
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/148602

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-23 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/148602


<1Ш 

AGRARISCHE TERMINOLOGIE 
IN OOST-GELDERLAND 

EN HAAR DIALECTGEOGRAFISCHE ASPECTEN 

A. H. G. SCHAARS 

1977 
DE WALBURG PERS ZUTPHEN 



AGRARISCHE TERMINOLOGIE 
IN OOST-GELDERLAND 

EN HAAR DIALECTGEOGRAFISCHE ASPECTEN 



Promoton Prof. Dr. Λ. A. Weijncn 



AGRARISCHE TERMINOLOGIE 
IN О OST-GELDERLAND 

EN HAAR DIALECTGEOGRAFISCHE ASPECTEN 

PROEFSCHRIFT 

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD 

VAN DOCTOR IN DE LETTEREN 

AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN, 

OP GEZAG VAN DE RECTOR-MAGNIFICUS PROF. DR. A. J. H. VENDRIK 

VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN 

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN 

OP l6 DECEMBER I 9 7 7 TE 16.OO UUR 

DOOR 

ALEXANDER HUBERTUS GILBERT SCHAARS 

GEBOREN TE BORCULO 

1977 

DE WALBURG PERS ZUTPHEN 
C. F. J. SCHRIKS 



Dit werk is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 

en het Provinciaal Bestuur van Gelderland. 

© I 9 7 7 DE WALBURG PERS ZUTPHEN 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/o/ openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm 

or any other means, without written permission from the publisher. 

VORMGEVING EN DRUK: DE WALBURG PERS ZUTPHEN 

ISBN. 906011.044.7 



Aan de nagedachtenis van mijn Vader 
Aan mijn Moeder 





INHOUD 

Woord vooraf 13 

0. INLEIDING 15 

0.1. ONDERZOEK 15 

0.1.1. GEBIED 15 
0.1.1.1. begrenzing 15 
0.1.1.2. plaatsen 15 

0.1.2. WIJZE VAN VERZAMELEN VAN HET MATERIAAL 15 
0.1.2.1. zegslieden 15 
0.1.2.2. enquête 16 
0.1.2.3. ander materiaal 16 

0.1.3. WIJZE VAN BEWERKING VAN HET MATERIAAL 16 
0.1.3.1. notering 16 
0.1.3.2. fonetische spelling 16 
0.1.3.3. paragrafering, lemmatisering, opbouw van de paragraaf 19 
0.1.3.4. kartering 19 

0.2. KORT HISTORISCH OVERZICHT VAN OOST-GELDERLAND 19 

0.2.1. NATUURLIJKE TOESTAND 19 
0.2.1.1. de toestand rond 1650 19 
0.2.1.2. de toestand rond 1840 20 

0.2.2. STAATKUNDIGE TOESTAND 20 
0.2.2.1. de toestand vòòr 1300 20 
0.2.2.2. de toestand in 1300 22 
0.2.2.3. de toestand in 1476 23 
0.2.2.4. de toestand in 1538 24 
0.2.2.5. de toestand in 1648 24 
0.2.2.6. de toestand in 1817 25 

0.2.3. KERKELIJKE TOESTAND 25 
0.2.3.1. de toestand vòòr 1559 25 
0.2.3.2. de toestand na 1559 26 

0.2.4. CONCLUSIES 27 

1. MATERIAAL 29 

1.1. BOERENHUIS 29 

1.1.1. ALGEMEEN 29 
1.1.1.1. gebinte 29 
1.1.1.2. kreupelgebinte 29 
1.1.1.3. gebintstijl 30 
1.1.1.4. ankerbalk 31 
1.1.1.5. gording 31 
1.1.1.6. karbelen 33 
1.1.1.6.1. karbeel tussen gebintstijl en ankerbalk 33 
1.1.1.6.2. karbeel tussen gebintstijl en gording 34 
1.1.1.7. stijlpor 34 
1.1.1.8. balkensliet 35 

7 



1.1.1.9. 
1.1.1.10. 

1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.2. 
1.1.2.2.1. 
1.1.2.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1.2.7. 
1.1.2.8. 
1.1.2.9. 
1.1.2.10. 
1.1.2.11. 
1.1.2.12. 
1.1.2.13. 
1.1.2.14. 

1.1.3. 
1.1.3.1. 
1.1.3.2. 
1.1.3.3. 
1.1.3.4. 
1.1.3.5. 
1.1.3.6. 
1.1.3.7. 
1.1.3.8. 
1.1.3.9. 
1.1.3.10. 

1.1.4. 
1.1.4.1. 
1.1.4.2. 
1.1.4.3. 
1.1.4.4. 

1.2. 

1.2.1. 
1.2.1.1. 
1.2.1.2. 
1.2.1.3. 
1.2.1.4. 
1.2.1.5. 
1.2.1.5.1. 
1.2.1.5.2. 
1.2.1.6. 
1.2.1.7. 
1.2.1.8. 
1.2.1.9. 
1.2.1.10. 
1.2.1.11. 
1.2.1.12. 
1.2.1.13. 

zoldervloer 
graanluik 

STALLEN 
koestal 
koebakken 
voederbak 
voederkuip 
voedergoot 
mestgoot 
stalpaal 
bovenzul 
koedrempel 
koetouw 
koeketting 
koebeugel 
paardestal 
paardebak 
paarderuif 
halsterstreng 

SCHUREN EN BERGRUIMTEN 
deel 
deelzolder 
gebint 
vleugel 
stalzolder 
knechtekamer op de stalzolder 
onderschoer · 
hoekschot 
deeldeur 
middelaar 

WOONGEDEELTE 
eindskamer 
waskeuken 
houten voorgevel 
dakschild 

OOGSTEN VAN GRAAN EN HOOI 

OOGSTEN VAN GRAAN 
garf 
garven binden 
bovenband 
onderband 
graanhokken 
graanhok van vier, zes of acht garven 
graanhok van met de zelfbinder gebonden garven 
graanhokken maken 
graanhokken binden 
band om een graanhok 
rij graanhokken 
graanmijt 
graanmijten maken 
ring 
de rogge is gemaaid 

35 
36 

37 
37 
37 
37 
38 
38 
39 
41 
42 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
47 
47 

48 
48 
48 
49 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 

57 
57 
59 
60 
60 

61 

61 
61 
62 
62 
63 
65 
65 
66 
66 
67 
68 
69 
69 
70 
71 
71 

8 



1.2.1.14. rijzen 72 
1.2.1.15. bos stro 73 
1.2.1.16. bos weerstra 73 

1.2.2. OOGSTEN VAN HOOI 74 
1.2.2.1. hooiland 74 
1.2.2.2. hooien 75 
12.2.3. snede gras 77 
1.2.2.4. zwad 77 
1.2.2.5. wiers 78 
1.2.2.6. hooi harken 78 
1.2.2.7. hooi uitspreiden 79 
1.2.2.8. hooi keren 80 
1.2.2.9. hooioppers 80 
1.2.2.9.1. gewone hooiopper 80 
1.2.2.9.2. middelgrote hooiopper 81 
1.2.2.9.3. kleine hooiopper 81 
1.2.2.10. hooi opperen 82 

1.2.3. VERVOEREN VAN GRAAN EN HOOI 82 
1.2.3.1. binnenrijden 82 
1.2.3.2. opsteken 83 
1.2.3.3. tassen 84 
1.2.3.4. afsteken 84 
1.2.3.5. aangooien 85 
1.2.3.5.1. graan aangooien 85 
1.2.3.5.2. hooi aangooien 87 
1.2.3.6. doorgeven 88 
1.2.3.7. tassen 88 

1.2.4. INSTRUMENTARIUM 89 
1.2.4.1. sleephark 89 
1.2.4.2. ponderboom 91 
1.2.4.3. wagentouw 92 
1.2.4.4. wagenstok 92 
1.2.4.5. hooivork 93 
1.2.4.6. schietvork 94 

1.3. VEETEELT 94 

1.3.1. VROUWELIJK RUND 94 
1.3.1.1. vrouwelijk rund bij de geboorte 94 
1.3 1.2. vrouwelijk rund van één jaar 95 
1.3.1.3. vrouwelijk rund volwassen zijnde 96 
1.3.1.4. vrouwelijk rund voor de eerste keer drachtig 97 
1.3.1.5. vrouwelijk rund éénmaal gekalfd hebbend 98 
1.3.1.6. vrouwelijk rund tussen het krijgen van het eerste en tweede kalf 99 

1.3.2. MANNELIJK RUND 100 
1.3.2.1. mannelijk rund bij de geboorte 100 
1.3.2.2. mannelijk rund volwassen zijnde 100 

1.3.3. VOORTPLANTING 101 
1.3.3.1. geslachtsdrift vertonen 101 
1.3.3.2. bronstig op een andere koe springen 101 
1.3.3.3. geleidelijk minder melk geven in de drachtigheid 102 
1.3.3.4. geen melk meer geven, gezegd van een koe 102 
1.3.3.5. een zwellende uier krijgen in de draagtijd, gezegd van een koe 103 



1.3.3.6. 
1.3.3.7. 
1.3.3.8. 
1.3.3.9. 

2. 

2.1. 
2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 
2.1.6. 
2.1.7. 
2.1.8. 
2.1.9. 
2.1.10. 
2.1.11. 
2.1.12. 
2.1.13. 
2.1.14. 
2.1.15. 

2.2. 
2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 
2.2.6. 

2.3. 
2.3.1. 
2.3.2. 
2.3.3. 
2.3.4. 
2.3.5. 
2.3.6. 
2.3.7. 

2.4. 
2.4.1. 
2.4.2. 
2.4.3. 
2.4.4. 
2.4.5. 
2.4.6. 

2.5. 
2.5.1. 
2.5.2. 
2.5.3. 
2.5.4. 
2.5.5. 
2.5.6. 
2.5.7. 

uitdrijvende bewegingen maken bij het kalven 
blaas waarin het vruchtwater zit 
afzagen van een ongeboren kalf 
nageboorte van een koe 

DIALECTGEOGRAFIE 

DE OOSTELIJKE GRAAFSCHAP 
zoldervloer 
geleidelijk minder melk geven in de drachtigheid 
stramp, strempen 
kreupelgebinte 
bos weerstro 
graanmijt 
uitdrijvende bewegingen maken bij het kalven 
gebintstijl 
stijlpor 
karbeel 
gebinte, gebint 
garven aangooien 
de rogge is gemaaid 
graan, hooi tassen 
graanluik 

DE NOORDELIJKE GRAAFSCHAP 
vleugel 
vormen van de graanmijt 
rijzen 
eindskamer 
nageboorte van een koe 
zwad, wiers 

DE NOORDOOSTELIJKE GRAAFSCHAP 
vrouwelijk rund 
geslachtsdrift vertonen 
vrouwelijk rund van één jaar 
voederbakken, voedergoot, mestgoot, waskeuken 
roggehokken maken 
top, kop; band, zeel, touw 
hooivork, schietvork 

DE ZUIDWESTELIJKE LIJMERS 
graanhok 
hooiland 
graan, hooi binnenrijden 
stalzolder 
palatale stemloze fricatief 
auslaut -en in werkwoordsvorm 

CENTRAAL OOST-GELDERLAND 
nasale plofklanken 
zuivere -en in werkwoordsvormen 
zelfstandige naamwoorden die wel en niet op -e uitgaan 
meervoud koeien 
ponderboom 
rij graanhokken 
knechtekamer 

104 
104 
105 
105 

107 

107 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
114 
115 
115 
115 
120 
122 
125 
130 
132 

134 
134 
136 
139 
140 
142 
143 

150 
151 
157 
158 
159 
169 
174 
185 

188 
188 
189 
190 
192 
193 
194 

195 
196 
198 
198 
201 
202 
202 
205 

10 



2.5.8. bos stro 206 
2.5.9. wagenstok 208 
2.5.10. hooiopper 208 

2.6. STRATIGRAFISCHE BESCHOUWING 210 
2.6.1. uvulaire fricatieven 211 
2.6.2. hooien 212 
2.6.3. middelaar 212 
2.6.4. paarderuif 215 
2.6.5. afzagen van een ongeboren kalf 217 
2.6.6. koo, koe 218 
2.6.7. drempel, koedrempel 219 

3. SYNTHESE 223 

3.1. DIALECTGEOFRAnE 223 
3.1.1. Compromisvorming 223 
3.1.1.1. Compromisvorming d.m.v. contaminatie 223 
3.1.1.2. Compromisvorming d.m.v. contaminatie en hyperdialectisme 224 
3.1.1.3. Compromisvorming d.m.v. verkorting 224 
3.1.2. Betekeniswijziging 224 
3.1.2.1. Betekeniswijziging ter aanvulling 224 
3.1.2.2. Betekeniswijziging ter opvulling 225 
3.1.3. Ontvluchting 226 
3.1.3.1. Ontvluchting d.m.v. unicum 226 
3.1.3.2. Ontvluchting d.m.v. ontlening aan ABN 226 
3.1.4. Betekenisdifferentiatie 227 
3.1.5. Gebruiksdifferentiatie 229 
3.1.5.1. Sociale gebruiksdifferentiatie 229 
3.1.5.2. Syntactische gebruiksdifferentiatie 230 
3.1.5.3. Numerieke gebruiksdifferentiatie 230 
3.1.6. Betekeniskoppeling 230 
3.1.7. Vacuümvorming 231 
3.1.7.1. Vacuümvorming t.g.v. polylexievrees 231 
3.1.7.2. Vacuümvorming t.g.v. polysemievrees 231 

3.2. DIALECTINDELING 231 
3.2.1. Oostelijke Graafschap 231 
3.2.2. Noordelijke Graafschap 233 
3.2.3. Noordoostelijke Graafschap 234 
3.2.4. Zuidwestelijke Lijmers 235 
3.2.5. Centraal Oost-Gelderland 236 
3.2.6. Stratigrafische beschouwing 238 
3.2.7. Besluit 240 

Noten 245 
Lijst van afkortingen 259 
Geraadpleegde literatuur 261 

Bijlage 1. Lijst van namen van zegslieden en adviseurs 267 

Bijlage 2. Fonetische transcriptie in I.P.A.-schrift van 
negen representatieve plaatsen in Oost-Gelderland 270 

Register van behandelde woorden en woordgroepen 274 
Summary 281 
Curriculum Vitae 287 

11 



WOORD VOORAF 

Bij het afsluiten van deze studie wil ik gaarne hen, die buiten de Nijmeegse 

universitaire gemeenschap staan, danken voor de hulp die zij bij de tot stand 

koming van dit proefschrift hebben verleend. 

In de eerste plaats noem ik de zegslieden voor de plaatsen in Oost-Gelderland, 

die ik heb bezocht. Zij hebben mij niet alleen veel geleerd - zonder hun mede

werking had ik dit proefschrift immers nooit kunnen schrijven - maar zij 

hebben mij tevens laten beleven hoezeer liefde en toewijding de sfeer be

paalden die rond het oude boerenbedrijf aanwezig was. Daarvoor ben ik hen 

allen zeer dankbaar. Ook hen, die mij hebben geadviseerd bij de keuze van 

de zegslieden - dierenartsen en andere streekkenners - wil ik hier gaarne 

danken voor hun bijdrage. In bijlage 1 heb ik de namen van zegslieden en 

adviseurs opgenomen. 

Het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Konink
lijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, heeft mij geholpen bij het 
opstellen van de eerste vragenlijsten. Mevrouw Dr. Jo Daan en Drs. J. B. Berns 

van dit Instituut noem ik hier met name. Het Instituut voor Nederlandse Lexi

cologie - in het bijzonder Dr. P. G. J. van Sterkenburg, mejuffrouw С Rem-

melzwaal, mevrouw N. Merkelijn-de Gelder en de heer E. F. Mulder - ben ik 

dank verschuldigd voor de verleende medewerking. 

Woorden van erkentelijkheid wil ik ook gaarne richten tot de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver-wetenschappelijk Onderzoek en het College van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, omdat zij door de ver
lening van subsidies deze publikatie mogelijk hebben gemaakt. De heer С F. 
J. Schriks, directeur van De Walburg Pers, en zijn medewerkers wil ik danken 
voor hun steun en inzet. Ondanks allerlei buitensporige wensen hebben zij 
ervoor gezorgd, dat dit boek in deze vorm kon verschijnen. 
Drs. P. H. Vos is mij behulpzaam geweest bij het herkennen en noteren van 
de bandopnamen, terwijl de heer R. Boom de apparatuur heeft verzorgd, be
nodigd om de opgenomen gesprekken zo goed mogelijk te reproduceren. Het 
historisch Overzicht is critisch gelezen door Drs. J. Hofman. Zijn aanwijzingen 
zijn mij zeer te stade gekomen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft mejuf
frouw H. Roumen de in dit boek opgenomen illustraties getekend. Gaame wil 
ik ook hen allen in mijn betuigingen van erkentelijkheid betrekken, evenals 
Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath en Prof. Dr. H. L. Cox, vanwege hun daad
werkelijke steun en belangstelling. Maar, de grootste dank ben ik verschuldigd 
aan mijn vriendin Ina Stolwijk: haar toewijding en geduld hebben ervoor ge
zorgd, dat de 95 kaartjes alle in optimale staat in dit boek konden worden 
afgedrukt. 

Arnhem, 27 oktober 1976 A. H. G. Schaars 
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0. INLEIDING 

0.1. ONDERZOEK 

0.1.1. GEBIED 

0.1.1.1. BEGRENZING 

Het gebied dat onderzocht is, wordt om praktische redenen begrensd door de 
rivieren Rijn en IJssel, door de rijksgrens met de Bondsrepubliek Duitsland en 
door de provinciale grens met Overijssel. Door het gebied - in het vervolg 
aangeduid als Oost-Gelderland - stromen twee rivieren: de Oude IJssel, die bij 
Gendringen Nederland binnenkomt en zich bij Doesburg met de IJssel verenigt 
en de Berkel, die bij Rekken de grens passeert om de IJssel bij Zutphen te 
bereiken. 

0.1.1.2. PLAATSEN 

Binnen dit gebied zijn gegevens verkregen uit een 78-tal plaatsen, die volgens 
het Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de 
Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten 
der Duitse Bondsrepubliek 1 zijn gecodeerd, met dien verstande dat enkele 
aanvullingen zijn opgenomen. De spelling van de plaatsen, die voor een Oost
gelderlander hier en daar vreemd aandoet, is genormaliseerd. 
De volgende plaatsen zijn in het onderzoek betrokken; uit de met een + aan
geduide plaatsen zijn slechts incidentele gegevens verkregen. 
+ F160* Epse, F161 Gorssel, F162 't Joppe, F163 Eefde, F164 Harfsen, F180 
Wamsveld, F181 Almen, F182 Vierakker, F183 Baak, F184 Vorden, F204a 
Olburgcn, + F204b Rha, -f F204c De Luur, F0205 Bronkhorst, F205b Tol-
dijk, F206 Hengelo, F207 Drempt, F209 Hummelo, G221 Laren, + G221c 
Oolde, G222a Nettelhorst, G227 Gelselaar, G246 Lochern, G247* Zwiep, G248 
Ruurlo, G249 Geesteren, G251 Neede, G251a Rietmolen, G252 Borculo, G253 
Haarlo, G255 Eibergen, G259 Rekken, G278 Zelhem, + G278a Mariënvelde, 
G279 Beltrum, G279a Zieuwent, G280a Lievelde, G281 Zwolle, G285 Meddo, 
L27 Westervoort, L28 Lathum, L29 Giesbeek, L30 Angerlo, L32 Groessen, 
L033 Oud-Zevenaar, L34 Didam, L36 Wehl, L037a Uzevoorde, L38 Kilder, 
L38b Loerbeek, L77 Pannerden, L78 Aerdt, L80a Spijk, L82 Zeddam, + L82a 
Azewijn, L83 Stokkum, L85 Netterden, Ml Halle, M3 Westendorp, M4 Varsse-
veld, M6 Harreveld, M7 Lichtenvoorde, M7* Vragender, + M8 Bario, M9 
Aalten, MIO Bredevoort, МП Miste, M14* Huppel, M15 Kotten, + M15a Het 
Woold, M40 Silvolde, M41 Sinderen, M42a Varsselder, M44 Megchelen, M46 
Dinxperlo, M48 Uzerlo, + M48a Lintelo-ten-Zuiden, M49 Heume. 
Op de eerste twee kaartjes staat de ligging der onderzochte plaatsen afgebeeld: 
kaart I geeft de - afgekorte - namen van deze plaatsen; op kaart II staan de 
codenummers vermeld. 

0.1.2. WIJZE VAN VERZAMELEN VAN HET MATERIAAL 

0.1.2.1. ZEGSLIEDEN 

Het materiaal dat verwerkt is, is gedurende de periode oktober 1973 tot juni 
1974 verzameld. Daarvóór was dankzij de voortreffelijke medewerking van het 
te Amsterdam gevestigde Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naam-
kunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen reeds 
door middel van twee schriftelijke enquêtes - genummerd 44A en 44° en ver
zonden in mei en juli 1970 - materiaal verzameld, dat verwerkt is in een doc
toraal-scriptie. * 
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De thans bezochte zegslieden - allen in de agrarische sector werkzaam (ge
weest) zijnde - hadden een gemiddelde leeftijd van ruim 68 jaar. Er hebben 
8 vrouwen en 84 mannen medewerking verleend aan het onderzoek. De leef
tijdsopbouw der zegslieden was als volgt: 
40-49 jaar 10 zegslieden 
50 - 59 jaar 13 zegslieden 
60 - 69 jaar 21 zegslieden 
70-79 jaar 36 zegslieden 
80-89 jaar 12 zegslieden 
Een aantal van de zegslieden had reeds medegewerkt aan de schriftelijke 
enquêtes in 1970, van de medewerking van de overige zegslieden kon ik mij 
dankzij de bemiddeling van dierenartsen en andere streekkenners - tot wie ik 
mij steeds in eerste instantie heb gewend - verzekeren. 

0.1.2.2. ENQUÊTE 

Tijdens de bezoeken werd steeds een vragenlijst met ongeveer 150 vragen, die 
alle betrekking hadden op drie onderdelen - het boerenhuis, het oogsten van 
graan en hooi en de veeteelt - afgevraagd. Nadat de vragenlijst was door
genomen en de antwoorden in eerste instantie waren genoteerd, werden de 
antwoorden op de bandrecorder opgenomen. De duur van een bezoek was 
gemiddeld ongeveer З г uur. 

0.1.2.3. ANDER MATERIAAL 

Naast het door enquête verkregen materiaal zijn gegevens die betrekking heb
ben op de behandelde zaken uit het WNT, uit Van Dale's, Groot Woordenboek 
der Nederlandse Taal (8e en 9e druk), uit Oostgelderse dialect-woordenboeken 
en uit dialect-woordenboeken van plaatsen en streken in de omgeving van 
Oost-Gelderland gelegen, verantwoord. 

0.1.3. WIJZE VAN BEWERKING VAN HET MATERIAAL 

0.1.3.1. NOTERING 

De op de bandrecorder opgenomen antwoorden zijn de basis geweest voor de 
verantwoording van het materiaal in fonetisch schrift. Nadat de antwoorden 
op lijsten per plaats waren gezet, werden zij na fichering nogmaals beluisterd. 
In totaal zijn de opnamen van iedere plaats tenminste vijf maal integraal af
geluisterd. 

0.1.3.2. FONETISCHE SPELLING 

Om financiële redenen is het I.P.A.-systeem (International Phonetic Associa
tion) niet gebruikt, maar is een fonetische spelling, geënt op die van het WBD 
ontworpen. Behalve kostenbesparing bij het zetten, heeft dit systeem het voor
deel dat het voor geïnteresseerde leken gemakkelijker toegankelijk is dan dat 
van het I.P.A. 
In een bijlage is overigens voor de deskundige vakgenoten een transcriptie bij
gevoegd van negen representatieve plaatsen in Oost-Gelderland. ' 
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KLINKERS 
Naar kwantiteit worden slechts korte en lange klinkers onderscheiden. 

lange klinkers 
àà - dag (doch langer) 

(open, middenachter) 
ààà - dag (overlang) 

öö - (du.) Köln (doch langer) 
ööö - (du.) Köln (overlang) 
ëü 
ëu 

üü 
uu 

¡ê 
ïë 

öë 
66 

- deur 
- deur (overlang) 

- duur 
- duur (overlang) 

- bier 
- bier (overlang) 

- boer 
- boer (overlang) 

Lange dif tongen 
ààj - (dial.) lààjg (à van dag 

doch langer + j-achtig 
element) 

ááj - (dial.) láájen (áá van haat 
+ j-achtig element) 

eej - geef 

oow stook 

ööj - lui (doch langer) 

êuj - neus 

korte klinkers 
à - dag 

áá 

ááá 

èè 
éé 
ééé 
ее 
eee 

ÒÒ 

oo 

- haat 
(open, middenvoor) 

- haat (overlang) 

- (eng.) bad (doch langer) 
- (fr.)air 
- (fr.) air (overlang) 
- peer 
- peer (overlang) 

- (eng.) talk 
- door 

á 

è 
é 

i 

ò 
ó 

- (du.) Mann 

- (eng.) bad 
- stem 

- pit 

- stok 
- bom 

ö - (du.) Köln 

u - put 
э - de (doch zonder klemtoon) 

Іё - kiek 

öë - boek 

Korte diftongen 
àj - (dial.) snàj (à van dag + 

j-achtig element) 

èj - (dial.) wèj (è van eng. bad 
+ j-achtig element) 

éj - ei, ij 
i-j - (dial.) ri-j (i van pit + 

j-achtig element) 

òw - touw 
ów - (dial.) tów (ó van bom + 

w-achtig element) 

öj - lui 

uj - (dial.) huj (u van put + 
j-achtig element) 

N.B. 1 χ komt de combinatie korte à - lange àà voor: à - àà (1.1.1.5.) 
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MEDEKLINKERS 

b, eh, d, f, g, h, j, k, I, m, n, ng, p, r, s, t, v, w, ζ - als in het Nederlands 

eh - palatale stemloze fricatief 

çh - uvulaire stemloze fricatief 

l - uvulaire stemhebbende fricatief 

W - bilabiale w 

(j) - zwak uitgesproken j; ook voor rest-r 

J, ip, IJ, {, 4, k, ï, ? - gepalataliseerde 1, m, n, t, d, k, s, ζ 

?j (eng.) ship, ïj (fra.) gentil - gemouilleerde s, ζ 

ó, òò, éé, à, àà - genasaleerde ó, òò, έέ, à, àà 

Í!Q, i'.ü) кІП, Е̂Ш - nasale explosieven · 

Wanneer in de auslaut de э niet gerealiseerd wordt, staat tussen de twee laatste 
medeklinkers een komma: veerz'n(kalbf) (1.3.1.1.). 

Dubbelspelling van medeklinkers heeft steeds plaats tussen korte klinkers en 
kleurloze klinker: (veerz'n)kaHaf. De j verdubbelt in die positie echter niet: 
ri-ja (1.1.2.6.). Tussen twee sjwa's verdubbelt geen enkele medeklinker: sòldgkan 
(1.1.3.6.)- Zo treedt er ook geen verdubbeling op tussen twee korte klinkers 
kibàlbk (1.1.2.7.) of tussen een korte en een lange klinker: rólòòga (1.1.2.7.). 

Mouillering van de s kan in de volgende gevallen voorkomen: 
1. In de anlaut van een woord: $jel "knechtekamer" (1.1.З.6.). 
2. In de inlaut van een woord: vasjel "stalpaal" (1.1.2.5.). 
3. In de auslaut van een woord: bojj "bos stro" (1.2.1.15.). 
4. In medeklinkerverbindingen als 

4.1. st: çjtiel "gebintstijl" (1.1.1.З.). 
4.2. sch: çjehoer "onderschoer" (1.1.З.7.). 
4.3. si: «lop "graanluik" (1.1.1.10.). 
4.4. sp: sjpreeband "karbeel" (1.1.1.6.2.). 

5. Bij uit een ζ ontstane s: cjòòlhout "koedrempel" (1.1.2.7.); jjeel "zeel" 
(1.2.1.З.); cjòòtvork "schietvork" (1.2.4.6.). 

In de anlaut van woorden komen de stemloze varianten van de g, ν en ζ niet 
alleen voor als gevolg van sandhi, maar zij kunnen ook optreden zonder sandhi. 
In de Zuidwestelijke Lijmers echter blijkt de voorkeur voor ch, f en s in plaats 
van g, ν en ζ over het algemeen in het laatste geval wat minder groot te zijn 
dan in het overige deel van Oost-Gelderland. 

Het uit andere bronnen verwerkte materiaal is zoveel mogelijk in de oor
spronkelijke spelling gelaten. Ongebruikelijke fonetische tekens zijn echter -
om financiële redenen - aangepast. 
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0.1.3.3. PARAGRAFERING; LEMMATISERING; 
OPBOUW VAN DE PARAGRAAF 

Paragrafering en lemmatisering zijn zoveel mogelijk in overeenstemming ge
bracht met het door het WBD ontworpen systeem. 
Voor de opbouw van de paragrafen in het materiaal is van het volgende 
systeem uitgegaan. Etymologisch identieke woorden staan steeds bij elkaar. 
Varianten van woorden met dezelfde klinkers zijn bij elkaar gezet (gebint en 
varianten - gebient en varianten - gebeent en varianten (1.1.1.1.)), evenals 
varianten van zelfstandige naamwoorden die wel en die niet op -e uitgaan 
(stieb en varianten - stiel en varianten (1.1.1.3.)) en varianten van woorden 
met en zonder metathesis (karbeel en varianten - krabeel en varianten 
(1.1.1.6.1.)). Op kleinere variaties als uvulaire, velaire of palatale fricatieven 
(chgbint - chabint - chabint (1.1.1.1.)), stemloosheid of stemhebbendheid 
(chgbint - gabint (1.1.1.1.)), mouillering (stiel - jjtiel (1.1.1.3.)), realisatie van 
svarabhaktivocaal (korbeel - korrabeel (1.1.1.6.1.)), palatalisering van mede
klinkers (chabint - chabint (1.1.1.1.)), lengte van de lange klinkers (stlêla -
stïêla (1.1.1.3.)), lettergreep-verzwaring (krabeel - krambeel (1.1.1.6.1.)) en 
reductie van vocalen (krabeel - krabeel (1.1.1.6.1.)) hebben we daardoor niet 
kunnen groeperen. 
Doel van de opbouw der paragrafen is een zo consequent mogelijk gegroepeerd 
overzicht te geven van de fonetische varianten van etymologisch identieke 
woorden. 

0.1.3.4. KARTERING 
De gegevens voor elke plaats zijn afzonderlijk op de kaarten opgenomen. Toch 
is een enkele maal in de "symboolkaarten" een isoglosse getrokken, wanneer 
die namelijk voor de dialectgeografische conclusie van belang is. De symbolen 
van de kaartjes zijn zoveel mogelijk per dialectgroep steeds hetzelfde: voor de 
Oostelijke Graafschap zijn schuin naar rechts wijzende balkjes gebruikt, voor 
de Noordelijke Graafschap en de Noordoostelijke Graafschap liggende balkjes, 
voor de Zuidwestelijke Lijmers verticale balkjes. Centraal Oost-Gelderland 
heeft geen apart symbool gekregen. Schuin naar links wijzende balkjes sym
boliseren in het algemeen incidenteel voorkomende ABN-woorden. Met drie
hoekjes, cirkels en halve cirkels worden dialectgeografisch interessante vormen 
aangeduid. 
De betekenis(structuur)kaartjes zijn zoveel mogelijk in streepjes opgezet, die 
door combinatie tot kruisjes en sterretjes kunnen uitgroeien. 

0.2. KORT HISTORISCH OVERZICHT VAN OOST-GELDERLAND 

0.2.1. NATUURLIJKE TOESTAND 

Omdat de natuurlijke toestand diabetologisch van belang kan zijn4 willen 
we die hier nader bespreken. 

0.2.1.1. DE TOESTAND ROND 1650 

Het eerste kaartje (kaart III) - getekend naar Van Slichtenhorst4a - geeft de 
grote veengebieden weer, die zich in het midden en oosten van de Graafschap 
hebben bevonden. Ten zuiden van Winterswijk zijn het Diepenbroeker Veen 
en het Woltveen gelegen, ten westen van Winterswijk bevindt zich het Koren-
burger Veen en ten noorden van deze plaats zijn het Meddose Veen en het 
Haaksberger Veen gesitueerd. In de driehoek Ruurlo - Zelhem - Varsseveld 
liggen het Ruurlose Veen, het Hattemer Veen, het Hulsveen, het Mellingsveen 
en het Wolbomsveen. In de Lijmers valt het grote bosgebied op, dat zich tussen 
's Heerenberg en Didam heeft bevonden. 
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kaart IH Natuurlijke toestand rond 1650 

— moerasgebieden | 11 bosgebied 

1.2.1.2. DE TOESTAND ROND 1840 

De veengebieden zijn in het midden van de 19e eeuw alle nog in tact; een deel 
van het bosgebied in de Lijmers gelegen, is echter dan verdwenen.s 

0.2.2. STAATKUNDIGE TOESTAND 
De staatkundige toestand in Oost-Gelderland is in de loop der tijden nogal aan 
veranderingen onderhevig geweest. Daarom is het eveneens nuttig te bezien 
welke wijzigingen er zijn opgetreden, ook al, omdat we dan een inzicht krijgen 
hoe de tegenwoordige staatsgrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Bondsrepubliek Duitsland tot stand is gekomen. " 

0.2.2.1. DE TOESTAND VÔÔR 1300 

We moeten aannemen dat het in cultuur brengen van gronden, gelegen in het 
huidige Oost-Gelderland, zoals elders, reeds goeddeels in de vroege middel
eeuwen zal hebben plaats gehad. Door geestelijke en wereldlijke heren werden 
gronden ontgonnen, die aanvankelijk verspreid gelegen waren, maar die ge
leidelijk tot goederencomplexen uitgroeiden. Het centrum van zo'n grootgrond
bezit of villa werd gevormd door een hof of curtís, waarop de heer of diens 
vertegenwoordiger zetelde. Onder een hof ressorteerden meest tal van hoeven 
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kaart IV Staatkundige toestand in 1300 

— Gelders 2 Gelders-Munsters 

/λ, Munsters Ш Gelders-Kleefs 

of mansi, die vaak niet aaneengesloten waren gelegen. Naast deze ontgonnen 
gebieden bleven grote uitgestrektheden ongecultiveerde gronden over. ' 
Ten gevolge van het verval van het Karolingische imperium konden grotere en 
kleinere leenmannen - graven, hertogen, bisschoppen en abten - zich meer en 
meer als soevereinen gedragen over oorspronkelijk in leen gehouden territoren. 
Zo ontstonden kleinere en grotere landsheerlijkheden, waarbinnen zich weer 
territoriale rechtskringen - hoge en lage heerlijkheden, steden - ontwikkel
den. β 

Of de verwerving van deze regalia door de heren (graven) van Zutphen vooraf
ging aan de vorming van grootgrondbezit, of dat de machtspositie pas in een 
later stadium door het verkrijgen van landsheerlijke rechten werd geconsoli
deerd en zelfs uitgebouwd, doet hier minder terzake. ' In 1226 blijken de 
hoogste overheidsrechten in Zutphen, Lochern en Steenderen aan de graven 
van Gelre - door het huwelijk van Gerard III van Gelre met erfdochter 
Ermgard van Zutphen werden de graven van Gelre in 1138 tevens graven van 
Zutphen - toe te behoren.10 In 1236 koopt graaf Otto II van Gelre en 
Zutphen de villa Groenlo, " een enclave in het gebied van de heerlijkheid 
Borculo. Of Doesburg en Doetinchem in 1226 al tot het graafschap behoren, 
is onbekend. " In het grensgebied tussen het graafschap Zutphen en het land 
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kaart V Staatkundige toestand in 1476 

— Gelders 2Z Gelders-Munsters 

/ ^ Munsters | 11 Kleefs 

van Bergh liggen in die tijd de Gelderse en Berghse posities dooréénverspreid 
over een ouder Utrechts patroon. Zo bezit de graaf van Gelre het ius patro-
natus in Doetinchem, welk recht in Doesburg tot 1228 door de heer van Bergh 
in leen wordt gehouden van de bisschop van Utrecht. De kerken in de steden 
Doesburg en Doetinchem zijn dan echter nog het eigendom van de bisschop 
van Utrecht. Ook de kerk te Didam is waarschijnlijk oorspronkelijk een bis
schoppelijke eigenkerk geweest. Het patronaatsrecht is hier weer in handen 
van de heren van Bergh, terwijl het kasteel Didam een Gelders leen is. l s 

Een eerste overzicht van de inkomsten der graven van Gelre - en daaruit 
kunnen we hun bezittingen in Oost-Gelderland te weten komen - vinden we 
in de oudst bewaarde landsheerlijke rekening van 1294/1295. De bezittingen 
bevinden zich dan in de ambten Groenlo, Zutphen, Doesburg, het scholtambt 
Lochern, het sluiterambt Zutphen, terwijl de tol te Lobith u en enkele rechten 
te Doesburg, Hummelo en Doetinchem er eveneens toe behoren.I5 

0.2.2.2. DE TOESTAND IN 1300 
Uit het bovenstaande blijkt, dat de machtsontplooiing van de graven van Gelre 
in het graafschap Zutphen vòòr 1300 aanzienlijk is geweest. Bezien we de 
staatkundige toestand in 1300, dan blijkt de macht in het huidige Oost-Gelder-
land in handen te zijn van de graven van Gelre (zie kaart IV). Zij bezitten niet 
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kaart VI Staatkundige toestand in 1538 

— Gelders ^ Munsters 111 Kleefs 

alleen het grootste deel van Oost-Gelderland ten noorden van de Oude IJssel, 
maar hebben eveneens een deel van de Lijmers in eigendom, namelijk een 
smalle strook langs de IJssel en Oude IJssel, benevens de streek rond Panner-
den, Herwen en Aerdt en Lobith. De eerste drie dorpen behoren overigens 
oorspronkelijk tot het Betuwse bezit van de graven van Gelre. Pas door het 
graven van het Pannerdens kanaal, in 1708 voltooid, " komen zij in Oost-
Gelderland te liggen. De heerlijkheden Bahr, Lathum, Bergh en Wehl en het 
richterambt Zevenaar scheiden het bezit van de graven van Gelre in de Betuwe 
van dat in het graafschap Zutphen. Door het bezit van Groenlo hebben de 
graven van Gelre invloed in de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, die 
beide op de grens van twee invloedssferen liggen: die van de graven van Gelre 
en die van de bisschoppen van Munster. " Het gebied rond Bredevoort, Aalten, 
Dinxperlo, Varsseveld en Winterswijk - de heerlijkheid Bredevoort avant-la-
lettre - staat nog geheel onder invloed van Munster.18 

0.2.2.3. DE TOESTAND IN 1476 
In 1476 - vlak voor de dood van Karel de Stoute van Bourgondië, die zich in 
1473 in het bezit van het sinds 1339 tot hertogdom verheven Gelre had gesteld 
- blijkt de toestand aan oost- en zuidzijde te zijn gewijzigd (zie kaart V). Be
halve Groenlo is de heerlijkheid Borculo, die na het uitsterven van het geslacht 
Borculo in 1397 was verkocht aan de Bronkhorsten, die negen jaar later leen-
hulde hadden betuigd aan de bisschop van Munster, weer Munsters georiën-
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kaan VII Staatkundige toestand in 1648 

— Gelders Ώ Gelders-Munsters 111 Kleefs 

teerd, evenals de heerlijkheid Lichtenvoorde, die sedert 1360 met Borculo 
verenigd is. ^ 
De heerlijkheid Bredevoort is echter door het verwerven van bezittingen binnen 
de invloedssfeer van de Gelderse hertogen gekomen. De Lijmers is, behalve de 
heerlijkheid Wehl en het richterambt Zevenaar - welke gebieden in 1406 door 
hertog Reinald IV van Gelre aan Kleef in pand zijn gegeven *· - definitief 
onder het hertogelijk gezag gekomen. Dit geldt niet voor Lobith, dat in 1473 
aan de hertog van Kleef wordt geschonken. " 

DE TOESTAND IN 1538 

Bij de dood van Karel van Egmond in 1538 - hij is de laatste hertog van Gelre 
van de Egmondse tak" - blijkt de heerlijkheid Bredevoort thans definitief 
deel uit te maken van het graafschap Zutphen (zie kaart VI). 

DE TOESTAND IN 1648 

In 1648 - het jaar waarin de vrede van Munster wordt gesloten - is de toestand 
weer gewijzigd (zie kaart VII): Lobith wordt opnieuw Gelders, terwijl de heer
lijkheid Borculo-Lichtenvoorde, die door tussenkomst van het Hof van Gelre 
en Zutphen in 1615 aan de graven Van Limburg Stirum als wettige erfgenamen 
van de in 1553 overleden Joost van Bronkhorst is toegewezen,a eveneens 
weer onder Gelderse invloed is gekomen. De beide pogingen van de bisschop 

0.2.2.4. 

0.2.2.5. 
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kaart VIII Staatkundige toestand in 1817 

— Gelders 

van Munster, in 1652 en 1672 ondernomen, om de macht in de heerlijkheid 
Borculo-Lichtenvoorde te heroveren, hebben geen succes gehad. ** 

0.2.2.6. DE TOESTAND IN 1817 
Bij de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden, op 1 juli 1817, ontstaan 
de grenzen die thans nog gelden (zie kaart VIII). Het betekent dat de heerlijk
heid Borculo-Lichtenvoorde, die in 1777 door prins Willem V van Oranje is 
gekocht, definitief bij Gelderland getrokken is, terwijl ook het tot dan toe 
Kleefse Wehl en Zevenaar - ondanks het nimmer ingeloste pandschap - wor
den ingelijfd bij het Nederlandse Koninkrijk. " 

0.2.3. KERKELIJKE TOESTAND 
De kerkelijke indeling van Oost-Gelderland is in de loop der eeuwen veel 
minder aan veranderingen onderhevig geweest dan de staatkundige, die zij 
deels vertraagd volgde, deels vooruit was. 

0.2.3.1. DE TOESTAND VÒÒR 1559 
Tot 1559 is het huidige Oost-Gelderland verdeeld geweest over vier kerkelijke 
invloedssferen (zie kaart IX). Tot het decanaat van de Betuwe behoorden de 
dorpen Pannerden, Herwen en Aerdt - zij hebben immers tot 1708 deel uit-
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kaart IX Kerkelijke toestand vóór 1559 

— Decanaat Deventer I 11 Decanaat Emmerik 

^ Bisdom Munster S^ Decanaat Betuwe 

gemaakt van de Betuwe -, terwijl de Lijmers en een klein gebied ten noorden 
van Dinxperlo deel uitmaakten van het decanaat Emmerik. In het graafschap 
Zutphen " heeft de grens tussen het bisdom Munster en het bisdom Utrecht 
een grillig verloop gehad. Buiten het decanaat Deventer - onderdeel van het 
bisdom Utrecht - viel het gebied ten oosten van de lijn Borculo-Groenlo-
Harreveld-Hengelo-Zelhem-Dinxperlo. Voor wat het Munsterse deel van dit 
gebied betreft, bezitten Winterswijk, Groenlo en Zelhem de oudste kerken. In 
het Utrechtse deel zijn dat Wichmond, Zutphen, Doesburg en Doetinchem. 
Vanuit al deze parochies hebben zich in de loop der tijd nieuwe kerspelen 
afgesplitst. *' 

0.2.3.2. DE TOESTAND NÀ 1559 
Bij de nieuwe kerkelijke indeling - in 1559 door paus Paulus IV goedgekeurd ** 
- komt de grens tussen het bisdom Deventer en het bisdom Munster voor de 
Graafschap te liggen, zoals thans de rijksgrens loopt (zie kaart X). Het grootste 
gedeelte van de Lijmers gaat eveneens tot het bisdom Deventer behoren; de 
enclave Wehl en het gebied rond Zevenaar, benevens de Driedorpenpolder -
Pannerden, Herwen en Aerdt - worden ingedeeld bij het aartsbisdom Utrecht.*· 
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kaart X Kerkelijke toestand nà 1559 

0.2.4. CONCLUSIES 
Hiervóór hebben we opgemerkt, dat de kerkelijke grenzen zich ten dele hebben 
aangepast aan de staatkundige grenzen, maar dat zij de staatkundige vorming 
ten dele ook vooruit zijn geweest. Vergelijking van het tweede kaartje (kaart IV) 
- dat de staatkundige toestand in 1300 weergeeft - met het zevende kaartje 
(kaart IX) - bevattende de kerkelijke indeling vòòr 1559 - leert, dat de streek 
rond Zelhem en Hengelo politiek reeds vòòr 1300 deel uitmaakt van Gelre, 
terwijl het kerkelijk gezag er tot 1559 aan Munster heeft behoord. Zo ook 
hebben de graven van Gelre vòòr 1300 reeds invloed in de kerkelijk tot 1559 
onder Munster ressorterende heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde. Maar, de 
kerkelijke indeling van 1559 is hier òòk vooruitgelopen op de staatkundige. 
Immers, de heerlijkheid komt pas na de uitspraak van het Hof van Gelre en 
Zutphen in 1615 officieel in Gelderse handen. 
Bij de scheiding van de verschillende kerkelijke en staatkundige invloedssferen 
heeft de natuurlijke toestand een belangrijke rol gespeeld. Zo heeft de grens 
tussen het graafschap Zutphen en de heerlijkheid Borculo gedeeltelijk door het 
Ruurlose Veen gelopen. De zuidelijke grens van de heerlijkheid Lichtenvoorde 
is door het Korenburger Veen gegaan. Het Meddose Veen heeft de heerlijk
heden Borculo en Bredevoort en het bisdom Munster gescheiden, terwijl in het 
veengebied ten zuiden van Haaksbergen eveneens drie landen elkaar raken: 

27 



het Oversticht, Borculo en Munster. In het veengebied tussen Ruurlo, Zelhem 
en Varsseveld eindigt niet alleen bij Harreveld de westgrens van de heerlijk
heid Lichtenvoorde, maar in dit gebied bevindt zich eveneens een oude schei
ding tussen religieuze machten: tot 1559 heeft de grens tussen het bisdom 
Munster en het decanaat Deventer door dit veengebied gelopen. In het vervolg 
zullen we zien, dat het ook dit moerasgebied is, dat dialectgeografisch van 
groot belang is. 
Het boscomplex tussen 's Heerenberg en Didam, dat eeuwenlang de politieke 
macht van het Berghse en Kleefse land heeft gescheiden, is in dialectgeogra
fisch opzicht eveneens belangrijk, al heeft het een minder pregnante rol ge
speeld dan het zojuist genoemde veengebied. 

Tenslotte kunnen we stellen dat, als de veronderstelling dat de graven van 
Zutphen oorspronkelijk slechts rond Zutphen bezittingen hebben gehad, zodat 
pas naderhand door de graven van Gelre de invloed naar het oosten toe is 
uitgebreid, juist is, het deze wereldlijke machthebbers inderdaad gelukt is grote 
delen van het Munsterse bisdom in hun bezit te krijgen. De na 1138 begonnen 
machtsexpansie is in 1615 door het vonnis van het Hof van Gelre en Zutphen 
afgerond tot de huidige toestand. Dat economische en culturele activiteiten 
zich parallel hebben ontwikkeld, is aannemelijk. Onderzoek daarnaar is echter 
nog niet gedaan, zodat over deze betrekkingen tussen het huidige Oost-Gelder-
land en Westfalen in het verleden helaas nog slechts weinig bekend is. 



1. MATERIAAL 

1.1. BOERENHUIS 

1.1.1. ALGEMEEN 

1.1.1.1. GEBINTE 

Het balkenstel bestaande uit twee rechtopstaande stijlen en een horizontale 
dwarsbalk. — N.B. Onder gebinte wordt hier verstaan het balkenstel; onder 
gebint de ruimte tussen twee balkenstellen (verg. 1.1.З.З.). 

GEBINT chgbint F161, 163, 164, 181, 183, 184, 204c, 0205, 205b, 
209, G247·, 248, 279, 279a, L27, 29, 32, 033, 34, 36, 
037a, 38, 38b, 80a, 82, 83, 85; chabint L28, 78; çh3bmt 
F182; gabint F207, G280a, L30; chabiijf FISO, 206, 
G221, 222a, 227, 246, 251, 252, 253, 255, 278, Ml, 6, 
7*, 10; gabiijt G249; 
chabïënt L77; 
gabeenf G251a. 

GEBONT chabónt M7, 40, 41, 42a, 44; chabóct G259, 281, 285, 
M3, 4, 9, 11, 14*, 15, 46, 48, 49. 

GEBINTWERK chabintwárxak G279a. 

GEBONTWERK chabócfwárrak M14*. 

BALKEN balkans F162. 

N.B. Te M3 luidt het enkelvoud chabónf; het meervoud is echter chabinfn. 

Zie ook DHs 28 gebinten, gehonten (mv.); WbRijssen 27 gebeentn (mv.). 

WNT IV, 421 bet. 1 geeft op, dat gebint in deze betekenis "in hoogeren en def
tigen stijl" wordt gebruikt. 

1.1.1.2. KREUPELGEBINTE 

Het balkenstel, bestaande uit twee rechtopstaande stijlen en een daarop lig
gende horizontale dwarsbalk, dat geplaatst is om de grote deeldeuren en dat 
dient om de achtermuur te steunen. 

KREUPELGEBINT kröppalchabicf G222a. 

KREUPELGEBONT kröppalgabónt M41. 

KREUKELGEBONT krökkalchabóct M9; krökkalchabóct M46, 49. 

JUK juk G251a, 281. 

Te M4 is om de vààltfj(àldëura "vaaltstaldeur" een krökkalchabónf geplaatst. 
Deze deur bevindt zich in de vaaltschuur (zie 1.1.З.7.). Een dergelijke deur staat 
afgebeeld in J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens blz. 109. Verg. tekening 3. 
Zie ook WbRijssen 43 kreplgebeent. 
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Voor kreupelgebinte verg. WNT VIII, 180 "kreupele balk, kreupel schilddak" 
en Van Dale 1036 kreupel I "kreupele stijl". Verg. eveneens E. J. Haslinghuis, 
Bouwkundige termen. Woordenboek der Westerse Architectuurgeschiedenis 216 
kreupelbalk, kreupelstijl; De Benamingen van Houtverbindigen en construc
tieve houten Elementen bij oude Boerderijen, Stichting Historisch Boerderij-
Onderzoek 15 kreupel etagegebint; P. A. Schols, Het Vakwerkhuis in Limburg 
7 kruppele stiel. 

Uit kreupel heeft zich o.i.v. het bijvoeglijk naamwoord krukkel, kreukel ge
vormd. Voor krukkel zie WNT VII 1, 474: "afl. sukkelend, niet recht gezond. 
In 't Oosten van Nederland". MONWb III, 557 geeft "krockigh, krokig, cro-
kich: zwak, broos, breekbaar". WbWestFM geeft: "kröckeln = schwach, locker 
in den Fugen sein" (zwak, los in de sponning zijn). Zie eveneens WbDcv 29 
krökkel; WbWwijk 124 krökkel, krökkeln. 
De samenstelling kreupelgebintlgehont geeft dus aan dat het om een niet vol
waardig gebinte gaat. Anders dan bij een normaal gebinte lopen de twee stijlen 
namelijk niet door tot de gording. Zij ondersteunen de dakconstructie dus niet. 

Volgens WbWwijk 228 heten de beide stijlen van dit gebinte, evenals de mid
delaar (zie 1.1.3.10.) stiepel. 

GEBINTSTIJL 

De rechtopstaande houten balk van het balkenstel. 

STIJL stïël F161, 162, 181, 182, G221, 222a, 249, L32, 78, 83, 
85; 5Jtïël F164, 183, G251, L27, 36, 38, 38b, 77, 82, 
M44; stïël L033; jjliëj F180; stiel F204c, G227, 247*. 
280a, M7, 9, 40, 42a; çjtîêl F206, G248, 252, 253, 255, 
279, 279a, 281, L28, 30, M7*, 8, 10, 49; çjtïêl G259; 
ЯрёІ G251a, L34, M4; 

stïëb F209, G221, 246, 278, Ml, 3, 6, 48; sjtïëla F205b, 
M46, 49; stïëb F207, M41; ïjpëb F184, L037a. 

ONDERSLAGSTIJL ónd9slach?jtïël G279a. 

GEBINTSTIJL chabintstïël F161; chabintjjtiël L29. 

GEBONTSTIJL chabóijtstïël M42a; 

chabóntstiëta M41. 

GEBONTPAAL chabóctspòòl G285, M14*, 15. 

GEBONTPOST clwbóntjpòst Mil. 

STAANDER stòòndar F163. 

PIJLER pïëldar L80a. 

In M49 spreekt men van da fjfiël en van эп fjfiêla. 
Zie ook Miwivet 199 stiels (mv.); TwAchtWb 99 gebintstiel; WbWwijk 68 ge-
bondspöste (mv.). 
Voor onderslagstijl, vergelijk WbWwijk 162 onderslag "houten scheidingswand 
tussen vöörhoes en dèèle in een boerenwoning". 



1.1.1.4. ANKERBALK 

De horizontale houten balk van het balkenstel. 

BALK 

GEBINTBALK 

GEBONTBALK 

DWARSBALK 

DWARSLIGGER 

DRAGER 

DRAAGBALK 

MOERBALK 

bàlbk F161, 180, 181, 183, 184, 205b, 206, 209, G221, 
222a, 227, 246, 249, 251, 252, 255, 278, 279, 279a, 281, 
285, L32, 033, 34, 36, 037a, 38, 38b, Ml, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 40, 41, 42a, 46, 49; bàlk L27; Ьаііэкэп M15; 

ЬаЦэк F164, G253, 255, 280a, M48; 

báájakg G251a. 

сЬэЬіпЛаІІэк F161. 

chabóntsbàlbk M41; chgbóijtsbàlbk M9, 14*. 

dwaçbàllak F162, 207, G248, 259, L29, 30, 85, M4, 7*, 
10, 44; dwá(á)$balk L80a; dwàsbàlfòk L82; dwàzbàlbk 
L83. 

dwájliggar F182; dwácjliggar L28; dwàzliggar G 248; 

dwájlégga G247*. 

dréégar L77. 

drááchballak F163. 

môêrbàlbk F0205. 

Te M15 treedt homonymie op, daar Ьаііэкэп ook nog "deelzolder" betekent 
(zie 1.1.З.2.). 

Al deze balken te zamen worden te M42a bàlbkldòch "balklaag" genoemd. 

1.1.1.5. GORDING 

De horizontale verbindingsbalk, liggend in de lengterichting van het boerenhuis 
en rustend op de gebintstijlen. 

PLAAT 

BOVENPLAAT 

pláát F181, 204b, 0205, G246, 278, L28, 033, 38b, 82, 
83, M40, 42a; plà-ààt L34; 

plaats F162, 164, 180, 182, 184, 207, 209, G227, 
247*. 248, 249, 251, 251a, 252, 253, 279, 279a, 280a, 
281, 285, M6, 9, 10, 11, 14*, 15, 41, 48, 49; pláááta 
F206, G259; 

plààta M4, 46; 

plòòt L77. 

bòòvgnplaat F204c, bòòvaplaaf L32; bòòv'mplaaf L36; 

bòòvanplaata G255, M7, 7*; bòògmplaafg F163; 
bòòmplaata F161, 183, G221, L037a, M3, 4; 

boov'mpláác L36; 

boomplááta Ml, 3, 4. 
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Eén van de boerderijen van het openluchtmuseum Erve Kots te Lievelde 
met houten voorgevel (1.1.4.З.). 



KAPPLAAT 

GORDING 

LADE 

LADEHOUT 

BOVENBALK 

BORSTWERING 

kapláát M44; 

kaplááta M46. 

chòrding L27, 29, 80a. 

làà F183. 

lááhólt M41. 

bòòvgnbàlbk L30. 

bòstweering G222a. 

1.1.1.6. 

Lade, ladehout zie EtymWb 371 lat. 

Omdat in G222a met рІаа\э alleen de muurplaat kan worden aangeduid, is 
borstwering (zie Van Dale 315, bet. 4) er een ontlening, als gevolg van be
tekenisdifferentiatie. 

Te M14* wordt opgegeven dat de daksporen soms niet onmiddellijk op de 
gording rusten. De verbindingen tussen de gording en de daksporen die dan 
noodzakelijk zijn, worden теппэкэх "mannetjes" (enkv. теппэкэп) genoemd. 

KARBELEN 

Schuine ondersteunende verbindingen. 

1.1.1.6.1. KARBEEL TUSSEN GEBINTSTIJL EN ANKERBALK 

KARBEEL 

KARBEELHOUT 

SPREIBAND 

STEEKBAND 

STEEKRIBBE 

SCHOOR 

SCHOORHOUT 

KRUISHOUT 

kárbeel G222a, 227, 251, 252, 278, 279a, 280a, 281, 
L38b, 80a, M7 (vroeger), 7*. 11, 15a, 44; kárbee| G253; 

krábeel M41; krámbeel L037a; 

kàrbeel F180, 181, 184, 206, G221, 249; 

kràbeel F0205, 205b, 209, G279, L36, 82, Ml, 3, 4, 
9,10, 40, 46,49; kràbeeal L38; krabeel F0205, М42а; 

kòrbeel G285, M14*, 44; kòrrebeel L77; 

krómbeel F204c, L32, 34, 037a, 78; krumbeel F164. 

krómbeelhólt L29. 

spreebáift G249, M7, 48; jjpreebáijt M7*, 15. 

cjtékbán} G252; 

SJtékbááut G251a, 255. 

jjtékribba G259. 

schoo(a)r F207; schooa F161; schooà L30; 

schòòr L32. 

jjchoorhòwt L27. 

krûûçjholt L28; krùuçjhowt L28. 

G een benaming bekend: Έ\62, 163, 182, 183, G246, 247», 248, L033, 83, 85, Мб. 
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Zie ook DialZelh 149 krabeel; WbRijssen 44 krombeel; LaVoAcht 291 sprey-
banden (mv.) in een 18e eeuwse, Nederlandstalige, maar lokaal-Graafschaps 
georiënteerde tekst; LaVoAcht 297 steekbaand; TwAchtWb 188 stekbaand. 

Van Dale 1913 localiseert steekband in Zuid-Nederland. 

1.1.1.6.2. KARBEEL TUSSEN GEBINTSTIJL EN GORDING 

KARBEEL 

KARBEELHOUT 

SPREIBAND 

STEEKBAND 

STEEKBINT 

STEEKRIBBE 

SCHOOR 

KRUISHOUT 

kárbeel G222a, 278, L38b, 80a, M7 (vroeger), 7·; 

krámbeel L037a; 

kàrbeel F180, 184, 206, G221; 

kràbeel F209, L36, 82, Ml, 46, 49; kràbeegl L38; 

kòrrebeel L77; 

krómbeel L32, 34, 037a, 78. 

krómbeelhólt L29. 

spréjbánt F204C, МЗ, 4, 41, 44; spreebápt G227, 279, 
279a, 280a, 285, M6, 7, 9, 11, 14*, 15a; jjpreebáijt 
G251, 281, MÍO, 15. 

íjtékbáánt G251a. 

SJtékbint G255. 

Htékribbs G259. 

schoo(3)r F207; schooa F161; schooà L30; çjchoora 
F164; 

schòòr L32. 

krìiujjhòlt L28; krùushòwt L28. 

Geen benaming bekend: FÍ62, 163, 181, 182, 183, 0205, 205b, G246, 247*, 248, 
249, 252, 253, L27, 033, 83, 85, M40, 42a, 48. 

Zie ook WbRijssen 72 stekbaand. 

1.1.1.7. STIJLPOR 

De steen, waarop de gebintstijl staat 

POER 

POEREM 

POR 

pöêr F180, 181, 182, 183, 206, 209, G222a, 253, 280a, 
L27, 29, 30, 033, 34, 36, 82, 85, M3, 41, 42a, 44; pöêar 
F205b, G255, 259, 278, L037a, M9; рбёэ F163, 164, 
204c, G221, 227, 247*, 248, 249, 251, 251a, L28, Ml, 4, 
7,10,11, 40, 46, 49; pöêr F207; роёэ G279a, 285, L38b; 
pöë L82. 

pöêrem G281, M6; pöërram G279, M7*; pöèrm M14*. 

por L32, 77, 78, 80a. 
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KUSSEN kuss'n F0205. 

VOET vöët L83, M42a (thans). 

VOETSTEEN föëtsjteen M49. 

Zie ook TwAchtWb 163 poer; WbWwijk 178 poe.r. 

WNT XII, 2, 2980 bet. 1 localiseert poer "slechts in Gelderland en Overijssel". 

1.1.1.8. BALKENSLIET 

De in de lengterichting van het boerenhuis liggende losse boomstammetjes, die 
naast elkaar op de ankerbalken rusten en die de boven de deel gelegen zolder-
vloer vormen. 

SLIET sliët F163, 209, L38b; $jlïët F205b, L27, 82, M49; sjjïëst 
L29; slïët F204a, 0205, 209, G278, Ml, 3, 42a; slïêjat 
L033; slïêjt L32; ?jjïêt L28, 30, 38, 77, 83; ?j|!et L34, 
80a, 85, M4, 44; jjlïëta F184; 

sleet F162, 163, 181, G221, 227, 280a; çjleet F180, 
G247*, 252, 255, 279, M7*, 15, 46; jjleeet L85, M44; 
sleeta F161, M9; $j|eeta F164. 

BALKENSLIET bàlbkanslîët F207, 209; bàlbkanjjlïët G246; Ьаііэкэп-
slïët F209, M40; bàlbkslïët L78; ЬаЦэкэвПёІ М48; bàl-
kanjjlïët F183, 206; bàllak'nçjlïêt G279a; bàllakgnslïët 
M41; bàlbkansjlïët L36, M6; bàllaklnçjjîëta F182; 

bàlkansleet G285, M7, 11, 14*; bàlbklnsleet G222a, 
249; bàlbkasleet G248; bàlbk3nçj]eet G281, MIO; bàl-
bklnçjjeet G251, 253; bàlbkaçjleet M8; bálbkanjjleet 
G279, L037a; báábklncjleet G251a; bàlbkanjjleejt 
G259. 

Zie ook DHs 6 stieten, 28 sleten (mv.); TwAchtWb 180 slêet; WbWwijk 212 
sleet; WbWwijk 14 balkensleet. 

Te M6, 11, 40 en 49 worden als vloer voor de stalzolder wel schalen (enkv. 
schaal) gebruikt: losliggende, halfronde planken, uit ruw hout gezaagd. 

SCHAAL school M40; 

schòòb Мб; schòòja МП; cjchòòb М49. 

1.1.1.9. ZOLDERVLOER 

Alle in de lengterichting van het boerenhuis liggende losse boomstammetjes die 
naast elkaar op de ankerbalken rusten en die de boven de deel gelegen zolder-
vloer vormen, te zamen. 

SPREIDSEL spreesal G280a. 

BALKENSPREIDSEL bàlkanspreesal G285, M7; ЬаЦэкэпвргеевэІ G280a; bàl-
kanspreesa) МП, 14*; bàlbkansjpreesal G281; bàlb-
kançjpreesjgl MIO; baUakgnçjpreesjal G279; ЬаЦэк'п-
jjpreesjal G253; bàlkançjpreeçjal M7*; bàlbk^njjpree-
jjal MIS; bàllakansjpreetsjal G259; bàlbkançjpreeja 
G255; bàlb^nçjpree G251. 
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In de overige plaatsen is geen verschil tussen de benaming van de zoldervloer 
en die van de deelzolder (zie 1.1.З.2.). 

Zie ook Miwivet 199 spreesel; WbWwijk 14 balkenspreesel. 

Te F163 en M6 wordt met balkenspreidsel bedoeld het laagje stro of hooi, dat 
ter isolatie op de slieten wordt gelegd. 

BALKENSPREIDSEL bàl^nspreesal F163; Ьаііэкэпсіргееиэі Мб. 

GRAANLUm 

De opening in de boven de deel gelegen zoldervloer, waardoor de oogst naar 
boven wordt gebracht. 

SLOP 

BALKENSLOP 

SLOPGAT 

HAAKGAT 

BALKENGAT 

LIJKSPIER 

slop F161, 163, 164, 181, G221, 222a, 227, 247*, 248, 
249, 252, 279, 280a, M6; jjlòp F180, 184, G246, 251, 
251a, 253, 255, M7*; «lóp G259, 281. 

bàlkanslòp M7. 

slòpchaf F162; sjjòpchat F180, G279a, M7*. 

háákchát F204b·, háácháf F183, 0205, 205b, 206, 207, 
209, G278, L27, 28, 29, 037a, MI; háágát F182; 
hòòkchat F204a, L30, 32, 36, 38b, 85; hookscháf M42a; 
hòòkjjchat L38; hòòchat L30, 32, 34, 80a, 83; 

hòòkchat L77; hòòchàt L033; 

höökchat L36, 82; 
höökchat L033; höökgat L78. 

bàlkanchat G285, M9,14*; bàlUkgnchaf MIO; bàlbkln-
chát M15; balkanscháf Ml, 11, 42a; bàllakanschat 
G278, M3, 40, 41; balfókschát L82a; bálk'nschát M48; 
balkanjjchát M4, 46, 49; Ьа1кэ»сЬа( M44. 

lïëkspîëjg G285 (vroeger). 

Zie ook Miwivet 199 slop; OudAchtBl 510 slop; TwAchtWb 182 slop; Wb
Wwijk 215 slop; Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 137 slop; WbWwijk 14 
balkengat. 

Slopgat, tautologie. 

WNT V, 1340 geeft als verspreiding van haakgat op Zuid-Holland. Behalve in 
Oost-Gelderland komt het woord echter ook nog voor in Brabant (WBD I, 
123/124). 

Voor balkengat vergelijk WbWestFM 18 balkenhol, balkenluke. 

Lijkspier zie 1.1.3.4. 



1.1.2. STALLEN 

1.1.2.1. KOESTAL 

De ruimte waarin de koeien staan. 

KOESTAL koestal F161, 162, 181,182, 204a, 0205, 207, 209, G221, 
222a (thans), 248, 278, L27, 32, 033, 38b, 78, 83, 85, 
Ml, 40, 41, 42a; kôëjjtàl F164, 183, 184, 205b, G246, 
L29, 30, 34, 38, 77, 82, M44, 46; koestal M3; kôëjjtàl 
F206, M4; köëjjtal MIO; 

koostàl F163, 180, G222a, 227, 247*, 249, 259, 280a, 
285, M6, 7, 9, 11,14*; koojjial G251,252,255,279a, 
281, M8,15, 49; 

koestal M48; köëcjtaj L28, 36, 037a, 80a; 

koojjtál G253, 279, M7*; 

kooçjjaal G251a. 

STAL stài F162. 

1.1.2.2. KOEBAKKEN 

Bakken die soms bij het voeren van kalveren en koeien worden gebruikt. 

1.1.2.2.1. VOEDERBAK 

De verplaatsbare, langwerpige, houten bak. 

BAK 

VOERBAK 

KOEBAK 

KIP 

ZOMP 

VOERZOMP 

BEESTENZOMP 

KUVEN 

bak F182, 207, G251, M7*. 

vWrbáfc L82; vöéabafc F209, G252, L32, 34, 037a; 

ооэЬак G227, 259, 279a; 

vöëabak F183, 184, L28, 29; vöëabak F206. 

kttEbák L38b, 80a; 

koébááfc L78; 

köëbak L83. 

kip L30, 77. 

?jómp MIO; zóipp G285. 

vooazómp G279a; vooazòmp G280a. 

beestszóipp M48. 

кйй эп M14*. 

Zie ook WbWwijk 287 zomp "houten voederbak, trog". 

Voor kuven vergelijk ook WbWestFM 151 kuwen "kübel, zuber (fr. cuve)"; 
RheinWb IV, 1627 küben. 
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VOEDERKUIP 

De verplaatsbare ronde houten bak. 

KUIP 

KUVEN 

VOERKUIP 

VOERKUVEN 

VOORKUVEN 

KOEKUVEN 

WETERKUVEN 

VOERTON 

BAK 

VLOOT 

küup G278, Ml; кййвіт F180, G246. 

кйй эп G255, 280a, 285, Мб, 7, 8, 9, 14*. 41, 48, 49; 
küüm G227, 251, 253, M7*. 

оёэкииЕш F184. 

ооэкйи эп MIO, 11; vooakuuv'm G279a, MIS. 

fëuakuüm G251a. 

коокйй эп Mil . 

wéttsrkuüv'm G281; wéttarküüm G249, 252, 259. 

vöëatónna F184. 

bá^ F209. 

flëüta M49. 

Zie ook DialZelh 150 kuupm; Miwivet 196 kuven; TwAchtWb 133 kuven; 
WbWwijk 126 kuuven; Miwivet 200 wetterkuven; TwAchtWb 212 wetterkuven 
bet. 1; WbWwijk 276 wetterkuu.ven. Verg. ook OudAchtBl 10 wetterton; Wb-
Dev 62 wèteren "vloeibaar voedsel geven, vooral aan kalvers". 
Voor een afbeelding van een kuven zie G. J. Meinen, Knelis en Willem 24. 

Te F209, G252, 259, 278, 281, 285, M6, 15, 49 werden doorgezaagde petroleum-
vaten wel gebruikt als kuven; te F180 en M49 deden wel doorgezaagde wijn
vaten als voederkuip dienst. Te G252 ook doorgezaagde biervaten. Als ergens 
veel rumoer ontstaat, omdat iemand hevig opspeelt, dan zegt men te M48 wel: 
tcheetarfantónnénkuüvans "het gaat er van tonnen en kuvens", omdat ook het 
verplaatsen van deze ronde bakken veel lawaai met zich meebrengt. 

VOEDERGOOT 

De goot vòòr de koeien. 

BAK 

VOERBAK 

KOEBAK 

báfc L30, M3. 

оёэЬак F161; vöëabafc F162, L037a, M40, 41; 

voogbáfc G285, M7; 

vóegbááfc G251a; 

vöëabak M4; 

ооэЬак МП. 

köëbak L38, L38b (vroeger), L80a, L85, M42a, 44; 

köëbak L83, kôëbàk M46. 



BEESTENBAK beestabáfc G248; 
beeçjfgbàk M4. 

GOOT chòtta G259, 279, M15; gótta G281; chòUa G279a; 
chötta F205b, 209, G222a, 227, 247*, M9, 10; gotta 
F183, G253; gotta F180. 

VOERGOOT vooachòtta G255, 280a, M6; 
vöêachötta G249, 278 (thans), Ml, 48, 49; vöëachötta 
F0205; föëachötta F206; vöëagötta F184; 

vooachötta G221, 227, 252; 
vöêagoot G251a·, 
vöêgööt F204a. 

KIP kip F207, G278, L27, 28, 29, 32, 34, 77, 78, 82. 

VOERKIP vöêakip L34. 

KOEKIP köekip L033, 36, 38b (thans). 

ZOMP zomp G281, M3 (vroeger). 

VOERZOMP vooaïjómp G251; vooazórpp M14*. 

KOEZOMP kooijóipp M7*. 

GRUP chruppa G246; çhnippa F163, 182; grappa L037a. 

VOERGRUP vöêachruppa F164, 181. 

Te G281 is in plaats van goot de benaming zomp in de betekenis "goot vòòr 
de koeien" pas in zwang gekomen, toen er een goot achter de koeien kwam, 
die eveneens goot werd genoemd. Te M4 is een voerbak van cement, steen of 
tegels gemaakt; een beestenbak was een in het leem van de deelvloer aan
gebrachte holte, waarin het veevoer werd gedeponeerd. 
Zie ook WbGeOv 54 zompe. 

Voor kip vergelijk WNT VII, 3113 bet. III. Wellicht heeft zich uit betekenis 2 
"greppel, groeve" de betekenis "goot vòòr de koeien" ontwikkeld. In deze be
tekenis ook in de Kempen (TaalKempen 375 kip bet. III). 
Voor zomp vergelijk J. Broekhuysen, De "voerbak voor het varken" en het 
"moedervarken" in de Graafschap. 

Grup - in deze betekenis niet in WNT en Van Dale • 
deze betekenis voor (WBD I, 84). 

komt ook in Brabant in 

MESTGOOT 

De goot achter de koeien, 

GOOT chòtta G279, 285, Мб, 15; gótta G281; 
chötta G222a, 246, 249, M3, 7*, 9, 46, 48; gotta G221, 
M4 (vroeger), M41; 
gööt L033, 83, 85. 
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Gebinte-constructie met van onder naar boven gebintstijl (1.1.1.З.), karbeel tussen 
gebintstijl en ankerbalk (1.1.1.6.1.), karbeel tussen gebintstijl en gording (1.1.1.6.2.), 
ankerbalk (1.1.1.4.) en gording (1.1.1.5.). 



MESTGOOT 

STRONTGOOT 

STALGOOT 

GROEP 

GRUP 

GRIP 

MESTGROEP 

MESTGRUP 

BEESTENGRUP 

méstchòtta Mil ; 

méstchötta G278; mejjtchötta F184, M49; méschötta 
M7; méjjchötta M7*; 

mécjchööt M44. 

stróqtchòtta M14*. 

çjtàlchotta MIO, 49. 

chröëp L27, 38b, 78; gröëp L32, 77 (thans), 80a, M40. 

chrup F204a, G279a, L34; çhrup L30; gnip M42a; 
chrupps F161, 162, 164, 181, 0205, 205b, 206, 207, 
209, G227, 247·, 248, 251, 252, 253, 255, 259, 279 
(soms), 280a, M6 (thans); grappa F180, 183, L037a, 
M4 (thans). 

chrip L27; grip L38, 77 (vroeger), 82. 

mé$jchröëp L36. 

méschrup Ml, mé?jchrup L28; mijjchrup L29; 

méschruppa F182; mésçhruppa F163. 

beestachruppa G248. 

Zie ook TwAchtWb 105 gruppe bet. 1. 

1.1.2.5. STALPAAL 

Elk der houten palen waaraan de koeien worden vastgebonden. 

REPPEL 

STALREPPEL 

VASSEL 

STALVASSEL 

геррэі F161, 162, 163, 164, 181, 182, 183, 204a, 0205, 
206, 207, 209, G221, 222a, 227, 246, 247*, 249, 251, 
278, L30, 037a, 38, Ml, 3; іеррэі F184; répl F205b; 
геррэі F180, G248, 252, 255, L29, 36; 

réépal G251a; 

röppal L32, 34, 38b, 80a, 82, 83, 85, M40, 42a, 44; 
röppa] L27, 28, 033; 

reepal L77, 78. 

stàlréppal G259; jjfalréppal G279a (thans); 

5Jtá|réppal G253 (vroeger), 255. 

vaccai M3, 7, 41; fásjal G280a, Ml, 9, 40; fácjal M7*·, 
fa??aj L037a (vroeger), M48; 

váíkal G285, Mil , 15; facial M14*; 

vàçjal M4; fà$ja| MIO, 46. 

stàlfaîjal G280a; ?jtàlva?jal G281, M6, 49; 

Wtájvásjal G279; 

çjtàlvàssal G279a. 

STALBOSSEL íjtá|bojjal G253 (thans). 
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Zie ook DialEltenB 110 горэі; DialZelh 156 rép¡; TwAchtWb 168 reppel; 
WbDev 43 reppel; WbGeOv 36 reppel; WbWwijk 254 varskei. 

WNT XV, 530 geeft wel stalvastel "in Twente hetzelfde als stalrepel"; (stal)-
vassel komt echter niet in WNT voor. Als vassel/vaskel afgeleid is van mlat. 
fascellus (zie DialZelh 117) dan is de t in WNT vastel niet klankwettig. 

Er bestaat reeds een uitvoerige literatuur over de benamingen van deze paal in 
Oost-Gelderland en Twente: 
DialZelh 116/117, kaart 32; TaVoTw 47, 206/207; B. van den Berg, De Stalpaal, 
in Driemaandelijkse Bladen VII, 70w; K. Heeroma, Stalwoorden, in Drie
maandelijkse Bladen XI, 109vv. Het voorkomen van hossel - Broekhuysen 
heeft het behalve te G253 nog in een drietal andere plaatsen aangetroffen 
(G252, 255, 259) - op de grens van het reppel-vassel gebied maakt een dialect-
geografische verklaring aannemelijk, temeer daar hossel in een verwante be
tekenis in Westfalen bekend is (zie WbWestFM 38 hossel "hölzerner Fassreif'). 
Gezien het feit, dat het woord thans nog slechts in één dorp bekend is en daar 
niet als het meest autochtone woord wordt beschouwd, is het duidelijk, dat het 
om een jonge vernieuwing op bescheiden schaal en van beperkte duur gaat. 

BOVENZUL 

De houten balk waarin de stalpalen aan de bovenkant zijn bevestigd. 

STEKRII stékri-j F204c, 207, 209, G248, L32, 033, 38b, 82, N140; 
SJtékri-j G281, L27, 28, 36, 38, 77; stékri-jcfi L78; 

stékri-J9 F205b, G259, 278, Ml, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 41; 
5jtékri-j3 G253, 255, 279, L037a, M7*; sj{ékkari-j3 
G279a; 

stéknëj F162, 181, 182; çjtékriëj G246, L30; stékkgrië 
F161; stékkariëf F163; 

stékriëja G221, 222a, 227,247*, 249; sjtékriëja F164, 
180,184, G251; stékkariêja F163; 

stékreej9 G280a; 

stéékri-j M42a; 

stéékri-ja G285, M14*, 48; sjtéékri-ja MIO, 46, 49; 

jjtéékriëjg G251a. 

STEKRIEGE 

RU 

BALK 

HILDEBALK 

REPPELBALK 

stékriêga F204a, 0205; çjté 

ri-ja G279, МП, 15; 

riëjg G252; 

reeja G280a. 

bàlbk L85, M44; ЬаЦэк L80a, 

ЫЮэЬаПэк M9. 

réppalbàlbk L29. 

Zie ook WbWwijk 227 stekrie.ge. 



T.a.v. stekrij merkt Heeroma, Stalwoorden biz. 78/79 op, dat de ABN-vorm 
niet steekrij - zoals het WNT opgeeft - moet luiden, maar dat de klankwettige 
vorm stekrij is. Steekrij niet in WNT als lemma; zie echter lemma reppel. 

1.1.2.7. KOEDREMPEL 

De verhoging waarin de stalpalen aan de onderkant zijn bevestigd. 

GRONDHOUT chrónthólt F162, 180, 181, 184, 204c, 205b, G227, 279, 
M7; chrónthólt F161, 163, L30; chrócfhólt F183; 
chrónthólt G259; chrónthólt G248, 251, 279a, L037a; 
chrónthólt F207, 209, G246, 247*. 280a, L28, M6; 
chrónthólt F206, G222a, Ml; chrónthólt G249, 253, 
255; 

Chrónthólt F182; chròijthòlt F164, G252; chròijthòlt 
G221, 278; 

chroonthòòlt G251a (vroeger). 

ZOOL zólla G280a; го|]э G281, 285, M9, 11, 14*, 49; ïjojja 
MIO; cjòlla M8; 

zòòja M48, zòòl M40. 

ZOOLHOUT zòòlhòlt L32; sòòlhòlt L033, 34, 38b, 78, 80a; cjòòlhòlt 
L36; jjòòlhólt L77; 

fjòòlhòwt L29; sjòòjhòwt L27. 

VOETZOOL vóetjjòòl L82. 

KIP kip Ml, 3, 4, 41, 42a, 46. 

KIPBALK кіЬаІІэк L83. 

ROLLAAG rólòògg Мб, 7; rò|òòga G278, M15. 

GRONDLAAG chróntlòòga M7. 

DORPEL dörpal M44; döörpgl G251a. 

KNIEBOOM kneeboom M7*. 

Zie ook TaVoTw 182 groondhaolt; TwAchtWb 105 grôondholt; WbGeOv 57 
grondhdlt; WbWwijk 81 grondholt; DialZelh 166 zòòle bet. 2. 

Voor zool vergelijk DialZelh 116/117, kaart 31; eveneens pag. 32, par. 86. Zie 
ook H. L. Bezoen, Varia Tubantica 31. 

Voor kip zie 1.1.2.3. 

Grondlaag, contaminatie van ^голЛіоиі en rollaag. 

Te F164, 180, 182, 183, 184, 206, G221, 222a, 227, 247*, 251, 253, 255, 259, 278, 
281 en Ml is het gezegde voor het grondhout liggen of voor het grondhout 
zitten bekend in de betekenis "er lichamelijk of financieel slecht aan toe zijn". 
Te G281, 285, MIO en 48 luidt het gezegde: voor de zool liggen c.q. zitten. 

43 



Zie ook DialZelh 117 еит de zoale ('t grondholt) liggen; TaVoTw 182 Лее 
koomp ter met vuur 't groondhaolt "hij komt financieel aan de grond te 
zitten"; WbGeOv 57 vör 't grondholt liggen; WbRijssen 30 vuur t groondhòòlt 
zitn; H. Krosenbrink, Hosse Bosse Teune 141 zit i-j veur't grondholt; WbWwijk 
287 vöör de zólle liggen "te bed liggen, temeer liggen (wegens ziekte of on
geluk)"; an de zólle zitten "aan de grond zitten, financieel in moeilijke om
standigheden verkeren". 

1.1.2.8. KOETOUW 

Het touw waaraan de koeien vaststaan. 

KOETOUW köëtow F161, 162, 164, 180, 181, 182, 204a, 209, G221, 
278, L29, 32, 033, 34, 36, 037a, 38, 38b, 77, 78, 85, M40, 
41, 42a, 44; köêtow F206, 207, M3, 4; 

kootòw G227, 247*. 251, 252, 255, Mi l ; 

köétów F183, 184, 205b, L27, 30, 80a, 82, 83; köëtóf 
L28. 

KOPTOUW kòptòw F163, 0205, G222a, 227, 246, 251a, Ml, 40. 

HALSTERSTRANG hàltarstraijg Мб, 11; hàltastraijg G280a; hàltgrstrapgfc 
G285, M7, 14·, 15; hàltgrçjtraçgfc М7; hàltgstraijgfc 
G259, 281. 

HALSTER háltar M8; 

héltar М41; ЬеЦэг М46, 48, 49. 

Zie ook WbWwijk 84 halterstrank. 

Te MIO wordt voor het leiden van een koe wel een hàltafjfràngk gebruikt. 

Wanneer een koe aan twee touwen vaststaat, zegt men te G252, dat ze g3twee
zeelt vaststaat; te M14* wordt het touw, waarmee een koe aan twee stalpalen 
staat vastgebonden, een strop genoemd. 

1.1.2.9. KOEKETTING 

De ketting waaraan de koeien vaststaan. 

KETTING kéting F163, 181, 183, 204a, 205b, 206, 207, G246, 252, 
259, L27, 28, 30, 033, 36, 037a, 38, 38b, 78, 83, M40; 
kéding F180; kétingk L34, MIO, 46. 

KETEN кеГп G221, 222a, 247*, 248, 251, 253, 279a, 280a, M7, 
14*, 49; kéétln G251a; кіГп M48; 

kétloa G255, 285, 281; кіЦпэ M15. 

KOEKETTING köëkéting F184, 0205, 209, G249, L80a, 85, Ml, 42a; 
köëkéting M4; köëkétingk M3, 44. 

KOEKETEN kookétloa M6, 11. 

44 



HALSKETTING hàlskéting F182, L29, 82, M41; hàlsjkétingk L77; hàls-

kètingk G278. 

HALSKETEN halskéÜQ G227. 

HANGKETTING hángkéting F162; haçgkéding L32; há^gkéüngk F161. 

BEESTENKETTING bee?jt3kéting M7*. 

Zie ook WbWwijk 108 ketlen(e). 

1.1.2.10. KOEBEUGEL 

De houten beugel, waaraan de koeien vroeger vaststonden. 

KLAVEN кіаа эп G252, 279, 281, 285, M7; klááva G280a; kláám 
G222a, 227, 249. 

Zie ook Miwivet 196 kloven; TwAchtWb 122 kloven; WbWwijk 111 klaave, 
klaaven; J. M. G. van der Poel, Een onbekende verhandeling van Jan Kops blz. 
42: "De houten halskneep waaraan de halstouwen of ringen verbonden zijn, 
waarmede het rundvee op de stal wordt gezet, heeft den eigen naam van 
klaaf of klave." 

Voor etymologie zie J. de Vries, EtymWb 323 kloven. 

Te G222a werden alleen kalveren aan een kloven vastgezet; ook te G253 was 
het met een houten beugel vastzetten van kalveren bekend. De benaming ervan 
was: ka/varbëugaf. 

Te G227, 252 en M7 werd een kloven slechts gebruikt bij het іййгэп op de 
spurrie; te G251a werd bij het tuieren eveneens een houten beugel gebruikt, 
maar de benaming ervan is niet meer bekend. 

Te M49 was кіаа эп de benaming voor een in de koestal verankerde beugel, 
waaraan de koeien, speciaal in de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw, 
werden vastgezet. 

Te M9 is bekend het gezegde een eend op de graven ( = gracht Sch), heeft daar 
net zoveel recht als een kalf aan een kloven. 

Te M6 en Mil is het gezegde zo krom als een kloven bekend. 
Zie daarvoor eveneens WbWwijk 111. 

1.1.2.11. PAARDESTAL 

De ruimte waarin de paarden staan. 

PAARDESTAL peeadastàl F161, 162, 163, 181, 182, 204a, 0205, 207, 
209, G221, 222a, 227, 247*, 248, 249, 280a, 285, L30, 
83, Ml, 3, 6, 7, 40, 41, 42a; peeadoçjtàl F164, 180, 184, 
205b, 206, G246, 251, 252, 255, 279a, 281, L28, 29, 38, 
82, M7*, 10, 44 (soms), 46, 49; peerdastàl G259; peerda-
SJtàl F183, L80a; peeàdsstàl MU; peeàdgçjîàl M4; 

peeadastáj G278, 279; L037a, M48; peeadajjtal L36; 
peeádgjjtál G253; 

peeadajjtáá] G251a, L78. 
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PAARDENSTAL 

PAARDSTAL 

PAARDEBOKS 

peeainstàl M9; peead^njjtàl M8; peeàdlnstàl M14*; 
peead^nstàj M15. 

peeatstàl L27, 32, 38b, 85; peegtçjtàl L82, M44; рееэ-
SJtàl L34; pééatstàl L033; 

рееэ{$і(а1 L36. 

peerdabókjj L77; peeádabókjj G253. 

Te L36 wordt de ruimte peeatfjtál genoemd als zij één paard kan herbergen; 
kunnen er meerdere paarden in staan, dan spreekt men van peeadasj(a¡. 

PAARDEBAK 

De bak waaruit de paarden eten. 

PAARDEBAK 

PAARDENBAK 

PAARDSBAK 

VOERBAK 

ZOMP 

peeadabálf F161, 162, 164, 180, 182, 0205b, 206, 207, 
209, L037, M3, 7*. 40, 41; 

peeadgbàk F183, L28, M46; peeàdgbàk M4. 

peeadanbát L30, 033; peea^nbák L34. 

peeatsbá^ L38b, 83, 85, M42a; peeatjjbá^ L82, M44; 

peeatsbáálf L78. 

voeabák F163, 181, 204a, 0205, G278, L36, 38, 80a; 

ооэЬак G285; 

voerbak L77; voëabàk F184. 

zomp G252, M7, 15; ?j6mp M7; sómp Ml; jjómp 
G255, M4; ?jòmp G259. 

PAARDEZOMP peeadazómp G221, 222a, 227, 247*, 249, 279, 280a, 
281, M6, 48; peeadaïjómp F184, G251, M7* (soms), 
10; peeadasómp G248; peeàdazómp МП; peeáda^jómp 
G253. 

PAARDENZOMP 

VOERZOMP 

KRIBBE 

PAAIUDEKRIBBE 

TROG 

peeà^nzómp M14*. 

vöéazómp M49; 

vooazómp G279a. 

kribba G255, M46; krip G248, L29, 32, 82 (vroeger); 

krëüba G251a. 

peeadakrubba G227. 

tròch L27, 037a. 

Zie ook Miwivet 197 peerdezomp; TwAchtWb 132 krubbe. 



Te G255 en L29 wordt onder een kribbenbijter verstaan een paard, dat veel op 
de spijlen van de ruif bijt. 

KRIBBENBIJTER kribbanbïëtar G255; кгіЬЬэЫёіэг L29. 

Zie ook Taal Kempen 420 kribbebijter. 

1.1.2.13. PAARDERUIF 

Het houten traliewerk boven de paardebak, waarin hooi wordt gedaan. 

ROPE гёирэ F180, 182, 206, G221, 222a, 227, 248, 249, 251, 
252, 259, 278, 281, 285, M7, 10, 11, 14*, 15, 41, 46; 
гёоэрэ G251a, 255. 

RUIF röjf Fl 81, 183, 207, 209, L27, 28, 29, 30, 32, 34, 037a, 
38, 38b, 77, 78, 80a, 82, 83, 85, M44; röjgf L36; 

RUVE гйй э F163, G279a, Ml, 6, 7*. 9. 

PAARDERUVE peeadarüüva F164. 

Zie ook DialZelh 157 reupe; DHs 18, 31 reupe, reepe; WbDev 44 reupe; Wb-
GeOv 37 reupe; TwAchtWb 168 reupe; Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 
119 rööpe; DialZelh 157 roef, ruuf. 

Te F206 wordt het eten van de paarden uit de paarderuif гёйрэп genoemd. 

1.1.2.14. HALSTERSTRENG 

Het touw waaraan de paarden vaststaan. 

HALSTERSTRANG hàltarstraijg F182,209, G278, Ml, 11; hàltastraçg F207, 
G280a; hàltstrang F163; hàltaretraçiglf G227, 247*, 259, 
285, M7, 14*, 15; hàltgrçjtraijgfc G255, M7*; hàlta-
jjtráijgk G281; 

háUarstráijgk G279; 

hááltssjtráánglí G251a; 

héltarstráijg L27, 36, 38b, 85, M40, 42a; héJtastráng 
L033; héltarjjtráng L34, 38, M44; 

hé¡tar?j(rááng L77; 

heltarstráng L32, 80a. 

HALSTERSTRENG hàltarstréng F180, 204a; hàltastréng F206; haltarjjtreng 
F183, 184, 205b, L28, 29, 30; 

héllarstréng L83; héjdarstréng L78. 

HALSTERTOUW hàltartòw F181, 184, G246, 248, 249, 252; hàlstartòw 
L037a; hàlstatòw F161; 

háltartow G222a, 253; 

héltartòw L38, M3, 42a. 
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HALSTER hàltar G279a, M8, 46; hàl«tar MIO; 

héltar M41; ЬеЦэт M4, 48. 

PAARDEtlALSTER рееэаэЬеНэг М49. 

PAARDESTRANG peeadastráijg G251. 

PAARDESTRENG peeadostréng G249. 

TOUW tòw F162. 

Zie ook TwAchtWb 107 haUerstraank. 

Vergelijk ook WbWwijk 232 strank "dik touw"; WbWwijk 84 haherstrank 
"koetouw"; WbRijssen 41 kneehalster "touw om hoorn en poot van de koe". 

1.1.3. SCHUREN EN BERGRUIMTEN 

1.1.3.1. DEEL 

Het gedeelte van het boerenhuis, waar vroeger gedorst werd. 

DEEL déél F163, 204a, L27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38b, 77, 78, 
80a, 82, 83, 85, M40, 42a, 44; dééj L29, 033; 

dééla F161, 162, 163, 180, 181, 182, 183, 184, 0205, 
205b, 207, 209, G246, 248, 251a, 278, 279, 279a, 
280a, 281, 285, L037a, Ml, 3, 4, 6, 7, 7*. 9, 10, 41, 
46, 48, 49; déé|a Mil, 14*; déééU F206; 

délia G221, 227, 252; déJla F164, G222a, 247*, 249, 
251, 253, 255, 259; 

deela M15. 

(De éé te G279, 279a, 280a, 281, 285 neigt naar de ее). 

Zie ook DHs 6, 28 dele; DialEltenB 96 déél; DialZelh 141 dééle; TwAchtWb 
85 delle; WbDev 10 dééle; WbGeOv 8 dele, delle; WbWwijk 40 dééle. 

Te L32, 77 en 83 wordt de vloer van de deel dorsvloer genoemd. 

DORSVLOER do$jvlöër L77; dösvlöër L32; dö$jvloêr L83. 

Te L34 wordt ook in de dösjchuür "dorsschuur" gedorst. 

1.1.3.2. DEELZOLDER 

De zolder boven de deel. 

BALKEN bàlbfcm F162, 180, 181, 184, 0205, 206, G227, 278, 
281, L28, 30, 36, 037a, Ml, 3, 6, 7, 7*, 9, 10, 15, 40, 
41, 42a, 46, 49; balkan F204a, 205b, G285, M14*; 

bàlla^n F161, 163, 164, 182, G221, 222a, 246, 249, 
251, 251a, 252, 259, 279a; bàlfcn G247*, 248, M4, 
11; 
bàllaka L34, 80a, 82, 85, M44; 



ЬаЦэкэп G255, 279, 280а, М48; 

bá|ldk:n G253. 

BALKEM Ьаііэкэт F183, 207, 209, L27, 29, 32, 38, 83; Ьаікэт 
F204C, L38b. 

BALKER Ьаііэкэг L033, 77, 78. 

Zie ook DialZelh 138 balkn; DialEltenB 93 balken; TwAchtWb 70 balken bet. 
2; WbGeOv 3 balken; WbWwijk 14 balken. 

Voor M15 zie eveneens 1.1.1.4. 

1.1.3.3. GEBINT 

De ruimte tussen twee gebinten, speciaal op de deelzolder. - N.B. Onder 
gebinte wordt hier verstaan het balkenstel bestaande uit twee rechtopstaande 
stijlen en een horizontale dwarsbalk (verg. 1.1.1.1.). 

GEBINT chabint F163, 205b, L34, 80a, 85; gabint L83; chabigt 
F206, G221, 278; gabigf G249. 

GEBONT chabónt F209, L27, 28, 30, 32, 033, 36, 38, 77, 82, M41, 
42a, 44; cbabónt L78; gabónt F204c, 207, L29; chabónf 
G222a, 227, 251, 255, 279a, 281, 285 (misschien), M6, 
7*, 10, 11, 14*, 15, 48, 49. 

GEVAK káfáV G280a. 

Geen benaming bekend: F161, 162, 164, 180, 181, 182, 183, 184, 0205, G246, 
247*, 248, 251a, 252, 253, 259, 279, L037a, 38b, Ml, 3, 
4, 7, 9, 40, 46. 

WNT IV, 421 geeft voor gebint als betekenis 2, b: "de ruimte tusschen de ver-
bindingsbalken eener tabaksschuur". 

Kafak is een niet klankwettige vorm van gevak; vergelijk ook WbWwijk 108 
kefak "schap, vak in een kast". Te G248 noemt men de ruimte tussen twee 
gebinten in een loods kafak. Zie eveneens 1.1.3.4. 

1.1.3.4. VLEUGEL 

Elk der twee zijvakken op de deelzolder, aan weerszijden van het graanluik 
gelegen. 

LIJKSPIER nëkspïë(j)3 F163, 181, G227, 248, 249, 279a, 280a, M6, 
7; lïëk5jpïë(j)3 F164, 180, 182, 184, G222a, 251, 253, 
255, 259, 281, M8 (vroeger); lïëkspïêr F0205 (vroeger); 
lïëk$jpïër G246, 252, M7*; lïëksjpee(j)a G251a; 

lïëspar G221; lïëspa F161. 

VLEUGEL vlëügal F204a, 205b, 206, 207, 209, L28, 29, 32, 033, 34, 
36, 38b, 82, Ml, 3, 4, 49; flëugal F205 (thans), L037a, 
78, M40, 41, 42a; vlëügal F183, L77, 80a; vlëüagal M48; 
flëügal L27; vlëüga L38; 
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vlöögal G278; 

vlöggal L83, 85; flöggaj M8. 

GEVAK koofàk F206. 

Omschrijving: nòòjjtat jjlòp G253 (thans); 
lángsat hòòkchat L30; 
nòòstat bàlkgnchat M14*; nòòcjjat bàllgkgnchaf MIO; 
nòòcjtat bàlbkançjchaî MIO; bi-j bàlkaçjchat M44; 
bïëjt bàlt'nchat G285; 
bïëjt lïëkspîër G285 (vroeger). 

Geen benaming bekend:F162, G247*, 279, M9, 11, 15, 46. 

Zie ook OudAchtBl 507 ¡iekspier, liesper; TaVoAcht 215, 297 liekspier, liesper; 
TwAchtWb 137 liesper; TaVoTw 40 liesper; WbRijssen 47 Hespís. 

Zie voor etymologie van lijkspier TaVoTw 40: spier is een lange balk of paal. 
Een lijkspier is oorspronkelijk de ankerbalk naast het graanluik, waaronder de 
lijkkist zó werd gezet, dat het hoofd van de overledene juist onder deze balk 
rustte. Het plaatsen van de lijkkist op deze plek komt voor in OudAchtBl 131; 
ook in Westfalen (WbWestFM 18) was deze traditie in zwang, evenals in de 
streek rond Winterswijk ((WbWwijk 134; G. J. H. Krosenbrink, De Achterhoek 
in Grootvaders tijd 150). 

Te Mil wordt de balk zélf nog met de benaming ¡ijkspier aangeduid. 

Voor de betekenis van lijkspier in het eveneens onder Winterswijk gelegen 
G285 zie 1.1.1.10. 

Gevak zie 1.1.3.3.; evenals káfák en кэ/ак is koofàk een niet klankwettige vorm. 

Voor de bij de omschrijving gebruikte substantiva zie 1.1.1.10. 

STALZOLDER 

De zolder boven de koestal 

HILDE 

ZOLDER 

HOOIZOLDER 

LAGE ZOLDER 

STAL 

hildg Fl 61, 162, 163, 164, 182, 204b, 206, 209, G280a, 
L30, M40; hilfc F180, 181, 183, 184, 0205, 205b, 207, 
G246, 248, 252, 278, 279a, 281, 285, L29, 037a, 38, Ml, 
3, 6, 7, 7*, 9, 10, 11, 14*. 15, 41, 46, 48, 49; hildar 
F204a, 204b; 
hïélda G247*, 255, 259, 279; hïëlda G221; hïêla G222a, 
227, 247*. 249, 251, 253, 259; hïêla G251a. 

zòldar M42a. 

hëüjzoldar M4. 

lééga zöldar L85; lééga zollar M44. 

stài L27, 32, 38b; jjtal L28, 36. 

STALZOLDER SJtàlzòldar L34. 



Omschrijving: opta stài L83; opta çjfàl L80a; óbda stài L78; òpde sta] 
L033·, Ьоо эп opta $j{àl L82; bòòva da «fai L34, 77; 
bòòva da kôësjtàl L36, 77. 

Zie ook DialZelh 146 hilde; DHs 6, 28 hilde; Miwivet 195 hilde; OudAchtBl 
505 hilde; WbDev 21 hilde; WbGeOv 17 hilde; WbWwijk 92 hilde; TwAchtWb 
110 hiele. 

KNECHTEKAMER OP DE STALZOLDER 

De in de stalzolder uitgespaarde slaapstee voor de knechten. 

CEL sèi F204a, 204b, 205b, L30, 033, 82, 83, 85, M40, 44; 

jjél L29; sé| L28, 38b, 42a; $}é\ L36; 

sel L32, 78; jjèl L77, 80a; sèj L27; 

séél F207; çjéél L34. 

SLAAPCEL 

KNECHTENKAMER 

slòòpsél G278. 

knéchtankààmar L30, M3; knéchtankààma F206, 
Mil; knéchtlnkààmar F162, 181, G259; knéchfn-
kààma G251, 253; kneçhtlnkààma F163; knéchan-
kààmar F180; 

knéchtankààmar L037a; knechtinkáámar F209; 
knécht'nkááma F161. 

KNECHTENKAMERTJE knéchtlnkéémakan F183, 184, G278, 279a, Mil. 

HILDENKAMERTIE hiMankéémakan F184; hild'nkéémakan F183, M14*, 
15. 

HILDE 

JONGENSKAMER 

BEUN 

SEMENARIE 

KIPNEMER 

ZOLDERTJE 

hil<j9 M4. 

jóngaskààmar M3; jóngaskààma Ml; 

jóngaskáámar L037a (soms), M41; jóngacjkááma 
M49. 

bön G285. 

samanááné G280a. 

kipneemar F181. 

sòldakan G281. 

De heer Weenink te G280a deelt mede dat de benaming semenarie slechts bij 
boerderij Kots te Lievelde in schertsende zin werd gebruikt. 

Zie ook WbWwijk 92 hildekéémerken. 

Te M4 is de benaming voor de stalzolder hooizolder; bij de benaming hilde 
treedt hier dus betekenisdifferentiatie op (zie 1.1.З.5.). 
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- ^ ч ^Р = Ξ ^ -Ь-У ж 
Koestal met voedergoot (1.1.23.), stalpaal (1.1.2.5.), bovenzul (1.1.2.6.), 
koedrempel (1.1.2.7.) en stalzolder (1.1.З.5.). 



Voor andere betekenissen van beun zie Miwivet 193 bönne "zolder, vloer"; 
TwAchtWb 79 bönne "zolder boven bedstee, verhoogde vloer", "grondlaag die 
geen water doorlaat in weiden en akkers", "koor in kerk"; WbGeOv 6 bönne 
"hoogte midden in een wagenspoor, galerij in een kerk, vliering", bönne, 
bönneken "grote kast in de keuken"; WbRijssen 18 hunne "zoldergedeelte 
lager liggend dan het overige"; WbWwijk 31 bön, bönne "plank, schap in een 
kast", 32 bönne "vliering, galerij in een kerk", bönneken "drijvend vlondertje 
waarop het uit te spoelen stuk wasgoed werd gelegd (het einde daarvan), böön 
"opstaande rand op een zandweg, langs wagenspoor of paardepad". 
Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 31 bönne "Boden über der Küche". "Der 
Platz, wo in der Kirche die Orgel steht. . . (heiszt) der orgelbönnen". "Es 
kommt. . . oft vor, dasz in einem Ackerboden in mehr oder weniger groszer 
Tiefe eine undurchlässige Schicht vorhanden ist. Hier sagt der Landmann: door 
sit nen bannen under". Vergelijk eveneens Α. Weijnen, Leenwoorden uit de 
Latinitas 255 en kaart 19. 

Te F164, G221, 222a, 247*, 249, 251a, 252, 255, 279, M6, 7, 7», 48 bevindt zich 
deze kamer niet op de stalzolder, maar op de deel. 

KNECHTENKAMER knéchfnkààma F164, G247*, M7*. 

KNECHTENKAMERTJE knéchtlnkéémakgn G227, 249, 252, 255, M48. 

JONGENSKAMER jóngskààma G221. 

WEEFKAMER wéévakààma G279, M7. 

KAMERTJE кеетэкэп Мб. 

BEDSTEDE bétçjtééja G251a. 

De verklaring van het feit, dat de slaapplaats voor de knechten weefkamer 
wordt genoemd, is, dat dit vertrek oorspronkelijk als weefkamer was ingericht. 
De benaming herinnert dus nog aan de huisindustrie, die destijds veel op het 
platteland werd uitgeoefend. 

De heer Schuizeman te G249 weet uit overlevering van zijn vader, dat de 
Berkelschippers vroeger wel op één der bilden overnachtten; daarom werd die 
wel de schipparshiêla "schippershilde" genoemd. De boerderij van de heer 
Schuizeman is op steenworp afstand van de Berkel gelegen. Te M6 sliepen 
landlopers wel op de hilde zonder dat daar een aparte ruimte voor hen was 
ingericht. 

Verg. eveneens WbWwijk 40 déélkaamer(e). 

Te MIO en M46 sliepen de knechten in de ópkààmar: de ruimte, die zich boven 
de kelder bevond. 

ONDERSCHOER 

De overdekte ruimte vòòr de deeldeur die ontstaat, als die deur terug
geplaatst is. 

ONDERSCHOER óndarschöêr F181, M3; óndaschöêa F161, 162, 163, 
G221, 222a, 247*, MU, 15; óndaïjchöëg F164; о г ф -
schöêa G249; óndarschöêar F180; óndar?jchöêr G246; 
óndaschöêar G280a; óndarsköêr G259. 
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ONDERSCHOERSEL óndasjchoëasjgl G227. 

SCHOER 

VAALTSCHUUR 

SJchôër F183. 

vààltçjchûur M4; vààltschuûa M7; vààltçjchuua M46; 
vààltsjchuûar G281; vààltjjchuûra M7*, 49; váált-
schüür M48. 

VAALTSCHUURSEL vààltschuûasal G285; vààltschuûasal M14*; fááj-
Sjchüüasal G279. 

VAARSCHUUR 

VAARSCHUURSEL 

VOORSCHUUR 

VAALTSCHOER 

VAALTSCHOT 

VOORSCHOT 

VOORSCHOTSEL 

INVAARSEL 

ONDERSLAG 

fááschÜM G248. 

fáá$jchuu3SJ9l G2S2. 

vëürschuOr Мб; fêüaschuüa G279a. 

vààltschoëar G280a; vààltschoêa M40. 

vààltschòt F205b, G278, M14*, 41; vààlt>jchòt F206, 
MIO; fààlschòt Ml; vààltschòt F209. 

vuùaskòt G259. 

füüajjchötjjal G251, 255. 

invààçjal F184. 

oondajjláách G251a. 

Zie ook Miwivet 197 onderschoer; TaVoTw 155 onderschoer; TwAchtWb 155 
ôonderschoer; WbRijssen 55 oondrskoer; WbWwijk 252 underschoer, onder
schoer; Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 133, 167 underschuur; DialZelh 
162 vaalschot; WbWwijk 252 vaalschot. 

Zie eveneens A. H. G. Schaars, Ruimten rond de Deeldeur 12. 

HOEKSCHOT 

Elk der twee uitgebouwde ruimten aan weerszijden van de deeldeur die ont
staan, als die deur teruggeplaatst is. 

HOEKSCHOT 

EINDSCHOT 

EINDSKAMER 

VAALTSCHUUR 

höëksjchót M49; hookschòt G249, Мб, 7; hoowkschòt 
G280a; hookjjchòt G227, 251a, 253, 279. 

éénskòt G259. 

éntskààma F163. 

vààltschuûra M9. 

Те G252 komen boerderijen met teruggeplaatste deeldeur voor; de benamingen 
voor beide ruimten zijn echter niet bekend. Te L34, 36 en M44 werden vroeger 
boerderijen met teruggeplaatste deeldeur aangetroffen; benamingen zijn thans 
niet meer bekend. Volgens mededeling van de zegsman te L36 is er thans nog 
één boerderij met teruggeplaatste deeldeur in de gemeente Bergh, namelijk te 
Kilder L38. Te Megchelen M44 was er nog één bekend. 



Te F182, 204a, 204b, 204c, 0205, 207, L27, 28, 29, 30, 32, 033, 037a, 38b, 77, 
78, 80a, 82, 83, 85 en M42a worden dergelijke boerderijen niet aangetroffen. 
Te M9 sprak men soms van ооэтап "oorman". 

Zie ook Miwivet 195 hookschötte (plur.); TwAchtWb 113 hôokschot. 

Zit eveneens A. H. G. Schaars, Ruimten rond de Deeldeur 12. 

Te F162 en Мб wordt met vaaltschuur aangeduid de overdekte ruimte naast 
de boerderij, die soms voorkomt. 

VAALTSCHUUR vààltschuûr M6; vààltschuûra F162. 

Te Mi l en 48 wordt diezelfde ruimte resp. vaallschuursel en vaaltschuur ge
noemd, als zij is ingericht als mestvaalt. 

VAALTSCHUUR vááltschuür M48. 

VAALTSCHUURSEL vààlschuûssal МП. 

Zie ook WbWwijk 252 vaalschuu.rsel. 

1.1.3,9. DEELDEUR 

De grote, dubbele deur in het bedrij f sgedeelte van het boerenhuis. 

ACHTERDEUR achtardëür F204a, 204c, 205b, L28, 30, 38, 38b; áchta-
dëüa F163; 

achtardêüra F162, 181, 184, 205b, 207, G221, 222a 
(thans), 246, 247*, M41; 

àchtardëûr L29; 

àchtardëura F180; achtgdëüra F161; 

áchtarduüra G249 (deftig). 

ECHTERDEUR échtgrdëür L037a, 85, M44; éclitardëür L82, 83; échta-
dëür L36; échtgrdëüa Ml, 40; èchtardëür L77, 78, 80a; 

échtardëüra F182,183, 0205, 206, 209, G248, L037a, 
M3, 46. 

ACHTERDEUREN achtardëünm G278; achtadëüan F164; 

achtardëüra L27 (thans). 

ECHTERDEUREN échtardëüran M42a; échtardëür'n F183; échtardëüan 
M4; 

échtardëüra L27 (vroeger), 32, 033, 34. 

NEDENDEUR éndëüa M40; 

néndéüra G279, 281, Мб, 7*, 11, 14*. 15, 48; én-
dëüra M8, 9, 10, 49; 

néndööra G279a; 

néndüüra G251, 253, 255; 

nöndéüra G285, МП, 14*, 15; 
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NEDENDEUREN 

BANSDEUR 

BANSDEUREN 

DEELDEUR 

nindëüre M7; indêüra G280a, M7*; 

eendêüra M46; 

mëjandëüra G222a, 252; nlënduüra G227, 249. 

éndëüan M4; énduügn G259; 

nïêsnduüran G251a. 

bànsdëur L037a; 

bansdëüra L037a; bandëüra M2 (vroeger). 

bàngsdëûran M42a. 

dééldëür L38b, M44 (soms). 

Zie ook DialZelh 115 achterdeur; Miwivet 197 niendure, nendure; OudAchtBI 
508 niendure; TaVoTw 47 niendeure, nienduur; TwAchtWb 148 niendure; 
WbWwijk 57, 153, 150 enddööre, nöndööre, nendööre; WbGeOv 3 bansdöre; 
WbWwijk 153 lemma nöndööre: bansdööre. Vergelijk ook WbGeOv 29 men-
deure "grote schuurdeur"; WbGeOv 30 niendöre "kleine lagere deur in of naast 
de groóte bansdöre, schuurdeur; ook naam voor de deur achter aan het huis". 

Vòòr ontlening uit Westfalen van nedendeur in Oost-Gelderland pleiten de 
veelheid van vormen en de volksetymologieën indeur (deur waar men in gaat) 
en eendeur. 

MIDDELAAR 

De verwijderbare paal die zich soms in de deeldeur bevindt. 

MIDDELAAR middolar F205b (vroeger); G252, 281, 285, M4, 15, 40, 
44, 48; middabr G259; middab F164, 180, 184, G221 
(soms), 222a, 255, 278, 279, 279a, 280a, L83, Ml, 10, 
14*, 41, 46, 49; middala МП; middalà M9; mittaja 
G253; middal F204c, L82; midda] F0205, L27, M42a; 

middaldar M3, 7; midda^a M7*·, midla G248; mitla 
G251a; 

miliar G279a, L36, 38, 38b, Мб; тіЦэ L037a. 

MIDDELDEUR middaldêöra G247*; 

middalduûra G255; midda]du0ra G227, 251; mid'n-
duOra G249. 

MIDDELMAN middajman L77. 

MIDDELING middaling L78 (vroeger). 

EINDELER éndalar M40. 

STIJL stiel F161 (zelden). 

Geen benaming bekend: F162, 183, 207, L28, 29, 32, 033 (deze paal was vroeger 
wel in gebruik). 

Zaak onbekend: F163, 182, 206, 209, L30, 34, 80a, 85. 
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Erve Kots te Lievelde met onderschoer (1.1.3.7.) en hoekschotten (1.1.3.8.), 
deeldeur (1.1.3.9.) en middelaar (1.1.3.10.). In de onderschoer bevindt zich naast de 
deeldeur nog een deur die soms vaaltstaldeur (zie 1.1.1.2.) wordt genoemd. 



1.1.4. 

1.1.4.1. 

Zie ook Miwivet 196 middeler; OudAchtBl 508 middeler; TwAchtWb 142 
middeler; WbWwijk 144 middeler. 

WNT IX, 671 geeft als vindplaats van middeler Overijssel op; in Twente zijn 
echter de benamingen stiepel, stiel en meggelt of meggeler in gebruik (TaVoTw 
46, 47). 

Te Mi l wordt de verticale gleuf in het midden van de bovenlip van een mens 
- philtrum genaamd - eveneens middala genoemd. 

Een teken op deze paal komt voor te G222a, 227, 246, 248, 249, 251, 251a, 
252, 253, 255, 259, 279, 279a, 280a, 281, 285, M3, 6, 7, 7*, 9 (vroeger), 10, 11, 
14*, 15, 46 (vroeger), 49 (vroeger). Te F164 was de paal soms voorzien van 
een jaartal; te L38 sierde het teken van huis Bergh de palen van de tot het 
voormalige graafschap Bergh behorende boerderijen. 

Te G251a wordt het zandlopermotief, dat het meest in gebruik is, záánf-
máándtja "zandmannetje" genoemd. 

Zie ook TwAchtWb 148 lemma niendure: zandloper. 

Teken op de middelaar (1.1.3.10.) 
van boerderij annex herberg 
"De laatste Stuiver" 
te Bredevoort. 

WOONGEDEELTE 

EINDSKAMER 

De uitgebouwde kamer aan het woongedeelte van het boerenhuis gelegen. 

EINDSKAMER 

EINDEKAMER 

éntskààmgr G247*, 259; éntckáámar G280a, M15; 
éntçjkààmar G252; éntçkàànw F160*, G249, 285; 
éntçjkààma F184; ééntçjkààmar G253; éénçjkààma 
G251; éénsjkààmo G255; éénsjkaamn G227. 

éndakààms F161. 

LANDHEERSKAMERlantarskààmar F180, G221 (vroeger). 

HERENKAMER heeijtenkààmgr F180; hee(j)ankààm9 F164. 

VOORKAMER еиэкаатэ G281; ййэкаатэ G249; ййэкаатэ 
G251a. 

Geen benaming bekend: F162, Gillo, (deze kamer kwam vroeger wel voor). 

Zaak onbekend: F181, 182, 183, 204a, 204b, 204c, 0205, 205b, 206, 207, 
209, G221, 246, 248, 278, 279, 279a, L27, 28, 29, 30, 
32, 033, 34, 36, 037a, 38, 38b, 77, 78, 80a, 82, 83, 85, 
Ml, 3, 4, 6, 7, 7*, 9, 10, 14*, 40, 42a, 44, 46, 48, 49. 
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Erve Kots te Lievelde met eindskamer (1.1.4.1.) en houten voorgevel (1.1.4.3.) 
van die kamer. 



Te F160*, 184, G285, M15 is thans nog één boerderij met eindskamer bekend. 

Zie ook LaVoAcht 182 endskamer; Miwivet 194 endskamer; TwAchtWb 92 
èèndskamer; WNT VIII, 1,1017 landheerskamer; OudAchtBl 368 heerenkamer. 

WASKEUKEN 

Het gedeelte van het boerenhuis, waar vroeger werd gewassen en gekamd. 

GOOT 

WASKAMER 

WASHOK 

gööt F207, L27, 29, 30, 32, 033, 36, 38b, 77, 78, 80a, 
82, 83, M42a; chööt F163, 205b; göööt L34; 

chööta F161, 162, 207, G253; 
chötta F182, 204a, 209, Ml; gotta F180, 183, 184, 
206, G253, 278, L037a. 

wajkaamar F180, 182, G246, 280a, L037a, M7, 14*. 
40; wáskááma G221, 222a, 227, 248, 279a, 285, M48; 
wásjkáámar M15; 

wáácjkááma G251a; 
waskáámar M41; waskáámo M9; wacjkááma М49; 

wajkààma G247*, 249; wajjkààmar G252, M4; wácj-
kààma F164, G251, 279; 

wàskààmsr G259, M3, 6; wàskààma F206, Mil; 
wàîjkààma F184, G281, M7*, 46; wàjjkààmò G255, 
MIO. 

wajhòk F205b, L28, 30; wa$jhòk L38, G252; wàshòk 
F163. 

WASHUIS wájhuus F207, L85; wájhuucj L29, M44; wácjhüujj 
L38. 

MELKKAMER 

KOOKHOK 

mélbkkáámar F0205; 

mélbkkààma F163. 

kòòkhòk F181. 

Te F0205 wordt met chötta of chööta "goot" de bijkeuken aangeduid; te L28 
duidt men met chööt de in het voorhuis gelegen keuken aan. 

Zie ook WbDev 18 gâote; OudAchtBl 10, 58 waskamer; WbWwijk 158 lemma 
oas(t)dööre·. waskamer; TwAchtWb 209 waskóok. 

Te M3 en M4 is in sommige boerderijen een vertrek aanwezig, waarin groen
voer voor het vee en de varkens voor korte tijd wordt opgeslagen om er 
eventueel gekookt te worden. 

GROENKAMER chrìmnkààmar M3, 4. 

POTHOK pòthòk M4. 

Zie ook WbWwijk 80 greunkaamer; WbWwijk 181 potkaamer. 
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HOUTEN VOORGEVEL 

De rechte, houten voorgevel, die bij sommige boerderijen wordt aangetroffen. 

HOUTEN GEVEL höltan geeval G249; höltln geeval M6; hölVn geej-
эі G259; hölfn geeval M48; 

hu]t;n geeval G253, M41; hult;n geejaval G2Sla; 
hultana cheeval G255; 

hòltan geeval M7; 

holten géwal MIO; höjL'n géwal M7*; hö|^Q 
chévvaj M8; höjtlna géwal G285; höjtana gévvaj 
M49. 

HOUTEN VOORGEVEL höjtan füuageeval G227; 

höjtan vëüagévval M9; 

hulilna vëüagéwal M15. 

PLANKEN GEVEL plángftan géwal G281. 

TOPGEVEL tópchévval Mil . 

GEVEL géwal M14*. 

Te G251, 252, 279, 279a, 280a, komen eveneens nog boerderijen voor met 
houten gevels. Te G278 hebben wel boerderijen met houten voorgevels ge
staan; te F182, L83 en M40 heeft tot voor enkele jaren nog één dergelijke 
boerderij gestaan. Te M42a waren soms bij dwarshuizen de beide zijkanten 
van het woongedeelte, in de top, met planken bekleed. 

Volgens de zegsman te M7 heet de verf, waarmede de gevel werd geschilderd, 
roonbónnas. Zie ook Miwivet 198 robonje "rode verf, die de boeren uit ijzer
oer vervaardigden"; TwAchtWb 170 robonje "soort rode verf uit ijzeroer". 
Ro «— rood; Moerman, Tien Woorden deelt mede dat de grondstof voor deze 
rode verf voor de prijs van ƒ 2,50 per vracht uit het Goorse Mao werd gehaald. 
Evenals Buter, Roo'n Bonnies betwijfelt hij het, vanwege de hoge prijs, of het 
hier om ijzeroer gaat. Buter veronderstelt dat het om "witte of rode bolus gaat, 
een klei of leem van wisselende samenstelling... door ijzeroxyden rood of 
geel gekleurd". Bonnes, bonje zou etymologisch verwant zijn met bolus. Het 
ligt echter meer voor de hand dat bonne identiek is met bön, bönne, boon. 
TwAchtWb 79 geeft bönne bet 2 "grondlaag die geen water doorlaat in weiden 
en akkers; oerbönne, ondoordringbare laag ijzeroer". WbWwijk 31, 32 kent 
bön naast boon. Roon bonnes nu zou "laag rode verf' kunnen betekenen. 

DAKSCHILD 

Het naar achter hellende deel van het dak, dat soms bij boerderijen voorkomt. 

SCHILD schilt F161, 181, 182, 204c, 205b, 206, 209, L29, 85, 
M40; jjchilt F164, L30, 38b, 82, M44; schilt F180, 0205, 
207, G221, 222a, 227, 248, 249, 278, 279a, 280a, L27, 
037a, Ml, 41, 42a, 48, 49; schilt L32, 033, 78, 80a; 
jjchilt F183, 184, G251, 255, L28, 34, 36, 38, 83, M4, 
10, 46; sjchijt L77; skilt Мб; skilt G259; «Mt M7*. 



AANKAP áijVáp G281; ááplfááp G251a. 

HANGDAK háijgedá^ G285. 

Te G222a noemt men een klein schild een wóllafsénda "wolfseind". Te M41 
wordt met wòllafsénda het driehoekige raampje, dat soms in een schild voor
komt, aangeduid. 

1.2. OOGSTEN VAN GRAAN EN HOOI 

1.2.1. OOGSTEN VAN GRAAN 

1.2.1.1. GARF 

De bundel graan die met een haak bijeengehaald wordt en op de grond wordt 
neergelegd en met twee strobanden wordt gebonden. 

GARF gárref L27, 28, 32, 033, 34, 36, 38b, 83, 85, M41, 42a, 
44; chárref F204a, 0205, L30, 32, 037a, 38, M40; 
chárraf F163; chart F205b; gàrref L29; 

gárreva F164, 183, G259, МЗ, 4, 41; chárrava F162, 
180, 181, 182, 184, 205b, 206, 207, 209, G221, 222a, 
227, 246, 247*, 248, 249, 251, 253, 255, 278, 279, 
279a, 280a, 281, 285, MI, 6, 7, 7*, 9, 14*. 15, 48, 49; 
сЬаггэ э F163; chárva F161, G252, M46; chàirava 
MÍO, 11; 

gááraf L77, 78; gá(á)r3f L80a; 

cháárava G251a; 

gèrraf L82, M42a. 

Zie ook DialEltenB 99 garaf; DHs 16 garve; OudAchtBl 504 garven (plur); 
WbDcv 16 garve; WbGeOv 13 garve. 
Verg. eveneens Jo Daan, Schoof en garf in Τ en Τ IV 1952, 164. 

Wanneer het graan, omdat het te slap is, moeilijk is te binden in de vorm van 
een garve, noemt men de bundel te M3 en M49 huntjan "hondje". Verg. ook 
1.2.1.16. 

Van kleine garven zegt men wel schertsend, dat je ze door de broekspijp kunt 
trekken. 

DIE KUN JE DOOR DE dee köj dëüa da boksapïëpa trékkan F184, 0205; 
BROEKSPIJP TREKKEN dee köj dëûa da boksapïëp trékkan Ml. 

Als de door de zichters gemaaide bundels graan te klein waren, bonden de 
bindsters soms twee gezichte bundels tot één garve. Dit werd dan meest 
trouwen of paren genoemd. Te L80a sprak men van: we hebben ze maar bij 
de bok gedaan. 

TROUWEN' tròwan F184, 205b, 206, G227, 251, 253, 255, 259, 
278, 279, 279a, 280a, 285, L78, 85, Ml, 3, 6, 41, 
44,49. 

PAREN pááran Мб. 
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WE HEBBEN ZE 
MAAR GEBOKT wi-j hètsa mòòr chabók L80a. 

Vooral vimmenmaaiers, die per honderd gemaaide bundels werden uitbetaald 
(een vim is een hoeveelheid van honderd bundels) en die dus belang hadden 
bij een zo groot mogelijk aantal garven, maakten zich schuldig aan het maaien 
van kleine bundels graan. De bindsters trachtten dan, ongezien door de vim
menmaaiers, door middel van het samenvoegen van twee bundels graan het 
aantal garven te verminderen. 

GARVEN BINDEN 

Een garf van een band voorzien. 

BINDEN Ьіпаэп L29, 36, Ml, 44; bindain) L28; 

binda L27, 32, 033, 34, 38, 38b, 80a, 82, 83, 85; 

bin'n F163, 164, 180, 181, 182, 183, 184, 204a, 0205, 
205b, 206, 207, 209, G221, 222a, 227, 246, 247*, 
248, 249, 251, 252, 259, 278, 279, 280a, 281, 285, 
L30, 037a, M3, 4, 6, 7, 7*, 9, 10, 11, 14*, 15, 40, 
41, 42a, 46, 48, 49; bin F161, G279a; 

blenda L77, 78; 

been'n G227, 251a, 255. 

OPBINDEN 

ZELEN 

óbin'n F162. 

îjeelan G253. 

Zie ook WbRijssen 11 beenn. 

BOVENBAND 

De band bovenaan een garf. 

TOPZEEL tòpseel F206, 207, 209, G278, Ml, 14*. 40, 41; tòpjjeel 
F183, 205b, L037a, M4, 46; 
tòpséél M42a. 

KOPZEEL kòpseel F161, 162, 163, 181, G221, 222a, 227, 247*. 
248, 249, 259, 279, 279a, 280a, 285, M6, 7, 9, 11; kòp-
seeal M48; kòpjjeel F164, 180, 182, 184, G246, 251, 
252, 255, 281, M4, 7*, 10,15, 49; kòpjjeeal G253. 

BOVENZEEL bòòvanzeel F204a, L037a, Ml, 3; bòòamzeel G251a; 

böövanzeel Ml, 3 (vroeger); 

bòòvanzéél F204a. 

TOPBAND tòbànt L29, 38b, 82, 83; 

tòbaot L36, 38; tòpbact L033; 

tobáápt L77; tobá(á)gt L80a. 



KOPBAND 

BOVENBAND 

BOVENSTE BAND 

KRUISBAND 

kòbànt L82; 

kòbant L30. 

bòòvanbànt L85, M44; bòòvabànt L28. 

bòòvasta bánt L27; Ьоо 95І{э báápt L34; 
böövasta báán( L32. 

krüusbáánt L78. 

Zie ook TwAchtWb 129 kopzeel; WbWwijk 120 kopzeal; WbRijssen 88 zeel. 

In een aantal plaatsen, waar deze band bovenzeel, bovenhand, bovenste band, 
of kruisband wordt genoemd, duidt men het boveneinde van een garf wèl met 
top of kop aan. 

TOP 

KOP 

top L27, 28, 32, 78, M44; töp L85. 

kòp L34; kóp G251a. 

Te L82, waar men zowel van topband als van kopband spreekt, noemt men 
het boveneinde van de garf bij voorkeur kòp. 

1.2.1.4. ONDERBAND 

De band onderaan een garf. 

KONTZEEL 

ONDERZEEL 

ACHTERZEEL 

ZEEL 

KONTBAND 

ONDERBAND 

kóntseel F161, 162, 163, 181, 204c, G279, Ml, 7; kónt-
çjeel F164, 180, 182, 183, 184, L037a; kocjseel F206, 
209, G221, 222a, 227, 248, 249, 259, 278, 279a, 280a, 
285, M6, 11, 14*, 40; kó^seeal M48; kóotSJeel F205b, 
246, 251, 252, 255, M4, 7*, 10, 46, 49; kóijtSJeeal G253; 
kóijtazeel M9; kóntlnzeel M15; kòijtseel G247*; 

kóntséél M42a. 

ónd3rzeel F204a, МЗ; óndazeel F207, L037a, Ml, 41; 
óndgfjeel F184; 

undarzeel M3 (vroeger); 

óndarzéél F204a. 

ááchtazeel G251a. 

seel M40; çjeel G281. 

kónbànt L28, 38b, 82, 83; 
kónbánt L033, 36, 38; 
kónbááot L77, 78; kónbáféM L80a. 

óndarbànt L29, 85; òndarbànt L30, M44. 

ONDERSTE BAND óndosta báijt L27; 

óndasjja báánt L34; 

undasta báánj L32. 

63 



Oogsten van de rogge met garf (1.2.1.1.), garven binden (1.2.1.2.), graanhok (1.2.1.5.1.), 
band om een graanhok (1.2.1.8.), rij graanhokken (1.2.1.9.). De kindster heeft de 
onderband (1.2.1.4.) reeds gebonden en is bezig de bovenband (1.2.1.3.) te leggen. 
De maaiers hebben in hun rechterhand een zicht, in hun linkerhand een mathaak. 



BAND báijt M40. 

Zie ook WbWwijk 119 kontzeai. 

In een aantal plaatsen, waar deze band onderzeel, achterzeel, onderband, of 
onderste band wordt genoemd, duidt men het ondereinde van een garf wèl 
met kont aan. 

KONT kont L27, 29, 30, 32, 34, 85, M44; 

kónt9 F207, M41; kónta G251a. 

Te G253 noemt men een garf met een te hoog kopzeel en een te laag kontzeel: 
moodarlángkñefkan "moederlanglijfje". 

1.2.1.5. GRAANHOKKEN 

Groepen garven bij elkaar op het land staande. 

1.2.1.5.1. GRAANHOK VAN VIER, ZES OF ACHT GARVEN 

GAST chas F161, 162, 163, 204a, 205b, 206, 207, 209, G221, 
222a, 247*, 248, 249, 259, 279a, 280a, 285, L037a, Ml, 
3, 6, 7, 14*, 15, 42a; chá?j F164, G227, 251, 252, 253, 
255, 279, 281, L30, 38; gás F180, L36, 85, M7*, 44; 
ga?) F184, L82; cháájj G25Ìa; chàs L27; 

chá?t F0205, G278, M40, 48; gásí L38b, 83, M41; 
chácjt MÍO, 46, 49; gásjt F183, M4; chàst Mil ; gàsjt 
L29; 

chacta F163, 182, M9; chájjta G246. 

HOOP hoop L29, 32, 033, 34, 77, 78, 80a, 83 (thans); 

hòòp L28. 

SCHOOF schoof L36, 38, 77 (thans), M44 (thans). 

HOK hòk G227. 

Zie ook DHs 15 garst, gast; TwAchtWb 97 gas; WbDev 16 gaste; WbGeOv 13 
gast; WbRijssen 27 gaste; OudAchtBl 284 gast. 
Van Dale 585 II gast localiseert gast eveneens in Gelderland. 
Als op een stoppelland de garven aan gasten staan, zegt men te M42a wel: 
da sòldòòfn sin int fé[( "de soldaten zijn in het veld". 

De twee of vier garven die het eerst worden opgezet, worden in een aantal 
plaatsen stramp genoemd. 

STRAMP stràmp M3 (eerste vier garven), 41; jjtràmp M4; 
stramp M48; jjfrárpp M49. 

Het opzetten van de eerste twee of eerste vier garven heet dienovereenkomstig 
strempen. 

STREMPEN strémpan M3 (opzetten van de eerste vier garven), 41, 
48; çjtrémpan MIO; çjtrémplm M4. 

65 



1.2.1.5.2. GRAANHOK VAN MET DE ZELFBINDER GEBONDEN GARVEN 

HOOP 

HOK 

GAST 

STUIK 

RIJ 

SCHOOF 

STRAMP 

hoop F162, 164, 183, 184, 205b, 206, G221, 222a, 227, 
247*, 248, 251, 252, 255, 279, 279a, 281, 285, L29, 033, 
34, 36, 037a, 38b, 78, 80a, 82, 85, Ml, 3, 6, 7, 7*, 9, 10, 
40, 41, 44, 48, 49; hooap G251a, 278, M4. 

hòk F161, 180, G281, L38b, Ml, 11, 42a, 46. 

chaç G259, M14*, 15; chaçj G251; chàs L27. 

stuuk L32; stöëka F182. 

ri-j L77. 

schoof L30. 

stràmp F163. 

De twee met de zelfbinder gebonden garven, die het eerst worden opgezet, 
worden te M3 сііоёкэ of sj(uuka "stuik" genoemd. 
Het opzetten van de eerste twee met de zelfbinder gebonden garven heet dien
overeenkomstig fjtöëkan of fjfuukan "stuiken". 

Vergelijk WbGeOv 32 opstüken "de garven opzetten". 

Bij het binden met de zelfbinder gebruikt men één stuk touw, in plaats van 
twee strobanden. Te F205b noemt men dit touw: tówzeel "touwzeel". 

1.2.1.6. GRAANHOKKEN MAKEN 

De garven opzetten tot graanhokken. 

RICHTEN 

GASTEN 

OPGASTEN 

OPZETTEN 

AAN DE GAST 
ZETTEN 

richtan L29, 36, 82, 85, M44; гісіііэ(п) L28; гісМэ L38, 
77, 80a; richtg L27, 32, 033, 34, 38b, 78, 83; riehen 
F183, 205b, 209, G278, L30; richtln L037a, M42a. 

cháctln F162, 163, 181, 182 (soms), G221, 222a, 247*, 
248, 249, Ml; chájjrn F164, 184, G227, 251, 252, 255; 

chést'n G279a, 280a, 285, M3, 6, 7, 11, 14*, 40, 41, 48; 
chésjtln G253, 259, 279, 281, M4, 7*, 10, 15, 46, 49. 

ópchásjtlo G251; ópcháásjíln G251a. 

ópcjétan M46; ópséL'n F180, 182, 0205, L037a (soms), 
Ml, 40; óp5Jét;n G246; 

òpsétgn F206; òpsétin F204a, 207, 209 (soms), G278; 
òpcjétln L30. 

án da cháj jétln F161. 

Zie ook OudAchtBl 504 gasten; TwAchtWb 98 gasten; TwAchtWb 156 op-
gasten, opgesten; WbWwijk 166 opgèsten. 

Van Dale 585 II gasten localiseert dit werkwoord eveneens in Gelderland. 
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1.2.1.7. GRAANHOKKEN BINDEN 

Een graanhok van een band voorzien. 

BINDEN bindan L36, M44; 

binda L32, 033, 34, 38, 38b, 80a, 82, 83, 85; 

bin'n F207, G278, 279a, L037a, M3, 4, 6, 10, 11, 
14*, 40, 41, 48, 49; 

blenda L77, 78. 

AANBINDEN àànbindan L29; ànbinda(n) L28; 

ánbin'n F209; ánbin'n M42a. 

HERKEN hérkan G252; hérrakan G255, 259; Ьегга^п G222a, 
247*, 248, 249, 251, 253; 

héllakan F162, 163, 181, 184, G246; héllakln F161, 
164, 180, G221, 227; héllag'n F182; 

héélakan G251a; 

héél'n G278a, M7, 7*; 

heerakan G279, 280a, 285; heerikan G281. 

AANMERKEN ánhárk.'n Ml; 

áflhéllag'n F183. 

TOEHERKEN töêheerakan F206. 

ZELEN zeelan F162, M9; seel'n M15. 

KNOPEN knuppan L30. 

OMSLAAN umcjlòòn F205b·, umslòò M46. 

OMTREKKEN umtrékkan F205b. 

OMDOEN umdöën L27; ummadoon F181. 

Zie ook Miwivet 195 herken; OudAchtBl 505 heiken; TwAchtWb 109 heiken; 
WbRijssen 32 halkng. 

De herkomst van herken, dat noch in het WNT noch in Van Dale voorkomt, 
wordt op twee manieren verklaard. Heuvel (OudAchtBl 285) brengt heiken in 
verband met hieliken "huwen". De associatie "trouwen" en "paren" met "gar
ven binden" is hiervóór (1.2.1.1.) reeds ter sprake gekomen. Wanink (TwAcht
Wb 109), die er op wijst, dat "volgens sommigen . . . het woord verwant (is) 
met hijliken = huwelijken", verklaart dat het woord "misschien" verwant is 
met hals. Dit kan zonder meer worden afgewezen. 

Ten zuiden van Münster, in de omgeving van Soest, kent men voor de be
naming van het oogstfeest de benaming Hackelmai of Harkelmai (Raum West-
falen 40-42, benevens kaart 16). Volgens Zender is deze benaming voor het 
oogstfeest jonger dan de aanduiding Hahn. Hij wijst er op, dat door zijn vele 
typische namen die niet al te oud zijn maar ook niet heel jong, juist deze streek 
opvalt. Mijns inziens moet de benaming Harkelmai, waarvan het tweede lid 
"groene twijg, meitak" betekent, in verband worden gebracht met herken. 
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Oudemans (Bijdrage tot een Middel- en Oud Ned. WB III, 102) geeft hereken 
in de betekenis "bijeen rapen". In Rheinland (RheinWb i.v. Harke, bet. 2b) be
tekent aufharken "das Gras, Getreide aufrechen" ( = oprichten). Misschien is 
daarom het oorspronkelijke woord harken of harkeln. Uit de laatste vorm zou 
door palatalisatie en metathesis heikern kunnen zijn ontstaan, een vorm, die 
door assimilatie heiken zou kunnen zijn geworden. 

BAND OM GRAANHOK 

De band bovenaan een graanhok. 

HERKZEEL hérkjjeel G252; hérrakseel G222a, 247*, 248; hérrek-
Sjeel G255; hérrakjjeegl G253; Ьегтэкэгееі G259; 
hérrekaseel G251; 

héllakseel F161, 162, 164, 181, G221; hélbkçjeel F180, 
184, G246; hélbkazeel G251a; héllakanzeel F163; 
hé|kazeel G227; hélbehseel F182; 

héélzeel M7; 

heerokseel G279, 285; heerikseel F206; heerikjjeel 
G281; 

hárkseel Ml. 

GASTZEEL chájeel M14*; chéçjtlnzeel M15. 

TOPZEEL tòpseel F204c, 207. 

KOPZEEL kòpsjeel M46; kópsjeel M46. 

ZEEL zeel F162, 181 (thans), 204a, 0205, 209, G278, 278a, 
L30, 037a, M3, 4, 6, 9, 15, 40, 41; zeeal M48, ?jeel 
M7*; seel F205b, G279a, Mil ; «eel M4; 

zéél F204a. 

HERKBAND hérrakbánt G249. 

GASTBAND gáctabáct L36. 

KOPBAND kobáání L34. 

TULBAND tïëlbaçt G280a. 

BAND bànt L28, 82, 83, 85, M42a, 44; 
bánt L27, 033; 

báánt L32, 77, 78; bá(á)ot L80a. 

ZEELBAND zeelbànt L29. 

STROP sjtròp F183. 

Zie ook Miwivet 195 herkezeel; OudAchtBl 505 helkzeel; WbRijssen 32 halke-
zeel. 

Voor het eerste deel van de samenstelling herkzeel тле hiervóór 1.2.1.7.; voor 
het eerste deel van de samenstelling tijlband zie hierna 1.2.1.9. 



1.2.1.9. RIJ GRAANHOKKEN 

De rij graanhokken op het land staande, 

TUL 

RIJ 

RIEGE 

GEEN 

GIELE 

tïël F161, 162, G221; tïël G285; tïêl F182, 183, G248, 
249, 252, 255, 279, 280a, 281, M7, 7*, 10; tïêal L80a; 
tïêl G227, 251, 255, 259, Mil , 14*. 15, 49; tiël F207, 
G251a, L36; 

tïëla F161, 181, 205b, 206, 209, G221, 222a, 246, 247*, 
279a, L037a, Ml, 3, 4, 6, 8, 9, 41, 48; tïêla F180, 184, 
207, G278. 

ri-j L27, 28, 32, 033, 36, 77, 78, 80a, 82, 83, 85, M40, 
44; ri-jch L34; riëj M42a. 

riega F163, G279a, M46. 

gïën L30; gïê L037a; chïëj M48. 

gïëla M4; gïêb F207. 

Zie ook DialZelh 162 tiil; OudAchtBl 511 tielen (mv.); TwAchtWb 195 tiel. 

Giele, contaminatie van tijl en geen: tiela en giert. 
Met g'ièb wordt te F207 eveneens aangeduid de rij pas gemaaide, nog niet 
gebonden rogge. 

Te M9 wordt ook de strook stoppels, waarop de rij graanhokken staat fièla 
genoemd. Te F206 kan men met tijl eveneens een rij gerooide suikerbieten die 
nog op het land liggen, een rij gerooide aardappels die nog op het land liggen, 
een rij mesthopen op het land staande en een rij pas gemaaide, nog niet ge
bonden rogge aanduiden. 

1.2.1.10. GRAANMIJT 

De buitenstaande graanmijt 

MIJT 

ZAADMIJT 

VIMHOOP 

mïët F204a, L27, 29, 30, 32, 033, 34, 36, 38, 38b, 77, 
78, 82, 83, 85, M40, 42a, 44; 

mïëta F161, 162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 184, 
0205, 205b, 206, 207, 209, G221, 222a, 227, 246, 247*, 
248, 249, 251, 252, 253, 255, 259, 278, 279, 279a, 280a, 
281, L037a, Ml, 3, 4, 6, 7, 7*, 9, 41, 46, 48a; mïëtg 
G251a. 

zootmïët F204a, L28; jjootmïët L80a; 

zootmïëta F0205; jjòòtmìeta MIO. 

vïëmhoop M49; vïëmhoop G285, M8, 9, 11, 14*, 15, 
48, 48a. 

Te M48a noemt men een graanmijt vïëmhoop als zij nog niet gedorst graan 
bevat; een mieta kan zowel uit gedorst stro als uit ongedorst graan bestaan. 

Zie ook Miwivet 197 miete; WbGeOv 29 mite; WbRijssen miete; WbWwijk 
264 vie:mhoop. 
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Er zijn in Oost-Gelderland vier soorten mijten bekend. 
Te F161, 162, 164, 180, 181, 204a, 205b (soms), 206 (soms), G221, 222a, 227, 
246, 247*, 248, 249, 251, 251a, 252, 253, 255, 259, 279, 279a, 280a, L033 (soms), 
Мб, 7 komt een naar boven spits toelopende mijt voor. Te F161 (soms), 180, 
182, 183, 184 (soms), 204a, 0205, 205b, 206, 207, 209, G246 (soms), 247* (soms), 
248 (soms), 278, 279a (thans), 280a (soms), 281, 285, L28, 29, 30, 32, 033, 34, 
36, 037a, 38, 38b, 77, 78, 80a, 82, 83, 85, Ml, 3, 4, 6 (soms), 7, 7*, 9, 10, 11, 
14*, 15, 40, 41, 42a, 44, 46, 48, 48a, 49 komt een vanaf de grond enigszins in 
omvang toenemende mijt voor, die, nadat een overstekende laag garven is 
gelegd om inwateren te voorkomen, eveneens naar boven spits toeloopt. 
Te L27 wordt geen ronde mijt, maar een langwerpige gezet. 
Те МП komt een mijt voor, die na vanaf de grond rechtomhoog opgetrokken 
te zijn, halverwege spits toeloopt. Deze laatste soort is een compromisvorm 
tussen de eerste en tweede soort. 

Te G248 heet de graanmijt met de overstekende laag garven wel schertsend: 
süukarpötjan "suikerpotje". Te G259, waar slechts import-boeren deze mijt 
zetten, wordt zij wel kluntjasjpót "klontjespot" genoemd. 

Voor vimhoop vergelijk Van Dale 2261 vim bet. 2 "mijt"; vimhoop is derhalve 
een tautologie. 

GRAANMIJTEN MAKEN 

Het oprichten van een buitenstaande graanmijt. 

MIJTEN тіёГп F162, 164, 180, 181, 183, 184, 204a, 0205, 206, 
207, G221, 222a, 227, 248, 251, 252, 255, 259, 279, 
279a, 281, L36, 037a, 38, M3, 4, 6, 7, 7*, 42a; mïêtln 
G251a; 

mïëtan F182, M40·, 

mïëta L32, 033, 34, 38b, 77, 78, 80a, 82, 83, 85, M41. 

ZETTEN (тіёіэ) zétln F209, G221, 227, 248, 279a, 281, L037a, 
M3, 7, 9, 40; (mïëÇn) zétln F183, 0278; (andamïëta) 
zétln G247*, 280a; (vïëmhëüpa) zét;n Mil, 15; (vïêm'm) 
zéL'n M9; (mieta) ïjéfn G252, MIO, 46; (mïët) sétln 
L30; (ітёіэ) sét;n F2Ö5b, G249; (апгіэгтёіэ) sétln 
F161, 162, 204a; (vïêmhoop) sérn M48; (hoop) sétln 
G285, M48; (mïëtg) sjétln F164, G253, 255; (vïêmhoop) 
SJéL'O M14*; (hoop) jjétln M49; 

(mïët) zéttan L29; (mïëta) zéttan F206; (mïëta) ïjéttan 
L36; 

(mïëta) zétta L27; (zootmïët) zétta L28; (mïët) çjétta 
M44. 

VLIJEN 

VATTEN 

(mïëta) vlïën G246. 

(andamíela) fáL'n G252. 

Te G255 wordt, als men één mijt opricht gesproken van пэ m'iëta sjét'n "een 
mijt zetten"; maakt men er meer dan één, dan spreekt men van miët_[n "mijten". 

Zie ook WbRijssen 50 mietn. 



1.2.1.12. RING 

De overstekende laag garven, die bij sommige graanmijten voorkomt, om in-
wateren te voorkomen. 

RING ring F204a, 0205, 206, 207, 209, L30, 32, 033, 36, 38, 
38b, 78, 82, 83, M40, 44; ringk F183, 205b, 209, G278, 
279a, L037a, 77, 80a, Ml, 3, 4, 7, 7*. 41, 42a, 46, 48a. 

RINGLAAG ringlòòch L29, 34, 36; ringklòòch G281; 

ringlòòga F180, 182, 206, Мб; ringklòògg G278. 

WATERLAAG wààtarlòògg G285, Мб, 9, 11, 14*, 15; 

waafsrlòòga M48, 49. 

BUITENLAAG buutalòòch L28. 

RAND ránf G280a, MIO. 

OVERSTEK òòvsjjték G279a. 

Geen benaming bekend: F161, 184, G246, 247*, 248, L85. 

Zaak onbekend: F162, 164, 181, G221, 222a, 227, 249, 251, 251a, 252, 
253, 255, 259, 280a, L27. 

Zie ook WbWwijk 272 waaterlòòge. 

Te L34 wordt het hooi of stro, waarmee de top van de mijt wordt afgedekt 
fjtöëk "stuik" genoemd. 

Te M41 heet de stok, die bovenin de mijt gezet wordt: kéjzar "keizer". 

1.2.1.13. DE ROGGE IS GEMAAID 

(DE ROGGE) IS ER AF istaràf F163, 0205, 205b, L36, 38b, 78, 83, 85, Ml, 
3, 11, 40; istràf L28; ijjtaràf L29, 77, M7*, 10, 44; 
i$j<Ì3ràf F183; 

istaráf F180, 207, L27, 32, M9, 41, 42a; isdaráf 
G248; istráf L30, 033; icjtaráf M46; i?j<Jaráf G246; 
izdaráf F206; 

ist3rá(á)f L80a. 

(DE ROGGE) IS AF isàf L36; izàf F183, 204a, G278, L34, 77, 80a; 
iìjàf L82; 
isàf F209, L033; izàf F182, 184, 206, L037a. 

(DE ROGGE) IS LOS is lòs G279a, 280a (thans), 285, Мб, 7, 9, 11, 40, 41, 
48; is lòsj F207, M3; i?j lòjj G281, M4, 7*, 49; 
iz lo?) MIO; ijj lójj M46; 

is lös F161, 162, 163, 181, 209, G221, 222a, 227, 
247*, 248, 249, 252, 279, 280a; içj löjj F164, 180, 
184, 246, 247*, 253, 255, 259, M7* (vroeger). 
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(DE ROGGE) IS DALE is dààb Mil ; i$j <Jààb G253; iz dààb G255, 259, 
MIO, 15; 

is dáá\a G285; ijj tfáája G251; iz dáája G251a, 
M14*. 

(DE ROGGE) LIGT 
TE DALE lichta dààb M9 (soms). 

Te G281 komt naast (de rogge) ¡fi lòfi "is los" (de rogge) lösj krïëgan "los 
krijgen" voor. 

Voor de te F184, 206, 209, L36, 82, 83, 85, MIO, 44, 46 voorkomende betekenis
differentiaties zie hierna 2.1.13. 

Zie ook B. Stegeman, 'n Trummelken vol Achterhooksche Möpkes 38 de rogge 
is dale; WbWwijk 38, 39 de rogge ligt daale. 

Wanneer de rogge door regen en/of wind op de grond is gevallen, gebruikt 
men dale in een aantal plaatsen. 

(DE ROGGE) IS 
DALE ESLAGEN i?j (Jààbslaag'n G255, 280a; içj «Jààbsjlaang G253, 

M7*; is dààbslaag'na Mil ; iz dààbslaachna M15; 

is dáájasláág'n G222a, 251a, 279, 281; is dáá]-
asláág'na G285. 

(DE ROGGE) IS 
DALE EVALLEN iz dáájavóll'ca M14*. 

(DE ROGGE) 
LIGT DALE lieh dààb G247*, 248; 

lieh dááb G251. 

Voor dale zie ook DHs 39 dale; TwAchtWb 84 dale; WbGeOv 8 dale; Wb
Wwijk 38 daale; DialZelh 141 daala; MiddelnedHandWb 128 dale. 

Wanneer te L037a de rogge door slapte of overrijpheid bij kleine gedeelten 
plat ligt, zegt men: da ròch hch άη böêldkeeals "de rogge ligt aan bulkerels". 

RIJZEN 

Het uit de aren vallen van graankorrels. 

RIJZEN réjz'n F182, 183, 204a, 0205, 205b, 206, 207, 209, G248, 
278, 279a, 280a, L037a, Ml, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 40, 
41, 46, 48; réjïj'n F184 (soms), G279, M7*, 14*, 49; 
réjzan G281, 285, L85, M42a; réj?J3n L36, 38, M44; 

réjzg L27, 033; 

riêz'n F163, 204a, L30, M15; riêzan F163, M42a, L85; 
rïê?jan M44; 

riëz9 L29, 32, 38b, 77, 78, 83; гіёэгэ L033; rie?ja 
L34; гіёэде L82. 



GUREN chüOran G252; chuuan F161, 162, 164, 180, 181, 182 
(soms), 184, G221, 246, 247*, 248, 259; chuujgn G251a; 
chüüj'n G222a; chuüan G227, 249, 253, 255; chuüon 
G251. 

ZEIKEN zéjka L80a. 

Zie ook DialEltenB 110 rejz3; WbWwijk 188 reizen; DHs 15 guuren; TwAcht-
Wb 105 guren bet. 1; WbDev 19 güren; WbGeOv 15 guren. 

Te L037a spreekt men van rièz'n, als de roggekorrels gaan kiemen. 

Wanneer de rogge overrijp is noemt men haar te G253, M6, 46 dootrïëpa 
"doodrijp". 
Vergelijk ook TwAchtWb 87 doodriepe; Taal Kempen 167 doodrijp. 

1.2.1.15. BOS STRO 

De gedorste hoeveelheid graan, die gebonden wordt. 

SCHOOF schoof F163, 181, 182, 0205, G222a, 248, 249, 278, 279, 
279a, 280a, 281, L037a (soms). Ml, 3, 6, 7, 10, 11, 40, 
41, 46, 48; schooaf G221, 285, M14*; çjchoof F183, 
184, 206, G227, 246, 247*, 251, 251a, M4, 15, 49; 
Sjchooaf G253, 255; skoof G259, M7, 10; 

schoovg F180, M9; jjchoovg F164. 

KLAP klàp Fl 83, 204a, 0205, 205b, 207, G278, L27, 28, 29, 
30, 32, 34, 36, 037a, 38, 38b, 77, 78, 80a, 82, 83, M42a; 

kláp F209, L033; 

klááp L85, M42a, 44. 

BOS bós F162; bójj F161, 182, G252, L80a. 

Zie ook DHs 16 schoof; WbGeOv 38 schoof, schoove; DialZelh 158 sxoova; 
WbWwijk 111 klap; DialZelh 148 klap bet. 2. 

Vergelijk ook TaVoTw 35 klapen "een garve op de rand van een ton slaan, 
zodat zij niet schoon afgedorst wordt", klaapgaarwe; Sauvagerd, Unser Graf
schafter Platt 73 klaapgarwen "Garben, welche mit dem Dreschflegel so ge
droschen werden, dasz man nur auf die Köpfe, also die Ähren, schlägt. So 
werden die Halme nicht geknickt, und das Stroh ist geeignet zum Dachdecken"; 
TwAchtWb 122 klapen "het zaad half afdorsen". 

Te L38b noemt men de hoeveelheid roggestro die voor het dekken wordt ge
bruikt, en daartoe mooier gedorst en gebonden is, dákfjchoof "dakschoof'. 

1.2.1.16. BOS WEERSTRO 

De tot bos verzamelde halmen die na het dorsen verspreid op de vloer zijn 
blijven liggen. 

HOND hóct MIO, 41. 
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HONDJE huntjan 1.037л, Мб, 7, 40, 41, 48. 

HONDEKE 

BOSHOND 

TOMMELBOS 

WEERBOS 

WEERBOSJE 

BOS 

BOSJE 

RONDE BOS 

MOEKE BOS 

BOSSEL 

BUNDE 

ROL 

KNOES 

Ьипсіэкэ G281. 

bó5jhóijt G285, MIO, 11, 14*, 15. 

tómmglbós Ml; tómmajbójj F182, 183, 184, L30. 

weeabó?] G252; wïëabósj F207, G278. 

wïësbujjkgn L037a. 

bós G221, 222a, 227, L85; bó?j F180, 206, 209, G251a, 
255, L34, 38b, 82. 

böëcjkan M15. 

ronda bós L27; ronda bójj L28, 29, 033, 38, 83; rondan 
bós L78; rondan bó$j L36, 77. 

möëka bó;j LSOa. 

bòssal M9. 

bunda M7*. 

rol M44. 

knöëjj G279a. 

Geen benaming bekend: F164, 181, 204a, 0205, G246, 248, 259, M4, 46. 

Zaak onbekend: F161, 162, 163, 205b, G247*, 249, 251, 253, 279, 280a, 
L32, 85, M3, 42a. 

Zie ook WbWwijk 33 bóshónd; Taal Kempen 424 krombussel bet. 1. 
Vergelijk ook WNT VI, 901 hond bet. 1,4, ƒ "In Overijssel, veenzode, schadde". 

Te M14* heeft boshond behalve de hierboven vermelde betekenis nog de be
tekenis "tot bos verzamelde aren die na het maaien verspreid op het land 
hebben gelegen". Zie voor hondje eveneens hiervóór 1.2.1.1. 

Te M49 werden de ongedorste aren - э/ ¿rénfj/a/ "het krentsel" genaamd - na 
het vlegelen in een zak gedaan. Ze werden later in de wanmolen gewand om 
ze van het kaf te scheiden. Daartoe was in de wanmolen een plank aangebracht 
die krénftjalbrét "krentselbret" werd genoemd. Voor krenselen zie WNT VIII, 
1, 161 bet. 1 "Wannen; thans nog in Gelderland en Overijssel". Zie ook TaVo-
Tw 38 krenselen. 

OOGSTEN VAN HOOI 

HOOILAND 

Grasland bestemd om gehooid te worden. 



HOOIWEIDE hëûjwéjda F181, 184, 206, 02223, 247*, 248, 251, 253, 
255, 259, 278, 279, 280a, 285, L037a, Ml, 3, 4, 7, 9, 41, 
46, 48, 49; hujwéjcb G255, 281, Mil , 15; hëüjwéja 
G221, M6, 7*, 14*; 

hëujwéj M40; höjwéj M42a; hööjwèj L80a; 

hëüjwééda G227, 249; hëüwééda G251a. 

HOOILAND hëüjlant F161, 163, 164, 183, 204a, L28; hujlànt F205b; 
hööjlant L033, 82, 83; 
hëüjlapt F162, 180, 182, 207, 209, G246, 279a, L29, 
037a, MIO, 48; hööjlant L38, 38b; höjlaot L36; 

héülááot G251a; hööjlaanf L78. 

HOOIMAAT hujmòòt Mil . 

HOOIGRAS hëüjgrös G279a. 

HOOIGRES hëüjgrés F0205, L30; höögrés L85, M44; 
hööjgrèjj L77. 

HEELGRES heelgrés L30, 83; heelgré« L34; 

heelgrès L32; heelgrèsj L77; heelchrès L27. 

Te Mi l wordt slechts van hooimaat gesproken, als het grasland met hout
wallen omzoomd is. 

Te L77 verstaat men onder heelgras grasland, waarop nog geen koeien hebben 
gegraasd. Te L38b noemt men het gewas dat half juni gemaaid wordt en dat 
bestemd is om verkocht te worden heegráf "heelgras". 

Te F207 en L82 is de term heelgras uit regionale couranten bekend. 
In het gildeboek van Netterden wordt de term heelgras in 1834 vermeld. 

WNT VI, 278 geeft als localisatie van heelgras op "ten zuiden en westen van 
Nijmegen, tusschen de Waal en de Maas". 

HOOIEN 

Het werken in het hooi op het land. 

HOOIEN hëuj'n F161, 162, 164, 180, 181, 183, 184, 204a, 206, 
G221, 222a, 227, 246, 247*, 248, 249, 251, 253, 259, 
278, 279, 279a, 281, 285, M4, 7, 7*, 10, 14*. 41, 46, 48; 
hëuj3n F182, 0205, 207, 209, G251a, 255, 280a, L29, 30, 
037a, Ml, 3, 6, 9, 40, 49; 

hëuj9 L28; 
huj'n G252, Mil , 15; hujan F205b; 

hööj'n L85, M44; 

hööja L32, 033, 34, 36, 38, 38b, 77, 78, 80a, 82, 83, 
85, M44; 

höjan M42a; 

hoojg L27. 

Zie ook DialEltenB 102 hööja. 
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Oogsten van het hooi met hooiland (1.2.2.1.), hooien (1.2.2.2.), zwad (1.2.2.4.), 
wiers (1.2.2.5.), hooi harken (1.2.2.6.), hooioppers (1.2.2.9.). De maaier maait met een zeis 
een snede gras (1.2.2.З.). Op de wagen wordt het hooi getast (1.2.3.3.) nadat het is 
opgestoken (1.2.3.2.). 



1.2.2.3. SNEDE GRAS 

De strook afgemaaid gras die het resultaat is van één slag met de zeis. 

ZWAAI 

SNEE 

ZEISENSNEDE 

STREEK 

STRIEM 

TREK 

zwààj F181, 183, 205b, G278, L28, 29, 34, 82; 

zwááj F204a, L85, M44. 

snee F161, 162, 207, 209, G221, 222a, 247*. 248, 280a, 
M6, 7; çjnee F183, 184, G252, 279a, L30, M3, 4, 7*, 
49; çjijeej L27, 34; sneeja G249, Ml; jjpeejs G251; 

snéj M40; çjçéj L38; sjijàj L36; 

snédda G285; sjijédda MIO, 14*, 15, 46; 

snét M42a; ïjçét F206; 

snit F163, G227, L83, M41; ?jçit G279. 

zéjsgnsnit M48. 

streek F180, L32, 78; jjtreek L80a. 

jjtriëm L77. 

trökko G281. 

Geen benaming bekend: F164, 182, 0205, G246, 251a, 253, 255, 259, L033, 037a, 
38b, M9, 11. 

Vergelijk ook DialZelh 167 zwat bet. 1. 

1.2.2.4. ZWAD 

De regel afgemaaid gras die in de lengte van een hooiweide ligt. 

ZWAD zwát F161 (thans), 163, 180, 181, 182, 204a, 205b, 209, 
G278, 279a, 280a, 281, 285, L28, 32, 34, 36, 037a, 38, 
Ml, 4, 6, 7, 9, 15, 40, 41, 48; ?jwát MIO, 49; swáf 
F207, L033, M14*; sjwát L27; 
íjwáát M44; 

zwàt F205, L29, 30, 77, 78, 82, 83, Mil ; îjwàt F183, 
206, M7*, 46; swàt M42a; jjwàt F184, L38b, 80a, M3; 
?jwoo9t M44. 

GEEN cheen G221, 222a, 227, 247*, 249, 255; geen G279; 
cheej8 G248; gee G251, 251a; 

gïên F161, 162; chien F163 (soms); 

gïëna F164; chïëna G252. 

GRASGEEN chröscheen G222a, 227; chröjjcheen G248; chröjj-
cheean G253; 

chröjjchïêna G246. 

GRASKIDDE grösjkidda G259. 
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KIDDE GRAS kidda chröjj G281. 

ZWAAI zwááj L85. 

DialZelh 167 zwar bet. 2; HeerderWb 56 zwad; WbWwijk 288 zwad; Miwivet 
194 geen; OudAchtBl 504 genen (mv.); TwAchtWb 88 geen. 

Voor kidde zie hierna 1.2.2.5. Voor zwaai zie hiervóór 1.2.2.3. 

Voor andere betekenissen van zwad en geen zie hierna 2.2.6. 

WIERS 

De bijeengeharkte regel hooi die in de lengterichting van een hooiweide ligt. 

KIDDE kidda F161, 162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 184, 
204a, 0205, 205b, 206, 207, 209, G221, 222a, 227, 246, 
247*, 248, 251, 251a, 252, 253, 255, 278, 279, 279a, 
280a, 285, L037a, Ml, 3, 4, 6, 7, 7*, 10, 11, 14*, 15, 
40, 41, 46, 48, 49; 

kit L27, 28, 29, 30, 033, 34, 36, 38, 38b, 80a, 82, 83, 85, 
M44; kits L32, 77, 78; 

kir M42a. 

HOOIKIDDE hëüjkidda G259, 281. 

RIL гіЦэ G227. 

Zie ook TwAchtWb 120 kidde, kirre bet 2; OudAchtBl 506 kidden (mv.); 
WbGeOv 20 kidde; WbWwijk 109 kidde; TwAchtWb 169 rille bet. 1; Wb-
Rijssen 62 rille. 

Te G227 noemt men een rij gerooide suikerbieten die nog op het land liggen, 
eveneens гіЦэ. 
Voor ril vergelijk WNT XIII, bet I, 5 "groeve, voore, in sassische streken". 
Vergelijk ook TONAG toelichting bij kaart 11-20 blz. 11, en kaart 11; Tw
AchtWb 169 rille bet. 2. 

Te M44 duidt men een rij op het land staande mesthopen eveneens aan met kit. 
Vergelijk ook DialNWVel 152 kits "grinthoop in den vorm van een 3-zijdig 
prisma, met schuine eindvlakken". 

HOOI HARKEN 

Het bijeen harken van hooi in regels. 

KIDDEN kidln F163, 183, 184, 204a, 0205, 206, 207, 209, 
G221, 222a, 247*, 248, 251, 251a, 252, 255, 259, 
279, 279a, 281, L30, 36, 037a, M3, 4, 7*, 10, 14*, 
15, 46, 48; 
kiddan F162, 181, 182, G227, 246, Ml, 6, 7, 9, 40, 
41; 

kidda L28, 38, 83; 



INKIDDEN 

OPKIDDEN 

RILLEN 

OPHARKEN 

kitta L033, 38b, 80a, 82, kitsa L32, 033, 34, 78, 

kirran M42a 

mgkid'n G278, 285, M49; 

ingkitta L27. 

ópkid'n МП, ópkiddan L29; 

ópkitsa L77. 

riü'n G227. 

óphárrek'n G249. 

BIJ ELKAAR MAKEN bi makáár máákan F205b. 

Omschrijving kiddg máák'n F180; Ы'п mááVn F164; ágda kit 
máákan L85, M44, 

árida kidda Ьаггэк'п G253; áp ki¿n Ьаггэкэп 
G280a, 

anda kidda leng F161. 

1.2.2.7. HOOI UITSPREIDEN 

Het uitspreiden van in oppers bijeengeharkt hooi. 

STROOIEN 

UITSTROOIEN 

LOSSTROOIEN 

strëüj'n F162, 209, G278, Ml, 40, 41; cj'trëüj'n 
F164, 180, 183, 184, 206, G246, 281, L037a, M3, 
4, 8, 10; strëüjan F182, 204a; cjtrëöjan F207, 
G252, 253; 

struj'n G248; jjtrujgn F205b; 

stréj'n F161, G221, 227, 247», 249, M6, 7, 11, 
14*; çjtréj'n G251, 279a, M7*, 10, 15; stréjan 
G253; strééj'n G222a, 251a; 

streej'n G259, 285, jjtreej'n G255, 279; 

strooj'n M48; çjfrooj'n M46, 49; 

strooja L033, 85; çjîrooja L28, M44; 

strojan M42a. 

uutçiîrêQjan L30; 
üutstrooja L78. 

loçjfrëûjan L30. 

UIT ELKAAR STROOIEN uut makáár jjtrëüjaCn) L29. 

SPREIDEN 

UITSPREIDEN 

çjpréjd'n M46; spréj'n F181; 

spreejan G280a. 

uütspréjd'n M9; 

uütjjpréja L77. 
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LOSGOOIEN 

UIT ELKAAR GOOIEN 

LOSSCHUDDEN 

OPSCHUDDEN 

LOSDOEN 

Van een ontronding als streejan 
voorhanden. 

lòschoojan F162 (thans); lòcjchoojan L30; 

löschooj'n F163; 

lòjjchoojs L82. 

uut mgkàà goo ja L27, 80a; 

uut makáár goojg L32, 34. 

lòjjchudda L38b. 

ópschudda L27. 

lozdöên L36. 

streujan zijn geen andere voorbeelden 

.8. HOOI KEREN 

Het keren van het uitgespreide hooi, 

WENDEN 

KEREN 

SCHUDDEN 

wén'n F163, 180, 181, 182, 183, 184, 204a, 0205, 205b, 
206, 207, 209, G246, 248, 252, 259, 278, 279, 279a, 281, 
285, L29, 30, 037a, Ml, 3, 4, 6, 7, 7*. 8, 9, 10, 11, 14*, 
15, 40, 41, 42a, 46, 48, 49; wénnan G280a, L36; 

wénna L28, 38, 82, 83; wènna L80a; 

wéjna L27, 32, 77, 78; wéjna LOSS; 

wéén'n F161, 162, G221, 222a, 227, 247*. 251a, 253, 
255; wééij G249; 

wénda L34, 85, M44; 

winds M44. 

keean F164; keejàn M9; 

кеегэ L38b. 

Sjchud'n G251. 

9. HOOIOPPERS 

Hopen hooi op het land staande. 

9.1. GEWONE HOOIOPPER 

OPPER 

HOOIOPPER 

òppar F180, 181, 182, 183, 184, 204a, 0205, 205b, 207, 
209, G222a, 246, 249, 252, 259, 278, 279, 279a, 280a, 
281, L27, 28, 29, 30, 32, 033, 34, 36, 037a, 38, 38b, 77, 
78, 80a, 82, 83, 85, M3, 4, 6, 7*, 9, 40, 42a, 44, 49; 
оррэ F164, G221, 248, M7, 41; óppa G227, 255; 

óppa G247*; óppa Ml, 46, 48; óppó F163; 

оррэг F161, 162, G285, MIO, 14*, 15; оррэ G251a, 
Mil . 

hëüjoppar F184, 206, G251; hëüjoppa G253. 

Zie ook DialZelh opr; TwAchtWb 157 opper; WbGeOv 32 opper; WbWwijk 
167 öppars (mv.). 



Te Fl 84 noemt men een extra grote opper, waarvan er acht een wagenlading 
vormen, een drëüga dppar "droge opper", 

1.2.2.9.2. MIDDELGROTE HOOIOPPER 

WINDOPPER windòppar F182, 183, 184, 205b; wintòppar F206, 209, 
G278; wintòppa M41. 

kléjna òppar L32; kléj'n оррэг M7*; 

kléjn оррэг G285. 

KLEINE OPPER 

JONGEN jong L36. 

Geen benaming bekend:Fl62, 163, 181, G222a, 248, 251, L34, 037a, 77, 82, 83, 
Ml, 3, 6, 11, 42a, 46, 49. 

Zaak onbekend: F161, 164, 180, 204a, 0205, 207, G221, 227, 246, 247», 
249, 251a, 252, 253, 255, 259, 279, 279a, 280a, 281, L27, 
28, 29, 30, 033, 38, 38b, 78, 80a, 85, M4, 7, 9, 10, 14*. 
15, 40, 44, 48. 

1.2.2.9.3. KLEINE HOOIOPPER 

OPPER 

OPPERTJE 

GRASOPPER 

GRESOPPER 

GRASOPPERTJE 

GRESOPPERTJE 

WATEROPPER 

GAVELOPPER 

WINDOPPER 

KLEINE OPPER 

óppó F163. 

оррэкэп G279a, M14*, 15; оррэкэ L85, M7, 44. 

chrözoppar G249, 279, M6; chröfjoppar M7*; gröjj-
оррэг F184, G246, 252; chrözoppa F164, G221, 222a, 
248; chrö?joppa G253; grozòppà G227; 

chrözóppar G259; chrözóppa G247*; 

chrözöppar F161; chrösöppar G285; grö^jöppar 
MIO; chrözöppa F162; chrösöppa МП. 

chrézòppar FISI, 183, 205b, 206, G278, L037a, M3, 4, 
42a; chrézòppar F182·, gré?jòppor L34, 36; chrésòppar 
F180,209, M40; chré?jòppar L38; grésòppa M41; chréz-
òppà MI; chréìjòppò M49. 

chrözöppakan G247*; chrözöppakln G251; chrösöppaka 
G280a. 

chrézöppakan M48; chré?jöppakan M46. 

wààtaròppar L27; wáátaroppar L32, 033; 

wòòtaròppar L77, 80a. 

gààvalòppar L83. 

windòppar F204a, 0205, 207, L30; wintòppar M44. 

kléjn oppa G251a. 
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HOOPJE hëupkan G255. 

WATERHOOP wààtgrhoop L27; wòòtarhoop L77. 

GAVELHOOP gááv3lhoop L38b. 

WINDHOOP winthoop L28, 29. 

DRIJTHOOPJE dnëjhëüpkln G248. 

HONDJE huntj'n M46. 

KLEINE JONGEN kléjng jònga L033; kléjna jong L78. 

Te M3 verstaat men onder een windòppar een opper, waarmede de wind heeft 
gespeeld. 

1.2.2.10. HOOI OPPEREN 

Het maken van hopen hooi op het land. 

OPPEREN оррэт F164, 181, 204a, 0205, 205b, 207, G246, 247*, 
252, 259, 278, 280a, 281, L28, 29, 30, 36, 037a, M41, 
42a; оррэгэп F182, 209, L82, M40; òppan F183, 206, 
G221, 222a, 248, M14*; òppàn F207, G248, 280a, Ml, 
4, 46; òppjm G251a, 253; òpp^àn G227, 249; òppàn 
F180, M48; oppáán G279, 279a, Мб, 7, 7*; òppón 
F184, G255, МЗ, 9, 49; 

оррэгэ L27, 32, 033, 34, 38, 38b, 77, 78, 82, 83, 85, 
М44; орргэ LSOa; 

оррэп F163, М46; óppàn М46; 

оррэт F161; оррэгэп G251a; оррэп F162, М15; 
oppàn МП; öppón G285, MIO, 11. 

Zie ook WbGeOv 32 opperen; WbWwijk 167 öppern. 

1.2.3. VERVOEREN VAN GRAAN EN HOOI 

1.2.3.1. BINNENRIJDEN 

Het binnenrijden van graan of hooi. 

INHALEN inhààl'n F162, 163, 164, 183, 184, 204a, 205b, 206 
(graan), 207, 209, G227, 246, 247*, 249, 251, 253, 255, 
278, 280a, L30, Ml, 3, 6, 7, 10, 14*. 15, 41, 42a, 49; 
inhààl'n M46; inhààbn L29; inhààb L28, 85, M44; 
inhààl G279; 

lënhààb L34; 

inhààl'n F182, G221, 222a, 285, L037a, M48; inháá^n 
M40; inháála L38b. 

BINNENHALEN bin'nhààl'n F161, G259, Mil . 
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HALEN hààl'n F181, 205b, G281, Мб, 41; 

hààb L82; hààl M7*; 

háál'o F206 (hooi), G279a. 

INVAREN inváára L38; infááre L83; ¡nváág F180, G252; 

íenvááro L32, 033, 34; 

invòòra L80a; 

lènvòòra L77, 78. 

INVOEREN invüüan M3, 4. 

BINNENVOEREN bin'nvëüan G248; 

been'nvëüan G251a; 

bin'nvüügn M4. 

INRIJDEN inri-jgn L36; inri-ja L27, 83. 

RIJDEN rija L34. 

1.2.3.2. OPSTEKEN 

Het opsteken van graan of hooi op een wagen. 

OPSTEKEN ópstéékan F162, G285, Mil , 40; ópjjtéékan MIO, 46, 
49; 

ópstéék'n F161, 163; óp?jtéék]n M15; 

ópstéékD L033, 78, 85; ópcjtééka L29, 32, 34, 77, 
80a, 82, 83, M44; 

ópstékkan F181, 0205, G247*, 280a, M3, 7, 9, 41; óp-
çjtékkan F182, 184, 205b, G246, 255, 279, 279a, 281, 
M4, 7*; 

ópstékln G221, 222a, 248, 249, M6; ópsjték'n F164, 
180, 183, G227, 251, 251a, 252, 253, 259; 

òpstéékan F204a; òpjjjéékan L30, M42a, 48; 

òpstééka L27; òpjjfééka L28, 36, 38, 38b; 

òpstékkan F207, 209, G278; òpcjtékkan L037a; 

òpstékln F206, Ml. 

LADEN láán МП, 14*. 

Te F161, 164, 180, 182, 183, 184, 204а, 0205, 205b, 206, 209, G227, 246, 251, 
251а, 252, 255, 259, 278, 279, 280а, 281, L29, 30, 32, 34, 36, 037а, 78, 80а, 83, 
МЗ, 7*, 9, 15, 40, 42а, 46, 49 wordt de persoon, die hooi of graan opsteekt 
opsteker genoemd. 

Te M14* wordt hij lader genoemd. In de andere plaatsen heeft hij geen aparte 
naam, behalve te G253, waar de persoon die graan opsteekt chármsjlékkar 
"garvensteker" wordt genoemd. 
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TASSEN 

Het tassen van graan of hooi op een wagen 

LADEN 

VATTEN 

VLIJEN 

PAKKEN 

TASSEN 

láájan F162, 180, 182, 207, 209, L29, 30, 36, 82, M42a; 
lááj'n F161, 163 (graan), 164, 204a, 0205, L037a, M40; 

láádlo M3, 6, 41 (hooi), 48; lààdln Ml, 4; 
liai} FISO, 181, 182, 184, 206, G221, 222a, 246, 
247*, 248, 252, L037a, M6, 8, 9, 10, 49; láá G227, 
249, 278; 

láája L28, 32, 033, 34, 38, 38b, 83, 85, M44; lààja 
L27; 
lòòja L77, 78, 80a. 

fáL'n G227, 251, 255, 259, 279, 279a, 280a, 285, Мб, 7, 
7*, 10, 11, 14*; аГп G281, M7, 15; 

fááL'ü G251a. 

fli-jan F205b, M41 (graan); vli-jan L36; fli-j'n M46; 
vli-j'n G253 (graan); 

flïëj'n F183. 

ра&кэп F163 (hooi); pátn G248. 

táítn F163 (graan). 

Zie ook Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 48 faten. 

Te F161, 180, 182, 183, 184, 204a, 207, 209, G222a, 227, 246, 248, 251, 251a, 
252, 255, 259, 278, 280a, 281, L29, 30, 32, 34, 36, 037a, 78, 80a, 83, M3, 6, 
7*, 9, 11, 14*, 15, 42a, 46, 49 wordt de persoon zelf dienovereenkomstig lader, 
να/fer of vlijer genoemd. Te F161 wordt hij ook vöèaléggar "voerlegger" ge
noemd. In de andere plaatsen heeft hij geen aparte naam. 

AFSTEKEN 

Het afsteken van graan of hooi van een wagen. 

AFSTEKEN áfstéékan F162, 204a, G285, M14*, 40, 42a, 48; 
áfcjtéékan L29, 30, M15, 46, 49 (hooi); 

áfstééfcn F161; 

áfstééka L27, 033, 85; áfsjtééka L32, 38b; 

ááfstéékg L78; (а)аЗДеекэ L80a; 

áfstékkan F181, 0205, 206, 209, G278, МЗ, 7, 41; 
áfjjtékkgn F182, G246, L037a; 

áfstékln G248; áfjjtéfn F164, 180, 205b, G252; 
àfstéékan МП; àfsjtéékan L36, MIO; 

àfstéék'n F163; 

àfsjteeka L28, 34, 77, 82, 83, M44; 
àfstékkan F207; àf$Jtékk3n F183, 184, G279a, M4; 



OPSTEKEN 

AFLADEN 

AFSMIJTEN 

AFDOEN 

àfstékin Ml; 
òfstékkan Мб; òfjjtékkan G279a, M7*; 

ofstéklQ G221, 222a, 249; ofjjtékln G227, 251, 
251a, 253, 259; 

òfstékkan G255; 

ófstékla G247». 

ópcjtééka L38; 
ópstékkan G280a (hooi); ópjjtékkan G279a, 281 
(graan); 

òpjjtéékgn L36; 

òpstékkan F206. 

áfláá^Q M48; 

аПаар G285; 

afláán МП. 

аГяфіёГп M49 (graan). 

òfdooa G281 (hooi). 

(GARVEN) TREKKEN trékkan G280a (graan). 

LEGEN löögan G249; lööng G248. 

Te F206, G279a, L36 wordt opsteken gebruikt, als het hooi of graan naar 
boven (naar de deelzolder) wordt gebracht; als het in de stalzolder wordt op
geslagen spreekt men van afsteken. 

Legen moet hier betekenen "leeg maken"; verg. WbWwijk 137 löög "leeg". 

Te F161, 180, 182, 183, 184, 204a, 0205, 205b, 206, 209, G227, 246, 251, 251a, 
252, 253, 255, 259, 278, 279, 281, L29, 30, 32, 34, 36, 037a, 77, 78, 80a, 83, 
M3, 4, 7*, 14*, 15, 42a, 46, 49 wordt de persoon zelf dienovereenkomstig 
afsteker, afsmijter of opsteker genoemd. In de andere plaatsen heeft hij geen 
aparte naam. 

1.2.3.5. AANGOOIEN 

Het aangooien van graan of hooi door de man die bij het graanluik staat. 

1.2.3.5.1. GRAAN AANGOOIEN 

HAKEN háákan F204b, L29; hááka L27, 28; 
hòòkan F204a, L30, 36, 38; hòòka L32, 38b, 80a, 83; 
höökgn L36, 78, M42a, 44; höökg L033, 77, 82, 85; 
Ьооэкэ L34. 

AFHAKEN 

AANGOOIEN 

afhööksn M41. 

áijgchoojan F207, G251a, M40; ápgchooj'n F161; 
àngchoojan M4. 
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Het bergen van de rogge op de deelzolder (1.1.3.2.). Het afsteken van de garven (1.2.3.4.) 
geschiedt door het graanluik (1.1.1.10.) met behulp van een hooivork (1.2.4.5.). Na het 
aangooien (1.2.3.5.1.) wordt het graan op de uit balkenslieten (1.1.1.8.) bestaande 
zoldervloer (1.1.1.9.) getast (1.2.З.7.). 



AANSMIJTEN 

AANSCHIETEN 

aijsmïëtan M40, 46; aosmïëün F207, G285, M3, 7, 
11, 15, 48; ansjipïëtln G255, MIO, 49; òònsjmìeta 
L77. 

ánjjcheetln G252. 

(GARVEN) SCHIETEN schïêtan F162, 182, G278; schïê.rn F183, 206, Ml, 
3; cjchiêrn F205b; schieten F0205, 207 (vroeger); 

scheetin F163, 180, 181, 209, G221, 222a, 227, 246, 
247*, 2"48, 249, L037a; jjcheetln F164, 184, G251, 
255. 

(GARVEN) TREKKEN trékkan G279, 280a, 281, M6, 7*; t ré to G259, 279a. 

DOORGEVEN dëüagéw'n M14*. 

GOOIEN chooj'n G253. 

Zie ook Miwivet 194 garven scheeten; TwAchtWb 176 lemma schotvorke: 
schêeten; Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 128 garben scheten. 

Verg. J. M. G. van der Poel, Een onbekende verhandeling van Jan Kops blz. 36: 
"Het opsteken van het koren in den berg noemt men in het Sticht haken." 

Te F162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 184, 204a, 0205, 205b, 206, 209, G221, 
222a, 227, 246, 247*. 248, 249, 251, 252, 255, 259, 278, 279, 279a, 281, L27, 
29, 30, 34, 36, 037a, 38, 38b, 77, 78, 80a, 83, 85, Ml, 3, 6, 7*, 10, 11, 15, 42a, 
44, 46, 48, 49 wordt de persoon zelf dienovereenkomstig haker, aansmijter, 
aanschieter, (garven)schieter of (garven)trekker genoemd. In de andere plaatsen 
heeft hij geen aparte naam, behalve te G253, waar hij charmfjmïëtar "garven-
smijter" heet. 

HOOI AANGOOIEN 

HAKEN háákan F204b, L29; hááka L27, 28; 

hòòkan F204a, L30, 36, 38; hòòka L32, 80a, 83; 

höökan L36, 78, M42a, 44; hööka L033, 77, 82, 85; 
Ьооэкэ L34. 

AANGOOIEN ángchooj3n F162, 181, 182, 207, G251a, 281, M6, 
40; áijgchooj'n F161, 164, 180, 183, 184, G221, 
222a, 227, 246, 248, 251, 278, Ml, 7*; 
àngchoojan F205b, M3, 4; àngchooj'n F206, G247*, 
MIO. 

AANSMIJTEN 

AANPAKKEN 

AANVATTEN 

ansmïëtgn M40, 46; agsinïët;n G285, Ml, 15, 48; 
anjjmïërn G255, M7*, 49; òònjjmieta L77. 

ájjpákln G249, 259, M7, 41. 

ánvát'n M41. 
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AANGEVEN ángcheevgn G252. 

DOORGEVEN dëüagéw'n M14*. 

GOOIEN choojan G279; chooj'n G253. 

ACHTERUIT GOOIEN асЫэгййі chooj'n G279a. 

Te F180, 204a, G246, 255, L27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 77, 78, 80a, 83, 85, M15, 
40, 42a, 44, 46 wordt de persoon zelf dienovereenkomstig aangooier, aan
smijt er of haker genoemd. In de andere plaatsen heeft hij geen aparte naam. 

Bij het lossen van hooi door het luik boven de deeldeur wordt het aangeven 
te M40 höökan genoemd; de persoon heet dan dienovereenkomstig hööksr. 

1.2.3.6. DOORGEVEN 

Het doorgeven van graan of hooi door de man, die staat tussen de man bij het 
graanluik en de man die op de zoldervloer tast. Deze persoon is slechts nodig 
wanneer de afstand tussen de aangooier en de tasser te groot is dan dat de 
eerste de tweede kan bereiken. 

AANSMIJTEN agsmïëtan M42a; aijjjmïëtln G281. 

AANGOOIEN ápgchoojan L30, M41. 

AANGEVEN ààngeevs L82; 

áijgchéw'n M14*. 

DOORGEVEN dëûrcheevan M44. 

(GARVEN) SCHOTTEN jjkòt:n M7* (graan). 

Het vocalisme in schotten is moeilijk te verklaren. Het zal wel van de nul-trap 
afkomstig zijn (dial, scheeën - schot - aschòtlo). Verg. ook 1.2.4.6. schotvork, 
schotvorkje. De oorsprong van deze woorden moet natuurlijk dezelfde zijn als 
die van schotten. 

Zie ook Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 128 garben scheten. 

De persoon zelf heet dienovereenkomstig aansmijter, aangooier, aangever of 
(garven) schatter; behalve te M41 en M44, waar hij geen aparte naam heeft. 

1.2.3.7. TASSEN 

Het tassen van graan of hooi op de zoldervloer. 

VLIJEN fli-jan F207, 209, G221, 248, L29, M3, 40, 41, 48; 
vli-jan F204a, 205b, 206, G278, L30, 36, 037a, M9, 10, 
42a, 49; fli-j'n G247*, Ml, 4, 14*, G222a, 253, 280a, 
M7*, 46; 

fli-ja L28, 34, 38, 38b, 77, 80a, 82, M44; vli-ja L27, 
32, 033, 78, 83, 85; 
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vlïëjan F161, 182; fllëj'n F163, 164, 0205, G251; vlïëj'n 
F162, 180, 181, 183, 184, G222a, 249; vliën G246, 252. 

VATTEN fáL'o G227, 251, 252, 255, 279, 279a, 285, M6; váL'D 
G259, 281, M7, 15; fàtln МП. 

PAKKEN páák'n G251a. 

Te G252 wordt vatten gebruikt, wanneer het om technisch moeilijk optassen 
gaat; is het tassen gemakkelijk dan spreekt men van vlijen. G251 sluit zich 
hierbij aan: vatten wordt alleen bij het optassen in een mijt gebruikt. 

Te F164, 180, 182, 183, 184, 204a, 205b, 206, 209, G222a, 227, 246, 248, 253, 
255, 259, 278, 280a, 281, L29, 30, 32, 34, 36, 037a, 77, 78, 80a, 83, M3, 4, 9, 
11, 14*, 15, 40, 42a, 46, 49 wordt de persoon zelf dienovereenkomstig vlijer of 
vatter genoemd. In de andere plaatsen heeft hij geen aparte naam. 

In een aantal plaatsen wijkt de terminologie ten aanzien van het optassen van 
hooi op de zoldervloer af. Daar zijn de volgende benamingen in gebruik. 

PAKKEN pákln F161, 182, 183, 204a, G222a, 248 (naast vlijen), 
281, M3. 

WEGPAKKEN wéchpák'n F163 (naast vlijen), 164, 184, 206, G221, 

249, M6, 7*. 

TERUGPAKKEN tarugapá^an G280a. 

VORTPAKKEN fótpákfcan F162. 

VATTEN fátln M14*. 

SPREIDEN jjpreen G251a. 

WEGMAKEN wéchmáákan M49. 
Geen benaming bekend: ¥0205, G253, 279, L38b. 

Zie ook TwAchtWb 200 vaten; WbWwijk 254 vatten; Sauvagerd, Unser Graf
schafter Platt faten. 

In deze plaatsen heeft de persoon zelf geen naam, behalve te G248 waar hij 
раккэг of fli-jar heet, te F204a waar hij раккэг wordt genoemd en te M14* en 
G253 waar de benaming respectievelijk а((эт en fàttdr is. 
Met löög'n "legen" worden te G221 de bezigheden afsteken van de wagen, 
aangooien bij het graanluik en tassen op de zoldervloer bedoeld; te F183 
worden deze werkzaamheden te zamen löcj'n "lossen" genoemd. 

1.2.4. INSTRUMENTARIUM 

1.2.4.1. SLEEPHARK 

De met de hand getrokken hark, waarmede men de verspreid op het stoppel· 
land liggende halmen samenbrengt. 
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SLEEPHARK 

TREKHARK 

VOERHARK 

HARK 

HOUTEN HARK 

VOERSLEEP 

SLEEP 

BLINDE MEER 

MEER 

BLINDE BEER 

EZEL 

STRIKHAAK 

LUIE KNECHT 

Geen benaming bekend: 

Zaak onbekend: 

slöpharrok L36, M41; 

slöpharreka G280a, Ml, 3; sjjöpharrglw M6, 14*, 
49; 

çjluphaxk L27; 

sléphárrak L037a; 

sléphárraka F207, M3; sjléphárreka L30. 

trékhárka F209; ігекЬагтэкэ G278, МЗ. 

voorhárka G285. 

Ьаггэкэ M7. 

huitín Ьаагэкэ G251a. 

voorslöppa G285; foosslöppa МП. 

slöppg M48; ?jloppa MIO, 15. 

blinda meer L29, 32, 34, 38b, 82, 83, 85, M40, 42a; 
blinda meejar L80a; 

blinda meera F205b (vroeger), G278, M46; 

blinda méér L033; bliënda méér L77; bllënda méjar 
L78. 

meera M46. 

blinda beer L34, M41, 44. 

eezal F204b, G278. 

strikhòòk G249. 

löja knécfi L27. 

F163, 182, 247*, 255, 259, M4, 9 (deze hark komt of 
kwam wel voor). 

F161, 162, 164, 180, 181, 183, 184, 0205, 206, G221, 
222a, 227, 246, 248, 251, 252, 253, 279, 279a, 281, 
L28, M7. 

Het feit, dat deze hark met de hand getrokken wordt, en dus niet achter een 
paard wordt gespannen, zal de aanleiding van de naam blinde meer zijn. (Voor 
de benamingen van de merrie vergelijk Taalatlas afl 1, no 9.) 

Door alliteratie speelt in blinde beer niet het vrouwelijk paard een rol, maar 
het mannelijk varken. 

Te G259 wordt met fjféphámka "sleephark" de door een paard getrokken 
hark aangeduid. 
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1.2.4.2. PONDERBOOM 

De houten boom die over een op een wagen geladen vracht graan of hooi 
wordt gelegd, zodat men met behulp van touwen de vracht kan vastsnoeren. 

WEESBOOM weesboom F207, 209, G221, 279a, 285, L037a, M3, 7, 
9; weesjboom G252, ЬЗО; weezboom G248, M6; 

weezaboom F161, 162 (vroeger), 163, 164, 180, 181, 
182, 183, 204a, 0205, 205b, 206, 207, G221, 222a, 
246, 247*. 249, 278, M4; weeazabooam G251a, 255; 
weeïjaboom F184; weea^jobooam G253; 

wésboom G279, 280a; wéjjboom M15; wézboom G281, 
M49. 

WETSBOOM wétjjboom MIO. 

WEZELBOOM weezalboom Ml; weezajboom G227, 251, 259. 

HOOIBOOM hëüjboom L28, 29, 30; 

hööjboom L34, 38, 38b, 77, 82; hööjboowm L32, 033; 
hööjboowam L78·, 

höjbooam L80a; höjbóm L36; 

hoojboom L27, 32. 

BOOM boom M40, 41. 

HOOIDISSEL hööjdijjal M44. 

DISSEL dissaj M46. 

Zaak onbekend: L83, 85, M7*, 11, 14*, 42a, 48. 

Te F181 werd deze boom veel gebruikt; te M40, 44, 46 kwam hij praktisch 
niet voor. 

Zie ook DialZelh 165 weezsboom; DHs 15 weezeboom; TaVoTw 51 wees
boom; TwAchtWb 200 weesboom; WbDev 62 wézeboom; WbGeOv 52 weeze
boom; WbWwijk 274 wèèzeboam; Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt 184 
wesebòòm. Vergelijk ook WbWwijk 128 laadboom. 

Voor weesboom vergelijk H. L. Bezoen, Oost Nederlands weesboom, in Album 
Philologum Th. Baader blz. 99 w, die het als een "recht Sassisch woord" be
schouwt. Anders dan Bezoen verwacht (blz. 101) luidt het woord weesboom te 
Borculo G252 niet wèèzeboom. 

Wetsboom met epenthetische t; wezelboom met epenthetische 1. In beide ge
vallen is het verband met wese "weide-, hooiland" niet meer duidelijk. 

Te M46 wordt met dissel eveneens aangeduid de boom tussen twee voor een 
wagen gespannen paarden. Zie TwAchtWb 86 disselboom. 
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1.2.4.3. WAGENTOUW 

Het touw dat bij het transport van graan of hooi op een boerenwagen of -kar 
wordt gebruikt. 

(VOOR, ACHTER; 
WAGEN, KAR)TOUW tòw F161, 162, 163, 180, 182, 184, 204a, 0205, 206, 

207, 209, G246, 247», 278, 279a, L27, 29, 32, 033, 
34, 36, 037a, 38, 38b, 77, 78, 80a, 82, 85, Ml, 3, 4, 
9, 40, 41, 42a, 44, 48, 49; 

tów F183, 205b, L28, 30, 83, M46. 

(VOOR, ACHTER; 
WAGEN, KAR)ZEEL zeel F181, G221, 222a, 247*, 248, 249, 251, 259, 

279, 279a, 280a, 281, 285, M4, 6, 7, 11, 14*. 15; 
zeeal G227, 251a; ïjeel F164, 184, G252, M7*, 10; 
?Іееэ1 G253; seel F163 (soms); jjeel G255. 

Te G279a is een zeel langer dan een touw; te M4 is een touw minder dik dan 
een zeel. Dit laatste wordt speciaal gebruikt bij het vervoer zonder weesboom. 

Zie ook TwAchtWb 65 achterzeel; TwAchtWb 209 vuurzee/; WbRijssen 7 
achterzeel; WbRijssen 88 zeel bet. 2. 

Van Dale 2423 bet. 2 localiseert zeel in Zuid-Nederland. 

1.2.4.4. WAGENSTOK 

De stok, geplaatst op ieder der vier hoeken van een ouderwetse boerenwagen 
of -kar waarmede graan of hooi wordt vervoerd. 

STOK stòk F207, G221, 222a, 278, 280a, 285, L037a, Ml, 3, 
7, 9, 40, 48; jjtòk F164, 180, 182, 184, 206, G247*, 252, 
259, 279, 279a, 281, M4, 14*, 15, 41, 49; 

jjtók M7*, 10, 46. 

STIK 

STAAK 

KARSTOK 

WAGENSTOK 

HOOISTOK 

PIN 

KARPIN 

5Jtik L28, 29, 30. 

stáákg Мб; 

stëüka G249; ?і{ёйкэ G227; 

stëüta G251. 

kárstok M40. 

wááganjjtók G255. 

hëüjjjtok G248. 

pin L27, 32, 033, 34, 36, 78, 80a, 82, 83, 85. 

kárpin L38, 83, M42a; 

kòrpin L77, 78. 
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RONG rong USb, M44; 
rónga F209, G251a. 

Zaak onbekend: F161, 162, 163, 181, 183, 204a, 0205, 205b, G246, 253, 
МП. 

Te F180, G247*, 252 werden deze stokken weinig gebruikt. 

In stëükd, fjfëüka en siëüta secundaire umlaut. 

Zie ook Miwivet 198 range; TwAchtWb 170 range; WbGeOv 36 ronge; Wb-
Rijssen 63 ronge; WbWwijk 196 range. 
Verg. eveneens G. H. Kocks, Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden 
Gebieten 53 rónga "dicker Nagel". 

WNT XII 1, 1876 geeft over het algemeen voor pin voorwerpen, die korter 
zijn dan deze stokken, die een lengte van één tot twee meter hebben. 

1.2.4.5. HOOIVORK 

De twee-tandige vork waarmede graan of hooi wordt aangegeven. 

GA VEL chààval F161, 162, 163, 181, 204a, 206, G221, 246, 247*, 
248, L27, 77, M9; chààval F161; gààval F183, 184, 207, 
G278, L29, 30, 36, 38b, 83, 85, M44; chààfal Ml; gààfal 
M41; chààval M40; gààval L28; chààfal M8; gààfb 
M46; chààf]a M48; gààvala M4; 

cháával F180, L34; gáával F209, L38, 82; chááfal 
F205b; gááfal L32; chiavai F0205, G280a; gáávaj 
L033, 78, M42a; chááfa] L037a; сЬааф M49; chááfala 
МЗ. 

HOOIGAVEL 

GAFFEL 

hëujchààval F164; 

hööjchoovsl L80a. 

chàffal M7. 

VORK оггэкэ G221. 

HOOIVORK hëüjvorraka G222a, 227, 247*, 252, 279, 279a, 280a, 
281, M6, 7*. 10, 14*; hëûjforraka G249, 251, 253, 255; 
hëüjvorka G259, M7; hëujforka G285; hêüvorraka 
G251a; 

hujvòrraka МП, 15; 

hëüjförraka F182, L037a (thans). 

Te F182 en M7 wordt dit instrument hooivork genoemd, als zij bij het bergen 
van hooi wordt gebruikt; wordt er graan mee aangegeven, dan noemt men 
diezelfde vork resp. gaavel, gaffel. 

Zie ook DialZelh 144 gaavf; WbDev 16 gavel; WbGeOv 13 gavel, gaffel; Wb-
Rijssen 36 huejgafl; WbGeOv 15 graffel. 
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Te Mil kent men het gezegde Hij is van de gavel in de greep gelopen, in de 
betekenis "van de wal in de sloot geraken". Een gaffel heeft twee tanden; een 
greep vier. Verg. ook DialNWVel 131 van de gaffel in de greep lopen; Tw-
AchtWb 97 van de gaf f ele in de greepe loopen. 

1.2.4.6. SCHIETVORK 

De twee-tandige vork van een kleiner model dan de hooivork, voorzien van 
een lange steel, waarmede - slechts in een aantal plaatsen - garven worden 
aangegeven. 

SCHIETVORK 

SCHOTVORK 

SCHOTVORKJE 

ROGGEVORK 

ZAADVORKJE 

GAVEL 

ROGGEGAVEL 

GAFFEL 

GAFFELTJE 

ZUURBROOD 

PICOLLO 

scheetfòn-экэ G279; jjcheetfòrraka G252, 255; scheet-
fòrka G248; 

skïêjtforka G259. 

schòtfòrraka G221, 222a, 227, 247*, 280a; jjchòtfòrraka 
G251, 251a, 281; skòtfòrrekg G253. 

schotförrakskan G249. 

ròggsvòrraka МП. 

jjòòtforrakskan G279a. 

chààvgl F164. 

ròggachààfal Ml. 

chàffal F181, M14*. 

chàffaltjan M7*. 

zöërbroot F205b; zöëabrooat G278. 

pîêkoloo F162. 

Te Мб, 10 is deze vork wel bekend geweest, maar de benaming is thans on
bekend. Te F181, 205b, G247*, 248, 278, Ml wordt de vork speciaal bij het 
aangeven van garven in zaadbergen gebruikt. 

Zie ook TwAchtWb 176 schotvorke; WbRijssen 16 skotvorke; Sauvagerd, Unser 
Grafschafter Platt 130 schotforke (ook: "Stallgabel"). 

1.3. VEETEELT 

1.3.1. VROUWELIJK RUND 

1.3.1.1. VROUWELIJK RUND BIJ DE GEBOORTE 

STERKENKALF stérrek'nkàllaf M9; çjtérrekinkàllaf MIO; sjtérklnkàltef 
G259, M49; 
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starrak'nkàlbf G222a, 227, 246, 247*, 249, 285; 
SJtarraklnkàltof G255, 281, M14*, 15; starklnkàllaf 
G221, M7; çjtark'nkàllaf G251, 252; çjtarraklnkàlf 
M7*; çjtarrakankàlbf G279; 

stàrrak^nkàlbf Mil ; 

stérk;nká||af M48; 

stárrak'nkálJaf G280a; $і\аттэ пк.а\\эі G253, 279a; 

cjtáárgk'nkáálaf G251a. 

MAALKALF mòòlkàlbf F163, 180, 182, 183, 184, 204a, 205b, 206, 
207, 209, G278, L28, 29, 30, 36, 38, 38b, 82, 85, Ml, 3, 
8, 40, 41, 42a, 44; mòòlkàlf F0205, L27; mòòlkàlbf 
G248, L77, 78, M4, 46, 49; 

mòòlakàllaf L34, 83, 85, M44; 

mòòlkallaf L033, 037а, M48; 

mòòlgkaltef L32, 80a. 

VAARSKALF feeaskàlbf F161, 162, G246, M42a; veeajjkàllaf M4; 

fewzakàlbf F163, G248; 

feeaskáájaf G251a; 

fiëaskàllaf F162; fiêazakàlbf F184. 

VAARZENKALF feeazsnkàllaf F181; feeaìj'nkàlbf F164 ,; veeaz'nkàlf 
M6; veeaz'nkàlbf G221; 

veeaz'nkállaf G279a; 

flëaîj'nkàllaf F164 «. 

1 te Harfsen-School. * te Oud-Harfsen. 

Zie ook DHs 6 starkenkalf, sterkenkalf; DialZelh 152 mòòlkàlf; TwAchtWb 
143 moalkalf (sic!); WbGeOv 27 maolkalf; DialZelh 163 viirzakalf. Vergelijk 
ook DialZelh 118/119. 

Te МП wordt een kalf dat door kunstmatige inseminatie is verwekt kunskàlhf 
"kunstkalf" genoemd. 

1.3.1.2. VROUWELIJK RUND VAN EEN JAAR 

PINK 

PINKMAAL 

STERKE 

pingk F204a, 207 (thans), G248, 278, 1,27, 29, 30, 32 
(thans), 037a (thans), 38b, 78, 82, Ml, 3, 4, 40 (thans), 
41, 42a (thans), 49; 

pingka F163, 164, 180, 181, 182, 184, 0205, 206, 209 
(thans), G221, 222a, 227, 246, 247*, 249, 251, 252, 253, 
259, 279, 279a, 280a, 281, 285, M3, 4, 6, 7, 7*, 9, 10, 
11, 14*. 15, 48. 

pingkmòòl F0205, 205b. 

SJtérraka MIO. 
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EENWINTER eewintar F183, 204a, 206, 207 (vroeger), 209 (vroeger), 
G278, L28, 29, 033, 34, 36, 037a (vroeger), 38, 80a, 83, 
85, M3 (vroeger), 40 (vroeger), 41, 42a (vroeger), 44, 
46, 49; ee(n)wint3r L32 (vroeger); eenwintar L38b, Ml. 

RUND runt L033, 77. 

GRASKALF chréskàllaf F180; chrèskàlf L27; chröskalUf F162. 

JAARLING jooaling F161. 

JARIGE jëüragan G255, 279a, M9. 

JARIG KALF jëürach kàlbf G259, M7; 

jëürach káájgf G2Sla. 

Zie ook DHs 11 pinke; WbDev 39 pinke; DialZelh 143 eewintr; TaVoTw 121 
jäöregen. 

Pinkmaal, tautologie: op grond van het feit dat pink in Oost-Gelderland geen 
algemene benaming is - een stier wordt nooit pink genoemd - is pink in pink
maal een niet noodzakelijke toevoeging: WNT XII, 1892 localiseert maalpink 
"in Geld.". 
Te M42a wordt een pas gedekt vrouwelijk rund pingkmòòl genoemd. 

Te L34 noemt men een vrouwelijk rund dat voor de eerste keer naar de stier 
gaat en derhalve ongeveer anderhalf jaar oud is bólmòòl (> gebold maal: 
maal dat heeft gebold). 

VROUWELIJK RUND VOLWASSEN ZIJNDE 

KOE köë F161, 162, 164, 181, 204a, 0205, 205b, 209, G221, 
246, 278, L27, 28, 29, 30, 32, 033, 34, 38, 38b, 77, 78, 
80a, 82, 83, 85, M40, 42a, 44; köë F182, 183, 206, L36, 
037a, Ml, 4, 41, 46; köëw F184; kôë F207, MIO, 48; 

koo F163, 180, G222a, 227, 247*, 248, 249, 251, 251a, 
252, 253, 255, 279, 279a, 280a, 281, 285, M6, 7, 7», 8, 
9, 14*, 15, 49; koow G259, Mi l . 

BEEST bees F162 (vroeger), M3; beejj L30. 

Zie ook DialEltenB 105 kü; DialZelh 149 koo; TwAchtWb 128 kôo; WbGeOv 
22 ko; WbWwijk 119 koo. 

Het meervoud van de algemene benaming voor het volwassen vrouwelijk rund. 

KOEIEN köëjan F162, 181, L30, 36, M42a; köëj'n F204a, L38; 

köëjan MIO; köëja L033, 77, 83. 

KOEWEN köëwan L29; köëwa L27, 34, 38b, 78, 80a, 82. 

KOENE коёпэ F184, 206, 209, M4, 40 (vroeger); кбёпэ F182, 
183, 207, M41, 48; 

коопэ F180, G227, 247*, 248, 253, 259, 279, 279a, 
281, 285, Мб, 7, 7*, 8, 9, 11, 14*. 15, 49. 



BEESTEN beestg F161, 162, 181, 204a, 0205, 207, 209, G222a, 
227, 247*. 248, 249, 285 (soms), L32, 037a, Ml, 3, 9, 
11, 40, 42a; beeçjjg F164, 182, 183, 205b, 0251, 251a, 
252, 253, 255, 279, L28, 83, M41, 46; beesfn F161, 163, 
207, G249, M42a; beeçjtln L30, 36, 38. 

Te G253 spreekt men van twee koeien; gaat het echter om meer dan twee 
vrouwelijke runderen dan spreekt men van beesten. 

Te L033 en M7 gebruikt men beesta als algemene benaming voor runderen; 
te G279a, 281, M4, 15 spreekt men in dat geval van beefjfa. 

Zie ook WbGeOv 22 kôë, kône; WbWwijk 119 koone; WbDev 6 bieesten; 
WbWwijk 17 heeste. 

Te G247* en G248 wordt een onhandelbare, lastige, jonge koe puünas ge
noemd. 
Te M15 heet een drachtige koe in het begin van de draagtijd een trugga koo. 
Te F0205 wordt een oude koe, die geen melk meer geeft en geschikt voor de 
slacht is worstkoe genoemd: wosköë. 
Te L30 noemt men een zieke koe wel mákka man; verg. WNT IX, kol. 108, 109 
mak; Van Dale 1160 III mak bet. 3: "(gew.) vermoeid, mat, krachteloos". 
Te G253 heet een koe na het krijgen van het zesde kalf wel buppa. Zie ook 
WbWwijk 32 böppe. Voor de betekenis "oude vrouw" die WbWwijk geeft, 
verg. ook MiwiVet 193 buppe; TwAchtWb 73 beppe; WbGeOv 3 bebbe, 4 
beppe; WbRijssen 12 beppe. 

1.3.1.4. VROUWELIJK RUND VOOR DE EERSTE KEER DRACHTIG 

STERKE stérraka M9, 48; jjtérraka M49; 

stárreka G227, 247*, 248 (soms), 279a, 280a, 285; 
Sjtárreks G252, 253, 255, 279, 281, M7*, 14*, 15; 
stárka G221 >, Мб (thans); cjtárka G251, 259; 

stàrka МП; 

SJfááraks G251a. 

DRAGENDE STERKE drááganda jjtérrako MIO; 

dráágandg stárraka G222a, M7. 

DRACHTIGE STERKE dréchtaga stárraka G249; dréchtaga ?і{аггэкэ G279. 

MAAL mòòl F161, 163, 180, 181, 182, 183, 184, 204a, 205b, 
206, 207, 209, L27, 28, 29, 30, 32, 033, 36, 037a, 38, 
38b. 82, 83, 85, MI, 6 (thans), 41, 42a, 44; mòò] 
G279a (thans), L77. 78, 80a, M4, 8, 46; 

mòòla M49. 

DRAGENDE MAAL drááganda mòòl M4; drááijgda mòòl L34, M40; 

dráágsnda mòòla MIO. 

DRACHTIGE MAAL dráchtaga mòòl G278. 
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VAARS 

DRAGENDE VAARS 

PINK 

DRAGENDE PINK 

DRAGENDE 
EENWINTER 

feeas L30, M42a (thans); 

feeaza F161, 162, 163, 180 (thans), 183, F0205, 
G246, 248, 251a, 279a (soms); Іееэ?іа Е164г; 
veeeza G2215, M4 (soms), 6; 

fïëozg F184; fiëa^js F164 4. 

drááganda ееэгэ M4 (soms). 

peengka G251a. 

dráágsnda pingk M3; 
dráágandg pingkg G222a, M3, 7 (thans); dráángda 
pingka G249. 

drááganda eewìntar МЗ. 

1 ten oosten van het dorp Laren. 
* ten westen van het dorp Laren. 

1 te Harfsen School. 
4 te Oud Harfsen. 

Te F161 wordt met vaars en maal een koe van twee en een half à drie jaar -
de leeftijd waarop zij voor het eerst zal kalven - bedoeld; op ongeveer twee
jarige leeftijd noemt men haar pink. Te F162 hebben de woorden vaars en pinfe 
dezelfde betekenis. Te G222a is een dragende pink eveneens twee jaar, terwijl 
een dragende sterke drie jaar oud is. Maal wordt er soms gebruikt, namelijk ter 
aanduiding van een mooie, goede koe van drie jaar, die in een andere streek is 
gekocht. Te G251a wordt eveneens weer een tweejarige koe pink genoemd; 
sterke en vaars worden gebruikt ter aanduiding van een koe van drie jaar. 

VROUWELIJK RUND EENMAAL GEKALFD HEBBEND 

In de volgende plaatsen blijven de benamingen sterke, maal en vaars ook nu 
in gebruik: 

STERKE 

MAAL 

VAARS 

G221, 222a, 227, 247*, 248, 249, 251, 251a, 252, 255, 
259, 279, 279a, 280a, 281, 285, M6, 7, 7 · , 11, 14*. 15, 
48, 49. 

F163, 181, 183, 206, 207, 209 (thans), G279a, L27, 28, 
34, 38b, 77, 83, 85, Ml, 6, 8, 40, 41, 44, 49. 

F162, 163, 164, 183, G221, 248, 279a, M6. 

In de volgende plaatsen verandert de benaming en wordt zij: 

MAAL mòòl G246, МЗ. 

PINKMAAL pingkmòòl F182. 

SCHOT schòt Fl 80, 204a, 0205, 205b, 209, G278, L30, 033, 
037a, 78, 82, M42a; schot L32; sjchòt F184, L29, 36, 
38, 80a, M46. 

KOE G253, M9, 10. 

EERSTE KALFSKOE F161, M4. 



Voor pinkmaal zie ook hiervóór 1.3.1.2. 

1.3.1.6. VROUWELIJK RUND TUSSEN HET KRIJGEN 
VAN HET EERSTE EN HET TWEEDE KALF 

In de volgende plaatsen blijven de benamingen sterke, maal, pinkmaal, vaars, 
schot, koe en eerste kalfskoe ook nu in gebruik: 

STERKE G221, 227, 251, 251a, 255, 259, 279, 279a, Мб, 7, 

11, 14*. 15, 49. 

MAAL F163, 181, G246, 279a, L28, 85, Ml, 6, 40, 44, 49. 

PINKMAAL F182. 

VAARS F163, 164, G221, 279a, M6. 

SCHOT F180, 184, 204a, 0205, 205b, 209, G278, L29, 30, 32, 

033, 36, 037a, 38, 78, 80a, 82, M42a, 46. 

KOE G253, M9, 10. 

EERSTE KALFSKOE M4. 

In de volgende plaatsen verandert de benaming en wordt zij: 

DRAGENDE MAAL dráágandg mòòl МЗ. 

SCHOT schot F161, 183, 207, L27, 34, 38b, 77, 83; sjchòt 

F206. 

KOE F162, G247*, 248, 249, 280a, 281, 285, M41, 48. 

EERSTE KALFSKOE M7*. 

TWEEDE KALFSKOE G222a, 252. 
Zie ook DHs 6 starke, sterke "een jonge koe die nog niet gekalfd heeft"; Ta-
VoTw 121 stérke, stèèrk "ongeveer een jaar of nog wat ouder"; TwAchtWb 
187 starke "vaars, jonge koe die nog niet gekalfd heeft"; WbGeOv 43 starke, 
sterke "vrouwelijk rund van een jaar"; WbWwijk 226 starke "vrouwelijk rund 
van plm. een jaar oud"; DialEltenB 107 möl "koe die voor de eerste keer melk 
is"; DialZelh 152 mòòl "vrl. kalf"; TwAchtWb 143 moale "jong rund van 
IVi à 2 jaar" (sic!); WbGeOv 27 maole "rund van IVi à 2 jaar"; DialZelh 163 
viirza "vrl. kalf'; WbGeOv veerze, vierze "vaars"; DialZelh 158 sxòt bet. 1 
"jonge koe". 
Zie ook WNT XV, 1521 sterke "jonge koe die nog niet bij de stier is geweest"; 
WNT IX, 20 maal bet II "naam voor eene koe van anderhalf of twee jaar, eene 
koe die nog niet heeft gekalfd"; WNT XVIII 1, 71 vaars bet. I, 1 "jonge koe 
van ongeveer twee jaar die nog geen kalf heeft gehad of voor de eerste maal 
kalft. In oudere taal soms synoniem met koe"; WNT XIV, 916 I schot bet. 1 
"jonge koe die eenmaal gekalfd en daama een jaar overgelopen heeft", bet. 2 
"koe van twee of drie jaar die nog niet gekalfd heeft". 
Blijkens het materiaal is het betekenisveld van sterke, maal en vaars groter dan 
regionale woordenboeken en WNT opgeven. 
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Te F181, 182, G248, 279a, Ml, 4, 41, 49 noemt men het vrouwelijk rund dat 
niet (meer) drachtig wil worden en wordt vetgemest schot. Deze benaming 
wordt door de zegslieden meestal als handelaars- of slagersterm gekenschetst. 

N.B. Een koe die eenmaal heeft gekalfd en voor de tweede keer drachtig is 
wordt te M4 en M7 een eerste kalfskoe genoemd, te G222a en G252 noemt 
men haar tweede kalfskoe. In de andere plaatsen duidt men de koeien aan met 
het aantal kalveren dat zij hebben voortgebracht: een tweede kalfskoe is in dat 
geval dus een koe die twee kalveren heeft geworpen. 

Te F0205 wordt, vanwege het feit dat jonge koeien minder melk geven dan 
oude, het gezegde mööltjas cheeft strööltjas "maaltjes (dim. van maal) geven 
straaltjes" gebruikt. 

Nadat het vrouwelijk rund voor de tweede keer heeft gekalfd, wordt zij in alle 
plaatsen koe genoemd. 

1.3.2. MANNELIJK RUND 

1.3.2.1. MANNELIJK RUND BIJ DE GEBOORTE 

BULKALF bólkàlbf F163, 164, 181, 182, 183, 184, 204a, 0205, 
205b, 206, 207, 209, G222a, 248, 252, 278, 279, 280a, 
L28, 29, 30, 38, 77, 83, 85, M7·, 9, 10, 40, 41, 44; 
bólkàlf L27; bólkàlbf G251, 255, 259, 281, 285, Ml, 3, 
4, 6, 7, 11, 14*, 15, 46, 49; bókàlbf F206; 

bólbkàlbf G246, L34, 36, 78, 80a, 82, 85, M42a; 
bóljakàlbf G249; 

bólkállaf L037a; bójkallaf 02793, M48; böëlkaHaf 
G253; 

bólbkállaf L32, 033; 

bólkáájgf G251a. 

BUL bol L38b; 

bólla F162, G221, 247*; ЬоЦэ G227, M48. 

BULLETJE ЬиИэкэп F161, 180, М46. 

STIERKALF stïëGtekàlbf F162, G248; çjtïë(j)kàlbf L77, M42a; 
jjtïêrkàlbf L36; 
stïê(i)9kalbf L033. 

Wanneer een stierkalf één jaar is, wordt hij te F205b bólmdòl (i.t.t. pingkmòòl, 
zie hiervóór 1.З.1.2.), te F0205 pingkbólh (i.t.t. pingkmòòl), te M3 ééwimar-
ЬиІІэкэп "eenwinterbulletje" en te МП ЬиИэкэп genoemd. 

1.3.2.2. MANNELIJK RUND VOLWASSEN ZIJNDE 

BUL ból F204a, L27, 28, 29, 30, 32, 033, 34, 36, 38, 38b, 77, 
78, 80a, 82, 83, 85, M40, 42a, 44; 

bólb F162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 0205, 205b, 
206, 207, 209, G221, 222a, 246, 247*, 248, 252, 278, 
279, 280a, L037a, M7*, 9, 10, 41; ЬоЦэ F184, G227, 
249, 251, 255, 259, 279a, 281, 285, Ml, 3, 4, 6, 7, 
11, 14*. 15, 46, 48, 49; ЬбёЦэ G253; 

100 



Ъоііэ F161; 

bulla L037a (thans). 

STIER stïë(j)3 F162, 181, L27, 033; ?і(іёО)э M42a; stïër L78, 
82; «tier L36, 77; 5Jtïë(j)3 G252, 253; jjtiêar G251a. 

Te G253 wordt de benaming stier slechts gebruikt, als het mannelijk rund dekt. 

Zie ook DialEltenB 95 bol; DialZelh 140 bote; TwAchtWb 79 bolle; WbGeOv 
6 bolle; WbWwijk 31 bólle. 

Een driejarige stier, die dekt wordt te MIO fjpringbólte genoemd. 

1.3.3. VOORTPLANTING 

1.3.3.1. GESLACHTSDRIFT VERTONEN, GEZEGD VAN EEN KOE 

BULLEN bóll'n F163, 181, 184, 0205, G221, 222a, 246, 247*, 
248, 252, 279, M7*, 9, 10, 41; ЬоЦ'п G227, 249, 251, 
255, 259, 279a, 281, 285, M4, 6, 7, 11, 14*, 15, 46, 48, 
49; ЬоёЦ'п G253; booj'n G251a. 

BULLIG (ZIJN) bóllach F161, 162, 164, 180, 183, 184, 204a, 205b, 206, 
207, 209, G278, L27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38b, 78, 
80a, 83, 85, M40, 42a, 44; bóllach L82; bóllach F182; 
bójlach M3; bójich Ml; 

bòllach L033, 037a. 

BULS (ZIJN) bols G280a, M9, 40; bófc M6, 7, 48; bófcj M4, 46, 49. 

VARRIG (ZIJN) fàrich L77. 

Zie ook TwAchtWb 79 bollen; WbGeOv 6 bollen; WbWwijk 31 bollen, bols; 
WBD III, 413, 414 varrig. 

1.3.3.2. BRONSTIG OP EEN ANDERE KOE SPRINGEN 

REPPELEN réppaln F161, 162, 163, 164, 180, 0205, 206, 207, 209, 
G221, 222a, 227, 246, 247*. 251a, 252, 253, 255, 259, 
280a, 281, L30, Ml, 3, 6, 7, 41; réppaln F184, G278; 
réppalo M4; réppal F204a, G248, 251, 279, 279a, M7*; 
réppalan F182, 183, 205b, L29, 36; 

röppaln G285, L037a, MIO, 11, 14·, 40, 42a, 46, 48; 
röppa|n M49; röppa] M15; röppala(n) L82; 

röppala L28, 32, 033, 34, 38b, 83; 

rëüpala L27, 32, 77, 78. 

Zie ook OudAchtBl 509 reppelen; TwAchtWb 168 reppeln bet. 1; H. L. Bezoen, 
Overijssels van het einde der achttiende eeuw 19 reppelen. 
Vergelijk eveneens DHs 39 reppelen. 
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1.3.3.3. GELEIDELIJK MINDER MELK GEVEN IN DE DRACmiGHEID, 
GEZEGD VAN EEN KOE 

ί 

De koe geeft steeds minder melk. 

(DE KOE) LAAT AF lödaf F161, 162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 204b, 
206, 207, G222a, 246, L30, M41; lötaf F209, G252; 

lödaf F184, L34, Ml; lötaf F205b; 

lödóf G227, 251a, 255, 259; 

lödof G221, 222a, 249, 251; lötof G280a; 

lutàf L36. 

(DE KOE) LAAT NA loVnòò L85, M44. 

(DE KOE) SLAPT AF sláptáf L28, 32; 

slàptàf M4; îjlàptàf L77, MIO; slàpàf L80a. 

(DE KOE) SLAAT AF slodàf M42a; 

sleedááf L78; çjjeedàf L82. 

(DE KOE) NEEMT AF nimpáf F0205. 

(DE KOE) MELKT AF mélbktáf G278. 

(DE KOE) SLINKT AF jjlingdáf F164. 

(DE KOE) VERZIJT vezi-jt M9, 11, 14*, 15; v3?ji-jt M7*; fazi-jt МЗ, 46, 

48, 49. 

(DE KOE) VERSPEELT vaspöJt G285, L033, Ml, 6, 7, 15. 

(DE KOE) VERDROOGT vardrëüch L27. 

Omschrijving: geet achtgrüüt in аэ meitak M40; cheet achtarüut 

in da meitak G279a; 

trökta meitak óp G281; 

troktáijtchát G248; 

trékta meitak in da hooanjj L29; trékta meitak in 
da hëûàna G279; da meitak trökam in da hëüana 
L037a; da meitak çheedam in da hëüma zit_'n F182; 
kump kottaráp G253; këümp kottaráá G251a. 

Zie ook WbWwijk 263 verzi-jen; WBD III, 421 de melk gaat in de horens. 
Te Ml wordt verspelen eveneens gebruikt om aan te geven dat een koe steeds 
magerder wordt. 

1.3.3.4. GEEN MELK MEER GEVEN, GEZEGD VAN EEN KOE 

(DE KOE) STAAT DROOG steedrëüch F204a, 207, L27, 28, 033, 38b, 78, 
M42a; sjteedrëüch F205b, L29, 30, 32, 34, 38, 
80a; sjteedrëüch L82, 83; sjteedrëüg L36; jjti-
drëüch L77; 
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(DE KOE) IS DROOG 

(DE КОЕ) IS GUST 

steedrëüga F161, 162, 163, 180, 181, 182, 0205, 
207, 209, G221, 222a, 227, 248, 249, 278, 279, 
280a, 285, Ml, 6, 7, 9, 48; çjteedrëuga F164, 183, 
184, 206, G246, 251, 252, 259, 279a, 281, L037a, 
M4, 7*, 10, 14*, 41, 46, 49; jjteedrëüaga G251a, 
255; steedrëücha G247*. 

is drëüch M40; 

is drëûga G285; içj drëuga M15. 

is chust M48; is chus L85, Mi l ; is chu$j M44. 

(DE KOE) GEEFT HET OP giftóp G253. 

Zie ook WbWwijk 82 gust "droogstaand, geen melk gevend". 

1.З.Э.5. EEN ZWELLLENDE UIER KRIJGEN IN DE DRAAGTIJD, 
GEZEGD VAN EEN KOE 

NEUREN 

OPNEUREN 

UIEREN 

AANWINNEN 

ZUCHT (KRIJGEN) 

ZWELSEL (KRIJGEN) 

GEZWEL (KRIJGEN) 

ROOS (KRIJGEN) 

Omschrijving: 

nuuren L29; пййэп G247*, 278, M41, 46, 48; 
пййгэп F0205, 206, 209, L30, 36, 38, 85, M40, 
42a; 44; пййг'п F205b, 207; пййэп F162, 163, 180, 
181, 182, 183, 184, 204a, G221, 222a, 227, 246, 252, 
259, 279, 279a, 280a, 281, L037a, Ml, 3, 7, 7*. 9; 
пййап M4; пййап G221, G249, 253, 255; пййбп 
G248, 285;nuuóñG251; 

пййгэ L34, 38b, 80а, 82, 83; 

пёйэп М49; пёйап М8, 11; пёйап Мб; 

пооэп F164. 

брпййэп F161. 

öjgre L27, 32, 78. 

açwin'n М15. 

zuclit L77; zuch L34; such L28. 

swéjsal M14*; sjwéljjgj MIO. 

chazwél G255; chgzwéél G251a. 

rooçj L77. 

hi-j kump mooj bi-j intöjar L033. 

Zie ook DialEltenB 108 піігэ; DialZelh 154 nyyrn; DHs 6 nuuren; OudAchtBl 
508 nuren; TaVoTw 123 nuuren, neuren; TwAchtWb 150 nuren; WbDev 36 
nuren; WbGeOv 31 niiren; WbWwijk 157 nuurn; TaVoTw 123 zwilsel, ge-
zwelsel; WBD III, 423 uieren; WBD III, 424 zucht krijgen; WBD III, 424 
gezwel. 

Zie eveneens К. Heeroma, Uieren in het Fries 48w. 

Te MIO en M14* heet het soepeler worden van de schede van een koe tijdens 
het kalven пййэп. 
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1.3.3.6. UITDRIJVENDE BEWEGINGEN MAKEN BIJ HET KALVEN 

WERKEN wárrakan F162, 181, 182, 184, 204a, 207, 
209, G252, 255, 259, 278, 279, 280a, 281, 
L29, 30, 36, 38, Ml, 40, 42a; wárkan G285; 
wárrakln F163, 164, 180, G221, 222a, 246, 
247*, 248, 249, 251, 253; wár^n F161; 

wárraka L27, 28, 34; 

waaraan G251a; 

wááraka L32; 

wàrrgkan F183, G227; 

wàrraka L77; 

еггэкэп F0205, 207; wérkan F205b; 

wèrraka L38b, 78, 82. 

(DE KOE IS) AAN HET WERK áijt wárrek L033, 037a. 

ARBEIDEN árbéjdan M40; árbéjd.'n F206, G279, 279a, 
281, M3, 6, 7, 7*; árrebéjan L85, Μ44·, 

árbéjda L83; árrabeja L80a; 

áárbeed^n G251a·, 

arbéj^n Mil . 

(DE KOE HEEFT) ARBEID árbéjt F209, L85, M44, 49; árrobéj't F206, 

M4, 9, 14*. 15, 48. 

(DE KOE KRIJGT) ARBEID árbéjt M41; árrebéjt MÍO. 

(DE KOE IS) AAN DE ARBEID ánija árrebéjt M46. 

WEEËN weej'n G251a. 

PERSEN pèrsa L27. 
Zie ook OudAchtBl 83 warken; TwAchtWb 209 warken; DialZelh 137 arbeidn; 
OudAchtBl 83 arbeiden; TwAchtWb 69 arbèèden; WbWwijk 12 arbeid hebben; 
TaVoTw 124 aarbeid kriegen. 

1.3.3.7. BLAAS WAARIN HET VRUCHTWATER ZIT 

WATERBLAAS wààtarblòòs F204a, 207, L27, 033, 85, M42a; wààtar-
blòòjj F205b, L28, 29, 30, 34, 36, 38, 38b, 82, M44; 

wààtarblòòza F181, 183, 206, 207, 209, G221, 246, 
278, Ml, 3, 9, 10, 14*, 15; wààtarblòòza M4, 6, 11 
wààtarblòòìja F184, G252, 259, 281, M46, 49 
wààtablòòza F161, 162, 163, G227, 249, 280a 
wààtablòò?ja F164, G248, 251, 253, 255; 

waajarblòòs L32; waatarblòòjj L83; waajablòòs M40; 

wààtarblòòza F180, 182, 0205, G222a, M7, 41, 48; 
wààtarblòòza M7*; waafablòòza G221, 247*, 279, 
279a; waatabjòòza G285; waatablòò?ja G251a; 

wòòlarblòòs L78; wòòtablòòjj L77, 80a, 
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EERSTE BLAAS eeasta blòòjj L037a; 

eeasta blòòza G278, L037a. 

Zie ook TaVoTw 123 waterblaos. 

1.З.З.В. AFZAGEN VAN EEN ONGEBOREN KALF 

AFVIERDELEN 

V1ERDELEN 

AFLEIDEN 

AFLUVEN 

affïërdabn F209; áfñerda]c M46, 49 (deftig); afflëreln 
F207, L037a( M40; affiêraln M41, 44, 48; 

affïërela L85, M44; 

àffiërgln G278; àffiêraln Ml, 3; 

àffïërab L83; 
áffeerdgln G279, M9; áffeerdajn М49 (plat); áffeeadaln 
G248, 279a; áffeerdgl G281; áffeeraln G280a, L30, Мб, 
7, 7*; áffeereb(n) L28; 

áffeerab L32, 033, 38, 80a; 

àffeerdaln MÍO; àffeerabn L36; àffeeraln F204a; 

àffeersb L29, 34, 38b, 78, 82. 

vïëraln M4; fiërgln M42a; 

feeraln L30; 

feerab L27, 34, 77. 

áfléd'n G285, MIO, 14*. 15; áfleejan F182, 183, 0205, 
207, 209; áfleej'n G246; 

áfleen'n F161, 162, 164, 181, 206, G248, 252; áfleen 
F180, 184; 

àfléd:n MU; àfleejan F204a, 205b, G278; 

òfleen'n G253; òfleen G221, 255; òflee G251; 

ófleen G259; 

aflïëjan G222a; 

oflïën'n G247*; 

ófliëj'n G251a; 

óflïën G227. 

oflïëv'n G221. 

Zie ook DialZelh 137 affiirln; DialZelh 137 afleedn; OudAchtBl 508 ofleeën; 
TwAchtWb 153 oflêen; WbWwijk 3 afleert. 

1.3.3.9. NAGEBOORTE VAN EEN KOE 

VUIL fuul F205b, L29, 30, 38, 77; fuuj G278, L27, 28, 32, 
033, 34, 78; fuül F181, 182, 183, 184, 204a, 0205, 206, 
207, 209, M3; 

f ¡mit L36, 82; fuu]t L38b, 83, 85, M42a, 44; 
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föël F161, 162, 163, M7*, 40; föël G222a (soms), 247* 
(soms), 253, 255, 279, 280a, 281, 285, Ml, 6, 7, 8, 9, 11, 
14*, 41, 46, 48, 49; föëal G259; vöêl M4; föël G279a, 
M15; föël G251a, MIO. 

VUILIGHEID vuubchéjt F180, L80a; füubchéjt F206, 209, L037a; 

föëbchéjt F162. 

LAATSTE lèsta G221, 222a, 247*. 248, 249; iéñp F164, 184, 

G227, 246, 251, 252, 255. 

NAGEBOORTE nòòchabooata M14*. 

ONKLAAR óngklooà G227. 
Zie ook DialZelh 144 /uu/; TaVoTw 52, 124 voel; TwAchtWb 206 voel; Wb-
Wwijk 266 voe.l; DialZelh 150 ¡ésta; OudAchtBl 57 leste. 

In alle plaatsen waar vuil als benaming bekend is, zegt men als de nageboorte 
niet wil komen: de koe blijft aan het vuil staan. Te G222a en G247* kent men 
echter deze uitdrukking niet; te L28 en L29 zegt men aan het füült blijven 
staan, terwijl men te L77 in plaats van over vuil dan spreekt over aan de bóch 
blijven staan. 
De benaming vuiligheid, die naast vuil voorkomt te F206 en F209, wordt er 
in de uitdrukking niet gebruikt; men kent daar slechts aan het vuil blijven 
staan. In plaats van vuiligheid gebruikt men te F180 en L037a eveneens de 
uitdrukking aan het vuil blijven staan. 
Het gezegde aan het laatste blijven staan is in alle plaatsen die laatste als 
benaming kennen, bekend, behalve te G246 waar men dan over füül spreekt. 
In G259, waar de nageboorte met vuil wordt aangeduid, kan men wèl over de 
koe blijft aan het lèsta staan spreken. 

De benamingen nageboorte en onklaar worden in het gezegde niet toegepast. 
Zie ook TaVoTw 124 an 't voel stòòn. 

Bocht, zie WNT III 1, 24 bocht "In Noord Brabant: vuil eener kalfkoe". 
Vergelijk eveneens Taal Kempen 851 vuil I "nageboorte bij een koebeest" en 
WBD III, 450. 

Wanneer een koe, nadat de nageboorte verdwenen is, nog navuilt, dan spreekt 
men te G251 van witföêl'n. De substantie noemt men te G221 kdtta vöêl "korte 
vuil"; te G248 kat füül "kort vuil". 



2. DIALECTGEOGRAFIE 

In dit deel zullen wij ons baseren op de agrarische terminologie die 
we in hoofdstuk 1 hebben verantwoord. 
In hoofdzaak zullen we de dialectgeografische aspecten die wij bij 
deze terminologie aantreffen, beschrijven; daarnaast zullen we echter 
naar aanleiding van het verantwoorde materiaal eveneens enkele be
schouwingen kunnen geven over volkskundige zaken, over gram
maticale bijzonderheden en over klanken. We zullen daarbij reeds 
gebruik maken van de indeling die in de synthese nader zal worden 
uitgewerkt. 
Het lemma van de onderscheiden paragrafen in dit hoofdstuk komt 
steeds overeen met één of meerdere van de in hoofdstuk 1 onder
scheiden lemma's. Zo is het materiaal waarop 2.1.1. zoldervloer is 
gebaseerd, terug te vinden in hoofdstuk 1 onder hetzelfde woord 
zoldervloer (paragraaf 1.1.1.9.). * 

2.1. DE OOSTELIJKE GRAAFSCHAP 

Onder het oostelijk deel van de Graafschap in zijn meest uitgebreide 
vorm wordt hier verstaan het gebied, gelegen ten oosten van de 
plaatsen Sinderen M41, Westendorp M3, Halle Ml , Ruurlo G248, 
Borculo G252 en Neede G251. In een aantal gevallen blijkt dit ge
bied door het gebruik van een aparte terminologie, zich van het 
overige deel van Oost-Gelderland te onderscheiden. Vaak zal de 
stelling "oude vormen hebben de neiging zich aan de periferie en in 
geïsoleerde plaatsen te handhaven" 1 het voorkomen van de bijzon
dere terminologie kunnen verklaren; maar, omdat onderzoek aan 
gene zijde van de rijksgrens met Duitsland niet heeft plaats gevonden, 
mag ook verwantschap tussen de Oostelijke Graafschap en het aan
grenzende deel van Westfalen soms niet uitgesloten worden. In elk 
geval is het zo, dat, hoe dichter de plaatsen bij de rijksgrens gelegen 
zijn - hoe oostelijker ze met andere woorden gesitueerd zijn - des te 
vaker komt een bijzondere terminologie voor. 

Op de eerste kaartjes * die behandeld zullen worden, zijn specifieke 
benamingen van de Oostelijke Graafschap afgebeeld. 

2.1.1. ZOLDERVLOER 

De verspreiding van de woorden balkenspreidsel en spreidsel, die 
over het algemeen worden gebruikt als benaming voor de gezamen
lijke slieten die vroeger in de lengterichting van het boerenhuis op de 
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kaart 1 Betekeniskaart 

balkenspreidsel "zoldervloer van slieten" 

spreidsel "zoldervloer van slieten" 

A balkenspreidsel "stro of hooi, dat ter isolatie op de slieten ligt" 

ankerbalken werden gelegd en die zodoende de zoldervloer vormden, 
staat gesymboliseerd op kaart 1. Slechts in twee plaatsen - in het 
onmiddellijk aan het gebied met de zojuist beschreven betekenis ge
legen Harreveld M6 en in het zeer geïsoleerd gelegen Eefde F161 -
wordt met balkenspreidsel bedoeld het laagje stro of hooi, dat ter 
voorkoming van het doorlaten van kaf, stof en graankorrels, als dek
laag op de slieten wordt gelegd. 

2.1.2. GELEIDELIJK MINDER MELK GEVEN 
IN DE DRACHTIGHEID 

Het tweede kaartje geeft de verspreiding weer van het woord ver-
zijen, gezegd van koeien die steeds minder melk geven. Hier moet 

108 



kaart 2 Betekeniskaart 

verzijen "geleidelijk minder melk geven in de drachtigheid" 

zeker aan een oud woord worden gedacht; immers reeds in het 
Middelnederlands heeft versiën de betekenis "uitdrogen". 2 

2.1.3. STRAMP, STREMPEN 

Het derde kaartje is eveneens een verspreidingskaartje. Bij het zetten 
van roggehokken op het land is het plaatsen van de eerste twee of 
eerste vier garven s van vrij groot belang, niet alleen omdat elke 
zichzelf respecterende boer de hokken lijnrecht op het land behoorde 
te hebben staan, maar meer nog, omdat deze garven ten behoeve van 
de stevigheid van een hok, hecht tegen elkaar aan moesten staan. Dit 
werk werd vroeger dan ook meest door de boer zelf gedaan. 4 In 
enkele dorpen van de Oostelijke Graafschap nu heet het tegen elkaar 
plaatsen van de eerste twee garven strempen, terwijl de twee tegen 
elkaar geplaatste garven in dit gebiedje stramp worden genoemd. 
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kaart 3 Betekemskaart 

ENSCHEDE 

O / * 

φ stramp "twee eerst neergezette garven van een gast" 

^ Г strempen "het neerzetten van de twee eerste garven van een gast" 

Ш stramp "id." en strempen "ld " 

A stramp "vier eerst neergezette garven van een gast" en 
strempen "het neerzetten van de vier eerste garven van een gast" 

Slechts in Westendorp M3 waar men in plaats van twee, vier garven 
tegen elkaar zet, noemt men dienovereenkomstig het neerzetten van 
de eerste vier garven strempen. Met stramp duidt men er de vier 
garven aan die men zodoende tegen elkaar heeft geplaatst. 

2.1.4. KREUPELGEBINTE 

Met de benamingen kreukelgebint en kreupelgebint (kaart 4) "het 

balkenstelsel dat om de grote deeldeuren geplaatst is en dat dient 
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kaart 4 Betekeniskaart 

ENSCHEDE 

o /4-

ζ/ kreupelgebint e.v. "balkenstel rond de deeldeur" 

f kreukelgebint e.v. "balkenstel rond de deeldeur" 

Ж kreukelgebont "balkenstel rond de vaaltstaldeur" 

om de achtermuur te steunen", trekt hetzelfde gebiedje de aandacht. 
Toch moet worden opgemerkt, dat ook te Nettelhorst G222a en in 
Rijssen5 dit laatste woord in deze betekenis bekend is, terwijl deze 
balkenconstructie te Rietmolen G251a en te Zwolle G281 juk wordt 
genoemd. In Varsseveld M4 wordt met kreukelgebint het houten 
balkenstel bedoeld, dat geplaatst is om de vaaltstaldeur, de deur die 
de verbinding vormt tussen de stal en de overdekte ruimte die vòòr 
de grote deeldeur ontstaat, als die deur is teruggeplaatst. 

2.1.5. BOS WEERSTRO 

De verspreiding van de zelfstandige naamwoorden hondje en bos-
hond staat afgebeeld op het vijfde kaartje. In het algemeen betekenen 
beide woorden afvalstro — weerstra genaamd - dat na het dorsen 
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kaart 5 Betekeniskaart 

ENSCHEDE I 

О / Ч 

¿г boshond "bos weerstro" 

^Р boshond "bos verzamelde 
aren, verspreid op het land 
gelegen hebbend" 

l—ι hondje "bos weerstro" 

ШЗ hondje "korte kleine garf' 

l—• hondje "kleine grasopper" 

ontstaan is en niet meer tot schoven gebonden kan worden, maar 
waarvan een vierkant pak wordt vervaardigd, dat bijeen gehouden 
wordt door middel van kruislings aangebrachte strobanden. In een 
drietal plaatsen is een verwante betekenis bekend: in Huppel M14* 
kan boshond ook betekenen tot bos verzamelde aren, die op het land 
gelezen zijn. In Westendorp M3 en Heume M49 spreekt men van 
hondje, als de gemaaide rogge, meestal ten gevolge van het feit dat 
zij te plat ligt, niet tot gewone garven kan worden gebonden, maar 
tot korte, kleine garven moet worden gevormd. In Dinxperlo M46 is 
hondje bekend als benaming voor de kleine, op het land staande 
hooiopper. 

2.1.6. GRAANMIJT 

Op het zesde kaartje worden de namen voor de graanmijt gesymboli-
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kaart 6 Woordkaart "graanmijt" 

ENSCHEDE 

O 

41IZ1 CD l L 

U i U | 
--cc D 

^ α 
CD CD 

СИ 

Ten со 

CD 

m CD CD CD 

4 ^ 5 ° ° Ж 
'л N=3 

Να·, 
О BOCHOLT 

у ^ vimhoop 

I I (zaad)mijt 

seerd. Terwijl het overgrote deel van Oost-Gelderland de benaming 
mijt - miet dan wel miete - kent, komt in de streek rond Winterswijk 
vimhoop voor als naam voor de op het land staande hoop graan. 
Stapelkamp β beschouwt als de oudste betekenis van vim "hoop in 

het algemeen". Zo kwam het voor in het Middelduits;7 zo komt het 

nog voor in Nederland in enkele verspreid liggende gebieden. 8 Van

uit die grondslag heeft het zich ontwikkeld tot "bepaalde hoeveel

heid", in welke hoedanigheid het in Oost-Gelderland algemeen be

kend is: namelijk in de betekenis "honderd garven". Het behouden

de karakter van het Oostgraafschapse dialect is ook hier duidelijk. 

Eén geval, dat dialectgeografisch interessant is, moet hier besproken 
worden. Lintelo-ten-Zuiden M48a, dat beide woorden kent, onder
scheidt verschil in betekenis van beide woorden. Een vimhoop be
staat er steeds uit ongedorst graan, terwijl een mijt kan zijn op
gebouwd uit hetzij ongedorst graan, hetzij gedorst stro. Wellicht ten 
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kaart 7 Woordkaart "uitdrijvende bewegingen maken bij het kalven" 

ENSCHEDE 

о Γ 
CU 

w 

ARNt£M 

"Vе . ^ \ / 

OBOCHOJ 

/\/ arbeiden 

¿) arbeid hebben 

/W arbeid krijgen 

^ P aan de arbeid zijn 

( l werken 

^ И aan het werk zijn 

U persen 

^ ^ weejen 

overvloede zij vermeld, dat Lintelo-ten-Zuiden op de isoglosse van 
beide gebieden ligt. 

2.1.7. UITDRIJVENDE BEWEGINGEN MAKEN 
BIJ HET KALVEN 

Op het kaartje van het persen van een kalvende koe (kaart 7) tekenen 
zich eveneens weer twee gebieden af: dat van het type werken of aan 
het werk zijn en dat van het type arbeiden, arbeid hebben, arbeid 
krijgen of aan de arbeid zijn. Over de ouderdom van beide typen valt 
het volgende op te merken. Heuvel geeft voor Oolde G221c, waar hij 
in 1864 is geboren,β de beide werkwoorden werken en arbeiden.10 
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Thans echter kennen de plaatsen in de wijde omgeving van Oolde 
alleen nog werken. Wanink " en Broekhuysen12 kenden voor Gelse-
laar G227 en Zelhem G278 arbeiden eveneens nog. Thans is in beide 
dorpen echter alleen werken nog bekend. Het voor Hengelo F206 
en Hummelo F209 opgegeven arbeiden en arbeid hebben moet dan 
ook als relict beschouwd worden. De mening van de zegslieden uit 
Hummelo die arbeid hebben inderdaad als een oudere benaming 
beschouwen dan werken, sluit hier bij aan. Het is dus duidelijk dat 
de Oostelijke Graafschap het oudste type heeft behouden. Het con
servatieve karakter van de Oostgraafschapse dialecten blijkt in dit 
geval te kunnen worden verklaard uit de perifere ligging van het 
gebied. 

2.1.8. GEBINTSTIJL 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van meer gecompliceerde 
gevallen waarin de Oostelijke Graafschap zich onderscheidt door zijn 
aparte terminologie, moet hier nog vermeld worden dat de streek 
rond Winterswijk M13 ook opvalt door de benamingen voor de 
rechtopstaande balk van het balkenstelsel en de steen waarop die 
balk staat. Wordt de verticale paal elders in Oost-Gelderland alge
meen (gebint)stijl genoemd, te Meddo G285, Huppel M14* en Kotten 
M15 heet hij gebintpaal, terwijl hij te Miste M i l gebintpost wordt 
genoemd.13 

2.1.9. STIJLPOR 

De steen waarop deze paal staat wordt algemeen poer genoemd in 
Oost-Gelderland. Een vijftal plaatsen in de Oostelijke Graafschap -
Beltrum G279, Zwolle G281, Harreveld M6, Vragender M7* en 
Huppel M14* - noemt hem poerem. 

2.1.10. KARBEEL 

Zoals op kaart 8 te zien is, kent vrijwel geheel Oost-Gelderland het 
woord karbeel, enerzijds - met name in het oosten en noorden - als 
benaming voor de schuine verbinding tussen de gebintstijl en de 
ankerbalk van een gebinte, anderzijds - met name in een gebied, 
westelijk van het zojuist genoemde gelegen - als benaming voor twee 
zaken: de schuine, ondersteunende verbinding tussen de gebintstijl en 

115 



Betekeniskaart 

karbeel "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" 

karbeel "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" en 
"schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en gording" 

de ankerbalk van een gebinte en de schuine, ondersteunende ver
binding tussen gebintstijl en gording. 
De volgende twee kaartjes - 9 en 10 - tonen de verspreiding van de 
woorden spreiband en steekband, beide in gebruik als benamingen 
voor dezelfde zaken als karbeel. Spreiband is bekend in een kleiner 
en een groter gebied van de Oostelijke Graafschap. Deze twee ge
bieden worden gescheiden door de plaatsen Borculo G252, Riet-
molen G251a, Eibergen G255 en Rekken G259, die de benamingen 
steekband, steekbint en steekribbe gebruiken. 
Aanleiding tot de samenstellingen met steek en sprei zou ons inziens 
een verschillende bouwtechniek geweest kunnen zijn. Dat steek met 
ABN steken in verband moet worden gebracht, ligt voor de hand. 
Een steekband, steekbint en steekribbe zal oorspronkelijk dus een 
ondersteunende verbinding zijn geweest, die steekt: die is bevestigd 
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kaart 9 Betekeniskaart 

Ώ spreiband "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk' 

¿W spreiband "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en gording" 

^r spreiband beide betekenissen 

tussen een horizontale en een verticale balk, met andere woorden 
niet onlosmakelijk is verbonden met de beide balken. De samenhang 
van sprei met ABN spreiden is eveneens evident. Een spreiband zal 
dus een ondersteunende verbinding zijn geweest, die zich spreidt: die 
uitloopt uit een horizontale of verticale balk, met andere woorden 
onlosmakelijk is verbonden met één van beide balken. Van een der
gelijke gaffelvormige verbinding zijn enkele exemplaren bekend. 
J. Jans I4 heeft er één aangetroffen in Wierden, die er, in overeen
stemming met onze theorie, [spreebalkln] wordt genoemd. Hijszeler1S 

heeft er één gevonden bij een boerderij in Oosterhesselen en Odink 1 β 

heeft een thans niet meer bestaande gefotografeerd in Eibergen. Ver
meldenswaard is verder nog de mededeling van B. M. Janssen, zegs
man voor Varsseveld, die, evenals wijlen de heer Odink timmerman 
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kaart 10 Betekeniskaart 

ENSCHEDE 

O /*' 

ф^ steekband "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" 

^r steekband "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" en 
"schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en gording" 

< \ steekbint "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" 

• i steekribbe "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" en 
"schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en gording" 

is geweest. Hij verklaart dat aan de Markt te Bredevoort MIO een 
huis staat,1 7 dat een gebintstijl heeft, die uitloopt in een soort sprei-
band, waarop het dak rust. Bij de bouw van primitieve huizen werd 
oorspronkelijk eveneens gebruik gemaakt van gaffelvormige gebint-
stijlen. In de vork van deze palen rustten dan andere balken.1 β 

De benaming steekbint "schuine balk tussen gebintstijl en gording", 

te Eibergen G255 in gebruik, is waarschijnlijk voortgekomen als 

gevolg van behoefte aan betekenisdifferentiatie voor twee praktisch 

dezelfde zaken. Wellicht is hier sprake van contaminatie van steek-

band, in Eibergen betekenend "schuine balk tussen gebintstijl en 

ankerbalk" en gebint "gebinte". 
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kaart 11 Betekeniskaart 

f schoor "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en gording" 
schoor "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" en 
"schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en gording" 

schoorhout "schuine ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk" 

Langs de IJssel tenslotte komen de benamingen schoor, schoorhout,19 

kruishout en krombeelhout voor (kaart 11). Deze benamingen zullen 
de nieuwste fase vertegenwoordigen. In de samenstelling krombeel
hout is het uit het oud-Frans ontleende karbeel20 nog te herkennen; 
het moet dan ook als overgangsvorm worden beschouwd tussen het 
simplex karbeel en de andere drie woorden - schoor, schoorhout en 
kruishout - die karbeel in een aantal plaatsen geheel hebben ver
drongen. Waarschijnlijk is karbeel op zijn beurt in een vroeger sta
dium in het spreiband/steekband gebied binnengedrongen. Dialect-
geografisch zijn de negatieve opgaven te 't Joppe F162, Eefde F163, 
Vierakker F182 en Baak F183 en te Lochern G246, Zwiep G247* 
en Ruurlo G248 te verklaren. De eerste vier dorpen liggen op de 
grens van het schoor/karbeel gebied; de laatste drie plaatsen be-
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vinden zich in het overgangsgebied van karbeel/spreiband-steekband. 
Onzekerheid over de benaming heeft in beide gevallen kennelijk een 
vacuüm veroorzaakt. 
Het gedifferentieerde gebruik van spreiband, steekband en karbeel, 
waarvan zoeven sprake was, wordt ook elders aangetroffen. In Rijssen 
verstaat men onder 'spreebaand' "het hoekbalkje tussen 'stiel' en 
'stekkerieje' " .2 1 Een 'stekbaand' is er "het schuine steunbalkje tus
sen opstaande en daarop rustende balk" - tussen gebintstijl en 
gording dus - , terwijl "het steunbalkje in de hoek van een gebint" 
er 'krombeel' wordt genoemd. In de Oostelijke Graafschap is de 
betekenis van karbeel identiek aan die in Rijssen, maar spreiband 
heeft in de Oostelijke Graafschap meest de betekenis "verbinding 
tussen stijl en gording". De betekenis van steekband is eveneens 
anders dan die te Rijssen. In de Oostelijke Graafschap wordt de 
verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk meest zo genoemd. 
In dezelfde betekenis treffen we steekband aan bij Wanink, Odink, 
Gallée en Schepers.22 Gallée vermeldt dat de 'stekbände' in westelijk 
Oost-Gelderland 'korbelen' of 'krombelen' worden genoemd. In de 
Oostelijke Graafschap is volgens hem de betekenis van spreiband 
echter anders; met 'spreibande' worden de schuin door de stalzolder 
lopende verbindingen tussen de stijlen en de 'oplangen' (de dak-
sporen die de muurplaat met de gording verbinden) aangeduid.23 

Door de betekenisdifferentiatie hebben de oudste vormen zich in dit 
geval weer in de periferie kunnen handhaven. 

2.1.11. GEBINT, GEBINTE 

De woorden gebint en gebont kunnen twee betekenissen hebben; 
enerzijds kan met beide woorden het balkenstel, dat bestaat uit twee 
rechtopstaande stijlen en een dwarsbalk worden bedoeld, anderzijds 
kan er de ruimte in het boerenhuis die zich tussen twee balkenstellen 
bevindt, mee worden aangeduid. 
Blijkens kaart 12 wordt Oost-Gelderland in hoofdzaak in drie ge
bieden verdeeld: in de Oostelijke Graafschap is meest alleen gebont 
bekend; in de Noordwestelijke Graafschap gebruikt men uitsluitend 
gebint, terwijl in een overgangsstrook tussen deze gebieden en in de 
Lijmers beide benamingen bekend zijn. In het laatste geval wordt 
gebint steeds gebruikt als aanduiding voor het balkenstel, terwijl 
gebont de ruimte tussen twee gebinten als betekenis heeft. Alleen 
Westendorp M3 gebruikt beide woorden anders: daar is in de be
tekenis balkenstel gebont de enkelvoudsvorm; de meervoudsvorm 
luidt er echter gebinten. In tegenstelling tot de Noordwestelijke 
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kaart 12 Betekeniskaart 

¿ ? gebont "gebinte" ^ gebint "gebinte" en "gebint" 

^ r gebont "gebinte" en "gebint" Д gebont "gebinte" en gebinten "gebinten" 

gebint "gebinte" A gebont "gebint" en gebint "gebinte" 

Graafschap waar gebint meest alleen balkenstel betekent - slechts 
een zestal plaatsen kent er de binaire betekenis - heeft in de Ooste
lijke Graafschap gebont veelal wel beide betekenissen. Varsseveld 
M4, Lichtenvoorde M7, Aalten M9, Silvolde M40 en Dinxperlo M46 
vormen hier een overgangsgebiedje tussen de bij de rijksgrens ge
legen plaatsen die gebont in twee betekenissen gebruiken en de 
streek waar gebint en gebont bekend zijn.24 

Hoezeer Centraal Oost-Gelderland hier overgangsgebied is - we 
komen er hierna 2 5 nog uitvoerig over te spreken - blijkt uit het 
volgende. In Zelhem G278 komt gebint voor in beide betekenissen; 
het even zuidelijker gelegen IJzevoorde L037a en Halle M l kennen 
slechts gebint in de betekenis balkenstel, gebont is er als in Zelhem 
onbekend. Weer zuidelijker, in Westendorp, luidt, zoals zojuist be
schreven is, het enkelvoud gebont, terwijl het meervoud gebinten is 

<*> 
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- een dialectgeografische verklaring is hier evident. In het nog zuide
lijker gelegen Silvolde kent men slechts de benaming gebont als 
"balkenstel". In het nabijgelegen Sinderen M41 en Varsselder M42a 
komt gebont in beide betekenissen voor, terwijl tenslotte Kilder L38 
en Zeddam L82 aansluiten bij het grootste gedeelte van de Lijmers, 
dat gebint kent in de betekenis balkenstel, terwijl gebont er wordt 
gebruikt ter aanduiding van de ruimte tussen twee balkenstellen. De 
afstand van Zelhem tot Zeddam en Varsselder is hemelsbreed slechts 
ongeveer 12,5 km. Aandacht verdienen nog de in de Lijmers, langs 
de rijksgrens gelegen dorpen Spijk L80a, Didam L34, Stokkum L83 
en Ketterden L85, omdat zij in isolement gebint in beide beteke
nissen kennen. 

2.1.12. GARVEN AANGOOIEN 

Tussen de man die het graan c.q. het hooi van een wagen afsteekt en 
de man die het op de zoldervloer neerlegt, staat veelal een tussen
persoon. Blijkens kaart 13 zijn in Oost-Gelderland de benamingen 
van de arbeid die deze persoon, als het om graan gaat, verricht, 
nogal verschillend. De Noordwestelijke Graafschap noemt het werk 
schieten, een benaming die in Drente26 eveneens voorkomt. Toch 
overwegen in Drente de garvensmijters,27 een benaming die ook in 
de Oostelijke Graafschap wordt gebruikt en die wellicht de oor
spronkelijke Oost-Gelderse benaming zal zijn geweest. Niet alleen 
het (nog) verspreid voorkomen ervan in Pannerden L77 en Drempt 
F207 maken dat aannemelijk, ook het feit dat in Haarlo G253 de 
persoon die garven aangooit nog garvensmijter wordt genoemd, ter
wijl zijn handeling met het neutrale aangooien wordt aangeduid, doet 
een relictsituatie vermoeden.28 Beide woorden - smijten en schieten 

— zijn overigens bekend in het oostelijk van Haarlo gelegen Eibergen 
G255. Daar gebruikt men aansmijten voor het aangooien van graan 
èn hooi, terwijl alleen bij het eerste werk ook van schieten kan wor
den gesproken. Smijten en schieten kent men in Halle Ml eveneens 
beide, met het gevolg, dat er een nog pregnantere betekenisdiffe
rentiatie optreedt dan in Eibergen. Smijten wordt namelijk alleen 
gebruikt bij het aangooien van hooi; schieten slechts bij het aan
gooien van garven. Een vergelijkbare toestand - omdat de aanwezig
heid van smijten en schieten leidt tot gebruiksdifferentiatie - wordt 
ook in het iets ten zuiden van Halle gelegen Westendorp M3 aan
getroffen. De man die bij het graanluik staat, noemt zijn werkzaam
heden als het aangooien van garven betreft, zelf steeds garven-
schieten: [ik chòò wàl chárrevan schïërn] ("ik ga wel garvenschieten") 
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kaart 13 Woordkaart "graan aangooien" 

ENSCHEDE 

o /*-

^ о по α Λ 4 ^ Α ââ л-
OBOCHOIT 

// aansmijten 

<X trekken 

•~l (aan)schieten 

!_• (aan)scheten 

Π (af)haken 

A (aan)gooien 

^ doorgeven 

zegt hij dus. De andere, bij het lossen aanwezige mannen, gebruiken 
echter altijd de term aansmijten: [i-i mót mi-j аэ сЬаггэ эп choot áij-
smîëL'n] ("je moet me de garven goed aansmijten") roept de tasser 
bijvoorbeeld als de garvenschieter zich niet goed van zijn taak kwijt. 
De Lijmers kent thans het werkwoord haken, kennelijk een afleiding 
van haakgat.29 Silvolde M40, gelegen op de isoglosse van haken en 
smijten, onderscheidt zich doordat weer betekenisdifferentiatie op
treedt bij de terminologie van het aangooien der garven. Wanneer 
de tussenpersoon aan het graanluik staat, is hij aan het aansmijten of 
aangooien; wordt er hooi gelost en bevindt hij zich daartoe bij het 
luik boven de deeldeur - de schelfdeur genaamd30 - dan is hij aan 
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het haken. Hij heet dan ook niet meer aansmijter of aangooier, maar 
haker. Overigens moet hier opgemerkt worden, dat er in Oost-
Gelderland betrekkelijk weinig boerderijen met een dergelijk luik 
zijn; omdat oude boerderijen er geen van alle één hebben, zal het 
onderscheid in Silvolde dan ook van zeer recente datum zijn. 
Ook in het op de andere oever van de Oude IJssel gelegen Varsselder 
M42a treedt tussen aansmijten en haken betekenisdifferentiatie op. 
De man, die bij het graanluik staat, heet er haker; de handeling die 
hij verricht wordt dienovereenkomstig haken genoemd. Wanneer er 
tussen deze man en de tasser nog een persoon staat - dat gebeurt 
speciaal bij grote boerderijen, omdat de aangooier de afstand tot de 
tasser niet kan overbruggen - dan wordt die de aansmijter genoemd. 
Aansmijten wordt hier dus gebruikt als benaming voor de handeling 
die de man die tussen de aangooier en de tasser staat, verricht. 
Het vierde hoofdtype is garventrekken. Zijn ligging, op de grens van 
smijten-schieten maakt een dialectgeografische verklaring aanneme
lijk. Het is overigens opmerkelijk dat trekken als "bufferzone" tussen 
de gebieden met scheeten-smieten een belangrijker plaats heeft weten 
te verkrijgen, dan in het overgangsgebied tussen de zoveel op elkaar 
lijkende typen schieten en smieten, die, zoals hierboven beschreven 
is, zelfs naast elkaar voorkomen, zij het dan ook in gedifferentieerde 
betekenis. Alle drie woorden - smijten, schieten en trekken - zijn 
in Vragender M7* bekend, ook weer met betekenisdifferentiatie. 
Garven worden er namelijk getrokken, hooi wordt er gesmeten, ter
wijl de tussen de aangooier en tasser staande persoon de garven 
schiet. Deze derde persoon heet in het niet ver van Vragender ge
legen Zwolle G281 aansmijter, zijn werkzaamheden heten dienover
eenkomstig aansmijten. In twee dorpen - beide ook in de Oostelijke 
Graafschap gelegen - wordt van hetzelfde werkwoord gebruik ge
maakt bij de benamingen voor het afsteken van garven van een 
wagen en het aangooien van garven naar de man die ze tast. Garven
trekken heeft zodoende in Lievelde G280a binaire betekenis. In 
Heurne M49 wordt hooi van de wagen afgestoken en garven worden 
er afgesmeten. Afsteken gebruikt men, omdat men zich bij het af
laden van hooi van een hooivork bedient; afsmijten wordt gezegd, 
omdat garven er met de hand afgeladen worden. Daar de man, die 
bij het graanluik staat, de aangooier dus, eveneens geen gereedschap 
gebruikt, wordt het werk dat hij verricht aansmijten genoemd, aldus 
de zegsman. 

Behalve Haarlo en Silvolde kennen ook Rietmolen G251a en Varsse-
veld M4 het werkwoord aangooien. Dialectgeografisch is ook hier de 
verschijning van dit werkwoord te verklaren: in een gebied met een 



kaart 14 Betekeniskaart 

ENSCHEDE ' 

o /*J 

^ 

^ 

aansmijten "graan aangooien" шь aansmijten "graan doorgeven" 

aansmijten "hooi aangooien" ш aansmijten "graan doorgeven" en 

aansmijten "graan aangooien" 
en "hooi aangooien" 

"hooi doorgeven" 
•7 aansmijter "graan aangooier" 

φ afsmijter "afsteker van graan" 

zeer gecompliceerde terminologie wordt de voorkeur gegeven aan 
een neutraal woord. 
Op kaart 14 zijn de betekenissen van het Oost-Graafschapse smijten 
te zamen gesymboliseerd. 

2.1.13. DE ROGGE IS GEMAAID 

Er zijn drie manieren waarop in Oost-Gelderland kan worden aan
gegeven dat de rogge gemaaid is. In de Noordoostelijke Graafschap 
spreekt men van de rogge is los/lös, in de Lijmers en de Westelijke 
Graafschap zegt men de rogge is af of de rogge is er af. In een tiental 
dorpen in het uiterste oosten van de Graafschap gelegen kent men 
ten slotte de, ook in Twente31 gebruikte zegswijze de rogge is dale. 
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_ _ (de rogge) is dale; ligt te dale "(de rogge) is gemaaid" 

1 (de rogge) is dale geslagen, is dale gevallen "(de rogge) ligt op de grond" 

\ (de rogge) ligt dale "(de rogge) ligt op de grond" 

/ (hout) dale maken "(hout) kappen" 

Dat dale als relict beschouwd moet worden, blijkt uit het feit dat in 
het 18de-eeuwse Deventer dale32 in de betekenis "neer" nog bekend 
is. Thans is de verspreiding van het woord in deze betekenis veel 
kleiner (zie kaart 15). Uit de mededeling van de zegsman voor Aalten 
M9 dat men slechts tegen kinderen zegt de rogge ligt te dale, maar 
normaliter spreekt van de rogge is neergeslagen of de rogge ligt plat, 
kan worden opgemaakt, dat dale in zijn gebruiksmogelijkheden be
perkingen kent, terwijl het er bovendien pejoratieve associaties -
"kinderachtig" - opwekt. We kunnen ook hier spreken van gebruiks-
differentiatie bij de drie zegswijzen. Overigens is de beperkte ge-
bruiksmogelijkheid van dale dialectgeografisch te verklaren: Aalten 
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kaart 16 Betekeniskaart 

• ^ (de rogge) is eraf "(de rogge) is gemaaid" 

| (de rogge) is af "(de rogge) is gemaaid" 

. betekenisdifferentiatie tussen beide typen 

ligt immers aan de isolex van dale, waardoor de invloed van andere -
expanderende - zegswijzen zich er doet gelden. In Zieuwent G279a 
is dale nog slechts bekend in de zin hout dale maken "kappen". Hoe 
verder we naar het oosten gaan, hoe groter de betekenis- en gebruiks
mogelijkheden van het woord dale zijn, met andere woorden hoe 
meer geïntegreerd dale nog in de dialecten is. Ook in dit geval is 
dus het conservatieve karakter van de Oost-Graafschapse dialecten 
evident. 
De kaartjes met de rogge is af c.q. IJ er af en met de rogge is los (zie 
kaart 16 en 17) vullen elkaar aan. De zegswijze de oogst/het koren 
is af is ook in de Kempen in gebruik. 33 

In een aantal plaatsen in Oost-Gelderland kent men aan de zinnen 
de rogge is af en de rogge is er af betekenisdifferentiatie toe. Wanneer 
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kaart 17 Betekeniskaart 

— (de rogge) is los "(de rogge) is gemaaid" 

S (de rogge) is lös "(de rogge) is gemaaid" 

in Vorden Fl84 en Hummelo F209 een boer de rogge van het land 
heeft gehaald, spreekt hij over de rogge is er af; als de rogge gemaaid 
is, zegt hij de rogge is los of de rogge is af. In Hengelo F206 betekent 
de rogge is af, dat één boer al zijn rogge gemaaid heeft; men spreekt 
er pas van de rogge is er af, als iedereen in de buurt de rogge heeft 
gemaaid. Te Wehl L36 is dit net andersom: de rogge is er af wordt 
gezegd als één boer de rogge heeft gemaaid; is in de gehele buurt
schap de rogge gezicht, dan heet het: de rogge is af. De betekenis
differentiatie in Stokkum L83, Netterden L85 en Megchelen M44 is 
weer anders. Als een boer in deze drie dorpen al zijn roggeland ge
maaid heeft, dan spreekt hij van de bouwt is af. Het gezegde de rogge 
is er af gebruikt hij zolang nog niet al zijn akkers in stoppelland zijn 
veranderd. Deze laatste situatie treft men ook in Zeddam L82 aan: 
een boer spreekt daar alleen over de rogge is af, als hij klaar is met 
zichten; is echter bijvoorbeeld alleen nog maar de rogge van één veld 
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kaart 18 Betekeniskaart 

ENSCHEDE 

O /' 

O BOCHOLT 

__ vatten "tassen van hooi" 
ι vatten "tassen van graan" 

* vatten "tassen van graan 
/ op de wagen" 

\ vatten "tassen van hooi op de wagen" 

»X* vatten "tassen van hooi en graan in een mijt" 

A vatter "tasser van hooi" 

gemaaid, dan zegt hij: de rogge is gemaaid. Uit deze ingewikkelde 
situatie blijkt, zoals hiervóór34 reeds is opgemerkt, dat Centraal 
Oost-Gelderland een gebied is, dat gekarakteriseerd wordt door grote 
pluriformiteit.35 

In Dinxperlo M46 en Bredevoort MIO, welke beide dorpen gelegen 
zijn in de nabijheid van de isoglosse van de rogge is los en de rogge 
is er af, treedt dientengevolge eveneens betekenisdifferentiatie op. 
Een boer bedoelt er met de rogge is los, dat hij alle rogge gezicht 
heeft, terwijl de rogge is er af weer betekent dat het graan van een 
bepaald stuk land is gemaaid. De mogelijkheden die los en lös in 
Zwolle G281 hebben, kunnen we weer gebruiksdifferentiatie noemen. 
Lös kan men er slechts gebruiken in de zin [wi-j hépta rocha loçj akreeng] 
("we hebben de rogge los gekregen"); los slechts in [da rocha i$j lò$j] 
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kaart 19 Betekeniskaart 

/ laden "tassen van graan op de wagen" 

\ laden "tassen van hooi op de wagen" 

afladen "afsteken van graan en hooi vanaf de wagen" 

laden "opsteken van graan en hooi op de wagen" 

("de rogge is los"). Als in Aalten is ook hier de gebmiksdifferentiatie 
dialectgeografisch te verklaren: Zwolle ligt immers op de grens van 
het los- en lös- gebied. 

2.1.14. GRAAN, HOOI TASSEN 

Wanneer de kaartjes met de typen laden - het tassen van graan of 
hooi op een wagen - , vlijen - het tassen van graan en hooi op de 
deelzolder, op de stalzolder of aan de mijt - en vatten - in alle boven
staande betekenissen in gebruik — met elkaar vergeleken worden, dan 
valt het op, dat zij bij elkaar passen. In de streek waar vatten voor
komt (kaart 18), ontbreken laden en vlijen. In het gebied waar deze 
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kaart 20 Betekeniskaart 

• h— 
^— vlijen "tassen van hooi" / vlijen "tassen van graan op de wagen" 

I vlijen "tassen van graan" ^ vlijen "tassen van hooi op de wagen" 

laatste twee woorden in gebruik zijn (kaart 19 en 20), is vatten on
bekend. Omdat in het oostmiddelnederlands vatten reeds bekend is 
geweest in de betekenis "pakken, opladen",3e mag worden aange
nomen, dat vatten een autochtoon Graafschaps woord is. Het kaart-
beeld sluit bij deze veronderstelling fraai aan: het voorkomen van 
vatten aan de periferie wijst er op, dat het de oudste benaming is. 
Ook Twente en Drente37 kennen het. 
Op de grens van de Isoglossen komen weer enkele interessante as
pecten naar voren. In Borculo G252, waar alle drie woorden bekend 
zijn, wordt vatten als melioratieve benaming beschouwd. Alleen 
namelijk als het om technisch en dus moeilijk tassen gaat, spreekt 
men van vatten en nooit van laden of vlijen. Zo wordt het bergen 
van rogge in een mijt steeds vatten genoemd. Een vergelijkbare 
situatie wordt aangetroffen in het zes kilometer oostelijk van Borculo 
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gelegen Neede G251. De betekenis van vatten heeft zich daar zó 
gespecialiseerd, dat dit werkwoord alleen nog gebruikt wordt bij het 
bergen in mijten. In het nabij Borculo en Neede gelegen Haarlo 
spreekt men niet van vatten, maar uitsluitend van vlijen. Alleen als 
een man hooi tast, dan noemt men hem (nog) wel vatter. Te Miste 
МП, een dorp, dat eveneens op de grens van de drie woorden is 
gelegen, heeft laden een verwante betekenis: het aangeven van graan 
of hooi op het land - normaliter in Oost-Gelderland opsteken ge
noemd 3 8 - kan hier ook met laden worden aangeduid. Afladen kan 
er afsteken van graan of hooi van een wagen betekenen. In Meddo 
G285 gebruikt men dit laatste woord eveneens zo, terwijl het na
burige Huppel M14* laden in de eerste afwijkende betekenis kent. 

2.1.15. GRAANLUIK 

Bij de benamingen voor de opening in de boven de deel gelegen 
zoldervloer waardoor de oogst naar boven wordt gebracht zijn drie 
vrij duidelijk van elkaar gescheiden gebieden met verschillende 
woordtypen te onderscheiden (kaart 21). Ten noorden van de lijn 
Wamsveld F180, Vorden F184, Ruurlo G248, Harreveld M6, Vra-
gender M7*, Zwolle G281 komt slop voor. In de Lijmers en een 
brede strook langs de IJssel gebruikt men de benaming haakgat. In 
de Oostelijke Graafschap wordt balkengat als benaming aangetroffen. 
Omdat in Westfalen de zelfstandige naamwoorden balkenhol en bal-
kenluke voorkomen,3e kan niet van directe expansie sprake zijn. Een 
dialectgeografische verklaring lijkt dan ook meer voor de hand te 
liggen. Immers, het gebied waarin balkengat bekend is, ligt ingeklemd 
tussen drie gebieden met de wel zeer verschillende typen slop, haak
gat, balkenhol/balkenluke. Als reactie op de onzekerheid die het 
gevolg is van de diversiteit in terminologie in de omgeving, kan 
balkengat ontstaan zijn door contaminatie van het eerste deel van 
het Westfaalse balkenhol/luke met het tweede gedeelte van haakgat. 
Opmerkelijk is overigens dat het woord balkengat zelf ook uitgangs
punt van contaminatie is geweest. In Lichtenvoorde M7 gebruikt men 
het woord balkenslop - ongetwijfeld een combinatie van balkengat 
en slop. Contaminatie van balkenhol/balkenluke met slop - theore
tisch eveneens mogelijk - is, gezien het feit, dat Lichtenvoorde niet 
onmiddellijk bij de rijksgrens is gelegen, minder waarschijnlijk. In het 
aangrenzende Vragender en Zieuwent G279a kent men, evenals in 
Warnsveld en 't Joppe F162 - welke laatste twee plaatsen gelegen zijn 
op de scheiding van slop en haakgat - het woord slopgat. Dit woord, 
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kaart 21 Woordkaart "graanluik" 

l—l slop A slopgat 

¿ ? balkengat • balkenslop 

W haakgat · l'Jkspier 

een contaminatie van slop en resp. balkengat en haakgat, is hier
vóór 40 gekwalificeerd als tautologie. 
Merkwaardigerwijze vallen de isoglossen van haakgat en van haken 
"aangooien van graan of hooi door de man die bij het graanluik 
staat",41 niet samen. Weliswaar kent de Lijmers werkwoord en zelf
standig naamwoord beide, in de Westelijke Graafschap bevindt zich 
echter een tiental dorpen dat haakgat wel kent, maar schieten als 
term bij het aangooien bezigt in plaats van haken (zie ook kaart 13). 
In Silvolde M40 en Sinderen M41, waar de opening in de zoldervloer 
balkengat wordt genoemd, bedient men zich echter wel van het werk
woord haken, dat waarschijnlijk een afleiding is van haakgat. De 
Lijmers en de Westelijke Graafschap sluiten aan bij Brabant,42 waar 
haakgat ook zeer frequent voorkomt. 
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De benaming slop wordt in Overijssel4S en Drente44 gebruikt, even
als in de Noordelijke Graafschap die we in de volgende paragrafen 
als groep zullen bekijken, zonder dat we de Oostelijke Graafschap, 
die zich ook in het vervolg nog een aantal keren zal manifesteren, 
uit het oog zullen verliezen. 

2.2. DE NOORDELIJKE GRAAFSCHAP 

Onder de Noordelijke Graafschap in zijn meest uitgebreide vorm 
wordt hier verstaan het gebied, dat begrensd wordt door de plaatsen 
Vierakker F182, Vorden F184, Ruurlo G248, Zieuwent G279a, 
Lievelde G280a en Zwolle G281. De meest in het oog lopende grens 
waardoor dit gebied wordt gemarkeerd, is het veengebied, dat zich 
vroeger tussen Ruurlo en Zelhem G278 heeft bevonden. In een aan
tal gevallen blijkt namelijk, dat het gebied ten noorden van dit veen 
gelegen, zich in terminologisch opzicht onderscheidt van het overige 
deel van Oost-Gelderland, terwijl een duidelijke samenhang met 
Overijssel en Drente aanwijsbaar is. 

Allereerst moeten we wijzen op de benaming slop "graanluik" die, 
zoals zojuist is gebleken, in de Noordelijke Graafschap èn in Over
ijssel en Drente voorkomt (zie kaart 21). 

2.2.1. VLEUGEL 

Grote overeenkomst met de verspreiding van slop vertoont de be
naming lijkspier in de betekenis "elk der twee zijvakken op de zolder 
boven de deel, aan weerszijden van het graanluik gelegen" (kaart 22). 
Ook nu sluit de Noordelijke Graafschap aan bij Twente; * Drente 
echter kent deze benaming niet.2 Bezoen3 geeft dezelfde etymo
logische verklaring als Heuvel, * die zegt dat lijkspier de balk is (spier 
"balk"), waaronder het lijk [Пёк] van een dode oudtijds werd ge
plaatst. In Heuvels jonge dagen werd de lijkkist inderdaad nog door 
twee buren op de deel gezet, alvorens zij gesloten werd en tussen 
strobossen per open wagen naar de begraafplaats werd gebracht. 
Deze bijzondere functie van de ruimte onder het graanluik wordt 
ook in Westfalen aangetroffen.5 In Miste М П , net buiten ons lijk-
jpier-gebied gelegen, kent men lijkspier nog in de oorspronkelijke 
betekenis "balk, waaronder het hoofd van de overledene wordt ge
plaatst". β In de Noordelijke Graafschap heeft de oorspronkelijke 
betekenis van lijkspier dus plaats moeten maken voor een andere. 
Ook in het nabij Miste gelegen Meddo G285 is de betekenis enigs-
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kaart 22 Woordkaart "vleugel" 

Ι ι lijkspier 

^Г bij het balkengat 

Π vleugel 

• • bij het lijkspier 

zins verlegd. In plaats van de balk wordt hier met lijkspier bedoeld 
het graanluik zélf (zie kaart 21), terwijl de ruimte ernaast als bij het 
lijkspier wordt omschreven. Een voor de hand liggende wijziging, als 
we in aanmerking nemen, dat Meddo niet alleen op de isoglosse van 
ons /yfop/er-gebied is gelegen, maar ook op de grens van het slop-
balkengat-gebied ligt (zie kaart 21). 
In de Oostelijke Graafschap blijkt de benaming balkengat "graan
luik" een grotere bekendheid te bezitten dan de omschrijving bij het 
balkengat die er in enkele dorpen wordt gebruikt voor de ruimte 
naast het graanluik. 
Een aantal factoren wijst er op, dat vleugel - dat op zijn beurt een 
grotere verbreiding heeft dan haakgat — zich in oostelijke en noorde
lijke richting uitbreidt. De geïsoleerde vorm bij het balkengat te 

Д naast het slop 

φ langs het haakgat 

β gevak 
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Megchelen M44, de negatieve opgaven te Dinxperlo M46 en Aalten 

M9 en de verklaring van de zegslieden te Bario M8 en Bronkhorst 

F0205 — die alle twee de beide benamingen kennen - dat lijkspier 

vroeger werd gebruikt, terwijl men tegenwoordig meer van vleugel 

spreekt, maken het aannemelijk, dat het laatste woord expandeert. 

Deze gemakkelijk aansprekende term zal zich in de toekomst zeker 

verder uitbreiden. Het in onbruik geraken van de gewoonte het 

stoffelijk overschot onder het slop te zetten, benevens het teloor gaan 

van de relatie tussen dit gebruik en de daarvan afgeleide benaming 

zal de gebruikswaarde stellig verminderen. Vervormingen als [Uespls],1' 

[liespar] β e n [liespa] β wijzen daarop, evenals het feit, dat de meeste 

zegslieden het woord pas na enig denken konden produceren en het 

zelf vaak als een curiositeit beschouwden. 

2.2.2. VORMEN VAN DE GRAANMIJT 

Alvorens in te gaan op de bespreking van de benamingen van de 
overstekende laag, die - soms - bij een buitenstaande graanmijt voor
komt, moet een beschrijving gegeven worden van de twee hoofd
typen, 1 0 die voor de berging van graan en hooi in Oost-Gelderland 
worden aangetroffen en moet op de verspreiding van beide worden 
ingegaan. De ene mijt, die in de Noordelijke Graafschap voorkomt 
(kaart 23), loopt van af de grond spits toe. De andere, die in het 
overige deel van Oost-Gelderland wordt gevonden, wordt van af de 
grond eerst enigszins naar buiten uitgebouwd; vervolgens wordt een 
overstekende laag gelegd, waama deze mijt ook spits toeloopt. De 
overstekende laag moet er voor zorgen, dat het regenwater van de 
mijt afdruipt en niet daarin terecht komt. Het zetten van deze mijt, 
waarvan J. Jans enkele specimina heeft getekend " is een technisch 
moeilijker karwei dan dat van de andere. 

Zoals het kaartje aangeeft, zijn in een aantal plaatsen beide mijten 
bekend. De zegslieden te Gorssel F161, Lochern G246, Zwiep G247*, 
Ruurlo G248, Harreveld M6, Lichtenvoorde M7 en Lievelde G280a 
verklaren dat de eerste mijt meer gezet wordt dan de tweede. De zegs
man uit Ruurlo tekent bovendien aan, dat deze tweede mijt vanwege 
de vorm wel schertsend [süukarpötjan] ("suikerpotje") wordt genoemd. 
In Rekken G259, waar enkele niet autochtone boeren deze mijt wel 
zetten, heeft men een soortgelijke ironische benaming. Daar noemt 
men hem wel [kluntjasjpót] ("klontjespot"). In Vorden F184 bestaat 
eveneens voorkeur voor de eerste mijt; men tracht er wel ook de 
andere op te bouwen, maar dat mislukt nogal eens! Net anders is de 
situatie in het naburige Hengelo F206. Daar plaatst men bij voorkeur 
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kaart 23 Zaakkaart, vormen van de graanmijt 

«—• graanmijt zonder ring 

| graanmijt met ring 

• compromisvorm 

\ lange mijt 

* geen benaming voor de ring bekend 

mijten met overstekende laag; alleen de boeren die niet goed kunnen 
mijten, nemen hun toevlucht tot de eerste. Evenals in Hengelo is de 
mijt met overstekende laag ook in Toldijk F205b en Olburgen F204a 
het meest bekend. In Zieuwent G279a heeft de eerste de oudste 
rechten; de mijt met overstekende laag is er pas zeer recent in ge
bruik gekomen. 
In het algemeen kan dus worden gesteld dat ten zuiden van de lijn 
Eefde F163, Vorden F184, Harreveld M6, Lichtenvoorde M7, Lie-
velde G280a, Rekken G259 de mijt met de overstekende laag de 
autochtone is, terwijl in de Noordelijke Graafschap de andere als de 
inheemse moet worden beschouwd. 
De namen van de overstekende laag die bij de tweede mijt wordt 
gelegd en die voor een doeltreffende afwatering moet zorgen, staan 
op het volgende kaartje getekend (kaart 24). De Noordelijke Graaf-
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kaart 24 Woord- en zaakkaart "ring" 

ENSCHEDE 

O /' 

чЛ «iw AWNtPI r\ χ- „ ,_, 

Λ β - ^ ΐ >ч (i iVn^tni 

О BOCHOLT 

! . zaak bekend; 
— benaming onbekend 

^Ш zaak onbekend 

D 
waterlaag 

nng 

schap kent deze zaak niet, omdat immers bij de daar het meest 
voorkomende mijt geen overstekende laag wordt aangebracht. Het 
feit, dat een aantal plaatsen in de Noordelijke Graafschap — Vorden, 
Lochern, Zwiep en Ruurlo - de tweede mijt wel kennen, maar de 
benaming van de overstekende laag niet weten, bewijst nog eens, dat 
de mijt er niet recht thuis hoort. 

In het grootste deel van het gebied waar de mijt met de overstekende 
laag wel bekend is, noemt men die laag ring. Alleen in de Oostelijke 
Graafschap gebruikt men de benaming waterlaag, die naar het schijnt 
in Westfalen niet bekend is. 1 2 

Op de rand van de isopragme - de scheiding tussen het gebied waar 
de mijt met de overstekende laag wel wordt gezet en het gebied dat 
deze mijt niet kent - liggen enkele dialectgeografisch interessante 
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kaart 25 Woordkaart "rijzen" 

benamingen voor de laag. In Wamsveld Fl 80, Vierakker F l 82, 
Hengelo F206, Zelhem G278, Harreveld M6 en Zwolle G281 wordt 
van ringlaag gesproken - evenals in een drietal geïsoleerd gelegen 
dorpen in de Lijmers.13 In Zieuwent duidt men de overstekende laag 
behalve met ring ook wel aan met overstek. In het naburige Lievelde 
spreekt men van rand, een benaming die ook in het op de isoglosse 
waterlaag-ring gelegen Bredevoort in gebruik is. 

2.2.3. RIJZEN 

Ook op het kaartje met de benamingen voor het uit de aren vallen 
van graankorrels (kaart 25) kunnen twee streken worden onderschei
den. De Noordelijke Graafschap - de isoglosse loopt ten zuiden van 
Rekken G259 via Ruurlo G248, Vorden F184 en Vierakker F182 
naar de IJssel - sluit met de benaming guren weer aan bij Twente14 
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en Drente. 1 5 Het rijzen-gebied is verbonden met het Duitse Rijn
land, 1 6 met de Kempen,1 7 terwijl het ook op de Noordelijke Ve-
luwe 1 8 wordt aangetroffen. 

De zegslieden voor Vorden en Ruurlo geven op dat rijzen er minder 
frequent voorkomt dan guren; in het nabij gelegen Vierakker Fl82 
is rijzen echter de meest algemene benaming; daar wordt slechts spo
radisch over guren gesproken. De betekeniswijziging die in IJze-
voorde L037a - waar rijzen "uit de aren vallen van graankorrels" en 
riezen "kiemen van graankorrels" betekenen - is dialectgeografisch 
te verklaren. IJzevoorde ligt in het gebied waar "uit de aren vallen" 
met rijzen wordt aangeduid; aan gene zijde van de Oude IJssel - in 
de Lijmers — spreekt men echter in dit verband algemeen van riezen. 
Dit laatste werkwoord heeft in IJzevoorde dus een betekenis ge
kregen, verwant aan de oorspronkelijke. 

2.2.4. EINDSKAMER 

In het overgrote deel van Oost-Gelderland is de aan het woon
gedeelte van het boerenhuis aangebouwde kamer niet bekend (kaart 
26). 1 β Slechts in de Noordelijke Graafschap en in de bij Winterswijk 
M13 gelegen dorpen Meddo G285 en Kotten M15 - die beide slechts 
één boerderij met eindskamer kennen - komt zij voor. 
In het Noordwesten wordt de kamer genoemd naar de eigenaar van 
de boerderij - de landheer of de heer uit de stad.20 Volgens Heuvel,21 

die in Oolde G221c zijn jeugd heeft doorgebracht, zetelden in de 
uitgebouwde heerenkamers de heren uit Deventer. Deze kamers ver
vulden de Ooldse pachters met respect: een boerderij die er één bezat, 
kreeg er een zekere status door. In Harfsen Fl 64 en Wamsveld Fl 80 
waren het niet de heren uit Deventer, maar de aanzienlijken uit 
Zutphen die er zich in verpoosden. 

In het Oosten van de Noordelijke Graafschap spreekt men van einds
kamer. Hierbij sluit aan het westelijk deel van Twente, waar deze 
kamers volgens J. Jans z2 eveneens 'entskamers' worden genoemd. In 
het oostelijk deel van Twente - rond Enschede - is de benaming 
echter bovenkamer.23 Misschien dat de beide benamingen — einds
kamer en bovenkamer - teruggaan op boveneindskamer: de kamer 
gelegen aan het boveneinde van het boerenhuis. 
Over het algemeen hebben de eindskamers in oorsprong een andere 
functie gehad. Vaak werden zij aangebouwd om als onderkomen 
voor de oude boer en boerin te dienen. Maar, ook de eindskamers 
kunnen een min of meer representatieve functie vervullen. Odink2* 
vertelt dat de boer zijn pachter speciaal in deze kamer placht te ont
vangen, wanneer de jaarlijkse pacht werd betaald. 
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kaart 26 Woordkaart "eindskamer" 

l—ι eindskamer e.v. U landheerskamer 

I herenkamer /> voorkamer 

Over de geschiedenis van de eindskamer kan het volgende worden 

vermeld. Algemeen wordt aangenomen dat eerst in de 17de eeuw 

de uitgebouwde kamers zijn ontstaan.2 5 Of zij toen ook reeds be

namingen hebben gehad, lijkt niet zeker. De door Lodewijk graaf 

van Bylandt gekochte boerderij het Entel, 2 e gelegen in de marke 

Zwiep - thans gemeente Lochern -, heeft bij de aankoop in 1757 een 

uitgebouwde kamer gehad, die evenals de boerderij zelf wordt af

gebroken en vlak bij de oorspronkelijke plaats wordt herbouwd. Van 

Bylandt heeft geen specifieke benaming voor de nieuwe kamer, maar 

spreekt van een kamer voor mijn. Uit de aankondiging tot verkoop 

van de boerderij het Gagel - ongeveer vijf kilometer van het Entel 

gelegen - kan worden opgemaakt, dat een eeuw later in de streek wel 

een benaming bekend is. Immers in 1869 wordt de te koop aan

geboden boerderij omschreven als een "boerenplaats, . . . met een 

boerehuis en landheerskamer",27 een benaming die ook thans nog 

in een aantal plaatsen bekend is. 
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Hoezeer de uitgebouwde kamers in aantal decimeren blijkt niet alleen 
uit het feit dat zowel het Entel als het Gagel er thans geen meer 
hebben, maar ook het feit dat de zegslieden uit Laren G221, 't Joppe 
F162, Gorssel F161 en Nettelhorst G222a opgeven, dat zij thans niet 
meer voorkomen, terwijl er in Epse F l 60* en in Verden F l 84 - in 
de buurtschap Linde - nog één bekend is. 

Opmerkelijk is de opgave eindskamer in Eefde F163. Zij wordt er 
gebruikt ter aanduiding van de uitgebouwde ruimte naast de deel-
deur, alleen dan echter, als die is ingericht als weefkamer.28 

2.2.5. NAGEBOORTE VAN EEN KOE 

In overeenstemming met Broekhuysens opmerking 29 dat in de "N. 
-Graafschap" laatste als benaming voor de nageboorte van een koe 
naast vuil voorkomt, tekent zich op kaart 27 inderdaad een gebied af, 
waar laatste in deze betekenis wordt gebruikt.30 Overigens is dit ge
bied vrij klein: Bezoen31 geeft voor Twente vu/7 op, evenals Ebbinge 
Wubben32 voor Staphorst en Rouveen, Gunnink33 voor Kampen en 
omgeving, Bosch 34 voor Heerde, Sassen35 voor Drente en Ter Laan 3 β 

voor de provincie Groningen. Ook in BrabantS 7 is vuil als benaming 
bekend, al is er een klein gebied in het uiterste Noordoosten dat het 
type bocht kent, een benaming die in verband moet worden gebracht 
met de voor Pannerden L77 opgegeven uitdrukking aan de bocht 
blijven staan voor "de nageboorte wil niet naar buiten komen". In 
alle andere plaatsen van Oost-Gelderland gebruikt men in deze uit
drukking hetzelfde zelfstandige naamwoord als waarvan men zich 
bedient bij de aanduiding van de nageboorte zélf. Lochern G246, dat 
vuil in de uitdrukking kent maar de nageboorte zélf laatste noemt en 
Rekken G259, dat laatste wél in de uitdrukking, maar niet als be
naming voor de nageboorte zelf kent, vormen echter op deze regel 
een uitzondering. 

Volkskundig interessant zijn de verschillende manieren waarop de 
boeren vroeger het afkomen van de nageboorte trachtten te stimu
leren. In Baak F183 gaf men een koe wel zwarte koffie te drinken. 
In Ruurlo G248 werd geen koffie maar een pakje chicorei als soort 
"laxeermiddel" gebruikt, terwijl in Heurne M49 een half pakje reeds 
moest baten. Gekookte bieten was het recept dat te Eibergen G255 
werd toegepast, lijmpap in Lathum L28. Te IJzevoorde L037a diende 
men de koe lijnzaad toe. Boerenkool werd in Stokkum L83 als middel 
aangewend; te Megchelen M44 gebruikte men dat eveneens, maar, 
wilde het hier vruchten afwerpen dan moest men gestolen boerenkool 
nemen: de eigen bracht, geloofde men, geen voordeel. Een soort 
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kaart 27 Woordkaart "nageboorte van een koe" 

C D laatste & o n k l a a r 

Π vuil(igheid) ^7 bocht 

^ \ nageboorte 

tussen haakjes geplaatste symbolen: het woord is in de uitdrukking "de nageboorte 
wil niet komen" bekend 

magische handeling werd in Oud-Zevenaar L033 verricht: [t fuuj Ьз-

sprééka] ("het vuil bespreken") genaamd. Met de tanden van een 
greep streek men dan over de rug van de koe, waarna men de greep 
achter in de stal wegzette. 
Tenslotte moet nog vermeld worden dat, als een kruidenier veel 
klanten heeft, die hem geld schuldig zijn maar die deze financiële 
verplichting niet nakomen, men te Bronkhorst F0205 wel zegt dat 
die kruidenier [dar folla árit füül héf stòòn] ("er veel aan het vuil heeft 
staan"). 

2.2.6. ZWAD, WIERS 

Het laatste hier te behandelen geval, waarin de Noordelijke Graaf-
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(gras)geen "regel gemaaid gras' 

I geen "strook te maaien gras" 

/ geen "ruimte tussen twee regels gemaaid gras" 

schap zich als eenheid vertoont staat op kaart 28. Het geeft de ver
spreiding weer van het woord geen in de betekenissen "strook te 
maaien gras", "regel gemaaid gras" en "ruimte tussen twee regels ge
maaid gras". 3e Ook nu sluit dit gebied zich weer aan bij Overijssel 
en Drente, waar geen eveneens bekend is in deze betekenissfeer. 39 

Toch blijft de bekendheid van het woord geen wat Oost-Gelderland 
betreft niet beperkt tot de Noordelijke Graafschap; ook elders komt 
geen in Graafschap en Lijmers in verwante betekenissen voor. 
De volgende twee kaartjes zijn daarvan het bewijs. Symboliseert 
kaart 30 de verspreiding van geen in de betekenissen "strook te 
maaien graan", "regel gemaaid graan" en "rij gezaaide rogge die pas 
op het land opkomt",M kaart 29 geeft een scala van betekenissen die 
alle als gemeenschappelijk element "op het land staande c.q. liggende 
rij" hebben.41 Vergelijking van dit kaartje met kaart 28 leert, dat ze 
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kaart 29 Betekeniskaart geen II 

__ geen "rij gerooide aardappels op het land" 

| geen "rij gepote aardappels op het land" 

/ geen "rij gerooide suikerbieten op het land" 

X geen "rij gepote suikerbieten op het land" 

• geen "rij getrokken vlas op het land staande" 

φ geen "rij graanhokken op het land staande" 

φ geen "rij mesthopen op het land staande" 

^ ^ geen "rij kleine hooioppers op het land" 
wat verspreiding betreft elkaar aanvullen: de plaatsen waar geen 

"strook te maaien gras" of "regel gemaaid gras" betekent, worden 

omsloten door een gebied waarin geen tal van andere - verwante -

betekenissen heeft. Kaart 30 toont dat geen de grootste verspreiding 

kent in de betekenissen "strook te maaien graan" en "regel gemaaid 

graan". De plaatsen waarin het in deze betekenissen bekend is, geven 

echter een nogal onsamenhangend beeld, dat de indruk maakt, dat 

we met een verdwijnende benaming te doen hebben. Heeroma's 

mening,4 2 dat geen "in de betekenis 'korenzwad' bezig (is) te ver

ouderen" sluit daar fraai bij aan. 
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kaart 30 Betekeniskaart geen III 

— geen "regel gemaaid graan" 

| geen "strook te maaien graan" 

/ geen "rij gezaaide rogge, die op het land opkomt" 

We willen thans nagaan welke verklaring we kunnen geven voor het 
feit dat geen zich tot een zo pluri-semantisch woord heeft kunnen 
ontwikkelen en hoe we de verhouding moeten beoordelen van geen 
tot enkele andere woorden - zwad, slage, swil en kidde - die in 
dezelfde betekenissen gebruikt kunnen worden. 
Het "algemeen-Germaanse woord" jaan, waarop geen teruggaat, 
heeft oorspronkelijk "arbeidsgang" betekend, aldus vermeldt Hee
roma, die zich reeds uitvoerig met de benaming geen heeft bezig
gehouden.43 Hij betoogt dat de betekenis "arbeidsgang" in vele 
streken op tal van manieren toepassing vindt. Zo bijvoorbeeld in 
Limburg, Noord-Brabant en West-Vlaanderen als "strook te maaien 
graan of gras",44 in West-Vlaanderen ook als "strook die elk der 
wiedsters achter zich laat met over een akker te kruipen",45 in 
Zweden als "strook bouw- of weiland die een arbeider voor zijn 
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rekening neemt om af te oogsten, zich voortbewegend van het ene 
uiteinde naar het andere" of "breedte die een zaaier al voortgaande 
bezaait".4e Blijkens de kaarten 28 en 30 komt geen in Oost-Gelder-
land in de betekenis "arbeidsgang" voor als "strook te maaien 
graan", "strook te maaien gras" en "strook tussen twee regels ge
maaid gras".47 

Behalve de breedte kan ook de lengte echter overheersen. Heeroma 
noemt daarvan de volgende gevallen: "regel gemaaid graan" in Lim
burg, Noord-Brabant en op de Veluwe;48 "regel gemaaid gras"4e in 
Noordoost-Nederland; "rij gasten (zes schoven bijeen) op het land" 50 

in Oost-Gelderland; "rij mesthopen op het land"51 in Oost-Gelder-
land; "rij aardappels op het land"52 in Oost-Gelderland en op de 
Veluwe; "pad in een korenveld" en "tra in een bos", "strook tuin-
grond", alle drie in Westfalen voorkomend.53 Blijkens de kaarten 28, 
29 en 30 zijn in Oost-Gelderland de volgende betekenissen van geen 
bekend, waarbij het lengte-aspect in het oog valt: "regel gemaaid 
gras" (kaart 28), "regel gemaaid graan", "rij gezaaide rogge die pas 
op het land opkomt" (kaart 30), "rij gasten op het land", "rij mest
hopen op het land", "rij gerooide aardappels op het land", "rij ge
pote aardappels op het land", "rij gerooide suikerbieten op het land", 
"rij gepote suikerbieten op het land", "rij getrokken vlas op het 
land",54 "rij grasoppers op het land" (kaart 29).55 Er is tenslotte 
nog één betekenis van geen waarbij het lengte-aspect evident is. In 
Zuidoost-Drente,5a in Noord-Twente en op de grens van Neder-
saksen en Westfalen " wordt geen gebruikt ter aanduiding van de 
wiers: de "regel bijeengeharkt hooi die in de lengterichting van een 
hooiweide ligt". In al deze gevallen gaat het niet om de arbeidsgang 
zélf, maar om het resultaat van de arbeidsgang. 
Heeroma58 vergelijkt de verspreiding van de woorden geen "wiers" 
en sterke "vrouwelijk rund",5e teneinde aan te tonen dat expansio-
logische bewegingen vanuit Westfalen werkzaam geweest zijn in 
Oost-Nederland. Omdat bij het hooien het te drogen gras steeds weer 
in regels in een weiland ligt, zijn de pas gemaaide regel gras ("zwad") 
en de bijeengeharkte regel hooi ("wiers") nauwverwante zaken. Het 
ligt daarom meer voor de hand, met behulp van de dialectgeografie, 
de verspreiding van geen "zwad" en geen "wiers" eo met elkaar te 
vergelijken. Vanwege het feit dat geen in een gebied begrensd door 
de steden Almelo - Bentheim - Coevorden en in een aantal plaatsen 
verspreid liggend in Westfalen beide betekenissen - "zwad" en 
"wiers" - kent, - alle twee teruggaand op de grondbetekenis "resul
taat van een arbeidsgang" - is het aannemelijk dat geen oorspronke
lijk beide zaken heeft aangeduid, óók in het gebied, waar het nu 
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slechts één van beide betekenissen kent. Behoefte aan betekenis
differentiatie nu heeft er toe geleid dat geen bij het oogsten van het 
hooi langzamerhand alleen de betekenis "zwad" heeft behouden in 
het overgrote deel van het gebied, waar het bekendheid geniet. Voor 
"wiers" kwam in Oost-Gelderland en in Twente de benaming kidde 
in zwang, een woord, dat overigens ook langs de grote rivieren in 
deze betekenis wordt gebruikt. In het Munsterland is de benaming 
van de regel bijeengeharkt hooi - hoewel er zoals hierboven is op
gemerkt geen in deze betekenis als relict nog voorkomt - vanwege 
dezelfde drang naar betekenisdifferentiatie gewijzigd in slage. In 
Drente verdween de benaming geen in dezelfde betekenis — "wiers" -
ten gunste van het woord swil, zodat alleen het zojuist genoemde 
gebiedje liggende tussen de steden Almelo - Bentheim - Coevorden 
en de verspreid liggende plaatsen in Westfalen de pluri-semantiek 
van het woord geen bij de hooioogst hebben behouden. In de grens-
strook tussen Nedersaksen en Westfalen, waar, zoals we hiervóór 
hebben geschreven, geen in de betekenis "wiers" voorkomt, heeft het 
type mad, geen in de betekenis "zwad" vervangen. Zo beschouwd is 
niet het type wiers stratigrafisch "de oudste laag, swil de tweede, 
geen de derde en kidde de vierde laag",β 1 maar representeren geen 
en zwad de oudste laag en vertegenwoordigen kidde, swil en slage de 
nieuwe laag. Opmerkelijk is nog het kleine gebied ten Noorden van 
de Berkel, juist gelegen aan de Duitse zijde van de grens - maar de 
Nederlandse dorpen Zwolle G281, Rekken G259 en Buurse G258 
sluiten zich er bij aan - waar kidde en een enkele maal ook slage 
zowel "zwad" als "wiers" betekent. Het is hier, waar enerzijds geen 
en zwad en anderzijds kidde en slage elkaar ontmoeten dialect-
geografisch verklaarbaar dat men de gecompliceerde situatie opheft 
door een eenvoudige terminologie te kiezen,62 waardoor men er weer 
is teruggekeerd tot het oorspronkelijke principe van één woord dat 
beide betekenissen heeft. 

Dat geen in het grootste gebied de betekenis "zwad" ("regel ge
maaid gras") heeft behouden, kan door twee factoren worden ver
klaard. Heeromae3 veronderstelt dat "het element van al werkende 
voortgaan . . . sterker aanwezig is bij het maaien dan bij het samen-
harken". Mogelijk dat daardoor de betekenis "wiers" met succes ver
drongen kon worden. Daarnaast speelt ook het feit dat de regel pas 
gemaaid graan eveneens geen wordt genoemd β 4 een rol. De wens tot 
overeenkomst in terminologie bij graan- en hooioogst zal het behoud 
van geen in de betekenis "zwad" zeker hebben gestimuleerd en, 
omdat graan- en hooioogst niet gelijktijdig vallen, kon deze situatie 
geen aanleiding tot verwarring geven.e 5 



kaart 31 Betekeniskaart zwad 

•^ zwad "regel gemaaid gras" / zwad "regel gemaaid graan" 

| zwad "strook te maaien gras" \ zwad "strook te maaien graan" 

Ж zwad "rij gerooide suikerbieten op het land' 

Het grootste deel van Oost-Gelderland vormt op de regel, dat er een 
eenheid in terminologie is bij de graan- en hooioogst een uitzonde
ring. Immers, vergelijking van het betekeniskaartje van zwad (kaart 
31) met het derde betekeniskaartje van geen (kaart 30), toont, dat 
het overgrote deel van Oost-Gelderland de regel gemaaid gras zwad 
noemt, terwijl de regel gemaaid graan in het algemeen geen wordt 
genoemd. Deze uitzonderingstoestand kan dialectgeografisch ver
klaard worden: dankzij de omstandigheid dat Oost-Gelderland in het 
grensgebied van geen en zwad ligt, kunnen beide woorden, in ge
differentieerde betekenis, gebruikt worden. Eén zeer gecompliceerd 
geval van betekenisdifferentiatie mag hier niet onbeschreven blijven. 
Vorden F184 ligt niet alleen op de grens van het zwad-geen-gebied, 
maar eveneens op de isoglosse geen-gien. Het volgende woordgebruik 
nu komt daar uit voort. Zwad betekent er "regel gemaaid gras"; met 
geen wordt bedoeld "strook te maaien rogge" en "regel gemaaide 

149 



rogge"; met gien worden aangeduid "rij gepote aardappels op het 
land liggend", "rij gerooide aardappels op het land liggend" en "rij 
gerooide suikerbieten op het land liggend". 
Hebben we reeds uitvoerig de verbondenheid van de Noordelijke 
Graafschap met Noordoost-Nederland beschreven, de plaatsen waar 
zwad bekend is, sluiten aan bij een groot gebied, bestaande onder 
andere uit Rijnland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en de Veluwe. 
Ook zwad kan in de betekenis "arbeidsgang" voorkomen, namelijk 
als "strook te maaien graan" en "strook te maaien gras". Daaren
boven kan ook zwad nog andere betekenissen hebben: "regel ge
maaid graan", "regel gemaaid gras", "regel bijeengeharkt hooi", a e 

"hoeveelheid gras of rogge" e 7 en "rij gerooide suikerbieten op het 
land liggende". In Oost-Gelderland trekken twee plaatsen het meest 
de aandacht: Megchelen M44 dat zwad in de laatste betekenis ge
bruikt en Pannerden L77, dat zwad in de eerste vier betekenissen 
kent (zie kaart 31). β β 

Vergelijken we het betekeniskaartje van zwad (kaart 31) met de 
vorige drie kaartjes (kaart 28, 29, 30), dan kunnen we vaststellen 
dat de Noordelijke Graafschap geen-gébicd "par exellence" is - het 
woord zwad is er in het geheel niet bekend - terwijl een deel van de 
Zuidwestelijke Lijmers behoort tot het zwad — gebied "pur sang" -
daar is het woord geen geheel vreemd. Beide gebieden contrasteren 
dus sterk. Tussen hen in ligt een brede strook, waarin geen en zwad 
spiegelend worden gebruikt: geen meest bij de graanoogst, zwad 
meest bij de hooioogst. Daarenboven heeft het woord geen in dit 
overgangsgebied aparte betekenissen als "rij mesthopen op het land 
liggend", "rij aardappels op het land liggend", "rij suikerbieten op 
het land liggend" etc, een mogelijkheid die zwad er in de laatste 
betekenis weerspiegelt. 
Het lijkt niet gewaagd op grond van het bovenbeschrevene te ver
onderstellen, dat de grens tussen geen en zwad een zeer oude en 
belangrijke is. 

2.3. DE NOORDOOSTELIJKE GRAAFSCHAP 

Onder de Noordoostelijke Graafschap in zijn meest uitgebreide vorm 
wordt hier verstaan het gebied begrensd door de plaatsen Vierakker 
Fl82, Vorden Fl84, Ruurlo G248, Halle Ml , Westendorp M3 en 
Dinxperlo M46. Als bij de Noordelijke Graafschap loopt ook nu de 
grens door de veengronden die zich vroeger tussen Ruurlo G248 en 
Zelhem G278 hebben bevonden. Ook in de nu te behandelen ge
vallen blijkt dit gebied namelijk in terminologisch opzicht een schei-
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kaart 32 Betekeniskaart 

— sterke e.v. "vrouwelijk rund, voor de eerste keer drachtig" 

I sterke "vrouwelijk rund, één maal gekalfd" 

/ sterke "vrouwelijk rund, tussen het krijgen van het eerste en tweede kalf' 

\ sterke "vrouwelijk rund, van één jaar" 

dende functie te bezitten. Anders dan in de twee voorgaande hoofd
stukken is het woordgebruik van de Noordelijke en Oostelijke Graaf
schap thans gelijk. 

2.3.1. VROUWELIJK R U N D 

De benamingen voor het vrouwelijk koekalf in Oost-Gelderland zijn 
in twee studies, beide met kaart uitgegeven, behandeld: één geschre
ven door Broekhuysen en één door Heeroma.1 Broekhuysen - wiens 
studie weliswaar zeven jaar eerder dan Heeroma's Taalatlas is ver
schenen maar recenter materiaal bevat - kent drie hoofdtypen: maal-
kalf, sterkenkalj en vaarskalf. Heeroma treft in Oost-Gelderland, 
naast de buiten beschouwing gelaten affectieve benamingen kies en 
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kaart 33 Betekeniskaart 

— maal e.v. "vrouwelijk rund, voor de eerste keer drachtig" 

I maal "vrouwelijk rund, één maal gekalfd" 

/ maal e.v. "vrouwelijk rund, tussen het krijgen van het eerste en tweede kalf' 

\ maalkalf "vrouwelijk rund bij de geboorte" 

nös, slechts twee typen aan: maalkalf en sterkenkalf. In zijn visie zijn 
het gehele maaJ-gebied en het Gelders - Overijssels - Bentheims en 
"wellicht ook" Eemlands sterke-gebied, betrekkelijk nieuw. Op grond 
van het kaartbeeld concludeert hij dat beide gebieden oorspronkelijk 
"Frankisch dan wel gefrankiseerd" vaari-gebied geweest zijn. Latere 
expansies hebben in dit gebied andere woorden gebracht voor het 
begrip koekalf: maal heeft door middel van een eveneens Frankische 
expansie vaars verdrongen, terwijl het "Nederduitse" sterke door 
Westfaalse expansie een kans heeft gekregen. De Frankische maal-
expansie en de Westfaalse sierfce-expansie zijn beide op Deventer 
gericht geweest. 

De hier afgedrukte betekeniskaartjes van de woorden sterke (kaart 
32) en maal (kaart 33) vullen elkaar aan: de isolexen lopen van zuid-
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kaart 34 Betekeniskaart 

vaars e.v. "vrouwelijk rund, voor de eerste keer drachtig" 

vaars "vrouwelijk rand, één maal gekalfd" 

' vaars "vrouwelijk rand, tussen het krijgen van het eerste en tweede kalf' 

oostelijke naar noordwestelijke richting. De Noordoostelijke Graaf
schap kent overwegend de benaming sterke; Zuidwestelijk Oost-
Gelderland gebruikt de benaming maal. Kaart 34 geeft de beteke
nissen van het woord vaars, dat in enkele plaatsen van Oost-Gelder-
land voorkomt. Dit kaartje heeft dialectgeografisch grote waarde: het 
blijkt dat op de grens van het maal- en jfer&e-gebied de benaming 
vaars de grootste bekendheid heeft. Ook de kaart voor het koekalf 2 

vermeldt op de scheiding van het maal- en iferfce-gebied in Oost-
Gelderland twee vaarskalf opgaven - te Ruurlo G248 en Harreveld 
M6. In een expansiologische visie zouden zij beschouwd moeten 
worden als relicten. Zij zouden dan immers bevestigen dat de ver
breiding van het vaarjgebied eens groter is geweest. De dialect-
geografische visie, dat een overgangsgebied ontvankelijk is voor een 
nieuw woord dat dezelfde betekenis heeft - "soms ziet men op de 
grens van twee elkaar bestrijdende dialectvormen de cultuurtaal de 
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winst in de wacht slepen" s - moet hier echter stellig geprefereerd 
worden. Dat blijkt ook uit het volgende. Op de kaart van het koe
kalf 4 staat voor Deventer opgegeven vaarskalf. De expansiologische 
verklaring - Deventer heeft aan het oorspronkelijke woord vast
gehouden - komt niet uit, omdat in het 18de-eeuwse Dumbar Hand
schrift het woord vaars (nog) niet voorkomt, terwijl het woord sterke5 

wel wordt opgegeven. Ook daaruit mag worden geconcludeerd, dat 
niet vaars de oorspronkelijke benaming is, maar dat sterke en maal 
de oudste rechten hebben.β 

Vanwege de aanwezigheid van de drie woorden sterke, maal en vaars 
komen in enkele plaatsen merkwaardige inconsequenties voor. In 
Baak F183 en Bronkhorst F0205 heet een kalf maalkalf; een koe, 
die voor het eerst drachtig is, wordt er vaars genoemd. Het gezegde 
[mööltjas cheeft strööltjas], "maaltjes geven straaltjes" - betekenend 
dat jonge koeien slechts weinig melk geven - duidt erop, dat een koe 
oorspronkelijk wel degelijk ook na het kalven in het stadje Bronk
horst maal werd genoemd. In Lochern G246 wordt een kalf sterken-
kalf genoemd; een vaars is er een koe, die voor de eerste keer drach
tig is, terwijl ze na de geboorte van het eerste kalf maal heet. Het 
nabijgelegen Ruurlo spreekt van maalkalf; is een rund eenmaal 
drachtig dan noemt men haar echter vaars of sterke. Een kalf heet 
in Zieuwent G279a sterkenkalf of vaarskalf maar nooit maalkalf, 
terwijl een koe er wel, naast sterke en vaars, maal genoemd kan 
worden. In Harreveld M6 wordt vaars als de authentieke benaming 
beschouwd; de benamingen sterke en maal komen er echter wel voor. 
In het eveneens op de isoglosse sterke/maal gelegen Bredevoort MIO, 
IJzerlo M48 en Heume M49 worden beide woorden gebruikt, zonder 
dat vaars zich daar echter als dialectwoord manifesteert. Tenslotte 
moet nog vermeld worden dat te Nettelhorst G222a, gelegen in het 
sterke-gebied, maal bekend is ter aanduiding van een mooie, goede 
driejarige koe, die uit een andere streek komt. 

We willen thans kort ingaan op twee samenstellingen met maal: pink-
maal en bolmaal. Het laatste woord wordt in Didam L34 gebruikt als 
benaming voor een anderhalf jaar oud vrouwelijk rund, dat voor het 
eerst gedekt wordt. In Toldijk F205b is een bolmaal niet een vrouwe
lijk kalf, maar een stier van ongeveer een jaar oud. Pinkmaal wordt 
in dit dorp en in Bronkhorst gebruikt als benaming voor een eenjarig 
kalf. In Toldijk kent men dus het paar pinkmaal-bolmaal. In Bronk
horst is dat pinkmaal-pinkbolle. In het naburige Vierakker F182 
wordt de benaming pinkmaal ook gebruikt. Daar echter is de be
tekenis "koe, die voor de eerste keer drachtig is" of "koe, die één 



kaart 35 Betekeniskaart 

schot "vrouwelijk rund, één maal gekalfd" 

schot "vrouwelijk rund, tussen het krijgen van het eerste en tweede kalf' 

a schot "niet dragend wordende pink" en/of "niet dragend wordend vrouwelijk rund 
na het eerste kalf" 

keer heeft gekalfd". In Varsselder M42a tenslotte betekent pinkmaal 
"koe van ongeveer anderhalf jaar, die pas gedekt is". 
De verspreiding van het woord schot is dezelfde als die van het 
woord maal (kaart 35). Toch mag er daarom niet van worden uit
gegaan, dat schot een oud woord is zoals maal, dat reeds vroeg wordt 
vermeld.7 Vercoullie 8 verklaart het als ontstaan uit schotbeest. Schot 
is dan oorspronkelijk de ruimte geweest, waarin het rund verblijft. 
Naar het westen toe is de verspreiding van schot veel groter dan die 
van maal: Oudbeijerland * kent schot als "driejarig rund van het 
vrouwelijk geslacht". De Kempen,10 Antwerpen " en Zeeland12 ge
bruiken schot eveneens, terwijl maal er, als in Oudbeijerland, niet 
bekend is. In Brabant13 komt schot algemeen voor, terwijl maal er 
alleen in het Noordoosten wordt aangetroffen. 
Hiervóór14 is reeds vermeld, dat de betekenis van de woorden maal, 
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kaart 36 Betekeniskaart 

1 koe e.v. "vrouwelijk rund, één maal gekalfd" 

/ koe e.v. "vrouwelijk rund, tussen het krijgen van het eerste en tweede kalf" 

isoglosse schot (zie kaart 35) 

sterke, vaars en schot veel gedifferentieerder is dan regionale woor
denboeken en WNT opgeven. Met sterke kan in Oost-Gelderland 
worden bedoeld een koe die voor de eerste keer drachtig is, die één 
keer heeft gekalfd en die drachtig is van een tweede kalf. In Brede-
voort kan sterke nog betekenen kalf dat een jaar oud is. 
Ook maal kent in Oost-Gelderland de eerste drie betekenisfacetten, 
echter, de benaming schot heeft maal hier in het latere stadium veelal 
verdrongen. Belangrijkste betekenisfacet dat maal dan ook thans in 
Oost-Gelderland heeft, is "vrouwelijk rund, dat voor de eerste keer 
drachtig is". Vanwege het feit dat het zuidwesten van Oost-Gelder
land de beschikking heeft over de benaming schot, wordt het vrouwe
lijke rund daar pas koe genoemd, nadat zij twee keer heeft gekalfd. 
In de Noordoostelijke Graafschap, die de benaming schot ontbeert, 
wordt een rund in enkele plaatsen al koe genoemd, na het werpen 
van het eerste kalf, terwijl ze er vrij algemeen koe wordt genoemd, 
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kaart 37 Woordkaart "geslachtsdrift vertonen" 

ι 1 bullen ^ is buis 

Π is bullig \ S is varrig 

wanneer ze voor de tweede keer drachtig is (kaart 36). Als compen

satie voor het ontbreken van de benaming schot, wordt een vrouwe

lijk rund in de Noordoostelijke Graafschap dus over het algemeen in 

een eerder stadium koe genoemd. 

Is het aannemelijk dat de verspreiding van de woorden maal en sterke 

oud is, ondanks het feit dat schot in Oost-Gelderland in dezelfde 

plaatsen bekend is als maal, mag toch niet worden aangenomen, dat 

schot eenzelfde anciënniteit heeft. Deze vrij jonge benaming heeft 
zich een plaats weten te verwerven naast maal, maar zij is het sterke-
gebied niet binnengedrongen. Slechts in enkele randplaatsen is het 
woord in afwijkende betekenis - ter aanduiding van een rund, dat 
niet of niet meer drachtig wil worden - in gebruik (kaart 35). 

2.3.2. GESLACHTSDRIFT VERTONEN 

Kaart 37 toont dat op grond van syntactische verschillen - en dat is 
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zeer opmerkelijk - twee hoofdtypen kunnen worden onderscheiden 
bij de benaming voor het vertonen van geslachtsdrift, gezegd van 
een koe. 
Het eerste hoofdtype - voorkomend in de Noordoostelijke Graaf
schap - bestaat uit het werkwoord bullen: de koe bult. 
Het tweede hoofdtype - voorkomend in de Lijmers en de Zuid
westelijke Graafschap - bestaat uit het werkwoord zijn en het praedi-
caatsnomen bullig: de koe is bullig. 
In een smalle overgangsstrook in de Oostelijke Graafschap komt, 
meestal naast het eerste hoofdtype, maar één keer ook naast het 
tweede hoofdtype, een variant op dit laatste type voor. Dit als com
promis te beschouwen type bestaat uit het werkwoord zijn en het 
praedicaatsnomen buis: de koe is buis. 
In Pannerden L77 is tenslotte bekend de woordgroep werkwoord zijn 
en praedicaatsnomen varrig: de koe is varrig. Dit dorp sluit daarmede 
aan bij het Zuidoosten van Nederland, waar een stier var wordt ge
noemd. 15 Evenals var in Drente als een jonger woord dan bul moet 
worden beschouwd,1β zal ook bullig in Oost-Gelderland als de 
autochtone benaming kunnen gelden. 

2.3.3. VROUWELIJK R U N D VAN EEN JAAR 

In de Lijmers en een deel van de Graafschap wordt eenwinter als 
naam voor het eenjarig vrouwelijk rund gebruikt (kaart 38). Alle 
zegslieden die daarnaast nog de benaming pink kennen, beschouwen 
eenwinter als de authentieke benaming. In de Noordoostelijke Graaf
schap heeft pink, dat ook door Bezoen 1 7 als "geïmporteerd woord" 
wordt beschouwd, kennelijk de oorspronkelijke benaming verdreven; 
immers, het grote aantal plaatsen dat op het kaartje zonder benaming 
verschijnt, kent alleen nog pink als naam voor het eenjarig rund.18 

Slechts in een zestal dorpen zijn de authentieke benamingen jaar-
ling, jarige en jarig kalf die ook in Twente als zodanig worden be
schouwd, 1 β bekend. Vanwege het feit dat pink wel en vaars niet in 
het 18de-eeuwse Deventer voorkomt,20 zal de opmars van pink 
ouder - en dus verder gevorderd - zijn dan die van vaars. 
Het lijkt aannemelijk te veronderstellen, dat de isolex van eenwinter 
de oorspronkelijke isoglosse geweest is tussen het jarig-kalf-gébied 
en het eenwinter-gébied, zodat we de Noordoostelijke Graafschap 
hier weer als eenheid aantreffen. Er moet hier overigens vermeld 
worden dat in het op de isolex van eenwinter gelegen Westendorp 
M3 een eenjarige stier eenwinterbul wordt genoemd.21 

158 



kaart 38 Woordkaart "vrouwelijk rund van één jaar" 

(ZB jarig kalf 

De langs de IJssel voorkomende benaming graskalf zal, gelijk pink, 
als modern woord beschouwd moeten worden. 

2.3.4. VOEDERBAKKEN, VOEDERGOOT, MESTGOOT, 
WASKEUKEN 

Hetzelfde woordenpaar dat bij de verspreiding van de benamingen 
voor de varkenstrog in de Graafschap de belangrijkste rol speelt,22 

komt voor bij de benamingen voor de voerbak voor de paarden: bak 
en zomp (kaart 39). Ook de verspreiding is in beide gevallen ongeveer 
gelijk; bak geniet slechts in een smalle strook geen bekendheid als 
benaming voor de varkenstrog, waar hij dat wel doet als benaming 
voor de paardebak. De isolex van zomp loopt vanaf Dinxperlo M46 
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kaart 39 Woordkaart "paardebak" 

D 
ENSCHEDE | 

o /*J 

^QD?-PnDD 
ü . u . Q D > u b 

Di cS?-'V· 
OBOCHOLT 

< / kribbe e.v. 

A trog 
I l zomp e.v. 

Π bak e.v. 

isoglosse varkensbak-zomp (naar Broekhuysen) 

in noordwestelijke richting. De Noordoostelijke Graafschap sluit ook 

met de benaming zomp weer aan bij Twente en Drente, terwijl op de 

Noordoostelijke Veluwe het woord eveneens bekend is. 2 3 

Ingewikkelder dan de uiteenzetting over de verhouding tussen de 
benamingen van de varkenstrog en paardebak is de beschrijving van 
de benamingen voor de bak, waaruit de koeien eten. In de eerste 
plaats wordt dit veroorzaakt door het feit dat naast de vaste bak, de 
koeien vroeger veel uit verplaatsbare rechthoekige dan wel ronde 
bakken werden gevoederd. In de tweede plaats is daaraan debet het 
feit dat na de verdwijning van de potstallen, die ook in Oost-Gelder-
land algemeen in gebruik zijn geweest, er in de koestal een goot 
achter de koeien is gekomen voor de opvanging en tijdelijke bewaring 
van de mest. In de derde plaats is dit te wijten aan de omstandigheid, 
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kaart 40 Betekeniskaart 

— zomp e.v. "goot vòòr de koeien" 

I zomp e.v. "verplaatsbare, langwerpige, houten koebak' 

1 isoglosse (varkens)bak-zomp (naar Broekhuysen) 
2 isoglosse (paarde)bak-zomp (zie kaart 39) 

dat één van de benamingen - goot - in een gedeelte van Oost-Gelder-
land in een geheel andere betekenis voorkomt, namelijk ter aan
duiding van de waskamer in het boerenhuis. Woordkaartjes met 
zomp, bak, groep, goot, kip, kuip, kuven en ton - alle benamingen 
voor rechthoekige dan wel ronde verplaatsbare bakken -, met zomp, 
bak, groep, goot en kip — alle benamingen voor de goot vòòr de 
koeien - en met groep en goot — beide als benaming voor de goot 
achter de koeien in zwang - leveren door de gecompliceerdheid van 
de materie dan ook een ondoorzichtig kaartbeeld op. Anders is dit 
met de betekeniskaartjes voor de verschillende woorden. 
Op het betekeniskaartje van zomp (kaart 40) zijn de isoglossen van 
zomp "varkenstrog"24 en zomp "paardebak" ingetekend. In de Oos
telijke Graafschap kan zomp naast deze beide betekenissen nog in 
een drietal plaatsen "goot vòòr de koeien" betekenen en in een vijftal 
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dorpen "verplaatsbare, langwerpige houten bak". Het is evident dat 
gaande van het westen naar het oosten de betekenis van zomp steeds 
algemener wordt: van "varkenstrog" via "varkenstrog" en "paarde-
bak" naar "varkenstrog", "paardebak", "goot vòòr de koeien" en 
"verplaatsbare houten bak". Het is daarom verleidelijk aan West-
faalse expansie te denken. Zomp zou dan oorspronkelijk in de be
tekenis "varkenstrog" zijn geëxpandeerd - in die betekenis heeft het 
woord zijn grootste verbreiding - terwijl het naderhand betekenis
uitbreiding zou hebben ondergaan. De benaming kribbe "paardebak" 
zou door de komst van zomp verdreven zijn, een veronderstelling die 
door het kaartbeeld - kribbe komt nog verspreid voor in Oost-
Gelderland (kaart 39) - en door de mededeling van de achttiende 
eeuwer Malnoë "een paardenzomp heet krubbe, kribbe"2S gead
strueerd worden. Omdat echter blijkens de dialectwoordenboeken 
zomp noch in Westfalen noch in het Rijnland in deze betekenissen 
bekend is, terwijl het woord wèl in het ABDuits en in het Zweeds in 
de betekenis "vervoerbare bak of trog" voorkomt,2e is ontlening in 
Oost-Gelderland uit de aangrenzende streken niet zeer voor de hand 
liggend. Heeroma die aanvankelijk zomp wel als een woord heeft 
beschouwd dat door Westfaalse expansie in Oost-Nederland is bin
nengekomen, heeft het echter in zijn Taaiatlas voor Oost-Nederland 
en aangrenzende gebieden niet opgenomen.27 

Naast de betekenis "bak" is blijkens de woordenboeken het simplex 
zomp nog in een andere betekenis in Oost-Gelderland en aangren
zende gebieden bekend geweest: als benaming voor de smalle platte 
schuiten, die de Berkel, de Overijsselse Vecht en de Regge hebben 
bevaren.28 Heeroma geeft als oorspronkelijke betekenis van het 
onomatopoetische *sump, waarop zomp teruggaat "verbinding van 
vocht en aarde in een verdieping van de grond". Vanuit die be
tekenis ontwikkelt het zich tot "moeras, moerassige plek", "poel", 
"geul (in zee)", "afgebrokkeld stuk van een rietkraag, drijftil", "door
natte turf", "varkenstrog" en "platboomd vaartuig met rechte voor-
en achtersteven, voor kleine rivieren en binnenwateren, inzonderheid 
in Overijssel".2β 

Tenslotte is het woord zomp in de Graafschap en Twente nog bekend 
in de samenstelling snijzomp, een instrument waarmede stro en groen-
voer kunnen worden versneden.30 Alleen in Winterswijk is de be
tekenis enigszins anders. Hier wordt de lange, houten bak van het 
werktuig, waarin het te snijden stro of groenvoer wordt gelegd snij
zomp genoemd, terwijl het gehele instrument er snijtrog heet. Be
hoefte aan betekenisdifferentiatie heeft er het woord trog - dat door 
BroekhuysenSI stellig terecht als woord uit de cultuurtaal wordt be-



kaart 41 Betekeniskaart 

bak e.v. "goot vòòr de koeien" 

1 bak e.v. "verplaatsbare, langwerpige, houten koebak" 

/ bak "verplaatsbare, ronde, houten koebak" 

1 isoglosse (varkens)bak-zomp (naar Broekhuysen) 
2 isoglosse (paarde)bak-zomp (zie kaart 39) 

schouwd - een kans gegeven. De bekendheid van het woord trog is 
overigens zeer klein in Oost-Gelderland. Als benaming voor de etens-
bak voor de varkens heeft Broekhuysen32 trog slechts in een negental 
dorpen aangetroffen: Wichmond F205a, Oselt L37a, Halle Ml , Ter-
borg M5, Silvolde M40, Sinderen M41, Dinxperlo M46, Middel-
heume M46a en Klein Breedenbroek M46b. De dialectgeografische 
verklaring, die voor de hand ligt, omdat alle plaatsen zich in de 
nabijheid van de isoglosse varkensbak/zomp bevinden, adstrueert 
Broekhuysens visie. Juist in het overgangsgebied heeft het een kans 
gekregen. Ook het te IJzevoorde L037a verschijnende trog "paarde-
bak" kan dialectgeografisch verklaard worden: IJzevoorde immers 
ligt op de isoglosse paardebak/zomp. Dat ook in Westervoort L27 
het ABN woord trog een kans heeft gekregen, is, gezien de westelijke 
ligging van het dorp, niet verwonderlijk (kaart 39). 
Het betekeniskaartje van het woord bak (kaart 41) is op het eerste 
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gezicht veel minder duidelijk dan het betekeniskaartje van zomp. 
Bak komt namelijk voor in geheel Oost-Gelderland, hetzij in de be
tekenis "verplaatsbare voertrog voor koeien", of "goot vòòr de 
koeien", hetzij in beide betekenissen. In het noorden en oosten van 
de Graafschap is het woord echter duidelijk minder bekend dan in 
het gebied, waar ook varkenstrog en paardebak bak worden genoemd. 
Dat de positie van bak in Oost-Gelderland veel steviger is dan die 
van zomp is aangetoond door Broekhuysen.ï3 Hij heeft namelijk bij 
zijn enquête onder de Zelhemse schooljeugd twee klassen - één uit 
het dorp zelf en één uit Halle Heide - gevraagd naar verschillende 
benamingen, waaronder die van de voerbak voor de varkens. De 
uitslag van deze enquête was, dat de leerlingen van de school in 
Zelhem amper 22 % "typische dialectwoorden" gaven tegen de meer 
geïsoleerd gelegen school in Halle Heide ruim 65 %. Met betrekking 
tot de voerbak voor de varkens was de uitslag van de enquête als 
volgt: 

voerbak School Zelhem 8; School Halle Heide 8 

zomp School Zelhem 0; School Halle Heide 9 

trog School Zelhem 0; School Halle Heide 3 

blanco School Zelhem 17; School Halle Heide 12 

Ook hier blijkt dat de leerlingen van de school te Halle beter het 
"typische dialectwoord" kennen dan leerlingen van de dorpsschool 
van Zelhem. Analoog hiermede zou uit onze kaartjes kunnen worden 
afgeleid dat bak in het zomp-gebied een nieuw woord is en dus geen 
relict kan zijn. Er is nog een reden om aan te nemen dat zomp thans 
verdwijnende is. J. A. de Vos van Steenwijk, van wiens hand het 
lemma zomp in het Dumbar HandschriftЯі is, geeft als omschrijving 
"Wordt ook een lange smalle schuit geheten, met welke soort van 
vaartuigen de Overijsselsche Vegt en de Regge bevaren worden". 
Het woord "ook" duidt erop dat zomp in het Deventers van de acht
tiende eeuw nóg een betekenis heeft gehad; dat zal dan vrijwel zeker 
het er nu niet meer bekende "etensbak voor dieren" zijn. 

Het betekeniskaartje van groep (kaart 42) toont, dat dit woord on
bekend is in de Oostelijke Graafschap, in een viertal grensdorpen in 
de Lijmers - Oud-Zevenaar L033, Stokkum L83, Ketterden L85 en 
Megchelen M44 - en in een viertal plaatsen in de Noordelijke Graaf
schap - Laren G221, Nettelhorst G222a, Geesteren G249 en Riet-
molen G251a. Ook in Vorden F184 is het woord onbekend. Enkele 



kaart 42 Betekeniskaart 

| groep e.v. "goot vòòr de koeien" 

_ groep e.v. "mestgoot achter de koeien" 

plaatsen in het uiterste Noordwesten van de Graafschap kennen 
daarentegen de twee verwante betekenissen van het woord "goot 
vòòr de koeien" en "goot achter de koeien". 

Het eerste betekeniskaartje van goot (kaart 43) laat zien, dat het 
woord als benaming van de goot vòòr of achter de koeien onbekend 
is in de Lijmers, behalve in de vier zojuist genoemde grensdorpen 
Oud-Zevenaar, Stokkum, Ketterden, Megchelen. Ook het hierboven 
genoemde gebied in het uiterste noordwesten van de Graafschap kent 
het woord niet in deze betekenissen. In beide gebieden en in de strook 
die hen beide scheidt, is de betekenis van goot "waskeuken in het 
boerenhuis", een betekenis die ook op de Veluwe en in Noord-
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kaart 43 Betekeniskaart goot I 

| goot e.v. "goot vòòr de koeien" 

^ goot e.v. "mestgoot achter de koeien" 

Brabant bekend is3 5 (zie kaart 44). Bijzonder ingewikkeld is de si
tuatie in laatstgenoemde strook, die bestaat uit de plaatsen Warns-
veld F180, Baak F183, Vorden F184, Bronkhorst F0205, Toldijk 
F205b, Hengelo F206, Olburgen F204a, Hummelo F209, Zelhem 
G278 en Halle Ml . In Warnsveld heet de goot vòòr de koeien [göttg]; 
de waskeuken heeft er twee benamingen: [gotta] en [wáckáámar]. Ge
volg daarvan is, dat er betekenisdifferentiatie optreedt. De laatste 
benaming wordt gebruikt, als men de ruimte vanuit de boerderij niet 
direct kan bereiken; ligt hij niet apart maar aan de woon- en werk
vertrekken, dan noemt men hem [gotta]. In Baak, Hengelo, Hummelo 
en Halle worden de goot vòòr de koeien en de waskamer beide goot 
genoemd, met dien verstande, dat in Hengelo eveneens de benaming 
waskamer wordt gebruikt. In Bronkhorst worden de goot vòòr de 
koeien en de bijkeuken goot genoemd, de waskeuken heet er melk-
kamer. De goot vòòr de koeien heet te Toldijk [chötta], de waskeuken 
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kaart 44 Betekeniskaart goot II 

sS goot "waskeuken" 

^ч goot "(bij)keukeii" 

wordt er [chööt] genoemd. In het nabijgelegen Olburgen is het om
gekeerde het geval: de goot vòòr de koeien heet er [gööt], de was
keuken [göttg]. зв Een drieledige betekenis heeft goot tenslotte in 
Vorden en Zelhem: "goot vòòr de koeien", "goot achter de koeien", 
"waskeuken". Te Lathum L28 tenslotte wordt met goot aangeduid 
de gewone keuken. 
In de Oostelijke Graafschap en de vier grensdorpen in de Lijmers -
Oud-Zevenaar, Stokkum, Ketterden en Megchelen - is de betekenis 
"goot achter de koeien" de gebruikelijke. Maar, zowel enkele plaat
sen in de Oostelijke Graafschap als drie van de vier dorpen in de 
Noordelijke Graafschap - Laren, Nettelhorst en Geesteren - kennen 
de binaire betekenis goot vòòr en achter de koeien. Wat betreft de 
eerste betekenis sluiten zij zich aan bij de overige Graafschap die 
slechts goot kent als benaming voor de goot vòòr de koeien. 
Dialectgeografisch zijn nog interessant de plaatsen Harfsen F164 en 
Almen F181, omdat het woord goot daar geheel onbekend is. Beide 
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plaatsen liggen dan ook ingeklemd tussen het gebied waar goot als 
benaming voor de waskeuken wordt gebruikt en de streek, waar de 
goten vòòr en achter de koeien goot worden genoemd. Het verschil
lende gebruik in de omgeving heeft uitbanning van het woord in de 
beide plaatsen in de hand gewerkt: we hebben hier dus te doen met 
een geval van polysemievrees.37 

Dezelfde ontwikkeling die we hebben aangetroffen bij de woorden 
zomp en bak, doet zich voor bij het woordenpaar groep - goot. 
Omdat de goot achter de koeien pas na het afschaffen van de pot
stallen in gebruik is gekomen, is deze zaak nog van een betrekkelijk 
recente datum. In het grootste deel van de Lijmers en in de Graaf
schap heeft zij de benaming groep gekregen. Ten zuiden van De
venter, waar zomp ook al op zijn retour is, heeft groep, goot als 
benaming van de goot vòòr de koeien weten te verdrijven: daar 
immers heten de twee goten - die achter èn vòòr de koeien - nu 
beide groep. Groep zal hier in zijn opmars zeker geholpen zijn door 
het feit dat goot in dit gebied ook nog de betekenis waskamer geeft. 
In de Oostelijke Graafschap heeft groep (nog) geen vaste grond ge
kregen. Maar, de zegslieden uit Beltrum G279, Varsseveld M4 en 
Harreveld M6, dorpen die dialectgeografisch interessant zijn, omdat 
ze op de grens liggen van het gebied waar de goot achter de koeien 
groep en goot wordt genoemd, en waar dan ook beide woorden voor
komen, verklaren eensgezind dat groep een nieuw woord is. Hoewel 
met name Beltrum en Harreveld thans goot nog in twee betekenissen 
kennen, heeft groep zich dus hier eveneens ingedrongen. In de Lij
mers ligt het probleem weer anders. Thans betekent goot daar al
gemeen waskeuken. Alleen in het hierboven genoemde viertal grens-
dorpen Oud-Zevenaar, Stokkum, Netterden en Megchelen wordt 
goot gebruikt als benaming voor de goot achter de koeien. Gezien 
de perifere ligging van deze vier plaatsen zal goot ook hier een oud 
woord zijn. Het is daarom aannemelijk dat in de Lijmers de goot vòòr 
de koeien eveneens ooit goot heeft geheten en dat deze benaming zich 
in een gewijzigde betekenis - als in de Oostelijke Graafschap - in het 
viertal grensdorpen heeft gehandhaafd, terwijl de overige plaatsen in 
de Lijmers, evenals het overgrote deel van de Graafschap de nieuwe 
benaming groep zijn gaan gebruiken. Voor de goot vòòr de koeien 
hebben zich vervolgens twee woorden aangediend: bak38 en kip39 

(kaarten 41 en 45). Het eerste woord kreeg een bescheiden kans, 
omdat het vanuit verwante zaken - de losse bak vòòr de koeien, de 
varkenstrog en de paardebak - bekend was; het laatste woord echter 
bezat een veel grotere vitaliteit, zó, dat het in aanliggende plaatsen in 
een andere verwante betekenis kon doordringen: als benaming voor 



kaart 45 Betekeniskaart 

— kip "goot vòòr de koeien" A kip "koedrempel" 

I kip "verplaatsbare, lang
werpige, houten koebak" 

de balk, waarin de stalpalen aan de onderkant zijn bevestigd en waar
in de goot vòòr de koeien als het ware uitloopt. Op de dialectgeo-
grafische verklaring van deze ontlening zullen we nog terugkomen.w 

Opmerkelijk zijn de opvattingen van de zegslieden in de Lijmers over 
de ouderdom van de woorden bak en kip, als benamingen voor de 
vaste goot vòòr de koeien. In Oud-Zevenaar L033, Didam L34 en 
Wehl L36 wordt gesteld dat de benaming kip altijd de gebruikelijke 
is geweest; in Zeddam L82 ervaart men voerbak als benaming voor 
de verplaatsbare houten bak als een jonger woord dan kip, dat de 
vaste goot aanduidt. In Kilder L38, Loerbeek L38b, Netterden L85 
en Megchelen M44 wordt verklaard, dat ook vroeger bak de ge
bruikelijke benaming was van de goot vòòr de koeien. In het Loer-
beeks, waarin beide woorden voorkomen, wordt kip als een nieuwer 
woord beschouwd dan bak. 

2.3.5. ROGGEHOKKEN MAKEN 

Op het eerste kaartje met gegevens over de benamingen van het 

169 



kaart 46 Woordkaart "graanhokken maken" I 

l 1 gasten e.V. 

I—• gesten 

Π richten 

voor verklaring van de isolexen zie kaart 47 

maken van roggehokken komen twee typen voor (kaart 46). De 

Noordoostelijke Graafschap kent het werkwoord gasten en sluit 

daarmede weer aan bij het noordelijker gelegen gebied.41 In de 

Lijmers kent men het werkwoord richten. Tussen beide gebieden 

bevindt zich, blijkens het tweede kaartje, een aantal dorpen, waarin 

men over opzetten of aan de gast zetten spreekt (kaart 47). De dialect

geografie biedt weer de verklaring voor dit verschijnsel: op de rand 

van richten en gasten hebben een zeer doorzichtig werkwoord, op

zetten, en een weinig specifieke omschrijving, aan de gast zetten, een 

kans gekregen. In Vierakker F l 82 wordt opzetten het meest gebruikt, 

maar gasten kent men eveneens. In Hummelo F209 kan men wel 
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kaart 47 Woordkaart "graanhokken maken" II 

A opzetten 

• aan de gast zetten 

1 i sol ex gasten 
2 isolex richten 

over opzetten spreken, maar, aan richten wordt er de voorkeur 
gegeven. 
Ook in dit geval blijkt Centraal Oost-Gelderland als overgangsgebied 
te kunnen worden beschouwd - we komen er hierna42 uitvoerig 
over te spreken. 
Twee volkskundig interessante zaken, die samenhangen met het 
maken van roggehokken, willen we hier bekijken, omdat ook daarbij 
de Noordoostelijke Graafschap als één gebied naar voren treedt. 
In het eerste geval gaat het om het aantal garven, waaruit bij de 
roggeoogst een hok bestaat. De twee kaartjes, waarop de gegevens 
hieromtrent staan gesymboliseerd, vullen elkaar aan. In de Noord
oostelijke Graafschap maakt men roggehokken van zes garven; *3 in 
enkele plaatsen worden ook hokken uit vier garven samengesteld44 
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kaart 48 Zaakkaart "aantallen roggegarven waaruit een graanhok bestaat" I 

— graanhok 6 garven 

У graanhok 4 garven 

(kaart 48). In de Lijmers en de Zuidwestelijke Graafschap worden 
roggehokken van acht garven op het stoppelland geplaatst (kaart 49). 
Slechts in enkele plaatsen in de Oostelijke Graafschap zet men naast 
hokken van zes garven eveneens wel roggehokken bestaande uit acht 
garven.45 

Wanneer in een plaats een roggehok uit een verschillend aantal 
garven bestaat, dan zijn weerkundige factoren en/of de kwaliteit van 
de rogge daarvan de oorzaak. Zo delen de zegslieden uit Megchelen 
M44 en Pannerden L77 mede, dat bij nat weer grotere hokken wor
den gezet dan bij droog weer. In Harreveld M6 bestaat een roggehok 
uit vier garven als de rogge stevig is; bij overrijpe, dus slappe, rogge 
worden hokken van zes garven gezet. 

In het tweede geval staat centraal het aantal garven dat bij de rogge-
oogst bij de eerste handeling tegen elkaar wordt geplaatst (kaart 50). 
In het gebied waar een roggehok is opgebouwd uit acht garven, neemt 
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kaart 49 Zaakkaart "aantallen roggegarven waaruit een graanhok bestaat" II 

ENSCHEDE 

o /'-

1 graanhok 8 garven 

men in iedere hand twee garven, die men tegen elkaar zet. Nadat aan 
weerszijden twee garven tegen de eerste vier zijn gezet, is de gast 
klaar.4e 

In de Noordoostelijke Graafschap - het gebied dus, waar rogge-
hokken uit vier of zes garven bestaan - plaatst men steeds twee 
garven tegelijk tegen elkaar. Bij hokken van vier garven neemt men 
zo twee maal in iedere hand één garve; bij hokken van zes garven 
plaatst men drie maal twee garven - steeds één in iedere hand 
houdend - tegen elkaar.47 

Uit het feit dat in de Noordoostelijke Graafschap in iedere hand 
slechts één garve wordt genomen, kan worden opgemaakt, dat de 
garven hier groter zijn, dan in het andere deel van Oost-Gelderland. 
De zegsman voor Harfsen F164, waar zowel één als twee garven in 
iedere hand worden genomen, deelt mede, dat als er veel slofhak -
een soort van reukgras (anthoxanthum aristatum) dat in Gelderland 
veel tussen de rogge groeit - in de garven zit, men steeds twee garven 
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kaart 50 Zaakkaart "aantallen roggegarven die bij de eerste handeling tegen elkaar 
worden geplaatst" 

^ twee roggegarven tegen elkaar geplaatst 

I vier roggegarven tegen elkaar geplaatst 

in iedere hand houdt: de bovenkant van de garve is dan namelijk 
dunner dan de onderkant. Bij zware bemesting kan men slechts één 
garve in iedere hand houden. Vrouwen kunnen zelden of nooit vier 
garven tegelijk op het land plaatsen. 
In Vorden Fl 84, waar beide mogelijkheden eveneens bekend zijn, 
heeft het plaatsen van vier garven tegelijk de voorkeur: gasten van 
garven die twee aan twee tegen elkaar geplaatst zijn, staan aanzienlijk 
minder stevig op het land dan gasten van garven, die met vier tegelijk 
zijn geplaatst, aldus de zegsvrouw, die tevens vermeldt, dat vrouwen 
er steeds één garve in iedere hand houden bij het zetten van rogge-
hokken. 

2.3.6. TOP, KOP; BAND, ZEEL, TOUW 

Bij de van oudsher gebruikelijke methode wordt een garve met twee 
banden gebonden. Naar het bovendeel van de garve - top of kop 
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kaart 51 Woordkaart "bovenste band om een garf", Ie deel van de samenstellingen 
met zeel en band I 

geheten - vindt men voor de bovenste band van de garve algemeen 
als eerste lid van de samenstelling met zeel of band - dit tweede deel 
wordt later behandeld48 - kop en top (kaart 51). Het type kop wordt 
aangetroffen in de Noordoostelijke Graafschap, die zich weer aansluit 
bij Twente en Drente.49 Het type top bevindt zich in het zuidelijk 
deel van Oost-Gelderland. De isoglosse tussen beide gebieden loopt 
vanaf de rijksgrens in noordwestelijke richting via Varsseveld M4, 
Halle Ml en Baak F183 naar de IJssel. Omdat de onderkant van de 
garve in Oost-Gelderland algemeen kont wordt genoemd, luidt de 
benaming van het eerste lid van de onderste band eveneens kont. Een 
aantal dorpen maakt op deze regels een uitzondering: daar wordt als 
eerste lid van de samenstellingen geen gebruik gemaakt van de op
positie kop/top-kont, maar van het tegenstellend paar boven-onder 
(kaart 52). In eerste instantie kunnen we als reden voor het gebruik 
van dit laatste tweetal denken aan een taboe in verband met het feit, 
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kaart 52 Woordkaart "bovenste en onderste band om een garf", Ie deel van de 
samenstellingen met zeel en band II 

— boven, bovenste 

I onder, onderste 

isoglosse kop-top (zie kaart 51) 

/ achter 

\ kruis 

' kop, top, kont eveneens bekend 

dat kont als minder "net" wordt beschouwd. Maar, ook andere fac
toren spelen een rol. De dorpen Halle Ml , Westendorp M3, IJze-
voorde L037a en Sinderen M41 liggen bij de kop-top isoglosse. Door 
de verwarring tussen kop en top — woorden die veel op elkaar lijken 
- heeft boven een kans gekregen, waarvan onder ten koste van kont 
mee heeft kunnen profiteren, om de tegenstelling weer logisch te 
maken. In Halle en IJzevoorde is het oorspronkelijke paar top-kont 
overigens nog wel bekend. In de langs de Rijn en IJssel gelegen 
dorpen Westervoort L27, Lathum L28, Giesbeek L29, Angerlo L30, 
Groessen L32, Oud-Zevenaar L033, Didam L34 en Olburgen F204c 
speelt van oudsher de landbouw een minder vooraanstaande rol dan 
de veeteelt, waardoor de minder specifieke maar "beschaafde" termi
nologie bovenhand en onderband er een kans heeft gekregen. 
Overigens zijn de woorden top en kop in twee van deze laatste plaat-
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kaart 53 Betekeniskaart 

| zeel "band om een garf" en "band om een graanhok" 

A samenstelling zeelband bekend 

sen wel bekend, namelijk als benaming voor de band, die om een 
graanhok wordt gebonden. Opmerkelijk is, dat Didam - gelegen in 
het fopgebied - deze band kopband noemt. Dit dorp sluit daarmede 
aan bij Angerlo en Zeddam L82, waar kopband in de betekenis 
"bovenste band om een garve" bekend is. Moeten we kop in deze 
drie plaatsen als relict beschouwen? In Olburgen heeft top zich 
kunnen handhaven in topzeel, de benaming voor de band om een 
hok. In het nabijgelegen Drempt F207 verenigt topzeel beide beteke
nissen: men kan er de bovenste band om een garve mee aanduiden, 
maar het kan ook gebruikt worden als naam voor de band om een 
hok. Hier treedt dus homonymie op. In Dinxperlo M46 - een dorp, 
dat gelegen is op de isoglosse kop-top - treedt betekenisdifferentiatie 
op: topzeel is er de benaming voor de bovenste band van een garve; 
kopzeel is er de benaming voor de band om een hok.50 

Op het volgende kaartje (kaart 53) staan de betekenissen gesymboli-
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seerd die zeel kan hebben. Naast het gebruik van zeel als benaming 
voor de twee banden om een garve of de band om een graanhok, 
komt dit woord nog voor in de betekenis "touw waarvan men zich 
bedient bij het vervoer van graan en hooi op een wagen". In dit 
laatste geval is de Noordoostelijke Graafschap weer één gebied, dat 
aansluit bij Twente.51 

Als benaming voor de twee banden om een garve en de ene band om 
een hok, is zeel bekend in een groter gebied dan als benaming voor 
touw. De isoglosse bevindt zich thans namelijk in de buurt van de 
Oude IJssel. Grosso modo kan gesteld worden, dat het woord zeel in 
de Lijmers niet bekend is. Daar worden de benamingen touw en band 
gebruikt. 
Enkele plaatsen zijn om hun afwijkend gebruik van band en zeel 
interessant. In Giesbeek L29, een dorp dat de twee banden om een 
garve topband en onderband noemt, wordt zeel gebruikt als benaming 
voor de band om een gast, die er immers zeelband heet. Het nabij
gelegen Angerlo L30 kent de benamingen topband en onderband 
eveneens. De gastband wordt er aangeduid met het simplex zeel. Te 
Varsselder M42a is de naamgeving juist omgekeerd als in Angerlo. 
Men noemt daar de banden om een garve topzeel en kontzeel; de 
band om een hok duidt men er echter niet met het simplex zeel aan, 
maar juist met het simplex band, omdat, aldus de zegslieden, een 
band langer is dan een zeel en men bij het binden van hokken langere 
strobanden nodig heeft dan bij het garven binden. 
Als Simplicia zijn zeel en band overigens in een groot deel van Oost-
Gelderland in gebruik (kaart 54). Het zuiden van de Graafschap be
doelt met zeel meest "band om een hok". In de Lijmers heeft band 
dezelfde betekenis. Slechts in drie gevallen kent zeel c.q. band de 
betekenis "onderste band van een garve". We hebben er hiervoor 
reeds op gewezen dat taboe mede de oorzaak van het gebruik van 
onderzeel c.q. -band in plaats van kontzeel c.q. -band zal zijn ge
weest. Ook hier zal bij het gebruik van de Simplicia taboe een rol 
hebben gespeeld. Maar, een gunstige factor is in dit geval zeker ge
weest het feit, dat Zwolle G281 en Silvolde M40 beide in een grens
gebied liggen. Zwolle ligt op de isoglosse van zeel "band om een 
hok"; Silvolde op de isoglosse van band en zeel in die betekenis. 
Dialectgeografisch is te verklaren, dat daardoor een woord, dat in 
een verwante betekenis wordt gebruikt, de oplossing biedt om een 
"delicate" zaak te omzeilen. Overigens is Silvolde de enige plaats 
waar homonymie optreedt bij het gebruik van het simplex zeel: 
immers, naast de betekenis "onderste band om een garve" wordt 
zeel er gebruikt ter aanduiding van de band om een hok. 



kaart 54 Betekeniskaart 

Y 
\ 

VDeVENTER 

AHWOt _ 2 \ / e \ \ > 

/ 

G 

ENSCHEDE 

O /* 

1 Ъ AU' V 

1 JN-^ OBOCHOU 

U simplex band "band om een graanhok" 

\ \ simplex zeel "band om een graanhok" 

A simplex zeel "onderste band om een garf" 

• simplex band "onderste band om een garf" 

φ samenstelling zeelband bekend 

In het gebied ten noorden van de lijn Bronkhorst F0205, Zelhem 

G278, Zieuwent G279a, Duitse grens komen geen Simplicia voor, 

behalve te 't Joppe F162 en Almen F181, waar zeel tegenwoordig 

wel wordt gebruikt en waar we dus met een voor de moderne tijd 

typerende "verschraling" van het authentieke dialect te maken heb

ben. In deze streek noemt men de band om een graanhok herkzeel 

(kaart 55). Er zijn echter vier plaatsen die dialectgeografisch interes

sant zijn. Aan het ene einde van de isoglosse, in Baak F183, noemt 

men de band om een hok strop, hoewel het werkwoord herken "een 

hok van een band voorzien" er wel bekend is. Aan het andere einde 
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kaart 55 Betekeniskaart 

ι ι herkzeel "band om een graanhok" 

' ι ι herkband "band om een graanhok" 

van de isoglosse, in Huppel M14*, heet de band gastzeel, een be

naming, die ook in het naburige Kotten M15 kan worden gebruikt. 

Het nabijgelegen Lievelde G280a valt op door de voor wat betreft 

beide delen van de samenstelling opmerkelijke benaming tijlband. 

Met tijl wordt namelijk algemeen aangeduid een rij hokken op het 

land staande, in welke betekenis het ook in Lievelde wordt gebruikt.52 

De verwarring, veroorzaakt door het feit dat Lievelde op de grens 

van zeel en herkzeel is gelegen, heeft hier dus een radicale verande

ring veroorzaakt: hoewel het werkwoord herken wel bekend is,5 S 

wordt het niet gebruikt als eerste deel van de samenstelling. Ander

zijds schijnt het autochtone zeel te "besmet" dan dat men zich bij de 

nieuwe samenstelling met tijl daarvan bedient. 

Resumerend kunnen we het volgende vaststellen. In de Noordelijke 

Graafschap staat kop enerzijds tegenover kont, anderzijds tegenover 

herk. In de Lijmers staat top — soms boven — enerzijds tegenover kont 
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kaart 56 Betekeniskaart 

^ touw "koetouw" 

/ touw "wagentouw" 

| touw "halsterstreng" 

- soms onder - anderzijds tegenover het simplex band. Centraal Oost-
Gelderland blijkt weer een overgangsgebied te zijn. Nu weer sluit het 
zich aan bij het noordelijk deel van de Graafschap, dan weer bij de 
Lijmers. Met het laatste gebied verenigt het zich door het gebruik van 
de benamingen top - soms boven - en kont - soms onder - en door
dat het zich bedient van een simplex ter aanduiding van de band om 
een graanhok. Met het eerste gebied heeft het gemeen de benaming 
voor deze band: zeel, een woord, dat evenals in de Noordoostelijke 
Graafschap eveneens een rol speelt bij de benamingen voor de band 
boven en onder aan een garve. 
Kent de Noordoostelijke Graafschap zeel ook in de betekenis "wagen
touw"; in het midden van Oost-Gelderland en in de Lijmers gebruikt 
men dan de benaming touw. Dat woord zullen we nu behandelen.M 

Op de betekeniskaart van touw (kaart 56) staan drie betekenissen in
getekend: 
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touw als benaming van het voorwerp, waarmede een wagenlading 
graan of hooi wordt vastgebonden (meest gebruikt in de samenstel
lingen voor- en achter-, wagen- of kartouw); 
touw als benaming van het voorwerp, waarmede koeien in de stal 
worden vastgezet (altijd gebruikt in de samenstellingen koe- of kop-
touw); 
touw als benaming van het voorwerp, waarmede paarden in de stal 
worden vastgezet (meest gebruikt in de samenstelling halstertouw). 
Het Oostelijk deel van de Graafschap blijkt het woord touw in geen 
van de drie betekenissen te kennen, uitgezonderd enkele plaatsen, die 
touw soms in één betekenis gebruiken. In de Noordelijke Graafschap 
blijkt touw eveneens een weinig gebruikte benaming te zijn, in tegen
stelling tot het overige deel van Oost-Gelderland, waar touw overal 
in twee, soms zelfs in drie betekenissen wordt gebruikt. 
Op kaartje 57 staat getekend de verspreiding van de woorden halster, 
halster streng, halstertouw en paardestreng, voor zover zij touw 
waaraan paarden of koeien vaststaan, betekenen. Halsterstreng is de 
meest voorkomende benaming in Oost-Gelderland. Alleen in de 
Oostelijke Graafschap, die ook op het vorige kaartje afweek, is de 
situatie vrij gecompliceerd. In een negental plaatsen rond Winters
wijk M13 gelegen - Rekken G259, Lievelde G280a, Zwolle G281, 
Meddo G285, Lichtenvoorde M7, Vragender M7*, Huppel M14*, 
Kotten M15 en Miste M i l - heeft halsterstreng twee betekenissen: 
"koetouw" en "paardetouw". Heel merkwaardig is dit overigens niet, 
omdat tussen beide touwen geen verschil is. Deze plaatsen worden 
afgescheiden van het iouw-gebied van kaart 53 door een overgangs
zone, waarin touw meest slechts in één betekenis bekend is. In Sinde-
ren M41, Dinxperlo M46, IJzerlo M48 en Heume M49 is de be
naming voor het touw waaraan de koeien en paarden vaststaan heiter, 
met dien verstande dat, te Dinxperlo het touw bij paarden halter in 
plaats van heiter heet, zodat daar betekenisdifferentiatie is ontstaan 
op grond van klankverschil. 55 Een wagenlading graan of hooi wordt 
wel met touwen vastgemaakt in deze dorpen, in tegenstelling tot de 
eerder genoemde negen plaatsen rond Winterswijk gelegen, die in dit 
geval de benaming zeel gebruiken. In Varsseveld M4 betekent heiter 
nog slechts "touw, waaraan paarden worden vastgebonden". Meestal 
staan zij echter los in de stal. De benaming koetouw is er wel bekend, 
terwijl de wagentouwen touw of zeel worden genoemd. Vanwege het 
feit dat beide benamingen bekend zijn, treedt er betekenisdifferentiatie 
op. Wanneer men bij het transport van graan of hooi gebruik maakt 
van een ponderboom, dan heeft men touwen nodig. Bedient men zich 
echter niet van een ponderboom, dan heeft men een wagenzeel nodig: 



kaart 57 Betekeniskaart 

ENSCHEDE 

O / ' 1 

С ^ halsterstreng е.ν. "halsterstreng" 

W^ halsterstreng e.V. "koetouw" 

^r halsterstreng e.v. "halsterstreng" en "koetouw" 

O halster "halsterstreng" 

% halster "halsterstreng" en "koetouw" 

• D halsterstreng "koetouw" en halster "halsterstreng" 

¿-J halstertouw "halsterstreng" 

V paardestreng e.V. "halsterstreng" 

dit is een veel dikker touw. Criterium bij de naamgeving is dus de 
dikte van het touw, een verschijnsel dat door de ligging - Varsseveld 
ligt op de isoglosse van zeel-touw - te verklaren valt. In Bario M8 is 
halter de benaming voor koe- en paardetouw. Dat woord heeft in het 
naburige Bredevoort MIO nog slechts de tweede betekenis; bij koeien 
wordt namelijk gebruik gemaakt van een halsterstreng.se Overigens 
staan te Bredevoort de koeien er nooit aan vast, maar wordt dit touw 
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slechts gebruikt bij het leiden van koeien. In Aalten M9 staan noch 
de paarden noch de koeien aan touwen vast; de koeien worden met 
een door de stalpaal getrokken ketting vastgezet. Deze methode is 
voor Lichtenvoorde M7 eveneens de gewone; de halsterstreng voor 
koeien is er pas in de twintiger jaren van deze eeuw in gebruik ge
komen. In Harreveld M6 staan de paarden weer nooit vast in de stal, 
terwijl de koeien met een halsterstreng in de stal staan. Halter is weer 
de benaming voor het touw waar de paarden mee in de stal worden 
vastgezet in Zieuwent G279a; koeien staan er niet met touwen ge
bonden. Touw is hier naast zeel wel bekend in de betekenis "voor
werp, waarmede een wagenlading graan of hooi wordt vastgemaakt". 
Evenals Varsseveld kent Zieuwent dus in dit geval beide benamingen 
touw en zeel, met als gevolg betekenisdifferentiatie. Het voortouw 
wordt hier namelijk voortouw genoemd, het achtertouw achterzeel. 
De verklaring die de zegsman er voor geeft, is, dat een touw korter is 
dan een zeel, en, het achterzeel is langer dan het voortouw. Niet de 
dikte speelt hier dus een rol, maar, evenals in Varsselder M42a waar 
een zeel korter is dan een band,57 is de lengte criterium voor de naam. 
Te Ruurlo G248, Borculo G252, Haarlo G253, Geesteren G249, 
Lochern G246 en Nettelhorst G222a wordt bij paarden van een 
halstertouw gebruik gemaakt, maar, evenals in de verder nog te be
schrijven plaatsen bedient men zich bij het vervoer van graan en hooi 
van zelen. Dat het woord touw hier echter al wat meer geïntegreerd 
is, blijkt uit het feit, dat ook een koetouw in deze plaatsen met de 
benaming touw wordt aangeduid, behalve te Haarlo en Geesteren, 
waar, evenals in Beltrum G279 en Neede G251 kettingen gebruikt 
worden bij het vastzetten van koeien. 

De overgangszone rond het gebied waar touw niet bekend is, wordt 
tenslotte in het noorden van de Graafschap als volgt afgesloten. 
Neede en het aangrenzende oostelijke deel van Geesteren kennen 
de benaming touw niet. De paarden staan hier vast aan een paarde-
streng, een woord dat verschijnt op de grens van de gebieden van 
halstertouw en halsterstreng, waardoor een dialectgeografische inter
pretatie voor de hand liggend is. In Eibergen G255 en Rietmolen 
G251a is touw als benaming voor koetouw bekend; paarden staan er 
weer vast aan een halsterstreng. 

Resumerend kunnen we dus stellen, dat de benaming touw, die in de 
Oostelijke Graafschap niet voorkomt, in een overgangszone daar
omheen in meestal één van de drie betekenissen is geïnfiltreerd. In 



het noorden van die zone bevinden zich echter enkele plaatsen, die 
touw al in twee betekenissen kennen: in de benamingen koetouw en 
halstertouw. In het zuiden van de zone liggen enkele dorpen, die de 
benaming voor de gehele zaak - halster S8 - gebruiken als de naam 
voor een onderdeel ervan. 

Vergelijken we tenslotte de kaartjes met de betekenissen zeel en touw 
(kaarten 55 en 56) dan blijkt dat ze elkaar ongeveer aanvullen. In de 
Noordoostelijke Graafschap komt oorspronkelijk zeel het meest fre-
qent voor, terwijl in overig Oost-Gelderland touw het veelvuldigst 
verschijnt. Het midden van Oost-Gelderland valt op, doordat naast 
touw, zeel er in de betekenis "band om een garve of hok" wel in 
gebruik is. Eén compromisvorm in dit gebied, die, omdat het om 
machinaal binden gaat, van recente datum zal zijn, mogen we niet 
onvermeld laten: te Toldijk F205b noemt men het bij het machinaal 
binden van garven gebruikte touw touwzeel. 

HOOIVORK, SCHIETVORK 

De laatste twee gevallen waarin de Noordoostelijke Graafschap zich 
als één gebied aftekent, zullen we thans behandelen. Het gaat om de 
benamingen voor de vork waarmede hooi en graan worden opge
stoken — de hooivork — en het voorkomen van een kleiner model 
vork, speciaal bij het opsteken van garven in gebruik - de schietvork. 
In de Lijmers en een groot deel van de Graafschap wordt de hooivork 
gave/ genoemd (zie kaart 58), een benaming die ook op de Veluwe, 
in Utrecht, de Betuwe, Brabant en Limburg wordt gebezigd.se In het 
Noordoostelijke deel van de Graafschap heet zij echter hooivork, 
welke benaming in het gehele noorden en de kuststrook van het 
Nederlandse taalgebied wordt aangetroffen. Het is echter niet zó, 
dat het woord gaffel in de Noordoostelijke Graafschap geheel on
bekend is: voor een drietal vorken wordt de benaming gaffel, al of 
niet in samenstellingen, gebruikt. De houten vork met twee tanden 
waarmede men bij het dorsen de rogge opschudt, wordt te Geesteren 
G249, Zieuwent G279a, Zwolle G281, Vragender M7* en Huppel 
M14* steeds met het simplex gaffel aangeduid.eo Verder wordt de 
vork, waarmede men vlees en spek in en uit de wieme β1 brengt, in 
Zieuwent G279a vleesgaffel genoemd. e z Tenslotte duidt men de 
schietvork - de kleine vork met de lange steel waarmee roggegarven 
bij het tassen worden aangegeven - in een drietal plaatsen ook aan 
met het woord gaffel: Almen F181, Vragender M7* en Huppel 
M14*. Dit type vork is in ongeveer hetzelfde gebied in Oost-Gel-
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kaart 58 Woordkaart "hooivork" 

C D hooivork [J gavei 

| gaffel 

^ hooigavel 

derland bekend als waarin de hooivork hooivork wordt genoemd 
(kaart 59). De benaming schietvork is ook in Drente in gebruik.e3 In 
Huppel treedt betekenisdifferentiatie op: deze vork wordt er [chàffal] 
genoemd; de bij het dorsen gebruikte vork heet er [chàfb]. Ook in 
Vragender is onderscheid. Hier heet echter de laatste vork [chàffal], 
terwijl de benaming voor de bij het opsteken van garven gebruikte 
vork hier [chàffaUjan] is. In Almen F181 en Harfsen F164 - beide 
dorpen zijn gelegen op de isoglosse tussen gafjel en hooivork - be
staat een gecompliceerde terminologie, omdat met gaffel twee soorten 
vorken kunnen worden bedoeld. Met gavel wordt in Almen de ge
wone hooivork aangeduid, de gaffel is er de kleine vork die bij het 
opsteken van garven wordt gebruikt. In Harfsen wordt deze laatste 
vork gavel genoemd, terwijl de hooivork er hooigavel heet. Te Vier-
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kaart 59 Woordkaart "schietvork" 

ENSCHEDE 

O / ' 

I 1 schietvork e.v. 

Π gavel e.v. 

gaffel e.v. I 

Д zaadvork 

φ roggevork 

φ zuurbrood 

Ä picollo 

* zaak bekend, geen naam bekend 

isoglosse hooivork-gavel (zie kaart 58) 

akker F l 82 en Lichtenvoorde M7 is de benaming van de hooivork 
afhankelijk van het gebruik dat men er van maakt: wordt er graan 
mee aangegeven dan noemt men hem gave/; wordt hij echter gebruikt 
bij het bergen van hooi, dan noemt men dezelfde vork hooivork. 
Beide plaatsen liggen op de isoglosse tussen gavel en hooivork. 
Opmerkelijk is nog, dat de aan de rand liggende dorpen die de kleine 
vork wel kennen, deze vaak alleen bij het tassen van rogge in zaad-
bergen gebruiken. 
Tenslotte is het woord gaffel nog bekend te Miste M i l , namelijk in 
het gezegde van de gavel in de greep lopen "van de wal in de sloot 
geraken".e4 
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"Het taalgebied (dat) nog steeds gaffel en gavel heeft",65 is dus 
groter dan op grond van de verspreiding van gavel "hooivork" mag 
worden aangenomen. De tegenstelling tussen "de gavefsprekers en 
de Aoo/vor&sprekers" is dan ook niet zo groot als Van den Berg,6e 

die haar als tegenstelling tussen twee verschillende bevolkingsgroepen 
uit de Frankische tijd wil verklaren, denkt. Heeroma's bezwaren tegen 
deze veronderstelling lijken dan ook zeer steekhoudend.e7 

2.4. DE ZUIDWESTELIJKE LIJMERS 

Onder de Zuidwestelijke Lijmers wordt hier verstaan het gebied be
grensd door de plaatsen Lathum L28, Didam L34, Loerbeek L38b 
en Zeddam L82. 
De natuurlijke gesteldheid die bij de onderscheiding van de vorige 
twee gebieden van belang was, speelt ook bij het markeren van dit 
gebied een rol. We hebben immers reeds gezien, dat in het midden 
van de Lijmers zich grote boscomplexen hebben bevonden, * die het 
Dymer en Berger Bosch werden genoemd. 

2.4.1. GRAANHOK 

Bij de benamingen voor een hok van vier, zes of acht graangarven 
onderscheidt de Zuidwestelijke Lijmers zich door de naam hoop 
(kaart 60). Dat dit woord in deze betekenis een grotere verbreiding 
heeft, blijkt uit het feit dat het ook in de Kempen wordt gebruikt,2 

zodat de Zuidwestelijke Lijmers zich in dit geval aansluit bij een 
groter gebied. 
Het in overig Oost-Gelderland voorkomende gast is ook bekend in 
Overijssel3 en Drente.4 Bij vergelijking van de kaartjes 58 en 46 -
de laatste symboliseert de handeling roggehokken maken - is het op
vallend, dat de isoglosse van gast zuidelijker loopt dan die van het 
werkwoord gasten: het zelfstandig naamwoord gast heeft dus een 
grotere bekendheid dan het ervan afgeleide werkwoord. 
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kaart 60 Woordkaart "graanhok van 4, 6 of 8 garven" 

hoop \^> hok 

ι ι gast A schoof 

Het verspreid voorkomen van de jcAoo/opgaven, die dialectgeogra-

fisch verklaard kunnen worden, zullen we hierna behandelen.5 

2.4.2. HOOILAND 

Er is reeds opgemerktβ dat de localisatie die het WNT i.v. heelgras 

opgeeft - "ten zuiden en westen van Nijmegen, tusschen de Waal en 

de Maas" - te beperkt is, immers ook de aan dit gebied grenzende 

Zuidwestelijke Lijmers kent het woord in de betekenis "grasland be

stemd om gehooid te worden" (kaart 61). In twee plaatsen is de be

naming uit advertenties in plaatselijke couranten bekend: in Zeddam 

L82 en in het aan de overzijde van de Oude IJssel gelegen Drempt 

F207; het wordt er echter niet als een autochtoon woord beschouwd. 

In Netterden, waar thans van hooigras wordt gesproken, is het woord, 
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kaart 61 Woordkaart "hooiland" 

D heelgras e.V. < ? hooigras e.v. 

CZ) hooiweide ^ hooiland 

blijkens een vermelding in het Gildenboek van Netterden uit de vorige 
eeuw, wel bekend geweest.7 

Betekenisdifferentiatie treedt op te Loerbeek L38b, waar naast heel
gras, hooiland bekend is. Wanneer het te velde staande gewas wordt 
verkocht, spreekt men er van heelgras; hooit en gebruikt men er het 
gewas zelf, dan noemt men het hooiland. 
In het andere deel van Oost-Gelderland komen twee benamingen 
voor: hooiweide en hooiland, de laatste term wordt speciaal langs de 
IJssel en langs het westelijk deel van de Oude IJssel aangetroffen. 

2.4.3. GRAAN, HOOI BINNENRIJDEN 

In de Zuidwestelijke Lijmers noemt men het binnenbrengen van de 
hooi- en graanoogst invaren, een benaming die in een vijftal plaatsen 
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kaart 62 Woordkaart "graan, hooi binnenrijden" 

ENSCHEDE 

O /' 

Ч О п І Ь Л 

О BOCHOLT 

D varen е. . 

ι ι halen e.v. 

A rijden e.v. 

in de Graafschap - Wamsveld Fl 80, Ruurlo G248, Rietmolen 
G251a, Borculo G252 en Westendorp M3 - eveneens wordt ge
bruikt (kaart 62). De verspreide ligging van deze plaatsen doet ver
moeden dat het hier om een relict gaat, een veronderstelling die 
geadstrueerd wordt door het feit dat niet alleen rond Gelselaar G227 
en Winterswijk M15 dit woord volgens de woordenboeken in deze 
betekenis bekend is,8 maar dat ook Heuvel invaren als term bij het 
binnenhalen van de hooioogst noemt.9 

In het grootste deel van Oost-Gelderland is varen vervangen door 
halen, welk werkwoord in de Kempen eveneens wordt gebruikt.10 

Het in het grensgebied van varen-halen voorkomende werkwoord 
rijden te Westervoort L27, Didam L34, Wehl L36 en Stokkum L83 
is dialectgeografisch te verklaren: het cultuurwoord krijgt hier een 
kans. " 

191 



kaart 63 Woordkaart "stalzolder" 

ENSCHEDE 

o /· 

U stal e.V. 

CZ) hilde 

• zolder e.v. 

2.4.4. STALZOLDER 

Ook op het kaartje met de benamingen voor de zolder boven de 
koestal tekent de Zuidwestelijke Lijmers zich af als één gebied (kaart 
63). Vaak komt er de benaming stal voor in de woordgroepen op de 
stal, boven de stal of boven de koestal, maar het simplex stal wordt 
eveneens in deze betekenis gebruikt. 
Het grootste deel van Oost-Gelderland heeft ook nu weer een andere 
benaming: hilde, een woord dat in deze betekenis eveneens op de 
Veluwe, in Overijssel, Drente en een deel van Groningen en Fries
land 12 wordt aangetroffen, terwijl het in het achttiende eeuwse De
venter eveneens bekend was.13 De dorpen Netterden L85, Varsselder 
M42a en Megchelen M44 - alle drie gelegen op de isoglosse stal/ 
hilde - hebben een dialectgeografisch voor de hand liggende ABN-
benaming: zolder.14 
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kaart 64 Betekeniskaart 

palatale stemloze fricatief ch komt frequent voor 

palatale stemloze fricatief ch komt zelden voor 

De opgave voor Varsseveld M4 zullen we eveneens als ontlening uit 
het ABN moeten beschouwen. In dat dorp is de benaming hilde wel 
bekend, namelijk in de betekenis "slaapkamer voor de knechten, zich 
bevindend op de zolder boven de koestal". 
Hiema15 zullen we de benamingen voor deze kamer behandelen en 
zullen we zien, dat hilde in deze betekenis ook dialectgeografisch ver
klaard kan worden. 

2.4.5. PALATALE STEMLOZE FRICATIEF 

De palatale stemloze fricatief [ch] komt slechts frequent voor in de 
Zuidwestelijke Lijmers,1β waar zij naast de velaire variant wordt ge
sproken (kaart 64). In het overige deel van Oost-Gelderland komt 
algemeen deze laatste klank voor, al zijn er enkele plaatsen die daar-
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naast de uvulaire stemloze fricatief [çh] kennen. Naderhand zullen we 
over de verspreiding van die consonant spreken. " 
Slechts in drie dorpen - Loerbeek L38b, Varsselder M42a en IJze-
voorde L037a - heb ik de palatale stemloze fricatief éénmaal - voor 
de i van het werkwoord richten - gehoord. 

2.4.6. AUSLAUT -EN IN WERKWOORDSVORM 

In haar artikel "De Oude IJsselstreek een grensgebied"18 heeft me
vrouw Hol aandacht besteed aan het al of niet voorkomen van de 
slot -n in werkwoordsvormen als infinitief, 1ste, 2de, 3de persoon 
pluralis, participium perfecti. Zij schrijft: "De zuidgrens van het 
-η-gebied ligt even ten westen van de Oude IJssel: in Mechelen, 
Gendringen, Ulft, Etten, Wijnbergen bij Doetinchem, Wehl, Angerlo, 
Giesbeek en Lathum zegt men de -n nog". Daarbij negeert zij twee 
verschijnselen. In de eerste plaats is het zó, dat een aantal dorpen 
op de linker Oude IJsseloever gelegen de auslaut -n inderdaad wel 
uitspreekt, maar dat soms ook niet doet. Zo kunnen de inwoners 
van bijvoorbeeld Megchelen inderdaad over opsteken spreken, maar 
[ópsjféélra] zeggen ze evenzeer.19 De -л-loze uitgang wordt er zelfs 
vaker gehoord. In de tweede plaats is het zó, dat in een aantal dorpen 
op de linker Oude IJsseloever gelegen een overgangsklank wordt ge
sproken, die het onmogelijk maakt, vast te stellen of de -n al of niet 
wordt uitgesproken.20 

Op kaart 65 blijkt, dat de Zuidwestelijke Lijmers de slot -n nooit uit
spreekt; de Graafschap daarentegen spreekt de -n altijd uit. Slechts 
in Sinderen M41 hoorde ik een kennelijke ontsporing: [mièta] in plaats 
van [mieten] (ABN mijten). Gevolg van deze ontsporing is homofonie, 
daar het zelfstandig naamwoord mijt in Sinderen eveneens [mieta] 
luidt. 

In het gebied gelegen tussen de Graafschap en de Zuidwestelijke 
Lijmers bevinden zich de plaatsen Lathum L28, Giesbeek L29, Wehl 
L36, Kilder L38, Zeddam L82, Netterden L85, Varsselder M42a en 
Megchelen M44. Zij kennen beide hiervóór genoemde mogelijkheden 
of één daarvan. We moeten deze plaatsen beschouwen als een over
gangsgebied tussen de streek waar de slot -n wel en waar zij niet 
wordt uitgesproken. In het Zeddams behoort, aldus de zegsman de 
auslaut -n eigenlijk niet gerealiseerd te worden, er zijn dan ook slechts 
drie werkwoorden waarin zij tijdens de opname wèl werd uitge
sproken, terwijl bij één werkwoord een overgangsklank voorkwam.21 

In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op het overgangs-
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kaart 65 

F 

Betekeniskaart 

\ 
\ 
VDEVENTER 

Í? 

I I auslaut -n in werkwoordsvormen steeds afwezig 

1 auslaut -n in werkwoordsvormen één maal afwezig 

A auslaut -n in werkwoordsvormen soms afwezig 

• auslaut -n in werkwoordsvormen is soms overgangsklank 

karakter van dit gebied en dat, wat ligt op de andere oever van de 
Oude IJssel. 

2.5. CENTRAAL OOST-GELDERLAND 

Onder Centraal Oost-Gelderland wordt hier verstaan het gebied dat 
in het zuidwesten wordt begrensd door de dorpen Lathum L28, Gies-
beek L29, Angerlo L30, Wehl L36, Kilder L38, Netterden L85 en in 
het noordoosten door de plaatsen Bronkhorst F0205, Baak F183, 
Hengelo F206, Zelhem G278, Uzevoorde L037a, Silvolde M40. Het 
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gebied is dus gelegen op beide oevers van de Oude IJssel en ligt als 
het ware ingeklemd tussen de Noordoostelijke Graafschap en de 
Zuidwestelijke Lijmers. Het is - we hebben er reeds een aantal keren 
op gewezen - een overgangsgebied bij uitstek. 
Soms is verwantschap met de Noordoostelijke Graafschap evident -
met name in de volgende gevallen: zeel "band om een garve", gast 
"graanhok", halen "binnenrijden van de oogst", hilde „stalzolder", 
terwijl het onbekend zijn van de term heelgras daarvan eveneens een 
voorbeeld is. 1 Soms sluit het gebied zich aan bij de Zuidwestelijke 
Lijmers - met name in de volgende gevallen: (de rogge) is eraf of IJ α/ 
"de rogge is gemaaid", haakgat "graanluik", vleugel "vleugel", maal 
"vrouwelijk rund", schot "vrouwelijk rund", (de koe) is bullig "(de 
koe) vertoont geslachtsdrift", eenwinter "vrouwelijk rund van één 
jaar", bak "voederbak", top (in de samenstelling topzeel) "bovenste 
band om een garf", touw "wagentouw".2 Nu eens heeft het gebied 
een geheel eigen - overgangs - karakter, zoals bij de benamingen 
gebint-gebont, geen-zwad, opzetten-aan de gast zetten en (de rogge) 
is eraf-(de rogge) is af,s dan weer lopen er isoglossen dwars door het 
gebied heen, een verschijnsel, waarop met name mevrouw Hol reeds 
heeft gewezen. * 

De natuurlijke gesteldheid speelt ook bij de afbakening van dit gebied 
een rol: immers in het noorden loopt de grens door de tussen Zelhem 
G278 en Ruurlo G248 gelegen hebbende veengebieden, terwijl het 
gebied waar de Dymer- en Bergerbossen zich hebben bevonden in 
het zuiden de scheiding vormt. 

2.5.1. NASALE PLOFKLANKEN 

Hebben we hiervóór s reeds geconstateerd dat een aantal plaatsen in 
Centraal Oost-Gelderland zich in zeker opzicht aansluit bij de Zuid
westelijke Lijmers door de slot -n soms niet te verwezenlijken, blij
kens kaart 66 hebben deze dorpen met de Graafschap gemeen het 
verschijnsel, aan het einde van werkwoordsvormen als infinitief, 1ste, 
2de en 3de persoon meervoud, voltooid deelwoord nasale plof-
klanken te realiseren, een mogelijkheid die de Zuidwestelijke Lijmers 
niet kent. Deze klanken worden in de combinaties [ία], [й'.й], [klo] en 
[e!m] voortgebracht, doordat de luchtstroom niet door de mond naar 
buiten wordt geleid, maar, doordat na afsluiting van de mondholte 
door de tong, de luchtstroom via de neus naar buiten wordt gestoten.' 
Zoals het niet uitspreken van de slot -n in deze plaatsen minder 
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kaart 66 Betekeniskaart 

— nasale plofklank t̂ Q 

| nasale plofklank k_'n 

/ nasale plofklank ¿n 

frequent voorkomt dan in het zuidwestelijk gelegen gebied, zo blijkt 
ook de intensiteit waarmede de nasale ploffers in Centraal Oost-
Gelderland worden uitgesproken minder groot. Dat blijkt niet alleen 
uit het feit dat nasale ploffers in sommige plaatsen van Centraal Oost-
Gelderland niet voorkomen, maar meer nog uit de intensiteit waar
mee er gebruik van wordt gemaakt. Komen zij namelijk in de Noord
oostelijke Graafschap zeer frequent voor, ten zuiden van dit gebied 
worden zij veel minder vaak gerealiseerd. 

Toch heb ik nasale plofklanken ook in de Lijmers wel aangetroffen, 
namelijk als verbindingsklank tussen de auslaut [Î] of [k] van een 
woord en de anlaut [α] van het daaropvolgende woord. Zo hoorde ik 
in Spijk L80a in de zin "De rogge ligt plat aan de grond" de [ί!η] 
tussen het bijwoord plat en het voorzetsel aan: [plá(á)t;n аэ chrónt]. 
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In Didam L34 sprak men in de zin "De koe werkt de dracht uit" de 
[£п] tussen de persoonsvorm werkt en het lidwoord: [wérrekln drách 
uut]. 
Behalve in de Zuidwestelijke Lijmers worden ook elders in Oost-
Gelderland in dergelijke gevallen wel nasale plofklanken gerealiseerd. 
In Hengelo F206 hoorde ik de [£n] in dezelfde positie als hierboven 
voor Didam beschreven. In Netterden L85 en Megchelen M44 werd 
de [Ün] gerealiseerd in de zin "De koe laat na": [lotlnòò]. Hoewel in 
mijn materiaal voor de Noordoostelijke Graafschap geen gevallen 
van nasale plofklanken in deze positie worden aangetroffen, weet ik 
uit het dialect van mijn geboorteplaats, Borculo G252, dat [ï!o], [Ka] 
en [р'ш] soms wel zo worden gebruikt: de zin "ik vind het niet erg" 
luidt er [ik finrneet àrrach]; de zin "Dat wil ik niet" [da wiklneet]; de 
zin "Niet deze maar die koe komt hem toe" [neet diss» mòòa dén koo 
kump'm too]. 

2.5.2. ZUIVERE -EN IN WERKWOORDSVORMEN 

We hebben er reeds op gewezen, dat als twee woorden op elkaar 
stoten, een woord uit de cultuurtaal een kans maakt de ambivalentie 
te doorbreken.7 Van iets dergelijks is sprake in enkele dorpen van 
Centraal Oost-Gelderland. Naast het niet uitspreken van de slot -n 
en naast de realisering van nasale plofklanken aan het einde van ver
schillende vormen van het werkwoord komt immers de zuivere -en 
uitspraak, die als spellinguitspraak kan worden beschouwd, voor 
(kaart 67). Haar verschijning is hier dus dialectgeografisch te ver
klaren: ten gevolge van de onzekerheid, ontstaan door de twee ver
schillende realiseringen van de auslaut bij werkwoordsvormen treedt 
een overmatig streven naar correctheid op. 

2.5.3. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN DIE WEL 
EN NIET OP -E UITGAAN 

De isoglosse tussen de plaatsen die zowel zelfstandige naamwoorden 
met en zonder auslaut -e kennen en de plaatsen die slechts -e-loze 
zelfstandige naamwoorden gebruiken, loopt op de rechter oever van 
de Oude IJssel (kaart 68). In Sinderen M41 komt de -e steeds voor, 
al is er één uitzondering. In plaats van garve spreekt men er namelijk 
van garf. Westendorp M3, Halle Ml en Zelhem G278 kennen ook 
steeds de -e; in Zelhem wordt echter van plaat "gording" gesproken, 
in Halle van achterdeur "deeldeur". In IJzevoorde L037a komen 
-e-loze zelfstandige naamwoorden als deur, garf, hark voor, naast 
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kaart 67 Betekeniskaart 

— zuivere -en uitspraak in binden 

| zuivere -en uitspraak in richten 

y zuivere -en uitspraak in mijten 

\ zuivere -en uitspraak in zetten 

zelfstandige naamwoorden met -e als stiele, plaate, dééle, grappe. 
Naast [blòòs] wordt ook [blòòza] gezegd. Een regel is hier, aldus de 
zegsman, niet te geven: het al of niet uitspreken van de -e [kómp tén 
еепэп uut] ("maakt geen verschil"). Ook in Drempt F207 komen beide 
mogelijkheden voor: [blòòs], [chööt] en [tïël], maar [blòòza], [chööta] 
en [tïële] zijn er eveneens bekend. De voorkeur gaat echter in dit dorp 
uit naar vormen mèt -e. 

Toldijk F205b en Bronkhorst F0205 prefereren eveneens de -e, al is 
er ook in deze beide plaatsen sprake van enkele onwetmatigheden. 
In Bronkhorst zijn dat garf en plaat, in Toldijk komen blaas, deur en 
garf naast [blòòza], [deura] en [garva] voor. 

Aan de zuidkant van de isoglosse - in het gebied dus waar de -e 
grosso modo niet gerealiseerd wordt — treffen we veel minder uit-
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kaart 68 Betekeniskaart 

— zelfstandige naamwoorden die niet op -e uitgaan, in gebied met -e 

1 zelfstandige naamwoorden die wel op -e uitgaan, in gebied zonder -e 

Д zelfstandige naamwoorden die op -e uitgaan komen voor naast zelfstandige naam
woorden die niet op -e uitgaan 

1 isoglosse tussen gebieden met -e en zonder -e in zelfstandige naamwoorden 

zonderingen aan. Silvolde M40 kent slechts één zelfstandig naam
woord met -e: kidde. Ook in Olburgen F204a komt kidde in plaats 
van kit voor. [gööt] en [chötta] worden er mèt betekenisdifferentiatie 
gebruikt.β In Angerlo L30 tenslotte spreekt men van harke en miete 
in plaats van over hark en miet. 
Het bewaard blijven van de -e bij zelfstandige naamwoorden hangt 
ten nauwste samen met het al of niet uitspreken van de slot -n aan 
het einde van verschillende werkwoordsvormen en meervoudsvormen 
van zelfstandige naamwoorden.β Wordt bijvoorbeeld het werkwoord 
mijten als [mieta] uitgesproken en blijft de -e van het zelfstandige 
naamwoord [mïêta] eveneens gehandhaafd, dan zijn namelijk werk
woord en zelfstandig naamwoord gelijkluidend. Sinderen M41 is het 
enige dorp waar ik dit speciale geval van homofonie - toevallig? -
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kaart 69 Woordkaart "meervoud koeien' 

ι—ι -я- m koene, koone 

-w- in koewe 

Д -ƒ- in koeien 

heb aangetroffen.10 Vergelijking van kaart 68 en 65 leert dat theo
retisch nog slechts in één dorp deze homonymie kan optreden; 
Angerlo. Daar immers wordt de slot -n soms wel en soms niet uit
gesproken (kaart 65), terwijl de -e bij zelfstandige naamwoorden een 
enkele keer voorkomt (kaart 68). 

2.5.4. MEERVOUD KOEIEN 

Terwijl de Graafschap als meervoud van koe "volwassen vrouwelijk 
rund" koone of koene heeft en in de Lijmers meest over koewe wordt 
gesproken, is het opvallend, dat sommige dorpen in Centraal Oost-
Gelderland - Olburgen F204a, Angerlo L30, Wehl L36, Kilder L38 
en Varsselder M42a - de benaming koeien gebruiken (kaart 69). Dia-
lectgeografisch is dit weer te verklaren: speciaal op de grens van het 
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koone/koene- en het ¿oove-gebied krijgt de ABN-vorm een kans. 
Ook ten zuidoosten van Deventer wordt deze vorm in twee plaatsen 
gebruikt, evenals in Pannerden L77, Didam L34 en Stokkum L83. 
De witte plekken op het kaartje worden veroorzaakt door het feit, 
dat met name in de Graafschap meest niet over koeien, maar over 
beesten wordt gesproken. Een opmerkelijke gebruiksdifferentiatie 
van de woorden koeien en beesten vermeldt de zegsman voor Haarlo 
G253. Twee runderen worden te zamen koone genoemd, drie of 
meer runderen worden er aangeduid met beeste. 

2.5.5. PONDERBOOM 

Ook bij de benamingen voor de ponderboom - de houten boom die 
over een op een wagen geladen vracht graan of hooi wordt gelegd, 
zodat men met behulp van touwen de vracht kan vastsnoeren - heb
ben de Graafschap en de Lijmers aparte benamingen (kaart 70). Het 
eerste gebied kent weesboom, terwijl tussen Rijn en Oude IJssel 
meest de benaming hooiboom wordt aangetroffen.11 

Een viertal op de isoglosse van beide woorden gelegen dorpen in de 
nabijheid van de Oude IJssel heeft weer een aparte terminologie. In 
Silvolde M41 en Sinderen M40 gebruikt men de benaming boom, een 
woord dat als compromisvorm moet worden opgevat. Het is immers 
het tweede deel van de beide samenstellingen weesboom en hooi
boom. De consequentie van de ligging is, dat een weinig specifieke 
benaming is ontstaan. In Megchelen M44 wordt over hooidissel ge
sproken, terwijl het simplex dissel in Dinxperlo M46 wordt gebruikt. 
De benaming van een zaak uit een verwante sfeer - een dissel is een 
boom tussen de paarden van een tweespan voor de wagen, zodat de 
elementen "midden" en "lengterichting van de wagen" ook daar een 
rol spelen - wordt hier geleend, waardoor het woord een betekenis
uitbreiding ondergaat. 
Het is overigens opvallend dat juist in dit gebied een aantal plaatsen 
de zaak in het geheel niet kennen: daar wordt uitsluitend met behulp 
van touwen het graan en hooi vervoerd.12 

2.5.6. RIJ GRAANHOKKEN 

De tussen de twee hoofdtypen tijl en rij, beide betekenend "rij gasten 
op het land staande", lopende isoglosse bevindt zich weer in de buurt 
van de Oude IJssel (kaart 71). In de Graafschap spreekt men van tijl, 
in de Lijmers wordt het weinig specifieke rij gebruikt. Het minder 
karakteristieke van dit laatste woord blijkt ook uit het feit dat het 
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kaart 70 Woordkaart "ponderboom" 

ENSCHEDE ! 

O / Ί 

L 

\ / 

OBOCHOU 

l l weesboom 

СИ wezelboom 

•-I wetsboom 

U hooiboom 

Д boom 

^ hooidissel 

^ dissel 

zaak onbekend 

dikwijls in combinatie met gast of hoop voorkomt: rij gasten, rij 
hopen. Deze toevoeging behoeft bij tijl niet aangewend te worden. 
Een aantal plaatsen langs de Oude IJssel gelegen - Angerlo L30, 
IJzevoorde L037a en IJzerlo M48 - kennen de in ander verband 
reeds behandelde benaming geen.13 In Varsseveld M4 en Drempt 
F207 - beide eveneens niet ver van de isoglosse gelegen - is naast 
tijl de benaming giele in deze betekenis bekend: het is stellig een 
contaminatie van gien en tiele. Dat geen in deze vijf op de isoglosse 
gelegen dorpen een rol speelt, is zeker niet toevallig. Immers ook de 
grens van geen in de bijzondere betekenissen als "rij suikerbieten, 
aardappels" etc. voorkomend, loopt in de buurt van deze dorpen.14 

In Drempt kan giele naast "rij graanhokken" nog gebruikt worden 
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kaart 71 Woordkaart "rij graanhokken" 

ter aanduiding van de "strook gemaaide rogge". In het nabijgelegen 
Hengelo F206 heeft tijl plurisemantische mogelijkheden gekregen: 
het kan naast de betekenis "rij gasten op het land staande" worden 
gebruikt ter aanduiding van de "rij gerooide aardappels en suiker
bieten op het land liggende", de "rij mesthopen op het land staande" 
en de "regel pas gemaaide rogge". In Aalten M9 wordt de strook 
stoppels, waarop de rij graanhokken staat, eveneens met tijl aan
geduid. 
Het naast rij voorkomende tijl te Spijk L80a moet er zeker als relict 
worden opgevat. Tijl komt namelijk ook in Rijnland en Westfalen,15 

ten westen van Nijmegen, ten zuiden van Eindhoven en in Belgisch-
Limburg1β voor, zodat de verspreiding van het woord vrij groot is.17 
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kaart 72 Woordkaart "knechtekamer" 1 

D cel 

^Ш knechtenkamer 

t~~i knechtenkamer (op de deel i.p.v. op de stalzolder) 

2.5.7. KNECHTEKAMER 

Bij de benamingen voor de knechtekamer kunnen twee hoofdtypen 
worden onderscheiden: knechtenkamer, dat voornamelijk in de 
Graafschap wordt aangetroffen en cel, dat meest in de Lijmers 
wordt gebruikt (kaart 72). De isoglosse tussen beide gebieden loopt 
door Centraal Oost-Gelderland. 
Naast deze beide benamingen is echter een keur van meest inciden
tele benamingen in zwang (kaart 73). Het is opvallend dat deze be
namingen uitsluitend voorkomen in het gebied, waar de prozaïsche 
benaming knechtenkamer bekend is. Ook in dit geval sluit zich dus 
een deel van Centraal Oost-Gelderland aan bij de Noordoostelijke 
Graafschap, terwijl het andere deel, vanwege het feit dat geen bij-

205 



kaart 73 Woordkaait "knechtekamer" II 

\ 

G 
Δ 
• 

hildenkamertje 

jongenskamer 

jongenskamer (op de deel 
i.p.v. op de stalzolder) 

slaapcel 

kipnemer 

weefkamer (op de deel 
i.p.v. op de stalzolder) 

0 
o 
• 
Ci 

σ 
D 
D 

beun 

semenarie 

bedstede 

bilde 
kamertje 

opkamer 

zolder 

isoglosse cel-knechtenkamer (zie kaart 72) 

zondere benamingen worden gebruikt, zich conformeert aan de Zuid
westelijke Lijmers.18 Tenslotte moet worden vermeld dat in een aan
tal plaatsen in de Noordoostelijke Graafschap deze kamer niet op de 
stalzolder is gelegen, maar zich op de deel bevindt.19 

2.5.8. BOS STRO 

De isoglosse tussen schoof en klap — beide benamingen voor de bos 
gedorst stro - verdeelt ook nu weer Centraal Oost-Gelderland (kaart 
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kaart 74 Woordkaart "bos stro" 

< \ bos 

74). Ten noorden van de lijn Megchelen M44, IJzevoorde L037a, 
Zelhem G278, Baak F183, Bronkhorst F0205 spreekt men over 
schoof, een woord dat in deze betekenis aan de rand van het Neder
landse taalgebied verschijnt.20 Ten zuiden van deze lijn kent men de 
benaming klap, een woord dat in de Betuwe eveneens in deze be
tekenis wordt gebruikt.21 

In een drietal plaatsen langs de IJssel gelegen noemt men de bos stro 
bos.22 Het gaat hier om een ш geheel Nederland bekende, weinig 
specifieke benaming, die veroorzaakt dat de oorspronkelijke termino
logie nog slechts aan de periferie voorkomt. Borculo G252 en Spijk 
L80a moeten in dit verband als voorposten van de nieuwe benaming 
worden beschouwd. 
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In het gebied waar de bos stro klap wordt genoemd, is de benaming 
schoof in een aantal plaatsen wel bekend. Loerbeek L38b kent het 
in de samenstelling dakschoof. Daaronder wordt verstaan het tot een 
bos samengevoegde stro, dat mooier gedorst en gebonden wordt dan 
het gewone stro, omdat het moet dienen als dakbedekking. In dit 
geval is er dus sprake van betekenisdifferentiatie.23 In Megchelen 
noemt men een graanhok "tegenwoordig" wel schoof. Ook in Wehl 
L36 en Kilder L38 heeft schoof in die zin betekenis. 
In Angerlo L30 echter noemt men een op het land staand graanhok 
eerst dan schoof, als hij meer dan acht garven bevat. Hier vindt dus 
steeds ontlening in een verwante betekenis plaats. Dialectgeografisch 
is dit te verklaren. Op de grens van de benamingen gast en hoop in 
de betekenis "graanhok" (zie kaart 60) wordt een woord gebruikt, dat 
in de oorspronkelijke betekenis, "bos stro" (zie kaart 74), in nabij
gelegen dorpen bekend is, en dat in de plaatsen zelf in verwante be
tekenis bewaard gebleven is. 

Het voor Pannerden L77 opgegeven schoof "graanhok" moet vrijwel 
zeker als relict worden beschouwd. Blijkens de Taalatlas24 komt 
schoof "bos stro" geïsoleerd voor in drie plaatsen die dicht bij 
Pannerden zijn gelegen: Loo L27b, Duiven L31 en Groessen L32. 
In verwante betekenis heeft schoof zich dus ook in Pannerden weten 
te handhaven.25 

2.5.9. WAGENSTOK 

Ook bij de benamingen voor de wagenstokken gaat het om twee 
hoofdtypen, waarvan de isoglosse langs de Oude IJssel loopt. In de 
Graafschap kent men het type stok, in de Lijmers overweegt de be
naming pin (kaart 75). Het type rong komt niet alleen verspreid in 
Oost-Gelderland voor, maar het is in een veel groter gebied bekend.2β 

Het lijkt een oud woord, dat in Oost-Gelderland verdreven is door 
het gemakkelijk te begrijpen stok en pin. 
In het westen van de Graafschap is de zaak in een aantal dorpen in 
het geheel niet (meer) bekend. 

2.5.10. HOOIOPPER 

Het laatste geval waarin Centraal Oost-Gelderland het middelpunt is 
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kaart 75 Woordkaart "wagenstok" 

ЩВ stik 

ζ/> rong 

Q naam onbekend 

• zaak onbekend 

van onze bespreking, is vanwege het gebruik van een bijzondere 

terminologie. 

In een aantal dorpen wordt met de benaming windopper c.q. wind-

hoop bedoeld de kleine hooiopper. In een aantal andere dorpen 

wordt de middelgrote hooiopper windopper genoemd (kaart 76). In 

deze plaatsen treedt betekenisspecialisatie op: naast de kleine opper 

- grasopper geheten — krijgt windopper de betekenis "middelgrote 

opper". Bij de eerste dorpen is van betekenisspecialisatie geen sprake, 

omdat zij slechts twee soorten oppers kennen: de kleine - grasopper 

of windopper c.q. windhoop genaamd - en de grote opper, aan

geduid met (hooi)opper. 
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kaart 76 Betekeniskaart 

Λ windopper "middelgrote opper" 

A windopper "kleine opper" 

φ windhoop "kleine opper" 

^ windopper "opper waarmee de wind heeft gespeeld" 

Eén plaats - Westendorp M3 - neemt met de betekenis "opper waar
mede de wind heeft gespeeld" voor windopper een geheel afzonder
lijke positie in. 

2.6. STRATCGRAFISCHE BESCHOUWING 

Hebben we tot nu toe een indeling gegeven van de Oostgelderse 
dialecten in vijf groepen, thans willen we ons bezighouden met enkele 
kaarten, die, naast elkaar gelegd, tonen dat de vernieuwingen, waar
aan ook de Oostgelderse dialecten blootstaan, voornamelijk van west 
naar oost gericht zijn. Deze vemieuwingstendensen beginnen dikwijls 
in en rond de steden Deventer, Zutphen, Doesburg en Arnhem. Een 
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kaart 77 Betekeniskaart 

— uvulaire stemloze fricatief çh komt voor 

1 uvulaire stemloze en stemhebbende fricatief komen voor in de combinatie çhr 

/ uvulaire stemhebbende fricatief г komt voor 

aantal keren hebben we reeds het aarzelend begin van veranderingen 
op kaartjes gesymboliseerd aangetroffen. Zo komen de woorden 
schoor en schoorhout (2.1.10., krt. 11), graskalf (2.3.3., krt. 38), 
groep (2.3.4., krt. 42), en bos (2.5.8., krt. 74) in de buurt van die 
steden voor, terwijl ook de ouderwetse methode om met behulp van 
wagenstokken graan of hooi te vervoeren in de streek langs de IJssel 
niet meer wordt toegepast (2.5.9., krt. 75). 

2.6.1. UVULAIRE FRICATIEVEN 

Bij deze kaartjes sluit zich aan het kaartje, dat de verspreiding geeft 
van de uvulaire stemloze en stemhebbende fricatief [çb] en [r] (kaart 
77). Over het algemeen spreekt men in Oost-Gelderland de velaire 
[ch] en [g]; alleen in de Zuidwestelijke Lijmers wordt de palatale [eh] 
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eveneens naast deze klanken vrij frequent gerealiseerd (2.4.5., krt. 
64). Enkele plaatsen in westelijk Oost-Gelderland echter kennen 
naast de velaire fricatieven de stemloze en stemhebbende uvulaire 
fricatieven [çb] en [ε]. De in Huppel M14* en Rekken G259 ge
ïsoleerd voorkomende [sb], [r] en [çbr] - de combinatie van beide 
klanken - zullen we eveneens als Fremdkörper moeten beschouwen. 

2.6.2. HOOIEN 

Eén opmerkelijk geval van vernieuwing op kleine schaal moet hier 
genoemd worden. In Westervoort L27 wordt reeds over hooien ge
sproken. 1 In het nabijgelegen Loo L27b spreekt men ook al van 
hooi.2 Groessen L32 heeft [hööja], dat in het grootste deel van de 
Lijmers wordt gebruikt. De ponderboom wordt er echter door de ene 
zegsman met nadruk hooiboom genoemd, door de andere hööjboom. 
Een enigszins grotere verspreiding hebben de woorden vaars (2.3.1., 
krt. 34) en hooiland (2.4.2., krt. 61). Vaars heeft zich vanuit het ge
bied ten zuidoosten van Deventer als een wig tussen het maal- en 
sterke-gébi&á gedrongen; hooiland heeft de oorspronkelijke benaming 
hooiweide in de plaatsen langs de IJssel geheel verdreven. 

2.6.3. MIDDELAAR 

Ook het kaartje met de benamingen voor de uitneembare paal in het 
midden van de deeldeur laat zien, dat langs de IJssel en de Rijn een 
verandering tot stand komt (kaart 78). De middelaar geniet er thans 
praktisch geen bekendheid meer, maar, dat hij in geheel Oost-Gelder-
land bekend is geweest, staat vast. In Gorssel F161, waar de naam 
stijl wordt gebruikt, wordt opgegeven dat hij sporadisch voorkomt. 
Dat zal dan ook wel de verklaring zijn voor de afwijkende benaming, 
die in verwante betekenis in geheel Oost-Gelderland bekend is.s In 
het naburige 't Joppe F162 is de paal vroeger bekend geweest, in 
Eefde F163 is zelfs dit thans niet meer bekend, evenals te Vierakker 
F182. In het aangrenzende Baak F183 herinnert men zich de naam 
niet meer, terwijl hij te Hengelo F206 en Hummelo F209 weer geheel 
onbekend is. De zegsman voor Toldijk F205b verklaart eveneens dat 
de zaak thans niet meer bekend is, maar, hij weet uit overlevering van 
een oom, dat er vroeger in Toldijk boerderijen zijn geweest, die zulk 
een paal hebben gehad in de deeldeur. Het - gerestaureerde - stadje 
Bronkhorst F0205 en het afgelegen Olburgen F204a kennen de paal 
en zijn benaming wel weer. 

212 



Woordkaart "middelaar'1 

middelaar 

middelman 

middeling 

middeldeur 

A stijl 

• eindeier 

Φ vroeger bekend, naam onbekend 

O naam onbekend 

• zaak onbekend 

In de westelijke Lijmers is de situatie gelijk. In Angerlo L30 zijn zaak 
en benaming onbekend, in Drempt F207, Giesbeek L29 en Lathum 
L28 kwam de paal vroeger wel veel voor, thans echter niet meer. 
In Westervoort L27 heeft het sinds de tweede helft van de 17de eeuw 
als boerderij in gebruik zijnde antieke huis Hamerden 4 als enige nog 
een middelaar. Het naburige Groessen L32 heeft de paal wel gekend, 
terwijl Oud-Zevenaar L033 hem thans nog wel kent, echter zonder 
dat men de benaming ervan nog weet. 

Duidelijk is dat de verdringing die vanuit het westen plaatsvindt, in 
fasen verloopt. De laatste fase - zaak en benaming zijn niet meer 
bekend - volgt op het verloren gaan van de benaming van de paal; 
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in dat stadium kan men zich de zaak zelf nog wel voor de geest halen. 
Van beide aspecten — zaak en naam - is dus met andere woorden de 
laatste de meest kwetsbare. Immers in veel plaatsen is, hetzij door 
eigen ervaring, hetzij door overlevering de herinnering aan de paal 
zelf nog levend, terwijl de naam reeds is vergeten. 
In het overgrote deel van Oost-Gelderland zijn de paal en zijn be
naming - nog - wel bekend. De in het WNT voorkomende begren
zing 5 van de naam "t.w. in Overijssel" is dan ook te beperkt. Jans, « 
die de verspreiding in Oost-Gelderland localiseert als in "de Ooste
lijke Achterhoek",7 is eveneens te bescheiden. De West-Twentse dor
pen Markelo G222, Herike en Elzen sluiten door het gebruik van de 
naam middelaar aan in terminologie bij Oost-Gelderland.8 Maar 
volgens Bezoen 9 spreekt men in Twente meest van stiepel,10 terwijl 
rond Haaksbergen G257 de benaming meggelt of meggeler wordt 
gebruikt. 

Enkele plaatsen in het noorden van de Graafschap noemen de paal 
niet middelaar maar middeldeur: op de grens van de gebieden met 
middelaar, meggeler en stiepel is het ontstaan van dit totum pro parte 
dialectgeografisch te verklaren. Overigens moet worden opgemerkt, 
dat de deeldeur zelf in deze plaatsen niendeur wordt genoemd, zodat 
geen homonymie optreedt. 

In veel gevallen komt op de middelaar een teken voor (kaart 79). De 
verspreiding van dit teken waaraan dikwijls magische en religieuze 
betekenis wordt toegekend,11 is in Oost-Gelderland aanmerkelijk 
minder groot dan die van de middelaar zelf, want terwijl nog een 
groot gedeelte van Graafschap en Lijmers de middelaar kent of heeft 
gekend, loopt de isopragme van het teken veel oostelijker: van Ncttel-
horst G222a12 via Lochern G246, Ruurlo G248 en Westendorp M3 
naar Uzerlo M48 en Heurne M49, in welke beide laatste dorpen deze 
zaak vroeger bekend was. Anders dan in Twente, waar een keur van 
verschillende tekens wordt aangetroffen, kent de Oostelijke Graaf
schap in hoofdzaak slechts één type: de zandloper.13 In Nettelhorst 
kent men het hartvormige motief,14 terwijl te Bedevoort MIO, waar 
de zandloper eveneens bekend is, één bijzondere vorm wordt aan
getroffen: in de middelaar van de boerderij annex herberg "De 
Laatste Stuiver" is een spinneweb-achtig figuur gebeiteld. Het is een 
regelmatige zeshoek uit wiens middelpunt zes lijnen lopen, die halver
wege hun lengte, de hoeken van een zeshoek doorsnijden.15 In 
Harfsen F164 kent men het jaartal nog als versiering van de midde-



kaart 79 Zaakkaart "teken op middelaar" 

l—l teken komt voor ^ s o m s Jaartal als teken 

A teken van huis Bergh · vroeger bekend 

laar,1β terwijl de zegsman voor Kilder opgeeft, dat op de middelaars 
van boerderijen die vroeger tot het huis Bergh behoorden, het teken 
van dit huis placht te staan. 

2.6.4. PAARDERUIF 

In zijn artikel over de benamingen voor de paarderuif17 stelt Kloeke 
dat het "Hollandse" ruif1β торе verdringt. Uit ons kaartje1β (kaart 
80) is op te maken, dat ruij in het zuidwesten aanwezig is. Het op
dringen van ruif valt af te leiden uit de ruve-vormen: ruve moet als 
dialectische aanpassing worden beschouwd tussen rope en ruif. Twee 
aspecten maken een overgangsvorm in de Graafschap gewenst. In de 
eerste plaats is de ui van ruif er niet een autochtone klank, zodat de 
uu de voorkeur geniet. In de tweede plaats is ruif een woord zonder 
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ι—I rope A ruve e ν 

G nnf 

auslaut -e, terwijl in de Graafschap de auslaut -e gehandhaafd blijft. 
Ook op Kloekes kaartje speelt deze laatste factor een rol: in het 
uiterste noorden van de Veluwe komt de - eveneens dus dialect-
geografisch te verklaren - vorm ruive voor. Omdat de Lijmers de ui 
wel kent,20 terwijl de auslaut -e er niet voorkomt, treffen we daar 
geen dialectische aanpassingen aan. 

Heeroma21 oppert dat repe "paarderuif", een woord dat "tot de 
Frankische of zelfs de Ingweoonse taallaag behoorde" in Gelderland 
en Overijssel is verdrongen door het "Westfaalse" rope. Voor deze 
veronderstelling en voor de suggestie, dat de "post Karolingische" 
afleiding repel "stalpaal" (afgeleid van het zojuist genoemd repe 
"paarderuif') gelijktijdig in de tijd van de "Westfaalse expansie" 
door het type vassel "stalpaal" is verdrongen, kan hij echter geen 
sluitend bewijs aanvoeren.z2 
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kaart 81 Woordkaart "afzagen van een ongeboren kalf" 

l l afleiden v 4 aflijven 

Π (af)vierdelen 

2.6.5. AFZAGEN VAN EEN ONGEBOREN KALF 

De isoglosse die het gebied met afleiden scheidt van het gebied met 
afvierdelen - beide benamingen voor het afzagen van een ongeboren 
kalf - heeft een nogal onregelmatig verloop (kaart 81). Het is boven
dien enerzijds opvallend dat een aantal dorpen in het westelijke over
gangsgebied gelegen — Olburgen F204a, Drempt F207, Hummelo 
F209 en Zelhem G278 - beide benamingen kent, terwijl het ander
zijds eveneens opmerking verdient dat in de Oostelijke Graafschap 
een aantal plaatsen ligt- Meddo G285, Bredevoort MIO, Miste МП, 
Huppel M14* en Kotten M15 - dat zich door het gebruik van af
leiden isoleert van de omliggende plaatsen. Deze drie feiten - het 
grillige verloop van de isoglosse, het bekend zijn van twee bena
mingen en het isolement elders van één der benamingen - wijzen erop 
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kaart 82 Woordkaart koo, koe 

l l koo 

D koe 

isoglosse koo-koe (naar Taaiatlas) 

dat het kaartbeeld in beweging is. Gezien het conservatieve karakter 
van de dialecten in de omgeving van Winterswijk, ligt de conclusie 
voor de hand, dat afvierdelen in de Oostelijke Graafschap terrein 
wint. 
De vemieuwingstendens uit het zuidwesten, die zich op het vorige 
kaartje reeds aftekende, zet zich hier dus voort, terwijl het westelijk 
deel van de Graafschap nu niet meedoet. 

2.6.6. KOO, KOE 

Uit het kaartje dat de klank symboliseert in het woord кое (kaart 82) 
blijkt dat de Westelijke Graafschap - op de relicten in Eefde F163 en 
Wamsveld F180 na - zich wel bij de vernieuwing aansluit. 
De enige oe in het oo-gebied - te beschouwen als parachutering23 -
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is in Bredevoort MIO gesitueerd. De inwoners van het vestingstadje 
zélf spreken een langgerekte [öë]; terwijl buiten de muren nog koo 
wordt gezegd. 
Vergelijking met de Taalatlas-kaart24 leert dat de isoglosse ten zuid
westen van Deventer thans wat verder naar het oosten ligt. Een aantal 
plaatsen - Gorssel F161, 't Joppe F162, Harfsen F164, Laren G221 
en Lochern G246 - kende in de dertiger jaren van deze eeuw de oo 
nog, terwijl de vocaal er thans oe luidt. In het zuidoosten van de 
Graafschap loopt de isoglosse exact gelijk; behalve Bredevoort kende 
ook Aalten M9 — naast koo — koe, terwijl voor Terborg M5 eveneens 
koe en koo werden opgegeven. 

DREMPEL, KOEDREMPEL 

Er is door Bezoen 25 reeds op gewezen, dat zool "drempel" in ver
schillende streken - Kampen en omgeving, Westerwolde - waar het 
oorspronkelijk bekendheid heeft genoten, door dorpel is verdrongen. 
Wanneer we de isoglosse tussen zool en drempel in Oost-Gelderland 
bekijken (kaart 83),2e dan zien we dat de Lijmers en het westen van 
de Graafschap de benaming zool niet meer kennen; zool komt in de 
betekenis "drempel" nog slechts voor in het oosten van de Graaf
schap. Hiervóór 27 is gesteld dat de oudste vormen aan de periferie 
plegen te liggen. Ook in dit geval is dit dus zo, al is de fase, waarin 
het nog slechts in de Oostelijke Graafschap bekend is, nog niet be
reikt. Daarom moeten we de verspreiding van zool nu zien als één 
der tussenstappen op de weg die leidt naar het voorkomen van de 
oudste vormen in de Oostelijke Graafschap.28 

Naast de isoglosse tussen zool en dorpel zijn op kaart 83 gesymboli
seerd de benamingen voor de koedrempel. Ook in dit geval zijn er 
twee hoofdtypen aanwezig: zool en grondhout. Loopt de isoglosse 
tussen zool en dorpel echter noord-zuid, de isoglosse tussen zool en 
grondhout loopt in oost-westelijke richting: ten zuiden van de lijn 
Angerlo L30, Uzevoorde L037a, Lichtenvoorde M7, Rekken G259 
is het eerste woord in gebruik, met dien verstande dat grondhout in 
Lathum L28 voorkomt en rond Winterswijk eveneens bekendheid 
schijnt te genieten.29 Het noorden van de Graafschap sluit zich aan 
bij Twente, dat grondhout eveneens als benaming gebruikt.30 Het 
verschillende verloop van de beide isoglossen houdt in dat zool als 
benaming voor de koedrempel in de Lijmers wel bekend is. Door 
betekenisspecialisatie heeft het zich daar, evenals op de Veluwe,31 

in Drente 32 en in Brabant3S weten te handhaven. 
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kaart 83 Woordkaart "koedrempel" I 

< l grondhout Щ zooihout 

Π zool I voetzool 

isoglosse zooi-drempel (naar Broekhuysen) 

In de Lijmers is de toestand dus doorzichtig: de drempel heet er 
dorpel;3* de koedrempel wordt er zool — zooihout dan wel voetzool 
— genoemd. 
Ook in het westen van de Graafschap is de situatie duidelijk: de 
drempel wordt er, als in de Lijmers, dorpel genoemd - enkele plaat
sen kennen daarnaast nog de benaming drempel.3S De koedrempel 
wordt er steeds grondhout genoemd. 

In de Oostelijke Graafschap is de toestand echter gecompliceerder. 
Weliswaar kent de streek langs de Berkel benevens de plaatsen 
Zieuwent G279a, Harreveld M6 en Lichtenvoorde M7 de oppositie 
grondhout "koedrempel" -zool "drempel", ten oosten van de lijn 
Uzerlo M48, Bario M8, Lievelde G280a, Zwolle G281, echter heeft 
het simplex zool de binaire betekenis "koedrempel" en "drempel". 
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kaart 84 Woordkaart "koedrempel" II 

Δ Κφ φ rollaag (van steen) 
Д kip (van steen) £ ϋ grondlaag 

V kipbalk ^ knieboom 

0 rollaag U d 0 r p e l 

1 isoglosse zooi-drempel (naar Broekhuysen) 
2 isoglosse zool-grondhout (zie kaart 83) 

Bovendien ligt om dit gebied heen een aantal dorpen, dat andere 
benamingen heeft. Op kaart 84 zijn die ingetekend mèt de isoglossen 
van grondhout-zool en dorpel-zool.3β Het blijkt dat de dialect
geografie wederom de oplossing biedt voor vele van de afwijkende 
benamingen. Door Dinxperlo M46, Sinderen M41 en Silvolde M40 
loopt de isoglosse zooi-dorpel; langs Westendorp M3 en Varsseveld 
M4 gaat de isoglosse grondhout-zool. Deze plaatsen en het aan de 
andere kant van de Oude IJssel gelegen Varsselder M42a nu hebben 
een geheel andere benaming gekozen: kip. Hiervóór37 is reeds be
sproken dat dit woord in een verwante betekenis — als benaming voor 
de voerbak vòòr de koeien - in de Lijmers in gebruik is. Om een 
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einde te maken aan de onzekerheid, ontstaan door het gebruik van 
meerdere woorden voor meerdere begrippen, heeft men een be
naming uit de aanliggende streek genomen, die daar een verwante 
zaak benoemt. Ook in Stokkum L83, waar, zoals hiervóór38 is be
schreven, de goot vòòr de koeien koebak wordt genoemd, heeft kip 
in de samenstelling kipbalk een plaats weten te verkrijgen. 
Dialectgeografisch zijn ook de volgende benamingen te verklaren. In 
Lichtenvoorde, waar grondhout nog juist bekend is, worden nog twee 
andere benamingen gebruikt: rollaag en grondlaag. Dit laatste woord 
is een contaminatie van grondhout en rollaag. In Zelhem G278, Halle 
Ml en Harreveld M6 - welke drie dorpen eveneens in het overgangs
gebied gelegen zijn - treedt betekenisdifferentiatie op: is de koe
drempel van hout, dan heet hij daar grondhout;39 is hij van beton 
of steen dan wordt hij in Zelhem en Harreveld rollaag genoemd, in 
Halle kip. 

Eén plaats - Lievelde G280a - kent voor de koedrempel zowel 
grondhout als zool; het nabijgelegen Vragender M7* kent geen van 
beide, maar neemt zijn toevlucht tot een geheel ander woord: knie
boom. In het eveneens niet ver van Lievelde gelegen Meddo G285 
zijn wel weer beide woorden bekend. Zool betekent er "koedrempel", 
terwijl grondhout er een geheel afwijkende betekenis heeft: "onder
steunend kruishout dat, ter versteviging van een in de grond te plaat
sen paal aan de onderkant van die paal wordt bevestigd en dat dus 
in de grond verdwijnt". 
Opmerkelijk is nog het naast grondhout voorkomende dorpel in Riet-
molen G251a, omdat dorpel hier betrekkelijk ver buiten het ver
spreidingsgebied van Broekhuysens kaart ligt. De zegsman voor 
Megchelen, die eveneens dorpel opgeeft, vermeldt dat de stalpalen 
meestal niet in een verhoging, maar gewoon in de vloer staan. Het 
ABN woord heeft in deze plaatsen kennelijk een kans gekregen. 



3. SYNTHESE 

3.1. DIALECTGEOGRAFIE 

Allereerst willen we de dialectgeografische verklaringen van de ge
vallen waarbij een of meerdere plaatsen afwijken in terminologie van 
hun omgeving, nader analyseren. 

3.1.1. COMPROMISVORMING 

Onder compromisvorming verstaan we het verschijnsel dat als woor
den die in verschillende aan elkaar grenzende regio's alle een zelfde 
betekenis hebben, op elkaar stoten, er in de grensstreek van deze 
regio's een nieuw woord wordt gevormd uit deze woorden. 
Compromisvorming vindt op drie wijzen plaats. 

3.1.1.1. Compromisvorming door middel van contaminatie 
Speciaal op de rand van het gebied waar de mijt met overstekende 
laag nog net voorkomt en op de isoglosse tussen de twee benamingen 
voor deze laag - ring en waterlaag - komt het type ringlaag voor 
(2.2.2.). Op de isoglosse tussen zeel en band "band om een garve of 
graanhok" treffen we het type zeelband "band om een graanhok" aan. 
Op de grens van de typen touw en zeel "touw" komt de benaming 
touwzeel "touw" voor (2.3.6.). Aan de rand van het gebied waar 
[gien] regel gemaaid gras en andere in de lengterichting van het land 
liggende of staande rijen gewas betekent en waar een rij graanhokken 
op het land staande [tielg] wordt genoemd, kent men ter aanduiding 
van deze laatste zaak de benaming [giela] (2.5.6.). Het type balkengat 
"graanluik" hebben we verklaard als contaminatie van het West-
waalse balkenhol-bcdkenluke en het Oostgelderse haakgat. Ook bal-
kenslop en slopgat, gelegen op de isoglosse tussen respectievelijk 
balkengat en slop en slop en haakgat, zijn compromisvormen, want 
ze zijn contaminaties van die drie woorden (2.1.15.). Op de isoglosse 
tussen grondhout en rollaag "koedrempel" vinden we als benaming 
voor deze zaak het woord grondlaag (2.6.7.). 

Twee bijzondere contaminaties zijn tenslotte het in de Noordelijke 
Graafschap bekende middeldeur "middelaar; verwijderbare paal die 
zich soms in de deeldeur bevindt" en steekbint "karbeel tussen ge-
bintstijl en gording". Bij de vorming van middeldeur - gelegen op de 
grens van de typen middelaar, meggeler en stiepel - hebben één der 
benamingen van de paal — middeler — èn de benamingen van de deel
deur zélf - niendeur, achterdeur — een rol gespeeld. Het woord 
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middeldeur kunnen we òòk als totum pro parte beschouwen (2.3.6.). 
Bij de vorming van steekbint "schuine ondersteunende verbinding 
tussen gebintstijl en gording" hebben de benaming voor de schuine 
ondersteunende verbinding tussen gebintstijl en ankerbalk - steek-
band - en de benaming voor het gebinte zélf - gebint - een rol ge
speeld. Evenals in het geval van middeldeur, is ook in steekbint de 
benaming van het grotere geheel, waarvan de benoemde zaak onder
deel is, als tweede deel van het door contaminatie ontstane woord 
aanwezig (2.1.10.). 

3.1.1.2. Compromisvorming door middel van contaminatie 
en hyperdialectisme 
In het rope "paarderuif'-gebied van de Noordoostelijke Graafschap 
is de ui als klank onbekend, terwijl bij een aantal zelfstandige naam
woorden de auslaut -e nog aanwezig is. De overgang van rope naar 
ruif is daardoor groot. Dat heeft tot gevolg dat naast contaminatie 
òòk een dialectische aanpassing plaats vindt. Zodoende ontstaat het 
woord ruve (2.6.4.). 

3.1.1.3. Compromisvorming door middel van verkorting 
Op de grens van hooiboom en weesboom komt het simplex boom 
voor als benaming voor de ponderboom: ook hier een compromis, 
te verklaren uit de onzekerheid over de eerste delen hooi en wees, die 
in de omgeving worden gebruikt (2.5.5.). 

3.1.2. BETEKENISWIJZIGING 

3.1.2.1. Betekeniswijziging ter aanvulling 
Onder betekeniswijziging ter aanvulling verstaan we het verschijnsel 
dat als in twee aan elkaar grenzende regio's geen specifieke benaming 
voor een bepaald begrip bekend is, een woord dat in één der regio's 
een verwante betekenis heeft, in de grensstrook van de andere regio 
wordt gebruikt ter aanduiding van dat bepaalde begrip. 
In de Oostelijke Graafschap noemt men de zoldervloer balkenspreid-
sel. Twee plaatsen gebruiken het als benaming voor stro of hooi 
dat ter isolatie op de slieten die de zoldervloer vormen, ligt (2.1.1.). 
Wordt met kreupelgebint in ditzelfde gebied aangeduid het balken-
stel dat om de deeldeur staat, als die is teruggeplaatst; in Varsseveld 
heet het balkenstel rond de vaaltstaldeur zo (2.1.4.). In Centraal 
Oost-Gelderland noemt men een middelgrote hooiopper windopper; 
in één plaats echter wordt met dat woord aangeduid een opper, waar-
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mede de wind heeft gespeeld (2.5.10.). In hetzelfde gebied heeft geen 
in de sfeer van "resultaat van een arbeidsgang" een scala van moge
lijkheden gekregen zoals "rij gerooide suikerbieten op het land lig
gend", "rij mesthopen op het land staand", "rij getrokken vlas op 
het land staande", "rij oppers op het land staande" (2.2.6.). Een 
gaffelvormige tak wordt in de Oostelijke Graafschap stramp ge
noemd. 1 Ook de eerste twee tegen elkaar geplaatste garven heten zo, 
terwijl het tegen elkaar aan plaatsen van de eerste twee garven dien
overeenkomstig strempen wordt genoemd. In Westendorp echter zet 
men niet twee, maar vier garven tegelijk tegen elkaar. Toch gebruikt 
men er desondanks dezelfde terminologie (2.1.З.). In Uzevoorde be
tekent rijzen uit de aren vallen van graankorrels. In de Lijmers heeft 
rieten dezelfde betekenis. Met dit laatste werkwoord wordt in Uze
voorde het kiemen van graankorrels aangeduid (2.2.3.). De koe
drempel wordt in een groot deel van Oost-Gelderland grondhout of 
zool genoemd. Meddo G285 ligt op de grens van beide woorden. Met 
grondhout wordt daar nu bedoeld het ondersteunende kruishout dat 
ter versteviging van een in de grond te plaatsen paal aan de onderkant 
van die paal wordt bevestigd en dat dus in de grond verdwijnt (2.6.7.). 

3.1.2.2. Betekenis wijziging ter opvulling 
Onder betekeniswijziging ter opvulling verstaan we het verschijnsel, 
dat als in ieder van verschillende aan elkaar grenzende regio's een 
specifieke benaming voor een bepaald begrip bekend is, in de grens-
strook van deze regio's een woord wordt gebruikt ter aanduiding van 
dat bepaalde begrip, dat in de omgeving een verwante betekenis heeft. 
Op de isoglosse van de zo juist genoemde woorden grondhout en zool 
"koedrempel" ligt een aantal plaatsen dat ter aanduiding van deze 
zaak een geheel ander woord gebruikt. Dit woord - kip - komt in de 
aanliggende streek in een verwante betekenis voor, namelijk ter aan
duiding van de goot vòòr de koeien (2.6.7.). Op de isoglosse van gast 
en rij "graanhok" ligt in de Lijmers een aantal plaatsen dat ter aan
duiding van deze zaak het woord schoof gebruikt. In de omgeving is 
dit laatste woord in de verwante betekenis "bos stro" bekend (2.5.8.). 
Lijkspier had oorspronkelijk de betekenis "balk bij het graanluik 
gelegen, waaronder het lijk van een overledene wordt geplaatst". 
In een deel van Oost-Gelderland is dit woord bekend, weliswaar 
in verwante betekenis "ruimte naast het graanluik". Eén dorp, Meddo, 
kent het als benaming voor het graanluik zélf. Dit dorp is dan ook 
gelegen op de isoglosse tussen slop en balkengat "graanluik", terwijl 
de isolex van lijkspier er eveneens langs loopt. Ook hier krijgt een 
woord dat in de omgeving bekend is in een verwante betekenis een 
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kans om de onzekerheid over de benaming van het graanluik zélf 
weg te nemen (2.2.1.). In het overgrote deel van Oost-Gelderland 
kent men de in het midden van de grote deeldeur staande paal - de 
middelaar - nog, al is de benaming vaak vergeten. In Gorssel spreekt 
men niet - meer - over middelaar, maar over stijl, een woord dat als 
benaming voor de rechtopstaande houten balk van het balkenstel 
algemene bekendheid heeft (2.6.3., 2.1.8.). Op de isoglosse wees-
boom-hooiboom "ponderboom" tenslotte heeft dissel - als benaming 
voor de boom tussen de paarden van een tweespan algemeen in ge
bruik - een kans gekregen om de benaming voor de ponderboom te 
worden (2.5.5.). 

3.1.3. ONTVLUCHTING 

3.1.3.1. Ontvluchting door middel van unicum 
Onder ontvluchting door middel van unicum verstaan we het ver
schijnsel, dat als in ieder van verschillende aan elkaar grenzende 
regio's een specifieke benaming voor een begrip bekend is, in de 
grensstrook van deze regio's een woord wordt gebruikt, dat als 
unicum beschouwd moet worden. Op de isoglosse tussen zeel en 
herkzeel "band om een graanhok" verschijnen twee unieke woorden: 
gastzeel en tijlband, samenstellingen van respectievelijk gast en zeel 
en tijl en band. Opmerkelijk is, dat het in het laatste geval natuurlijk 
niet gaat om een band om een rij graanhokken en dat band in dit 
gebied bij de graanoogst verder in het geheel niet wordt gebezigd. 
Beide woorden - gastzeel en tijlband - kunnen we beschouwen als 
neologismen (2.3.6.). 

3.1.3.2. Ontvluchting door middel van ontlening aan ABN 
Onder ontvluchting door middel van ABN verstaan we het ver
schijnsel, dat als in ieder van verschillende aan elkaar grenzende 
regio's een specifieke benaming voor een begrip bekend is, in de 
grensstrook van deze regio's een woord uit de standaardtaal wordt 
gebruikt. 
Bij de isoglosse tussen paardebak en zomp liggen enkele plaatsen 
die de voorkeur geven aan het ABN-woord trog. Het woord trog 
krijgt ook een kans bij de isoglosse varkensbak en zomp (2.3.4.). Op 
de grens van de typen varen en halen "binnenrijden van graan en 
hooi" wordt het ABN-woord inrijden gebruikt (2.4.3.). Het "neu
trale" aangooien verschijnt een aantal keren als benaming bij het 
aangooien van garven, in die dorpen namelijk, die op de grens van 
andere benamingen zijn gelegen (2.1.12). Het type vaars "vrouwelijk 
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rund" heeft zich als een wig tussen maal en sterke gedreven (2.3.1.). 
Op de isoglosse tussen waterlaag en ring "laag overstekende garven 
bij de graanmijt" komen de woorden rand en overstek voor (2.2.2.). 
Knieboom en rollaag verschijnen op de isoglosse tussen grondhout 
en zool "koedrempel" (2.6.7.). Overstek en rollaag zijn termen die 
in de bouwkunde in zwang zijn. Hier zijn het dus ontleningen uit 
dat vakgebied. Op de isoglosse tussen zeel en herkzeel "band om 
een graanhok" verschijnt het metaforische strop (2.3.6.). Centraal 
Oost-Gelderland dat zich enerzijds aansluit bij de Zuidwestelijke 
Lijmers door de slot -n in werkwoordsvormen als onbepaalde wijs 
etc. niet te realiseren, maar dat zich anderzijds verenigt met de 
Noordoostelijke Graafschap omdat de nasale ploffers er aan het 
einde van dezelfde werkwoordsvormen er eveneens voorkomen, kent 
de beschaafde, hypercorrecte uitspraak -en ook: naast [mieta] en 
[mieto] wordt dus ook [mietan] gezegd (2.5.2.). In diezelfde streek 
ontmoeten de typen koene en koewe — meervouden van koe "vrouwe
lijk rund" - elkaar. Gevolg is dat de ABN-vorm koeien er een kans 
krijgt (2.5.4.). In hetzelfde gebied loopt de isoglosse tussen gasten en 
richten "roggehokken maken". Er bevindt zich op de scheiding van 
deze beide woorden een strook waar deze handeling opzetten en aan 
de gast zetten wordt genoemd. De weinig specifieke benaming op
zetten is kennelijk het gevolg van de onzekerheid, ontstaan door het 
gebruik van verschillende terminologieën in de omgeving. Aan de 
gast zetten zullen we mogen beschouwen als compromisvorming 
onder invloed van opzetten en gasten (2.3.5.). Tenslotte treffen de 
benamingen hilde en stal "stalzolder" elkaar in Centraal Oost-
Gelderland, met als consequentie dat op de isoglosse tussen beide 
woorden het ABN met de benaming zolder in de gelegenheid is te 
infiltreren (2.4.4.). In Varsseveld is zolder eveneens in deze betekenis 
bekend; de verklaring is hier echter niet, dat Varsseveld op de iso
glosse tussen hilde en stal ligt, maar dat de benaming hilde - in de 
wijde omgeving in gebruik ter aanduiding van de stalzolder - er een 
andere betekenis heeft gekregen: die van knechtenkamer (2.5.7.). 

ΒΕΤΕΚΕΝΚΌΙΡΡΕΚΕΝΤΙΑΉΕ 

Onder betekenisdifferentiatie verstaan we het verschijnsel dat als in 
ieder van verschillende aan elkaar grenzende regio's meer dan één 
specifieke benaming voor een bepaald begrip bekend is, in de grens-
strook van deze regio's aan ieder woord afzonderlijk een zelfstandige 
betekenis wordt toegekend, op grond van verschillende betekenis
aspecten. 
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Het zou ons te ver voeren alle ongeveer 40 gevallen van betekenis
differentiatie nog eens de revue te laten passeren. Daarom zullen we 
slechts de meest saillante gevallen nog eens behandelen. 
Met de betekenis "knechtekamer" voor hilde kent Varsseveld de be
naming die oorspronkelijk voor een groter geheel werd gebruikt, nog 
slechts voor een onderdeel ervan. In het op de isoglosse tussen band 
en zeel "band om een garve of roggehok" gelegen Varsselder noemt 
men de banden die men om een garve legt zeel terwijl men rogge-
hokken bindt met banden. De overweging die bij deze naamgeving 
een rol speelt, is, dat een band langer is dan een zeel; en, de omtrek 
van een roggehok is groter dan die van een garf. In Zieuwent is de 
lengte eveneens criterium bij het gebruik van de benamingen zeel en 
touw. Het eerste woord duidt een langer touw aan dan het tweede. 
De dikte van een touw is maatstaf in het naburige Varsseveld, even
als Zieuwent op de isoglosse tussen zeel en touw gelegen. Een zeel is 
hier dikker dan een touw (2.3.6.). De scala van betekenissen der zegs
wijzen de rogge is af en de rogge is er af "de rogge is gemaaid" gaan 
alle terug op de volgende twee tegenstellingen: één boer heeft één 
veld rogge gemaaid - één boer heeft al zijn velden rogge gemaaid en 
één boer heeft zijn rogge gemaaid - alle boeren in de buurtschap 
hebben hun rogge gemaaid. In het eerste geval is dus het stadium 
waarin de roggeoogst van één boer verkeert, criterium; in het laatste 
geval staan de vorderingen binnen een gemeenschap van boeren cen
traal (2.1.13.). We hebben geconstateerd dat geen en zwad in het 
overgrote deel van Oost-Gelderland in verschillende betekenissen 
bekend zijn. Eén gecompliceerd geval van betekenisdifferentiatie heb
ben we aangetroffen in Vorden, dat niet alleen op de isoglosse geen-
zwad is gelegen, maar eveneens op die tussen geen en gien. Dienten
gevolge betekent zwad er "regel gemaaid gras", geen "strook te 
maaien rogge" en "regel gemaaide rogge", gien "rij gepote aard
appels op het land liggend", "rij gerooide aardappels op het land 
liggend", "rij gerooide suikerbieten op het land liggend" (2.2.6.). 
Voor het tassen van graan en hooi zijn twee werkwoorden in gebruik: 
vlijen en vatten. Op de grens van beide woorden - in Neede en 
Borculo - wordt slechts dan over vatten gesproken, als het om tech
nisch moeilijk tassen gaat: zo spreekt men in beide plaatsen slechts 
over het vatten van rogge in een mijt (2.1.14.). Te Loerbeek kent men 
de termen heelgras en hooiland. Wanneer men het te velde staande 
gras verkoopt, dan noemt men het heelgras; hooit en gebruikt men 
het gras echter zelf, dan heet het hooiland (2.4.2.). Toldijk en Ol-
burgen liggen beide bij de isoglosse die het gebied met auslaut -e bij 
zelfstandige naamwoorden die op -e uitgaan scheidt van het gebied 



zonder auslaut -e. Bovendien doorsnijdt de isoglosse tussen ö en öö 
beide dorpen. Daardoor komen er twee woorden voor - [gotta] en 
[gööt] - die beide een andere betekenis hebben, waar de omgeving 
slechts één woord kent in twee betekenissen. In Olburgen betekent 
[gööt] "goot vòòr de koeien" en [gotta] "waskeuken". In Toldijk is 
dit juist andersom: daar duidt men met [gööt] de waskeuken aan, 
terwijl de goot vòòr de koeien er [gotta] heet. Wamsveld kent de twee 
benamingen die hoofdzakelijk voor de waskeuken in Oost-Gelder-
land in zwang zijn, goot en waskamer, beide. Ligt het vertrek los van 
het boerenhuis, dan noemt men het waskamer, is het echter deel van 
de boerderij, dan spreekt men over goot (2.3.4.). Ook bij de woorden 
trekken, schieten, smijten en haken "aangooien van graan en hooi" 
tenslotte komen enkele opmerkelijke betekenisdifferentiaties voor, in 
plaatsen die op de grens van deze woorden zijn gelegen. Te Silvolde 
is de terminologie afhankelijk van de plaats waar de man die aan
gooit, staat. Bevindt hij zich bij het graanluik, dan smijt hij; staat hij 
bij het luik dat zich soms boven de deeldeur bevindt dan is hij aan het 
haken. Ook Varsselder kent een dergelijke betekenisdifferentiatie: 
daar haakt de man, die bij het graanluik staat, terwijl de man die zich 
tussen de tasser en de haker bevindt er aan het aansmijten is. Maar, 
ook het materiaal dat wordt aangegooid kan criterium zijn. In Halle 
smijt men slechts hooi, terwijl men er garven schiet. Vragender kent 
een soortgelijke situatie. Daar smijt men hooi eveneens, maar trekt 
men garven, terwijl de man die soms tussen de tasser en trekker staat 
er garvenschieter wordt genoemd (2.1.12.). 

3.1.5. GEBRUIKSDIFFERENTIATIE 

3.1.5.1. Sociale Gebruiksdifferentiatïe 
Onder sociale gebruiksdifferentiatïe verstaan we het verschijnsel dat 
als in ieder van verschillende aan elkaar grenzende regio's een speci
fieke benaming voor een bepaald begrip bekend is, in de grensstrook 
van deze regio's aan ieder woord afzonderlijk een zelfstandig gebruik 
wordt toegekend, in sociaal opzicht. 
In Westendorp is niet de betekenis van schieten en smijten "aan
gooien van graan en hooi" gedifferentieerd, maar het gebruik van 
beide woorden is er gedifferentieerd. De man die garven aangeeft, 
spreekt zelf van garven schieten; de andere bij het binnenhalen van 
de graanoogst betrokken mensen noemen zijn arbeid echter aan
smijten (2.1.12.). Ook in het volgende geval hebben we gezien dat de 
betekenis van twee woorden dezelfde is, maar dat ze onder verschil-
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lende omstandigheden worden gebruikt. De zegswijzen de rogge ligt 
dale en de rogge ligt plat of de rogge ligt neergeslagen hebben in 
Aalten alle dezelfde betekenis. Toch gebruikt men de eerste zegswijze 
slechts sprekend tegen kinderen (2.1.13.). 

3.1.5.2. Syntactische Gebruiksdifferentiatie 
Onder syntactische gebruiksdifferentiatie verstaan we het verschijnsel 
dat als in ieder van verschillende aan elkaar grenzende regio's meer 
dan één specifieke benaming voor een bepaald begrip bekend is, in de 
grensstrook van deze regio's aan ieder woord afzonderlijk een zelf
standig gebruik wordt toegekend, in syntactisch opzicht. 
Zoals Aalten is gelegen op de isolex van dale - waaruit het afwijkend 
gebruik kan worden verklaard - zo ligt Zwolle op de isoglosse tussen 
los en lös. Los gebruikt men slechts in de zin: de rogge is los; lös 
slechts in de zin: we hebben de rogge lös gekregen (2.1.13.). 

3.1.5.3. Numerieke Gebruiksdifferentiatie 
Onder numerieke gebruiksdifferentiatie verstaan we het verschijnsel 
dat als in ieder van verschillende aan elkaar grenzende regio's meer 
dan één specifieke benaming voor een bepaald begrip bekend is, in 
de grensstrook van deze regio's aan ieder woord afzonderlijk een 
zelfstandig gebruik wordt toegekend, in numeriek opzicht. 
In Haarlo kent men de pluralia koeien en beesten in de betekenis 
"vrouwelijke runderen". Men spreekt er steeds van twee koeien; zijn 
er meer dan twee vrouwelijke runderen, dan noemt men ze beesten 
(2.5.4.). In Wehl heet de paardestal peertstal als er één paard in staat, 
zijn er meerdere paarden gestald, dan heet hij peerdestal. Dit dorp is 
dan ook gelegen op de isoglosse tussen beide woorden (1.1.2.11.). In 
het op de isoglosse gebint-gebont "gebinte" liggende Westendorp 
luidt het enkelvoud gebont, het meervoud echter gebinten (2.1.11.). 

3.1.6. BETEKENISKOPPELING 

Onder betekeniskoppeling verstaan we het verschijnsel dat aanwezig
heid van twee of meer woorden die in verschillende regio's verschil
lende betekenissen hebben, leidt tot het toekennen van al deze be
tekenissen aan één woord, in de grensstrook van deze regio's, terwijl 
de andere woorden er verdwijnen. 
We hebben slechts één geval van betekeniskoppeling aangetroffen. 
Op de grens van geen en zwad "regel pas gemaaid gras" en kidde en 
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slage "regel bijeengeharkt hooi" heeft men de gecompliceerde situatie 
opgeheven door een eenvoudige terminologie te kiezen: kidde heeft 
er niet alleen de betekenis "regel bijeengeharkt hooi", maar eveneens 
die van "regel pas gemaaid gras" (2.2.6.). 

3.1.7. VACUUMVORMING 

3.1.7.1. Vacuümvorming ten gevolge van polylexievrees 
Onder vacuümvorming ten gevolge van polylexievrees verstaan we 
het verschijnsel dat aanwezigheid van verschillende woorden voor 
een bepaald begrip in verschillende aan elkaar grenzende regio's leidt 
tot onbekendheid van de benaming voor dat begrip in de grensstrook 
van deze regio's. 
Een viertal dorpen op de isoglosse tussen schoorhout en karbeel 
"schuine ondersteunende verbinding" gelegen, kent voor deze zaak 
in het geheel geen benaming. Ook een drietal op de isoglosse karbeel-
spreiband/steekband gelegen plaatsen kent voor deze zaak geen be
naming (2.1.10.). 

3.1.7.2. Vacuümvorming ten gevolge van polysemievrees 
Onder vacuümvorming ten gevolge van polysemievrees verstaan we 
het verschijnsel dat aanwezigheid van verschillende betekenissen van 
een bepaald woord in verschillende aan elkaar grenzende regio's leidt 
tot onbekendheid van dat woord in de grensstrook van deze regio's. 
Harfsen en Almen, gelegen op de isoglosse goot "goot vòòr de 
koeien" en goot "waskeuken" kennen dit woord in het geheel niet: 
polysemievrees heeft er dodend gewerkt (2.3.4.). 

3.2. DIALECTINDELING 

In het voorafgaande hebben we de dialecten van Oost-Gelderland in 
vijf groepen ingedeeld - zie ook kaart 85 - , doordat we binnen de 
groepen van kaartjes detailverschillen hebben verwaarloosd. 

3.2.1. Oostelijke Graafschap 
De dialecten van de Oostelijke Graafschap hebben we als eerste af
zonderlijk bekeken. Met de benamingen balkenspreidsel, spreidsel 
"zoldervloer" (2.1.1., kaart 1), verzijen "geleidelijk minder melk 
geven in de drachtigheid" (2.1.2., kaart 2), stramp "eerste twee tegen 
elkaar geplaatste garven van een roggehok" en strempen "tegen 
elkaar plaatsen van de eerste twee garven van een roggehok" (2.1.З., 
kaart 3), kreupelgebint "kreupelgebinte" (2.1.4., kaart 4), hondje en 
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kaart 85 Indelingskaart van de Dialecten van Oost-Gelderland 

• Oostelijke Graafschap 1 + 2 

Z'.Z Noordelijke Graafschap 2 + 3 

~ Noordoostelijke Graafschap 1 + 2 + 3 

[ 11 Zuidwestelijke Lijmers 4 

^ Centraal Oost-Gelderland 5 

boshond "bos weerstro" (2.1.5., kaart 5), vimhoop "graanmijt" 
(2.1.6., kaart 6), arbeiden en arbeid hebben "uitdrijvende bewegin
gen maken bij het kalven" (2.1.7., kaart?), gebintpaal en gebintpost 
"gebintstijl" (2.1.8.), poerem "stijlpor" (2.1.9.), spreiband en steek-
band "karbeel" (2.1.10., kaart 9, 10), gebont "gebint" (2.1.11., kaart 
12), trekken en smijten "aangooien" (2.1.12., kaart 13, 14), dale 
"neer" (2.1.13., kaart 15), vatten "tassen" (2.1.14., kaart 18), bal-
kengat "graanluik" (2.1.15., kaart 21), bij het balkengat "vleugel" 
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(2.2.1., kaart 22), waterlaag "ring" (2.2.2., kaart 24), en zomp "koe-
bak" (2.3.4., kaart 40) verschilt het gebied van het overige Oost-
Gelderland. Met de é in gesten "graanhokken maken" (1.З.5., kaart 
46) onderscheidt het zich, terwijl de onbekendheid van het woord 
touw (2.3.6., kaart 56) eveneens opvalt. 
Dezelfde isoglossenloop kunnen we nog aanwijzen op de volgende 
kaartjes: é, ö - ее (DialZelh, kaart 7, 8, 9), ò - òò (DialZelh, kaart 
10), ö, é - öö (DialZelh kaart 11, 12), ее - é (DialZelh, kaart 13), 
é - éé (DialZelh, kaart 14), ó, u - uu (DialZelh, kaart 25), vassel 
"stalpaal" (DialZelh, kaart 32), bok "mannelijk konijn" (DialZelh, 
kaart 36), wieren "het nest maken" (DialZelh, kaart 39), pleaken 
"mazelen" (DialZelh, kaart 47), kelderworm "keldermot" (Taalatlas, 
1, 3), zwaa "zeis" (Taalatlas, 1, 13), participium zonder prefix (Taai
atlas, 2, 9), bok "mannelijk konijn" (Taalatlas, 2, 12; zie ook Dial
Zelh, kaart 36), kieuwentand "kies" (Taalatlas, 4, 1), namat "na-
gras" (TONAG, kaart 3), lüning "mus" (TONAG, kaart 7), göör 
"mol" (TONAG, kaart 24), du "jij" (Kloeke, De ondergang van het 
pronomen du, blz. 49), doeren "duren" (Heeroma, De herkomst van 
het Nederlands vocalisme, blz. 172), bögen "buigen" (Heeroma, ibi
dem, blz. 178), leppel "lepel" (Zwerink, De Achterhoek als grens
land, blz. 81), flaske "fles" (Zwerink, ibidem), voggel "vogel" (Zwe
rink, ibidem). 

We hebben dikwijls geconstateerd dat de afwijkende terminologie in 
de Oostelijke Graafschap verklaard kan worden uit de perifere 
ligging van het gebied. Daardoor zijn de benamingen die vroeger 
algemeen Oostgelders zullen zijn geweest daar nog als relict bekend. 
Anderzijds hebben we erop gewezen dat verwantschap met de dia
lecten aan gene zijde van de rijksgrens eveneens tot de mogelijkheden 
behoort. Op de volgende - hierboven reeds genoemde - kaartjes 
blijken de Oostelijke Graafschap en Westfalen een eenheid te vormen: 
namat, lüning, göör, du, doeren, bögen, leppel, flaske, voggel. 

Noordelijke Graafschap 
De dialecten van de Noordelijke Graafschap hebben we hun eigen 
plaats kunnen geven aan de hand van de benamingen slop "graan-
luik" (2.1.15., kaart 21), lijkspier "vleugel" (2.2.1., kaart 22), guren 
"rijzen" (2.2.3., kaart 25), laatste "nageboorte" (2.2.5., kaart 27), 
geen "zwad" (2.2.6., kaart 28), herkzeel "band om een graanhok" 
(2.3.6., kaart 55). In ditzelfde gebied wordt ter aanduiding van de 
band om een garve of een graanhok geen gebruik gemaakt van een 
simplex zeel (2.3.6., kaart 54), terwijl er de graanmijt zonder over
stekende laag garven slechts bekend is (2.2.2., kaart 23). De be-
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naming voor de overstekende laag garven is er dientengevolge niet 
bekend (2.2.2., kaart 24). Het voorkomen van een aan het woon
gedeelte van het boerenhuis aangebouwde kamer - de eindskamer — 
blijft tot dit gebied beperkt (2.2.4., kaart 26). Met de klinkers ее en ö 
in respectievelijk scheten "garven aangooien" (2.1.12., kaart 13) en 
lös "los" (2.1.13., kaart 17) vertoont het gebied zich eveneens als 
eenheid. 
Dezelfde isoglossenloop kunnen we aanwijzen op de volgende kaar
tjes: é - éé (DialZelh, kaart 17), zólt "zout" (DialZelh, kaart 27; zie 
ook Kloeke, Het taailandschap van onze Noordelijke provinciën, 
blz. 102, kaart zout), stoete "wittebrood" (DialZelh, kaart 41), school 
bouwen "ondiep ploegen" (DialZelh, kaart 45), ledder "ladder" 
(Taalatlas, 1, 4), vul "veulen" Taaiatlas, 1, 5), lijfzeerte "buikpijn" 
(TONAG, kaart 30), mél "meel" (G. Kloeke, De meelkaart als re
flector van een historisch ontwikkelingsproces, blz. 49). 
In een aantal gevallen blijkt de Noordelijke Graafschap aan te sluiten 
bij een groter - noordelijker gelegen - gebied. Bij de volgende be
namingen is dat zo: slop, lijkspier, guren, geen, herkzeel, eindskamer, 
ledder, vul en lijfzeerte. Bij zólt is dit eveneens het geval, al heeft 
Twente zòòlt in plaats van zólt. Bij de benaming laatste hebben we 
kennelijk met een relict te doen: noch in Twente noch in Westfalen 
komt dit woord voor.3 

3.2.3. Noordoostelijke Graafschap 
De dialecten van de Noordoostelijke Graafschap hebben we hun 
eigen plaats kunnen geven aan de hand van de benamingen sterke 
"vrouwelijk rund" (2.3.1., kaart 32), bullen "geslachtsdrift vertonen" 
(2.3.2., kaart 37), jarige, jaarling en jarig kalf "vrouwelijk rund van 
één jaar" (2.3.3., kaart 38), zomp "paardebak" en "varkenstrog" 
(2.3.4., kaart 39), gasten "graanhokken maken" (2.3.5., kaart 46), 
kop "bovenste deel van een garf" (2.3.6., kaart 51), zeel "touw" 
(2.3.6., kaart 53), hooivork "hooivork" (2.3.7., kaart 58). In het
zelfde gebied wordt bij het aangeven van garven een tweetandige 
vork van een kleiner model dan de hooivork gebruikt: de schietvork 
(2.3.7., kaart 59). Het woord schot "vrouwelijk rund" is er on
bekend (2.3.1., kaart 35), roggehokken worden er opgebouwd uit 
vier of zes garven (2.3.5., kaart 48), terwijl de roggegarven bij het 
maken van hokken met twee tegelijk worden opgezet (2.3.5., kaart 
50). Het woord touw tenslotte is er niet erg gebruikelijk (2.3.6., 
kaart 56). 

Dezelfde isoglossenloop kunnen we aanwijzen op de volgende kaar
tjes: ее - ei (DialZelh, kaart 19, 20), eu - uu (DialZelh, kaart 21, 22), 
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oo - όό (DialZelh, kaart 26), smolt "smout" (DialZelh, kaart 27), 

bovendeur "voordeur van de boerderij" (DialZelh, kaart 29), staf 

"boom van de zeis" (DialZelh, kaart 33, zie ook A. H. van Vessem, 

Oggstgereibenamingen, t.o. blz. 130, en Taalatlas, 5, 1), sterkcnkalf 

"vrouwelijk kalf" (DialZelh, kaart 34, zie ook hiervóór 2.3.1.), hek
kei "arend van de zeis" (Taalatlas, 1, 1, zie ook A. H. van Vessem, 
Oogstgereibenamingen, t.o. blz. 24,4 gros "gras" (Taalatlas, 1, 
14; TONAG, kaart 4; K. Heeroma, Westfaalse Expansie in Neder
land, blz. 46), zeuken "zoeken" (Taalatlas, 2, 8), roene "gesneden 
mannelijk paard" (Taalatlas 2, 10), koo "vrouwelijk rund" (koe) 
(Taalatlas 2, 11), dunnege "slaap" (Taalatlas 4, 2), naffel "navel" 
(Taalatlas, 4, 12), zunne "zoon" (Taalatlas, 6, 4), siepel "ui" (Taal
atlas 7, 1), ее - ie (H. Entjes, Over ie, uu en oe in de Oostnederlandse 
klinkersystemen, blz. 157), eu - uu (H. Entjes, ibidem, blz. 161), oo -
oe (H. Entjes, ibidem, blz. 165; vergelijk ook O. P. M. Bouwmans, 
A. H. G. Schaars, A. A. Weijnen, Geroepen, blz. 24). 
In een aantal gevallen blijkt ook de Noordoostelijke Graafschap aan 
te sluiten bij een groter - weer noordelijker gelegen - gebied. Bij de 
volgende benamingen is dat zo: sterke, bullen, jarige, jaarling, jarig 
kalf, zomp, gasten, kop, zeel, hooivork, hekkei, gros, zeuken, roene, 
koo, dunnege, naffel, zunne, siepel, ее, eu, oo. De benaming staf 
"steel van de zeis" komt niet voor in het Noordelijker gelegen gebied. 
Mevrouw Van Vessem4 oppert twee mogelijkheden ter verklaring 
van dit - afwijkende - kaartbeeld. Er kan sprake zijn geweest van 
invloed uit Westfalen, die langs de Berkel tot stand zou zijn gekomen, 
of, wat haar waarschijnlijker voorkomt, we hebben hier te doen met 
een relictgebied. 

Zuidwestelijke Lijmers 
De dialecten van de Zuidwestelijke Lijmers hebben we hun eigen 
plaats kunnen geven aan de hand van de benamingen hoop "graan-
hok" (2.4.1., kaart 60), heelgras "hooiland" (2.4.2., kaart 61), varen 
"graan, hooi binnenrijden" (2.4.3., kaart 62), op de stal en boven de 
(koe)stal en stal "stalzolder" (2.4.4., kaart 63). Ook enkele niet-
lexicologische kaartjes hebben we in dit verband behandeld: in de 
Zuidwestelijke Lijmers komt de palatale stemloze fricatief [cfi] voor 
(2.4.5., kaart 64), de auslaut -n valt in werkwoordsvormen conse
quent af (2.4.6., kaart 65), terwijl de nasale plofklanken niet aan het 
einde van werkwoordsvormen worden gerealiseerd, maar soms wel 
voorkomen tussen de auslaut van een woord en de anlaut van het 
daaropvolgende woord (2.5.1., kaart 66). 
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Hetzelfde isoglossenverloop kunnen we aanwijzen op de volgende 
kaartjes: vrich "wreef" (Taaiatlas, 4, 7), werf "steel van de zicht" 
(Taaiatlas, 5, 2; zie ook A. R. Hol, Dialect van de Liemers, blz. 271), 
wünder "woerd" (TONAG, kaart 8), bròòmbeer "braambes" (TO-
NAG, kaart 28), uier "uier" (A. R. Hol, Het Dialect van de Liemers, 
blz. 271; zie ook K. Heeroma, Uieren in het Fries, blz. 49). De ver
buiging van de tegenwoordige tijd in de eerste, tweede en derde per
soon enkelvoud en meervoud sluit zich hier eveneens bij aan: in de 
eerste drie gevallen is er in de Zuidwestelijke Lijmers geen buigings
uitgang, in het meervoud hebben de eerste en derde persoon een -e, 
terwijl de tweede dan geen uitgang heeft (B. van den Berg, De con
jugatie van het praesens in de Noordnederlandse Dialecten, blz. 7). 
De Zuidwestelijke Lijmers sluit zich in een aantal gevallen aan bij 
een zuidelijker en/of westelijker gelegen gebied: heelgras, hoop, op 
de stal, boven de (koe)stal, stal, het gebruik van [cft], de afval van de 
auslaut -n, het ontbreken van nasale plofklanken aan het einde van 
werkwoordsvormen, vrich, werf, wünder, bròòmbeer, uier, geen uit
gang in de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud bij werk
woorden in de tegenwoordige tijd, in het meervoud in de eerste en 
derde persoon een -e terwijl de tweede persoon dan geen uitgang 
heeft. 

3.2.5. Centraal Oost-Gelderland 
De dialecten van Centraal Oost-Gelderland hebben we om verschil
lende redenen apart behandeld. Het overgangskaragter komt tot uit
drukking bij de steeds wisselende betekenissen die gebint en gebont 
"gebinte", "gebint" (2.1.11., kaart 12) en de rogge is af en de rogge 
is er af "de rogge is gemaaid" (2.1.13., kaart 16) in dit gebied hebben. 
Ook met de benamingen opzetten en aan de gast zetten "graanhokken 
maken" (2.3.5., kaart 47) is dat het geval, evenals bij de benaming 
topzeel "bovenhand van een garve". (2.3.6., kaart 51, 53) immers, 
wat betreft het eerste deel van de samenstelling — top — sluit Centraal 
Oost-Gelderland aan bij het zuidelijker gelegen gebied, terwijl het 
tweede deel van de samenstelling - zeel - juist in het noordelijker 
gelegen gebied voorkomt. Ook uit het een enkele keer realiseren van 
de palatale stemloze fricatief [ch] (2.4.5., kaart 64) en van de nasale 
plofklanken (2.5.1., kaart 66), blijkt het overgangskarakter, evenals 
uit het soms niet uitspreken van de auslaut -n in werkwoordsvormen 
(2.4.6., kaart 65) en uit het soms wel en soms niet voorkomen van de 
auslaut -e bij zelfstandige naamwoorden (2.5.3., kaart 68). Het vóór
komen van de hypercorrecte -en in de auslaut van sommige werk
woordsvormen (2.5.2., kaart 67) en van de ABN-vorm koejen tegen-
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over het noordelijker koene en het zuidelijker koewe (2.5.4., kaart 
69) wijst op dit overgangskarakter, evenals het feit dat verschillende 
isoglossen het gebied doorsnijden: weesboom en hooiboom "ponder
boom" (2.5.5., kaart 70), tijl en rij "rij graanhokken" (2.5.6., kaart 
71), schoof en klap "bos stro" (2.5.8., kaart 74), stok en pin "wagen-
stok" (2.5.9., kaart 75) komen in Centraal Oost-Gelderland beide 
voor. Tenslotte onderscheidt het gebied zich met de benaming wind-
opper "kleine hooiopper" (2.5.10., kaart 76). 
Het overgangskarakter van Centraal Oost-Gelderland blijkt ook uit 
het isoglossenverloop op andere kaartjes. Kent de Zuidwestelijke 
Lijmers in de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud van de 
onvoltooid tegenwoordige tijd gèèn uitgang, terwijl de Noordooste
lijke Graafschap in die gevallen respectievelijk -e, -et en geen uitgang 
dan wel -f heeft, in een smalle strook in Centraal Oost-Gelderland 
gebruikt men in de eerste persoon gèèn uitgang - als in de Zuid
westelijke Lijmers - in de tweede persoon een -/ - als in de Noord
oostelijke Graafschap - en in de derde persoon soms een -t - even
eens in de Noordoostelijke Graafschap soms gebruikelijk. De Zuid
westelijke Lijmers kent in de eerste en derde persoon meervoud van 
de onvoltooid tegenwoordige tijd -e, in de tweede persoon heeft dit 
gebied gèèn uitgang. In de Noordoostelijke Graafschap heeft men bij 
alle drie personen een -t als uitgang. Centraal Oost-Gelderland neemt 
in dit geval een geheel onafhankelijke positie in: de ABN-uitgang -en 
komt er namelijk voor (B. van den Berg, De conjugatie van het prae
sens in de Noordnederlandse dialecten, blz. 7, 9; zie ook Taalatlas 6, 
3) . 5 De isoglosse, die het gebied met het prefix e- in het verleden 
deelwoord scheidt van het gebied met prefix ge- loopt door Centraal 
Oost-Gelderland (A. R. Hol, Drie MB1,1 blz. 55; Het Dialect van de 
Liemers, blz. 270).β Evenzo verdelen de isoglossen tussen i-j en gi-j 
(A. R. Hol, ibidem; ibidem; Ts. LV, blz. 238vv), tussen vaak en dik
wijls (A. R. Hol, ibidem, ibidem),7 tussen ooi en germ "vrouwelijk 
schaap" (A. R. Hol, ibidem) en tussen krone en naaf "wielnaaf" 
(A. R. Hol, Het dialect van de Liemers, blz. 272, Taalatlas, 3, 6) 
Centraal Oost-Gelderland in tweeën. Ook de volgende kaartjes zijn 
daar voorbeelden van: é - éé (DialZelh, kaart 5), ò - òò (DialZelh, 
kaart 6), òllie, öllie - òòllie "olie" (DialZelh, kaart 15), boek - buuk 
"buik" (DialZelh, kaart 23), weltern - wenteln "het rollen van een 
paard in de wei" (DialZelh, kaart 38), laa - laaj (G. Kloeke, Het 
Taallandschap van onze Noordelijke Provinciën), het - hef "heeft" 
(G. Kloeke, De relictvorm hef(t) voor heeft, t.o. blz. 244), zuur - zoer 
"zuur" (K. Heeroma, De herkomst van het Nederlandse Vocalisme, 
blz. 174). 
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3.2.6. Stratigrafische beschouwing 
Bij de stratigrafische beschouwing hebben we een aantal kaarten be
keken, die, naast elkaar gelegd, tonen dat de vernieuwingen, waaraan 
ook de Oostgelderse dialecten blootstaan, voornamelijk van west 
naar oost gericht zijn en dat de veranderingen in fasen geschieden. 
Dikwijls beginnen zij rond de steden Deventer, Zutphen, Doesburg 
en Arnhem: schoor en schoorhout "karbeel" (2.1.10., kaart 11), 
graskalj "vrouwelijk rund van één jaar" (2.3.3., kaart 38), groep 
"goot vòòr en achter de koeien" (2.3.4., kaart 42), bos "bos stro" 
(2.5.8., kaart 74), uvulaire fricatieven [eb] en [r] (2.6.1., kaart 77), en 
hooien "hooien" (2.5.2.) zijn daar voorbeelden van. De verspreiding 
van ее - é (DialZelh kaart 13) sluit hier bij aan. 
Vanuit deze punten dringen de nieuwe vormen steeds verder in 
oostelijke richting. We hebben gezien dat de benamingen verzijen 
"geleidelijk minder melk geven in de drachtigheid" (2.1.2., kaart 2), 
vimhoop "graanmijt" (2.1.6., kaart 6), arbeiden en arbeid hebben 
"uitdrijvende bewegingen maken bij het kalven" (2.1.7., kaart 7), 
spreiband en steekband "karbeel" (2.1.10., kaart 9, 10), dale "neer" 
(2.1.13., kaart 15) en vatten "graan of hooi tassen" (2.1.14., kaart 
18) in de Oostelijke Graafschap als relict moeten worden beschouwd. 
Het handhaven van de oudste vormen in de oostelijke periferie treffen 
we eveneens aan bij onder andere vassel als benaming voor de stal-
paal (DialZelh, kaart 32) en bij du in gebruik als persoonlijk voor
naamwoord "jij" (G. Kloeke, De ondergang van het pronomen du, 
blz. 49). 

Tussen deze beide uitersten - het relictgebied van de Oostelijke 
Graafschap en het vemieuwingsgebied rond de vier grotere steden -
hebben we tussenstadia aangetroffen bij de benamingen voor de 
paarderuif (2.6.4., kaart 80), het afzagen van een ongeboren kalf 
(2.6.5., kaart 81), de algemene benaming voor het vrouwelijk rund 
(2.6.6., kaart 82) en de drempel en de koedrempel (2.6.7., kaart 83). 
Bij de uu - oe isoglosse van huus - hoes "huis" bevindt zich de iso
glosse eveneens in het gebied, dat ligt tussen het vemieuwings- en het 
relictgebied (G. Kloeke, De Taal van Overijssel, t.o. blz. 108), even
als bij de uu - oe in andere woorden (DialZelh, kaart 23, 24). Ook 
bij mien — mie "mij" komt een noord-zuid lopende isoglosse voor 
(G. Kloeke, Het Taallandschap van onze Noordoostelijke Provinciën, 
mij gezien): vanuit het westen dringt de vorm mien "mij" op, zodat 
mie "mij" verdreven wordt. 
Thans moeten we spreken over de mogelijkheid van vernieuwingen, 
die vanuit het oosten tot stand zijn gekomen. We hebben hiervóór 
reeds vastgesteld, dat de Oostelijke Graafschap soms in terminologie 
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aansluit bij Westfalen: dat is het geval met de benamingen namat 
"nagras", lüning "winterkoninkje", göör "mol", du "jij", doeren 
"duren", bögen "buigen", leppel "lepel", flaske "fles" en voggel 
"vogel". Of de verwantschap van de beide gebieden aan de rijksgrens 
tussen Nederland en Duitsland gelegen, is ontstaan door Westfaalse 
superioriteit, is uiterst dubieus. 8 Tot nu toe is het voorkomen van 
oorspronkelijk Westfaalse woorden - en dat betekent dus voor Oost-
Gelderland oostelijke vernieuwing - slechts in de volgende twee ge
vallen onomstotelijk komen vast te staan. 
De benaming voor de deeldeur is in een deel van de Graafschap 
niendeur (zie 1.1.3.9.). Ook in dit geval loopt de isoglosse ongeveer 
noord-zuid: vanaf Dinxperlo M46 gaat zij via Sinderen M41, Varsse-
veld M4, Borculo G252, Barchem G247 en Geiselaar G227 naar 
Laren G221. Broekhuysen9 schrijft - op grond van het feit dat 
(be)neden, waarop nien teruggaat, niet in de Graafschap voorkomt -
voorzichtig, dat we in geval van de niendeur/nendeur "haast (zouden) 
moeten denken aan een ontlening uit het aangrenzende Duitse dia
lectgebied". Heeroma nu heeft 19 jaar later in zijn rede ter gelegen
heid van het 15-jarig bestaan van het Nedersaksisch Instituut te 
Groningen 10 het kaartje van de deeldeur gelanceerd "als 'sleutel-
kaart', d.w.z. wij kunnen hiermede andere kaarten vergelijkender 
wijze Ontsluiten' ". In de bewijsvoering van de Westfaalse expansie 
in Noord-oost Nederland wordt echter één feit veronachtzaamd: de 
verschillen in verbreidingspatroon van de voor Westfaalse Expansie 
in aanmerking komende woorden. Zo wordt, zonder dat de West
faalse invloed overtuigend bewezen kan worden, het verbreidings
patroon van brummel "braam" als "typisch voor de 'Westfaalse' 
expansie" geschetst, ondanks het feit, dat de verspreiding van brum
mel - voorkomend tot in het Gooi en in Friesland ten zuiden van de 
Tjonger - veel groter is dan die van de benaming niendeur. "Kan een 
kleine sleutel als niendeur een zo groot slot openen?" vragen we ons 
af. Zelfs in het geval van niendeur is het nog de vraag of we wel van 
Westfaalse expansie mogen spreken. Een expansie is immers, aldus 
Heeroma11 "een historische werkelijkheid achter de taalkaarten, 
achter de taalbewegingen die wij van de kaarten kunnen aflezen; 
een "expansioloog" moet daarom een historicus worden". De West
faalse expansie nu moet hebben plaatsgevonden tussen ongeveer 
1200 en 1600,12 een tijdsspanne, waarin zoals we hiervóór1S hebben 
gezien de graven en hertogen van Gelre hun politieke invloed juist 
hoe langer hoe meer naar het oosten hebben kunnen uitbreiden. Dat 
pleit tegen een overheersing van Westfalen op Oost-Gelderland in 
die tijd. Mèt Broekhuysen lijkt het ons daarom beter in het geval van 
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niendeur te spreken van ontlening van een enkel woord in plaats van 
over het te zware expansie. 
Op het kaartje waarop het tweede geval van ontlening staat gesym
boliseerd - dat met de benamingen es en enk "hooggelegen bouw
land" - loopt de isoglosse wéér noord-zuid: es is bekend in de streek 
ten oosten van de lijn Dinxperlo M46, Varsseveld M4, Ruurlo G248, 
Barchem G247, Nettelhorst G222a.14 De juistheid van Bloks oor
deel 1S dat enk het relict is, dat verdrongen wordt door es, kan wor
den aangetoond voor de ten zuiden van Barchem gelegen boerderij 
het "Entel". In de 18de eeuw wordt een hooggelegen stuk bouwland 
dat tot de boerderij behoort, Enk genoemd. Dienovereenkomstig heet 
de ernaast gelegen weide Enkmaat. Deze laatste benaming verdwijnt 
na 1774, wanneer deze weidegrond wordt omgezet in akkermaalsbos, 
dat de in die tijd modieuze naam Morgenster krijgt. De Enk is echter 
ook thans nog als bouwland in gebruik, maar de boer die hem sinds 
1905 bebouwt noemt hem Es. De verandering van naam moet hebben 
plaatsgevonden in de 19de eeuw, waarschijnlijk na 1832, wanneer de 
boerderij en de ertoe behorende gronden door verkoop van eigenaar 
veranderen.1 β 

Opvallend is, dat de isoglossenloop van niendeur en es ongeveer 
dezelfde is. Ook bij es heeft de vernieuwing zich maar op zeer be
perkte schaal voorgedaan. Dat zij in de 19de eeuw nog vorderingen 
heeft gemaakt, pleit tegen "de" Westfaalse Expansie, die dan immers 
reeds drie eeuwen beëindigd zou moeten zijn. 

3.2.7. BESLUIT 
Bij de indeling die we voor Oost-Gelderland hebben gevonden, spelen 
natuurlijke grenzen een beslissende rol. In de eerste plaats zijn dit de 
veengebieden die in de Graafschap hebben gelegen. De Isoglossen op 
grond waarvan we de Noordelijke Graafschap en de Noordoostelijke 
Graafschap hebben afgesplitst, lopen alle door het veengebied tussen 
Zelhem en Ruurlo. Hetzelfde veengebied en dat tussen Borculo en 
Ruurlo is van belang bij de afbakening van de Oostelijke Graafschap. 
Gallée17 legt verband tussen de broekgronden bij Ruurlo, Borculo, 
Eibergen en Groenlo en het voorkomen van het boerenhuis met één 
enkele ruimte voor mensen, vee en gevogelte en met een rechte, 
houten topgevel (zie ook 1.1.4.З.). Is volgens Gallée het oorspronke
lijke boerenhuis ten oosten van deze gronden bewaard gebleven, 
J. Jans stelt dat door het ontbreken van een natuurlijke grens tussen 
de Oostelijke Graafschap en het Munsterland men de invloed in eerst 
genoemd gebied vanuit Westfalen sterker heeft gevoeld.18 Volgens 
hem nu heeft de Westelijke Graafschap dankzij de broekgronden 
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tussen Ruurlo en Lichtenvoorde deze invloed niet ondergaan. Daar
door kon dààr het boerenhuis met flauwhellend dakschild (zie ook 
1.1.4.4.) behouden blijven. Deze veronderstelling is stellig onjuist: 
niet het flauwhellende dakschild is de oorspronkelijke bouwwijze, 
maar het boerenhuis met houten topgevel is dat.19 Het bosgebied 
tussen 's Heerenberg en Didam heeft eveneens een scheidende functie 
gehad, al lopen er door dit gebied minder isoglossen dan door het 
tussen Zelhem en Ruurlo gelegen moerasgebied. 
Over het algemeen vallen de loop van rivieren en die van isoglossen 
weinig samen; het is veelal zó, dat rivieren taai-verbindend werken.20 

Ook de Oude IJssel werkt meer taalverenigend dan taalscheidend: 
veel isoglossen steken de Oude IJssel één, soms twee keer over. 
Slechts in één geval is er sprake van, dat de loop van een isoglosse 
samenvalt met die van de Oude IJssel: de isoglosse tussen kidde en 
kit "wiers" (zie 1.2.2.5.).21 

Samenvattend kunnen we de dialectindeling van Oost-Gelderland zo 
verwoorden. Tussen het veengebied bij Zelhem en Ruurlo en het bos
gebied bij 's Heerenberg en Didam bevindt zich een overgangszone, 
gelegen op beide oevers van de Oude IJssel, die in dialectologisch 
opzicht gekenmerkt wordt door een keur van isoglossen die alle een 
andere weg gaan: daardoor wordt Centraal Oost-Gelderland een 
staffellandschap bij uitstek. Het veengebied en het bosgebied bunde
len de isoglossen: ten noorden van het veengebied en ten zuiden van 
het bosgebied liggen derhalve streken die onderling dialectologisch 
nauw aan elkaar verwant zijn. De drie soorten isoglossen - die welke 
Centraal Oost-Gelderland doorsnijden - als zelfstandige naamwoor
den die wel en niet op -e uitgaan (krt. 68), weesboom - hooiboom 
"ponderboom" (krt. 70), tijl - rij "rij graanhokken" (krt. 71), schoof 
- klap "bos stro" (krt. 74) - die welke zich in het veengebied ver
enigen - als sterke - maal "vrouwelijk rund" (krt. 32, 33), zomp - bak 
"koe-, varkens-, paardebak" (krt. 40, 41), zeel - touw "touw" (krt. 
53, 56), hooivork - gavel "hooivork" (krt. 58) - en die welke sa
menkomen in het bosgebied - als gast - hoop "graanhok" (krt. 60), 
hooiweide/hooiland - heelgras "hooiland" (krt. 61), varen - halen 
"graan, hooi binnen rijden" (krt. 62), hilde - stal "stalzolder" (krt. 
63) - lopen alle grosso modo oost-west. Zij veroorzaken een zeer 
groot verschil tussen de dialecten die gesproken worden in noordelijk 
Oost-Gelderland en zuidelijk Oost-Gelderland.22 

Bij de stratigrafische beschouwingen hebben we enkele noord-zuid 
lopende isoglossen geanalyseerd. Doordat veel van deze isoglossen 
als het ware tot rust komen in de Oostelijke Graafschap - waardoor 
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dit gebied een eigen karakter bezit - kunnen we ook die streek als 
staffellandschap beschouwen. Het is evident dat de ouderdom van de 
oost-west lopende isoglossen hoger is dan die van de noord-zuid 
lopende, immers de noord-zuid lopende isoglossen hebben we steeds 
door westelijke — in twee gevallen door oostelijke - vernieuwingen 
kunnen verklaren, terwijl de oost-west lopende isoglossen altijd tegen
stellingen in kaart brengen, die niet uit noordelijke of zuidelijke ver
nieuwingen kunnen worden verklaard. 

Bij deze indeling hebben we twee details over het hoofd gezien. De 
Driedorpenpolder Pannerden, Herwen en Aerdt - die tot 1708, toen 
het Pannerdens kanaal is gegraven, tot de Betuwe heeft behoord, is 
dialectologisch meer verwant met dit gebied dan de andere plaatsen 
in de Lijmers. Echter, door de taaiverbindende functie van de Rijn 
zullen ook de dialecten van de aan deze rivier gelegen dorpen een 
duidelijke verwantschap bezitten met de dialecten aan gene zijde van 
de rivier. Zo spreekt men in Pannerden L77 o.a. van varrig "ge
slachtsdrift vertonen" (1.3.3.1., 2.3.3.), in Pannerden, Aerdt L78 en 
Spijk L80a zegt men [lòòja] "laden" (1.2.З.З.), te Pannerden, Aerdt, 
Spijk en Oud-Zevenaar L033 zegt men por "stijlpor" (1.1.1.7.), te 
Pannerden en Aerdt zegt men [bienda] "binden" (1.2.1.2.), te Panner-
den, Aerdt, Oud-Zevenaar, Groessen L32 en Didam L34 zegt men 
ien "in" (1.2.3.1.), te Pannerden, Aerdt, Spijk, Herwen L79 en Lobith 
L80 zegt men wòòter "water" (zie A. R. Hol, Het Dialect van de 
Liemers blz. 269). 

Het dialect van Rietmolen G251a, gelegen op de grens van Gelder
land en Overijssel, wijkt nogal af van dat van de andere Oostgelderse 
dialecten. Het gaat hier om een jong dorp,23 waarvan het dialect 
enkele typisch Twentse kenmerken vertoont. Zo worden korte vo
calen gerekt: beenn "binden" (1.2.12.), [stáá|] "stal" (1.1.2.1.) etc. м 

In zijn verhandeling over de indeling van de Nederlandse dialecten 
heeft J. Goossens door verschillende auteurs ontworpen indelings
kaartjes besproken. Zij wijken alle meer of minder af van de door 
ons ontworpen overzichtskaart. Op twee na hebben alle indelers in 
Oost-Gelderland als belangrijkste grens de Oude IJssel beschouwd: 
Van Ginneken, Rijpma-Schuringa, Lecoutere, Weijnen en Heeroma. 
De laatste geeft in zijn artikel De Geografische indeling der Oost-
nederlandse Volkstaal geen verklaring voor het feit, dat hij de loop 
van de Oude IJssel als de belangrijkste grens tussen de noordelijke 
en zuidelijke dialectgebieden beschouwt. In Overijselse Taalland-
schappen merkt hij op, dat "het Overijselse taallandschap wordt . . . 
begrensd... in het zuiden in principe helemaal niet en practisch naar 



verkiezing door de Oude IJssel of Berkel".2S We hebben zojuist ge
zien dat niet de rivieren een scheidende functie hebben gehad, maar 
dat het veengebied tussen Zelhem en Ruurlo en het bosgebied tussen 
's Heerenberg en Didam belangrijke taalgrenzen zijn. Ook mevrouw 
Daan laat de belangrijkste grens praktisch samenvallen met de Oude 
IJssel.2e De twee indelers die de belangrijkste grens niet laten samen
vallen met de loop van de Oude IJssel zijn Rensink en Te Winkel-
Gallée. Zij projecteren de grens ten noorden van die rivier: Gallee en 
Te Winkel beginnen ten zuiden van Dinxperlo M46 en gaan via 
Zelhem G278 naar een punt ten noorden van Zutphen. Te Winkel 
beschouwt de Graafschap zonder Zutphen als "saksisch"; de Lijmers 
en het gebied tussen Doetinchem, Keppel, Zutphen en Doesburg is 
"saksisch-frankisch", met dien verstande, dat het meer saksisch dan 
frankisch is.27 Rensink begint op de plaats waar de Oude IJssel ons 
land binnenstroomt en laat de isoglosse haar weg vervolgen ten 
noorden van Zelhem naar Zutphen. 

Van den Berg28 veronderstelt dat de door hem onderzochte Isoglos
sen tussen duk en vake "dikwijls" en tussen leer en ledder "ladder" 
teruggaan op de grens die "vermoedelijk de Noord- en Oostgrens van 
het Archidiaconaat Zutfen had moeten vormen", een grens, die gelijk 
is aan de huidige provinciegrens en die als archidiaconaatsgrens nooit 
heeft bestaan, omdat het Archidiaconaat Zutphen er om politieke 
redenen nooit is gekomen. Van den Berg neemt echter aan dat archi-
diaconaatsgrenzen - ook al hebben zij niet gefunctioneerd - op 
oudere - gouw - grenzen uit de Karolingische tijd teruggaan. Ook 
elders laat Van den Berg de loop der isoglossen teruggaan op deze 
religieuze grens, in de twaalfde eeuw ontstaan, maar berustend op de 
"oude comitatus van het Frankische rijk".29 Hiervóór30 is de huidige 
opvatting vermeld dat territoriale grenzen eerst ontstaan zijn nadat 
geestelijke en wereldlijke heren door middel van het verwerven van 
grond en regalia een machtspositie hadden opgebouwd. Over terri
toria kan dan ook in de vroege Middeleeuwen nauwelijks worden 
gesproken.31 Toch heeft Van den Berg gelijk als hij bij duk en vake 
en bij leer en ledder aan een oude grens denkt: het feit dat thans in 
Oost-Gelderland zoveel oost-west lopende isoglossen voorkomen 
tussen Ruurlo en Didam wijst ook mijns inziens op een oude toestand 
van diepe tegenstellingen tussen de ten noorden van het veengebied 
van Zelhem en Ruurlo en ten zuiden van het bosgebied van 's Hee-
renberg en Didam gelegen streken. 
Ook Miedema32 verklaart de loop van enkele Oostgraafschapse iso
glossen, door Broekhuysen getekend, uit de aanwezigheid van gods
dienstige grenzen, terwijl politieke scheidslijnen eveneens volgens 
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hem van belang zijn. Zo brengt hij de loop van de isoglosse tussen 
leppel en lèèpel33 in verband met de grenzen van het oude graaf
schap Loon, omstreeks 1200 bestaande uit Stadtlohn, Südlohn, en de 
parochies Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Zelhem en Hengelo, die 
alle tot het bisdom Münster hebben behoord. Echter, de isoglosse 
heeft een ander verloop dan die van dit bisdom, wat door Miedema 
verklaard wordt uit het feit dat de graven van Gelre reeds vroeg in 
het westelijk deel van het bisdom invloed hebben gekregen.34 Naast 
godsdienstige en politieke grenzen hebben ook handelsactiviteiten 
een rol gespeeld volgens Miedema. Hij verklaart de loop van de 
isoglossen tussen wétten en weeten "weten" en tussen zalt en zolt 
"zout" uit de invloed die de Berkelscheepvaart heeft gehad.35 Het 
economische belang van de Berkelscheepvaart is echter nooit erg 
groot geweest, omdat de bevaarbaarheid van de Berkel moeilijk be
reikt kon worden. Het is dan ook opmerkelijk dat in taalkundige 
studies steeds op het transport via de Berkel wordt gewezen,se terwijl 
het alternatief, vervoer over het land niet wordt genoemd.37 Of de 
middeleeuwse handel inderdaad een factor is geweest, die het iso-
glossenverloop in Oost-Gelderland belangrijk heeft beïnvloed, zal 
even moeilijk zijn aan te tonen als de culturele superioriteit van West-
falen gedurende de 12de tot de 17de eeuw. Dat de natuurlijke ge
steldheid, waarop òòk politieke en religieuze grenzen zijn gebaseerd 
zoals hiervóór3β is geschreven, de belangrijkste factor is geweest die 
de loop der isoglossen heeft bepaald, hopen we in het voorgaande 
overtuigend aangetoond te hebben. 



NOTEN HOOFDSTUK 0. 

1 Zie dat werk biz. 11,12, 14, 23, 24 en 27. 
1 A. H. G. Schaars, Boerenterminologie in de Achterhoek, doctoraal scriptie Nijmegen, 

maart 1972. 
» De symbolen voor de nasale explosieven zoals gebruikt in de in I.P.A.-schrift gestelde 

bijlage 2 zijn ontworpen in overleg met prof. dr. W. H. Vieregge te Beek bij Nijmegen. 
• A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 72vv. 
*» A. van Slichtenhorst, XIV boeken van de Geldersse Geschiedenissen, kaart t.o. blz. 64 

(uitgegeven in 1654); zie ook J. Blaeu, Atlas Maior, deel IV (uitgegeven 1662). 
» Kaartboek van Gelderland 1843, blad 6, 7, 13, 14, 15. 
• De kaarten IV-X zijn getekend naar A. A. Beekman e.a., Geschiedkundige atlas van 

Nederland, deel I en II, met dien verstande dat de volgende wijziging is aangebracht: 
kaart V heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde samengevoegd tot één gebied (zie A. P. 
van Schilfgaarde, De Graven van Limburg Stirum in Gelderland, deel III, 1, blz. 131: 
"Lichtenvoorde is sedert 1360 met Borculo verenigd gebleven". Voor het nauwkeurige 
verloop van de grenzen der Kleefse enclaves (krt III, V, VI, VII, X zie ook E. J. Th. 
A. M. A. Smit, De oude Kleefse Enklaves en hun Overgang naar Gelderland 1795-
1817, kaart t.o. blz. 24). 

' J. Ph. de Monté VerLoren en J. E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechter
lijke Organisatie, hfst. IV; B. H. Slicher van Bath, Mensch en Land in de Middel
eeuwen, deel I, hfst. V; Α. Η. Martens van Sevenhoven, Eenige Opmerkingen over de 
Vorming van het Graafschap Gelre; W. Jappe Alberts, Geschiedenis van Gelderland I, 
hfst. Ill, i.h.b. blz. 143-145. 

β Zie Α. Η. Martens van Sevenhoven, a.w.; J. Ph. de Monté VerLoren en J. E. Spruit, 
a.w., blz. 55, 84, 85. Mevrouw J. M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in 
Gelre en Zutphen, blz. 135 ziet een chronologische opeenvolging van het drieledig 
streven der Gelders-Zutphense landsheren naar gezagsgebied, geld en onderdanen. 
Hoewel alle drie factoren ook wel tegelijkertijd golden, lag de nadruk op gebieds
uitbreiding vooral in de 13de en het begin van de 14de eeuw, totdat onder graaf (na 
1339 hertog) Reinald II een hoogtepunt werd bereikt. De noodzaak van geld deed zich 
in toenemende mate voelen naar gelang de organisatie van de landsheerlijkheid groeide 
gedurende de gehele 14de en 15de eeuw. Het vrije onderdanenverband tenslotte ont
wikkelde zich vooral sinds het einde van de 14de eeuw en gedurende de 15de eeuw. 

• Martens van Sevenhoven, a.w., neemt aan dat het kerngebied van het graafschap 
Zutphen gevormd werd door de plaatsen Zutphen en Lochern. Slicher van Bath, a.w., 
blz. 229, 230 meent dat de kerspelen Zutphen-Warnsveld (met Vorden, Gorssel en 
Almen) en Lochern (met Ruurlo) benevens het kerspel Steenderen en het kerspel 
Brummen het kerngebied uitmaken. Gosses-Japikse, Handboek tot de Staatkundige 
Geschiedenis van Nederland, blz. 71 gaan er van uit dat het kerngebied weinig meer 
was dan de stad Zutphen en haar omgeving. W. de Vries, De Opkomst van Zutphen, 
blz. 22 veronderstelt dat de graven van Zutphen hun grafelijke titel oorspronkelijk te 
danken hebben gehad aan hun aanzienlijke afkomst of aan de uitoefening van grafe
lijke rechten elders. Het (latere) graafschap Zutphen is volgens hem veeleer een 
schepping van de graven van Gelre, die, na in het bezit te zijn gekomen van het 
oppidum Zutphen, vandaaruit geleidelijk hun macht ook uitgestrekt hebben over de 
omgeving van Zutphen. Jappe Alberts, a.w., blz. 43, 46 houdt beide mogelijkheden 
open: "Het (graafschap Zutphen) kan zich beperkt hebben tot de nederzetting Zutphen 
en haar onmiddellijke omgeving, en het is ook mogelijk, dat het in een of andere vorm 
vermoedelijk als een groot complex van grondbezit met Zutphen als hoofdhof deel 
uitmaakte van het grotere graafschap Hamaland, welks grenzen in de loop der eeuwen 
aan vrij sterke wijzigingen onderhevig zijn geweest". "De nauwkeurige omvang... 
moge niet vaststaan, zeker is het, dat - gelijk uit latere rekeningen kan worden afgeleid 
- een aanzienlijk grondbezit met daaraan verbonden rechten, dat in Zutphen zijn 
centrum had, tot hun (t.w. van de graven van Gelre) beschikking kwam". 
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10 W. de Vries, a.w., blz. 50. 
11 Ibidem, blz. 146, noot 2. 
" Ibidem, blz. 51. 
" Ibidem, blz. 51, 52. 
11 A. G. van Dalen, Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal, blz. 25, vermeldt dat de tol 

te Lobith in 1220 is gevestigd; voordien bevond hij zich te Arnhem. 
15 L. S. Meihuizen, De Rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295, blz. 138: 

"Een tweede kern vormen de streken van Groenlo, Lochern en Zutphen... met de 
buitengewesten Doesburg en Emmerik". De eerste kem bestaat uit de streek rondom 
en zuidelijk van Roermond; de derde kern wordt gevormd uit bezittingen in de Betuwe 
gelegen. 

" J. W. van Petersen, Des Landmeters Trots, kaart 1. 
17 A. P. van Schilfgaarde, De Graven van Limburg Stirum in Gelderland, deel III, 1, 

hfst. XXX, blz. 120 De Heerschap Borculo en hfst. XXXIII, blz. 131 De Heerlijkheid 
Lichtenvoorde. 

18 A. Tibus, Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkircher, Klöster und Kapellen im Be
reiche des alten Bisthums Münster. 

" Zie hiervóór noot 6. 
«о A. P. van Schilfgaarde, Het grenstractaat van 1816, blz. 363. 
" A. G. van Dalen, a.w., blz. 84. 
, s Voor een beschrijving van de levensloop van Karel van Egmond en zijn streven naar 

het voortbestaan van de territoriale zelfstandigheid van Gelre, ondanks de Bour
gondische annexatiepogingen, zie J. E. A. L. Struick, Gelre en Habsburg 1492-1528. 

*' A. P. van Schilfgaarde, De Graven van Limburg Stirum in Gelderland, deel III, 1, 
blz. 124w. 

1 4 A. P. van Schilfgaarde, De Graven van Limburg Stirum in Gelderland, deel III, 1, 
blz. 122, 127; A. H. Wertheim-Gijse Weenink, Gelderland van 1672-1795, blz. 211-231; 
H. J. Steenbergen, Het Rampjaar 1672 en Oost-Gelderland, blz. 58w. 

" A. P. van Schilfgaarde, Het grenstractaat van 1816, blz. 364-365. 
" A. Tibus, a.w., blz. 309; W. Jappe Alberts, a.w., blz. 196. 
1 7 Voor de geschiedenis van de Munsterse parochies zie ook Th. A. M. Thielen, Geschie

denis van de Enclave Groenlo-Lichtenvoorde. 
1 8 Over het verzet tegen deze indeling zie P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse 

Stam, deel I, blz. 233-235. 
" Voor een gedetailleerde beschrijving van de kerkgeschiedenis in Oost-Gelderland zie 

O. J. de Jong, Kerkgeschiedenis 1492-1795. 

NOTEN HOOFDSTUK 2.1. 

* De bij de legenda van de kaartjes gebruikte afkorting e.v. betekent: en varianten van 
dat woord. 

• A. Weijnen, Dialectkunde, blz. 65, 183. 
* MNedHWb, blz. 688. 
' Hiema (2.3.5.) wordt ingegaan op de aantallen garven - twee of vier - die als eerste 

worden neergezet. 
4 In Drente werden de eerste twee hokken meest door de voormaaier gezet; zie Boeren-

voortvaring, blz. 17, 39, 81, 128, 152. Ook daar stelde een goede boer er een eer in de 
hokken kaarsrecht op het land te hebben geplaatst; zie Boerenvoortvaring, blz. 17, 39, 
58, 81, 104, 128, 152. 

• WbRijssen, blz. 43 i.v. kreplgebeent. 
» Τ en Τ II, 1950, blz. 44vv. 
7 Mittelniederdeutsches Wb, deel V, blz. 253 i.v. vime, vimme, vine "Haufe (Getreide, 

Heu, Holz etc.)". 
8 Zie ook Taal Kempen, blz. 723 i.v. stapel "in de buurt, ni. te Brecht, heet de stapel 

heel anders: wijm". 
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• OudAchtBl, pag. VII. 
" OudAchtBl, b!z. 83. 
» TwAchtWb, blz.69,209. 
" DialZelh, blz. 137. 
·> Beide woorden zijn opgegeven in WbWwijk; zie hiervóór 1.1.1.3. 
14 J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 116. 
111 Boerenvoortvaring, deel II, plaat 31, doorsnede CB. 
" Persoonlijke mededeling voorjaar 1970. 
" Thans is in dit pand gevestigd Bakkerij Swijtink. 
18 J. Schepers, Haus und Hof Westfälischer Bauern, blz. 28, 29 (n.a.v. opgravingen van 

Brandt en Beek te Bochum-Hiltrop en van Van Giffen te Ezinge). 
" Voor schoor zie ook J. H. A. Elemans, Woord en Wereld van de Boer, blz. 124 schoor 

"steunbalkje in de hoek van ankerbalk en stijl". 
» EtymWb, blz. 293. 
" WbRijssen, blz. 71, 72, 44. Met deze balk wordt bedoeld de bovenzul (1.1.2.6.). 
11 TwAchtWb, blz. 188 stekbaand "schuin steunsel tussen post en balken in het gebint", 

tussen gebintstijl en ankerbalk dus. LaVoAcht, blz. 297 stekbaand "schuin steunsel in 
gebint tussen post en balk". J. H. Gallee, Het Boerenhuis in Nederland, blz. 49 stek-
bände (plur.) "verbinding tussen stijl en dwarsbalk". J. Schepers, Haus und Hof West
fälischer Bauern, blz. 210, 238, 245. 

18 J. H. Gallee, Het Boerenhuis in Nederland, blz. 55, 49. J. Schepers, Haus und Hof 
Westfälischer Bauern, blz. 210 kent spreiband wel in de betekenis "schuine onder
steunende verbinding tussen gebintstijl en gording". 

u Aansluiting met Westfalen is onzeker; WbWestFM, blz. 73 geeft slechts op gebonte 
"hölzerne decke im zimmer oder stall". 

" Zie hiema 2.5. 
·* Boerenvoortvaring, blz. 42; DialRuinen, blz. 253. 
" Boerenvoortvaring, blz. 200-203; DialRuinen, blz. 253. 
18 Verg. voor Noord-Holland G. J. Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal, blz. 490 i.v. 

verschieten. 
» Zie hiervóór 1.1.1.10.; zie hiema 2.1.15. 
"> Zie voor het verschil tussen beide luiken ook WBD deel I, blz. 122-123. 
« WbRijssen, blz. 18 i.v. daal. 
« DHs, blz. 39. 
s» Taal Kempen, blz. 25. 
M Zie hiervóór 2.1.11. 
" Zie hiema 2.5. 
»· MNedHWb, blz. 643-644, vaten bet. 9; MNedWb deel Ш, 1315 bet. 9: "In het Oost-

mnl. pakken, opladen". 
" TaVoTw, blz. 36; Boerenvoortvaring, blz. 200-203. 
» Zie hiervóór 1.2.3.2. 
» WbWestFM, blz. 18. 
« Zie hiervóór 1.1.1.10. 
" Zie hiervóór 2.1.12. 
« WBD deel I, blz. 123. 
« WbRijssen, blz. 68; Staphorst, blz. 127. 
" Boerenvoortvaring, blz. 20, 61, 85, 107, 131, 155, 200-203 slop; blz. 42 balkenslop. 

NOTEN HOOFDSTUK 2.2. 

» WbRijssen, blz. 47; TaVoTw, blz. 40. 
1 Boerenvoortvaring, blz. 21, 61, 85, 107, 131, 155 kin; blz. 42 ziedvak; zie ook blz. 200-

203 en blz. 231. 
» TaVoTw, blz. 40. 
* OudAchtBl, blz. 131. 
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* WbWestFM, biz. 18 i.v. balkenhol; zie eveneens I. Schepers, Haus und Hof West
fälischer Bauern, Bildtafeln, afb. 52, blz. 28. 

* Zie ook G. H. Krosenbrink, De Achterhoek in Grootvaders Tijd, blz. 150. 
τ WbRijssen, blz. 47. 
8 TaVoTw, blz. 40; TwAchtWb, blz. 137; eigen materiaal Laren G221. 
* Eigen materiaal Gorssel F161. 

ю Voor een beschrijving van de twee afwijkende mijten die in Westervoort L27 en in 
Miste МП voorkomen, zie hiervóór 1.2.1.10. 

11 J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 93, 106. 
» WbWestFM, blz. 317 i.v. waterloe. 
15 Ook in de Kempen spreekt men van ringlaag. Zie Taal Kempen, blz. 623. 
" WbRijssen, blz. 31. 
'» Boerenvoortvaring, blz. 21, 42, 62, 85, 107, 132, 155, 200-203. 
16 RheinWb, deel VII, 420 riesen "herausfallen von Getreidekömera". 
" Taal Kempen, blz. 621. 
" Heerder Wb, blz. 35. 
" Op de kaart is ook gebruik gemaakt van de gegevens uit OudAchtBl, blz. 368 en WNT 

VIII, 1, blz. 1017. 
*· Verg. WbDev, blz. 31 lanter "landheer, huisbaas"; LaVoAcht, blz. 182, 297 lanter 

geeft abusievelijk (?) landsheer op. WbGeOv, blz. 25 lanter geeft abusievelijk lant-
heer op. 

" OudAchtBl, blz. 368. 
11 I. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 117, 119; met name te Markelo G222 en in het ten 

zuiden van dit dorp gelegen Herike. 
a J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 121, 123, 129; met name te De Lutte G206, Usselo 

G233, Lonneker G220, Boekelo G231. Zie ook TwAchtWb, blz. 77 boavenkamer. 
" LaVoAcht, blz. 182. 
" J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 123. 
,* A. H. G. Schaars, De Bosbouw van het Entel, blz. 20-21. 
" WNT VIII, 1, kol. 1017. 
18 Zie hiervóór 1.1.4.1. Zie ook A. H. G. Schaars, Ruimten rond de Deeldeur, blz. 12w. 
» DialZelh, blz. 36. 
w Zie ook OudAchtBl, blz. 57 leste. 
« TaVoTw, blz. 123. 
'« Staphorst, blz. 131. 
>» DialKampen, blz. 235. 
M Heerder Wb, blz. 52. 
35 DialRuinen, blz. 287 en kaart 23. 
« Nieuw Groninger Wb, blz. 1133. 
« WBD deel III, blz. 449-450; Taal Kempen, blz. 851 vuil bet. 1. 
18 In deze betekenissen in de volgende plaatsen bekend. 

Strook te maaien gras: G248, 249, 251, 251a, 252, 259. 
Regel gemaaid gras: zie hiervóór 1.2.2.4. 
Ruimte tussen twee regels gemaaid gras: F181. 

»· TONAG, kaart 2, kaart 11. Voor Belgisch-Limburg zie J. Goossens, Semantische 
Vraagstukken uit de Taal van het Landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg, deel I, blz. 
93-114. 

40 In deze betekenissen in de volgende plaatsen bekend. 
Strook te maaien graan: F180, 184, 205b, G222a, 227, 248, 249, 251, 251a, 252, 255, 
259, 278, 279, 279a, 281, L28, 29, 30, 32, 34, 36, 037a, 38, M7*, 10, 11, 15, 48, 49. 
Regel gemaaid graan: F180, 183, 184, G221, 222a, 247*, 249, 259, 285, L27, 28, 29, 
033, 36, M7*, 9, 10. 
Rij gezaaide rogge die pas op het land opkomt: G280a. 
Zie ook Miwivet 194 geen "rij garven zoals die ligt na het maaien". 
Te F207 heet de strook pas gemaaide rogge giele (zie hiervóór 1.2.1.9.). 
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4 1 In deze betekenissen in de volgende plaatsen bekend. 
Rij gerooide aardappels op het land liggend: F163, 164, 180, 183, 184, 204a, 206. 
Rij gepote aardappels op het land staande: F164, 184. 
Rij gerooide suikerbieten op het land liggend: F164, 180, 184, 206, G285, M48. 
Rij gepote suikerbieten op het land staande: F164, 184. 
Rij getrokken vlas op het land staande: G227. 
Rij graanhokken op het land staande: L30, 037a, M48. 
Rij mesthopen op het land staande: G2S5, Ml, 6, 7, 14, 15, 41. 
Rij kleine hooioppers op het land staande: M3. 

« TON AG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 2. 
« TONAG, kaart 2, 11; toelichting bij kaart 1-10, blz. l l w . 
« TONAG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 19-20. In К'г, 18 Nuth Q36, ΓΙΟΟ*, 3 Dome, 

L'I, 15 Valkenburg QlOl, K'l, 7 Stein Q15, ¥'2, 4 Heithuizen L292, Έ'2, 2 Helden 
L291, A'2, 8 Beugen F162, B^S, 4 Es K171 en ontleend aan L. de Во, West-Vlaamsch 
Idioticon. 

** Ibidem, blz. 19, ontleend aan L. de Во, West-V laamsch Idioticon. 
** Ibidem, blz. 24, ontleend aan Rietz, Svenskt Dialect Lexicon. 
" De 18de-eeuwer Anthony Comelis de Malnoë geeft een betekenis die hierbij aansluit, 

omdat de breedte van de te maaien strook criterium is: giene "eene slag in 't maaien 
van koom, welke eene schoof in de diepte uitmaakt"; zie H. L. Bezoen, Overijsels van 
het Einde der achttiende Eeuw, blz. 10. 
In romaanse talen bestaat overigens een parallele ontwikkeling. De benaming ambitus 
"loop, gang", kent namelijk eveneens specialisaties waarbij het element breedte op de 
voorgrond treedt; zie TONAG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 24. 

« TONAG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 20. In s3, 15 Veessen F114, C'3, 5 Wansum 
L1214; en C*99', 3 St Oedenrode L200. Zie ook J. H. A. Elemans, Woord en Wereld 
van de Boer, blz. 203 gie:n "rij ongebonden garven op het land liggend". 

" TONAG, kaart 2. 
50 TONAG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 20. In x5, 6 Varsseveld M4; niet in ons mate

riaal voor Varsseveld (zie hierna 2.5.6.). 
« Ibidem, blz. 20. In x7, 4 Winterswijk M13. 
« Ibidem, blz. 20. In v4, 4 Almen F181, v3, 6 Empe F178a, en v3, 7 Brummen F178. 

Heeroma twijfelt of met geen bij de aardappeloogst de "te rooien (of gerooide) strook" 
dan wel "rooiresultaat" wordt aangeduid. Mijn zegslieden noemen steeds de "rij aard
appels op het land liggend" geen, zodat hier niet sprake is van "arbeidsgang". 

" Ibidem, blz. 20. Ontleend aan WbWestFM. 
M Het woord geen niet bij A. P. J. Brouwers, De Taal van de Vlasser. Vergelijk blz. 100 

en 36: In Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen heet de strook die een arbeider bij het 
vlasplukken in eens meeneemt gang; in West-Brabant, op de Hollandse Eilanden, in 
het noorden van Groningen is de benaming zwad. Merkwaardiger wijze komen de 
rijen vlas op het land staande slechts voor in Kortrijk en in het land van Waas en 
Meetjesland, waar ze haag of raam worden genoemd (ibid. blz. 38, 102). Misschien ligt 
de verklaring dat in Gelselaar het vlas ook op deze wijze werd gedroogd in het feit 
dat de opbloei van de Twentse vlasbereidingsnijverheid - Gelselaar grenst aan Twente 
- op het einde van de 17de en in de 18de eeuw schijnt plaats gehad te hebben onder 
sterke invloed van de Vlaamse en Westfaalse uitwijkelingen (ibid. blz. 16). 

65 In twee gevallen treedt noch het breedteaspect, noch het lengteaspect duidelijk naar 
voren. In x4, 6 Wehl L36 betekent geen "hoeveelheid graan die met één slag van de 
zicht wordt afgesneden" (nergens door mij in Oost-Gelderland in deze betekenis aan
getroffen). In Westfalen wordt ook de betekenis "gras- of graanperceel, dat voor ver
koop is afgescheiden van een groter perceel" aangetroffen. TONAG, toelichting bij 
kaart 1-10, blz. 20. De opgave voor Wehl is dialectgeografisch te verklaren: in het 
gebied waar geen en zwad bekend zijn, krijgt geen een andere betekenis; niet meer het 
resultaat van één arbeidsgang, maar het resultaat van één slag met de zicht. Het resul
taat van één arbeidsgang heet in Wehl zwad. Zie hiervóór 1.2.2.4. 
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" Boerenvoortvaring, biz. 36, 288. In "groep Ia", een deel van het door Hijszeler onder
scheiden "Dingspel Suydervelt" is het reduplicerende gigie in deze betekenis bekend. 
Verg. ook DialRuinen, blz. 285, en kaart 18, dat deze betekenis niet vermeldt. Het 
voorkomen van zwad en geen in verschillende betekenissen, door Sassen in Drente 
aangetroffen, kan dialectgeografisch verklaard worden. 

« TONAG, kaart 11 "wiers". 
и TONAG, toelichting bij kaart 11-20, blz. 9w. 
»· TONAG, kaart 11 "wiers" en 5 "koekalf'. 
•o TONAG, kaart 2 "zwad" en 11 "wiers". 
" TONAG, toelichting bij kaart 11-20, blz. 10. 
и Men maakt er overigens om verwarring te voorkomen van samenstellingen of woord

groepen gebruik: in Rekken G259 spreekt men van graskidde en hooikidde; in Zwolle 
G281 van kidde gras en hooikidde (zie hiervóór 1.2.2.5.). 

« TONAG, toelichting bij kaart 11-20, blz. 10. 
M TONAG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 21. Zelfs in Hijkeremilde G2 - "de noorde

lijkste plaats van ons rode gebied" aldus Heeroma - komt het in deze betekenis voor. 
" Er moet overigens op gewezen worden dat de "regel pas gemaaid graan" maar een 

kort leven is beschoren: graan wordt immers niet meer bij het drogen in regels gelegd, 
maar in hokken op het land geplaatst. Daardoor ontstond er bij de graanoogst geen 
behoefte aan betekenisdifferentiatie. In verband met de betrekkelijke onbelangrijkheid 
van het "korenzwad" in vergelijking met het "graszwad" lijkt expansie in de eerste 
betekenis en daarna pas in de tweede onaannemelijk (verg. TONAG, toelichting bij 
kaart 1-10, blz. 22-23). 

· · TONAG, kaart 11 "wiers", in een strook van Krefeld tot Utrecht. 
•7 Op de Noordwestelijke Veluwe: DialNWVel, blz. 234 dar zit эп mö.j zwat op "het 

gras, de rogge staat goed". 
48 In deze betekenissen in de volgende plaatsen bekend. 

Strook te maaien gras: L36, 77, 80a, M14. 
Regel gemaaid gras: zie hiervóór 1.2.2.4. 
Strook te maaien graan: L77, 78. 
Regel gemaaid graan: L77. 
Rij gerooide suikerbieten op het land liggend: M44. 

NOTEN HOOFDSTUK 2.3. 

1 DialZelh, blz. 119, kaart 34; TONAG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 43, kaart 5 
"koekalf". 

« TONAG, kaart 5 "koekalf. 
s A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 123. 
* TONAG, kaart 5 "koekalf'. 
» DHs, blz. 6. 
' Dat de cultuurtaal de oorspronkelijke benaming sterke in de Noordoostelijke Graaf

schap verdrijft, blijkt ook uit de in de regionale kranten gebezigde terminologie. In de 
Gelders-Overijselse Courant hebben bij het te koop aangeboden vee de benamingen 
vaars en vaarskalf het alleenrecht. 

7 EtymWb, blz. 406, i.v. maal Ш "oudnederfrankisch mala (glosse in Lex Salica)". 
8 J. Vercouillie, Beknopt Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, blz. 306. 
• A. Opprel, Het Dialect van Oudbeijerland, blz. 81. 

1 0 Taal Kempen, blz. 662. 
1 1 J. Comelissen, J. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch Dialect, Bijvoegsel III, blz. 23. 
" Zeeuws Wb, blz. 848, bet. 3.2. 
" WBD deel III, blz. 351-354 i.h.b. blz. 352; WBD deel III, blz. 345-354 i.h.b. blz. 346, 

352. 
» Zie hiervóór 1.3.1.6. 
» WBD deel III, blz. 413, 342; Taaiatlas, afl. 1, kaart 15 "mannelijk rund". 
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1 · Zie J. Naarding, Voarig, Var en Bolle: het gebied in Drente waar van var wordt ge
sproken - het zuidwesten van die provincie - "betoont zich in allerlei opzichten een 
vemieuwingsgebied". Zie eveneens DialRuinen blz. 264-265, 287 en kaart 22: Sassen 
beschouwt var als oudste benaming. Zie ook K. Heeroma, De Taalgeschiedenis van 
het Oosten, blz. 25: hij beschouwt bul als ingvaeonisme. Tenslotte Taalatlas, afl. 1, 
kaart 15 "mannelijk rund". 

" TaVoTw, blz. 121. 
1S De pink-benamingen zijn op het kaartje niet ingetekend ter wille van het kaartbeeld. 
" TaVoTw, blz. 121. 
*> DHs, blz. 11. 
" Zie hiervóór 1.3.2.1. 
" J. Broekhuysen, De "Voerbak voor het Varken" en het "Moedervarken" in de Graaf

schap. 
*» Taaiatlas, afl. 1, kaart 11; DialRuinen, blz. 251 en kaart 2; Heerder Wb', blz. 183 zomp 

bet. 2 "etensbak van steen voor de varkens, trog": " 't Woord trog wórd in Heerde 
haoste nooit eheurd (gehoord). Van zomp sprèk (spreekt) iedereene". In de bespreking 
van Boerenvoortvaring (Ts LX, blz. 150w) merkt Kloeke op dat het gezegde "de 
meijer meijt somperig, swienesompen" (blz. 10, 33, 51, Boerenvoortvaring) voorkomt 
binnen het gebied waar zomp als benaming bekend is (dingspel I en II), terwijl de 
uitdrukking in dingspel III "de meejer meejt vaarknsbakkies" (blz. 73) en in de ding-
spelen IV, V en VI "meijt swienebakken" (blz. 97, 120, 145) is. 

" Overgenomen uit J. Broekhuysen, De "Voerbak voor het Varken" en het "Moeder
varken" in de Graafschap. 

, s H. L. Bezoen, Overijsels van het Einde der achttiende Eeuw, blz. 19 i.V. snijzomp. 
и In Westfalen kent men wel kump "trog für das Vieh" WbWestFM, blz. 15 kump 

bet. 3); in Rheinland betekent kump/komp "Stein-Zemcniirog, grosser Futtertrog, läng
lich und niedrig; Seikump, Schweinzkump, Viehkump" (RlieinWb, deel IV, blz. 1720). 
Kumb Ned. kom. Voor de betekenis "vervoerbare bak of trog" in Duits en Zweeds 
zie К. Heeroma, Etymologische Aantekeningen, blz. 115. 

17 K. Heeroma, De Taalgeschiedenis van het Oosten, blz. 31 ; K. Heeroma, Overijselse 
Taallandschappen, blz. 45, 46. 

1 8 WbRijssen, blz. 89 zoomp bet. 2 "oud zeilschip voor de Twentse riviertjes"; WbDev 
blz. 64 zomp "lang, smal vaartuig, vooral op de Overijsselsche kanalen in gebruik"; 
DHs blz. 29, 22 zomp "wordt ook een lange schuit geheten, met welk soort vaartuigen 
de Overijsselsche Vegt en de Regge bevaren worden"; Van Dale blz. 2454 zomp "lange 
bak (vaartuig) vooral op de Berkel in gebruik"; Heerder Wb* blz. 183 zomp bet. 1 
"soort vaartuig". Zie ook H. Terhalle, Die Berkelschiffahrt, o.a. blz. 136, 137. 

n K. Heeroma, Etymologische Aantekeningen, blz. 115. Het op het onomatopoetische 
•sud teruggaande Vlaamse suye en varianten heeft zich analoog ontwikkeld tot "klein, 
plat vaartuig". Zie ibidem, blz. 114, *Sud wordt in verband gebracht met idg. *seu 
"iets vochtigs" (ibidem, blz. 110). 

»· Miwivet, blz. 199 sniezomp; OudAchtBl, blz. 8, 511 snijzomp; TwAchtWb, blz. 183 
snieëzôomp; WbRijssen, blz. 69 sniejzoomp. Ook de 18de-eeuwer Anthony de Malnoë 
geeft snijzomp (J. Bezoen, Overijssels van het Einde der achttiende Eeuw, blz. 19). In 
de Kempen heet dit instrument snijbak (Taal Kempen, blz. 695). 

81 De "Voerbak voor het Varken" en het "Moedervarken" in de Graafschap. 
81 Ibidem. 
« DialZelh, blz. 59w; i.h.b. blz. 71. 
34 DHs, blz. 29, 22. Ook de 18de-eeuwse Overijsselaar Anthony de Malnoë kent zomp in 

deze betekenis: "een zomp is in 't gemeen een lange, smalle bak, waarin de beesten 
hun voeder en zuipen wordt gegeven; koezomp, varkenszomp; 't zumpken is een vogel-
kooitjen" H. L. Bezoen, Overijssels van het Einde der achttiende Eeuw, blz. 19. 

'• Heerder Wb, blz. 14 geùte "vertrekje in boerenwoning voor 't melkgereedschap"; 
DialNWVel, blz. 136; WBD deel I, blz. 64. 

" In dit verband moet worden opgemerkt dat de ö - öö lijn van Broekhuysen (DialZelh 
blz. 100-101) met deze gegevens niet overeenstemt. Toldijk en Olburgen kennen de 
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gerekte en ongerekte klank; Bronkhorst, door Broekhuysen niet onderzocht, kent 
volgens mijn zegsvrouw ö meer dan öö. 

'7 De term polysemievrees is gelanceerd door J. Goossens. Zie voor voorbeelden in 
Belgisch-Limburg zijn artikel Polysemievrees. 
Overigens wordt bij de goot vòòr of achter de koeien meestal een samenstelling ge
bruikt van goot met bv. voer, mest, stal, stront als eerste lid. In de volgende plaatsen 
kan het simplex goot zowel vòòr- als achtergoot betekenen: Nettelhorst G222a, Bel-
trum G279, Zwolle G281, Aalten M9, Kotten M15. In Wamsveld F180, Baak F183, 
Hummelo F209, Haarlo G253, Oud-Zevenaar L033 en Stokkum L83 kan de betekenis 
van het simplex zijn "goot vòòr de koeien" en "waskeuken". De regel dat men geneigd 
is van een samenstelling gebruik te maken als een woord meerdere betekenissen heeft, 
gaat in al die gevallen dus niet op. 

98 In Brabant is dit woord in deze betekenis eveneens bekend; zie WBD deel I, blz. 84. 
** In Brabant is dit woord in deze betekenis eveneens bekend; zie WBD deel I, blz. 84, 

deel II, blz. 263. 
<· Zie hierna 2.6.7. 
41 Boerenvoortvaring, blz. 196-199. 
« Zie hierna 2.5. 
« Te F161, 162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 184, 206, 207, G221, 222a, 246, 247, 248, 

249, 251a, 252, 259, 279, 280a, 281, 285, L77, Ml, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 40, 41, 44, 
46, 49 komen roggehokken van zes garven voor. 

" Te F206, G222a, 227, 246, 247, 249, 251, 253, 255, 259, 279a, 280a, L77, M6, 7, 40, 41, 
44 komen roggehokken voor van vier garven. 

« Te F163, 180, 181, 183, 184, 204a, 205b, 206, 207, 209, G251a, 278, 285, L27, 28, 29, 
30, 32, 033, 34, 36, 037a, 38, 38a, 77, 78, 80a, 82, 83, Ml, 9, 10, 11, 14, 15, 40, 41, 
44, 46, 48, 49 komen roggehokken voor van acht garven. 

" Te F164, 180, G222a, 247, 248, 249, 252, 253, 280a, M4, 7, 10, 11, 14, 41, 48, 49 plaatst 
men twee roggegarven tegelijk tegen elkaar aan. Vanwege het feit, dat pas tijdens het 
onderzoek verschil bleek en dus niet van meet af aan onderzoek is gedaan, is het net 
minder dicht. 

" Te F163, 164, 181, 182, 184, 206, 207, 209, L27, 28, 29, 033, 36, 037a, 77, 80a, 83, M3, 
40, 44 plaatst men vier roggegarven tegelijk tegen elkaar aan. Vanwege het feit, dat 
pas tijdens het onderzoek verschil bleek en dus niet van meet af aan onderzoek is 
gedaan, is het net minder dicht. Zie ook vorige noot. 

« Zie hiema blz. 177w; krt. 53, kit. 54, kit. 55. 
49 Boerenvoortvaring, blz. 196-199; vergelijk ook TaVoTw, blz. 191 köp van de gaarven 

en WbRijssen, blz. 42 i.v. kop. 
M Over de andere benamingen voor de band om een graanhok wordt hierna op blz. 

178w, krt. 54 en krt. 55, geschreven. 
" WbRijssen, blz. 88 i.v. zeel, bet. 2. In Drente gebruikt men de benaming reep; zie 

Boerenvoortvaring, blz. 200-203. 
B Zie hiervóór 1.2.1.9.; zie ook hierna 2.5.6. 
" De verbreiding van het werkwoord is groter dan die van het zelfstandig naamwoord. 

Naast Baak en Lievelde is het werkwoord nog bekend in Mariënvelde G278a en 
Vragender M7. In de ten zuiden van het gebied met herken "binden van graanhokken" 
gelegen streek is het belangrijkste type binden, het werkwoord dat in geheel Oost-
Gelderland wordt gebruikt voor het maken van garven (zie hiervóór 1.2.1.7.). 

54 De touw-zeel-isoglosse maakt de indruk in Nederland zeer grillig te verlopen. Evenals 
in de Noordoostelijke Graafschap komt zeel voor in Rijssen (WbRijssen, blz. 88 bet. 2 
"touw om de weeznboom aan de wagen vast te maken"). In Drente noemt men de 
touwen echter repen (Boerenvoortvaring, blz. 200-203). In de Kempen is zeel naast 
touw bekend (Taal Kempen, blz. 408 koppeltouw, koptouw, kopzeel, blz. 307 hoofd
zeel; blz. 761 touw; blz. 898 zeel; blz. 1038 zelenstreng "touw"), evenals in Maastricht 
(Diksjenaer, blz. 431 touw; blz. 512 zeel "touw, niet zeer gebruikelijk"). De Zaanstreek 
kent zeel nog in de betekenis "hengsel, oorspronkelijk van touw" (G. J. Boekenoogen, 
De Zaanse Volkstaal, blz. 538). Van Dale situeert zeel in Zuid-Nederland (Van Dale, 
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biz. 2423 zeel bet. 2 "touw in 't alg., vooral dik touw"). 
Het verloop van de band-zeel-isoglosse lijkt evenzeer grillig. In Rijssen zegt men zeel 
(WbRijssen, blz. 88 bet. 1 "bindsel voor een schoof) ; in Drente komt soms zeel, soms 
band voor (Boerenvoortvaring, blz. 196-199). In Limburg spreekt men eveneens zowel 
van zeel als band (I. Goossens, Semantische Vraagstukken, blz. 120, noot 3). In de 
Kempen kent men slechts band (Taal Kempen, blz. 933 band "zeel (sic!) om garve"). 
Bij het vlassen is band de term voor Noord-Groningen, Zeeuws Vlaanderen en Drei-
schor (A. P. J. Brouwers, De Taal van de Vlasser, blz. 37, 88, 109, 111; zeel komt er 
niet in voor). 

55 Dinxperlo is op ongeveer 10 km afstand gelegen van de isoglosse halter-helter, die ten 
noorden van Heume M49, Varsseveld M4, Wehl L36, Westervoort L27 loopt. 

»• Ook in deze betekenis in WbWwijk, blz. 84. 
57 Zie hiervóór blz. 178. 
58 Vergelijk DialEltenB, blz. 102 heiter; WbGeOv, blz. 16 halter. 
59 A. Weijnen, Leenwoorden uit de Latinitas, blz. 281. 
ы Zie ook TwAchtWb, blz. 97 gaffele "houten vork met twee tanden om hooi en stro op 

te schudden"; WbDev, blz. 46 schuddegavel "houten vork om het hooi mee te schud
den"; WbGeOv, blz. 13 gaffel, gavel "vork met twee tanden"; WbGeOv, blz. 15 graffel 
"vork". De volgende plaatsen in het gaffel-gebied noemen de vork schudgavel: F184, 
206, L29, 36, 38, 77, 78, 80a. Te L83 en M41 spreekt men van gavel (het gaat hier om 
incidenteel genoteerde opgaven). 

" Van Dale, blz. 2380 wieme "ruimte in een schoorsteen, bestemd om er vlees in te 
roken; plaats of rek aan een zolder, waar het gerookte vlees, spek enz. hangt". 

« Zie ook TwAchtWb, blz. 205 vlèèsgaffele; WbWwijk, blz. 265 vleisgaffele; DialZelh, 
blz. 73, 163 vleisgavel. In Rijssen wordt dit instrument aangeduid met het simplex gafl 
(WbRijssen, blz. 26; verg. ook WbRijssen, blz. 81 vlaejsgafl "vleesvork"). Zie ook 
Sauvagerd, Unser Grafschafter Platt blz. 52 fläisch-gaffel, flees-gaffel. 

» Boerenvoortvaring, blz. 20, 42, 61, 85, 105, 131, 155, 200-203, 229, 277. Verg. ook 
J. M. G. van der Poel, Een onbekende verhandeling van Jan Kops blz. 36: "Schoot-
gaffel, zijnde een vork waarmede men granen op een wagen laadt." Waarschijnlijk 
wordt met skotvorke "hooivork" te Rijssen hetzelfde instrument bedoeld (WbRijssen, 
blz. 66). 

M Zie ook TwAchtWb, blz. 97 van de gaffele in de greepe lopen. 
" A. Weijnen, Leenwoorden uit de Latinitas, blz. 251. 
·* B. van den Berg, Speculaties over de Gavel, de Imme en de Wimme, blz. 84. 
· ' K. Heeroma, Oostnederlandse Taalproblemen, blz. 28-35; i.h.b. blz. 29. 

NOTEN HOOFDSTUK 2.4. 

1 Zie hiervóór 0.2.4. 
1 Taal Kempen, blz. 313 hoop bet. 3, "8, 10 of 12 schoven overeind". 
• WbRijssen, blz. 27, gaste "6 schoven". 
4 Boerenvoortvaring, blz. 196, 197 en DialRuinen, blz. 250 en kaart 2: in Zuid-Drente 

gast; in Noord-Drente hok. Voor de betekenissen van gast in Belgisch-Limburg zie 
J. Goossens, Semantische Vraagstukken uit de Taal van het Landbouwbedrijf in 
Belgisch-Limburg, blz. 211-212. 

5 Zie hierna 2.5.8. 
• Zie hiervóór 1.2.2.1. 
7 Mededeling van de heer Winants te Megchelen; de vermelding is uit het jaar 1834. 
9 TwAchtWb, blz. 116 inveuren; WbWwijk, blz. 102 invööm; WbGeOv, blz. 47 geeft 

varen "rijden in een wagen". 
» OudAchtBl, blz. 249. 

10 Taal Kempen, blz. 97, bet. 1. 
11 Ook in de Kempen is inrijden bekend; het wordt er minder vaak gebruikt dan inhalen 

(Taal Kempen, blz. 333). 
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12 Zie Taaiatlas, afl. 7, kaart 5. 
IS DHs, blz. 6, 28. In Twente is blijkens WbRijssen, biz. 18 bonne de benaming voor "het 

zoldergedeelte lager liggend dan 't overige". Zie ook hiervóór 1.1.3.5. 
14 Zolderke is in deze betekenis ook bekend in de Kempen (Taal Kempen, blz. 910), naast 

mansarde (Taal Kempen, blz. 481). 
" Zie hierna 2.5.7. 
" Zie b.v. hiervóór 1.1.З.9.: L82, 83, 27; 1.1.4.4.: L32, 033, 78, 80a, 77; 1.З.З.4.: L82, 

83, 77. 
1 7 Zie hierna 2.6.1. 
« Drie MBl NS I, 1949, blz. 54w. 
" Zie hiervóór 1.2.3.2. 
20 Bruijel heeft waarschijnlijk het inconsequente uitspreken van de slot -n wèl onderkend. 

Hij schrijft: "Zoo hooren we aan de noord-oost kant (d.i. langs de Oude IJssel Sch.) 
de slot -n in tweede lettergreep, vooral in dentaal omgeving, die een eigenaardigheid 
is van het Saksische dialect aan de overkant van den Usel", (cursivering van mij, Sch.). 
Zie DialEltenB, blz. 3. 

21 In: richten, opperen (naast oppere) en laajen; de overgangsklank in: röppele(n). 

NOTEN HOOFDSTUK 2.5. 

» Zie 2.3.6., krt 53; 2.4.1., krt 60; 2.4.3., krt 62; 2.4.4., krt 63; 2.4.2., krt 61. 
2 Zie 2.1.13., krt 16; 2.1.15., krt 21; 2.2.1., krt 22; 2.З.1., krt 33; 2.З.1., krt 35; 2.3.2., 

krt 37; 2.3.3., krt 38; 2.3.4., krt 41; 2.3.6., krt 51; 2.3.6., krt 56. 
> Zie 2.1.11., krt 12; 2.2.6., krt 29 en 31; 2.3.5., krt 47; 2.1.13., krt 16. 
4 A. R. Hol, De Oude IJselstreek een Grensgebied. 
5 Zie hiervóór 2.4.6. 
6 Vanwege het feit dat in het materiaal weinig p'rn-klanken voorkomen, blijft de ver

spreiding van deze klank onbesproken. Er mag echter aangenomen worden dat hij een 
even grote verspreiding heeft als de andere drie nasale explosieven. De p'm is aan
getroffen in F164, 180, 183, 184, 207, G246, 251a, 253, 255, 278, Ml, 4, 7*. 

7 Zie ook A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 123. 
8 Zie hiervóór 1.2.2.5. 
» Zie A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 142-143: "Men (kan) verband zoeken 

tussen het feit dat ten Oosten van de Oude Usel de -n niet afvalt en de auslautende -e 
in hetzelfde gebied bewaard blijft: anders zouden er heel wat meer substantieven voor 
enkel- en meervoud dezelfde vorm gekregen hebben". 

M Zie hiervóór 1.2.1.10.; 1.2.1.11. en 2.4.6. 
11 Voor de verspreiding van de benamingen voor de ponderboom zie A. van Gerven, 

Oostbrabantse Boerderijtermen, blz. 350 en A. Weijnen, Leenwoorden uit de Latinitas, 
blz. 279. Blijkens Van Gerven komen in Oost-Brabant wisboom en hooiboom even
eens beide voor. Zie ook Taal Kempen, blz. 310 hooiboom; Heerder Wb, blz. 53 weeze-
boom; Boerenvoortvaring, blz. 200-203 weesboom. 

12 Ook in Oost-Brabant ligt een gebied waar uitsluitend van touwen gebruik wordt ge
maakt; zie A. van Gerven, Oostbrabantse Boerderijtermen, blz. 350. 

» Zie hiervóór 2.2.6. TON AG, toelichting bij kaart 1-10, blz. 20 geeft voor Varsseveld 
M4 eveneens deze betekenis van geen. 

14 Zie hiervóór 2.2.6., krt 29. 
15 RheinWb, deel VIII, blz. 1188, tile, bet. 2 "Getreidesteige, aus 10-20 Garben be

stehend"; WbWestFNÍ, blz. 271, tîle "zeile, steige = 20 garben". 
16 TONAG, kaart 11 "wiers"; in beide gebieden als "regel bijeengeharkt hooi"; niet in 

Taal Kempen. Voor Belgisch-Limburg zie J. Goossens, Semantische Vraagstukken uit 
de Taal van het Landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg, blz. 211-212, 147, 148, 198. 

17 Tijl is in Drente onbekend. Daar heeft de strook waar de hokken op staan de be
namingen gastenstreek of hokkenstreek. Zie Boerenvoortvaring, blz. 196-199. 

18 Voor een toelichting op de incidentele benamingen zie hiervóór 1.1.3.6. 
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19 In de Kempen is deze kamer, blijkens Taal Kempen, blz. 481 i.v. mansarde, wel op de 
zolder boven de koestal gelegen. 

80 Zie Taalatlas, afl. 7, kaart 8 "bos stro". 
11 Zie ibidem. WNT VII, 2, kol. 3425 geeft als vindplaats Zetten, terwijl in Wageningen 

klap "hok van 6-8 garven" betekent. In deze betekenis komt het niet voor in Taaialias, 
afl. 7, kaart 7 "hok". 

" De door Entjes, Over de Taal van Westerwolde, blz. 13 getekende isoglosse tussen 
schoof en bos loopt te oostelijk. De in Taaiatlas, afl. 7, kaart 8 "bos stro" ontbrekende 
opgaven voor de plaatsen langs de IJssel moeten tot het schoof-gebied worden ge
rekend. 

15 Entjes is voorzichtig in zijn uitspraak: "ik houd het er voorlopig voor, dat dit schoof 
(t.w. dakschoof, dat ook in het Noorden van Nederland bekend is) niet op één lijn 
gesteld moet worden met dat van Westerwolde, Twente en de Achterhoek, hoewel dat 
zeker niet onmogelijk is. Mij lijkt het nu nog waarschijnlijker, dat het algemene woord 
schoof in zo'n samenstelling opgenomen is en niet in gespecialiseerde betekenis van 
gedorst koren". Omdat ook "de Achterhoek" dakschoof kent, lijkt betekenisdifferen
tiatie echter wèl voor de hand liggend. 

" Taalatlas, afl. 7, kaart 8 "bos stro". 
85 In Belgisch-Limburg zijn de betekenissen van schoof de volgende: "graangarf", "bos 

stro", "bundel gezuiverd roggestro", "reeuwstro". Zie J. Goossens, Semantische Vraag
stukken uit de Taal van het Landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg, deel II, blz. 118-
119. 

" TaVoTw, blz. 170; WbRijssen, blz. 63; WbWwijk, blz. 196; Jo Daan, Wieringer Land 
en Leven in de Taal, blz. 160; L. L. de Во, Westvlaamsch Idioticon blz. 950; K. Sauva-
gerd, Unser Grafschafter Platt blz. 122; WNT XIII, 1158. 

NOTEN HOOFDSTUK 2.6. 

1 Zie hiervóór 1.2.2.2. Vergelijk echter RND, zin 122 voor Westervoort L27 hööj. 
1 RND, zin 122. Ondanks de opmerking van mevrouw Hol, dat er bij haar opname geen 

verschil in dialect tussen Groessen L32 en Loo L27b is (zie haar commentaar op de 
opname van Groessen) blijkt uit haar materiaal dat Groessen hööj kent en Loo hooi. 

s Zie hiervóór 1.1.1.3. 
4 Zie J. Harenberg, De Kastelen van Graafschap en Lijmers, nr. 52. 
» WNT IX, 671 middelen 
' J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 23. 
7 Onder de Achterhoek verstaat Jans het gebied tussen de rijksgrens, de provinciegrens, 

IJssel en Oude IJssel. Ibidem, blz. 34. 
8 J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens, blz. 114, 118, 121, 127, 129; J. Jans, Landelijke 

Bouwkunst, blz. 23. 
• TaVoTw, blz. 46, 47. 

10 WbRijssen, blz. 72 stiepl. Het woord stiepel is in verwante betekenis bekend in Oost-
Gelderland. Zie WbWwijk, blz. 228. Te Uzerlo M48 noteerde ik toevallig stieper 
"steunbalk, vaak schuin ondersteunend"; Giesbeek L29 stieper "steunpaal die schuin 
tegen de zaadmijt staat"; Loerbeek L82 stiep "id". 

11 Zie J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 23; J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens, blz. 
108-110; OudAchtBl, blz. 434. Ook de middelaar zelf speelt in volksverhalen uit Neede 
G251 en Beltrum G279 over witte wieven een rol: zij gooien er een haarspit in 
(H. Krosenbrink, De Oele röp, blz. 44, 70). Hetzelfde verhaal is ook bekend te Lochern 
G246, waar het haarspit in de deeldeur zelf wordt gegooid (De Oele röp, blz. 154). 
Te Harreveld M6 (De Oele röp, blz. 202), in het Twentse Buurse, waar het haarspit in 
de vorstel van de niendeur wordt gegooid (DrieMBl I, 1902, blz. 103) en in Geesteren 
(Gelderland of Overijssel?) (DrieMBl IV, 1905, blz. 69). 

" Blijkens OudAchtBl, blz. 343 is aan het einde van de vorige eeuw het teken nog bekend 
geweest in Oolde G221c. 
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15 Zie voor voorbeelden van het zandloper-motief J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens, 
blz. 112-120, i.h.b. blz. 117. Hoe arm aan variatie de Oostelijke Graafschap is in ver
gelijking met Twente blijkt als we zien dat in dit boek twee tekens uit de Oostelijke 
Graafschap - één uit Harreveld M6 en één uit Geiselaar G227 - zijn opgenomen 
(beide met zandloper-motief), in tegenstelling tot 42 stiepeltekens in allerlei vorm uit 
Twente. Anders dan de titel van het artikel van J. Jans, Slipellekens uit Twente, de 
Achterhoek en het Grensgebied, doet vermoeden, worden er geen "Achterhoekse" 
tekens in behandeld. 

14 Vergelijk J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens, blz. 120. 
15 Deze figuur niet in J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens. Zie hiervóór tekening op 

blz. 57. 
« Vergelijk J. en E. Jans, Gevel- en Stiepeltekens, blz. 113, 114, 118, 121, 124, 128; deze 

echter alle in combinatie met stiepeltekens. 
" G. Kloeke, De Ruif, blz. l w . 
18 Ook in de Kempen bekend (Taal Kempen, blz. 637). 
" Omdat de benamingen voor de ruif niet van meet af aan zijn gevraagd, is het net 

minder dicht. 
«· Vergelijk 1.2.2.1. en 1.2.2.2. 
11 K. Heeroma, Stalwoorden, blz. 115. 
n Zoals горе in Oost-Gelderland thans door ruif wordt verdrongen, zo wint reppel het 

nu ontegenzeggelijk van vassel: de mening van de zegslieden voor Uzevoorde L037a 
en Zieuwent G279a dat vassel een ouder woord dan reppel is, bewijst dat overduidelijk. 
Zie hiervóór 1.1.2.5. 

» A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 180-181. 
** Taalallas, afl. 2, kaart 11 "koe". 
" H. L. Bezoen, Varia Tubantica, blz. 31w. 
" De isoglosse is ingetekend naar DialZelh, kaart 31, blz. 116. 
» Zie hiervóór blz. 107. 
18 Blijkens DHs, blz. 38 is zul "drempel" ook in Twente bekend: "zul, Twentsch; dat is 

dorpel; waarvoor men anders in Overijssel drumpel zegt". 
" Zie WbWwijk, blz. 81 gróndholt. In H. Krosenbrink, Hosse Bosse Teune, blz. 141 komt 

het volgende versje voor: Zit i'j veur 't gróndholt En kö'j haost neet maer Dan gao 
maor naor moder Dan wil 't nog wal waer. Blijkens mededeling van de auteur gaat 
het hier om een rijm van de hand van Ds. Sandberg, opgetekend in Henxels dialect 
(Henxel M14*). 

'» WbRijssen, blz. 30; TaVoTw, blz. 182; H. L. Bezoen, Varia Tubantica, blz. 31. 
»i WbHeerde, blz. 55 zul "koedrempel"; vergelijk ook DialNWVel, blz. 232 zöl "drinkbak 

voor de koeien". 
" Boerenvoortvaring, blz. 348 zul "koedrempel". 
58 WBD deel I, blz. 85, koedrempel; Taal Kempen, blz. 113, zulhout. Het simplex zul is 

in Brabant bovendien nog bekend door andere vormen van betekenisdifferentiatie. Zie 
Taal Kempen, blz. 399, 913, koeizul, zul "ruimte in de koestal tussen de woonver
trekken en de voorste rij beesten, 2-3 meter breed, waarop de koeien besteld worden" 
(vergelijk noot 31: DialNWVel, zöl). 

" DialZelh, blz. 116-117. 
88 Ibidem. 
88 De laatste isoglosse overgenomen uit DialZelh, blz. 116. 
87 Zie hiervóór 2.3.4. 
88 Zie hiervóór 2.3.4. 
88 Evenals de opgave voor Zelhem G278 in enquête 10 vraag 13 van de Dialectcommissie 

gaven mijn vier zegslieden voor Zelhem unaniem grondhout op. Echter, dit woord niet 
in DialZelh, waarin zóóle voor Zelhem wordt opgegeven. 
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NOTEN SYNTHESE 

1 Zie WbWwijk, blz. 231; vergelijk ook WbRijssen, blz. 73, straampm "in tweeën 
splitsen". 

• DialZelh, blz. 116. 
' Zie hiervóór blz. 142; niet in WbWestFM. 
• A. H. van Vessem, Oogstgerei-benamingen, blz. 134vv. 
5 Mevrouw Hol beweert dat de isoglosse tussen stam + t en stam + e(n) in de eerste 

en derde persoon meervoud "aan de Oude IJssel, zelfs precies eraan" ligt. Zij negeert 
daarbij de overgangsstrook op de door haarzelf ontworpen kaart in de Taaiatlas; zit 
A. R. Hol, De Oude Uselstreek een Grensgebied, blz. 61; vergelijk ook A. R. Hol, Het 
Dialect van de Lijmers, blz. 269 en A. R. Hol, Het Meervoud van het Praesens in onze 
oostelijke Dialecten, blz. 87w. 

• Volgens A. R. Hol, Het Prefix in het verleden Deelwoord, liep de grens rond 1870 
ongeveer gelijk aan die van haar kaartje anno 1939 (blz. 269). 

7 B. van den Berg, Oude Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied, geeft ten noorden 
van de Oude IJssel een overgangsstrook waar duk en vake in voorkomen (zie de kaart 
bij zijn dissertatie). Voor de opgave voor Zelhem G278 vergelijk DialZelh, dat vake 
wèl kent (blz. 162), maar duk niet. 

• K. Heeroma, De Herkomst van het Nederlandse Vokatisme, blz. 176 veronderstelt dat 
de oorspronkelijke oe in doeren (en zoer) door frankisering tot uu geworden is in de 
Oostelijke Graafschap en naderhand weer door Westfaalse expansie tot oe geworden 
is! Over de uu van guren "rijzen" (zie 1.2.1.14.) schrijft Heeroma, Geuren en guren, 
blz. 210. "De enig mogelijke conclusie is dat we bij de UU van guren te maken hebben 
met een hypercorrect westfalisme. Toen in de tijd van de westfalisering overijsels 
deuren klankwettig werd omgevormd tot duren, beuren tot buren, enzovoort, heeft 
geuren "stof laten vallen", dat geen direct equivalent in het westfaals had, zich hyper-
correct bij deze algemene substitutie van öö door ÜU aangesloten". 

• DialZelh, blz. 114-115. 
10 Gepubliceerd in DrieMBl XXI, 1969, blz. 12w als: De Westfaalse Expansie. 
11 K. Heeroma, De Westfaalse Expansie, blz. 17. 
>* K. Heeroma, De Westfaalse Expansie, blz. 19; Discussie in DrieMBl XXI, 1969, blz. 60. 

14 Jaar eerder - in 1955 - stelt Heeroma dat de Westfaalse expansie heeft plaats
gevonden tussen de 12de en de 14de eeuw (zie: Westfaalse Expansie in Nederland, 
blz. 50). Het jaartal 1600 is gekozen in verband met de na 1600 opkomende Hollandse 
expansie, die dus volgt op de Westfaalse expansie. Ook H. Entjes, Die Mundart des 
Dorfes Vriezenveen, blz. 342, 344-345 veronderstelt dat er een Westfaalse expansie 
heeft plaats gevonden tussen 1200 en 1600. 

" Zie hiervóór 0.2.1. 
14 Zie DialZelh, blz. 128, 129. De benaming kamp behoort niet op dit kaartje: een kamp 

is altijd een kleiner stuk bouwland dan een es of enk. De benaming kamp komt overi
gens meer voor dan uit Broekhuysens kaartje blijkt. In Barchem G247 liggen Hogen-
kamp, Huttenkamp, Heetkamp, Nieuwenkamp (zie A. H. G. Schaars, De Bosbouw van 
het "Entel", blz. 14); in Borculo G252 komt voor Fukenkamp (zie Archief De Hoeve 
te Borculo, berustend in Stedelijk Archief te Zutphen), in Haarlo G253 komt voor 
Hogenkamp (zie A. H. G. Schaars, Veldnamen op het "Aamschot" bij Borculo, blz. 
83w). 

19 D. P. Blok, Naamkunde, blz. 48. Blok spreekt niet van ontlening noch van expansie, 
maar van verdringing. 

w Zie A. H. G. Schaars, De Bosbouw van het "Entel", blz. 10, 12. De Enk/Es van het 
"Entel" is een zogenaamde éénmanses: hij wordt bewerkt door één boer. In Twente 
komen deze essen vaker voor dan in Oost-Gelderland, waar de essen meest door 
meerdere boeren worden bebouwd. Zie ook DHs, blz. 10 Enk, esch: "een grote kamp 
hoog bouwland, waarin geene gravens (sloten Sch.) of heggen (singels, beplant met 
akkermaalshout Sch.) zijn, is in Twente nen esch, al behoort hij eenen eigenaar toe en 
al wordt hij van eenen boer bebouwd". 
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17 J. H. Gallee, Het Boerenhuis in Nederland en zijn Bewoners, blz. 50, 51. 
18 J. Jans, Landelijke Bouwkunst, blz. 34. 
!· In één geval kan dat aangetoond worden. De boerderij het "Aamschot" bij Borculo 

heeft tot 1884 een houten voorgevel gehad. In dat jaar wordt de muur van het woon
gedeelte naar voren geplaatst, terwijl er een dakschild met stro of riet bedekt, wordt 
aangebracht om het verschil in lengte tussen muur en gebintconstructie te overbruggen. 
Ook J. Schepers, Haus und Hof Westfälischer Bauern, neemt aan dat het hallehuis zich 
in de Westelijke Graafschap verder heeft ontwikkeld (blz. 79). 

20 A. A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 77. 
21 Ook Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, blz. 77 gelooft niet in de scheidende functie 

van de Oude IJssel: "Het (dialectscheidend werken Sch.) wordt ook beweerd van de 
Oude IJssel (zie echter DBNS 1, 104)". 

î ! Illustrerend is in dit verband wel mijn eigen ervaring. Tijdens mijn bezoeken heb ik 
zoveel mogelijk mijn eigen dialect - van Borculo G252 - gesproken. In de Zuid
westelijke Lijmers heb ik mij echter consequent van het Nederlands bediend, omdat 
het verschil in dialect storend werkte tijdens de gesprekken. 

t s Noch A. Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen, 1654, t.o. blz. 
64, noch J. Blaeu, Atlas Maior, 1662 vermelden Rietmolen op hun kaarten. 

" De isoglossen van de kaartjes "sterk" en "kerk" in TaVoTw, blz. 196, 198 lopen der
halve wat te noordelijk; vergelijk ook Jo Daan, Dialecten, blz. 35 en haar indelings-
kaart. 

15 K. Heeroma, Overijselse Taallandschappen, blz. 45. 
« Jo Daan, Dialecten, blz. 34, 35 en indelingskaart. De isoglosse tussen "zuid Gelders" 

(nr. 13) en "Gelders-Overijssels" (nr. 19) is die van de slot -л in werkwoordsvormen. 
Naast deze onderscheiding tekent zij tussen het "Gelders-Overijssels" en het "Twents-
Graafschaps" de isoglosse vuur-veur "vuur". J. B. Berns, Dialecten in Gelderland heeft 
laatstelijk deze indeling overgenomen. 

1 7 J. te Winkel, Korte Karakteristiek der Noordnederlandsche Tongvallen, blz. Ili, US
UO. 

£8 B. van den Berg, Oude Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied, hfst. IV, V, blz. 
52-60. 

" B. van den Berg, Speculaties over de Gavel, de Imme en de Wimme, blz. 82. 
30 Zie hiervóór 0.2.1.1. 
s l Vergelijk Van den Berg, Oude Tegenstellingen, blz. 58: "Het is een reeds lang bekend 

feit dat de oude kerkelijke indeling in andere streken dan de hier besprokene berust op 
de territoria uit de eerste eeuwen van onze jaartelling". 

52 H. T. J. Miedema, Tussen Zutfen, Kleef en Munsterland, blz. 26w. 
и Naar DialZelh, kaart 1. 
« H. T. J. Miedema, Tussen Zutfen, Kleef en Munsterland, blz. 28, 29. 
ω Naar DialZelh, kaart 13, 27. Miedema weet 19 van de 50 kaartjes van Broekhuysen te 

verklaren. Bij onze indeling zijn er hiervóór 31 ter sprake gekomen. 
' · Zie b.v. ook K. Heeroma, Overijselse Taailandschappen, blz. 49. 
37 Ook in de - korte - tijden dat Berkelscheepvaart, die onderhouden werd door schippers 

wonende in plaatsen langs de rivier, wèl mogelijk was, heeft er vervoer over land plaats 
gevonden van met name kwetsbare goederen. Zo wordt gedurende de periode 1770-
1783 - wanneer de Berkel door de (tweede) Geoctroyeerde Berkel Compagnie wordt 
onderhouden - wèl eikehakhout per "Berkelzomp" naar Zutphen vervoerd, maar de 
kwetsbare eek wordt per as naar Zutphen gebracht (zie A. H. G. Schaars, De Bosbouw 
van het "Entel", blz. 98, 100). 

se Zie hiervóór 0.2.1. en 0.2.2. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

Archief 

Boerenvoortvaring 

DHs 

DialEltenB 

DialKampen 

DialNWVel 

DialRuinen 

DialZelh 

Diksjenaer 

DrieMBl 

EtymWb 

HeerderWb 

LaVoAcht 

Miwivet 

MNedHWb 

MNedWb 

MONWb 

NieuwGroningerWb 

OudAchtBl 

RND 

RheinWb 

Staphorst 

Taaiatlas 

Taal Kempen 

TaVoTw 

Τ en Τ 

TONAG 

Ts 

TwAchtWb 

Van Dale 

WBD 

Archief, orgaan van de Oudheidkundige Vereniging "De Graaf
schap", Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G. A. van der 
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W. A. Becking 
J. Nijkamp sr 
I. Nijkamp jr 
F. Gilsink 

A. G. Gosselink 
B. Willemsen 

H. G. Wezendonk 

J. Geesink 
H. J. Berendsen 
J. Zuudhof 
H. Lievestro 

Mevr. W. E. Dorresteyn-Lieftink 
B. J. Dorresteyn 
H. Gesink 
J. A. A. Gerritsen 
H. Derksen 

J. A. S. Offenberg 

G. J. Th. Kok 
J. F. Smeenk 
B. M. Jansen 
D. Tjoonk 
G. J. Wuestenenk 
J. B. Boschker 
A. Gunnewick 

J. W. Addink 
G. L. Giesen 
G. J. Beunk 
T. Kampschreur 
M. H. Kampschreur 

Mevr. G. H. Brusse-Koskamp 
H. Buenk 

J. A. van Schriek 
E. J. Bloemendal 
J. Loskamp 
H. Schennink 
J. W. Schollen 
A. Krabbenborg 
Mevr. M. Esselink-Kok 
Mevr. G. A. J. Wegman-Reudink 
J. H. H. te Maarssen 
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Bij de keuze van de zegslieden hebben - behalve het Instituut voor Dialectologie, Volks
kunde en Naamkunde - de volgende personen hun medewerking verleend: 

W. J. M. Bekkers te Lichtenvoorde 
M. I. v.d. Dikkenberg te Eibergen 
H. Entjes te Zuidhom 
L. de Haan te Neede 
J. Hagedoorn te Netterden 
P. den Hartog te Borculo 
H. А. С. Heezen te Laag Keppel 
W. Heitling te Harfsen 
H. Hulshof te Lichtenvoorde 
С D. W. König te Doesburg 
H. L. Lanke te Kilder 
A. J. I. te Maarssen te Groenlo 

G. J. van Nie te Baak 
A. Reyers te Westervoort 
P. E. Roders te Zelhem 
J. C. van der Sar te Borculo 
C. H. Schieven te Laag Keppel 
G. Smeenk te Toldijk 
Mevr. J. Teenstra-Slagman te Laren 
A. Tinneveld te Didam 
Th. J. Visser te Zevenaar 
Mevr. M. Wamsteeker-Tuinsma te Varsseveld 
J. Wechgelaer te Vorden 



Bijlage 2. 

FONETISCHE TRANSCRIPTIE IN I.P.A.-SCHRIFT VAN NEGEN REPRESENTATIEVE PLAATSEN IN OOST-GELDERLAND 
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REGISTER VAN BEHANDELDE WORDEN EN TOORDGROEPEN 
De cijfers in dit register verwijzen naar de bladzijden. Binnen iedere paragraaf is slechts 
de eerste verschijning genoteerd; wanneer een paragraaf dus meerdere bladzijden bevat, 
is het mogelijk dat het woord of de woordgroep ook op de volgende bladzijde(n) vermeld 
staat. De verklaringen van de kaartjes zijn alleen dan gehonoreerd, wanneer de woorden 
of woordgroepen niet in de tekst worden behandeld. 
Slechts woorden en woordgroepen die in Oost-Gelderland in gebruik zijn, zijn in dit 
register opgenomen. 

Aanbinden 67 
aangeven 88 
aangever 88 
aangooien 85, 87, 88, 122, 226 
aangooier 88, 124 
aanherken 67 
aankap 61 
aanpakken 87 
aanschieten 87, 123 
aanschieter 87 
aansmijten 87, 88, 122, 229 
aansmijter 87, 88, 124 
aanvatten 87 
aanwinnen 103 
achterdeur 55, 198, 223 
achterdeuren 55 
achtertouw 92,182 
achteruit 
- [in de melk] achteruit gaan 102 
achterzeel 63, 92, 184 
af 
- [de bouwt] is af 128 
- [de rogge] is (er) af 71,125, 196, 228, 

236 
afdoen 85 
afhaken 85, 123 
afladen 85, 132 
aflaten 102 
afleiden 105, 217 
aflijven 105, 217 
afmelken 102 
afnemen 102 
afslaan 102 
afslappen 102 
afslinken 102 
afsmijten 85, 124 
afsmijter 85, 125 
afsteken 84, 85, 124, 132 
afsteker 85 
afvierdelen 105, 217 
arbeid 
- arbeid hebben 104, 114, 232, 238 
- arbeid knjgen 104, 114 
- aan de arbeid zijn 104, 114 
arbeiden 104, 114, 232, 238 

Bak 37, 38, 159, 163, 168, 196, 241 
balk 31, 42 
balkem 49 
balken 29, 48 
balkengat 36, 132,135, 223, 225, 232 
- bij (naast) het balkengat 50, 135, 232 

balkensliet 35 
balkenslop 36, 132, 223 
balkenspreidsel 35, 107, 224, 231 
balker 49 
balklaag 31 
band 63, 65, 68, 175, 178, 184, 223, 228 
- bovenste band 63 
- onderste band 63 
bansdeur 56 
bansdeuren 56 
bedstede 53, 206 
beer 
- blinde beer 90 
beest 96, 97, 202, 230 
beestenbak 39 
beestengrup 41 
beestenketting 45 
beestenzomp 37 
beun 51, 206 
binden 62, 67, 242 
binnenhalen 82 
binnenvoeren 83 
blaas 199 
- eerste blaas 105 
bocht 106, 142 
- aan de bocht blijven staan 106, 142 
bok 233 
bokken 
- we hebben de garven maar gebokt 62 
bolmaal 96, 154 
boom 91, 202, 224 
borstwering 33 
bos 18, 73, 74, 207, 211, 238 
- moeke bos 74 
- ronde bos 74 
boshond 74, 111, 232 
bosje 74 
bossel 42, 74 
bouwen 
- school bouwen 234 
bovenbalk 33 
bovenhand 63,176 
bovendeur 235 
bovenplaat 31 
bovenzeel 62 
braambeer 236 
broekspijp 
- door de broekspijp trekken 61 
brummel 239 
buigen 233, 239 
buik 237 
buitenlaag 71, 138 



bul 100 
bulkalf 100 
bulkerel 72 
bullen 101, 158, 234 
bulletje 100 
bullig 
- bullig zijn 158, 196 
buis 
- buis zijn 101, 158 
bunde 74 
buppe 97 

Cel 18, 51, 205 

Dakschoof 73, 208 
dale 232, 238 
- [de rogge] is dale geslagen (gevallen) 

72, 125 
- [de rogge] ligt (te) dale 72,125, 230 
- [hout] dale maken 127 
deel 48, 199 
deeldeur 56 
deelkamer 53 
deur 198 
dissel 91, 202, 226 
doe 233, 238, 239 
doodrijp 
- [de rogge] is doodrijp 73 
doorgeven 87, 88, 123 
dorpel 43, 219 
dorsschuur 48 
dorsvloer 48 
draagbalk 31 
dracht 
- [de koe] werkt de dracht uit 198 
drager 31 
drempel 219, 220 
drijthoopje 82 
droog 
- droog staan 102 
- droog zijn 103 
duk 237, 243 
dunnege 235 
duren 233, 239 
dwarsbalk 31 
dwarsligger 31 

Echterdeur 55 
echterdeuren 55 
eenwinter 96, 158, 196 
- dragende eenwinter 98 
eenwinterbul 158 
eindekamer 57 
eindeier 56, 213 
eindschot 54 
eindskamer 54, 57, 140, 234 
enk 240 
enkmaat 240 
es 240 
ezel 90 

Fles 233, 239 

Gaffel 93, 94, 185 
gaffeltje 94 
garf, garve 61, 198 
garvenschieter 87, 123, 229 
garvenschotter 88 
garvensmijter 122 
garvensteker 83 
garventrekker 87 
gast 65, 66, 188, 196, 203, 225, 226, 241 
- aan de gast zetten 66, 170, 196, 227, 

236 
gastband 68 
gasten 66, 170, 188, 227, 233, 234 
gastzeel 68, 180, 226 
gat 
- [de melk] aan het gat trekken 102 
gavel 93, 94, 185, 241 
- van de gavel in de greep lopen 94, 187 
gavelhoop 82 
gavelopper 81 
gebint 19, 29, 49, 118, 120, 196, 224, 230, 

232, 236 
gebintbalk 31 
gebintpaal 30, 115, 232 
gebintpost 30, 115, 231 
gebintstijl 30, 115 
gebintwerk 29 
gebont, zie gebint 
geen 69, 77, 144, 196, 203, 223, 225, 228, 

230, 233 
germ 237 
gesten 170 
getweezeeld 44 
gevak 49, 50, 135 
gevel 60 
- houten gevel 60 
- planken gevel 60 
gezwel 103 
giele 69, 203, 223 
gij 237 
gooien 87, 88, 123 
- achteruit gooien 88 
- uit elkaar gooien 80 
goor 233, 239 
goot 39, 59, 161, 165, 168, 199, 229, 231 
gording 33 
gras 235 
grasgeen 77, 144 
graskalf 96. 159, 211, 238 
graskidde 77 
grasopper 81, 209 
grasoppertje 81 
gresopper 81 
gresoppertje 81 
grip 41 
groenkamer 59 
groep 41, 161, 164, 168, 211, 238 
grondhout 43, 219, 223, 225, 227 
- voor het grondhout liggen (zitten) 43 
grondlaag 43, 222, 223 
grup 39, 41, 199 
guren 73, 139, 233 
gust 103 
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Haakgat 36, 123, 132, 135,196, 223 
- langs het haakgat 50, 135 
haken 85, 87, 123, 133, 229 
haker 87, 88, 124 
halen 83, 191, 196, 226, 241 
halsketen 45 
halsketting 45 
halster 44, 48, 182 
halsterstrang 47, 48 
halsterstreng 44, 47, 182 
halstertouw 47, 182 
hangdak 61 
hangketting 45 
hark 90, 198 
- houten hark 90 
heelgras 75, 189, 196, 228, 235, 241 
hekkei 235 
herenkamer 57, 140 
herkband 68, 180 
herken 67, 180 
herkzeel 68, 179, 226, 227, 233 
hilde 50, 51, 192, 196, 206, 227, 228, 241 
hildebalk 42 
hildenkamertje 51, 206 
hoekschot 54, 55 
hok 65, 66,189 
hond 73 
hondeke 74 
hondje 61, 74, 82, U I , 231 
hooi 212 
hooien 75, 212, 238 
hooiboom 91, 202, 212, 224, 226, 237, 241 
hooidissel 91, 202 
hooigavel 93, 186 
hooigras 75, 189 
hooigres 75 
hooikidde 78 
hooiland 75, 190, 212, 228, 241 
hooimaat 75 
hooiopper 80, 209 
hooistok 92 
hooivork 93. 185, 234, 241 
hooiweide 75, 190, 212, 241 
hooizolder 50, 51 
hoop 65, 66, 188, 203, 235, 241 
hoopje 82 
hoom 
- [de melk] in de hoorns trekken 102 
- [de melk] gaat hem in de hoorns zitten 

102 
huis 238 

In 242 
inhalen 82 
inkidden 79 
inrijden 83, 226 
invaarsel 54 
invaren 83, 190 
invoeren 83 

Jaarling 96, 158, 234 
jarige 96,158, 234 
jongen 81 

- kleine jongen 82 
jongenskamer 51, 53, 206 
juk 29, 111 

Kalf 
- jarig kalf 96,158 
kalfskoe 
- eerste kalfskoe 98, 99 
- tweede kalfskoe 99 
kalverbeugel 45 
kamer 206 
kamertje 53 
kapplaat 33 
karbeel 19, 33, 34,115, 231 
karbeelhout 33, 34, 119 
karpin 92 
karstok 92 
kartouw 92, 182 
karzeel 92 
keizer 71 
kelderworm 233 
keren 80 
keten 44 
ketting 44 
kidde 78, 148, 200, 230, 241 
- kidde gras 78 
- aan (de) kidde(n) harken 79 
- aan de kidde leggen 79 
- (aan) (de) kidde(n) maken 79 
kidden 78 
kies 151 
kieuwentand 233 
kip 37, 39, 43, 161, 168, 221, 225 
kipbalk 18, 43, 222 
kipnemer 51, 206 
klap 73, 206, 237, 241 
klaven 45 
klontjespot 70, 136 
knecht 
- luie knecht 90 
knechtenkamer 51, 53, 205, 227 
knechtenkamertje 51, 53 
knieboom 43, 222, 227 
knoes 74 
knopen 67 
koe 96, 98 99, 156, 201, 218, 227, 235 
koebak 37, 38, 222 
koeien 96, 201, 227, 230, 236 
koeketen 44 
koeketting 44 
koekip 39 
koekuven 38 
koene 96, 201, 227, 237 
koestal 37 
- boven de koestal 51, 192, 235 
koetouw 44, 182 
koewe(n) 96, 201, 227, 237 
koezomp 39 
komen 
- korter aan komen 102 
kookhok 59 
kont 65, 175 
kontband 63, 178 

276 



kontzeel 63, 178 
kop 63, 174, 234 
kopband 63, 68, 177 
koptouw 44, 182 
kopzeel 62, 68,177 
krentsel 74 
krentselbret 74 
kreukelgebint 29, 110, 111 
kreukelgebont zie kreukelgebint 
kreupelgebint 29, 110, 224, 231 
kreupelgebont zie kreupelgebint 
kribbe 46, 162 
kribbenbijter 47 
krombeelhout zie karbeelhout 
kroon 237 
kruisband 63 
kruishout 33, 34, 119 
kuip 38, 161 
kunstkalf 95 
kussen 35 
kuven 37, 38, 161 

La 237 
laatste 106,142, 233 
- aan het laatste blijven staan 106 
ladder 234, 243 
lade 33 
ladehout 33 
laden 83, 84, 130, 242 
lader 83, 84 
landheerskamer 57,141 
leer 243 
legen 85, 89 
lepel 233, 239, 244 
liggen 
- [de rogge] ligt plat 126, 230 
lijfzeerte 234 
lijkspier 36, 49, 133, 134, 225, 233 
- bij het lijkspier 50, 135 
los 234 
- [de rogge] is los 71, 125, 230 
- [de rogge] los krijgen 129 
losdoen 80 
losgooien 80 
losschudden 80 
lossen 89 
losstrooien 79 
luning 233, 239 

Maaien 
- [de rogge] is gemaaid 129 
maal 97, 98, 99, 152, 196, 212, 226, 241 
- drachtige maal 97 
- dragende maal 97, 99 
- maaltjes geven straaltjes 100,154 
maalkalf 95, 151 
man 
- makke man 97 
mannetje 33 
meel 234 
meer 90 
- blinde meer 90 
melkkamer 59, 166 

mestgoot 41 
mestgroep 41 
mestgrup 41 
middelaar 56, 214, 223, 226 
middeldeur 56, 214, 223 
middeling 56, 213 
middelman 56, 213 
mij 238 
mijt 69, 113, 194, 227 
-mijt zetten 70 
mijten 70, 137, 194 
moederlanglijfje 65 
moerbalk 31 
morgenster 240 

Naaf 237 
nageboorte 106,143 
nalaten 102, 198 
namat 233, 239 
navel 235 
neerslaan 
- [de rogge] is (ligt) neergeslagen 126, 

230 
nedendeur 55, 214, 223, 239 
nedendeuren 56 
neuren 103 
niendeur zie nedendeur 
nös 152 

Olie 237 
omdoen 67 
omslaan 67 
omtrekken 67 
onderband 63, 176 
onderschoer 53 
onderschoersel 54 
onderslag 54 
onderslagstijl 30 
onderzeel 63, 178 
ooi 237 
oorman 55 
onklaar 106,143 
opbinden 62 
opgasten 66 
opgeven 103 
opharken 79 
opkamer 53, 206 
opkidden 79 
opneuren 103 
opper 80, 81, 209 
- droge opper 81 
- kleine opper 81 
opperen 82 
oppertje 81 
opschudden 80 
opsteken 83, 85, 132, 194 
opsteker 83, 85 
opstuiken 66 
optrekken 
- [de melk] optrekken 102 
opzetten 66, 170, 196, 227, 236 
overstek 71, 139, 227 



Paarde(n)bak 46, 159, 163, 226 
paardeboks 46 
paardehalster 48 
paardekribbe 46 
paarderuve 47 
paarde(n)stal 45, 46, 230 
paardestrang 48 
paardestreng 48, 182 
paarde(n)zomp 46 
paardsbak 46 
paardstal 46, 230 
pakken 84, 89 
pakker 89 
paren 61, 67 
persen 104 
picollo 94, 187 
pijler 30 
pin 92, 208, 237 
pink 95, 98, 158 
- dragende pink 98 
pinkbolle 154 
pinkmaal 95, 98, 99,154 
plaat 31, 198 
plekken 233 
poer 34, 115 
poerem 34, 115, 232 
por 34, 242 
pothok 59 
potkamer 59 
punes 97 

Rand 71, 139, 227 
reppel 41, 216 
reppelbalk 42 
reppelen 101 
reupen 47 
richten 66, 170, 194, 227 
riege 69 
rij 18, 42, 66, 69, 202, 225, 237, 241 
rijden 83, 191 
rijzen 72, 140, 225 
ril 78 
rillen 79 
ring 71, 138, 223, 227 
ringlaag 71, 139, 223 
robonje 60 
roggegavel 94 
roggevork 94,187 
rol 74 
rollaag 18, 43, 222, 223, 227 
rong 93, 208 
roonbonnes 60 
roos 
- roos krijgen 103 
горе 47, 215, 224 
ruif 47, 215, 224 
ruin 235 
rund 96 
ruve 47, 215, 224 

Schaal 35 
schieten 87, 122, 133, 229, 234 
schieter 87 

schietvork 94,186, 234 
schild 60 
schippershilde 53 
schoer 18 54 
schoof 65, 66, 73, 189, 206, 225, 237, 241 
schoor 33, 34, 119, 211, 238 
schoorhout 33, 119, 211, 231, 238 
schot 98, 99, 155, 196, 234 
schotten 88 
schotter 88 
schotvork 88, 94 
schotvorkje 88, 94 
schudden 80 
semenarie 51, 206 
siepel 235 
slaapcel 51, 206 
slage 231 
sleep 90 
sleephark 90 
sliet 35 
slop 18, 36, 132, 134, 223, 225, 233 
- naast het slop 50, 135 
slopgat 36, 132, 223 
smijten 122, 229, 232 
smout 235 
snee 77 
snijtrog 162 
snijzomp 162 
soldaat 
- de soldaten zijn in het veld 65 
spreiband 18, 33, 34, 116, 231, 232, 238 
spreiden 79, 89 
spreidsel 35, 107, 231 
springbul 101 
staak 92, 209 
staander 30 
staf 235 
stal 37, 50, 192, 227, 235, 241, 242 
-{boven) op (de) stal 51,192, 235 
stalbossel 41 
stalgoot 41 
stal reppel 41 
stalvassel 41 
stalzolder 50 
steekband 33, 34, 116, 224, 232, 238 
steekbint 34, 116, 223 
steekribbe 33, 34, 116 
stekriege 42 
stekrij 42 
sterke 95, 97, 98, 99, 147, 152, 212, 226, 

234, 241 
- drachtige sterke 97 
- dragende sterke 97 
sterkenkalf 94,151, 235 
steuk 209 
steut 209 
stiepel 30 
stier 101 
stierkalf 100 
stijl 18, 19, 30, 56, 115, 199, 213, 226 
stik 92, 209 
stoet 234 
stok 92, 208, 237 
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stramp 65, 66, 109, 225, 231 
streek 77 
strempen 65, 109, 225, 231 
striem 77 
strikhaak 90 
strontgoot 41 
strooien 79 
- uit elkaar strooien 79 
strop 44, 68, 179, 227 
stuik 66, 71 
stuiken 66 
suikerpotje 70, 136 

Tassen 84 
terugpakken 89 
tijl 69, 180, 199, 202, 223, 226, 237, 241 
tijlband 68, 180, 226 
toeherken 67 
tommelbos 74 
ton 161 
top 63, 174, 196, 236 
topband 62, 178 
topgevel 60 
topzeel 62, 68, 177, 196, 236 
touw 48, 92, 178, 181, 196, 223, 228, 23 

234, 241 
touwzeel 66, 185, 223 
trek 77 
trekhark 90 
trekken 85, 87, 124, 229, 232 
trekker 87 
trog 46, 162, 226 
trouwen 61, 67 
turen 45 

Uier 236 
uieren 103 
uitspreiden 79 
uitstrooien 79 

Vaak 237, 243 
vaaltschoer 54 
vaaltschot 54 
vaaltschuur 29, 54, 55 
vaaltschuursel 54, 55 
vaaltstaldeur 29, 111, 224 
vaars 98, 99, 152, 158, 212, 226 
- dragende vaars 98 
vaarschuur 54 
vaarschuursel 54 
vaarskalf 18, 95, 151 
vaarzenkalf zie vaarskalf 
varen 191, 226, 235, 241 
varkensbak 163, 226 
varrig 
- varrig zijn 101, 158, 242 
vassel 18, 41, 216, 233, 238 
vatten 70, 84, 89, 130, 228, 232, 238 
vatter 84, 89, 132 
verdrogen 102 
verspelen 102 
verzijen 102, 108, 231, 238 
vierdelen 105, 217 

vim 62, 113 
vimhoop 69, 113, 232, 238 
- vimhoop zetten 70 
vleesgaffel 185 
vleugel 49, 135, 196 
vlijen 70, 84, 88, 130, 228 
vlijer 84, 89 
vloot 38 
voerbak 37, 38, 46, 164, 169 
voergoot 39 
voergrup 39 
voerhark 90 
voerkip 39 
voerkuip 38 
voerkuven 38 
voerlegger 84 
voersleep 90 
voerton 38 
voerzomp 37, 39, 46 
voet 35 
voetsteen 35 
voetzool 43, 220 
vogel 233, 239 
voorgevel 
- houten voorgevel 60 
voorkamer 57, 141 
voorkuven 38 
voorschot 54 
voorschotsel 54 
voorschuur 54 
voortouw 92, 182 
voorzeel 92 
vork 93, 186 
vortpakken 89 
vrich 236 
vuil 105, 142 
- kort(e) vuil 106 
- aan het vuil blijven staan 106 
- het vuil bespreken 143 
- er veel aan het vuil hebben staan 143 
vuiligheid 106,143 
vul 234 

Wagenstok 92 
wagentouw 92, 182 
wagenzeel 92, 182 
washok 59 
washuis 59 
waskamer 59, 166, 229 
water 242 
waterblaas 104 
waterhoop 82 
waterlaag 71, 138, 223, 227, 233 
wateropper 81 
weeën 104 
weefkamer 53, 206 
weerbos 74 
weerbosje 74 
weerstro 111 
weesboom 91, 202, 224, 226, 237, 241 
wegmaken 89 
wegpakken 89 
weiteren 237 



wenden 80 
wentelen 237 
werf 236 
werk 
- aan het werk zijn 104, 114 
werken 104, 114 
weten 244 
weterkuven 38 
wetsboom 91, 203 
wezelboom 91, 203 
wieren 233 
windhoop 82, 209 
windopper 81, 209, 224, 237 
witvuilen 106 
wolfseind 61 
worstkoe 97 
wunder 236 

Zaadmijt 69, 113 
zaadvork 18,187 
zaadvorkje 94 
zandloper 57 
zandmannetje 57 
zeel 18, 63, 68, 92,175,178,196, 223, 226, 

227, 228, 233, 234, 236,241 
zeelband 68,178, 223 
zeiken 73, 139 
zeisensnede 77 
zelen 62, 67 
zoeken 235 
zolder 50, 192, 206, 227 
- lage zolder 50 
zoldertje 18, 51 
zomp 37, 39, 46, 159, 226, 233, 234, 241 
zool 43, 219, 225, 227 
- voor de zool liggen (zitten) 44 
zooihout 18, 43, 220 
zoon 235 
zout 234, 244 
zucht 
- zucht krijgen 103 
zuur 237 
zuurbrood 94, 187 
zwa 233 
zwaai 77, 78 
zwad 77, 149, 196, 228, 230 
zwelsel 
- zwelsel krijgen 103 



SUMMARY 

This study is concerned with agricultural terminology in the eastern part of 
the Dutch province of Gelderland: the area situated between the rivers Rhine 
and IJssel, the provincial boundary with Overijssel and the national boundary 
with West Germany. Material was collected verbally from 70 places in this 
area by investigators who (had) all worked in the agricultural sector (see 
maps I, II). For financial reasons the I.P.A. (International Phonetic Associa
tion) spelling has not been followed, but a spelling-system has been designed 
derived from that used in the Dictionary of Brabant Dialects (Woordenboek 
van de Brabantse Dialecten, WBD). 

The first chapter contains an enumeration of the material used. A translation 
of the lemmas used in the terms and concepts treated, follows this summary. 
The second chapter consists of a dialect-geographical study based on the 
material in Chapter I. With the help of 76 dialect maps (maps 1 - 76) the 
dialects of East Gelderland have been divided into 5 groups: those of the 
Eastern Graafschap, those of the Northern Graafschap, those of the North-
Eastem Graafschap, those of the South-Western Lijmers and those of Central 
East Gelderland. This last area must be regarded as area of transition be
tween the North-Eastem Graafschap - where the same terminology as in more 
northerly areas is often used - and the South-Western Lijmers - where termi
nological agreement with more southerly and westerly areas is often found. 
The natural characteristics of East Gelderland explain to some extent the 
paths of the dialect borders: the former peat-bog area between Ruurlo and 
Zelhem and the wooded area near 's Heerenberg and Didam are the respective 
borders of the Central East Gelderland transition area to the north - to the 
North-Eastem Graafschap - and to the south - to the South-Western Lijmers. 
The peat-bog areas around Winterswijk and between Borculo and Ruurlo 
have played a part in forming borders for the Eastern Graafschap. 
In addition to these 76 dialect maps, 8 other maps (maps 77 - 84) are pre
sented in Chapter II which have allowed a stratigraphical analysis: renewals 
to which the East Gelderland dialects have also been exposed have come 
mainly in the direction west to east. Such renewals often began in the cultural 
centres - the towns of Deventer, Zutphen, Doesburg and Arnhem - and 
penetrated in phases steadily further eastwards. The fact that the Eastern 
Graafschap, which is the most remote from these four centres, has the most 
conservative dialects, supports this theory. 

In the third chapter, which also contains a closer analysis of the classification 
of the East Gelderland dialects as outlined above (map 85), the two cases dis
covered in the dialect-literature of renewal by influences from the east rather 
than the west are discussed: the names niendeur for 'deeldeur' (large double 
door in farm buildings), and es for 'hoog-gelegen bouwland' (high farmland). 
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The opinion that Westphalian expansion has left an impression on East Gel
derland is difficult to maintain on the basis of these two words - the only 
cases where derivation from Westphalia is an acceptable fact. There is also 
the following objection to a Westphalian expansion: in the period in which 
this has been placed - between 1200 and 1600 - the counts and dukes of 
Gelre in East Gelderland were able to extend their influence steadily east
wards (see map IV - VII). 
The third chapter also contains an elaboration of the cases treated briefly in 
Chapter II in which one or more places, situated on the dividing-line between 
usage of two or more words with the same meaning (isogloss), employ a termi
nology which differs from that of their surroundings. The following processes 
are differentiated. 

1. Compromise formation: if words which have exactly the same mean
ing and are used in different but neighbouring regions come into 
contact with each other then in the border area of these regions a 
new word is formed from these words. 

1.1. Compromise formation by contamination 
Grondlaag 'threshold to cow stall', originates on the isogloss between 
grondhout and rollaag 'threshold to cow stall'. 

1.2. Compromise formation by contamination and hyperdialectism 
Ruve 'hay rack', originates on the isogloss between reupe and ruif 
'hay rack'. 

1.3. Compromise formation by shortening 
Boom 'pole laid on top of a load of grain or hay', originates on the 
isogloss between hooiboom and weesboom 'pole laid on top of a load 
of grain or hay'. 

2. Change of meaning 
2.1. Change of meaning as supplement: if there is no specific term for a 

particular idea in two neighbouring regions, then a word from one of 
the regions with a related meaning is used in the border area of the 
other region to indicate that particular idea. 
Riezen 'germination of grains of com' originates from riezen 'grains 
falling out of the ears of com' on the isogloss between riezen and 
rijzen 'grains falling out of the ears of corn'. 

2.2. Change of meaning as an addition: if there is a specific term for a 
particular idea in each of two different but neighbouring regions then 
in the border areas of both regions a word used in the general area 
with a related meaning is employed for indicating that particular idea. 
Kip 'threshold for cow stall', originates on the isogloss between 
grondhout and zool 'threshold for cow stall'. 
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3. Escapism 
3.1. Escapism by use of unicum: if there is a specific term for a particular 

idea in use in different, neighbouring regions then, in the border 
areas of these regions, a word is used that must be regarded as 
unicum. On the isogloss between zeel and herkzeel 'binding at the 
top of a group of rye sheaves' originate gastband and tijlband. These 
two words are neologisms and compounds of gast 'group of sheaves' 
and zeel 'binding' and of tijl 'row of groups of sheaves' and band 
'binding'. It is remarkable that tijlband is not a 'binding around a 
row of groups of sheaves' and that band is unknown in the neigh
bouring region. 

3.2. Escapism by use of a word from standard Dutch (Algemeen Be
schaafd Nederlands, ABN): if there is a specific term for a particular 
idea in use in different, neighbouring regions then a word from the 
standard language is used in the border areas of these regions. 
Trog 'manger', is used on the isogloss between paardebak and zomp 
'manger'. 

4. Differentiation of meaning: if there is a specific term for a particular 
idea in use in different, neighbouring regions, then each word is given 
a separate and independent meaning on the grounds of differing 
aspects of the meanings of the terms in the border areas of these 
regions. 
Zeel 'binding round a sheaf', and band 'binding at the top of a group 
of rye sheaves' originate on the isogloss between zeel and band 
'binding round a sheaf or group of rye sheaves'. 

5. Differentiation by usage: if there is a specific term for a particular 
idea in use in different, neighbouring regions then each term is given 
a separate and independent usage in the border areas of these regions. 

5.1. Differentiation by usage from a social point of view 
On the isogloss between de rogge ligt dale and de rogge ligt plat or 
de rogge ligt neergeslagen 'the rye has been beaten down' the phrase 
de rogge ligt dale is only used when speaking to children. 

5.2. Differentiation by usage from a syntactic point of view 
On the isogloss between los and lös 'cut', los is only used in the sense 
of de rogge is los 'the rye has been cut', whilst lös is only used in the 
sense of we hebben de rogge lös gekregen 'we have cut the rye'. 

5.3. Differentiation by usage from a numerial point of view 
On the isogloss between gebont and gebint 'timber structure of two 
upright posts with horizontal cross-beam supporting the roof', gebont 
is only used in the singular and gebinten in the plural. 

6. Coupling of meanings: the presence of two or more words which 
have different meanings in different regions leads to the allocation 
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of all these meanings to one word in the border areas of these regions, 
whilst the other words disappear. 
Kidde receives the meanings 'strip of mowed grass' and 'strip of 
raked-together hay', on the isogloss between geen and zwad 'strip 
of mowed grass' and kidde and slage 'strip of raked-together hay'. 

7. Vacuum formation: 
7.1. Vacuum formation due to polylexi-phobia: the existence of different 

words for a particular idea in different, neighbouring regions leads to 
unfamilarity with a term for that particular idea in the border areas 
of these regions. 
No term is known for 'diagonal supporting strut', on the isogloss 
between schoorhout and karbeel 'diagonal supporting strut'. 

7.2. Vacuum formation due to polysemy-phobia: the existence of different 
meanings for a particular word in different, neighbouring regions 
leads to an unacquaintance with that word in the border areas of 
these regions. 
The term goot is not known on the isogloss between goot 'feeding 
through in front of the cows' and goot 'scullery'. 

TRANSLATION OF THE. LEMMAS OF CHAPTER 1. 

1. MATERIAL 
1.1. FARMHOUSE 
1.1.1. GENERAL 
1.1.1.1. timber structure of two upright posts with horizontal cross-beam supporting 

the roof 
1.1.1.2. timber structure of two upright posts with horizontal cross-beam serving as 

framework for the double door to the threshing-floor and acting as support 
for the back wall 

1.11.3. upright timber post 
1.1.1.4. horizontal cross-beam 
1.1.1.5. horizontal timber beam running the length of the farmhouse and resting on 

the upright posts 
1.1.1.6. diagonal supporting struts 
1.1.1.6.1. diagonal supporting strut between the upright post and the cross-beam 
1.1.1.6.2. diagonal supporting strut between the upright post and the girder 
1.1.1.7. stone on which the upright post rests 
1.1.1.8. the loosely laid logs resting on the cross-beams forming the floor of the loft 
1.1.1.9. the complete loft floor of loosely laid logs 
1.1.1.10. opening in the loft floor to allow the harvest to be brought up 

1.1.2. STABLES AND CATTLE SHEDS 
1.1.2.1. cattle shed 
1.1.2.2. feeding troughs in front of the cows 
1.1.2.2.1. movable oblong feeding trough 
1.1.2.2.2. movable round feeding trough 
1.1.2.3. trough or manger 
1.1.2.4. gutter behind the cows for manure 
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1.1.2.5. wooden post for tying up the cows 
1.1.2.6. horizontal wooden beam to which tops of cow posts are fixed 
1.1.2.7. threshold to cow stall in which the cow posts are fixed 
1.1.2.8. rope used to tie up the cows 
1.1.2.9. chain used to restrain the cows 
1.1.2.10. wooden clamp formerly used to restrain the cows 
1.1.2.11. stable 
1.1.2.12. manger 
1.1.2.13. wooden hay rack 
1.1.2.14. rope used to tie up the horses 

1.1.3. BARNS AND STORAGE SPACE 
1.1.3.1. threshing-floor 
1.1.3.2. loft above the threshing-floor used for grain storage 
1.1.3.3. the space between two sets of supporting beams, particularly in the loft above 

the threshing-floor 
1.1.3.4. each of the two areas on either side of the opening to the loft 
1.1.3.5. hay loft above the cowshed 
1.1.3.6. sleeping quarters in the hay loft for the farm-hands 
1.1.3.7. covered area in front of the double door 
1.1.3.8. one of the built-out spaces on either side of the double door 
1.1.3.9. the large, double door to the threshing-floor 
1.1.3.10. a removable pole sometimes used in the double door 

1.1.4. LIVING AREA 
1.1.4.1. room jutting out from the living part of the farmhouse 
1.1.4.2. scullery 
1.1.4.3. upright, wooden front gable found on some farmhouses 
1.1.4.4. part of the roof which slopes to the back 

1.2. HARVESTING GRAIN AND HAY 
1.2.1. HARVESTING GRAIN 
1.2.1.1. sheaf 
1.2.1.2. binding sheaves 
1.2.1.3. the binding at the top of the sheaf 
1.2.1.4. the binding at the bottom of the sheaf 
1.2.1.5. groups of sheaves left to stand together on the field 
1.2.1.5.1. groups of four, six or eight sheaves 
1.2.1.5.2. groups of sheaves prepared by the self-binder left to stand together on the field 
1.2.1.6. putting the sheaves together in small groups 
1.2.1.7. binding the groups of sheaves 
1.2.1.8. the binding at the top of the group of sheaves 
1.2.1.9. the row of groups of sheaves in the field 
1.2.1.10. stack of grain left outside 
1.2.1.11. making a stack of grain to be left outside 
1.2.1.12. the layer of sheaves projecting out from some stacks to prevent water seeping in 
1.2.1.13. the rye has been cut 
1.2.1.14. grains falling out of the ears of com 
1.2.1.15. the amount of threshed grain to be bound into a bale 
1.2.1.16. bale of straw formed by collecting the stems left on the floor after the threshing 

1.2.2. HARVESTING HAY 
1.2.2.1. grassland intended for hay making 
1.2.2.2. making hay 
1.2.2.3. the area of grass cut by one sweep of the scythe 
1.2.2.4. strip of mowed grass down the length of a meadow 
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1.2.2.5. strip of raked-together hay down the length of a meadow 
1.2.2.6. raking the hay together in strips 
1.2.2.7. the spreading of hay which has been raked together to form haycocks 
1.2.2.8. turning the spread-out hay over 
1.2.2.9. haycocks 
1.2.2.9.1. normal haycock in the field 
1.2.2.9.2. moderate-sized haycock in the field 
1.2.2.9.3. small haycock in the field 
1.2.2.10. making haycocks 

1.2.3. TRANSPORT OF GRAIN AND HAY 
1.2.3.1. bringing grain or hay inside 
1.2.3.2. pitching grain or hay onto a wagon 
1.2.3.3. stacking grain or hay on a wagon after it has been pitched up 
1.2.3.4. pitching grain or hay from a wagon 
1.2.3.5. pitching grain or hay up to the loft 
1.2.3.5.1. pitching up grain by the man standing by the opening to the loft 
1.2.3.5.2. pitching up hay by the man standing by the opening to the loft 
1.2.3.6. passing on the grain or hay if the distance between the pitcher and the stacker 

is too far 
1.2.3.7. stacking the grain or hay on the floor of the loft 

1.2.4. TOOLS 
1.2.4.1. hand rake used to collect together straw left amongst the stubble 
1.2.4.2. wooden pole laid on top of a load of grain or hay to which fastening ropes 

are attached 
1.2.4.3. rope used on a farm cart when transporting grain or hay 
1.2.4.4. the pole placed at each of the four comers of an old-fashioned farm cart 
1.2.4.5. two-pronged pitchfork 
1.2.4.6. smaller two-pronged fork with long handle, used in some places for pitching 

sheaves 

1.3. CATTLE-BREEDING 
1.3.1. FEMALES 
1.3.1.1. at birth 
1.3.1.2. one year old, heifer 
1.3.1.3. adult, cow 
1.3.1.4. with calf for the first time 
1.3.1.5. having calved once 
1.3.1.6. between the first and second calving 

1.3.2. MALES 
1.3.2.1. at birth 
1.3.2.2. adult, bull 

1.3.3. REPRODUCTION 
1.3.3.1. to show sexual excitement 
1.3.3.2. to jump sexually on the back of another cow 
1.3.3.3. gradually giving less milk while carrying the calf 
1.3.3.4. to give no milk any more 
1.3.3.5. to get a swollen udder during gestation 
1.3.3.6. making expulsion movements during calving 
1.3.3.7. the membrane containing the fluid around the unbom calf 
1.3.3.8. sawing out an unborn calf 
1.3.3.9. the afterbirth of a cow 

English translation P. Daniels M.A. 
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CURRICULUM VITAE 

A. H. G. Schaars, geboren 1941 te Borculo. Na het behalen van het einddiploma hbs-A te 
Lochern studeerde hij Nederlands MO te Groningen. Vervolgens behaalde hij te Nijmegen 
het doctoraal-examen Nederlandse Taal- en Letterkunde met hoofdvak Dialectologie en 
bijvakken Agrarische Geschiedenis en Volkskunde. Leraar Nederlands aan de Koninklijke 
Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs te Arnhem; opleiding tot hoger archief-
ambtenaar met stageplaats aan het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Thans ver
bonden aan de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden afdeling 
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 





I. 
In het grensgebied van isoglossen of isolexen kunnen behalve de in de vak
literatuur bekende topoi als betekenisdifferentiatie en polisemievrees ook ver
schijnselen als gebruiksdifferentiatie, polilexivrees, betekeniskoppeling en 
betekeniswijziging voorkomen. 

II. 
Bij de spreiding van de Oostgelderse dialecten spelen natuurlijke grenzen een 
belangrijker rol dan politieke en religieuze. 

III. 
Tegen de opvatting dat er in de periode tussen 1200 en 1600 sprake zou zijn 
geweest van Westfaalse expansie, kunnen ten aanzien van Oost-Gelderland 
historische en taalkundige bezwaren worden ingebracht. 

IV. 
Het streven naar uniformiteit door de Commissie Benamingen Land- en Tuin
bouwtechniek leidt tot taaiverarming, indien de Commissie agrarische termen 
die in bepaalde streken van oudsher in gebruik zijn, negeert. 

V. 
De bewering "Het plat door mij gebezigd, heeft de meeste overeenkomst met 
hetgeen omstreeks Vorden en Lochern wordt gehoord", door Staring gedaan 
naar aanleiding van zijn in dialect geschreven gedicht De tuchtiging der Alge
rijnen op den 27 van Oogstmaand 1816, is zeer aanvechtbaar. 

А. С W. Staring, Gedichten, ter derde Uitgave, Haarlem 1862; blz. 148vv. 

VI. 
In 1866 schreef Jacob van Lennep in een brief aan Jan ter Gouw nog on
bekommerd: "Waarom zoudt gij bezorgder zijn dan De Vries en Te Winkel? 
die zijn nu aan de aap, en als 't zoo vlot gaat als nu, onderstel ik, dat het werk 
(t.w. het Woordenboek der Nederlandsche Taal) over 1045 jaar precies klaar 
kan zijn." Thans is het evident dat, als de beslissing tot versnelde voltooiing 
van het WNT niet wordt uitgevoerd, bezorgdheid van de huidige gebruikers 
en van de Belgische en Nederlandse overheid wèl gerechtvaardigd is: die zijn 
dan in de aap gelogeerd. 

M. F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep, Amsterdam 1910; 
deel II, blz. 262. 

VII. 
Omdat het organiseren en inrichten van exposities die historische zaken tot 
onderwerp hebben behoort tot de taak van (historische) musea, is het juister 
dat (rijks)archiefinstellingen in dit verband diensten verlenen aan dergelijke 
musea dan dat binnen (rijks)archiefinstellingen zelfstandige museale activi
teiten worden toegelaten c.q. ontplooid. 



STELLINGEN 



Vili. 
De opleiding tot hoger archiefambtenaar moet in eerste instantie gericht zijn 
op de functieverdeling in (rijks)archiefinstellingen, die in principe zijn gesplitst 
in afdelingen voor inventarisatie en externe dienstverlening. Het plan de op
leiding in te richten in twee secties - t.w. één die zich voornamelijk bezighoudt 
met onderwijs in de inventarisatie van oude archieven (vòòr ± 1800) en één, 
die zich in het bijzonder richt op onderwijs in het inventariseren van nieuwe 
archieven (ná ± 1800) - dient aan deze splitsing ondergeschikt te worden 
gemaakt. 

IX. 
De hoge bedragen die Lodewijk graaf van Bijlandt tussen 1758 en 1792 heeft 
moeten betalen voor bosbouwkundige vernieuwingen op zijn bezit het "Entel" 
bij Barchem tonen aan dat grondeigenaren moesten kunnen beschikken over 
aanzienlijke financiële middelen om tot een rendabele exploitatie van bos te 
kunnen komen. 

A. H. G. Schaars, De Bosbouw van het "Entel" in de tweede helft van de 
achttiende Eeuw, Zutphen 1974; blz. 124-126. 

X. 
Het door Terhalle vermelde feit dat de Berkelscheepvaart in de jaren tachtig 
van de achttiende eeuw te gronde is gegaan ten gevolge van onvoldoende 
revenuen hangt ten nauwste samen met de omstandigheid dat de tarieven ge
heven op vervoer per schuit te laag zijn geweest ten opzichte van de kosten 
die het bevaarbaar houden van de Berkel zou gaan vergen. Wanneer bij het 
vaststellen van de tarieven rekening was gehouden met die kosten dan zou 
de (tweede) Geoctroyeerde Berkel-Compagnie een levensvatbaarder onder
neming zijn geweest, terwijl dan bovendien een gezonder concurrentiepositie 
zou hebben bestaan ten opzichte van vervoer per as dat aanzienlijk duurder 
was. 

H. Terhalle, Die Berkelschiffahrt in der Wirtschaftsgeschichte des 
niederländisch-westfälischen Grenzraumes, Vreden 1975; blz. 86-87. 
A. H. G. Schaars, De Bosbouw van het "Entel" in de tweede Helft van de 
achttiende Eeuw; Zutphen 1974; blz. 98-99; 105-106. 

XI. 
Om te voorkomen dat het railvervoer op het baanvak Winterswijk-Zutphen 
een even roemloos einde vindt als de Berkelscheepvaart 200 jaar geleden, 
dient de N.V. Nederlandse Spoorwegen er onder meer naar te streven op
timale aansluitingen van bus- en treinverkeer in het gebied tussen beide 
plaatsen te realiseren. Door de overname van de N.V. Gelderse Tramwegen 
is zij daartoe thans meer dan ooit in staat. 

XII. 
Vraag naar alternatieve energie maakt subsidies verslindende restauraties van 
wind- en watermolens, wanneer die vervolgens tot restaurant worden inge
richt, moeilijk verteerbaar. 



Stellingen behorende bij A. H. G. Schaars Agrarische Terminologie in Oost-Gelderland 
en haar dialectgeografische Aspecten, Zutphen 1977. 




