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Aardappelrooier
Werktuig om aardappelen los te woelen waarna ze door
mensenhanden geraapt moeten worden.

Aambeeld
Belangrijk werktuig van de smid. Hierop smeedt hij met zijn
hamer de hete ijzers tot de gewenste vorm.

Aallepel
In huizen zonder riolering was de wc aangesloten op een
opvangbak, aal- of gierput genoemd. Deze put moest van
tijd tot tijd worden leeggeschept en dat gebeurde met de
aallepel.

Aardappelgaffel
Riek om aardappels te rooien. De stompe punten
voorkomen beschadiging aan de aardappels.

Achterhaam
Onderdeel van het paardentuig om te voorkomen dat de
kar bij het afdalen tegen de achterbenen van het paard
komt.



B
Bananenplukker
Afgegeven in het Nonke Buusjke en door een bezoeker
herkend als uitheems gereedschap om bananen te
plukken.

Bessenplukker
Om bessen te oogsten, haalde men de tanden van dit
opvangbakje door de takken van de struik.

Bietenbladkopper
Gereedschap van de boer om het blad van suikerbieten te
snijden alvorens ze werden gerooid. Dit blad werd gevoerd
aan vee dat op stal stond, bijvoorbeeld aan kalveren of
zieke beesten.

Bascule
Weeginstrument, vooral gebruikt door de molenaar, om
zakken graan af te wegen. Op het linker plankje werden de
gewichten geplaatst, op de rechter plank de af te wegen
goederen.

Beugelzaag
Door een of twee personen te gebruiken. Met het stokje
aan het touw kan de zaag gespannen worden,

Bietengaffel
Riek om bieten op te scheppen. De stompe punten
voorkomen beschadiging aan de bieten.

Bietenmolen
Een van de oudste modellen, uitgevoerd met
schaafmessen. Om bieten heel dun te snijden. Gemengd
met roggemeel ontstond 'zeup' voor werkkoeien.



B
Bietenrooier
Dit werktuig wordt met één hand in de grond gestoken en
vervolgens achterover gedrukt terwijl men met de andere
hand aan het loof trekt. Zie ook bietenrooimachine.

Bietenstamper (Brietselskuul)
Gereedschap van de boer om bieten, bestemd als veevoer, 
fijn te stampen.

Blaasbalg
Door aan de ketting te trekken wordt de lucht uit de
blaasbalg in het vuur geblazen, zodat de kolen feller
branden.

Bladkruiwagen (Ruls)
Gebruikt om bijvoorbeeld bladeren, hooi of klaver te
vervoeren.

Blok- of paalmes
Gereedschap van de klompenmaker om de klomp te
vormen op de snijbank.

Bietenrooimachine
Gebruikt om suikerbieten te rooien. Zie ook bietenrooier.

Bietenrooimachine
Een iets eenvoudigere versie om suikerbieten mee te
rooien. Zie ook bietenrooier.



B

Boren en gutsen
Gereedschap van de klompenmaker om de klomp uit te
snijden.

Boormachine
Handbediende boormachine. Door aan het grote wiel te
draaien wordt de boor in beweging gezet. Het hout waarin
wordt geboord kan d.m.v. het voetpedaal op de juiste
hoogte worden geplaatst.

Boomzagen
Deze zagen kunnen alleen door twee personen worden
gehanteerd.

Bonenversnipperaar
Gebruikt om snijbonen te versnipperen. Door één keer aan
de zwengel te draaien worden de bonen een paar keer
gesneden omdat er meerdere messen in zitten.

Bomenkeerder
Tijdens het schillen van een gevelde boom werd hij met
deze tangen telkens een stukje gedraaid.

Boetseerplank
Zelf gemaakt door beeldhouwer met handicap. Op het
horizontale plankje wordt de boetseerklei gelegd.

Borsthaam voor trekhond
Vergelijkbaar met een paardenhaam, maar uiteraard een
stuk kleiner. Zie ook paardenhaam.



B

Botervloot
Hierin werd boter bewaard. In deze pot werd water gedaan
zodat de boter koud bleef.

Botervat (karnbaar)
Na het afromen van de melk werd de room in deze baar
geklopt tot boter. Zie ook boterton.

Boterton
Eveneens een boterton in een iets andere uitvoering. Zie
ook bovengenoemde boterton.

Boterton
De stotende beweging in het botervat werd later vervangen
door de draaiende beweging van de boterton.

Boterlepel
Wordt gebruikt om boter af te schrapen van een
boterklomp.

Borsttuig
Het borsttuig bestaat hoofdzakelijk uit een brede leren band 
die over de borst van het paard wordt gelegd. Het borsttuig
wordt met strengen verbonden aan het voertuig. Nadeel
van het borsttuig ten op zichte van de gareelhaam is dat de 
trekkracht op een aanzienlijk kleiner oppervlak wordt
overgebracht. Het grote voordeel van het borsttuig is dat
het voor meerdere paarden op maat gegespt kan worden.

Boxbank
Handig 2 in 1 meubel. Door de zitting naar voren te klappen 
ontstaat een kist die als box dienst deed voor kruipgrage
peuters.



B

Briefopener
Gemaakt van ivoor, de slagtanden van een olifant.

Brandweerspuit
Twee personen trokken aan de hebels waardoor het water
uit een sloot of vijver werd opgepompt en vervolgens in de
brandslang werd geperst.

Brander
Op olie of gas.

Brabander (in hout)
Ploeg waarmee alleen in het rond kan worden geploegd,
meestal van buiten naar binnen. In tegenstelling tot de
Melotte en de Prinsploeg. De Brabander kan echter wel
voor meerdere doelen worden gebruikt: het stoppelen, de
voer opvaren (grens trekken) tussen twee percelen in en
zelfs voor het rooien van aardappels.

Breimachine
Een breimachine wordt gebruikt om stoffen en
kledingstukken te maken. Met deze machine kunnen
ingewikkelde stukken gemaakt worden, zoals truien en
handschoenen.

Broodsnijmachine
Het brood werd in het rechter vak geplaatst. Door aan het
wiel te draaien verplaatst het brood zich naar links en wordt 
het in sneeën verdeeld.

Bramensnijder
Gereedschap om bramen te snijden.



Buikriem
De buikriem heeft dezelfde functie als de staartteugel. Hij
ligt echter niet van achter naar voren op de rug van het
paard, maar wordt om de buik gegespt. Zie ook
staartteugel.

B



C
Cementbak
Hiermee werd de mortel naar de werkplek gedragen.

Cocon van zijderups
De zijderups is de larve van de zijdevlinder (Bombyx mori)
en een van de weinige insecten die door de mens voor zijn
product (zijde) gekweekt wordt. De zijdeteelt stamt uit
China, waar men al in de oudheid ontdekte hoe deze
vlinder te kweken was.

Cultivator
Met de cultivator werd de grond, nadat deze met de
stoppelploeg is bewerkt, grof door elkaar geschud. Een
cultivator kan bestaan uit 5, 7 of 9 tanden. Bij 9 tanden zijn
twee paarden nodig.



D
Deegmaat
Om deeg af te meten voor koekjes (pletskes).

Deegtrog (Moei)
In deze deegtrog werd het brooddeeg met de hand
gekneed.

Dodenplanken
Deze werden tegen de voorgevel van het huis van een
overledene geplaatst. De rechterplank (afkomstig uit de
voormalige kloosterkerk van Merkelbeek) is tweezijdig: de
achterkant werd gebruikt bij het overlijden van kinderen.

Distelsteker
Gereedschap om distels uit te steken. Zie ook disteltang.

Dissel
Gereedschap van de klompenmaker voor het uithollen van
de klomp.

Deegradertje
Met een deegradertje kan men reepjes uit dunne lappen
deeg snijden. 

   

Disteltang
Met deze tang werden (bij nat weer) distels uitgetrokken.
Vandaar het gezegde:
Distels maaien is distels zaaien
Distels steken is distels kweken
Distels trekken is distels verrekken



Duivenhok
Dergelijke onderkomens voor sierduiven trof je op vele
boerenerven aan.

D

Dwarshout (ploegshaam) 
Een trekpaard wordt met riemen of kettingen vastgemaakt
aan het dwarshout (zweng) dat beweegelijk is vastgemaakt 
aan het voertuig. Bij een tweespan zijn twee dwarshouten
nodig.

Drieschaar
Ook wel stoppelploeg genoemd. Deze ploeg werd gebruikt
om te stoppelen: de resten van de gewassen die na het
oogsten in de grond bleven zitten vermengen met de
grond.

Driehoek-eg
De eg wordt gebruikt om na het ploegen de grond fijner te
maken. Ze komen voor in driehoekige en vierkante vorm.
Zie ook vierkant-eg.

Draadspanner
Gebruikt om prikkeldraad aan te trekken.

Dorsvlegel
Dit landbouwwerktuig gebruikt men om graan te dorsen.
Tijdens dit proces wordt het kaf verwijderd en blijven de
graankorrels over om verder te verwerken. Het graan wordt 
op een harde ondergrond verspreid en met de vlegel wordt
op het graan geslagen.

Drieschaar
Een iets eenvoudigere uitvoering van de drieschaar. Zie
ook bovengenoemde drieschaar.



E
Eggenschudder
Gereedschap om de eg even te ‘schudden’ tijdens gebruik
om takjes en gras te verwijderen.

Ezelzadel
Zadel voor een trekezel die gebruikt wordt om een last te
trekken.



F
Fruitpers
Hierin wordt het sap van het opgekookte fruit gescheiden
van de grovere bestanddelen. Vervolgens wordt dit sap
opnieuw opgekookt en ingedikt.



G

Gevelversiering boven smidse
Voorstellend een aambeeld, een hoefijzer, een tang en een 
hamer. Bedoelt als 'ambtswapen' van hoefsmid.

Giertonwagen
Met deze handwagen werd een ton met water voor het vee
of met gier vervoerd.

Gotenmal
Gebruikt om ronde en rechthoekige zinken dakgoten te
vormen.

Graanmolen
Deze graanmolen voor particulier gebruik bevat twee
stenen die, door aan de slinger te draaien, over elkaar
schuren en daardoor diverse graansoorten kunnen malen.
Deze molentjes werden fabrieksmatig gemaakt, maar dit
exemplaar is tijdens de tweede wereldoorlog door een
doe-het-zelver in elkaar gezet.

Gareelhaam
Deze ‘kraag’ wordt om de hals van het paard aangebracht
en rust op zijn schouders. De haam wordt met strengen
verbonden aan het voertuig. Het paard wordt door de
gareelhaam ontzien, omdat de trekkracht vanuit de
schouders komt. Het gareel moet precies passend worden
gemaakt en kan dus niet voor meerdere paarden van
verschillend formaat worden gemaakt. Zie ook borsttuig.

Garenspindel
Hulpmiddel om garen tot een knot op te winden.



H

Hakselmachine
Gebruikt om roggenstro zo kort mogelijk te snijden, waarna
het gemengd met haver wordt gebruikt als krachtvoer.

Hakselmachine 
Makkelijker te bedienen door groot wiel en 2 messen.

Hakbijl (Hieëp)
Dit hakmes werd gebruikt voor het maken van
takkenbossen (sjansen).

Haarbol
Steun voor de zeis tijdens het haren (kloppend met de
hamer de zeis scherp maken)

Halfhoutverbinding
Verbinding tussen twee balken waarbij beide uiteinden
overlangs zijn gehalveerd en met houten pennen aan
elkaar geklonken.

Handschoffelmachine
Dit apparaat moet worden geduwd. Met de schoffelmachine 
worden, in gewassen die op rijen groeien, de wortels van
onkruid doorgesneden, tegelijkertijd wordt de grond
losgemaakt. Zie ook onderstaande handschoffelmachine.

Handschoffelmachine
Dit apparaat moet worden getrokken. Met de
schoffelmachine worden, in gewassen die op rijen groeien,
de wortels van onkruid doorgesneden, tegelijkertijd wordt
de grond losgemaakt. Zie ook bovenstaande
handschoffelmachine.



H

Hoef met kruisstempel
Om een werkpaard te beschermen tegen ziekten of
kreupelheid brandde men bij veulens die voor het eerst
werden beslagen, een kruis in de hoef. Zie ook
Hoefkruisstempel

Hoefkruisstempel
Hiermee werd bij jonge paarden een kruis in de hoef
gebrand. Zie ook hoef met kruisstempel.

Hoefnagels
Spijkers waarmee de hoefijzers op de hoeven worden
bevestigd.

Hengstborsthaam
Borsthaam voor een heel zware hengst.

Heggenbeitel
In plaats van prikkeldraad gebruikte men vroeger ook palen 
en stokken om een stevige afrastering te maken.
Uitgelopen takken werden met deze hegbeitel afgekapt.

Handzaaimachine
Handzaaimachine in een iets grotere uitvoering. Zie ook
bovengenoemde handzaaimachine.

Handzaaimachine
Met de handzaaimachine wordt in één handeling een
zaaivoor gemaakt, het zaad - meestal van groenten -
gelijkmatig in rijen gezaaid, de zaaivoor weer dicht gemaakt 
en de aarde aangedrukt.



H

Houten gierpomp
Hiermee werd de gier vanuit de aalkelder in een vat
gepompt dat vervolgens werd leeggemaakt op de akkers.

Houtdraaibank
Aangedreven door een voetpedaal kunnen hierop allerlei
houten vormen gedraaid worden. Bijvoorbeeld stoelpoten,
deurknoppen of pompzuigers. Het vormgeven van de
houten vormen gebeurd door middel van gutsen.

Houtblok
Blok om hout op klein te maken dat diende als
aanmaakhout.

Hooihark (Hooivork)
Om het hooi bijeen te harken, bijvoorbeeld op rijen zodat
het hooi geperst kan worden.

Honingslinger
De raten uit een bijennest worden in de houders geplaatst.
Door aan de hengel te draaien wordt de honing uit de raten 
geslingerd en onderaan opgevangen.

Hondentrimschaar
Schaar om honden (vooral poedels) mee te knippen.

Hoevenkrabber
Gereedschap om de hoeven schoon te maken van zand,
uitwerpselen en steentjes.



H
Houten hamer
Gebruikt om met de heggenbeitel uitgelopen takken af te
slaan. Ook gebruikt om de stab in de grond te slaan. Zie
ook heggenbeitel en stab.
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Invalidenwagen met kunstbeen
Ooit toebehoord aan een inwoner van Schinveld.

Inschieters
Schep om de bakvormen in de oven te plaatsen.

Invalidenzaag
Aangepaste beugelzaag gemaakt voor een invalide
timmerman. Let op de twee handvatten en het in het
midden geplaatste zaagblad.



J
Juk
Draaghout om emmers te vervoeren. Het juk werd op de
schouders gelegd.



K

Klembank voor eggetanden
Hierin werden stokken (van hout met lange draad) geklemd 
waarvan men tanden maakte voor een houten eg. Met de
voet werd de klem op spanning gehouden. Instelbaar voor
stokken van diverse lengtes.

Kalkoenen
Deze doppen worden onder de hoefijzers geschroefd om te 
voorkomen dat het paard uitglijdt op gladde wegen.

Kalfhalster
Halster met uitstekende pinnen. Als het kalf bij de koe wilde 
drinken staken de pinnen in de uiers en dan liep de koe
weg. Zo hield de boer melk voor zichzelf.

Kattenkop
Gebruikt om kelders leeg te pompen.

Kaarsendover
Door dit apparaat over een kaars te houden dooft de kaars
door gebrek aan zuurstof.

Kinderslee
Kleine slee met een zitbok voor kinderen.

Kinderslee
Kleine slee waarmee kinderen vroeger in de winter
speelden.



K

Koffiebrander
Geplaatst op het open vuur van het fornuis werden hierin
thuis de koffiebonen gebrand. Dit was uiteraard goedkoper
dan het kopen van gebrande koffiebonen.

Koffiebonen
Ongebrande koffiebonen, zoals ze vroeger normaal
verkrijgbaar waren. Met behulp van de koffiebrander
werden ze gebrand.

Koezadel
Werd gebruikt bij koeien die moeten trekken. De vorm van
een koezadel is spitser dan van een paardenzadel.

Koeientik
Om koeien te verhinderen van de fruitbomen in de wei te
eten, kregen ze dit apparaatje tussen de horens. Als ze
hun kop naar het fruit optilden, vielen de ijzeren pinnen op
hun voorhoofd en schrok de koe terug.

Koets
Dit pronkstuk van Nonke Buusjke wordt binnenkort weer in
zijn oude glorie hersteld.

Koeienmuilkorf
IJzeren muilkorf om te voorkomen dat koeien grazen
tijdens het werk.

Klimhaken
Deze haken geven de elektriciens houvast als deze in
palen moest klimmen om bijvoorbeeld een lamp te
vervangen.



K

Kophout
Runderen trekken met hun kop, paarden met hun borst en
schouders. Links- en rechtsboven trekhoofdstellen voor een 
koe, in het midden voor een os.

Koolsnijmolen
Dit apparaat werd gebruikt om verschillende soorten kool te 
snijden. De kool werd in het bakje tegen de messen
geduwd, men draaide aan het wiel en de kool werd
gesneden. Zie ook koolsnijder.

Kooitje van de Putter
Deze vogel heeft ‘verstand’. Het voer wordt in het karretje
gelegd en de Putter trekt dat karretje dan omhoog, eet het
voer op en laat het karretje weer los. Hetzelfde doet hij met
het water in het kommetje.

Komiek (Rem)
De Komiek zat achter op de kar en werd gebruikt om de kar 
af te remmen als men bergaf ging.

Kogel voor schoorsteenvegen
Deze kogel, voorzien van een borstel, liet de
schoorsteenveger door de schoorsteen zakken om deze te
reinigen van roetaanslag en eventuele bladeren.

Koffiemaat (koffielood)
Maatbekers om de juiste hoeveelheid koffie af te meten.
Met deze koffiemaat kan halve en hele ‘lood’ worden
afgemeten.

Koolsnijder
Dit apparaat werd gebruikt om verschillende soorten kool te 
snijden. De kool werd in het bakje gelegd, waarmee
vervolgens langs de messen mee heen en weer werd
geschoven. Zie ook koolsnijmolen.



Kunstbeen
Zie “Invalidenwagen met kunstbeen.”

K

Kruiwagens
Links 'sjoepkar' om zand e.d. te vervoeren. Rechts
'sjurgskar' om zakken te rijden.

Krik
Gebruikt bij het repareren van karren en wagens.

Kragenstrijker
Hiermee werden de losse, gesteven kragen zonder plooien
gestreken.



L

Lijkkistenwagen
Op deze wagen, getrokken door een hond, werd de zerk
(lege doodskist) naar het sterfhuis gebracht.

Leerklem
Gebruikte de schoenmaker om stukken leer aan elkaar te
lijmen.

Leermangel
Gebruikt om stukken leer glad te ‘strijken’.

Leernaaimachine
Hiermee naaide de schoenmaker het leer voor schoenen,
tassen, riemen en dergelijke.
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Mangel
Om het water uit grotere stukken wasgoed te persen, werd
een mangel gebruikt. Kleren waren toen nog voorzien van
knopen die tegen de druk van de rollen bestand waren.

Melotte
Deze ploeg werd gebruikt om te akkeren. Ploeg die aan het 
eind van de voor (ploeggleuf) kan worden omgeklapt zodat
heen en weer in rechte banen kan worden geploegd. In
tegenstelling tot de Brabander. 

Melkbussen
Hierin werd de melk vanaf de boerderij vervoerd naar de
melkcentrale om daar verder verwerkt te worden.

Malmberg’s letterdoos
Generaties lang hebben hiermee leren lezen en schrijven.

Mestkar
Met deze kar werd de mest vanuit de stallen naar het land
gereden.

Mestgaffel
Een landbouwwerktuig waarmee hooi of mest kunnen
worden verplaatst. Bijvoorbeeld het uitmesten van stallen.

Melkstoeltje
Hierop zat de boer of boerin tijdens het melken van de
koeien.



M

Muilkorf 
Voor een hond. Hierdoor wordt verhinderd dat een hond
iemand kan bijten.

Mietje (Henkeman)
Als de boer de hele dag op het land werkte bracht zijn
vrouw hem in deze potjes met bestek het middageten.

Metselaarsgereedschap
Een houten en een ijzeren speciebak, een steenplank en
een steendrager: een soort draagjuk waarmee de stenen
naar boven werden gesjouwd.

Mestmes (Mestsnijder)
De stalmest die gedurende de winter op de mesthoop was
gebracht, werd in het voorjaar op het land uitgespreid. Om
het makkelijker met een riek te kunnen oppakken, werd het
stro met een mestmes in stukken gesneden.



N

Noodstal
De noodstal bracht uitkomst als de smid werkpaarden
moest beslaan. Die waren vaak te moe om rechtop te
blijven staan als een van hun benen werd opgetild. Tijdens
het beslaan kon het paard leunen tegen de balken van de
noodstal. Afhankelijk van de behandeling werd het been op
een van de ijzeren stangen of op een zijbalk gelegd.

Notitieblokje
Doosje met briefjes voor korte memo’s.



O
Oogkleppen
Om te voorkomen dat een paard voor een kar schrikt van
dingen die naast of achter hem gebeuren krijgt het
oogkleppen op.

Oogstwagentuig
Hiermee werd de boerenkar vergroot om de oogst binnen
te halen. Met van boven naar beneden de vregel, het
vregelsbret, de koning en de vregeleer of vregelskuul.

Ovenbezem
In de bakovens wordt het brood direct op de vloer
gebakken. Om deze na het stoken te reinigen van
houtskoolresten, wordt deze stok, omwikkeld met lappen,
gebruikt. Deze bezem wordt eerst in water gedompeld om
verbranden te voorkomen.

Opa’s brilletje
Leesbril met oorhouders van buigzame draad.

Oogstgaffel
Riek om hooi of stro op de kar te steken.

Ophoogploeg
Ploegje om aardappels en andere planten op te hogen
zodat ze droger staan.

Ophoogploeg
Ploegje om aardappels en andere planten op te hogen
zodat ze droger staan in een iets andere uitvoering.
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Paardenhaam
Gebruikt voor het zware landbouwwerk.

Paardenhaam
Gebruikt voor lichter werk, bijvoorbeeld voor een koets.

Paardenhaam (Gareel)
De trekkracht van het paard wordt overgezet op de haam
die om de hals van het paard is aangebracht en die rust op
zijn schouders. Aan de haam worden de strengen
bevestigd waarmee de kar wordt getrokken.

Paardenhaam
Met ophouders (ophelders) voor disselboom, bakriem en
kinketting.

Paardenhalster 
Uitgevoerd in leer, gebruikt om het paard te leiden.

Paardenhalster 
Gemaakt van leer en kettingen.

Paardenhalsband 
Gebruikt om het paard te leiden.



Paardenzadel (Schoft)
Dit zadel is onderdeel van het tuig voor een ingespannen
paard waaraan de disselbomen worden bevestigd. Het
zadel is niet bedoeld om op te zitten. Deze uitvoering is
speciaal voor het zware werk.

P

Paardenzadel (Schoft)
Deze uitvoering is speciaal voor een boerenpaard. Zie ook
bovengenoemd paardenzadel.

Licht Paardenzadel
Dit type werd gebruikt voor een lichter voertuig. Zie ook
bovengenoemd paardenzadel.

Pennebok
Hierop werden de pennen voor houtverbindingen gemaakt
met behulp van het ‘snippermes’.

Pikhaak en zicht
Met de pikhaak werd het graan vastgehouden en
vervolgens met de zicht afgesneden. Onderweg naar het
land of naar huis werd de zicht door het gat in de pikhaak
gestoken.

Paardenhoofdstel
Met oogkleppen, gebruikt als het paard ingespannen is.
Aan het bit dat in verbinding staat met het hoofdstel worden 
de leidsels bevestigd, waarmee het paard wordt ‘gestuurd’.

Pijpenstoker
Hulpmiddel om de pijp te onderhouden. Hiermee werd de
tabak aangeduwd, de pijpmond schoongemaakt en de
restjes van de tabak verwijderd.



P

Ploegslede
Sleephout om een ploeg mee te vervoeren. Er werden met
opzet geen wielen gebruikt zodat de slede wrijving
veroorzaakte en niet tegen de benen van het paard
aankwam als het bergaf ging.

Pince-nez
Bril zonder montuur, ook wel knijpbril of lorgnet genoemd.

Postkar
Hiermee werd de post vanaf het station naar het
postkantoor vervoerd van waaruit de post werd bezorgd.

Potloodstiften
Schrijfpotloden met een navulbare stift werden vroeger
veelvuldig gebruikt.

Pootstok 
Om dennen in het bos te poten.

Ploegkar
Kar van hout om een ploeg mee te vervoeren. Hieraan zijn
- in tegenstelling tot de ploegslede - wel wielen bevestigd.
Om toch te voorkomen dat de kar tegen de benen van het
paard aankwam werd een rem gebruikt.

Ploegkar
Kar van ijzer om een ploeg mee te vervoeren. Hieraan zijn - 
in tegenstelling tot de ploegslede - wel wielen bevestigd.
Om toch te voorkomen dat de kar tegen de benen van het
paard aankwam werd een rem gebruikt.



Praam 
Om onrustige paarden te kalmeren werd op de bovenlip
een praam aangebracht: een stuk touw dat met een
knuppel op pijnlijke wijze kon worden aangedraaid.

Prinsploeg (Prinspatent)
Deze ploeg werd gebruikt om te akkeren, vooral op de
zandgronden van Noord-Limburg. Deze ploeg kan aan het
eind van de voor (ploeggleuf) worden omgeklapt zodat
heen en weer in rechte banen kan worden geploegd. In
tegenstelling tot de Brabander. 
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Roswerk
Om werktuigen en zelfs molenstenen aan te drijven werd
vroeger een roswerk gebruikt. Aan de bomen werd een
paard of ander trekdier gespannen dat alsmaar rondjes liep 
rond het roswerk en zodoende het grote wiel draaiende
hield. Hierop was een as aangesloten die in verbinding
stond met bijvoorbeeld een dorsmachine.

Rotstraal hoefijzer
Dit hoefijzer werd aangebracht bij een paard dat rotstraal
had: een ernstige aandoening van het hoefvlees. Hierdoor
had het paard pijn als het op een steentje trapte. Door de
bredere ijzeren rand werd dit voorkomen. Omdat dit nogal
duur was werd het rotstraal hoefijzer later vervangen door
een exemplaar van gummi.

Romeins wagenwiel
Afkomstig uit de kerk van Merkelbeek. Ongeveer 2000 jaar
oud.

Rijentrekker
Voor het trekken van lijnen op het veld, zodat erna
bijvoorbeeld de aardappels kunnen worden gezaaid.

Rothak
Hak om grover onkruid te verwijderen.



Schaapscheerdersschaar
Deze schaar wordt gebruikt om schapen te scheren en de
wol vervolgens te verwerken. Ook voor het afknippen van
de kanten van een gazon is deze schaar geschikt.

Scapulier
Halsketting met relikwieën (stoffelijke resten van een
heilige), gedragen door kinderen om ze te beschermen
tegen ziekte en gevaar.

S

Schapenhaam
Gareelhaam voor een schaap dat een karretje moest
trekken.

Schillenbeitel
Hiermee werden boomstammen geschild voordat ze tot
planken werden gezaagd.

Schoffelmachine
Hiermee kan de grond dieper worden losgemaakt dan met
de eg mogelijk is en wordt tegelijkertijd het onkruid
verwijderd.

Schoenmallen
Voor het maken van nieuwe schoenen beschikte de
schoenmaker over diverse mallen waar omheen de
schoenen gevormd werden.

Schaatsen (Noren)
De snelle ijzers die men onder de gewone schoenen bond,
waren vroeger gemeengoed op de bevroren rivieren en
sloten.
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Sigarenmal
Mal waarmee handmatig sigaren worden gevormd.

Sigarenetui
Etui om enkele sigaren mee te nemen voor “onderweg”.

Sergeant (lijmklem)
Gebruikt de timmerman nog steeds om houten onderdelen
aan elkaar te lijmen.

Schuur- en slijpapparaten
Apparaten om zolen af te werken nadat ze zijn geplakt.

Schrapmes
Gereedschap om de uiterlijke vorm van de klomp te
bewerken.

Sikkel
Dit landbouwwerktuig wordt gebruikt om gras en graan mee 
te maaien. De gebruiker moet dan wel bukken. Handiger is
de zeis omdat die een langer handvat heeft. De sikkel is
een van de oudste gereedschappen van de mensheid.

Slijpsteen
Cirkelvormige zand- of kunststeen die op een as is
geplaatst voor het slijpen van gereedschappen.



S

Sorteermachine
Hiermee werd het (graan)zaad van onkruid gereinigd.

Snipperbus
Bus met zelfgemaakte houtsnippers om met het vuur van
de kachel de pijp aan te steken.

Slijpsteenbus
Houder van hout voor de slijpsteen waarmee de zeisen
werden geslepen.

Snijkist
Hierin werd stro in kleinere stukken gesneden.

Snijbank
Hierop wordt met het blok- of paalmes de ruwe vorm van
de klomp uitgesneden.

Slobkousen
Op zondag deden de mensen hun ‘nette’ schoenen aan.
Deze waren echter niet zo warm als hun dagelijkse
schoenen. Daarom droegen ze over hun zondagse
schoenen deze slobkousen om de enkels warm te houden.

Slijpsteenbus
Houder van de hoorn van een koe voor de slijpsteen
waarmee de zeisen werden geslepen. 



S

Spuit
Om paarden en koeien met obstipatie een laxerend middel
toe te dienen, gebruikte de veearts deze spuit.

Speelbit
Sommige paarden hebben de gewoonte om hun tong uit de 
mond te laten hangen. Om dit tegen te gaan, kregen ze
een bit met een ringetje waarmee het paard ‘speelde’ en de 
tong binnenboord bleef.

Spanhout
De ‘kleine’ boeren hadden in de zomer meestal te weinig
gras voor hun koeien. Daarom nam de boer zijn koe de
straat op en liet hem in berm grazen. Om te voorkomen dat 
de koe weg zou lopen werd ze vastgebonden
(‘gespannen’). De stab werd door de ring van het spanhout
in de grond gezet en de koe werd aan de andere kant van
het spanhout vastgemaakt.

Staartteugel (Rugriem)
Aan de staartteugel wordt de ‘broek’ vastgegespt: een
aantal riemen die de kar tegenhouden als het paard bergaf
loopt of de koetsier remt. Ook zorgt deze teugel ervoor dat
de haam niet over de hals van het paard zakt als deze het
hoofd omlaag doet. De staartteugel eindigt in de culeron die 
om de staart ligt. Zie ook buikriem.

Stab
Met de stab en het spanhout werd de koe vastgebonden
(’gespannen’) in de berm zodat ze meer gras had in de
zomer. Zie ook Spanhout.

Spinnenwiel
Natuurlijke vezels, zoals wol en katoen, worden na gekaard 
(met een kam ruw gemaakt) te zijn, tot draden in elkaar
gedraaid. Vroeger gebruikte men daarvoor het spinnenwiel.

Steenkeerbank
Hiermee werden de nog ongebakken stenen op een
droogplank geplaatst. Meerdere planken werden op elkaar
gestapeld waarna de stenen in wind en zon konden
voordrogen voordat ze de oven in gingen.
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Strosnijder
Hiermee werd lang roggestro uit de stal 1x gesneden
voordat het op het land werd uitgereden.

Strijkbout
Strijkijzer die wordt verwarmd met smeulende kooltjes.

Stoofje
Gebruikt om kastanjes in te poffen.

Stofstempel
Gebruikt om kleding of gordijnen te bedrukken.

Stijgbeugel
Hulpmiddel bevestigd aan het zadel om makkelijker op het
paard te komen en om steviger te zitten tijdens het rijden.

Steunhoefijzer
Een jong paard met een afwijkende voetstand kreeg dit
hoefijzer met een steuntje aangemeten. Zo werd
voorkomen dat de voet van het paard over het hoefijzer
heen boog.

Stroopketel
Deze ketel heeft een inhoud van 500 kg. Hierin wordt
afvalfruit (appels en peren) in ongeveer 4 uur gekookt,
waarna het wordt uitgeperst. Het sap wordt opgevangen in
tonnetjes en daarna opnieuw 4 uur opgekookt. Het vuur
wordt gestookt met hout. 



T
Tembit
Om hengsten pittig te houden voor het werk, werden ze
‘gedeeltelijk’ gecastreerd. Deze klophengsten konden niet
meer worden gebruikt om te dekken, maar ze waren wel
van tijd tot tijd nog vuriger dan normaal. Om ze dan in toom 
te houden, kregen ze een tembit in: een scharnierend bit
dat, als de voerman aan de leidsels trok, pijnlijk tegen het
gehemelte klapte.

Trekker + mes
Door de elleboog in de trekker te plaatsen heeft degene die 
het brood snijdt meer kracht in de armen.

Timmermansgereedschap
Het houtberwerkingsgereedschap van de timmerman:
boren, gutsen, schaven, handboren, waterpas.

Tweeschaar
Ook wel stoppelploeg genoemd. Deze ploeg werd gebruikt
om te stoppelen: de resten van de gewassen die na het
oogsten in de grond bleven zitten vermengen met de
grond. Het verschil met de drieschaar is uiteraard het
aantal scharen (messen), maar deze ploeg kan ook door
één paard worden getrokken.
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Verlosbank
Een werktuig waarmee een kalf nogal hardhandig uit een
koe werd getrokken en daarom verboden.

Verrijdbare draagbaar
Hiermee werd de kist met het lijk naar de kerk gereden.
Deze draagbaar is gebouwd in 1952 en in 1968 voor het
laatst gebruikt. Het werd gebruikt voor het vervoer vanuit
Arensgehout naar de kerk in Hulsberg.

Varkenspan
Lepel voor het scheppen van varkensvoer.

Vierkant-eg
De eg wordt gebruikt om na het ploegen de grond fijner te
maken. Ze komen voor in driehoekige en vierkante vorm.

Varshaak (Hielmes)
De varshaak dient om de hiel van een klomp binnenin glad
te snijden.

Vlasbraak
Met dit kamvormig instrument werd de vlasvezel, na het
breken, van de buitenste houtdelen ontdaan en zacht en
glanzend gemaakt, maar grover dan met de vlashekel.

Vlasbreker
Hiermee werd de houten kern van het vlas gebroken. Zie
ook vlasslager en onderstaande vlasbreker.



V

Voorspantuig
Dit borststuk wordt voor het eerste paard gebruikt als twee
of meer paarden achter elkaar worden ingespannen. Het
eerste paard trekt dus alleen aan de kar terwijl het laatste
paard ook de disselbomen draagt.

Vlasslager
Eenvoudig gereedschap om vlas te breken door er met de
scherpe kanten op te slaan. De voorloper van de
vlasbreker.

Vleesmolens
Gemalen vlees werd door middel van deze molens tot
worsten verwerkt.

Vlashekel
Met dit kamvormig instrument werd de vlasvezel, na het
breken, van de buitenste houtdelen ontdaan en zacht en
glanzend gemaakt, maar wel fijner dan met de vlasbraak.

Vlaskam
Hiermee werd het vlas ‘gekamd’ en daardoor ontdaan van
de zaaddozen.

Vloei
Hiermee werd de inkt gedroogd na het schrijven met een
kroontjespen.

Vlasbreker
Deze vlasbreker heeft een zitplank en zal zwaarder zijn om
mee te werken wat als voordeel heeft dat het er grotere
busselen vlas kunnen worden gebroken. Zie ook vlasslager 
en bovenstaande vlasbreker.
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Waag
Draagbaar weeginstrument om bijvoorbeeld zakken te
wegen. De goederen kunnen alleen worden gewogen door
gewichtjes aan de andere kant te hangen. Zie ook de
andere Waag.

Waag
Ander model waarmee ook twee goederen met elkaar
kunnen worden gewogen. Zie ook de andere Waag.

Wagenmolen
Het draaiend onderstel van een paardenkar wordt de molen 
genoemd. Dit exemplaar werd gebruikt voor een vierwielige 
wagen. Op de foto staat de molen rechtop. Aan
weerszijden van de horizontale as zaten de twee
voorwielen, die doorgaans kleiner zijn dan de achterwielen.
Aan het voorste stuk (op de foto bovenaan) werden de
disselbomen vastgemaakt.

Wals
Op zware grond blijven na het ploegen en eggen vaak
dikke kluiten liggen. Deze werden klein gemaakt met een
wals, getrokken door een of meer paarden. Je kon erop
staan en sommige walsen hadden een stoel waar de boer
op kon zitten. Later werden ijzeren walsen gebruikt, vaak
verzwaard met zand.

Wan
Met behulp van de wan wordt het koren van het kaf,
kortstro en andere onzuiverheden gescheiden door het
verschil in gewicht. Later vervangen door de wanmolen. Zie 
ook Wanmolen.

Wandelstok met zitting
Als je tijdens een wandeling even wilt uitrusten kun je deze
wandelstok uitklappen tot krukje.



Wanmolen
Opvolger van de wan. Om na het dorsen het kaf van het
koren te scheiden werd een wanmolen gebruikt. Door aan
de zwengel te draaien, wordt het kaf (de dunne vliesjes van 
de graankorrel) achter uit de molen geslingerd. De
graankorrels vallen door een zeef onder in de molen. Er
werden verschillende zeven gebruikt voor tarwe, gerst,
haver etc. Zie ook wan”.

Wasmachine
De eerste wasmachines werden met de hand bediend. De
haspel werd aanvankelijk in beweging gebracht door de
slingerarm heen en weer te bewegen, zoals bij dit
exemplaar. Bij latere machines moest een draaiende
beweging worden gemaakt, wat iets minder vermoeiend
was. 

Wasmiddelen
Vroeger gebruikte men uitsluitend wasmiddelen op
natuurlijke basis. 

W

Wasmachine
Verbeterde versie, vanwege het grotere formaat en de twee 
handvatten waardoor het wassen minder zwaar was.

Wasbord
Om de was schoon te maken werd ze, nat gemaakt in
zeepsop, langs de ribbels van het wasbord gewreven.

Wasmachine
Een van de oudste wasmachines, door de verticale stok
heen en weer te bewegen werd de was schoon gespoeld.
Door het geringe volume is deze wasmachine het meest
geschikt voor de kleine was.



W

Waterton
Opvallend aan deze waterton is dat er geen kraan aan zit.
Waarvoor hij werd gebruikt, is daarom niet zeker.

Weefgetouw
Bij het weven spant men een aantal draden parallel op het
weefgetouw. De opgespannen draden heten schering.
Vervolgens worden één voor één andere draden haaks
hierop, tussen de schering door, ingelegd. Deze draden
heten inslag. Door deze methode vormt zich een stevig
geheel.

Werkbank
De tafel waarop de timmerman de meeste bewerkingen
uitvoert. Op de werkbank wordt vaak een bankschroef
bevestigd en in de bak kunnen spullen aan de kant worden
gelegd,

Waterkar
Gebruikt om het drinkwater voor het vee naar de wei te
brengen.

Wastang
Hiermee werd de hete was uit de wasmachine gehaald.

Wortelmolen
Voor het malen van wortels dat als voer voor het vee werd
gebruikt.

Wentelploeg
De kleine boeren die geen melotte of prinsploeg konden
betalen gebruikten deze ploeg om te akkeren. Het wentelen 
slaat op het kunnen omklappen van de ploeg. 
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Zaagbladhouder
Om een zaagblad te slijpen, werd het in deze houder
geklemd.

Zaagbladhouder
Kleinere uitvoering, en dus ook voor kortere bladen.

Zakkenklopper
In een juten zak bleef altijd nog wat meel achter. Om dit
niet verloren te laten gaan, gebruikte men een
zakkenklopper.

Zangenklopper
Particulieren 'zeumerden' de aren die na het oogsten
achterbleven op het veld. Een bos aren werd zang
genoemd. Met de zangenklopper werd deze zang op het
aanrecht gedorst.

Zeis
Een landbouwwerktuig dat kan worden beschouwd als een
verdere ontwikkeling van de sikkel. Door het lange handvat
hoeft de gebruiker niet meer te bukken. Wanneer de
gebruiker constateerde dat de zeis niet meer scherp
genoeg was, werd die geslepen met een slijpsteen, deze
bewerking heet ‘zetten’. Na een aantal maal zetten was dit
niet meer voldoende en moest het maaiblad vervormd
worden op de haarbol of het aambeeld.

Zicht
Met een zicht worden peulvruchten, graan e.d. gehakt, in
tegenstelling tot de zeis waarmee wordt gesneden. Zie ook
zeis.



Zig
Deze kleine zig (maaimachine) werd getrokken door een
paard. Degene die erop zat, bediende de voetpedaal
waarmee een afgepaste hoeveelheid halmen achter de zig
op de grond vielen. Deze ‘busselen’ werden, meestal door
mensen die achter de zig liepen, met een stroband
samengebonden.

Z

Zuurdesempot
Hierin werd de zuurdesem (alternatief voor gist) bewaard.

Zicht met elleboogsteun
Door het aanbrengen van een elleboogsteun kon de maaier 
het werk langer volhouden.

Zicht en Pikhaak 
Met de pikhaak werd het graan vastgehouden en
vervolgens met de zicht afgesneden. Onderweg naar het
land of naar huis werd de zicht door het gat in de pikhaak
gestoken.



Kast in gang woonhuis - Bovenste plank: Keukengerei

Bonenversnipperaar: Gebruikt om snijbonen te versnipperen. Door één keer aan 
de zwengel te draaien worden de bonen een paar keer 
gesneden omdat er meerdere messen in zitten.

Boterlepel: Wordt gebruikt om boter af te schrapen van een boterklomp.

Botervloot: Hierin werd boter bewaard. Er werd water in gedaan zodat 
de boter koud bleef.

Koffiebonen: Ongebrande koffiebonen, zoals ze vroeger normaal 
verkrijgbaar waren.

Koffiebrander: Geplaatst op het open vuur van het fornuis werden hierin 
thuis de koffiebonen gebrand. Dit was uiteraard goedkoper 
dan het kopen van gebrande koffiebonen.

Koffiemaat: Maatbekers om de juiste hoeveelheid koffie af te meten. Met 
deze koffiemaat kan halve en hele ‘lood’ worden afgemeten.

Mietje: Als de boer de hele dag op het land werkte bracht zijn vrouw 
hem in deze potjes met bestek het middageten.

Trekker + mes: Door de elleboog in de trekker te plaatsen heeft degene die 
het brood snijdt meer kracht in de armen.

Zuurdesempot: Hierin werd de zuurdesem (alternatief voor gist) bewaard.

Tweede plank: Schrijfwaren

Briefopener: Gemaakt van ivoor, de slagtanden van een olifant.

Malmberg’s letterdoos: Generaties lang heeft men hiermee leren lezen en
schrijven.

Notitieblokje: Doosje met briefjes voor korte memo’s.

Opa’s brilletje: Leesbril met oorhouders van buigzame draad.

Pince-Nez Bril zonder montuur, ook wel knijpbril of lorgnet genoemd.

Potloodstiften: Schrijfpotloden met een navulbare stift werden vroeger 
veelvuldig gebruikt.

Vloei: Hiermee werd de inkt gedroogd na het schrijven met een 
kroontjespen.



Derde plank: Rookwaren

Pijpenstoker: Hulpmiddel om de pijp te onderhouden. Hiermee werd de 
tabak aangeduwd, de pijpmond schoongemaakt en de 
restjes van de tabak verwijderd.

Sigarenetui: Etui om enkele sigaren mee te nemen voor “onderweg”.

Sigarenmal: Mal waarmee handmatig sigaren worden gevormd.

Onderste plank: Diversen

Deegradertje: Met een deegradertje kan men reepjes uit dunne lappen 
deeg snijden. 

Hondentrimschaar: Schaar om honden (vooral poedels) mee te knippen.

Kaarsendover: Door dit apparaat over een kaars te houden dooft de kaars 
door gebrek aan zuurstof.

Scapulier: Halsketting met relikwieën (stoffelijke resten van een 
heilige), gedragen door kinderen om ze te beschermen 
tegen ziekte en gevaar.

Slobkousen: Op zondag deden de mensen hun ‘nette’ schoenen aan. 
Deze waren echter niet zo warm als hun dagelijkse 
schoenen. Daarom droegen ze over hun zondagse 
schoenen deze slobkousen om de enkels warm te houden.


