
Transcript fragment 2 

 

Lkr:  Wat was je vraag? 

Lln: Wat is een kolenhok? 
Lkr: Weet je nog dat plaatje van vanmiddag van de vader van Betsie met die 

kruiwagen met een grote oven. Dat is de oven.  

Lln: ja 
Lkr: Kolen zijn zwarte ronde stenen, daar lijken ze op, en die branden. Als je dan 

die kolen in het vuur gooit, dan komt er steeds meer vuur. Kolen, net zoals wij 

hebben hier een verwarming. Dan kun je aan een knop draaien en wordt het hier 

lekker warm in de klas.  
Vroeger hadden ze dat niet. Dan hadden ze een open haard. Weet je wat dat is?  

Nee. Nee. Een open haard heb je soms wel eens in een huis en dan kun je een 

vuurtje maken. Dan gaat het lekker warm worden. Dan heb je ook nog een 
kachel. Dat lijkt er een beetje op. Dan zit er van dat ijzer omheen zodat je niet 

het vuur kunt aanraken. 
Lln: Dat hebben wij. 
Lkr: Hebben jullie dat? Ja, dat kan. In zo’n kachel zit een deurtje en daar gooi je 

dan weer de kolen in. Ja?  En het kolenhok, wat bewaarden ze daar?  
Lln: De kolen. 

Lkr: De kolen die ze in het vuur gooiden om het warm te houden. 

Lln: Hoe kunnen ze daar dan in staan? 
Lkr: Nou, het kolenhok lag natuurlijk niet helemaal vol. Je kunt er ook wel een 

beetje lopen.  

Je kunt het wel eens vergelijken met een wc-hokje, en dan geen wc erin maar 

kolen.  
Lln: Maar niet zoveel. 
Lkr: Niet zoveel, zodat je er wel bij kon. Maar soms moest je maar gewoon op de 

kolen gaan zitten. Wat kreeg je dan? Denk aan vorige week in de stoomfabriek? 
Toen we moesten weten (?) sommige kinderen die bij die kolen stonden. Ik hoor 

het daarachter al. 

Wat werden dan die kinderen? Die werden helemaal zwart van de kolen. Die 

werden zwart van kleur, want als je dat aanraakte. Weet je nog houtskool waar 
we mee getekend hebben met die Kerstman?  

Wat kreeg je toen? 

Lln: Zwarte handen. 
Lkr: Potlood. Als je dat puntje vastpakt. 

Lln: Dat is houtskool. 
Lkr: Zie je dat. Dat is niet van kolen gemaakt, maar het lijkt er wel een beetje 
op.  

Lln: Dit is van houtskool.  
Lkr: Dit is net echt houtskool. Houtskool is waar wij mee getekend hebben bij de 

Kerstman.  
Lln: Dit is iets anders. 

Lkr: Dit is iets anders maar geen houtskool.  

Lkr: Ja? Vraag goed beantwoord? O.k. 
 


