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Ut dizze litjefte mei neat fermannichfàldige wurde op hokker wize ek, sûnder dat 
dêr skriftlike tastimming fan de Fryske Akademy oan foaröfgiet. 
Foarsafier't it meitsjen fan kopyen ût dizze ûtjefte tastien is op grûn fan artikel 16B 
Auteurswet 1912j", it Beslût fan 20 juny 1974, Stbl. 351, lykas wizige by it Beslût 
fan 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, moatte de dêrfoor 
wetlik fersku1dige fergoedingen foldien wurde oan de Stichting Reprorecht (Postoos 
882, 1180 AW Amstelveen). 



foarwurd 

Dit boekje is de bewurking fan in skripsje oer it foarkommen fan bakkersfaktaal yn 
it Wurdboek f{]n de Fryske taal en yn it 'fjild'. Ik haw it de titel 'Sa werkte dat 
froeger' meijûn, want bakkers dy't oer ÎL álde bakkersfak op 'e tekst binne, brûke 
dat sintsje geregeld. Bakkers kinne mei smaak fertelle oer har fak. Fjouwer fan har
ren, de bakkers Sijens, De Vries, Zijlstra en Wesseling, wienen ree om oan dît ûn
dersyk nei bakkersfaktaal mei te wurkjen. Dat it echte bakkers wienen, die wol bli
ken ût it feit dat hja by myn besÎre, by de tee of kofje wat Jekkers joegen, dat se seIs 
bakt hienen. Ik wol harren hjirby tÎge t.ank sîzze dat hja meiwurkje woene en my 
skewielden. Dêrsûnder wie it neat wurden. 

Tank ek aan de Fryske Akademy, om't dy it mooglik makke dat ik dit ûndersyk 
dwaan koe. 

Fierders tank oan Jan Popkema fan 'e learare-oplieding Frysk oan 'e Noordlike 
Hegeskoalle Ljouwert, oan Ria Efdée foor it beskikber stellen fan tToch Pa uI van 
der Veer makke fol0' S, en oan 'e kollega' s fan Fryske Akademy foar harren help 
en advys. 

Ljouwert, mailrt 2001 Hindrîk Sijens 
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1. ynlieding, it ûndersyk 

1l Wurdboek fan de Flyske taal (WFI) beskriuwt as perioodewurdboek de Nijfryske 
wurdskat ut it tiidrek 1800-1975. Dêrby giet it om de wurdskat lykas dy opslein is 
yn de kartoteken dit berêste by de Fryske Alcademy en dy't opboud binne yn it tiid
rek 1938-1985. By it opbouwen fan 'e kartoteken (korpora) is besocht om safolle 
mooglik de Nijfryske taal te dekken. Hja befetsje in part fan de wurdskat, dat wol 
sizze benammen skI·~ftlik materiaal besteande ut sitaten ut àldere wurdboeken, 
boeken en tydskriften, en faktaal ut beskate wurdfjilden. Der is ek idioom ut de 
folksmûle yn it wurdboek ferwurke. Dêrby giet it foaral om ut de folksmûle op
tekene taal sa't dy yn beskate tydskriften publisearre is, mat ek om materiaal dat 
streekrjocht by de Fryske Akademy opjûn is (WFT-l, s. IX-XI). 

Faktaal is in ûnderdiel fan 'e yn it WFT beskreaune Nijfryske taal. Der is materiaal 
opnaam ut systematysk ûndersyk, mar ek tafallich opdien materiaal. In part fan it 
faktaalmateriaal dat yn it WFT opnommen is, komt ut enkêtes en ûndersyk yn it 
fjild en kin oanmurken wurde as mûnlinge taal. In oa.r part komt ut de literatuer. 
De taal fan û.o. de bijkers, fiskers en tirnmerlju is fertsjintwurdige op basis fan 
systematysk àffreegjen, mar neier ûndersyk lit sjen dat fan 'e faktaal fan bygelyks 
de slachters, de smidden en de bakkers yn it WFT gjin systematysk àffrege mate
riaal beskreaun wurdt. 

Net alle faktalen binne yn it korpus opnommen en wy hawwe te bijen mei in hiaat 
yn it WFT. Yn dit ûndersyk wurdt dat hiaat neigien oan 'e hàn fan 'e faktaal fan 
bakkers. As systematysk óffreegien fan bakkersfaktaal by (áld)bakkers materiaal 
opleveret dat net yn it WFT foarkomt, dan is der yndied sprake fan in hiaat yn it 
WFT. 

Om dat te hifkjen moot earst utsocht wurde wat der oan bakkersfaktaal yn it WFT 
beskreaun is. Dêrnei sil fjildûodersyk dien wurde moatte om bakkersfaktaal te sam
meljen. 

De utkomsten fan beide ûndersiken moatte ferlike wurde. By dy ferliking moat 
wol tocht wurde om de folgjende twa faktoaren dy't fan yntloed bÎnne op it beänt
wurdzjen fan 'e ûodersyksfraach. 
- Wat it WFT eventueel oan bakkersfaktaal befettet is measte skriftlik materiaal. 

Dêrfoaroer leveret systematysk ûndersyk nei bakkersfaktaal yn it fjild, allinnich 
mûnling Frysk op. 

- It WFT beskriuwt it Frysk fan it tiidrek 1800-1975, wylst de ynforrnanten befrege 
wurde foar allinnich mar in part fan' e tweintichste ieu (likernöch 1935-1995). 

faktaal 
As yn in maatskippij in wurkferdieling ûntstiet om 't beskate aktiviteiten stadichoan 
oerlitten wurde oon of oernaam wurde troch 'saakkundigen', ûntstiet yn sa'n rûnte 
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fan saakkundigen in taal mei eigen beneamings foar it spesifike wurk of it ark dat 
brûkt wludt, de saneamde faktaal. Berns nimt ût Von Hahn syn Lexikon. der ger
manistischen Linguistik (twadde printinge, 1980, s. 390) de folgjende definysje fan 
it begryp faktaa) oer: Fachsprachen. dienen in erster Linie der Kommunikation. 
innerholb von in weitesten Sinne technisch und wissenschaftlich orientiel1en Hand
lungs- und Arbeitssysteme (Berns 1983, 61-62). Faktaal is dêrby de fak-omgongs
taal, dy't brûkt wurdt by de direkte kommunikaasje fan faklju yn it wurk. Faktaal 
hoecht lykwols net inkeld taal te wêzen dy't de faklju ût it oanbelangjende tak 
allinnich brûke en begrîpe. In part fan 'e wurdskat ût in beskaat fak sil gearfalle 
mei de algemiene wurdskat en wurden ût de algemiene wurdskat kinne ûnderdiel 
wêze fan in faktaal. 

Yn 'e ófrûne ieuwen is it bakken fan ûs deistich brea mear en mear fan wurk dat 
thûs dien waard ferskood nei wurk fan spesjalisearre faklju: de bakker. Yn 'e stêd 
naam it gilde fan bakkers it oer en ek op de doarpen waard bakker in berop. Op de 
boerepleatsen op it plattelfm waard noch seIs bakt, mar dêr is de ófrûne pear hûn
den jier ek feroaring yn kaam, mei't troch suteljen fanût de doarpen dêr ek 
böleguod beso~ge waard. 

Yn it bakkersberop ûntstie en ûntjoech him foar de begrip en dy't oan it fak eigen 
binne in spesjale wurdskat en in apart taalgebrûk dêr't bakkers mei ûtdrukke wat se 
dogge, wat se brûke en wat se meitsje: de bakkersfaktaaL 

Frysk is fan AIds in taal dy~t foaral mûnling brûkt wurdt, yn de yn-
formele kommunikaasje. Frysktalige bakkers brûke fan AIds yn har fak ek in Fryske 
faktaat. Yn in maatskippij dy't him eartiids stadiger ûntjoech as hjoeddedei is dat 
ek Lang sa bleaun. It fak waard earder net skrîftlik en teoretysk oerdroegen, mar yn 
de praktyk: fan Frysktalige heit/baas op Frysktalige soan/learling. De ambachten 
hàlden yn dy situ aasje harren wenstich taalgebmk. Ek yn de omgong mei minsken 
dy't de produkten fan sa~n ambacht 'konsumealTen' wie it Frysk meast de om
gongstaaL 

Yn de twadde helte fan 'e tweintichste ieu feroare it bakkerswurk troch de ta
nîmmende meganisaasje. Yngrediïnten en de produkten feroaren ek en de wize fan 
faklearen waard ek oars. It ambacht gie minder oer fan heit op soan. Dêrfoaroer 
fersoargje ÛDderwiisynstellings hjoeddedei folIe mear de oplieding foar in beskaat 
fak. De oplieding is foLle teoretysker wurden en bart, benammen as it skriftlik giet, 
meastal mei it Hollánsk as ynstruksjetaal. 

Yn de maatskippîj fan foar de Twadde Wràldoarloch wie it bakkersfak noch in 
fak dat yn 'e praktyk, by in baas, leard waard. In oplieding ta bakker waard hast net 
folge. Men kaam as soan by heit yn 'e saak of men lea.rde as feint it fak fan 'ebaas 
en begong as men folleard wie foar jinsels'. Om't yn dy tiid it fak mûnling en yn 'e 
praktyk oerdroegen waard, wie it Frysk middel foar kommunikaasje en wie de ter
minology, de faktaat, Frysk. 

Nei de Twadde Wràldoarloch is it fàk tige modernisearre, is de taal feroare en de 
oplîeding formalîsearre. Alde, Fryske bakkersfaktaal is Îl meast noch te finen by 
bakkers dy't mear as fyftich jier lyn al yn it fak sieten. Hja hawwe foaral fan dat 

S joch foor in beskriuwing fan it bakkersfak tusken 1919 eu 1939: Efdée, 1986. 
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álde ambacht noch in soad kennis en taal. Gearfetsjend kin sein wurde dat ûnder 
Fryske bakkersfaktaal dus ferstien wordt de bakkersfaktaal yn 'e sprektaal fan 
Frysktalige bakkers dy't mear as 55 jier lyn al yn it fak sieten. 

ûndersyk nei bakkersfaktaal yn it Wurdboekfan de Fryske taal 
It Wurdboek fan de Flyske taal beskriuwt lykas sein benammen it skriftlik oer
levere Nijfrysk. Dat skreaune Frysk is grif foar in grut part op 'esprektaal basearre, 
om'l de skriuwers fan 'e boamen dêr't it WFTût skreaun wordt, yn 'e regel it Frysk 
as omgongstaal brûkten. As auteurs dy't bakker wienen of it bakkersfak fan binnen
ût goed koenen, bakkersworden brûkten, dan mei men oannimme dat se bakkers
faktaal (yn 'e sin fan Voo HahnfBems) brûkten. Oare skriuwers sil1e eventuele bak
kerswurden fan bakkers opheind hawwe, of de wurden ûntliend hawwe ût de om
gongstaal foarsafier't dy de bakkersfaktaal oerlapet. Bakkersfaktaal yn it WFT is 
dus de skriftlike foarm fan 'e bakkersfaktaal fan Fryske bakkers (tusken 1800 en 
1975). 

By gjinien fan 'e boornen fan it WfT giet it om it systematysk Iestlizzen fan bak
kersfaktaal. len boarne moat in kanttekening by pleatst wurde: It Friesch Woorden
boek (Lexicon Flisicum), dl.I-lli (1900-1911), dat suver folslein yn it WFTopnom
men is. It soe wêze kinne dat Waling Dykstra as wichtichste gearstaller fan dat 
wurdboek syn woortels meisprekke litten hat en mei sin kennis fan it bakkersfak 
opnommen hat yn it Friesch Woordenboek. 

Om nei te gean wat der Dan bakkersfaktaal yn it WFT opnornmen is, is gebrûk 
makke fan 'e elektroanyske ferzje fan dat wordboek. It WFT foar safier't dat al 
skreaun is, is opnaam yn in database. Dy befette yn de tiid fan dit ûndersyk (1996) 
sa 'n 108.000 folsleine wurdboekartikels, fan it trajekt a olm skoatstou, skraab olm 
studealje, t olm triedzje. u olm utstappe, wo/m wachtwurd en wis olm wize. 

Tt kompjûterprogramma BRS-search is brûkt om safolle as mooglik bakkers
faktaal ût it WFT op te spoaren. Dêrta is in list mei kearnwurden (of parten dêrfan) 
ut de bakkersfaktaal opsteld. Dat binne benammen de foar de han lizzende bekende 
worden as brood (broodje, broden) bóle, (boltsje), bakke, bakker (bakkers, bakke
rij), koeke (koeken, koekje), gebak (gebakje), brea, moal, ûne, oven"Z. lt programma 
moast yn de lemmata en artikels sykje oft dy wurden (wurddielen) ek foarkamen. Tt 
tal kearnwurden dêr't mei socht worden is, is subjektyf ta stan kommen en kin 
ûtwreide wurde. Mooglik binne bakkersfaktaalwurden net altyd omskreaun mei de 
ke31nwurden dêr't ik om socht haw. De ûnderfining3 hat lykwols leard dat fier
hinne alles wol ut it WFT opdjippe is. 

Dizze wize fan sykjen smiet 855 fakwurden op. Wat sa oan faktaal ophelle is, is 
alfabetysk oardere en opnommen as bylage 2. It die bliken dat inkelde bo31nen yn it 
WFT in hiel soad bakkerswurden telden. Dat wiene it al oanhelle Friesch Woor-

Der is neist Fryske ek socht op Hollànske Wluden, om't it WET yn it Hollänsk fer
klearret. By in Hol1anske omskriuwing dêr'( in wurd as brood by brûkt is, kin men 
mooglik in bakkersfaktaalwurd fme. 
De ûnderfining as korrektor fan it WET. By dat WUfk wurdt in trajekt systematysk nei
sj oen en trochlêzen. Dêrby is amper in fakwurd run dat net mei de sykmetoade fûn wie.. 
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denhoek (Lexicon Frisicum) (1900-1911), twa artikels fan bakker F. Koksma yn it 
tydskrift It Heitelcîn, jiergong 1936, en de mûnlinge boame 'J. Slofstra'. Slofstra 
hat nammentlik yn 'e jierren 1966-1968 bakkersfakwurden opheind ut de mûle fan 
bakker P. de Vries ut Droegeham en trochjûn oan de wurdboeköfdîeling fan 'e 
Fryske Akademy. Sadwaande binne se yn it WFT kaam. 

Ûfidersyk nei bakkersfakfaal yn it fjild 
Om oan de bakkersfaktaal yn it fjild te kommen, is keazen foar it halden fan in
kelde fraachpetearen op gmn fan in wiidweidige fragelist. Foar it gearstallen fan 
sa'n fragelist wie kennis fan it (eardere) bakkersfak nedich. Dêrta haw ik alderearst 
gebrûk makke fan 'e publikaasje fan R. Efdée, Bakker hoe bakte je 't toen, mar be
nammen ek fan it fraachpetear mei ald-bakker Ulfert Sîjens fan Jirnsum (berne 
10-9-1929 yn Berltsum). Hy hat it bakkersfak as feint leard by bakkers yn Berl
tsum, Ingelum, Aldebiltsyl en Hal1um. Fan 1956 oant 1970 hie er seIs in bakkerij 
yn Twizel. Tusken 1970 en 1975 wurke er yn Drachten yn in bakkerij. Fan 1975 
oant 1990 wie er bakker yn in koekefabryk. 

foto 1 
Ulfert Sijens mei overal oan en skelkje foar, yn syn bakkerij yn Twizel (1957). Efter Sijens 
de riiskast. Rjochts de twa ovensdoarren fan ' e hytwetteroven. 
(Foto: priveesamling). 
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Utgongspunt foar dat petear wie de Dialectvragenhjst No. 29, sa't dy opsteld is 
troch de Nijmeegse centrale voor dialect- en naamkunde van de Katholieke Uni
versiteit yn Nijmegen. Dy fragelist waard opsteld yn 1967 en is brûkt foar it opte
kenjen fan bakkersfaktaal foar diel II, 1 Woordenboek van de Limburgse Dialecten 
en die1 H, 1 fan it Woordenboek van de Brabantse Dialecten. De yn it oriïntear
jende fraachpetear neamde fakwurden binne ek opnaam yn 'e uteinlike list mei 
bakkerswurden. 

Op grûn fan Lt earste fraachpetear is dêrnei de fragelist (sjoch bylage 1) gearstald 
dy't as tried brûkt is by noch trije fraachpetearen, te witten mei de bakkers De 
Vries, Zijlstra en Wesseling. 

Klaas de Vries fan Koudum (berne yn Molkwar. 16-10-1921) hat altyd bakker 
west yn Koudum en learde il fak fan syn heit. Doede Zijlstra fan Aldtsjerk (berne 
1912 yn Eastrum) is boeresoan en wie bakkersfeint yn Mitselwier en Wier. Sûnt 
1943 oant na ta is er bakker yn Aldtsjerk. De lêste ynformant is Piet Wesseling 
(berne yn Ljouwert, 22-12-1917). Hy wie sûnt 1943 bakker op 'e Jouwer. Wesseling 
hat gans aId bakkersark sammele, dat na yn it Jouster museum te besjen is. 

foto 2 
Doede Zijlstra fan Aldtsjerk efter it bakkerijsrut. 
Hjir dwaande mei it 'knipen' fan it daai op 'e 
baktafel. (Foto: P. V.d. Veer, ut kolleksje Ria 
Efdée). 

Om't er de heit fan 'e ûndersiker is, waard mfert Sijens as earste ynformant kea
zen. Hy ferwiisde nei Klaas de Vries, dat in neef fan him is. Meiwurkers fan 'e 
Fryske Akademy setten myop it spaar fan Doede Zijlstra. Yn it boek fan Efdée slÎe 
Zijlsrra syn namme ek en allyksa dy fan Piet Wesseling. Zîjlsrra, De Vries en Sîjens 
neamden Wesseling syTI namme ek. 
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By it utsykjen fan 'e bakkers is besocht om it ferskaat yn geografYske sprieding 
oer Fryslan oan te halden, om sa foar it hiele taalgebiet represintatîve faktaal ut it 
fjild te heljen en om moogli.k ek dialektysk ferskaat te trappearjen4

• 

Der binne mei-inoar fjouwer petearen halden. It koe dêr mei ta, om 't de opset fan 
ît ÛIldersyk net sa breed is dat folle mear bakkers frege wurde moasten. Boppedat is 
de fragelist wat it bakkersfak oangiet aardich breed en mei men ferwachtsje dat by 
dit oantal petearen al in soad faktaaI boppe wetter komt. 

De petearen mei de bakkers binne halden yn it tiidrek maart-augustus 1996. Lyk 
as sein, foarme in fragelist de tried foar de petearen. Neist it letterlik stellen fan 'e 
fragen is ek gauris frege om ferdudlikings dy't dan wer ekstra materiaalopsmieten. 

De fraachpetearen binne op 'e ban opnommen, en dêrnei uttypt en opslein yn de 
kompjûter. Yn de sa ûntstiene bestannen is de fakterm of it fakwurd hieltyd kodear
re en mei help fan dy kodearrings is in wurdlist generearre. Dy list is alfabetisearre 
en lemmatisearre. Dêrby binne bûgde tiidwurden op ; e nammefoarm set en binne 
meartallen of ferlytsings nei inkeldtal of grûnwurd brocht. Fansels binne leksikali
searre meartallen of ferlytsings yn dy foarm opnommen (bgl. dumke y.s.f. durn, 
sifYlInels y.s.f. simmel). 

Byelk wurd en elke term is in definysje of omskriuwing oanjûn. De definysjes of 
omskriuwings wurde op in grut tal plakken yllustrearre mei in sitaat (sitaten) ut de 
fraachpetearen. Byelk fakwurd e%~~f sitaat wurdt oanjûn wa't de ynformant Îs dêr't 
it op tebekgiet. Hoewol 't de frageIist tematysk opsteld is, is de wurdlist alfabetysk 
oardere. Dat is dien om it ferlykjen mei de bakkersfaktaal ut it WFT makliker te 
meitsjen. Om't it fraachpetear mei UIfert Sijens ek as doel hie om ynsjoch yn it 
bakkersfak te krijen, is it yntegraal opnaam yn dizze publikaasje. 

4 Dialektysk ferskaat, foar safier't ît foarkomt, wurdt yn de list mei fakwurden neamd. 
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2. utkomsten, konkluzje 

De fraachpetearen yn it fjild smite meî-inoar 684 wurden en betsjuttings op. Dy ut
komst kin no neist de utkomsten fan 'e syktocht nei bakkersfaktaal yn it WFT lein 
wurde. De 684 wurden en betsjuttings kin ne net allegearre brûkt wurde by de fer-

liking mei it WFT want in part fan dat wurdboek is noch net skreaun5
• Fynsten ut 

it fjild dy't yn in trajekt fan it WFT sitte dat noch net skreaun is binne dêrom net 
meiteld. lt giet dan om 74 wurden of betsjuttings ut it fjildûndersyk. Troch dy fan it 
totaal óf te lûken bliuwe noch 610 wurden oer dêr't mei terlike wurde kin. Fierder 
is it sa dat gearstal1ings as apart fakwurd beskóge binne. Soe bgl. yn it WFT kokos 
net foorkomme, mar kokosmakroan en kokoskoeke wol, en komt ut it tjildwurk ko
kos wol boppe wetter, dan is dat besköge as in oonfolling op it WFT. 

Mei de yn haadstik 1 beskreaune sykmetoade binne yn it WFT 855 wurden en be
tsjuttings run. 

As soks neist de 610 fan it tjildûndersyk lein wurdt, kin konkludearre wurde dat 
it WFT mear bakkersfaktaal befettet as dat it fjildûndersyk oplevere hat. Dochs is 
dêrmei net alles sein, want by dy 610 oerbleaune wurden en betsjuttings ut it fjild
ûndersyk sitte nammentlik 272 dy't net yn it WFT opnommen binne. Dat getal 
toont oan dat der noch gàns faktaal yn it fjild libbet dy't oant no ta net yn it WFT 
opnommen is. It tal fakwurden kin mei it tafoegjen fan 'e 272 nîje worden en be
tsjuttings litwreide wurde ta 1127. In fikse oanfolling, dêr't ut konkludearre wurde 
kin dat de materiaalsamling foar it WFT net folslein is. 

Yn haadstik 1 is konstatearre dat der in faktaal-hiaat yn it WFT sit. In hiaat wÎÎst 
yn de rjochting fan ófwêzichheid fan eat. Bakkersfaktaal is lykwols wol oanwêzich 
yn it WFT, mar dat is net it resultaat fan systematysk sammeljen fan faktaal. De 
wurden en betsjuttings ut ît fjildûndersyk binne wol it resultaat fan systematysk 
sammeljen. De resultaten dêrfan binne wol sadanich dat konkludearre wurde kin 
dat it WFT in tekoart hat oan bakkersfaktaaL Dat tekoart is mei feroarsake troch 
gebrek oan systematysk sammeljen. 

It WFT befettet gàns mear faktaal as dat it fjildûndersyk oplevere hat (583). Dêr kin 
it folgjende fan sein wurde. It bakkersfak is in breed fakgebiet en de bakkers he
hearskje de faktaal fansels net folslein. Yn in fi:aachpetear fan sawat oardel oere 
kin noait alles beneamd en ferteld wurde. De 'competence' fan 'e bakkers is dus 
folIe grutter. 

Der binne 74 faktaalwurden ut it fjildwurk dy't nel ferlike binne mei it WFT. Dat tint 
yn 'e liSI fan skoattel olm skot, stroop olm swirsers, trapbalifyts olm !Wibak, utsrekk.e 
olm ';!Wiskje en wals olm wytnwal. Yn de bylage mei fakworden lli it WFT steanc wol 
fakwurden dy't yn 'e trajekten sitte dy't noch nel beskreaun binne, mar dat binne dan 
worden dy't wol eame yn 'e WFT -database steane, mar noch net as lemma opnommen 
binne. 
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Ek kinne guon wurden of betsjuttings yn it WFT dialelrrysk wêze en net ta it dia
lekt fan 'e bakkers fan dit ûndersyk hearre. Dan is ît noch sa dat it WFT in dekking 
jout fan it tiidrek 1800-1975. De ynformanten foar dit ûndersyk binne represintatyf 
foar it tiimek 1935-1996. Der is dus sprake fan in part oerlapîng, mar ek fan in hiel 
grut part net-oerlaping: 1800-1929 en ] 976-1996. 

No't sjen litten is dat der tekoarten yn it materiaal fan it WFT sitte om't guon fak
talen net systematysk óffrege binne, kin it folgjende noch sein wurde. 1t faktaal
ûndersyk hat yn it ferline net altyd syn gerak krigen. Dat betsjut wol dat oangeande 
faktaalûndersyk der wat feroare wurde moat. Der moat ynventarrisearre wurde wat 
foar systematysk faktaalûndersyk dien is en wat dêrótwei yn it WET telane kommen 
is. Dêrneist soe der in ynventarisaasje fan fakken, ambachten en mêden makke 
wurde moatte dêr't faktaal fan opnommen wurde moat. Op dy wize kin in plan op
steld wurde om systematysk faktaalûndersyk te dwaan. Leksikografyske beskriu
wings fan it Frysk, yn wat foar foann dan ek, kinne wat faktaal oanbelanget dan 
folsleiner wêze as dat it WFT yn printe foann oant no ta is. Foar it oant no ta pu
blisearre part fan it WET is it telet. In elektroanyske ferzje fan it WfT dy't 
trochgeand bewurke en oanfol1e wurdt, kin lykwols gans foardiel hawwe fan nij 
faktaalûndersyk. 
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3. wurdlist ût it fjildwurk 

Wat no folget is in list mei fakwurden as resultaat fan it fjildwurk. De list befertet 
de bakkersfaktaal u[ de fjouwer fraachpetearen. It faktaalwurd is hieltyd fet printe. 
De klam yn dat wurd leit gewoanlik op it earste lid. Is dat net it gefal, dan jout ît 
teken' oan dat it neikommende wurdlid de klam hat. As Ît wurd yn in leste kombi
naasje (meast mei adjektyf, mar ek wol as tiidwurdlike ûtdrukking) stiel, dan stiet 
dy kombinaasje tusken rûne heakken efter ît wurd. Yn sa'n gefal is it faktaalwurd 
ferfongen troch in lizzend streekje. 

Guon faktaalwurden ferwize mei in pylkje nei in oar faktaalwurd, dêr't se dan be
hannele wurde. Mei de öfkoarting 'sj. ek:' wurdt ferwiisd nei synonimen of om
skriuwingen mei mear ynfonnaasje oer in beskaat faktaalwurd. Fêste ferbiningen 
en ûtdrukkings binne alfabetisearre op it substantyf en as dal der net yn sit, op it 
verbum. 

Foar elk faktaalwurd fan 'e list is neigien oft it (al of nel gelikens stavere, of nor
malisearre) as yngong of betsjuning yn it WFT foarkomt. It teken W tusken fak
taalwurd en omskriuwing (soms by in betsjutting) jout oan dat it faktaalwurd net as 
lemma yn it WFT opnaam is of dat de betsjutting net yn it WFTfoarkomt. 

Efter de omskriuwing steane tusken kante heakken de inisjalen fan 'e ynfor
mant(en) dy't it oanbelangjende wurd oanlevere hawwe. De yllustrearjende sitaten 
wurde yn kursyf werjûn en troch it oanjaan fan 'e inisjalen oan de ynformanten 
keppele. Dêrby steane de inisjalen PW foar Piet Wesseling, DZ foar Doede Zijlstra, 
KV foar Klaas de Vries en US foar UIfen Sijens. 

a·bloem W mindere soarte moal, û.o. brûkt foar regearingsbóle (dat wie de minste 
bloem, tame/ik swan en ek net lekker. It wie grusich en net blank [DZ]; yn ' e 
oarlochstiid dan hienenje a-bloem, dat wie skier moal [US]) sj. ek: moal (skier). 

abri'koazesjelei W sjelei fan abrikoazen, as glazuer op oranjekoeke strutsen [DZ]. 
abriko'tearje W oranjekoeke mei abrikoazesjelei oerstrike [DZ]. 
achter'ótgean W öfkuolje (fan 'e oven) (de oven gyng achterût [KV]). 
achtpÛDder brea fan acht pûn [US]. 
achtpûns mei in gewicht fan acht pûn (fan brea) [US] sj. ek: brea (hiel). 
alde'wiven W älde ooIen dy't wer yn 'e oven west hienen om farsk te meitsjen en 

tTOch dat proses skronfelich wurden wienen [US]. 
ald'wivekoeke luchtige koeke fan sean daai, mei krûden deryn bakt [US, DZ}, ek: 

aldewivekoeke, Qldwiif [US]. 
aller'bandekoekjes W allegearre soarten lytse koekjes [DZ]. 
alûn bestandiel fan koeke (kwam derynfoar it blank holdenfan koeke [US]). 
am'moaniurn W yngrediïnt yn koeke [PW, KV, US]. 
a'nys W krûd (smaakmiddel) yngrediïnt yn koeke. dumkes [DZ, KV, US]. 
auto auto as transportmiddel by suteljen [DZ, KV, US]. 
baaltsje (moal) sekje moal [DZ]. 
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bak bros ooleprodukt, earst as pof bakt en dêmei midstwa snlen en nochris bakt 
(droege)6, sj. ek: beskût, twibak. 

bakaard W eigenskip(pen), aard fan in produkt by it bakken [PW]. 
bakfyts trijetsjillige fyts mei grutte bak, as transportmiddel by suteljen [DZ, KV, 

US]. 
bakhós wurkpleats fan 'e bakker, bakkerij [DZ]. 
bakke (wylder -) W mei ûnegale struktuer bakke (fan MIe) [DZ]. 
bakke (net bêst -) net bakke wolle (fan salte turven, dy beyn±loeden de oventempe

ratuer sadanich dat it bakresultaat minder wie) [DZ]. 
bakke (Önge]yk -) sein wannear't de MIe in oare kwaliteit hie as gewoan [DZ]. 
bakker persoan dy't foar syn berop MIe, banket, koeke, brea bakt [DZ, KV, PW, 

US]. 
bakke'rij 1) wurkpleats fan in bakker; 2) bedriuw, saak fan bakker (wite bóle. En 

broadsjes en boltsjes, dat wie ûs ark meastal, hen! Wat krintebbTen en sûkerbblen 
foar de sneon. Dat wie ûs gewoane bakkerijke [DZ]). 

bakkerijs'flier W ±lier fan in bakkerswurkpleats [US]. 
bakkerijs'souder W (opslach)souder boppe in bakkerij (sj. ek: moalsouder) [DZ]. 
bakkersbroek W blau-wite broek dy't bakker ûnder it wurk oan hat [DZ, KV, US]. 
bakkersfak fak, berop fan bakker [PW]. 
bakkers'fakskoalle W skoalle foar oplieding ta bakker [US], ek: fakskoalle [pW, 

US]. 
bakkersfeint feint by in bakker yn it wurk [US]. 
bakkerskever W imerke dat yn bakkerij foarkomt, Gryllus domesticus [US]. 
bakkersmûts W mûts dy't in bakker op hat by it work [US]. 
bakkerströch tröch foar it mingen fan daai [DZ]. 
bakkersturf grutte, flokkige turfsoart om de oven mei te stoken [KV]. 
bakkersweechskaal W yn 'e bakkerij brûkte skealje [KV]. 
bakplaat metalen plaat om produkten dy't bakt wurde moatte op te setten [US]. 
bakpoeier W keunstmjittich riismiddel [PW, DZ, KV, US] (koalsuer en bakpoeier 

der trochdraaiefoar it leven,foar It gebak (foar it bakken) [DZ]). 
baktafel lange. houten wurkbank yn bakkerij [DZ, KV, US] (sj. ek: bank). 
bank baktafel [KV]. 
ban'ket fet, swiet en ek wol lûks (koekjes, taart, oranjekoeke enstb.) [PW, 

US]. 
ban'ketbakker bakker dy't benammen banket bakt [PW, KV]. 
bas'kule skealje ornearre foar it wegen fan swierdere saken, ornaris mei twa earms, 

dêr't de iene fan twa kear sa lang is as de oare, û.o. foar gebrûk yn 'e bakkerij 
[KV]. 

bastert (gele -) W bastertsûker mei giele kleur [US]. 
bastert (brune -) W bastertsûker mei brune kleur [PW]. 
bastert (wite -) W bastertsûker mei wite kleur [PW]. 
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bastertsûker minder suvere, net-kristallisearre sûker7 [pW, DZ, US]. 
betgijnpof W foarrinner fan jousterpof (sj. dêr) [PW]. 
be'skût bak, twibak, sj. dêr [DZ, US, KV, US] (toen moesten l1.y beskuten meitsje 

op • e bakkersfakskoalle, dy moesten l1-Y dan fhûs meitsje en dy moesten l1-Y dan 
meinimme nei de fakskoalle en dan waarden se keurd. En doe wenne ik op 
Aldebiltsyl hy bakker De With en l1-Y sieten beiden yn 'e selde klasse, Bouwe de 
With en ik, doe soenen wy tegearre beskuten bakke, mar der -wie net ien boer fan 
'e klanten dy' t eineaaien hie. Allinne dokter Smid, dy hie dêr loopeinen om 'e 
doar. Doe he l1-Y dêr noch eineaaien weihelle. Dat wit ik der noch fan, mar dat is 
toen noch wol lukt. Der hinne noch genóch bakkers dy't selfwer beskuren bakke, 
Tjoelker hjir ek. Dy het eigen-beskuten en Van-der-Meulen-beskuren. Dy 
eigen-beskuten, ik he se wolris hAn, dy bin wol lekker hJer [US]). 

be'skótbakke 1) beskuten bakke~ fabrisearje [US]; 2) de pof foar de earste kear 
bakke [US]. 

be'skótdaai W daai dêr't beskuten fan bakt wurde [PW, DZ]. 
betskótdop W metalen dop dêr't beskutdaai de earste kear yn bakt wurdt [PW, US] 

Ut daai waard yn ' e ferdeelmasine ferdeeld yn hele lytse baltsjes. Mei de hun 
moesten je dy opdrdaie en op platen sette, en at se dan in bytsje los begongen ... , 
dan kwammen de heskl1tdoppen derop. Dan sieten dêrfiif gatsjes bovenyn en 01 

dy fiif gatsjes ",,1 wienen, dat baltsje dat riisde dan ûnder dy 'dinges' , mar af dy 
fiif gatsjes danfol wienen, dan koenen se yn 'e oven. Dêroan koenen je dan sjen 
at se yn 'e oven moasten, dy fiif gatsjes. Dy sieten yn elke beskûtdop [US]). 

be'skótmeitsje W beskuten fabrisearje, bakke [PW]. 
be'skótmes W mes om de poffen (fan twibakken) midstwa te snîjen (sj. ek: pofmes) 

[KV]. 
be'skótsjelei W yngrediïnt fan bakken [KV]. 
be'weging (der sit gjin - yn) W sein fan daai dat net rize wol [US]. 
byhelje W de oven op 'en nij opwaarmje mei spuonnen en takkebosken [DZ] sj. ek: 

hystoke. 
binnenste W part fan in bêle dat binnen de koacsten en plassen Sil [KV]. 
bis'kwybloem W moalom biskwy (koekjes) fan te bakken [DZ]. 
bystoke W de oven op 'en nij opwaannje mei spuonnen en takkebosken [DZ) sj. 

ek: byhelje. 
bitterkoekje rûn koekje mei mealde bittere mangels deryn bebakt [US, DZ]. 
blank W wyt, ljocht fan kleur (fan bakprodukt) (alûn kwam deryn foar it blank 

hOlden fan koeke [US]). 
blik W blikken foarwerp, hol en fan boppen iepen, om bêle, koeke yn te bakken 

[DZ, KV, US], sj. ek: bus, tromp. 
blik (ticht -) W böleblik mei in lid deroan fêst, om kasinoböle yn te bakken [US]. 
blik (ûnder il- bakt) W (fan twibakpotfen) bakt ûnder in oer de kop set blik [DZ]. 
bloem fYn moal, meald ût weet- of roggekerlen [pW, DZ]. 
bloem (Seeuws -) W spesjaal foar banket brûkt moal rOZ]. 
bloem (blanke -) W wyt weetmoal [D2]. 

Faak ferkoarte la bastel1 en dan mei in eigenskipswurd derfoar dat kleur en soarLe oan
jout, sj. bastert (giele -, brunt' wite -). 
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bloem (fijne -) W bêste kwaliteit moal (foar twibakken) [DZ]. 
bole (droege -) W OOle mei te min tocht; OOle dy't by te hege temperatuer riisd wie 

(heger as 26° C) [PW, US]. 
bOle (ferbrànde -) W troch te lang ofte hyt bakken oan 'e bûtenkant swartbaarnde 

OOle [PW, KV, US] (jerbránde bole hiet dat dan, dy rotsoai. Mar yn 't jiskefet. ft 
binnenste fan in ferbránde bole koe wol yn ' t brea [KV]). 

bole (grize -) W OOle mei in grize, skiere kleur, bakt fan a-bloem [KV] sj. ek: re-
gearingsbole. 

bole (grutte -) W OOle fan achthûndert gram (it gewoane gwicht) [US]. 
bole (hege -) W rûne OOle, net knipte OOle [US]. 
bole (knipte -) W bóle dêr't boppe-op mei in skjirre, yn 'e lingte in sluf yn knipt is 

[DZ, KV, US] ek: knipbole [PW, US] ((joto:) dat binne de puntsjes (de om
heechstekkende stikjes) Dat is in knipbole, hest wolris in knipbole sjoen. Dy koe
nenferrekte skerp wêze, as je se hyt denJl hellen [US]). 

bóle (lytse -) W OOle fan fjouwerhûndert gram [US]. 
bole (rÛDe -) net knipte bóle, OOle dy't mei in rûne kappe hoppe it blik utstekt 

[PW, DZ, KV, US]. 
bOle (soere -) W mei soerdaai y.s.f. gist bakte OOle (yn Dutslán) [KV]. 
bOlebakkerij Wit proses, wurk fan OOlebakken [US]. 
bóleblik W blik dêr't OOle yn bakt waard [KV]. 
bóleguod (kollektivum) alle OOleprodukten [DZ]. 
bólekarre (han)karre om OOle mei ût te suteljen [US]. 
bólekoarste boppekant fan in OOle (boppekant: de kàrste fan' e bóle, bolekàrste 

[KV]). 
böle-oven W ien fan 'e beide ovens fan in hytwetteroven, spesjaal foar Ît bakken 

fan OOle (dy bovenste oven wie ek nooit sa hyt as de ûnderste oven. De ûnderste 
oven wie de bole-oven, d.at wie dan in 'heetwateroven' . Dan hienen je twa bak
romten en de ûnderste bakromte, dat wie de spesia/e bóle-oven. De boppeste 
bakromte wie mear foar banket en foar koeke en soksoarte dingen sU 'k mar sizze 
[US]). 

bólerek W rek mei planken, yn magazyn om gearbakte ooIen op del te lizzen [US]. 
bólestekker W --+ stekizer. 
bolk oer koer dêr't sutelders OOle yn ferfierden (he/pen dy't hantlangen. (widdo

frou/ju) rûnen mei de bo/koer [DZ]). 
bolrinder sutelder dy't OOle ferkocht [DZ]. 
boltsje 1) lyts, rûn broadsje, sawol mei as sûnder krinten [DZ, KV, US]; 2) ta in 

bal rûnröle klute (klutsje) daai (om twibak, brea fan te meitsjen) [KV, DZ]. 
bon'bon sûkelaadsje mei folling (yn 'e winkel ferkocht artikel) [DZ]. 
boppekant 1) W boppeste helte fan twibakpof, tsjinoer ûnderkant, .flierkant8 [pW, 

KV, US], ek: bovenkant [PW]; 2) (ek yn 't algemien:) hoppekant fan OOle [DZ]. 
bovenkoarste W koarste oan 'e boppekant fan in bOle, twibak [DZ]. 
braakmasine W masine om koekedaai te braken [KV]. 

Yn it WFI net as belsjutting by s.v. boppekant neamd, wol yn sitaat by s.v. ûnderkant. 
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brake koekedaai trochinoar draaie, min ge mei de braak9
, braakmasine (braken wie 

swier "WUrk. Der siet in hefboom yn 'e baktafel fést, in fjouwerkantige staaf izer 
mei in harifat en sà dik en dat op 'e baktafel wriuwe, oars koest it net fynkrije, 
mei de hannen. Fan siden wriuwe en wer opteare. In beolch fol wurk. Dat wie 
mei de hannell net te dwaan hin! [DZ], ... it braken. Froeger dienen je dat op 'e 
baktafel. lûke en slaan. Letter waar dat yn 'e masine dien. Fom'al dy karrûsel, 
dat wienen hele goeie koekemasinen USl), ek: koekebrake (DZ], trochbrake [KV, 
US]. 

branje turf, kaaien. gas. sj udd en , takkebosken as brànstof om de oven te stoken 
[US]. 

brea produkt fan brutsen rogge dat sean waard en dan ta daai mongen en dêmei 
foarrne en bakt, meast donkerbrûn fan kleur [pW, DZ, KV, US], ek: roggebrea 
[PW, DZ, KV. US]. 

brea (áld) W äld, oerbleaull brea as grûnstof faar nij brea (tuskentiden hiene wy de 
hreapot ek oerstean mei aId brea, want brea, dér komt altyd áld hrea troch 
[US]). 

brea (bleek -) ~ brea (ljocht). 
brea (brun -) ~ brea (donker). 
brea (donker -) brea dat lang (in hiele nacht) yn 'e oven stiet (yn tsjinstelling ta 

Ijocht brea, sj. dêr) [DZ, KV, US], ek: brun brea [KV]. 
brea (hiel-) brea fan acht pûn [KV]. 
brea (ljocht -) brea dat koarter bakt is as donker brea (nei 4-5 oeren: it earste 

richeltsje derût pakke en dat wie dan bleek brea [DZ]). ek: bleekbrea [DZ, US]. 
brea (R~sysk -) W soart koeke (gewoane koeke, mei poeier fan Timmer. no Zee

landia. Tige swiete koeke, fan dy fjouwerkante stikjes. Dat gyng '11'01. ",'at oan ' e 
swiete kant. Even ljochter en swieter as oranjekoek [KV]). 

brea (snijd -) W brea dat yn stikjes snien en sa ferkocht wurdt [KV]. 
breabakker bakker dy't allinne bre.a bakt y.s.f. böle en banket (en hjir is Nicolai 

mei de hûnekarre (wiist hieltyd op foto' s ût hoek oer Twizel). Dit is Goaitsen 
breabakker [US]). 

breabakke'rij bakkerij dêr't allinne brea bakt wurdt (yn dat álde ding, dêr hewwe 
de Nkolai'.I.' froeger in breabakkerij hán, spesjaal foor brea [US]). 

breadaai daai dêr't brea fan bakt wurdt, û.o. besteande ût wetter. brutsen rogge, 
äld brea. en sält [US]. 

breadekke it öfdekken mei karton fan it brea yn 'e oven om it ûntstean fan 
koarsten tefoaren te kommen [US]. 

breadraaie W it mîngen fan breadaai yn in mingmasîne [US]. 
breafoarm houten ramt dêr't breadaai ta brea yn foarme wurdt [DZ], ek: rogge-

breafoarm [US]. 
breaynsjitte W mei de skaattel brea yn 'e oven sjitte [DZ]. 
breakeammerke W romte yn bakkerij dêr't böle, brea yn bewarre waard [DZ]. 
breakrêm W yngrediïnt foar bOle, om it bakken te befoarderjen [KV], sj. ek: krêm, 

2. 
breaopmeîtsje W proses fan breabakken [DZ]. 

De braak as stik ark dat by braken brûkt wurdt, wurdt net troch ynfmmanten neamd. 
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breapot W pot dêr't breadaai yn sean wurdt [US]. 
breasiede W aId brea yn breapot siede, ea.rste stap by breabakken [US]. 
breaskoattel skoattel om brea mei yn 'e oven te sjitten [DZ, KV]. 
breasnijmasine snijmasme om grutter stik brea yn platte stikjes te snijen [KV]. 
breatraapje yn in tróch it breadaai minge troch mei de bleate fuotten der troch-

hinne te wadzjen (foar 1925) [KV] sj. ek: breawádzje. 
breawàdzje W yn in tröch it breadaai minge troch mei de bleate fuotten der troch

hinne te wadzjen (foar 1925) (froeger seinen se breawadzje, mei de fuotten en 
dat hew ik noait beleefd [US]) sj. ek: breatraapje. 

bri'ket swarte branje om oven mei te stoken (net mear yn ovenholte, mar yn fuer
mond) [US]. 

broadsje soarte fan lytsguod, lytse MIe: boltsje, pofke (broadsjes en boltsjes, dat. 
wie us ark meastal, hin! [DZ]). 

broadsje (Ióks -) W spesjaal broadsje, keunstich foarme (frisselwurk) en/of mei 
yngrediïnten as gimber, sukade, fruchten [US]. 

broadsjeklove W, klove it mei de pink ynkervjen fan in noch net bakt broadsje, 
sadat der twa bolle stikken op 'e boppekant ûntsteane (braadsjes: earst oprolje, 
wer even rize litte en dan klove mei de pink, dat de midden derût giet. Broadsje
kloven wie in bytsje in handichheid [DZ]). 

broeie 1) troch focht waarm, oantaast wurde (fan moaI) [PW]; 2) W roggedaai nei 
it mingen waarm stean litte, dat de roggekerlen fol focht lûke, it setmoal fer
sûkeret en it daai stüfwurdt [pW, US]. 

brossichheid W it maklik te brekken, knapperich wêzen (fan twibakken) [US]. 
bus W hol metalen foarwerp, fan hoppen iepen, om MIe, koeke yn te bakken [pW, 

KV, US] «(foto:) sju, hjir lizze se (ntl. balen) yn kleedsjes. Dan lutsen je dat 
kleedsje in eintsje op en dan leinen je dêr wer in bóle tsjinoan. Dêr leinen sf! dan 
tusken te rizen. At se yn bussen wienen, dan leinen je se fuort yn 'e bus, mar as je 
,f7ierbolen meitsje woenen, dan kwammen se op 'e kop yn 'e kleedsjes [US], sj. 
ek: blik, tromp. 

bûter fet dat yn in soad bakkerijprodukten brûkt wordt, meast ferkoarting fan 
boerebûter, mar ek wol margarine [pW, DZ, KV, US], sj. ek: margarine, room
bûter. 

daai trochinoar arbeide mingsel fan moal, bûter en wetter of molke (en/of gist, salt, 
krûden) om bgl. hOle, brea, koeke fan te bakken [PW, DZ, KV, US], ek: deech 
[pW, DZ, KV, US]. 

daai (kàld -) W (koeke)daai dat sûnder te sieden mongen wurdt (yn tsjinstelling ta 
sean daai) (foar û.o. krûdkoeke. soetelyt) [PW, US]. 

daai (sean, kóke -) W (koeke)daai dat foar it mingen en braken sean is (yn tsjin
stelling ta Mld daai), (sean daai [DZ, US], k6ke daai [PW], kokke daai [KV]). 

daaiïch net goed gear, noch as daai (de midden is it langste daaii'ch. De kanten 
bakke it,f7uchst fan alle kanten, de midden is it lêste oan 'e beurt [DZ]). 

daaiminge troch it mingen fan yngrediïnten daai meitsje [KV]. 
daaitrochslaan W ......;. trochslaan. 
daam W net gear stik daai yn it hert fan in MIe, koeke [US], sj. ek: ring. 
dadel sûdfrucht as yngrediïnt fan guon koekesoarten, oranjekoeke [PW]. 
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dea W net (mear) rize wollend (fan daai) [KV], sj. ek: rJoclu; ek as tsjinoerstelde 
fan libben (as eigenskip fan gêst): Soerdaai sit niks yn, it is dea [KV]. 

deech W --+ daai. 
deechje W lyts protsje daai, foar it meitsjen fan inkelde te bakken produkten of om 

de oven mei ticht te smarren [DZ] 10. 

deechtemperatuer W temperatuer dy't daai hawwe moat om goed te rizen (26" C). 
deechûtrolje W daai (mei in rolstok of deechutrólmasine) ta in platte massa rólje 

[KV]. 
doof (ût oven) W gloede. gluorre ut oven [PW]. 
doofpot grutte pót by oven dêr't gloede ynkaam ((oer branje:) dat wonrd der dan 

uthelle mei in loete en in grutte doofpot en dér waard dy gluorre dan yngoaid 
[DZ]). 

draaie W mei de masine bewurkje, minge (sa neamd fanwegen de draaiende be
weging fan 'e masine) «(oer twibaksdaa;:) Foarst it oudraaist moest it wol in 
oere draaie yn 'e masine [KV], (at de hele bolebakkerij dien wie, moams. dan 
waar it brea draaid, yn · e mesine [US]). 

droege stof wat fan in produkt (meast böle) oerbliuwt as it focht demt helle is [DZ, 
US]. 

droege'stofgehalte W gehalte oan droege stof [US]. 
droegje W twibakken foor de twadde kear yn 'e oven bakke [pW, DZ, KV, US] sj, 

ek: kleurje. 
dórnke swiet koekje mei mangels, anys en kaniel, sa lang as likernöch in tomme 

[KV]. 
dwaan (neat rnear -) gjin tOCht mear opnimme (rogge moest sêdfan wetter. As it 

klear wie, sêdfan 'wefter: 'no docht i1 neat mear' [DZ]). 
dwaan (ît - kinne) (fan 'e oven) hjit genöch wêze om te bakken [DZ]. 
eierkoeke W luftige. rune koeke bakt fan licht daai mei aaien dertroch [pW, DZ). 
eiD utein fan in brea, böle [US]. 
eindprodukt produkt dat troch ferwurkingsproses hinne is [pW, US]. 
eineaai aai fan in ein, as yngrediïnt fan twibakken (ik lryt net at it lljoed de dei 

noch gebeun, mnr liry moesten beslist eineonien ha. Dêr moesten eineaaien. yn 
ferwerkt ww'de [US]). 

fakskoalle --+ bakkersfakskoalle [pW, US]. 
feger wietmakke feger, brûkt om de boppekant fan böle(produkten) wiet te meitsjen 

[US]. 
fer'baarne ferkoale as gefo1ch fan te lang yn 'e oven stean litten of yn in te hite 

oven bakken [DZ, US], ek:ferbrane [PW, KV, US]. 
fer'deelmasine W masine om böledaai yn óiJ>aste stikken te ferdielen (;1 daal 

waard yn . e ferdeelmasine ferdeeld yn hele lytse baltsjes [US]).' 
fer'gloeie W hielen dal gleon wurde (fan turf) (as al dy turven dan fergloeid 

wienen, goed gloeiden, dan wie it ien gleone massa [US]). 
fer'koale hielendal ta koal wurde (mar dat ding het dy hele periode dat dy bblen 

yn · e oven stiene, 25-30 minuten op fol stien te bránen. Se wienen ferkoold. 
Prachtich! [US]). 

[0 De foarm dnaike komt net faar. 
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fer'skroeie troch skroeien bedoam wurde (as de breapot yn ien kear lege waard yn 
de mingmasine mei de roggekerlen) (en at ... dy breapot sear ... dan moest it 
derof, en dan mei twa man de hantsjettel mei brea en dy yn . e mesine goaie, 
gleonhyt, dan hienen vry de mesine al oan 't draaien, want oars ferskroeide de 
rogge [US]). 

fer'wulf stiennen boppewand fan in oven ll [US, PW]. 
fiich sudfrucht as yngrediïnt fan beskate koekeprodukten [PW]. 
fyts fyts as transportmiddel by suteljen brûkt [KV, US], sj. ek: balifyts, transp011-

fyts. 
fjirdepartsje stik brea fan twa pûn, snien ut in brea fan acht pûn of as stik fan twa 

pûn bakr [PW, US] (in fjirdepartsje wie einliken in heal brea. Froeger brea fan 
fjouwer pûn. Wy hienen meastalfan twa pûn. Dal wie infiirdepartsje [KV]). 

fjoer (berutsen) fjoer dat net mear baarnt, mar gleon is, gloede [PW]. 
fjoerbak W bak. dêr't gloede yn opfongen en bewarre wurdt [PW]. 
fjouwerpûnder W brea fan fjouwer pûn [pW, KV, US], sj. ek: heel brea. 
flets W skier, net sprekkend fan kleur (fan OOle dêr't gjin salt yn sit) [KV]. 
flier 1) grûnflak fan oven [pW, DZ, KV, US], (yn ferskate ovens ek ferpleatsber: 

sa' n hele grutte 'probat' , dal is 'I merk dus, dan waard dy hele fiier derut róle en 
dêr kwammen al dy bussen mei bolen dan op te stean [US]) sj. ek: heard; 2) W 
ûnderkant fan in bóle, twibak [KV]. 

flierbóle MIe dy't op 'e flier fan 'e oven bakt is y.s.f. yn in blik [PW, DZ, KV, US]. 
flierbroadsje W broadsje dat op 'e flier fan 'e oven bakt is y.s.f. op in plaat [US]. 
tlierkant W ûnderkant fan bakprodukt, kant dy't op 'e flier fan 'e oven lein hat by 

it bakken [KV]. 
flik lyts rûn of lang sûkelaadsje mei in platte ûnder- en bolle boppekant 12 [KV]. 
floeie W oer in oerflak utrinne Ut moest in bytsje fioeie, wat plat wW'de [DZ]). 
foarm foarwerp, mal dêr't daai it winske uterlik en formaat yn kriget (daai pakke 

en brake, it waard trochwurke. It kwam op · e bank en yn 'e foarmen [KV]). 
foarrnje daai de winske foalm jaan [PW, US]. 
fol (fan OOle) folslein riisd (as se danfol menen, dan moesten se de oven yn, l1X1nt 

dan wienen se dêr klem' foor [DZ]) (at se l1X1t te fol wienen, dan koenen je se ek 
nel mear knippe [US]). 

follichheid W it genóch riisd hawwen ((fan twibaksdaai dat sichtber l1X1ard yn de 
galsjes yn 'e blikken:) Dan hienen se de foUichheid [DZ]). 

fon'dant swiet glasearmîddel foar oranjekoeke [DZ, KV]. 
fruchten (al of net konfijte) fruchten as fersierîng of folling fan oranjekoek, krin

tebóle, potkes en koeke [PW, DZ, KV]. 
gard W ut oantal yn lussen byînoar bûne metalen triedden besteand ark om eat op 

te klopjen [DZ]. 
gar'nearglazuer W aaîwyt mei poeiersûker as glazuer op oranjekoeke [PW]. 
gasynstallaasje W ynstallaasje yn oven om gas as brànstof brûke te kinnen [.KV]. 

11 

12 

24 

Neffens WIT seldsum, yn faktaa1lykwols gewoan begryp. 
Ynformant brûkt meartalflikk.en, wat wiist op it beSlean fanj7ik as grûnwurd. WFT jout 
lykwols allinne flikje. 



gear genóch bakt wêzend, klear om ut 'e oven helle te wurden13 [PW, DZ, KV, 
US]. 

gearstome W troch stoom gear wurde (dy ovensdoar waard helendal mei dat 
roggemoalpapke bestrutsen en dan bedroege dat en dan koe der gjin stoom ûnt
snappe ût dy oven. Dat moest eins yn syn eigen, op sa' nmanier gearstome [US]). 

ge'bak W it ornheech kommen, luchtich wurden by it bakken (koalsuer en bak
poeier der trochdraaie foa,. it leven, foar it gebak, foar 1t bakken [DZ], Soerdaai 
sit niks yn 'it is dea' . Der sit gjin gebak yn [KV]). 

gember woartelstok fan beskate tropyske p)ant dy't yn yndroege en sûkere foarm as 
yngrediïnt fan Û.O. koeke en taai brûkt wurdt [KV]. 

gemberkoeke koeke mei gimber deryn bebakt [KV]. 
gembertaai W taai mei gimber deryn bebakt [PW]. 
gist yngrediïnt yn böleprodukten dat troch gisting soarget foar it rizen (organisme: 

Saccharomycetes) [PW, DZ, KV, US]. 
gistfabryk W fabryk dêr't gist produsearre wurdt [PW]. 
gla'searje Win laach glazuer op in oranjekoeke oanbringe [DZ]. 
glimme bráne sûnder flam, gleon wurde, gloede sjen litte ((oer braJ~je:) dat waard 

der dan ûthelle mei in loete en in grutte doofpot en dêr waard dy gluorre dan yn
goaid. Dat begong letter wer te glimmen, as it hyt waard [DZ]), sj. ek: neig/im
me. 

gloede gleone jiske fan ovenbranstof [PW, KV], ek: gloed [DZ], sj. ek: doof 
gluorre gleone jiske fan ovenbränstof [KV], sj. ek: doof. 
grein, greinsûker lyts klontsje sûker, grof-kristallisearre sûker, û.o. yn sûkerbóle, 

sûkerkoeke [US]. 
griemer W apparaat dat net goed wurket, (alde griemer. aZd mingmasine [PW]). 
groef ynkeping yn hoppekant fan broadsje, boltsje of böle [DZ]. 
gros'siere W yn it grut hakke (foar ynstellings, sikehuzen ensth.) [PW]. 
grusich net wyt, skjin fan kleur (a-bloem, dat wie de minste bloem. tamelik ffi'art 

en ek net lekker. It wie grusich en net blank (nei de oarloch) [DZn. 
baal skoarstienizer mei tosken dêr't earder de tsjettel yn hong hoppe it fjoer [PW]. 
hanplankje W plankje dêr't riisde flierbOle op leit foar it öfwurkjen [US]. 
hánsjitter W sjitter dêr't de te bakken flierbOle mei op 'e skoattel set wurdt [US]. 
hantsjettel mei de han te tillen tsjettel dêr't daai yn sean wurdt [US]. 
ha'vannahuning W natuerlike huning (ut Kuba) [PW] (as je hele lekkere koeke ha 

woenen, dan waard der echte huning troch draaid, net keunsfhuniJ/g. Dat wie 
Letter in heel grUT produkt yn 'e bakkerij, mar echte huning, 'Havannahoning' en 
dat dertroch brake [US]). 

heal'brea fjirdepartsje brea (sj. dêr) (KV]. 
heal'kanne ynhaldsmjitte fan twa liter, meast foar molke brokt [PW]. 
heard W flier fan 'e oven [DZ], sj. ek:.f7.ier. 
het je (derby -) W yngrediïnten stikje by bytsje stadichoan tafoegje oan ît daai dat 

men mei de han mingt [US]. 
helje (derût -) W baksel dat gear is ut 'e oven helje [KV, US]. 
help persoan dy't helpt by it suteljen, bakken [DZ]. 

IJ Synonym noch net optekene by de ynformanten. 
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hichte W de lastán dal it heechsle nivo berikt is (fan riisde MIe) (it moest s)'n 
hichte ha, dat alles luchtich wie en dan redde de oven dermei [DZ]). 

hinne (dêr moat it -) W rjochting fan gearwurden fan Mle (fan bûtenkam óf nei 
de midden) (de kanten bakke it fluchst fan alle kanten, de midden is it lêste oan 
'e beurt, want dêr maat it hinne [DZ]). 

hyt1wetteroven oven dy't, y.s.f. mei branje yn 'e ovenromte, ferwaarme wurdt mei 
hyt wener dat troch buizen giet dy' [ ûnder en boppe de ovenromte lizze [KV] (yn 
TWÎzel waard dJ' stienkoal yn in 'fuermond' ferbaarnd. En dan sieten dêr alle
ge ar huizen ûnder dJ' bakromten !Toch en derboven. Dat wie in 'heetwateroven' , 
dat wie in 'ges/aten sirkwy'. Dat wienen allegear buizen, dy sieten op , e beide 
einen ticht en der siet wetter yn. En dat wetter, at it warm wurdt, dan sirku.leart 
dat, dat wie in 'heetwateroven' . Der siet wetter yn dy buizen. Dy buizen wienen 
sa dik sCIWat (jout it mei de hannen oan) en dêr siet wetter yn. Se sieten net 
stiiffol wetter, want sju, wetter set ût. Dat wetter begong hinne-en-wer te stromen 
yn dy buizen en dy buizen Dan safier sieten dy fol. Dat is in berekkening hoefolIe 
wetter der yn sa' n buis moat. Dy buizen leinen onder de flier en dan boven de 
flier. Dy bovenste flier, dy buizen wienen wat dikker, dy moesten dan de flier fan 
dy bovenste oven ek wer ferwaarmje. Dy bovenste sieten net ... dêr lei it 
'rookkanaal' en dy ferhitte dêr de bovenste kap fan dy oven. Dy bovenste oven 
wie ek noait sa hyt as de onderste oven. De onderste oven wie d.e bole-oven, dat 
wie dan in 'heetwateroven' [US]). 

hoantsje W taai yn 'e foarm fan in horume [DZ]. 
hûnekarre kaTTe lutsen troch in hûn, om mei te suteljen [DZ, US]. 
huning sjerpefiich, tsjok focht dat as swietstof oan koekeprodukten tafoege wurdt 

(natuerlik: sj. ek havamuzhuning; keunstmjittich: sj. ek keu.nstJuming) [PW, KV, 
US], ek: hunning [DZ]. 

imerke ynsekt dat yn 'e bakkerij foarkaam (dy koenen dan sa sjilpe, dy beestjes. 
Dy hienen je foaral yn dy álde bakkerijen, mei dy aldelwetse oven en dy koenen 
dan sa sjilpe. Ooh, dat wie in ferskriklik gehoar op , en duer. Imerkes, ja imerkes, 
dy sieten in protte yn 'e bakkerij. Foaral yn dy fochtige rûmten dêr achter de 
oven en bij de riÎskast el! sa, dêr sieten se. Hjir by bakker Smid ha l1.ry se ek noch 
wol han. Ik wit noch wol dat dokter Mees dêr dan sa oer klage. Dy wenne dêr 
stUf tsjinoan dêr' t dy ac hterkant fan d.l,' ove ns tsjinoan sfienen [US]). 

ynfalle yninoar sakje (fan luchtich baksel, yn oven) [PW]. 
ynlizze (aaien) aaien bewarje troch se yn kalk te lizzen [PW, KV], sj. ek: lizze (yn 

'e kalk -). 
ynsakje yninoar falle (fan in bêle dy't te fol rîisd is) [US]. 
ynsette produkten yn 'e oven sette (je nwesten d.l,' hele karre knippe, dan wienen dy 

earsten wol safolle bekommen, dan koenen je dêr wol mei begjinne te ynsetten 
[US]). 

ynsüppe (brea) stippe yn in papke fan daai en simmels [DZ]. 
iten MIe, alles wat de bakker om te iten bakt (moandeis dan hienen je it minste iten 

[DZ]). 
iten (giin -) W minne, net lekkere MIe [PW]. 
jaske stik klean dat in bakker oan hat (l1.ryt jaske [KV]). 
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jiskepot pot, bak by oven om ferbrände turl yn te dwaan (dy rommel waard den1t 
helle en dy kaam yn 'e jiskepot, in soarte doofpot [KV]). 

joadekoek brune, rûne, platte swiete koeke [DZ]. 
jouster'pof W pof mei folling fan krinten, brune sûker en kaniel (sj. ek: begijnpofJ. 
ka'detsje W meast langwerpich wyt broadsje [US]. 
kakkerlak ynsekt dat inkeld yn 'e bakkerij foarkaam (en kakkerlakken. Dêr he we 

ek in kear ûnder sÏlten [KV]). 
ka'naal óftierkanaal fan reek, skoarstienkanaal [DZ]. 
kan'dijkoeke W koekeprodukt mei sûkerklontsjes (kandij) [PW]. 
ka'niel opdroege binnenbast fan 'e kanielbeam, brûkt as speserij yn swiete gerjoch

ten «oranje)koeke, sûkerOOle) (pW, OZ]. 
kant sydflak fan koeke, brea, OOle lDZ, KV, US]. 
kantstikken W sydkant, flak oan 'e sydkant fan koeke, bóle, brea (troch hurdens 

faak net ferkeapber en dêrom brûkt as bestandiel foar nij daai) (aid brea dat oer
bleau en de hw'de kantstikken (dat je net ferkeapje koellen, dat net brûkbaar 
wie), dat kaam allegear yn in grutte kookpot [DZ]). 

kap(pe) boppediel fan oven dat de reek opheint, ek foar de oven oergeand yn reek
kanaal [kap: OZ, US, kappe: US], ek: roetkap [PW]. 

kap W boppekant fan in rûne OOle rOZ]. 
karrû'sel 14 W soarte fan mingmasine dêr't de kûp fan.draait en dêr't in bewegende 

metalen eann it daai yn trochinoar mingt (it braken. Froeger dienen je dat op 'e 
baktafel, lûke en slaan. Letter waar dat yn . e masine dien. Foaral dy karrûsef, 
dat wienen hele goeie koekemasinen [US]). 

ka'sino W, ka'sinoböle W yn ticht blik bakte OOle, mei platte boppekant (kasino
bolen . Dat wienen bolen dy' t yn in ticht blik bakt wienen. Sa' n blik Jww ik hjir ek 
noch wol, mei sa'n deksel derop [US]) (rûne, platte -' s: kasinoOOle mei de yn it 
eigenskipswurd neamde foarm [PW]). 

kast opberch-, ûtstalromte yn bakkerswinkel [KV]. 
keallepoat swiete koeke fan sean daai [PW]. 
keekbakke Wit produkt 'keek' bakke, meitsje [PW]. 
keek blik blik dêr't keekbesleek yn dien en ta keek bakt wordt [US]. 
keunsthuning huningeflich produkt dat men kriget troch hydrolyze fan sûker (as je 

hele lekkere koeke ha woenen. dan waard der echte huning troch draaid, net 
keunsthuning [US]). 

klant persoan dêr't men oan leveret, ferkeapet (suteIjend of yn 'e winkel) [US], 
(goeie -: klant dy't În soad keapet, dêr't men goed oan fertsjinnet [KV]). 

kleedsje 1) kleed dêr't flierooie op lein waard om te rizen (hjir lizze se yu kleed
sjes. Dan lu/sen.ie dat k/eedsje in eintsje op en dan leinen je dêr wel' in bóle 
tsjinoan. Dêr leinen se dan tusken te rizen. At se yn bussen wÎenen, dan leinenje 
se fuort yn 'e bus, mar as je j/ierbólen meitsje woenen, dan kwammen se op 'e 
kop yn 'e kleedsjes [US]): 2) bedekking fan bóleguod yn koer dy't suteler by him 
hat [US]. 

klef W plakkerich, kleverich (fan net goed gearbakte bOle) [KV]. 
kleurje droegje, foar de twadde kear bakke (fan twibakken) [PW). 

14 In merknamme? 
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kleverich plakkerîch (fan net goed gearbakte MIe) [DZ]. 
klieme grieme, de boel trochinoar helje. bedjerre (in oranjekoek opspuitsje. Se 

wurde earst yn blokjes snien en dan opspuite. Oars sitst mei it snijen yn dy slach
room te kliemen of yn dy krêm [KV]). 

klieme'rij W plakkerige griemerij (sûkerbolts}es: in kliemerij Jan hew ik jou 
daar' [KV]) .. 

kliemsk plakkerich, fochtich, net goed gear [KV]. 
klontsje boltsje, blokje sûker [PW], sj. ek: sûkerklontsje. 
klove W -+ broadsjeklove. 
klutser W. klutsmasÎne W masine dy't mei in gard yngrediïnten trochinoar slacht 

[DZ, KV, US], foarm klutser [US]. 
knapperîchheid W it knapperich, bros wêzen (dy lVite poffen (twibakken, hs) lVie

nen dan noch sacht. Der siet niks gjin knapperichheid oan [DZ]). 
knede (yngrediïnten) knipend en slaand trochinoar mjuksje oant der daai ûntstiees 

[US]. 
knipböle W -+ bóle (knipte). 
knipe daai bewurkje mei de hán: ( ... minge, en goed slaan. Knipe, ja, geweldich 

knipe fansels en slaan, hieltyd oerslaan [US]). 
knippe in keep mei in skjirre oanbringe yn 'e boppekant fan in noch net bakte MIe 

[pW, DZ, KV, US]. 

foto 3 
Doede Zijlstra knipt mei de s~Îirre de bóle. Op 'e plaat efter it boleblik leit spekulaas. 
(Foto: P. v.d Veer, ût kolleksje Ria Efdée). 

15 De foarm knetsje by neifraach net bekend [KV, US]. 
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knoeie skea oprinne troch in ferkearde hanneling, bewurking (fan bóle) (en at se 
wat te fol wienen, dan koeneJ/ je se ek net mear knippe. Dan koenen je der ek 
gjin knipbó/en fan meitsje. Dan sakken se ek yn, dan knoeiden se mei it knippen. 
Dêr moesten je och sa om tinke [US]). 

koal (dove -) koal, oerb1iuwsel fan yn 'e oven ferbaarnde turf, yn doofPot bewarre 
en letter noch brûkt om breapot op te sieden [US). 

koalsuer yngrediïnt yn koeke (koalsuer en bakpoeier der trochdraaie foar it leven, 
foar it gebak [DZl); ek: koolsuer: [PW]. 

koarse6 W ût tinne blêden besteand daai, utsprutsen as [kwast], ek wol korst 
[k3rst] [US]. 

koarste troch bakken ferhurde, droege sydkant fan oole l7 [DZ, KV, US]. 
koarstelje in koarste foatmje18 [PWJ. 
koart W net taai, los fan struktuer (fan koeke) [PWJ. 
koeke stiifeftich of luchtich baksel fan moal, sûker, bûter, krûden, yn langwerpige 

foarm [PW, DZ, KV, US]. 
koeke (blanke -) W ljochtkleurde, yn platte stripen bakte koeke fan sean daai. mei 

allin om de koeke in ljochte, blanke kleur te jaan [DZ, US] (a/un kwam deryn 
foar it blank háldenfan koeke [US]), ek: koeke ('ri-ite) [PW, DZ, KV, US]. 

koeke (brune -) W bron kleurde koeke fan káld daai, yn platte stripen bakt [DZ, 
US]. 

koeke (deventer -) brUlle koeke neffens aId resept ut Deventer [PW, DZ, US]. 
koek (gefulde -) W koek fan twa rûoe, opinoar bakte stikjes daai mei banketspiis 

dertusken en in mangel der hoppe-op [DZ]. 
koeke (tichte -) W koeke fan sean daai en dêrtroch tichter, minder luchtich fan 

struktuer [US]. 
koeke (wite -) ~ koeke (blanke). 
koekebakke koeke yn 'e oven bakke, (ûtwreide:) it produkt koeke produsearje: 

koekedaai meitsje, koeken ut daai meitsje, op 'e plaat sette en bakke [pW, DZ, 
US]. 

koekebakker bakker dy't spesjaal koeke bakt [PWJ. 
koekebrake W ~ brake. 
koekedaai daai dêr't koeke fan bakt wurdt [KV, US]. 
koekedaaisiede W koekedaai yn in tS.lettel siede (aldwiif dat moat ek sean wurde 

en dan letter trochbrake. Trochbrake dat is dan at it káld is, in dei of twa dagen 
letter. Dat fan tt resept dat ik niis neamde, dat waard moandeitemiddeis by w;ze 
fan sprekken, makke, as je bytiids klear wienen. En as je altyd aWnne werkten sa 
as ik destiids yn Twizel, dan diene je it nei it suteljen, dan moesten je noch even 
koekedaaisiede [US». 

koekekrûden krûden foar de smaak en rook yn koeke behakt [US). 
koekeswiet Wswiet (sûker, huning) dat basis is foar koekedaai [US]. 

lti 

(1 

JR 

US brûkt de foarm korst (utspr. mei r) en neamde by neifreegjen ek noch koarst 
[kwast]: de ynformamen KV en US kenne de term b/êddaai net. 
Utspraak KV: fbsca]. 
Utspraak PW: [bstalja]. 
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koekje lyts soarte koek, as lekkers iten by bgl. tee ((wat bakten jo noch mear:) fijne 
koekjes. Ronde Ilo , s (koekjes) rOZ]). 

koekjedaai W spesjaal daai foar lytse koekjes, yn tsjinstelling ta koekedaai (sûker 
en buter en moal en wetter. Mei in byJsje ammonium en koolsuer. 1t is mem
koekjedaai [KV]). 

koekkast W oan in muorre yn in winkel befëstige kast, om koeke (koekjes) yn te 
bewarjen [DZ]. 

koeksnippers W ----). snippel. 
koer fan rienen frissele bak (meast mei hansel) om bakkersprodukten yn te fer-

fieren en mei ut te suteljen (' t bó/eguod hie 'k yn 'e koer op 'e fyts rOZ]). 
kokje, kokje ----). siede, siere. 
kokoskrans rûne, giele kokoskoek, mei in gat yn 'e midden en op ouwel bakt rOZ]. 
kokosmakroan W rûne kokoskoek, op ouwel bakt rOZ]. 
kon'fijtsje W yn sûker ynlizze (sukade, konfijt yn sû-ker [OZ]), 
kon'foar op hout, turf, (houts)koal, spiritus branend steltsje om eat waarm te meit

sjen of te halden, om eat te ranen (konfoar, dêr sem'en se dan letter de roggepot 
wer op,foar it roggebrea en it koekeswiet [US]). 

kookpot pot dêr't koekeswiet, breadaaî yn sean wurdt rOZ, KV, US]. 
kooksel W wat sean is yn 'e kookpot (breadaai, koekeswiet) [PW]. 
kreampof W swiete krintepof, iten by kreambesite, krigen froulju mei nei hus ta 

[PW]. 
krêm W 1) rjemmige, luchtige, swiete stof mei opkloppe aaiwyt, as gamearsel foar 

taart, oranjekoeke [pW, OZ, KV]; 2) sjerpige massa om it bakken fan böle te be
foarderjen [US]. 

krint droege lytse druf sûnder pit, as yngrediïnt fan û.o. krinteböle, krintepofkes, 
krintekoeke [pW, OZ, KV, US]. 

krintebole böle mei krinten deryn bebakt ((oer krintebóle en oare yngrediiilten:) 
Dêr kaam ek wol sukade yn. Hjoed de dei dogge se der nochfolIe mear spul yn, 
mar ""y dienen der wo/ris in hantsjefol sukade yn. Offisjee/ krintebóle, dat is al
linne krinten en rezinen [US], (kril1lebó/e mei mear krinten, in stikje spijs: grutte 
krintebble tDZ]). 

krinteboltsje boltsje meÎ mnten deryn bebakt [DZ, KV, US], sj. ek: krintepofke. 
krintefet fet yn bakkerij dêr ' t de foarried krinten yn bewarre wurdt [PW]. 
krintekoeke koeke mei krinten deryn bebakt [US]. 
krintemik mik, bole mei krinten deryn bebakt (äldere beneaming) [US]. 
krintepofke potke mei krinten deryn bakt [DZ, US] (krintepofkes, fan dy rûne 

dinkjes [OZ], krintepofkes en krinteboltsjes. 1t ferskil wie, yn krintepofkes, dêr 
waard in krûske yn knipt fan boven en dan waar dêr in bytsje sûker yn dien en 
dan gong dy moa i iepen. Dat wie de 'Friese benaming' dan foar krintepofkes 
[US]). 

krintepuntsje W langwerpich krinteboltsje [US]. 
krintestikje lytse krinteböle mei fruchtsjes deryn (krintestikjes mei fruchtsjes. 

Krintestikjes mei potpoerry dertroch (reade frucht~jes en dit en dat) [KV]). 
krintesrut krinteböle fan roggemoal bakt [KV]. 
kri'stalpatent W bettere soart wyt moal [OZ], sj. ek by: patent(bloem). 
krûden as smaak- en rookmiddel brûkte plantebestandielen yn Û.O. koeke. 
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krûdkoeke, krûdkoeke koeke mei krûden deryn bebakt [PW, KV, US]. 
krûskepofke W krintepofke mei in krûske deryn knipt, dêr't sûker yn struid waard 

(krintepofkes en krinteboltsjes. 1t ferskîl wie, yn krintepofkes, dêr waard in krus
ke yn knipt fan boven en dan waar dêr in bytsje sûker yn dien en dan gong dy 
moai iepen . ... Troch it rizen gong dat kruske al În bytsje iepen stean, dat dienen 
je krekt foar' / se yn 'e oven gienen. En dan hienen je in huske mei sûker en in 
hanfol sûker en dan oeral der sa even in fZutterke sûker deryn rûgelje. En dan 
gong dat h'uske moai iepenstean. Dat wienen prachtich moaie ... Dy krintepofkes 
waarden ek wol kruskepofkes neamd. Sa neamden se it hjir yn Drachten ek wol
ris. Dy moesten~' noch wolris meitsje hjir [US]). 

kuch brune Mie fan net sifte weetmoal, soldatebeneaming [PW], mar ek wol ge
woane namme foar tarwebole [DZ, US]. 

kup grutte hol-rûne bak as ûnderdiel t~m mingmasine, dêr't yngrediïnten ta daai yn 
mongen waarden (US]. 

kwast stokje mei oan ûtein byinoar bûn hier, om bakprodukten mei û.o. oalje of 
wetter te bestriken, ek om plaat of blik mei te bestriken [KV, US], ek: kwaste 
[DZ]. 

latte houtsje dat brûkt wurdt by it op 'e plaat. setten fan koeke [DZ] (dan earst i1 
moal deroffeie en dan strutsen je dy oer mei oalje en dan waarden se allegear 
op har kant omset mei in latsje [US]). 

lattebak W bak dêr't de latsjes foar it op 'e plaat setten fan koeke yn lizze [DZ]. 
lead gewicht fan sawat fiif gram (US]. 
leechhelje de (gear)bakte produkten ut 'e oven helje [DZ]. 
letter banketprodukt fan blêddaai mei mangelspiis, yn 'e foarm fan in letter bakt 

[KV]. 
leve (deech leeft) W omheechkomme, luchtich wurde, rize troch de wurking fan 

gist, koalsuer, bakpoeier (de riis moest deryn komme. 1t deech leeft [DZ]). 
leven it lib.1en, 1 uchtich worden, omheechkommen fan daai troch de wurking fan 

gist, koalsuer en bakpoeier (koalsuer en bakpoeier der trocluiraaie foar it leven, 
foar it gebak (foar it bakken) [DZ]). 

lytsguod broadsjes, boltsjes, potkes [DZ]. 
lizze (yn 'e kalk -) aaien konservearje troch se yn 'e kalk te lizzen (eineaaien 

wienen der altyd net te krzjen en dan leinen l10' se yn 'e kalk [DZ]). sj. ek: yn
lizze. 

loete wurktûch om de gloede en jiske mei ót 'e oven te feien, besteand L1t lange stok 
mei dwers derop steand stik izer (en dan hiene je fan dy grutte loeten deryn, om 
dat fjoer utinoander te reagjen. Dat wienen izeren stangen [US]), sj. ek: stok
dweil. 

loop (earste -) earste kear opwaannjen fan 'e oven mei turf [DZ]. 
los luchtich, Jichter (fan moal, daai) [KV, US]. 
loskomme begjinne te rizen (fan daai) [KV]. 
luchtich W (fan riisd daai) lucht befetsjend, net ticht, net kompakt [DZ]. 
maga1zyn bewarromte foar bakprodukten, opslachromte (US]. 
man, manlsje W foarm dêr't taai yn bakt wurdt (jroeger hiest ferskillende soarten: 

Tooifoarm: in man en in wiif ... mantsys (KV]). 
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man*en-'wiif W taaiplanke mei oan 'eiene kant de foarm fan in wiif en oan 'e oare 
kant in man (KV]. 

mangel (yt.bere pit fan 'e) platte, ovale stienfrucht fan 'e Prunus dulcis. yn, op of 
troch bakprodukten dien (sûkertaai ... dat is in goedkeapere soarte spekulaas, 
sonder mangels [US]). 

margatrine fet yn gebak en oare produkten, faak as goedkeape ferfanging fan boe
rebûter [PW]. 

malsine troch motor oandreaun wurktûch dat hannelings, dy't earder mei de han 
dien waarden, meganysk utfiert (sj.: snUmasine, braakmasine, mingmasine) (mar 
ik he '( yn ' e bakkeri;j wol in kea,. hán dan wie de mesine stikken en dan moesten 
'"'Y mei de hamlen minge en yn 'e tróch. Dat wie swier wurk [US]). 

mastsee Wswiet as yngrediïnt yn koeke, soarte fan druvesûker (dan wie der ek 
massee, fan dy droege druvesûker. Dat waar ek wol brûkt ynpleats fan sjerp. Dat 
kwamfan 'e jerappelmoalfabriken, avebe [US]). 

me'lado -+ melasse. 
me'lasse tsjûke swarte sjerp dy't by de fabrikaazje fan sûker oerbliuwt [US]19, ek: 

melado11l [PW], sj. ek: sjelp, 
me'lànzje W mjuks fan ûnderskate kwaliteiten fan in produkt, bgl. moal [PW]. 
merkbóle W bole dy't mei spesjale yngrediïnten of op spesjale wize bakt is en 

troch in hîele protte bakkers ûnder de selde namme ferkocht wurdt, bgl. tarvo (sj. 
dêr), bums, waddenbrood, kingcorn21

• 

min ge (twa of mear stoffen) trochinoar hinne wurkje, dat it ien massa wurdt (per 
kear mingen Menen 11)' ongefear fiif en in heal sek moal [US]). 

minger W bakker dy't (yn gruttere bakkerij mei mear meiwurkers) as spesjale taak 
hat om de yngrediïnten ta te foegjen, it daai te mingen en it bóleguod te foarmjen, 
mar dy't de oven net betsjinnet [US]. 

mingmasine masine om de yngrediïnten goed trochinoar te wurkjen en ta daai te 
mingen [pW, DZ, KV, US]. 

myt spinachtich beestje (en op 'e maalsouder moesten je der ek och sa om tinke 
mei myt hin, dat dat net yn ' t maal kwam [US]). 

moal ta poeier fynmeald not, brukt as grûnstof foar böle, koeke [pW, DZ, KV, US]. 
moal (los -) W moal dat los fan struktuer is, tsjinoer taai moal [KV], sj. ek: moal 

(taai). 
moal (skier -) W mindere kwaliteit moal mei skiere kleur [US], sj. ek: a-bloem. 
moal (taai -) W minder los fan struktuer [KV], sj. ek: maal (los). 
moalsek linnen sek dêr't 50 moal yn giet [US]. 
moalsouder souder boppe bakkerij, foaf opslach fan (sekken) moal [US], ek moa/

salder [PW]. 

19 

26 

21 

32 

Utsprntsen as: malasse. 
Yn ît WFT is melado net opnaam as lemma. It fakwurd wordt wol neamd by s.v. alun, 
yn in sitaat fan F. Koksma, Heilelan (1936), s. 247. PW sprnlS dudlik ut [me:la:do:]. 
Lêste trije merken net neamd troch ynfarmanten. 



moalwjirm beestje dat foarkomt yn bakkerij, larve fan 'e bakkerstuorre (Tenebrio 
molitor)22 (smoarge giele moalwurmen, yn dy naden [KV]). 

moandeisiten W minder goed bakte bóle, kaam faak op moandei foar om't de bak
kerij dan nei twa dagen stillizzen käld wurden wie (bóle bakte wolris ûnge lyk. 
Moandeis minste iten. Moandeisiten: dan hie it bedriuwke wat káld west. Kà/d 
past net yn 'e bakkerij. 'It is moandeisiten, dan koenen se de minsken wiismeitsje 
dat it har sku.ld net wie.' [DZ]). 

mo'del foarm dy't bOle lroch rizen kriget (de rUs moest deryn komme. It deech 
leeft. Deech opslu.te, oars koenen jo dat model fan' e bóle net krije, begryp je 
wol! [DZ]). 

molkeböle bOle dêr 't molke y.s.f. wetter yn it daai bemongen is [US]. 
motorbakfyts W transportmiddel, bakfyts mei helpmotor , brûkt foar it suteljen, yn 

tsjinstelling la trapbakfyts, sj. dêr [DZ]. 
neigIimme W gleon wêze, gloede ûtstriele (fan gloede dy't ut 'e oven kaam) [DZ] 

sj. ek: glimme. 
nips W hurde rûne sûkerklûntsjes foar û.o. yn swiete koeke en sûkerbóle. 
nûtmu'skaat (mealde) nut fan 'e tropyske mllskaatbeam, Myristica fragrans, brûkt 

as speserij yn koeke (neutemeskaat [PW]). 
oalje oalje strlltsen, smard of spuite op platen of op te bakken produkten om te

foaren te kommen dat se aan 'e plaat testbakke of oaninoar fêstbakke (dy doppen 
moesten ~ trouwens ynfetsje mei oalje foardat se derop kwammen, want aars 
bliuwden dy poffen deryn sitten, fansels. Dat wie ek altyd noch in heel wurk hjer, 
dy dingen allegear mei de kwast ynsmarre [US)). 

oaIjekant W mei oalje ynstrutsen sydkant fan stripe koeke, om te foaren te 
kommen dat er net oan de dcrtsjinoan steande koeke fêstbakt [US]. 

oaljekwaste kwaste dy't brûkt wurdt om platen, blikken mei oalje yn te smarren of 
produkten mei oalje oer te striken rOZ]. 

oankomme W fol focht komme (fan roggekerlen) rOZ]. 
oankrije W oanlevere krije (fan grûnstoffen) [PW]. 
oanlûke W wer farsk wurde, minder droech wurde (fan álde bOle, om dy wer fer

keapber te meitsjen) ((álde bóle:) Wer farsk meitsje: op 'e keldersflier sette en 
dan infochtlch lekken deroer: dan lutsen se wol wer oan ... Dat hearde der eins 
net b.'}, dat moest wat stikem gebeure [DZ]). 

oanminge klearmeitsje troch ferminging mei in tloeistof (bgl. potjiske mei wetter) 
[KV]. 

oard ynhaldsmjitte fan in fjirde liter, meast foar molke brûkt [PW]. 
oarlochskoeke swiete, platte, lange koeke (oarlochskoeke seinen "y dêr by ûs yn. 

Berltswn dan, dat wienen sûkerlatten. Dy namme oarlochskoeken is ontstien 
yn 'e earste weareldoarloch [US]) sj. ek: sûkerlatte. 

oersJaan W (koekebraken) stik daai oer in oar part fan itselde stik hinne slaan 
((daai bewurkje mei de han, hoe neamd?) Ja, minge, en goed slaan. Knipe. ja, 
geweldich knipe fanse/s en slaan, hieltyd oerslaan [US]). 

oersmarre smarrend oerdekke (fan oranjekoeke mei fondant) (OZ]. 

22 Moalwjirrn as larve wol neamd, bakkersluorre as imago fan it ynsekt troch ynformant 
netneamd. 
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oerstean op it fjoer stean (tuskentiden hiene liY de breapot ek oerstean mei aId 
brea [US]). 

öfbakke (alles) bakke oant it gear is (at se liet fol binne, dan kinne je se ek net óf
bakke, dan krije je it net gear. ft moest syn hichte ha, dat alles luchtich wie en 
dan redde de oven dermei [DZ]). 

öfdraaie tToch draaien produsearje, bewurkje (fan daai) [KV]. 
ófkuolje káId wurde (ót 'e oven of tsjettel wei) (at dy doppen deróf wienen, dan 

hliuwden dy poffen lizzen en de middeis at je it suteljen dien hienen, dan wienen 
se echt goed ófkuolle en dan moesten se a/legear snijd ww'de [US]), (bólen der 
uthelje: ... Delset yn hokje nêst oven: op stellingen. Dan koenen se wat utrllQ

zemje. Even oukulje. No sn/je se se, dan moatte se earst oukulje [KV]). 
öflizze W de hite oven öfkuolje litte [PW]. 
öfskeare W de swartbaarnde bûtenkant fan in ferbaarnde böle öfsnije [PW]. 
öfsnije it yn 'e foarm drukt taaidaai besnije, dat der in egale ûnderkant ûntstiet Ut 

kwam op 'e bank en yn 'e foarmen. Mei de hannen. Dan waard it ousnijd, taai
snije [KV]) sj. ek: taaismje. 

ófstekke mei stekizer fan in grutte klobbe daai (in stik foar ien böle) stekke [PW, 
KV]. 

öfwage mei de skealje (stikken daai fan gelikens gewicht) öfsûnderje (as it deech 
dan klear wie, dan moesten je dat ó.fwage yn stikken fan sawat rn.'a pûn krapoan 
[DZ]) , 

ófwerke Iêste wurksumheden oan daai ferrjochtsje ear't it yn 'e oven komt [PW, 
KV, US]. 

om'heechkomme W (fan huning, swiet) ûnder it sieden begjinne te skornjen en nei 
de bopperáne komme [KV]. 

omtippe W (oole) ót 'e blikken helje troch de blikken om te draaien [KV]. 
opbolje (fan in stik böledaai) in bole foarmje [pW, DZ, US]. 
opdraaie (broadsjes, boltsjes) mei de han op 'e baktafel foarrnje [US]. 
opkökje op 'en nij siede (fan áld brea) [PW]. , 
opmeitsje (daai) yn de óteinlike foarm bringe [PW, KV, DZ, US]. 
oppikke W (produkten yn 'e oven) op 'e skoattel sette (om se dêmei ót 'e oven te 

heljen) [DZ]. 
oppipe W (älde böle) troch in beskate bewurking wer farsk lykje litte, sj. ek: troch

bakke «(alde bóle wel" even opbakke:) Ja, dat dienen lt)' dan ek noch wo Iris , ha 
ha. En dan de oare deis ~'er ferkeapje. Oppipe seinen Mry dan wol. Even oppipe, 
mar dat wie net juist hjer. Dan waarden se sa wilich as de pest, skronfelich. Dan 
hienen je in wiete sek op 'e plaat. By De With dienen lt)' dat in protte, by 
Schuurmans he liY dat Iwait dien, want dy woe dat net. Dan kin je it better nei de 
hargen bringe seid er dan. Mar by De With, ja, ferkeapje! In wiete sek op 'e 
plaat, stronttrochwiet. Dan dêr karton op en dan dêr de hólen op. En dan karton 
oer de bólen hinne en dan dêr wer wiete sekken op en dan waar d.at hele saakje 
sa yn 'e oven set. Sju dy hite stoom fan dy wiete sekken dy moest dan dy hólen 
oppipe. Mar je koenen krekt sjen, it wienen krekt áldewiven. Skronfelich, in heel 
áld minske si' k mar sizze, áldewiven seinen liY d.an. Sa seagen dy bó/en der dan 
ût. Dat like hartstikke raar, gjin gesicht. En ik hie der ek in pest oan om dy din
gen te ferkeapjen hjer. Dat wie rotww-k [US]). 

34 



oppoke (it fjoer yn 'e oven) mei in pook trochinoar reagje, dat it wer better begjint 
te baarn en [KV]. 

oppunte W op 'e punt sette [KV], ~ punt. 
oprölje (broadsje, brea) op 'e bakrafel röljend foarmje [DZ, KV, US]. 
opsiede op , en nij siede om gistingsbaktearjes te deadzjen [PW]; (hie1tyd) op 'en 

nij siede om te fersûkerjen (fan kersen) [PW]23. 
opslute (daai) op sa'n wize yn in foarm dwaan dat it by it rizen aJlinnich dy foarm 

krije kin [DZ]. 
opspuitsje W (krêm, slachrjemme) mei in spuitsek op gebak, in taart, oranjekoeke 

spuitsje (in oranjekoek opspuitsje. Se wW'de earst yn blokjes snien en dan op
spuite [KV]). 

opstevigje stevich, stiif wurde (fan foorme, mar noch net bakt stik brea) [DZ], sj. 
ek: opstiivje. 

opstiivje stevich, stiif wurde (fan foarme, mar noch net bakt stik brea) [US, DZ] 
(dan waard it foarme en dan kwam it op planken en dan moest it opstiivje en dat 
moest sa Mld mooglik. At it moai l4llilr wie dan leinen l8' se wol bûten. Noait yn 
'e sinne dus, mar yn 't skaad [US]). 

opteare (by it mei de han knipen, braken) it ta in platte massa ferwurke bóle-, 
koekedaai wer ta in klu te yninoar teare [DZ, KV] (braken wie swier wurk. Hef
boom yn baktafelfêst,fjouwerkantige staafizer mei in honfat en sa dik en dat op 
'e baktafel wriuwe, oars koest it net fynkrije, mei de hannen. Fan siden wriuwe 
en wer opteare. In beolchfol wurk. Wie mei de hannen net te dwaan hin! [DZl). 

opwaarrnje W (de oven24
) op 'en nij waarm meitsje [KV]. 

o'ranjekoeke platte koeke mei oranjesnipels deryn be bakt, mei fondant of oar 
gJazuer oerstrutsen, mei krêm, slachrjemme opspulre en fersierd mei fruchten, 
sûkelaadsjes of oor swiet guod [PW, DZ, KV, US], (sûker en bûter en moal en 
wetter. Mei in bytsje ammonium en koolsuer. lt is mear koekjedaai. ft is gjin koe
kedaaÎ. Spesjale dingen dertrochhinne: wat snippels. Gjin kruden " .. Der binne 
wol bakkers dy bakke se op platen, ûs Ulke docht it yn fan dy fjouwerkante 
blikken. Wy hienen se ek wol yn rûne blikken. Fondant deroerhinne. Yn it blik: 
stikje deryn, spijs dertusken en in stikje deroer. En dan oubakke. Krêm of slach
room is it tsjinwurdich meastal. Froeger wie it altyd krêm. In oranjekoek op
spuitsje. Se wurde earst yn blokjes snien en dan opspuite. Dars sitst mei it snijen. 
yn dy slachroom te kliemen ofyn d)' krêm [KV]). 

o'ranjekoekedaai W daai dêr't oranjekoeke fan bakt wurdt, foar yngrediïnten, sj. 
ek: oranjekoeke [KV]. 

oranzji'ade W sinesappeJsop mei sûker. brûkt as smaakmiddel yn oranjekoeke 
[PW]. 

ouwel W lyts rûn papiereftich skyfke fan netsuorre daai dat as merkteken ûnder 
bgl. molkebóle oanbrocht wurdt [US] (ek: as ûndergrfin foor û.o. kokoskoeken25

). 

23 

24 

Ynformant bnîkt yn dy gearstalling foarm siere. Foor hall. koken as simpleks brokt er 
kókje. 
WFT s.v. opwaarmje jout allinne iten en drinken as op te waarrnjen objekt. 
Y n dit gebnik uet neamd [roch ynfonnanten. 
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oven, ûoe mitsele romte dy't ferwaarme wurdt, om produkten te bakken [PW, DZ, 
KV, US] (kenne jo it wurd 'ûne'?) Jawol, dat is Friesk. Der wie in illde strider dy 
sei fan ûne. StrWcsma, dy wie 0 sa Frysk. Dy brûkte noait in oar wurdt. Ûne dat 
wie de echte namme26 [DZ]). 

oven (öfwerkte -) Woven dêr't de MIe en broadsjes al yn bakt binne, mar dy't 
noch wol waam1 is (dan waarden se sa wer op 'e platen set en dan kwammen se 
yn 'e ofwerkte oven, dêr't al/es al yn west hie en yn dy oven kwam dan dat brea 
om in oere as tolve, sis mar ... [US]). 

oven (rottige -) Woven dy't net waarm genóch wurde wol fanwege minne kwali
teit fan branstof (in rottige oven: oven dy't net hyt gen och wie om't de turf salt 
wie [DZ]). 

ovendweil W ovenwisker, wisker [DZ], sj. dêr. 
ovenfiskje W ynsekt dat yn 'e bakkerij, by de oven foarkomt (ovenfiskjes (soaJ1e 

platte silverfiskjes). De kont draaide der achteroan [KV]). 
ovenfol W hoemannichte produkten dy't yn ien kear yn in oven bakt wurdt [DZ]. 
oven(s)lappen W beskermjende, isolearjende (filten) lappen om hite foarwerpen of 

bakprodukten mei beet te pakken en ut 'e oven te heljen [KV], foarm: ovenslap
pen [US], sj. ek: ovenwanten, plaatlappen. 

ovenmond W iepening, tagong oan foarkant fan 'e oven dêr't alles troch yn 'e oven 
set wurdt en der uthelle wurdt [DZ]. 

ovens'doar W 27 doar foar de oven mond, om dy óf te sluten (in ovensdoar, je 
hienen twa soarten. Je hienen guont, oot wie ien doar en je hienen guont oot 
wienen twa doarkes, dy gongen sa iepen (docht itfoar) [US]). 

ovenwanten W beskermjende, isolearjende wanten om de hannen mei te beskerm
jen by it ut 'e oven heljen fan hite foarwerpen of produkten (plaatlappen, alde 
filtene hoed. Grutte stikken dweil byinoar naaid. Je ha no ovenwanten, der passe 
de hannen yn [DZ]). 

ovenwisker W wurktuch om ovenflier mei te himmeljen (protte sekken oan lange 
stok en dêr siet in ketting oan en in pole sekken deroan fêst set. Yn in amer mei 
wetter even wiet makke en dêr waard de oven mei skjinwiske. Dat wie de oven
wisker [DZ]), ek: ovendweil. 

pap, papke brij fan moal en wetter (evL oare yngrediïnten) brokt om oer brea, MIe 
te striken om in koarste te krijen; spesjaal op brea: om simmels oan te hechtsjen, 
ek: om de ranen fan ovensdoar mei ticht te smarren (papke fan roggemoal smar
den we om de ovenmond hinne [KV]; Donker brea en ljocht brea .... Wy striken 
der in papke op en us heit hie in stempel mei KDV en 'vier' derop [KV]). 

pa'tent W, pa'tentbloem moal fan it binnenste fan 'e weetkerl, moal fan 'e bêste 
kwaliteit. (Amerikaanse patent. Stevige, hurde tarwe [KV]), foarm patentbloem: 
[US], sj. ek: kristalpatent. 

pa'tentsekje W sekje mei patent(bloem) [PW]. 
pegel ynhaldsmjitte fan in achtste liter, meast brûkt foar molke2l! [PW]. 
pet hollebedekking dy't bakkers wol op hawwe [DZ]. 

26 

27 
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Utsprutsen as {u.ana], ynformant brûkte ît sels net. 
Komt wol as ûne- en ûnsdoar yn it WFTfoar. 
Neffens ynformant in achtste liter, WFT jout in fjirde of fyfde liter. 



pe'troalystel stel dat baarnt op petroalje, yn bakkerij wol brûkt om lytsere hoeman
nichten op te waarmjen, waann te halden [PW]. 

pikko]o W masine om ooIen mei op te meitsjen (bóle ó,fwoegen, en winterdeis wol 
even yn 'e riiskast. Oan 'e punt Fize, 20 minuten Lizze en dan waarden se opmak
ke. Doe mei de hamzen, letter mei in mesyntsje, in pikkolo. Dy gie wat f/ugger 
[KV]). 

pink koekesoarre yn 'e foarm fan in pink, foaral op it iis ferkocht (keallepoaten 
waarden wer oars makke en fan koekedaai makken ~y froeger, as it lis wie, dat 
wie yn Aldebiltsyl, dan makken ~ pinkel/. Dy waarden op it iis fe rkocht. En dan 
leinen ~ koekedaai op , e baktafel en dan rblen \.ry dat ut - sa lang ongefear - en 
dan wie dat frij taai deech, as it slop daai wie, dan woe 't net. En dan draaiden 
~y se om, krekt as in kurketrekker en dan leinen ~ se op 'e plaat en dan waar
den se bakt. Bèrgcn he ~ dê,. wolfanferkocht. Dat wie echt in iisspesjalitét. Ik 
he 't letter noait wer dien, allinne yn Aldebiltsyl [US]). 

piperout lyts rûn, bol koekje (sawat 1,5-2 sm trochsneed) fan taaidaai «(oer taai
daai:) As dat daai dan klear wie dan waarden der taaipoppen en (lytse) taai
mantsjesfal/ makke. Pipernuten waarden der ekfan makke [US]). 

pipernîitskjirre net-besteand stik ark dêr't ûnerfaren bakkersfeint om utstjoerd 
waard om him foar de gek te hälden [DZ, KV, US, PW]. 

pit W waarmte, hjittens nedich foar bakken, goede temperatuer [DZ]. 
plaat izeren blêd dêr't produkten op lizze as se bakt wurde [pW, DZ, KV, US], ek 

om in hoemannichte oan te tsjutten: in plaat koeke [PW. US]. 
plaatbakken Witbakken op in plaat y.s.f. op 'e flier fan 'e oven [DZ]. 
plaatböle OOle dy't op 'e plaat bakt is y.sJ. op 'e flier fan 'e oven of yn bussen 

[DZ]. 
plaatlappen Wovenlappen [PW, DZ], sj. dêr. 
planke plat, langwerpich stik hout, brûkt om bakprodukten (tydlik) op te lizzen 

(om bg1. of te kuoljen, op te stiivjen) [DZ, KV, US] (en dan hiel/en je in soa11e
ment magazyn. bólerekken, en planken. Froeger hienen je de bóle allegear op 
planken stean 0,1 se ût 'e oven kwammen. Dan hienen je se sa op 'e Juîn en dan 
brachten je se sa tep/ak [US]). 

plankje lytse planke, as helpmiddel brûkt om bgl. eal op te setten of om eat fan
inoar te skieden (û.o. broadsjes en brea waard derop set en dêmei fan dy plankjes 
of yn 'e oven sketten) [DZ, US]. 

plasse ien fan 'e beide uteLuen üm in OOle, brea [KV, US] «(oer de uteinen:) ja, 
plaskes. Mem sei froeger fan plaskes. En dat ·wie by ûs froeger, as bern, dan wie 
us mem oan 't bólesnijen - froeger hienen je gjin snijdebólen. Dat wie der net by. 
En as us mem d.an froeger dy bóle snöde, dan wienen ~'Y noch fan dy bern: 
'Mem, mei 'k it plaske?' Dan wie us mem it iten oan it klearmeitsjen, jûns. Dan 
kwammen ~ yn 'e hûs en dan 'mem mei' k ît plaske' en dan in lik boerebûter 
derop en dan 'jim kin noch wol even boartsje, we hoe noch net te iten', sa wie it 
dan [US]). 

poeiersûker tige fine sûker, Û.o. mei aaiwyt fermongen ta garnearglazuer [PW]. 
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pOf29 1) bolriisde lytse MIe, dêrom meastal ek: pofke, [PW] sj. dêr; 2) ienkear bakte 
twibak [PW, DZ, KV, US], ((nei ien kear bakken:) Dy wite poffen wienen dan 
noch sacht. Der si et niks gjin knapperichheid oan [DZJ). 

pofke bolriisde lytse MIe, sj. ek: boltsje, broadsje (meastal as twadde lid fan in 
gearstalling, wêrby't it earste lid it soarte fan boltsje (neffens yngrediïnten of ge
brûk) oantsjut: sjerp-, begijn-, sûker-, krinte-, krûske-, kreampof(ke) , ek mei 
eigenskipswurd: jouster pof, sjoch by de oanbelangjende wurden. 

pofmes lang mes dat brûkt wurdt om poffen (fan twibakken) midstwa te snijen 
[pW, DZ, KV, US], sj. ek beskutmes; ek om Taai mei te snijen [pW, DZ, KV], sj. 
dêrfoar ek: taaimes. 

foto 4 
Doede Zijlstra mei it pofmes dwaande om poffen te snijen. De poffen lizze yn in snijplanke 
en wurde ferdield yn in ûllder- en boppekant (lizze op 'e baktafel) dy't noch yn 'e oven 
droege wurde maatte. (Foto: P. v.d. Veer, nt kolleksje Ria Efdée). 

potjiske kali umkarbon aat , eartiids yngrediïnt yn koeke (potjiske (lûkt focht aan, 
ww-dt koeke net droech fan [PWJ); ((oer koeke:) Hjir stiet in resept fan 'blanke 
reepkoek' _ .. _ Op 30 pûn deech kwam fiif lead potjiske en fiif lead koalsuer en 
'iets honing' .In lead is leau ' kfi(f gram. Potjiske dat wie in droege poeier en dat 

29 

fermongen je mei wetter yn sa'n somt keuls potsje. En as je dat mei wetter oan
rierden, dan waar dat gloeiend hyt. Dan koenen je dat pots je fan' e bûtenkant 
net daaie mear. Dat moesten je in dei tefom'en klearmeitsje. En dat koenen je 

WET jout by it lemma pof noch in betsjutting: 'bolletje deeg waarvan een beschuit 
gebakken wordt' . 
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wol in wike brûke. Mar at it net hyt wurde, dan koenen je it wol ferjitte en goai ;t 
mar fuort, want dan wie de potjiske net goed. Dan woe it net koekebakke, it 
moest beslist hyt wurde. Dat wie it gehrûkfan potjiske. Wêr't itfan makke wurdt 
of hoe as wat, dat ~t ik net [US]). 

potpoerry W rnjuks fan ûnderskate soanen fruchtsjes, û.o. foaf yn krintebóle, krin
tepofkes (krintestikjes mei potpoerry dertroch (reode fruchtsjes en dit en dat 
[KV]). 

pro'dukt (grut -) 1) bakkerijprodukt dat goed ferkeapet [PW]; 2) populèr, faak 
brûkt yngrediïnt (as je hele lekkere koeke ha woenen, dan waard der echte 
huning troch draaid, net kelmsthuning. Dat wie letter in heel grut produkt yn 'e 
bakkenj [US]). 

puddingbroadsje W iepensnien broadsje mei in bêste Bk pudding dertusken, en 
poeiersûker derop [KV]. 

pûde papîeren sek om böleguod, twibakken, brea yn te ferpakken [US], ek: pudsje 
[KV]. 

punt (op/oan 'e - sette) W (stik bóledaai) yn in puntfoarm bringe, neidat it öfwoe
gen is en foacit riisproses (foann mei op: [KV]; mei oan: [US]), (dan woegen je 
dy bólen 6f en dan moesten je se oan 'e punt sette, neamaen ~ dof of opbolje. 
Oan 'e punt sette dat wie makliker om se mei de hfin op te meitsjen en dan bol
len, dat woe ek wol, mar dat wie taaier en aan' e punt sette, dan hiene je fuort al 
enigszins it model fan in hóle [US]). 

puntbroadsje W, puntsje W yn puntfoarm bakt langwerpich broadsje [US]. 
rêch boppekant fan in bóle (de hole knippe. Wy dienen dat froeger mear mei de ge

woane skjirre. sa, de rêch [US]). 
re'gearingsbloem W mindere kwaliteit moa I, yn 'e Twadde Wràldoarloch brûkt 

[PW]. 
re'gearingsböle W böle fan regearingsbloem bakt [DZ], sj. ek: bole (grize -). 
reid W reid as yngrediïnt fan böle, yn 'e Twadde Wráldoarloch, om 't oare yn

grediïnten krap wienen [DZ]. 
rek bedjer yn Mle dêr't de krommelstruktuer yn 'e böle weak, slimerich fan wurdt30 

(der siet op in stuit sa' n wêzige kleverij yn 'e hole, nei de om"loch. Doe siet der 
rek yn 'e bole. Dat siet yn 'e bloem. Sa' n skot ha we alris in kear han [KV]). 

re 'sept (käld -) W resept foor koeke dêr't it daai net by sean wurdt [DZ]. 
ribbeltsje golvjende foarm yn sydkant fan blikken dêr't twibakspof yn bakt wurdt 

[DZ]. 
riis it rizen (de rUs moest deryn komme [DZ]). 
riiskast waanne romte neist of ûnder oven dèr't böledaai yn rize moat [PW, DZ, 

KV, US31
]. 

ring W rûnich stik daai yn net-geare hOle (net goed gear: kleffe bóle. Dat is klef 
fan binnen. "t Is lang net gear, der sit noch in stik daai yn, der sit in hele ring yn 
fan daai' [KV]), sj. ek: daam. 

31 

W'FT neamt allinne brea as produkt dêr't rek yn sine kin. 
[US] brokt ien kear riiskas. 
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ryp genöch riisd, oan it goede folume ta rÎÎsd (dan wie it noch net ryp. At it te lang 
riisd hie, dan, dêr hiene -wy gjin namme foor, mar ik wit wol, l-ry seinen wolris it 
is noch net ryp [US]). 

rypje wurkje, omheechkomme, rize32 [KV]. 
rysmoal moal fan mealde rys, brûkt om it fêstplakken, -bakken fan daai op de ûn

dergrûn tsjin te gean (hele lange plankjes, dy wienen dan wol sa lang as de oven 
dan wie en dan stienen allegear dêr broadsjes op en dan moesten dy dêro{ sket
ten wUl'de. Dat wie in heel wurk, dat he 'k hjir yn Drachten by bakker Smid ek 
noch wol dien. Letter binne se oergongen op broadsje op 'e plaat. Op dy plank
jes dêr stienen se op rysmoal, dat woe it bêste glide en dan skode it der moai óf 
[US]). 

rize omheechkomme, opsette, ûtsette (fan daai, troch riismiddel) (at it daai dan op 
. ebaktafel goaid waard, dan wienen -wy dus oan • e gong, fjouwer oere deróf en 
dan minge, en dan wie it dooi klear en dan lei it op 'e baktafez. Dan moest it 
onge{ear in healoere, in lyts trije kertier rize. Yn dy healoere gong en -wy te 
teedrinken, it 'ontbijt' hjoed de dei. Dan gongen -wy yn 'e hûs te teedrinken, by 
dy bazen dêr't ik wenne ha. Ofyn 'e bakkerij in stikje, in brochje opite, mei tee, 
dan wie de tee klear. Dan hienenl-ry in healoere skoft as 't ware, en it daai lei te 
rizen. En dan moest it daai trochslein ww-de, dat neamden -wy daaitrochslaan, 
dan gongen l-ry ek wolris even by de itenstafel wei om daai troch te slaan, mar at 
it heel snel riisde - foaral simmerdei, at it waarmer wie, dan riisde it sneller, dan 
moesten je ek wolris binnen de healoere derby wêze, want oars dan ron it by de 
baktafel del. Dat is ek wo/ris gebeurd, si 'k mar sizze [US]). 

rize (oan 'e punt -) W rize as it oan 'e punt is (dus net yn 'e riiskast) [US]. 
rizel, reuzel bargefet as ferfanging fan bûter, margarine (yn 'e Twadde Wräldoar-

loch) [PW]. 
rjocht (net la syn - komme) W net goed rize wolle, sj. ek: dea [KV]. 
roetkap W ~ kap(pe). 
rogge nötsoarte (Secale cereale), (mealde of brutsen) kerl fan dy nötsoarte as grun

stof foar ûnderskate bakprodukten (brea. koeke) [PW, DZ, KV, US]. 
rogge, (brutsen, (grof)gebroken, fyngebroken -) W brutsen (net mealde) rogge

ker} as grûnstof foar brea t. .. dat moest dan siere, sa/olle wetter en meastal hie
nen -wy brutsen rogge. Net roggenlOal dus, brutsen rogge, dêr wurdt roggebrea 
fan makke [US]; gebroken rogge, giin mealde rogge. Grofgebroken (rogge) en 
fyngebroken (rogge) [DZ]. 

rogge (mealde -) moal, mealde roggekerl, yn tsjinstelling ta brutsen rogge [DZ]. 
roggebloem W tYnmeald moal fan roggekerlen, foar û.o. koeke, taai [pW, KV, DZ, 

US]. 
roggeboltsje W, roggeneboltsje krinteboltsje mei roggemoal [KV] (krinteboltsjes, 

roggeboltsjes (siet wat rogge troch en dy wienen gru.tter en der sieten safolie 
krinten net troch as }'Il krinteboltsjes) en witebroadsjes. Roggeboltsjes wienen 
rûn en wat platter enfan losser dooi [KV]). 

roggebrea ---+ brea. 
roggebrea (hurd -) W brea dat yn in net goed tichtmakke oven bakt is [PW]. 

32 Net dlidik oft ît daai of de giST bedoeld wurdt. 
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roggebrea (wyt -) W brea dêr't gjin àld brea troch komt [PW]. 
roggebreafoarm W ----+ breafoarm. 
roggebreameitsje W roggebrea produsearje, breabakke (dat fûn 'k toch wol sok al

lemachtich moa; wurk, roggebreameitsje [US]). 
roggebreapapke W papke fan roggemoal dat op in noch net bakt brea strutsen 

wurdt en dêr't simmels op struid wurde om sa in soarte fan koarste te foarrnjen, 
ek brûkt om oven mei ticht te smarren as brea yn 'e oven stiet, ek: roggemoal
papke (dy ovensdoar waard helendal mei dat roggemoalpapke bestrutsen en dan 
bedroege dat en dal1 koe der gjin stoom ûnfsnappe ut dy oven [US]), roggepapke 
[PW]. 

roggemoal moal fan mealde roggekerlen. 
roggemoalpapke W ----+ roggebreapapke. 
roggepapke W -). roggebreapapke. 
roggepot W pot, tsjettel om roggedaai yn te sieden [US]. 
röJje stik daai ûnder de hannen op de baktafel hinne-en-wer triuwe, dat it hieltyd 

begjint om te draaien, wêrby't troch druk ût te oefenjen de klu te daai tinner en 
langer wurdt en ûteinlik ta in lange, rûne rale foarme wurdt [US] (dan leinen lry 

koekedaai op 'e baktafel en dan rólen \o\Y dat ut - sa la11g ongefear - en dan wie 
datfrij taai deech, aS it slop daai wie, dan woe 't net. En dan draaidenlry se om, 
krekt as in kurketrekker en dan leinen lry se op 'e plaat en dan waarden se bakt 
[US]), ek: rolje IDZ]. 

rolstok silinderfoarmige rale mei oan 'e beide ûteinen in hanfet, om klute daai 
raljend flak en plat te meitsjen [DZ, KV]. 

ron' dello W rûn koekje [DZ]. 
roombûter W boerebûter, faak ferkoarte ta bûter [PWJ, sj. ek: bûter. 
sàlt yngrediïnt fan bakprodukten om de smaak en bakeigenskippen te beynfloed

zjen [PW, DZ, KV, US] (lry he 't hjil" by Smid wol han, dêr goaiden lry trije sek 
maal yn Îen kûp. En dêr kwam dan trije kilo salt op en trije kilo gist. Trije pakjes 
gist, in kilo gist op in sek moal, sa wie 't froeger en in kilo salt. Dat wie 't 
evenwicht. Mar at der dûbeld salt op siet, dan 'wist er - dy minger dêre - net at er 
der no salt op hie of net, en dat wie it foute fan 'e saak, na dan gooide er der 
noch mar tnje kilo troch en dan siet der dûbeld op. En dan woe 't net rize. En at 
der gjin salt op siet, dan riisde it de pan ût. Dat sált en dat gist, dat bracht inoaT 
yn evenwicht, dan wurdt it stabyl. En at der gjin salt op siet dan ... , en je murken 
dat op 'e tiid - dus dan lei it goed en wol ... Mar ik he mysels alryd de metoade 
oanwûn, wat/oar daa; at ik ek mong, dan lei it goed en wol op 'e baktafel en dan 
l1-';e it even in stik je as in lusjeferskop, dat plukte ik deróf en dat die' k yn 'e 
mûle. En dan wist ikfuortendalik of der siet dûbeld of der siet niks yn [US]). 

sechstjinpûnder W brea fan sechtjin pûn [US]. 
sek 1) fan ûnder en oan 'e siden tichte huls fan katoen, linnen (ek wol papier) om 

moal, sûker en oare grûnstoffen yn te femeren en te bewarjen [PW, DZ, KV, 
US]~ 2) as ynhàldsmjitte fan 50 kg, faak yn fe rl.: in sekUe) rogge, moal, weet 
[pW, DZ, KV, US], (ien dy't allimzich werkt, dy.koe mar ien sekferwerke, want 
dat moast er yn ien dei utsutelje. mear koe er yn ien dei net utsutelje [US], toen 
ik seis in bakkerij hlin haw, yn Twizel, toen makke ik in sekje maal mei-inoander. 
Dat wie tachtich pûn lryt en twintich pûn tarwebóle [US]); 3) älde, lege sekken 

41 



ek brûkt as skelkje [US], oan 'e wisker of stokdweil [PW, DZ], (stokdweil: prottte 
sekken oan lange stok en dêr siet in ketting oan en in pole sekken deroan fêst set 
[DZ]), plaatlappen [PW], as daaiofdekmiddel [KV, US] ((daai op baktafel, lei 
der dan ek wat oerhinne?) .Taaa seker, sekken, sekken, de moalsekken waarden 
dêr faakfoar brûkt. ft moest goed bestoppe wurde [US]). 

setmoal as reservestof yn planten foarkommende substánsje; yn 'e bakkerij tapast 
as û.o. byn- en glänsmiddel [PW, US]. 

setsel W basis fan äld brea, álde bóle foar roggedaai (earst in setsel meitsje: áld 
brea, álde bóle, en dat yn 'e oven en wat rogge, koest der alles yn kwyt. Hyt 
meitsje yn 'e oven en dan yn 'e masine [KV]). 

sette (op/oan 'e punt -) W ---+ punt (op/oan 'e - sette). 
siede, sîere (yngrediïnten dêr't yn alle gefallen in floeistof by is) tToch hyt te 

meitsjell foar gebrûk klear meitsje [DZ, USP3,:>4, (tuskentiden hiene ~ de brea
pot ek oerstean mei áld brea, want brea, dêr komt altyd aid brea troch. Dat 
moest dan siere, safolle wetter en meastal hienen ~ brutsen rogge [US]), faak 
ek eigenskiplik brûkt yn: sean daai [US], ek: kiJkje [PW], kokje [KV]. 

simmels de by it meallen fan it not ofskate en fynmakke hulen fan 'e kerlen (wite
bóle, dan wienen de simmels derût, dat wie it ferskil. Dat krigen ~ sa fan' e 
fabryk. Talwemoal fan • e fabryk. Wytmoal, dat wie '"')'t, dêr mekearde fierder 
neat oan [US], (ek as kollektivum, sûnder meartal-s:) roggebloem-klein. Dat wie 
in bytsje grofier, dêr siet noch wat simmei yn [US]). 

sinte'klazekoekje álde namme foar speku.laas, sj. dêr (speku.laas, dat Îs ek net in 
Fryske namme. En taaitaai ek net en toch wurdt it yn 't Fries sa sein. Froeger 
seinen se wol sinteklazekoekjes tsjin spekulaas, mar dat kin ik my net herinner je, 
of it moat wêze fan sûkertaai, dot seinen se dan noch wol. Dat is in goedkeapere 
soarte spekulaas, sonder mangels [US]). 

sjerp tsjoktloeîber, kleverige, swiete stof dy't as byprodukt ûntstiet by it fabrisear
jen fan sûker (ût sûkerbîten of reid) «it taairesept:) Achttjin pûn blanke stroop en 
acht pûn swarte stroop. En fjouwer pûn gele bastert en fjouwer pûn huning, 
keunsthuning meastal en wetter en allin en 23 pûn talwemoal - dêr komt dus tar
wemoal yn - en roggemoal en dan trochbrake wer mei dy potjiske en mei kool
suer en mei ammonium en anys. (Heit lêst no foar en der stiet 'stroop', mar 
seinen jim 'stroop' of ... ) Nee sjerp, blanke sjerp. Der stiet stroop, ik lês it faar, 
mar gewoan .ffi'arte sjeJp en lA'ite sjerp [US]). ek: stroop [KV]. 

sjerp (wite, blanke -) W sjerp dêr't it ierappelmoal foar in part ût hydrolysearre is 
(û.o. yn wîte koeke brûkt [US], ek: ",-'ite [KV], blanke [US] stroop). 

sjerp (swarte -) W swartkLeure sjerp mei in beskaat jiskegehalte (5-7%), û.o. yn 
taai [US], ek: swarte stroop [US]. 

sjerpboltsje swiet boltsje, broadsje mei sjerp deryn bakt [US], ek: stroopboltsje 
[KV]. 

sjerppofke Wswiet pofke, broadsje mei sjerp deryn bakt [PW]. 
sjerptaai W taai mei sjerp deryn bakt [KV]. 

33 US brûkt siede en siere, DZ allinne siere. 
Ynformant PW brûkt yn gearstallings ek wol !áere (opsiere), mar it gtÛTIwurd kDkje. 
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sjippe (rnarsi'aanse -) W soarte fan soerfrije sjippe dy't yn twibakken, taai dien 
waard foar de brossichheid [PW]. 

sjips W hurde fjouwerkante sûkerklontsjes, brûkt yn koeke, sûkerböle [PW, US], 
ek: sjipssûker [DZ). 

sjitte yn 'e oven triuwe mei de sjitter, skoattel (jlierbolen waarden op 'e planke 
lein, en dy sjittest sa yn ' e oven [KV], (yn ' e oven, don stienen se ek op fan dy 
lange plankjes hill, .[jouwer op in plankje en dan skearen ~' dy dero.f. En dan 
bakten se gewoan op , e .flier [USl). 

sjitter houten boerd oan stok om bólen mei yn 'e oven te triuwen of der wer ut te 
heljen [KV]35, sj. ek: skoattel. 

skaafspuonnen branje om oven by te stoken [DZJ, sj. ek: spuonnen, takkebosken. 
skeal weachtastel yn 'e bakkerij, û.o. om daai of te wagen (by it mei de han wurk

jen) (nUlr dan moest it daai r;zc en dan trochslaan en dan tnoesf it even los
komme en dan oftvage, dan waar it oftvage gewoan mei de skeal. Hjoed de dei 
wurdt dat mei weechmesinen en alles dien, hypermodern [US]). 

skelkje36 1ape tekstyl dy'l as beskerming tsjin smoargens foar it ûnderliif en de bop
peste helte fan 'e skonken bûn wurdt, faak makke fan àlde sekken [PW, KV, US]. 

skeppe slik ark mei stale en tinen om al skeppend breadaai mei te mingen, troch te 
wurkjen [KV]. 

skier in feale, wat griis-smoarge kleur hawwend [KV] (yn 'e oarlochstiid dan hie
nenje a-bloem, dat wie skier moal [US]). 

skierich in skiere kleur hawwend (grize bble, yn ' e oarIoch seinen se regearings
bble. Dat wie wat donkerder as ech.te wite, 'H.'aJ skierich, skiere kleur [KV]). 

skjinwîskje W (de ovensflier) skjinmeitsje, fan gloede reinigje mei wisker en kald 
wetter [DZJ, sj. ek: utwiskje, wiskje. 

skjirre stik ark besteande ût twa kruslings ferbûne helten dy't beide in skerpe kant 
hawwe dy't fan it skamierpunt of oerinoar hinne skowe, yn 'e bakkerij brûkt om 
bölen te knippen [KV] (knippe. de bole knippe. ~Vy dienen datfroeger mear me; 
de gewoane sk.iirre, sa de rêch. Hast hjir yn 'e keuken wolris sJoen dat ik dat die 
[US]). 

skoarstien reekkanaal boppe yn of faar de oven, om reek of te fleren [PW, US]. 
skoaUel houten boerd aan stok om bólen mei yn 'e oven te triuwen of der mei ût te 

heljen (DZ, US, PW, KV]3?, «(bOIe yn oven dwaan:) skoattel, platte planke aan in 
stok, mei in skerpe bek. Der koenen je il spul dermei utstekke. De planke dy ron 
skeef of en dêr siet in skerp richelts.je oan en dan koenen je se .fluch oppikke 
[DZ]), sj. ek: sjitter. 

skoattel (smeUe) skoattel dêr't twa ooIen op stean kinne [PW]. 

35 

36 

Ynfonnant KV brûkt ek foarm skoatte! (spr. ût: [skote11: ynformant. US brûkt yn han
sjitter de forum :-.jitter, mar fierders skoattel. 
Ynforrnantenjouwe allione ferlytsingsfoarm skel~ie, blykber de gongbere foarm foar de 
bakkers. Ferlytsingsfoarrn yn WFT net by s.v. skelk run. Ferlytsingsfoarm as twadde lid 
yn WFT s.v. bakkersskel~ie wol oanwêzich. 
PW eo KV sprekke ût: [skotel]. 

43 



skokarre karre dy't skowend foaruttreaun wordt, brûkt om te suteljen (toen ik yn 
Twizel kaam te wenjen38, toen sutele Nicolai noch alryd mei de karre, mei in sko
karre [US]). 

skot (der siet skot yn) focht, skimmel yn moal (der siet wat skot yn, soal1e fan 
skimmel, mei aparte rook: Dan siet der skot yn. Dan hiene je wat te wiete tar'vve, 
net goed droechmakke [KV]), 

skot in ovenfol yn ien kear bakt (der siet op ;n stuit sa' n wêzige kleverij yn 'e bóle, 
nei de oarloch. Doe siet der rek yn 'e bóle. Dat siet yn 'e bloem. Sa' n skot ha we 
a/ris in kear hiîn [DZf'19, (in skotsje bóle yn 'e oven [KV]). 

skrobje (de bakkerij) mei skrobber en wetter himmelje [DZ]. 
skuorre W (haadword) romte yn bakkershûs foor opslach fan produkten, grûn

stoffen en sutelferfiermiddels [DZ]. 
skuorre (tiidwurd) (fan boppekant fan in böle) rer de lingte iepenbarste (dan hie

nen je allegear stringeltsjes op Je baktafel lizzen en dy doopten je even yn 't 
wetter en dan leinen je dy derop en dan krigen je dut risseltaat (wiist op foto mei 
.flierbóle mei stringeltsje). Dat stringeltsjebóle liet ik dy s,jen. Dan skuort dat sa 
moai (bóle skuort oer de lingte iepen, foto). As dy stringeltsjes dyst derop leist 
net wiet wienen, dan gebeurde dat net. Dan bliuwden se ticht sitten en dan wie' t 
in raar ding [US]). 

slaan (derop -) ----+ trochslaan. 
slachroom opkloppe rjemme as garnearsel foar oranjekreke en oar gebak40

, [PW, 
DZ. KV], ek: slachrjemme [DZ]. 

sloaie ûnder de priis ferkeapje [US]41. 
smeuiïchbeid W sêftens, smidigens fPW]. 
snies tweinLichtal (sein fan aaien) [PW]. 
snijdetböle W böle dy't by de bakker troch in snijmasine yn 

wie by iisfroeger, as bern, dan wie us mem oan 't bIJlesnijen hienenje 
gjin snijdebólen. Dat wie der nt~t lYy. En as ûs mem danfroeger dy bOle snijde ... 
[US]). 

snije (oole, brea) yn stikjes snije en dêmei ferpakke en ferkeapje (mear fan letter 
tiid, yn tsjinstelling la earder tiid. doe't oole, brea) hiel (evt. hea1) ferkocht waard 
[pW, DZ, KV, US] (snije ha wy noait dien. K'Yferkochten alles heel [DZ]). 

snipelkoeke ----+ snipperkoeke. 
snippel tin konfijt strypke sinesapelskyl as yngrediïnt yn krinteböle~ (snipel)koeke, 

oranjekoeke42 [KV]. ek: snipper [PW, KV1, koeksnippers [DZ] .. 

3& 

39 

41 

44 

Dal wie yn 1956. 
Skot wiist hjîr mear op in partij moal, as op in ovenfol bêIe. Hoewol't ek tocht wurde 
kin oan SkOf yn der sit skof .vn, wurdt dat hjir nei alle gedachten net bedoeld. Yn it sÎ
taar stiet il pronomen sa' n, en dat slût ût dat it om bedjer giet. 
Ynformant US brûkr.e yn it fraachpetear de fakwurden slachroom/slachrjemme net. By 
neifraach bûten ü fraachpetear om die bliken dat er beide foarms wol ken. 
Ynformant ken dir wurd ût Wynjewáld. 
Foarm snipel wurdt troch ynformanten net neamd. US neamt hirn wol as earste lid yn 
snipelkoeke, sj. dêr. 



snipperkoeke koeke mei snip(p)els deryn bebakt43 (de iene sei fan snipelkoeke en 
de oare sei fan snipperkoeke. Mar dêr sitte fan dy konfijte stikjes sinesappelskyl 
yn [US]). 

snoep Wswiet snobguod, yn bakkerswinkel ferkocht [KV]. 
soerdaai troch gêstjen fersuorre daai, as riismiddel brûkt [KV, US] (yn 'e krappe 

tiid he »ry ek noch wol mei soerdaai dien. Hin, dan waard del' in stikje daai 6f
hálden en dat waard soerdaai. Dat waard wolris soer makke. Je makken in lyts 
mingseltsje fan in hantsje fol maal en wat wetter en dan mokken VI.-Y wolris soer
daai eH dan he lV)' dat wolris dien en Îl/ hytsje jittik deryn goaie en silpe, dat wie 
noch folie natuerliker. Wat sûpe deryn goaie en dan op sa' nmanier soerdaai te 
krUen. En dan mei in fochtige doek oerdekt stean litte en dan koe it wol gebeure 
dat, at je dat moarns dienen, dat je middeis om in oere as fjouwer, Pij den'is 
even ynseagen, dat dy amer al heal fol wie en dan moesteIl ie dat wel' nei be
neden slaan en goed trochriere en dan waard it hoe langer hoe soerder. En dan 
koenen je dat mei in dei, oarde! dei wol hrûke as gist. Mar ja. dan moesten je dat 
wol allegear goed presys witte. Ik wit liet pres}'s mear hoe't dat werkte hjer. Mar 
dat neanuien se soerdaaÎ [US]), ek: suerdeech [OZ]. 

soeskreakeling, soeskrakeling luchtich, bros gebak yn 'e foarm fan in kreakeling 
(8-foarmich gebak), by begraffenissen iten [PW, KV, US], (symboal fan kwets
berheid libben [PWJ, klam ek op twadde lid [PW, US], ek: soeskrakelillg [OZ]. 

soete'lyf W ----+ soetelyfkoeke. 
soete'lyfkoeke W swiete koeke fan kàld daai, net allinne merknamme, mar ek 

soartnamme (de !lamme soete I}.'! hat in patent en dêr het bakker Bosma fan W)'Il
jewáld it patent op. At der hjoed de dei in bakker soetelyfkoeken hat, dan kin 
Bosma yn WynJewáld der it near op lizze. En dat is ek alris gebeurd mei Visser 
fan HurdegOlYp. Dat is alris in r.iochtsaak west [US]). 

spek sukade [US], sj. dêr. 
spekkoeke wite koeke mei spek (sukade) oan 'e sydkanten bakt [US, KV] (spek

koeke: gewoane wite koeke en dy waachst of en dy dûnst dan yn 'e sukade. der
omhinne [KV]). 

speku'laas swiet, bros, krûde gebak yn platte figueren, dat benammen yn 'e tiid fan 
sinteklaas bakt wurdt [OZ, US], sj. ek: sinteklazekoekje. 

speku'laasmasine W masine dy't mei in wals mei dêryn taaimantsjefigueren 
taaimantsjes en spekulaas foannet (earder dien mei taaiplanken) C .. ta.aÎplanken. 
Letter hienen je in spekulaasmasine, dêr s;ef ek sa'n wals op foor taaimantsjes. 
Dat »rytst noch wol tink? (Ja. dan mocht ik it dooi deryn dwaan.) Ja, dat wie echt 
bernewurk [US]), 

spijs W fynmealde mangels mei sûker, raspe sitroenskyl en aaien, brûkt as folling 
foar û.o. gefulde koeken, banketletters en spekulaas, oranjekoeke en krinteböle 
[pW, OZ, KV, US]. 

spijskoekje W koekje mei spiis deryn bakt [DZ]. 

43 WFT seit by snipelkoeke dat it s/Jcadekoek is. Snipels binne lykwols fan sinesappel
skilen makke. 
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spllonnen branje om de oven wer mei op te waannjen ((de oven wer op1Naarmje:) 
mei spuonnen en takkebosken om wer by te he/jen. Sa werkte dat toen, hin! 
[DZ]), sj. ek: skaafspuonnen, takkebosken. 

stekizer izeren plaatsje om ooIen ien foar ien mei fan in stik daai of te stekken 
[PWJ, ek: stekker [KV], OOlestekker [KV]. 

stekker ~ stekizer. 
stelling rek fan planken dêr't men eat op leit, bgl. OOle om óf te kuoljen [KV]. 
stempel houten of metalen plaatsje mei figuer yn reliëf, brûkt om in ófdruk eame 

yn te slaan of te drukken, ek: sa'n ofdruk. Fral sa'n ofdruk yn brea, sj. sitaten: (û-s 
heit hie in stempel mei KDV en 'vier' derop [KV], mar dan moat ik earst even 
sizze, dat brea krige ek in koarstje mei in mingsel fan roggemoal en wetter en 
dan kwam dêr sa' n streekje oerhinne. Dat dogge se no net me ar, en dan kwam 
der ek in stempel yn fan de man dy' t it makke hie. Dan kwam der in stempel bo
ven yn it brea te stean. Dan koenen je altyd sjen wêr' t it brea weikwam [US]). 

steur langwerpich soarte fan krintehOle, foar Peaske en Krysttiid bakt [US]. 
stien (hite -) stien yn oven as tlier brûkt [KV]. 
stien (fjoerfêste -) stien dy't de hjittens fan it fjoer yn 'e oven ferneare kin 

(juelfast [DZ], fuelfêst [PWJ). 
stienkoal swarte branje om oven mei te stoken (net mear yn ovenholte, mar yn 

'fuermond') [KV, US]. 
stienkrobbe griis skaaldierke dat yn fochtige romten foarkomt, Oniscus asellus (ek 

yn bakkerij) [KV]. 
stiif net goed bûchber, net slop (fan daai), mei tichte struktuer, net maklik yn te 

drukken (fan koeke, û.o. äldwiif) ('wû.nder smaaklik is áldwii;f, net te sacht en net 
te stUf. En foaral as jo it krije, ût 'e bakkerije' (rymke ût resepteboek) [US], it 
fi.eltfierste sti{f, as de roggekerlen net wiet genóch wienen. Rogge moest sêdfan 
wetter [DZ]). 

stik (öfwage oon in -) W as stik daai foar ien OOle ófwage [KV]. 
stikje daai hoemannichte daai sjoen as ofsûnderlik gehiel (in stikje daai minge 

[KV]), (stikje hunÎJzg [KV]). 
stokdweil sekken mei in ketting oan in stok befêstige, om de oven skjin te feien 

[DZ], sj. ek: loete. 
stome'rij (yn 'e riiskast) W stoom, focht yn 'e riiskast, nedich by it rizen (de bó

len waarden wolris wiet makke fan hoppen, at je net genóch stomerij yn 'e riis
kast hienen [US]). 

stookhllt W romte yn bakkerij dêr't stookt waard (dêr't dootpot, komfoar foar brea
pot enstb. stie) [DZ]. 

streek(je) I) haal mei in yn oalje of in papke dipte kwast oer bgl. brea, koeke, OOle 
[DZ, US]; 2) W rige ((fan brea:) Soms wolfi~f streken yn 'e oven [DZ]). 

streepkoeke W lange, smeUe en platte koeke dy't op 'e plaat tsjininoar oandrukt 
en sa bakt wurdt, û.o. wite koeke [KV]. 

stringeli) lange, rûn ûtrole stripe daai om op in stringel(tsje)bóle te lizzen [US]; 
2) (ferkoarting fan) stringelbóle [KV]. 

stringelböle, stringeltsjeböle W flierböle mei in stringel deroer, hOle skuorde dêr
troch yn , e lingte iepen (dan hienen je allegear stringeltsjes op 'e' baktafellizzen 
en dy doopten je even yn 't wetter en dan leinen je dy derop en dan krigen je du.t 
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risseltaat (witst op foto mei flierbole mei stringeltsje). Dat stringeltsjebole liet ik 
dy sjen. Dan skuort dat sa maai (bole skuort oer de Lingte iepen. foto). As dy 
stringeltsjes dyst derop leist net "\-viet wienen. dan gebeurde dat net. Dan bliuw
den se ticht sitten en dan wie' t in raar ding [US]). 

stroop -)0 sjerp. 
stroop (blanke, wite -) -+ sjelp (blanke, wite -). 
stroop (swarte -) -+ sjerp (s-..varte -). 
stroopboltsje -+ sjerpboltsje. 
stuk hichte, folume, foarm fan in noch nel bakte hOle [DZ]. 
stulpflesse grutte glêzen flesse mei in glêzen 'stulp' as sluting. yn bakkerswinkel 

brûkt om snobguod yn te bewarjen [KV]. 
stnt lang, smel broadsje (mei roggebloem) [PWJ. 
suchte (by knipen) slim, djip sykhelje om knipen fan daai (dat sWÎer wurk wie) 

krêft by te senen {PW]. 
suer wat soer is, wat gisting feroarsaket (yn daai) [pW]44. 
suerdeech -). soerdaai. 
suergraad gehalte oan soer, mjitte fan soer wêzen (fan daaî) «(koeke) Earst swiet

kokje: hunîng, stroop en roggebloem. HlI.ning en stroop waard kokke oant it om
heechkwaam dan waard it yn ' e nUJsine goaid en mongen en dan krigen je in stik 
daai en dat waard op in plaat delgoaid en dat moest in pear dagen Uzze, want 
cUJJl waard de suergraad in bytsje moaier. En dan bakte de koeke better. We 
goaiden der ek wolris in bytsje jirtik derby [KV]). 

su'kade konfijte, net-ripe skyl fan 'e sederappel (sitrusfrucht). brûkt yn bgl. koeke, 
krintehOle [PW. DZ, KV. US]. 

su'kadefrucht de hiele sederappel, dy't noch ta sukade snien wurde moat (rt.ry he 
wol sukade snOd. Sukadefrl~chten krigen rt.ry heel yn • e bakkerij [US]). 

sûker (wite -) raffinearre sûker brûkt as swietmiddel yn bakprodukten [pW, DZ, 
KV, US]. 

sûkerböle swiete böle mei sûkerklontsjes (sjipssûker) dy't yn raande foarm werom 
te fin en binne en soms kanîel [DZ] deryn bakt [PW, DZ, KV, US] ('Mlt krÎnte
bolen en sûkerbolen foar de sneon [DZ]). 

sûkerboltsje sûkerböle yn boltsje-foarm <Sûkerboltsjes: in kliemerij 'fan hew ik 
joudaar' rKV]). 

sûkerkoeke swÎele koeke, mei sûkerklontsjes (grein) deryn bakt (dy't dan yn raan-
de foamt werom te finen binne) [US]45. 

sûkerkreakeling bros bakte kreakeling mei raand sûkerlaachje derop [pw]. 
sûkerlatte swiete, lange platte koeke, soms wat taai [USL sj. ek: oarlochskoeke. 
sûkerpotke sûkerbOle yn pofkefoarm [US]. 
sûkertaaÎ goedke.apere taai as spekulaas, sûnder mangels [DZ, US). 
suteler persoan dy't oan 'e daar de bakkersprodukten ferkeapet (dy' t de bole om

brocht wie de suteler [US)). 

44 

45 

Foarm soer net brûkt. yn gearstallings woL 
Neffens DZ is it daai foor sûkerkoeke itselde as toar oranjekoeke, dan kin er miskien de 
sûkerlatte bedoele. Mooglik hawwe DZ en US il dan net oer deselde koeke. De beskrîu
wing fan US docht mear aan in soetelyf-achtige koeke tinken. 
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sutelje by de doorren lans bakkersprodukten ferkeapje [DZ, KV, US] (ik he heel 
wat ou sutele. Earst mei de gewoane transportfyts, doe he ' k in bakfyts hant en 
yn 1960-62 he 'k myn earste auto krigen [KV]). 

swiet (substantyf) (kollektivum) alle swiete yngrediïnten dy't yn 'e bakkerij brûkt 
wurde: sjerp, sûker, huning [DZ, KV, US] (swiethok, dêr stie alle swiet opslein 
[US]. 

swiethok romte yn bakkerijhûs dêr't swiet yn opslein wurdt [PW, DZ, KV, US] 
(swiethok, dér stie alle swiet opslein. Je hienen it swiethok, en dér kwam meastal 
tt koekedaai ek te lizzen as it oan it ófkuol:jen wie en sa. Dat hienen "y yn Twizel 
ek, in swiethok. De fetten mei huning, sjerp stie dêr allegear. Sekken mei sûker 
en wite sûker en bastertsûker en sjips en greinsûker. En ek wol oare sûker en 
doazen mei bûter, alles hie 'k dêr yn dat swiethok stean. In moai betegele rûmte 
wie dat. Elke bakker hie ek in swiethok [US]). 

swietkokje sjerp, huning en roggemoal (en evt. alde koeke) siede, as basis foar 
koekedaai «(koeke:) Earst swietkokje: huning, stroop en roggebloem. Huning en 
stroop waard kokke oant it omheechkwa.am d.an waard it yn 'e masine goaid en 
mongen [KV]). 

switserbole soarte krinteböle dêr't minder krinten yn sieten as de gewoane krinte
böle (switserbóle, krintebóle <met het .fachtgeweer' [PWJ, (switsers, switserbóle, 
dêr moest ek mei de ,fyts by de kI'inten langs hjer! 'Bóle mei in .fyts', seinen se 
dan [KV]), (switsers, wat minder Icrinten wie dat [US]). 

switsers -t switserbóle. 
taai koeke fan sean daai mei as yngrediïnten: roggemoal, weetmoaI. krûden, alun, 

huning, sjerp, koalsoer (eardertiid ek potjiske) en soms mangels, benammen bakt 
foar de tiid fan sinteklaas [pW, DZ, KV, US], ek: taaitaai [US}, 

taai (grut) yn grutte foarm bakte taai [PWJ, 
taai (Iyts) yn lytse foarm bakte taai [pW, DZ, KVl, bgL flif taaikes op in planke 

[KV]. 
taaidaai W daai dêr't taai fan bakt wurdt (drekst nei de simmer mongen [PWJ). 
taaifoarm W foarm, planke of metalen róle (wals) mei in figuerke (hoanne, man, 

wiif, mûne) dêr't taaîdaai yn drukt wurdt om de taai de neamde foarm, figuer te 
jaan (faak fan hout, sj. taaiplanke) [DZ, KV]. 

taai-ite W (subst. brûkt:) it taai-iten, it iten fan taai yn de sinteklazetiid (it lo.a.i-
iten is niks mear ne.ffens fro eg er [KV]). 

taaikrûden W krûden dy't as smaakmiddel yn taai dien wurde [KV]. 
taaimantsje taai yn 'e foarm fan in man(tsje)4{) [KV. US]. 
taaimes W mes om it daaÎ dat yn 'e taaiplanke treaun is sa of te snîjen dat der in 

flakke ûnderkant ûntstiet [KV], ek wol mei it pofmes dien, sj. dêr. 
taaipJanke planke mei dêr in foarm, figuer (hoanne, man, wiif, mûne) yn utsnien, 

dêr't taaidaai yn treaun wurdt om de taai de neamde foarm, figuer te jaan [PW, 
KV, US], sj. ek: taaifoarm. 

taaipop W taai yn oe foarm fan in pop (man, wHO [US]. 

46 WFF jout as lemma taaiman. 
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taaisnije W mei it taaîmes it yn ie taaifoarm drukte taaidaai besnije, dat der in 
flakke ûnderkant ûntstiet [PW, KV] (us hai! styng wolris in hele dei te taaisnijen 
[KV)). sj. ek: ofsnije. 

taaiwyfke taai yn 'e foarrn fan in wiif (froU)47 [US]. 
taart meastal run, luchtich gebak (keek-eftich), opmakke mei (slach)rjemme of 

(mokka)krêm en (konfijte) fruchtsjes [DZ]. 
taartsje eins lytse taart. mar mear yn gebrûk foar gebakje [DZ]. 
takke takke as branje om de oven mei te stoken (ek wol om by te stoken) [PW, KV, 

US], (ik hew tUlf' stookt, ik hew takken stookt, mei sjudden stookt ell koalsiedstrie 
he 'k wol stookt. B.v bazen dan hjer. noait self Toen 'k selfbaas wie stookten wy 
stienkoal, en letter gas [US]). 

takkebosk bosk byinoar bûne droege tûken as branje om de oven mei te stoken (ek 
wol om by te stoken) [DZ. KV. US] ( ... mei spuonnen en takkebosken om wel' by 
te heljen [DZ], (dan l4tlar de oven wer opwarme, gau even ill pear takkebosken 
deryn, yn te brán. Dat brlinde heel skjin, mar alle kearen moeslenje wer dy oven 
wis/ge, dy lUer moest skjin. En dat moest dan mei killd wetter, dan krigen je in 
gelijkmatige warmte oer de hele flier, en dan moest de oven eVen in pear tellen 
wer ticht en dan koe it spul der wer yn. Dan moest er steeds wel' opl4tlrme warde, 
dy oven, mei in pear lakkebosken [US]). 

tarvo W merkbóle, bOle mei mout deryn, ferkocht ûnder it merk tarvo [US], sj. ek: 
merkbóle. 

tarwe W I} weet [pW, KV. US]; ek ferkoarting fan tarwemoal; W 2) fer-
koarting fan tarwebole [PW, KV, US]. 

tarwe (stevige, horde -) W beskate kwaliteit weetmoal [KV]. 
tarwebloem W weetmoaI, bloem fan weet [DZ, US], sj. ek: tQJwemoal. 
tarwebóle W fan net sifte weetmoal bakte brune bOIe (toen ik seIs in bakker~j hlÎn 

haw, yn Twizel, toen makke ik in sekje moal mei-inoander. Dat wie tachtich pûn 
wyt en twintich pûn tarwebole. Mar toen ik dér mei de bakkerij ophálden bin, yn 
it lêstoan krige ik de bólen dus thûs, mar dat wie altyd noch in heel lyts per
sentaazje talwe. En toen ik hjir nei Drachten ferhuze, toen kwam ik hjir by bak
ker Smid, doe wie ;t einliken likefolle, wite en tarwe [US])) sj. ek: kuch. 

tarwemoal W weetmoal [US], sj. ek tarwebloem. 
tegel platte fjouwerkante stien, tsjininoar oanlein om sa de flier fan 'e oven te 

foarmjen [DZ, US]. 
ticht net luchtich, los (fan bOIe dy't mei soerdaai riisd is) [KV]. 
tichtsmarre de ovenmond, om de tichte ovensdoar hinne mei in papke tichtsmarre, 

om it brea luchtticht 1e bakken [PW, US]. 
timpke W helte fan tjirdepartsje brea [KV]. 
toonbank ótstalkast yn bakkerswinkel. faak mei glêsplaat, om de produkten te toa

nen [KV). 
tolfpÛDder W stik brea fan tolve pûn [US]. 
tran'sportfyts swiere fyts mei oan it stjoer fêst en hoppe it foartsjil in koer om 

bole(guod) mei te ferfieren (ik he heel wat ou sUle/e. Earst mei de gewoane 

'WFT jout as lemma taaiwiif 
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transportfyts, doe he 'k in balifyts hant en yn 1960-62 he 'k myn earste auto 
krigen [KV]). 

trapbakfyts bakfyts om mei te suteljen, dy't troch traapkrêft oandreaun wurdt 
[DZ], yn tsjînstelling ta motorbalifyts, sj. dêr. 

tröch rjochthoekige bak, fan hoppen wider as fan ûnderen, mar ek wol yn 'e foarm 
fan in heale silinder. brûkt om daai yn te mingen (mei de han, of mei de fuotten) 
[PW, DZ, KV, US]; nei it ynfieren fan mingmasines ek foar oare doelen brûkt, 
sjoch sitaat, (ik he 't yn ' e bakkerij wol in kear hán dan wie de mesine stikken en 
dan moesten "y mei de Jumnen minge en yn 'e tróch. Dat wie swier wurk. Dan 
wie de mesÎne stikken en dan waard de troch - toen der mesinen wienen, toen 
wienen der trógen oer en tefolle en dy waarden dan meast brûkt, as baktafel 
sasear net, rrulr der wat opsette en dy deksels deróf en dan waarden der lege 
sekken yngoaid. Dat wÎe praktys hij elke bakker gelyk ... As dan de troch fol wie 
me; lege sekken, dan moesten de .'lekken wer fuort. Sa werkte dat froeger. Dat wie 
by elke bakker gelyk. Mar sa'n froch, dêr waar dan yn in hele lytse helt it wetter 
yn goaid, en dêr wa.llr gÎst yn oplost en sa starichoan dan moesten je dat derby 
helje. Mar dat wie heel swier wurk. Dér wienen je einlik net mear op berekkene. 
Lit it my sa mar sÎzze [US]). 

trochbakke 1) Coole) wat langer as gewoan bakke, de koarste wurdt dan wat bru
ner, steviger [PW, DZ, KV]~ 2) (alde hOle) eefkes yn 'e oven lizze, om se wer 
farsk lykje te litten [KV], sj. ek: oppipe. 

trocbbrake ---+ brake. 
trochdraaie 1) brake, koekedaai minge [DZ, US], sj. dêr (trochdraaien hiet braken 

[DZ]), ek: trochminge; 2) yn: eat der trochdraaie, yngrediïnten troch daai minge 
(bgl. salt troch bóledaai) [DZ, US] (at it op , e baktafel lei en der siet gijn sált yn, 
dan koenen je it fuort wer yn 'e mes;ne tri uwe en dan koene je der noch in kilo 
sált trochdraaie [US]). 

trochminge ---+ trochdraaie, betsj. I. 
trochslaan daai op 'e baktafel trochinoar dwaan (dan loai it (ntl. it daai) 20 minu

ten en dan waard it trochsleind. Opteare en trochslaan, h,:eltyd wer. En wer Uzze 
en wer trochslein (KV]), ek: daaitrochslaan [US], slaan (derop -) [PW], sj. ek: 
brake. 

trochwerke koekedaai brake (koekedaai mong er op 'ebank, trochminge, troch
draaie seinen \try dan. ft koekedaai even trochwerke. Mei izeren stok it daai hiel
tyd trochwerke [KV]), sj. ek: brake. 

tromp 1) blikken foarwerp om hOle, koeke yn te bakken [PW, DZ], sj. ek: blik, bus; 
2) blikken doas, fjouwerkant of silinderfoarmich, om eat yn te bewarjen, op te 
romjen (koekjes, snooguod) [KV]. 

trompkeböle yn tromp bakte bóle, yn tsjinstelling ta op 'e fIier bakte MIe [DZ]. 
tûk (- werkt) ekonomysk, alle tiid en gelegenheden benuttend [DZ]. 
ruk (-e prizen) lege, konkurrearjende prizen (fan koekjeguod yn supermerk) [DZ]. 
turf turf as branje dêr't de oven mei stookt waard [PW, DZ, KV, US] (dat wiefroe-

ger mei dy álderwetse oven noch folle omslachtiger, dan moesten je de tuif oan
stekke . .Te dienen jûns al tUlf yn ' e oven. Dy waarden allegear yn blokjes fan 
flouwer - sa, en twa der sa op -(docht it mei de hannen foar) - op , e skoat/el sef en 
dan waarden dy yn 'eoven sketten. Twa rijen en ien rij yn ' e midden en dêr 
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kwam ien blokje minder yn, dan begûnen je even earder. Sa werkte dat presys yn 
dy álderwetse turf ovens [US]). 

turf (sàlte -) minne kwaliteit turf, mei mineralen deryn ( ... salte turven. Dy 
woenen net bêst bakke [DZJ). 

turfmolm turfmolm as branje dêr't de oven mei stookt waard [PW]. 
turfoven oven dy"t mei turf stookt wurde moat, dêr't de turf yn 'e oven holte lein 

wurdt en net yn 'e 'fuermond' (yn tsjinstelling ta û.o. gasoven) [US]. 
twibak bóleprodukt, pof dy't troch twa kear bakken bros wurden is [KV, US], (vry 

praten altyd oer beskuten; bakken en twibakken, dy tiid wie toen al oer [US]); 
(heit se;: bakken. Twibakken, dat seinen se hjir yn Hylpen [KV]) sj. ek: bak, be
skut. 

ûnderkant kant fan bakprodukt dy't by it bakken op 'e flier, plaat of de boaiem fan 
in blik lem hat, benammen flierkant fan twibakken [PW, DZ, KV, US] «(dy twa 
helten, hienen dy nammen?) ûnderkant en boppekant. Dat kinst aan' e beskuten 
fan !zjoeddedei noch wol s.jen. ik kin dy dat wol sjen litte (lit Ït sjenJ. De onder
kant kinst sjen omdat it opdraaid is [US]). 

ûnderoven W romte ûnder àlderwetse turfoven, as riiskast brûkt (. .. dy ûnderovens 
dy leinen dan ek noch onder de oven, dat wie altyd warmte fan' e oven, mar dan 
hienen se him ek noch wol sa' n ein, wol twintich sentimeter onder de bakkerijs
.t7ier, want dan koenen je dêr wetter yn goaie, en dat wetter dat ferdampte dan 
wer, dan hienenje altyd in folie beterefoclztichhyd as yn sa'n riiskast [US]). 

we ---+ oven. 
ótrolje röljend flak(ker) rneitsje, dat it in plat stik wurdt (fan klute dam) [KV]. 
ótrolmasine W masine om daai flak te röIjen [KV}. 
ótroloven W nijer type oven dêr't de tlier ulröle wurdt om sa ît te bakken produkt 

derop te lizzen (dat wienen utr%vens. Dat waard sa' n hele grutte 'probat' , dat 
is 't merk dus, dan waard dy hele flier den}.t role en dêr kwammen al dy bussen 
mei bolen dan op te stean. Dêr koenen hele lange bussen, mei wol seis bolen op 
in rij yn. Dy -a'llOrden dêr allegear opskood en dan role dy hele,flier wer nei bin
nen ta. En in healoere letter wienen se gear en dan kwam dy hele,flier der wer ût 
[US]). 

ûtsakje (fan fOOIme stik brea) lroch weakens de foann ferlieze [OZ). 
ótstekke mei in skoattel ût 'e oven helje [DZ]. 
ótsutelje bóleguod oan 'e dOOI ferkeapje (ien dy' t allinnich werkt, dy koe mar Î.en 

sek ferwerke, ~nt dat moast er yn ien dei ûtsutelje, meal' koe er yn ien dei net 
ûtsutelje [US]). 

utwazernje focht, waarmte öfjaan nei it ût 'e oven heljen (fan Mle) [KV]. 
ûtwiskje ---+ skjinwiskje, wiskje. 
w·bloem W bettere kwaliteit moal, brokt foar witebóle, yn tsjinstelling ta a-bloem 

(heUe even in sek moal fan' e salder, hin. Je wisten dan wol, der wienen dan yn 
kategaryen yndeeld. Der wie w-bloem en der wie a-bloem. Dat wie wat de bakker 
spesifyk brûkte. W-bloem dat wie foar witebole [US]). 

waai waai as focht yn bóle, as oanfoning op of ferfanging fan wetter of molke 
[PW]. 

wals metalen silinderfoarmich ûnderdiel fan taairnasine, mei deryn oanbrocht foar
men fan taai (mûntsje, mantsje, wyfke enstb.) [US}. 
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wanten isolearjende moffen om de hannen mei te beskermjen by it ût 'e oven hel
jen fan hite foarwerpen ofprodukten [PW, US]. 

weechmasine masinaal wurkjend weechtastel, yn tsjinstelling ta baskule, skealje 
[US]. 

weeehskaal weechtastel om it krekte gewicht fan in stik (Mle)daai mei lest te stel
len, dat ien bOle, boltsje ensfh. wurde moat [KV], sj. ek: baskule, skeaUe. 

weet 1) notsoarte (triticum vulgare) dêr't de kerl fan brûkt wurdt om moal fan te 
meallen foar bole- en koekeprodukten; 2) moal fan dy kerlen (weet ja, dat is tar
we. Dat seinen se dan yn 'e om"loch ek wol: '$ju, hjir is in sekje weet, dêr moat 
je mar even bólefoar û-sfan meitsje' [KV]), sj. ek: tarwe. 

weihnachtstol lûkse, platte krinteMle mei spiis deryn en poeiersûker der oer , mei 
Krysttiid bakt (dy weihnachtsto/len dy't je hjoed de dei IuJwwe, mei spUs deryn, 
dat is folgens my fan' e lettere tiid. En dat -wie net fan dy tiid at liry krekt by de 
bakker -wienen, fuort nei en yn 'e oarloch [US]). 

wellington soarte fan langwerpieh, wat taai koekje, fan spiis makke [DZ]. 
wetterböle böle mei wetter as focht deryn, yn tsjinstelling ta molkeböle, sj. dêr 

[US]. 
wiener snijde soarte fan flierbóle mei boppe-op ynkepings, sneedsjes [US]. 
wiif, wyfke taai yn 'e foarm fan in wiif [KV], wyfke [KV, DZ]. 
wyks papke fan wetter mei ierappelmoal, om bole mei oer te striken en sa glans te 

jaan (at se ut 'e oven kwamen, dan hienen liry ek altyd in amer mei hyt wetter en 
rryks hienen liry dêr dan by stean, dat wie in SOaJ7e jerappelmoal yn wetter. Dan 
waarden se dêr mei oerstrutsen, dan krigen je in prachtich moaie glans. Wyks, 
dat is gewoan wetter en in soaT1e jerappelmoal der wat troch. In soarte setmoal 
[US]). 

winkeltromp tromp yn winkel, om koekjes yn te bewarjen (faak mei de nam men 
fan koekjes derop) [DZ]. 

wisker stok mei ketting deroan dêr't in bosk netten of sekjes oan hinget, brûkt om 
de oven te wiskjen (dan hienen je de -wisker, dat wienen it prots.je lilde sekken 
oan in ketting en oan in hele lange stok, sa' n stikje ketting (Mldt IuJnnen salillt 
tweinlich sm. utinoar) en dêr sleten sekken aan .fêst en dy ketting siet oan it oare 
ein oan dy stok fêst [US]), sj. ek: ovenwisker. 

wiskestok wisker [KV], sj. ek: oven-wisker. 
wiskje (de ovensflier) leech-, skjinmeitsje mei de wisker en kàld wetter (en dan 

moesten je dy oven wiskje mei hyt wetter. Mei Mld wetter bedoel ik, in amer mei 
wetter foar de oven en dan dy sekken deryn, dan moesten je dy .-f7ier skjin dweilje 
[US]) sj. ek: skjinwiskje, utwiskje [KV]. 

witeböle MIe fan sifte weetmoal [pW, DZ, KV, US], ek ferkoarte ta wite [US]. 
wyt ferkoarting fan lirytmoal, WÎtebóle [US]. 
witebroadsje broadsje fan sifte weetmoal [KV]. 
wite'koekedaai daai dêr't wite koeke fan bakt wurdt [KV]. 
wytmoal sifte weetmoal [PW, KV, US] (rrytmoal, dat wie rryt, dêr mekearde fier-

der neat oan [US]). -
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Kommentaar by guon ferskynsels, wurden 
Der is nochal wat materiaal fûn dat net yn it WFT werom te tillen is. Dêrby giet it 
om (parten fan) wurden dy't ut it Hollansk komme: begi,jnpof, bloem, deech(je), 
eierkoeke, kookpot. Dat wiist op in taalferskowing fan hast hielendal Frysk nei 
minder Frysk en mear Hol1ánsk. Dat km syn ferklearring fine yn it folgjende: De 
fjouwer ynformanten binne represintatyf foar likernóch it tüdrek 1935-1996, in 
tiidrek fan mear as sechtich jier. Yn dy tiid learden hja it fak (meast by in baas, 
mar ek wol op )e skoalle) en oefenen hja dat yn 'e praktyk ûL Ut de petearen mei de 
bakkers en dus ek ut de wurdlist, docht b1iken dat de faktaal dy't se brûke ut dat 
hiele tiidrek komt. Feroarings yn it fak, ûnder oaren troch meganisaasje, bringt 
nijere en care faktaal mei. Dat de faktaal yn sokke si Lewaasjes minder Frysk wurdt, 
docht bliken ut de beneamings dy't brûkt wurde as it om modernere ovens giet: mei 
in heetwateroven he 'k werkt en mei Jwteluchtovens he ,k werkt [US]. De beide 
scarten ovens binne moderner en wurde mei in Hollánske term beneamd. 

De taalferskowing fan Frysk nei Hollansk is ek op te merken as it giet om de 
mear teoretyske kant fan it bakkersfak. It folgjende sitaat lit sjen dat de ut de Hol
lansktalige boeken learde teory ek yn de faktaal brûkt wurdt: Dat daai dat hie ek in 
bepaalde temperatuer, dat moest 26 graden dal wie de deechtemperatuur_ 
Dat wie de gewenste deechtemperatuur. Ik wit net krekt mear hoe' t se dat 
berekkenen hjer, dan ma 'k dêr wer even study fan meitsje, dan )iyt ik il wol wer, 
dat waard dan berekkene, mar dal dnai moest 26 graden wêze. En wie it te waarm, 
dan wie Ît einrisseltaat in droege bole. En at it te kald wie, at it 23 of 22 graden 
wie, dat fertrage it rii-, it ri,jsproses. De moaiste deechtempemtuur, dnt wie altyd 
26 graden [US}. De koadewiksel komt hiel moai nei fcaren yn de op ien nei lêste 
sin, dêr't de ynformant yn Ît Frysk mei rij begjint mar himsels 'ferbetteret' en rijs
p"oses seit. 

Fierdere ynfloed fan Îl Hollànsk is te sjen yn wurden as bloem, deech, tarwe. Dat 
in foarm as bloem brûkt wurdt yn stee fan blom of moal kin komme omdat de 
merken en saarten sa't dy oan de bakker oanbean wurde, mei in Hollànsk opskrift 
op 'e ferpakking steane. Dat ferskynsel kin ek ferklearje wêrom~t wolris stroop sem 
wurdt yn stee fan sjerp. Sjoch it folgjende si taal: Achttjin pûn blanke stroop en acht 
pûn swarte stroop. En fjouwer pûn gele bastert en fjouwer pûn huning. keunst
huning meastal en wetter en aJûn en 23 pûn tarwemoal - dêr komt dus tarwemoal 
yn en roggemoal en dan trochbrake wer mei dy potjiske en mei koolsuer en mei 
ammonium en anys. (Heit lêst no foar en der stiet 'stroop', mar seinen jim 'stroop' 
of ... ) Nee sJerp, blanke sJerp. Der stiet stroop, ik lês it foar, lTUlr gewoon swaTte 
s,jerp en wite sjerp. 

Fan produkten kin ek sein wurde dat se hjir en dêr Hollànske beneamings krigen 
hawwe. Eierkoeke. beskuten. spekulaas, tarwe (foar brune bóle) hinne dêr foarbyl
den fan. Hollánsktalîge Iearboeken of fakliteratuer brûke gjin Fryske termen en nije 
tennen komme yn it HoUánsk (en soms Ingelsk) ta de bakkers(learlingen). In selde 
ferskynsel kin waamommen wurde yn de boerefaktaal. Keunstmest is dêr al in hiel 
aId foarbyld fan~ moderne (nije) begripen as syklomaaier en mestoverskot en oar
merk hearre dêr ek la. 

De mûnlmge taal jout mear Hol1ansk as de skriftlike, yn it WFT beskreaune, taa1. 
Hollanske wurden as knede en oven komme foar yn de wurdlis[. De bakkers 
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brokten de Fryske wjergarders knetsje en ûne net. Vne wie by guon bekend as 'echt 
Frysk' wurd. Knetsje waard net neamd troch de bakkers en wie by nei1Taach by KV 
en US ek net bekend. 

Dat de skriuwtaal in oare en miskien wol strangere noarm hat as de sprektaal, 
docht hjir dtidlik bIïken. Dat de skriftlike taal konservativer is as de mûnlinge kin 
ek konkludearre wurde by it besjen fan 'e fynplakken yn it WFT-materiaal: ûn(e) 
wurdt skriftlik brûkt yn de hiele 20ste ieu. Oven wurdt op skrift mijd. Hoewol 't 
oven yn de 19de ieu al foarkomt (1821 !), is it minder 1Tekwint en yn it WPT mar 
ien kear yn it sitaat tit de 20sle ieu opnommen.48 

Wat ek opfoel wie il ferskil lUsken de opjeften fan 'e ynformanten en it WFT oan
geande de foarms mei rogge-. It WFT joul in oantal foarmen mei in -n yn gear
stalling: roggen (adj.), roggen bak, roggellboltsje, roggenbrea, roggenbrij, roggen
brogge, roggenmoal, roggenpotstro, roggenprip, roggensimmei, (net as lemma, 
mar yn sitaten:) roggene-krinte, 'roggene sûnder krÎnfell'. Dy foarmen hawwe -en
om't se mooglik in keppeling fan in stofeigenskipswurd 'roggen' mei in haadwurd 
foarmje. larîch Hoekstra haldt tit dat it gearsettings fan twa haadwurden binne, 
om' t by in keppeling fan eigenskipswurden oan haadwurden mei in -en-tusken
heaksel, de klam op it twadde lid komt. Tink bgl. oan hjouwerenhnj, rizenhr!i en 
moallenbnj, dêr't de klam ek op it twadde lid falt en dêr't hjol~weren, rizen en 
moal/cn eigenskipswurden binne (Hoekstra 1998, s. 41-42). 

De Md-bakkers jouwe op KV nei allinnich mar foarmen sûnder -( e)n: rogge
bloem, roggeboltsje, roggebrea, roggemoal, roggemoal. KV jout neisl roggeboltsje 
ek roggeneboltsJe. De klam faIt dêrby lykwols op it earsle lid. Kol1ega Anne Dyk
stra koe lykwols de foarm roggenbrochje, mei de klam op Îl twadde lid. Dat de 
klam by de roggen-worden ek op it twadde lid fa1le kin jom oan dat roggen in ei
genskipswurd wêze kin. Fergelykje ek foarmen as wetenbóle, wetenbrij, wetenmoal, 
dêr't it eigenskipswurd weten neist stiet. De foarmen mei -n binne ä.lder en fer
fongen troch gearslallings mei it substantyf rogge as earste lid. By weet bestiet ek 
wer it selde ferskynsel: neist wetenbole ek weethoJe. 

It materiaal tit it fjildûndersyk foeget ekstra bewiisplakken ta oan it materiaal fan it 
WPT. Sa is der fan it WFT-lemma achtpûnder mar ien fynplak bekend, tit it Friesch 
Woordenboek (Lexicon Frisicum) (1900-1911). By ien fan 'e ynformanten waard it 
ek oantroffen. Gimberkoeke moat it yn it WFT mei mar ien poëem dwaan, yn de 
kartoteken wie it net bekend. Ut ît fjildwork komt gimberkoeke lykwols ien kear nei 
foaren. Ferwulf as boppewand fan in oven hat yn it WFT mar ien bewiisplak en 
wurdt as seldsum markearre. Twa fan 'e fjouwer ynformanten neame dat wurd 
Iykwols; de markearrîng seldsum kin sa noch ris oer neitocht wurde. Flier as 
ûnderkant fan in böle is in nije betsjutting tit it fjildwurk dy't net yn it WFT 
foarkomt. Rek as bedjer yn böle is nij, it WFT jout it allinne mar foar brea. 

4!! 

54 

In foarbyld fan taalferskowing en ferskowings yn it fak dat fierder net meinornmen is yn 
it ûndersyksferslach, is de o anI sj utting of namme fan 'e bakkerssaak. Dêr't de saak üm 
ynforrnanl PW earder Bakker~i Wesseling hiet, is de namme fan 'e bakkerij by in leltere 
eigener feroare yn Robs Broodshop. 



Dan de kokoskráns. It WFT jout as lemma allinnich it diminutyf kokoskránske, 
op basis fan ien fynplak ut it Frysk wurdboek 1956. Ynformant DZ jout de gewoane 
kokoskráns. Mei mear materiaal wie dy koek grif net as koekje yn it Wnkommen. 
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bylage 1 - fraachpetear mei Ulfert Sijens 

Foaróf: yn de tekst wurdt praat oer foto's, dat binne foto's dy't yn it boekje Bakker 
hoe bakte je 't toen fan R. Efdée steane en dy't nommen binne yn de bakkerij fan 
D. Zijlstra yn Aldtsjerk. Fierder wienen foto's fan bóleguod ut in learboek beskik
ber: Voor den bakker, fan H. Menkveld. A.C. Spil en R van Til. 

De ro] fan 'e ûnderfreger is yn dizze tekst safolle mooglik weilitten. Dêr't ît foar 
it begripen fan it ferhaal needsaaklik wie om de fragen wer te jaan, is dat yn skeane 
letters dien. Taljochtings binne yn fuotnoaten werjûn. De tekst is sa letterlik moog
lik opnaam; hjir en dêr binne werhellings en stopwurden as 'eh' weilîtten. Dêr't de 
sin net ófmakke is steane stippen tusken kante heakken: [ ... l 

de oven 
Jûns setten wy de boel al klear. Ien dy't allinnich werkt, dy koe mar ien sek fer
werke, want dat moest er yn ien dei utsutelje, mear koe er yn ien dei net utsutelje. 
Dan hiene je jûns de boel al klearstean. Dêr't je i1 earst mei begongen, dienen je al. 
It moal dienen je yn 'e mesine, je woegen de gist al óf, dat leinen je al yn in hoeke 
klear en it sàlt lei ek al klear. Dan moarns it wetter op temperatuer en dan moesten 
we wol soargje dat de bakkerij ek in bytsje op temperatuer wie. Wyls dat dy bak
kerij op temperatuer is, dy omgevingstemperatuer moatte je ek ha, foar it daaî, en 
dêr moesten je dan ek hinne werke. Dan waarden de ruten ek wol blindeard, allinne 
om warmte yn 'e bakkerij te hàlden. Ik hie yn Twizel hele grutte lûken foor de TU

ten. Ik haw ek by in baas wenne, dy hie oan 'e bûLenkant blinen derfoar. Dat wie 
allinne mar om de waarmte yn 'e bakkerij te hàlden. 

Moarns fan red óf dan wie it foort de oven oan, en de mesine draaie en dan 
moest dat allegear opino3r öfstimd wurde. Tusken de twa en de twa-en-healoere 
dan wienen de bólen sawat klear om yn 'e oven. Dat proses duorret dus trije oeren 
foardat de bOlen klear binne. Sa begongen je dus moarns te werken. Froeger mei dy 
ä.lderwetse oven wie dat noch folIe omslachtiger, dan moesten je de turf oanstekke. 
Je dienen jûns al turf yn 'e oven. Dy turven waarden allegear yn blokjes fan fjouwer 
- sa, en twa der sa op (docht it mei de halmen foor) - op 'e skoanel set en dan 
waarden dy yn 'e oven sketten. Twa rijen en ien rij yn 'e midden en dêr kwam ien 
blokje minder yn, dan begûnen je even earder. Sa werkte dat presys yn dy àlder
wetse turfovens. As al dy turven dan fergloeid wienen, goed gloeiden, dan wie it îen 
gleone massa en dan waard it tJoer yn twaen skood. Dan waard de linker en de 
rjochter helt ferwarme. En dan waard ît wat nei achteren taskood, dat it achter ek 
ferwaarme waard en dan waard mei lange loeten it fjoer nei de midden tawreaun 
wer. it wie in heel hyt wurk mei dy lange loeten, en dêr lei it ek noch in kertier te 
gloeien mei de oven al in bytsje ticht en dan kaam it noch in heel skoft foar yn 'e 
oven te lizzen. Achter de doarkes en dan op 't lêst, dan kwam it yn hele grune 
doofpotten. Dy hîenen ûngefear in tachtich sintimeter middellijn en in hîchte fan 
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wol sa heech, noch heger dan deuze tafel. Tachtich sentimeter heech, dat wienen 
sokke grutte tonnen (jout omtrek oan troch mei earms en hannen in rûnte foar it liif 
te meitsjen). Dy makke de smid dan, dêr kaam dy turf yn. Dat neam.den wy dove 
koal. Dat waard letter wer brûkt ûnder it konfoar, dat waard net weismiten. Öat 
konfoar, dêr searen se dan letter de roggepot wer op foar it roggebrea en it koeke
swiet foar it koekedaai. En dat wie dan ek sean daaL Dat kaam dan ek yn sa 'n hele 
grutte kookpot en dêr kaam dat iJoer dan wer ûnder. Dan skepten wy dy gleone 
koalen dêr wer ûnder. Ek wol turf, mar dy koalen waarden dêr ek wol foar brûkt en 
foar oansetten ek wol. Dat waard noait weismiten. 

(Neidat de gleone turfmassa derut helle wie:) Dan moest dy oven even gau ticht 
en dan hienen je de wisker, dat wie in protsje alde sekken oan in ketting en oan in 
hele lange stok, sa'n stikje ketting (háldt hannen sawat tweintich sm utinoar) en dêr 
sieten sekken oan rest en dy ketting siet oan it oare ein oan dy stok fêst. En dan 
moesten je dy oven wiskje mei hyt wetter. Mei kàld wetter bedoel ik, m amer mei 
wetter foar de oven en dan dy sekken deryn, dan moesten je dy flier skjin dweilje. 
Dan moesten de ,broadsjes op 'e flier bakt wurde en flierOOlen en sok spul. Ik wit 
noch wol. dan earst kamen de broadsjes deryn, sa, allegear op plankjes hienen wy 
dy dan stean en dan waarden dy der sa ófsketten. Hele lange plankjes, dy wienen 
dan wol sa lang as de oven dan wie en dan stienen dêr allegear broadsjes op en dan 
moesten dy dêróf sketten wurde. Dat wie in heel wurk, dat ha 'k hjir yn Drachten 
by bakker Smid ek noch wol dien. Letter binne se oergongen op broadsjes op 'e 
plaat. Op dy plankjes stienen se op rysmoal, dat woe it bêste glide en dan skode it 
der moai öf. Mar letter binne se oergongen op bakken op platen en dan bestruiden 
se dy platen mei rysmoal. mar dat wie net echt. Dan gong it effekt fan flierOOlen en 
sa en flierbroadsjes en sa der echt ut. Sa wie it froeger dus. 

Dan begon gen je ±Jouwer oere, dan hiene je san oere krekt de ooIen gear. En dan 
moest der noch in heel prot oor guod achteraan. Yn 'e tud dat de ooIen stîenen te 
rizen, dan wienen je ek wer mei oare broadsjes en krinteboltsjes oan 'e gong. Dan 
waard de oven wer opwarme, gau even in pear takkebosken deryn, yn 'e bran. Dat 
brande heel skjin, mar alle kearen moesten je wer dy oven wiskje, dy flier moest 
skjin. En dat moest dan mei kàld wetter, dan krigen je in gelijkmatige warmte oer 
de hele flier, en dan moest de oven even m pear tellen wer ticht en dan koe it spul 
der wer yn. Dan moest er steeds wer opwarme wurde, dy oven, mei in pear takke
bosken. 

(Oer de o\'enfan binnen:) [t ferwulf en de flier. Op 'e fLier lemen stiennen, dat wie
nen aparte stiennen, wat foar soart, hoe't dy stiennen hite, dat wit ik net hjer. Mar 
dat wie in bepaald soMt stien, of tegels wienen it leaver, krekt as dy tegels dy't no 
yn 't trottoir lizze, dat fonnaat ûngefear. 1t wie in apart soart, mar wat soart? En ît 
ferwulf ek. En dêr bovenop dy oven, bovenop dat ferwulf, dat wie dus heel keun
stich en by de sydkanren lans ek, mar dêr lei, ik tink wol in he ale meter san. Dat 
wie dus allinne mar om dy wannte rest te hálden. En oan 'e foarkant fan dy oven, 
dy reek dy gong yn in hele grutte kappe, dy siet dêr foar dy oven, in hele wide 
skoarstien nei hoppen ta. Dy sier yn 'e bakkerij, foar de ovensdoar. Sa werkte dat 
froeger. Dat wie in hele grutte kap. (Foto ut 'Bakker hoe bakte je 't toen'. s. 21:) Ja 

58 



sju, hjir kinst it wol sjen. Kinst wol sjen, it hinget sa oan 'e souder -- en dan hie er 
de wanten, de ovenslappen, dy hie er dêr yn dy heak, dat hienen wy dan ek wol. 

Dy attributen dy't je dêr al1egear by hienen, hjir het er grutte lange bakplaten sa 
tsjin 'e muorre oan stea.n, sju hjirre. Sju, hjir hast sa'n wisker. Dut bin gjin sekken, 
it liket wol in soarte tisknetten, mar wy hienen der alde sekken oan, sju dat is de 
wisker (Foto ût 'Bakker hoe bakte je 't toen', s. 35, /êst tekst fOaT"). 'Skiter', in 
skoattcl. En dan hiene je fan dy grutte loeten deryn, om dat fjoer utinoander te 
reagjen. Dat wienen izeren stangen. 

(Oer de doarfoar de oven:) In ovensdoar, je hienen twa soarten. Je hienen guont, 
dat wie ien daar en je hienen guont dat wienen twa doarkes, dy gongen sa iepen 
(docht it foar). (Foto 'Bakker hoe bakte je het toen.'. s. 54:) Sju, hij fielt even hoe 
waarm at er is. Dut wie ien mei icn doar, mar it kin ek wol twa doarren wêze. Mar 
sju, se sieten ek heel bot ferankere, dy ovens. Mar hy het hjirre, de measte sokke 
ovens, älderwetse turfovens. dy hewwe in ûnderoven. Dêr skoden se de bOlen yn. 
dêr leinen se op 'e knibbels foar. Dêr moesten se yn rize. (Oer de oven. op 'e foto s. 
54:) Fan'e grûn óf allegear stien, mar der binne ek alderwetse ovens, dan sit hjirre 

fota5 
Klutser of klutsmasine yn 'e bakkerij 
fan Doede Zijlstra. (Foto: P. V.d. 
Veer, ut kolleksje Ria Efdée). 
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sa de ovensdoar foor, en dat neamden se ûnderoven, dan leinen se der op 'e 
knibbels foar en dan joech de iene de oare sa de bussen oer en dan skoden wy se der 
allegear yn. En at se dan yn 'e oven moesten dan hoegden je se allinne mar dêr 
ûnder ut te lûken en dan der boven yn te skowen. Mar at der guont knipt wurde 
moesten, dy moesten allegear wer op 'e tfOch lein wurde, want dan moesten je se ek 
wol 'es knippe. Dy alde ... , dy ûnderovens dy leinen dan ek noch ûnder de oven, dat 
wie altyd warmte fan 'e oven, mar dan hienen se him ek noch wol sa 'n ein, wol 
twintich sentimeter ûnder de bakkerijst1ier~ want dan koen en je dêr wetter yn goaie, 
en dat wetter dat ferdampte dan wer, dan hienen je altyd in folle bettere fochtichhyd 
as yn sa' n rîiskast demeist. Dat seinen se dan altyd wol. 

(Foto 'Bakker hoe bakle je 'I toen', s. 27,28:) Sju dut is sa'n àlde mingmesine, 
sa'n karrûsel. Dut is de klutser, de klutsmesine, in heel àlderwetsen noch. 

Der siet gjin ljocht yn ~e oven, dy ovens net. Dy nijere, heet-waterovens, dan wol, 
(Siet dêr gewoan elektrysk ljocht yn?). Ja, at je de ovensdoar iepen dienen, dan 
gong it ljocht op. Der siet sa'n ding op 'e side, dan gongen de ljochten op. 

bole 
(Wienen der ek soarten moai?:) No gewoane patentbloem hin, gewoan straffe tar
web1oem. Gewoon moal, in sek moa!. 'Helje even in sek moal fan 'e solder', hin. Je 
wisten dan wol, it wie dan yn kategoryen yndeeld. Der wie w-bloem en der wie 
a-bloem. Dat wie wat de bakker spesifyk brûkte. W-bloem dat wie foar witeböle. 
Yn 'e oarlochstîid dan hienen je a-bloem, dat wie skier moal. Hjoed de dei ha je 
tarwebloem. Je ha grof, dat is hjoed de dei~ dat wie yn dy tiid noch net sa. Yn dy 
tiid dat ik by de bakker wie, hiene je mar ien soart tarwemoal. Foar kuch, sa't se it 
ek wol neame, kuch, fan tarwemooI. Doe't ik seIs in bakkerij han haw, yn Twizel, 
doe makke ik in sekje moal mei-inoander. Dat wie tachtich pûn wyt en twintich 
pûn tarwebóle. Mar doe't ik dêr mei de bakkerij ophàlden bin, yn it lêstoon krige ik 
de bOlen dus thûs, mar dat wie altyd noch in heellyts persintaazje tarwe. En doe't 
ik hjir nei Drachten ferhuze, doe kwam ik hjir by bakker Smid, doe wie it einliken 
likefolle, wite en tarwe. Sa'n protte, dat wie in grut ferskiL Witebole, dan wienen 
de simmels denit, dat wie it ferskiL Dat krigen wy sa fan 'e fabryk. Wytmoal, dat 
wie wyt, dêr mekearde fierder neat oan. 

(Oer it brûken fan mesines). Ik haw nooit einliken, ja op 'e fakskoalle wol, mei de 
han mongen. Dêr wienen it mar lytse protsjes. Mar froeger seinen se breawadzje. 
mei de fuotten en dat hew ik noait beleefd. Mar ik he 't yn 'e bakkerij wol in kear 
han dan wie de mesine stikken en dan moesten wy mei de hannen minge en yn 'e 
trOch. Dat wie swier wurk. Dan wie de mesine stikken en dan waard de trOch doe 
der mesinen wienen, doe wienen der trogen oer en tefolle en dy waarden dan meast 
brûkt, as baktafel sasear net, mar der wat opsette en dy deksels derof en dan waar
den der lege sekken yngoaid. Dat wie praktys bij elke bakker gelyk, it waard as 
opberchplak brûkt en it wie faak by de measte bakkers sa, dy waarden dan brûkt 
foar de lege sekken deryn. As dan de tróch fol wie mei lege sekken, dan moesten de 
sekken wer fuort. Sa werkte dat froeger. Dat wie by elke bakker gelyk. Mar sa'n 
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tröch, dêr waar dan yn in hele lytse helt it wetter yn goaid, en dêr waar gist yn 
oplost en sa starichoan dan moesten je dat derby helje. Mar dat wie heel swier 
wurk. Dêr wienen je einlik net mear op berekkene. Lit it my sa mar sizze (laket). 

(Daai mei de Mn bewurkje, hoe waard dat neamd?:) Ja, minge, en goed slaan. 
Knipe, ja, geweldich knîpe fansels en slaan, hieltyd oerslaan. (Is it wurd Knetsje 
bekend?:) Knetsje, dat brûkten wy net. 

(Wat foar rilsmiddel waard brûkt?:) Gist, yn 'e krappe tiid he wy ek noch wol 
mei soerdaai dien. Hin, dan waard der in stikje daai öthalden en dat waard soer
daai. Dat waard wolris soer makke. Je makken in lyts mingseltsje fan in hantsje fol 
moal en wat wetter en dan makken wy wolris soerdaai en dan he wy dat wolris dien 
en in bytsje jittik deryn goaie en sûpe, dat wie noch folle natuerliker. Wat sûpe 
deryn goaie en dan op sa'n manier soerdaai te krijen. En dan mei in fochtige doek 
oerdekt stean htte en dan koe it wol gebeure dat, at je dat moarns dienen, dat je 
middeis om in oere as fjouwer, fiif derris even ynseagen, dat dy amer al heal fol wie 
en dan moesten je dat wer nei beneden slaan en goed trochriere en dan waard it hoe 
langer hoe soerder. En dan koenen je dat mei in dei, oardel dei wol brûk:e as gÎst. 
Mar ja, dan moesten je dat wol allegear goed presys witte. Ik wit net presys mear 
hoe't dat werkte hjer. Mar dat neamden se soerdaai. 

(It r;zen mei gist:) AI it daai dan klear wie, mar dan praat ik no wer oer de mesine, 
dan waar dat daai op 'e baktafel goaid, froeger dan hjer. At it daai dan op 'e bak
tafel goaid waard, dan wienen wy dus oan 'e gong, fjouwer oere deróf en dan 
minge, en dan wie it daai klear en dan lei it op 'e baktafel. Dan moest ir ongefear in 
healoere, in lyts trije kertier rize. Yn dy healoere gongen wy te teedrinken, it ontbijt 
hjoed de dei. Dan gangen wy yn 'e hûs te teedrinken, by dy bazen dêr't ik wenne 
ha. Of yn 'e bakkerij in stikje, in brochje opite, mei tee, dan wie de tee klear. Dan 
hienen wy in healoere skoft as 't ware, en it daai lei te rizen. En dan moest it daai 
trochslein wurde, dat neamden wy daaitrochslaan, dan gongen wy ek wolris even 
by de itenstafel wei om daai troch te slaan, mar at it heel snel riisde -- foaral 
simmerdei, at it waarmer wie, dan riisde it sneller, dan moesten je ek wolris binnen 
de healoere derby wêze. want oars dan rûn it by de baktafel del. Dat is ek wolris 
gebeurd, sil 'k mar sizze. 

Mar dan moest it daai rize en dan trochslaan en dan moest it even loskomme en 
dan öfwage, dan waar it ófwage gewoan mei de skeal. Hjoed de dei wurdt dat mei 
weechmeslnen en alles dien, hypermodern. Hjir yn Drachten, doe't ik hjir kwam te 
werken, doe wie it ek allegear al hypermodern. Lytse soarten fan broadsjes en krin
teboltsjes, dat waard noch wol mei de han ö:tWoegen, mar bOlen, dat gie allegcar 
automatys. Dan wie erges de mooie lol der wol óf. It hanwurk wie erges fuort, mar 
broadsjes en krinteboltsjes waard noch wol mei de han öfwoegen, mar dan wer wol, 
froeger, dan waarden se by twaen ö:tWoegen. of by fjouweren leaver, yn ien kear. 
Dan moesten je dat mei de han ferdele op 'e baktafel en dan op 'e baktafel opdraaie 
en sa, dat wie it moaie. Mar letter binne der fan dy ferdeelmesinen kommen, dy 
woegen stikken öf fan 30 yn ien kear. En dan waarden dy yn in mesine set en dan 
wurden se opdraaid, ja dat wie allegear oars. 

(Foto 'Bakker hoe bakte je 't toen' , s. 48:) Sju, dan woegen je dy ooIen of en dan 
moesten je se oan 'e punt sette, neamden wy dat of opbolje. aan 'e punt sette dat 
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wie makliker om se mei de hàn op te meitsjen en dan opboljen. dat woe ek wol, mar 
dat wie taaier en oan 'e punt sette. dan hiene je fuort al enigszins it model fan in 
böle. Dan moest it wer even loskomme, dan moest it wer wol [ ... ] Dêrtroch duorre 
it ek allegear sa lang dat it wol trije oeren duorre. Even loskomme. Sa werkte dat 
no ienkear. 

(Daai dat noch net helendal riisd wie, hie dat ek in namme? :) Ja, dan wie it noch 
net ryp. At it te lang rÎÎsd hie, dan, dêr hiene wy gjin namme foar, mar ik wit wol, 
wy seinen wolris it is noch net ryp. 

Letter runen se dut ut, dan koe it allegear folIe flugger, dan wienen der krêms 
yn 'e handel en dan koe ît allegear folIe flugger. Dat neamden se de, yn it Holláns 
seine se dan 'de groenmetode' , mar dy wurden ha wy froeger noait brûkt. Dat is fan 
lettere tiid. 

(Sa'n kTute daai op 'e baktafel, lei der dan ekwatoerhinne?:) Jaaa seker, sekken, 
sekken, de moalsekken waarden dêr faak foar brûkt. lt moest goed bestoppe wurde. 
Sadra 't der mar in iepen plakje wie, dan luts der al in koarste oerhinne. Dat daai 
dat hie ek in bepaalde temperatuer, dat moest 26 graden wêze, dat wie de deech
temperatuer. Dat wie de gewenste deechtemperatuur. Ik wit net krekt mear hoe't se 
dat berekkenen hjer, dan ma 'k dêr weT even study fan meitsje, dan wyt ik it wol 
wer, dat waard dan berekkene, mar dat daai moest 26 graden wêze. En wie it te 
waaml, dan wie it einrisseltaat in droege bóle. En at it te tild wie, at it 23 of 22 
graden wie, dat fertrage it rii-, it rijsproses. De moaiste deechtemperatuur, dat wie 
altyd 26 graden. 

(Daai dat net rize wol, hie dat ek in oarsaak?:) Ja, oarsaken, faak as it net rize 
woe, 'der sit gjin beweging yn', seinen wy dan. Dan wie it earste wat wy dienen, 
der in plukje óf en even priuwe. Dan priuwden je it wol, dan siet der dûbeld sàlt yn 
en dan woe 't net rize. Dan hiene je je fergist. Dan hiene je it ferkeard dien, dan 
mÎslearre ît en dan, froeger yn dy lytse bakkerijen wie it net sa slim, dat wienen 
mar lytse protsjes. Mar wy he 't hjir by Smid wol han, dêr goaiden wy trije sek 
moal yn ien klip. En dêr kwam dan trije kilo sàlt op en trije kilo gist. Trije pakjes 
gist, in kjlo gist op in sek moal, sa wie 't froeger en in kilo salt. Dat wie 't even
wicht. Mar at der dûbeld salt op siet, dan wist er - dy minger dêre - net at er der no 
salt op hie of net, en dat wie ;t foute fan 'e saak, no dan goaide er der noch mar 
trije kilo troch en dan siet der dûbeld op. En dan woe 't net rize. En at der gjin salt 
op siet, dan riisde it de pan ut. Dat salt en dat gist, dat brocht inoar yn evenwicht. 
dan wurdt it stabyl. En at der gjin sàlt op siet dan ... , en je mUfken dat op 'e tiid -
dus dan lei it goed en wol [ ... ] Mar ik he mysels altyd de metoade oanwûn, wat foar 
daai at ik ek mong, dan lei it goed en wol op 'e baktafel en dan wie it even in stikje 
as in lósjeferskop, dat plukte ik deróf en dat die 'k yn 'e mme. En dan wjst ik 
fuortendalik of der siet dûbeld of der siet niks yn. Dy metode dy hew ik my fan 
jongs óf al oanleard. It is my noait oerkaam, dat ik wat fergeat, dan murk ik it op 
sa'n menier, dan kwammen je der fuort achter, altyd dan lei it op 'e baktafel en dan 
fuort even priuwe. At it op 'e baktafel lei en der siet giin salt yn, dan koenen je it 
fuort wer yn 'e me sine triuwe en dan koene je der noch in kilo salt trochdraaie, hin 
at jo in sek moal hienen, sil'k mar sizze. Mar de kwaliteit gong snel achtefÛt. De 
kwaliteit fan it eindprodukt. (Dat moat je dan ek net langer minge fanseJs). Nee, 
dêr stiet ek wer in bepaalde tiid foar. 
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brea 
(Foto 'Bakker hoe bakte je 't toen', s. 53:) Witst wol wat dut binne? Roggebrea
foarms. Dat run 'k toch wol sok allemachtich maai wurk, roggebreameitsje. Rog
gebrea, dat kaam dan nei de tiid yn 'e oven. At de hele OOlebakkerij dien wie, 
moams, dan waar it brea draaid, yn , e mesine. Ik praat na oer de mesÏne. Tus
kentiden hiene wy de breapot ek oerstean mei aId brea, want brea, dêr komt altyd 
äId brea troch. Dat moest dan siere, safolle wetter en meastal bienen wy brut sen 
rogge. Net roggemoal dus, brutsen rogge, dêr wurdt roggebrea fan makke. It giet na 
op in hele oare manier, mar sa't wy it froeger dienen, dan breasiere, de rogge yn 'e 
mesine, salt deryn of los derbij. Mar it wie ek wol sa, wy draaiden ek wolris it salt 
los even troch de rogge hinne, even de mesine in pear slaggen draaîe litte, dan siet 
it salt dertrocb. En at it dan sear, dy breapot sear, dêr moesten wy ek och sa om tin
ke, want dat woe ek wol oersiere, mar at it sear dan moest it deröt, en dan mei twa 
man de bantsjettel mei brea en dy yn 'e mesine goaie, gleonhyt, dan hienen wy de 
mesine al oan 't draaien, want oars ferskroeide de rogge, neamden wy dat. En dan 
moest de mesine draaîe en dy knede dat dan trochinoander en at it goed trochin
oander siet in pear kear derris even by sjen, dan waard dat stilset en stie it wol twa 
oeren stil en dan stie it te broeien. En wilens wienen wy mei de ooIen aan 'e gong, 
öfwerke en sa. En as dan it hele proses oao 'e kant wie dan makken wy it breadaai 
klear, dan waard dat noch even goed kneed. Der wienen ek bazen dy draaiden dan 
it salt dertroch. Wy dienen it meastal49 dan draaiden wy altyd it salt troch it waarrne 
[ ... ] En dan kwam dat op 'e baktafel en dan waard dat ek ófwoegen. Dat waard mei 
wiete hàn öfwoegen. Der stie in pantsje mei wetter en dan sa mooi oprólje even 
lang - sa - (docht it mei de hannenfoar) en dan waard ît yn 'e simmels röle en dan 
krigen wy dut ferhaal mei deuze dingen (Foto 'Bakker hoe bakte je 't toen', s. 53:), 
de foarms. Dan waard it foamle en dan kwam it op planken en dan moest it op
stiivje en dat moest sa kàld mooglik. At it moai waar wie dan leinen wy se wol 
bûten. Noait yn 'e sinne dus, mar yn 't skaad. En dan letter, mei in lyts plankje, 
dan krigen wy sa'n brea en dan wipten wy dy op dat plankje en dan waarden se sa 
wer op 'e platen set en dan kwammen se yn 'e ófwerkte oven, dêr't alles al yn west 
hie en dy oven kwam dan dat brea om in oere as tolve, sis mar en dan kwam it trije 
oeren yn dy oven en dan trije oeren letter dan waar dat der heal uthelle en dan 
moesten wy breadekke, neamden wy dat. Dan kwam dêr allegear karton oerhinne. 
Mar dan moat ik earst even sizze, dat brea krige ek in kwastje mei in mingsel fan 
roggemoal en wetter en dan kwam dêr sa 'n streekje oerhinne. Dat dogge se no net 
mear, en dan kwam der ek in stempel yn fan 'e man dy't it makke hie. Dan kwam 
der in stempel boven yn it brea te stean. Dan koenen je altyd sjen wêr't it brea wei
kwam. 

Ek noch sa'n roggernoalpapke halden je oer en dat lieten je dan stean. Want, at it 
brea dan dekt wie, dan moesten je dy oven helendal tîchtsmarre. Dan mocht der 
giin stoom Ûlltsnappe. Dy ovensdoar waard helendal mei dat roggemoalpapke be
strutsen en dan bedroege dat en dan koe der gjin stoom ûntsnappe ut dy oven. Dat 
moest eins yn syn eigen, op sa'n manier gearstome. Dan kwam it oare moarns wer 
ut 'e oven. Foardat wy oan 't wurk gongen kwam dat derut. Mar dan stienen der 

49 By dy earste baas en by Schuurmans yn Hallum. 
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dus gjin turven yn, dan hienen wy twa dagen tefoaren al ekstra turven droege, dy't 
wy sa yn 'e oven skowe, goaie koen en en yn 'e bran stekke. Do hest droege turven 
dan klear stean. Dat wie froeger it proses fan it roggebreabakken. Dat he 'k in heel 
protte dien, dat fûn ik moai wurk, prachtich moai wurk, dat foarrnjen fan it rogge
brea. 

bóle2 
Yn 'e oven, dan stienen se ek op fan dy lange plankjes hin, fjouwer op in plankje 
en dan skeaten wy dy derof. En dan bakten se gewoan op 'e flier. FlierbOlen. Mar 
dy waarden net yn bussen [ ... ] Dan moesten se wol rize dus en dan waarden se yn 
kleedsjes, tusken kleedsjes lein. Dêr moesten se dan tusken rize. En dan krigen je 
se gewoan op in hänsjitter. Mei dy hänsjitter waarden se dan op 'e skoattel dien en 
dat moest altyd hast mei twa man. len man koe dat einliken net dwaan. At ien man 
it dwaan moest, dan moesten se op plankjes. En dan moesten se der sa yn, mar at je 
se op 'e skoattel yndiene, dan moesten je altyd mei twa man. Dan moesten wy wol 
fluch en snel. Je moesten heel snel werke, want it sakke samar yn. Dutsoarte (Foto 
yn 'voor den bakker', s. 16-17). Dut bin knipte en je hiene stringelbOlen. Wiener 
snijde. Allerhande soarten. Dut wie de meest gangbare froeger (Foto yn 'voor den 
bakker', s. 12:). Dan lei sa'n moaie rûne bOle, waar opmakke [ ... ] (Foto 'Bakker 
hoe bakte je 't toen', s.118:) sju, hjir lizze se yn kleedsjes. Dan 1utsen je dat kleed
sje in eintsje op en dan leinen je dêr wer in hOle tsjinoan. Dêr leinen se dan tusken 
te rizen. At se yn bussen wienen, dan leinen je se fuoIt yn 'e bus, mar as je flier
hOlen meitsje woenen, dan kwammen se op 'e kop yn 'e kleedsjes. En dan krigen je 
dat kleedsje hjir sa beet sa en dan Jutsen je - sa'n hanplankje hienen je der dan 
ûnder en dan leinen se sa op 't plankje en dan waarden se ofwerkt. Dan hienen je 
allegear stringeltsjes op 'e baktafellizzen en dy doopten je even yn 't wetter en dan 
leinen je dy derop en dan krigen je dut risseltaat (wiist op foto s. 16 ût 'voor den 
bakker' mei flierhóle mei stringeltsje). Dat stringeltsjehOle liet ik dy sjen. Dan 
skuort dat sa moaiso. As dy stringeltsjes dyst derop leist net wiet wienen, dan ge
beurde dat net. Dan bliuwden se ticht sitten en dan wie 't in raar ding. Dy bOle seIs 
hoede net wiet makke, as je sa'n wiet dinkje derop leinen. De ooIen waarden wolris 
wiet makke fan hoppen, at je net genóch stomerij yn 'e riiskast hienen. Foardat je 
se yn • e riiskast dienen en foardat je se yn 'e oven dienen ek noch wolris weI. Dat 
dienen wy gewoan mei in kwast, mei in brede kwast of mei in feger, mei fan dy 
spesjale fegers mei fan dat sachte hier. At se ut 'e oven kwamen, dan hienen wy ek 
altyd in amer mei hyt wetter en wyks hienen wy dêr dan by stean, dat wie in saarte 
jerappelmoal yn wetter. Dan waarden se dêr mei oerstrutsen, dan kri gen je in 
prachtich mooie glans. Wyks, dat is gewoan wetter en in soarte jerappelmoal der 
wat troch. In saarte setmoaL 

(Foto'sfanflechtbólen yn 'voor den bakker', s. 51, 54, 55, 57:) Op it plattelän 
waarden sokke hOlen net makke, hin. Mear op 'e fakskoalle makken wy dat. 

Knippe, de bole knippe. Wy dienen dat froeger mear mei de gewoane skjirre, sa 
de rêch. lIast hjir yn 'e keuken wolris sjoen dat ik dat die. (Foto s. 119, ût 'Bakker 

50 Bole is op 'e foto oer de hiele lingte iepenskuord. 
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hoe bakte je ' t toen':) Hy knipt dy hele bus yn ien kear, sju sa hat er dat yn 'e han. 
De ooleskjirre, sa sil 't hite meskyn. Hy past presys yn 'e bus. Soms wienen se in 
bytsje koarter, dan moesten je it lêste ein mei de skjirre byknippe. Dat binne de 
puntsjes (de omheechstekkende stikjes, op 'e foto te sjen). Dat is in knipbêle, he st 
wolris in knipoole sjoen? Dy koen en ferrekte skerp wêze, as je se hyt derût hellen. 

ovens 
Letter waard it allegear oars. Ik hew ek wol mei in hele protte ferskillende ovens 
werkt. Allerhande soarten branje he 'k wol stookt. Doe't ik bak:kersfeint wie yn 
Engelum, dy bakkerij waard doe stopset51

, en dan moesten wy allegear yn ien bak
kerij wêze. Engelum en Bitgum en Bitgummole en Marssum, moesten allegear nei 
de Excelsiorbakkerij yn Bitgummole te bakken, dat wit ik noch rest. En dan moest 
ik dêr ek hinne te bakken. Dat wienen ûtrolovens. Dat waard sa'n hele grutte 'Pro
bat', dat is 't merk dus, dan waard dy hele fiier derut rale en dêr kwammen al dy 
bussen mei ooien dan op te stean. Dêr koenen hele lange bussen, mei wol seis bolen 
op in rij yn. Dy waarden dêr allegear opskood en dan role dy hele fiier wer nei bin-

Jot06 
Hytwelteroven by bakkerij Schuurmans yn Hallum. Oanlein likernóch 1948-'49. (Foto: 
priveesamling). 

nen ta. En in he~lloere letter wienen se gear en dan kwam dy hele flier der wer ût. 
En dan koen en je dy bussen der wer of pakke en dan oer de kop goaîe. En sa 

Dat wie yn 'e oarloch fan 1940-1945. 
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bakten se it roggebrea der ek op. Dan leinen wy op knibbels op hele dikke sekken, 
op dy hite flier. Wy lieten him ek wolris even wat otK:uolje. En dan joegen de oaren 
us de stikjes brea oan. Sa leinen wy al dy stikjes roggebrea op 'e knibbe]s op dy 
flier. tsjininoander oan. En dan de oare moarns dan moest dat wer ut 'e oven en 
dan waar it der wer ofbel1e. Hyt, hyt wie dat, oooh. Dy oven he 'k dus ek wol mei 
werkt en mei in heetwateroven he 'k werkt en mei heteluchtovens he 'k werkt. Ik 
hew turf stookt, ik hew takken stookt, mei sjudden stookt en koalsiedstrie he 'k wo] 
stookt. By bazen dan hjer, noait self. Toen 'k seJf baas wie stookten wy stienkoal, 
en 1 etter gas. 

Yn Twizel waard dy stienkoal yn in fuermond ferbaarnd. En dan sieten dêr allegear 
buizen ûnder dy bakromten troch en derroven. Dat wie in heetwateroven, dat wie 
in gesloten sirkwy. Dat wienen allegear buizen, dy sieten op 'e beide einen ticht en 
der siet wetter yn. En dat wetter, at it warm wurdt, dan sirkuleart dat, dat wie in 
heetwateroven. Der siet wetter yn dy buizen. Dy buizen wienen sa dik sawat lj01J.t it 
mei de hannen Dan) en dêr siet wetter yn. Se sieten net stiiffo] wetter, want sju, wet
ter set ut. Dat wetter begong hinne-en-wer te stromen yn dy buizen en dy buizen 
oan safier sieten dy fol. Dat is in berekkening hoefolle wetter der yn sa'n buis moot. 
Dy buizen leinen ûnder de flier en dan roven de flier. Dy rovenste flier, dy buizen 
wienen wat dikker, dy moesten dan de flier fan dy bovenste oven52 ek wer fer
waarmje. Dy rovenste sieten ... dêr lei it rookkanaal en dy ferhitte dêr de' b0-
venste kap fan dy oven. Dy rovenste oven wie ek noait sa hyt as de nnderste oven. 
De ûnderste oven wie de bole-oven, dat wie dan in heetwateroven. Dan hienen je 
twa bakromten en de ûnderste bakromte, dat wie de spesiale OOle-oven. De boppe~ne 
bakromte wie mear foar banket en foar koeke en soksoarte dingen sil 'k mar sizze. 
Dat wie al in moderne oven. Yn Aldebiltsyl werkte ik ek al mei sa'n oven hjer, by 
De With al. En doe kwam ik hjir yn Drachten en dêr wie in oven fan tri je bakrom
ten en dêr wie in wagenoven, neamden se dat. Dêr gongen twa karren achterin
oonder yn. Dy karren, dêr gongen sa'n 500 ''', nee dat liich ik, 260 ooIen yn ien 
kear gear. Dan hienen wy dy ooIen yn tiif etaazjes stean, twa karren mei fiif 
etaazjes hOlen. Dat wie krapoan trije sek. En dy oare oven, dêr koenen dan noch 
twa sek yn. Per kear mingen hienen wy ûngefear tiif en in heal sek moal, dan hie
nen wy tiithûndert bolen klear. Dat ffin 'k altyd wol moai wurk, dat OOlebakken. 
Letter, toen wy yn 't fabryk kwammen, toen wie dat allegear ût. 

böle3 
De keuringsdiensteisen, dan moot in böle oan safolle prosent droegestof foldwaan. 
Dat wurdt bepaald mei it öfweachgewicht fan 'e OOle at jo ofwage. Wienen se wat 
oan 'e lichte kant en temin droegestof, dan moesten se of swierder of lichter yn 'e 
bakkerij ofwoegen wurde. It droegestofgehalte dêr waard nei sjoen. At dy mannen 
fan 'e keuringsdienst kwammen en de bolen wienen oan 'e lichte kant, dan -namen 
se altyd ien of twa mei. Ik he doe ek in skoft by Wageningen aansluten west, dan 
wie it altiten goed. Dan wie it noait mis. Ik hew der gjin bekeurings of dut of dat 
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om han hjer. Mar geregeld kwammen se fan 'e keuringsdienst te kontrolearen at it 
mei it gewicht en dat spul allegear wol ynoarder wie. Dan moest it oan in bepaald 
droegestofgehalte foldwaan en de broadsjes en dat spul ek. 

(Hie it bole ût 'e oven en ût 'e bu.s heljen ek in namme?:) Nee, ik soe it net witte. 
Ja, ... se binne gear, de bölen moatte derut en dat dienen je, mar at dat in namme 
hie, ... nee dêr ha 'k noait fan heard. 

(Hoe hiet de boppekant fan bole?:) dat is de koarste. (En de ,~nderkant?:) koar
ste. (De uteinen?:) plaskes. Mem sei froeger fan plaskes. En dat wie by us froeger, 
as bern, dan wie us mem oan 't bOlesnijen - froeger hienen je gjin snijdebOlen. Dat 
wie der net by. En as us mem dan froeger dy bOle snijde, dan wienen wy noch fan 
dy bern: 'Mem, mei 'k ît plaske?' Dan wie us mem it iten oan it kleanneitsjen, 
jûns. Dan kwammen wy yn 'e hûs en dan 'mem mei 'k it plaske?' en dan in lik 
boerebûter derop en dan: 'jim kin noch wol even boartsje, we hoe noch net te Ïten', 
sa wie it dan. Sa werkte dat froeger, mar nee, in spesifike namme hie dat net. 

beskuten, bakken 
Dat is ek in heel lang proses. Dat is heel sinnich wurk en as je lekkere beskuten 
hawwe wolle, dan ... Ik wyt net at it hjoed de dei noch gebeurt, mar wy moesten 
beslist eineaaien ha. Dêr moesten eineaaien yn ferwerkt wurde. Doe moesten wy 
beskuten meitsje op 'e bakkersfakskoolle. dy moesten wy dan thus meitsje en dy 
moesten wy dan meinimme nei de fakskoalle en dan waarden se keurd. En doe 
wenne ik op Aldebîltsyl by bakker De With en wy sieten beiden yn 'e selde klasse, 
Bouwe de Wilh en ik, doe soenen wy tegearre beskuten bakke, mar der wie net ien 
boer fan 'e klanten dy't eineaaien hie. Allinne dokter Smid, dy hie dêr loopeinen 
om 'e door. Doe he wy dêr noch eineaaien weiheJle. Dat wit ik der noch fan, mar 
dat is doe noch wol lukt. Der binne noch genöch bakkers dy't self wer beskuten 
bakke, Tjoelker hjir ek. Dy het eigen-beskuten en Van-der-Meulen-beskuten. Dy 
eigen-beskuten, ik he se wolris han, dy bin wol lekker hjer. 

It daai waard yn 'e ferdeelmesme ferdeeld yn hele lytse baltsjes. Mei de hán 
moesten je dy opdraaie en op platen sette, en at se dan in bytsje los begon gen ... , 
dan kwammen de beskutdoppen derop. Dan sieten dêr fiif gatsjes bovenyn en at dy 
fiif gatsjes wyt wienen, dat baltsje dat riisde dan ûnder dy dinges, mar at dy fiif gat
sjes dan fol wienen, dan koenen se yn 'e oven. Dêroan koenen je dan sjen at se yn 
'e oven moesten, dy fiif gatsjes. Dy sieten yn elke beskutdop. 

Dan kwammen se yn 'e oven en dêr stie safolle tiîd foar. Dan moesten je erges 
gokke at se klear wienen. Je seagen dan wolris even derûnder en deryn, je lichten 
wolris ien op en dat wie dan de gok. En dat gong altiten wol arich goed. Ik he noch 
in protte beskuten bakt, doe't ik by Schuurmans yn Hallum wenne. Der makken wy 
altyd beskuten. En dat mn 'k ek wol moai wurk. Dan wie de hele bakkerij yn tou. 
En dan kwammen se demt en dan bleauden se op 'e platen lizzen en dan helje je de 
doppen deröf, dy wienen gloeiend hyt en dy goaiden je yn in grutte koer as yn in 
grutte bus, as yn in grutte bak en dy wienen ek altyd moai skjin en sa. Dy doppen 
moesten wy trouwens ynfetsje mei oalje foardat se derop kwammen, want oars 
bliuwden dy poffen deryn sitten, fan seis. Dat wie ek altyd noch in heel wurk hjer, 
dy dingen allegear mei de kwast ynsmarre. At dy doppen deröf wienen, dan bliuw-
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den dy poffen Lizzen en de middeis at je it suteljen dien hienen, dan wienen se echt 
goed ötkuolle en dan moesten se allegear snijd wurde. Dan moesten je de oven wer 
in bytsje opstoke. Dy alderwetse oven dêr goaiden je dan wer even in bosk takken 
yn. Dan waard dy wer in bytsje hiter en dan moesten se dêryn droegje. Oan 'e kleur 
koenen je dan sjen at se klear wienen, dan wienen se droege. Dat is ît beskutfabryk. 
Dan kwammen se yn pûden, middeÎs moesten wy altyd noch ynpakke. Dat wie ek 
in heel wurk. (Neamden .iim se beskWen of (twiJbakken.?:) Nee, wy praten altyd oer 
beskuten: bakken en twibakken, dy tiid wie doe al oer. De earste kear bakken: be
skutbakke en dat oare, dat is droegje. Snije en droegje. It mes hiet pofmes. De pof
fen (Dy !wa he/ten, hienen dy nammen.?:) ûnderkant en boppekant. Dat kinst oan 'e 
beskuten fan hjoed de dei noch wol sjen. Ik kin dy dat wol sjen litte (hellet pak be
skuten ut 'e keuken. en lil il s.ien). De ûnderkant kin st sjen omdat it opdraaid is. 
Froeger koenen je dat oan 'e beskuten wol sjen, dy fiif gatsjes, en dat it opdraaid 
wie. Bast my hjir yn 'e keuken wolris sjoen dat ik oan it opdraaien wie. Mei eine
aaien krije je better struktuer en doppen komme makliker fol. Froeger hienen je dy 
grune beskuten. En dy lytse beskuten is no makliker mei hinne-aaien dan. Hjoed de 
dei bakke se wer beskuten en dat binne allegear wer grutte beskuten. 

ferbaarnde bóle 
As je se (de bólen yn 'e oven) al fergeaten, dan terkoalden se. Migiel Brongersma 
hat dat destiids in kear han, hjirre by bakker Smid. Dy dikke oven fol, mei 260 bó
len deryn, dy wagenoven, dy fergeat er. Ik siet yn 'e deitsjinst en ik kom moarns yn 
'e bakkerij, doe stienen bOien yn it magazyn en dy wienen sa swart as ... dat ding54. 

En der siet noch sa'n lytse kern wyt fan binnen yn. Sy hienen ek te lang stien. As jo 
dy wagenoven brûkten, dan moest de oven ut, dy mocht net mear fol brane. At dy 
wer begong te branen, dan ferbränden dy dingen. En dat hie er net dien, hy hie de 
heak net weromlutsen. It wie gewoon even in heak weromlûke en dan doofde dat 
ding nei de lytste stand. Dan stie er net folop te branen. Mar dat ding het dy hele 
periode dat dy bOlen yn 'e oven stiene, 25-30 minuten op fol stien te branen. Se 
wienen rerkoald. Prachtich! Dan wie er wol sa lilk hin, bakker Smid. De hele dei 
roppe fan 'och och, is 't net skande, wat in skande. Wat begruttet my dut, wat he
gruttet my dut.' En sa wie er dan mar oan 'e gong. Dat moesten je dan de hele dei 
heare tot tertetens ta. Dan wienen der wolris oaren, lykas Piter en Jaap Kobus, dan 
hie er der wer west: 'och is it net begrutlik, as ik dan wer yn 't magazyn kom, dan 
kin 'k wol gûle.' 'No, gûl dan 'es in kear', sei Jaap, of dat it Brunsma wie, 'no gûl 
dan 'es in kear, miskien hàldt dan it seuren op.' 

Dat het er mei my ek 'es in kear han. Doe liet ik de bitterkoekjes, no dy wienen 
net ferbrànd. Dy wienen in bytsje te ... ' "k Kin wol janke, 'k kin wol janke'. Ik seÎ: 
'At se net terkoopbaar binne, dan kin 'k der fierder ek neat oan dwaan. Dat is sa, ir 
kin de bêste oerkomme. It komt mij no oer, mar it kin rest wêze dat jo moam oan 
'e gong binne, dat it jo oerkomt. ' Dan hienen se mar even te ... En dan koe er dêr 
sa op om seure. Dat wienen dan bitterkoekjes. dat begrutte him dan sa. Ha ha. Dy 

Wiisl nei in swart foarwerp yn 'e hûskeamer. 
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makke er dan self. Hij miende dan dat hij dat allinnich koe. Mar hij liet se wol óf
bakke troch us. Dat liet er wol dwaan. 

bóle 4 
(Hoe hiet in 'Een ongaar stuk deeg in het brood' ?:) 't Is net gear. Der sit in daam 
yn, dat kin wol. Dat se dat der tsjin sizze, dat kin wol, in stik daai. (En as de bole 
ynsakke?:) Sju dat koe gebeure as de bóle riisd wie, de bussen oan boven ta fol. Dan 
wurde dat steeds linker, as je se dan ût dy riiskas, ut dy ûnderoven en as je dan sa'n 
lange bus hienen en je stompten dan erges tsjinoan, dan kriich dat in skok en dan 
koe it best wêze dat dy hele saak ynsakke. As in plumpudding. Fral at se wat oan 'e 
folle kant wienen. En at se wat te fol wienen, dan koenen je se ek net mear knîppe. 
Dan koenen je der ek gjin knipbOlen fan meitsje. Dan sakken se ek yn, dan knoei
den se mei it knippen. Dêr moesten je och sa om tinke, dat moest presys sa. As je in 
knipte bóle hienen, dy moest krekt oan 'e rane ta, mar at jo in rune hienen, bOlen 
dy't rûn wienen, ûngeknipte ooien, hege ooIen, dy moesten krekt in bytsje bol 
boven de rane ûtstean. Dy oaren moesten krekt beneden de rane stean en dan moes
ten je se knippe en dan gebeurde der niks mei. Ja. se krigen wol in lytse tebeksetter, 
mar dan wachten je even. Je moesten dy hele karre knippe, dan wienen dy earsten 
wol safolle bekommen, dan koenen je dêr wo] mei begjinne te ynsetten. 

soarten bóle en brea 
Froeger hienen je net folle soarten. No, je hienen wite en tarwe. En letter dan kwam 
ek noch dy merkOOle fan 'tarvo' . En knipte en flierOOlen en kasinooolen. Dat wie
nen dy't yn in richt blik bakt wienen. Sa'n blik haw ik hjir ek noch wol, mei sa'n 
deksel derop. Molkebóle, wetterbóle hîenen je dan froeger. MolkeOOle moest der 
altyd in ouweltsje bij yn. 'Melkbrood' stie dêr dan op. Dat moesten je dan yn 'e bus 
goaie, (Wat/oaT" broa.dsjeguod wie der?:) Broadsjes, lûkse broadsjes, kadetsjes, 
puntsjes, puntbroadsjes, flierbroadsjes, dat wienen kadetsjes. En rune boltsjes, 
sj erpboltsj es , sûkerpofkes, krmtepofkes en krinteboltsjes. Ir ferskil wie, yn krinte
pofkes, dêr waard in kniske yn knipt fan boven en dan waar dêr in bytsje sûker yn 
dien en dan gong dy moai iepen. Dat wie de Friese benaming dan foar krintepofkes. 
Troch it rizen gong dat kruske al in bytsje iepen stean, dat dienen je krekt foar't se 
yn 'e oven gienen. En dan hienen je in buske mei sûker en in hanfol sûker en dan 
oeral der sa even in flutterke sûker deryn rûgelje. En dan gong dat krûske mooi 
îepenstean. Dat wienen prachtichmoaie [ ... ] En sûkerpofkes, dat wie krekt as sûker
OOle. Dy krintepofkes waarden ek wol kruskepofkes neamd. Sa neamden se it hjir 
yn Drachten ek wolris. Dy moesten wy noch wolris meitsje hjir. 

Dan hienen je sûkerbOle, krintebóle. (Hokker soarten. krilltebole?:) Switsers, wat 
minder krinten wie dat. Dat wie froeger. (Binne de wurden 'mik' en. 'wigge' be
kend?:) No, krintemîkken seinen wy dan froeger, wiggen he wy noait neamd. Krin
temikken hienen wy wol. Van der Meer yn Berltsum hie dan altyd hele lekkere, 
mar dat wienen as 't ware krintepuntsjes dan, 

(Wienen. der ek n.ammen. foar peaske- en krystbóle?:) Steuren seinen se froeger. 
Dy weihnachtstollen dy't je hjoed de dei hawwe, mei spUs deryn, dat is folgens my 
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fan 'e ]ettere tiid. En dat wie net fan dy tiid at wy krekt by de bakker wienen, fuort 
nei en yn 'e oarloch. 

(En foar roggebl'ea? :J. Dêr't ik bakt ha, sawol by Schuurmans as De With. dat 
wie altyd ien soarte. Mar hoe't dy fabriken dat dan hienen, dat wit ik net. Dat don
ker brea moat folgens my wat langer stean, of der waar wat trochmikt, mar dat wyt 

ik ek net.55 (Oer formaat, gewicht:) Je hienen ~ïouwerpûnders en achtpûnders. Sa 
wie dat froeger. Ik ha foar myself noait brea bakt. Doe krigen wy ît thus. Froeger, 
dan wie 't meastal in tjirdepartsje, dat wie in twapûns stikje. Dat wie in fjirdepart 
en it wie twa pan, dan wie it in fjirdepart fan acht pün. Dat wie in achtpûns brea., 
dat wienen lange stikken. (Foto ût 'Bakker hoe ba.kte je 't toen', s. 53:) Sju, dit is 
in fjouwerpOns foarm en dit is in twapûns foarm, ien foar in fjirdepartsje. En wy 
makken altyd sokke (= fjouwerpûns) en dan snijden wy se troch en dan hienen wy 
in fjirdepartsje. By bakker De Vries yn Berltsum dienen wy dat dan en dat dienen 
wy yn Hallum ek, fjouwerpûnders. En letter by De With makken wy oars net as 
twapûnders. 

(Noch oer krintebóLe en oa.re yngr~diïnten:) Dêr kaam ek wol sukade yn. Hjoed 
de dei dagge se der noch folIe mear spul yn, mar wy dienen der wolris in hantsjefol 
sukade yn. Offisjeel krinteböle, dat is allinne krinten en rezinen. Spek, dat waar ek 
wol sein tsjin sukade. Wy he wol sukade snijd. Sukadefruchten krigen wy heel yn 'e 
bakkerij. Spek, ek wol spekkoeke, dêr komt ît wurd spekkoeke ek fan, fan sukade. 
Spekkoeken seinen se dan. Yn Engelum seinen se dat froeger, spekkoeke. He je ek 
spekkoeken, bakker? Yn it lêst fan 'e oarloch, yn Engelum, doe wie de tiid fan 
spekkoeken al oer, fan sukade dan. En koeke waar doe ek al net mear makke. 

Froeger hienen je lytse bölen en grutte bOlen. Sa wie it yn dy tiîd yn en nei de 
oarloch. In lytse böle wie de helt fan in grutte böle. In achthûndertgrams is 't hjoed 
de dei en froeger hienen je dus fjouwerhûndertgrams en achthûndertgrams. Der 
wienen ek lytsebóle-bussen, in bytsje lytser noch as in keekblîk. Letter is dat der al
legear utgongen. Letter wie it al1egear achthûndertgrams en woenen je in lytsen, 
dan krigen je in healen. 

koeke 
Gewoane wite koeken, streepkoeke en brune koeke. En soeteliven, dêr begongen se 
ek al mei, soetelytkoeke neamden we dy dan en krûdkoeke, blokjes krûdkoeke, 
aldewivekoeke, keallepoaten en oarlochskoeke seinen wy dêr by us yn Berltsum 
dan. Dat wienen sOkerlatten. Dy namme oarlochskoeken is ûntstien yn 'e Earste 
Weareldoarloch. 

De namme soetelyf hat in patent en dêr het bakker Bosma fan Wynjewald it pa
tent op. At der hjoed de dei in bakker soetelytkoeken hat, dan kin Bosma yn Wynje
waId der it near op lizze, En dat is ek al ris gebeurd mei Visser fan Hurdegaryp. Dat 
is alris in rjochtsaak west en ik fermoed dat it no wer gebeurd is, mar ik wyt ît net 
seker, mar bakker Rienks - dat is ek sa'n koekefabryk -, fan Arum, dy hat ek soete-

55 
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Yn in wurkwinkel oer filiaal (ûnderdiel fan 'e jiergearkomste fan 'e Fryske Akademy, 
25 oktober 1997) waard ferteld dat bakkers wat roet troch donker brea dienen. Mar by 
neifraach by guon bakkers ha 'k dal net befestige krigen. Mei de strange keurings
easken fan hjoeddedei liket my dat foor dizze tîid ek net wierskynlik. 



lyfkoeken hän. Mar dy het se no net mear. Dy het in oare namme dêrfoar, dy het no 
de Friese repen. Soetelyf, dy namme is ûntstien by B08ma yn Wynjewàld. 

Sûkerkoeke, dêr kaam grein yn. dat is in heel lyts sûkerklûntsje. Soetelyfkoeke, 
dat seinen wy fr'Oeger by De With ek al. In oar resept as Bosma. Dal resept haw ik 
oerskreaun ut De With syn resepteboek. Ik leau dat ik dêr ek soetelyfkoek stean ha. 
Mar ja dat is ek al sa mei spekulaas. dat is ek net in Fryske namme. En taaitaai ek 
net en toch wordt it yn 't Fries sa sein. Froeger seinen se wo] sinteklazekoekjes tsjin 
spekulaas, mar dat kin ik my net herinnerje, of ît moat wêze fan sûkertaai, dat 
seinen se dan noch wol. Dat is in goedkeapere soarte spekulaas, sûnder mangels. 

Taai, dat wie in spesjaal soart daai, dat waar ek sean, krekt as koekedaai. Soetelyf 
net, dat wie käld daaL Wite koekedaai waar sean fan sjerp, huning en wener. Koe
ke waar meast fan roggebloem makke, en taai en áldwivekoeke ek. 'Wûnder 
smaaklik is äldwiif, net te sacht en net te stiif. En foaral as jo it krije, ut 'e bakke
rije'. 

Krintekoeken wienen der dan ek. 

foto 7 
Smids Bakkerij, Drachten likemöch 1970. Foar de baktafel f.l.n.r. J. Verbeek en L. Lepslra, 
efter de baktafel fI.n.r. J. Rondaan en U. Sijens, deok aan it koekebakken. (Foto: Foto Jacobi 
Drachten, lit priveesamling). 

Koekedaai min ge. dat waard meastal yn ÎL begjin fan 'e wike dien. In heal sek moal 
en wite sjerp of massee. En alle dagen rnakken wy in plaat koeke. Dan hellen je dêr 
in fiifentwintich-tritich pûn by wei en dat waard braakt, brake en dan waard der 
huning trochdraaid noch, mei it braken. Froeger dienen je dat op 'e baktafel, lûke 
en slaan. Letter waar dar yn 'e masine dien. Foaral dy karrûsel, dat wienen hele 
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goeie koekemasinen. As je hele lekkere koeke ha woenen, dan waard der echte 
huning troch draaid, net keunsthuning. Dat wie letter in heel grut produkt yn 'e 
bakkerij: mar echte huning, Havannahoning en dat dertroch brake mei de bakpoeier 
en eventueel koekekrûden en dan kwam dat op 'e baktafel en dan waard dat öf
woegen by twaen, twa tagelyk, dan waard mei twa hannen dat opbolle. Dan rölen je 
dat sa en dan stut sen je dat troch en dan hienen je twa koeken en dan waarden dy 
sa op 'e lengte allegear tsjininoar ~an röle. Dan earst it moal deröf feie en dan 
strutsen je dy oer mei oolje en dan waarden se allegear op har kant opset mei in 
latsje. Dan kwammen dy oaljekanten allegear tsjininoar oan. Dan hienen je heel 
sa'n rijtsje klear, trije rijtsjes neistinoor en dan waarden se op 'e plaat set. En dan 
kwammen se trije kertier yn 'e oven en dan hienen je in plaat koeken. Wite en bru
ne koeken waarden sa makke en sa makken wy de soeteli ven ek. Mar yn , t fabryk 
waarden de koeken, no dat witst seIs ek wol ... 

Keallepooten waarden wer oars makke en fan koekedaai makken wy froeger, as it 
iis wie, dat wie yn Aldebiltsyl, dan makken wy pinken. Dy waarden op it iis fer
kocht. En dan leinen wy koekedaai op 'e baktafel en dan rólen wy dat ût - sa lang 
ûngefear - en dan wie dat frij taai deech, as it slop daai wie, dan woe 't net. En dan 
draaiden wy se om, krekt as in kurketrekker en dan leinen wy se op 'e plaat en dan 
waarden se bakt. Bèrgen he wy dêr wol fan ferkocht. Dat wie echt in iisspesjaliteit. 
Ik he 't letter nooit wer dien, allinne yn Aldebiltsyl. 

Taai, dat wie heel oar daai. Wol yn 'e selde geest. (Oer koeke:) Hjir stiet in resept 
fan blanke reepkoek. Fjirtich pûn blanke stroop, tolve pûn keunsthuning, tolve liter 
wetter en trije ûns alûn. Alûn kwam deryn foar it blank hàlden fan koeke. En dêr 
kwam plus-minus 76 pûn roggebloem dubbel-O bij. Dat earste waar dus sean en dan 
termongen mei dy roggebloem. En dan trochbrake. Op 30 pûn deech kwam fiif lead 
potjiske en fuf lead koalsuer en 'iets honing'. In lead is leau 'k fiif gram. Potjiske 
dat wie in droege poeier en dat fermongen je mei wetter yn sa'n soart keuls potsje. 
En as je dat mei wetter oanrierden. dan waar dat gloeiend hyt. Dan koenen je dat 
potsje fan ·'e bûtenkant net daaie mear. Dat moesten je in dei tefoaren klearmeitsje. 
En dat koenen je wol in wike brûke. Mar at it net hyt wurde, dan koenen je it wol 
ferjîne en goai it mar fuort, want dan wie de potjiske net goed. Dan woe it net koe
kebakke, it moest beslist hyt wurde. Dat wie it gebrûk fan potjiske. Wêr't it fan 
makke wurdt of hoe as wat, dat wyt ik net. 

Aldwiif dat moat ek sean wurde en dan letter trochbrake. Trochbrake dat is dan 
at it kàld is, in dei of twa dagen lener. Dat fan it resept dat ik niis neamde, dat 
waard moandeitemiddeis by wize fan sp rekken, makke, as je bytiids klear wienen. 
En as je altyd allinne werkten sa as ik destiids yn Twizel, dan mene je it nei it su
teljen, dan moesten je noch even koekedaaisiede. 

Dit is lichte koeke, neimakke deventer. (Noch even oer soetelyfjes en it patent 
fan Bosma:) Wy neamden dy koeke Groninger koek of soetelyfjes. En dy wienen er
gens noch wol sa lekker as dy fan Bosrna, dat resept. Ik hew har dat resept letter 
wolrîs oanbean. 

Krûdkoeke wie fan káld daai. Twintich pûn keunsthuning en trije liter wener en 
krûden en alles trochinoar en dat ferminge mei roggebloem-klein. Dat wie in bytsje 
groffer, dêr siet noch wat simmei yn. Dat resept hawwe wy by bakker Smid ek noch 
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wol makke. (Watfoor krûden kamen dêr yn?:) Deventerkoek-krûden. En blanke 
koeke kamen eigentlik gjin krûden yn. Ik wit noch wol, as je bakpoeier brûkten -
dat wie in samenstelling fan it fabryk. Detmers ût Grins sil 'k mar sizze - dan 
brûkten je gjin potjiske en koolsuer. En dan moest der ek gjin alûn yn. Dat siet der 
allegear al yn. 

(Wat wie Ît resept foor taai?:) Achttjin pûn blanke stroop en acht pûn swarte 
stroop. En fjouwer pûn gele basten en fjouwer pûn huning. keunsthuning meastal 
en wetter en alûn en 23 pûn tarwemoal - dêr komt dus tarwemoal yn - en rogge
moaI en dan tIochbrake wer mei dy potjiske en mei koolsuer en mei ammonium en 
anys. (Heit /êst no foar ell der stiet 'stroop', mar seinen jim 'stroop' of ... ?:) Nee 
sjerp, blanke sjerp. Der stiet stroop, ik lês it foar, mar gewoan swarte sjerp en wite 
sjerp. Dan wie der ek rnassee, fan dy droege druvesûker. Dat waar ek wol brûkt yn 
pleats fan sjerp. Dat kwam fan 'e jerappelmoalfabriken, avebe, dêr kwam dat wei. 
Malasse dat waar ek in protte brûkt yn taai. Dat kwam dêr ek wei miende ik, mar it 
kin ek wol fan in sûkerfabryk komme. Ik wyt net wêr't dat weikwam. In wie in 
apart soort ... lt wie sa swart as jarre, noch folle swarter as gewoane brune sjerp. Dy 
brune sjerp dy't wij hjir yn 'e keuken brûke, dat is keukenstroop. Dat is wer ljochter 
as wat wij yn 'e bakkerij as swarte sjerp brûkten. 

As dat daai dan klear wie dan waarden der taaipoppen en lytse taaimantsjes fan 
makke. Pipernuten waarden der ek fan makke en taaiwytkes en grutte poppen lykas 
dy (wiist nei in taaiplanke oan 'e muorre). En lytse L:1.aimantsjes op in plankje der
öfsnije. Taaiplanken. Letter hienen je in spekulaasmasine, dêr siet ek sa'n wals op 
foar taaimantsjes. Dat wytst noch wol tink? Ja. dan mocht ik il da.a; deryn dwaa.n. 
Ja, dat wie echt bernewurk. 

àlde bóle 
(Alde bole Wel' even opbakke, hoe hiet dat?:) Ja, dat dienen wy dan ek noch wolris, 
ha ha. En dan de oare deis wer ferkeapje. Oppipe seinen wy dan woL. Even oppipe, 
mar dat wie net juisr hjer. Dan waarden se sa wilich as de pest, skronfelich. Dan 
hienen je in wiete sek op 'e plaat. By De Wîth dienen wy dat in protte, by Schuur
mans he wy dat noait dien, want dy woe dat net. Dan kin je it better nei de bargen 
bringe seid er dan. Mar by De Wîth, ja, ferkeapjel In wiete sek op 'e plaat, stront
trochwiet. Dan dêr karton op en dan dêr de ooIen op. En dan karton oer de bólen 
hinne en dan dêr wer wiete sekken op en dan waar dat hele saakje sa yn 'e oven set. 
Sju dy hite stoom fan dy wiete sekken dy moest dan dy oolen oppipe. Mar je koenen 
krekt sjen, it wienen krekt àldewiven. S kronfeli eh , in heel äld minske sil 'k mar 
sjzze. aldewiven seinen wy dan. Sa seagen dy bOlen der dan ut. Dat like hardstikke 
raar, gjin gesicht. En ik hie der ek in pest oan om dy dingen te ferkeapjen hjer. Dat 
wie rotwurk. 

klean 
(Watfoar klean hienen jim oan?:) Froeger moesten je gewoan yn 'eoverall. Bak
kersbroeken en sa. Yn 'e bakkerij yn Twizel hie 'k in gele overall oan. Wyt:st dat 
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net mear? Nee. Bakkersmûts. Lepstra (sjochfoto 7, side 72) hal in, offisjeel sizze je 
in sloof, mar wij seinen altyd fan skelkje, gewoan in skelkje. 

sutelje 
(Watfoar wurd brûkten jim foar 'Brood rondbrengen' ?:) Sutelje, dat is 't Fryske 
wurd. Yn Wynjewald seinen se dan wat oars .... 56 (En mei watfoar transportmid
dels?:) Bólekarre, froeger hienen je ek wol - älde Goaitsen Nicolai, dy hie froeger 
in bakkerij richting Bûtenpost, noch fierder as us, dêr't Minse-en-Aachje letter 
wennen. Op dat álde stee, dat is doe opbrand en doe he se dat nije ding derop set, 
dêr't Minse-en-Aachje wennen. Mar yn dat alde ding, dêr hewwe de Nicolai's 
froeger in breabakkerij han, spesjaal brea. En dan makken se sechstjinpûnders en 
tolfPûnders en achtpûnders. En achtpûnders dêr waarden dan de fjirdepartsjes fan 
snijd. En dy besoargen it by de bakkers mei in hûnekarre. In hûn derfoar. Doe't ik 
yn Twizel kaam te wenjen, doe sutele Nicolai noch altyd mei de karre, mei in sko
karre. En dy skokarre, dat wÎt ik noch bêst. Froeger mei de koer foaf op 'e fyts. 
Dy't de böle ombrocht wie de suteler. Sju, dit is Tsjisse Bakker'7, dy het yn dy bak
kerij bakker west dêr't ik wenne hew. Mei de hänkarre. En hjir is Nicolai mei de 
hûnekarre. Dit is Goaitsen breabakker. 

(Heit hie dan În koer?:) Ja, wij hienen wite kleedsjes dêr altyd oer. Yn 'e auto 
letter en earst yn 'e bakfyts. En froeger by de bazen ek sa. Ik moat erges ek noch in 
foto ha mei in koer op 'e f1 ... ] en in bakfyts, yn Hallum. 

foto 8 
De bakkerij yn TwÎzel dêr't Ulfert Sijens fan 1956 oam 1970 bakker wie. Rjochts de 
winkel. Lofts oan 'e sydkam, de bakkerijsruten en de skoarslÎen fan 'e oven. (Foto: 
pri veekolIeks je). 
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Kin him it wurd net mear yn , t sin bringe, mar sjocht it yn it lêst fan it petear stean yn 
'e foarriedige list mei bakkerswurden ut it WFI, dy't dan op 'e tafelleit. 
Foto's fan Tsjisse Zijlstra en Gooitzen Nicolai, breabakker yn Twizel (Foto yn: H. V.d. 
B ij, Sic transit gloria mundi, s. 16-17 [fwizel 1989]). 



bakkerij 
(Hienen. jim ek lêst fan beestjeguod yn 'e bakkerij?:) Dy koenen dan sa sjilpe, dy 
beestjes. Dy hienen je foaral yn dy átde bakkerijen, mei dy álderwetse ovens en dy 
koenen dan sa sjilpe. ~oh, dat wie in ferskriklik gehoar op 'en dueT. Imerkes, ja 
imerkes, dy sieten in protte yn 'e bakkerij. Foaral yn dy fochtige rûmten dêr achrer 
de oven en bij de riiskast en sa, dêr sieten se. Hjir by bakker Smid ha wy se ek noch 
wol han. Ik wit noch wol dat dokter Mees dêr dan sa oer klage. Dy wenne dêr stiif 
tsjinoan dêr't dy achterkant fan dy ovens tsjinoan stienen. Bakkerskevers en krob
beguod. En op , e moalsouder moesten je der ek och sa om linke mei myr hin, dat 
dat net yn 't moal kwam. Moal dat lûkt heel gau luchten oan, froeger yn dy jute
sekken en sa. At je yn de bakkerij oan 't itensieden west hienen, in pantsje fol 
sipels en dat even yn 'e oven, dan hienen je sa in sipellucht oan 'e ... Dêr wienen je 
froeger as de dea toar, sipellucht en hjoeddedei meitsje se stokbOlen mei sipels yn 'e 
bakkerij. Hoe kin dat allegear? He de bólen dan gjin sipellucht? Je priuwe it der 
noaÎt oan. Nee, ik ek n't. De baktafel wie froeger in houten blêd dêr't in soartemint 
kerven yn sieten, dêr koe dy lucht wol yn lûke. En at dêr ien kear dy sipellucht yn 
siet, dy hienen je der fuort net wer ût hjer. Hoe't se dat ha, dat snap ik net hjer. 

(Watfoar romten hienen je yn in bakkerij?:) ... swiethok, dêr stie alle swiet op
slein. Je hienen it swiethok, en dêr kwam meastal it koekedaai ek te lizzen as it aan 
it öfkuoljen wie en sa. Dat hienen wy yn Twizel ek, in swiethok. De fetten mei hu
ning, sjerp stie dêr allegear. Sekken mei sûker en wite sûker en bastertsûker en 
sjips en greinsûker. En ek wol oare sûker en doazen mei bûter, alles hie 'k dêr yn 
dat swiethok stean. In moai betegele rûmte wie dat. Elke bakker hie ek in swiethok. 
En dan hienen je in soartement magasyn, bOlerekken, en planken. Froeger bienen 
je de bOle allegear op planken stean at se ût 'e oven kwammen. Dan bienen je se sa 
op 'e ban en dan brochten je se sa teplak. 

(Lêst )'nfoarriedige wurdlist ût it WFT:) 
Dat hienen je froeger dan, de iene sei fan snîpelkoeke en de oare sei fan snip

perkoeke. Mar dêr sitte fan dy konfijte stikjes sinesappelskyl yn. 
Sloaie, ûnder de priis ferkeapje. Sa neamden se suteljen yn Wynjewàld. 
'Simmelbrea, dêr't simmels yn bebakt binne' , stiet dêr, mar simmels sitte der 

omhinne, der net Y!! bebakt. 
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bylage 2 - fragelist 

3. oven 
1 Hokker soarten fan ovens binne jo bekend? (brea-, gas-, hiteloft-. hytwetter-, 

kanaal-, kG)etting-, stookoven, mei oaljebrander) 
2 Hoe seach de oven derut dér't jo it measte mei wurke hawwe? beskriuwing 

oven (flier, ferwulf, doar) 
3 Hokker word brûkten jo: oven of ûne? (by oven: hawwe jo it word ûne ooit 

troch in bakker brûken heard?) 
4 Siet der in romte ûnder de oven en hoe neamden jo dy? 

b. it stoken fan 'e oven 
5 Hokker branje brûkten jo? (turf, tûken, koalsiedstrie, kooIen, oalje •... ) 
6 Watfoar wurden brûkten jo foar tJoer oppoke? 
7 Hokker ark brûkten jo dêrfoar? 

c. nei it stoken: it bimmeljen 
8 Hoe neamden jo de ferbaarnde resten yn in oven? 
9 Watfoar word brûkten jo foar it ut 'e oven heljen dérfan? 

10 Hokker ark brûk:ten jo dêrfoar? 
11 Hoe neamdenjo it skjinmeitsjen fan 'e oven? 
12 De bak dêr't dy resten yn dien waarden? 
13 It ark dêr't de oven mei himmele waard? 

d. grÛDstoffen, klearmeitsjen en bewurking fan it daai 
14 Watfoar soarten moal brûkten jo foar de l:x)le? (weet, rogge, oars) 
15 Hienen jo ek oantsjuttings foar de kwaliteit fan it moal? (fYn, grou, goed/min, 

skier, slop, stUf, swier) 
16 By de bewurking fan l:x)ledaai: wattoar word brûkten jo foar it trochinoar 

dwaan fan yngrediïnten? (min ge, knipe, knede, knetsje) 
17 Wêr waard dat yn dien? 
18 Mei de han, foet of masine (namme ma sine)? 
19 Watfoar riismiddel brûkten jo: gist/gêst (utspraak), soerdaaî? 
'20 (by brûken soerdaai:) Kinne jo beskriuwe hoe't jo soerdaai makken? 
21 Kinne jo it earste riisproses beskriuwe? (tiid dat it daai leit te rizen, dat it be-

gjint te rizen, noch net utriisd daai, daai dat te lang riist) 
22 Wêr waard daai ûnder it rizen mei ófdutsen? 
23 Hie daai dat genóch riisd wie ek in namme? 
24 Wat seinen jo as it daai net rize woe? (te wiet daai, utdroege). 

e. fierdere bewurking fan it daai 
25 Nei de earste kear rizen. hoe gie it dan tierder? 
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26 Wat struiden jo op 'e baktafel om testplakken fan daai tefoaren te kommen? 
27 It daai op 'e baktafel ferdele, hoe nearnden jo dat? 
28 Watfoar ark waard dat mei dien? 
29 Wêr waard daai op woegen? 
30 Hie daai ofwagen ek in spesjale namme? 

f. fan daai nei bóle 
31 Hoe neamden jo it meitsjen fan ooIen. nei't it daai op 'e baktafel ferdield wie? 
32 Wér waarden OOlen dêrnei opset ofyndien? 
33 Wêr waard it blik, de bus, mei ynsmard foardat de ooien deryn dien waarden? 
34 Hoe hiet de romte dêr't dy ooIen dan fierder riisden? 
35 Hie dy riistiid ek in spesjale namme? 
36 Kaam der ek focht op? Hoe hier dy floeistof? 
37 Hoe hiet dy bewurking? 
38 Wér wie dy floeistof fan makke? 
39· Hoe hiet it mei de skjirre in sleufyn 'e OOle meitsjen? 
40 Hoe hiet bole dy't der sa utseach? 
41 Hoe hiet it utsteksel dat dan ûntstie? 
42 Alde OOle etkes wer yn 'e oven dwaan, dat it wer farsk like, hoe neamden jo 

dat? 
43 Kinne jo beskriuwe hoe't dat gong? 

g. it bakken: bóle 
44 Hoe hiet it OOle yn 'e oven skowen? 
45 Watfoor ark waard dat mei dien? 
46 Hoe neamden jo it metalen blêd dér't OOle op stie en dat yn 'e oven skood 

waard? 
47 Kinne jo beskriuwe wat der mei de bóle gebeurde as dy yn oe oven stie? 
48 Hoe neamden jo in OOle is dy't lang genóch yn 'e oven stien hie en klear wie? 

(gear/nóch). 
49 Bale dy't wat langer bakt hie, hoe hiet dat? 
50 Hie it ut 'e oven heljen fan 'e böIe ek in namme? 
51 Wat hienen jo om 'e hannen as beskerming foar hite platen? 
52 Hoe neamden jo it ut 'e bus heljen fan 'e bole? 
53 Wêr waard de böle delset dy't ut oven helle wie? 
54 Hoe neamden jo de boppekant fan in böle? 
55 Hoe neamden jo de ûnderkant fan in bóle? 
56 Hoe neamden jo de uteinen fan in böle? 

i. it bakken: twibakken (besklit) 
57 Hokker namme brûkten jo: bakken, twibakken of beskuten? 
58 (As beskuten:) Hawwe jo it wurd bakken of twibakken oait troch oaIen brûken 

heard? 
59 Watfoar moal waard brûkt foor de bakken (beskuten)? 
60 Watfoar yngredîïnten kamen der noch mear yn? 
61 Hie ît daai ek in aparte namme? 
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62 Hoe neamden jo it foarrnjen fan daai ia in boltsje? 
63 Hoe hiet it boltsje dat sa foanne waard? 
64 Hoe hiet de foarrn dêr't dat daaibaltsje ynkaam? 
65 Hoe neamden jo de earste kear bakken? 
66 Hoe hiet it produkt dat dan ut 'e oven kaam? 
67 Hokker wurd brûkten jo foar de bewurking fan it midstwasnijen fan dy poffen? 
68 Hoe hiet it ark dat dêrfoar brûkt waard? 
69 Hoe neamden jo de twa helten dy't dan ûntsteane? 
70 Hoe neamden jo it as dy poffen foar de twadde kear yn 'e oven geane? 
71 Hie de boppekant fan in bak in aparte namme? 
72 Hie de ûnderkant fan in bak in aparte namme? 
73 Kinne jo it ferskil sjen tusken sa'n boppe- en ûnderkant? 

j. it bakken: (rogge)brea 
74 Seinen jo brea of roggebrea? 
75 Kinne jo it proses fan daaimeitsjen beskriuwe? (siere, minge, ark derby brûkt) 
76 Hokker yngrediïnten kamen der allegear yn? 
77 Watfoar soarten rogge brûkten jo? 
78 Wêr waard it daai yn sean? 
79 Hoe neamden jo it meitsjen, forumjen fan 'e breaen? 
80 Wêr waard dat yn dien? 
81 Hoe grut wienen dy stikken brea, hienen dy stikken aparte nammen? 
82 Hoe neamden jo it yn 'e oven setten fan brea? 
83 Kinne jo beskriuwe hoe't it bakken ferrûn? (ófdekke, oven tichtsmarre, tiid) 
84 Wêr waard de oven mei tichtsmard? 
85 Besteane der ferskillende soarten brea? (bleek, ljocht, donker) 
86 (As ja:) Wêr bestiet dat ferskil ut? 

k. as it bakken net goed giet 
87 Hie it ferbranen fan 'e böle ek in aparte namme? 
88 Rienen iepenbarsten en swartbaamde koarsten ek in namme? 
89 Wat wienen de oarsaken dat de böle net goed gear wurde woe? 
90 Hoe neamden jo in stik daai yn in bóle dat net gear is? 

I. ferskillende soarten bole, broadsjes, pofkes 
91 Hoe neamdenjo böle fan weet(tarwe)moal (wyt/brun)? 
92 Hoe neamden jo böle fan ferskillende soarten moal? 
93 Kinne jo noch oare bölesoarten neame, wêr't it fan makke waard, hoe't se 

derut seagen? (fiier, kasino, kuch, wigge. mik) 
94 Kinne jo nammen fan bölesoruten jaan neffens de foarm, wize fan bakken 

(plaat/tEer, rûn/langwerpich)? 
95 Hoe neamden jo böle mei krinten/rezinen/oare fruchten (spesjale nammen foru" 

spesjale gelegenheden)? 
96 Hoe bakten jo sûkerböle (yngrediïnten)? 
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97 (broadsjes:) soarten neffens foarm, neffens yngredïinten (boltsjes, pofkes, krin
tepofkes, kruskekrintepofkes), hoe broadsjes foarme, yn 'e oven dien 
(materiaal wêrmei?) 

98 It foarrnjen fan broadsjes, hoe gong dat, hoe hiet dat? 

ID. oare produkten 
99 Koeke: watfoar moal waard koeke fan bakt? 

100 Watfoar yngrediïnten kamen noch mear yn 'e koeke? (sûker, huning, krûden) 
101 Hokker soarten koeke bakten jo? 
102 Hawwe jo ek nammen foar ferskil1ende soarten koekedaai? (kàld. waarm) 
103 Hoe waard it koekedaai makke (spesjale bewurkings: siere, brake). 
104 Hoe waard taai makke: watfoar moal waard dêrfoar brûkt? 
105 Hokker soorten taai rnakken jo? 
106 Hoe waard it daai makke? (spesjale bewurkings) 
107· Hokker yngrediïnten waarden brûkt? 
108 Hoe krige de taaipop syn foann? (planke. snije, masine) 
109 Watfoar ark brûkten jo dêrby? 
110 Hoe waard oranjekoeke makke: watfoar moal en yngrediïnten? (krûden, sni

pels) 
111 Hoe neamden jo it derop dwaan fan guod foar fersiering? (opspuitsje, op

meitsje) 
112 Watfoar spul waard der as fersiering opdien? (krêm, sûker, fondant, fruchtsjes 

ensth.) 
113 Bakten jo ek gelegenheidsprodukten foor feesten, begraffenissen ensth.? Hok

ker wienen dat? 

n. produlden ferkeapje/sutelje 
114 Kinne jo beskriuwe wat der allegear yn 'e winkel stie? 
115 Mei watfoor transportmiddel waard der sutele? 
116 Hoe gong it by it beteljen: oan 'e door, op rekken, spesjale wize fan öfbeteljen? 
117 Wa ferkochten it guod? (feinten, sutelers, widdofroulju) 

o. klean 
118 Hienen jo ek wat op 'e holle? (mûtse) 
119 Kinne jo beskriuwe wat jo noch mear oan hîenen? (skelk, baitsje, oerstrûper, 

broek, overal) 

p. baas/personeel 
120 Wa wurken allegear yn , e bakkerij? 

q. beskriuwing boe1t bakkerij derut sjocht (romten, yndieling hûs) 
121 (Yndieling bakkerij:) Wat stie der allegear yn oan masinen, ark? 
122 Hokker romten wienen der noch mear yn it bakkershûs neist de bakkerij 

(romte om moal op te slaan, kelder, hokken, rom te om te bewarjen/kuoljen). 
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r. oare saken 
123 Hienen jo ek net-besteand ark dêr't jongfeintsjes om fuortstjoerd waarden om 

har foar de gek te hälden? 
124 Kamen der ek spesjale ynsekten yn • e bakkerij foar? 
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bylage 3 - list fan bakkersfakwurden ut it 
(elektroanysk) WFT 

Yn dizze list binne de fakwurden dy't ut it fjildûndersyk kamen en ek yn it WFT 
steane mei in * markearre. 

aaÎskûtel bakkerske baskule* bole (grouwe) 
achtpûnder* bakkerskeamer baster(d)e (sûk.er) böle (grouweiten) 
achtpûns* bakkerskoer bastert.sûker* böle (heal-en-heal) 
äId-bakker bakkerskroade bebakte böle (rune)* 
alderhanne bakkersloete beiböle böle (swiele) 
alderlei bakkersmoal beknipe böle lwite) 
àldwiif* bakkersrnoalsek bekornme oolebakke 
àldwivekoeke* bakkersoven beme-earske bölebakker 
allerhande bakkersplaat bemegatsje böleboerd 
alûn bakkers:n1t beskllt* bölebrogge 
anysböle bakkerssaak besklllbakke* böledaai 
appel-en-böle bakkerssek beskûlbakker böledraachster 
appel koekje bakkersskelkj e beskûtfabryk böledrager 
appeltaa:rt bakkersskeppe beslach böleguod* 
bak* bakkersskoattel besleek bölejeie 
bakblik bakkersskonken bid delers gat bölekarre* 
bak-en-broehje bakkerssoan bier--en-brea bölekarrider 
bakfyts* bakkerstroge* bislebrea bölekladde 
bakhus*,bakhûs bakkerstuorre bytling bólekleedsje 
bakhusgonkje bakkersturf* bitterkoekje* bölekoarste* 
bakke* bakkersûne blast bólekoer* 
bakker* bakkerswaar blaudim[erkoeke bólekrommel 
bakker (kàlde) bakkerswein blaufmger böleplasse 
bakker (waarme) bakkerswiukel blaukoeke bólepûde 
bakkerij * baklucht blaumell bólesjîtter 
bakkerinne bakmes bleekbrea bóteskaaf 
bakkersbaas bakmoal (selsrizen) blierrich bóleskou 
bakkersbûn blom* bólespul 
bakkersdoehler baksel blommoal bóletröch 
bakkers faam bakt, bakte boekweitenmoal bólewüf 
bakkersfak* baktafel'" boereböle bolguod 
bakkersfeint* baktonne boffert boljeie 
bakkersfisk baktróch boffertsdaai bolkoer* 
bakkersguod bank* boffertsje bolkoerrinne 
bakkershoarn banket'" boldraa.chs ter bollekloat 
bakkershûs banketbakke bole* bolrînder* 
bakkersiten banketbakker* bóle (bûnte) bolrînne 
bakkersjonge banketbakkersguod bóle (Dûtske) bolrînster 
bakkerskarre banketwurk bole (fme) boltsje*, böltsje 
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boltsjeboerd breasliter eannebrea gau-en-swiet 
boltsjedaai brea snij e eineaai* gear* 
bol tsjedraaie breasnij masine* einfû geltsjes gearbakke 
boltsjedraaier breastók einmerk gebak 
bolts j eknipe breasûker eintsje gebakje 
bolts j ekniper breasuteler endelkoeke gesl, gêst 
boltsjesmid breasutelje eske gêsterich 
bonbon* breatimpe fakskoaUe* gêstkeapman 
boppekant* breatoaie fal-yn gêstkoer 
boppewaannte breatraapje* feger* gêstrinder 
braak breatraper ferbaarne* gimber* 
braaktafel breatroch ferbakke gimberbroads je 
brake* breaûn ferkoale* gimberkeek 
branje* breawage ferskroeie* gimberkoeke* 
brea* breawager ferwulf*, ferwulft gist'" 
brea (bleek)* breawinke1 fetsmard gjest 
brea (Brabänsk) breidstaartsje figeböle glazuer 
brea (bnin)* brek-of fiich* gl imme * 
brea (donker)* brekke fmeböle.daai glodze 
brea (hiel)* briket'" fmger (lange) -gloedbak 
brea (ljocht)* broadsje* fyts* gloede* 
brea (soer) broeie* fjirdepart, gloedebak 
brea (swiet) brogge fjirdepartsje* gloedeskeppe 
brea (Switsers) bninbrea fjirderlei gludze 
breabak bûgelsjeas fjoerskeppe glu orre * 
breabakke bûJe fla (Limboargse) gluorrebak 
brea bakker * bûlje flier'" goarselje 
brea bakkelij'" bûlmole flierböle* grant 
breaboar bûlsouder flierboltsje grein'" 
breadaai* bûter* t1ierbrea greinsûker* 
breadekke'" bûterkoeke tlierkoeke grint 
breadrage bûterletter flikje* groef 
breafabryk bûtersprits flitter grötmoal, grotsmoal 
breafoann ~, daai'" floddennûtse geou 
breaglêding daaiïch* fluitsjes grouböle 
breahonger daaiïgens (Dokkumcr) grouboltsje 
break arre daaikliemer flut (Boarnster) groumoal 
breakoarste daaiminge* flut (flauwe) grusich* 
breakoer daaireare foann* grys 
breakroade daaisk foarmke grysmoal 
brealep daaitrapers foarweakje haal* 
breamoal daaitröch fol* hantsjettel '" 
breapin dadel* fondant * healbrea* 
breap1 anke deademansfmger fra mbo a zekockj e healfearn 
breaplasse dien jaan fränsbreake healkanne 
breaprus dimterkoek fredebrea healtal 
breaprikke dófpot freeds balts je heal wiis (heal wize 
brearinder döftsjeuel frituer böle, healwize 
breasek drabbelkoek, fruchteu* ÛTIe) 
breasetting drabbelkoeke garnearje heard 
brea sj i tter dlimke'" gamearsûk:er heardich 
breaskoal1el '* dusrmoal gasûne helpbakker 
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hjitteloftûne kleurje* koekjebakker kuch*' 
hjitwetterûne* kleverich* koekjebakkerij kuchbole 
hjouwerbrea klieme* koekjefabryk kuorkerinner 
hjouwermoal kliemsk* koekmes kuorrinne 
hoantsjebroadsje klien koekplanke kuorrinner 
hoorn klienbakke koer* kwarktaart 
hoîteflip klienbakkerij kofjeboltsje kwenehoarn 
hoîtekoeke klienbakkersdei kofjestut lanbrea 
hompstik klienbrea koaitsje lape 
houtsnip klienguod kokje*, kokje* lead* 
hûdîch klienrogge kokoskránske* leedbakke 
hûnekarre* klimbrea kókpot leedböle 
hunich* klontsje* kommizebrea leedguoo 
huningbrea klontsjeböle konfoar* leedkoeke 
huningkoeke klontsjekoeke kontsje letter* 
hurdbak, hurdbakje klutsjesouwe kotter lym 
hurdbakt knarsich kowe-eagen lytsguod* 
hurdbrea knede* kreakeling lytsiten 
hynderke kneedrnasine kreakels ljepsen 
ierappelbrea knetsje kreambole loete* 
ierappelbrogge knip kreamfrousböle luks 
imerke* knipbrea kreamfrouskoeke lnte 
ynfalle* kreamfrouspoffen maffich 
ytuizze* knipwigge kreamwigge magazyn* 
ynsette* knypkoek:je krimperich ma gep il 
ynsjitte koolsoer krint* mangel* 
janhagel koambrea krinteboffen maugeldum 
jiskepot* koarnmoal krintebóle * mangelhartsje 
joadekoek* koarste* krintebolts je *' mangelmasine 
kaaksbakker koarstekoeke krintedaai mangelt aart 
kanaalûne koarstelje* krintefet* margarine * 
kaniel* koek krintegewear marsepyn 
kanielböle koeke* krintehalske melade* 
kanielwaffel koeke (Dimter )* krintekoeke* melasse * 
kant* koeke (Drachtster) krintemik* merkekoeke 
kantböle koeke (fine) krintepofke* merketûmke 
kan tbre a koeke (Grinzer) krintesteur middenrnerk 
kantich koeke (grouwe) krintestikje* mik 
kantkoeke koeke (swiere) krîntestut* mikkebrea 
keallepoat* koeke (weake) krintewigge mikkedaai 
keek koeke (wite)* krystböle minge* 
keekblik* koekebak krystkoeke mingrnasine* 
keekfoarrn koekebakke* krystkräns mingrnool 
keks koekebakker* krystwigge mingtróch 
keunsthuning* koekebakkerij krom, krommel minnistebrogge 
keutennantsje koekedaai* krûden* misbaksel 
kypmantsje koekefabryk krûdkoeke* , mool* 
kjettingûne koekefoarrn. knidkoek mool (foarste soart) 
klaasrnants je koekeguoo knisbóle mool (twadde soart) 
klant* koekekoer kniskeböle moolpûde 
kleedwein koekekrûden* kniskekrinte moalsek* 
kletskop koekje* kniskekrinte bole moalsouder* 
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moalwjirm* oranjekoek, reammesoeske simmelsou 
mokkapunt oranjekoeke* rees sint-piterkoeke 
molkebóle* , oranj esnipels rek * sinteklaasbakke 
molkbóle oranj e snipp ers resept sinteklaaskoekje 
mop oven * rezinebak sÏnteklaaskoer 
mothok pap* rezineböle sinteklaasletter 
moutkoekje papje re zin ekoeke sinteklaa.zje 
mudde pappöt ri bbelts j eböle sintekla:7..e-iten 
muorrebrea par-en-bóle ribkeböle sinteklazeguod 
mûs patintblom* rigelwigge sin teklazekoek j e* 
nachtmielsbrea patintmoal riis* sinteklazekoer 
nêst peaskeböle riisgat sinteklazeletter 
noch peaskebrea riisgatsdoor sint-pi terkoeke 
nögje peaskemik riishel sjerp* 
nonnefurt peaskewigge riiskast* sjerpboltsje* 
nötskeppe pegel* riismiddel sjerpkoeke 
nótsouder pet* riismoal sjerpwafel 
nutmuskaat* petroaljeslel* ring sj itte * 
oalje* pikkebrea ryp* sjitter* 
oal jekoekbakker pille rypje* skaafspoen * 
oaljekwast* pink*, pinke rysmoal* skans 
oanminge* pinkkoeke rize* skeal* 
oansetle pip erm:it * rizebosk skealje, skealjen 
oord * pi permitskjirre * rizel* skelk* 
oorlochskoe ke * pypkanielbóle rjemmetlut skeppe* 
oerpapje pyst rjemmetaart skier* 
oersette plaat* robbert skierich* 
oersmarre* plaatböle* rogge * skjirre* 
oerstean* plaatboIt sj e roggebrea* skoorstien* 
öfbakke* planke* roggemoal skoot 
öfdraaie* plankbrea, roggen skoottel* 
öfkuolje* plankebrea roggenbak skrabbelkoek 
öfsnije* plasse roggenboltsje* skrobje* 
öfslekke* plassemaat roggenbrea slachmool 
öfwage* plassesuster roggenekrinte slachrjemme* 
öfwurkje* plaster roggenmoal * slachrjemmetaart 
oliifoalje, platkoeke, rogge n simmels slingböle 
olive-oalje platte koek roggesouder slinkjebóle 
omstik poeiersûker* rölje* sloaie* 
opbakke pof* rölstok* smeu 
opbólje* potfertsje run, nintsje smoorkoek 
opdraaie* potke* sält* snareguod 
opkökje* pofmes* sànkoekje snies* 
opmeitsje* polderböle säntaart sruesûker 
oppoke* polketûmke säntaartsje snije* 
oprölje* pompernikkel sausize breake snipel 
opsetterke portugeesje sesammoal snipelkoeke* 
opsiede* poljiske* sek* snippel* 
opslute* prinsessekreakels seunoal* snippelkoeke 
opstevigje* prom-en-böle siede*, siere* snipperkoeke* 
opstiivje* pûde* simmelbrea soerbrea 
opteare* radsje simmels*, simmel* soerdaai* 
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soeruêch stokdweil* taaiplanke* twibak'" 
soes stookûne taaiprint twibaksrnes 
soeskreakel stringel* taaiwiif* twiebak 
soeskreakeling* stringelbóle* taar1* twiebaksrnes 
soldaatsje stUt'" taartedoaze twiebakstonne 
soldate brea stûtkoer taartepanne ûnderkant* 
sopwigge sukadekoeke taarlfoann ûnderwaannte 
spek* sûker* taarrsje* Ûlle* 
spekkoeke* sûkerbak taartsje (Switsers) ÛDedoar 
spekulaas* sûkerbóle* taarts jedoaze ûnfol 
spoen* sûkerkreakels laartsjefoarm ûnriisd 
sprits sûkerpof taast ûnrizen 
spritsespuit sUOTje lakke * Ûllsdoar 
spritskoekje swaantsje takkebosk* Ûllsflier 
stêdbrea swannebroadsje tal ûnstoke 
stekizer* swantsje tarwebrea ûnsuorre 
stekker"" swinernage teekoekje ûntbytkoeke 
steur* switserbrea tege1* ûnwisker 
stien* sydstik ticht'" utdriuwe 
stienkool* taai (i1)* tichtsmarre utrize 
stienkrobbe* taajbakke tigerbóle utrólje* 
styfte taaibakker cine ûtsakje* 
stUf.\: taaiding Loanbank* waai * 
stik taaiguod transporlfyts * weiteurnoal 
stimpel* taaikoekje t:r&h* wytbrea, wil.ebrea 
stoet (Drintse) taaikoer trochbakke* wiLe böledaai 
stokbóle taaiman* tfunke wytrnoaI* 
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