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Bi-j ons op ‘t platteland
Je woonde in de stad en hebt eindelijk je eigen paradijs gevonden: een oud boerderijtje, wat ruimte erom
heen, niet aan een drukke weg en de dichtstbijzijnde buren ver genoeg om geen last te hebben.
In gedachten zie je het al voor je na de verbouwing: een mooie oprijlaan met lampen, een groen haag om je
tuin en misschien een pony voor de kinderen.
Maar dan blijkt dat de buurt waar je terecht gekomen bent eigenlijk ook verwachtingen van jou heeft.
Misschien wordt je gevraagd of je soms buurt wilt maken, of er een meiboom gezet mag worden als je het
hoogste punt in je verbouwing hebt bereikt.
Allemaal zaken die je in de stad niet kende, maar die op het platteland zorgen voor een stuk sociale samenhang,
ook al woon je hier verder uit elkaar.
Aan de andere kant is de Achterhoeker ook nogal afwachtend en kijkt graag eerst de kat uit de boom. Ofwel
de nieuwkomer moet de eerste stap maar zetten, want wij wonen hier het langst. En dan gebeurt er niets en
mis je een kans.
Dit boekje probeert die beide kanten bij elkaar te brengen: Je vindt er een groot aantal gebruiken beschreven
die op het platteland nog gangbaar zijn. Het helpt je in je inburgering als nieuwe plattelander, want om de
sociale samenhang in stand te houden is het van belang bij de gemeenschap te horen.
Aan de andere kant bieden wij dit boekje aan aan dorpsverenigingen om het als presentje aan nieuwkomers
te geven. Jullie hebben dan een reden om op de koffie te komen en wat over jezelf, jullie activiteiten en de
gewoontes van de buurt te vertellen, zodat het ijs gebroken is.
En daarnaast is het gewoon een leuk en mooi boekje geworden waar we trots op zijn.
Wim Beijer, voorzitter Plattelandsraad Oude IJsselstreek
Plattelandsraad, p/a Kapelweg 27, 7065 BB Sinderen
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In de buurt

B

BUURT MAKEN
Een goede buur is beter dan een verre vriend, is een oud
gezegde, maar nog steeds actueel.
De mensen in je naaste omgeving zijn heel belangrijk.
We moeten er alles aan doen om de betrokkenheid vast
te houden, die vroeger zo vanzelfsprekend was in onze
samenleving. De buurt of het ‘naoberschap’ leeft in onze
streek nog helemaal, zeker op het platteland.
De buurt bestaat uit een naoste buurman en een aantal
gewone buren, dat kan variëren van drie tot wel tien gezinnen. De naoste is het eerste aanspreekpunt en de persoon
die de leiding neemt bij gebeurtenissen. Vroeger was het
aantal buren erg belangrijk, de groep moest niet te klein
zijn, omdat de buurt geregeld om hulp werd gevraagd.
De buurt kwam vroeger in actie bij een geboorte, een
huwelijksfeest of een sterfgeval. Ze waren kraamhulp,
ceremoniemeester en begrafenisondernemer en de
genodigde gasten werden bediend door - jawel- de buurvrouwen. Ook bij andere omstandigheden, zoals bij ziekte
van mens of dier kwamen ze waken of haalden ze de dokter of geestelijke als het nodig was.
Vroeger werd voor de verhuizing naar de nieuwe woning
al buurt gemaakt. De gevraagde buren hielpen al meteen
het huis klaar te maken voor de nieuwe bewoners, er werd
geschrobd en gepoetst. Traditiegetrouw werd dit gevolgd
door een ’dröpken ut`t glas’.
Ook nu is het fijn om te weten dat je altijd kunt aankloppen
bij je buren als het nodig is, al is de hulp nu niet meer zo
intensief als vroeger. Wel is de betrokkenheid gebleven,
dus als er iets is met de dieren of je hebt een karweitje
waar je hulp bij nodig hebt, hoeft je maar een seintje te
geven en de buurman maakt tijd voor je vrij. Is er wat te
vieren dan staat de buurt vooraan om het huis feestelijk te
versieren met dennetjes en roosjes. Ze hebben altijd wel
zin in een feestje.
Het is belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk persoonlijk kennis komen maken met hun buren en eventueel
vragen of ze buurt willen worden.
Op die manier is er meteen een prettige sfeer en wordt
er sneller een praatje gemaakt. Na enkele weken kan de
buurt worden uitgenodigd voor een gezellige avond, dat
heet het ‘intrekkersmaol’.

naoberschap = een aantal buren die bij elkaar horen
naoste = eerste buurman
drôpken ut`t glas = een drankje
intrekkersmaol = hapje en een drankje
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MEIBOOM ZETTEN
In onze streek is het plaatsen van een meiboom een weer
terug gekomen traditie.
De meiboom is een dennenboom met alleen het topje
nog groen, de takken zijn er af gehaald. Onder de top
wordt een krans gehangen. De meiboom wordt geplaatst
bij een nieuw gebouw, net voor het dak dicht is. De buurt
is daarvoor verantwoordelijk en de naoste buurman is de
organisator.
De boom moet erg lang zijn, in elk geval hoger dan het
dak, want volgens de traditie moet de eigenaar er een
ladder van kunnen laten maken tot de nok. Willen daarna
vrienden of familie er ook nog één zetten, dan moet die
nog langer zijn. De hele buurt wordt opgetrommeld,
de vrouwen maken de roosjes van crêpe papier en de
mannen halen, na overleg met de boswachter, de boom
uit het bos.
De mannen maken daarna de krans en samen met de
vrouwen maken ze de roosjes er in. In sommige buurten
is het gebruikelijk dat de eigenaar van de nieuwbouw
probeert de krans te stelen. Heb je als ontvanger geen
zin om een feest te geven, is het belangrijk te weten dat je
hem dan de volgende morgen weer neer moet halen (wat
natuurlijk in de praktijk nooit gebeurt).
Aan de boom wordt een gedicht gehangen, dat gemaakt is
door de buurt. Dan volgt het belangrijkste onderdeel, het
‘meiboomverteren’.
Als de bouw klaar is worden de mensen uitgenodigd om
alles te bekijken tijdens het nuttigen van enkele hapjes en
drankjes.

Meiboomverteren = hapje en een drankje
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T

TROUWERI-JE
De meimaand was vroeger de trouwmaand, omdat dan de
natuur op z`n mooist is. Als er in de buurt een trouwerij
op stapel stond, kwamen vooral de jongelui uit de buurt in
actie. Dat begon al een aantal weken voor de bruiloft als de
‘brulfteneugers’ op pad gingen. Familie en vrienden van
het bruidspaar werden persoonlijk uitgenodigd voor het
feest.
De jongens gingen op de fiets alle genodigden langs om
ze namens het bruidspaar uit te nodigen voor het feest.
Natuurlijk moest er even een ’dröpken ut`t glas’ genomen
worden en zo gingen ze van de één naar de ander.
Er werden door de jongens tientallen huizen op één dag
aan gedaan, dus ging dat fietsen steeds moeilijker.
Nu de kaarten per post verstuurd worden is dit overbodig
geworden. Een paar weken voor het feest is het tijd voor
het cadeauvragen.
Vroeger ging de hele groep bij het aanstaande bruidspaar
op bezoek, ze kwamen vragen wat het bruidspaar wenste
voor hun huwelijk. Het bruidspaar zei nog niets en schonk
eerst nog maar eens bij. Dat herhaalde zich een paar keer
op de avond tot in de kleine uurtjes. Eindelijk kwam dan
het bruidspaar met de mededeling dat ze het liefste geld
hadden, zodat ze zelf iets uit konden zoeken. In veel
buurten doet dat nu alleen de naoste buurman. Ook wordt
er nog gevraagd of er ’mooi gemaakt’ mag worden, dus of
het goed is dat er dennetjes voor de deur komen te staan.
De kleur van de roosjes wordt vaak door het bruidspaar
aangegeven.
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Op de dag voor het huwelijk komen alle buren bij elkaar
om dennetjes te zetten. De naoste buurman heeft de
voorbereiding getroffen, dus crêpepapier en ijzerdraad
gehaald, een plaat van ‘hulde aan het bruidspaar’ en de
slingers voor boven de deur.
Ook wordt er gezorgd voor een kar waar de dennetjes op
kunnen staan. Het is per buurt verschillend, maar vaak
versiert de buurt bij het huis en bij de zaal, dus moeten er
manden vol roosjes gemaakt worden door de vrouwen. Iedereen brengt een eigen schaar mee om het crêpepapier
te knippen. Er zijn ongeveer drie stroken papier nodig voor
één boom, er kunnen 16 roosjes uit één strook papier.
Hoe meer roosjes gemaakt zijn, hoe creatiever de vrouwen worden, er komen allerlei variaties op de standaard
uitvoering. De mannen gaan intussen de dennetjes halen,
vaak 4 tot 8 stuks.
Als de roosjes in de bomen zitten kunnen de boompjes
worden geplaatst. Als ook het bord en de slingers zijn
bevestigd, wordt er vaak aangebeld om de mensen te
vragen of ze het mooi vinden. Na de nodige aa`s en oo`s
worden de buren binnen gevraagd en wordt er een glaasje
op gedronken.
De volgende morgen als de eerste gasten komen is de
naoste buurvrouw alweer present om voor koffie te
zorgen. Vaak is er ook iemand aanwezig die de rest van de
dag op het huis en de dieren past.
‘s Avonds op het feest wordt het bruidspaar nog toegezongen en nadat ze met serpentines zijn versierd, wordt
het paar op stoelen door de zaal gedragen. Pas als ze
elkaar gekust hebben, worden ze weer op de grond gezet.
De dennetjes worden in overleg met het bruidspaar na
ongeveer een week weer weg gehaald en verder mag je
het paar in de ‘wittebrood weken’ niet te veel lastig vallen.
brulfteneugers = jongens die de bruiloftsgasten uitnodigen
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KRAOMSCHUDDEN
Vroeger waren de buurvrouwen voor de geboorte van de
baby al bij de aanstaande moeder, ze kwamen kijken of de
babyuitzet wel helemaal compleet was. De kraamvrouw
werd allerlei ‘wijze raad’ gegeven, wat ze vooral wel en niet
moest doen. Beter bekend als de ‘bakerpraatjes’, die meer
leken op bijgeloof. Het kraomschudden of ansprekken
is een gewoonte die nog steeds leeft in deze streek. De
buurvrouwen komen al snel na de geboorte ansprekken
en het kind bekijken.
Een paar maand later wordt de hele buurt uitgenodigd
en gaan ze ‘hen kraomschudden’. Dan komen ze met een
‘krommen arm’, dat wil zeggen ze brengen een heel groot
krentenbrood mee. Het brood kan wel twee meter lang zijn
en wel dertig cm. breed. Het wordt met z’n allen gedragen,
het is namelijk loodzwaar en wordt ter ondersteuning op
een plank gelegd. Vaak is het een pronkstuk van bakkunst
en vooral mag de bakker niet te krenterig zijn met de
krenten. Ook de roomboter wordt meegebracht, want dat
hoort natuurlijk bij zo’n lekker brood.
In de oude traditie mag de naoste buurman het brood
aansnijden. Daarna wordt voor iedereen een plak afgesneden en er komt royaal roomboter op. Natuurlijk gaat de
baby op die avond de hele rij af en mag iedereen het even
vast houden. Vaak wordt het met allerlei tradities steeds
minder, maar bij de geboorte van een baby komen er leuke
dingen bij.
De ooievaar in de tuin is voor deze streek nog relatief nieuw,
ook beschuit met muisjes is in de jaren bij gekomen.
Zo blijft het naoberschap springlevend.
Vroeger bleef het vaak niet bij één of twee kinderen dus
was er een passend gezegde:
‘Vrouwluu bunt net kikvörse, kolde vuute,`n groten mond
en bange veur de ooievaar’.
hen ansprekken = op kraamvisite
kikvôsse = kikkers
vuute = voeten



Zo gauw je met je leeftijd in de buurt van de vijftig komt
krijgen de buren wel erg veel interesse in je geboortejaar.
Vaak via allerlei omwegen proberen ze er achter te komen
hoe oud je precies bent. Dat heeft natuurlijk een reden
want als je vijftig jaar wordt moeten ze dat ruim van
tevoren weten. De hele buurt komt dan namelijk in het
geheim bij elkaar om een Abraham of Sara te maken.
Er wordt gezegd dat je vanaf je vijftigste verjaardag weet
waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Met andere
woorden je wordt dan voor vol aangezien en weet dan
hoe de wereld in elkaar zit. Wie al eens zo`n pop heeft
gemaakt weet dat het de hele avond lachen geblazen is.
Langzamerhand krijgt de pop vorm en de kunst is om bepaalde kenmerken van de man of vrouw te benadrukken.
Als de pop klaar is moet er eerst gewacht worden tot de
aanstaande Abraham of Sara in bed ligt, zodat de volgende
morgen de verrassing compleet is. De tijd wordt nuttig
besteed door alvast een toost uit te brengen op de jarige.
De pop moet dan met behulp van een kruiwagen naar de
plaats worden gebracht, wat natuurlijk weer de nodige
komische taferelen oplevert. Vaak komt er nog een bord
bij waar met grote letters wordt vertelt dat hier een
Abraham of Sara woont. Soms is de pop zo echt dat
voorbijgangers netjes groeten, zoals dat op het platteland
de gewoonte is. Na ongeveer een week haalt de buurt de
pop zelf weer weg.
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ABRAHAM EN DE MOSTERD

In de buurt

B

BEGREFFENIS
Bij overlijden wordt de naoste buurman ingelicht door de
familie, hij moet zorgen dat de hele buurt van het droeve
nieuws op de hoogte wordt gebracht. Tegenwoordig heeft
iedereen een begrafenisondernemer die de leiding heeft
bij de voorbereiding voor de begrafenis en stuurt hij de
mensen aan bij de verschillende taken. Dat was jaren
geleden wel anders, de buren kwamen zo snel mogelijk bij
elkaar, zodat de taken verdeeld konden worden.
Dat gebeurde door middel van briefjes trekken, iedereen
kreeg zo een opdracht. Bijvoorbeeld het op de hoogte
brengen van de Dominee of Pastoor. De gang naar de
koster van de plaatselijke kerk, hem werd gevraagd de
klokken te luiden, het zogenaamde ‘aoverluuden’.
In sommige buurtschappen is dit nog steeds de gewoonte.
Een ander moest zorgen dat de vensters of luiken van het
huis van de overledene werden gesloten, ze gingen pas
weer open als de stoet op weg was naar het kerkhof. De
kist moest worden besteld bij de timmerman, grote boeren
hadden het hout voor de kist al op de hilde, de hooizolder
liggen. Het buitenwerk gebeurde ook door de buurt, waarbij iedereen in het zwart gekleed was. Op de boerderij
moest ook alles doorgaan de deel moest schoon voor de
begrafenis, de kist kwam op de deel te staan. Alle familieleden en kennissen werden persoonlijk uitgenodigd voor
de begrafenis, dus dat was ook een enorme klus. Later
gebeurde dat door kaarten te versturen, waarvoor de buurt
de enveloppen van adressen moest voorzien. De inkopen
voor de dag van de begrafenis moesten gedaan worden.
De mannen uit de buurt droegen de kist naar het graf, de
vrouwen waren intussen druk met het verzorgen van de
koffie en het smeren van de broodjes. Bij terugkomst van
het kerkhof kreeg iedereen een plaatsje op de deel aan
lange tafels, waar koffie met brood geserveerd werd.
De koffiekannen en de kopjes werden meegebracht
door de vrouwen, iedereen had thuis een grote voorraad speciaal voor deze gelegenheden.
De familie maakte afspraken over de tijd dat er gerouwd werd, vroeger was het heel gewoon dat er 1 jaar
en zes weken zwart gedragen werd. Bij kinderen en
grootouders was dat een half jaar. Enkele dagen na de
begrafenis kwam de hele buurt bij elkaar, dat werd de
‘naobegreffenis’ genoemd, om alles weer te verdelen
zodat alle spullen weer bij de eigenaar terecht kwamen.
Het was gebruikelijk dat er dan goed getrakteerd werd
op koffie en witbrood, bier en een borreltje, zo werden ze bedankt voor hun geleverde diensten.
aoverluuden = het luiden van de kerkklokken bij een sterfgeval
hilde = op deel boven de koestal
naobegreffenis = nabespreking met de buurt
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Vroeger was het hard werken op het platteland, vooral in
de tijd dat men zelfvoorzienend was. In die tijd was er nog
veel handwerk, daarom had elke boerderij een knecht en
een meid. Bij grote boerderijen had men zelfs een ‘grote-’
en een ‘kleineknecht’ en natuurlijk voor het huishoudelijk
werk een meid. Om te zorgen dat er altijd genoeg personeel
aanwezig was had men de Gaodag en de Huusdag ingesteld.
De hele week werd er gewerkt maar één keer in de twee
weken had men een vrije zondag. Zo was er om en om
een vrije dag voor de boer en het personeel. Het was
daarbij gebruikelijk dat de gene die Gaodag had ‘s morgens
na het melken weg mocht. Op zo`n vrije dag gingen de
‘s zondagse kleren aan en werden er bezoekjes afgelegd.
Het personeel sliep ook op de boerderij in de opkamers,
het waren vaak vochtige kamertjes boven de kelders.
De meid sliep boven de voorraadkelder aan de kant van
het woonhuis, de knecht boven de aardappelkelder aan
de deelkant. Dus ‘s nachts werd er gewoon geslapen en
geen gerommel onder de werknemers.
Tussen vier en vijf stond men op om te gaan melken, de
melkbussen en de zeef werden klaar gezet en iedereen
molk een aantal koeien. Dat gebeurde met de hand, zittend
op een klein krukje met één poot en de melkemmer tussen
de benen. Het was precies werk omdat er in de laatste
liters het meeste vet zit, dus belangrijk voor het boter maken.
‘s Zondags mocht de room van de melk afgeschept worden
voor slagroom op het toetje. De hele dag werd er door
gewerkt tot zeven uur ‘s avonds met uitzondering van het
middagslaapje. Vrijersavond was woensdag dan mocht de
knecht na zeven uur weg tot uiterlijk tien uur. Om tien uur
kreeg iedereen pap en gingen ze naar bed. In de zomer
hadden de mensen geen vrij, zelfs niet voor een trouwdag, want wie ging er nu trouwen in de drukke hooitijd.
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GAODAG EN HUUSDAG
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NI-JJAORSTOETEN OPHALEN
In onze streek is het op oudejaarsdag overal een drukte
van belang. Jongens slepen allerlei materiaal de wei in, het
is al gauw een gezellige drukte. Er wordt een hele stellage
van melkbussen geplaatst, waar dagen aan gewerkt is. Het
carbid schieten kan beginnen. De doffe knallen dreunen
tot ver in de omtrek door. Als ze het koud krijgen gaan ze
even naar binnen om de ‘pufferkes’ te proeven die intussen gemaakt worden. Als er zo`n stel van die jongens bij
elkaar zijn, moeten er heel wat schalen vol oliebollen en
appelbeignet`s gemaakt worden. Er is nog een werkje wat
niet vergeten mag worden op oudejaarsdag, namelijk er
moeten zakken gemaakt worden voor de kinderen die
morgen langs de deur komen. Het is de bedoeling dat er
voor elk kind tot en met groep acht van de basisschool een
“ni-jjaorstoete” is, met snoep en bijvoorbeeld een mandarijntje. Ook pinda`s mogen niet ontbreken en natuurlijk
de likkoekjes en de opzettertjes. Dat zijn koekjes in de
vorm van een dier die op een rondje gezet kunnen worden
zodat ze kunnen staan.
Op nieuwjaarsmorgen zo rond half 11 zie je de eerste
kinderen naar de buren lopen om “ni-jjaor te winnen”.
Het is de bedoeling dat ze de buren “Veul heil en zegen”
toewensen voor het nieuwe jaar. Daarvoor krijgen ze
dan van de buurvrouw ieder een zak snoep. Vaak sluiten
de kinderen bij elkaar aan, zodat de groep steeds groter
wordt. Dat is vooral voor de allerkleinsten erg fijn, want
de grote kinderen kunnen helpen dragen. Thuis gekomen
wordt dan al het snoep gesorteerd en in trommels gedaan,
want het gaat dagen zo niet weken duren voor dat op is.
Als de grote broers en zussen geluk hebben krijgen ze nog
wat mee, maar mee de buurt in is er na de basisschool niet
meer bij. Er zijn rijmpjes die niet voor de buren bestemd
zijn, zoals “gelukkig ni-jjaor he`j de toete al klaor”of “veul
heil en zegen `k heb nog niks `ekregen.
pufferkes = oliebollen
ni-jjaorstoete = snoepzak
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De bewoners van het buitengebied willen graag de nieuwkomers wegwijs maken in de oude gewoontes van de
streek. Zo is het in een deel van onze gemeente nog altijd
gebruikelijk dat de ‘tweede ni-jjaorsdag’ een ’halve zondag’
is. Mensen gaan dan graag bij buren, familie en vrienden
op bezoek om ‘ni-jjaor te winnen’. Zo`n halve zondag
wordt ook wel ‘boerenzondag’ genoemd, omdat de hardwerkende boeren mensen graag nog een extra vrije dag
aan de feestdagen willen knopen. Op een boerderij kun je
natuurlijk altijd wel werken en het is ook duidelijk dat de
dieren geen dag kunnen wachten om gevoerd of gemolken
te worden. Waarschijnlijk is het juist daarom dat op het
platteland veel waarde gehecht wordt aan de zondag. Het
werk wordt zaterdags zoveel mogelijk voorbereid, er moet
genoeg voer klaar liggen voor de dieren, ook wordt alles
geveegd en geharkt. Zondags wordt dan na het voeren en
melken de boel de boel gelaten voor wat ontspanning.
Tegenwoordig is iedereen altijd maar druk, druk, druk, het
is vaak rennen en vliegen. De vierentwintiguurs economie
is volgens sommigen een must en ook de koopzondag
wordt ons aangepraat. Op de vrije zondag kun je dan naar
de winkel om juist dan je boodschappen te doen. Ook de
tuin en de auto worden steeds vaker op zondag gedaan.
Toch hoor je steeds meer geluiden dat het juist goed is
om dat ritme van altijd maar werken te doorbreken en de
zondag vrij te houden voor andere dingen. We moeten de
zondag bewaren om even tot rust te komen, zo kan het
een dag zijn voor de Kerk, het gezin en de familie. En wat
dacht je van een heerlijke fietstocht of een boswandeling?
Kinderen genieten van de aandacht en jaren later blijven
juist dié herinneringen hangen. Als kind wisten we het
precies, we begonnen tijdens het melken al te vragen of
we na het werk nog iets leuks gingen doen.
Al ruim van te voren moesten de plannen vast staan, want
zaten m`n ouders na een het werk eenmaal in de luie stoel,
dan kreeg je ze er niet meer uit.
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TWEEDE NI-JJAORSDAG

In de buurt

D

DE FOEKEPOT
In deze streek gingen kinderen vroeger in carnavalstijd
langs de huizen met een Foekepot of ook wel Rommelpot
genoemd. Het was een aardewerk potje dat mooi beplakt
of beschilderd was door de kinderen. Het potje werd
gebruikt als een soort muziekinstrumentje, er zat een vlies
op van varkensblaas. Ook kwam er een stokje of rietje in
en door langs het rietje te strijken kwam er geluid uit, het
potje was de klankkast. De dinsdag na carnaval was in veel
buurten de dag dat kinderen mooi verkleed een rondgang
maakten.
Al zingend gingen ze bij de buren langs met liedjes als:
Foekepotteri`j, foekepotteri`j,
Geef mien un centjen dan gao`k veurbi`j,
`k heb gin geld um brood te kopen
Deurum mot ik met de foekepot lopen,
Foekepotteri`j, foekepotteri`j,
Geef mien un centjen dan gao`k veurbi`j.
Natuurlijk kregen ze voor hun inspanningen en hun mooie
optreden geld of snoep van de mensen. Thuis gekomen ging
het geld in de spaarpot voor later. Het snoep werd alvast
geproefd zolang het nog mocht, want de volgende dag was
het Aswoensdag en begon de vasten. Ze hadden de keus
of nu alles op te eten of het snoep te bewaren.
Het snoep moest dan wel in de vastentrommel. In dat geval
konden ze het pas na 40 dagen opeten op Paaszaterdag
vanaf 12 uur s`middags. Zelfs op verjaardagen werd er niet
gesnoept, de traktaties van de jarige werden dan ook in
een trommel bewaard. De Foekepot is bijna verdwenen, wel
wordt in sommige gezinnen nog rekening gehouden met
de vasten, ze eten bijvoorbeeld op Goede vrijdag geen vlees.
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Als we eten nodig hebben gaan we naar de supermarkt,
de schappen liggen vol en de reclameborden willen ons
verleiden nog meer te kopen dan we nodig hebben.
We leggen niet meer de link tussen de producten van het
land en wat we eten. Toch is het wel eens goed erbij stil
te staan, dat het niet allemaal zo vanzelfsprekend is als we
denken.
De laatste regel van een gedicht:
…..maar wat we bijna zijn vergeten,
dat we van het land moeten ETEN.
Het is goed dat er vooral bij de kinderen meer aandacht
komt voor de producten van het platteland. Ze kunnen
dan een verbinding leggen tussen ‘ons dagelijks brood’ en
al het andere eten dat elke dag weer op tafel staat. In de
kerken is er elk jaar een speciale Dienst voor gebed.
Op de 2e woensdag in maart gaan de mensen naar de kerk
om te bidden voor het gewas. Alles wat gezaaid en gepoot
wordt moet gaan groeien en de opbrengst van het land
heeft weer direct te maken met ons eten. Er wordt gedacht
aan het gewas, arbeid, economie, activiteiten en de wereld
in het algemeen. Vroeger was daar meer aandacht voor,
omdat de hele zomer van het land werd gegeten en de
rest werd ingemaakt voor de winter. Ook voor de dieren
moest er genoeg eten zijn, zodat ze de winter goed door
konden komen. Er werden ook veel veldkruisjes of kleine
kapelletjes geplaatst bij de landerijen en om 12 uur werd
er op het land gestopt met het werk voor gebed.
Op de 1e woensdag in november wordt er gedankt voor
alles wat God heeft laten groeien. Het lijkt wel een beetje
op ‘Thanksgiving-day’ in Amerika of als in Zuid Afrika waar
ook een speciale Dankdag is, in Duitsland heet het ‘DankBuss- und Bettag’. Bidden voor het eten werd vroeger ook
wel ‘effen in de pette kieken’ genoemd.
effen in de pette kieken = even in de pet kijken
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PALMPAOSEN
Veel mensen zullen zich afvragen wat Palmpasen eigenlijk
is, en waar het vandaan komt.
Het is de zondag voor Pasen en heeft te maken met de
palmtakken die gebruikt werden bij de intocht in Jeruzalem. De mensen dachten in die tijd dat de Heer Jezus
koning zou worden en een eind zou maken aan de bezetting van de Romeinen. Om Hem te eren wuifden ze met
palmtakken en zongen ‘hosanna, hosanna’. Ook werden
er takken en kledingstukken op de weg gespreid, waar
de Heer zittend op een ezel overheen kon gaan. Het liep
natuurlijk allemaal heel anders en in plaats dat Hij tot koning gekroond werd, hebben ze Hem gekruisigd ( Goede
Vrijdag ). Gelukkig is Hij enkele dagen later, met Pasen uit
de dood opgestaan.
Een oud gebruik met Palmpasen is dat kinderen de buurt
in trekken met een mooi versierde palmpasenstok. Het is
een soort kruis waar vlaggetjes, eieren, appels en slingers
aan hangen. Boven op de stok zitten buxustakjes en een
haantje van brood dat speciaal voor die gelegenheid gebakken is. Bij elk huis wordt er gezongen en de kinderen
worden beloond met iets lekkers of geld.
Een voorbeeld van zo`n liedje is:
Palm Palm Pasen ei koerei
Over ene zondag dan hebben wij een ei
Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei
Drie ei is een Paasei
In sommige buurten gaan de kinderen aan het eind van de
rondgang naar arme of zieke kinderen om daar het snoep
en het geld achter te laten. Ook gaan sommigen naar het
Leger Des Heils of een ziekenhuis in de buurt.
De buxustakjes zijn eigenlijk een vervanger voor de palmtakken en hebben daarom een speciale betekenis, ze werden vroeger na afloop in huis achter het kruis gestoken.
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De wintermaanden zijn erg geschikt om de bomen en
struiken om het huis te snoeien.
De houtsingels moeten geregeld worden uitgedund of
helemaal worden afgezaagd, zodat alles weer opnieuw
kan uitlopen. Bomen die geknot zijn zoals wilgen en elzen
moeten ook op tijd bijgehouden worden anders is de kans
dat ze uitscheuren. Ook fruitbomen moeten geregeld
gesnoeid worden voor een grote opbrengst in de herfst.
Al dat snoeihout is heel geschikt voor het maken van
een paasvuur, daarom wordt het hout op het platteland
vaak verzameld en wordt er een hoge berg van gemaakt.
Meestal worden er afspraken gemaakt dat het hout op
vaste dagen gebracht kan worden, het is namelijk wel
nodig dat er controle is. Het is niet de bedoeling dat er zo
maar van alles op gegooid wordt. Het hout wordt netjes
opgestapeld en in sommige plaatsen komt er zelfs een
kruis of pop boven op. Er wordt wel gezegd dat die pop
Judas moet voorstellen, hij heeft de Heer Jezus verraden,
zodat de Romeinen Hem gevangen konden nemen.
De laatste dagen voor Pasen is het voor vandalen erg
verleidelijk het hout al vast aan te steken, dus is het nodig
de boel goed in de gaten te houden.
Dan op eerste Paasdag kan het gebeuren, het moment
dat het hout wordt aangestoken. Rond acht uur komen
alle mensen uit de hele buurt bij elkaar en groot en klein
kan genieten van het vuur. Vaak is er ook wat te drinken
bij, zodat je ook van binnen lekker warm wordt. Het is de
bedoeling dat aan het eind van de avond alles is opgebrand dus moet er geregeld geschoven worden met de
laatste resten. Op het terrein staat meestal een bus voor
een kleine bijdrage, omdat de grondeigenaar de as moet
opruimen en gras moet inzaaien op de plek waar het vuur
is geweest.
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DAUWTRAPPEN
In de mei maand is de natuur misschien wel op haar mooist,
alles is fris en groen. De bomen en struiken bloeien en de
landerijen zijn net omgeploegd, zodat er mooie lijnen te
zien zijn.
Ook zijn dan de glooiingen en de prachtige kampen het
best te herkennen. Het is daarom waarschijnlijk dat iedereen
dan graag wandel- en fietstochten maakt.
Van oudsher is Hemelvaartsdag een dag waarop mensen
massaal de natuur in trekken en dan vooral zo vroeg
mogelijk.
Er wordt wel gezegd dat het oorspronkelijk de bedoeling was
om met je blote voeten door het nog natte gras te lopen,
vandaar ook de naam dauwtrappen. De dauwtrappers die
het meest gezien worden gaan in elk geval op de fiets en
het liefst met grote groepen bij elkaar. Groepen vrienden
of hele families met kinderen maken in alle vroegte lange
ritten en meestal hebben ze lekker eten en drinken bij zich
voor een picknick onderweg.
Het Montferland en de Posbank zijn van hieruit meest
favoriet, maar ook wordt er soms zelfs een tocht naar de
Veluwe gemaakt. Op Landgoed Wissink op Sinderen was
er vroeger op Hemelvaartsdag altijd een ‘Hagepreek’.
Oorspronkelijk komt deze openlucht Eredienst uit de 16e
eeuw en was voor gelovigen die in het geheim een dienst
moesten houden. Dauwtrappers hadden hun route er op
aangepast, zodat ze rond 7 uur op Wissink waren.
Het gezegde ‘Ochtendstond heeft goud in de mond’ spreekt
voor zich, dus reden genoeg om vroeg uit de veren te gaan.
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In het voorjaar kregen de vrouwen het allemaal op de
heupen. Ramen en deuren gingen open, de boel werd
eens flink gelucht. Overal werd dan de grote schoonmaak
gehouden. De mannen hadden geen rustig plekje meer
om te zitten, alles lag overhoop. Kasten werden uitgepakt
de kleren gingen aan de waslijn. Van dikke winterjassen
tot het zwarte pak dat alleen voor hele speciale gelegenheden was. De kleren van het afgelopen winterseizoen
werden na de schoonmaak opgeruimd en in de mottenballen gelegd.
Ook de kachels werden schoongemaakt en vaak weggezet
of afgedekt zodat ze niet meer gebruikt konden worden.
Je had gewoon pech als het erg lang koud bleef, want de
vrouwen waren onverbiddelijk.
De hele huisraad kwam aan de beurt, slaapkamers werden
compleet leeggehaald en alles kwam buiten te staan. Zelfs
de zware matrassen moesten naar buiten gezeuld worden,
ook de nachtkastjes en de toilettafel. Door de boel in de
zon te zetten ging de muffe lucht er af. De dekens gingen
de hele dag aan de waslijn. De lege kamer kreeg ook een
enorme poetsbeurt en gordijnen werden gewassen of
gelucht. Meubels kwamen in de boenwas en werden weer
flink uitgepoetst tot alles glom als een spiegel. Met de
mattenklopper werd er krachtig rond gezwaaid, zodat alle
stof uit de matrassen en matten kwam.
De dekens was een ander verhaal, die werden met twee
man aan de hoeken gepakt en krachtig op en neer
geklopt. Later als alles weer binnen was gehaald rook het
heerlijk, de frisse lucht, de warmte van de zon en de geur
van de wrijfwas, hing in het hele huis. Het was wel vreemd
dat de warmte in het beddengoed bleef zitten, zodat je de
eerst uren niet kon slapen van de kriebels in je benen. De
rust kwam pas in het huis terug als van boven tot beneden
alles een beurt had gehad.

19

In en om de boerderij

G

GROTE SCHOONMAAK

In en om de boerderij

W
WECKEN

Steeds meer mensen op het platteland leggen weer een
boomgaard of ‘bongerd’ aan. Op veel plaatsen staan de
kleine fruitboompjes in groepjes in de buurt van het huis
of de boerderij. Vooral de oude rassen van appels, peren,
kersen en pruimen zijn erg in trek. De moestuin of ‘`t
häöfken’ was al jaren terug van weggeweest, omdat mensen
graag weten wat ze op tafel zetten. Natuurlijk is het ook
altijd makkelijk de groente zo uit de tuin te kunnen halen.
Het is altijd een kunst om alles er netjes bij te hebben liggen
en om het onkruid de baas te kunnen. Vroeger werd dan ook
met gepaste trots een rondje om het huis gemaakt, met ieder die het maar wilde zien. Voor het weekend moest alles
er dan ook tiptop bij liggen, want je wist maar nooit of er
visite kwam. Een nadeel van het hebben van veel groente
en fruit, is dat het op tijd geoogst moet worden. Vaak zijn
grote hoeveelheden tegelijk rijp en hoe moet je zo snel
alles verwerken? In de tijd dat er nog geen vrieskisten
waren om alles in kwijt te kunnen, was het gebruikelijk dat
groente en fruit werd geweckt of ingemaakt. Wecken is
het steriliseren van spullen die in glazen potten zitten, ook
wel weckflessen genoemd. Het was een enorm werk, dus
als dan aan het eind van de zomer de kelderplanken vol
stonden was iedereen zeer voldaan. Het was belangrijk
dat al de groente en fruit benut werd, in die tijd vlogen er
namelijk geen vliegtuigen af en aan om de voorraad in de
winkels aan te vullen. Het was de bedoeling het hele jaar
iets lekkers op tafel te kunnen zetten.
Op een verjaardag was het traditie een paar potten uit de
kelder te halen en een heerlijke bowl te maken.‘Niks zo
lekker en gezond as wa`j verbouwt op eigen grond!’
bongerd = boomgaard
`t hôfken = tuin
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Vroeger hadden de mensen voor elke maand een naam die
te maken had met de werkzaamheden, zo was november
de slachtmaand. In de tijd dat er geen diepvriezers waren
was de koude novembermaand heel geschikt om het
vlees te verwerken. Het slachten gebeurde namelijk op
de boerderij zelf door een huisslachter. Al weken voor de
slacht werd er een gezond dier uitgezocht en het werd
extra gevoerd met roggemeel en melk voor een lekkere
smaak van het vlees. ‘Al is de boer gin lekkerbek, hie wet
toch wel wat lekker smek’.
Voor eigen gebruik had men één varken, maar het kon zijn
dat de slager er vijf of zes nodig had. In dat geval moesten
er ladders geleend worden bij de buren. Een oud gebruik
is het ‘vetpriezen’, daarbij kwamen de buren onder het
genot van een borrel kijken hoe dik de vetlaag was, wat in
die tijd erg belangrijk was.
De geslachte varkens werden in een laken met ladder en al
op een wagen getild en zo naar de slager gebracht.
Na enige dagen was de slachtvisite en werden de ladders
weer opgehaald. De boer trakteerde dan op een borrel
met krentenbrood. De borrelfles kwam geregeld te voorschijn bij de slacht, het begon al vroeg na het doden van
het dier. Het varken hing dan op de ladder ‘poetjen op de
laere’ en moest besterven, later die dag of de volgende
morgen werd het werk afgemaakt. Een koe werd aan grote
haken op deel gehangen, wat natuurlijk de nodige onrust
veroorzaakte bij de andere koeien.
Dan begon het vrouwenwerk en ook dan werd er flink wat
brandewijn geschonken om de weeïge lucht te verdrijven.
Ook werd beweerd dat door ‘onzuvere aosem’ het vlees
kon bederven. Al het vlees werd in één dag verwerkt, het
werd in het zout gelegd, zoals spek poten oren staart en
ribben en in het geval van een koe ‘naegelholt’. Ook werden er worsten
en andere gerechten zoals balkenbrij gemaakt om de organen te verwerken. De dieren worden nu naar
een slachthuis gebracht waar alles
naar wens van de boer tot gehakt,
worst of mooie stukken vlees
verwerkt wordt.
Al te veel vet wordt niet op prijs
gesteld, dus het ‘vetpriezen’ is er
niet meer bij.
vetpriezen = buren komen het geslachte varken bekijken
poetjen op de laere = varken op de ladder
aosem = adem
naegelholt = gezouten rundvlees
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IN DE WIEME
In bijna elke keuken was jaren geleden een wieme te
vinden. Tussen de plafondbalken waren stokken bevestigd,
om het vlees te laten drogen. Sommige huizen hadden
ook een spekkist of kast om etenswaren in op te hangen,
voordeel was dat er dan geen ongedierte bij kon.
Na de slacht werd de wintervoorraad op verschillende
manieren bewerkt om bederf tegen te gaan.
Hammen, spek, ribben en poten ‘hepsen’, werden enkele
weken in een ton onder een dikke laag zout gelegd.
Per varken gebruikte men zeven tot tien kilo zout, vervolgens werd het in de wieme gehangen. Er werd een gaatje
in het vlees geprikt, waar een touwtje doorgehaald werd.
Op de grond lagen kranten om het vet op te vangen dat er
uit lekte. In die tijd werd er veel stamppot en maaltijdsoep
gegeten, het vlees werd mee gekookt zonder extra zout
toe te voegen. Soms werd het vlees een nacht in het water
gezet om het zout er uit te laten trekken.
Worsten konden ook in het zout, maar ze konden ook zo
gedroogd worden, de wel bekende harde worsten.
Veel huizen hadden in het rookkanaal een balkje of kast
waar de spullen gerookt kon worden. Leverworsten
kwamen ook in de wieme te hangen, maar die moesten
wel in enkele weken op zijn vanwege de houdbaarheid.
Toen later het wecken in kwam werd er naast groente en
fruit ook veel vlees in flessen gemaakt. Het werd eerst
gebraden of gekookt en vervolgens in de weckflessen nog
eens 2 uur gekookt. Als er een borreltje gedronken werd
waren de worsten in de wieme niet veilig, want drinken
zonder ”onderlaoge” dat ging natuurlijk niet.

hepse = varkenspoot
onderlaoge = bodem
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Als we iets zoeken dat echt bij deze streek hoort, komen
we gauw uit bij Karnemelksaus met schräöfkes of spekjes.
In andere delen van het land kennen ze wel pap van
karnemelk, maar zoals hier de saus over de aardappels
gedaan wordt is minder bekend. Karnemelk is een product
dat overblijft bij het maken van boter.
Toen de boerenbedrijven in de eerste plaats gericht waren
op zelfvoorziening, was het heel gebruikelijk dat er zelf
boter werd gekarnd. Later ging de melk naar de Boterfabriek en kwam de melkrijder met de bussenwagen.
Op de terugweg bracht hij naast de lege bussen ook boter,
kaas, karnemelk en zelfs het melkgeld mee.
Voor de karnemelk hadden ze een speciaal klein melkbusje van 10 liter, de gewone melkbussen waren 30 liter.
Voor het maken van karnemelksaus moet je even de tijd
nemen, het moet namelijk langzaam warm worden anders
gaat het schiften. Als de saus klaar is moet er een klein
scheutje vet bij van de uitgebakken spekjes.
Het kan gecombineerd worden met sla (niet aanmaken) of
slabonen, maar ook met rode bieten. Het is gebruikelijk
dat je op je bord begint met een laagje aardappels, daarover de groente dan de saus en als laatst de spekjes.
Even alles door elkaar prakken en smullen maar!

schräöfkes = spekjes
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DE POTKACHEL
Vaak wordt gezegd dat vroeger alles beter was, toch is dat
lang niet met alles zo, denk maar eens aan de tijd dat er
overal op kolen gestookt werd. De huizen werden ermee
verwarmd en zelfs het koken gebeurde nog op de kachel
of het fornuis. Ook al was het hartje zomer de kachel in
de keuken moest aan. Men moest op tijd beginnen met
aanmaakhoutjes en wat kranten om het vuur aan te maken.
Was het goed aan de gang dan konden er wat kolen op uit
de ‘gruustuite’. Ook voor het strijken of wassen moest er
vuur gemaakt worden, dat was natuurlijk erg bewerkelijk.
Er werd gewassen in de ‘mantelpot’,het was een grote
gietijzeren bak voor het water, met aan de onderkant een
ruimte waar vuur gemaakt kon worden.
Oude huizen hebben ook altijd een schoorsteen in het
washok. Naast het huishoudelijke werk waren de kolenkachels ook onmisbaar voor het verwarmen van het huis.
In elk vertrek stond een kachel of haard voor de schoorsteenmantel tot in de slaapkamer toe. Mensen waren
voortdurend bezig om ‘brand’ te halen voor de kachels.
Niet alleen in de huizen werd gestookt met kolen, maar
ook de fabrieken en elektriciteit centrales draaiden er op.
De roetdeeltjes waren overal terug te vinden, zoals op
ramen en op de witte was aan de waslijn.
Tot de zeventigerjaren werd er niet veel gelet op de luchtvervuiling, wel viel het mensen op dat er vroeger bijvoorbeeld overal korstmossen groeiden en ze nu nergens meer
te vinden waren. Na 1980 kwam ook bij de industrie het
bewustzijn dat uitlaatgassen gefilterd moesten worden.
De huizen werden intussen met het veel schonere aardgas
verwarmd en de strengere regels bij de industrie en landbouw hebben natuurlijk ook geholpen. De korstmossen
zijn zich de laatste jaren aan het herstellen, ze reageren
vrij snel op veranderingen en zijn daarom heel geschikt bij
metingen van de lucht. Op bomen en struiken en zelfs op
stenen zijn ze te vinden. Er zijn veel variaties van grijs, geel,
groen of zelfs oranje, dus let bij een wandeling maar eens
op hoe de natuur zich heeft hersteld.
gruustuite = kolenkit
mantelpot = grote bak waaronder vuur gemaakt werd
brand = hout of kolen
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Als mensen het hebben over het aovendhuusken, moet
je maar net weten waar het over gaat. Het heeft niets met
avond te maken maar met oven, het is een bakhuisje.
Vroeger waren mensen zelfvoorzienend, dus werd het
brood zelf gebakken in een veldoven. Sommige mensen
hadden zelfs een oven in huis, maar meestal stond het
aovendhuusken een paar meter van het huis af op het erf.
De oven werd gestookt met takkenbossen, voor één keer
bakken had men drie bossen nodig.
De bossen werden met zorg samengesteld, omdat het
belangrijk was voor de temperatuur. In iedere bos kwamen
drie dikkere takken die aan het eind nog wat extra warmte
konden geven.
De binnenkant van de oven moest helemaal wit zijn van
de hitte, stenen moesten de warmte vast houden. In de
tijd dat ook de bakkers in de dorpen nog op takkenbossen
stookten, waren er zelfs boeren die langs de deur gingen
om bossen te verkopen, zo konden ze wat bijverdienen.
Het blijkt dat rond 1700 mijn voorvader vijftig bossen verkocht voor twee cent per stuk of een kar vol späöne voor
tien stuivers.
Na het branden van de takkenbossen werd de as uit de
oven gehaald en vervolgens werd de binnenkant gedweild.
Het deeg dat intussen al klaar lag kon in de oven, zodat
de (vloer)broden gebakken konden worden. Er ging een
gietijzeren deur voor en na ruim een half uur had men
heerlijk vers brood.
“k Heb wel es veur heitere vuren gestaon”, zij de boer
toen um de aovend was uutegaon.

aovendhuusken = bakhuisje
späöne = spaanders
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DE WATERPUT
Als je vroeger water nodig had was het altijd de vraag waar
het voor gebruikt moest worden.
Er was grondwater, regenwater uit de put of ‘WOG’ water
van het waterleidingbedrijf ( nu Vitens ). Bijvoorbeeld voor
de dieren nam men altijd grondwater dat onder de boerderij omhoog werd gepompt. Tot begin 20e eeuw werd dat ook
voor mensen gebruikt, het had vaak een bruine kleur van
de ‘roodblik’, omdat de grond hier ijzerhoudend is.
Tegenwoordig wordt zelfs afgeraden het grondwater te
drinken vanwege het hoge Nitraatgehalte. De was werd
gedaan in regenwater, het werd opgevangen in een waterput die bij elk huis te vinden was. Ook de ramen werden
er mee gewassen, omdat het geen strepen geeft. Gewoon
water met de ‘slieve’ tegen het raam flatsen, dan met de
‘spinnenjaeger ’ het vuil eraf en weer een paar slieven water
en klaar. Voor eigen consumptie was regenwater niet geschikt, omdat er veel bacteriën in zitten van de uitwerpselen
van vogels op het dak. Dus was iedereen erg blij dat rond
1910 de huizen aangesloten werden op de waterleiding. In
de 18e eeuw werd zo`n waterput gemaakt van Bentheimersteen. De stukken steen werden rond gemaakt en bij
elkaar gehouden met ijzeren banden. Later werd de hele
put gemetseld van gebakken putstenen. Het zijn stenen
die taps lopen van tien cm. naar veertien cm., zodat je
vanzelf een ronde muur krijgt. Het graven van een put was
natuurlijk erg gevaarlijk, dus maakte men een houten ring
die in het gat gelegd werd. Daarop werden een paar lagen
putstenen gemetseld, als het muurtje droog was kwam de
grote truc. Het zand werd voorzichtig onder de houten ring
weggehaald, zodat het hele muurtje naar beneden zakte.
Dat herhaalde zich een paar keer en zo kon men zonder al
te veel risico een diepe put maken. In het bos werd een
geschikte boom gezocht die als hefboom boven de put
gehangen werd. Hij moest recht zijn met een dik deel
onderaan, zodat het een tegengewicht was voor de volle
emmer. Kinderen werden bij de waterput op afstand gehouden door het verhaal van de BOELEKEERL. Hij kon je zo
maar pakken met z`n lange arm en in de put sleuren. Dat
donkere water onder in de put zag er ook wel griezelig uit.
slieve = soeplepel
flatsen = spetteren
spinnenjaeger = ragebol
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Kinderen in ons waterrijke landje leren vaak al heel jong
zwemmen, met een jaar of vier moeten ze er aan geloven.
Of het nu met of zonder koekhappen gepaard gaat, na
een paar jaar zijn ze in het bezit van het diploma A en B en
soms ook nog C.
Zelfs wordt nu geleerd hoe ze moeten reageren als ze met
kleren aan in het water vallen. Ook het redding zwemmen
krijgen ze uiteindelijk onder de knie. Jaren geleden was
dat totaal anders, kinderen werden bang gemaakt voor
water, je moest er gewoon bij weg blijven.
Natuurlijk trok het water altijd en dan vooral om de
kikkervisjes en alles wat leeft en groeit in en om het water.
Kinderen werd verteld dat er een Boelekeerl in het water
leefde. Zelfs onder de duikers van een sloot kon er één
zitten en die kon je pakken als je te dicht bij het water
kwam. Niemand had er natuurlijk één gezien, maar net
als bij het Monster van Lochness zat je ook niet direct te
wachten op een confrontatie.
Nu er steeds meer kolken/kikkerpoelen komen krijgen de
kinderen gelukkig weer meer interesse in dieren die in
het water leven zoals kikkers en salamanders.
Ook is het belangrijk dat ouders de kinderen meenemen
de natuur in, zodat ze spelenderwijs leren wat voor moois
er te vinden is.
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KERKEPADEN
Op oude landkaarten is goed te zien dat er vroeger op het
platteland vaak een heel netwerk aan wandelpaden was.
Het waren bredere paden of smallere doorgangen tussen
landerijen door, ze liepen van dorp tot dorp en van huis tot
huis.
Toen de gewone mensen nog geen vervoermiddel hadden
reisde men te voet, dus was het heel gebruikelijk altijd de
kortste weg te nemen. Deze kerkenpaden liepen over de
velden en langs weilanden, er gold het principe van recht
van overpad. Dus de grondeigenaar moest de weg altijd
vrijhouden, zodat deze verbindingsweggetjes altijd voor
iedereen open waren. Van heinde en verre liepen mensen
voor kerkbezoek of boodschappen naar een dorp of stad.
Ook kinderen liepen elke dag naar school over dit soort
paden. Er waren ook lange afstand paden zoals op Sinderen
waar het Anholtsevoetpad liep, het was een pad van
Varsseveld naar Anholt in Duitsland. Er werd heel veel
gebruik van gemaakt, ook omdat de plaats Anholt in
vroeger tijd erg belangrijk was.
Het spreekt voor zich dat men bij verre reizen naar bijvoorbeeld een stad, ergens moest uitrusten dus waren overal
onderweg cafés of tapperijen.
Soms moest men overnachten en kon pas de volgende dag
aan de terugreis begonnen worden. De kleine paadjes van
huis tot huis, ook wel gresheggen of sikkepaedjes genoemd,
waren wat minder bekend en werden vooral door de buren
onderling gebruikt. Toen de fietsen kwamen werden de
paden nog steeds gebruikt, al waren ze daar niet allemaal
geschikt voor, door de kleine vlondertjes over de sloten.
De Postbode van ons dorp nam ook altijd graag deze
tussendoor weggetjes, maar op een dag kwam hij met zijn
fiets ten val op zo`n klein bruggetje en voor hij het wist lag
hij met post en al in de sloot.
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In een paar generaties is het boerenleven enorm veranderd, van handwerk naar automatisering en van ploeteren
naar managen. Vroeger had men pijn in de rug, tegenwoordig met al dat computerwerk pijn in de kop. Het
werk werd vroeger door veel mensen samen gedaan, er
was meestal een grote en een kleine knecht. Ook werd er
veel samengewerkt met de buren.
Voor de Middeleeuwen was de Achterhoek al een rijk
agrarisch gebied. Elke boer was naast het gewone werk
ook bezig om nieuw land te bewerken. Bos en heide ook
wel onland genoemd, werd bewerkt en bemest zodat er
wat op verbouwd kon worden. De veestapel bepaalde de
opbrengst mogelijkheden, dus alle mest van de koeien
en paarden werd zo veel mogelijk opgevangen. Voor de
schapenmest had men de schaapskooi, de dieren gingen
elke avond naar binnen, zodat de mest in de stal terecht
kwam. Toch bleven ze steeds zoeken naar alternatieven,
omdat men zo niet echt kon uitbreiden. Ook andere
soorten meststof zoals bladeren, heideplaggen, straat- en
rioolvuil werden gebruikt op het land. Het werd om en om
op de mestvaalt gebracht, zodat het in het voorjaar goed
vermengd was. Weiland werd soms met houtas en turfas
bemest. Toen de kunstmest werd uitgevonden kwam
er een enorme omslag. Er kwamen grote oogsten en er
moesten machines komen om alles op tijd van het land te
halen. De trekkers kwamen in plaats van paarden en de
ontwikkeling in de mechanisatie was niet bij te houden.
De agrariërs zitten nu op enorme trekkers met airco en
een heerlijk muziekje aan, intussen doet de melkrobot
thuis z`n werk. Toch is één ding nooit veranderd, de liefde
voor het boerenleven, de dieren en de natuur.
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NI-JE HEREN NI-JE HEKKEN
Nu er veel percelen en buitenplaatsen naar een nieuwe
eigenaar overgegaan, komt het vaak voor dat het hele heken rasterwerk wordt vervangen. De nieuwe landeigenaar
stelt weer hogere eisen aan zijn omgeving en wil hebben
dat alles er weer goed verzorgd uitziet.
Vroeger werden in zo`n geval vooral de meidoorn heggen
en de oude houten hekken eruit gegooid, daarvoor in de
plaats kwamen rondepalen met ‘puntdraod’ en een ijzeren
hek. Het moest allemaal strak en ‘kas’ zijn en dan hebben
we het nog niet eens over het egaliseren van de essen en
kampen en het kanaliseren van de sloten. Gelukkig waait
er nu een andere wind over het platteland en komen de
mooie robuuste weidepalen weer terug en zelfs de prachtige eiken landhekken. Ook de heggen worden opnieuw
aangeplant die, als ze gevlochten worden, ondoordringbaar
zijn voor het vee. Misschien een idee voor paardenliefhebbers in plaats van de opvallende witte linten om de weitjes
en rijbakken. Bij het plaatsen van een hek of paal voor de
afrastering komt meteen het probleem om de hoek kijken;
waar loopt precies de erf scheiding. Er zijn allerlei regels en
omgangsvormen vastgelegd, hoe je met een erf afscheiding
of beplanting om moet gaan. Ze zijn op te vragen bij het
Gemeentehuis. Voor het vaststellen van de exacte plaats
van de erf grens is het goed om dat altijd samen met je
buurman te doen. Soms is de erf grens aangegeven door
een paal van natuursteen, vroeger vaak met een adellijk
wapen erop, zoals de jachtpalen in de buurt van kastelen.
Ook kan er een scheidingssteen diep in de grond geplaatst
zijn. Of er is een boom op de hoek van het land geplant,
zodat er geen twijfel kan ontstaan over de exacte plek.
Beken en sloten kunnen ook een belangrijke scheiding
zijn, een voorbeeld daarvan is de Ziegenbeek op Sinderen.
Het was door de eeuwen heen de scheiding van het landgoed Wisch en landgoed Bergh, later gemeente Wisch en
gemeente Gendringen. Het oude beekje kronkelt nog altijd
prachtig door het land.
Als u er niet uitkomt met uw buurman is het altijd nog
mogelijk de gegevens bij het Kadaster op te vragen.
Vanaf 1832 dus al 175 jaar lang worden daar de gegevens
bijgehouden op kadastrale kaarten. Elke grens en lijn staat
erop vermeld en is door de driehoeksmeting die gehanteerd
wordt erg betrouwbaar. Ook kan er een landmeter komen
die in het bijzijn van beide buren de grens opnieuw met
piketpaaltjes aangeeft,
dus ‘bepaald’.

Puntdraod = prikkeldraad
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In de tijd dat de gemengde bedrijven voor hun eigen gebruik en voor de veestapel het voer verbouwden, had elke
boer op een kamp of es een stuk bouwland. Daar werd
onder andere rogge en tarwe verbouwd voor meel, gerst
bijvoorbeeld voor de gortepap en haver voor de paarden.
De graanoogst was vroeger een heel belangrijk gebeuren.
Iedereen had er mee te maken, omdat alle mannen en
vrouwen mee moesten helpen.
Voor de tijd van de mechanisatie in de jaren `50, was het
zaaien en het maaien van het graan nog helemaal handwerk. Het zaaien gebeurde met een zaaivat met een lange
riem die over de schouder gedragen werd. Het vergde wel
enige ervaring om zo lopend op het land, met één hand
aan de bak en met de andere hand het graan met grote
slagen over het land te strooien.
Eind juli zo rond St. Jacob of zoals het hier gezegd wordt ‘
St. Jaopik ’(25 juli) is het graan rijp en maaiden de mannen
de halmen af met een zicht en een haak. Het is een soort
zeis met een korte steel. Het blad van de zicht moest geregeld aangescherpt worden met een strik. Als dat niet meer
lukte moest het blad eruit gehaald worden en moest het
scherp gemaakt worden door middel van ‘haren’.
Er werd dan een pin in de grond geslagen die als een soort
aambeeld dienst deed, daarna werd met een speciale hamer
op de rand van het blad geslagen. Er wordt verteld dat de
Kasteelheer van Sinderen, die heel veel graan verbouwde
voor zijn jeneverstokerij, een enorme hekel had aan dat
haren van de zicht en gaf zijn arbeiders de opdracht zo
min mogelijk lawaai te maken bij dit werk. Achter elke
twee maaiers liep één bindster die de schoven vastbond
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OOGSTTIED vervolg
met een ‘wisse’ stro. Ze droegen speciale kleding, zodat ze
minder last hadden van de stekels en het kaf. In sommige
buurtschappen is aan het eind van de oogsttijd nog het
stoppelhanenfeest. Er werd vroeger gezegd dat in het
laatste stukje graan dat gemaaid moest worden een haan
verstopt zat. Het was eigenlijk een bijgeloof om zo de
kinderen bij het gevaarlijke werk weg te houden.
Aan het eind van de dag werden de schoven met 9 stuks
tegen elkaar op het land gezet om nog wat na te drogen,
daarna werden ze opgestapeld bij de boerderij in een
‘zaodberg’ of roggemijt. Het gedeelte met het zaad kwam
binnenin en het liefst op een verhoging tegen de muizen.
Bij sommige boerderijen stonden er wel vier of vijf op een
rij. Het dorsen gebeurde in de winter, heel vroeger op de
deel in kleine porties met een dorsvlegel en later gebeurde
dat met een dorsmachine die rond ging met een aantal
helpers en zo bij elke boer kwam om het graan te dorsen.
Nu is er voor al dat zware werk een machine - de combine
– die over het land rijdt en alleen wat stro in rijen op het
land laat liggen, het zaad wordt in de machine gescheiden.
De dagen van heiligen werden in vroeger tijd aangehouden
als leidraad voor het boeren leven. Alle werkzaamheden
werden jaarlijks op, voor of na vaste naamdagen gedaan.
Het begon in het voorjaar met 11 tot 15 mei de IJsheiligen, na die datum konden de vorstgevoelige planten naar
buiten. Naast St Jaopik voor de graanoogst, was ook de
naamdag van St.Jan
(Johannes de Doper) op 24 juni een mijlpaal voor de werkzaamheden op de boerderij. Voor die datum moesten
heggen geknipt zijn, in de moestuin moesten de bonen in
de grond zitten en met St.Jan bloeit de Lindeboom.
Ook komt de naam St.Jan voor bij kaalgevreten bomen door
o.a. rupsen, in juni loopt aan elke tak een noodscheut uit
die ook wel het St.Janslot wordt genoemd.
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Duizenden jaren geleden in de tijd van de Farao`s werd er
al vlas verbouwd voor de vezel.
Het gewas lijkt op graan, maar het heeft dunne draden in
de stengel. Je kunt je moeilijk voorstellen dat er van vlas
linnen gemaakt kan worden, toch was het naast wol het
belangrijkste product voor het maken van stoffen voor
kleding en lakens. Nog niet zo heel lang geleden had
iedere boer een klein stukje vlas (lijnzaad) voor eigen
gebruik. Vaak zaaiden ze twee stukjes in, zodat ze het
ene voor de vezel konden gebruiken en het andere stuk
wat langer konden laten staan voor (lamp) olie. De boerin
behandelde het vlas zo dat ze er in de winter garen van
kon spinnen. Het vlas werd met wortel en al uit de grond
getrokken, daarna moest het rotten op het land of in het
water van de sloot, zodat alleen de vezels overbleven. Het
werd ook wel gedroogd op de zolder van het voorhuis,
zodat na enige tijd de buitenkant van de stengel eraf viel.
Deze vezels werden over een plank met spijkers gehaald
(hekelen) of ook wel over een plant met harde stekels
(de kaardebol) getrokken. Natuurlijk hebben we nu nog
steeds linnen, maar de bewerking gebeurt nu machinaal.
Het vlas wordt nu liggend op het land “geroot”, het wordt
met een machine omgekeerd en later worden de vezels
uit de steel gehaald. Na het spinnen van de vezels werd
de draad geweven tot grote lappen stof, deze werden gebleekt tot ze wit waren. Bij ieder huis was een bleekveldje
waar de lappen op gelegd werden. Waren de lappen
klaar dan werden ze opgerold en netjes in de linnenkast
bewaard. Hoe fijner de draad was hoe mooier de stof, dus
voor een tafellaken was alleen het fijnste linnen geschikt.
In vroeger tijden was het heel gebruikelijk dat mensen bij
bezoek van familie en kennissen trots hun “uitzet” in de
linnenkast lieten zien.
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LEIBEUME
Aan de zonkant van een huis stonden vroeger altijd leibomen. Ze dienden als zonwering en het hielp ook tegen
vliegen. Binnen was het door de bomen zo donker en
somber, dat er geen vlieg wilde leven.
De bomen stonden erg dicht op het huis, dus men keek
altijd tegen het donkere bladerdak aan. Door het snoeien
worden de bladeren ook nog eens extra groot. Nog een
nare bijkomstigheid was, dat de wortels de voormuur en
de vloeren van het huis beschadigden, maar daar kwam
men pas achter als het al te laat was en de scheuren in de
muren zaten. In de jaren vijftig werden ze massaal gekapt,
iedereen was de bedompte en ongezellige sfeer in huis
helemaal zat. De laatste tijd worden er weer veel leibomen
gepland, maar nu zijn ze meer voor de sier. Ook staan
ze nu veel verder van het huis af, dus heeft het minder
nadelen. Er worden veel linden gepland als leiboom, de
Zomerlinde heeft een groter blad dan de Winterlinde.
De Hollandse linde is een kruising van die twee. De bomen
worden plat gesnoeid langs latwerk, zodat ze uiteindelijk
in dat model blijven. Lindebomen werden vroeger ook
vaak achter op het erf gepland, maar die werden niet gesnoeid en kregen de kans om tot een prachtig exemplaar
uit te groeien. Ze werden zo mooi groot dat je er onder kon
schuilen bij een fikse regenbui. In de hooitijd was het ook
heel gebruikelijk dat de wagen met hooi of stro er onder
werd gezet bij een onverwachte onweersbui. Op pleinen
staan ook vaak linden, ze zijn vaak letterlijk en figuurlijk
het middelpunt van het dorp. Men ontmoet elkaar bij de
boom en in vroeger tijd werd er zelfs recht gesproken en
men trouwde er. Natuurlijk was het ook de plek waar de
feesten gehouden werden. Een Lindeboom bloeit in juni,
maar uiteraard alleen de ongesnoeide exemplaren.
Ze verspreiden dan een heerlijke zoete geur, waar bijen
erg gek op zijn. De imkers zetten graag hun bijen bij de
lindeboom, omdat de lindehoning bijzonder lekker is.
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In april komen de Boerenzwaluwen weer terug uit het
verre Afrika. Mensen op het platteland hebben altijd al wat
gehad met deze prachtige vogels met hun diepgevorkte
staart.
Vroeger werd gezegd dat ze geluk brengen en dat op de
plaats waar ze nestelen, de bliksem niet meer in zal slaan.
Nog steeds is het een graag geziene gast en mensen vragen
elkaar dan ook vaak hoeveel nesten ze dit jaar weer hebben,
de dieren komen namelijk het liefst op de zelfde plek terug.
Ze nestelen graag binnen op deel of buiten tegen de gevel. Als bouwmateriaal gebruiken ze kleiachtige modder,
dus er moet wel water in de buurt zijn. Als ze binnen een
nest maken is het natuurlijk zaak dat de deur een stukje
open blijft. Het zijn erg beweeglijke vogels, ze scheren
in het voorjaar zo vrolijk over het erf en kwetteren en
brabbelen tegen elkaar. Ze leven van insecten die tijdens
hun snelle behendige vlucht uit de lucht worden gepakt.
Het is erg boeiend om te zien hoe ze hun jongen voeren
en zo de hele dag bezig zijn. Bij een depressie vliegen de
vliegjes laag dus scheren de zwaluwen ook laag over de
grond, daaraan kun je zien hoe het weer de komende
uren verloopt. Als ze hoog vliegen is het standvastig weer.
Aan het eind van de zomer verzamelen ze zich weer en
zitten dan graag op een draad of op de nok van het dak.
De zwaluw is een lentebode, maar één zwaluw maakt nog
geen zomer.
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BOEZEWIND EN DONDERSCHOER
Op een heerlijke rustige zomeravond hoor je de grote
bladeren van de peppels ritselen bij een mooi zacht briesje.
Toch kan het weer in de zomer plotseling omslaan en kan
het gaan spoken, als de bomen kromgebogen worden door
de ‘boezewind’. Op het platteland beleef je een harde wind
of storm altijd wat intensiever dan in het dorp. De mensen
letten ook meer op waar de wind vandaan komt, bijvoorbeeld is het hoge wind (noord of oost) of laege wind (zuid
of west).
Met onweer is dat anders men zegt wel eens “onweer
heeft z`n eigen wind”, dus die kan zomaar opsteken.
Als in de verte de donderkoppen zich ontwikkelen boven
de warme oppervlakte, voelen de dieren het al gauw aan.
De vogels worden stil en alles is in afwachting van wat er
komen gaat.
Bliksem slaat op het hoogste punt in, maar de boerderijen
staan altijd in een open gebied en zijn daarom al gauw het
hoogste punt. De bliksem zal daar sneller inslaan, alleen
een bliksemafleider helpt in dat geval.
Met onweer is het altijd verstandig om uit de buurt van
stalen hekken en andere stalen voorwerpen te blijven.
Zelfs de afrastering van het weiland kan gevaarlijk zijn,
soms slaan er dieren dood in de wei. Ik heb zelf jaren geleden een veulen verloren op die manier.
Vroeger zaten mensen als het ‘s nachts onweerde vaak
aan de keukentafel met het geldkistje op schoot. Ook de
doos met familiefoto`s kwam uit de kast, er wordt wel eens
verteld dat de mensen om de tijd te doden graag foto`s
gingen bekijken. Sommigen trokken ook de beste jassen
en schoenen aan, want je wist natuurlijk maar nooit!
Na afloop even een rondje over de boerderij en dan gauw
weer naar bed.
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Mensen die van de stad op een boerderijtje zijn komen
wonen, merken al gauw dat hun leven totaal verandert op
het platteland. In tegenstelling tot een dorp of stad zijn de
huizen in het buitengebied vaak niet met een computergestuurde zelfregulerende HR ketel verwarmd.
Alleen in de woonvertrekken is het behaaglijk en als het
huis niet al te groot is de slaapkamers en de badkamer.
De ruimte achter in huis en de schuren zijn in de winter
bijna net zo koud als buiten, dus is het zaak om je goed
warm aan te kleden. Vroeger werden om die reden veel
eigen gebreide kousen en sokken gedragen en natuurlijk
borstrokken, die over het hemd gingen. Dan nog houten
klompen met eventueel een beetje stro erin en men merkte
de kou niet meer. De sokken werden altijd zelf gebreid,
dus hadden de vrouwen meestal wel een sok op de breipennen staan. De wol zat op lange strengen, waar eerst
kluwens van gemaakt moesten worden. Manlief of één
van de kinderen moest dan de streng op de handen houden
en voorzichtig heen en weer bewegen. Het sokken breien
konden ze bijna uit hun hoofd, eerst een stuk 2 recht 2
averecht, dan de hiel, een stuk recht en dan de teen.
Als ze op visite gingen namen ze altijd een breiwerk mee.
Het was natuurlijk onvermijdelijk dat er gaten in de sokken
kwamen, vooral omdat het garen vaak erg zacht was. Het
sokken stoppen was een wekelijks terugkerend karwei,
alle sokken werden na het wassen gecontroleerd op gaten.
De kapotte sokken belandden in een speciaal mandje, dat
in de vrije uurtjes tevoorschijn werd gehaald.
Het uitklap naaimeubeltje stond altijd binnen handbereik
met daarin de stopwol en de stopnaalden. Ook het houten
paddelstoeltje dat in de sok geduwd werd op de plaats van
het gat. Het stopgaren zat op kleine kartonnen kaartjes
die netjes op een rij in een laatje van het naaikastje zaten.
Met het stoppen werden er draadjes over het gat gespannen
van boven naar beneden en van links naar rechts. Als het
alleen een dunne plek was kon men het ook mazen, dat is
kleine breisteekjes maken met een stopnaald. Er kwam
vroeger vaak een verkoper langs de deur, ook wel ‘marskramer’ genoemd. Hij verkocht huis aan huis allerlei kleine
spullen zoals naai- en breigaren ook ‘directoire-elastiek’
en zakdoeken.
Verder had hij
ondergoed en
werkkleding bij
zich. Het was
natuurlijk altijd
makkelijk als hij
veel in zijn ‘mars’
had.
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BENNEN MAKEN
Veel boeren maakten vroegen hun gereedschap en gebruiksvoorwerpen zelf. Als in de winter het buitenwerk door
sneeuw of strenge vorst niet mogelijk was, hadden ze binnen
allerlei klusjes. Het manden maken was zo`n speciaal winterwerk, wat lekker bij de kachel kon gebeuren. Bij het dagelijkse werk werden veel manden gebruikt, zoals op de deel
voor voer of aardappels, ook voor de biggen of kippen die
in een mand naar de markt gingen.
De boerin gebruikte een ‘tuugbenne’ voor de was en
natuurlijk niet te vergeten voor het aardappel schillen
‘`t schelbenneken’. Voor de boodschappen had men vaak
een beugelmand, die in de zomer ook gebruikt werd om
de koffie naar het land te brengen.
Langs sloten stonden overal de knotwilgen die voor het
manden maken onmisbaar waren. Deze bomen zijn zo
typisch Hollands en gelukkig zie je ze nog overal. Nu de
noodzaak van het knotten minder is, wordt dit werk zelfs
door vrijwilligers gedaan. Ook is er de Vereniging Agrarisch
Landschapsbeheer die in opdracht van de eigenaar het
werk voor z`n rekening neemt. Als het niet op tijd gebeurt
scheuren de zware takken uit en gaat de boom verloren.
Dat is erg jammer omdat het een schuilplaats is voor bv.
vleermuizen, insecten en natuurlijk vogels zoals uilen
die er graag hun nest in maken. De wilgen worden in de
winter geknot op ongeveer twee meter hoog of heel dicht
bij de grond op zo`n twintig cm. en al gauw lopen de jonge
scheuten uit. Dan worden de dunne takken of wilgentenen
zoals ze genoemd worden afgehakt met een ‘hie:pken’ of
afgezaagd. Daarna kunnen de ‘weden’ worden geschild
en in warm water soepel worden gemaakt. Om een goed
model aan de mand te krijgen wordt met de dikste delen
van de takken de basisvorm gemaakt. Vervolgens wordt
de ruimte tussen de verbindingsstukken met vlechtwerk
opgevuld en langzaam maar zeker ontstaat een mand.
Voor de afwerking wordt een rand gevlochten, daarvoor
gebruikt men weer dikkere stukken. Bij aardappelmanden
moeten er nog een paar stevige oren of handgrepen aan
gemaakt worden en hij is klaar voor het zware werk.
tuugbenne =
wasmand
schelbenneken
= aardappelschilmand
hie:pken =
hakmes
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Voor veel mensen is de speciale sfeer op de week- en
jaarmarkten een goede reden om even een rondje over
de markt te maken. Ze komen niet alleen op de koopjes
af zoals de spreuk ‘op de markt is je gulden een daalder
waard’ wel doet vermoeden. Al eeuwen lang is de markt
vooral een ontmoetingsplek en de jaarmarkt is vooral een
uitgaansdag. De Meimarkt is daar een goed voorbeeld van,
het was vroeger een heel belangrijke afwisseling op de
dagelijkse sleur. Meiden en knechten hadden vrij en
mochten mee, ook was het gebruikelijk dat voor de meimarkt het (jaar)loon werd uitbetaald. In de herfst zo rond
eind oktober of begin november was er vroeger altijd de
jaarlijkse Kabbesmarkt. De witte kolen werden dan verhandeld voor het maken van zuurkool. De mensen hadden
zelf allemaal een ‘Keulse pot’ in de kelder staan, het hele
gezin hielp vaak mee om de kool klein te snijden. De kool
werd bestrooid met zout en afgedekt met een theedoek
en een plankje. Om de boel aan te drukken kwam er een
grote ‘zuurkoolsteen’ op, het was een enorme zwerfkei die
in de kelder bewaard werd. Na enkele weken had men een
heerlijke wintergroente, die ook nog eens erg gezond was,
omdat zuurkool rijk is aan vitamine C. Eind van het jaar was
er ook altijd de Ganzenmarkt, de vette ganzen werden vaak
vervoerd in rieten manden. Ook kwamen ze in grote groepen lopend naar de stad of het dorp.
Er liepen dan meisjes mee, de ‘ganzenhoedsters’, die met
lange stokken de ganzen in toom moesten houden. De
Ganzenmarkt is in Gendringen nog altijd een jaarlijks
terugkerend gebeuren, met echte ganzen in de straten en
de traditionele ganzenhoedsterverkiezing. Een belangrijke
weekmarkt was tot voor kort de Veemarkt in Doetinchem,
maar jammer genoeg is die in verband met besmettingsgevaar voor dierziektes gestopt. Kenmerkend was het handje
klap tussen de veehandelaren met hun klompen, wandelstok en hun dikke portefeuille aan een ketting. De reguliere
weekmarkten zijn gelukkig nog in alle plaatsen te bezoeken
en zijn meer voor levensmiddelen, kleding, lapjes en
bloemen. Eigenlijk zou het mooi zijn dat ook de streekproducten wat meer op de plaatselijke weekmarkt te koop
waren. Net als bijvoorbeeld in Frankrijk waar je de verkopers
trots achter
de kleine
kraampjes ziet
staan, om de
spullen van
hun eigen
boerderij aan
de man te
brengen.
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‘AOVER DE PAOL’
Als iemand Duits sprak zei men vroeger altijd: ”Zo, i`j praot
al een aardig endjen aover de paol”. Toch was het jaren
terug heel makkelijk om je verstaanbaar te maken bij onze
Oosterburen. Onder het motto, ’A`j plat kunt praoten mo`j
`t niet laoten’, kwam je al een heel eind. Het dialect van
deze streek zit namelijk tussen het Nederlands en
het Duits in, men had dan ook veel contact met mensen
net over de grens. Wethouder John Freriks heeft al eens
geopperd dat het dialect weer meer aandacht moet krijgen
op de Basisscholen in onze gemeente.
Toen er nog invoerrechten op de goederen betaald moest
worden, waren de mensen zo dicht aan de grens veel
met allerlei goederen aan het handelen. Smokkelen was
natuurlijk verboden, toch tilde men niet zo zwaar aan dit
vergrijp. Het was altijd een soort kat en muis spel tussen
de ‘Kommiezen’ en de boeren in onze streek.
Zo werden er onder de ogen van de douanebeambte
spullen als koffie, boter, tabak en chocola de grens overgebracht.
Met extra zakken in de jassen werden de goederen
vervoerd. Ook werden er veel kleren
gekocht, ze werden over elkaar heen
getrokken. De prijskaartjes en de zakken
lagen in deze streek overal in de sloot.
Met levende have ging dat wat moeilijker,
boeren aan de grens waren vaak een
tussenpost. De dieren werden overdag naar
de boerderij gebracht, om vervolgens
‘s nachts de grens over gejaagd te worden,
de buurman over de grens ving ze daarna
op.
In Elten werd in 1963 de grens een stuk
verlegd, zodat een deel van Nederland
naar Duits grondgebied overging.
Er werden vrachtwagens vol boter, koffie,
sigaretten en andere waar in de straten
gezet.
De grens verschoof ‘s nachts om twaalf uur
en de goederen kwamen automatisch van
Nederland in Duitsland terecht.
Die nacht werd ook wel de ‘Butternacht’
genoemd. Nu is er al jaren vrij verkeer van
goederen met de landen om ons heen.
Toch zou het mooi zijn dat de streektaal
weer opgepakt werd, al was het alleen maar
om z`n grote cultuurhistorische waarde.

kommies = douanebeambte
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In de herfst- en wintermaanden komen er veel mensen
speciaal naar de Achterhoek om eens lekker wild of gevogelte te eten. Het is dan ook de tijd dat de jagers er op uit
trekken om een haas , konijn of fazant te schieten.
Jagers moeten in het bezit zijn van een jachtakte, het is een
vergunning om te jagen. Het bestaat uit een jachtdiploma;
een pittige opleiding met een theorie- en een praktijk
gedeelte. Theorie houd in dat hij een groot aantal dieren
moet herkennen. Praktijk is het trainen van het schieten.
Ook moet hij van onbesproken gedrag zijn, dus hij mag
geen strafblad hebben. En misschien wel de moeilijkste,
hij moet minimaal veertig hectare aan één kunnen jagen,
dat houdt in dat hij toestemming moet hebben van de
grondeigenaren. In de praktijk is er vaak met een paar
jagers samen een jachtcombinatie.
Op konijnen mag het hele jaar gejaagd worden, omdat bij
grote aantallen meestal de ziekte myxomatose om de hoek
komt kijken. Ook kunnen ze veel schade aan de gewassen
aanrichten. Andere dieren zoals hazen en fazantenhennen
mogen vanaf vijftien oktober tot eind december gejaagd
worden, alleen de fazantenhanen nog tot eind januari.
Vaak zijn de jagers aangesloten bij een jachtvereniging,
zoals de Wild Beheer Eenheid, de WBE. Deze verzorgt trainingen met kleiduiven schieten en er is één keer per jaar
een opruimdag, er wordt dan met zoveel mogelijk mensen
zwerfvuil verzameld in het bos. Het geschoten wild moet
enkele dagen op een koele plaats besterven, het vlees
wordt daardoor malser. Vroeger werd zo`n dier dan vaak
een paar dagen onder de grond gestopt. Op kastelen
hadden ze in de kelder vaak een zogeheten wildkroon
hangen, daar werden de dieren aangehangen. Er wordt
wel gezegd dat het wild uit de Achterhoek het lekkerste is,
maar omdat het bereiden wel enige kennis vraagt, is het
misschien
goed om
eerst eens
te proeven
in een
restaurant.
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SCHAATSEN
Het grootste vertier in de winter was vroeger het schaatsen.
Door de hoge grondwaterstand in die tijd was het heel
normaal dat in de winter grote stukken weiland onder water
stonden. Als het dan een paar nachten flink vroor, had je
de ijsbaan om de hoek. Zo had elke Buurtschap een eigen
baantje en iedereen was daar dan ook te vinden. Het was
een ongeschreven wet dat alle knechten en meiden op
de boerderij vrij kregen als er ijs was. De jongeren gingen
verder niet uit in de winter en daarom was het de ideale
manier om elkaar te ontmoeten. Het was de gewoonte
dat een jongen en een meisje samen schaatsten, dus twee
aan twee zwierend over de baan. De jongens vroegen de
meisjes net als bij dansen en kon je als meisje goed schaatsen dan werd je achter elkaar door de jongens gevraagd.
Ook gingen ze veel in lange slierten achter elkaar rijden,
maar dan moest je wel goed kunnen schaatsen. Als de
vorst aan bleef en de beken zaten ook dicht dan gingen de
goeie schaatsers verder op waar ze meer ruimte hadden.
Het mooiste was het als de grachten bij de kastelen dicht
zaten, want dat gaf natuurlijk ook nog een prachtig winters
tafereel. Mensen kwamen dan van heinde en verre om
juist daar te schaatsen. Er zijn heel wat liefdes op het ijs
begonnen en onder het genot van een warm drankje bij de
koek en sopie tent werd het al gauw heel romantisch.
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Bi-j ons op ‘t platteland

W

WIE BUN IK
Mensen vragen vaak: ”waor bu-j d`r ene van” en in veel gevallen is het noemen van de boerderijnaam
waar je geboren bent al genoeg. Ik ben Helma Tuenter – Jansen en ben geboren en opgegroeid op
de boerderij `t Olde Rexwinkel op Sinderen. Het leven op het platteland beviel mij altijd prima, ik kan
wel zeggen dat ik een hele fijne jeugd heb gehad.
Bij een boer gaat ‘achter’ altijd voor, dus als je als kind ook graag ‘achter’ bent is het extra gezellig.
Er was altijd wel wat te beleven op de boerderij, of het nu op de deel was bij de koeien of fijn met
Papa mee op de kar. De eerste jaren was het al heel
erg spannend om de lege melkbussen op te halen bij
de weg, zoals te zien is op de foto. De melkboer had
de bussen net weer teruggebracht van de melkfabriek,
samen met een flink stuk kaas en een speciaal busje vol
met karnemelk. Later ging ik met paard en wagen mee
naar het land of naar de molen om veevoer te halen.
Naast de koeien en de andere boerderijdieren zoals
honden en poezen, vond ik altijd paarden nog het
aller leukste. Zelfs nu ben ik nog elke week in de
manege te vinden om paard te rijden.
Zo zie je maar je kunt de boerendochter wel uit de
boerderij halen, maar de boerderij niet uit de boerendochter.
Na een aantal jaren in de stad te hebben gewoond,
kregen mijn man en ik de kans weer naar mijn
geboortedorp terug te keren en een eigen zaak te
beginnen. Onze twee kinderen zijn hier opgegroeid,
maar zijn inmiddels beide voor hun studie naar de
stad verhuisd. Ook met ons tweetjes bevalt het ons
hier nog steeds prima, dus we hopen nog lang te
kunnen genieten van het leven op het platteland.
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