarm: nij

N.B De -a- van jalouzie wordt vaak als 
e-schwa (dat is de e van het lidwoord de) 
uitgesproken, en de -ou- als –oo-.

ROLGORDiJN

rolgedien: algemeen
lancastergedien: gmd
lancaster: alm, glb, stw, tub, zwo

VLiEGENHOR

horre: amt, bab, bat, daf, dev, die, ent, 
grb, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, mar, 
olm, ols, raa, sib, vrh, vrz, whr, wij, wls, 
wrd; hor: alm, bor, dka, ens, glb, kui, 
los, omm, oot, vas, zwo; orre: wan; or: 
blz

horregie: hdb, nls; hörregien: dhm; 
hörregie: vrz; orregien: stw; örregien: 
gmd, kam, sjk; horretje: olz

horregaas: rij, win, omm; horregeas, 
horregaes: stp; orregeas, orregaes: 
gie; horgaas: zen

horregedien: nij
horreraam: nij
raamhorre: goo; raamorre: has; raamör-
re: vol

vlegenhorre: amt; vlegenhor: ssv, tub
vlegengaas: alm, amt, hev; vliegengoas, 
vliegengaos: nls; vliegengaas: zsl

vliegendeur: blz
vlegenraam: ens
äkkien: gmd
‘t äkkien (uitschuifbaar); groter: ’t örre-

gien (gmd).

VENSTERBANK

vensterbank: olm, olz, zen; vensterban-
ke: bat, daf, dev, die, goo, has, kam, 
ols, raa, wij, win, wls, zwo; venster-
baank: alm, amt, blz, dka, glb, stp, 
tub, vas; vensterbaanke: bab, grb, hdb, 
hev, hol, mar, omm, rij, sib, sjk, vrh, 
wan, whr, zsl; veansterbaank, vae-
nsterbaank: bor, ens, los, oot, stp; 
veansterbanke, vaensterbanke: hei; 
veansterbaanke, vaensterbaanke: ent, 
hel, nij, nls, wrd; veansterboanke, 
vaensterbaonke: vrz; veensterbaanke: 
amt, dhm; veinsterbaank: gie; vein-
sterbanke: kui, vol; veinsterbaanke: 
hks; vi-jnsterbaanke: gmd

LuiK AAN DE BiNNENKANT

blinde: hdb; bliende: kui
luuk: blz; loek: goo, ols, wrd
voalloek, vaolloek: daf
venster: hol

Voor dit zeker niet algemeen voorkomende 
voorwerp bestaat niet altijd een specifiek 
woord. Vaak wordt voor een omschrijving 
gekozen.

Bij ons kwamen vooral luiken voor aan de 
buitenkant (gie); de vèènsters an de bin-
nenkaante (vouwluiken), 2 x 2 panelen, 
scharnierend in het midden (nls); die kon 
ie dubbelvolen (mar); in de kamer waren 
het schuifblinden en in de keuken waren 
ze opvouwbaar (hdb); gescharnierd, har-
monica-model, 2x3 gedeeltes per raam 
(gmd); ‘de voalloeken’ opvouwbaar maar 
ook op rail die je achter het behang op 
tengels kon schuiven (daf); scharnierende 
halve delen (blz); tweedelig inklapbaar 
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(bor); tweedelig, per raam vierdelig (bat); 
zgn. harmonicavorm (bab); waren oprol-
baar (has); d.m.v. scharnieren inklapbaar 
(vas); een luik bestaat uit meerdere, 
beweegbare delen (wij).

(RAAM)KOZiJN

(raam)kezien: algemeen; roamkezien, 
raomkezien: blz; reamkezien, raem-
ke zien: gie, olm, stp, stw; räämke zien: 
hei, raa, wij

raamholt: vrz
RAAMSPiJLEN

De tussenschotjes bij een raam met meer-
dere ruitjes.

raamspielen: has, ssv
spielen: daf, dhm, die, hks, hol, los, nls, 
olm

spielkes: alb, bor, wrd; spielegies: nls, 
omm; spielties: omm, raa, sib, whr, win

het kalf en de spieltjes: mar
tussenroeden: amt
glasroeden: wls
roeden: amt, blz, ens, hei, hel, hol, kam, 
wij; rougen: vrz

roegies: bab, gie, nls, vrh, sjk, stp, vol; 
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rougies: vrz; roeties: wan
tuskenskotten: rij
tussenskotjes: nij
skotties: stw
stieltjes: bat; stielties: sib; stielkes: 
tub, wrd

letkes: vas; latties: zwo
sponningen: alm, dev, glb, nij, ols
kruis in het raam: kui

Tuskenbalk bi-j het oetzetraam b.v. is het 
kalf (hks); spielen, spielegies: van ijzer 
(nls).

RAAMVENTiLATOR

(raam-/ ream-, raem-/ roam-, raom-/ 
rääm-)ventilator: algemeen

vinne: kam; vin: zen

VENTiLATiEROOSTER

Een (meestal langwerpige) ventilatie-ope-
ning met geluidsisolatie.

ventilatierooster: goo, wij, win; ventila-
tiereuster: dev, hks, mar, vrz

ventilatiekanaal: amt
ventielatiestrip: nls, vol
ventilatiesplit: zen
ventilatie: stw
ventilator: vrz
luchtrooster: nij
rooster: bat, blz, olm, nls; reuster: daf, 
gmd, hdb, los

reustertien: gmd
luchtgaat: alm
luchtkanaal: nij
dauerlufting: bor
dauerlufter: wrd
suskast: vrh

uiTZETRAAMPJE

Een klein raampje dat bijna altijd open-
staat voor luchtverversing.

oetzetreampke, oetzetraempke: hks; 
oetzetreamke, oetzetraemke: glb; oet-
zetrempke: amt; uutzetraampie: hel, 
nij, vrh; uutzetroampjen, uutzetraom-
pjen: blz

oetzetraam: alm, ssv; uutzeträäm: hei
valreampien, valraempien: stw; val-
ream tie, valraemtie: vrz; valreamke, 
valraemke: mar; valremke: amt; val-
räämpie: hei, wij; valraampie: sjk, wan

valraam: ent, goo, hol, vrz
klapreampke, klapraempke: ens, wrd; 
klapreamke, klapraemke: die; klap-
raampie: bab, whr

klapraam: dev, los
klepraampie: hdb, vol
klepraam: win
kaantelreampie, kaantelraempie: gie; 
kantelräämpie: raa; kantelraampie: sib

kantelrääm: hei
tochtrempke: amt; tochtraampie: nij, nls
tochtraam: los
tochtklep: kam
tumelraampie: omm
tumelraam: sib
steekraampien: has
boavenreampien, baovenraempien: ols; 
boavenreamke, baovenraemke: alb; 
boavenraampke, baovenraampke: tub; 
boavenraampie, baovenraampie: daf; 
bovenraampje: bat; bovenroampjen, 
bovenraompjen: blz; boavenraam, 
baovenraam: hol

boavenlicht, baovenlicht: dev, nij; 
bovenlicht: zwo

RAAMuiTZETTER

oetzetiezer: alm, amt, bor, die, oot, rij; 
uutzetiezer: hei, kam, omm, stp, vrh, 
whr, wij, wls; uutzetijzer: vrz; utzetie-
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zer: olm; uitzetiezer: wan; uitzetijzer: 
win

uutzetiezertie: hdb
uutzetter: dev, kam
raamoetzetter: ens; raamuutzetter: sjk
combi-uutzetter: whr
oetzethoaken, oetzethaoken: hks
uutzethoake, uutzethaoke: daf, nls
raamhaken: ssv
haken: amt, oot; hoake, haoke: dev, ols; 
oake, aoke: gmd, has; hoak, haok: 
bat; haak: los

heuksken: dev; eukien: gmd; oakie, 
aokie: dev

raamboom: grb
roamboompjen, raomboompjen: blz; 
roambeumke, raombeumke: zen; 
raamboompie: hdb, wan; raambeum-
pien: vol; raambeumke: hol; raam-
beumpie: vrz; reamboompie, raem-
boompie: stp; räämbeumpie: wij

boompie: sib; beumpie: daf, hel
raamhendeltje: hol
hendelke: olz; endeltien: stw
hendel: nij, raa
raamkrukkie: dhm
krukken: wrd
kruk: zwo
raampenne: kam
raamscharnier: goo 
hengseltie: sib
henge: nij
haal: los
pinne: ols
sloeting: alm

BLiNDEN

blinden: alb, amt, alm, blz, bor, dev, 
goo, grb, kui, nij, oot, raa, vas, vol, 
vrh, whr, zwo; bleenden: amt, ens, hks, 
glb, hev, tub, wrd, zen; blienden: bab, 
stw

loeken: alm, bab, daf, gmd, goo, grb, 
hdb, hei, los, nij, olm, ols, rij, ssv, vrh, 

vrz, wan; luken: blz, kam, kui, vol; lui-
ken: bor

boetenloeken: amt
raamloeken: ens, has 
veansterloeken, vaensterloeken: daf
veansters, vaensters: alb, amt, die, dhm, 
ent, hdb, hei, hel, mar, nij, nls, raa, ssv, 
stp, vrz, wrd; veinsters: gie, hdb, wan; 
veensters: vrz; vensters: bat, hol, ols, 
rij, sjk, wij, win,wls

ofsloetbalken: olz
sluutbalken: sib

N.B. Met name blinden komt vrijwel uit-
sluitend als meervoud voor, maar ook voor 
de andere woorden is het meervoud niet 
ongebruikelijk. Om deze reden worden de 
woorden hierboven in hun meervoudsvorm 
gegeven.

Doe de bleenden veur de ramen (amt); de 
luiken van binnen heten ‘bleenden’ (vrz); 
meestal gebruikt: ‘de vensters’, ook wel 
‘de loeken’, soms ‘de blinden’ (wij).

STALRAAMPJES

stalraampies: bab, daf, dhm, grb, has, 
hdb, hel, kam, kui, nij, nls, omm, sib, 
sjk, vol, vrh, whr, win, wls, zwo; stal-
räämpies: hei, ols, raa, wls, wij; stal-
ream pies, stalraempies: gie, gmd, olm, 
stp, stw; stalreamties, stalraemties: vrz; 
stalreamkes, stalraemkes: amt, dev, die, 
ens, glb, hks, mar, oot, ssv, tub, vas, wrd

stalramen: alb, alm, bat, bor, los, rij; 
stalroamen, stalraomen: blz

stalruutjes: amt, goo, hol
koeraampies: kui, sjk, wan
delleruutjes: amt
halve moanties, halve maonties: amt, 
sib; halve moanen, halve maonen: 
mar, nij, omm

bollen ogen: zen; bol-ogen: amt
As ene zunne van een grote boer verke-

68



Deuren en ramen

ring ha met een meeke van en kleine 
boer, dan vreug de va van die jongen: 
hoevulle stalruutjes hebt ze daor? De 
zunne zea: as je de veurste zeet dan kan 

je de achterste nich zeen (amt).

69



Exterieur

Hoofdstuk 4 
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fundering, de muren, het dak en alles 
wat daar op en aan zit. De volgorde is 
van laag naar hoog, en aan het einde 
van dit hoofdstuk wordt het hoogste punt 
van het huis bereikt. In de bouw is het 
bereiken van het hoogste punt reden tot 
een bescheiden feest, dat in het Neder-
lands pannenbier heet, maar in Overijssel 
richtmaal, meiboom of kapbier wordt 
genoemd (en dat dan weer in allerlei 
klanknuances). De eerste vorm hoort bij 
het oosten, de tweede bij het noordwes-
ten, en de derde bij het midden van de 
provincie. Niet alleen in het woord, maar 
ook in het feest zelf zit regionale varia-
tie. Overal hoort er bier bij, maar naar 
het oosten toe is daar ook steeds vaker 
iets van vlees bij te vinden. Ook hier is 
trouwens een verandering in de tijd 
waarneembaar: steeds vaker betaalt de 
op dracht gever niet in natura, maar met 
een envelop met geld.

fuNDERiNG

fundering: bab, bat, blz, bor, daf, dev, 
die, ens, goo, hdb, hei, hel, hks, hol, 
kam, kui, nij, nls, olm, ols, oot, raa, rij, 
sib, stw, tub, vas, vrh, wan, whr, wij, 
win, wls, wrd, zsl, zwo; funderi ge: 
dhm, gie, gmd, has, sjk, vol, vrz

fundament: alm, amt, daf, glb, gmd, 
grb, hdb, los, nij, olz, omm, sib, stp, 
wls; fundameant, fundamaent: mar, 
wrd, zen; fondement: amt, vrz

grondloage, grondlaoge: kam

onderloage, onderlaoge: nij
onderwark: nij

N.B. de –a- van fundame(a)nt wordt vaak 
als e-schwa (dat is de e van het lidwoord 
de) uitgesproken.

MuuR

mure: amt, bab, bgh, daf, dev, dhm, die, 
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, 
hel, hev, hks, hol, hul, kam, kui, mar, 
nij, nls, olm, omm, raa, rij, sjk, stp, 
stw, vol, wan, whr, wij, win, wls, wrd; 
muur: alb, alm, blz, bor, ens, glb, hen, 
los, olz, oot, sib, ssv , tub, vrz

De binnenmuur tussen delle en woning 
heet brandmure (amt, nls).

BAKSTEEN

bakstien: bab, daf, gmd, grb, has, hdb, 
hei, omm, oot, sib, stp, vrh, wan, whr, 
zsl; baksteen: alb, alm, amt, bat, blz, 
bor, dev, die, ens, gie, glb, goo, hel, hks, 
hol, kam, los, mar, nij, olz, rij, ssv, stw, 
tub, vas, wij, zwo; bakstein: vrz; bak-
stee: alm

bakkei: alm, wrd, zen; bakkeie: win, wls
metselstien: hdb; metselsteen: kam, 
nij; metselstee: raa; messelsteen: ens

stien: dhm, nls, olm, sjk, vol; steen: 
kam, kui

poeter: ols, win
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VOEG (TuSSEN BAKSTENEN)

voege: bab, daf, dev, gie, gmd, has, hei, 
hel, kam, kui, nij, ols, omm, raa, sib, 
sjk, stp, stw, vol, wan, whr, win, wls, 
zwo; voeg: bat, blz, glb, los, grb, vrh; 
voge: amt, dhm, die, goo, hks, hol, mar, 
rij, wrd; voog: alb, alm, bor, ens, olz, 
oot, ssv, tub, vas; vouge: vrz

lintvoege: kam, wij, wls; lintvoeg: hdb; 
lintvoog: amt

stootvoege: kam, wij, wls; stootvoeg: 
hdb, nls; stootvoog: amt

strekvoeg: nls
knipvoeg: los

Lintvoege: horizontaal, stootvoege: verti-
caal (wij).

TRASRAAM

Het (al dan niet met specie aangesmeer-
de) onderste deel van een muur.

trasraam: alb, bab, dev, grb, hel, hks, 
hol, mar, sib, sjk, tub, vol, vrh, vrz, 
wan, whr, win, wrd, zen; trasroam, 
trasraom: blz; trasrääm: gmd, hei, wij

trasraand: amt, hev; trasraan: glb
tras: alm, hdb, raa
pleent: amt, hks, mar, ssv; plint: bat, ent, 
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hol, los, vol, vrz; plinte: ols, omm, stp
butenplint: wls
muurplinte: nij
oandermuur, aondermuur: olz; oonder-
mure: rij

onderpui: kam
pleistermure: nij
pleisterloage, pleisterlaoge: nls
spatloage, spatlaoge: has
stukwark: nij
voot: amt

Tras: beter tegen vocht, taai materiaal 
(amt); was veel harder dan cement (daf); 
deze stenen die tijdens het bakken in de 
steenoven het dichtst bij het vuur lagen, 
raakten ‘geglazuurd’ waardoor ze minder 

vocht uit de grond opzogen (dev).

Welke kleur had die specie?

•	 	zwart: hdb, tub
•	 	grijs: alb, alm, amt, blz, dev, die, ent, 

gie, glb, gmd, has, hei, hel, hev, los, 
mar, nij, nls, olm, omm, sib, sjk, ssv, 
stp, vol, vrh, whr, wij, wrd, zen

•	 	donkergrijs: hks
•	 	lichtgrijs: omm
•	 	grijs-blauw: alm, bat, gmd, hol, kam, 

nij, ols, rij, vas, vrz, zwo
•	 	blauw: die, ent, ssv, wrd
•	 	lichtblauw: bab, mar, wls
•	 	blauwachtig: hel, hks
•	 	rood: olz
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•	 	geel: alb
•	 	geelachtig: grb, zen
•	 	witachtig: vrz
•	 	wit: wij, win
•	 	cementkleurig: daf, ent, olz
•	 	donkere kleur: raa, wan

Vake cementzwart deur de voegspecie 
(hdb); gries of blauwgries; later wödden 
ze vake in karkgries eskilderd (nij); grie-
ze specie, die later geteerd werd (vol); 
gries, wörden later blauw evaarfd (wrd); 
als ze van zandsteen waren de kleur van 
de steen, aangepleisterd werd vaak grijs 
geschilderd (los).

GEPLEiSTERDE MuuR 

Muur die geheel met specie is aange-
smeerd.

bepleisterde muur: olz, win; bepleister-
de mure: sjk, zsl

gepleisterde muur: glb, nls; gepleister-
de mure: bat, daf, dev, die, gie, has, 
hei, kam, omm, stp, wij

angepleisterde mure: bab; anepleisterde 
mure: hks; ongepleisterde muur: vrz

aanpleestermuur: vas
pleistermure: nij; pleestermure: amt
aangeraapte muur: ent, los; angeraapte 
muur: alb, bor, tub, vrh; angeraapte 
mure: hel, mar, nij, wij, wls; angerääp-
te mure: wij; ongeraapte muur: vrz; 
ongeraapte mure: dhm; angerape 
mure: amt; aneraapte mure: wls; 
anraapte muur: ens

aanraapmuur: vas
geraapte mure: hdb; geraapte muur: 
hol, ssv

gerape mure: amt
beraapte mure: grb, kam; beroapte 
muur, beraopte muur: blz

raapwerk: los, whr
aangesmeerde muur: zen; angesmeerde 

muur: hol; angesmeerde mure: kui, sib
bestreken mure: gmd
gestucadoorde muur: stw; gestucadoor-
de mure: hdb, wan; stucadoorde mure: 
vol

speciemure: rij

MuuRANKER

muuranker: bab, bat, bor, daf, dev, die, 
ens, gie, gmd, grb, has, hei, kam, los, 
mar, omm, sjk, stp, wls; muuraanker: 
hks

anker: alb, bab, blz, glb, hol, kam, kui, 
nij, nls, oot, raa, sib, stw, tub, vas, vrz, 
wan, whr, wij, win; aanker: wrd

ankerplate: amt
koppelanker: hel
striekanker: hel
sleutelaanker: amt
balkanker: hdb, vol; balkoanker, bal k-
aonker: vrz

balkensteun: nij
balkhouder: sib
klaamp: dhm; klamp: olz
muuriezer: olm, ssv, zwo
slof: zen

Welke vorm had het anker?

•	 	jaartal: bab, blz, glb, grb, has, hei, 
hel, hks, mar, raa, wrd

•	 	zandloper: hks
•	 	recht: bab, grb, hei, wls
•	 	pijl: has
•	 	dubbele accoladevorm: hei
•	 	rozet: bab, vol
•	 	haakankers: vol
•	 	vlinders: dev
•	 	langwerpig: vrz
•	 	stervormig: vrz
•	 	gekruld: stw
•	 	fantasiemodel: blz
Sober. Soms met een oogje o.i.d. (al naar 
gelang de creativiteit van de smid). In 
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Genemuiden altijd eenvoudig (gmd); de 
smid had meestal zijn eigen model (wls); 
meestal zijn de ankers heel eenvoudig, 
soms zijn het echt sierankers. Het kwam 
ook voor dat men ankers gebruikte om er 
het bouwjaar mee aan te geven (wij).

SPOuWMuuR

spouwe: stw; spouw: hks, los, nls, oot, 
tub, wls

spouwmure: bab, bat, daf, dev, dhm, die, 
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, 
hel, hol, kam, kui, mar, nij, olm, ols, 
raa, rij, sib, sjk, stp, vol, vrh, wan, whr, 
wij, win, wrd, zwo; spouwmuur: alb, 
alm, amt, blz, bor, ens, glb, olz, vas, vrz

mure met spouw: wls
dubbele mure: nij, sib; dubbele muur: 
alb, zen

dubbelstiensmure: nls

GEVEL

gevel: alm, bgh, blz, dev, die, gie, gmd, 
grb, has, hdb, hei, hel, hev, hks, hul, kui, 
mar, nij, olm, ols, sib, sjk, wan, wij, win; 
gewel: los, oot; geffel: olz, tub; gevvel: 
alb, vas; gewwel: ens; gievel: hev, vrz, 
wrd; giewel: amt, ent, hen, ssv; geavel, 
gaevel: bor; geawel, gaewel: glb

vuurgevel: amt; vuurgewel: rij; veurge-
vel: goo, kam, nls, olm, raa, vol

vuurkante: dhm; veurkant: alm; veurkan-
te: goo, hul; veurkaante: kam, nij, omm

veurmure: bab, daf, stp, wan, whr, wls; 
vuurmure: hol

Teksten op de gevel:

•	 	’t con amper: dev, hdb
•	 	kon net: hdb
•	 	tèweret: kam
•	 	nooit gedacht: bab, dev, hdb, rij, stw

•	 	det ai neet dacht: hdb
•	 	carpe diem: bab, has, hdb, stp
•	 	gedenkt te sterven: gmd
•	 	ora et labora: alb, hdb, omm, sib, vrh
•	 	werk en rust: has
•	 	arbeid adelt: omm
•	 	werken is leven: vrh
•	 	repos ailleurs: vrh
•	 	Soli Deo Gloria: ssv
•	 	pax huc domini: blz
•	 	luctor et emergo: bab
•	 	fugit hora: stp
•	 	vita nova: sib
•	 	linquenda: stw
•	 	eben haezer: bab, rij, stp, wrd
•	 	tot zover heeft de Heer ons geholpen: 

amt
•	 	leeft vromelick: blz
•	 	aan Gods zegen is alles gelegen: tub
•	 	eureka: bab, hdb
•	 	aait vedan: has 
•	 	dom verdan: hel
•	 	aait fot (nooit thuis): hdb
•	 	krek wak wol: stp
•	 	in de zunne: dev
•	 	hier is ‘t: dev
•	 	dit is ‘t: olm
•	 	honorose: hdb
•	 	vader’s erf: hdb, olm
•	 	va’s huus: nij
•	 	vaders stee: nls
•	 	’t oldershuus: nij
•	 	d’ oalde stee: nls
•	 	de morgen, de middag, de avond: hdb
•	 	elke morgen, nieuwe zorgen: wan
•	 	tel aviv: has
•	 	’t Hef lang doert (had een 15 jaar ver-

kering): ssv
•	 	stille wille: nij
•	 	oons huus: nij
•	 	eigen haard is goud waard: nij
•	 	eigen haard: stw
•	 	oons plekkie: nij
•	 	ons nest: stw
•	 	welgelegen: stw
•	 	dubbeldam (boerderij tussen twee 
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dammen): hdb
•	 	achter de kaarke: stw
•	 	hij die als vriend hier binnen gaat, 

komt nooit te vroeg maar steeds te 
laat: has

•	 	voormalige boerderij De Heer is mijn 
banier (nu nog de Baniersweg): alm

•	 	haet en niet sal wel verdwienen, als 
elck sich moeyt met het sinen: blz

•	 	Bouwen kost, Had ik geweten wat het 
kost, ik had het nooit begost: vrz

•	 	Kiek veur oe gloeperd: ols
Woar ‘t heet bleuit zo mooi
en ‘t ven lig zo wied

doar is ‘t good weeên
in de zommertied 

(Van Deinse, 1913-1914, spreuk in de 
gevelsteen van Huize Hölterhof, 
Aamsveen, Holterhofweg 325 (ent))

Ik hebbe in Luttten een huus verkocht 
an mensen bi-j Gramsbergen weg. Die 
hebt er op loaten zetten “Seo-Seoh”, aj 
de letters ummedreit hej op zien 
Gramsbargens “Oes Hoes” (hdb); de fami-
lie Klok in Baalderveld heeft op hun huis 
staan: “klok’s lach” (hdb); een huis uit 
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Kaart 19: gevel. Deze kaart laat de klankvariatie in de woorden van het type ‘gevel’ zien 
(andere lexicale varianten, zoals vuurkante, blijven hier buiten beschouwing). Buiten 
Twente komt van het type ‘gevel’ alleen de vorm gevel voor (net als in het Nederlands). 
Die komt ook in Twente wel voor, maar we zien hier ook heel andere klinkers, en/of een 
w(w) in plaats van v.



Exterieur

de 17de eeuw heeft “Christus solus est 
Conservator Mundi”: alleen Christus is de 
redder der wereld; nieuwere huizen heb-
ben moderne spreuken (los).

Niet overal komen gevelspreuken voor: 

Alleen de dokter had een spreuk laten 
aanbrengen op het huis dat hij in de 
jaren dertig liet bouwen. De spreuk luid-
de: Coactus Volui (gie); in Ambt Delden 
komt het practisch niet voor (amt); 
ginne sprökken, wah boerderiejnaams 
b.v.: ’t heuwkämpke (ens); bij ons niet 
(daf); biej oons gen sprökken, wal bena-
mingen: Eben Haëzer (tot hiertoe heeft 
ons de Here geholpen), Rehoboth (de 
Here heeft ruimte gemaakt) (wrd); bij 
boerderijen van landgoederen meestal 
een zandsteen met bijbeltekst (wls); 
vroeger niet nu wel zoals overal (nls).

De volgende spreuken, alle in ’t Neder-
lands, komen voor op de boerderijen, 
behorend tot het landgoed De Gelder in 
Wijhe:

•	 	Bidden, maar zonder de hand aan de 
ploeg is dat voor het Christelijk leven 

genoeg?
•	 	Werken, maar zonder het oog op den 

Heer daalt daar wel zegen des Heeren 
op neer?

•	 	Daar is loon voor uwen arbeid spreekt 
de Heere.

•	 	De hand der vlijtigen maakt rijk.
•	 	Die zijn land bouwt zal met brood ver-

zadigd worden.
•	 	Wie in zijn eigen tuintje wiedt ziet ’t 

onkruid bij een ander niet.
•	 	De mensch gaat dan uit tot zijn werk 

en naar zijnen arbeid tot den avond 
toe.

•	 	Zo de Heer het huis niet bouwt, tever-
geefs arbeiden dezelfs bouwlieden 
daaraan.

•	 	Die wel aan zijnen akker doet die doet 
de akker weder goed.

Op een boerderij, De Vos, is verder nog te 
lezen

Verheft zich hier geen bidplaats 
meer, ’t Heelal is simpel van den Heer.

De spreuk herinnert aan het feit dat na de 
Hervorming de rooms-katholieken hier 
hun kerkdiensten hielden (tot 1819) (wij).
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 Gevelsteen met bijbeltekst boven voordeur van boerderij behorend tot landgoed De 
Gelder, Wijhe



Exterieur

SERRE 

serre: algemeen

ERKER

erker: algemeen; arker: bab, dhm, hdb, 
nij, ols, vrh, whr; aarker: gie; ärker: 
gmd, hei, vrz, wij; erke: alm, stp, zen

VERANDA

veranda: amt, bab, bat, blz, daf, dev, 
dhm, die, dlt, ens, ent, gie, goo, hel, 
hol, kam, los, mar, nij, olm, ols, omm, 
oot, raa, stw, tub, vol, vrh, vrz, whr, 
wij, wls, zwo

ofdak: daf, goo, hdb, vas
ofdakkien: vol
onder het ofdak: amt
overkapping: hdb
overdekt zitje: goo
bordes: hei
luifel: amt
BALKON

balkon: algemeen
platje: die, wrd

DAK

dak: algemeen
kap: amt; kappe: alm, gmd, grb, hul, 
ols, omm, rij, sjk, stp, whr, wrd

DAKBEDEKKiNGEN

RiET

riet: alb, alm, bab, blz, bor, daf, die, gie, 
gmd, goo, grb, has, hei, hol, kam, kui, 
mar, nij, olm, omm, sib, sjk, stp, stw, 
vol, vrh, wan, whr, wij, win, wls, zen, 
zsl, zwo; reet: amt, ens, hel, hks, mar, 
ols, oot, raa, rij, wrd; reit: vrz

STRO

stro: alb, alm, bab, dhm, ens, ent, hol, 
nij, sib, ssv, stp, vrz, whr
dakstro: omm, zen

DAKPANNEN

pannen: alb, alm, daf, dev, die, dhm, 
glb, mar, nij, olm, ols, olz, oot, raa, ssv, 
vol, vrh, wan, win, wls; pönnen: vrz

dakpannen: amt, bab, blz, bor, die, ens, 
goo, grb, has, hks, hol, kam, kui, sjk, 
stw, vas, vrz, wan, wij, zen

mulderdakpannen: wrd; mulledakpan-
nen: omm; mullerpannen: los

cementpönnen: vrz; cementpannen: 
los, whr, wrd

andere dakbedekkingen:
asfalt: hei
asbest: hei
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Echtpaar Van Heek relaxt in serre. Begin 20ste 
eeuw, Enschede
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bente: bab; bunte: omm
heide: omm
dulen: stp
plaggen: tub
golfplaten: alm, vrh, zsl; golfpläten: vrz

Wat kwam voor op burgerhuizen?

•	 	asfalt: hei
•	 	cementpannen: vrz, whr, wrd
•	 	(dak)pannen: blz, die, vrh, vrz, wan, 

wij, win, wls, zen, zsl, zwo
•	 	mulderdakpannen: omm, wrd
•	 	riet: alb, ens, vrh, vrz, whr, wij
•	 	stro: vrz, whr

En wat op boerderijen?

•	 	bente: bab, omm
•	 	heide: omm
•	 	plaggen: tub
•	 	dulen: stp
•	 	stro: alb, alm, bab, dhm, ens, ent, hol, 

nij, omm, sib, ssv, stp, vrz, zen
•	 	riet: alm, bab, blz, bor, daf, ens, gie, 

gmd, goo, grb, has, hei, hel, hks, hol, 
kam, kui, mar, nij, olm, ols, omm, oot, 
raa, rij, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, vrz, 
wan, wij, win, wls, wrd, zen, zsl, zwo

•	 	riet en dakpannen: amt, die, vrz
•	 	(dak)pannen: alb, alm, amt, bab, blz, 

bor, daf, dev, dhm, ens, glb, goo, grb, 
has, hks, hol, kam, kui, mar, nij, olm, 
ols, olz, oot, raa, sjk, ssv, stw, vas, 
vol, vrh, wan, wij, zen

•	 	cementpannen: los, whr, wrd
•	 	mulderdakpannen: los, wrd 
•	 	golfplaten: alm, vrh, vrz, zsl
•	 	asbest: hei

Op het woongedeelte soms pannen en op 
het bedrijfsgedeelte riet- of golfplaten 
(goo); binnen bebouwde kom dakpan, 
buiten riet en/of dakpan (kam); stro bij 
armere boeren (hol); mangs: veurhuus 
pannen, achterhuus reet; op schuren 

meest pannen (hel); voor goedkoop stro 
(gaat 10 jaar mee), reet (gaat 50 jaar 
mee) (amt); riet, en vaak op het voorhuis 
dakpannen, maar alleen als er een brand-
muur tussen het woonhuis en stalgedeelte 
aanwezig was. Was er geen brandmuur 
aanwezig, dan was de hele dakbedekking 
van riet (mar); veur het herstel gebruken 
ze vake golfplaten (nij); volgens overleve-
ring werd soms voor het onderste gedeel-
te van rietendak/strodak pannen gebruikt 
zodat de paarden geen schade aan riet of 
stro konden toebrengen (omm); soms op 
bedrijfsruimte (voor WO II) asbest, later 
gegalvaniseerde platen (blz); vaak was 
het onderste deel boven de koeien pan-
nen, voor een betere uitwaseming. (daf).
STRODOKKEN

79

Rietdekkers op kameeldak van Gieterse 
boerderij in Nederlands Openlucht-
museum, 1958
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De bosjes stro of heide die onder de pan-
nen werden gelegd, tegen regen, tocht en 
stuifsneeuw.
dokken: alb, amt, bat, bor, die, ens, ent, 
gie, gmd, hei, hel, hev, hol, los, mar, nij, 
omm, oot, sib, ssv, vrh, vrz, wrd; doken: 
alm, glb, grb, hdb, olz, tub, vas, whr, zen

strodokken: bab, dhm, ens, hel, wij, wls; 
strodoken: amt, hks, wan

stronokken: wij
stropoppen: amt
poppen: vol
strowissen: alm, daf, has, nls, raa, stp, 
whr; strowisken: ent

wissen: nls

meilenspie: nij
dullen: omm
hookkepens: amt
Soms ook met een andere functie dan de 
hierboven genoemde:

Veur ofdichting en veur het brekken van 
de pannen (has); voor de stevigheid 
(dhm); strowissen wönnen ok bie de 
winterdag in de klompen edoan. En as 
zukke jonges stoppen wie azze wie ont-
deugend ewest waren en wussen dedde 
wie van de meester veuroaver op de 
veurste banke mochen liggen een paar 
strowissen in de broek. Dan kwamen de 
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Kaart 20: (stro)dokken. De lange klinker (doken) hoort vooral bij het oosten van de pro-
vincie, waar ook wel dokken gezegd wordt. Het woord wissen is daar vrijwel af wezig: 
dat hoort meer bij het westen van de provincie. Opvallend is de verspreiding van pop-
pen: in Vollenhove en in Ambt-Delden



Exterieur

klappen van de kaartenstok niet zo häd 
an (daf).

DAKGOOT

Vaak treedt als eerste element dak op, 
maar omdat deze vorm onveranderd blijft, 
wordt ze hieronder niet vermeld. 

geut: blz; geute: bab, bgh, gmd, gie, has, 
kam, kui, olm, sib, sjk, stp, stw, vol, 
wan, whr, win, wls; gotte: hel, ent, mar, 
rij; göt: alb, alm, amt, bor, ens, glb, 
hen, los, olz, oot, ssv, tub, vas; göte: 

dev, nls, wij; götte: alm, amt, daf, die, 
dhm, goo, grb, hdb, hei, hev, hks, hol, 
hul, nij, omm, raa, wrd ; gwatte: vrz

REGENPiJP

reagenpiep, raegenpiep: alb, bor, ens, 
glb, hen, olz, ssv, vas; reagenpiepe, 
raegenpiepe: daf, dev, hei, hel, hev, 
hks, hol, hul, mar, nij, ols, rij, stw, vrz, 
wij, wls; reggenpiep: tub; regenpiep: 
alm, blz, los

regenpiepe: bab, bgh, dhm, die, ent, 
goo, grb, has, hdb, kam, nls, omm, raa, 
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Kaart 21: goot. Overal in de provincie heeft dit woord een umlaut: eu, a of ö (dat laatste 
in de legenda gespeld als o + (uml)). Het westen en drie plaatsen in het veengebied 
langs de Duitse grens hebben eu. In de oostelijke helft van Twente en in Blokzijl is de e 
(schwa) afgevallen.
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sib, sjk, vol, wan, whr, win, wrd; regen-
pupe: ent, gie, gmd, kui, olm

afvoerbuis: alm; afvoerbuize: bgh, wan 
ofvoerpiep: ens; afvoerpiepe: bor, dev, 
sib; ofvoerpiepe: grb, hul, wrd

ofwaterpiepe: kam
ofwatering: nij
Vrogger han ze gin reagenpiepe (hul).

BOEiEN

De houten dakdelen onder de goot of 
langs de rand van een plat dak.

boeien: alb, bor, daf, die, ens, ent, gmd, 
hel, hks, hol, nij, nls, rij, sjk, tub, wan, 

whr, win
boeiboorden: alm, daf, grb, hdb
boeiplaanken: alb, amt, glb, ssv, stp; 
boeiplanken: bat, ent, hei, raa, vol, 
wij, wls, zen

boeidelen: alm
boegdelen: kam
beskot: nij; beschot: zen
boezem: nij
boording: amt
borstwering: omm
dakklossen: sib
dakliesten: bab, blz, daf, die, zwo
liesten: gmd
geuteboorden: hdb
gootklossen: sib; gwattenklössen: vrz
klössen: mar

82

Kaart 22: (regen)pijp. In Oost-Twente en in Blokzijl is de -e afwezig. Pupe komt in de 
Noordwesthoek voor, maar heeft ook een volkomen geïsoleerd voorkomen in Enter.
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gordingen: vrh
klemplanken: nls

WiNDVEREN

De houten delen aan weerszijden van het 
dak langs de pannen.

windveren: alb, glb, grb, has, hei, hel, hol, 
los, nij, nls, omm, rij, vrh, whr, wij; 
wiend   veren: alb, alm, bab, bat, daf, dev, 
dhm, nls, stp, vol, wan; weendveren: 
ens, glb, hks, ssv; windvearen, windvae-
ren: dhm, nij; weendvearen, weendvae-
ren: wrd; weend vjea  ren, weendvjaeren: 
vrz

opgelegde windvearen, opgelegde 
wind vae ren: nij

dekveren: hei, hel
dakleesten: los; dakliesten: glb, gmd; 
dekliesten: ssv

dekplaanken: nij
dekker: grb
gevelplaanken: hdb, stp
voorplanken: wls
nokbalken: amt
nokstukken: sib
pannelatten: stw
vootlatten: amt
rutenbalken: amt
skulprand: nij
uilenschillen: win
vogelschroot: zen
hanenholt: tub

Onder de windvearen zat vrogger soms de 
skulpraand; die was versierd (nij).

GEVELTEKEN

De versiering aan de bovenkant van de 
windveren.

gewelteken: alm

gewwelteken: ens
gevelteken: amt
gevvelteken: oot
kruusteken: ens
makelaar: daf, has, wan
lofwaaik: vrz
oelebord: olm, stw
uilebord: kui
paardekoppen: nij
horsa en hengest: los
kroal, kraol: zen

83

De wereld bezien vanuit het oelengat 
onder Twents gevelteken met paarden-
hoofden



Exterieur

profiel: zen

Welke vorm heeft dit gevelteken?

 Kartelrand, uitgezaagde figuren (hks); 
paardekoppen (gekruist)(dev); kraal, old 
wief, duveljager (zen); of haan kelijk van 
de creativiteit van ‘n timmerman (wrd); er 
waren verschillende vormen (stp).

ScHOORSTEEN (BuiTEN)

schossteen: alb, amt, bat, bor, die, glb, 
hol, mar, nij, ols, ssv, wij, wrd, zen; 
skossteen: ens, glb; schosstien: dhm; 
schössteen: sib; schösstien: bab, daf, 
grb, hdb, hei, nls, sjk, stp, vrh, wan, zsl; 
schösstie: sib; skösstien: has, kam, vol, 
whr; schorsteen: gie; schorstien: olm; 
skorsteen: stw; schörsteen: win; schör-
stien: hdb, omm; skörstien: gmd, zwo; 
schosteen: alm, goo, hel, hks, los, olz, 
oot, tub, vas; schostie: raa; skosteen: 
rij; schoorsteen: dev, wls; skoorsteen: 
blz, kam, kui, nij; schwastein: vrz

WiNDWiJZER

windwiezer: amt, bab, bat, bor, dhm, 
die, goo, grb, has, hdb, hei, hel, hol, 
los, nij, omm, raa, rij, sib, sjk, vas, wij, 
win, wls, zwo; wiendwiezer: bab, gie, 
gmd, vol; weendwiezer: ens, mar, oot, 
ssv, vrz, wrd 

windvane: amt, daf, kam
windveer: olz
windhaan: amt, los; windhane: kam; 
windhäne: ols 

weerhaan: amt, bor; weerhane: sib
weerhaantie: hel
gek: alm, bat, blz, daf, dev, ent, glb, 
hdb, hel, hks, kam, nij, nls, olm, omm, 
oot, stp, stw, tub, vol, wan, whr, wrd, 
zen, zsl; gäk: gmd

Soms had men een ‘gäk’ op de skoor-
steen: een meedraaiend kapje dat voor-
kwam dat de regen in de schoorsteen 
sloeg (gmd); het doel van de gek is dat 
de wind niet in de schoorsteen kan bla-
zen (glb); een gek stiet ait met de rugge 
noa de wind (nij).

Welke vorm heeft de windwijzer?

•	 	haan: amt, bor, ens, gie, grb, has, hel, 
hol, ols, oot, sib, ssv, vas, wij

•	 	paard: amt, ens, grb, has, hei, kam, 
mar, ols, raa, ssv, vas, wij, wls

•	 	koe: ens, has, kam, mar
•	 	herten: amt
•	 	vogel: hei
•	 	vis: vrz
•	 	eenden: wls
•	 	hond: ens, ols, wls
•	 	jager met de hond: amt, nij
•	 	hekse: mar
•	 	hoofd: ent
•	 	volendammer kapje: vol
•	 	pijl: bab, bor, gmd, grb, hei, hol, kam, 
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IJzeren windwijzer afkomstig van haveza-
the De Hof in Boekelo (gesloopt in 1817)
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nij, rij, sjk, zwo
•	 	de vear weendrichtingen: mar
•	 	halve maan: nij
•	 	scheepje: hei
•	 	zo’n soort brandweerhelm met lange 

nek: whr
•	 	geen specifieke vorm: blz, goo, vol

Dat ligt aan het beroep of hobby van de 
hoofdbewoner (los); kwamen bij ons 
heel zelden voor, op de toren van de 
kerk in Giethoorn-Zuid staat een aentie 
(haantje) (gie); een haantje op de kerk 
en verder allerlei soorten, gesmeed 
(hel); meestal een pijl, met n/w/z/o 
erop, op de kerktoren een haan (hol); 
een hoofd, dat door de smid gemaakt 
werd van plaatijzer (ent); allerlei vor-
men (vol); soms iets naar eigen idee 
(wij); meestal drie stroken ijzer die 
vanaf de basiscirkel een halve draai 
maken voor ze aan de bovenkant weer 
zijn vastgelast (nls).

BLiKSEMAfLEiDER

bliksemafleider: alb, amt, blz, bor, dev, 
dhm, die, ent, gie, hdb, hel, kam, kui, 
los, nls, rij, sib, sjk, stp, stw, tub, win, 
wls, zsl, zwo; bliksemofleider: alm, 
bab, bat, daf, ens, glb, goo, grb, has, 
hdb, hei, hks, hol, mar, nij, olm, ols, 
omm, oot, raa, ssv, vol, vrh, vrz, wan, 
whr, wij, wrd; bleksemofleider: gmd

löchendrood: zen
ofwear, ofwaer: olz
aardleiding: vas

NOK

nok: alb, amt, bab, blz, bor, daf, dev, 
dhm, die, ens, ent, gie, glb, gmd, goo, 
grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui, 
los, mar, nij, nls, ols, olz, oot, raa, rij, 

sib, sjk, ssv, stp, stw, tub, vol, vrh, vrz, 
wij, win, wls, wrd, zsl, zwo; nokke: 
olm, whr

vas: alm, nls, omm; vasse: nls; ves: stp, 
tub, zen; vos: die, hks, wrd; vast: vrz

vors: bat, hdb 
gös: glb
punte: nij
tip: los
top: sib

PANNENBiER

Als het hoogste punt bij de bouw bereikt 
was, werd er vaak feest gevierd. De naam 
van dit feest is:

pannenbier: bab, bat, blz, bor, hks, ols, 
omm, raa, stw; pannenbeer: ens, wrd; 
pannebier: daf, dev, gmd, kam, nls, vrh, 
wan, wij, zsl, zwo
pannebierfeest: has
pannenbier skenken: nij
spantebierfeest: has
pannenmoal, pannenmaol: goo
richmoal, richmaol: alm, glb; richt-
moal, richtmaol: alb, los, sib, ssv, tub, 
vas, whr; richtemoal, richtemaol: hol, 
mar; richtersmoal, richtersmaol: vrh; 
richtersmaal: oot

richtersmoalke, richtersmaolke: olz; 
richtmeulken: zen; richtmeulke: vrz

meulke: ent
vlaggenmeultje: amt
richten: dhm
richtfeest: grb, sib, whr
kapbier: win
kapfees: hel, nij; kapfeest: zen
kapmoal, kapmaol: rij, wrd
kappenmoal, kappenmaol: die
meiboom: kui, vol
meiboom op het dak: sjk
meiboom zetten: gie
dak nat maken: nij
nat maken: vrh
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de takke stiet op het huus: bab
deupfees: nij
het eerste spant: hei

Geen speciale naam; wel werd gezegd de 
meiboom moet nog ien de top (stp).

Hoe werd dit gevierd?

Krat pils met sigaar en een visje (zoute 
haring), vlag (geen pannebier? Dan een 
bezem in top!) (kam); trakteren op bier 
(ols); als het eerste spant bereikt was, 
werd er een struik op geplaatst en schonk 
de werkgever een borrel. Als de werkgever 
de borrel vergat, hing er de volgende dag 
een lege fles aan het eerste spant (hei); 
met veel bier, tegenwoordig vaak met 
geld afgekocht (dev); bier, vlees en de 
laatste jaren ook envelop met inhoud 
(hel) met borrel, boompje in de nok, het 
personeel kreeg ook wel een fooi van de 
opdrachtgever (hol); met een krattien noa 
het wark, een kwartier in de baas zien 
tied (has); met ne borrel (mar); de vlagge 
giet uut; der was bier of een goeien bor-
rel en harde dreuge wos. Sommige luu die 
wollen nie det der edrunken wödden en 
die gaven een enveloppe. Der waren ok 
luu die nie drunken; die kreengen ok een 
enveloppe. Toen mien huus zo verre was, 
in 1978, he’k de luu evroagen wat ze wol-
len. Bier bie het huus of in een café. Zie 
keuzen veur een café det ze zelf uutzög-
gen. Een boerencafé achter Luttenbarg, 
doar he’k ze trakteard (nij); vroger ne 
bark, geen vlag: als de eerste span oppe-
zat is (eerste termijn van koopsom 
betaald; dit wordt naoberfolklore 
geneumd). Richtemaol: oprekken van de 
spannen. Meultje: geld in de knippe 
(amt); nen vlag wordt op ’n nok zet, de 
wearkers kriegt nen borrel of een glas 
beer (ens); met drankjes voor de bouw-
vakkers (pannenbier) (bab); pannenbier 
wordt geschonken bij het bereiken van 

het hoogste punt en de bouwers krijgen 
een fooi (evt) van principaal (blz); een 
boomtak of vlag op de bouw. Eerder stop-
pen met werken. Wat drinken en soms 
fooi (alm); bi-j een sporenkappe kwam in 
de eerste spore een grune takke en dan 
mus de eigenaar trakteren. (een borrel of 
bier en later een fooi) (hdb); as de tim-
merluu de spanten d’r töt boamen an toe 
op hadden zitten, dan halen ze äns een 
grune takke uut de bos en spiekeren die 
d’r an. Doet ze nog wel, en as de eigenaar 
dan niet met bier op de proppen kömp 
dan is het niet best. Dan mu-j wel een 
heel zunige knieperd wean (daf); er wordt 
een vlag of stok op het hoogste punt 
geplaatst en er wordt een borrel of bier 
gedronken (omm); de opdrachtgever, dus 
eigenaar van het te bouwen huis, geeft 
aan de aannemer een zeker bedrag voor 
een ‘meulke’, zo heet het feest (ent); de 
bouwvakkers plaatsen een vlag op het 
hoogste punt, als dat bereikt is. Dat is 
het signaal voor de opdrachtgever dat er 
getrakteerd moet worden: op bier (gmd); 
met het aanbieden van bier of sterke 
drank door de opdrachtgever na de dag-
taak (gie); met völ foesel en karbonade 
en tegenswoordig wordt er ook geld gege-
ven (glb); tak op het hoogste punt en 
dan kwam de fles op tafel (grb); met bier 
en een vette hap (goo); völ borrels met 
good wat in de lenkervoest en na mooi 
proten (zen); bij particulieren: hapje en 
drankje, bij instellingen: envelop (whr); 
as de oogste punt van het uus bereikt 
was, worde een meitakke of een takke an 
de nok vastemaakt en dan kwam er drank 
of bier (wan); de bouwvakkers kregen dan 
een bal gehakt of een half haantje (wls); 
oardig wat oonder ’n körk en een 
‘moondörgel’ (carbonade) d’r bie (wrd); na 
hun werk gaan de gezamenlijke bouwvak-
kers iets drinken in een café (olz); met 
een tak of vlag gebonden aan het hoogste 
punt. Vroeger met een borrel, thans ook 
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Exterieur

wel met fooi (die); de vlag op een bouw, 
gehaktballen of karbonade en völ voezel! 
(tub); een tak of boompje op het dak 
plaatsen met een borrel. Als je niks kreeg 
(geen borrel), werd er een bezem in de 
nok geplaatst (vol); de vlagge göng in top 

(of ne gröunden (tak)) en dön dreunken 
de bouwvakkers met meka ne borrel (of 
meerdere). Laeter kregen zo ok wal es ne 
envelop met inhoud (vrz).
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Kaart 23: pannenbier. Afgezien van meiboom zijn hier alleen de eerste delen van de ver-
schillende samenstellingen weergegeven, zonder nader te specificeren naar klankvaria-
tie. Ook een eventuele uitdrukking waarin het woord figureert, blijft buiten beschou-
wing. Varianten van het type meiboom zijn beperkt tot de Noord west hoek. Twente valt 
in twee delen uiteen: een noordelijk deel waar samenstellingen met richt- gevormd wor-
den, en een zuidelijk deel waarin kap-samenstellingen overheersen. Maar in het uiterste 
zuidoosten zijn die afwezig. Markelo en Holten hebben weer samenstellingen met richt-; 
kap- vinden we buiten Twente in Windesheim.



Om het huis

Hoofdstuk 5 
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Achtertuin van Kamper herenhuis aan Vloeddijk. Pastel door G.J. Kruishoop, begin 20ste 
eeuw



Om het huis

zijn, in de tuin (bij een burgerwoning) of 
op het erf (van een boerderij). Na de twee 
woorden die de ruimte om de woning in 
algemene zin aanduiden, wordt die ruimte 
vervolgens van voor naar achter ‘doorge-
wandeld’. We beginnen bij de steiger en de 
vonder, die in waterrijke gebieden hele-
maal aan de voorkant te vinden zijn, en 
beschrijven vervolgens de zaken die elders 
aan de straatkant te vinden zijn: heg, 
tuinhekje, buitenbrievenbus. Dan volgen 
de woorden die specifiek de ruimte aan de 
voorzijde beschrijven (voortuin, erf aan de 
voorzijde), en de zaken die daarin soms 
voorkomen. 
Aan de zijkant van het huis kan een gara-
ge of een carport gebouwd zijn, en na 
deze begrippen begeven we ons naar de 
achterzijde van het huis (pergola, terras – 
soms ook wel aan de zij- of voorkant te 
vinden). Dan volgen de begrippen die de 
ruimte achter het huis of de boerderij 
aanduiden, en al de zaken die daarin 
aangetroffen kunnen worden. De schut-
ting, die de tuin afsluit, sluit ook dit 
hoofdstuk af.
In de onderstaande inventarisatie van de 
tuinvoorwerpen blijven twee categorieën 
begrippen buiten beschouwing De tuin-
planten zijn hier niet opgenomen; met 
name voor veel planten in de moestuin 
geldt immers dat ze ook buiten de huis-
tuin op bedrijfsmatige wijze geteeld wor-
den, en het leek dan ook beter die planten 
bij het concept ‘De Wereld’ onder te bren-
gen. De verblijven voor de huisdieren (kip-
penhok, kippenren, konijnenhok en dui-

ventil) zijn al behandeld in hoofdstuk 7 
van deel B, Kamerplanten en huisdie ren.

TuiN BiJ EEN BuRGERHuiS

tuin: alb, amt, bat, bor, dev, die, dka, 
glb, gmd, has, hel, hks, hol, kam, mar, 
nij, ols, olz, raa, vas, win, wls, wrd, 
zwo; tuun: blz, daf, hel, los, nij, nls, 
olm, omm, oot, sjk, stp, stw, wan, zsl; 
tune: hdb, sib, vrh, whr

hof: alb, amt, die, dlt, ens, ent, grb, ssv, 
tub, vrz; of: gie

heufke: amt, hev
vuur- en achterhof: amt
appelhof: ens
vuur het huus: vrz
achter het huus: vrz
pläsien achter het uus: gmd
huusplaatse: hdb
grond um het huus: hei
grond bij huus: kui
grond: bab, dhm, stw; groond: wrd
arf: bat, goo, sjk
goarden, gaorden: ens, ent
perceel: grb
bliekien: gmd

ERf BiJ EEN BOERDERiJ

erf: alb, amt, bor, glb, has, hdb, los, raa, 
tub, vas, win, wls, zwo; ärf: daf, gmd, 
hei, wij; earf, aerf: dlt, ens; arf: bab, 
goo, hel, hks, hol, kam, nij, omm, sjk, 
vol, vrh, vrz, wan, whr; arve: die; aarf: 
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Hieronder worden de woorden behandeld voor al die zaken die buiten het huis te vinden 



Om het huis

blz, ent, mar, stp, stw, wrd
op de wurf: kui
hof: alb, goo, hdb, hel, mar, nij, ols, oot, 
sib, ssv, wrd; of: gie, has, stw

höfke: bat
tuin: alb; tune: whr
vuur het huus: vrz
achter het huus: vrz
laand: ens, grb
hiem: olm
breenk: amt
goarden, gaorden: dka
grond: dhm

plaats: los
stea, stae: nij

STEiGER

In waterrijke gebieden de steiger voor het 
huis.

anlegsteiger: dev, olm
steiger: blz
steigertie: nij
stappe: hdb
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Kaart 24: tuin. In al zijn complexiteit laat dit kaartje toch bepaalde patronen zien. Zo 
hoort de variant hof bij het oosten van de provincie. Of in Giethoorn is een veraf wonend 
familielid. Vanuit de overige Noordwesthoek loopt een tuun-strook in zuidoostelijke rich-
ting; in de buurt van de Duitse grens krijgt deze gezelschap van tune. Het meest frequent is 
tuin, dat in sommige plaatsen ook naast een van de genoemde varianten voorkomt. Het 
aantal plaatsen dat meer dan één woord heeft opgegeven, is opvallend hoog.
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trappe: gie
trapje: blz
trappie an het water: wan

Sommige mensen die vlak bij de Regge 
woonden hadden een steigertie veur een 
roeiboot (nij); de meststeiger en de 
rietsteiger (olm); wij kenden vroeger 
geen echte aanlegsteigers, maar ieder erf 
had een zgn. ‘trappe’, waar o.a. huishou-
delijk werk werd gedaan, zoals afwassen 
en de was spoelen. Een Nederlands woord 
voor ‘trappe’: waterstoep of vlonder (gie); 
Blokzijl heeft een grote havenkolk; naar 
het water in de havenkolk bevinden zich 

op sommige plaatsen ‘trapjes’ (blz).

VONDER

In waterrijke gebieden het bruggetje naar 
de boerderij.

vonder: amt, hdb, nls; voonder: mar
brugge: sib, stp; brogge: gie
loopbruggie: nij; loopbroggie: olm
dam: nls
drei’j: olm
Nu ook wel brede betonnen platen als 
brug naar de boerderij (nls); een vonder 
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Kaart 25: erf (woorden). Dit kaartje laat zien welke verschillende woorden er voor het erf 
in gebruik zijn. Naar fonologische verschillen (bijv. arf, aarf) wordt op deze kaart niet 
gespecificeerd. Vooral in Twente is er een rijke variatie. Het woord (h)of, dat in Twente 
het meest frequent is, komt daarbuiten ook wel voor.
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bie Beenkhörst (dlt); wij kennen een 
‘brogge’ en een ‘vonder’, de ‘broggen’ 
hoog opgebouwd, zodat hoge vaartuigen 
kunnen passeren. Een ‘vonder’ kan wor-
den opgetild en heeft geen opbouw (gie); 
bruggen over de Wetering kregen meestal 
de naam van de boerderij: Kijentapsbrug, 
Dorrestein brug, de Aalvangersbrug, 
Tuters brug (hei); Soekerbrug: zuiderbrug 
naar het buurtschap de Soeke, Kenne-
broeks brug: naar het Kennebroek (los); 
kump hier nich vuur (amt); vroeger wel 
in Nijverdal maar er is niets meer van 
bekend. Langs de Grote straat liepen toen 
brede sloten, die de straat scheidden van 
de woningen (met tuin) (nij); is hier niet 
bekeand (mar).

HEG

hegge: amt, bat, dev, dhm, die, ens, goo, 
hdb, hev, hks, hol, mar, whr, wls, zsl; 
egge: bab, kam, zwo; heg: alb, bor, ens, 
los, olz, oot, ssv, tub, vas; eg: blz; 
hege: hdb, kui, nls, olm, omm, sib, vrh, 

win; ege: gie, wan, stw; heeg: ens; 
heeig: dlt, glb; heage, haege: daf, ent, 
hei, hel, nij, ols, raa, wij, wrd; eage, 
aege: has; ägge: gmd

hei: dka
heegde: grb; eegde: sjk, vol; eagde, 
aeg de: stp; hjeagde, hjaegde: vrz; 
jeag de, jaegde: vrz

eagedoorn, aegedoorn: stp
tuun: amt, gie; toen: los
ulse: stp

In Giethoorn-Noord tuun, in Giethoorn-
Zuid ege (gie); in Staphorst aegde, in 
Rouveen aegedoorn. Ook wordt gezegd: 
de ulse (heg) knippen (stp).

TuiNHEKJE

tuinhekkien: ols; tuunhekkie: daf, hel, nij, 
omm, sib, whr; tuinhekkie: hei, hel, nij, 
wij, win; tuunekkien: bab; tuinekkien: 
has; tuunekkie: bab, vol; tuinek kie: hol, 
kam; tuunhekjen: kui; tuinhekje: hol; 
tuinheksken: dev; tuinhekske: goo

tuunhekke: hdb, vrh; tuinhekke: wls, wrd
hofhekke: tub
hekske veur het hoes: olz
ekkien: gmd, stw; hekkie: dhm, nij, nls, 
olm, raa, vrz, wan; ekkie: gie, olm, sjk, 
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De ‘trappe’ (links van stookhok) was het trefpunt 
met langsvarende bakker, petroleumman, etc. 
Hier stonden de melkbussen klaar voor vervoer 
per ‘bok’. Rechts een vonder met ‘rikken’ of leunin-
gen

Nieuwe PTT brievenbussen staan in de rij 
te wachten op de postbode, zodat die niet 
over de brug(gen) hoeft te komen. 
Giethoorn, 1973
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stp, zwo; ekjen: blz; heksken: ent; 
hekske: amt, bat, dlt, ens, mar, oot

hekke: nij, hks, vas; hek: dlt
hofpeurtken: ssv
peurtien: vrz; peurtie: vrz; peurtje: alb, 
amt, bor, hev; peurtke: ens, glb, los

(BuiTEN)BRiEVENBuS

brevenbusse: amt, bat, dhm, die, goo, 
hel, hev, mar, ols, vrz, wij, wls, wrd; 
brevebusse: stw; brevenbus: alb, bor, 
dka, dlt, ens, los, olz, oot, ssv, tub, vas; 
brievenbusse: bab, daf, dev, ent, gie, 

hei, nij, nls, omm, vol, vrh, wls, zsl; 
brievebusse: olm; brievenbus: blz

postbusse: amt, dhm; postbus: alb
boetenbus: ens
kraantenbusse: nij

PAD NAAR DE VOORDEuR

pattie noar de de veurdeure, pattie 
naor de de veurdeure: bab

pad noar de veurdeur, pad naor de 
veurdeur: dlt, vrh; pad noar de veur-
deure, pad naor de veurdeure: sjk, 
wan, wij; pad noar de vuurduur, pad 
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Kaart 26: erf (klinkers). Deze kaart laat de klinkers in de woorden van het type ‘erf’ zien. 
De korte a, die elders in Overijssel veel voorkomt, is afwezig in het oosten van Twente. 
Aarf heeft een strook in west-Twente (tussen arf en erf) en verspreide voorkomens in 
het Noordwesten.
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naor de vuurduur: glb; pad noar de 
vuurdure, pad naor de vuurdure: hks

veurdeurpattie: sib
veurdeurpad: blz, olz; vuurduurpad: hol
veurpattien: kam
veurpad: raa
tuinpad: amt, has, hol, wij, win, wrd; 
tuunpad: vol

greentpad: mar; grintenpad: wls; grint-
pad: ols

grinte: wls
tegelpad: ols, raa
klinkerpedje: amt
goapad, gaopad: nij
millenpad: hev

pattie: gie, nls, olm, stp, whr; paadjen: 
kui; paadje: bat; pagie: daf, dhm, 
omm; peadke, paedke: ens, vas; pea-
gien, paegien: hel, vrz; peagie, pae-
gie: vrz; pedke: los, tub, vas

pad: alb, dev, die, gmd, grb, hdb, hei, 
nij, vrz

ströötje: amt, bor, mar, wrd; ströötken: 
ssv; ströötke: ens; ströötien: gmd, nls; 
ströötie: vrz; stroatie, straotie: hdb

spikkie: dhm
stoepe: nij
N.B. De öö in ströötje etc. is ontstaan als 
umlaut van oa/ao, en moet dus worden 
uitgesproken ongeveer als de eu in freule.

94

Kaart 27: heg(de)/h-loosheid. Dit kaartje laat zien waar in de verschillende woorden van 
het type ‘heg’ de h niet wordt uitgesproken. Het gebied is hoofdzakelijk beperkt tot de 
(wijde) omgeving van Kampen en Zwolle, maar ook één van de opgegeven vormen uit 
Vriezenveen heeft geen h.
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Met geel zand, werd zaterdags aange-
harkt (nls).

VOORTuiN

veurtuin: gmd, goo, has, hei, hel, kam, 
nij, stw, wij, win; veurtuun: blz, daf, 
dhm, hel, kui, los, nij, oot; veurtune: 
bab, hdb, omm, sib, vrh, whr; vuurtuin: 
bor, glb, hol

tuun veur het uus: wan
blomentuin: ols; bloemetuun: vol
tune: hdb

hof vuur het hoes: glb, hks; hof vuur 
het huus: vrz

blomenhof: amt, die, dlt, hol, mar, ssv; 
bloomhof: amt; bloemhof: raa; bloem-
of: sjk

hof: bor, hdb, hol, kam, nls, omm, tub, 
vas, vrz, wls, wrd; of: gie, kam

höfke: bat; höfken: ent; höffie: nls
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Kaart 28: heg(de)/klinkers. Dit kaartje laat de verschillende klinkers in heg zien. In het 
oosten van Twente overheerst de korte klinker (die ook in het Nederlands voorkomt). 
Daarbuiten zien we verschillende lange klinkers: langs de noordgrens voornamelijk ee, 
ten zuiden daarvan ea, ae.
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ERf AAN DE VOORKANT

De grond bij een boerenhuis aan de voor-
kant.

hof: amt, bat, daf, dev, dhm, die, ent, 
glb, grb, hei, hel, hks, hol, kam, mar, 
nij, ols, omm, oot, tub, vas, vrz, wrd; 
of: gie, kam

höfke: bat; höffie: hel; offie: stp
veurhof: goo, sib, ssv
bloemenhof: ens; bloemhof: raa; bloe-

menhöffie: nls
appelhof: los, nij
tuin: ols, win; tuun: omm, vol; tune: whr
veurtuin: has, stw, zwo; veurtuun: blz, 
sjk, vol; veurtune: hdb; vuurtuin: hol

bloemetuun: olm
arf: goo, nls
veurarf: nij
goarden, gaorden: stp
veur het huis: kui; veur het huus: bab, 
vrh, wls; veur het uus: kam, wan; vuur 
het huus: vrz
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Kaart 29: heg(de)/suffix. Op deze kaart staat aangegeven wat er direct na het deel heg- 
komt. In het overgrote deel van de provincie is dat een enkele e(schwa). In het noordoos-
ten van Twente is, net als in het Nederlands, een achtervoegsel niet aanwezig. Verspreid 
door de provincie is verder nog het achtervoegsel –de aan te treffen.
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ground veur de boawendeur, ground 
veur de baowendeur: dlt

VLAGGENMAST

vlaggenmaste: wls; vlaggenmast: amt, 
bor, ens, ent, hdb, hei, hks, mar, raa, 
vas, vrz; vlaggemaste: sjk, stp; vlagge-
mast: daf, dka, glb, goo, gmd, grb, has, 
hel, kam, kui, los, nij, omm, vrh, whr, 
wij, win, wls, zsl

vlaggenstok: alb, amt, dhm, dlt, hdb, 
nij, ols, olz, ssv, tub, vas, vrz, wrd; 
vlaggestok: bat, dev, goo, hdb, kam, 
nij, nls, olm, omm, sib, stw, wan, zwo; 
vlagestok: vol

langen stok: nij
vlaggenpoale, vlaggenpaole: ols; vlag-
genpoal, vlaggenpaol: amt, blz, die, 
ens, hol, nij; vlaggepoal, vlaggepaol: 
gie, stp

vlaggenpost: ens, oot

N.B. de –t van –mast wordt soms niet uit-
gesproken.

TuiNKABOuTER

tuinkabouter: amt, bat, bor, dev, die, 
dlt, ens, ent, gmd, goo, has, hei, hel, 
kam, mar, ols, olz, oot, raa, ssv, vas, 
vrz, wij, win, wls; tuunkabouter: bab, 
blz, daf, dhm, gie, grb, hdb, hel, kui, 
los, nls, omm, sib, sjk, stp, stw, vol, 
vrh, wan, whr; tuinkebolter: nij; tuun-
kebolter: olm

jan: hol
paulus: amt
klein kereltien: zsl

N.B. de –a- van kabouter wordt heel vaak 
als e-schwa (de e van het lidwoord de) 
uitgesproken.

GARAGE

garage:alb, amt, bab, bat, blz, bor, daf, 
dev, die, dka, dlt, ens, ent, gie, glb, 
goo, grb, has, hei, hks, hol, kam, kui, 
los, mar, nij, nls, olm, ols, olz, oot, raa, 
sib, ssv, stp, stw, tub, vas, vrh, vrz, 
wan, whr, wij, win, wls, wrd, zsl, zwo; 
garagie: dhm, gmd, hdb, hel, omm, sjk, 
vol, wls

autoloods: hol
autoloze: mar
autoschure: omm, stp
autostalling: nij
koetsehok: amt

N.B. De eerste a van garag(i)e wordt vaak 
als e-schwa (de e van het lidwoord de) 
uitgesproken.

Ik mut de wagen nog binnenzetten (in 
de garage) (amt).

cARPORT

carport: alb, bab, bat, bor, dev, die, dka, 
gie, glb, goo, grb, has, hdb, hel, hol, mar, 
nij, nls, olz, omm, moot, raa, sib, sjk, stw, 
tub, vas, vol, vrh, vrz, whr, wij, win, wls, 
wrd, zwo; carpoort: amt, dhm, hdb, hks, 
kam, nij, olm, vrz, zsl; carpoorte: daf

ofdak: alb, amt, bat, ens, ent, gmd, grb, 
has, hei, hel, nij, nls, olm, ols, omm, 
vol, wan, wrd; ofdek: stp; afdak: amt, 
blz, die; hofdak: sib

onder het ofdak: kui
ofdak veur een auto: dlt, los
auto-ofdak: ssv
autoloze: stp
ofkömming: grb

PERGOLA

pergola: algemeen
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hekwark: amt
klimholt: sib
plantenrek: kam

Hekwark voor klimplanten (amt)

Waar ligt de klemtoon in het woord pergo-
la?

•	 	pergola: alb, bab, bat, blz, dhm, dlt, 
glb, gmd, grb, has, hdb, hei, hks, hol, 
kui, mar, nij, olm, omm, oot, raa, tub, 
vrh, whr, wls, wrd

•	 	pergola: bor, goo, gmd, hdb, hol, nij, 
sjk, wan, whr

TERRAS

terras: alb, bat, bor, dev, dka, ens, ent, 
gie, glb, goo, hei, hel, hks, hol, kui, los, 
nls, olz, oot, vas, vrz, wij, win, wrd, zwo

terrassie: hdb, wan, whr; terrässie: daf
zittien: bab, zsl; zittie: bab, daf, dhm, 
hdb, olm, omm, sjk, wan, whr; zitjen: 
ols; zitje: bat, dlt, goo, hol, mar, nij, 
raa, vrz, wrd

zithook: amt, nij; zithoek: nij
zitplekkie: nij
boetenzit: ens
ploasjen, plaosjen: blz; pleasien, plae-
sien: stw; pläsien: gmd; plasien: vol; 
plaatsien: wls; plaatsie: omm

plase: kam
platje: amt; plättie: grb
stroate, straote: vrh
stroatie, straotie: sib; streutje: hev
stoepe: has, omm
achter het hoes: die
veur het hoes: amt
oost- of westkaante van het uus: stp

Werd niet genoemd, maar gezegd:”Wij 
goat buten zitten” en daarmee werd het 
terras/de tegels bedoeld (nls); bij burger-
huizen: het zittie, het plaatsie, bij boer-
derijen: de stoepe (omm).

REGENTON

reagentonne, raegentonne: amt, bat, 
daf, dev, die, ens, ent, goo, hei, hel, 
hks, hol, mar, nij, ols, raa, vrz, wij, 
wls, wrd, zwo; regentonne: amt, bab, 
dhm, gie, gmd, grb, has, hdb, kam, kui, 
nls, olm, omm, sib, sjk, vol, vrh, wan, 
whr, win, zsl; reagenton, raegenton: 
alb, dlt, ens, glb, los, olz, oot, ssv, stw; 
regenton: blz, bor, dka, tub, vas

tonne: kam
regenbak: olm
reagenputte, raegenputte: hev
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‘Hooibarg’ met Gieterse variant van carport voor 
vaartuig met lading
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AcHTERTuiN

achtertuin: gmd, goo, has, hei, hel, hol, 
kam, nij , wij, win; achtertuun: blz, 
daf, dhm, hel, kui, los, nij, oot, sjk; 
achtertune: bab, hdb, vrh, whr

tuun achter het uus: wan
achter het uus: kam
acht: glb
greuntentuin: tub; greuntetuun: olm; 
gruuntetune: sib

moestuun: olm
tuin: die
hof achter het hoes: hks; hof achter 
het huus: vrz

greuntenhof: vas; greuntehof: amt
hof: amt, bat, dlt, ols, vas, vrz, wrd; of: 
gie, ols

kleine höffien: wls
blieke: vol
arf: nls
goarden, gaorden: ent

ERf AAN DE AcHTERKANT

De grond bij een boerenhuis aan de ach-
terkant.

arf: amt, bat, dhm, goo, grb, has, hdb, hel, 
hol, nij, nls, omm, vol, whr; arve: die; 
ärf: daf, wij; aarf: mar, wrd; erf: los, win

op het arf: kam; op het ärf: hei
achterarf: nij, sib
achter het huis: kui; achter het huus: 
bab, daf, raa, vrh, vrz, wls; achter het 
uus: kam, sjk, wan; achter het hoes: 
amt

achtertuin: stw; achtertuun: blz, stp
greuntetuin: ols
moestuun: olm
appelhof: ens
bongerd: gmd
goarden, gaorden: ens, ent
belt: tub, vas
bouwlaand: gmd

brink: amt; breenk: hks, mar
of: gie
moat, maot: ens
plas: glb
wear, waer: ens
warf: has
ground veur de niendeur: dlt
veur de nienduur: ssv

In Genemuiden had je veel stadsboeren, 
zonder speciale ruimte om het huis (gmd).

MOESTuiN
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Familie Van Enk poseert op ‘plase’. Oudestraat in 
Kampen, ca. 1905
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gruuntetuin: hei, kam, nij, zsl, zwo; 
gruuntetuun: bab, daf, grb, nij, nls, 
stp, stw, vol, wan; gruuntetune: hdb, 
omm, sib, whr; greuntentuin: tub; 
greunte tuin: alb, amt, bat, bor, die, 
hel, hol, ols, raa, wij, wrd; greunte-
tuun: blz, dhm, hel, kui; greuntetune: 
vrh; groentetuin: goo, win

moestuin: dev, ens, ent, hel, oot; moes-
tuun: daf, nij, olm; moestune: hdb, 
omm

greuntenhof: hks, mar, vas; greuntehof: 
alb, amt, glb, raa, ssv; grountehof: vrz

kroedhof: glb
boonof: sjk

hof: bat, dlt, hel, los, omm, vrz, wls; of: 
gie, has, kam

höffie: grb; offie: stp
greuntegoarden, greuntegaorden: ens
goarden, gaorden: ens, dka, vrz
geurntie: vrz
bouwlaand: gmd
laand: bor; land: goo
akker: has

Vaak naast het huis, met gaas afgezet (nls).

BLOEMENKAS
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Kaart 30: regen(ton). Op deze kaart is de (beklemtoonde) klinker in het eerste deel van 
de samenstelling regenton te zien. Door de provincie lijkt een zuiver oost-westlopende 
grens te zijn getrokken: ten noorden ervan ee, ten zuiden ea, ae. Slechts enkele uitzon-
deringen bevestigen deze regel.
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bloemenkassie: nls; bloemekassie: olm; 
blomenkasje: goo, hol, mar; bloomkas-
je: amt

blomenkas: ens, olz
breuikässien: ols; breuikässie: wij; 
breuikäsje: ent; breuikassie: dhm, 
win; breuikasje: mar; brujkassie: wan; 
bruikassie: hdb, sib, vrz, whr; bruikas-
je: amt; bruuikässie: hei; bruuikassie: 
nij; brukassien: vol

breuikas: bor, ens, hdb, hel, vas
breuikaste: dev, die, hks; brujkaste: raa; 
bruikaste: amt

bloemkaste: wls
kweekkas: alb
plaantenkas: ens

keske: dlt, glb; kässie: daf; kassie: bab, 
nls, nij, sjk, whr; kasjen: blz; kasje: bab

kas: dka, gie, gmd, grb, has, hdb, hel, 
kam, kui, omm, oot, ssv, stp, tub, vrz, 
wls, wrd, zsl

cOMPOSTHOOP

composthoop: amt, bat, dev, dka, goo, 
hei, hel, hks, hol, mar, ols, raa, whr, 
wij, win; compostoop: kam

compostbuulte: wan; compostbulte: gie, 
has, hdb, kui, stp, vol, vrh, whr; com-
postbult: daf, hdb, nij, nls

mesthoop: bor, die, goo, los, olz; mest-
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Kaart 31: groente(tuin) Deze kaart, die zich beperkt tot woorden van het type groente-
tuin, groentehof en groentegaarde, laat de umlaut in groente zien: in de noordelijke 
helft uu, in de zuidelijke helft eu, in Vriezenveen ou.
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hoap, mesthaop: oot
mestbulte: bab, hdb, olm, omm, stw; 
mes sebulte: gmd; mestbult: dhm, hdb, 
hel, nij

mestvaalt: raa; mestvolt: wls
mestgat: los, nij; masgat: wls
mothoop: amt, bor, die, ens, tub, vas, 
vrz, wrd; möthoop: alb

ofvalhoop: hol, mar; ofvalhoap, ofval-
haop: oot

hoapofval, haopofval: dlt
ofvalbulte: hdb, vol; ofvalbult: grb, hdb, 
nij

ofval: blz
morrehoop: vrz
morreberre: ent
roetbulte: sib
prutbult: vrz
rommmelbult: vrz
bulte: gmd; bult: raa
aaltengat: nij
tuunafval: zsl

N.B. De t van compost- en mest- wordt 
soms niet uitgesproken.

Vroeger belandde het tuinafval op de 
mestvaalt (hei, nls, ssv, wij, wls).

TuiNHuiSJE

tuunhusie: daf, grb, hdb, nij, olm, omm, 
sib, vrh, whr; tuunusie: gie, sjk, stp, 
wan; tuunusien: vol; tuunuusjen: blz; 
tuunheuiske: los; tuinhuuske: bat, 
dka, dlt, glb, goo, hol, mar, olz, wrd; 
tuinhuusken: dev; tuinhusie: hel, nij, 
zwo; tuinhusien: win, wls; tuinusien: 
gmd, has, kam; tuinhuisien: kui; tuin-
huisje: vas

theehusie: nij, wij; theehuuske: alb, ens
boetenhuuske: ens
dreeënhuuske: amt

Tuinhuis (1885, behorend bij villa De Meerburg) en pergola in gemeentelijk plantsoen 
van IJsselmuiden
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zommerhusie: hdb
prieeltie: bab, daf, dhm, hei, nls, vrz, 
wij; prieeltien: bab, ols, zsl; prieeltje: 
amt, die, hks, nij, oot, ssv, tub, wrd; 
prieeltjen: blz

prieel: ens, grb, kam, raa, vrz
schuurke: bor; schuurken: bor
blokhut: amt, die
keetje: ent
koepel: stw

‘Dreeënhuuske’: rusthuis voor tbc-patiën-
ten achter in de hof (amt); vroeger een 
‘meihuuske’ (oot).
ScHuuRTJE

schuurtie: bab, daf, dhm, gie, grb, hdb, 
hei, hel, olm, omm, raa, sib, vrh, vrz, 
wij; schuurtien: bab, hdb, nls, ols, stp, 
vrz, wls, zsl; skuurtie: sjk, wan, whr; 
skuurtien: gmd, has, kam, sjk, stw, 
vol, zwo; schuurke: alb, amt, bor, die, 
ens, goo, hol, los, olz, oot, tub; schuur-
ken: bor, dev, nls, ssv, vas, wrd; skuur-
tje: hks; skuurtjen: blz, kui; schuur-
tje: mar

schure: win; skure: nij
schupke: dka, dlt, oot, vas; skupken: 
ent; skupke: alb, amt, glb

schuppe: amt
hukske: mar
rommelhok: nij

Kaart 32: fietsen(hok). Deze kaart toont het eerste deel van de samenstelling fiet sen hok. 
In het noorden is dat fiets-, dan volgt een smalle strook fietse-. Het overgrote deel heeft 
fietsen-, met sporadisch een van de andere vormen.
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kökhok: amt
fenuuspothok: amt
bakhoes: grb
spieker: hev
berging: hks
biebouw: los
loze: bat

fiETSENHOK

fietsenhokke: nls, olm; fietsenhok: alb, 
bat, bor, daf, die, dka, dlt, ens, ent, 
grb, hdb, hei, hol, los, mar, nij, ols, olz, 
raa, ssv, tub, vas, vrz, wij, wls, wrd; 
fietseokke: has; fietshokke: bab, kui, 
sib; fietsokke: gie, gmd, sjk, stp, stw, 
wan; fietshok: amt; fietsok: blz, kam; 
feetsenhok: oot

fietsenschuurke: dev, goo, wrd; fiet-

senskuurken: glb; fietsenskuurke: 
ens; fietsenschuurtie: dhm, hdb, hel, 
ols, omm, vrz, vrh; fietsenskuurtie: 
whr; fietseskuurtien: gmd, vol; fietse-
schuurtie: omm, stp

fietsenschure: daf, win; fietsenskure: 
hks, nij, zwo; fietseschure: zsl; fiets-
skure: kam

Alleen bij een schole (wls).

ScHuTTiNG

schutting: alb, bab, bat, bor, daf, dev, 
dhm, die, dlt, goo, grb, hdb, hei, hel, 
hol, mar, nij, nls, olm, ols, olz, omm, 
raa, stp, tub, vas, vrh, vrz, wan, wij, 
win, wrd; skutting: blz, ent, hks, kam, 
kui, nij, stw, whr, zwo; skuttige: gie, 

Verpozende heren in de tuin van Hotel des Pays Bas te Kampen, 1889. Klimrek aan 
schutting dient als kapstok en bijzettafeltje als hoedenplank
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has, omm, sjk, vol, vrz

schut: olm; skut: gmd; schutte: nij; 
skutte: nij; schot: nij; skot: nij

ofscheiding: amt, hdb, nij
scheiding: amt; skeiding: nij
toen: ens, ssv, los, oot; tuun: amt
vrennige: has

glint: ent
windschot: sib
hegge: amt

Olde mensen zeggen nog wel ies de vren-
nige (has).
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Hoofdstuk 6 

Pachtboerderij op terp, Kampereiland. Gepacht van gemeente Kampen
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Het laatste hoofdstuk in het thema ‘huis’ 
gaat over de verschillende soorten huizen 
die er te onderscheiden zijn. Zo’n onder-
scheid kan langs verschillende lijnen 
gemaakt worden. Een belangrijke tweede-
ling is natuurlijk de boerderij tegenover de 
burgerwoning. Maar daarbinnen kunnen we 
historische varianten aantreffen. De oud-
ste, allang niet meer in gebruik zijnde 
boerderij, is het open huis (los hoes), waar 
mens en vee in één ruimte leefden. De 
modernste variant van de burgerwoning is 
het flatgebouw, waar heel wat gezinnen 
onder één dak leven. En dan is er natuur-
lijk het sociale onderscheid. Naast de kleine 
boerderij en de pachtboerderij was er de 
grote hofstede. Op een grote boerderij kon 
men het zich permitteren om ’s zomers, 
wanneer toch iedereen buiten aan het werk 
was, in een kleiner deel van de boerderij 
(inpandig of uitpandig) te leven. In de 
burgerwoning bestond al enige tijd het 
onderscheid tussen herenhuis (en villa) en 
arbeidershuis (en krot). Later zijn daar 
nieuwe onderscheiden bij gekomen: één 
etage (flatwoning), meerdere etages (rij-
tjeshuis), of toch weer één etage, zonder 
boven- of onderburen (bungalow).

WONiNG

wonning: alm, amt, bor, die, ens, glb, 
goo, grb, hdb, hei, hel, hen, hev, hks, 
hol, hul, los, mar, nij, olz, raa, rij, tub, 
vas, wrd; wonnige: ent, omm, rij, vrz; 
woning: blz, bgh, dev, kui, olm, kam, 

ols, oot, sib, stp, wan; wonink: wij; 
wonige: gmd, has, hul, nij, sjk

BOERDERiJ

boerderieje: alm, amt, dev, dhm, die, ent, 
goo, hei, hel, hev, hks, hol, hul, nij, nls, 
ols, raa, rij, sib, vrz, wij, win, wls, wrd; 
boerderi-je: bab, bgh, daf, gie, gmd, grb, 
hdb, kam, kui, mar, nls, olm, omm, sjk, 
stp, stw, vol, wan, whr; boerderiej: alm, 
bor, ens, hen, los, olz, tub, vas; boerde -
ri-j: glb, olz, oot, ssv; boerderie: alb, 
amt; boerderij: blz

(boeren)spil: alm, vrz; (boeren)spul: 
nij, olm

boerenstee: gmd, hul; boerenstea, boe-
renstae: nij, wrd

hofstee: alm.
(boeren)plase: daf, has; pläse: gmd; 

Soorten huizen

In de éénkamerwoningen van ‘het Achterom’ in 
Zwolle leefden grote gezinnen. Bij gebrek aan 
ruimte werd met goed weer de was op straat 
gedaan. Ca 1930
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pläätse: ols, raa

ONGEDEELD HuiS

Een boerderij waarbij het woongedeelte 
niet (door een muur) gescheiden was van 
het bedrijfsgedeelte.

lös hoes: amt, bat, bor, die, ens, ent, 
grb, hdb, hks, hol, los, mar, nij, sib, wrd; 
los hoes: alb, dlt, glb, oot, ssv, tub, vas; 

lös huus: daf, hdb, hel, nls, omm, raa, 
vrz; lös uus: has, stp

Tot wanneer werd dit type boerderij nog 
gebouwd?

•	 	ca. 1800: hol
•	 	tot 1850: amt, mar, tub, vrz
•	 	tot ongeveer 1860: has
•	 	ca. 1880: ens, los
•	 	voor 1900: hdb
•	 	ca. 1900: glb, oot, sib, ssv, vas, wrd

Kaart 33: woning. Symbolen met een horizontaal element (liggende streepjes en naar 
rechts wijzende pijltjes) staan voor een korte klinker. In de noordelijke helft van de pro-
vincie komen deze symbolen niet voor. Met pijltjes (ook de naar boven wijzende) is de 
uitgang –ige aangegeven, die ongeveer dezelfde verspreiding heeft als funderige (zie 
blz. 72).
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•	 	tot 1910: hks
•	 	1915-1920: nij

Vrogger veur onze tied (bat); dat was 
veur mien tied (hdb); gebouwd weet ik 
niet meer, in gebruik tot ca. 1935 (dlt); 
die boerderiejen kwam nao 1900 haoste 
nie meer vuur (amt); voor mensenheuge-
nis (vrz); uit overlevering is bekend dat 
dit soort boerderijen er tot 1875 nog 
waren (stp); de ouders van onze werk-

groepleden vertelden erover. Nu weten ze 
nog vijf (dus ca. 80 jaar geleden al bij-
zonder) boerderijen te noemen die nog 
zo bewoond werden (nls).

KLEiNE BOERDERiJ

boerderi-jgie: gie; boerderi-jgien: stw; 
boerderi-jgie: daf, hdb, omm, wan; 
boerderi-jgien: grb; boerderi-jke: olz; 

Kaart 34: boerderij. De liggende streepjes in de oostelijke helft van Twente en het lig-
gende pijltje in Blokzijl geven aan dat na de beklemtoonde lettergreep de e (schwa) is 
weggevallen. De vetgedrukte streepjes (horizontaal en verticaal) staan voor een ie in de 
beklemtoonde lettergreep. Deze ie komt in de zuidelijke helft van de provincie voor. Ten 
noorden daarvan vinden we een strook met i-je, en dáárboven is een gebied waar i-je 
en ij(e) door elkaar voorkomen.
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boerderiegie: win; boerderieke: amt, 
goo; boerderiejgie: wij; boerderiejke: 
ens, rij; boerderietjen: dev

boerenuus/ -huus: blz, kui; boerenhu-
sie: hel; boerenusien: kam; boeren-
huusken: hks

boerenspullegien: hei; boerenspulleke: 
oot

boerenbedoenegien: gmd
kötterboerderieje/-boerderi-je etc.: 
alm, amt, ent, grb, hei, hel, hev, hul, 
kam, olm, wrd

kötterhuus: hul
köttersplääts: raa
kötterspil: bor
kötterspilke: ens, ent, ssv
köterstea, köterstae: wij
klein spullegie: bab; klein spullegien: 
wls; kleen spilke: vas, wrd; kleen 
spulke: vas; klein spulke: tub; kläin 
spillechie: vrz

klein drietspulleke: amt;
kleine stea, kleine stae: nij
heanig spilke, haenig spilke: alb

Voor kleine boerderij werd ook wel ’n 
een-peerdsspullegien gezegd (nls); kleine 
boeren woonden meestal in de stad 
(gmd).

PAcHTBOERDERiJ

pachtboerderieje/ -boerderi-je etc.: 
bgh, blz, daf, ens, hei, hul, kam, kui, 
omm, rij, whr, wrd

pachboerderieje/ -boerderi-je etc.: die, 
ent, goo, hev, mar, nij, nls, olm, wij, 
wls

pachtplase: daf, has; pachtpläätse: ols; 
pachplaatse: hel, hol

pachtbedrief: amt; pachbedrief: win
gepacht spul: mar
huurboerderieje/ -boerderi-je etc.: bab, 
ent, grb, hei, hel, hul, sib, sjk, wrd; 
uurboerderij/- boerderi-je: blz, stw, 

wan
huurplaatse/ -pläätse: grb, ols, raa; 
uurplase: sjk

huurspil/ -spul: alb, tub
gehuurd spul: amt
wönner: bor, oot
wonnershoes: ens
wönnersplaats: glb; wönnersploatse, 
wönnersplaotse: hks

wönnersplaatske: hev
wönnerspul: vas. 
wönnerspilken: ssv
groawen boerderi-je, graowen boerde-
ri-je: alm

groawen spil, graowen spil: alm
spil: stp

Wönnershoes is in onbruik (bor); het 
woord ‘pachtboerderij’ werd op deze wijze 
niet of nauwelijks gebruikt. Men wist wel 
van wie een boerderij gehuurd werd en 
had het dan over: “die woont op de boer-
derije van …”, of “hij pachtten van …., 
ie weet wal, die pachtten van …..”(ent).

GROTE BOERDERiJ

boerderi-je etc.: grb, hdb, nls, stw
grote boerderije etc.: hks, hol
kaste van een boerderije etc.: gmd, nij
boerenhoes/-huus/-uus: blz, ent, kui, 
olz, raa

groot boerenhoes etc.: rij, sib, wan
groot hoes: amt
kaste van een hoes: bor, hen
boerenplaats: oot
plase: bgh; pläätse: wij
grote please, grote plaese: olm
boerenspil: alm; boerenspul: ent
boerenstä: hei
hofstea, hofstae: rij
boerenärf: hei
groot spul: alm, amt, bab, bgh, los, mar, 
nij, ols, tub, wls; groot spil: vrz, wrd

grote stee: bgh, hul; groate stea, graote 
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stae: wrd
hoeve: hul

BAKHuiS

In de zomer bewoonden de boerengezinnen 
vaak niet de hele boerderij, maar een klei-
ner gebouwtje. Voor dit gebouwtje zijn ver-
schillende namen in omloop, die meestal 
iets met bakken of koken te maken hebben.

bakhoes/-huus/-uus: bgh, daf, dev, die, 
ens, ent, goo, grb, hdb, hei, hen, hks, 
los, mar, nls, ols, omm, wij, win, wls

bakspieker: goo; spieker: amt
kokhoes/-huus/-uus: alm, daf, dev, 
dhm, ens, ent, hel, hen, hol, hul, mar, 
nij, omm, raa, sib, wrd

kokhuuske: rij; kwakhuus: vrz
kwakhok: vrz
stookhokke: bab, bgh, sib, whr; stoo-
kokke: gie, sjk, vol, wan; stoakhokke, 
staokhokke: daf, nls

noamdhuus, naomdhuus: bab; oamd-
uus, aomduus: wan

achterkokken: grb
bi-jkökken: ens
vuur op de delle: amt; veur op de 
delle: die; veur op dele: kam; op de 
del: glb; op de dele: stw

dele: has, olm, sjk; delle: alm
waskehouk: vrz; waskamer: tub
koestal: olm; stal: gmd
geute: has, kam
bovenukien: kam; ukien: kam
keet: ent
zommervertrek: hei

Achterkökken is binnen in het woonhuis, 
bakhoes is een bijgebouw, los van de 
boerderij (grb); veel mensen woonden 
zomers niet in het bakhuus maar in de 
geute of op de dele (nls).

HERENHuiS

Een mooi, groot of deftig huis.

herenhoes/ herenhuus: alb, alm, bgh, 
bor, dev, ens, glb, grb, hei, hul, los, nij, 
nls, ols, rij, vas, vrz, whr, win,wrd; 
erenuus: gmd, omm, sjk

heerlijkheid: ent
villa: alb, alm, bab, ens, goo, hev, hks, 
kam, mar, nij, olz, rij, sib, tub, wan, 
whr, wrd

kasteel: mar, raa, sjk, stp
kaste van een hoes/huus/uus: daf, die, 
ent, gmd, has, hev, hol, hul, ols, wij, 
wls

kast van een hoes: alm, ssv; kaste: bor
veurnaam hoes/huus: hel, oot
duur hoes: hen
deftig uus: gie
mooi uus: stw
priezig uus: olm
deftig spil: rij
havezathe: amt, hei, vol
keveinte: mar

Havezathe Singraven in Denekamp, maart 1970. 
Verbouwd in jaren ’20 naar pentekening uit 1729
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Er is hier niet gespecificeerd of het heren-
hoes dan wel herenhuus is; voor de klinker 
in huis zie onder Huis (het Huis-A, p. 19).

Herenhuus is groter as een veurnaam 
huus (hel); keveinte is een groot huis, 
dat slecht onderhouden is (mar).

ViLLA

villa: algemeen 
harrenhoes: alm; herenhoes/-huus: 
amt, kam, ssv, whr

landhuus: los

Welke huizen werden met kasteel aange-
duid?

•	 	een groot huis: alb, amt, bor, daf, 
dhm, dlt, gmd, goo, hdb, hei, hel, hol, 
kam, mar, nls, olm, omm, oot, vol, 
vrh, vrz, whr, win, wrd

•	 	een aanzienlijk huis: die, dlt, gmd, 
grb, hei, hel, hol, nls, omm, vol, 
vrh,vrz, wrd

•	 	een oud huis: dlt, goo, grb, hol, wrd
•	 	een huis met uitgestrekte grond erom 

heen: die, dlt, vrz
•	 	het kasteel van een landgoed: hol, mar
•	 	een riddergoed: hei

•	 	een huis met adellijke bewoners: die, 
ols, olz, tub

•	 	als er een of meer torens zijn: olz, 
wrd, zsl, zwo

•	 	als er een gracht rondom ligt: nij, wij, 
wrd

•	 	bepaalde grote boerderijen: sjk, stp

De term ‘kasteel’ wordt (soms wat spot-
tend) wel gebruikt voor een groot huis. 
In de letterlijke zin is een kasteel gewoon 
een kasteel, met een gracht, torens, enz. 
(gmd); hele grote huizen: ‘een kasteel 
van een huus’ (alb, amt, bab, dhm, goo); 
een heel groot hoes wordt ok wa een kas-
teel eneumd of ne kaste van een hoes 
(mar); kastelen komen in het Oversticht 
niet voor, wel huizen: Huis Berg Twikkel, 
Nijenhuis Almelo. In Losser zijn geen 
aanzienlijke huizen (los); kasteel Hoenlo, 
Kasteel Boksbargen, Kasteel de Haere 
(ols); grote huizen met een gracht of 
an derszins (muur); wie hebt hier ginne 
ke stelen. Een kesteel is een groot vrijsto-
and hoes met völ kamers, dikke muren, 
vaak nen toren en met nen gracht derum 
too en met ne ophaalbrug (ens); kasteel 
als het echt een kasteel is, bijv. kasteel 
Eerde (dhm); bij ons wordt eigenlijk 
alleen Kasteel Rechteren als een kasteel 
aangeduid. Alleen wordt van iemand met 
een heel groot huis nog wel eens gezegd: 
Hij woont in een kesteel van een huus. 
Een kasteel was een weerbare vesting, 
daar moest dus in ieder geval een gracht 
omheen liggen en het mocht alleen 
bereikbaar zijn via een ophaalbrug. Er 
zijn bij ons tal van havezathen, die in de 
volksmond allemaal Huzen genoemd wor-
den. Zoals Huize Ancum, Huize den Berg, 
Huize de Leemcule, Huize de Ruiten borgh, 
Huize de Horte, Huize de Mataram, Huize 
Aalshorst, maar ook Erve Aaftink en 
Hofwijk (daf); herenhuzen bint pas een 
kasteel as door een grachte omme lig 
(bat); een kasteel ef torens en is heel 20ste Eeuwse villa in Enschede
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groot. Vrogger waren het rieke lui, had-
den heur geld en grond deur diefstal en 
roof ekregen (zsl); heal groate kolossale 
huzen, mangs met törentjes, met gracht 
en ophaalbrug (wrd); alleen als er een 
gracht rondom is: b.v. in Wijhe ‘t Nijen-
huis en de Gelder (wij); in Vriezen veen 
was geen kasteel. Men sprak wel van het 
Kasteel von de groaf von Almelo en Twic-
kel in Dealden (vrz); niet aanwezig in 
Nieuw leusen, met: ‘dat is wal een kaste of 
kasteel van een huus’ werd eerder een villa 
of herenhuis bedoeld. Alleen ‘Huize Rolle-
cate’ van Baron van Dedem (inmiddels 
afgebroken) vindt men groot genoeg om 
als zodanig te worden aangemerkt (nls).

Zijn er verhalen bekend over onderaardse 
gangen?

Er zou gang lopen van het vroegere 
Bregittenklooster op Vloeddijk naar koor 

Bovenkerk (kam); de kastelen zouden 
verbonden zijn door gangen. Het wordt 
ook gezegd van twee café’s in het dorp 
(hel); ze dachten dat er onderaardse gan-
gen liepen van de Waerdenborch naar 
Arkelsteijn (hol); ja, maar deze blijken 
niet te bestaan (grb); van Hakenberg 
naar Himenborg (Ootmarsum) (dlt); dee 
zölt er woarskienlijk wal wean, meer van 
hier in de noagte ken wie d’r geneen 
(ens); onder de Voorstraat in Hardenberg; 
het is nooit bewezen dat ze bestaan heb-
ben (hdb); van de kerk naar huize 
Diepenheim (die); in de tijd dat er in 
Windesheim nog een klooster stond, was 
er een onderaardse gang van klooster 
Windesheim naar Wapenveld (het Zwolse 
bos). In de oude boerderij bij de kerk zijn 
nog de gewelven van de kelder en van 
daaruit kwam men in die gang. Er is wel 
eens onderzoek naar gedaan maar vol-
gens die gegevens is de gang ingestort 

Kasteel Rechteren in Dalfsen, met 14de eeuwse verdedigingstoren, april 1970 



(win); vroeger op school hoorden we wel 
van onderaardse vluchtgangen van het 
kasteel van de graven van Goor. 
Bijzonderheden onbekend (goo); ja, in de 
boeken van H. van Heerde: De strijd om 
de Toutenburg, De rode marskramer (sjk); 
er doen geruchten de ronde over een 
onderaardse gang bij de Eversberg en bij 
Schuilenburg, maar als men ging graven 
op de plekken die mensen aanwezen 
vond men niets. Verder is er niets over 
bekend (nij).

Zijn er andere sagen in omloop?
Verhalen rond de Commanderie 

Ootmarsum: bladeren die verdorden toen 
de laatste bewoner werd begraven, een 
pater uit Vreden die de vloek over de 
Commanderie uitsprak, de rentmeester 
die in de gedaante van een rood manne-
tje elk jaar een stukje dichterbij de stad 
komt (oot); nauwelijks, volksverhalen 
zijn niet of nauwelijks bekend. (nij).

Van kesteel Rechteren bie Dalfsen ziet de 
veurbi’jgangers allenig mar de butenkant. 
Mar binnen is ’t een echt kesteel met 
hele dikke muren, met echte veanster-
banken woar as iej heerlijk in könt zitten 
umme zo wat met mekare te proaten of 
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Kaart 35: boven(woning). Deze kaart laat het eerste deel van de samenstelling bovenwo-
ning zien. Boaven, baoven komt het meest voor. De Noordwesthoek en het veengebied 
langs de Duitse grens hebben boven, net als het Nederlands. Ten zuiden van dat laatste 
gebied komt ook oo voor, maar dan in combinatie met w: bowen.



van het uutzicht van buten te genieten. 
Doar bint heel völle kamers in, woarvan 
sommigen groter as de oppervlakte van 
mien hele huus. Mar doar is iene kamer 
die veur zo värre as ik noa kan goan in 
gien joaren, wat zeg ik, in gien eeuwen 
is lös ewest, al hoewel de slöttel gewoon 
in het slot stekt. ’t Is doarbinnen niet 
pluus. As de luu d’r langs loopt, loopt ze 
zelfs gauw een stäppie hädder. En dan te 
bedenken det doar zelfs de misgewaden 
nog mut liggen van de vroggere huuska-
pelaan. Mar det aandere, joa, doar is nog 
wat in det vertrekkie. In de vrogge mid-
deleeuwen was ien van de jagers ebeten 
deur een dollen hond. Hij was zelf hele-
moal hondsdol ewönnen, alleman was 
bange veur um. Zie hebt um toen in det 
kamertie elokt en de deure gauw achter 
zien rugge in het slot edreaid. 
Dagenlange hef zien gebrul deur het hele 
kesteel eschald, tötdet het op het lästen 
hoe langer hoe zwakker wönnen en de 
läste moal smoren in een zacht gekärm. 
Noe heerst doar de stilte as van een graf, 
en zelfs op den gang wödt allenig mar 
efluusterd. Iej begriept, gien meanse 
dörft die deure van het slot te doene. 
(Henk uut de Zandbak (daf))

ARBEiDERSHuiS

arbeidershoes/huus/-uus: alm, bgh, 
blz, dev, ent, gie, gmd, goo, grb, hei, 
hol, olm, ols, sib, sjk, vol, whr, wij; 
arbeadershoes, arbaedershoes: ens, 
hks; arbaidershuus: vrz; arbeiderhoes: 
olz; oarbeidershoes, aorbeidershoes: 
rij; arrebeidersuus: has

arbeidershusie/-usie: bab, daf, dhm, 
hdb, omm, nij, stp, wan; arbeidershu-
sien: kui, olm, win; arbeidershuuske: 
alm, mar, oot; arebeidersusien: stw

arbeiderswoning/-wonning: alb, bor, 
die, goo, hol, nls, sjk, whr, wrd; arbe-

aderswonnig, arbaederswonnig: ent; 
oarbeiderswonige, aorbeiderswonige: 
rij

daggeldershuus: hei; daghuurdershuus: 
raa; daghuurderswoning: wls; daglo-
nershuus: hul; daglonershusie: nij

wärkmanshusie: daf
wonnershoes: bor, los; wönnershoes: 
goo, los, tub; wönderswonning: hev

kötterwonning: hul; kötterhuuske: 
amt; kötterspulke: amt

hutte: hev
huuske: alm
wönninkske: amt

KROT

Een oud en bouwvallig huis.

krot: alb, bat, blz, bor, daf, dev, die, dka, 
ens, gie, gmd, goo, has, hdb, hei, hel, 
kam, kui, los, nij, olm, ols, olz, omm, 
sjk, ssv, stp, stw, tub, vas, vol, vrh, vrz, 
whr, win, wls, wrd, zsl, zwo
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Rijtjes rijtjeshuizen. ‘Overzichtsteekening straat-
wanden’ van arbeiderswoningen in Enschede, 
jaren ‘20



krotte: amt, hks, nls, sib, wan, wls
old krot: bab; ole krotte: amt
bouwval: daf, dev, dlt, ent, goo, hdb, 
hks, kam, los, nij, nls, oot, tub, wij, wrd

bräke: wij; brakke: mar; broake, brao-
ke: ols

oolde brake: grb
keet: die, los, mar, whr
oale keet, aole keet: vrh
ruïne: daf, glb, nij, wrd
old hoes: goo; ole hoes: amt; aald hoes: 
oot

spookhoes: amt
uutgewoond huus: nij
olde kouwe: hdb
karvente: die
katouwer: dhm 
rottenklooster: hdb

RiJTJESHuiS

riegkeshoes: alb, amt, bor, dlt, ssv, tub, 
vas; riekeshoes: oot; riegjeshoes: goo, 
hks; riegieshuus: dhm, hdb, hei, nij, 
raa, win, wls; riegiesuus: has, kam, stp, 
wan; rietjeshoes: mar; rietjes huus: 
dev, nij; riejtjeshoes: amt, ens, ent; 
riejkeshoes: ens; riejgieshuus: wij, 
wls; ri-jgieshuus: bab, daf, hdb, omm, 

vrh; ri-jgiesuus: gie, gmd, sjk, vol; rij-
tjeshoes: olz; rijtjeshuus: kui, nij, olm

riegelhoes: rij
regienhuus: zwo
huus in de riege: bat, vrz; hoes in ne 
riege: goo

blok: die, hel, nij, dka
blokwoning: grb, hdb, nls
bouwwoning: whr
huus in een bouw: vrz
bouw: los
meerdere onder één kap: nij
hoffien: zsl
kazerne: nls
lange jammer: sib
rooie dorp: nls

Blok van twee, drie of meer (nij); blok 
van…… (dka); vroeger was hier een 
gebouw, waar drie of vier huizen onder 
een dak waren, dat werd de kazerne 
genoemd (vrz).

BOVENHuiS

boavenhoes/-huus/-uus, baovenhoes/-
huus/-uus: alb, amt, bor, daf, dev, 
dhm, die, goo, glb, hei, hen, hev, hks, 
hol, mar, nls, nij, ols, olz, omm, oot, 
raa, stp, vas, wan, wij, win, wls, wrd; 
bovenhoes/-huus/-uus: bgh, blz, gie, 
gmd, grb, has, hdb, hul, kam, kui, olm, 
sib, sjk, stw, vol, whr; bowenhoes: alm, 
ent, rij; bovvenhoes: los, tub; bwaven-
huus: vrz

bovenwoning: hdb, whr; bowenwoning: 
alm

BuNGALOW

bungalow: algemeen
leagbouwwonning, laegbouwwonning: 
wrd
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‘Plat huus’ of bungalow
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laandhoes/landhuusken: bor, rij
zommerhoes/zommerhuus: hen, hul

Wie waren een keer op een feessie, waor 
een man zat die, toen e heuren dedde 
wie baomen wonen, zea det trappelopen 
zo goed was. Wie woont zelf, zo gunk e 
wieder, in een plat huus, waorop zien 
vrouwe op zien heel hoog 
Haarlemeerdieks verbetteren met: Een 
bungalow, en det gunk wel töt drie maol 

an (daf).

fLAT

flat: algemeen
blokkendeuze: kam
bouwdeuze: amt
woondeuze: amt

‘Woondeuze’ in 1968



Toevoegingen en 
verbeteringen
A.

De volgende opmerkingen hebben betrekking op de reeds eerder (nl. in 2000) verschenen 
Aflevering 1, Het Huis-A.
In een aantal gevallen staat voor het dialect van Blokzijl (blz) het onjuiste woord ver-
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meld:

blz. 70: gootsteen; moet zijn geutsteen
blz. 71: gootsteen; moet zijn geutsteen
blz. 72: afwasmachine; moet zijn ofwas-
machine
blz. 75: opklaptafel; moet zijn opklap-
toa fel
blz. 77: toafellaken; moet zijn toafelloa-
ken

Van de heer H. Damhuis uit Losser komen 
de volgende aanvullingen:

Bij stoellijst (blz. 82)

‘In Losser en zuid-Lutte hadden de boeren 
in de veurkökken een stoolliest die de 
zachte pleisterlaag moest beschermen 
tegen het stoten van de achterovergebo-
gen hoogopgaande leuning van de achter-
peut (‘achterpoten’), ook ruwleuning 
genoemd.
De veurkökken werd boven de stoolliest 
behangen. Onder de stoolliest werd een 
soort wikkeltechniek toegepast, die in 
Losser Moederhuismarmer werd genoemd.  
In Losser hadden de zusters die het 
onderwijs verzorgden hun moederhuis in 
Schijndel. Toen voor de oorlog een vertrek 
in dit klooster moest worden geschilderd 

wilden de zusters graag het marmer uit 
hun moederhuis nagebootst hebben. Na 
lang zoeken, keuren en vragen, bleek het 
marmer gewikkeld te zijn, en vanaf die 
tijd werd deze techniek moederhuismar-
mer genoemd.’

Bij boezem (blz. 38)

‘Aan de veurkaant van de bozem kwam 
een schilderstuk. Vader was naast huis-
schilder ook kunstschilder en voor een 
rijksdaalder meer kreeg de boer een tafe-
reel op de schoorsteen geschilderd: de 
boer die ploegde. Vader wist of de boer 
lang, kort of dik was. Of hij een hoed of 
een pet droeg, of hij een bruin, zwart of 
gevlekt paard had. Dus kreeg de boer 
zichzelf geschilderd.
Ook onder de bozem kwamen drie tafere-
len. Alleen als er een bozemplaat was, 
kwamen er maar twee. Immers, de bozem-
plaat stond tegen de achterwand, die 
hoefde niet geschilderd te worden.’

Bij brandstof voor de kachel (blz. 46)

‘In de Lutte was een schoolmeester, zijn 
naam weet ik niet meer. Op een morgen 
zei die tegen een van de kinderen in de 
klas: “Jans wat zins toch zwat.’ Waarop 
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Jans antwoordde “Da wil ik wa leuven 
meester, wie stokket köl”. Erop zinspe-
lend dat de meestgestookte kolen, de 
eierkolen, in de nog verre van volmaakte 
kachels behoorlijk rookten.’

Bij klerenkast (blz. 108)

‘Kleerkasten waren meestal losstaande 
kasten, van eikenhout of als eikenhout 
geschilderd. Ze werden beschilderd door 
rondtrekkende schilders, meestal uit het 
land Hannover, Poepen genaamd (de 
Pruisen waren ‘Moffen’). Die schilders 
boden aan om de kasten blank over te 
lakken. Dat was een normale schoon-
maakbeurt in het voorjaar.
De aanschaf van vernis was voor de schil-
ders erg duur. Voor rondtrekkende schil-
ders was er echter een goedkopere oplos-
sing. In plaats van vernis gebruikten zij 
appelstroop. Nu zou dat na een paar uur 
opvallen, maar toen, met de normale 
droogtijd van vernis van meerdere dagen, 

was er geen gevaar dat de vaak alleenwo-
nende boeren, dorpen verder, alarm kon-
den slaan. Men ziet, ook in het verleden 
waren er minder betrouwbare schilders.’
B.
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Ledikanten te huur bij woningbouwvereniging 
Eenvoud, Kampen. Om huurders uit (volgens de 
Woningwet van 1901 ongezonde) bedstede te 
lokken. Offertes van fabrikant voor diverse model-
len, ca. 1915

De volgende opmerkingen hebben betrekking op de reeds eerder (nl. in oktober 2001) 
verschenen Aflevering 2, Het Huis-B.
Op p. 102-103 staat een aantal woorden voor het kammenbakje ten onrechte met –n- 
vermeld:

sjk, wan kammenbakkie moet zijn kammebakkie
gie kaomenbakkie moet zijn kaomebakkie
has, vol kammenbakkien moet zijn kammebakkien
gmd kammenbäkkie moet zijn kammebäkkie
blz, kui kammenbakjen moet zijn kammebakjen
olm kammenbak moet zijn kammebak

Bij kaart 3 (p. 35) is een onjuist onderschrift terechtgekomen. Zoals de legenda ook 
laat zien, heeft het kaartje niet betrekking op de a(a), maar op de n in het woord 
krantenbak. Het onderschrift moet dan ook luiden: In de westelijke helft van de provin-
cie wordt in kra(a)ntebak geen n uit gesproken, in de oostelijke helft is dat wel het 
geval. 
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 Reklame voor Stercocos tapijt, jaren ’50/’60
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Register op lemma’s

A
achtertuin 99
afdakje 53
afneembare plint 38
arbeidershuis 115

B
baanderdeur 58
bakhuis 111
baksteen 71
balken van het plafond 29
balkon 78
behang 34
bel 54
bliksemafleider 85
blinden 68
bloemenkas 101
boeien 82
boerderij 107
bovendrempel 52
bovenhuis 116
bovenlicht 52
brievenbus 54
(buiten)brievenbus 93
bungalow 116

c
carport 97
cementen vloer 41
composthoop 101

D
dak 78
dakgoot 81
dakpannen 78
deeldeur 57
deur 49

deurknop 53
(deur)kozijn 51
deurkruk 58
deurmat 19
drempel 57
drempel onder voordeur 51

E
erf aan de achterkant 99
erf aan de voorkant 96
erf bij een boerderij 89
erker 78

f
fietsenhok 104
flat 117
fundering 71

G
gang 21
gangkast 21
garage 97
gepleisterde muur  74
gestucadoord plafond 29
gevel 75
gevelteken 83
gewitte muur 31
glas van een raam 63
gordijn 63
granieten vloer 40
grondhout 61
grote boerderij 110

H
heg 92
herenhuis 111
hooiluik 61

houten vloer 41

J
jalouzie 64

K
kale muur 30
kapstok 18
keitjesvloer 38
kelder 21
kijkgaatje 53
kleine boerderij 109
klompenhok 17
klompenrek 20
klopper 54
kokosmat 44
krot 115
(deur)kozijn 51
(raam)kozijn 66
kurkvloer 46

L
laarzenknecht 21
ladder 26
lambrisering 35
lemen vloer 38
linoleum 44
loper 25
luik (naar de vliering 
   of naar de kelder) 26
luik aan de binnenkant 65

M
melkkelder 22
mestdeurtjes 62
moestuin 100
muur 71

Register op lemma’s



Register op lemma’s

muuranker 74
muurverf 34

N
nok 85

O
ongedeeld huis 108
overloop 26

P
pachtboerderij 110
pad naar de voordeur 93
pannenbier 85
paraplubak 19
parket 46
pekelbak 23
pergola 97
plafond 29
plavuizen 39
plint 38
portaal 17

R
raam 63
(raam)kozijn 66
raamspijlen 66
raamuitzetter 67
raamventilator 67
regenpijp 81
regenton 98
riet 78
rijtjeshuis 116
(trap)roede 25
rolgordijn 65
ruimte onder de trap 23

S
scharnier 60
schoonmetselwerk 35
schoorsteen (buiten) 84
schrootjesplafond 30
schuifdeur 56
schutting 105
schuurtje 103
serre 78
sleutelgat 54
sleutelrek 19
spionnetje 55
spouwmuur 75
stalraampjes 68
steenstrip 37
steiger 90
stiepel 60
stijlen 52
stoep 51
stro 78
strodokken 80
structuurverf 34

T
tapijttegels 46
teermuur 30
tengelwerk 34
terras 98
trap 24
trapleuning 24
(trap)roede 25
traptrede 24
trasraam 72
tuin bij een burgerhuis 89
tuinhekje 92
tuinhuisje 102
tuinkabouter 97

u
uitzetraampje 67

V
vaste vloerbedekking 45
vensterbank 65
ventilatierooster 67
veranda 78
villa 112
vitrage 64
vlaggenmast 97
vliegenhor 65
vloerkleed 47
vloermatten 43
vloertegels 39
voeg (tussen bakstenen) 72
vonder 91
voordeur 49
voortuin 95

W
windveren 83
windwijzer 84
wit zand 42
witkalk 34
woning 107

Z
zeil 43
zijdeur 57
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Register op dialectwoor-
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den A
aald hoes 116
aaltengat 102
aangeraapte muur 74
aangesmeerde muur 74
aanker 74
aanpleestermuur 74
aanraapmuur 74
aardleiding 85
aarf 90, 99
aarker 78
acht 99
achterarf 99
achterdeur 57, 58
achterdeure 57, 58
achterdure 58
achterduur 57
achter het hoes 98, 99
achter het huis 99
achter het huus 89, 90, 99
achter het uus 99
achterhof 89
achterhuus 18
achterkokken 111
achterste loek 62
achtertuin 99
achtertune 99
achtertuun 99
afdak 53, 97
afdakjen 53
afdakkie 53
afgewarkte mure 36
afvoerbuis 82
afvoerbuize 82
afvoerpiepe 82
ägge 92
akker 100
äkkien 65
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anepleisterde mure 74
aneraapte mure 74
angepleisterde mure 74
angepleisterde zoolder 29
angeraapte mure 74
angerääpte mure 74
angeraapte muur 74
angeraapten zoolder 30
angerape mure 74
angesmeerde mure 74
angesmeerde muur 74
angestreken muur 30
anker 74
ankerplate 74
anlegsteiger 90
anpleisterd plafond 29
anraapte muur 74
appelhof 89, 96, 99
arbaidershuus 115
arbeadershoes, arbaedershoes 115
arbeaderswonnig, arbaederswonnig 115
arbeiderhoes 115
arbeidershoes 115
arbeidershusie115
arbeidershusien 115
arbeidershuus 115
arbeidershuuske 115
arbeidersusie 115
arbeiderswoning 115
arbeiderswonning 115
arebeidersusien 115
arbeidersuus 115
arf 89, 96, 99
ärf 89, 99
arker 78
ärker 78
arrebeidersuus 115
arve 90, 99
asbest 79
asfalt 79
autoloze 97
auto-ofdak 97
autoschure 97
autostalling 97

B
baandeldeure 58

baander 58
baanderdeur 58
baanderdeure 58
baanderdure 58
baanderpoale, baanderpaole 61
baandeure 58
baansdeure 58
baansedeure 58
baanseldeure 58
baansendeure 58
bakhoes 104, 111
bakhuus 111
bakkei 71
bakkeie 71
bakspieker 111
bakstee 71
baksteen 71
bakstein 71
bakstien 71
bakuus 111
balatum 44
balk 52, 61
balkanker 74
balken 29
balkensteun 74
balkhouder 74
balkoanker, balkaonker 74
balkon 78
banderdeure 58
bargkaste 21
bargkeigies 38
be-ang 34
be-angsel 34
be-angselpapier 34
behang 34
behangpapier 34
behangsel 34
behangselpapier 34
behangtengels 35
bel 54
belle 54
belt 99
bente 79
bepleisterde mure 74
bepleisterde muur 74
beraapte mure 74
berging 104
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beroapte muur, beraopte muur 74
beschot 82
beskot 35, 82
bestreken mure 74
betengel 35
betengeling 35
betengsel 35
betimmering 35
betingel 35
betingeling 35
beton-email 34
betonnen plafond 30
betonnen vloere 41
betonvloer 41
betonvloere 41
beumpie 68
beune 41
beuwenste nienduur 62
beuzen matten 43
bezen matten 43
biebouw 18, 104
biekökken 18
biezen matten 43
biezen tegels 43
bijkeuken 18
bi-jkökken 111
bint 29
blakwander 30
blakwander met gewitte muren 30
bleenden 68
bleksemofleider 85
blieke 99
bliekien 89
bliende 65
blienden 68
bliksemafleider 85
bliksemofleider 85
blinde 65
blinden 68
bloemekassie 101
bloemenhof 96
bloemenhöffie 96
bloemenkassie 101
bloemetuun 95, 96
bloemhof 95, 96
bloemkaste 101
bloemof 95

blok 116
blokhut 103
blokkendeuze 117
blokkenvloor 46
blokmatten 43
blokwoning 116
blomenhof 95
blomenkas 101
blomenkasje 101
blomentuin 95
bloomhof 95
bloomkasje 101
blote muur 30
boanderdeur, baonderdeur 58
boavendeur, baovendeur 49, 62
boavendeure, baovendeure 49, 62
boavendeurglas, baovendeurglas 52
boavendorpel, baovendorpel 52
boavendörpel, baovendörpel 52
boavendrumpel, baovendrumpel 52
boavendure, baovendure 49
boavenduur, baovenduur 49
boavenduurraampie, baovenduur -
   raampie 52
boaven-end, baoven-end 49
boavenhoes, baovenhoes 116
boavenhuus, baovenhuus 116
boavenlech, baovenlech 52
boavenlecht, baovenlecht 52
boavenlich, baovenlich 52
boavenlicht, baovenlicht 52, 67
boavenraam, baovenraam 67
boavenraampie, baovenraampie 67
boavenraampke, baovenraampke 67
boavenreamke, baovenraemke 67
boavenreampien, baovenraempien 67
boavenuus, baovenuus 116
boawenlech, baowenlech 52
boegdelen 82
boeiboorden 82
boeidelen 82
boeien 82
boeiplaanken 82
boeiplanken 82
boerderie 107
boerderiegie 110
boerderiej 107
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boerderieje 107
boerderiejgie 110
boerderiejke 110
boerderieke 110
boerderietjen 110
boerderij 107
boerderi-j 107
boerderi-je 107, 110
boerderi-jgie 109
boerderi-jgien 109, 110
boerderi-jke 110
boerenärf 110
boerenbedoenegien 110
boerenhoes 110
boerenhuus 110
boerenhusie 110
boerenhuusken 110
boerenplaats 110
boerenplase 108
boerenplavuzen 39
boerenspil 107, 110
boerenspul 107, 110
boerenspullegien 110
boerenspulleke 110
boerenstä 110
boerenstea, boerenstae 107
boerenstee 107
boerenusien 110
boerenuus 110
boetenbus 93
boetenhuuske 103
boetenloek 62
boetenloeken 68
boetenzit 98
boezem 82
bollen ogen 68
bol-ogen68 68
bongerd 99
boom 61
boompie 68
boonof 100
boording 82
bordes 51, 78
borstwering 82
bouw 116
bouwdeuze 117
bouwlaand 99, 100

bouwval 116
bouwwoning 116
bovendeur 49
bovendeure 49
bovendorpel 52
bovendörpel 52
bovendrumpel 52
bovenduur 49
bovenhoes 116
bovenhuus 116
bovenkalf 52
bovenlech 52
bovenlecht 52
bovenlicht 52, 67
bovenlucht 52
bovenraampje 67
bovenroampjen, bovenraompjen 67
bovenrutie 52
bovenstiele 52
bovenukien 111
bovenuus 116
bovenwoning 116
bovvenduur 49
bovvenhoes 116
bovvenlecht 52
bovvensten niendure 62
bowendeur 49
bowenhoes 116
bowenlech 52
bowenlecht 52
bowenraam 52
bowenwoning 116
bräke 116
brakke 116
breavenbus, braevenbus 55
breavenbusse, braevenbusse 55
breefbusse 55
breenk 90, 99
breeuwenbus 55
breeuwenbusse 55
breuikas 101
breuikasje 101
breuikäsje 101
breuikassie 101
breuikässie 101
breuikässien 101
breuikaste 101
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brevebusse 55, 93
brevenbus 55, 93
brevenbusse 55, 93
briefplate 55
brievebus 55
brievebusse 55, 93
brievenbus 55, 93
brievenbusse 54, 93
brink 99
broake, braoke 116
brogge 91
brugge 91
bruikasje 101
bruikassie 101
bruikaste 101
brujkassie 101
brujkaste 101
brukassien 101
bruuikassie 101
bruuikässie 101
bult 102
bulte 102
bungalow 116
bunte 79
butenplint 73
buzen matten 43
buzen mätties 43
bwavendrumpel 52
bwavenhuus 116
bwavenlecht 52

c
carpoort 97
carpoorte 97
carport 97
cementen vloere 41
cementpannen 78
cementpönnen 78
cementvloere 41
chinamatten 43
chinese matten 43
combi-uutzetter 68
compostbult 102
compostbulte 101
compostbuulte 101
composthoop 101
compostoop 101

D
daggeldershuus 115
daghuurdershuus 115
daghuurderswoning 115
daglonershusie 115
daglonershuus 115
dak 78
dak nat maken 86
dakklossen 82
dakleesten 83
dakliesten 82, 83
dakpannen 78
dakstro 78
dam 91
dauerlufter 67
dauerlufting 67
dealedeure, daeledeure 57
dealedeuren, daeledeuren 57
dealedure, daeledeure 58
deeldeure 57, 58
deel van keistenen 38
deftig spil 111
deftig uus 111
de gaank nöggelloop 26
dekker 83
dekliesten 83
dekplaanken 83
dekveren 83
deldeur 57, 58
deldeure 58
deldure 58
delduur 57
dele 111
deledeure 57, 58
delle 111
delledeure 57, 58
dellendeur 57
dellendeure 57
dellendure 57
dellenduur 57
dellenmure 30
delleruutjes 68
deupfee 86
deur 49
deurbelle 54
deure 49
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deurenzeult 61
deure van de deale, deure van de daele 58
deurheng 60
deurkes 63
(deur)kezien 51
deurkleenk 58
deurklenke 58
deurklink 58
deurklinke 58
deurknop 53, 59
deurknoppe 53, 59
deurkruk 59
deurkrukke 59
deurmat 19
deurmatte 19
deurpost 51
deurposten 52
deurpoststeampel, deurpoststaempel 52
deurraampje 53
deurreamke, deurraemke 53
deurrempien 53
deurstielen 52
deurvolde 60
djalleduur 57
doarpel, daorpel 57
dodekopvloer 41
dodekopvloere 41
doemhängsel 60
doken 80
dokken 80
dorpel 51, 52, 57
dörpel 57
dreampel, draempel 51, 57
dreeënhuuske 103
dreeiknop 54
drei’j 91
drempel 51, 57
dreumpel 51, 52, 57
drumpel 51, 57, 61
dubbele mure 75
dubbele muur 75
dubbelstiensmur 75e
dulen 79
dullen 80
dure 49
durekruk 59
durenkleenk 58

durenkleenke 58
durenknop 53
durenkruk 59
durenkrukke 58
durenpost 51
durenstiel 60
durenzul 61
duur 49, 57
duurbel 54
duur hoes 111
(duur-)kezien 51
duurkleenk 58
duurknop 53, 59
duurknoppe 53
duurkruk 59
duurkrukke 58
duurmat 19
duurmatte 19
duurpost 51
duurpösten 52
duurraamke 53
duurreampke, duurraempke 53
dwarsligger 52

E
eagde, aegde 92
eage, aege 92
eagedoorn, aegedoorn 92
earf, aerf 89
eegde 92
eerddeure 49
eerste spant, het 86
eg 92
ege 92
egge 92
ekjen 93
ekkie 93
ekkien 93
endeltien 68
erenuus 111
erf 89, 99
erke 78
erker 78
esteriken 40
estriken 39, 40
estriken tegels 39
estriken vloer 39
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estriken vloere 39
eugafeldtegels 46
euiloek 62
eukien 68

f
feetsenhok 104
fenuuspothok 104
fien zaand 42
fietsenhok 104
fietsenhokke 104
fietsenschure 104
fietsenschuurke 104
fietsenschuurtie 104
fietsenskure 104
fietsenskuurke 104
fietsenskuurken 104
fietsenskuurtie 104
fietseokke 104
fietseschure 104
fietseschuurtie 104
fietseskuurtien 104
fietshok 104
fietshokke 104
fietsok 104
fietsokke 104
fietsskure 104
fijnmetselmuur 36
fits 60
fitse 60
flat 117
fondement 71
fundameant, fundamaent 71
fundament 71
funderige 71
fundering 71

G
gaank 21, 26
gaank bowen 26
gaankkaste 21
gaasplafond 30
gäk 84
gang 17, 21, 26
gangkast 21
gangkaste 21
gank 21, 26
garage 97
garagieautoloods 97
geavel, ghaevel 75
geawel, gaewel 75
gebint 29
gedien 63, 64
geffel 75
gehuurd spul 110
gek 84
gekalkte mure 33
gekalkte muur 33
gemetselde mure 36
gemetselde muur 36
genemuder matten 43
genemuider matten 43
gepacht spul 110
gepleisterde mure 74
gepleisterde muur 74
gepleisterden zolder 29
gepleisterd plafond 29
geraapte mure 74
geraapte muur 74
geraapten zoller 30
gerape mure 74
geschoefde pleent 38
gestucadoorde mure 74
gestucadoorde muur 74
gestucadoorde zolder 29
gestucadoorden zoolder 29
gestucadoord plafond 29
gestuct plafond 29
geteerde muur(e) 30
getiäärde muur 30
geurntie 100
geut 81
geute 81, 111
geuteboorden 82
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gevel 75
gevelplaanken 83
gevelteken 83
gevvel 75
gevvelteken 83
gewel 75
gewelteken 83
gewitkalkte muur 33
gewitselde mure 34
gewitte mure 34
gewitte muur 34
gewwel 75
gewwelteken 83
gievel 75
giewel 75
giewelloek 62
gipsen plafond 30
glaas 63
gladde mure 36
gladde vloere 44
glas 63
glasgedien 64
glasroeden 66
glasroet 63
glasroete 63
glatte muur 30
glint 105
gloepgeatke, gloepgaetke 53
goank, gaonk 21
goapad, gaopad 94
goarden, gaorden 89, 90, 96, 99, 100
golfplaten 79
golfpläten 79
gootklossen 83
gordingen 83
gös 85
göt 81
göte 81
götendeure 57
gotte 81
götte 81
göttendeure 57
graniet 40
granieten vloer 40
granieten vloere 40
granieten vloor 40
granietvloer 40

granietvloere 40
granol 34
greentpad 94
greep 59
greuntegoarden, greuntegaorden 100
greuntehof 99, 100
greuntenhof 99, 100
greuntentuin 99, 100
greuntetuin 99, 100
greuntetune 100
greuntetuun 99, 100
grinte 94
grintenpad 94
grintpad 94
groate stea, graote stae 111
groawen boerderi-je, graowen boerde -
   ri-je 110
groawen spil, graowen spil 110
groentetuin 100
grof wit zand 42
grond 89, 90
grond bij huus 89
grond um het huus 89
grondbalke 61
grondholt 61
grondhoolt 61
grondloage, grondlaoge 71
grondstiel 61
groond 89
groondhoolt 61
groot boerenhoes 110
groot hoes 110
groot spil 110
groot spul 110
grote achterdeure 58
grote boerderije 110
grote please, grote plaese 110
grote stee 111
ground veur de boawendeur, ground 
   veur de baowendeur 97
ground veur de niendeur 99
grountehof 100
grove grindvloer 38
gruppedeurties 63
gruppelukies 63
gruuntetuin 100
gruuntetune 99, 100
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gruuntetuun 100
gwatte 81
gwattenklössen 83

H
haak 68
haal 68
haandvat 59
haken 68
hal 17
halve moanen, halve maonen 68
halve moanties, halve maonties 68
handvat 59
hanenholt 83
harrenhoes 112
havezathe 111
heage, haege 92
heanig spilke, haenig spilke 110
heeg 92
heegde 92
heeig 92
heerlijkheid 111
heg 92
hege 92
hegge 92, 105
hei 92
heide 79
hek 93
hekke 93
hekkie 93
hekske 93
heksken 93
hekske veur het hoes 93
hekwark 98
hendel 68
hendelke 68
henge 68
hengsel 60
hengseltie 68
herenhoes 111, 112
herenhuus 111, 112
heufke 89
heuga 46
heugafeld 46
heugafeldtegels 46
heugategels 46
heuigat 62

heuiloek 61
heuiluuk 62
heuksken 68
heulten plafond 30
heulten vloere 41
heultne vloere 41
hiem 90
hjeagde, hjaegde 92
hoak, haok 68
hoake, haoke 68
hoapofval, haopofval 102
hoes in ne riege 116
hoeskelder 22
hoeve 111
hof 89, 90, 95, 96, 99, 100
hof achter het hoes 99
hof achter het huus 99
hofdak 97
höffie 95, 96, 100
hoffien 116
hofhekke 92
höfke 90, 95, 96
höfken 95
hofpeurtken 93
hofstea, hofstae 110
hofstee 107
hof vuur het hoes 95
hof vuur het huus 95
holle plinte 38
holten 41
hölten plafond 30
holten vloer 41
holten vloere 41, 46
hölten vloere 41, 46
holten vloor 41, 46
hölten vloor 41
holten wand 35
hookkepens 80
hoolten vloer 41
hoolten vloor 41
hoolten zolder 30
hor 65
horgaas 65
horre 65
horregaas 65
horregeas, horregaes 65
horregedien 65
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horregie 65
hörregie 65
hörregien 65
horreraam 65
horretje 65
horsa en hengest 84
houten vloer 41, 46
houten vloere 41
houten zouder 30
hukske 104
hulten lambrizering 35
hutte 115
huurboerderieje 110
huurboerderi-je 110
huurplaatse 110
huurpläätse 110
huurspil 110
huurspul 110
huus in de riege 116
huus in een bouw 116
huuske 115
huusplaatse 89

i
imitatiesteen 37
imitatiesteenstripsmure 37
inkiekhökkie 18
inmaakbak 23

J
jabo-matten 43
jalouzie 64
jan 97
jeagde, jaegde 92
jute-achtergroond 35
juteraamwaark 35
juteraamwerk 35

K
kaalkte muur 33
kaante muur 36
kaantelreampie, kaantelraempie 67
kaantgedien 64
kabof 17, 18
kale mure 30
käle mure 30
kale muur 30

kalf 52
kalf en de spieltje, het 66
kalk 34
kalken mure 33
kalkmure 33
kalkmuur 33
kamerdeure 57
kamermatten 43
kanariezoad, kanariezaod 34
kantelrääm 67
kantelraampie 67
kantelräämpie 67
kap 78
kapbier 85
kapfees 85
kapfeest 85
kapmoal, kapmaol 85
kappe 78
kappenmoal, kappenmaol 85
kapstok 18
karnkelder 22
karpet 47
karvente 116
kas 101
kasje 101
kasjen 101
kassie 101
kässie 101
kaste 111
kasteel 111
kaste van een boerderije 110
kaste van een hoes 110, 111
kaste van een huus 111
kaste van een uus 111
kast van een hoes 111
katouwer 116
kazerne 116
kealder, kaelder 22
keale mure, kaele mure 30
keelde 22
keelder 22
keele 22
keet 111, 116
keetje 103
keienvloere 38
keigies in de vloor 38
keigiesvloere 38
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keigiesvloor 38
keikesvloere 38
keikesvloor 38
keitjesvloer 38
keitjesvloere 38
keivloer 38
kelder 21
kelderkamer 22
kelderkast 23
kelderkaste 23
keler 22
kelle 22
kellekast 23
keppien 53
keske 101
keukendeure 547
keukendure 57
keulbak 22
keveinte 111
kiekeboe 53
kiekgaatjen 53
kiekgägie 53
kiekgagien 53
kiekgat 53
kiekgatie 53
kiekgatien 53
kiekgätien 53
kiekgeatje, kiekgaetje 53
kiekglazien 53
kiekraampie 53
kilder 22
kinderkoppies 38
kinderköppies 38
kjökkenduur 57
klaamp 74
kläin spillechie 110
klamp 74
klaploek 62
klapraam 53, 67
klapraampie 67
klapreamke, klapraemke 67
klapreampke, klapraempke 67
klapzand 42
kleed 47
kleenk 58
kleenke 58
kleenkste 58l

kleen spilke 110
kleen spulke 110
kleideal, kleidael 38
kleideale, kleidaele 38
klein drietspulleke 110
kleine höffien 99
kleine staldeurtjes 62
kleine stea, kleine stae 110
klein kereltien 97
klein spulke 110
klein spullegie 110
klein spullegien 110
kleivloere 38
klemplanken 83
klepraam 67
klepraampie 67
klimholt 98
klink 58
klinke 58
klinkerpedje 94
klissen 37
kloarmetselwark, klaormetselwark 36
klompebak 20
klompehokke 18
klompenbak 20
klompenhok 17, 18
klompenhokke 18
klompenok 18
klompenpetoaltien, klompenpetaoltien 18
klompenrek 20
klompenrekke 20
klompenrekkie 20
klomperek 20
klompokke 18
kloompenbak 20
kloompenrek 20
kloompenrekke 20
kloomphok 17ok
kloomphok 18
klopper 54
klössen 83
knar 60
knechien 21
knier 60
knipvoeg 72
knop 54, 59
knoppe 54, 59
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knop van de voordure 53
koale muur, kaole muur 30
koedeurties 63
koegangdeure 57
koekelekoekske 56
koelukies 63
koepel 103
koeraampies 68
koestal 111
koestalmure 30
koetsehok 97
kokhoes 111
kökhok 104
kokhuus 111
kokhuuske 111
kökkedeur 57
kökkedure 57
kökkendeur 57
kökkendeure 57
kökkendure 57
kökkenzaand 42
kokosloper 44
kokoslöper 44
kokosmat 44
kokosmatte 44
kokuus 111
koppelanker 74
kopperen stengske 25
körk 46
körken vloerbedekking 46
körken vloere 46
körken vloor 46
körkvloere 46
körkvloor 46
korrelvarve 34
köterstea, köterstae 110
kötterboerderieje 110
kötterboerderi-je 110
kötterhuus 110
kötterhuuske 115
kötterspil 110
kötterspilke 110
köttersplääts 110
kötterspulke 115
kötterwonning 115
kraalskoten 30
kraantenbusse 93

krap 59
krappe 59
krappie 59
krep 59
kroal, kraol 84
kroedhof 100
krot 115
krotte 116
kruis in het raam 67
kruk 68
krukke 59
krukken 68
krukkien 59
kruusteken 83
kuork 46
kuorkvloor 46
kurk 46
kurken vloer 46
kurken vloerbedekking 46
kurken vloere 46
kurken vloor 46
kurktegels 46
kurktiegels 46
kurkvloer 46
kurkvloere 46
kurkvloor 46
kwakhok 111
kwakhuus 111
kweekkas 101

L
laand 90, 100
laandhoes 117
laandhuusken 117
laarzenknecht 21
ladder 26
lambrizering 35
lamellen 64
lancaster 65
lancastergedien 65
land 100
landhuus 112
lange jammer 116
langen stok 97
latex 34
lattenzolder 30
latties 67
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lattiesplafond 30
latwärk met linnen 35
leagbouwwonning, laegbouwwonning 117
leamen vloere, laemen vloere 38
learzeknecht, laerzeknecht 21
learzenknech, laerzenknech 21
learzenplaankie, laerzenplaankie 21
learzenplankie, laerzenplankie 21
ledder 26
leem 38
leemdeale, leemdaele 38
leemne deel 38
leemne vloere 38
leemvloer 38
leemvloere 38
leemvloor 38
leerzeknecht 21
leerzenknech 21
leerzenknecht 21
leerzentrekker 21
leerzenuuttrekker 21
leerzeplankien 21
leerzetrekker 21
lemen deal, lemen dael 38
lemen deale, lemen daele 38
lemen vloer 38
lemen vloere 38
lemen vloor 38
letkes 67
leunige 24
leuning 24
leuninge 24
leunink 24
leuper 25
lichrempke 53
liemdeale, liemdaele 38
liemen vloer 38
liemen vloere 38
liemne vloere 38
liemvloere 38
liesten 82
ligger 52
liggers 29
linnen op tengels 35
linoleum 44
linoleum vloerbedekking 44
linoleumvloere 44

linolievloere 44
lintvoeg 72
lintvoege 72
lintvoog 72
liönnige 24
loambrizering, laombrizering 35
löchendrood 85
loek 26, 62, 65
loeken 68
loergägie 53
loergat 53
loergatie 53
loergeatje, loergaetje 53
loergeatke, loergaetke 53
loerlap 64
loerraampie 53
loerspegelke 56
loerspiegel 56
lofwaaik 83
lönnige 24
lönning 24
loopbroggie 91
loopbruggie 91
loper 25
los hoes 108
lös hoes 108
lös huus 108
lös karpet 47
los kleed 47
lös pleent  38
lös plint 38
lös plinte 38
losse kleed 47
lössen drempel 61
lössen zul 61
losse plint 38
losse plinte 38
lösse pleent 38
lösse plint 38
lösse plinte 38
lösse stiele 60
lösse tegels 46
lös uus 108
loze 104
luchtgaat 67
luchtkanaal 67
luchtrooster 67
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luifel 53, 78
luifeltie 53
luifeltien 53
luifeltje 53
luiken 68
luikje 53
luken 53, 68
lukie 53
lukien 53
lukien in de deure 53
lukkien 53
lunige 24
luuk 27, 65
luukske 53
luxaflex© 64

M
makelaar 83
masgat 102
mat 19
matte 19, 47
matten 45
meerdere onder één kap 116
meggeler 61
meiboom 85
meiboom op het dak 85
meiboom zetten 85
meilenspie 80
mekkel 61
melkhok 22
melkkamer 22
melkkelder 22
melkkeelder 22
mendeur 58
mendeure 58
mesdeure 58
messebulte 102
messelsteen 71
mestbult 102
mestbulte 102
mestdeuren 62
mestdeurkes 62
mestdeurties 62
mestgat 102
mesthoap, mesthaop 102
mesthoop 102
mestloeken 62

mestlukies 62
mestvaalt 102
mestvolt 102
meterkaaste 21
meterkast 21
meterkaste 21
metselstee 71
metselsteen 71
metselstien 71
metselwark 36
meulke 85
middel 61
middelaar 61
middeldeure 57
middeler 61
middendeure 57
middenstiel 61
mildeure 57
millen 61
millendeure 57
millendure 57
millenpad 94
moat, maot 99
moestuin 100
moestune 100
moestuun 99
moestuun 100
mölkenkamer 22
mooie mure 36
mooi uus 111
morreberre 102
morrehoop 102
mothoop 102
möthoop 102
mulderdakpannen 78
mulledakpannen 78
mullerpannen 78
mure 71
mure met blakvernis 30
mure met spouw 75
mure van schoonmetselwark 36
mure van schoonmetselwerk 36
muur 71
muuraanker 74
muuranker 74
muuriezer 74
muur met skoonmetselweark, muur 
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   met skoonmetselwaerk 36
muurplinte 73
muurstrip 37
muurvaaive 34
muurvaarf 34
muurvaarve 34
muur van schoonmetselwark 36
muurvarf 34
muurvarve 34
muurvärve 34
muurvarvesaus 34
muurvearve, muurvaerve 34
muurverf 34
muurverve 34

N
nat maken 86
nepmure 37
nepstienties 37
niendeur 58
niendeure 58
niendeurloek 62
niendure 58
nienduur 58
noamdhuus, naomdhuus 111
noamoaksteen, naomaoksteen 37
nöggelloop 26
nok 85
nokbalken 83
nokke 85
nokstukken 83

 
O
oafkubbige, aofkubbige 53
oake, aoke 68
oakie, aokie 68
oale keet, aole keet 116
oamduus, aomduus 111
oandermuur, aondermuur 73
oarbeidershoes, aorbeidershoes 115
oarbeiderswonige, aorbeiderswonige 115
oavergedien, aovergedien 63
oaverloop, aoverloop 26
oaverstek, aoverstek 53
oawerloop, aowerloop 26
oelebord 83

oelengat 62
oetzethoaken, oetzethaoken 68
oetzetiezer 67
oetzetraam 53
oetzetreamke, oetzetraemke 67
oetzetreampke, oetzetraempke 67
oetzetrempke 67
of 89, 90, 95, 96, 99, 100
ofdak 53, 78, 97
ofdakje 53
ofdakkie 53
ofdakkien 53, 78
ofdak veur een auto 97
ofdek 97
ofdekske 53
offie 96, 100
ofkömming 97
ofnembare plinte 38
ofscheiding 105
ofsloetbalken 68
ofsluutbalk 61
ofval 102
ofvalbult 102
ofvalbulte 102
ofvalhoap, ofvalhaop 102
ofvalhoop 102
ofvoerpiep 82
ofvoerpiepe 82
ofwatering 82
ofwaterpiepe 82
ofwear, ofwaer 85
olde kouwe 116
old hoes 116
old krot 116
ole hoes 116
ole krotte 116
olten vloere 41
ölten vloere 41, 46
onder de trap 23
onder de trappe 23
onderdrumpel 51
onder het ofdak 78, 97
onderloage, onderlaoge 71
onderpui 73
onderwark 71
ongepleisterde muur 74
ongeraapte mure 74
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ongeraapte muur 74
oolde brake 116
oonder de trap 23
oonder de trappe 23
oondermure 73
oor 53
oostkaante van het uus 98
op de del 111
op de dele 111
op de wurf 90
opgelegde windvearen, opgelegde 
  windvaeren 83
op het arf 99
op het ärf 99
opstap 51
opstapke 51
opstappie 51
opstappien 51
opstäppien 51
optree 51
opzetplinte 38
or 65
orre 65
orregeas, orregaes 65
orregien 65
örregien 65
ouwerloop 26
overdekt zitje 78
overgedien 63
övergedien 63
overkapping 78
overloop 26
overzetplint 38
overzetplinte 38
ovverloop 26

P
paadje 94
paadjen 94
paardekoppen 83
pachbedrief 110
pachboerderieje 110
pachboerderi-je 110
pachplaatse 110
pachtbedrief 110
pachtboerderieje 110
pachtboerderi-je 110

pachtpläätse 110
pachtplase 110
pad 94
pad noar de veurdeur, pad naor de 
   veurdeur 94
pad noar de veurdeure, pad naor de 
   veurdeure 94
pad noar de vuurdure, pad naor de 
   vuurdure 94
pad noar de vuurduur, pad naor de 
   vuurduur 94
pagie 94
palmette 60
pannebier 85
pannebierfeest 85
pannelatten 83
pannen 78
pannenbeer 85
pannenbier 85
pannenbier skenken 85
pannenmoal, pannenmaol 85
papier 34
papier an de kaante 34
paraplubak 19
parket 41, 46
parketvloer 46
parketvloere 46
parketvloor 46
pattie 94
pattie noar de de veurdeure, pattie 
   naor de de veurdeure 93
paulus 97
peadke, paedke 94
peagie, paegie 94
peagien, paegien 94
pedke 94
pekelbak 23
pekkelbak 23
pekkelgat 23
perceel 89
pergola 97
pers 47
perzisch kleed 47
peteuleke 53
petiek 53
peurtie 93
peurtien 93
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peurtje 93
peurtke 93
pinne 68
plaank 21
plaanke in ’t gat 49
plaanken vloere 46
plaankenvloer 41
plaankenvloere 41
plaankenvloor 41
plaank vuur ’t gat 49
plaantenkas 101
plaats 90
pläätse 108, 110
plaatsie 98
plaatsien 98
plafond 29
plafond van schroten 30
plaggen 79
planken 35
planken vloere 46
plankenvloer 41
plankenvloere 41
planken vloor 46
plankieszolder 30
plankvloere 41
plantenrek 98
plas 99
plase 98, 110
pläse 108
plasien 98
pläsien 98
pläsien achter het uus 89
platje 78, 98
platte steenties 37
plättie 98 

plavuizen 39
plavuizenvloere 39
plavuzen 39
plavuzenvloere 39
pleasien, plaesien 98
pleathängsel, plaethängsel 60
pleent 38, 73
pleestermure 74
pleesterwerk 39
pleisterloage, pleisterlaoge 73
pleistermure 73, 74

pleistervaarve 34
pleisterwark 30
plient 38
plint 38, 73
plinte 38, 73
ploankenvloor, plaonkenvloor 41
ploasjen, plaosjen 98
poalstiele, paolstiele 61
poeter 72
pompenstroate, pompenstraote 18
pönnen 78
poorte 57
poppen 80
portaal 17
portaaltien 17
portaaltje 17
porteulke 17, 18
portiek 17
portlaandervloer 41
portlaandervloere 41
portlaandervloor 41
portlaandvloere 41
portlandervloer 41
portlandervloere 41
portlandervloor 41
portlandvloere 41
portloandervloor, portlaondervloor 41
portoal, portaol 17, 18
portoalke, portaolke 17
portoaltien, portaoltien 17
portöölke 17
portööltje 17
portööltje 17
portultien 17
postbus 93
postbusse 93
posten 52
pösten 52
potlandtenvloer 41
prieel 103
prieeltie 103
prieeltien 103
prieeltje 103
prieeltjen 103
priezig uus 111
profiel 84
prutbult 102
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punte 85
R
raam 63
raambeumke 68
raambeumpie 68
räämbeumpie 68
raambeumpien 68
raamboom 68
raamboompie 68
raam boven de veurdeure 52
raamhaken 68
raamhendeltje 68
raamholt 66
raamhorre 65
(raam)kezien 66
räämkezien 66
raamkrukkie 68
raamloeken 68
raamoetzetter 68
raamorre 65
raamörre 65
raampenne 68
raampie 53
räämpie 53
raampien 53
räämpien in de deure 53
raamscharnier 68
raamspielen 66
raamuutzetter 68
raamventilator 67
räämventilator 67
raamwark 35
raapwerk 74
reagenpiep, raegenpiep 81
reagenpiepe, raegenpiepe 81
reagenputte, raegenputte 98
reagenton, raegenton 98
reagentonne, raegentonne 98
ream, raem 63
reamboompie, raemboompie 68
reamke, raemke 53
reamkezien, raemkezien 66
reampie boven de vedeure, raempie 
   boven de vedeure 52
reamventilator, raemventilator 67
reet 78
reetmatten 43

regel 30
regelke 26
regenbak 98
regenpiep 81
regenpiepe 82
regenpupe 82
regenton 98
regentonne 98
reggenpiep 81
regienhuus 116
reit 78
rempien boven de deure 53
reten matten 43
reten vloar, reten vlaor 43
reuster 67
reustertien 67
ribben 29
richels 29
richmoal, richmaol 85
richtemoal, richtemaol 85
richten 85
richtersmaal 85
richtersmoal, richtersmaol 85
richtersmoalke, richtersmaolke 85
richtfeest 85
richtmeulke 85
richtmeulken 85
richtmoal, richtmaol 85
riegelhoes 116
riegieshuus 116
riegiesuus 116
riegjeshoes 116
riegkeshoes 116
riejgieshuus 116
riejkeshoes 116
riejtjeshoes 116
riekeshoes 116
riet 78
rietbies 43
rieten matten 43
rieten vloerbedekking 43
rietjeshoes 116
rietjeshuus 116
ri-jgieshuus 116
ri-jgiesuus 116
rijtjeshoes 116
rijtjeshuus 116
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rivierzand 42
ro 25
roam, raom 63
roambeumke, raombeumke 68
roamboompjen, raomboompjen 68
roamkezien, raomkezien 66
roamventilator, raomventilator 67
rode cementvloer  41
rode dodenkopvloer 41
roe 25
roede 25
roeden 66
roegie 25
roegies 67
roei 25
roet 63
roetbulte 102
roete 63
roeties 67
roetje 25 
25
roetjen 25
roewe mure 30
roewe muur 30
rögie 25
röken 25
rolgedien 65
rommelhok 104
rommelbult 102
rooie dorp 116
rooster 67
rottenklooster 116
rougen 66
rougies 67
rouwgie 25
ru 25
rugien 25
ruïne 116
rute 63
rutenbalken 83
ruut 63

S
saus 34
scharnier 60
scharniere 60
schärp zaand 42

schärp zand 42
scheiding 105
schel 54
schelle 54
schelpzaand 42
schoefdeure 56
schoefdure 56
schoefduur 56
schoenenrek 20
schoenerek 20
schoenrek 20
schoerzaand 42
schone mure 36
schone muur 36
schonenrek 20
schonenrekke 20
schoonantrekker 21
schoonmetselwaark 36
schoonmetselwaarkmure 36
schoonmetselwaik 35
schoonmetselwark 35
schoonmetselwärk 35
schoonmetselwarkmure 36
schoonmetselweark, schoonmetsel-
   waerk 35
schoonmetselwerk 35
schoonmetselwerkmure 36
schoonrek 20
schoonwarkmur 36e
schoorsteen 84
schorsteen 84
schörsteen 84
schorstien 84
schörstien 84
schossteen 84
schössteen 84
schösstie 84
schosstien 84
schösstien 84
schosteen 84
schostie 84
schot 105
schreuties 30, 35
schreutiesplafond 30
schreutieszolder 30
schrobwand 30
schrootjes 30
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schrootjesplafond 30
schrotenrand 35
schrotiesplafond 30
schupke 103
schuppe 103
schure 103
schut 105
schutte 105
schutting 104
schuurdeure 58
schuurke 103
schuurken 103
schuurtie 103
schuurtien 103
schuurtje 103
schwastein 84
semilatiemuur 37
serre 78
sierpleaster, sierplaester 34
sierpleister 34
sierstrip 37
sinamatten 43
sinematten 43
skarnier 60
skarniere 60
skeiding 105
skerp zaand 42
skoefdeure 56
skoefduur 56
skoenrek 20
skoenrekke 20
skoonmetselwaark 36
skoonmetselwark 36
skoonmetselwärkmure 36
skoonmetselwerk 36
skoorsteen 84
skorsteen 84
skörstien 84
skossteen 84
skösstien 84
skosteen 84
skot 105
skotties 67
skreutiesplafond 30
skreutieszolder 30
skreutjesplafond 30
skrobraand 30

skrootjes 35
skrootjesplafond 30
skrootjeszolder 30
skrootkeszoalder, skrootkeszaolder 30
skrotenraand 35
skrotiesplafond 30
skulprand 83
skupke 103
skupken 103
skure 103
skut 105
skutte 105
skuttige 105
skutting 105
skuufdeur 56
skuufdeure 56
skuurtie 103
skuurtien 103
skuurtje 103
skuurtjen 103
skuurzaand 42
slagdeurties 63
sleutelaanker 74
sleutelgat 54
sleutelplankie 20
sleutelrek 19
sleutelrekjen 19
sleutelrekke 19
sleutelrekkie 19
sleutelrekkien 19
sleutelrekske 19
sloeting 68
slof 74
slöttelgat 54
slöttelhakie 19
slöttellukien 19
slöttelplanke 19
slöttelrek 19
slöttelrekke 19
slöttelrekken 19
slöttelrekkie 19
slöttelrekkien 19
slöttelrekske 19
sluutbalken 68
spantebierfeest 85
spatloage, spatlaoge 73
speciemure 74
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spekbak 23
spieker 104, 111
spiekertien 20
spiekgat 53
spiele 25
spielegies 66
spielen 52, 66
spielke26
spielkes 66
spielties 66
spikkie 94
spil 110
spion 53, 55
spionnegie 53, 55
spionnegien 53, 55
spionneke 55
spionnetje 53, 55
spiunnegie 55
spiunnegien 55
spiunneke 53, 55
sponningen 67
spookhoes 116
spouw 75
spouwe 75
spouwmure 75
spouwmuur 75
stal 111
staldeure 57
staldeuren 62
staldeurkes 62
staldeurties 62
stalduren 62
stalduurkes 62
stalduurties 62
stalloeken 62
stalmuur(e) 30
stalräämpies 68
stalraampies, stalraampies 68
stalramen 68
stalreamkes, stalraemkes 68
stalreampies, stalraempies 68
stalreamties, stalraemties 68
stalroamen, stalraomen 68
stalruutjes 68
stang 25
stangie 25
stangske 25

stappe 91
stea, stae 90
steawelknecht, staewelknecht 21
steekraampien 67
steen 71
steenkesvloor 39
steenstrip 37
steenstripsmure 37
steenvloere 39
steffeltrekker 21
steiger 90
steigertie 91
steinstrip 37
stelen 52
stengke 25
stengske 25
stevelknech 21
stiefelplaank 21
stiefelstrampen 21
stiel 60
stieldrumpel 61
stiele 60
stielen 52
stielkes 67
stielties 67
stieltjes 67
stien 71
stienen mure 36
stienen vloere 39, 40, 41
stienen zolder 30
stienstrip 37
stienstripmure 37
stiepe 60
stiepel 60
stiepelpoal, stiepelpaol 60
stiepen 52
stiewelknecht 21
stikke 59
stoakhokke, staokhokke 111
stoander, staonder 61
stoanders, staonders 52
stoande stielen, staonde stielen 52
stoep 51
stoepe 51, 94, 98
stookhokke 111
stookokke 111
stootvoeg 72
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stootvoege 72
stootvoog 72
stootwand 30
strakke muur 36
strampen 21
streeizoand, streeizaond 42
streizaand 42
strekvoeg 72
streuizaand 42
streuizand 42
streutje 98
striekanker 74
strip 37
stripsteen 37
stro 78
stroate, straote 98
stroatie, straotie 94, 98
strodoken 80
strodokken 80
strokenvloere 46
stronokken 80
strontdeuren 62
strontdeurties 62
strontlukies 62
strooizaand 42
strooizand 42
ströötie 94
ströötien 94
ströötje 94
ströötke 94
ströötken 94
stropoppen 80
strowisken 80
strowissen 80
structuurvaarve 34
structuurvarf 34
structuurvarve 34
stucadoorde mure 74
stucplafond 29
stucwark 29, 73
stucwerk 29
stuupke 51
suskast 67

T
takke stiet op het huus, de 86
tapiet 47

tapiettegels 46
tapijt 45, 47
tapijttegels 46
teermuur(e) 30
tegelkes 40
tegelpad 94
tegels 39, 46
tegelties 40
tegelvloer 39
tegelvloere 39
tegelvloor 39, 40
tengels 34
tengelwaik 35
tengelwark 35
tengelweark, tengelwaerk 35
tengelwerk 35
terras 98
terrassie 98
terrässie 98
terrasso 40
theehusie 102
theehuuske 102
tichels 39
tichelwark 35
tiegels 39
tiegelvloere 39
tip 85
tochbalke 61
tochdrumpel 51
tochhok 18
tochruumte 17
tochtklep 67
tochtloek 62
tochtportoal, tochtportaol 17
tochtraam 67
tochtraampie 67
tochtrempke 67
toen 92, 105
tonne 98
top 85
trap 24, 26, 51
trapgat 23
trapje 91
trapjen 51
trapkaaste 23
trapkast 23
trapkaste 23
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trappe 24, 26
trappe 51
trappe 91
trappekaste 23
trappeleung 24
trappeleuning 24
trapperuumte 23
trappie an het water 91
trappien 51
tras 73
trasraam 30, 72
trasrääm 72
trasraan 72
trasraand 72
trasroam, trasraom 72
trea, trae 24
tree 24
trepke 51
trepken 51
tuin 89, 90, 96, 99
tuinekkie 92
tuinekkien 92
tuinhekje 92
tuinhekke 92
tuinhekkie 92
tuinhekkien 92
tuinhekske 92
tuinheksken 92
tuinhuisien 102
tuinhuisje 102
tuinhusie 102
tuinhusien 102
tuinhuuske 102
tuinhuusken 102
tuinkabouter 97
tuinkebolter 97
tuinpad 94
tuinusien 102
tumelraam 67
tumelraampie 67
tune 89, 90
tune 95, 96
tusendeur 57
tuskenskotten 67
tussendeure 57
tussenroeden 66
tussenskotjes 67

tuun 89, 92, 96, 105
tuun achter het uus 99
tuunafval 102
tuunekkie 92
tuunekkien 92
tuunhekjen 92
tuunhekke 92
tuunhekkie 92
tuunheuiske 102
tuunhusie 102
tuunkabouter 97
tuunkebolter 97
tuunpad 94
tuunusie 102
tuunusien 102
tuunuusjen 102
tuun veur het uus 95
twist 43
twisted 43

u
uilebord 83
uilenschillen 83
uitzetiezer 68
uitzetijzer 68
ukien 111
ulse 92
utzetiezer 68
uurboerderij 110
uurboerderi-je 110
uurplase 110
uutgewoond huus 116
uutzethoake, uutzethaoke 68
uutzetiezer 67
uutzetiezertie 68
uutzetijzer 68
uutzeträäm 67
uutzetraampie 67
uutzetroampjen, uutzetraompjen 67
uutzetter 68

V
vaaldeur 58
vaaltdeuren 63
vaaste vloerbedekking 45
vallicht 53
valraam 53, 67
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valraampie 67
valräämpie 67
valreamke, valraemke 67
valreampien, valraempien 67
valreamtie, valraemtie 67
valremke 67
vanggat 62
vas 85
vasse 85
vast 85
vaste matte 45
vaste vloerbedekkige 45
vaste vloerbedekking 45
vaste vloerbedekkinge 45
vaste vloorbedekking 45
vaste vluurbedekking 45
vast tapijt 45
veanster, vaenster 63
veansterbaank, vaensterbaank 65
veansterbaanke, vaensterbaanke 65
veansterbanke, vaensterbanke 65
veansterboanke, vaensterbaonke 65
veansterloeken, vaensterloeken 68
veansters, vaensters 68
vedeure 49
veeldkeienvloere 38
veeldkeikesvloor 38
veensterbaanke 65
veensters 68
veinsterbaank 65
veinsterbaanke 65
veinsterbanke 65
veinsters 68
veldkeienvloor 38
veldkeikes 38
venster 63, 65
vensterbaank 65
vensterbaanke 65
vensterbank 65
vensterbanke 65
vensters 68
ventielatiestrip 67
ventilatie 67
ventilatiekanaal 67
ventilatiereuster 67
ventilatierooster 67
ventilatiesplit 67

ventilator 67
veranda 78
verklikker 53, 55
verklikkertie 56
ves 85
vestibule 17
veurarf 96
veur de nienduur 99
veurdeur 49
veurdeurdrumpel 51
veurdeure 49
veurdeurknop 53
veurdeurknoppe 53
veurdeurpad 94
veurdeurpattie 94
veurdure 49
veurgevel 75
veur het hoes 98
veur het huis 96
veur het huus 96
veur het uus 96
veurhof 96
veurkaante 75
veurkant 75
veurkante 75
veurmure 75
veurnaam hoes 111
veurnaam huus 111
veur op de delle 111
veur op dele 111
veurpad 94
veurpattien 94
veurportoal, veurportaol 17
veurtuin 95
veurtuin 96
veurtune 95, 96
veurtuun 96
veurzetmuurke 37
vi-jnsterbaanke 65
villa 111, 112
vin 67
vinne 67
vinster 63
vitrage 64
vitragegedien 64
vlagestok 97
vlaggemast 97
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vlaggemaste 97
vlaggenmast 97
vlaggenmaste 97
vlaggenmeultje 85
vlaggenpoal, vlaggenpaol 97
vlaggenpoale, vlaggenpaole 97
vlaggenpost 97
vlaggenstok 97
vlaggepoal, vlaggepaol 97
vlaggestok 97
vlegengaas 65
vlegenhor 65
vlegenhorre 65
vlegenraam 65
vliegendeur 65
vliegengaas 65
vliegengoas, vliegengaos 65
vloer 38
vloerbedekkige 45
vloerbedekking 45
vloerbedekking van zeil 44
vloerbedekkingstiegels 46
vloerbedekkingtegels 46
vloere 39, 40
vloere 40
vloeren 39
vloerkleed 47
vloerklied 47
vloernevloere 39
vloertegels 40, 46
vloer van veeldkeikes 38
vloerzaand 42
vloerzeil 44
vloor 40
vloorbedekking van körk 46
vloorkleed 47
vloorsteenkes 40
vloortegels 40, 46
vloren 39
voalloek, vaolloek 65
voeg 72
voege 72
voge 72
vogelschroot 83
volde 60
vonder 91
voog 72

voonder 91
voordeur 49
voordeurdrumpel 51
voorplanken 83
voot 73
vootlatten 83
vors 85
vos 85
vouge 72
vouwgedien 65
vrennige 105
vuur het huus 89, 90, 96
vuurhof 89
vuurdure 49
vuurduur 49
vuurduurpad 94
vuurgevel 75
vuurgewel 75
vuurkante 75
vuurmure 75
vuur op de delle 111
vuurportoal, vuurportaol 17
vuurtuin 95, 96

W
waarkkaste 21
warf 99
wärkmanshusie 115
washokdeur 57
waskamer 111
waskammerdeur 57
waskammerdure 57
waskehookduur 57
waskehouk 111
wear, waer 99
wearkkast, waerkkast 21
weendhok 18
weendvearen, weendvaeren 83
weendveren 83
weendvjearen, weendvjaeren 83
weendwiezer 84
weerhaan 84
weerhaantie 84
weerhane 84
welzaand 42
westkaante van het uus 98
wiendveren 83
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wiendwiezer 84
windhaan 84
windhane 84
windhäne 84
windhokke 17, 18
windschot 105
windvane 84
windvearen, windvaeren 83
windveer 84
windveren 83
windwiezer 84
wissen 80
witgekalkte mure 33
witgepleisterde mure 34
witkaalk 34
witkaalkmuur 33
witkalk 34
witkalke 34
witkalken mure 33
witkalkmuur 33
witsel 34
witselen kalk 34
witselkalk 34
wit streuizaand 42
wit stroatezaand, wit straotezaand 42
witte gedien 64
witte mure 34
witte muur 34
wit zaand 42

wit zand 42
wit zoand, wit zaond 42
wönderswonning 115
wonige 107
woning 107
wonink 107
wönner 110
wonnershoes 110, 115
wönnershoes 115
wönnerspilken 110
wönnersplaats 110
wönnersplaatske 110
wönnersploatse, wönnersplaotse 110
wönnerspul 110
wonnige 107
wonning 107
wönninkske 11445
woondeuze 117
wörf 21
Z
zäil 43, 44
zeel 43, 44
zeil 43, 44
zeilen vloere 44
zeil op de vloere 43, 44
zeil op vloere 43
zeilvloere 44
zeilvloor 44
zeul 51, 57
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zieddeur 57
zieddeure 57
zieddure 57
ziedduur 57
ziedegangsduur 57
ziedeur 57
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ziedeure 57
ziedposten 52
ziedstielen 52
ziedure 57
zieduur 57
ziel 57
zilverzaand 42
zilverzand 42
zithoek 98
zithook 98
zitje 98
zitjen 98
zitplekkie 98
zittie 98
zittien 98
zoalder, zaolder 29
zoalderbalken, zaolderbalken 29
zoel 57
zolder 29
zolderbalken 29
zolderloek 62
zolderribben 29
zolderrimmen 29
zoller 29
zommerhoes 117
zommerhuus 117
zommerhusie 103
zommervertrek 111
zonnewering 65
zoolder 29
zouder 29
zouderbalken 29
zul 51, 61
zungedien 65
zunnegedien 65
zunneschaarm 65
zunnescharm 65
zunneskarm 65

zunnewearing, zunnewaering 65
zunnewering 65
zwartselmur 30
zwilk 44
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De Stichting GOS dankt de volgende personen en instanties voor het beschikbaar stel-
len van illustratie-materiaal:

archief rechtsoPVolger de Volkswoning, enschede: de woonPlaats, Groenlo: p. 23, 115
f . boll, Enschede: p. 28
h . damhuis, Losser: p. 35
edel taPijt bV, Genemuiden: p. 45, 120
edwina Van heekstichting, Enschede: p. 78
forbo linoleum, Krommenie (uit oude catalogus: The Lounge Collection by Marmoleum): 
p. 27
fotocollectie brusse, Epse: p. 64, 83
fotografie stichting Perscentrum wonen, tel. 010-4368800: p. 47
frans walkate archief, Kampen: p. 6, 16, 54, 88, 99, 104, 150
de heer j .h . alferink: p. 13
historisch centrum oVerijssel, Zwolle: p. 44, 70, 107
nederlands oPenluchtmuseum, Arnhem: p. 32, 39, 54, 79
het oVersticht, Zwolle: p. 92, 111, 112, 113, 116, 117
Particuliere collecties: p. 44, 48
stichting historisch boerderij-onderzoek, Arnhem: p. 62
hilde m . de stigter, Kampen: p 2, 21, 23, 41, 50, 98, 102, 106
uitgeVerij Van der meulen, Sneek: p. 92
Van deinse instituut, Enschede: p. 52, 84
g .j . Veerman, Wijhe: p. 77
woonstichting eenVoud, Kampen: p. 119




