Boterstand: hiermee wordt waarschijnlijk de karn bedoeld.
Of zou
de melktobbe de karn zijn?
Schutsgavels: gaffels van hout, om na het dorsen het stro
op te
schudden om er de graankorrels uit te verwijderen.

Wan, *tttzoerá,zoR ylEêét.
Mesthak: in de potstal stonden de koeien steeds op de mest. Er
werd
iedere dag bijgestrooid zodat de laag mest steiàiiitte, *"ro
en Ae
mest ste€ds vaster werd a-angedryk1. als men de mest ging uiirijd;
moest men ze eerst met de mesthak kort hakken.

Kinderkouw: kouw betekend kooi, wordt in de inventaris gelijk
genoemd met manden. Zou dit een van teen gevlochten ring
kuïnËn
zijn waarin men het kind plaatste? Dan zou áit O" ti"à"ïU;"
,l;r.--Wat opvalt

_in deze inventarr's is, dat op de boerderij geen varkens
aanwezig zijn. Het lijkt erop dat de boei van "O" ÈLuuïïkei,,
alleen
voor eigen gebruik. De inventaris is dan opgemaakt
:1.,::T:l::!T
naoat heua?tst_e. varken geslacht was. Gezien de voorraad
sp-ek is dat
aannemelijk. Hij zorgde blijkbaar goed voor zijn geziii.
Als men
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afgaat op de voorraad spek zou men tot die conclusie kunnen komen.
De waarde hiervanwas bijna zo groot als de waarde van een koe. Uit
het feit dat hij een paard had kunnen we afleiden dat hij een gezeten
boer was. Veel boerenwerkten toen nog met ossen of zij spanden de
melkkoe voor de ploeg.

Noot:
1. De inventaris werd aanvankelijk gepubliceerd door M. v.d. Wijst in Brabants

Heem zonder te weten dat het hier om de inventaris ging van boerderij De
Blauwe Kei. De inventaris werd nadien aangehaald in: Jan Timmers, Tweehonderdvijftig jaar Blauwe Kei, Gemerts Heem jrg.'26,1984, nr.4, p.111.
Noot van de redactie: antwooÍden op vragen zoals in het artikel hierboven gesteld zijn steeds welkom.
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DE INVENTARIS VAN ''DE BI-AUWE KEI''
Sjang Hoeymakers.

inventaris van boerderij "De Blauwe Kei" uit het jaar lS19 (1)
f)e
" laar ons zien mer welk gereedschap de boer destijAi zijn beAiijÍ

bewerkte en wat voor huisraad er toen gebruikt werd.
Er zijn.enkele gereedschappen en huishoudelijke artikelen in ver_
0i9 men tegenwoordig vergeefs zal zoeken op een boerderij.
3.910
Bij het doorlezen van de inventaiis kwamen een aantal vragen bij ririj
op die ik hier op een rijtje wil zetten.
Wat is een scheenblok, een schenkblok of een soort aanrecht?
Wat is een wurlat, mogelijk een lange pook voor het open vuur?
Wat is een schabelle?
Wat is een kinderbak, zouden wij dit nu een kinderbox noemen?
Wat zijn komvoiren?
Wat is een zeelgetouw, is dat gereedschap om touw te maken?
Wat is een helfter, waarschijnlijk een haliter?
Wat is een gestreepte gezondheid?
Wat.is een koeschakel?, mogelijk een ketting die om de horens van
een.koe werd gedaan en het andere eind, waar de schakel was, om
de linkervoorpoot.
Van- een aantal gereedschappen, die tegenwoordig niet meer ge_
bruikt worden, meen ik te weten waarvoór ze diend'en en dat wiiik

hier vermelden.

Het karkistje: de boer van "De Blauwe Kei,' had een hoogkar met
reepen en huiven. Als hij hiermee uitreed werd het karkistje achter
op de kar geplaatst en diende dan voor de berging van spullen die
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men mee wilde nemen en als zitplaats voor de kinderen. Ook in huis
werd het als een berg- en zitmeubel gebruikt.

Tusschoppen:,er worden in de invcntaris genoemd: tusschoppeÍ!
spaaïen en sóoppen. De laatste diende voor grondbewerkiig', de
spaaijenvoor het steken van turf en de tusschoploor het stekeivan
'tus'.
In de vennen in de Peel, vooral die vennen die 's zomers droogvielen
vormde zich op de lange duur een laag plantenresten die als-brandstof werden gebruikt en die met de tusschop gestoken werd. De
tussjhop had opstaande zijkanten die schuin bpliepen naar achter.
In Ove-rloon en Venray noemde men de tusschop "de vlieger", in
Asten "het hazenoor".
De spierzak: dit was een dubbele tas van blauw linnen die men over
de schouder hing. De tas aan de voorkant werd gebruikt om etenswaren in mee te nemen, in de tas op de rug droeg men de kruik met
drinken. Om te voorkomen dat de draagband van de schouder gleed
werden er linten aan gemaakt die om het lichaam van de diager
werden vastgeknoopt.
Een braak: dit is een gereedschap voor de vlasbewerking.
Een vlasreeb: een werktuig om na het braken de vlasvezels te zuiveren,
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Een post: is waarschijnlijk een hakblok om hout op kort te kappen.
De jaagschijf: Mogelijk een rond plankje met een aantal gaten erin
en een steel dat werd gebruikt bij het karnen (de puls).

Boterschotel: komvormige houten schotel waarin, met de houten
lepel, de boter gekneed werd om het laatste restje karnemelk te
verwijderen.

Eenvloot: is een kuip van zeer geringe hoogte ( 20 cm) die gebruikt
werd bij het slachten, om de ingewandenvan het geslachte dier ('aan
de ladder gehangen') in op te vangen. Het werd óok gebruikt bij de
bereiding van balkenbrij.

De snijbakken: een smalle snijbak met dichte zijkanten voor het
snijden van haksel, de andere bak was ruimer en diende voor het
snijden van strooisel.

Enig werk: werk is grove vlasvezel.
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