
 

De vroegere Baanstoep in wijk B (Kerkbuurt) … 

Het verhaal van Jan zou zich zomaar hebben kunnen 

afgespeeld in een van de huisjes van de hierbij afgebeelde 

Baanstoep. Deze was te vinden in wijk B, later het deel 

Kerkbuurt. Behalve een eigen slaapkamer waren er nog wel 

meer ongemakken zo te zien. Nou ja, één ‘luxe’ kende men 

wel, de buitenplee, waarop men op z’n ‘gemak’ kon zitten. 

Slaepkaomergehaaime 

Beste lezer(es), gaot ‘r maor is goed voor zitte. Dut stuksie 

gaot over ’t slaepe en weune van vroeger. ’t Is vendaeg de 

gewoonste zaok van de wèreld datte me huize hebbe mè 

minstes twêê slaepkaomers. Netuurlijk ingericht naer de aaise 

van de tijd mè mederrene slaepmeubels, donze dekbedde en 

elektrische bedbôôjems om as ie wakker ben makkelijk tillevisie 

te kanne kijke. Nou, dà ‘s nie aaltijd zô gewist.  
 

Laete me is kijke naer een stoephuisie in de vorigen êêuw en 

hoe onze grôôtouwers weunde en sliepe. Ze hadde een 

kaomertie van ’n twintig vierkante meter, met een 

klompehoksie waer soms ok de waoterkraon was te vinge. ’k 

Weet nog và m’n ome Jan, die in de winter hoepmaoker was bij 



Jan de Jong, dat ie z’n aaige op z’n knieë zat te wasse bij de 

kraon bove ‘t afvoerputjie. Voor de vedderest was ‘r een 

ingebouwde bedstee en een alkoofie waer een kippetrappie 

naer ’t zoldertie in stong. Die wat rejaolder zatte, hadde 

zôôwaer een klaain keukentjie met een greniete aanrechie. De 

ouweloi sliepe in de bedstee en de grôôtere kaainders gonge 

naer de zolder, daer sliep aalles bij mekaor, maaisies én 
jonges. Ok ik heb geslaepe op een ope zolder, saome mè m’n 

drie zussies en twêê broers. M’n ouwers hadde toe al een 

slaepkaomer.  

 

Die bedstee was uitgerust met een krib, een amparte kist, 

waerin de jongste telg van ‘t huisouwe lag. Onder de bedstee 

was een klaain keldertie waer de winteraerepels in wiere 

bewaord. Hoe lang die bedsteeë percies wazze, weet ik nie, 

maor wel weet ik dat de mense bekant zittende sliepe. Ze 

hadde een vere schudbed met aan ’t hôôfdend een hôôdpeule 
met daerop nog een vere of kepokke kusse. Van dekbedde was 

gêên spraoke, neeje, waareme wolle ‘aabee’ dekes en daerover 

een zwaere gestikte deke. Mò je is naegaon dat in die 

bedompte bedsteeje ok de kaainders wiere gebore. Voor de 

bedstee wazze deure die ’s nas aangezet wiere, dà betekent op 

een kiertie, en die overdag netuurlijk hêêlemael dicht zatte 

voor d’n inkijk.  

 

As ik dut zô zit te schrijve dan mò ‘k denke: “Wat zij me toch 
vrêêselijk verwonne, hee.” Aalle gezinsleeje hebbe d’r aaige 

kaomer en slaepplek, uitgerust mè primao metrasse en luchtige 

dekbedde. De kaainder kanne d’r aaige trugtrekke om heullies 

huiswaarek te maoke. Ze beschikke daerbij over een laptop of 

tablet en kanne  naer d’r aaige tillevisiepregrammao kijke. Wat 

is ‘r meraokels veul veraanderd. Wat is ’t goed om trug te kijke, 

nie om trug te wille, maor om te werdere hoe we ’t nou hebbe. 

De slaepkaomergehaaime zijn nie hêêmel uit de vaaref 

gekomme, maor dat hà je netuurlijk ok nie và me verwacht. 

            
Jan van der Vlies 


