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In dit numme·r hervat onze vaste medewerker Joh. Buursink
zijn rubriek, de REGIO BRIEVENBUS. Reacties hierop kunnen weer naar h et bekende adres gezonden worden. Buu·rsinks gezondheidstoestand steLt
hem nog niet weer tot regelmatige langdurige arbeid in staat.
Een groot deel van zijn and er.~
journalistieke w erk heeft htJ
moeten afstoten. Voor de RE·
GIO BRIEVENBUS - zoals hij
het zelf uitdrukt zijn troetelkindje - wil hij zich enkeLe ure"}:
per week inspanne7!-, mits ZtJ
tJoldoende 1·espons oplevert.
1973 is overigens voor Buursink een gedenkwaardig jaar:
met Peter en Paul hoopt hij 65
jaar te worden.
..
Het is 50 jaar geleden dat htJ
debuteerde in een -jeugdblad
met een verhaat over "de bran:d
van Enschede in 1862". Het ts
35 jaar geLeden dat hij de e.erste pogingen ondernam om ztch
in' het Twents te bekwa~en:
't Is 25 j. geleden dat htJ ztch
voorgoed vestigde als tree Z~n
ce pubLicist, in welk_e hoedamgheid hij al zo'n 15 3aa1· aan de
Twentsche Courant meewe1·kt.

Nu ik er weer aan toe b7n, wat
van me te laten ho.re~ In deze
Regio Brievenbus, wll Ik .meteen
met een nieuwe num~ermg b~
ginnen. U ziet het al: m 1973 IS
dit de eerste brief, dus 73.01,
daarmee kunnen we het oude en
het nieuwe beter uit elkaar·. houden. U kunt ëchter nog rust~g op
vorige brieven reageren, en 1k ga
ook gewoon verder met de oude
brieven van vóór 1973 af te han(lelen. Ik zou het prettig vinden
dat u zoveel mogelijk in uw correspondentie de nummers vermeldt van de brieven waarop u
reageert. Dat bespaart mij veel
werk met naslaan van de mappen. Weet u geen nummer meer,
alla, we zijn ·g een kniesor~n. A~le
inzendingen voor onze R-eg1o Brtevenbus adresseren: Joh. Buursink, Postbus 298, Enschede.

•o brievenbtiS]
heben omgegaan, zijn wij elkaar flauw.~ Een laks is een flauwe
als -goede vrienden gaan waarde- vent, een onbenul. Verlakschouren. Hij was een _geboren vertel- wen is: iemand voor de gek hou•
Ier met een feilloos geheugen en den, ook: verlakken, bedriegen. een grote dosis humorvolle fanta- Een laks is een vent, waar "gin
sie, in die zin dat hij schijnbaar lak of smak an" is.
onbetekenende
gebeurtenissen, "Ik kan em nich löchn of zeen" is
voornamelijk uit zijn jongensja- gewoon in het Nederlands: ik kan
ren, met de zwier van het aange- hem niet luchten of zien. Dat
boren vertellerstalent wist voor te "löchn" of "luchten" heeft niets
dragen als boeiende verhalen. Na met "lichten" t e maken, hoewel
een korte ziekte is hij eind vorig het Twentse "löchn" ook (weer)jaar overleden. Zijn laatste bezoek lichten kan betekenen. Luchten
dat hij ons een paar weken eer- wordt hier echter bedoeld in de
der had gebracht, vergeten mijn betekenis van lucht (af)g-even, die
vrouw en ik nooit. Hij zat echt op je van die ander niet graag in je
zij n Twentse praatstoel, zodat wij neus krijgt. Het Duits is in dit
de uren volkomen vergaten. Ik gezegtle duidelijker: "ich kann ihn
heb nog verschilletlde brieven van .nicht riechen" en 't Frans evenhem liggen, die bestemd waren zo: "je nu puis ni Ie voir ni le
voor deze regio-brievenbus. Ik sentir!"
hoop er af en toe op terug te
komen. Ik bewaar zorgvuldig de
beste herinneringen aan zijn persoon en aan zijn gave vriendschap. En daarbij moet ik denken De heer Ten B . jr. uit Almelo
aan een eenvoudig gezegde dat in he eft iemand eens de betekenis
een gezellige familiekring eens van het woord "tukker" horen
naar voren kwam: "wat kun je verklaren. Het zou afkomstig zijn
toch rijk zijn met blijde herinne- van een gemengd Latijns-Hew
ringen aan goede mensen".
breeuws woord ,,Toe-kan''. Bij
dergeljjke halsbrekende verkla-

Tukker

Ganzenmarkt

We gaan nu gewoon verder met
enkele dingen, die mij al geruime
tijd plagen. In r.b.b. nr. 203 vroeg
ik naar gegevens over de Ganzenmarkt in Enter. - De heer H.
van H. te Enschede wist mij te
vertellen dat vroeger (wanneer?)
Enterse boeren met ganzen lopende naar Amsterdam trokken. Die
ganzen waren van heinde en ver
in Enter aangevoerd en onderweg
zullen die ganzenkooplui ook nog
wel hier en daar een koppel erbij
gekocht hebben. De ganzen werden wel vet van wat ze onderweg
al reizende oppikten . Er zou in
Enter nog een slager wonen die
er wel meer van zou weten.
Maar... slager of geen slager: ik
doe nog eens het beroep op het
~eheugen van Enternaren om mii
er wat meer b ijzonderheden over
te vertellen.

Jao en

Als er eens iemand visserslatijn
s preekt, is er alti.t l wel een ander, die hem wil overtroeven, zo
iets van: "Ach man, wat lul iej
toch oawr den grootn snook dee'j
doamoals vangn hebt:
miene
vrouw zien breur hefter kortns
één vangn en den was wal joà-zogrootF' - Daarmee wordt dan bedoeld: zeker even groot, of: minstens zo groot! .. Maar als ik dan
op z'n Twents wil overdrijven,
dan zeg ik: "den was wal éé (n)s
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zo groot!" Letterlijk betekent dat:
éénmaal zo groot, maar de bedoeling ervan is: nog-éé (n) s zo groot,
~at wil zeggen : wel tweemaal zo
Bij een nieuw begin van een oude groot. We moeten daarom zorgtaak kan het niet anders dan dat vuldig zijn en zeggen: "den was
wij op het oude voortbouwen. Zo wal og-éé (n) s-zo-•groot.
begeleiden mij bij dit werk allerlei gedachten en herinneringen
aan tie mensen, met wie ik in d e
loop van de jaren in contact
kwam. Voor mij zijn uit deze
rubriek veel persoonlijke vriend- Mijn vrouw zei dezer dagen van
schappen, buiten deze publikatie.s iemand, die ze nièt màg: "Wat is
om ontstaan. Ik bedoel daar ·dlt dàt toch nen laks van nen kearl;
me~, dat ik per brief en Rer ik kan em nich löchn of zéén!" telefoon en ook vaak in wederZlJd- Ik ben van mening dat dat "laks"
se bezoeken veel meer persoonlij- in Enschede niet zo grif wordt
ke contacten heb dan ik wel in de gebruikt; mijn vrouw is immers
krant kan schrijven. Zo'n per - uit Almélo afkomstig. Wel sprasoonlijke vriendschap was er ook ken wij in Enschede van "lakgeleidelijk ontstaan met een van sen": "wat is dee lalke toch an 't
de ijverigste deelnemers aan deze lekten", d.i.: "wat is die "griet"
regio-brievenbus, en wel met mijn toch aan 't ,stoeien', flauw doen,
plaatsgenoog Johan Leerkotte, ge- ·g ek d~en. Zow~l ~alke als laksen
boortàg uit Deurningen. In de wo:d::lt m deze zm m nogal gemoepaar jaar, waarin wij met elkaar delijke betekenis bedoeld. Lak is:

Memento

Laks

r
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Postbus 298 Enschede
ringsteeren houd ik altijd de bekende uitdrukking in gedachten:
waarom zouden we het gemakkelijk doen als het moeilijk kan? ik geloof ook niet meer in de
verklaring van dr. Bezoen (lat de
Twentenaren Tukkers genoemd
worden naar een vogeltje: de tukker of kneu. - Ik heb een andere
"verklaring" gegeven aan dit
door Dr. Schaepman ingevoerde
woord voor Twentenaar. Ik heb
daarover al eens in deze krant
geschreven, maar weet niet meer,
wanneer dat geweest is. Misschien vind ik de kopij nog eens
terug in mijn archiefbaaierd. In
elk geval is het een woord dat ik
utt mijn spraakgebruik geschrapt
hèb otpdat ik het te gekunsteld
vind en te-pas en te-onpas misbruikt. Toch vind ik het spreukje
wel leuk dat een vroegere vriend
uitgedacht heeft: "Een Tukk~r is
geen mislukker I"

Twents
schrijven
Een vraag van genoemde briefschrijver Ten B. jr. uit Almelo
kan ik hier alleen maar memoreren. Ik kom er in een volgende
regio-brievenbus wel wat uitvoeriger op terug: "Wordt het Twents
geschreven, zoals het gesproken
wordt?'' - Ik wil hier voor ditmaal
alleen maar een andere vraag
tegenover stellen: "Wordt het Nederlands geschreven, zoals het gesproken wordt?" of omgekeerd is
het misschien beter te vragen:
.,Wordt het Ntlderlands uitgesproken zoals het er . staat?" - Hoe
spreekt u dan bij v. 't achtervoegsel "lijk" uit: als "lijk", als
. ,lik", als "luk" of omgeveer als
"lek"? Omgekeerd: hou zouden
we het Nederlandse achtervoegsel
"l.. .k" moeten schrijven om het
te kunnen schrijven zoals het er
staat?,

nadruk verboden

Twentse Taalbank

I
73.02
Mijn stelling is dat de Twentenaar (en rangsthik daar voor
ditmaal de hele dialektsprekende
"Achterhoek" maar onder) over
het alg~meen: a) beter Nederlands leest
en schrijft dan
spreekt; b) beter Twents spreekt
dan leest en schrijft. vandaar dat
ik herhaaldelijk opgebeld word
door lieden die met de schrijfwijze van het Twents in de knoop
zitten. Ik help ze dan graag uit
de brand. maar voeg er dan altijd
uitdrukkelijk aan toe: "men kan
niet zeggen: zó en zó moet het,
maar zó en zó kan het en persoonlijk zou ik het zó doen .... "

Hollands doen

ret!jo blievenbus]
voel inet behoorlijk ontwdkkeld is,
zal denken dat vertalen alleen
maar is het kiezen van woorden
uit de andere taal voor woorden
uit onze eigen taal. Daaruit is het
te verklaren dat veel Twentenaren zulk erbarmelij~ Nederlands
spreken, nog . afgezien van de
tongval. Een uitgesproken Twentse tongval kan no~ wel ee11: goed
Nederl~J?-dS begeleiden, al IS h et
natuurliJk bete~ dat men het N.ederlands op . z n N e~erlands uiltspreekt en met OR z n Twents. Maar ontelbaar ZIJn de voorheelden van vertaald doe~ verkeerd
toegepast woordgebruik in het
vertwentste N ederlan~s. Zo op
straat lopende vang 1k weleens
flarden ~an ~espre~~en op. _I?ezer
d agen het Ik miJ voorbiJgaan
door, twee in het bont gehulde
dames, waarvan de ene zei:
"Maar dààr hoef je toch niet extra
de stad voor in te gaan." Ik vind
in deze zin minstens twee dialektismen, die men heel anders moet
zeggen in het Nederlands. Wie
van mijn lezers kan deze vinden
en mij schrijven, hoe het dan wèl
moet zijn? - Evenzo is een Twentisme in de volgende zin geslopen,
die je ook vaak hoort: "Maar daJt
deed ik toch niet expres!"

Wij "doen" plat of wij "doen"
Hollands zoals we zoveel kunnen
"doen". Ook daarover schreef ik
al eerder. Zo'n zestig jaar geleden, in mijn jeugd, "deed" men
in mijn milieu (dat van het gewone arbeidersvolk en de kleine boeren) vanzelfsprekend "plat". Als
mijn moeder in haar zenuwacht igheid tegen de dokter of de
predikant eens probeerde wat
"Hollans te doen", dan lachten
wij haar naderhand uit: "Ik wou
Hollans praten, maar kon het
lachen niet laten!" - Wie onder
ons Hollans wilde "p.raien" (spreken is bij ons h eel wat an(iers!)
als men gewoon onder elkaar Daar belde uit Delden me ene
was, werd hartstikke uitgelache~. · meneer P. op, die _vroeg wat hij
Èen , jongeling van omstreeks moest schrijven: schungeler (met
twintig jaren vertrok naar " el- sch) of skungeler (met k), en
ders" om een of andere opleiding daar ligt dan weer een eenvoudite ondergaan. Na zes weken ge vraag, waarop ik alleen een
kwam hij voor de eerste maal wat uitvoerig antwoord kan .g emet week-end-verlof naar Ensche- ven. Want met het verdwijnen
de, waar hij zijn oude vrienden van de niet uitgesproken eh in
met hun meisjes trof. Toen was het Nederlands (visch werd vis,
het "Hollan~" hem al zó in de vleesch werd vlees, intusschen
keel geschoten, daJt hij zijn En- werd intussen enz., enz.) werd de
schedese plat nagenoeg vergeten spelling van het Twents er weer
was. Hij maakte zich daarmee zó wat moeilijker op. Maar eerst d at
bel achelijk dat een van de me is- schungeler (slenteraar). Kort en
jes hem met een spottende scha- bondig : ik schrijf in het Enscheterlach vroeg: "Wat proat iej toch dese plat:
schungeln, school,
gemaakt, Bram, kö'j nów al gin schip, schat, enz., omdat wij die
plat meer?" - De jongeman nam eh uitdrukkelijk als eh uiltspreken.
schielijk de kuierlatten, w ant dat Er zijri ook platpratérs, die de eh
ordinaire plat was hem "te min" als k uitspreken: skungeln, skool,
geworden. "Gemaakt proatn", zo skip, skat. D at is voor oprechte
noemen wij de uitspraak van ie- Enschedese oren gruwzaam taalmand die zich een uitspraak of bederf. Maar het is best mogelijk
accent heeft aangemeten d~t niet dat er streken zij.n , waar die sk
bij onze aard past : gekunsteld.
heel gewoon is. Ook oude dialektsprekers uit mijn jeugd hadden
zelfs een zekere minachting voor
zulke sk-sprekers, waaruit ik afleid dat die lieden niet tot de
autochtonen behoorden.
"Hollans doen" oftewel Neder- Daar heb ik dus in mijn dialektlands spreken is voor ons aLtijd spelling geen .moeilijkheid mee.
vertalen geweest en voor mij is Mijn spellingsmoeilijkh eden ontdat heel vaak nog zo. Iemand staan als ik dialektwoorden moet
zonder taalgevoel of wiens taalge- schrijven, waarvan de Nederland-

Die moeilijke
sch ...

Vertalen

se equivalenten met de invoering
van de nieuwe spelling hun eh al
hebben verloren, omdaJt ze de ehuitspraak ook al lang verloren
hadden. Ik moet daarbij enkele
voorbeelden ter verduidelijking
geven.
NEDERLANDS: wassen, intussen ,
vissen, fles, mus.
TWENTS: wasschen, intusschen,
visschen, flesscpen, musschen.
maar er zijn -ook Twentse woo rden die zonder b ezwaar hun eh
mogen verliezen, zodat we daarbij gerust in het Twents de nieuwe Nederlandse spelling mogen
(moeten) volgen, zoals vlees vlees
vis vis.

Hoe moet
dat ·nu? ·
Om bij het eerste rijtje ie blijven ,
hoe moet dat nu? Sommige woorden met seh zijn intussen in het
Twents al zo verouderd, dat we
gewoon s zeggen. Toch zijn er
nog veel lieden, vooral onder de
J

ouderen, die de seh nog duidelijk
uitspreken, waarbij in deze gevallen ook wel vaak als sk wordt
uitgesproken. Gaan . we nu die
woord~n met seh scqrijven, dan
kunnen we nie1t duidelijk maken
dat die eh ook uitgésproken
wordt, omdat de Nederlands-lezer
zo'n woord op z'n Nederlands ook
zonder eh uitspreekt. Om nu duidelijk te zijn en te Willen uitdrukken dat in het geschreven woord
in het Twents die seh of sk staat
omdat die in het gesproken woord
duidelijk tot uitdrukking moet komen, kunnen we schrijven: was•
ken, intusken, visken, fleske, mus·
ke, maar dat is onoprecht tegen
de s eh-sprekers. Zullen we dan
maar schrijven: wasgen, intusgen, visgen, flesge, musge? Walt
mij betreft: asjeblieft niet! Dat
geeft niet alleen een foeilelij k
schriftbeeld van het woord, maar
een eh is nog lang geen g in het
spraakgebruik. Daarom geef ik
er voorlopig de voorkeur aan
maar met een k te schriewn.
(niet skriewn) overal waar de seh
niet meer tot zijn recht komt.
Ben ik duidelijk genoeg geweest?
Want in die gevallen n eigt de
Twentse uitspraak zelf meer naar
sk dan naar seh. Ik trek m'n
wenkbrauwen wel op als ik iemand hoor praten over een skop
of een skup, maar nen waskeidook en ne muske klinkt me wel
goed in de oren.
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kalm as aaltied bescheed gaf: zwaar en onaangenaam klusje
Och, ik leuw dat 't op de ruilver- had op te knappen. Als zo'n haal
kaveling oetdreajt!
de hele week boven en in het
rokende h~uur had gehangen,
Vroeger hoorde je wel eens van
d an was het natuurlijk bijzonder.
Weesper
moppen,
Arnhemse '
vuil, oftewel "smódsig". Genoemmeisjes, Janhagel en tegenwoor- [
de heer K. weet te vertellen: "De
dig zelfs nog van Deventer koek.
huisvrouw of de meid deden op
Daar kwamen bij ons ook Deldener moppen (zijn die er nog?) en In een van mijn vroegere regio- zaterdagavond het laatste werk
Enscheder krekkei (krakelingen brieven heb ik een brief van de van de week dat ook het beroerdheten dlie .g eloof ik in het Neder- heer J. K. uit Eibergen al eens ste was, n.l. het hoal schoern,
lands), die tegenwoordig nog aan de orde gesteld. Nu wil ik waar iedereen tegenop zag. Het
maar door een enkele b akker hier naar voren brengen, wat spreekwoord is wel te verklaren
volgens origineel recept en model deze briefschrijver nog weet van want het was een groot eer als
gemaakt worden. De meeste En- de betekenis van de uitdrukking: het haal blonk. Maar dat had dan
scheder krekkei zijn thans na- "'t Hoal schoern", d.w.z. "de haal ook moeite gekost." Over het hoal
maak! Nu wil ik eerst de vraag schuren''. In een oud Nederlands weet dez~ briefschrijver verder
stellen: wie kent nog meer van woordenboek lees ik: een haal nog te vertellen: "Door het haal
die ouderwetse koekjessoorten. Er {vr.) is een ketelhaak, haak aan in handen te nemen werd de
waren hier ook "duulkes" en toen den ketting, waaraan men den jonge bruid baas in huis; bij het
ik jaren geleden een oude vrouw ketel of pot boven het vuur in dienst treden van een nieuwe
eens vroeg : "wat waren dat hangt; hangketting met haak in knecht of meid werd deze met
dan?'' wist ze niet· anders te den schoorsteen; hingel. (Dat een schep water begroet; lukte
am'woorden dan: "ja, wat waren h(llgel doet me denken aan han- het hun, voordien het haal t e
dat? net zonne maneer as rechte- gel waarvoor het oude woorden- pakken dan kwamen ze die wavoort de bitterkoekjes, wal nich boek geeft: haak of lijn, waaraan terdoop vrij" - Mijn vraag is nu:
zó lekker,
mär toch lekker het vischaas gehangen wordt. In- wie weet over deze gebruiken nog
genög!" - Nu zegt men in het derdaad is er wel overeenkomst wat uitvoeriger te schrijven,
Nederlands ook " mop" tegen een tussen 'n hoal en nen hangel.) maar dan uit eigen herinnering of
grappig verhaaltje met een ver- Met "den haal" in "aan den haal van horen zeggen van lieden die
rassend slot. Hier zegt men dat gaan" - zoals dat in onze verou- het nog meegemaakt hebben? dan wel na, maar in oprecht derde Nederlandse spelling luidde
ouderwets Twents zeggen we lie- - heeft het eerste "haal" niets te
Het
manlijke
woord
v er "nen bakslag" in plaats van maken.
"haal" heeft de betekenis van
"ne mop".
trek, veeg, loop. In het Twents
hebben we geen uitdrukking als
"an den hoal goan"; wij zouden
zeggen: "de hakkn loat n zeen" en En dan heb ik nog een vraag: in
desgelijks doen de Fransen en de welke gevallen wordt het gezegde
Britten. Er is een verklaring toegepast, bijv.: "hee zal 't hoal
nog wal mottn schoern''? En kan
Om wat sjeu aan mijn regio- voor dat "haal" in "aan den haal ik ook zeggen, als ik iemand "de
brie~enbus te geven vertel ik af gaan", die zegt dat "haal" afge- bóks nogees wil opbeendn" zoiets
en toe wel eens zo'n bakslag. leid is van het werkwoord "ha- als: , ,ik zal em 't haal 'nogees
Welnu: kent u deze al? Ik heb len" dat "hard lopen" betekent. (loatn) schoern" ?
hem kort geleden gehoord en ik Vergelijk "inhalen" in het verweet dus niet, wie ik na-vertel keer.
maar ,moppen' zijrn altijd vrij van Als ik nu denk aan " ophalen"
auteursrecht, mits ze niet letter- dan kom ik bij "'t ho al" precies
waar ik wil zijn en dan komt het
lijk worden overgenomen.
Hendrieks en Benaads haddn de nieuwe Ned. woordenboek er dichboerdriej van eerleu vaar earfd terbij dan het bovenaangehaalde Vroeger noemde ik deze rubriek:
en met eer beidn heuldn ze 'n oude. Koenen geeft n.l. voor Twentse Breevenbus. Maar naarhet
verspreidingsgebied
gaank van aleerdaagn.s d 'r in. Zo "haal" (en dat is bij hem zowel mate
gungn ze ok zöndaagns tehoop 's vrouwelijk als onzijdig, dus: de van deze krant zich uitbreidde,
moargns noa de keark, woar haal zowel als het haal): "getakt kon ik daarmee niet volstaan.
Hendrieks al gauw in sloap veul. ijzer met ketting, waaraan de Daarom noemde ik haar later:
Mär Benaads gaf goed acht op ketel in de schoorsteen boven het Regio Brievenbus. Weliswaar ga
wat 'n doomneer nów weer te vuur hangt'', en: , ,met een hef- ik uit van mijn Twentenaar-zijn,
zeggn had. Toch was Hendrieks boompje de haal hoger stellen." met Enschede als mijn geboorteal eavn achterdochtig as Be- In beide woordenboeken komt het stad, die ik altijd trouw gebleven
naads, en nog wal in zienen sloap. kenmerkende van een haal echter b en. Maar de regio (streek)
ap. Dan kon 't walees plaats op de achtergrond. Dat kenmer- Twente vormt in veel opzichten
hebbn dat e halfwakker op~ kende is juist de tanding van het één geheel met een deel van de
schruk atter van 'n preakstooi 'n ijzer waarop een palletje de ketel Achterhoek (de Graafschap) en
woord töt em duurdrung, woar't op de gewenste plaats vasthoudt. met Salland.
walees méér achter kon stekkn Het haal hangt vaak aan een Deze onze regio, ons woon- en
as niks. Dan steut e Benaads an draaibare haalboom bij de open leefgebied, heeft nagenoeg dezelfen vreug e: Benaads, wo ar döt e haard. In het Twents heet die de volkskultuur, hetzelfde volksge· nów oawr? En meestntieds kon boom "weandzoel" d.i. wendzuiL loof, hetzelfde volksleven, dezelfde
Benaads em wal geröst stelln, dat In het Nederlands is nog een oud volksgebruiken en volksoverlevekon e. Op 'n moal deu 'n doom- gezegde: "zo zwart als een haal" ringen, of althans vergelijkbare.
nee oawr zonnen mooin teks, den en misschien kent men d'at bij Daarom moet u de betiteling
e plechtstoatig veurdreug met ons hier en daar ook nog wel?
"Twents" beschouwen als betrekking hebbend op Salland en de
nen langn noagalm in ziene s.t em:
Achterhoek, gemakshalve.
"En uwe stróómen zullen rechtgeAan reac.ties uit het Gelderse,
trokken wortien en uwe pááden
zoals in deze brief behandeld,
~ullen geëffend worden ... " - Do ar
merk ik dat deze krant hoe lanbegun in Hendrieks zien oonderbewuste deel ne alarmschel te Daar "'t ho al schoern" oftewel ger hoe meer ook de Achterhoek
klingeln en hee schruk sébiet "het haal schuren" een vies en binnendringt
en
daarvandaan
wakker. Gans ontsteld vreug e: zwaar en lastig karwei was, werd hoop ik dan ' ook in de t oekomst
Benaads, woar döt 'n doomneer de uitdrukking ook gebruikt in steeds meer reacties te mogen
ontvangen.
nów oawr? waarop Benaads, figuurlijke zin, als iemand een
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De brief van de Eibergenaar J.
K., die ik in de vorige regiobrievenbus aan de orde stelde. is
veel te uitvoerig op het gebied
van andere problemen dan die op
ons terrein liggen. Daarom haal
ik hier alleen het "zakelijke"
naar voren.

De antichrist
Een merkwaardige plaats in ons
volksleven wordt ingenomen door
verhalen over "de Antichrist". Ik
zal daarop hier niet al te ver
ingaan, omdat er wel een hele
reeks van artikelen over geschreven kunnen worden: .. de Antichrist in het volksgeloof".
De heer K.. die niet zo gelukkig is
met wat ik zou willen noemen de
..ontkerstening" van onze .,welvaartstijd". schrijft o.a.: .. De grote klap is pas enkele jaren geleden gevallen. De kloosters staan
leeg, na zeven eeuwen een belangrijke taak vervuld te hebben. In
welk gezin wordt nog gebeden?
Waar zijn de beelden van onze
Heiligen? Zestien jaar geleden
versierden de kinderen in de meimaand het Moeder-Gods-beeld,
waar gebeurt dat nu nog? We
kunnen alleen het feit constateren, doch deze stroom tegenhouden? Is zoiets niet voorbestemd?
Mijn grootvader had het steeds
over de Antichrist. Is deze misschien nu bezig?" - De heer K.
voegt hieraan toe dat hij . ,maar"
een eenvoudig man is. Welnu.
misschien kan het woord van
.. ook maar" een even · eenvoudig
man iets voor hem betekenen.
Ziehier. - Met "een'' of zelfs "de"
Antichrist werd een perooonl~ike
.. tegen-christus" bedoeld. We zouden de gedachtengang zo kunnen
stellen: "Zoals God in Christus
onder de mensen mens werd. zo
zal ook Satan onder de mensen
mens worden als de tegenstelling
van Christus. dus als anti-christ."
Vroeger heeft men er ql verschillende mensen 'voor aangezien. zoals Keizer Nero. In de moderne
Hid zal men er Stalin weleens
voor aangezien hebben om maar
één voorbeeld uit de vele mogelijkheden te noemen. Maar ik kan
er echt niet angstig om worden.
Het enige wat ik kan doen is:
vóór Christus kiezen. D at doe ik
dan ook. met de jaren steeds
bewuster en steeds inniger. Met
Hem zullen wij de Boze weerstaan en de Dood overwinnen. dat
wil zeggen: voor duivel noch dood
ba ng meer zijn. Tegen de geest
van de Antichrist kunnen wij ons
alleen beschermen door de Geest
van Christus. de Heilige Geest. in
ons op te n emen. De Kerk en de
Bijbel helpen ons daarbij. De folklore van de Antichrist of van
wat daarvoor doorgaat. spreekt
alleen maar van angst. Angst
voor niet-geziene dingen is echter
een christenmens onwaardig. Nu
is het merkwaardige dat onze
tijd, waarin Christendom en Kerk
hoe langer hoe meer op de achtergrond gedrongen worden en
w etenschap en welstand de leeggeworden harten gaan vullen.
meer dan ooit in de geschiedenis
van de allerprimitiefsten. gekenmerkt wordt door angst. De eerste
woorden. waarmee het christendom werd ingeluid, waren de
woorden van de engelenzang:
Vreest niet!

en Christendom worden hoe 1~
ger hoe meer ontluisterd. dan zeg
ik: helaas, ja! Ik ben er immers
van overtuigd dat Kerk en Christendom een bepaalde luister nodig
hebben, omdat de mensen er niet
buiten kunnen. Zo heeft de Kerk
zelfs gezelligheid nodig, ook al
omdat geen mens kan leven zonder
gezelligheidsaandoeningen.
Als u dat begrip gezelligheid
maar in de goede betekenis opvat.
Een
niet-godsdienstige
vriend, m~t wie ik eens een gesprek probeerde te voeren over
de "christelijke godsvrucht". reageerde daarop met: "ach wat, de
kerk en het christendom zijn al
lang folklore aan het worden!"
Om déze reden vond hij wel
interessant er wat meer van te
horen. Daarmee had hij echter
ook het begrip folklore ontluisterd.
Toch had hij met· deze woorden,
die even een klap in mijn gezicht
waren, vanuit zijn levensopvatting
gelijk. Er zijn flokloristen, die alleen maar van buiten tegen de
dingen aankijken en er zijn er,
die de folkloristische fenomenen
willen doorschouwen.

Symboliek
Voor wie Christendom en Kerk
alleen maar uiterlijkheden zijn,
alleen maar vormen en vormendiensten waaraan je gedachte nloos mee moet doen, voor zulke
lieden staat of valt hun geloof
met de uiterlijke betrouwbaarheid
dier vormen. Voor hen is er dan
nog de folklore als een mausoleum van een uitgeleefd christendom. Voor wie nooit iets van de
symboliek der vormen en der
overleveringen heeft begrepen,
voor die zal het onverschillig zijn
wat ' er met de bediening dier
vormen gebeurt. Wie de vormendienst altijd ondergaan heeft als
een stuk luister voor zijn oprechte
geloofsbeleving, die zal pijn ervaren als zijn geloofsbeleving hoe
langer hoe
meer ont-luisterd
wordt en als de aan symboliek zo
rijke vormen naar het rijk der
folklore verwezen worden. Ik
meen, dat we meer moeten leren
denken met ons hart, waaruit
weliswaar volgens een bijbelwooztl "allerlei boze bedenkingen
voortkom·en". maar · waarmee wij
ook liefhebben. Ook dàt is symbolisch uitgedrukt, omdat we het
niet beter w eten te zeggen.
Is al die ontluistering dan
voorbestemd? vraagt de heer K.
Een theologisch antwoord geeft
geen oplossing, want de ene theoloog gelooft aan een voorbestemming en de andere niet. Als maar
een eenvoudig m a n zou ik de
heer K. willen antwoorden: Misschien ligt het in de voorbestemming van de hele levens- en
m aatschappij-ontwikkeling, dat de
luister van overleefde vormen
moet verdwijnen opdat de mens
gedwongen wordt telkens opnieuw
verder te bouwen aan Christendom en Kerk in een nieuwe luister, die de mens van nu blijft
aanspreken . als
een
machtig
symbool van Christus' eeuwige
liefde.

Gebed als
folklore

In w elk gezin wordt nog gebeden?
vraagt de heer K. en bij die
vraag bedenk ik dat ook een h eel
stuk gebedsleven folklore aan het
worden is . Maar bij zo'n kla cht
Als da·a r nu iemand zegt: Kerk moet ik onwillekeurig denken aan

Folklore

de geschiedenis van ' ~k1~ die
vluchtte uit angst voor de wraak
van Achab Èm Izebel. -Hij klaagde
God zijn nood : de kinderen Israëls
hebben Uw verbond verlaten •••
en ik alleen ben overgebleven...• !
- God zond Jesaja subiet naar ~
zijn post met de troostende terechtwijzing, die in de Statenver·
taling luidt: .. Ook heb ik in Israël
doen overblijven zeven duizend.
alle knieën die zich niet gebogen
hebben voor Baäl en allen mond
die hem niet gekust heeft!" (Met
.. zevenduizend" wordt hier een
symbolisch getal genoemd voor
een grote menigte). Welnu.
zouden we hierin geen ·geruststelling kunnen vinden? Op de
vraag: "In welk .gezin wordt nog
gebeden?'' zou de ' heer J. K ..
weleens tot antwoord kunnen krii·
gen: .. In meer gezinnen dan u
denkt. want Ik, zegt God. heb in
uw regio doen overblijven zeven·
duizend gezinnen. waar het gebed
nog niet tot folklore verworden is •
maar waar het nog uit oprechte
harten omhoog stijgt, dag op
dag! " - Daaruit kunt u meteen
concluderen dat wat wij folklore
noemen, voor mij nooit een soort
levensbeschouwing of surrogaat·
geloofsb eginsel is. Ik meen dat
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folklore een kostbaar randgebied
is, waarvan de bestudering ons
een dieper inzicht kan geven in
de menselijke psyche in haar ontmoeting met de boventijdruimtelijke Macht, die wij God noemen.

Corrigenda
Het is in een krant nu eenmaal
niet te voorkomen, dat in een
artikel zetfouten sluipen. We zeggen dan dat de zetduivel aan het
rondspoken is geweest. Zetfouten,
die door elke lezer wel begrepen
worden, hoeven naderhand niet
gecorrigeerd te worden. Als er
staat he ben dan weet iedereen
wel dat dat hebben moet zijn.
Maar als er in een instructief
artikel zetfouten voorkomen. die
het geheel onduidelijk m-aken, dan
is een correctie achteraf wel op
z'n plaats. In deze regio-brieven·
bus geldt dat vooral voor degenen
die de knipsels bewaren en er
enige wijsheid uit willen opdoen.
Vandaar dat ik hier en ook in de
toekomst onder corrigenda die
zetfouten zal verbeteren die als
grove onduidelijkheden of onjuistheden te beschouwen zijn.
Ziehier enkele zetfouten in r.b.b.
nr. 73.01 dd. 8. 3. 73: 2e kolom.
regel 17 van onderen, lees: nog éé(n)s-zo-groot. 2e kolom, regel 6
en 5 v.o .. , lees: wat is dee lalke
toch an 't !aksen.
3e kolom, r. 20 v .b., lees: je ne
puis .... ...
3e kolom, laatste zin, v.a. r. 5 v.o.
moet luiden: Omgekeerd: hoe zouden we het Nederlandse achtervoegsel , .. 1. ... k" moeten schrijven
om het te kunnen uitspreken zoa ls het hoort? (Bij deze laatste
correctie zij vermeld dat ik hier
van
de
gelegenheid
gebruik
maak. meteen een onduidelijkheid
van m ezelf te v erbeteren en ik
hoop, daarin geslaagd te zijn).
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fundeerd oo een oervast leve nsbeginsel, dat van de strijd tussen
goed en kwaad. Populair uitgedrukt: zelfs de domste bo erenjongen is de duivel te glad af en
daarom d e held van zijn volk. De
"leer" van goed en kwaad is een
van de meest boeiende fa cetten
van het oostnederlandse folklorebeleven, w a arin . het kwaad altij d
bestraft en het goede altijd beloond wordt. En ook al leven wij
er nie· altijd naar, diep in ons
hart wéten wij: goed blijft go ed,
al doet niemand het nog, kwaad
blijft kwaad, ook al doet iedereen
er aan mee. Leest u maar eens
d e (overigens nogal''- platvloerse)
ve rhalen , die B. te Lintelo gebundeld heeft in zi1jn boek: "Urn d 'n
heerd".

Zo langzamerh a nd begin ik bang
te worden dat u mij zult vragen:
wat heeft
die
beschouwelijke
schrijverij (zie r.b.b. 73.04) nu
met de regio-brievenbus te maken? Wel, àls ik dan al eens
buiten mijn boekje ga, wilt u dan
wel bedenken dat het leven 1 hoe
};c1.nger hoe minder in hokjes ingedeeld wordt en verstart. Ook het
oo d e regio gerichte maatschappelijke leven wordt luchtiger en
gezonder, wordt meer dan ooit
beheerst door de vooruitgang
maar · het is tevens ,doortrokken
van d e ·tijdgees t , die genadelops
·afrekent met een hypocritisch
verleden. De beklemmende vraag,
die de Eibergenaar J. K. aan de
orde stelt, is : waar moet dat heen
D ezelfd e briefschrijve r {het is nog
met a l onze religieu ze waarden?
steeds d e· Eibergenaar J. K.)
s n ijdt nog een a nd er onderwerp
aan: " Ik ben geboren in de Lijmers e n daar werd ver teld d at
op de Eltense h eide een slag .geAls de heer J . K. Schrijft, dat leverd zou worden, zo bloedig dat
onze kinderen vroeger in d e m ei- men tot de e nkels door h e t bloed
maand
het
Moeder-Gods-beeld liep; deze slag zou een zo s n el
veq;ie rde n en als h ij h et verloren verloop h e bb e n dat m e n geen tijd
gaan van dat gebruik betreurt, zou vinden , zijn schoenen aan te
dan wil ik da a rop a llereerst ant- trekken ... " (Wie denkt hi e rbij niet
woorden d at wij geen terugkeer onwillekeurig aan d e moderne
naar het verleden moeten trach- "Blitzkr ieg". d e bliksemoorlogvoeten te forceren. Sentimentele ver- ring uit onze eigen tijd?) - ~.-nge
heerlijking van en h ei m wee naa r twijfeld h e bben d ergelijke profa ne
het ve.rleden is geen goede levens- vo orspellingen van "zien e r s en
instelling, zelfs niet als wijzelf a lt profeten" uit het volksgeloof een
wat ouder worden. " Wat vuurbie j bijbelse ondertoon. Want bij bois koch ginnen kraemer" zegt een vengenoemde profetie van de slag
Twents spreekwoord en het treu- op de Eltense heide, die stellig
ren over h et v erloren paradijs is verwant is aan de uit Westfalen
gekw ezeL Spreken van een "goe- afkomstige profetie van de , ,letzte
de oude tijd " is dommeluis praat Schlacht am Birkenbäumche n " ,
waarmee men de vooruitgang moet ik onwillekeurig de nke n aa n
miskent. Wij moge n wèl de goede de waarschuwing van de a postel
dingen u it die oude tijd signale- Paulus (1 The ss. 5 : 2, 3): " Wa nt
ren, zoals we dat doen in de gij weet zelve zeer wel, dat -de
bestpdering van folklore en volks- dag des Reeren alzóo zal komen
geb r uiken. Want met elk volksge- gelijk een dief in den nacht. Want
bruik dat verloren gaat zonder wanneer zij zullen zeggen: het is
dat e r iets nieuws, dat tevens iets vrede en zonder gevaar, dan zal
beters is, voor in de plaats is een haast ig verderf hen overko;zekomen, gaat er een stuk g e- men ... ''.
meenschappelijk ge·e stelijk bezit
verloren: Het kinderlijke , met
vreugde versieren van het Moeder-Gods-beeld in de aan Haar
· gewijde meimaand, was een stukje geloofsrijkdom dat heel goed in
onze modern e tijd ingepast had
kunnen worde n. Maar voor menig UiJteraarq. heb ik veel belangstelrationalistisch denkende nie uwe- ling voor zulke e~chatologisch e
tijdse gelovige is voor zulke kin- volksverhalen . Jaren geleden h eb
derlijke romantiek geen plaats ik in deze krant al een hele serie
meer. Ik meen dat ·dat bodemver- artikelen gewijd aan de zieners
schraling is in "de wijngaard des en profeten in onze regionale
·Heren" .
Om - het nu eens populair uit te volksverhalen. Het zijn geen spedrukken: ik meen dat godsdienst- cifiek Liemerse verhalen : ze kobele ving niet een geloofsreservaa t men ' 'merentweggent'' in onze h emag zijn voor "dooie 'dienders" le regio voor me'!; allerlei varianen humorloze mensen of voor ten op eenzelfde thema. Naar
dogmatiserende
dienstkloppers mijn mening kome n ze veel uit d e
van het c hristelij k e geloof. De oude Westfaalse kloos,ters . Ik kan
grote massa k a n het geloofsleven tlaaa:-op hier niet verder ingaan
niet hard e n zonder zinvolle om- omdat d e ruimte ontbree kt. Wanhang, zonder luister, zonder pas- neer ik van lezers m eerdere gegesende, kinderlijke roma ntiek . Dat vens of betreffende literatuur zou
meen ik tenminste t e h ebben ge- ontvangen dan zou ik mijn vroeleerd u it d e mystiek in het ·volks- gere serie kunnen aanvullen. D e
geloof. (Daa rover heb ik wat uit- grootvader van briefschrijver J .K.
voe riger geschr ev en in mijn boek: "had het s 't eeds over de voorspel"Twente, plattela nd en steden- lingen van Jannes van L eliëndaal: er zouden oorlogen komen,
ba nd" - 1971).
·
daarna een onvoorstelb are welva~rt , jongens en meisjes zouden
niet van elkaar te onderscheiden
zijn( d .w .z. aan hun k leding Bsk), de mensen vlogen door d e
Onze Oostnederlandse volksv erha- lucht, e r zou grote verwarring
in h e•t politieke e n in h e t
len zijn n agenoeg a lle moreel g e- heersen
...../

geestelijke leven, dan de komst
van de Antichrist, en als slot
hoorde ik hem vertellen, zouden
er vurige wagens langs de hemel
gaan
(ruimtevaart?)
en
dan
stond het einde voor de deur. Dat
l.s nu ruim zestig jaar geleden.
Met veel moeite is het mij gelukt,
deze voorspellingen te bemachtigen doch ik heb nergens iets vaa
ideze dingen kunnen vinden! Waar
had mijn grootvader ze dan
van?'' - Hierop wil ik eerst als
mijn mening geven dat we ons
hier op een terrein bevinden dat
door de moderne parapsychologie
wetenschappelijk onderzocht gaat
worden. Er is teveel merkwaardigs te constateren op dit gebied
dan dat wij er zonder meer onze
neus voor op mogen trekken.

Voorspellingen Verspreid

Parapsychologie?

Goed en kwaad

Ik denk dat K's grootvarter al
dergelijke verhalen had horen
vertellen. Ze komen in verspreide
geschriften voor en ongetwijfeld
zijn er, die nooit op boek gesteld
werden en in onze tijd derhalve
onherroepelijk verloren gaan. Ik
stel me zo voor dat ze hun weg
vroeger gevonden hebben in de
kleine leefwereld van toen \via
schepers en marskramers, die ze
verspreidden. Zo kregen ze in de
loop van jaren toch een ruim
verspreidingsgebied.
Persoonlijk
kan ik me n iet herinneren in mijn
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jeugd ooit in mijn omgeving . in
Ensche de of op het platteland
van Lonneker dergelijke verhalen
uit d e· volksmond te hebben opgevangen. M a ar wat wilt u: in de
stad had men genoeg aan het
hoofd met de klassenstrijd eh de
politieke entwaking van het gewone volk en de boeren hadden
genoeg aan hun hoofd inet hun
coöperaties en ontginningen van
d e woeste gronden.

Even apart
Van de heer D. R. te H . kreeg ik
een mooie brief plus_vijf velletjes
aantekeningen over alles en nog
wat. Komt in de bus! Hartelijk
dank voor uw opbeurende brief.
Ook de enthousiaste brief van de
heer en mevr. B. en B. - B. te
Old enzaal h eb ik zeer geapprec~
eerd. D ank e ! · Ik kom d' r wal ' n
moal achterhèn kie·k n, dat dbo'k.
Een verrassing was ook een klein
.,proficiat"-briefje van G. S. te L.
d ie zijn enthousiasme voor de
r. b.b. niet on~er stoelen of banken
ste.e kt. A propos proficiat: weet u
wat de h anddruk van een · handelsre iziger is? Ik ~el: een provisie-jat!
M et d e h eer L. in Enter had ik
e en fijn telefoongesprek, naar
aanleiding var. mijn vraag in
r.b .b. 73.01 naar de ~nterse ganzenm arkt. Wij zullen er binnenkort verder over praten, met 'n
köppelk e oonder mekaa. Hoor ik
verder van uit Enter?
De heer J . V. te Oldenzaal vraagt
naar de her komst of afle'iding
van h et woord "kadols termenneke", d at "winte rkoninkje" blijkt te
b et eken en. Ik.· hoop erop teru g te
komen , en wel in r.b .b. 72.11 .
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Ik wil zo graag rond deze regiobrievenbus het aantal belangstelle~en, die ook eens wat van zich
willen laten horen, vergroten. Er
zijn nog wel mensen, die er een
bobbie van willen maken, dingen
waarnaar ik vraag, op te schrijven en op te zenden of ze mij per
· telefoon door te geven.

Ziek

ZL)n

Geen prettig onderwerp, zult u
zeggen. Ik wilde er dan ook helemaal niet iets naars van maken.
Luister maa r. I edereen is weleens
een beetje ziek geweest van de
hoofpijn, zodat hij kon zeggen:
"'n kop döt miej slim zeer" of
gewoonweg: "'k heb kopzeert astetoo' '. Als h e t h e el erg is kan
men zeggen: "'k bin met mien
kopzeert noa 'n dokter hen west".
Een ander voorbeeld van spreekgewoonte: "Hee mot met tie
maag noa 'n dokter, of: noa 't
zeeknhoes' ', waar wel eens kon
blijken "dat e los mot wordn
nommen" d.w. z. dat hij geopereerd moet worden - Iemand die
last van e e~ sle chte stoelgang
had en die dàarvoor " wat van 'n
dokter" kreeg , hoorde ik eens
zeggen: ,.ik zat da1n ok töt dr ietnstoo vol, m ä r 't wol v a n zölm nich
kommen". Een ander, die bij de
dokter een pla s je in een jampotje
moest doen, v erklaarde: "'t wil
nich loopn". Van een oudere
vrouw die aan geheugenistoornissen leed hoorde ik eens zeggen :
ze is heemaal de gedachtn
kwiet". Een andere vrouw, die
last héfd van " de koab rillings"
verklaarde: "dan löp ' t miej zo
koald oawr 'n ruggnstraa nk". En
een die veel leed aan oorsuizingen
zei: .,et teut miej zo in 'n kop".
Een oude tante , die van de d"kter moest zorgen dat ze elke
ochtend stoelgang had, sputterde
tegen: " mi en gat is gin uurweark! E en a nd er e oude vrouw,
die ongevraagd door de zuster
naar de w.c. ·werd gebracht om
te proberen of er wat wou komen,
mopperde: "ik kan nich drietn
met 'n leug lief". Door gebrek
aan eetlust at ze namelijk heel
weinig. Dat waren een paar dingen, die ik echt niet uit m'n duim
gezogen heb.

Kwalen
Vroeger zeiden we tegen dik opgelopen voeten en benen: zucht in
(}e be en. Tegenwoordig heet zo
iets, geloof ik: eudeem. Dezer dagen hoorde ik voor het eerst van
de sokkertering, maar of dat hetzelfde was als de suikerziekte,
weet ik niet. Men had toen trou-

wens voor een heleboel kwalen de de sterkerij werd gebruikt. - Bij
naam tering klaar liggen. Vroe- dit alles, wat ik hier maar zeer
ger hadden veel mannen het .,op beknopt opgesomde_, is to.ch wel
,t water"; tegenwoordig behandelt iets, waarover memg rubneklezer
men daartegen P.e prostaat met wat meer weet te vertellen?
een kleine operatie. Dyphteritus
noemde men vroeger de haalszeekte. Wie aan de bronchiën leed
was "kot op 'n oam" en dan
sprak men nog van "giemig op
de böste" en van "heggerig (van Als ik zo mijn aantekeningen van
hijgen), enz. Ik meen dat ik hier- de laatste maanden doorkijk, tlie
over al eens vaker geschreven ik gemaakt heb om de nodige
heb. Ik geef hier dan ook alleen variatie in deze regiobrievenbus
maar enkele voorbeelden van te kunnen brengen, kom ik nog
kwalen en van uitdrukkingen om de volgende merkwaardige uitduidelijk te maken wat ik bedoel. drukkingen tegen:
Wie kan hier nog wat aanvullen? Bidden. Bij de protestantse boe·
ren werd vóór en na 't eten stil
het tafelgebed gedaan. De man•
n en, die overal binnen- ~n buitenshuis hun "kips" of pet ophielden, namen die onder het bidden
af en hielden die voor de ogen.
Dat was dan: , ,loa 'w eawn in de
Ook over huismtldeltjes zou ik kips kiekn". Het kruisje maken
nog wat nader geïnformeerd wil- bi j het tafelgebed bij de katholielen worden. Alsem was een bitter ken hoorde ik betitelen als "de
drankje tegen algemene "sloerig- vleegn votjaagn". Het avondgeheid", zoiets waar we later bed bij laatstgenoemden was: "op
.,griep" tegen zeiden. Thee van de knee vuur 'n stool" - Ik heb in
kamillen was (en is) nog een d ie uitdrukkingen nooit iets baprobaat middel tegen ... ja, tegen naals gevonden. Ik ben nu eenwat niet al. Op melk getrokken maal geen kniesoor.
.,selveblaar" (saliebladeren) kre- 't Blote gat. E e n uit drukking, die
gen we tegen buikpijn. Ramenas grote armoede wil uitdrukken is:
werd met bruine suiker uitge- . ,in 't blote gat loopn", d.w.z . ."gin
schraapt tegen hoesten, maar kleer an 't g at hebbn". Als ieaan kinkhoest, kroep e.d. moest mand in de fabriek was ontslagen, als hij dus
"doan har
kreggn" of "d'r achterhèn was
doan", d.i. weggestuurd van achter de getouwen of machines, dan
werd ook gezegd: "hee kon 'n jas
wal antrekkn" . Desondanks sto~
hij dan , ,met 't blotP gat op
stroat", d.w.z. hij was zonder in.
komen. Het toppunt van schaam·
de dokter te pas komen. Tegen te was "in 't blote gat stoan",
heesheid en een zere keel kregen maar dat deed je al als je alleen
we "nen nattn dook urn 'n haals". maar in je ondergoed liep. Voor
een uitstekend en goedkoop huis- een kind was het ergste wat hem
middel. Tegen "kliern an 'n overkomen kon: , ,van de moor
haals" moest gepapt worden met wat vuur 't blote gat kriegn".
lijnmeel op warm w ater, wat ook Van vander h 2d je zoiets niet te
hielp tegen de bof en tegen ducht en. Voor de grc:m werd wel.taandzeert" en "koezenpien". De PPDS tPge n ePn kl Pnter gezegd:
~u de hoofdmeester, waarbij . ik , .doe stoaltn jong, gees vnoavond
vijftig jaar geleden in de kla~ zat, met blote been noa ber". Maar
vertelde tlat hij in zijn jeugd elke dat deed je toch elke avond, ook
dag een lepeltje petroleum had al was je niet st out geweest!.
moeten slikken, waarbij wij aan Eier met h aakns. Ik heb weleens
het kokhalzen kwamen. Dergelij- e en .. h en" (k 'o) horen kraaien
ke huismiddeltjes moeten we niet als er geen haan in de koppel
verwarren met zo'n soort van was , maar ik heb nog nooit een
tovermiddeltjes, bijvoorbeeld h et h aan eieren zien leggen. Toen wij
dragen van een kastanje in je nog kinderen waren werd ons
broekzak tegen reumatiek en het verteld dat een haan "eier-metslapen op een hoofdkussen van ha a knc:::" kon le ggen. we moesten
varens tegen hoofdpijn. Ook daar- maar eens goE'd onlPtten Nou. dat
over laat ik mijn lezers graag deden we dan ook .... Een haan
aan het woord. - Dan is er nog was bij veel lieden een noodzakeeen categorie van geneeswijzen: hik kw a ad, omdat zo'n veelvraat
het ,bestriekn" door "den striekn.. ::ll}een ma a r kraaide .
dokter" (magnetiseur), h et b e- F.'l'l. de kinoen?
sprekkn'.. waarover we b ijv. in "Ieje hebt goed kreain, zea den
Mans Kapbaarg meer lezen, als- hen teggn 'n hanen. iej hoowt j~
mede het "gezoondbiddn". Tegen gin ei er te leggn". Maar laten we
winterhanden en -voeten · werd het heel eerlijk zijn: ik heb me tot nu
wassen in je eigen urine aanbevo- toe altijd vergeefs afgevraagd,
len, maar wij gebruikten er ook waarom er aan een hanenei altijd
.,peerevet" of "tjalk" tegen, dat .. nen haakn" moet zitten. Weet u
veel bij de garenb ehandeling in het?

Varia

Huismiddeltjes
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al meermalen geschreven maar
ik wil toch nog memoreren wat
73.07
dhr. J. K . ervan schrijft: ,.Ook
vond ik het een goede gewoonte
Nu ga ik weer eens uitdrukkelijk (ook verdwenen) dat als een vrijeen beroep doen op de herinnerin- er een meisjes thuisbracht, deze
gen en de schrijf- of telefoneerlust voor hem een pannekoek moest
van mijn brievenbuslezers en Ie- bakken, en aan de vorm van het
zeressen. En dan pik ik de laatste spek kon de 'jongen zien of hij
graantjes uit ' de grote br.ief. van met open armen terug ontvangen
dhr. J. K. te Eibergen, d1e 1k. al zou worden. Jammer genoeg kan
enkele brieven aan het woor het, _ ik niet uit eigen ervaring spremaar die het er nu voorlopig mee ken", aldus deze inzender. Ik
moet doen.
moest daarop antwoorden dat ik
ook niet uit eigen liefdesoannekoeken~rvaring kan spreken. Over
mijn liefdeservaringen als zodanig
zou ik een boek vol kunnen
schrijven maar dat doe ik lekker
Ik weet momenteel niet, op welke niet, daar heeft geen mens w,at
· regio-brievenbus dhr. K . reageer- mee te maken ... Ik heb me wel
de, omdat ik mijn register van laten vertellen dat dat met zo'n
trefwoorden nog niet heb ·kunnen pannekoek vroeger zó toeging: als
bijwerken. Maar dhr. K. schrijft: het meisje de harst soek, die in
. ,Over de schadden dreuge heb- de pannekoek gebakken werd, bijben (de betekenis ervan is totaal na middendoor had gesneden zoverloren gegaan) - · dit was in dat de jongeman .a l etende een
mijn tijd •a l aan het verdwijnen. .. spleuthas" vond. dan was hij
Toch was het nog zo dat een afgewezen. Dat wil . zeggen: hij
week of zes voor de Meimarkt v.!: l1oefde haal!" dan niet eens te
de Kermis, de vrouwleu oaveral vragen en zij hoefde hem dan
de köope bieë mekare stokken, en geen blauwtje te laten lopen.
het eerste w as dan de ·1 aag : hej Toch wel elegant. niet? - Vraag:
de schadden al dreuge? Ik weet wie van mijn lezeressen nolligt
niet meet pre cies hoe alles verder me eens uit op de pannekoek?
ging, doch in grot e lijnen kwam Zonder soek mag ook. want ik
het erop neer. dat wanneer een b en erg verlegen, wat vrouwen
meisje een goed oogje had op een betreft. Daarom moet ik dan m'n
leuke jongen . oer hc!ä.L u<l: deze c~.a:en vrouw mee mogen nemen ...
dan e~n droge schadden aan de om me in de gaten te houden.
deur ging han~ e... . . . . ._ ...!~ de jon- w at de pannekoek betreft. want
gen ook wel voelde voor J.::: "" 0;-· ~..,.t. Everloo eet ik er weleens
meisje, nou dan bleef de schadde drie of i",... met spek en dikke
wel droog; in net ancit . . t.. :-v:ll stroop! Maar nt:~, ::.- "'"'lriift u me
werd het een nat ~Pval, als je ma.._ ~· hoe u de pannekoeK het
begrijpt wat ik bedoel...'' - Nou liefst eet. ~i.t • •• so......L~ ~ r- 4- !1i; ,~ !:' ~ 1als ik heel, heel. heel H ·;:; \...:. . . l~j l zo: 'n eerstn pannkookn is vuur
mag zeggen: ik begrijp er nog de ..... . ~ ~ ." .,.,? F.n hl)~ io il ~ +niet veel v•a n en ik weet ook niet. spreekwoord ook weer"! Zoiets
of ik zelf ooit de schadden droo~ : ....u! ,.!)é:ulnkook ett wiej elkn dag,
of nat heb gehad. In elk geval zou zea de vrouw. at 't mèl mär nirr
het me (zelfs nu nog) wel wat ZO dui er t::h l. J;t.ca~J. .1.u.CU ZO
lijken als me zo'n Liemers meidje b eteun was ... ".
eens een droge schadde aan de
deur ging hangP.n , ik zou wel
zorgen dattie droo~ bleef... Maar:
misschien is er hier of daar een
Liemerse, die het geheugen van
deze briefschrijver wat kan en Ik heb nog enkele ·g esprekken en
wil a•anvullen. En hoe deed men voor de telefoon .door enkele lezoiets in Salland en in Twente?
zers gezongen bruiloftsliedjes op
de band staan en ik hoop ze
binnenkort voor deze rubriek uit
te werken. Ik heb de namen
genoteerd van wie mij nog meer
op de ' band willen zingen. maar ...
En als aanvulling wil ik if8r-t nog even geduld. Ik kan nu .l..ict
weten: wat is (of was) in uw weer ineens alles tegelijk. Nu
eigen omgeving het vers'cliil +....:~ h. r. ç:>a ik van dhr. J. G. ter A. uit
sen schadden en pl a ggen en tus- Beekurn ee11 .w.•:muscnpt van etn
sen bagger en turf? Wat deed dePl van een bruiloftsgedicht ter
men vroeger i.a de oude pot<::4;allen inzage. Daarop komen al~ meeonder de koeien: heide, schadden. zingnummers vn"':- tllk.ele oudt:
plaggen? Hoe werd de h eide ge- liederen, die ik nu van mijn lemaaid en .de schadden en ploag- zers wel graag aangevuld zag,
gen gestoken?
hoe die in hun eigen omgeving
Als u dat allemaal teveel is om te gezongen werden-worden, en dan
schrijven. bel me dan eens voor graag zo · uitvoerig mogelijk. Met
een afspraak bij u thuis of bij eigen erop ~emaakte vari•a ties
mij . Ik hoop tenminste in de loop mag ook. als u er dat even bij
van de zomer weer wat erop uit vermeldt.
te kunnen gaan.
Het gaat o.a. om de volgende:
.. Wie goat nog nich hoes" (met
als verdere koepletten: wiej goat
nog nich noa her ; ál schient de
moargensteern; enz) - En do ar
krig e ne mooie broed vtiur; en
Over de liefdespannekoek heb ik ook nog: Sien, Sien, Siene loa mie

Schadden

Bruiloftsliedjes

.

Wat is......

Pannekoek

los... (als u dit gedeeltelijk Nederlands en gedeeltelijk Twents kent
ook inzenden).
Welke bruiloftsliederen (in 't
Twents o.d.) schieten u daarbij
nog te binnen, ook al kent u ze
maar gedeeltelijk?

Beckums varia
Uit het bedoeltie stuk. waarvan ik,
de auteur niet ken, wil ik hier
enkele mooie uitdrukkingen en gez-e gden aanhalen. Sommige ervan
zijn me niet duidelijk, Wie helpt
me eruit? Ziehier: - In 't vuurjoar
teegn oetgoanstied. Oetgoanstied
is de tijd dat bomen en struiken
en bloemen uitlopen. uitkomen.
uit" gaan" (oetgaon)
maar ik
meen dat .,'n oetgoandn tieda
beter was.
.. Wat is 'n prólleken? En wat
betekent: ,.dat Mejke oie de va in
de stó(t ?)~oare zat en opees
sleug de daore op, precies in zo'n
knipgat"? En: .. Mejke ston (os?)
is op 't Hekspeer en mos garven.
trekn"
.. Ton Jenske an beide èèndn oet
de bokse keek. dungeld achter de

JOHA.~ SUURSINK
J'raag: wat is dungeln?
als ~ schungeln?
"'."'.T.. • ; ~: rognbrood met areun
spek?
- Met de katecr1~- =- ·,-.:; vreug um
' :: ... ~ c:.toor : Jenske. waartoe zijn
wij op a a.~. cl... ? (Kon den pestoor
gin plat? Bsk.) Wat. .lu ~;..,e ie
watte har zeg? ..Eers 'n joar o.f
wat noa. de schoole en doarnoa
boernknech!""
~...:.

au.

hetzelfde

-Jenske

werd boerenknecht op
een loon van twaalf gulden in het
jaar met: .,beeste huwn (of
heudn?), en plagn meejn (hoe en
waarmee deed hij dat?). helpn
met turf stekkn in 't venne .. .'~
enz. en men schold hem uit, als
hij s' avonds .. duurknikn in de
kneene (of knee ?) al ha.rre v an
"'~!bs rtr
vólle las (mager?).
mär alns g1ng tp ,,.f,..,,. -·::••
.,buul van ne jonge loopt is an! "
,Tanqke moest ook ,.Z'B.chtjes-an
met de peere r.~.va. · ~ :i.aand" (ploegen) met .,in de eene haand 'n
straampn en de liene en inn
aander 'n ploogstat". Jammer genoeg had hij , .zonne wier bokse"'
aan, zodat hij .. huikn met 'n
kloomp in de bokspiepe, joa dan
buj kloar: hej veel op 'n ·boek in
de voore ... "
En nu, hoe Jenske en Mejke ,t
toch eindeluk an de g•a nge hebt
kriegn, en de vrejereje ok warkeluk good an de gange is blieuwn,
dat kunt u in de volgende regio
brievenbus lezen. want ik vind
dat gedeelte uit deze bruiloftsvoordracht zo kostelijk, dat ik er
hele gedeelten uit over wil nemen.
4
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Zoals in de vorige regiobrief beloofd, volgt nu een origineel gedeelte uit de Beckumse bruiloftsvoordracht. Zoveel mogelijk houdt
ik de spelling van het stuk aan ,
waaruit voor. mij nog weer verschillende suggesties te halen zijn.
Alleen de ao-spelling van het stuk
verander ik gemakshalve in oa,
omdat ik daarmee de laatste tijd
aan het uitproberen ben. U moet
eens niet alleen letten op de gang
van het verhaal maar vooral op
de aard van het gesprek tussen
twee jongelui op vrijersvoeten en
op de inhoud: waar draait het bij
beiden om? Gemakshalve wordt
alles achterelkaar door gezet en
niet in dichtvorm, met een schuine streep (/) waar in het origineel de dichtregels afbreken.
Waar ik achter een woorr! ui een
zin een (?) geplua::.1. heb, verwacht ~1.: ~.,....., ;> ~ rerkla r;-·o'-" u.1.
meningen van dP 1 : .. .:L'S. Bij 1een
(!) bed r>cl He let op wonr~ of
woordvorm nf ::;.., dP : . . . g~mgswiJ 
ze cü. t.:eggin~::;~.racht van onze
taal.

Meiken en
Beerntje{n)
Ton Meijken vernam, dat ter
twee soortn leu leepn, begon uur
de joonkheid ok te ploagn (!) I Zo
gingt dan ok noa de Hoksebargse
karmisse en loat uur doar now ok
ne jonge vroagn. 't Leek wa ne
jonge met n good verstaand I Hej
har uur verteeld hoe groot as hej
't
spil
(!)
har,
hoevóll f>
grósgroond en hoPvnll ._ uul..uaand.
I T och v. 2 1 Mejke direc gen joa
zegn, dat VOOH U!C JlHLb'- .. ~ •·•<>
.l.t.!- '~'"nt I Doe mos 't zelf weetn,
haarre zeg, mcr J.h 6 ~--- • ~<:lt die
voort zich wier zo anbaone wod. 1
(Dat net. Je UH'""-" .... : ' ~".,.e r zo
aangeboden worrl+). Ja, zej lVJ.eJn."ton, D~ + ~an ik oe zo mer nich
zegn. I D at mó ik E'f>rc: efn m et
de moor oaverlegn. I D e moor
voond wa good en ton bunt ze te
hope op 't hoes angoane. I 's
Aovens hadn ze ok al efn bie
meka in 't iemschoer stoane. I Ze
stonn der good en wa, ton reep
de moor al, de starkn wordn
melk, ze mos direc komn. I En
zodeunig heb ze zoonder paajkereje (!) dan roer ofscheid nomn. I
Ton BeerntjP l') et Hokscbarge noa
ne moand wier biej Mejke kwam/
Harre gen gelukke , urndat den
grootn hoond urn te pakn nam I
den vloog duur 't hoondergat (kom,
kom, nen grootn hoond duur 't
hoondergat. en ie geleuft dat?Bsk.). ik beloafe oew dat Beerntje
schrok I De pette vloog urn van
('n) kop, 't was mer efn datte urn
de bokse van 't gat oftrok ...... "

't Heel gen
staand.....
Mejke hef ok is nen keer met
Eeerntje oet Hoksebarge alleene
itl 't hoes wes, dee kaans hadn ze
nog nooit had I Dat kwam urndat
de moor noa 't wiefmoal (?) was
en de vaa in 't kuuknschot zat. I
Ze hadn 't zo mooi, ze drokn zich
'n elle boom mangs e.fn anmeka I
Mer ja, mooi heb ie 't nooit lange
( ! ) , want ton kwa m de vaa I
Beerntje zeere, kaans doe mie efn
helpn de kuukn (biggen) de taane

oetbrekn, ik dach das doar wa
preboaturn (?) vuur was. I En
vuur de oo1e motte is 't zo zonne
las. I Mer ondanks dat Beerntje
nog wa is nen tootas hólpn, de
vreejereje heel gen s taand. I
(Want:) Beerntje boerken nich zo
bes en har vóll kwekke (kw ekgras) in 't laand I En nmelkbusn
bes en har völ kwek.ke (kweek/ (Er was dus weinig m elk en
derhalve
weinig
bedrijfsopbrengst!) De oole l'eu zeern ok:
deerntje ik gieuwe die groot geliek. I Mejke voont wa luk kaal,
nee zo alleene, mooi was 't nich I
Mer 't dachte zo: do ar w as ok
nog gauw wier brulfte in 't zich.
( ! ) I Kot... vuur de brulfte wordn
't echt drok, het deer der wat an
(!) I Musbeln en gooldwark poetsen, ja, ja, ging der van I D e
knipmusse wasken, smaln tuul en
bree kaante mos ter ankomn I en
't har ok nog efn nije zwarte
hoasn (kousen) metnomn I ...

.fenske en
;\11 ientie. .
Ton Jensken luk ooider v. urdn
begon 't ok wa zo zachtjes-an
oaver de vrouleu te prakkezeern .
I Mer met vrouleu ummegoan,
dat kon't van va's kaante nich
leern. I Den wol d'r urn zo lange
muugluk ofhooln: As die is 'n
vroms (!) tiegn keump op de weg
I Dan moste de aandere kaante
inkiekn {!), har zien va urn a altied zeg. I Doarumme was Jenske
der meestal nog vuur an Jt:
kaante goane, I Mer i~ "' lange
1~~t ':' l ••.u L -dach: dat h ef de ~ · ~
toch ok aaltied nich do ~.... .. I Zo
"' "' " ulûUL maakn l!
w a::: •: ~
van Dientje van Spreenkhaann- . "
,'1"'
l..l t::"'"' ... · - - ...... """'"'~•
'
.L". V - •
vroms, dat ston Jenske nog wal
•
•T
•
, __ : .., ,...
ti""r PPrc:: is 'n
~oal-of-wat (!) urn hen, ' t oe~o.h
"'I'Y\
steuri~
méér te ploagn I
EindeliJks ston oer v.tah. !:,' n • Hot
vólle beeste hej bie oew c.. -. .,
.~. ~:.ppel ? h effe UUL' ton vroagn I
Twaalfn, hef dat deerntje zeg en
dat har J enske wa anstoane I
Wat has doe der van dach, heffe
ton zeg, as wie vanoavend is
tehope noa 't hoes zoln goane? ...
I Oaver zes wekke moch Jenske
wier komn I 'n kloar b efken
harre vuurdoane en nog efn 'n
pruumke nomn I Het was inn
no aberschop,
doarumme
ginge
met de bilnwage op trad I As
.1. 1:ientje
mer in 't hoes is, dach
J enske, en keek eers duur 't
gótnga t I En joa, h et waster wa,
Jenske was blej dat 't in hoes
trof " Mientje har drok wes, 't har
't zaandstrejen in de kókn net
of.. . I 'd Oavends ging Jenske,
rech op 'n eine (!) noa 't hoes en
trok smakeluk an de piepe 1 't
har pannekooke had met nen
spekhas zo groot as ne iepe (?)
(wordt bedoeld: iepenboom of
hiepke, platte bijl? - Bsk) I ...

Opgegleufdn
spekhasJ
Jenske was ok bie 't kloots cheetn
en har al wa vake vuur 'n stok
stoane I Ton 's 's oa vends Jn
mes op de broake har, was 't nog
efn noa 't klootscheetersmuiltje
goane I Mer doar harre Mientje
niks van zeg en ginge dus alleene

I Ton 't de volgende keer Mientje
sprak, kr~g 't wa luk duur de
bcene I Toch har Jenske nog gen

gedachn dat doarduur de ve'r kering oet was
Mer 's oavends
kreeg 'ter wa aardig in (?), want
't kreeg pa1mekooke met nen opgeleufn (opgegleufn?) spekl:as ......

Kaant
koolders
,
Ln n kop
Ton hef J enske nen heeln zet
(tied) alleene loopn, 't was venaaweg nen 5takkcrd I En 't veuln
zi ch aaltied luk sloerig in 'n rakke.~.·d. 1 De leu vrcugn urn mangs
of 't ok schodding ( ? ) har, 't heel
zich zo s tief I Och-joa, zeer Jenske
dan, wat za 'k oew zegn, ik h eb
zon w ee gcveul oonder in 't lief. I
Mer op de broedlachte (!) van
V1eermoesna atsc um har Jenske
good dreunkn I 't Kenn niks, 't
har nooit wat had (!) alleene zon
sukkeL o::Ht::tJt \.), ton was 't nog
~Pr zon jeunkn. / De broed har
'n moal-ol-wat (!) bie um wes
me1. -l- fJ.t:>-<: ~2, ''t :i1ar d ' r al drc ...
op I En ton was 't ka~n+ h.oolders
(!) i11 'n kop. I Hier Mejke waster
ok, en duur-as J enske al is eerder
he vrouleuhaand hA,.. "'·: uld I H ar
J enske uur vroagd : Zólle wie efn
kabumsken (!) . want die keals
met 'n trek7~ 1 : , • l Haem speuld. I
1

Oave; rrouwn. .
Er blijft ~,; g een slotstuk v a l" ciit
schf'-:-.. verhaal O" "' .:; ..adn tot de
u1gende
reP' ; J·brievenbus,
n.l.

I

IJOH, ~ uUUHSINK
ovl.. r het trouwen van Jenske met
Mejken. d" twE> c die elkaar toch
emue1lJk gelukkig zullen maken.
Tk kan veel uit 70 ·n stuk leren. In
de e~.~...:~l.e plu é...t..S de eenvoud van
de vertelling, die direct hei volk
op de bruiloft aanspreekt. Dan
bepaalde uitdrukkingen en gebruiken. En niet in de laatste plaats
uit de spelling. Ju ist omdat de
spelling kennelijk van een niet
geroutinee!"de
platschrijver
is,
kan ik er naar hartelust in grasduinen. Zo iemand schrijft praktisch, d .w.z. zoals hiJ het zelf (en
anderen met !tem) terug ka n
(kunnen) lezen. D aardoor kan ik
allerlei uit mijn eigen uniformspelling verbeteren.

Corrigenda
Te verbeteren in r.b .b. nr. 73.03
2e kolom regel 20 van boven;
alsmede regel 25 v.b.: beide keren
hangel veranderen in hengel. 3e
kolom, regel 4 v.b.: hangvuur
veranderen in: haardvuur. Te
verbeteren in r.b.b. nr. 73.04 - 3e
kolom, eerste regel van boven:
Jesaja moet zi]n: Elia. 3e kolom,
regel 7 van boven, moet luiden:
God zond E lia subiet terug naar
zijn post... Dit is een verschrijving van m ijzelf, die ik bij de
kopijcorrectie over het hoofd gezien had. Op deze fout werd ik
bovendien attent gemaakt door
mevr. d. G.-W. uit Hengelo, die de
Schriftplaats erbij voegt: 1 Kon.
19:9 t.m. 18. Voor deze opmerking
mijn hartelijke dank.
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Hier volgt dan, zoals afgesproken,
het slotstuk van de Beckumer
bruiloftsvoordracht in zijn -g eheel.
Aan het einde zijn allerlei gebruiken opgesomd, waarover nog wel
het een en ander uitvoeriger te
vertellen zou zijn. Als ik van her
en der brieven mocht krijgen van
wat deze en gene er nog van
weten, dan kan ik uit die fragmenten weer een zo goed mogelijk geheel reconstrueren. Een
vraag heb ik nog: is het gebruikte dialekt dat van Beekurn of zijn
er andere invloeden bij? Hier en
daar ben ik een min of meer
verscholen verhollandsing gevonden ' zoals we die in het
. oude
Enscheder stadsplat nog met
eens
tegenkomen. ~aar om nu niet te
lang bij e,e nzelfde onderwerp te
blijven, hóop ik er later nog eens
op terug te komen, als u me
daaraan nog eens wilt herinneren.
Doch nu de rest.

Oaver trouwn
-Ja leu,_ ie hebt · wa heurd, hoe
Jenske en Mejke 't an de gange
hebt kriegn I en de vrejereje is
ok warkeluk gooj an de gange
blieuwn. I Mangs woln ze ok wa
is efn geerne alleene we~rn IZ;o
zeer J enske is ne moal: zolle wie
oons is efn vertreen? /Zeg moo,
zeer Mejke direc, wie goat efn
noa de broak, kiekn noa de knoln
I en ok meteen noa de moat, 't is
tied at de stark wierumme kan
boln./ Doar tradn ze hèn, Jenske
de dumme ( duume: duimen) achter 't vesje /As ie 't zo zagn was
't euch 'n greun gesje (?) I Ze
pro a tn oayer trouwn, ze wol? de
basse ne keer bie mekaa goom as
de · oole leu 't good zoln veenn /Ze
meinn wa ' dat ze d'r. kompléét
vuur warn(!!): doe kaans wa palilnekooke bakn, zeer Jenske, en ik
wa ne besslim beenn./ 'n Trouwdag wordn te ' hope met de oole
leu vaste ,gteeld e n vuur de noabers gaf dat nen heeln drokn(!) I
Mooi
maakn,
brulfte
neugn,
brulfndag-etn _ kokn, . J de koo
haailn, hoonder vangn, . 't leep allemoa! in de werre I en mch te
vergetn : do ar mos ok nog fris
stro in 't b erre I Want 't is toch
aaltied nog ze w es en dat zal ok
wa zo blieuwn, dat te-r zeg wod:
/Nooit geen beter leven, , enz.
-na't was 't dan. Mijn dring-ende
vraag: wie vult dat "beter leven"
aan tot dat lie d kompleet is, in 't
plat of in 't Holla nds? Op a llerlei
woordverklaringen kom ik nog terug!

Vertwentst

Nederlands
__/

Eeri ijverig èn serieus correspondent voor deze rubriek is dhr.
H.E. te Rossum, een man van het
onderwijs. Juist om de belan~rijk
h~id van zijn brieven heb ~k ze
laten liggen, ook al omdat Ik ~e
misschien beter verwerken kan ur
mijn Abeceaarium, waa rmee , ik
binnenkort ook weer hoop te beginnen. Toch wil ik zijn geduld
niet a l te lang op de proef stellen
en pik hier een onderwerp ui~ ~en
van zijn brieven, naar aanleidmg
v a n r:b.b. 176 over het taalgebruik van d e ouders t~nover de
kinderen als ze hen Nederla nds
willen la ten spreken. Dr. Bezoen
was van mening - en ik zou die
mening met hem willen delen dat een Twents · woord in h et

Nederlands gebruikt, de Neder- daarnaast het Nederlands goed
landse taal · kan verrijken. Ik men en beschaafd leren spreken. De
dat hij daarbij als voorbeeld aan- · neer E. vervolgt: "Ook ik kan
haalde het woord ulichten" voor daarover voorbeelden aanhalen
breteJles, mär doar wi'k óf wean, zoals bijv. van een jonge moeder,
d.w.z. dat weet ik niet heel zeker die tegen haar zoon zegt: uhij
meer. Dat is het ergste niet. Het hep" i.p.v. "hij heeft", terwijl ze
ergste is m.i. dat lompe platpra- toch een echte Twentse is." (Naar
ters een foeilelijk Nederlands ge- mijn mening een overtuigend
bruikEm, waar ze zelf geen erg in bewijs, dat een kritiekloze_ Twenthebben. Over het foeilelijke Ne- se, w.s. via radio of t.v. zich al
derlands van de zgn. westerlingen het hierboven doo-r mij gewraakwil ik het nu niet hebben, daarte- te, door 't "Hollands" verllialeeti..
gen heb ik al vaak genoeg geful- seerde en verpeste Nederlands,
mineerd en dat maakt voor mij als .. ~cht" Hoognederlands heeft
dikwijls de Nederlandse radio en eigen gemaakt!).
t.v. volkomen ongenietbaar. "Het- De heer E.: "Reeds Bezoen heeft
tie" is al heel gewoon v oor "heeft het in zïjn boek "Land en volk
hij", evenals "kannie", "-jij kan" van Twente" over het ergerJijk
en "u kan", en "rije reej gereej- Nederlands
taalgebruik,
d.w.z.
e" enz. tot ïn het oneindige, gods- Nederlands op zijn Twents uitgeliederlijke verdialectiseringen van spruken en hij haalt daarwan een
ons mooie Nederlands vanuit ons voorbeeld aan · in een korte tekst
westelijke cultuurgebied der Hol- van iemand, die zijn das niet kan
landen. Nadat ik me eerst aan vinden."
deze dingen doodziek geërgerd
heb , komt daar de ergernis bij
dat zoveel Twentenaren (en ongetwijfeld ook .Achterhoekers, enz.)
geen begrip hebben dat de Twentse t;Qngval niet bij het Nederlands Op school _ 3de klas -plattelandspast, aLs men die tongval niet in school _ viel het de heer E. op,
alle eenvoud on de klank van het dat kinderen uit een Twents spreNederlands aanpast. ' Een Twente- kend milieu beter de fouten zagen
naar moet zich ook niet de dialec- van Twentse accenten in Ndertische tongval van bijv. een Am- landse woorden dan kinderen die
sterdammer aanmeten in zijn thuis zgn. Nederlands -leren spre"Hollands praten", want dan · ken, en die. zo vastgeroest zijn in
wordt hij
een onuitstaanbare hun manier van Nederlands prakwaL Ik meen dat ik het zo mag ten dat ze niet eens merken hoe
zeggen : wij moeten proberen slecht Nederlands ze spreken. Engoedklinkend Nederlands te spre- kele voo,r qeeld'en, die de heer E.
k e n n aar onze eigen aard door op het bord geschreven had, van
onze taalklanken, die niet in de Nederlandse woorden met een
klankwereld v an het Nederlands Twents accent:
neegnneegntig,
p assen, zo g oe d en zo oprecht,
(d.i. niet overdreven) J1?.0gelijk op
z'n Nederlands bij te polijsten.
Mijn standaardvoorbeeld hoe het
niet moet -is nog altijd de uitroep
die ik opving, van een moedertje
tegen haar kind dat plotseling
van het trottoir wilde stappen : reekn, boomn (boven), eetn, oong
"Passop, ·atter nootoo ankomp sit- (o-gen), voa (voor), veloarn (verje dronde!" En gister hoor de ik !ore n). Om geen ratjetoe te krijnog net zo'n moedertje : "Voa je gen van Twents en Nederlands
kijkn! Komp nootoo an!" toen ze door elkaar gehutseld heeft de
met de kinderen de straat wilde heer E. deze woorde n vergeleken
ov ersteke·n . En dat was nog niet met hun Twentse equivalent. (Dit
eens ergens op· het afgelegen plat- zou hij on·s nog eens moeten
teland maar in mijn eigen En- verduidelijken.)
schede.
.
.
·_ ·
.
Ik wil hiermee geen· kwaad spre- .
ken v a n onze :Twentse moeder- ·
tjes, die hun· kf~deren. een goede
taal moeten bijbre ngen. Hoe vaak
erger ik m e niet op een ontza_glij- -Mevrouw d . G.-W, die attempeerke · manier als ik verschill~;nde d~ op mijn verschrijving in r.b .b\
van onze "hoge" Holla ndse flgu- 73.04 waar ik J esaja schreef in
r e n uit het :politieke 9f maat- plaats van Elia, vo~gt eraan· toe:
schappelijke leven . DUits ,}).oor "Overigens hebben wij als protesspreken m et een Hoogned~rlandse. tants christelijk álle . wa_ardering
tong_val. Die hebben ._ er yaa.~ geen ' voor ·uw blad." Öp dit kom-piibegrip van · qat .men . biJ een ment a·an d e -r edactie van de TCvreemde taal tenminste zijn b est on mijn reactie: .,Ik o_o k!_Vanmoèt . doen, de daarbij passende daar!" - Bsk.
tongval zoveel mogelijk te bena- _ Va n de 82-jarige heer H.T.W.uit
deren.
Hengelo kreeg ik h et verzoek
"nogeens te komen, en wel gaarne binnenkort". Mijn belofte luidt:
, ,ik kom, en ik stuur eerst wel
een berichtje!"
-Van mevr. P .-K. te Goor kwam
een brief met een aantal le~ke
rijmpjes, die ik nog niet kende.
Die komen in d e bus. Ik houd me
Genoemde heer . R. E. te Rossum voor m eer aanbevolen! .
laat ik nu aan het . wo"ord en u - De ernstig zieke m evr. H.-t. B.
zult merken· dat ·zijn ervarin-g en uit Enter zond o.a.· een leuk stukvrijw el overeenkomstig zijn: "Ik je over de Enterse ganzenhandeL
erger me daar ook zeer over" Gevoegd bii de gegevens, die ik
schrijft hij met betrekking tot . het noteerd e tijdens een gezellige
afschuwelijke Nederlands dat on- praatavond m et een aantal Enterze Twents e kinderen v aak thuis naren maa k ik er een mooi stuk
leren. (Omgekeerd h eb ik onlangs van voor de regio-brievenbus.
nog de ontdekking gedaan dat via -Ook de 83-jarige Pater S eb. Boerde l essen op school de kinderen k amp O.C. uit Angr_a dos R(}iS
hun ouders leren goed N ~derlan ds (Brazilië ) w eet zich nog een en
te spreken. HOezeer ·ik ook voor a nder te h erinneren over die Enhet b ehoud v a n h et goede Twents t erse gan zenhandelarë n, blijkens
ben, r ealiseer ik me toch heel ~en pra chtige brief die ik van
goed dat het voor onze Twentse h em ontving. Ik zal er -in ·r.b-:b .
kinderen noodzakelijk is, dat ze 73.12 op terugkomen.

Op school
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blokje hout of een stukje plank Nederlanders niet eens het woord
gemaakte draaisluiting op hek of scheluw thuis kunnen brengen.
deur. (Ik vraag me bij een mooie Maar... "het wiel is scheel" is
Janns-eum vaalt in dokters haan. Twents woord niet altijd af, of het volgens een door mij gebruikt oud
Den schril em 'n zwoar dieet Nederlands misschien toevallig woordenboek (R.K. Kuipers) goed
vuur en waarschouwt: en deakn- hetzelfde woord voor hetzelfde Nederlands, die als synoniem
t'rum! alle middage noa 't ettn ding of begrip heeft. Ik maak me voor scheluw geeft ... : scheel!
ééne segaar! Méér nich! - Veertn zelfs sterk dat de gemiddelde
daage d'rnoa geet Janns-eum "Hollander" niet weet wat een
weer noa 'n dokter. En? vreug krap is. ) Het ndl. krap heeft
den, woo hes diej höoln? Och, ze a trouwens veel meer betekenissen.
Janns-eum, nich bes, nich bes. 'k Maar als ik in het ndl. zeg:
Kan 't ettn nich biniilenhöoln... "iemand krap houden" dan zeg ik
alle middage noa 't ettn geet 't in het Twents liever: één liot Nu wil ikzelf hier meteen een
àn: èn spiejn, èn braakn, èn höoldn" . Wie is het daarmee wel vraag aan vastknopen: wat is
spuurn (van 'n fietsnrad)? Ik beoawrgieuwn, töt a'k niks meer in of niet eens?
't lief heb! - Woo kan dàt dan? - Bulhoond is inderdaad wat men zit geen auto, heb er geen vervreug den dokter luk veralte- vroeger een bulldog noemde, dat stand van en ook geen belangstelreerd, woo koomp dàt dan? - Bö men letterlijk zou kunnen verta- ling voor. Hoe men dat slingeren
van een autowiel noemt, weet ik
dokter, zea Janns-eum, ik deanke len met stierhond.
niet. Toen wij als jongens een
van dee segaare .... ik heb ja nog - Doeshoond of kardoes is voorzo- fiets
hadden (we begonnen doornóóit róókt ... !
·
ver ik mij herinner een langhari- gaans met een tweede - of derdeI
ge hond, poedel. Maar daarover hands. waar toch niet veel meer
wil ik graag de meningen van aan te bederven was) moesten
lezers.
wij er meer mee kunnen doen
- Stoppelkat is inderdaad een in dan alleen maar fietsen: ook rede zomer geboren kat, die minder pareren. We voelden ons nogal
We gaan verder met de aange- "winterhard" is en ook minder gewichtig als we hem af en toe
sneden brief van de heer H .E. te fraai van vacht is .dan een voor- eens op de kop konden zetten om
Rossum die reageerde op enkele jaarskat. Wat de naam eigenlijk dan met stoere hand en wat klein
veroudertie woorden uit mijn met stoppels te maken heeft?
gereedschap aan het sleutelen en
r.b.b. nr. 181 en 184. Hij wil ~u - "Heswater" is inderdaad met stellen te gaan. Van alle capriograag mijn commentaar op z~Jn hartwater, een oude rwetse ge- len, die je op een fiets kon uithacommentaar. Ziehier, - Winkel ·(1s: -neeskundige term, vergelijkbaar len, begonnen de wielen weleens te
hoek;. De heer E . hoorde in Vol- met het "zoerbrandn", waarbij
the en Tilligte dit woord nog wel bitter, waterig maagsap tot in de
gebruiken in een combinatienaam mond oprispt. Ik heb oudere menvoor een bepaald stuk land of sen gekend, die eraan "leden" en
weiland, maar ook wel als_ een die bij zulke aanvallen zich erg
alleenstaand woord. - Ik wil op- ziek voelden.
merken dat mijn werkmethode - Nen oewrval is een toeval, d.ri.
zich niet uitstrekt tot het uitrafe- een aanval van de vallende ziek- slingeren en die moesten dan
len van de verschijningsgebieden te.
weer recht in het spoor gezet
van woorden. Daarover verzamelt - De kliekte is gewoon een Twent- worden. Nu heb ik als jongen
w.s. het Nedersaksisch Bur~au ~n se verbastering van koliek.
altijd begrepen dat een fiets
Groningen voldoende matenaal m - Het lirium op zijn beurt is een "spuurt" als de wielen slingeren.
de taalatlas als voer voor geleer- Twentse verbastering van deliri- maar is het niet juist om te
den en specialisten. Ik heb daar urn.
zeggen dat hij spuurt als de
geen tijd van leven ~eer voor - N en duurtocht is inderdaad het- wielen w eer "in het spoor" gezet
en het is me bovendien te ab- zelfde als duurgaank oftewel di- zijn? Een fiets "spuurn" zou dan
stract. Mij interesseert met het arrhee.
zoiets zijn als de wielen richten,
levende woordgebruik de levende - Gölln (r.b.b. 190) is bij ons gelln recht zetten. Wie neemt daarover
mens die erachter staat en hoe in de betekenis van gillen, schrijft het woord?
die ~et zijn taal omspringt.
de heer E. en bölln is het loeien
- Drabs. Daar zit de heer E. _mee, van een koe of het harde schreeuen achteraf ik zelf ook mm of wen van een kind. Ik zou hier
meer. Om eerlijk te zijn: het toch tot wat voorzichtigheid willen
stamt niet uit mijn prille jeugd, manen: de betekenisverschillen
maar ik geloof achteraf dat het zijn wat subtiel, maar ze zijn erheer E. haalt in een latere
een later insluipsel is. Ik· zal ~et Althans :ill1 het Enschedeër stads- De
brief
aantal woorden van
nog eens bij mijn verzameli~g plat. Ik zal proberen de verse~... Ribherteen
aan
uit diens "Phonologie
probleemwoorden ~eggen.. Het IS len duidelijk te maken. Een kind des Dialektes
von Tilligte in
een minachtende mtdrukking voor huult als het echt verdriet heeft;
Twente"
(1933).
(Pate r Ribhert
een vent, die nogal capsanes het bölt als het aanstellerig en
was
77
jaar
toen
hij
24.4. 72 overheeft: n en greunen gaaperd o.d. lomp huilt oftewel bleert het gölt
leed)
.
Ik
heb
mij
met
opzet tot nu
(Het oud-ndl. woord drab is: droe- als het als een wilde huilend
toe
van
het
"gebruik"
van di.t
sem). Maar of draJ?s ~pecifiek te keer gaat, uit zelfmedelijden de
werk
onthouden,
omdat
h~t te
Twents is, dat geloof 1k met.
aandacht van de buitenwereld op specifiek plaatselijk is. Ook een
- Buk.kn. Doet me eveneens denken het hem aangedane onrecht wil aantal oude woorden uit· Volthe~
aan een scheldwoord, zegt de vestigen. Ook een hond, de wind,
en Vasse, die de heer E.
heer E., en het zal in het ndl. wel kan göln. Gillen is heel wat an- Losser
naar
voren
brengt, wil ik nog
bokking betekenen. - Inderdaad. de rs, ik zou zeggen krieschen, laten rusten. Het
zou teveel afleiBukkn is (zowel enkelvoud als kriesken. Böln en gölln en kriesden
van
het
in
centraal
Twente
meerv.): bokking, bokkingen. Te- ken is ook: àngoan.
nog
levende
Twents,
waarmee
ik
genwoordig wordt het Twentse
me
voornamelijk
bezig
houd.
Voor
meervoud wel verbasterd tot:
de jongere garde, die zich ernstig
bukns. Fout!
toe
wil leggen op het bestuderen
- Krap. Bij dit woord wordt de
van
het Twents, blijven nog geheer E . achterdochtig: het zal wel
noeg
"onbetreden paden" _over. Ik
weer een scheldwoord zijn, want
denk
vooral aan allerlei vakjarOp
een
vraag
van
de
heer
E.
in
u zult wel niet het Nederlandse
gon
van
de boer en zijn bedrijf,
woord "krap" is sluiting bedoe- e ~n volgende brief naar een goe- van de handwerkslieden
walen? Mijn antwoord: toch wel! de ndl vertaling van de zin "het genmakers, hoefsmeden, als
voerlierad
is
schel"
zou
ik
willen
antDrabs en bukkn zijn scheldwoorwieldraaiers, textielarbeiders
den, die ongeveer hetzelfde_ bete- woorden: ''het wiel is scheluw'', den,
enz.
en
van kooplieden e .v.a.m.
maar
ik
b
en
b
a
ng
dat
de
meeste
kenen. Een krap is een mt een
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Wichers. Dicht bij huis moet immers de waarheid te vinden zijn.
Maar bii geen van beide komen
we, evenmin als trouwens in andere daarvoor in aanmerking komende bronnenboeken, ook maar
een enkele aanwijzing tegen met
betrekking tot het woord kadolstermänneke. Er blijft ons daarom nlets oyer dan .zoveel mogeliiJc
scherven te zoeken en deze zo
vernuftig mogelijk in elkaar te
passen. Welnu: bij Wanink lees ik
dat het voorvoegsel "ka-" een
versterking is van het daarop
volgende
geluidnabootsende
woord. zoals: kabóms, kasjöks,
kasmaaks, kawöps, kafeek en bij
Schönfeld kom ik nog kallehaaf
tegen voor "pàts". Kaboemsken
kwamen we nog tn een vorige
r.b.b. tegen (r.b .b. 73.08). Hetzelfde kan gezegd worden van "kla";
voorb.: k:labatstie! Maar ... er kunnen ook wederzijdse afleidingen of
verbasteringen voorkomen zoals
ka- en ke-, kla- en kle- ~nz. Ik
geloof echter niet dat we hier veel
opschieten met die versterkende
eigenschappen van ka~ (klemtoon
op 2e lettergreep!) en het is ook
nog de vraag of we ka- en -dol
mogen scheiden. Desondanks wll
ik nog even zoeken bij dol, al
komen we dan ook bij dul en döl
terecht. Dat kan iets te maken
hebben met dUlzelen, dol doen.
waarvan ook: dolbotter (wildebras, vlgs. Schönfeld).

Daar belde mijn colle.ga J. V. uit
Oldenzaal mij op met de vraag:
weet jij waar het woord "kadol·
ster~änneke". vandaan komst? •
Ik w1st het ruet, m.~ar stelde de
tegenvraa~: weet J}j wel. zeker
dat het 1n Oldenzaal _al'tlJd élm
goed .gangba~r woor.d ~s? gewee~~
voor een wmterkorunkJe · - !liJ
was overtuigd van wèl. Nu bliJkt
dat genoem~~ college. aan hetzelfde euvel hJ~ als 1k: als we
eenmaal met de . neus op een
wo~~d of een begr1p of een verschiJnsel gedz:ukt worden, dan
~~at <?~~ ~~t met weer los tot we
er ult ZIJn. Ik heb aleens. eer<3:er
betoogd dat de man, d1e met
~~k~t;ist is in de .,wetenschappellJke
m~~hodes . val?- onderzoek
5omdat hlJ er ruet 1n geschoold
lS) het .gevaar loopt op een volkomen verkeerd zijspoor _te geraken. Maar met een be~tJe gezo~d
boere~verstand, een flmke dosis
fantas1e en last not least een v~or
hemzelf betrouwbare gave der mtuitie kan een leek tot ~ter~~ante suggesties komen, d1e h11 als
,.veronderstelhngen" aan de man
mag brengen. Wanneer een of
andere w.etenschapsman er dan
eer . ~ee J:I_l kan legp.en, mag die
t~ Zl]ner tlJd d1~ lek:e-veronderstellingen verder ultpllllzen. Het voordeel van het werk van de leek (of
amateur) is dat hij niet geremd
wordt in het Uttwerken van zijn
intuïtie of inspiratie door een of
ander ,.wetenschappelijk'' voorbehoud. Een amateur is altijd minder kwetsbaar dan een vakman. Nen dolsterd of dolster, versterkt
door het voorvoegsel ka-, zou dan
1emand zijn, die vreselijk gek
doet, die dartelt en dol doet en
van de hak op de tak sprimtt.
Dan 1s het helemaal niet gek dat
zo'n springerig .,klein Jantje" alias winterkoninkje, door een of
andere waarnemer als een kadoisterig männeken, kadolstermänneIk geloof, er niet ver naast te zijn ken wordt aangeduid.
als ik "kadolstermänneken" een~
voudig beschouw als een nevenvorm van het woord , ,kaboutermänneken". Het samengestelde
woord "kabouterman·• is ouder
dan het niet-samengestelde .,ka- Teneinde het geduld van enkele
bouter·· (Franck-Van Wijk). Naast lezers niet al rte lang op de proef
"kabouterman komen diverse ne- te stellen volgen hier enkele korte
venvormen voor, waarbij ver- berichtJeS op ontvangen brieven
wantschap verondersteld wordt en telefoontjes.
met oud-duits. .,Klatermänneken" H. G. W. te Enschede. Op .,dinen
,.Klabatermänneken"
(van gen van de dag" betreffende plat
•• klateren", d.i. klettern oftew el praten in de hemel kom ik vanklauteren) . Kabouter zelf h eeft zelfsprekend terug. En dan zal J.
weer nevenvormen als klabouter V. nog op zijn neus kijken!
en klabolter, evenals ke-. ker-, B. J. E. te Losser. Ik kom langs.
kar-, kal-, kla-, kiebolter, waarme- Zal diej eerst bod do on!
de overal een "huisgeest" wordt A. J. R. te Geesteren. Greun spek
bedoeld. Van oudere mensen uit is rauw gedroogd vet spek? Is
mijn jeugd ben ik allerlei komi- rauw ongedroogd spek dan no~
sche woordvervormingen gewend, niet .,greun" ? (V ergelijk: .,Zwarte
o.a . .,kebolter". Het is dus hele- kessn bint nog greun at z'a rood
maal niet ondenkbaar dat ook zo bint").
,.kadolster" of k cdolster 1s ont- J. H. M . B . te Hengelo (0) . In
staan. als vc>rvorming naast "ke- een der eerstvolgende r .b .b.'s zal
bolter". Vraag : is dat .. kadolster- 1k precies vertellen, wat een
männeken" mderdaad 'n algemeen ,.klemmer" 1s. Zoekt u zelf ook
gangbaar woord geweest en als nog eens verder? Maar dan niet
folkloristisch grappigheidJe later b1j klimmen doch blJ klemmen!
weer opgepoetst, zoals met zoveel M. J. F'. H. te Overdinket Voor
zogenaamd .. echte" folklorismen is bidprentJes hou 1k mij éianb<'vo, geschied? Als carnavaleske uitmg len. Ze mogen ruet verloren gaan.
van het Oldenzaalse eergevoel is Ik heb al een aardige verzame,.kadolstermänneke" evenwel een ling. Stuurt u ze miJ s .v .p. per
prachtwoord, dat een begrip voor post m een gesloten envelop of
• tie carnavalviering is geworden. doosje. Adres: postLus 298, EnHou en zo! Maar als mij iemand schede. Of bezorgen: Javas traat
vertelt dat elke oude en meuwge- 79. Desgevraagti vergoed ik u na
bakken Oldenzaler weet dat een ontvangst de portokosten . Bij
kadolstermänneke een winterko- voorbaat mijn hartelijke dank!
ninkje is. dan laat ik hem natuur- J. G. A. te Beckum. Voor namen
lijk prélften om geen onbenullige van onderdelen bocrenwagens e.d.
burenruzie Uit te lokken met m13n heb ik vanzelfsprekend grote betwijfel aan de waarheid. maar langstelling. Ik kom wel btJ u . Na
dan ben ik toch eigenwijs genoeg de Pasen.
om eraan te blijven twijfelen.
De heer
. te lsidoru hoev~. U
ben~ in deze eerste maand van àe
nieuwe r.b.b. al de twintigste lezer. die mij voor een bezoek
uitnodigt. Ik kom na Pase.-1.
De heer B. V. te En chede
vraagt naar de betekenis van een
En toch bliJft mij, evenals mijn mschrift in een tuu.gkist ui.t 1814,
collega J. V.. het woord enorm waar staat: Stelen uso hamerenk.
intrigeren. Laat ik dan eerst eens Wie van mijn lezers komt er uit?
kijken in de dialektwoordenboek- De heer D. W. te Hengelo (0)
jes van Wanink en van Schönfeld vraa~t naar de betekenis van een

Kadolster

Kaboutermänneken

0--

Even apart

En

toch . .

geldbrulfte en een vneJe ~rulfte .
De heer H. B. K. te Rtetmolen
vraagt n.a.v. r.b.b. 73.08 of ,schodding hebben' niet in verband kan
staan met "iets schorten", bijv.:
"scho(r)t oe iets?" Ik denk echter
aan "zich schu~en": koorts heb·
ben, of in: zich voor iets schudden, iets niet mogen, lusten; ,g een
trek in iets hebben; afkeer van
iets hebben, Maar •.. wie weet het
beter?
De heer J . K. te Eibergen. "Van
een boerenvrouw, die haar man
aantrof bij het wiegje van hun
spru.iJt hoorde ik de voJ.gende entboezeming: 0, toee, bedmufden
köttelart,
buj
we er
an
het
prömmasken?
Waarschijnlijk
was dat een eigen vinding , want
dlt ben ik nog nooit weer tegengekomen". Aldus deze briefschrijver. Wie van mijn lezers kan de
moeilijke woorden in deze zin vertalen en zo mogelijk verklaren?
Ik houd me aanbevolen. En dan
nog een uittirukking van J. K.:
,,Een kennis van mij vertelde me,
dat haar grootvader vaak zei: lee
könt alle ene moar menschen ver-
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trouwen diee heure binnen in de
baande hebt". Bedoeld zal zijn:
mensen wier handen aan de binnenkant behaard zijn. Begrijpt u?
- Ik beloof de heer J. K. dat ik
t.g.t. (te gelegener tijd) kom.
Maar er zijn er nog twintig.
De heer 11. G. \V. te Enschede
zond mij al ziJn derde brief, over
spuurn en zo (r.b.b. 73.09 en
73.10). Hij voegt eraan toe dat hij
z1ch diep zou schamen als hii zijn
moedertaal onbeschaafd zou durven noemen. En daarover zou hij
nog wel eens wat in het midden
willen brengen. (Ik zou zeggen:
toe maar!) Ik ben van mening
dat mensen, die hun dialekt onbeschaafd vinden, achter lopen. De
vroegere betiteling van het Nederlans als A.B.N. (Algemeen Beschaafd Nederlands) 1s namelijk
al lang afgeschaft, omdat men er
eindelijk de b elachelijkheid ervan
is gaan inzien. Daarmee is ook
definitief aan de discriminatie van
onze (en anderer) "moodersproake" een c>inde gekomen. Wie zich
desondanks
voor
z1jn
eigen
streektaal schaamt, is een stakker. Basta.

Corrigenda
Verzamelaars van deze r.b.b.
kunnen de volgende correcties
van hinderlijke zetfouten aanbrengen.
In r.b.b. nr. 73.08
le kolom. regel 40 v.o.:
lees: voort nich wier zo anboane
wod.
2e kolom, regels 7 t.m. 10 zo
v e randeren:
Beernt.ie boerken nich zo bes en
har vól kwekke (keekgras) in 't
laand I En melkbusn stonn d'r ok
nich vólle ann diek. I
2e kolom. regel 16 v.o.:
'd Oavends moet zijn: 's Oavems.
3e kolom. regel 6 v.b.
lees: kreeg 't er wa aarg in
3e kolom, regel 24 v.b.:
lees: suukerstetJe (vraag: zegt
men in Beekurn suuker in plaats
van sókker?)
3e kolom. regel 31 v.b.:
l ees: ne vrouleuhaand.
In r.b.t•. nr. 73.09
le kolom, resp. regel 16, 30 en 42
v .b .:
lees: resp.: heb i.p.v. ben; goed
i. p.v. gooj; ech i.p.v. cuch.
2e kolom, r. 4:! v.o.: Vooa is hier
betPr dan voa.
In r.b.b. nr. 73.10
le kolom, regel 3 v.b. ~ lees:
deank-t'rum;
2e kolom. regel 14 v.b. - lees: één
kot höoldn;
2e kolom. regel 32 v.b - lees: het
i.p.v. met;
2e kolom, regel 41 v.b. - lees:
oawrval.
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Een gesprek dat ik dezer dagen
had over de vraag of onze streektaal (zgn. dialekt) banaal, ordinair en onbeschaafd is, geeft mij
aanleiding, de mening van mijn
r.b.b.-lezeressen en lezers in te
roepen. Hoe vindt u de volgende
uitdrukking?

Snuffeln
Een nogal voorname meneer van
middelbare leeftijd, die het zich
kon permitteren veel bij de boeren rond te zwerven en die bij
. veel boeren een graag geziene
gezellige gast was, die op zijn
beurt geen kwaad woord over de
Twentse boeren wilde horen, vertelde mij het volgende. Op een
keer was hij, als gewoonlijk, met
een boer in gesprek geraakt, toen
het onderwerp onwillekeurig bepaald werd bij de gebeurtenis
van de dag. Volkomen onverwachts voor het grote publiek
hadden de kranten melding gemaakt van de verloving van een
hooggeplaatste Nederlandse jongedame met een jongeman, waarvan nog bijna niemand ooit gehoord had. Het zal in de dertiger
jaren zijn geweest. De meneer zei
tegen de boer: "Dat is nog al
oonvedachens goan", waarop de
boer lakoniek antwoordde: "Och,
dee zölt a: walees mangs vaker
an mekaar hebbn snuffeld". De
neer vond dat een kostelijke uitdrukking, waarom hij hartelijk
moest lachen. Hij vond het een
uitdrukking ~aarmee ineens alles
gezegd is. Op zijn beurt vertelde
de meneer het aan een nog hoger
geplaatste meneer, evénals hij
zelf een Twentenaar in hart en
nieren. Maar die hoger geplaatste
meneer kon er helemáál niet om
lachen. Hij vond het gezegde afschuwelijk banaal en zelfs vies,
vooral omdat er zulk een voorname Nederlandse jonge vrouw bij
betrokken
was.
Onbetàmelijk
doodgewoon.

Nu vraag ik u. . .
Nu vráág ik u, dierbrure lezeressen en lezers, om mij uw eerlijke
mening een3 te schrijven. Ik wil
graag een kort antwoord op:
Vraag 1: Hadt u de uitdrukking
weleens eerder gehoord? (Antwoorden met ja of neen).
Vraag 2: Hoe vindt u de uitdrukking? (Antwoorden met een van
de volgende beoordelingen{ prachtig - wel leuk - gewoon - onfatsoenlijk - vies).
Vraag 3: Is zo'n uit<h.'ukking typerend voor onze streektaal, waardoor zij zich in ongunstige zin
van het Nederlands onderscheidt?
Of bent u van mening dat zo'n
uitdrukking in het Nederlands
evengoed tot haar recht komt?
(Antwoorden met: ongunstig of
evengoed).
Om uw beantwoording niet te
beïnvloeden houd ik mijn eigen
mening nog even voor mijzelf.
Natuurlijk wordt uw wat uitvoeriger b eantwoording op pr ijs ge-

steld, nadat u eerst de drie korte "Dank-je-de-donder! Toen ikzelf
antwoorden gegeven hebt.
nog op vrijersvoeten (of vrijers(fiets) ·g ing, had ik óók geen
belangstelling voor èchte ganzen.
Ik had toen ook aan m 'n éne
gansje genoeg, elke zondag.
Toch weet de heer W. wel wat
meer van de vroegere ganzenhanIn r.b.b. 73.01 sneed ik het onder- del, welk woord ik misschien bewerp:
"Enterse ganzenmarkt" ter had kunnen gebruiken dan
nogeens weer aan en intussen ganzenmarkt. Hij schrijft n.l.:
heb ik daar enkele bijzonder inte- "Dat er vroeger in Enter een
ressante brieven op gekregen. In grote ganzenmarkt zou zijn gede eerste plaats wil ik hier wat weest, geloof ik niet, en wel om
uitvoeriger stilstaan bij een brief, de volgende reden. Als jongen
die ik uit Brazilië ontving en die van een jaar of tien in Borne heb
ik in r.b.b. nr. 79.09 al aankondig- ik vaak een koppel ganzen door
de.
Borne zien drijven. (Dit is nu
Pater Fr. Seb. Boerkamp (83) van bijna 73 jaar geleden). Die kwahet Karmelietenklooster te Angra men uit Saasveld en werden naar
dos Reis, schreef o.m.: "Deze Almelo gedreven (en daar in de
keer {r.b.b. 73.01) had u het ook boot geladen). Als die voor Enter
weer over de ganzenmarkt van bestemd waren geweest dan was
Enter. Iets weet ik ervan. In alle die drijver toch niet eerst naar
geval vóór 1907 (toen ik naar hier Almelo gegaan, en halfweg Wierkwam) zaten de studenten van 't
Gymnasium St. Alberti te Zenderen eens ijverig te blokken ( ?) of
naar een professorale uitleg te
luisteren - precies weet ik dit al
niet meer. Stilte rondom, tot uit
de richting Hertme een voor ons
d bekend geluid nader kwam. den-Rijssen naar Enter, dat was
Een eerstejaars - ik meen "oet toch een grote omweg, dan had
Weersel" - zeker nog met wat hij toch zeker de weg genomen
heimwee naar huis en vol van Borne-Bornerbroek-Enter.
Onze
wat daar leefde en zeilde, spitste buurlui kwamen uit Enter en wazijn oren, sprong op, keek door 't ren daar ook ällen geboren en
raam en bracht zijn makkers aan hadden er zeker 50 jaar gewoond.
't lachen. Met uitgestrekte arm Ze hadden het veel over Enter,
naar buiten wijzend en met zijn maar d!k heb ze nooit ho,r en pragezicht naar de kat}]..rui,tr waarop ten over de ganzenmarkt in Eneen
steilernstige
Karmeliet, ter". , Ik wil hierop even te berde
schreeuwde hij het bijna uit: brengen, dat het maken van die
"Gaanzn Poater! Gaanzn, Poa- omweg over halfweg Wierdenter!" Gekwetter buiten en, binnen, Rijssen misschien nog niet zo gek
gelach. Een mooi orkest. Gelukkig zou zijn geweest; onderweg konwas het een begrijpende Poater den die ganzen, al etende, dan
en •t liep met een sisser af. Ook nog wat zwaarder zijn geworden.
deze troep - en 't was een flinke - Bovendien kwamen volgens Pater
vanzelf, zoals we al meer hadden Boerkamp vanuit richting Hertme
gehoord, bestemd voor Enter. ganzen naar Enter. Maar we zulDus in 't begin van deze eeuw len in een volgende r.b.b. wel wat
was het 'zo en allicht ook nog wel meer lezen over die Enterse ganwat jaren na mijn vertrek. Bewe- zenmarkt
oftewel ganzenhandeL
zen eveneens dat men ook aan de
oostkant van de lijn-Almelo-Hengel er aan mee deed. Weinig
maar uit een goed hart, om te
laten zien dat uw Bus op prijs
wordt gesteld. In Twente en voornamelijk in Enter zullen er toch De mooie brief van Pater Boernog wel oudjes zijn, die evenals kamp heb ik inmiddels persoonik (bijna 84) er zich iets van lijk al per luchtpost beantwoord.
herinneren?" - Tot zover Pater (Volgens broeder-portier C. N.
van het Karmelietenklooster in
Boerkamp.
Zenderen, met wie ik mij in verbinding stelde, is Pater Boerkamp
afkomstig uit Dalrosholte (Lemelerveld). Het wachten in Angra
dos Reis op de Twentsche Courant-Overijsselsch Dagblad, per
zeepost, duurt lang omdat er niet
veel geregelde scheepvaartlijnen
meer blijken te zijn op Brazilië.
De eveneens bijna 84-jarige heer Meestal komt de krant daar na
H . T. W. uit Hengelo schrijft: "Ik een maand, doch ook vaa k zelfs
zelf ging een zestig jaren geleden pas na drie maand. "Vijftig jaar
elke zondag naar Enter; ik had geleden kregen we over zee in
daar kennis aan een meisje (dit een goeie halve maand al de post
was niet zonder gevaar) want uit 't vaderland". (En dan durft
vreemden waren daar toen niet men tegenwoordig nog w el zo te
welkom, dan hoorde men vaak: smalen op die goeie ouwe tijd,
wat mot den vrömdh pos-pas dacht ik, toen ik dat las). Pater
hier? Ik zelf heb het er steeds Boerkamp wenst mij nog jarengoed afgebracht omdat ik heel lang een goede gezondheid toe
hard kon fietsen. Gelukkig is dit ,,tot heil van de Regiobrievenbus"
nu veel anders. Maar in die tijd en zegt: ,,houden zo, tot genoegen
dat ik daar kwam heb ik nooit van velen, o.a. van mij!". Aan dit
gehoord van die ganzenmarkt in laatste wil (ik toevoegen: "o.a. ook
Enter".
van mijzelf!" Dank u. Da nk u ,
Op deze verklaring van de heer ook anderen, die in gelijke t r ant
W. zou ik willen antwoorden: hebben geschreven en gewenst .

Enterse ganzen
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Eerst nog dit:

Nooit van

gehoord

Twentse Taalbank

I
73.13
Vindt u het heel erg, beminde
lezer, dat ik eens een heel doodenkele keer nen voeln wil (een
binnenpretje) heb over hoogst
ernstige dingen, zelfs over "aangelegenheden des geloofs"? Maar
ook als u het w èl héél erg zou
vinden, dan nóg zou ik de luchtigheid willen betrachten, omdat ik
nu eenmaal geen blad voor de
mond neem.

'

t

Onze Vader

Ik heb H. G. W. te Enschede
beloofd, terug te komen op "Dingen van de Dag'' van 20 maart
j .l. . waarin een mijner collega's
schreef, zoals H. G. W. 't in zijn
brief van 29 maart uitdrukt: " dat
hee oe walees wol zeen haspeln,
as ie op 't stob het Onze Vader in
't Twents mossen bodden". - Een
reactie op bedoeld artikel "Sproake" heb ik nog in petto, zo tegen
Pinksteren ... Voorlopig wil ik op
die
"Onze-Vaderuitdaging"
dit
antwoorden : Van kindsbeen af
heb ik een beetje een wat men
noemt .,taalknobbel" gehad, zodat
Moeder weleens zei, als ik eens
col"rigerend optrad: "lej mossn
mär gasfitter worcfu! "Dank zij
die taalgevoelligheid, met voorliefde voor 't Frans (,,la langue la
plus belle! '') , kon ik als veertienjarige jongen het Franse, Duitse
en Engelse Onze Vader al even
onberispelijk als het Nederlandse
opdreunen. Toen ik in 1957 mijn
"Experimenteren met de Moodersproak" publiceerde in het toenmalige
Jaarboek
Overijssel,
kwam daa rin natuurlijk ook mi jn
vertaling van het Onze Vader in
het Twents voor, naast de Tien
Geboden . de Apostolische Geloo'f sbeliidenis en enkele bijbelfragmenten. Mijn college van de
.. Dingen van de Dag" heeft m ij
op dit gebied dus onderschat en
daarom had ik zonnen echtn
Twentsn ,.voeln wil" (Bedoeld artikel werd later verkort opgenomen in ..Taal en spraak in stad
en streek". een bloemlezing in de
sf'riP. .. TaRlkundige kernen en oersoectieven". door B. W . Schippers. uitgave Wolters, 1961).

Vanbuitenleren
Voor wie er aardigheid in hebben,
het van buiten te leren (vuur at
't ees is en 't zol ees te pas
möggn kommn) geef ik mijn ver-taling hier volledig weer:
Oonze Vader, Dee's in 'n hemmei
beens,
dat heiligd wordn mag Dienen
Naam,
dat kommn mag Dien Könninkriek,
dat noaleafd wordn mag Dienen
willn.
in hemmei en op äer.

Gew Dow oons van dag töt dag
oons brood,
en rekkn oons oonze scheuldigheden nich an,
zo at wiej ók nich àn zölt rekkn
de scheuldigheden van wel wat
teggn oons misdrewwn hebt.
Bewaar Dow oons
da 'w nich verzocht mögt wordn,
mär loat de duuwl nich too,
oawr oons te heerschen.
Want van Diej is het Könninkriek.
en de Kracht.
e n de Heerlijkheid,
vuur aaltied en aaltied.
Amen.
In de spelling heb ik hier en daar
in het bovenstaande enige wijziging gebra~ht, omdat mijn opvattingen daarover sedert 1957 hier
en daar wat veranderd zijn.

in pe Achterhoek en ook over de
grens en die moesten onder het
drijven naar Rotterdam vet worden, vandaar dat vele voeren. In
Rotterdam gingen ze dan op de
boot naar Engeland.

Vragen

Een paar leuke anecdotes uit deze brief wil ik nog tot de volgende
regio brievenbus bewaren. We
weten thans genoeg, dunkt mij,
om vast te stellen dat Enter
eenmaal, zelfs nog in de jaren
van de eeuwwisseling, middelpunt
was van een enorme ganzenhandeL die een groep ondernemende
Enternaren stevig in handen hadden. Geen stad of dorp in de
omgeving kon Enter evenaren.
Vraag: hebben de Enternaren
daarvan geen bijnaam overgehouden? Zo niet, waarvoor werden die van Enter vroeger dan
uitgescholden?
Een andere vraag heb ik no~:
men heeft mij verteld dat er
Dat gif nen heeln sproonk: van 't vroeger in verschillende plaatsen
Oonze Vader op de gaansn van en dorpen zogenaamde ganzenEènter, mär àllàh! In 'n hemmei
zal 't ók wal nich van 's moargns
vroo töt 's oavends laat 'n godgaanselijkn dag halleluja-zingen
wean. Met genoemde H. G. W.
ben ik het volkomen eens" dat
ons dat ook nog wel een keer zou
vervelen, ondanks de blote ondeu- schuren zijn geweest, waar de
gende engeltjes. die er rond zwe- rondtrekkende ganzenhoeders 's
ven". En met H. G. W. denk ik, nachtJ hun ganzen konden onde~
dat we daar "veel meer dimen- brengen. Wie weet daar meer
sies" te zien krijgen, "waarvan van? Wie weet er nog te staan?
wij nu en hier met ons menselijke In het boekje "Borne vroeger en
verstand nog geen flauwe notie nu" van Kokhuis e n Weber, ..litg.
Witkam 1971, staat op blz. 82 de
hebben".
" Moeke" uit Enter. dat is mevr. Dorpsstraat in Zenderen anno
G. J. H.-ten B., schreef daarover 1920, met als onderschrift o.a. :
een prachtige brief, waaruit ik "Op de achtergrond de oude bakhet
volgende
overneem.
Zij kerij van Haarhuis. In het midden
schrijft : U vroeg nog naar die de oude stallen of ganzeschuur,
Enterse ganzen. Ik herinner mij behorende bi i het rechts op de
nog van mijn schooltijd dat de voorgrond gelegen Café Haarhele Dorpsstraat bezet was met huis" (Was dit zo'n soort ganzenganzen. zodat er soms geen logement of had men zo'n schuur
paard met wagen langs kon. (Au- voor d'e huisvesting van eigen
to's en bromfietsen waren er toen ganzen?)
nog niet. Gelukkig maar, want
die mensen waren dan niet op de
been gebleven met al die ganzenpoep op straat.) Als de mensen
dan bij ons in de winkel kwamen,
vroeg mijn moeder vaak: wil ie
de klumpkes wa efkes oetdoon, ie
hebt ze vol gaanznköttel zittn! Die
gaanzenkeerls kwamen vaak bij
ons in de bakkerij en mochten een Van een boerenknecht, die ik
mud rogge, als er .geen haver eens vroeg hoe oud hij was, toen
was. De ganzen werden dan in hij met (tabak)pruimen begon,
een stuk weiland gedreven, waar- kreeg ik ten antwoor~ __zo'n joar
voor wel eerst toestemming ge- of twaalwn. detteen", en hij voegde eraan toe : "de eerste paar
kregen moest zijn.
Om de ganzen bij elkaar te hou- moal wör'i.: d'r zo dól van as 'n
den, bedienden de ganzendrijvers gaansnkuukn". Hij bedoelde, dat
zich van 'n kloetnschupke, een hij misselijk en draaierig werd en
klein langwerpig schapje aan een dat hij "dolde" oftewel tolde op
lanuge steel, waarmee ze heel ver z'n benen. Maar waar komt die
konden gooien (en mikken) . Voor vergelijking "as 'n gaansnkuulm"
ons, kinderen, was het een hele vandaan? Blijkt daaruit ook niet
eer, als wij ook eens een keer dat de ganzenteelt vroeger een
met dat kloetnschupke mochten zeer belangrijk onderdeel van het
gooien. Die ganzen werden als gemengde boerenbedrijf is gekuikens bii duizenden opgekocht weest? .

Nogmaals:
Enterse ganzen

~euu~l

Zo dol as

'n gaansnkuukn
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In deze brievenbus wil ik beginnen, de rest van de brief van
mevr. G. J . H.-Ten B. uit Enter
weer te .g even, waarin enkele· leuke anecdotische verllalen voorkomen. In afwachting van nog verdere brieven over de Enterse
ganzenhandei, of over de ganzenhandel en-of fokkerij in het algemeen, laa.tt ik dan de gegevens
die ikzelf in Emer verzamelde,
nog even op de band staan.

Brutaal
Het verhaal wil dat die ganzendrijvers nogal "brutaal" waren,
maar. ik geloof niet dat we dat
achteraf zo zwaar moeten ,.opnemen. Men was, dunkt mij, in die
tijd wel aan elkaar gewaagd. En
slimmigheidjes hoeven we nog
niet altij:l als brutaal te zien,
hoewel.. .... Maar luistert uzelf.
Een troep van die mannen dan
zijn met hun .ganzen ook eens op
't Loo in Apeldoorn geweest. Ze
hebben hun ganzen daar in de
koninklijke "domeinen" gedreven.
Maar het duurde niet lang of
daar kwam zo'n schildwacht op
hen af met het bevel dat ze
direc1t die ganzen er weer uit
moeStten drijven. Daarop kreeg
die wacht van een der ganzendrijvers de vraag te horen: ,Heb ie
vaaks meer te zeggn as de Prins
van Oranje? Den hef oons tauwstemming egieuwn urn de gaanze
hier zat te locttn vrettn!" "0, pardon, pardon", moet die
wacht toen verschrikt gezegd hebben, "ga dan je gang maar!"

Engels leren
Die ganzenkerels konden niet lezen of schrijven en toch wilden ze
Engels leren. In de Engelse handel zat immers dik brood te verdienen. Toen hee:flt de oude mee-ster gezegd: "jullie moeten eerst
Hollands leren en dan kun je pas
aan het Engels beginnen" . Maar
"nee" zeiden ze: "dat Hollaans
dat könne wie zó wal begriepn,
dat kö'w!" Er w.aren er twee bij,
die een klein beetje Engels konden spreken (en ook verstaan?)
en die waren zodoende de voornaamste in de handel.

Slapen
Eenmaal hebben van die Enterse
ganzenkerels een boer uit bed
geklopt, omdat ze zo moe waren.
De een zei tegen de ander: "dan
mör ie oe zeek hoaldn". Zo vroegen ze de boer, of de zieke man
wel even op bed mocht liggen,
want hij was niet .g oed geworden.
"Dan mot oonze Leida d'r mär
oet", zei de boer, "want wie hebt
mär één herre". Zo kY:am de
. ,zieke" ganzendrijver lekker in
een bed te liggen. Na ee: poosje
ging de andere even bij de bedstede kijken en vroeg: "wodt ' t a
wat better met oe?", waarop hij
t~n a~tw~ord kreeg:" .,nee, nog
mks! Ik zm zo köoldL

.,Zol 't dan ok better wean da'k
effn bie oe inkroep?" vroeg de
eerste weer en de ander zei:
"Joa, dat ha'k eiglijk wa ·g eern!"
En zo gingen die beiden lekker
maffen. De boer en ziene Leida
zaten de hele verdere nacht urn
de rake (haardvuur) en de ganzenkerels waren de andere ochtend Jekker uitgerust.. ......

noch ik hebben er ooit van gehoord. Ik neem aan dat bedoelde
leraar (die ik niet ken en wiens
naam niet eens genoemd is) .de
klok heeft horen luiden maar z1ch
door de een of andere ,g rappenmaker wat op de mouw heeft
laten spelden. Of weet u het beter?

Levensfilosofie Böäs
In een begeleidende persoonlijke
brief van deze mevr. H. - t. B .
kwam ik nog de volgende levenfilosofietjes tegen: "Oud worden is
niet erg plezierig, maar 't is het
beste middel om lang te leven"
en ik wil daarop zeggen dat ik
deze aatieve briefschrijfster, wier
brieven mij altijd veel genoegen
hebben bereid, nog een lang leven
toewens, met voor haar doen nog
een zo goed mog,e lijk brok gezondheid. Ik benijd haar om haar
moed en haar goede stemming,
waarmee ze haar ziek zijn aanvaardt. Ze heeft ook nog een heel
erg plezierig carnaval meegevierd, want, zegt ze: "Ik denk
maar zo, onze Lieve Heer wil van
een vrollijk hart gedie1 ..d zijn, laten w e dat proberen!" Zo ziek als

De heer A. J. R. te Geesteren
korrut o.a. terug op een vraag, die
ik vorig jaar eens in ~eze r.b.b.
gesteld heb: "wat is ne böäs, die
bij het slachten van een varken
voor de dag komt?" Ik kan me zo
niet alles meer herinneren walt ik
er destijds over .geschreven heb,
maar ik geef hierbij toch w eer
wat de heer R. ervan zegt: ,.Het
is een kliermassa, de alvleesklier.
Als we vroeger hadden geslacht,
kwam 's middags meesta!l we ne
birreman of -menske urn den
böäs".

Birreman

Zo. dat weten we dan weer. Maar
we weten nog meer en wel het
Twellits voor bedelaar en bedelvrouw. Dat een bedelaar een
"birreman" genoemd werd, wist
ik al toen ik nog een kind was.
Maar voor beKlelvrouw hadden
we, meen ik, geen ander woord
dan " beddelvrouw" in ons Enze was, is ze van het carnaval scheder plat. Nu hoor ik voor
met haar onderscheiding op haar bedelvrouw het woorn "birremantel en haar feestmuts op, menske" gebruiken en dart; vind ik
thuis gekomen. Op het feest had- prachtig, want als wij het woord
den een paar prinsen haar tussen "mênske" in de mond nemen, dan
zich in genomen en op een stoel bedoelen wij daarmee een vrouw.
gezet, waarna ze een rood fl.uwe- Als je als getrouwd man spreekt
len lint om haar hals kreeg -met van " 't mênske" dan bedoel je
een ereteken eraan. ze heeft er daarmee je eigen vrouw. Bijvoorook nog een lang gedicht voorge- beeld: "Ik bin d's kàts vuur, mär
dragen (lang applaus!) dat ze 65 't mênske mot 'r niks van
jaar geleden al van haar Moeder . hebbn! "
had geleerd, omdat ze zo goed
van buiten kon leren. Ik meende
dat ik diJt verhaal van deze moedige vrouw mijn lezers niet mocht
omhouden.
En uit een der brieven van H. G.
W. te Enschede pluk ik nog deze
anecdote, om de kolom vol te
kriigen: "Twee breur~ achter 't
Scholtenhagen hen haddn zich opDe heer D. w. te Hengelo vroeg geefn biej 't muziek in Hoksebarmij dringend, het volgende in de ge. Wekkenlang leupn dee jongs
regio brievenbus eens aan de or- noa de repetitie en iedern oavend
de te stellen. Een leraar (neerlan- was 't niks aans as nootn leem
dicus ) , die niet uit deze streek en wat kruuze of molln warrn.
komt, vertelde zij n leerlingen h et Teggn de moor neuldn ze dan 's
volgende. A1s op een verlovings- oavends dat ze nog mär gin
of huwelijkskaart mett uitnodiging instrumêntn kreegn. Dat begun 't
de toevoeging staat: "Verloofden m ênske (in dit .g eval is •t mênske
worden mede uitgenodigd" dan de moeder, wat ook gewoon taalgewil dat in Tweme en omstreken bruik is) te verveeln en op nen
zeggen, dat van de feestdeelne- marktdag gung ze noa 'n winkel
mers wordt verwacht dat zij geld van Krisjoan. Krisjoan was diri~even en geen cadeau. Dat zou in gent van 't muziek. No ik hier
Twente e.o. een algemeen beken- tóch bin, Krisjoan, wol ik oe ees
de betekenis van genoemde uit- vroagn, dee jongs van oons zint
drukking zijn. Ondanks de door noe al zo lange biej 't muziek,
de heer D. W. geuite twijfel aan mèr wanneer kriegt ze noe ees ne
~e waarheid van die opvatting moal h eurne? Dat kan'k diej zo
hield de importleraar bij hoog e~ nich zeggn, zei Krisjoan, dan
laag zijn wijsheid vol. Met mij most doe ze mèr ees oonder de
heeft D.W. een aantal "betrouw- pette veuln!u
bare" lieden van ontwijfelsbare (Nen hoarnt is een hoorn meer~entse afkomst naar hun me- voud heum, of heurne, m~ar .ook
nmg gevraa2:d. Noch de anderen. koeiehorens ziin heu:rnp\
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is, dat die hiervoren genoemde
geleerde en minder geleerde
73.15
woordenverklaa!-:ders <van wie ik .
nog kan begr]Jpen dat ze, als
'" Ik-vind ..het wel plezierig, . dat Ut dialektsprekers, ·bij ,;klemvogel". · · · ·
de heer J. H. M. B. te Hengelo net eers1.- aán het .' diäleltt~?~td~~ preuts--en
·
voort kan helpen. Hij wil n.l. klemmn, IS Ned. klimmen dach· ..
graag weten hoe eigenlijk de roof· ten en niet eens aan Ned. klemvogel, die wij "klemmer" noemen, men), blijkbaar niet de moeite . ,Niet voor preutsen" schreef mepreCles heet. Volgens hem moet hebben genomen, wetenschappelijB. H. - P ...K . uit Goor, die
het een sperwer zijn, maar hij is ke etymologen te raadplegen. Ik vrouw
enkele leuke rijmseltjes en gezeger niet zo ~eker van en hij heeft heb er het ee.rst op nageslagen den inzond voor de regio-brievenhet niet in encyclopedieën en · het ~tym.olog1sch Woordenboek bus.
Eerst een historisch ,verwoordenboeken kunnen vinden. Ik vai"l r·\:. N~derl~~dse T'tal van haaltje met een klein gebed: Mijn
vind het bovendien w plezierig, Franck • Va:n WlJCk (~et supple- Moeder was omstreeks 1900, als
omdat zulke vragen mij altijd ment van Van Hae:::-mgen). ~ ~e een achttienjarige struise boe-r enaan het naspeuren zetten, zodat druk, 1929, waar 1k op _!'lz. .,1.~ deerne in betrekking bij de famiikzelf ook ongemerkt wat detail- eerste kolom, regel 29 v ... , on dei lie
link in Goor. Daar was ook
kennis opdoe. Ik wil immers "klemmen" ~egenk?m: mnl. clel"':'l· een J ·apaar
keer per week een
graag leren zolang ik nog leef. men: .,vastzitten, z1ch vasthech_ren werkster, Dike Schepers heette
Ziehier dan
(vgl. ook clemvoghel m ., rocfvo.
gel, jachtvogel, verklaard als: vo- di e. Beiden konden het goed met
gel die met zijn klauwen vast- elkaar vinden al zat moeder wel
klemt, grijpt) ohd. cn... emmen; een beetje onder de plakke van
enz. (Onder "klimmen" wordt na- de oudere vrouw. Als de familie
melijk op de moge 1ijkè vet want- Ja link in de mooie kamer aan
schap met "klemmen" ~?atten tafel ging, dan kon het personeel
deerd}. En in het Duitse et.P~'\clo· in de keuken zijn gerak nuttigen.
gische woordenboek van Max Dan begon Dike: eeas biddn,
Heyne (deel 2, blz. 376. r. 20 v .o.) Hanna!
De grote algemeen gemaakte fout 2e druk, 1906, vind ik onder , ,He ere zee ge dis se spie ze
is, bij .,klemme·r " te denken aan "klemmen": "In der älteren Si)ra- Lange biddn is gin wieze
het werkwoord "klimmen" in che vom packenden Raubvogel : Hier op d'aard ne knappe jonge
plaats van "klemmen". Die arge- singenden vogel aber unde clem- meid
loze fout heeft zelfs onze eigen dr m.enden (Falken, Habicht) Sach- Biddn kö'j wal in de EeuwigH. L. Bezoen gemaakt. In zijn sensp. 3,47,2) " .
. ,Land en volk van Twente", blz. Ik meen, hiermee genoeg bronnen
132, verklaart hij althans dat te hebben gegeven om de heer J .
klemmer (is havik) een klimvogel H. M. B. op een goed spoor ~e
is, want de havik "klimt immers zetten.
steil de lucht in". In zijn tien jaar
eerder (in 1938) gepubliceerde
heid!"
dissertatie ("klank- en vormleer
(Met dat laatste werd bedoeld:
van het dialect der gemeente Endooa
he'j bettr de tied doartoo as
schede") had hij al geschreven
hier).
(blz. 2) : klemmer is havik (bgl.
Niet voor preutsen is ook een
mndl. climmende vogel is roofvogel). Bij mr. K. D. Schönfeld Vanzelfsprekend had ik m1j, na klein versje over vrijen:
Wichers, eveneens eersteklas ken- ontvangst van de brief van de "'k Go a nooit wee a noa Riessen
,
ner van het Twentse dialect, ko- heer J. H. M. B., allereerst on.. he n vriejen,
want
dooa
vriejt
de
jongs
zo
men we op blz. 40 van zijn middellijk in verbinding gesteld
Woordenboek van het Rijssens di- met dhr. Roding, directeur van 't raar.
alect voor "klemrd " de verklaring Natuurmuseum in Enschede, met 'k Goa nooit weea noa Riessen
"sperwer" tegen. Ook G. H. Wa- de vraa~: "Welke vogel wordt met hen vriejen,
nink meent, evenals Bezoen, dat het Twentse klemmer bedoeld: want dan wor ik van binnen zo
"klemmer" (dat hij vertaalt met een havik, een sperwer of een naar ... "
roofvogel, kiekendief} verwant is kiekendief?" Ik had hier dus de
aan het Ned. "klimmen" . Zie zijn drie woordverklaarders B ezoen,
Twents-Achterhoeks
Woorden- Schönfeld Wiehers en Wanink
boek, blz. 122 - In het Veluwse aangevoerd. Zonder aarzelen gaf
(i.c. Heerder} Woordenboek van de heer Roding mij ten antwoor4.:
L . Bosch (1940} met supplement
Geen van drieën in 't bijzonder. Nog steeds niet voor preutsen:
't Oge kan oe netzogood op
komen we ." klèm" tegen als Ëen klemmer is in 't algemeen nen
koodreet valln as op nen
"sperwer" en "klèmechien•• als een roofvogel. waarbij men geen
spekpannekookn.
kleine sperwer". De geleerden soorten onderscheidt. Klemmers
zijn het niet eens, want Bezoen zijn roofvogels die hun prooi in - Ton de wos kloar was (na de
zegt dat de "klemmer" een havik een snelle vlucht pakken, klem- slacht) har de vrouw 'n doem ók
is, Schönfeld Wiehers verklaart men en er dan m ee verder vlie- kloar (d.i. schoon).
het woord als sperwer, evenals gen.' Geen van de genoemde drie - En wat betekent: .. 'n Rentweer
Bosch, terwijl Wanink van kieken- gaan boven hun slachtoffers vlie- op 'n sul goan zittn"?
dief spreekt.
gen, wat je toch van een klimmende vogel moet veronderstellen. Met klimmen heeft de naam
klemmtr geen biet te maken.'' (of
woorden van gelijke strekking!) .
In r.b .b. 73. 13 schreef ik over de
uitdrukking : "zo dol as 'n gaansnkuukn. Van de heer B. E. te
Enschede ving ik de uitdrukking
Eenmaal geïntrigeerd gaan we
op: .,mien vaar zea aait: zo dom
verder zoeken. Bij Koenen - Enas 'n gaansnkuukn". Blijkbaar
depols worden we niet veer wijzer.
was 'n gaanskuukn zowel dol als
Die verklaren dat klimvogels be- Ook enkele andere lieden, bij wie dom. (In plaats van gaansnkuukn
horen tot de orde van vogels met ik enige praktische vogelkennis h eb ik ook wel gehoord: zo dom
twee tenen vóór en twee achter mocht veronderstellen, heb ik er as 'n eandnkuukn).
(o.a. papegaai en specht), zoge- terloops n aar gevraagd.
naamde "klimvoeten". R. K. Kui- Van de heer A. te Isidorushoeve
pers in zijn Ned. Woordenboek kreeg ik op de vraag "Wat is een
(zonder jaartal maar vermoede- klemmer?" prompt ten antwoord:
lijk ongeveer 100 jaar oud) geeft "Een klemroer is een grotere
op blz. 472, 2e kolom, r. 32 v.o.: roofvogel in 't algemeen. Maar Van b elang lijkt h et mij wel, de
klamvogels'': eene soort van bijv. geen torenvalk (waarvan volgende kleine zetfouten hier te
roofvogel, kiekendief.
men zou kunnen zeggen dat hij signaleren, ten gerieve van een
Zoekende in de Teutbonista kom klimt) want die kan geen grote aantal lezers, die deze stukken
ik "clamvogel" tegen met als ver- prooi v asthouden of omklemmen. als een soort , ,studiemateriaal"
klaring: blavoet (blauwvoet): ey~ Het woord klemmer is namelijk bewaren. Veranderen a.u.b. in:
clamvogel, ghyrvalk. Daarna miJ niet afgeleid van klimmen maar R.b.b. 73.11:
weer tot Koenen-Endepols wen- van klemmen. Een afleiding van 3e kolom, regel 29 van onderen,
-4iende, vind ik o.a . .,blauwvoet": klimmen is ondenkbaar, als je je lees (kweekgras).
een soort van roofvogel, sperwer. de vangtechniek voor wilt stellen. - R.b.b. 73.13:
Men kan er zowel sperwer als 1e kolom, regel 21 van boven:
havik of kiekendief mee bedoelen, bodden moet zijn bidden;
dee vroager hoonderkeukn of ok 2e kolom, regel 17 van onderen:
wal ne hen oet 'n hoonderloop mochten moet zijn kochten;
vothaaldn". (Of woorden van ge- 2e kolom, regel 7 van onderen:
lanuge moet zijn lange.
Wat mij nu het meest verwondert lijke strekking!" )
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was dus een man, die behept was
met een breuk. Wie heeft die
uitdrukking weleens uit de volksmond gehoo#i?

73.16

ge tijd behoorlijk was opgestijfd
werden er met een spits schopje
blokjes van ,g estoken, losgepakJt
en gedroogd.
Toen er later
machines kwamen werd de bagger met het lange veen gemengd
en t ot persturf geperst. Gewone
turf werd direct in het gewenste
mQdel en op het gewenste formaat gegraven en gedroogd."
Luisteren we nu naar de bijzonderheden, die de heer B.J .E . te
Losser over een en ander .gee:fit.

Ditmaal wil ik enkele briefschrijvers aan het woord laten over
schaden-en. . zo (zie r.b.b. 73.07),
maar eeiiSt ter afwis'Seling een
plukje uit een der brieven van In r.b.b. 73.07 stelde ik de vragen:
"Wat is (of was) in uw eigen
H.G.W. te Enschede.
omgeving het verschil tussen
schadden en plaggen en tussen
bagger en turf? Wat deed men
vroeger in de oude potstallen onHet verhaal gaat over enen der de koeien: heide, schadden,
Gait, die vorig jaar gelijk met plaggen? Hoe werd de heide geH.G.W. in 't zeeknhoes lag (leea). maaid en de schadden en plaggen
't Was in de tied dat de beeste gestoken? - Bovendien vroeg ik
noa boetn, de wei in mostn, zo meer gegevens over de uitdruk- De moeder van de heer B.J.E.
vangt het verhaal aan. (Onwille- king: de schadden dreug hebben. maakte vroeger ~ van het losse
vuur. als dat direct niet weer
keurig raakt H.G.W. hier "'n oet- Lart;en we nu eens zien. wat er tot gebruikt
werd, een zogenaamd
dusver
uit
de
bus
kwam.
Eerst
goanstied'' aan, waarover ik in
"kapvuur"
van schadden, die
een
uitvoerige
bri_ef
van
de
heer
r.b.b. 73.07 onder "Beckums varihaast
niet
wilden
branden. Die
A.J.R.
uit
Geesteren.
Die
geeft
de
a" de mening van de lezers
schadtlen
waren
heiplaggen,
die
vo1gende
uiteenzetting,
waar
ik
vroeg, en waarop ik in een der
ook
wel
in
de
koeienstal
werden
erg
bliJ
mee
ben.
"schadden
wereerstvolgende r.b. bussen terugvoor het maken van
kom) " Dan stun Gait 's morns den gebruikt voor brandstof aan gebruikt
mest.
Het
kapvuur (waar komt
het
open
vuur.
Ze
werden
met
de
vuur ' t raam noa boetn hen te
die
naam
vandaan?)
was dus het
spade
gestoken
van
een
laagje
kiekn" , ·zo vervolgt H.G.W., ,,en
met
schadden
dichtgedekt
open
veenachtige
grom.
Op
helt
zand
dan zea'r e vuur zich hen: doar
haardvuur,
dat
bleef
nagloeien
zozat
soms
een
laagje
van
plm.
20
mot de vrouwe zich noe alleene
cm
dikte,
dat
gevormd
was
door
dat
het
zo
weer
verder
kon
branmet redden. Ik zee a: at ze eenmoden als de schadden terzijde weral in de wei bunt, dan redt de halfvergane buntpoJ.len, enz. Ze den
gelegd.
Plaggen werden
werden
dan
gestoken
ter
dikte
(
4)
beeste zich sölms wa. - Joa nee,
van
plm.
10x20
cm
en
na
drogen
zeea Gait, art; ze pas boetn komt,
wilt ze mangs de kopzeekte wa- binnengehaald. Plaggen werden
lees kriegn, en a'j d'r dan nig gestoken ter dikte van plm. 5 cm
gaauw biej bint, liejt ze dood in en ter grootte van plm. 50 x 50
de weide .- Ik voonde dat é 'n cm van heidegrond of nog ni et
vrie en mooi leavn har, ait boetn oilltgonnen grasland, en deze dienen in de prachtige natuur, met den dan voor de potstal, om de
reeën en veugeln. Och, zeea Gait, koeien droog te houden en tevens gestokE!n. in veengrond en vader
dat zee ik joa nig meer, ok de om zgn mest te maken. Dekplag- E. haalde ze uit Rossum. Ze
veugel heur ik nig meer fluitn. - gen, die moesten dienen voor dek waren ongeveer 80 cm vierkant
Ik zeear: biej dan doof? - "' Nee, op aardapp el- en bietenkuilen, en plm. 10 cm dik. Ze waren na
dat bun ik nig, mèr ie ziJt zo'n werden gestoken van veenachtige het drogen zeer licht en werden
betjen 'n helen dag op den trek- zandgrond."
gebruikt voor afdekking van de
ker en dan heure ie niks mèr; ne
tuffelkoeln. Prima isolatiemateritrekker is wa makkelijk, màr met
aal tegen de vorst.
't peerd wat 't toch veul meujer."
Opmerking: Op enkele uitzonderingen na heb ik de stijl en de Al vorens verder te gaan wilde ik
spelling
weergegeven
zoals een paar vragen stellen n.a.v. het
H.G.W. die schreef. 't Bestuderen bovenstaande. le: schadden en
daarvan en ook van andere dekpla.ggen werden beide gestoinzendingen - is een karwei op ken van veenachtige zandgrond.
zichzelf, dat ik tot later moet Kan de heer A.J.R. dit nog wat
uitstellen. Eén uitzonderling wil ik nader preciseren? Welke zijn de We zijn nog niet helemaal uitgemaken met een opvallend naam- kernmerkende verschillen tussen praat over schadden-en-zo en
valsgebruik, zoals we d at in Het schadden en dekplaggen? - 2e: moeten nog wat tot de volgende
Nederlands niet meer tegenko- plaggen werden gestoken van hei- r.b.b. laten rusten. Hier nog twee
men. Er staat: ... .in de prachtige degronà of van "nog niet ontgon- meningen over de uitdrukking
n atuur, met reeën en veugeln nen grasland". Hoe moeten wij .~e schadden dreug hebben". De
(3e naamvals-n!) en even v erder: ons de begroeiing van dat nog- heer H. Th. G. (83) te Glanerbrug
... ok de veugel (le naamval zon- niet-ontgonnen grasland voorstel- weet niet of hij gelijk heeDt, maar
3e: wat was ~,plaggen heeft van jongs af aan niet ander uiltgangs-n) heur ik nig meer len?
maaien"?
- 4e wat groeide er in ders geweten dan: als een meisje
fluitn. Wie doet daarover eens
de
plaats
van
de afgestoken hei- de schadden dreug had, dan was
zijn zegje?
de? - 5e: wat gebeurde er met de ze klaar voor 't trouwen, d.w.z.
door l:le schapendriften kaalgevrehad ze voldoende schadden
ten en met hun uttwerpselen be- dan
om
gedurende
langere tijd de
meste heidevelden?
Ik hoop gloed in de haard
te houden. weer veel antwoorden te Daarmee komt wel ongeveer
De brief van H.G.W. vervolgt daarop
krijgen.
overeen de mening van de beer
da n: "Gait was opereerd an ne
J.K. te 'Eibergen, die schrij:fit:
breukke. Toen ik op ne middag
bezeuk kreeg van nen oaldn ka"Van een vrouw hoorde ik onlangs h et volgende, dat betrekking
meroad, den helemoal nig old wol
wearn of liekn, vertelln den teggn
had op een jongen die een beGait, dat as e mos hoostn of hard Over turf geeft de heer R. nog paald meisje op het oog had: at
lachn, hee ók zeerte har in de interessante gegevens.
hiee vuur zöch mot hiee dat
leeske. Gait vreug urn: hoe old .,Bagger werd gemaakt van "korrt vinden in de assche! Vroeger kon
bun ie dan? Viefenvie:fitig joar, veen", dat niet goed geschikt was iedereen dat begrijpen, want het
voor turf, omdat deze bij het was een erezaak voor de huis·
zegge.
Och, zeea Gait, a'k zó oold was, drogen last had van uit elkaar vrouw dat ze het (open) vuur
dan leut ik mie nig mèr opereern. vallen. Bij de turfkuil werd dan goed ingerakeld had, zodat ze
- Dat was urn nig völle weerd. eerst van planken een vierkante niet de buurte in moest om vuur
Later har 't nog iederkeer oaver bak gemaakt ter hoogte van plm. te halen." (Mijn vraag: kon de
den dommen buul van nen boer, 20 cm waarin dan het veen gespit baas dan geen vuur maken met
urn zukke dinge te zeggn. Mèr ik werd. Met de schepemmer werd de tondeldeuze, als er geen zwa..
har stille wille." - Tot zover het er dan het nodige water bij ge- velstokjes of lucifers in huis waverhaal over Gait, waaraan ik daan, waarna de massa met ren? Vuur halen bij de buren
niets toe te voegen heb. Alleen plankjes onder de klompen werd klinkt me n.l. w at al te ongeloofnog deze vraag: Ik meen dat men gekneed, tot een vlakke massa, waardig in de oren! Maar ik kan
vroeger van iemand, die een welke nog enkele dagen nat ge- me vergissen! Wie weet wat meer
breuk had, zei dat hij "gebrek- houden moest worden om barsten over vuur maken in de oude
kig" was. Een gebrekkig man te voorkomen. Zodra alles na eni- boerenhuishouding?).

Schadden

Gait

Kapvuur

Vragen

Gebrekkig?

Turf

J

De Schadden
dreug hebben ·
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Over schadden en pJaggen volgen
hier nog enkele bijzonderheden,
zoals ik die van lezers ontving.
We hebben al kunnen constateren, dat scha~en en plaggen een
grote rol s peelden in de boerenhuishouding van, laten we zeggen,
zo'n driekwart eeuw geleden en
langer. Maar ik verwacht nog
meer informatie, al kolnlt die bij
stukken en brokken los van mijn
lezers. Als bij kleine beetjes alle
weetjes los komen, dan kunnen
we er één geheel van maken. Wie
helpt?

Grös en heed

»

Zo'n kleine informatie heb ik hier
nog voor me liggen, die ik terloops tele'Lorusch onJtving van de
heer J. K. te Eibergen. Aldus:
Grösplaggen waren plaggen van
grös (gröstossens?) die werden
gemaaid met de plaggen-hakke,
waarna ze aan hoopjes werden
gezet. Hierover graag watt uitvoeriger gegevens. Hoe zag zo'n
plaggenhakke eruiJt en hoe ging
dat "maaien" in zijn werk? Wat
deed men met !die grösplaggen?
Kunt u de uitdrukking: "z.ich de
plag.gen oet de vaalt loatn mäein"
thuis brengen? Waaraan was die
uitdrukking ontleend en in welk
verband werd het geze.g de toegepast? - Deedplaggen oftewel heideplaggen, ook wel "schollen" genaamd, werden eveneens met de
hakke gestoken, maar meestal
gemaaid met de "schollenzicht"
oftewel de plaggenzeis.

Schaddenvuur
Over he,t schatldenvuur, of liever
over de toepassing van schadden
in het open haardvuur weet de
heer H. Th. G. te Glanerbrug zich
nog het volgende te herinneren.
Met droge schadden, vier tegen
elkaar opgezet, de onderkanJt
(wortels met zand) naar buiten,
werd het haardvuur opgebouwd.
Binnen die schaddenrand werd
dan het vuur gestookt. De schadden brandden da n langza am van
binnen naar buiten tot eindelijk
de wortels ook verbrandden en
het zand heetglo eiend werd. Deze
telefonische gegevens hoop ik binnenkort bij een bezoek aan de
heer G. Mondeling nog aangevuld
te krij:gen. Wie ]ntussen ook zijn
zegje daarover wil doen, zal mij
daar zeer mee gerieven.

de omstandigheid, dat de lokomotief met schadden gesteolm zou
zijn. Volgens de heer F. B. G. te
Hengelo voerde 't schaddenspoor
vroeger zowel van het Usselerveen als van het Aamsveen
schadden aan, o.a. in Hengelo. Bij
het station was een opsla,g plaats,
waar ze aan het publiek (of aan
wederverkopers?) verkocht werden. (Te wiens bate?) De heideschadden werden in de potstallen
gebruikt voor de mestwinning, de
veenschadden werden o.a. gebruil(lt om 's nachts het vuur in
de open haard af te dekken. 's
Andermorgens kon (met de bloaspiepe) het vuur weer annebeut
worden, voor de eerste daad van
de dag: koffie kokkn! - Wie weet
uitvoeriger
bijzo11derheden
te
schrijven zowel over die buurtlijntjes als over dat sohaddeiWervoer?

IJOHÀN BUURSINKI
Schaddenrieders
Waaraan hebben de Enscheder
boerendansers de " Scha ddenrieders" die naam ontleend? Hoewel
ik dicht bi i het vuur gezeten heb,
ben ik er nooit achter kunnen
kom~n, wie de eigenlijke naamgever IS geweest en wat hij onder
schaddenrieders verstond.
Een
van de toen al oudêre leden der
groep vertelde mij zo'n vijfentwintig jaar geleden dat onder schaddenrieders werden verstaan de
mannen, die vroeger met het
schaddenspoor naar het veen reisden om schadden te steken en die
later naar de stad te halen. Anderen waren van mening dat de
gewone reizigers met 't schaddenspoor schaddenrieders werden geno~.md, rr~.aar dat vind ik erg
twiJfelachtig. Ik ben van mening
~at er nog een andere oplossing
IS voor het raadsel van de naamgeving. Kan he~ niet zo zijn, dat
de turf- en schaddenventers die
deze handelswaar aan het st~tion
kochten en ver-reden d .i. verventten, sch addenrieders werden genoemd? E en vroegere buurman
van ons had de bijnaam Schadden-Gait, wat helemaal geen
scheldnaam was. Hij of zijn va-der za: of schadden gestoken of
schadden vervent hebben dacht
ik zo. Met belangstelling' zie ik
hierover uw brieven tegemoet.

Schaddenspoor Samenvatting
Geen enkele wat oudere Twentenaar en Achterhoeker. die no.g
nooit gehoord heeft van 't schaddenspoor. En de meeste Twentenaren van nu zullen wel weten, wat
de Schaddenrieders zijn. Verschillende van de vroegere spoorwegbuurtlijntjes in onze srtreek hadden de bijnaam 't sch addenspoor,
ook wel Bello. Dat Bello zal wel
afgeleid zijn van de bel, die in
het nogal trage tempo van het
treintje op de lokomotief onafgebroken belde. De naam schadk!enspoor was ontleend, volgens sommigen, aan het yervoer van
schadden en volgens anderen aan

Nu ik de lezers en briefschrijvers
aan het woord heb gelaten, meen
ik zelf ook een duit in het zakje
te mogen doen. Het wordt dan
zoiets van: " de schrijver citeert
zichzelf", waarbij wel eens herhaling van het vorenstaande naar
voren kan komen.
Toen ik in de jaren 1951-'56 mijn
grote 'Boek van de Lonneker
Landbouw" schreef, heb ik uiteraard nogal w at op de boer gezworven om mondelinge informaties op te doen. Hieruit neem ik
verkort enkele verklaringen uit de
woordenlijst over, zoals men ze

mij toen verteld heeft. - Schadden: heideplaggen voor de potstal,
of braandjplaggen voor de haard..
Bij armoedige behuizingen dienden de schadden ook wel voor ~t
optrekken van buitenmuren. - De
schadden dreug hebben: op het
trouwen staan. - Zik de schadden
oet de vaalt loat'n mäeien: zijn
(buur)meisje door een ander at
laten vrijen. - Kluuen: baggerturf.
Van de moor (modder) onder 't
heed (de heide) werden ze gemaakt. Het was zwaar vrouwluiwerk en de vrouwen waren maar
wàt trots als haar kluuen mooier
uitvielen dan die van de buren.
Eerst werd d~ heide stukgehakt
en dan met de moor in een
ondiepe kuil geworpen. Met water
werd een soppen (brei) gemaakt
die met blote voeten werd ~etreden. (Opm. van nu: misschien
b edoelde mijn zegsman: met blote
benen en had men klompen aan
de voeten. Met blote voeten lijkt
me wel ál te pijnlijk!) Zelfs kinderen namen· eraan deel en er
werden oude kleren bij gedragen.
Ook maakte mer. daarbij wel gebruik van een paard, dat geblinddoekt in de kuil moest rondlopen.
Dat blinddoeken gebeurde omdat
het paard anders steeds in dezelfde vospern (voets_poren) zou treden. - Zodra de massa genoeg
dooreengewerkt was, werden in
houten vormen de kluuen gestampt en daarna in het veld
gelegd om in de zon. te drogen.
Als beloning voor het· zware ·. rerk
werd 's avonds na het kluuentrean op riespap getracteerd.
(Opm.: dat was dan rijstpap van
met water aangelengde melk!)
Scheldnaam: In later jaren was
het woord kluuen (enkelvoud is
gelijk aan meervoud) vooral in
Enschede een veel gebezigde
scheldnaam voor immigranten uit
noo.rdelijke delen van het land,
die, toen daar de turfgravingen
geen bestaan meer opleverden,
zi eh hier als fabrieksarbeiders
v estigden en door hun taal (het
kluuns) opvielen. (Opm.: dat waren voornamelijk grote gezinnen
uit Drente, vróeger ook uit de
"kou van Overijssel" ).

Schaddenspoor 2
Uit genoemd Boek van de Lonneker Landbouw citeer ik nog even
verder. wat ik . destijds schreef
over het Schaddenspoor. Aldus:
Schaddenspoor
is
locaalspoor.
Over het ontstaan van deze n a am
lopen de meningen uiteen. Sommi·
gen schrijven hem toe aan het
feit dat van de heide eerst de
s chadden
afgestoken
moesten
worden, alvorens de lijn gelegd
kon worden. Anderen beweren,
dat de machines veel met schadden werden gestookt, die tijdens
de rit werden ingeladen. Ook is
er de mening. dat de turf... of
schaddengravers ·· met · deze trein
vervoerd werden, . wat de naam
zou hebben doen ontstaan. Uit d e
volksmond tekenen wij op dat de
Enscheder-Ahaus Eisenbahn Gesellschaft
aanvankelijk
zulke
slechte zaken maakte, dat zij
hoofdzakelijk haar lijn moest exploiteren en rendabel maken met
het vervoer van t urfstekers naar
het Aamsveen. - Ook zou het turf
- en schaddenvervoer zelf er de
naam aan hebben gegeven.
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In r.b.b. 73.05 kondigde ik al een
mooie brief met aantekeningen
aan. die thans .,in de bus" aan
de beurt komt. Inzender wil onbekend blijven. Welnu. dat kan altijd. Ik zal hem (of haar?) dan
maar P.P. noemen, omdat •,Peter
en Pauw" het eerste onderwerp
in deze interessante brief was. Ik
houd me voor meer van zulke
brieven graag aanbevolen. Afgezien van het komplimenteuze karakter van de aanhef van deze
brief , zoals ik er trouwens veel
ontvang, vind ik zulk geschrijf
bijzonder charmant omdat het
spontane ervan me erg aanspreekt. Bovendien - en dat heb
ik al vaker gezegd - is voor mij
de spelling van ongeroutineerde
.. Platschrijvers" zo leerzaam. Men
schrijft min of meer vanzelf. zoals men het uitspreeklt en dat is
vaak heel anders dan ik het min
of meer ,.bestudeerd" pleeg te
doen. Wat dan in mijn •. eigen
wiize" opvatting !"atsikaal verkeerd is gespeld. is dan vaak een
waardevolle aanwijzing, hoe het
ongeoefende
lezerspubliek hun
streektaal geschreven wil hebben
om het vlot te kunnen lezen en
begrijpen. Menigmaal kan ik dan
mijn eigen .. verzorgde" spelling
daarbij aanpassen. zodat er op de
duur (en dat i&. een langzame
ontwikkeling) een vanuit het lezerspubliek beïnvloede algemene
spelling kan ontstaan. Ik hoop nog
.. tied van leawn" te krijgen om
mijn ideeën daaromtrent uLtputtend genoeg uit t e werken.

Peter en Pauw
Ik vind de schrijfwijze Pauw voor
Paul wel mooi, al moeten we er
geen gewoonte van maken. Zelf
hebben wij de ervaring opgedaan,
hoe moeilijk de naa m Paul u it te
spreken is. Naar de apostel Paulus hebben wij namelijk onze zoon
Paul genoemd. Toen hij nog klein
was, waren er lieden, die h em
Pauweltj e
noemden.
Anderen
spraken dat Paul met de caklank uit, zodat het , ,Poal" werd.
w at in het Nederlands .,paal"
b etekent. Nu lees ik. dat P .P hem
P auw zou noemen. Een bewijs,
dunkt mij , dat de .. tongenslag"
(zoals dr. Arnold Rakers de tongval in het dialekt noemde) moeite
kan hebben met het uitspreken
van niet tot de eigen tongval
behorende woorden.

streektaal. enkele verklaringen te
moeten geven. Ammeloe (uits preken Ammelo) is een Duitse grensplaats. ongeveer halverwege tussen Buurse-Winterswijk. De uitdrukking zal in verband staan
met de .. regenhoek" in Buurse.
Ook hierover ontvang ik graag
wat bijzonderheden. - Voor nietpreutse lieden voeg ik hier nog
aan toe, dat de woorden , ,miegn
en drietn,, voor pisSien en poepen
ons nu wel erg ordinair in de
oren klink-en. Maar •. miegn" in
een andere betekénis dan pissen
hoeft helemaal nog niet ordinair
te zijn, bijvoorbeeld in een uitdrukking, als iemand zwaar bloedend gewond is: 't blood mig - of
verl. tijd: meeg - em oet ' n kop.
Ma·a r misschien kom ik later nogeens op het probleem van ordinair of niet ordinair terug.

Duurpot
Het volgende stuk uit de inzending van P. P. ga ik maar
•• duurpot" (is stamppot) noemen,
omdat er van-alles-en-nog-wat in
staat. Gemakshalve geef ik het
hier en daar in mijn eigen spelling en stijl weer. en g·a ik (net
als in de bijbel) zinnen en gedeelten nummeren om het bespreken
van de onderwerpen naderhand
over zichtelijker te maken. , ,Zo
heb ik het eheurd", schrijft P. P.:
1) Vroeger mossn de keender
mangs hoalt sprokkeln at ze oet
school kwammn; 2) haddn ze de
kruuwaagn dan vol dan gungn ze
op 't hoes an; 3) en dan kreegn
ze twee snéé braad met eerpel
oet de askela; 4) en . een betje
tulle (een soort segreinat) van
zo'n klommn dent verscheidn
keer oooekokt wordn; 5) en at 't
boetn
doonker
won
(wordn)
mossn ze noar herre; 6) 's mons
dan ga:flt een paar piln broad; 7)
met at te was iets botter of
rössel; 8) en smeddags meespas
duuroot van moos, zoerkoal, snieboonen of waj zölf in de tonne
hadn; 9) as 't kon met hesje soek
of stukske van halm kop; 10)
want de mooiste stukke van 't
varken gingen noar de groate
leu; 11 ) zo as de rungstukke, de
scheenks en 't moaie mèt; 12)
dan haddn ze zölf nog betje spek,
varkenpeute. t wee halve köppe,
snoetn en ' n stat en de lekkere
knappeloarn; 13) eerst gingt int
vat en dan in wiem en t' wodn zo
dröge daj de wa ene gat met in
kop kon goajn (gooien).

In Buurse

Uitleg en vragen

"Meer urn op Peter en Pauw terug
ge te kömmn", zo schrijft deze P.
P .... ik was is in Buurse en doar
neurnn z.ee dat nen Ammelsen miegetönis is jeurig en hee löt de
sleezen wa lös, want reegn as 't
go at". - Ik meen, deze uitdrukking
te moet-en vertalen met: . ,in Buurse, waar ik eens was, noemden ze
dat een Ammeloesen pis-teunis is
jarig en hij laat de sluizen wel
los. want het regent dat het giet".
- Maar nu weet ik nog niet
precies h oe of wat. Werd (of
wordt) in Buurse Peter en P aul
ook wel Ammelsen Miegtönis genoemd. of zei men dat alleen ais
het op Peter en Paul regende?
Wie weet er meer van? Intussen
meen ik, ten gerieve v an hen die
minder bekneist zijn in onze

Ik z·a l er hier mijn uiltleg aangeven en vragen stellen als me iets
niet duidelijk is, met een nummering die verwijst naar de nummering in de bovenstaande tekst.
1) Voor vroo~er zou ik zeggen: de
vroo~erda~. Dat is mij als kind al
geleerd. - Was er voor •• ho alt
sprokkeln., geen specifieke dialektuitdTukking? Bijvoorbeeld hoalt
gaddem? 2) Kruuwaagn is kruiwagen, maar het ouderwetse
woor d is: schoefkoar (schuifkar).
Een wagen heeft vier wielen. een
kar heeft er één (kruiwagen o-ftewel schuifkar), twee (stötkoar,
stortkar) of drie (dreeradswaagn
oftewel stortkar met losse laadbak). - Op thoes an goan is
eerder huiswaarts gaan dan naar
huis gaan. Ik zou hier in mijn

Enschedeër plat zeggen: op hoes
(of op 't hoes) op an goan. Of
ook wel: noa 't hoes op an goan.
Ik houd hiermee een slag om de
arm met betrekking tot. het , pertinente: noa hoes hen goan. In het
laatste geval ben ik niet van
olan, onderweg nog ergens aan te
leggen. 3) twee snéé broad: in het
Enscheder plat zgt men:
twee sniëe brood; brood is roggebrood; s preekt m·e n het uit als
broad, dan kan verwarring ont·
s-taan met broad voor broedsel.
D e eerste en laatste sneden, ..van
de kös" zijn de .. kneppn". Eerpel
oet de askela zijn in de hete as
(van een paasvuur of. zoals hier.
uit de ·a s in de asla) in de schil
gaar gestoofde aardappels, die
heet gegeten worden nadat de
branderige schil er is afgepeld. 4)
tulle ken ik niet, maar ik leid uit
de zin af dat het surrogaatkoffie

JOHAN BUURSINK
is van cichorei. Mijn vraag is:
was dat van zelfverbouwde cichorei of oet 'n tuutke? Klommn is
een kluit, maar wij zeiden:
knobbn, dat ik nog in verband
kan brengen met knobbel. Uit de
bijvoeging , ,verscheidn keer opoekokt" (opgekookt) leid ik af dat
hier een echte cichoreiwortel
meermalen w erd uitg-ekookt. 5)
At wiej noa her hen mossn. dan
was het eerst: pap ettn. pissen.
biddn en noa ber hen. 6) ,s
morgens dan gaf het een paar
Pillen br ood: ne Dil brood is een
dikke. min of-meer vormloze snee
roggebrood; vooral wanneer het
brood zich moeilijk liet snijden.
Ne pil stoet werd nooit gezegd, 7)
boter of reuzel: bij de boeren was
vroeger reuzel een lekker smeersel op het brood; boter was e-en
bedrijfsorodukt dart; geld op moest
brengen en dat vaak te schaars
was voor eigen gebruik.8) 's middags meestal (meesoats. ongeveer: meestenoarts, meestendeels.
hier:
meestal)
stamppot van
moos (boerenkool), zuurkool. snijbonen of wa.t .ie zelf in de inmaakkuip (ton) had ingemaakt; 9)
als het kon met een barstje spek
of een stukje van een halve (varkens )kop ; men kan ook zegg€n:
' n spekhäske; 10) het blijkt bieruit dat sommige (kleinere) boeren
het beste van de slacht moesten
verkopen en het zelf met de
mindere
onderdelen
genoegen
moeten nemen; 11) rugstukken.
schenkels en met (aan stukjes
gehakt fijn braadvlees voor het
maken van grcffe braadworst) ·
12) een beetje spek, de varkens:
poten. twee halve koppen (waarom werden die koooen steevast
gehalveerd?). de snuit, de staart
en de ltkkere knabbeloren (waarschijnlijk zo genoemd naar de
knabbel- of knewwelbutkes, het
kraakbeen. van de grote varkensflaporen); 13) eerst werd het ingezouten en dan werd het aan de
zolder g.ehangen om te drogen.
Op~ . : h1er .wordt het woord .. goaJn , gebruikt, maar ik ben van
mening dat ,.smietn'" hier beter
op zijn plaats zou zijn. Van vro~
ger weet ik nog d at wij als platp raters . van
oudere
ouders
"smi~tn'" zeiden terwijl kinderen
met JnogeTe ouders het modernere "goajn'" of "gooin" gebruikten.,
Wat denkt u daarvan? - Op taal~ebruik en spelling van P. P. kan
Ik nu niet verder ingaan. Dat zou
een vette kluif worden.
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Mag ik nog even verder gaan
met de brief van P. P., waarover
de vorigJe r.b.b. handelde? Er is
namelijk stof te ov-er in deze
inzending, die ik niet graag op de
lange baan zou willen schuiven. Ik
zal er weer mijn eigen mening
naast, of waar nodig,. tegenover
stellen.

'n Boozem
Voorzover ik weet, wordt het diaLektwoord "boozem'' (ndl. boezem) alleen gebruikt voor schoorsteenmantel. De menselijke boezem wordt aangeduid als "de
bos" of "de böste", hoewel van
oorsprong met "boezem" de holte
tussen de borsten is bedoeld.
Evenzo is het :met het woord
"schoorsteen'' ~egaan , waaronder
wij thans het hele rookkanaal van
een stookinrichting verstaan. Oorspronkelijk waren de schoor-stenen de stenen, die de rookvang
boven het vuur schoorden of
schraagden.
Die
ammantelde
rookvang noemen wij, zoals gezegd, 'n boezem. - P. P. schrijft:
"Wij hadden vroeger op school
een meister, die ons graag Nederlandse woorden in het Twents liet
verta1en. Zo had hij het een keer
over de schoorsteenmantel en hij
vroeg mij, wat dat was. Ik antwoordde: dat is dat kleedje met
dee franje, dat boam opn boezem
lig. Ik wist niet dat 'n boezem de
schoorsteenmantel was". - Dat P.
P . dacht dat het kleedje met
franje 'n boezem was, is begrijpelijk. Men gaf ons vroeger maar
al te w.einig tekst en uitleg van
de ~woonste dingen om ons
heen; je werd geacht dat vanzelf
wel te weten. - Dat voor die
rookvang het woord "boezem"
kon ontstaan, is ook wel verklaarbaar. In de waterhuishouding is
een boezem een uitholling, waar
water doorheen stroomt of waarin
water verzameld kan worden of
opgevéllilgen kan worden.
Zo
wordt de rook boven de open
haard ook opgevangen in een,.
nou-ja, een boezem. In 'n boezem
werd ook vlees en worst gerookt.

Duurtocht
Ik heb het, meen ik, eens gehad
over nen duurtocht, waarmee diarrhee of buikloop wordt aangeduid. P. P . geeft hiervoor: duurgaank (doorgang), wat dan ook
wel goed zal zijn. Zonder commentaar geeft P . P. in dat rijtje
een paar uitdrukkingen, waarvan
ik veronderstel dat het grappige
uitdrukkingen zijn voor diarrhee
hebben. Bijvoorbeeld: de broeswaagn jaagn, vertaald ongeveer:
met d"e schuimwagen rijden; pa-

triezenjacht: daarvan is mij de
letterlijke betekenis evenmin duidelijk als de figuurlijke; ik was zo
(an de) àunne as ne spörriekoo:
an de dunne wean is een bekende
uitdrukking voor diarrhee hebben,
en van ne spörriekoo - een koe
die
voornamelijk met
spur!e
gevoerd wordt - is beklenc;l dat d1e
erg dun is in de ontlastmg. Van
dieren wordt bij buikloop gewoon
gezegd: die is dretterig, volgens
P P - Ik meen dat het bij dieren
g~wo.on drettig is en dat de uitdrukking
dretterig
toegepast
wordt bij mensen (figuurlijk bedoeld) die zich .,kakkerig" aanstellen. (Afgeleid van het Latijnse
cacare, dat tot grondslag diende
voor ons woord kakken). Nu we
het toch over een ontlastingsenderwerp hebben: volgens P. P. is
het gehele hokje met w.c.: 't
huuske ofwel de tonne met toevoeging: de tonne leug brengn, of
't huuske oetgoajn. - Opmerking :
met 't huuske of tuuske wordt de
ouderwetse tonnetjesplee aangeduid, niet zozeer op de boerderij
maar m.i. meer bij de eenvoudige
arbeidershuizen. Vroeger bouwde
men "achter in 't laand" of ook
wel vast tegen het achterhuis een
"huisje" met één deur, waarin
een kistvormig zitapparaat met
het tunneke. Dat tunneke werd op
de mestpat leeggegooid : 't tunneke leugbrengn. Bij de boeren die
ook wel eens een aangebouwd
(houten, open) huisje hadden,
stond onder de zitplank een grote,
ingegraven ton, die maar een
paar keer per jaar leeggehaald
hoefde te worden of leeggeschept.
Je kon wel zeggen: ik mor noa 't
huuske, maar in mijn jeugd was
p1ee al ve el fatsoenlijker. Hee zit
op de tonne was toen al bepaald
onfatsoenlijke taal. Van: 't huuske
oetgoajn heb ik nooit gehoord· het
huus~e werd immers niet uit of
leeggegooid, maar 't tunneke. Nu
genoeg hierover.

Hen en

klàk

Wie hebt ne breudse henne zittn.
Hee klókn bes. De eerste kuukn
bunt oetn dop. Now hewwe ne
kloekle met kuukn urn de pöste
(hen) loapn. Aldus P. P. - Ter
verduidelijking voeg ik eraan toe:
Als een hen (kip) wil broeden
broeds is (wil breun, bröds is)
dan. kun je dat horen aan het
"klokkn" (letterlijk: kloeken, d.i.
klokkende geluiden maken) . Zo
lang de hen zit te b!'leun (breudn)
is het nog een hen, maar niet
zodra heeft zij de kuikens te
hoeden of ze is een klók(ke), een
kloek. En dan hebben we de
kloek met kuikens "om de posten" lopen. De "posten", het
staamde houtwerk van een vakwerkhuis, waren de belangrijkste bouwelementen. Vandaar.

aantal Twentse uitdrukkingen en
gezegden over. Waar ik een
vraagteken plaats, is me de betekenis van een woord of de bedoe·
ling van een uitdrukking niet duidelijk. Bij anderen plaats ik tussen haakjes mijn eigen toelichting. Aldus:
Rieget oe, zèè de boer, en hee
har mer ene koo in 'n stal.
(Ga in de rij staan, zei de boer
tegen zijn ene koe).
2) Een zittend gat zut aaltled
wàt.
1)

(Wie veel zit te niksen ziet veel
wat een ander verkeerd doet, of:
heeft overal erg in, geeft op alles
acht. Meestal in ongunstige zin
gebruikt. Met "gat" wordt hier
het zitvlak bedoeld).
Behelpn is gin schaane mer
lastig.
(Ik heb weleens gehoord: Armood
is gin schaan, mär lastig. Mijn
moeder placht te zeggen: Behelpn
is gin zat ettn).
4) Wat wordt bedoeld met: sloa·
dubbel, nen lekkereers, nen gatfel?
(In plaats van lekkereers heb ik
wel gehoord: lekkertaand; voor
een snoeper: 'n slikkeräers. Slikkeren is op snoepgoed sabbelen;
slikk-erspul is snoepgoed. Met eers
of äers wordt bedoeld het Ndl.
"aars" en daarmee wordt ,.n
dikkn eand van de rogge bedoeld,
3)

'JOHAN BUURSN<J
het "gat". De eigenlijke anus is:
eersgat. Wordt hier met gaffel
ook bedoeld "nen gaffeltaandu,
d.i. een manwijf?)
~

5)

Ai mie gistem haddn huurd

waik

vandage oen meld (of
wes.
(Bij de weigering van een verzoek om iets te doen, wanneer net
iets teveel gevraagd wordt).
~ech)

'

bint ók nich van gistem!
Nee, want dan wa'k moargn pas
dree dage wordn.
(De~e heb ikzelf iets gewijzigd. Of
heeft P . P. er iets anders mee
bedoeld? 't Was me niet helemaal
duidelijk).
7) Dat is nen binnenvetter.
(Letterlijk: van een koe of een
mens, aan wie je van buiten niet
kunt zien dat hij van binnen vet
is. Figuurlijk van iemand, die niet
veel zegt maar verstandiger is
dan je aan hem kunt zien).
8) Dee liekt as twee eersbilln op
mekaar.
(Commentaar overbodig) .
9) Hee kan proatn as nen advekoat dee 't viemntwintig geuldn 1n
't UUT hef.
(25 ~den in 't uur hebben is:
v·e rdLenen).
10) Den is van gèèligheid oet 't
spek ebassen.
(Vrij vertaald: die man is zo
?Vermatig vet dat hij uit het spek
1s gebarsten. Gèèl bij planten en
de groD:d is: overmatig welig of
weelderig. Gèèl spek is walgelijk
Tenslotte neem ik van P. P. een vet spek) .

Varia-

gezegden

6) lej
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krijt tegen de' zijkant van de velg
te houden terwijl men het wiel
r?nddraait. Waar het krijt de velg
met geraakt heeft is het wiel dan
schel of scheLuw. - Als een autowiel slingert zegt men dat de wielen niet in balans zijn; ze moeten
dan uitgebalanceerd worden. Op
de plaats van de balans wordt dan
een stukje lood aan de velg bevestigd.
.

stond hij er dicht bij en toen vroeg
hij haar: hoeveel koeien hebben
julie op stal staan? Twaalf had
dat meisje gezegd en dat had
Van de vele reacties die ik
Jenske wel
aangestaan.
Toen
zowel schriftelijk als mondeling en
kwam het moedige woord er uit:
telefonisch ontving op mijn eerste
Wat had je ervan gedacht als wij
regio-brievenbus in dit jaar, liggen
vanavond eens samen naar buis
alleen uit de eerste helft van april
gingen? - Een mooie variatie gaf
nog zo'n vijftien onderwerpen te
de heer H. B. K. uit Rietmolen op
bespreken. die nu aa11 de beurt kozo'n kardinale vraag, en wel: "At
men. Om heel eerlijk te zijn - wat
't ees was en ik zól diej vroagn,
ik trouwens altijd ben - moet ik
wat
zo's dan zeggn?"
zeggen dat de nu weer aan de dag
De
heer
H. G. W. te Enschede
getreden belangstelling voor deze
zegt ervan: ,,Sol dat in d.issn tied
rubrielt mij min of meer overromnog zo wearn dat de boernjongs
peld heeft. Ik h et langzamerhand
aan twee brievenbussen per week In r.b.b . nr. 10 behandelde ik nog of dearns kiekt hoovulle beeste of
niet genoeg meer om alle · inzen- mee r oude woorden en uitdrukkinders behoorlijk aan hun trekken te gen, die de heer H. E. te Rossum
laten komen en daarbij dan ook naar voren bracht. Ziehier enkele
nog mijn eigen zegje te doen. Men reacties daarop. Van de heer H. G.
moet echter wel een paar weken w. te Enschede: .,In :r..et Twents
geduld hebben met behandeling, is een krap een deursluiting, in 't
omdat ik altijd 'n paar brieven op Ndl. ,,wervel" genoemd. In de bevoorraad moet schrijven voor de tekenis van deursluiting kennen, bunder groond de teggnpartiej
goe~~ gang van z~~~n op de druk- dunkt mij. de meeste Nederlanders hef? Mie dug van wa". laat deze
kenJ. yvat de moelliJkheld nog ver- het woord kra p niet." - In Koenen briefschriiver er meteen op volgroot 1s ~at er n~~ he ~~ wat af .te ' Endepols komen we inderdaad gen, en "in de burgerieje net zo
h a.ndelen lS van voor miJn a~ez1g- wervel t egen in de b etekenis van good, doar vroagt ze direct: wat
h~1d. Het moe.t zo ontmoedi~en~ ,draaibare grendel als sluitmiddel', deu (of döt) zien (of eer) va?" ZIJn v~or. een mzender ~at ~IJ /ZIJ terwijl een van de verklàringen Ik kan het daar wel mee eens
er nooit Iets van terugvmdt m de voor krap aldaar luidt:
slot, zijn, al zijn er uitzonderingen,
krant. Dat moet. voor komen wor- kram aan een boek. In die beteke- waartoe ik mijzelf ook reken, wat
d en. Als u tot d~.e teleurgestelden nis kennen wij het woord krap mijn liefdesleven betreft. (Love 1
ho.ort. laat u mlJ ~~t dan als~u- weer niet: een (kerk)boeksluiting No money!) Wat de vorm van de
blieft weten. Dan .~o w zeen wa w no emen wij slot.
Het oude Ndl. vraag betreft, zou H.G. W. een
doott! En nu de riJ van onderwer- woordenboek van Kuipers (waaruit slag om de arm willen houden en
pen.
ik vake r citeer) is vollediger, want "haar" vragen: ,.Wat sos doe d'r
d aar lees ik onder krap o.a.: boek- van zeggn àk die is vreuge as wie
slot (zie "kram"), en: (geweste- vanoavend is te hope noa 't hoes
zolln goan ?" met sterke nadruk
liik): wervel.
op
dat "àk" . - Ik weet niet of
(Intussen is dat gewestelijke ,krap'
voor w ervel nog steeds niet ver- ik zo gauw zo'n ingewikkèlde
In r.b.b. 73.10 behandelde ik de ouderd. maar nog wel zó ingebur- vraag bij elkaar kon kdjgen. Van
vraag van de beer H. E. te Ros- .gern . dat ik nog nooit 't Ndl . . ,wer- mijn (laatste) aanzoek (dat is met
sum over à.e zin : "het rad is vel" had gehoord voor onze .krap' . Sunt Jan krek 45 jaar geleden)
schel" . "Schel" is in het Ndl. Onder .. kram" komen we bij Kui- herinner ik mij de gekozen woor" scheluw" of "scheel". Ik knoopte ners o. a . tegen: slotkram, grendel- den niet meer. Maar, mijn vrouw
nu kennende, denk ik wel dat zij
er de vraag aan v ast: "wat is kram: haak. knier. En bii ,.knier": in
zich zelf hartelijk gelachen
spuurn v an 'n fietsenrad?" Ziehier sch arnier. deurhengsel. Zoek maar
heeft
om mijn gestuntel. Ik weet
het resultaat: J. K. te Eibergen uit. - Interessant is niet minder
ook
niet
meer Of zij wel officieel
wat
H.
G.
W.
schriift
over:
ieschrijft : Als 't rad schel (scheel)
"ja"
heeft
gezegd. Een slag om.
mand
krap
houdPn.
Ook
hij
vindt
is dan zit er een slag in het wiel.
de
arm
houden
zou ik nog onder
De fiets of de auto spoort niet, zeg- dat dat in het Twents moet zijn:
zulke
omstandigheden
niet kunnen.
gen wij. Maar spuurn is heel wat één lt'>t hnoldn. Als je iemand kort
't
Is
àn
of
vàn!
En
onzerzijds
bad
wilt
houden,
dan
,mor
wi
ei
dèn
't
anders: wiee goat, at er snee lig,
er
geen
overleg
met
de
ouders
voor
luk
hoger
leggn".
(Dat
zal,
hen kunientjes spuurn.
De heer H. G. W. te Enschede is dunkt mii. all eP.n mogE>liik 7ii n hii plaats. Die zouden gauw genoeg,
ontdekken dat er wat aan de hand
nu aan het woord: In m ij n jeugd een paard, ni et ?) . - In EiberRen was.
heb ik zo vaak de fletse op 'n kop kent men waar~chijnliik geen kr~ n
muttn zettn, dat ik geloof dat mijn aan poort of hek. w a nt J. K.
oude fiets vaker op de kop stond schrijft: Het woord k rap is zeker
dan dat ik erop kon fietsen. Daar- geen screldwoord . maar je kunt
bij h a d ik ook nog zo'n lang w el kran in de <-enten zitten (at cle
"brooks" zadel dat ik eerst nen vrouw oe kot höä1d! - B sk). en je
torf onder 't zadel moest leggen, pak k a n krap an de moate zijn.
"Pannkook mot mesdun wearn".
anders bleef de orr!gèkeerde fiets
meent H. G. W. te Enschede, "met
n iet staan. As ne fietse nich
brosse knapperige reandekes. nich
spuurt, dan bunt de beide raa niet
van dee dikke melkloetns. Ik ett
op één lijn achter elkaar opgesteld.
de sommerdag de pannkook met
H et achterwiel kan gericht worden
kooide kearnemelk en sload met
d.m.v. de kettingspanner, die erop
zit. Maar is h e t freem verbogen, De bruiloftvoordracht van J. G. ter siepelstelkes. Eerder streuidn ik
dan zijn de w ielen niet m eer in het A. uit Beekurn heeft ook een aan- d' r ok nog waleens völle suuker
spoor te zetten e n is de löppe oet tal tongen en pennen in beweging op~• . - Maar vanouds moet pande fietse. Als het wiel slingert, dan gezet. zoals wel te verwachten ne koek zo dik zijn, dat je hem
he'j 'n slag in 't rad en dan mu'j was. Vooral 't inleidende gesprek tussen duim en wijsvinger aan
de speek'n biejspannen en doarmet van de jongeman, die een meisje een kant vast kon houden en recht
h et rad w ier richtn. zodat de span- wilde vragen (zie r.b.b. 73.08) vond voor je uit houden zoonder datte
nin g d'r wier in koomp. A'j 't met ik curieus! Op een mooimakers- duurzwokkn! Zo'n pannekoek kon
speekn biej spannen nich könt red· avond was 'n vroms (vrouwmens) je meenemen naar de fabriek,
den , da n mo'j 't h ele rad niejs ver· dat Jenske nog wel aanstond. Hij waar je he·m aan een spijker opspeelm. Om vast te stellen op w el- dra aide er eerst een paar maal om hing om er af en toe een hap van
ke pl a ~:ttsen een wiel slingert. dat h een en " het" begon hem voort- te nemen zonder er met de vinkan men bepalen door een stukje durend meer te plagen. Eindelijk gers aan te komen!
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Kàt en krap
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Rad is schel

Pannekoek
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de H. Antonius de kerkpatroon
van Ammelo is. En het is wel
-juist dat er vaak zo tegen eind
In regio-bri.evenbus 73.18 schreef iuni wel eens wat regen valt. Als
i~ . ov~r den Ammeloesen Mieg- er dan op Peter en Paul (dat
töms m Buurse ~n '<i;aarop ~~- toen een verplichte katholieke
Il?-en enkele reacties binnen, die Ik feestdag was) een behoorlij~e bui
hier meteen maar aan de orde · viel dan was den Ammelsen Miestel. Ik hooP. namelijk dat er op ge . Theunis bezig".
korte t-ermiJn nog Jl?.~er lezers Brieven met zulke gegevens, hoe
aan het praten ~f schnJvt;n t~~~o- kort ook, leveren bijzonderheden
men, .vooral Uit àe Mieg-törus.. op die de hiaten in de grote
omgevmg zelf. \
beschrijving prachtig opvullen.
Zulke brieven ontvang ik graag,
en.. hoe langer hoe liever. Mensen
als de heer J. R. B . kunnen nog
uit eigen herinneringen putten.
Maar er zullen toch ook nog w el
veel jongeren zijn. di'e nog uit de

73.21

Waar het
Om gaat

Eerst een tweetal nagenoeg gelijkluidende reacties. Zowel de heer
B. P. te 0. als de heer H. J. G.
te Enschede, maakten mij attent
op het boek van Heneh-ik Odink,
.. De Achterhoek". waar men de
geschiedenis over de Miegetönis
van Ammelo uitvoerig kan lezen.
- Natuurlijk ben ik met dergelij~e
literatuur-verwijzingen zeer gediend. Maar... deze rubriek is er
niet voor om zonder meer direct
maar te herschrijven. wat anderen reeds vóór mij geschreven
hebben. Het gaat er mij om, de
lezers en lezeressen eerst aan het
woord te laten om aan de weet te
komen. wat er nog leeft in het
volksgeheugen aan oude gebruiken en instellingen. En ook om
allerlei finesses uit te pieren, zowel w·at betreft de feiten als de
achtergronden. In dit geval (r.b.b.
73.18) was de vraagstelling duidelijk genoeg: •. Werd in Buurs-e Peter en Paul ook wel Ammelsen
Miegtönis genoemd. of zei men
da.t alleen als het op Peter en
Paul in Buurse regende? Kan de
uitdrukking in verband staan met
Ammeloe
als reJrenhoek van
Buurse?" (Vaak werd immers
goed of st.echt weer in verband
gebracht met een andere. met
name genoemde plaats in de omgeving.)
In de tweede plaats komt dan de
vraag: waar kan ik meer aan de
weet komen in bestaande geschriften? De heren B. P. en A .
J. G. hebben mij g.etipt over een
belangrijke bron. Doezendmcal
daank!

IJO-IAN BUURSINKI
herinneringen van wat vader of
grootvader zo vaak heeft verteld,
kunnen putten. Ook zulke lieden
laat ik graag aan het woord.
opdat wij niet vergeten uit welke
leefwereld wij stammen.

Tweetalig

Nu een ander onderwerp, waartoe
mij de brief van P.P. inspireert,
die ik .de vorige brievenbussen al
aan het woord liet. Het gaat over
onze tweetaligheid, waarover ik in
de loop van de jaren in deze
krant al meer~.alÈm geschreven ·
heb. P.P. schrl]ft: .,Ton oonze
deerne van dree joar •a nt kibbeln
wa-s m~t 'n buurmeiken, ze~ ik:
no urn t aander! Ze keek mie an
en zee: dat hèt om de beurt! Woe kömp dat dink doar hiej?
Wie proat aaltijd plat; dan könne
wie van keender nog wat leern!"
Hierop wil ik het volgende zeggen. It:. het plat van P.P. zijn
on,;etwiJfeld al ?eel wat .. hoUan~7
se.. woor~.en bmneng~slope,~;. HIJ
(ZIJ) schriJft o.a.: ,.k1bbeln . Dat
is op z'n plat echter .. kni.bbeln"
dus met kn aan het b~gm van
het woord. - Dat een meisje van
drie al weet. dat het Twentse
.. urn 't aander" in 't Nederlands
.. om de beurt" is, heeft ze natuurlijk van oudere kinderen, die goed
Nederlands op school leren. - Ik
vind dat goed-Nederlands-lerenspreken-op-school uitstekend. Ik
vind het echter jammer als dat
ten koste gaat van onze eigen
zogenaamde "plat". Onze ,,tweetaligheid" hoeft voor niemand een
probleem te zijn, als we beide
maar goed doen. Spreek goed
Daar kom.t me een mooie infor- Nederlands waar dat gewenst is,
matieve brief te hulp van een maar beschouw je Twents niet
nieuwe briefschrijver: J. R. B. te als minderwaardig. Houden we
Haaksbergen. Aldus:
het in ere!
. ,Als jongen ben ik voor de oorlog
van 1914 meermalen naar Ammelo geweest. Op de feestdag van
Peter en Paulus, op __29 juni, was
het in Ammelo umgang. Dat was Nog een opmerking van P.P. verSacraments-proc.esste. We liepen dient onze aandacht.
er te voet met een groepje man- Aldus schrijft P.P.: .,Aj de oale
leu heurt proatn oaver vrooger
nen na•a r toe.
Er was dan eerst Hoogmis in de dan hadn ze wa meer ansproak
kerk en daarna trok men naar an mekaar as no. Ieder is no
buiten. over zandwegen en langs meer op zien eentje. At ze vroohilgenhuuskes, waar dan de ze- ger saoms ('s avonds), ast glin
gen werd g.egeven. en dan terug weer was (als het bijzonder
naar de kerk. Na de processie slecht weer was) kwamn z·e biejn
begon de kermis. - Als men nu kachel bie mekaar en wordn vim
spreekt van mieg.e-teunes dan alles verhaandeld1 Ze kendn zik
komt dat omdat - zo ver ik weet - opn boer en dorp allemoale. ver-

Ammefaosen
umgaank

Ansproak

dreet en plezeer. ze léém (leafdn)
met mekaar met. en hadn eenn
wat dan deen (deedn) ze nander
wat met; oaver betaaln wodn ni
proat want geeld haddn gewone
leu ni, en woc;in de zeg: ak wier
wat hebbe zak dee wa wie in
sloat stoatn. En now heurj nog
wal is zegn: tont geeld in de
wereld kwam. was geevn offeloopn'' - Ik heb de spelling van
P .P. zoveel mogelijk aangehouden
..ter leringhe". Over een paar
uitdrukkingen wil ik nog wat zeg~
gen. Met •.ansproak an mekaar
hebbn" wil niet alleen gezegd zijn
.. aanspraak aan elkaar hebben".
maar ook: weten wat je aan
elkaar hebt. elkaar in nood en
dood bijstaan. - Verder: ._.in 'n
sloat (sloot) stootn" is een uitdrukking voor het tegengestelde:
elkaar voocthelpen. Beter is: "in
'n · graven
stootn",
"Sloot"
is mij al te zeer verhollandst..
Tegenover de uitdrukking "Ton 't
geald in de wearld kwam. was 't
geevn ofloopn" werd gezegd: ...At
't gewwn in de moo (mode)
kwam, was
't met koopn doan"
ongeveer 1 te vertalen met •• Als
geven mode zou worden • was
kopen er niet meer bij". - Naast:
.. ansproak an mekaar hebbn" zou
ik tenslotte nog willen stellen:
.. anhoald an mekaar hebbn". Ansproak is dan letterlijk: a•a nspraak; gezelligheid bii elka~r
vmden. Het elkaar voorthelpen .~s
dan •.anhoald an mekaar hebbn •
d.w.z. houvast aan elka•ar hebben.

HeLLL·g
P.P~

zegt ook nog: ,.Mien moe is
hellig (boos) op ene oet de noaherschop en at ze em zut dan
begeent uur (haar ) het blood te
kokn, zeg ze; ze mag em nog ni
zeen of 1-öchtn" - Ik heb het ·heel
wat groffer horen uitdrukken·
dan begeent miej de däänn in'.. ~t·
lief te kokkn" of ook wel: ..... dan
beg-e.e nt miej de ... (dinges) in de
däärm te kokkn" - Vraag· Wat
betekent de uitdrukking: Dèn löp
met twee beene in één boks~n
piepe"?

Veran
. derLngen
.

Voor hen. die de aflevering van
deze rubriek uitknippen en bewa..
ren volgen hier enkele veranderingen, die ik in de tekst wil
voorstellen, alsmede enkele niet al
te ernstige, maar toch wel wat
storende zetfouten, die te corrigeren zijn.
r.b.b. 73.15 - 1e kolom.
Het begin onder het kopj.e .,K.lemmer" zou beter zo kunnen luiden:
.. De grote in Twente e.o. algemeen gemaakte vergissing is. bij
klemmer te denken aan het
Twentse werkwoord klemmen. is
in het Nederlands klimmen. in
plaats van aan het werkwoord
klemmen. dat in het Nederl. gelijk is aan het Twents. i.d. bet.v.:
vastklemmen.
r.b.b. 73
16 - 1e kolom
regel 3 v.b. lees: schadden-en-zo.
r.b.b. 73.17 - 3e kolom
r. 32 v.o. lees: kop van Overijssel.
r.b.b. 73.19 - 3e kolom
r 29 v.o. lees zo 'k i.p.v. wa'k.
r.b.b. 73.20 - 1e kolom
r. 4 v.b. moet zijn meervoud:
regio-brievenbussen!

I
73.22
Een van mijn trouwste lezeressen
is een Zeeuwse, die echter al ,g eruime tijd in Twente woont. Het is
mijn plaatsgenote mevrouw M. G.
T.-M., van'wie ik al eerder e~en ingezonden brief in deze rubriek behandelde en die me nu wee,r een
boeiend relaas deed toekomen.

Sleper ij ·
In r .b.b. nr. 184 (1972) vroeg ik
of "sleperij" een gangbaar woord
is (was) in Zeeland. Mevr. T.
schrijft nu: "Onlangs weer contact gehad met Zeeuwen en het
blijkt, dat sleperij inderdaad gebruikt werd om een slepersbedrijf
aan te du iden , een v.rachtrijdersbedrijf met paarden dus".

Zoete broodjes

bakken
In de volkskunde is de zogenaamde "broodfolklore" een op zichzelf staand onderdeel der studie.
Mevr. T., bovengenoemd, reageert
verder in haar brief op r.b.b. 73.03,
waarin ik naar mee.r gegevens
vroeg over koekjes en hun benamim~en . Welnu, hier volgen wat
bijzonderheden over koekjes e.d. in
Zeeland. Ik besteed daar graag
een regio-brievenbus aan, omdat
er altijd en overal wel vergelijkingen van ons gewest met andere
gewesten mogelijk zijn.
Maar...... mag ik ee.rst een kleine
jeugdherinnering van mezelf naar
voren ' brengen? Een tante, zuster
van mijn moeder, was in de Pruus
getrouwd en Duitse gsworden. Ze
woonde in ,,de Grenouw" en wij
onderhielden veel contact met
haar en met onze Duitse nicht en
neven. Over en weer bezochten w e
elkaa.r veel, , wat vóór de eerste
wereldoorlog geen grensmoeilijkheden gaf. Omdat beiderzijds het
geld beteun was, werd geen gebruik van de tram (tot Glanerbrug) gemaakt maar van de apos.telenwagen. Bij een vriendin van
moeder en tante in Glanerbrug
werd vaak een rustpauze ingelegd.
Als tante bij ons kwam. was onze
eerste kinderblik (na het gebruikelijke kusje) gevestigd op haar
zwart r ieten spoormandje, dat tante voor mijn begrip kenmerkte,
waaruit al spoedig voor elk van
ons een zoete ·" zwiebak" kwam.
Dat was een in de lengte doorgesneden helft van een klein puntbroodje, die ik later ook wel "sloffen" heb horen noemen. Zo'n half
"slofje" was dan opnieuw gebakken. om daarna aan de bovenkant overgoten te worden met een
suikeroplossing, die wit opdroogde.
Zulke zoete broodjes werden alleen in Gronau gebakken; in Enschede kon men ze tenminste niet
krijgen. Merkwaardig, dat je zoiets nooit vergeet en dat je na zo'n
zestig jaar je tante nog zegent
omda t ze je zo verwend heeft met
die Gronauer Zwieback.
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m'io brieveiiDtlli]
bepaalde bakkerij in Middelburg
werd een koekje gebakken, dat de
naam Haags beschuitje droeg. Het
werd gebakken naar een geheim
recept, dat bij de bakkerij Het
Wittebroodskint hoorde. Het was
een rond, bros koekje; als kind
vond je er niets aan, maar het
werd in blik zelfs verzonden naa.r
families in Oost-Indië. Na tientallen jaren ben ik nog eens langs
het oude pand gewandeld. De gevelsteen met het zwierige Wittebr~kint wat er nog, maar winkel en bakkerij waren dichtgetimmerd en het Haags beschuitje
wordt er niet meer gebakken" .

Kranselingen
"Mijn grootmoeder". zo vervolgt
mevr. T . haar relaas, "had het in
de aardbeientijd over kranselingen. (De i werd met een ie-klank
uitgesproken). Rond 1910 was er in
Vlissingen nog één bakker, die ze
maakte. Het was zoiets als nu een
pasteivormpje, maar dan veel Wijder. I:n dat rond kommetje werden
dan aardbeien gedaan die met suiker werden bestrooid. Als de aa.rdbeien heel mooi waren, noemde
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mijn grootmoeder ze ook wel fresses, zeker naar de Franse benaming voor aardbeien: frai&es!"

Allerlei
Nu wil ik nog allerlei kleine
Zeeuwse dingetjes uit deze brief
~alen. In ~estbrabant zijn poffers:
m de schil gekookte kleine aardappeltj es, d ie in boter gedoopt gegeten werden. Mevr. T. meent dat
dat nu niet meer wordt gedaan.
T er vergelijking: wij aten vro e.:.
ge~, en een e~ele keer nóg wel,
kleme ongeschilde maar wel uitgeoog~e nieuwe aardappeltjes, die
rauw m de koe·k epan worden gebakken. De authentieke naam is in
Twente (Enschede) : kammeseulkes, van welke naam ik de betekenis no~ n iet weet. Modernere platpraters noemen ze bräöderkes
bradertjes. Ze we.rden bij d~
avondboterham of in plaats daarvan genuttigd.
Het Zeeuwse merhels voor knikkers kennen we hier niet, evenmin
als boetje (jongetje) en beiers
voor kruisbessen, op Tholen dorebeters genoemd. Wij noemden ze
hier: tonbêzen! Kleine kinderen
zijn in het " echte" Zeeuws: guus
en grut.

Pesensies en
profetenbrood Tiedleusn
Nog steeds is mevr. T. aan het
woord : " Dan werden er in fijne
banketbakkerijen pesensies gebakken. Dat waren kleine koekjes,
ter grootte van een cent. met een
suikerlaagje erop. Ze werden oorspronkelijk gebruikt als fiches bij
allerlei spelletjes. Ik vermoed dat
de naam afgeleid is van het patience-spel. - Eén bakker bákte
- en i!k meen dat die nóg gebakken worden - een fijn koe·k je :
p.rofetenbrood".

Sloffen,
vetkoekjes en

babbelaars

" In Westbrabant", aldus mevr.
T .. .,heet een Arnhems meisje een
slof. Deze sloffen worden ook gebakken in de grootte van ± 10 bij
+ 20 cm en ze worden dan gegeten bij een .feestelijke avond-boterh:am. Daar worden ook vetkoekjes
gebakken. In Zeeland noemden we
die drie-in-de-pan. Het was een
soort platte oliebol".
Bij deze "vetkoekjes" van mevr.
T . kan ik weer wat uit onze omgeving aanknopen. Behalve oliebollen en poffertjes bakte moeder
vroeger op oudejaarsavond ook
dikwijls "drie-in-de-pan", waarvoor geen Twentse ·benaming bestond. Het waren een soort kleine
pannekoekjes, flensjes, zo klein dat
er net drie in de k.oekepan gingen. Ze werden lekker gemaakt
Mevr. T. over haar herinneringen met krenten, gember, enz. - En
aan bet oude Middelburg. .,In een nu weer luisteren naar mevr. T.:

Haags
beschuitje

"In Middelbu,rg en trouwens op
heel Walch-eren wer den babbelaars
gebakken, zowel thuis als voor
dikwijls piepkleine wink eltjes. Nu
kwamen mijn ouders allebei uit
Middelburg en waren getrouwd in
Vlissingen ko·men wonen. En daar
werden de babbelaars nooit anders genoemd dan spekken of
spekjes. Als schoolkind na·m ik dat
over. tot grote ergernis van mijn
ouder:s. D at mocht niet! Dat w a s .
plat Vlissings en Middelburg was
altijd een veel deftiger s t ad historisch gegroeid zo !"
'

Over blo·e men schrijft mevr. T.:
,,J:n plaats van narcis werd steeds
paaslelie gezegd. Toen ik dat eens
tegen mijn buurvrouw vertelde
(hier in Enschede) merkte de ze
op dat haar grootmoeder, een echte Enschedese, deze bloem- vroeger tieloos of tiedloos noemde Ze
~ilde .~ra ag weten hoe de speÏling
eigenliJk was, zo mogelijk ook .de
verklaring van de naam. Welnu
hier mij~. antwoord als ',',echte':
~nschedeer.
Buurvrouw vergist
z1ch. Ze verwart de narcilil met de
iris. Voor narcissen wil me zo
geen Twentse naam te binnen
schieten. B estond die wel? Maar
de blauwe iris werd door ons tiedleus genoemd en dus n iet tiedloos.
In het Nederlands is h et tijdeloos
of tijloos, in alle.rlei samenstellingen, waarvan de bekendste wel
is de herfsttijloos. Ik neem echter
aan dat dat Twentse leus in tiedleus niet afgeleid is van het Nederlandse (tijde)loos maar van het
Ned. lis voor het Lat. iris. Buurvrouw zal narcis en iris verward
hebben. Ze lijken immers ('n beetje) op elkaar......
Het lis in de sloten noemden wij
dan ook leus.

Suikertering
Om nu ook nog het staartje yan
de ze brief af te handelen: mevr.
T. schrijft nog (n.a.v. r.b.b. 73.06)
dat in Westbrabant de naam 5uik ertering ook voorkomt. Daarvan
sprak men als de ziekte door verwaarlozing zo ver was gevorderd,
dat zij plotseling in alle hevigheid
toesloeg waardoor de patiënt opvallend snel vermagerde en achteruit ging.
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h eer en een normale, fatsoenlijke
Twentse boer uit de bovenlaag.
73,23
Alle die zijn autochtonen uit deze
streek. Voor een beter begrip zal
DiJtmaal ga ik eerst de brieven ik ze nog wa•t preciseren, de
behandelen, die ik ontving n.a.v. beide heren welteverstaan. Heer
r.b.b. 73.12 waarin ik enkele vra- A is, evenals de boer, van middel·
gen stelde over "snuffeln". Het bare leeftijd en heeft een voorging mij erom, mijn mening eens aanstaande educatiev·e loopbaan
te vergelijken met die van ande- te volbrengen in de regio. Heer
ren, zonder van te.voren mijn me- B.. is de senior van een voorning bekend te maken.
naam Twents fabrikanten geslacht en hij genoot e.en bejaardenrust in een eigen magistraal
kunst- en kultuurslot elders in de
regio, of mogelijk ook in Zwitserland.
Ik wil het voorval nog onder Situatie 1: Heer A. ontmoet de
Twentse humor rangschikken en boer op diens erf en, zoals hier
tevens demonstr.eren hoe "men" gebruikelijk, begroet hem nogal
in de zogenaamde "hogere krin- uitvoerig om aan de praart; te
gen" weleens reageert op "boe- komen. Ongeveer zo: "Möorgn,
renhumor". Daarmee wil ik eens Gait-Jan, nogal tlêmpig op 'n
de
levensechte
" volkshumor" vroogn mörgn, wat? Hes 't niejs
plaatsen tegenover de w at ik zou al elieurd van oonze Prinses? Alle
willen noemen " .eutaire humor", kraantn stoa~t 'r vól van ! Juliana
de humo1r van de "elite". Als löt zik verloofn met nen Duutsen
humor een wetenschap was, dan Preens van 't Lippedetmold. Benzou ik op dat onderwerp willen nad het e, gewoon Bennad. En zo
promoveren. Welnu, ik heb in oonvedachens at dat gaan is. Domijn
journalistenloopbaan,
die ar har ja haast nog nwns w éét
zich vaak meer buiten dan bin- van. Zó op 'n stob. En ók voort
n en Twente bewoog, veel contac- dik-àn! Waj's dów d'r op v·e rten gehad - die dan vaak op dacht .... ?"
persoonlijke vriendschappen uit- Boer: " Och, wat za'k diej zeggn?
draaiden - met m.ensen van on- Op verdàcht ... op verdàcht... wel
we erstaanbar·e hooggeplaatste of- is now bp zowat verdàcht? At dee
ficiële culturele en financiële allu- b eidn der zölf mär op verdacht
re. Onder-ons zijn zulke mensen west hebt, dan is dat toch wal
vaak van even weinig erudiete good? Dee b eidn zölt al walees
betekenis als ikzelf, maar wèl vol mangs vaker an mekaar hebbn
aan hun status verknochte pre- snuf~eld ....' '
tenties van esprit en ethica. Het Heer A: ha-ha-ha-ha-ha-... enzozijn mensen van de Punch-humor, voort.
aan welke humor ik mij dikwijls Situatie 2: Bij de eerstvolgende
vergaapt heb zonder er ooit ook ontmoeting tussen Heer A en
maar iets van te snappen. Humor Heer B. neemt e.erstgenoemde,
van de bittertafel is netzomin aan d!i:e geacht wordt d!e nodige onmij besteed als een pártijtj.e , brid- derdanigheid
(ja-waarlijk) _ aan
gen, waar ik ook te stom voor maecenas Heer B. verschuldigd
ben. Ik houd me maar liever aan te zijn, het woord en vertelt hem
kruisjassen. Welnu, van allerlei de uitlating van de boer naar.
relaties, waaronder één, die nauw aanleiding van de verloving van
bij ons Koninklijke Huis betrok- hert koninklijke paar, in de verken is gewe.est, heb ik wel de wachting dat Heer B. er even
wetenschap opgedaan, dat onze hartelijke om zal lachen. Maar
eigen Koningin Juliana zeer ge- het schiet Heer B . in het verkeervoelig is voor goede, :vechtstreek-. de halsgat: "Bah! Dat u zoiets
se humor en dat zij kan schater- leuk kunt vindèn. Het is e·e n
lachen om een of andere grappi- schandaal om het prinselijke paar
ge situatie, ook al is zij er zelf bij met een paar hÖndjes te vergelijbetrokken.
ken . .", enzovoort.
Opmerking: De boer had helemaal niet over hondjes gerept. De
grote meneer B . kwam uit zichzelf tot die vergelijking, zodat hij
niet de boer maar zichzelf disNu ga ik de situatie, die ik in kwalüiceerde.
r.b.b. 73.12 aan de orde stelde,
wat preciseren. Toen destijd de
kranten melding maakte van de
verloving van Prinses Juliana
met Prins Bernhard (die ik in
r.b.b. 73.12 voorstelde als "een D e vragen, die ik naar aanleiding
hooggeplaatste Nederlandse jon- van h et oordeel van Heer B. over
ge dame m et een jongeman, w aar- de uiting van die boer aan de
van nog bijna niemand ooit ge- lezers v an de r .b.b . voorlegde,
hoord h ad" ) waren de gespr-ek- luiden: 1o} Had u de uit<;}ll'ukken daarover ook in Twente aan king weleens eerder gehoord? 2o)
de orde van de dag. En nu komt H ~ vindt u de uitdrukking: prachde beschr~ven gesprekssituatie, tig, wel leuk, gewoon, onfatsoenwaarbij ik evenwel geen namen lijk of zelfs vies? 3o) Is zo'n
van betrokkenen noemen mag. uitdrukking typerend voor onze
Betrokkenen zijn: een nogal hoog- streektaal,. waardoor zij zich in
geplaatste heer" een nóg hogere ongunstige ~ van het Nederlands

Humor

Snuffeln

Vragen

onderscheidt? Of bent ti van mening dat zo'n uitdrukking in he-t
Nederlands evengoed tot haar
recht komt? - Het ging er mij bij
deze vraagstelling dus om, aarf
de weet te komen: 1o) in hoeverre
is deze uitdrukking algemeen?
2o) hoe kwalificeert "men" in de
regio zo'n uitdrukking? 3 o) is
zo'n
uitdrukking
specifie-k
'!\vents? brengt zo'n uHdrukking
het Twents is discrediet t.o.v. het
Nederlands? of komt zo'n uitdrukking in het Nederlands evengoed
tot haar recht, zodat we hier in
feite niet van een eigen Twentse
aard of Twentse gevatheid kunnen spreken.

Antwoorden
lik wil hier eerst de binnenge ko-

men exacte antwoorden weergeven. Vraag 1) werd unaniem m et
"ja" beantwoord, met een enkele
toevoeging, die waarschijnlijk ook
voor de anderen zal gelden: , ,niet
in dit verband". Maar dat hoefde
dan ook n·ielt. Voor mij is al
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positief genoeg als men zegt: zo'n
vraag komt mij niet onwennig
voor, of iets dergelijks. Zelfs een
." fausse reconnaisance" is al ruim
voldoende om er de Twentse aard
van vast te stellen. Eén antwoord
voegde eraan toe: ók wa " snoeven'' ! Goed zo
Vraag 2) werd v.erschillend beantwoord: een briefschrijver m.et onleesbare handtekening (waarom
toch?) vond de uitdrukkung leuk~
evenals meneer 1; de heer J. K.
te Eibergen vindt de uitdrukking
prachtige, zuuvere .en kloare· taal;
Gerhard van 'n Elsmörs uit Oldenzaal vindt h et gezegde gewoon; hetzelfde vindt ook mevr.
S. te Hengelo; prachtig met drie
uitroeptekens, aldus de korte, spontane reactie van mevr. P. K.
te Goor, die eraan toevoegt: "woarumme neet? en d an B. J. H. V.
te Oldenzaal, die eveneens vindt:
prachtig! - Deze antwoorden op
de beide eerste vragen zijn mij
uit het h art gegrepen- Dank uHoe "men" over de derde vraag
dacht leest u in de volgende
regio-brievenbus. D eze is voor
vandaag weer vol. Intussen hoop
ik nog meer briefreacrtie~ op het
onderwerp te krijgen. Natuurlijk
moet men aan de "oproep" niet
de waarde van een soort enquête
hechten. Dan zouden er minstens
enkele
duizenden
antwoorden
moeten binnenkomen. Ik ben echt er geen enquêteur en wil dat ook
niet op een amateuristische wijze
worden. Wel heb ik af en toe
behoefte om de ~mening van (enkele) anderen aan de mijne te
toetsen, hoew.el ik er niet van
wakker lig als er eens géén r eactie binnenkomt. Ik doe dan w el of
mijn neus bloedt....
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Zoals ik dn de vorige r.b.b. beloofde, zal ik nu de derde vraag
behandelen, die ik stelde naar
aanleiding van het aan elkaar
"snuffelen" van een verloofd
paar. De derde vraag was nogal
gecompliceerd en ik had haar
wat eenvoudiger kunen stellen. Ik
wilde weten of men van mening
is dat een dergelij ke uitdrukking
onze streektaal T .S.A. (d.i. : Twente-Salland-Ach terhoek) in discrediet brengt t.o.v. het Nederlands
en ook of het Nederlands even
karakteristiek kan zijn als het
Twents, zodat w e hier niet van
een specifiek Twentse aard kunnen spreken.

Typerend

in een gunstige positie bev:ihdt
t.o.v. het Nederlands. Deze nieuwe briefschrijver (die ik graag
tot de vaste klanten van de regiobrievenbus zou willen rekenen en
die ik hierbij van harte welkom
heet) vindt zichzelf..-riog maar "'n
ki.iek-in-de-wearld" maar is in hart
en nieren een Twentenaar, ~odat
hij niet zo snel "in de pen klimt".
Hij heeft de gewraakte uitdrukking wel vaker gehoord en zet
tussen haakjes bij dit antwoord:
"van moeder".
(Hier moet ik mezelf even interrumperen , want een zo gunstige
gelegenheid mag ik met voorbij
laten gaan. In mijn kinderjaren,
toen de georganiseerde bestcijding van de t.b.c. van de grond
kwam, zag je overal een reclamebiljet hangen, waarop een moeder
afgebeeld met haar kind bij de
dokter. die de kleine onderzoelcl.
Het bi jschrift blijft bij zoiets je
levenlang in je geheugen prikken:
"Goed zo, moeder, laat je kJinde
ren onderzoeken vóór het te laat
is!" - Daaraan moest ik denken
toen tik bij het antwoord van deze
briefschrijver
de
toevoeging
"moeder" las en ontlllÎddellijk
kwam een variant op het oude
gezegde in mij op: "Goed zo,
moeder! Leer je kinderen Twents
(of T.S.A.) vóór het te Iaat is!")
Deze inzender merkt zeer terecht
op: "de plaats waar en ~oe zo'n
gezegde gebezigd wordt 1s waardebepalend. Op een nette en fatsoenlijke manier is met de aangehaalde uitdrukking alles gezegd.
Ik kan me deze uiJtdrukJc.ing eveneens voorstellen in een onfatsoenlijk verband, hoewel de uitdrukking als zodanig helemaal niet
onfatsoenlijk is.
Ook mevr. S. te Hengelo vindt de
uitdrukking "snuffelen" beslist
niet minderwaardig, ook al komt
die volgens haar van het snuffelen van honden. In het Nederlands zou zo'n uitdrukking evengoed tot haar recht komen, meent
mevr. S. - Daarmee is mevr. P.K. te Goor het w eer niet eens ,
want 't "kump volgens mie neet
tut zien recht". - De heer
B.J.H.V. te Oldenzaal is in dit
inzenderskoor de derde nieuwe
briefschrijver in de r .l;>.b., en hij is
weer van mening dat de uitdrukking in het Nederlands even goed
tot haar recht komt als in het
Twents.
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De Hengeloër me,t de onleesbare
handteke:ruing begint met zijn misnoegen uit te spreken over die
"hoge" meneer, die "er maar
rare gedachten op na houdt om
zo'n uitdrukking vies te vinden"
en, vervolgt hij: "klaarblijkelijk
heeft hij er nooit op gelet hoe
vaak het in de dierenwereld voor..
komt dat de eerste kennismaking
begint met elkaar te besnuffelen".
Deze briefschrijver noemt zdch
"een per ongeluk in Twente geboren Twentenaar uit nie.t-Twentse
ouders, maar die er desalniettemij trots op is, zich Twentenaar
te mogen noemen". Hij vindt dergelijke uitdrukkingen "typerend
voor elke streektaal en ze zijn
moeilijk in het zgn. ABN (algemeen beschaafd Nederlands) om
te zetten. Dan gaat het aroma er
af, zoals kleur, t imbre, entourage,
gevoelsnuances, smeuïgheid en
wat dies meer zij ... . "

Schijnheilig
De hee1· J .K. te Eibergen licht zijn
antwoord op vraag 3 op een
kernachtige wijze toe. Om te beginnen vindt hij dat de uitdrukking, in het Nederlands vertaald,
de bezieling van het streektaaleigene zal missen. Dan ,,breng,t de
uitdruk.kJing de boodschap niet
over". T·i jdsomstandigheden, persoonlijke instelling, enz. zijn ook
van invloed, evenals de maatschappelijke status. Maar persoonlijk vindt deze bri efschrijver
de reactie van die hoge meneer
schijnheilig. Het blijft echter een
zuiver
persoonlijke
instelling,
want wat de een mooi en leuk
vindt, daar kan de ander wel op
spuwen.

Gunstig
De hier
drukking
Elsmörs
lijk. dat

in discussie zijnde u itvindt Gerhard van 'n
uit Oldenzaal zo fatsoenhet Twents zich hierdoor

Oldnzels
Laatstgenoemde
briefschrijver
vergast ons op een paar Oldenzaalse Utitdrukkingen, die ik niet
wil verdonkeremanen. Wat de
snuffel-uitdrukking op zichzelf betreft, deze kan op zien Oldnzels
ook zó geze-gd worden: "Do ar hef
e a wa vaker urn henne rökkn'',
wat ik dan in ons geval, waar
beide personen i n ' t geding zijn,
zou willen wijZiigen in: " Dee beide
zölt wa vaker urn mekaar hèn
hebbn loopn te roekn".
Maar er komt nog meer Oldnzels
uit de bus van B.J.H.V., zoals

deze; "Alles met moa..t, ze ar de
boer, en too slooge zäene vrow
met de el urn de oaren" Ik zou
deze wat willen veranderen, ongeveer zoals ik hem enkele tientallen jaren geleden al in de Twentsche Almanak tegengekomen ben
van H. Klaassen: " Alles met moate, zea de snieder, en hee begen..
geldn ziene vrouw met 'n ellnstok".
- De mooiste uitdrukking van
B.J.H.V. vind ik de volgende. Deze briefschijver is als trouwe lezer van deze krant nogal ingenomen met deze regio-brievenbus,
die hij "formidabel" noemt, op
zien Oldnzels : " Doar valt oe de
zükken van oet". Hij zal bedoelen: "daar vallen je de sokken
van uit"? Ik vind het compliment
"geweldig", maar snap niet hoe
je de sokken uit kunnen vallen ..
En ziehier weer een nieuwe opgave: wie verduidelijkt mij die uitdrukking?

snuffeln

Nu nog in 't kort m 'n eigen
mening. Ik neem aan dat er heel
wat lezers zijn, die de uitdrukking
wel vaker hebben gehoord. Wanneer een verkering of verloving
definitief wordt, zonder dat er ooit
veel pr~t van ~s geweest: " Oh,
déé beidn, goat dee now vast met
mekaar? Dat woondert miej niks.
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Dee hebt wa vaker urn mekaar
hèn loopn te snuffeln (of roekn) ! "
Daarbij denken w c als normale,
fatsoenlijke mensen nou niet direct aan een bepaald soort snuffelen, aan elkaar of bij een boom,
van honden, wat wij als mensen
lang niet lekker vinden. Ik snuffel
wel graag in oude boeken en ook
in de allernieuwste, in bibliotheek
of boekwinkel. M aar ik laat het
snuffelen w el na in andermans
zaken, die mij geen biet aangaan.
Ik vind de uitdrukking van onze
boer prachtig, "to the point", en
zal er geen ogenblik vieze bijgedachten bij hebben. Ik heb er
hartstt ikke hard om gelachen,
toen ik de mop hoorde. Maar ik
hoor dan ook niet t ot de haute
cuLture. - Verder ben ik van
mening dat zo'n uitdrukking het
aanzien van onze streektaal niet
aantast en bovendien dat zo'n
uitdrukking in het Nederlands
evengoed tot haar recht zou komen, mits in puntig gestelde bewoordingen. Want, nich te vergettn: de meeste vrouwleu hoaldt
'r wa van, met luk roekwatet 'n
lekker luchken urn zik hèn te
loatn weain, dat de maanleu eer
mär noa zölt loopn,, eer noa zölt ·
snuffeln en roekn! Wat now miene
vrouw is neumdn dat de vrooge rdag , 'n loop-mie-nóà-1uchke' , woar
met de wichter Lle jongkearls
achter-zik-àn könt kriegn. Mär
dóàr wi' k wieders et zwiegn m är
·too do on, wat wó 'j toch ....
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hier in onze eigen regio. Onze
eigenaardige levenhouding is nogal gecompliceerd, al gaan allerlei
truukj es ons glad af. Wij houden
"de anderep" o zo graag ·op een
afstand, maar we voelen ons op
onze teentj1es getrapt, als wij dool!'
ande,l'len op een afstand gehouden
worden.
Onze
zwijgzaamheid,
waardoor ons karakter gekenmerkt wordt, is geen stukje vervolmaakte levenskunst. Wij zijn
zo zwijgzaam, omdat we niet
graag ~n moeilijkheden komen.
Onze zwijgzaamheid is onze levenslafheid tevens:
"a'j niks
zegjt, he'j ók niks te verrantw'oordn" Zelfs niets zeggen als je
met Sp!I'eken de eer of zelfs het
leven van een ander kunt redden.
"Heuren. zeen en zwiegen döt
verstaand
verkrie~en! ",
alles
goed en wel, maar dàt is maar
e-en uitvluchtje. w ,e zwijgen omdat we ons niet in de kaa-rt willen
laten kijken. En we denken maar
zó: "moond dicht en 't gat los!"

73.25

Er komen weleens brieven in
mijn regio-brievenbus, waarmee
ik eerlijk geen raad weet. Ik
bedoel niet al die brieven m(~t
allerlei loftuitingen. Die stellen
mijn gevoelens van zelfingenomenheid weleens zwaar op de
proef, maar het is me tot .nu ~oe
aardig goed gelukt, dat dUiveltJeS
de kop in te drukken. Ne~n, lk
bedoel de brieven, waarm de
schrijvers en schrijfsters mi~ hun
moeilijkheden en bepro.evmgen
des levens toevertrouwen. Nu
komt mij weer zo'h brief onder
ogen, bij het afwerken van ~Her
lei onderwerpen in de bineven
van de laatste maanden. Vindt u
goed, dat ik weer eens een bri~f
aan het mediteren ga? Daarm
komt imme,r s iets van ons s,tre·ekeigene
onwee,r staanbaar
naar
V()lr:en, zodat ik niet tekort doe
aan de opzet van deze rubdek.
De bedoelde brief ontvang ik omstreeks n ieuwjaa·r van een vaste
briefschrijver uit Borne en die
brief laat me maar niet los. ·En
dan rijst bij mij de vraag: heb .ik
. ooit genoeg gedaan voor zo velen, Aan drie dingen heeft de Twentedie mij, zoals deze man, hun naar een afschuwelijke, zelfs een
angs1tige hekel: urn' in de .k:Jra.ant
Vlriend noemen? Zoals deze.
te kommn (dan wordt er over je
gerodd€1ld), urn in de kast (gevangenis) te kommn (dan heb je
wat op je kerfstok), en urn biej 'n
aan der in d 'schoold te kommn
Ieder mens heeft weleens de be- (om schulden te maken).
hoefte zijn hart uit te storten Om drie dingen moet je een Twentegeno'ver een medemens, die hij tenaar niet aankomen: wij laten
zijn geheime gevoelens kan toe- ons niet in de pot kijken, wij
vertrouwen. Ook bij deze brief- laten ons niet in. de knip (porteschrijver er;vaa'r ik dat weer. Hij menee) of in 'n gealdbuul (geldwenst mij, vooral met mijn ge- buidel) kijken, en .. . wij laten ons
zondheid het beste toe. Maar niet gemakkelijk in het ha!I't kijhijzelf? '"Troost u", schrijft' hij ken. Er is een oud spreekwoord
mij, "u hebt een rotjaar achter dat zegt: " Iej kiekt ze ( de Twende rug, maar ik bijna zeventien. tenaren, enz.) :vvà vuur 'n kop
Ik wil niet meer klagen, maar mär nich in 'n krop" en dat
zo'n leven als ik achter mij heb.. spreekwoord he.eft ook nog gelijkik zou zegg~en: als niemand. Wat ook-nog!
heeft mijn lieve vrouw een af- Wij houden niet van · Lenen of
schuwelijke pijnen moeten door- uitLenen en daarom mo,et men ons
staan; al die jaren was het uit- om drie dingen n1et aankomen,
zichtloos. Uiteindelijk werd ze nog omdat we die toch nooit uitlenen
19 maand' elders verpleegd, waar of in bruikleen geven: 't gat (zitze zo'n neimwée naar huis had. vlak) nich, 't geliek-hebbn willn
Daair is ze in eenzaamfieid gestor- nich èn ... de vrouw nich!
ven, toen .:k ni e.t bij haar was...
Wij, mannen, respecteren onze
Kunt u zich dan indenken dat mij vrbuwen, hoewel we weten dat ze
de zenuwen soms weleens de haar aanspraak op d r ie dingen
baas w01rden? "..
nooit zullen opgeven : ze willen de
En dan ligt daaT zo'n brief voor baas zijn over de knip (portememe. Wel heb ik hem persoonlijk ·nee), ze, willen het laatste wooz:d
beantwoo•r d maar ach vind de hebben en ... de grootste plaats m
juiste woo~den maar ~ens... en: bed. "Alle goeie dingen bestaat
wat heb 1k dan noa bereikt met oet dree deel", ze a de jong:
wat meelevende ~oorden. Wat "mien vaa slöi mien moo, mien
kan ik doen? Wat moet ik dóen? moo slöt m•i>ej en ik sloa .fle hoond! '

Drie dingen

Woorden . . .

'•

Zwijgzaam

Gemakzucht

MaaT... het is nu eenmaal onze
aard hier in Twente, in Salland en
ook in de Achterhoek, zwijgzaam
te zijn. Meen niet dat ik erg
gelukkig ben mèt de erfenis van
zo'n karaktertrek. Zulk een zwijgzaamheid lijkt vaak op achter·
docht op achte,r baksheid, maar
het i~ ook vaak een blijk van
onze onbeholpenheid.
Wij zijn eigenaardige creaturen,

En zo blijven wij ze koesteren, al
die eigen aardigheden: onze zwijgzaamheid , onze verdraagzaamheid, onze spreukenwijsheid, niet
vanwege onze karaktervastheid of
ui,t goedheid des harten, maar uit
gemakzucht, uit l~fheid. Laten we
alsjebli~ft ophouden met de stoere
Twentse eik te beschouwen als
het eeuwigdurende symbool van
de Twentse stoerheid naar li-

chaam en geest. Het hele eiereten is dat we voor geen geld in
een kwade reuk komen bij wie
hoger geplaatst zijn dan wijzelf.
Het is niet gemakkelijk deze zelfingenomenheid,
die
ons
a~s
g.roepszonde om,r ingt,uit te bannen. We leven nog te veel onder
de kritische druk van onze eigen
groep in onze eigen regio. We
durven niet uit de toon te vallen.
we durven niet één keer lángs
het potje te piesen en we vinden
onszelf om dat niet-durven nette,
keurige,
fatsoenlijke
Illlensen.
Maar onze eigenlijke ruggegJraat
is de algemene opinie van de
dag. En we vinden de domsten
onder ons de wijsten vanwege
hun zwijgen uit domheid, opziehzelf de zrote wijsheid der dommen.

't Zwijgen

verhr.eken
Daarom heb ik me voorgenomen,
h&t zwijgen (dat door àl te velen
voor karaktervastheid wordt aangezien) te verbreken w aal!' spreken geboden is. Zwijgende mensen zijn raadselachtige mensen
en verscheidenen in onzè regio
denken zich interessanter te maken met hun zwijgen. Dart truukje
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kennen -~e. Het zijn bijv. op een
v ergaderil1g de stillen, die alle
and eren maar laten praten om,
als de anderen elkaar allemaal
moe gepraat en in verwarring
gebracht hebbën, met het verlossende woord te komen. En niemand heeft in de gaten, hoe
Columbus · dat eitje gaar heeft
gekr.egJen.
Ik heb m e stellig voorgenomen,
me wèl in het hart te laten
kijken, wèl mijn hart bloot te
leggen, niet uit een. soort exhibitionistische aandrang, maar eenvoudîg omdat het moet. Als we
iets voor elkaar willen betekenen,
dan moeten we van hart tot hart
gaan leven. En dàh voel ik me
n iet langer onmachtig, om mijn
vriend uit Borne troost en moed
in t e spreken, wat hij zo nodig
heeft omdat hij a l zoveel heeft
meegemaa.kt "als de w eenter-rów
op 't laand" . Dan kan ik zeggen :
. ,beste Henk, ik heb enkeLe ogenblikken je Le ed ·en je ve!'ltwijfeling
als mijn eigene gedragen , met
je méé gedragen en als wij beide
met alle sterkte, die nog in ons 1s
en die we nog kunnen verzamelen, de Heilige Geest te hulp gaan
vragen, dan zal onze verdere
gang door het leven licht als een
v ee~rtje word en" - Ik ben e,r namelijk diep van overtuigd, dat wij
nog zó uit Pinksteren kunnen lev en, dat de Heilige Geest ons
blijvend z.al t r oosten , u en mij.
Halleluja!.
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in ,straatslijperij" ontaardde, dan ande·ve woorden meer spreken we

wa~ dat "op 'n diek remèèntn". de i- en de j-klank uit met de i van
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Vroeger hoorde moeder de vrouw
in of bij het huis te werken. Als
er
dan aleens zo'n hu.i.sv.rouw was,
Een oude bekende uit deze rubriek heeft zich weer eens uit de die graag wat aan de deur srt ond
tent laten lokken. Ik ontving drie of an 't peurtke, ronde'r iets te
brieven van de heer T. B. te Al- doen, dan was al gauw de bijnaam
melo. De eerste was gedateerd gegeven: "kiek-op-'n d1ek". en zo'n
12 april waarin hij reageert op naam raak je niet makkelijk weer
r.b.b . 73.09 en 73.10. Deze brief kwijt.
moest plotseling worden afgebro- Zo'n weg dan nu - en we herk en wegens sterfgeval in de naas- . inner·en ons in Enschede nog tot
te fa,milie.
na de laatste oorlog zo'n zandweg
in 't hartje van de oude stad: de
Spelbergsweg - werd regelmatig
stukgereden door vrachtwagens en
, boerenwagens vooral. Van tijd tot
tijd moest hij dan gerepa'!'eerd
worden. Daarvoor gebruikte men
het kolengruisafval van de textielfabrieken. Als de weg, 'n diek,
dan verhard werd met kolengruis
Dan vervolgt de heer T. B.: "Hier- dan braken er voor de aan- en
na heb ik zelf 14 dagen in 't Zie- omwoners enkele drukke u'l'en aan.
kenhuis gelegen, en zo lees :iJk van- Kinderen vooral, maar ook wel
daag weer uw regiobrie'!"_enbus . Ik groten, waaronder ook huismoeza l enige dingen van miJn vaders ders, gingen dan met em,mer o.f
vader en van mijn moeders moe- e1en ander "vervoermiddel" kooks
d er overbrengen, zoals die het o~1<S zoeken in het kolengruis, in de
menig k e er oender de petrolie- sintels. Dat deden we gewoon met
laa mp met' de veute in 'n oawn de blote handen, de kooksjes gadvan •t' f enuus of mangs .ók wa op denn! En dan kwamen we al gauw
'n rink urn 'n kolomkachel, ver- met een emmervol kooks thuis.
teld hebben". - Bij .de kolomka- ET zat misschien wel zo'n tien
chel voegt de heer T . B. er nog percent goed brandbare kooks in
aan toe : ,, ..... . den as stokkert het gruis, en als je dan rekent ,dat
wöddn met kllllutjes törf en oopge- op een stuk weg van zo'n paar
zochte goein kooks van 'n zendel- honderd meter ettelijke wagenladiek". - Bij dit verklarinkje van dingen sintels werden gestrooid,
de heer T. B. wil ik enige opm.er- waar soms wel twintig tot dertig
kingen plaats.en en verduidelijkin- kookskrabbers aan de gang wa;ren,
gen geven. Ik heb de tijd ook nog dan kan men zich die gezellige
gekend van de petrolielaamp, met drukte voorstellen. Je leerdie ind e kousenveut' in 'n oamnd van tussen wel, wie van je buren de
't f enuus" dat ze bij ons in .mijn grootste schrapers waren. - Onze
j~ugd nog "kokmesien" (kookma- briefscr_rijver
T. B. bedoelt dat,
chine) noemden. Tegen P.~t~o~;um als hij het over kooks van 'n zenzeiden wij ook nog "gasollie en deldiek (moet zijn: seenteldiek of
als de petroleumventer kwam, was sinteldiek) he:eft. Maar dat is al
steevast zijn vraag aan moeder: wel lang geleden. Meer dan een
Batta mos nog gasöllie vndaag halve eeu.w. Toen gingen we ook
a'f kaans d'r nog met toa?" en 's morgens vroeg met de schoefondertussen had hij de "gaskan" koar en haanctstoffer en blik de
al te pakken om erme1e te schud- straat op, tot midden in de stad,
den hoeveel er nog· in zat. Soms om paa·rdekeutels te gaddern. Ik
wa; h et d a n: "0, ik venèm 't a was dan maar wàt trots, als ik
wa. Z<l"k d'r diej dan mär ne kan dan vóór schooltijd met een kruibiejin doon joa?"- Wat de he.e r
vol huiswaarts ging. Want
T . B. met 'kluutjes törf bedoelt, wagen
wij hadden nogal wat "laand"
weet ik niet. Wel weet ik dat moe- waarop veel mest nodig was.
der vroege r vaak nen kó.rf yol Maar dat is een ander verhaal.
brokkn" kocht, dat waren dan
~'tukken van turven die tijdens. het
vervoer kapot gegaan waren; uiteraard me est zachte turf. Die
brokken waren natuurlijk heel wat
goedkoper dan hele turven.

,Gasöllie en
kokmesiien

,

n Gatmöälke

Kooks van
sinteldiek

,

n

Ja. da ar gaat m.e weer een lichtje
branden in mijn geheugenkamer.
De heer T. B. zal vroeger, evenals ik, a a n e e n gewone zandweg
gewoon hebben. Zo'n weg heette
in de volksmond "diek", ook al
was de officiële naam "weg", zoals ik aan de Ribbeltsweg (d.i. de
weg naar bet Ribbelt) geboren en
getogen ben. Die "weg" was dan
in - het dagelijkse spraakgebruik
diek" maa r dat woord kreeg gei~idelijk een onprettige bijbetekenis.
,,Op st•raat spelen"' was: "op · '' n
diek spölln''. maar als dat spelen

van de vaa

ik, gevolgd door de j en we schrijven dat gemakshalve zo: i'j. Omdat al die hoge kommaatjes (apóstróf) zo'n lelijk leterbeeld geven
maak ik er wel iej. rn.iej en dliej
van. Intussen heb ik de i'j spelling met de y (ipsilon of ij zonder
puntjes. een volkomen idiote letter in ons Nederl. alfabet) al lang
weer afgeschaft, zoaLs by, dy, y,
my en Myken.
De heer T. B. schrijft o.a.: "Ikke
zölf ·hebbe völ blood in Beckum as
in Bookel zowa as in Hoksebarge
zittn d'rurn zit 't mie dwas (ik
zou zeggen dwäs) en kaan'k mie
nit inhooln...... " maar wat er nu
precies dwa,rs zit, daar ko·m ik
niet achter. Wel meent hij dat "de
regio breewnbusse nit elèèsn wodt"
want. zegt hij "ik geleuve ok da'j
't völle leu d'r nich biej könt".

Liek vuur
raap

zten

Dat is dan e en opmerking "liek
vuur zien raap", maar wat wil je,
ik ben zelf ook van dat slag, dat
geen blad voor de mond neemt.
Dat ik in mijn brieven voor een
boel lezers te hoog zou grijpen?
't Kan zijn, maar ik heb wel geleerd dat je nooit je pubLiek mag
onderschatten. Ik ben me er heel
goed van bewust dat ik er weleens
wat ,,deep deur goa", maar dat
is dan voor wie in deze brieven
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wat studiemateriaal hebben ontdekt. De meeste bri even maak ik
echter luk huisbakken, Qrn vooral
de· minde'r geletterde lezer . aan te
spreken. Ik kan en mag in deze
k·rant sc·b rijven. alsof ik bij de lui
in de kamer zit te babbelen. Daar
zijn er weer he·e l wat, dacht ik zo,
die dat niet leuk vinden, maar niemand hoeft van me . Intus,s en heb
ik aan de goede reacties de handen vaak meer dan vol en ik ga
er dan ook gewoon mee door. want
we zijn nog lang niet uitgepraat
met mekaar.

Nooit gLn
better feawn

Ik ga eerst verder met het uitpluizen van de brief van de heer
T. B., die naar aanleiding van
r.b .b. 73.09 en 73.10 een en ande'r
aan te merken heeft. Hij zou van
zien
vaa 'n gatmöälke hebbn In t egenstelling tot ,deze briefkreegn (een pak voor de broek schrijver, die veronde·r stelt dat ik
hebben gekregen) als hij I'Il:e niet al._veel reacties heb g_ekregen op
van repliek diende. Oawr 't trouwn miJn vraag naar het bed: "Nooit
van Jenske en Mejke hef e nogi".'"gin better leawn ... ... ", moet ik zegwal 't een en 't aander oop in te gen dat ik er nog niet uit ben, uit
hrengn. Een terloopse opmerking het vervolg van dat lied welteve;ris al, dat Mejke "bie oo·n s" Mi'j_ke staan. Van de heer T. B. weet ~k
is. Wel bi'j oons in Eènsched ok. nu al w el vast, dat de eerste zm
En dan mo'j dat bi'j en di'j en i' j volledig luid: "Nooit ~ .better
en mi'j en Mi'jken oetsprekkn met leawn, a s te sloapen ~IeJ mede i- en de j-klaank apat, nich ach- kaar .. .... " en daa·r kan Ik het .. al
ter mekaar as 't Hollanse bij, jij wel vast ontroerend mee ee!ls ZIJ~,
en mij. De ij-klank kent bet Twents tenmins te,...... zo. lang het meuwtJ e
niet. In de genoemde en nog veel er nog m et af IS .. ....
...

- - ~------:---~~-______J
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zei dat de manchesterbroek vroe- mo~ht ze licht werk doen).
ger ~as voorzien van knopen aan d-D1e is broodmager.
73.27
de PIJpen en de pijpen zaten even e-Die weet niet uit zijn woo11:den t
strak om de benen . als kousen, komen.
e
Nu schakel ik eerst wee.r even vandaar dat hoazenp1epe. Zelf" over op een andere, nieuwe deel- ~ldus de heer W · (plm. 34) - "heb
nemer aan de regio-brievenbus .1 k vroeger nog de zogenaamde _
,,.
dje zich zojuist gemeJd heeft: d~ klapbokse gedragen, dart: is een
U l
heer H. J. W. te Enschede. Hij is broek met een klap van achteren,
er weer eens een van de jongere een korte broek, meestal van flu- E erst wil ik enkele opmerkingen
generatie, geboren in de Hoeve weel gem~akt. ~k droeg daarbij rnaken en dan nog een paar
(St. Isidorushoeve) die veel van l~nge brume, d1kke kousen, die aanvullmgen geven. Onder b):
zijn kennis van veel Twentse ge- Vl~ e12n zogenaamd liefke (om de dat meanske is: die vrouw. 't
woontes en uitspraken waartoe bUlk) en de zerretèls (jarretelles) Meanske kan gezegd worden van
hij zich zeer aangetrokken voelt, werden opgehouden".
je eigeq. vrouw en zelfs van je
heeft opgedaan van een oom (75) Opmerkingen: Ik zou hier enkele moeder : maar als een man zijn
uit Bentelo. Ik hoop, van de heer
en aantekeningen vrouw aanroept, zegt hij nooiJt
W. nog veel brieven te mogen opmerkmgen
bij willen plaatsen. Manchester- "meanske" maar "vrouw". In het
ontvangen!
~roeken met nauwe pijpen heb ik ges}i'rek kan hij bijvoorbeeld wèl
m Enschede of Lonneker niet ge- zeggen: "ach, meanske, dow verkend. ' De daagse werkbroeken beels diej wat, of: 't dreunt diej.
werden gemaakt van pilow of Onder c): deerntje of dearnke, a ls
van manchester {pieloo nf mesès- ze wat ouder is: dearn is in geen
ter)
vandaar de uitdrukking: geval minachtend of beledigend.
"M'n naam is pieloo en m'n De jongeman kan van zijn verbroek is van mesjester!" De oude- loofde zeggen: de dearn of miene
re boeren droegen in mijn jeugd, dearn. Wat oudere j ongens e n
laten we zeggen zo'n vijftig jaar meisjes is: jongs en dearns, of:
In r.b.b. nr. 73.21 vroeg ik naar .g~l,eden nog, broeken met een veantn en dearns. In het gezegde
de betekenis van de veel gehoor- voorklap, die met knopen aan de van de heer H. J. W. klinkt dat
a.e ultaruKking: "Dèn 1öp met boord werd dichtgeknoopt. Of los- "deerntje" of deernke" erg lief.
twee been in ééne boksenpiep". geknoopt als de man moest plas- Onder e): takkelliraod, takKedraod
(puntdraad)
is
Daarop gaf de he.er K . te Rietmo- sen. D an liet men de voorklap of peuntdraod
prikkelàraad.
Prikkeldraad
is
allen mij als' zijn mening: ,dèn gewoon naar beneden hangen
schöt nich óp, den treuzelt, rr{et 't Natuur lijk was dan een verstandi: weer jonge.r dialekt. En nu de
waarK or wat dan oK!" Doa zit ge ,kledij in de tijd toen 's winters aanvullingen, zoals wij die vroew a wat woar~eid in, duchn miej, de boerenbehuizingen nog koud ger hoorden : Onder a ) : Daank ow
dat 't zo soest, dat 't' ow in de
~11ar !l{ har · zolf aait dach, dat 't waren. Vandaar ook de uitdrukIets mei greutsigheid oetstoande king, die je vroeger nogal -vaak bókse broest! - Hoonderd - poep in
har. Treuzel~ met 't weark en zo hoorde: "Loart; ow nich deur de de bóks dat 't ploondert! - De
bóks oawr 'n poal hangn. - Ik
1s meer " me~. ~~n 'n. köttl of klap miegn!" - Als kind droeg ik mar
oet de bóks, aans doo 'k 't
.I{Onn~n Komrr~n . . .t.;n ble J greu~-~e een kort broekje met een lijfje
(of:
ge
et '-t) in de bóks! - Bóksen1eu zegge w~eJ .~?.eer: "den wp met armsgaten, op de rug dichtkearlke
is
broekemannetje.
van grots1ghe•1d noast de schoon"
BóksenroHel
is
een
pak
vo'or
de
of ók wa: "Den löp as nen hanen
broek. - 'k · Zal d iej de bóks
m 't sloppellaand" of " den löp as
bezeen, begengelri: je krijgt van
nen hanen den in de driet hef
mij een pak slaag. - Gin bóks
r,ro an ! · J.-.loolt zo1ef.5 gez1en? lk
an
't gat hebben: het arm hebwer1. En dan hebben beide haben.
De klap (van de boks)
n e n-spreekwoorden een grote uild
'r
vuur
hen: een pak slaag voor
beeldingswaarde.
De heer K.
de
blote
bibs.
- Gif God jongens,
geknoopt,
van
voeringstof.
Van
voegde eraan toe, dat hij het
zei
de
boer,
dan gif Hee ók
voeren
gewoon
een
dichtknoopgezegde veel heeft gehoord, niet
boksen:
(ongeveer) komt tijd,
baar
gulpje,
van
achter
een
klap.
alleen in Rietmole n maar ook in Ik droeg nog geen zeretèls waar- komt hulp (van boven).
Wegdam, waar hij weg komt.
E n nu de heer H . J. W. : "Iemand voor het juiste Twentse w bord is
die greuts is en loopt, alsof he~ "lichtn" of .. ~tchn". Over dat liefof haar de hele wereld aanhoort ke werd een bloesje gedragen ('s
loopt bijna znoder beweging, met zomers) of 's winters een meester
geheel
dichtknoopbaar,
kieme-korte-dribbelpasjes
(alsof kielke.
zonder
revers,
met
een paar ophij niet verder kan met zijn voegezette
zakken,
lig.gen
kraagje
ten), zo iemand "löp met bère van dezelfde stof, of kraagloos.
beene .. in ene hoazenpiepe", of Het broekje was voor de zondag Dat de broek wel zo ongeveer het
" den lop met twee b eene in ééne
belangrijkste
kleàingstuk
des
boksenpiepe" . En dat klopt dan of . ?rt: .af te dragen van cheviot mans was. ligt wel opgesloten in
wel weer met mijn gezegde over (seE7vleJot - geet nooit kepot!) Ik een spree~woord, waarvan een
die hanens. In mijn kantoortijd droeg verder lange kousen, die der bekendste Epschcder textielhadden we als collega's onder boven de knieën werden opgehou- fabrikanten zich graag bediende;
elkaar voor i emand (met name den met elastieken banden de "Wat is 't leawn: bóks-àn, bóks'
een meisje ) die zo dribbellig liep kousenbään.
oet!" wat zoveel zeggen wH als:
Meer
stadse
kinderen
als
ik
droede vas.te uitdrukking ( die in een
ee_n dag is gauw voorbij. Bóks-an
gen
kniekousen
met
om
slagen
persoo1?lijke bijnaam Gntaa.rdde) :
w1l zeggen: gekleed zijn na het
.,hempJe-raak-me-kontje-niet". 't Is brede, gefigureerde randen blo~ e opstaan, en bóks-oet is dan: uitgemaar dat u het weet! - Ik wil hier knieën. Die werden tegen h~t eind kleed zijn om in bed te kr uipen. nog even een vraag inlassen: de v~n de eerste wereldoorlo g popu- De plezeerbóks antrckkn is: een
heer W. schrijft:". . alsof hem de lan·. De lange kousen waren door avondje uitgaan, of: een feest
hele wereld aanhoort". Is dat een moede!' zelf gebreid van zwarte gaan bijwonen
In de bóks
verschrijving of is het goe·d Ne- sajet, twee-recht, twee nöädkes.
stearvn is: een onnatuurlijke dood
derlands ? Ik dacht dat het moet
sterven_, of misschien beter: onzijn: "toe hoort". Of is het een in
verwachts ( oonverdachens sterW.'s .Nederlands binnengeslopen
ven. - Een driet-in-de-boks is een
Twentisme. Zeggen wij in goed
bange, laffe vent. Van een vreseTwents: " ... net of hem de hele
lijk grote pantalon kun je zeggen:
wearid ànheurt"?? ·Ik heb nooit
bóks, woar goa'j met den kearl
. a~ders gezegd dan "tóóheurt".
hen? - Op bóksen jacht goan
W1e geeft de goede oplossing?
wordt gezegd, als meisjes a chter
De heer H. J. W. vergast ons on de jongens aanlopen, de jongens
een aantal spreekwoorden die he- achterna lopen. Eén de boks oettrekking hebben op de bókse. Zie- klonppn: iemand een pak slaag
hier:
geven, ook wel: iemand de waara .,Den lö.g at 't soest, dat 't em heid zeggen op een harde manier.
Nu nog iets over de bókse oawr 'n bóksenboord broest".
- Als iemand een wijde broek aan
(broek) zelf. Ik heb me wel eens b "Dat meanske hef de bóks an". heeft met een veel te groot baslaten vertellen dat de naam bóks e " D at deerntje hef de bóks in 'n sin, dat laag in het kruis hangt,
of bókse voor broek nog afkom- emmer liggn".
dan zegt men: hee hef de lóch
stig is uit de tijd, toen de (eer- d "Den hef ja gin gat in de lèg hangn, de lucht hangt laag
ste?) mannenbroeken uit bokken- bókse" ·
bij hem. - Iemand die te korte
vellen of ook wel uit het leer van e "Den zit drekt met
bókse in pijpen in de broek heêft, loopt
bokkenvellen werden vervaardigd. 't takkeldroad".
kans van nageroepen te worden:
'n kwatje wel hem op de bóksen't Kan w oar wean en 't kan nich- Betekenissen:
woar wean, ik wil d'r of wean. De a. Hij liegt alsof het gedrukt .piepe trapt. - En misschien zijn
h~er H. J . W. schrijft: "Boksen- staa~.
.
.
.
er onder mijn lezers, die zo nog
plepe was op de Hoeve een br oek b. D1e vrouyv_ IS _de baas m hu1s.
wel een poosje door kunnen
r.1et wijde pijpen, doch mijn oom c. Dat p1e1sJe 1s ongesteld (dan gaan?
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Er zijn een heleboel eigengemaakt e en eigengereide woorden, zowel
in het Nederlands als in het
T wents, die ëigenlijk maar voor
een bepaalde groep bruikbaar
zijn. Een of andere grapjas vindt
zelf een woord uit, dat komisch
kilinkt en het woord wordt omgangstaal in de kir ing of bij de
-groep, w a artoe de woordmaker
b ehoort. Later moet men de betekenis dan maar h erontdekken.
Ook in het boerenbedrijf, in de
fabriek of in het amb acht ontstaan zulke woorden en uitdrukkingen. E en voorbeeld: in een
bepaald m ilitair onderdeel werd
lJ.et woor d " kökkndreenkn" ingevoerd voor k offie en "Heinekeris
dr een kn " voor bier. Je ·moet het
maar weten . Vaak komen de
· mensen bij me met lekkere
Twent•s e woorden, of ik die wel
ken. Veel zijn er dan authentiek
maar ook veel eigengereid, die ik
als "taalkitsj " zou willen bestempelen. Zoa ls bovenstaande uitdrukkingen voor koffie en bier.
Natuur lijk heb je vaak wel leuke
kitsj , maar kitsj wordt nooit als
echt ervar en.

Voorbeelden
In de brief van de heer H.J.W. te
E ns chede wordt e en hele lijst gegev en v an u itdr ukkingen, die hii
vroeger op " de Hoeve" en ook nu
nog wel. t egenkwam, m aar die hij
elder s in Twente niet of nauwelij ks hoorde. Hij schrij ft het zoals
het geze.gd werd.
Oelnvea ske is: s tekelvarkens of
egels. {Ik ben d eze n aam voor
stekelvarken of egel nooit tegenkomen . Dr. Bezoen in Ta al en
Volk v an Twente, blz. 140, · geeft
voor egel behalve h et Enscheder
"stekkelvärkn " nog : moeseggel,
-1oofe1ggel en t oen e'g gel, en dan ook
n og verschillend uit gespr ok en: eggel, egel en iegel. Verder nog:
ta kiegel, s charpshazen of schaarpersha ze .
Da t
" oelnvearske"
komt vo or in de naam "oelnvea rsken poet erhanen", dat is een
haan met "uilenveren" aan de
poten. Een · poeterhaan is een kalkoense haan, Duits: Pute. Dat
" oelnveaske" voor egel vind •ik
nogal twijfelachtig. Informeert u
nog eens in St. Isidorushoeve?)
Stoevedeampe is: hoonder (kippen).: (Ook hiervan heb ik nooit
gehoord. Als ik het woord bekijk
kom ik allereerst tot het Nederlands : stuifdampen. Dat zou . dan
afgelej d kunnen zijn v an het stof
da t de kïppen doen opwaaien in
'n hoonderloop. Wanink · geeft in
zijn Twents-Achterhoeks woordenboek v ool!' " s·t oeveda mp" : stuifzwa m . soort. paddestoel, n.l. de
aard appell.bovist, die SpO'ren uitslaat . Hoeveel " Hoevenaren" zoud en er zijn, die in "stoevedea~m
pe" kippen h erkennen?)

Nachthengste, ook wel dak- ... Eloete1• seduur is: stee<~ s maar
haasn, zijn - katten~ (Dat ;,dak- door. (Dat is voor m ij abracadahaasn" is wel bekend, maar komt br a. D e normale Twent se uitdrukook in het Nederlands voor . Ik king v oor .steeds maar door is:
vind het wel een leuk woor d, alvedàn vedàn! Probeert u eens
maar "nachthengste" is me een uit te vissen, waar dat " eloeter
te gezocht, te kistjerig woord. Ik seduur" v a n afgebasterd is}.
ben ook van mening d at h et - Knienvoar is klaver. (Jawel.
maa1r tot een kleine kring beperkt maar dan: onder a nderen. Want
is. Een kater is moeilijk als peer edistels is ok good knienenhengst te betitelen, dat is een voor ! Klaver is gewoon: kloawer.
J e kunt wel zeggen : kla ver is
geforceerde ver.g elijking. )
... Dommeneersköppe zijn starken konijnenvoer, maar niet : knienenof "jonge" koeien. (Ik mo.et eerst voor is kla ver. Een stoe[ is een
weten, wa a r dat "dommeneers" meub elst uk, maar d aarom is een
van afgeleid is, voor ik erom kan meubelstuk nog niet altij d een
stoel! )
lachen) .
- ~arkmeister is een s tier, in
Boamduure is voordeur. (Ik wil
verband m e t het scr otu m t u ssen h ier een klein vraagteken bij zetzijn achterpot en.- (Ik vind de ver- ten. Tegen over boven kan benegelijking maar ZJo-zo, kan er d e d en staan, m a ar. ook onder. M et
"humor" niet van inzien. M. a .w.: boven kun je omhoog bedoelen,
. tegenov er onder, om laag. Maar
~ - bij ee n boerderij wordt met boven
.
de v oorkant bedo eld en m et bene·
den de achterkan t . E en boer derij
sta at dan met de benedenkant
n a a r de we.g gekeerd. De bovenkamer
is daa r nie t een bovenkaaan mij ni et besteed).
- Zeehoone zijn varkens. (Ook mer of opkamer maar een kamer
daar plaats ik een groot vraagte- a am de voorkant . De bövendlure is
dan de voordeur, de nienduur de
ken bti!)
benedendeur , de achteltleur.
- Kotgebeente zijn kinderen. (Ak- Maar... een nienduur bestaat uit
koord. Dat woord is allerwegen in vier of vijf delen: twee openslaandie betekenis bekend.. Ik heb er de bovendeuren en twee dito bemeermalen
gebruik
van
ge- nedendeuren, in één waarv:an dan
maakt)·
.
no,g vaak een kleiner e toe gangs- Straal?pn of ges~rit. is het kruis. deur voor p ersonendoorgang is.
(Ook h1erover heb Ik al eerder · Dus ... : een ba arndure of bövenge.s chreven. N en straa mp:n is een duure kan zow el de voordeur zijn
gaffel. .Vandaar.)
als het bovenste deeil van , de
.. Nosseldook is 'n noszak. Bete- nienduwre. De nienduure heeft
kent:
zakdoek
in
de
zak. dan de bovendu ur en de oonder(Nösdook voor zakdoek ko~en w.e duur.e, in h et m idden sluitend op
wel vaker tegen. Nos-zak 1s m.I. den s tiepelpoal.)
geen authentiek Twents woord.
·
Komt meer uit Drente, meen · ik ..
Daarmee wordt de zak bedoeld in
het achterpand van de paltoo, de
lange, hooggesloten overja s ) .•
• Broak is een hoger liggend stuk
land.: (Daarmee is nog maar àl
•
te weinig gezegd, want in de
eerste plaats vraa.g je je daar bij
a f : welk s oort land ? In de tweedè
plaats bestaat de kans op verwis(Alles goed en wel, m aar dan al- s eling met ''br ook' ', waal!'v.an de
leen bij · koeien en paar den. Voor uitspraak ook w el eens naar " brade buik van mensen toegepast, is ak" ka n neigen . Om te beginnen
het een zeer onwelveegelijke uit- met braak is braa k: dat is een
drukking. Ook wel pèèns. Ruw gebroken, d.w.z. een ontgonnen
gezegd van iemand. die bij een stuk land dat nog niet in cultuur
ander nogal overdadig heeft gege- gebracht is, dat dus nog braak
ten: "Zo, he'j 'n balg - of de ligt. Als hert; later bebouwd is,
pèèns - goed vól slaagn?"
Men d.w.z: voor landbouwdoeleinden ·i n
kan ook iemand uitdagen of gebruik genomen, kan het altijd
waarschuwen: "Wo'j 'n spier op de naam "de hroak" blijven be'n balg, op de pèèns, op de hoed hou den. In Ens chede is een buurthebbn?" - Ook·wel: "oasbalg, oa s- ." de Bröä ker" genoe,md, vernepèèns" voor iemand, die vol ge- derlandst tot " de Brak er" . D~t
mene streken zit, of die de zaak k a n iets m et vlasbraken te mabedriegt. "Balgen", vooral va n ken hebben , d'och er zijn -·, eer
opgeschoten jongelui, is : straat- a fleidingsmogelijkheden , die n iet
schenderij plegen. Enz.)
meer te a chterhalen zullen zijn.
Steurig, störig, stuirig is : steeds. Dat een br eak een ho.gel!' liggend
(Het woord "stöädlig" of "stöärig" slti1k l and is, is ook maar een
is een vee[ voorkomend dialekt- betrekkelijke opvatting. Het lij,kt
woo:r d voor: g,e sta dig, voor tdurend, m ij in elk geval dat een " br a a k"'
regetl:mati g en soms ook wel : v oor : of " braak" hoger ligt d a n een
steeds, ook: aanhoudend. Ongestöä " bro ok" of " broek"
land d at is
'
moerasachtig land.)
-dig is: ongest a dig ).
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der de schien.ng. Sul ig nog een
vrij algemeen bekend woord. Ik
heb hierover vroeger al eens zo
uÎJtvoerig
in deze ltrant geschreNog even gaan we verder met
ven,
déilt
ik nu geen zim. heb
het afwerken van de brief Véllll
opeens
in
herhaling
te vaNen) .
dhr. H. J. W. te Enschede,
waarvan nog enkele uit:irukkingen
zijn blijven staan. Er moet n.l.
wel het een en ander recht gezet
worden in diens woordverklaringen. Daarop verwacht ik weer Dat is volgens dhr. H. J. W. : snel
reaoties, ook van andere lezers. klaargemaakt middagmaal van
Drukking der melk bren~t boter gruttenmeel in kokende melk gevort, zo ongeveer staa1. het in de strooid tot het geheel één taaie
Bijb~l. Welnu, ik ben nogal bijbel- massa werd. In deze brij werd
vast. Uitwissling van meningen een kuiltje gemaakt waarin een
brengt de waarheid voort, meen kloillt roomboter. tot smelten werd
gebracht. Ook genoemd: luie-wieik te mogen zeggen.
ven-kost.
(Wanink vermeldt bij de boter
ook nog stroop en hij geeft als
Nederlandse naam: struif. In Enschede ben ik de naam potstroef
Ik ben van mening da~t dhr. H. J. nooit tegengekom,e n. Wel: luie-wieW. teveel v~eralgemeent wat hij ven-kost, maa,_r dat wordt hier
incidenteel heeft ervaren. Zoals gezegd tegen snel gaar wordend
met helt woord:
micliageten. Zoais met name zuurkool. Ook hier geldt de verge-Goam is v·e r van huis liggend lijking: potstroef of zuurkoo1 is
stuk weiland.
zogenaamde
luie-wieven-kost,
(Jamaar, dáármee äs ijh er · glad maar luie-wievelll-kost is daarom
naast! Een "goarne" is niets an- nog niet altijd potstroef of zuurders dan een "gaarden'" dus in kool!) .
geen geval weiland, en vaak dicht
b~j de woning liggen, zoals ook
'n hof of 't höfken met bloemen.
Een gaard is een omheinde ruimte
en Jtan volgens prof. De Vries ook
bettekking hebben op huis en hof.
Een gaard zou dan ook een omheinde weide kunnen zijn, maar Dat is volgens dhr. H. J. W.:
in die betekenis komt het woord spekvet met schrammen (stuk"goardn" in het Twents naar jes spek) en hierin wer.d droo,g
mijn men~ng niet voor. Het bruin brood in stukjes, één voor
spreekwoord: "Biej oons in 'n één gedipt en daarna gegeten.
goardn is 'n moos bevroorn" duidt (Alles goed en wel, maar ook hier
al op e en groentetuin. Ook een weer oppassen: aLle stip-in-de-pan"boomgaard" bij een Tweilltse ne hoeDt n og n.i~ van hetzelfde
hoeve li~t nooit ver van huis.
recept te zijn. Denk ook hier aan
.. .
.
. • de vergelijking: stoel en meubel- Smol IS een ~tuk wellan,~, met stuk. Een grote fout is de verklazo ver .. v~n hu1s doch voor de ning voor schramen, ook wel
boerderiJ ligend.
schrammen en bijv. in Enschede
(Ook hier weer een zeer discuta- sch.roam
geheten.
Sch.roamen
hele verklaring van het mij onbe- zijn geen stukjes spek maar de
:kend woord smöl. 1ncidenteel kan onoplosbare stukjes uit het vers
er hier of daar wel zo'n smöl wel gesmolten vet en zulke schroamn
vóór de boerderij gelegen hebben, werden noott in spekvet opgemaar zolang we ·geen betrouwba- diend. Ze werden wel meegekooklt
re woordverklaring hebben, kun- in de stampCYt, maar zoiets hoefnen we er niets van zeggen. Smö~ den de buren niet te weten, als u
kan ook zoiets als een veldnaam voelt wat ik b edoel. Als kinderen
zijn, waarop later een weiland is lustten wij wel graag: ne snieë
aangelegd. Raden maar. In de brood -d.w.z. roggebrood - of ne
vevte vergelijkbaar met het geval stoetnbruw - dat is een boterham
P .P. - zie r.b.b. 73. 19 - die van wittebrood - met schroamn,
dacht dat een boozem het kleedje op de voetst, d.w.z. uiJt het vuistis op de schoorsteenmanltel. Zo je.
kGn er.g ens bij een of andere boerderij een weitje vóór het boeren- Nen blootn herjasses is een
huis de of het "smöl" genoemd blote bibs. (Ook weer een voorzijn geweest, waaruit H. J. W. beel1d van eigengemaakte dialektdan afleidt, dat een ,, smöl" een uitdrukking zOI!ldter lak of smak.
weitje vóór elke boerderij is. Ook Hejasses is kennelijk een verbashie•r weer: een stoel is een meu- tering van )lereje2;us. Ik houd niet
belstuk, maar daarom is elk meu- van dergelijke vulgariteiten, voorbel~tuk nog geen stoel. Maar ..... al als die, zoals hier, geen functie
wie weet er iets verstandligers hebben in het spraakgebruik,
van te zeggen?).
zelfs nog niet als basterdvloek).
Dhr. H. J . W hoopt dalt hij mij
Nen zul is een dorpel, zegt met deze inzending 'n plezier heeft
dhr. H. J . .W verder.
gedaan. Natuurlijk hééft hij dat
(Jawel, een sul is een dorpel; en ik zou het bizonder plezierig
vergelijk he.t Duitse Schwelling vinden, er nog véél méér te ontvoor dorpel en dwarsligger onder vangen, ook van aFldere lezers.
de spoorrails. Elders in Twente Natuurlijk behoud ik mij kritiek
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uit het vorengaande al g~emerkt
zult he bben. Want ik ben niet
gewend er doekjes om te vinden
of iemand naar de mond te praten, wie dan ook. Maar ik ben
ook niet gewend, wie dan ook te
kwetsen Of 0111aangenaam te zijn.
De vrienden die i k heb en ongetwijfeld nog krijg, die wil ik ook
graag houden. Zo heb ik ook
grarug kritiek van m';n lezers. Ik
weeg alles nauwkeurig · ~gen elkaar af, mijn mening en die van
anderen. Zo kom ik dan tot een
zo objectief mogelijke opvatting,
die ik dan kan publiceren. Zonder
gelijkhebberij van weerskanten.

ProevenJe moet een taal of dialekt proeven op je tong, als je het uit spreekt. Dhr. H. J. W. reageert
nog op e~1n wart; groffe uitdrukking
in r.b.b. 73. 21.: ,,de ... dinges .. .
in de däärmn begint miej te
kokkn" en hij vraagt: moet dat
geen "klók~" zijn, van een
klokkend· geluid maken. Neen,
wa~nt de uitdrukking is origineel
vam. een van m'n -vrienden en is
anioog aan de uitdrukking: het
I
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bloed begint me in de aders te
koken. Ik meen dat dhr. H. J. W.
hier een voorbeeld gee:fit van wat
in bedoea met het proeven van de
taal.

Lief en hoed
Lijf en huid wil dat zeggen. Dhr.
H. J. W. meent dat men vaker
hoed zegt dan lief. Maar ik meen
dat hij bij zijn opmerkingen hier over nog te weinig fijnproever is.
En hij geeft daarbij de volgende
voorbeelden:
- De hoed döt miej oawral zeer.
- Wat heb ik 't in de hoed. - Het
jökt miej oawr de hele hoed. Voort kriej nog nen trap in de
hoed (van een p aard) . Dat laatstè
betwijfel ik of het wel zó gezegd
kan worden. - Ik wil hier een
paar met lief tegenover ze,tten: ·
Pien in 't lief. - Hab 't hät eens
in 't lief. - Met lief en zeel opd'
toafl lönnen. - Dat bedroowt miej
zó, 't lief döt miej zéér van. - 't
Lie·f op de leest zettn. - Eén te1g gn
't Uef loopn of: hoog teg,gn 't
!lief ÓP'loopn. Dat hef ampat
ndch völ urn 't lief.
Dat
kos~t miej ne rib oet 't lief.- - Hee
mos spiejn, braak'n en oawrgêwn allns wat e in 't lief har. Gin kleer an 't 1ief of an de
koont) hebbn. - Zukke leu mo'j
ow van 't lief höoldn. - Se snieëgens in 't lief hebbn. - Liefzeert. Het zou weleens interessant zijn,
gezegden met hoed en met lief te
vergelijken.
Daarvoor
moeten
eerst wat meer gegevens van de
lezers loskomen. At miej dat dan
mär nich koold op ' t lief (of: op
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Terug nu naar onze boeiende brief
va n onze goede vriend T.B. (sr. )
te Almelo. Deze briefschrijver
komt daar met een suggestie
naar voren, waarmee ikzelf a l
wel enkele jaren in m'n gedachten heb rondgelopen. De verwezenlijking van die plannen is altijd nog afgestuit op allerlei reële
bezwaren : bezwaren van tijd en
plaats en financiële b ezwaren. Ik
wilde namelijk hier en daar en
overal een soort platproatersklup, kes · oprichten, die regelmatig
praat- en oefenbijeenkomsten houden, enzovoort. Maar afwachten,
wat er uit komt. En nu de suggestie T.B.

Biej mekaar
kommn ......
Zoals ik al in r .b.b. nr. 73.26
meldde, 1s dhr. T. B. van menmg
dat völle leu deze bneven niet
lezen omdat ze er met bij kunnen.
MIJn antwoord aaarop is: ik kan
niet alleen voor mmder schools
o..hwiKKelae heden schrijven, die
h'et theoretiscne in mim (toch wel
. .l:>lmplist.lSche) gedachtengang niet
zo goed kunnen volgell, en dlkWlJb schrijf ik ook te zweveng,
denk ik zelf. Ik he b vaak de
grootste moeite met mijn gedachten helder onder woorden te
brengen. Een tweede bezwaar
aan alleen maar schriftelijke
communicatie is dat iK gebonden
ben aan een afgE.paste ruimte,
terwijl de lezers die wel graag
zouden willen reageren, tegen uitvoerige correspondentie opzien .
Als je maar eens rustig met
elkaar kon praten, dan kon je
mekaar beter leren begrijpen.
Dhr. T. B. schrijft nu letterlijk:
" Zol 't nit ne oetkumste wean a'w
deur middel van ouw, oetneugndn
urn bie mekaa te kommn oop
kössn van 'n eignstn tuk. 'k Heb
dit alees eerder willn schriewn,
mär veural dit weenter wa'k
mangs te kraank , dat ' t d 'r biej
in is schöttn ... "
En daar ligt dan nu weer een
aanwijzing. hoe ik mijn werk zou
kunnen aanvullen en v e1 beteren.
Intussen hebben w e in Enter al
zo'n groepje bij elkaar gehad , dat
ook naar een zekere vaste binding streeft. De groepjes mogen
niet te groot zijn, omdat elke
deelnemer wel graag zijn woordje
wil doen en met een paar man
kom je beter tot he t ontwikkelen
van een "vruchtbare" gedachtenwi sseling.

Maar . .... hoe?
D e eerste vraag is dan: hoe doen
we dat, zonder al t e veel te willen
"organiseren", voorlopig. Met de
beste wil kun je namelijk ongemerkt je mooiste idealen kapotorganiseren. Late n we dit afspreken : wie in zijn omgeving met
een klein groepje lieden, waarmee
ie verstandig kunt praten, zo'n
platprcatersklup wil vormen, bijvoorbeeld om be urten bij elkaar
thuis , neemt maar contact met
mij op. We neme n dan de regiobrievenbus in deze krant tot achtergrond. Aan zo'n groepje wil ik
dan w el de gespreksleiding geven, af en toe een avond. biivoor beeld eenmaal in de zes weken.
onder voorwaarde dat ik per auto
van hui s wordt gehaald en teruggebracht.. bij g<'brck aa n eigen

vervoer. De andere persoonlijke zeggen: zonder slag of stoot. Wat
bezoeken hoop ik wel door te wordt er met dat k.ruus bekunnen laten gaan.
doeld?

Broedlachtn
Mijn vraag naar bruiloftsliedjes,
in welk onderwerp ik ben blijven
ste ken vanw ege mijn ziekte-periode, gee:5t nu .d hr. T. B. nog
aanleiding tot e nkele opmerkingen, maar hij heeft te weinig tijd
om er uitvoerig over te zijn. In
Almelo schij nen nog wel, zij het
zelden, brulfteneugers voor te kom e n en grote bruiloften. ''Toch
he'k, mie 'j zeel" (???) aldus dhr.
T. B. "vleddn haarfs nog zonne
onmeundige brulfte met maakt,
wal nich met hoonder vangn en
ettn kokkn, mär wiej as noab ers
hebt wal de b r oed haald, mär
zoonder 'n wieze boom oawr ,·
weg. Nee, 'n börrelkè kwam d'r
nich biej te pas. Wal hebbe wiej
ze 's oavens noa eur hoes hen
broch, ' n börgerhoes. De br ae degom mos de broed oawr 'n sul
dreagn. en z" - Hier w or den achteloos al enkele oude gebruiken
opgenoemd, alsoî iedereen nog
wel w eet w at dat is . Wil dhr. T.
B . nog eens finesses geven (of
andere lezers ! ! ! ) over b r uiloftsgebruiken als: hoondervangn, ettn
kokn, de broe d haaln, de wiezeboom met 'n börrelke, 't b r oedspaar noa hoes hen brengn en
oawr 'n sul hen draegn enz. - En
weer moet ik hier opmerken da t
h et er mij om gaat uit de volksmond van nu te horen, wat men
er nog van weet uit eigen ervaring
of van horen zeggen. Niet navertellen wat u in allerlei folkloreliteratuur aï gelezen hebt.

Pesterijen.
Bovendien zou ik graag brieven
ontvangen over een ander huwelijksgebruik, de pesterijen van het
bruidspaar op hun huwelijksgebruik, de pesterijer1 van het
bruidspaar op hun slaapkamer,
als ze samen de eerste nacht in
willen. Ik heb hierover al veel
verhalen gehoord, v aak bij het
schunnige af, maar dat hoeft van
mij niet. Dat zijn doorgaans uitingen van orimitieveriken. die wel
fantasie maar geen smaak of
begrippen v a n eer en fatsoen hebben. Ik heb weleens gehoord van
spinaziezaad tussen de beddelakens strooien, de ruiten van de
slaapkamer
zwart
schilderen ,
gaatjes boren in de bodem van
!de tinnen pispot, mouwen en
pijpen van de pyjama's dichtnaaien enz. Het a.s. bruidspaar moet
al een tijd van tevoren ervoor
zorgen dat de sleutel van de
slaapkamerdeur niet in ver keerde
handen kwam. Dhr . T. B. v ertelt
het geval van het betreffende
bruidspaar verder. Ze zijn nog
een nele poos bij het bruids paar
gebleven onder het drinken van
ettelijke borrels en het zingen v an
betekenisvolle liedjes. Wat het
bruidspaar na het vertrek van
die thuisbrengers nog te doorstaan
ha dden ...... : , .ik kan 't hoaste nit
met dreuge oagn weer kwiet . Ze
h eb nog wa vief keteer stoa n
trappn urn alle balunn ekes kapot
te kriegn en oet 't raam te
smietn. Oondertusken doffn ze 't
lech nich an te stekkn e n de
gedienen too te doon.'' - Ze zij n
er echter prima doorgekomen "en
bint
in
de
noaberschop
ze
openömmn
zoonder
stoot
of
kruus!" {Wil iemand mij nog wel
op de hoogte brengen van de
be tekenis van dat "zoonder stoot
of kruus", waar wij toch normaal

Eerste
kennismaking
D e eerste kennismaking met w : ·
T. B. zien vaa en moo warrn la:.tt
ik hem zelf vertelle n: " Vandage
wöd er in de kraante (r.b.b. 73.
21) vro agn noa oole gewoontn en
.gebroekn van v rögger, walnow, ik
schrieve a! - Mi en va a en mi e n
moo kwa mmn allebei oet Hok ~
barge, waddn doar ok geboorn.
Mien vaa har nen mooin kop m et
grieze h eure an de kaantn, en d'r
bouwn (boawn) op was e zo gla d
as aj 'n klein keend veur 't ga t
kiekt. Zee kendn urn nich aans as
zwennen-Gerrad. Mien vaa zien
va a w as gin boer mär mesler.
D en is, noa mien vaa vetöl, nit
oold wöddn: oonde r 't zingen van
'n leedjen is e a chteroawer van
de ledde,r völln en was biekaans
drekt dood, dat was e. Mien vaa ,
zwennen-Gerrad
(Swännen-Gerrad) gung noa 't febriek in eign
plaase; zien wark was wêawn
achter e n tusken (d.w. z. op) d e
boonttöuwe. Noa warktied harre
doarb ie.i nog vö1le an 't heg ... .'•

Uitleg
Voor ik T. B. uit Almelo nu
verder de interessante geschiedenis van zijn ouders en grootou-
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ders laat vertellen, wil ik eerst
bovenstaande inleiding even onder het uitleg-mes n emen. 1. Walnow voo1· h et ndl. w elnu lijkt me
te zeer vernederlandst. Beter is:
nów-dan, ik schriew a ! - 2. Als
we ons dialekt een beetje a ntiquarisch willen maken, w aar dat niet
st oort (zoals hier) kunnen we in
plaats van : waddn do ar ok gehoorn, zeggen: waddn doar ok
joonk woddn. - 2. Swännen-Gerrad
wil naar mijn mening zeggen:
Gen·ad van (de) Swän, oftewel
Gerard
(zoon
of man)
van
Zwaantje . Zwaantje w as voor heen
een nogal veel voorkomende meisjesnaam in onze regio. In mijn
jeugd spraken alleen de oudere
mensen nog v an Swännke, als
Zwaamtje nog jong w as. Heette
haar moeder ook Zwaantje, dan
w as die "de öole Swänne" of ook
w el
.g ewoon
"Swänne"
of
"Swänn ". D e jonge re gen eratie
van toen sprak al van Zwaantje,
zonde r onderscheid tussen de jonge en de oude. - 4. Boonttöuwe
zijn
bontgetouwen.
getouwen
waarop " bont" geweven wordt.
D at bontgeweven is in kleuren
(strepen of ruiten) geweven doek
op dobby-getouwen. 5. Nog völle
an 't heg hebbn is: nog veel
omhanden h ebben .
Ik
ben ·
van
mening
dat "heg" verwant is aan " heft" ,
maar ik ga hier niet verder op
deze woordafleiding in . Denk ook
aan : hechten en zich hechten aan.
Ik zou zeggen: "zinvolle vrij etijdsbesteding'' zouden we kunnen
vertalen met ongeveer: "in 't teumig-goan zik wat wäerigs anhechtn" - of he bt u meer fantasie? - Als schoolkind m oest ik
nog leren dat 't h ech van 'n mes
in 't Nederlands het heft is.
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Terug van vakantie, waarin ik
alleen maar wat geluierd heb in
het romantische Sauerland! Toch
heb ik tussen de bedrijven door
weer heel wat ver~elijkingsmate
riaal opgedaan, rutmaal vooral uit
het Wuppertaals dialekt. Ik_. kon
het v.rij goed lezen en begriJpen,
·maar echt niet he1e·m aal zonder
deskundige begeleiding van een
der andere pensiongasten, rp.et
wie we al jaren bevriend zijn.

Barmer Jong
Ik kan het ntet laten om hier een
paar korte stukjes uit e~n der
boekjes ov.er te nemen m het
oorspronkelijke dialekt. Van de
belangstellende lezers wil ik nu
graag eens horen, welke woorden
en zinnen zij ervan hebb en kunnen begrijpen. Over een paar
weken kom ik er dan weer op
terug, met de vertaling in ons
Twents.
Ziehier: eerst het ...
,,Vüarwoat.
Die folgende Bieder hangeln v:m
de Tiet vör en Joahr of sewenz1g.
Sie söllen en Be1d gewen van die
Aat wie en eenfachen Barroer
Jong domols sin Lewen verbreit,
.en wie et hie bie us op de
Germarke,
utsoch.
Dä
dat
Böksken schreef, hatt die miaschten Stökskes noch fresch en de
Erennerong on well hopen, dat
sine Verrt:ellsches en usem lewen
Platt manigen ooien Knäpper en
Gedanken en die frögere Tiet
teröü versetten donnt, wo .et hie
em Wapperdal on em Bergischen
noch rett behaglech on gemütlech
hergengk, angerschter sä vandag.
- Barmen, 1.11.1928- J. L . G." ~
(Wat ikz~lf hierin het lel;lkste vmd
is de uitdrukking "marugen ollen
Knäpper", wat wij in het Twents
noemen : "mennigen oaldn knapper". Maar je komt die uitdrukking al haast niet meer tegen) .

En nöüen

Weltbörger
En zó begint het verhaal:
Wichelkus' Oberam on sine Fra u
Mina gebaarene Krüper, en de
holle ' Strote, batten nu et iaschte
Kengk g ekregen. Et woar en lecker Pümmelken meden Kopp voll
Löckskes on soli · Kasper bedden,
no sin Bestevader. Dalt woar en
Freud onen Lewen en de jonge
Hushol1engk! Et Mina bekeek sek
a lle
Ogenbleeks
dat
kieene
Pöngelschen newer s.ek em Bett,
dat die Hewete ( d'e Wenkelmännsche) so bletzblank gemackt hatt.
Die Sonn scheen so lecker warm
en de Kamer, die Böm em Garen
woaren alt ganz grön, on dä
gruate Kasch!tei,e nbom vör de
Fenstern
kreeg
de
iaschten
Käazen. Die Bokfenken on Sprolen song en so nett, dat et Mina
ganz öwerglöcklech woar, wennet
sinen öllsten besooch. Wenn de
Oberam ut de Arbet no Hus kom,
nohm hä et iasche sinen Jong on
pönge1ten dornet en de stof röm,
bis dat et Mina op et letzte reep:
Du motts.en rut so völl römschleppen, dat kann hä nit verdregen,
dat heet de Frau Wenkelmann ok
geseit. Hä kiarten sek nit draan.
Dann bekeek hä sek dat kieene
frampelige Ges echsken, öm te ongersöken, wän dä K!leene nu egentlich glieken dä tt ... "
Laat dat genoeg zijn. Wie w aagt
er zich e ens a an?

regio-brievenbus niet leeg geblev en en ik heb weer heel wat te
"vediffedeern". Daar is ÏJ1 de eerste plaats een bmef van de heer
H. J. G. te Enschede, die in dez~
rubriek geen onbekende is. HIJ
schrij:flt: Een dezer dagen schoot
me het ;;.,oord "grawelig" in de
gedachte. Het komt bij mij nog
steeds over als "te veel, te kostbaar te duur". Is dat zo? Waar
komt' het woord van d aan ?"
.
Dat is een opgave, want zó ken
ik het woord niet. Ik ga eerst op
m'n intuïtie af en denk bij " .g ravelig" bijv. eerst aan "grawweln", dat grabbelen kan bete~e
nen. Grabbelen is een verklemwoord van grabben of graven,
misschien ook in v;erband met
"grijpen". (Merkwaardig is, d~t
het Nederlands .,,te grabbel goOIen" in het Twents luidt: "in de
griep doon" ,. wat we zou~~n k~
nen vertalen met .,, te griJP goOIen"). Ik meen, dat het woord
grabbelen in verband kan staan
·met ons Twents ." krouweln", d.i.
kriebelen of krabbelen. Iets, dat
"grawelig" (·k rabbelig of kriebelig?) is, kan voor iemand ~e duur,
enz. zijn. Of omgekeerd: Iets ~at
kriebelt kan onbereikbaar ziJn.
Maar dit lijkt mezelf een wel wat
àl t e gezochte "verklaring". -Ik
d enk verder ook aan de uitdrukking: " 'n griewel löp miej oawr 'n
grawwel" , waarbij .~rawwel e~n
verdubbeling kan ZIJn van gnewel. Het wordt gezegd als je van
of voor iets huivert of siddert. Zo
zou je kunnen huiveren (grieweln

Sumsetje
Tenslotte vraagt de h eer A . J . G.:
"Is het woord "sumsetje" ':"oor
borstlap van een vrouwenJurk .
een echt Twents woord of heb ik
het uit een ander dialekt opgenomen?" Mijp. antwoord: het
woord
"sumsetje"
of
beter:
., ,seemsetje" is m .i. ook een overblijfsel uit de Franse tijd. Het
Franse "chemise" is hemd, . het
verkLeinwoord ·e rvan: , ,chemisette'"' is dan ook "hemdje" . Ik her..
ken het met als Enschedees stadsplat en ik meen dat een "~orst
lap'" niet met een seemset~e ~e
verwarren is. Een seemsetJe IS
een echt, hoewel eenvoudig kleding·s tuk, dat moeder "oawrhempkeH noemde. Het werd door vrouwen over de borstrok gedragen.
Een borstlap was meer een doek,
waarmee de borsten werden opgebonden in de tijd toen er nog
geen beha's waren. Een str.ak
opgebonden bus1te stond fraa:Ler
dan de in het jakje of de jurk
vrij hangende zware en uitgetekende borsten afzonderlijk. - Ik
meen dat een borstlap een chemisette of seemsetje met overbodig
hoefde te makien. Daar ik
tenslotte ook nog damesmodejournalist van pro:fiessie ben (geweest)
mag ik er wel wat vrijmoedig
over schrijven. Ik wil dan ook nog
iets erover aanhalen uit de jongste brief van onze welbekende
Enterse "moeke", mevr.. H. ten

of grawweln) als iets te veel, te
kostbaar of te duur is. Zo ie~s
kan dan griewelig of grawehg
oftewel huiveringwekkend t e veel,
te kostbaar of te duur zijn.
Ik hoop echter op een verstandiger reactie uit mijn lezer.:;_kring. B.
(Ik heb hier met opzet m~]n g~
dachten-associaties wat uitvoeriger neergeschrev,e n, om te laten
zien hoe men met bedenksels kan
spelen, net zolang tot men op het
juiste spoor is) .

Kroplap

Verdifferendéring

Dezelfde briefschrijver zit m et de
vraag of het woord " verdifferendéring' ' .een gangbaar woord w.as
en waar h et vandaan komt, al
voegt hij er a an toe: , ,de betekenis
is m e duidelijk, evenals de Frq,ns.e oorsprong".
Laat mij daarop het volgende
antwoorden. Het is al minstens
vij:fltig jaar geleden dat ik mijn
moeder hoorde zeggen:
." dat
k a an'k ammoal zo gauw nich
meer vediffedearn!" Ik had toen
al w el zo veel kennis van het
Fra ns, dat ik er onmiddellijk het
herkennen (Ik kan me dat nog
goed herinneren).
omdat mijn broers en ik moeder
vaak om dat " epsen woord hebben uitgelachen!) Dat Frans_e
défendre" betekent o.a. "verdedigen". Maar moeder gebruikte het
in de b etekenis van "verwerken",
"uitwerken", "tot stand brengen",
enz. Bijv.: "Zo'n ingewikkeld probleem kan ik niet meer vediffed eern niet meer overzien of in
zijn v~rband zien", of: " zo:n in~e
wikkelde opdracht kan Ik met
meer volbrengen" , of ook kortw eg: .,,Dat kan ik niet meer voor
elk aar k rijgen", of "begrijpen",
d.w.z.: " doar kaan'k met ~t verstaand nich biej-''
H et w as b eslist een halve eeuw
gel eden nog een goed gangbaar
woo:ud , maar i s sedertdien geleiOok tijden s mijn vakantie is de delijk in onbruik geraakt, althan s

Grawelig

in de stad. Ik denk dat het nog
uit de Franse t ijd afkomstig is.
De heer A. J. G.'s moeder gebruikte het w.s. in een .. a~der:.e
betekenis. Wat hem duidehJk IS, IS
het mij nog niet, dus hoor ik nog
graag van hem wat zijn moeder
precies bedoelde met: " dat doot
ze veur de verdifferendéring".

Uit wat zij schrijft, begin ik gelijk
te krij g.en, n .l. dat een borstlap of
kroplap niet hetzelfde is als een
seemsetje. M evr. H. schrijft:
" T egenwoor dig dragen de dames
een b.h. m a ar vroeger in Enter
mocht dat vrouwelij k schoon niet
gezien worderr en werd er een
kroplappe (heel s trak) over de
borstrok g,edragen" . (Ik wil hierbij opmerken, dat wa t in Enter
n iet mocht, in Enschede óók niet
mocht , w ant ik h er inner mij uit
mijn j.e ugd geen ·e nkele gedécolleoteer.de vr ouw, uitgezonderd de
juffrouw uit de tweede klas . En
verder : ik ho ef toch h et woord
" kroplappe" niet nader t e verklaren? Toch begin ik te v ermoeden,
bij 't lezen van dat woord "kröp"lappe , dat er toch een ondeugende bijbetekenis v.erscholen kan
hebben gelegen in het Twentse
spreekwoord: .,,Iej kiekt ze wa
vuur 'n kop, mär nich in ~n
krop", waarmee bed<;>eld .. werd,
dat j e nooit aan het mterhJk van
een m ens zijn innerlijk kunt aflezen M a ar l aat mevr. H. verder
vertellen : , ,Sommige vrouwen of
meisjes h a dden een simmesetje
over de borstrok, een gevalletje
van twee l a pjes m et op de ene
schouder een sluiting met drie
knoopjes en onder wer d het dichtgem aak t met twee lange linten
door twee lussen" .
En als inderdaa d ha ar kleinkinder en denken dat omaatje maar
wat v erzint als ze op haar praatstoel zit, dan wil ik v erkla r en, dat
alles woord v oor woor d klopt v an
w at oma v ertelt ..
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Voor de vele felicitaties, die ik
van de lezers van de regio-briev.enbus ontvirng ter ge1egenheid
van mijrn 65e. verjaardag, wil ik
hierbij mijn hartelijke dank betuigen. Ik kom er .eerst nu, na mijn
vakantie, aan toe. Van persoonlijke b.edankjes kan tot mijn spijt
geen spr~ke zijn. Ik hoop dat men
daarvoor begrip zal hebben. De
tij d ontbreekt er voor, ook al
vanwege e.en nieuwe ziekenhuisopname voor een vrij onschuldige
behandeling, vandaag of morgen.
Intussen komt er weer een forse
gang in de regio-brievenbus, omdat ik voldoende aflevering·e n op
voorraad heb geschreven. U moet
dus wel enkele weken geduld hebben om uw brief in de krant
behandeld te zien.

Schrijven
en blijven
Zo heb ik dart ·e en omnergetelijke
verjaardag gehad, met veel brieven ·e n kaarten en vooral telefoontjes, geschenken en geschenkbonnen, alcoholica, enz. Maar...
de Franse cognac; de champagne
en port en wat niet ·a l... ze staan
daar maar te ' staan in de kelder... want vanwege .de veLe medikamenten, d1e ik nog ste,eds
moet slikken, moet ik het voorlopig nog met melk en limo stellen
en met koffie. Maar ik ben wel
blij dat ik nog wat achter de
hand heb, de giften ·en gav•en zijn
dan ook wel goed besteed. Dit als
antwoord op de Vlele vrag,ern, hoe
het mij gaat. Die vragen en
wensen maken mij altijd doodverlegen, want het lijkt zo pedanterig
al:s ik zo vaak over mezelf moet
schrijven. Maar... men vraagt erom. - Zo wil ik toch ev:en ingaan
op wat mevr. H.-ten B. uit Enter.
die ik de vorige r.b.b. al even
aan het woord liet. schrijft. Zij is
blij dat ik, nu ik a.o.w ...er geworden ben, toch ,nog met schrij'VIen
door wil gaan, , want "dee d'r
schrif, dee d'r blif!" zegt het oude
spreekwoord. - Nu wil ik haar
niet graag teleurstellen. maar ik
wil toch opmerken, dat dit
spreekwoord met schrijven in
brieven, boeken en kranten niets
te maken heeft. Zoals zo vele
heeft ook dit spreekwoord een
economische achtergrond en helemaal geen ideële, zoals men zo
vaak denkt. Schrijven wordt hier
n.l. bedoeld in dJe betekenis van
"verkopen"., Als een koopman
veel orders geboekt heeft, dan
zegt hij 's avonds tevreden: ,.ik
heb goed geschrev;en vandaag'',
en wie in die zin goed schrijft,
heeft alle r·eden om aan te nemen
dat hij er ook "blijft" met zijn
zaak of onderneming, en nog zo
gauw niet op de fles gaat. Bij mij
is juist het omgekeerde het geval:
"wel d'r blif, wel d'r schrif!" Wie dat niet dóór heeft, mag die
vinger opsteken... Zo lang ik nog
mag blijv;en, zo lang wil ik nog
graag schrijven.

Beziedn
Maarkele ,
Van dezelfde briefschrijfster: "ik
was onlangs in Markelo en daar
zei me iemand: ik wonne beziedn
Maarkele". - Daar lees ik uif dat
iemand "bezijden Markelo" kan
wonen, maar wat wil daarme.e
precies ge~egd ·zijn? Kan het zoveel betekenen als: buiten de bebouwde kom? Er zal dan nog een
verdere uitleg · op moeten volgen
aan welke zijde men woont.

Café's
Nog een uitdrukking van mevr.
H.-t. B., die wel algemeen bekend
is, maar waarop ik toch even de
aandacht wil v.e stig;en. Als er ergens een café is met een uithangbord. dan wordt er wel e:eze~:rd:

.~-·o brievenbUs
"Oons-Leewn-Heer stek de haand
oet, dee mo'j griepn". Nu ben ik
nooit zo'n café-in-en-uit-loper geWieest en ik drink alleen als ik
dorst "'heb en nooit uit een soort
alcohol-bravour. Ik merk dus de
hand van O.L.H. niet zo gauw op.
Wel vind ik de verschillende uitdrukkingen interessant, die. bij
een drinkgelag naar voren komen, zoals: ." zich een op de
laamp loatn ge:etn" , of: "loa'w de
gropmoor nogees kussen", of : .,an
de weeg.e stootn", ·enz. zo als w e
die ook bij Mans Kapbaarg van
Vloedveld teg.e nkom,en.

Levenskunst'
Over heel de wereld zijn er altij cf.
bepaalde diillgen en onderwerpen
geweest, waarover men niet openlijk durft te spreklen. Bijvoorbeeld
ov·e r evnstige ziektes en oV1er de
dood. .,Noemen is oproepen" zegt
de oude volkswijsheid, een opvatting die is ingegeven door de
vrees voor de macht van het
grote onbekende. Wie ·n iet sterk
is, moet slim zijn, zo denkJen wij
er hier irn onz,e regio over en de
ke rn van ve1e volksverhalen komt
hierop meer, dat de held, vaak
een eenvoudige boerenjongen, duivel en dood niet met krachtige
hand overwint maar mert; al1er1ei
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Lepigheidjes om de tuin leidt.
Daaraan moest ik denken toen ik
de laatste brief van de Enterse
mevrouw H.-t. B. kreeg. Zij lijdt
al enkele jaren aan allerlei lichamelijk ongerief , maar ze is ondanks haar ziekte dankbaar voor
haar mooie oude dag, en voor
haar kinderen en kleinkinderen,
die haar het leven zo aang,enaam·
makJen als ze maar kunnen. w .elnu, ongeveer een jaar g,eleden
schreef ze me, dat ze nog gra ag
ee.n jaar wilde lev.e n, wa;nt ze had
juist een nieuwe bedsprei opgezet,
waarin een jaar werk ziJt. Nu
heeft ze hem af, maar.. . ze hoopt
dat ze oud mag worden, want
"wie hebt het hier nog good en ie
wet nog neet wat ze doar (hierboven) kokklet!" Ze voelt zich weer
zó goed dat ze na een jaar eens
weer naar de kerk is geweest:
"en ik hoppe dat ik het wier
terechrte heb met dJe Grote Heer
en hij mij nog wéér een jaartje
oetste! wil gieuwn", .e n nu komt
het slimmigheidje: ze wil de genade van de Grote Heer niet werkeloos afwachten, ze wil hem een
slag vóór zijn. Ze heeft nam·e lijk
"wier ne sprei opzet en dissen
he'k nog wal wier een joar waark
an eer a'k nen óf heb". Zo moet
Onze Lieve Heer wel tot het inzicht komen dat ze ·e erst da,t
werk af moet hebben, en ze
hoopt, dat Hij zal zeggen: , ,te mot
nog neet bie mie kommn, dat is
neet good ... ' ' - Als ik dà t geen
,"levenskunst" mag noemen. wat
dan wel?

Dr. A. Wibbelt
Dan ligt daar een brief voor me,
di·e ik beter in de krant kan
zetten dan persoomlijk beantwoorden. Hij is van de 70-jarige Joh.
H. te Goor, geboren en getogen te
Borne, maar van .,melbuul" een
"meerpoet" geworden, .omdat hij
nu al elf jaar in 't "Twentse
Haagje" woont. Hij vraagt, waar
de boeken van Dr. A. Wibbelt nog
te koop of ter leen zijn. Hij wil zè
graag nogeens le~en. Het zijn:
"De noaloatenschop" en "Het
veerde gebod". Hierop mijn informatie: van "Het veerde gebod"
weet ik (.en varn "De noaloatenschop" vermoed ik) dat het in
boekvorm is uitgegeven door
Drukkerij Smit in Hengelo, welke
drukkierij enkJele jaren geleden al
is opgeheven. De ondertitel luidt:
.,Of 'edrukt as fulliton in de Ni'je
Hengelder Kraante, oet 't Munsterlandsche plat in •t Twentsch
naoverteld deur G. B. Vloedbeld"
Jaar van uitgave staat er niet
bij. Vermoedelijk .dateert het nog
uit de twintiger javen. Vraag: Wie
kan deze lezer van dienst. zijn?

Verdifferendéring

I

1

Zoj uist krijg ik een t elefoontje.
van colleg-a E. te Heng-elo (van
.disse kraant) die mij de sugg1estie
aan de h and doet, n.a.v. r.b.b. nr.
73.31, dat " v.erdiffer e ndéring" ook
w el " v erandering" zou kunnen betek enen. D a n wor dt de uitdrukking van dhr. A. J. G. te E.: ".da t
doot ze Vle ur de Vierdifferendér ing» begrij pelijker. - D at brengt
m etleen mijn opva tting aan het
wankelen, maar dat is juist wel
inter essant. Ik heb h et altijd van
mijn moeder opgev a t a ls : "dat
k an ik niet Vierwe rken, begrijpen,
uitwerken, t ot stand brengen", als
ze zei: "dat kan ik (zo gauw
nich verdif:Ledeenn'' . Als ze had
wilLen zeggen: "dat kan ik niet
veranderen" , dan had ze zich wel
begrijpelijker uitg.edrukt, dunkt
me. Blijft dus over, te veronderstellen dat hier twee uitdruk~n
gen n aast elkaa r staan, die veel
op elkaar gelijklen. Kennelijk
h ee:flt collega E. aan het Franse
"différenciation" of een andeve
afleiding van " différencier'' g:edacht, ·of ,.différer", die beide met
"verschil" te maken hebben, terwijl ik bij "défendre" (verdedigen) s til ben blijven staan. Wie
helpt ons e ven puzzelen?

Corrigenda
Daar is de zetduivel op de T .C.O.D. w eer een o eetjc aan het
stoeÎien gewees t met mijn ge estes~
kinderen in de laatste paar afleveringen van deze regio-br ievenbus . Ik voel mij dus w el genoodzaakt, met mijn b ezweringen een
w einig recht t e zetten, voor aa t en
behoeve va n de Lez.ers, die deze
afleveringen uitknippen ·e n bewaren. Die lieden verzoek ik aan, de
volgende correcties aan te b:r;eng~en .

R.B.B. 73.26 van 28.6.
Alleen een paar kleine taalfoutj.es:
- 1e kolom, r. 12 v.o.: gewoon
moet zijn: gewoond ;
- 3e kolom., r . 6 v.cr.: luid moet
zijn: luid t.
R.B.B. 73.27 van 3.7.
- 2e kolom, r. 46 v.o.: voeren moet
zijn: voren; r. 40 v.o.: meester
moet zijn: mesester; r. 37 v.o.:
liggen moet zijn : liggend; r . 27
v.o.: omslagen m01et zijn: omg~e
slagen;
- 3·e kolom, r. 9 v .o.: lèg moet
zijn: lèèg.
R.B.B. 73.28 van 11.7.
- 2e kolom, r. 35 v.o.: is moet zijn:
in.
R.B.B. 73.29 van 17.7
- l e kolom , r. 23 v. b.: i jh m oet
zijn: hij; r . 27 v.b. : liggen moet
zijn liggend;
- 2e kolom, r. 33 v .o.: schr oam
moet zijn: schroamn; r. 27 v .o.:
stampot moe t zijn : stamppot; r.
20 v.o. : v oetst moet zijn: voest; r.
14 v .o.: Hejasses moet zijn: herjasses;
-3e kolom , r . 30 v .b . : anioog moet
zijn: an aloog; - regel 22 v.o.: hab
m.z.: heb; r. 19 v .o.: döt m.z.:
döt' r; r. 11 v.o.: tussen lief ·en of
b eginha akj e (zette n; r . 9 v .o. : Se
m.z.: De.
R.B.B. 73.30 van 19.7.
- 2:e kolom onder tussenkopje P.esterijen, regels 4 en 5 v.b. in hun
doorhalen,
beginnende
met: bruidspaar en: bruik.

g~eheel

R.B.B. 73.31 van 14~8.- le kolom:
r. 32 v.b.: en m.z.: on; r. 33 v.b.:
lees: Gemarke, · utsooch; - r 43
v.b.: sä m .z. : äs;- - r. 20 v.o.:
Käazen m.z.: Kääzen;
- 2e kolom: r . 23 en . 22 v.o.
doorhalen en daarvoor in de·
plaats schrijven: .. . Franse "défendl'e" in meende te herkennen. (Ik
kan me dat <;iáár om no g zo goed
herinneren ... ; r . 4 en 3 v.o. verander en: Het was een halve eeuw
geleden beslist nog.. . (Opm. : dit
was geen zetfout , maar een slordigheid van mezelf!)
- 3e kolom : r. 24 v .o. : kröp stond
in h et manus cr ipt als kr op geschreveT'I
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Het prettige van deze regio-brievenbus is, dat veel lezers ervan
ngenieten" - zoals mij herhaaldelijk wordt verzekerd - zonder er
ooit op te reageren. Tot .ze plot.seling een woord of uitdrukking
tegenkomen, dat .h~n aanspreekt
en dat hun aanle1dmg ~ee~t. ook
eens een keer een dult 1n het
zakje te doen. Ik kan dc'!.t merkE7n
aan het verheugende feit, dat 1k
vooral de laatste tijd veel reacties
krijg van "nieuwelingenu.. Dat
geeft de schrijver nieuwe moed,
al wil dat niet zeggen dat ik de
oud·e bekenden nu ga verwaarlozen. Elke brief heeft !Ue iets te
zeggen of te leren en 1k voel me
als een gouddelver, die zich de
waarde van elk goudkorreltje realiseert. Figuurlijk ge~proken, W:~l
te verstaan. Als 1k we~keh~ k
"goud" wilde verdienen, . gmg 1k
onmiddellijk speculeren m oude
huizen en niet langer krantenstukjes schrijven over oude w oorden
en gebruiken.

Potstroo
In r.b.b. 73.29 liet ik de heer
H.J.W .• geboortig uit St. Isidorushoeve vertellen wat potstr oef is,
een snel klaargemaaM middagmaal van in kokende melk geroerd gruttenmeel~ dat als een
taaie massa dan gegeten werd
met een klont roomboter. Als we
nu de zaak niet al te ingewikkeld
willen maken, zou ik willen zeggen dat de naam potstroef terug
te voeren is tot iets dat door het
roeren stroef in de pot wordt.
Simple comme bonjour! Maar ho,
daar komt mijn 81-jarige stadgenoot, de heer H. v.d.M., even bij
mij aanwippen om mij te vert~llen dat hij regelmatig de reg1obrievenbus leest, maar zich nu
door dat verhaal rond die "potstroef" gedrongen voelt, ook het
zijne ervan te zeggen. Het is een
interessant verhaal geworden, dat
ik hier niet in zijn geheel weer
kan geven. Het komt erop neer,
dat de heer v.d. M. Fries is van
geboorte, in zijn prille jeugd in
E n schede is komen wonen met
zijn ouders, vandaar verh~isd
naar Duitsland, terug naar Fr1esland waar hij smid en hoefsmid
werd en uiteindelijk weer naar
Enschede, waar hij zo'n veert~~
jaar geleden een eigen bedr:l:Jf
opzette, da~ nu nog. onder ZIJn
zoon en klemzoon pnma fl~reert.
Hij vertelde mij het verschil tus•sen het Twentse "potstroef" en
het Friese "potstroo", waa!uit de
armoede van het oude Friesland
wel overduidelijk naar voren
kwam.

Het Friese "potstroo" zou ik dan
ook veel meer als armeluis kosi
willen zien. De heer v.d. M. weet
er nog nauwkeurig de bijzonderheden van. In Friesland werd het
maal niet zoals in Twente met
warme melk toebereid maar met
water. In een grote gietijzeren
etenspot (zoals we die vroeger
ook in Twente hadden) werd het
gruttenmeel met water aangemaakt, waarna de pot in de oven
van het fornuis werd gezet. Vermoedelijk zal de pot wel wa;t
vettig zijn gemaakt tegen het
aanzetten. Als het geval gaar
was zat er een mooie bruine
kor~t omheen. De pot kwam zó
uit de oven op tafel en daar werd
het "baksel" aan porties gesneden en op de borden gedeponeerd. Daar werd in de zachte
snijkan~ van hei baksel met een
ronde lepel een deuk of kuiltje
gemaakt. Daarin kwam geen
klont roomboter, zoals in Twente,
maar een schepje gesmolten n ierenvet met daarbovenop een lepel
stroop om er tenminste nog enige
smaak aan te geven. De maaltijd
werd gecompleteerd met een bord
karnemelkse pap.
Potstroo werd eenmaal per week
gegeten, weet de heer v.d. M.
zich t e herinneren, en omdat het
gemakkelijk klaar te maken w a c::
veronderstelt hij dat het op wasdag werd gegeten. Maar dat weet
hij niet zeker. - Ik weet niet, hoe
ik "potstroef" en "potstroo" _met
elkaar in verband kan brengen,
ik ken n.l. geen Fries. Ik herinner
me ook niet dat ik ér ooit mijn
schoonouders over h eb horen spreken, hoewel beiden van oorsprong
Friezen waren.

Rechtzetting

Op de woorden en uitdrukkingen
van de heer H.J.W. kreeg ik
nogal wat reacties, terwijl deze
briefschrijver zelf er ook nog eens
twee uitvoerige brieven aan toe
voegde. Daar zit wel wat aan te
kluiven, maar ik moet dat over
langere t ijd uitsmeren. Ik meen
echter, iets recht te moeten zetten. Ik heb al vaker betoogd, dat
het er mij helemaal niet om gaat,
gelijk te willen hebben. Het gaat
er mij uiteindelijk . om, telkens de
iuiste oplossing te vinden, samen
met de lezers en inzenders. Dat
heeft men trouwens al wel begrepen dacht ik. Een tweede punt,
dat' ook de heer H.J.W. wel begrijpt en waardeert, is, dat elke
discussie in goede vriendschap en
waardering voor elkaar plaats
vindt ook al heb ik weleens de
neigi~g iemand (figuurlijk) links
en rechts om de oren te slaan als
"het kuukn wiesr wil wean as de
hen". Wat ik echter in de eerste
plaats recht wil zetten is het
volgende. Bij sommige gebruiken
of gezegden maak ik weleens de
opmerking: "Dat is mij uit het
oude
Enschedeër spraakof
Werd het Twentse " potstroef" ook volksgebruik niet bekend". - Dat
wel aangeduid als "luie-wieven- vooral moet men niet verkeerd opkost" ' - in· ,.:.:Friesland . kende
men vatten, alsof ik Ensched~ als
. . -A.~
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niet bekend is of was, als te
verwaarlozen beschouw. Ik zeg
dat a1leen maar als mededeling:
"Als Enschedeër is mii dit of dat
van vroeger onbekend". Men
moet ·daar verder niets achter
zoeken. Ik weet heel goed dat de
grootste rijkdom in taal- en
spraakgebruik op het platteland
en in de kleinere steden of dorpen
gezocht · moet worden. Ik kan het
ook niet helpen dat ik nu ·eenmaal
een van Enschede ben, zodat
mijn plat te enenmale mist de
mooie spraakmelodie van het boerenplat of van veel dorpsplat.

Dialekt-eiland?
In een tweede brief vraagt de
heer A.J.G. te Enschede n aar
aanleiding van de uitdrukkingen
uit St. Isidorushoeve, of daar niet

'JOHAN BUURSINKI
s'prake kan zijn van een dialekteiland. "Ik kan namelijk geen enkele van de uitdrukkingen thuis
brengen", schrijft hij en hij zou
een verder onderzoek daarnaar
wel nuttig vinden. Het lijkt wel, of
de heer H. J .W., die ik uitvoerig
aan het woord liet (geboortig uit
De Hoeve) hiervan een voorgevoel heeft gehad, want in een van
zijn brieven {een dag later gedateerd dan die van de heer A.J.G.)
schrijft hij: "De leefgewoontes en
óók de taal in de streek tussen
de Schipbeek en de Blauwe Beek,
ter h oogte van het dorp St. Isidorushoeve, waren vooral vroeger
heel anders dan bijvoorbeeld in
Hengevelde of Buurse". - Hier
dus onafhankelijk van elkaar een
vraag en een antwoor.d, die mij
wei bijzonder interesseren. Maar
ik wil er toch voorlopig nog niet
intrappen. Ik weet nog te weinig
van de ontwikkelingsgeschiedenis
van ,,De Hoeve". Bovendien b en
ik van mening dat in vroeger
tij den de onderdelen van een regio als los zand aan elkaar hingen, zodat we nu nog niet kunnen
spreken van "het" Twents. Dat
bestaat in de strikte zin van het
woord niet. Elk Twents is plaatselijk geaspecteerd: het Enschedees,
Hengelo's,Oldenzaals,
Almeloos,
enz,enz. - Daarom geloof ik ook
niet direct dat uitgerekend "De
Hoeve" een taaleiland zou zijn. Zo
is het Glanerbrugs en het Overdinkels door allerlei oorzaken,
voornamelijk door immigratie,
ook weer een soort "Twents
apart" geworden. De problemen
liggen bij H .J.W.'s uitdrukkingen
van "De Hoeve" ook heel anders,
maar m.i. niet prin cipieel anders.
Ik hoop erop terug te komen,
maar wil intussen wel de mening
horen van wie hierover iets zinnigs kan zeggen. Ik moet nu eerst
weer anderen aan het woord la~en. ~ant_ ..!,d'r:_ b~~ méér heund-
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Er zijn zo van d ie kleine moeilijk. heden in een mensenleven, die op
het ·moment zelf iemand nare
pa1rter kan spelen, terwijl je je er
naderhand wel een kriek om kunt
lachen. Zoals het vo:lgende voorval, dat ik uit de brief haal van
een nieuwe inzender.

Klapbokse
In r.b.b. 73.27 liet ik de heer H . J.
w. (34) vertellen .dat hij vroeger
nog een klapbokse had gedragen.
Dat was een klap van achteren.
Vroeger heb ik aleens geschreven
over de mannenbroek met (ook)
een klap van voren, de zogenaamde boiks·e men 'n prissenteerblaadje. In mijn jeugd werden die
nog aUeen gedragen door oudere
boerenmannen,- .z oals een oud-oom
van me. Warm en zedig tegelijk
en de vóórpartij der broek altijd
correct in orde. Maar... oms:lachtig als zo iemand .. uit de klap"
moest. Zo vertelt de (nieuwe)
briefschrijver de heer H. K. uit
Almelo over zo'n probleem met
de vóórklap: .,W,a'k oe noe vertel
dat g·e et ook over ne klappe,~mu'j
heurn: oaldn Jans waster efkes
oet-ewès. Het was koold boetn,
het vreur harre, mä dat was 't
argste neet. Toen e in 't hoes
kwam zee de Moor: 'wat is 't nów,
Jans? Jans har de bókse van
oender zo stief as ne plaanke.
Wat mos ik, zea Jans mtwillig,
oonderweg kree'k las van 't wate:..-, ik kon dee verrekte kneupe
van miene klappe neet los kriegn,
'k har de vinger stief oetstoan
'van de keulte . .. " - en verder laat
het v-e rhaal zich vanzelf begrijpen.

Roa-roa
wat is dat?
De h eer K . geeft mij een raadsel
op , waar ik met geen mogelijkheid uit kan komen. Wie helpt
mij? Luister maar: , ,Het Iöp in de
weide, vret grös, het steet op
veer peute en het is deur mênsenhaan maakt". _ Mien Moo zol
zeggn : "ik heet gin Roa-eers!" Nu
schiet me~elf een .,bakslag" te
binnen, die ik hier meteen kwijt
wil. Het gaat over 'twee .,gekken" .
De een maakt een grijpbeweging
m .e t de hand en drukt de ander
de toegeknepen hand onder de
neus en vraagt: ,.Wat he'k hiea ?"
Pr0mpt zegt nummer . twee: , ,ne
vleegmesien!" waarop de eerste
teleurgesteld: ,.Oa, da's gemeen :
iej hebt kekkn!" De r est van de
brief van de heer H. K. komt
later aan · de beurt.
Een hoogst interessante brief van
- de heer L. B. 0 . te D enekamp
ge,eft mij aanleiding nogeens te. rug te ko1nen op het woord smöl
(zie r.b.b . 73.29-le kolom) d·at de
heer H. J. w.- verkiaarde als een
stuk weiland, niet zo ver ·van huis
doch vóór de boerderij liggend. Ik
heb deze v erklaring onmiddellijk
in twijfel getrokken om diverse
redenen. De naam smöl zal, zoals
zove-el namen. ofwel een veld-

naam ZIJn. ofwel een naam. die
verband houdt met de ligging in
een bepaald terrein met een bepaalde
bodemstruotuur,
flora,
enz., maar nooit een naam die de
:ligging aang-eeft . ,niet zo ver van
huis doch vóór de boerderij ". Dat
is als naamsverklaring ondenkbaar. De tip, die de heer L. B . 0.
te Denekamp nu geeft, is even
interessant als waardevol, al blijft
(mij) een duidelijke naamsverklaring voorlopig ver-borgen. De heer
0. schrijft: .,Vlak bij de Dinkei te
De Lutte, De Poppe. ligt een n9g
ongeroerd stukj-e natuur. Men
kan nog zi-en hoe hier de Dinkei
in de loop der eeuwen steeds een
andere loop nam. Dat stukje
wordt de Smoolberg genoemd.
Enkele meters hoog, 1 hectar-e
opperv·l akte, begroeid m·et heide
en allerlei houtopslag, geen weide
maar geel z·and. Hieronder moet
een schat begraven liggen, een
kerkschat, wil de ov·e rlevering".
Ik ben geneigd, de smöl van de
Hoeve e-n de Smoolberg van De
Poppe, qua benaming als veldnaam tot eenzelfde grondbetekenis te herleiden, maar · wacht
graag de mening van •ander-e n af.

Discussiëren ·
Ik wil wel graag deze ,regio-brievenbus voor discussies benutten,
naast · haar eigenlijke betekenis
a:ls informatierubriek over en uit

do regio en haar dialekten oftewel
volkstalen. •Maar dan moet de
discussie •a lgemeen interessant
zi.in in het kader van de aan de
orde zijnde onderwer'p en èn de
inzender moet de kunst van ·e en
zakelijke en ter zake doende discussie enigszins verstaan. Dat is
ook wel naar de zin van, de heer
· H. J. W., die ons op zoveel voor
discussie vatbaar materiaal_ vergastte. Maar _ook. he~. zo~ Ik tc;>t
w~t meer logika m ZIJn ~scus~~e
~lllen .manen, .. waaraaz: . m z1~n
discussie op miJn opmerkmgen m
r.b .b. nr. 73.29 nogal_ -e en en a_n de,r
ontbreekt. ,Ik zal h1er. he~~ m t
kort een en . ·a~der dmde_l_lJk maken . ~Is voorbeeid, hoe WIJ elk~ar
te liJf moeten gaan en hoe met.
We hebben meteen .. al afgesproken, dat we daarbiJ geen lang-e
tenen hebben.

Discus'sievoorbeeld
De heer H . J. W. st-elt: .. een smöl
is een stuk weiland. niet zo ver
van huis doch · vóór -de boerderij
liggend". Voor mij is dat een
uiterst onaannemelijke woordverklaring, wat ik nog·a l uitvoerig
heb gemotiveerd. Daarop begint
in zijn nogal uitvoerige brief de
heer H. J. W . .e.en discussie in zijn
wederwoord: .. Volgens u een zeer
discutabele verklaring, van het u
onbekende woord smöl. Als antwoord wi-l ik hierop geven: .. Ja,

dit kan ik mij wel voorstellen. De
rubriek 1:-eiüo-brievenbus wil toch
zeggen: woorden en uitdrukkingen
in de regio. Toen ik ongev.e-e r 10
jaar geleden, als inwoner van St.
Is.idorushoeve, in gespr-ek kwam
met b.v. iemand uit Enschede,
dan kwam ik in dit g-esprek woorden tege n, die men in Enschede
heel anders uitsprak. Zo zijn er
woorden en uitdrukkingen die in
de Hoeve nooit worden gehoord
en in Oldenzaal héél normale uitdrukkingen zi.in. In Oldenzaal en
omstreken
bijvoorbeeld
praat
men van: doe en die en elders
hoort men alleen maar oe en ie,
eventue~l oeleu en ieleu. Zo ook
het woord potstroef. Ik beweer
niet dat luie-wieven-kost potstroef
is, doch potstroef wordt óók o.a.
luie-wieven-kost genoemd". Tot zover dit stukje discussie van de
heer H. J. W.

Mij~
)

antwoord

De eerste vraag waarmee ik zit .
is: wat kan de heer H. J. W. zich
(irr de eerste regel) voorstellen:
dat ik zijn verklaring discutabel
vind of dat ik het woord smöl niet
ken? En wat bedoelt hij pre cies
met .,dat kan ik mij voorstellen"?
Tien jaar geleden ontdekte de
heer H. J. W. dat het Enschede:r;
Twents he·e l anders was dan dat
van de Hoeve. In een discussie is
dat een volkomen oninteressante
mededeling. Ik heb vijftig jaar
geleden die ontdekking al gedaan.
Dat zegt niets. Het feit a:ls zodanig heeft al beS~taan zo lang de
Twentse dialekten b estaan. In de
eerste klas van de lagere school
kwam ik al tot de ontdekking dat
h e t Nederlands van de juffrouw
heel anders was dan het 'l~wents
van ·m ijn moeder. Ook dat doe en
ie en ie en oe overal weer -een
tikkeltj e anders is dari ... bti ons"
(waa-rover ik zo'n twintig jaar
geleden al eens uitvoerig heb gepubliceerd in de Driemaandelijkse
Bladen. en dan al·l een nog maar
over dat gebruik in Enschede) kan
toch ge en argument zijn om a an
t e tonen dat mijn-in-twijfel-trekken van H. J . W.'s woordverklaring· voor smöl onge rechtvaardigd
is! - Waarom de heer H . J. W. in
één adem eraan to evoegt _ dat hij
niet beweert dat luie-wieven-kos-t
potstroef is, doch... enz.. is mij
niet duidelijk. Ik concludeer eruit,
-dat H. J. W. daarmee de vergeli--:iking wil trekken, dat. hij evenmin
beweert heeft dat een vóór de
boerderij doch ni-et zo ver van
huis liggend stuk w-èiiänd een
smöl is, doch dat zo'n stuk weiland óók s~1nö gefn oemd
wordt.
En ook met zo'n b ewering ben ik
h et niet e-ens, omdat zijn uitgangspunt verkeerd is. Zoaàs trouwens
óók . het plaatselijk verschillend
zijn van ons dialekt met het
discus!siepunt niet te maken heeft.
Ik wil echter niet nalaten, hieraan
toe te voegen· dat men ons geharrewar niet anders moet beschouwen dan als een soort spiegelgevecht. Met zijn brieven heeft de
heer H. J. W. namelijk een prachtige bijdrage _geleverd aan onze
regio-brievenbus,
waarmee
ik
nogal ing-e nomen b en. Ik zou nog
veel meer v an zulke correspondenten willen hebben!
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Nu gaan we 't eerst eens wéér op
een andere wagen pakken. 't Is al
'Qich vuur één, zou mijn Moeder
zeggen. De heer G. H. T. te Dorp
Lonneker vraagt mij namelijk,
mijn mening eens te zeggen over
het volgende.

Vette soep
.,Zoals alle oude Twentenaren
vroeger" zo schrijft deze lezer,
"hield mijn moeder van een vette
soep." - En daar loop mij 't
water al om de tanden. Ik geloof
namelijk geen biet van al dat
moderne geteut van cholesterol in
' t bloed en zo. Het lijkt tegenwoordig wel een g·odslastering als
je van een vette soep houdt. Ik
vind deze brief daarom dan ook
erg sympathiek. Maar goed, de
heer T. schrijft verder: "Als de
soep naar haar zin niet vet genoeg was en dus de diverse dikke
vetogen niet aanwezig waren, dan
noemde zij dit: soep met 'n
baandspannend eugke, waarmee
zij bedoelde dat er helemaal geen
vet op dreef." - Of ik daar eens
commentaar op wil geven. Welja,
ziehier:
Een van mijn kennissen eet
graag krentenbrood, "woar't de
kreentn mekaa nich vuurbiej könt"
en als er te weinig krenten in
zo'n brood zitten dan zegt hij dat
de bakker en "met 't kreentnscheeter biej is west", om er
namelijk hier en daar een krent
in te schieten. Zo zou je van de
soep, zoals de heer T. 's moeder
die graag lustte, k.unnen zeggen:
"de vet-eugte mot mekaa nich
vuurbiej können!" Met "haandspannend" zal bedoeld zijn, dat
de vetoogjes een handspan uit
elkaar lagen, d.i. zover bif uitgestrekte vingers het topje van de
duim van het topje van de pink
afligt. En dan kunnen er niet veel
oogjes op een bord soep drijven.

Lieber
Van de heer H.J.G. te Enschede
de vraag of ik de uitdrukking
ken : " dat ding is nogal lieber".
J a maar n atuurlijk ken ik die
u itdrukking. Een "lieber keerlke"
is een mager, broos kereltje, zegt
de heer G. en ik voeg eraan toe
dat men het woord toch niet
graag als bijvoeglijk naamwoord
gebruikt. Men zegt dan ook liever: "dee toafel is nogal lieber"
dan: "dat is ne liebere toafel."
" Den stool is te lieber urn d'r op
te zittn" zegt men v an een wankele stoel. Maar wat het woord
betekent? Daarover heb ik sedert
mijn jeugd het hoofd al gebroken.
Maar wèl zegt men weer: " dat is
nogal 'n lieber geval." Let op:
lieber langgerekt uitspreken.
Ik wil hierbij echter opmerken dat
ik het meestal heb horen gebruiken als liebe, zonder uitgangs-r.
Dat kan wel interessant zijn in
verband met mijn volgende veronderstelling. Ik wil namelijk de
veronderstelling uitspreken dat
dat liebe(r) weleens in verband
zou kunnen staan .met het ndl.
leep. Het woord leep in. de bete~~
nis van slim kan ontw1kkeld ZIJn
uit het middelnederlands lîpen,
d.i. "schuinse blikken" werpen" ,
zodat er dus de betekenis schuûns
of scheef in zit. - Nu komt Halbertsma me te hulp in zijn proeve van 'n Overijsselsch woordenboekje (Overijsselsche Almanak
1836):
lepe: slecht, hav eloos; lepe weg
drassige, onbereisbare weg; lepe
u utseen; er slecht u itzien; leep

vee: mager en niets waardig vee; voornamelijk op eten en drinken
Volgens Halbertsma is leep het- en dat zullen met ons de meeste
zelfde als lepe, namelijk: door- oudere Enschedeërs doen.
trapt, bedriegelijk, slecht. - Nogmaals: het is slechts een veronderstelling van me, maar wel een
interessante, dunkt me. Vergelijk
ook: leep-ogen.
Nu we een keer zo ver gekomen
zijn, kunnen we m.i. concluderen
dat "gerak" een verouderd, goed
Nederlands woord is, dat in de
regio, ingepast in de taal 16n het
Spreek uit: ge-rak. Dezelfde brief- spraakgebruik van de regio, lanschrijver vraagt ook, hoe we aan ger in gebruik is gebleven dan in
het woord gerak komen, zoals in het "hoog-nederlands". zoals het
de zin: "Den krig zien gerak met zoveel woorden is gegaan.
wal." Hij vertaalt de zin: "Die Zulke woorden zijn in het N ede.rkrijgt zijn natje en dr.o ogje wel." landse taalgebruik al zó incourant
- Ik ken het woord natuurlijk van geworden, dat men ze niet eens
vroeger thuis. Daar werd het ge- mee·r als Nederlands herkent.
bruikt in de betekenis van : por- Maar nu wil ik toch ook nog iets
tie eten. We zeiden ook wel: mien van de oorsprong van het woord
meusken, maar dat had een be- proberen te doorgronden. Wat
perktere betekenis, van: mijn por- zeggen onze etym0logen (woordtie, mijn aandeel van ~en bepaal- verklaarders) ervan? Gemakshalde maaltijd.
ve beperk ik me tot prof. dr. J.
Gerak vertaalt Schönfeld Wiehers de Vries, wiens verklaringen hanmet: rechtvaardig aandeel en al- teerbaarder zijn voor ons doel
gerak met: buitenkansje. Ik ben dan Franck- Van Wijk- Van Haehet daar direct niet mee eens. ringen, en die toch op hetzelfde
Wanink geeft voor gerak op ge- neerkomen. Mededeling vooraf:
rek gemak, gerief; bijv: "Hee algerak ben ik (nog) nergens in
hefter völle ge rak van.'' Ik ben de betr. literatuur tegengekomen.
het daar in zijn algemeenheid ook Toch wil ik, gevoelsmatig, de
n iet mee eens. Het moet dan m.i. echtheid van dat woord als diaeen verbastering zijn van gemak, lektbezit niet betwisten. En vettier
àls het tenminste in die betekenis bij wijze van uitzondering ga ik
gebruikt wordt. Verder geeft hier zo uitvoerig op 'allerlei finesWanink: geree,:lschap, waar m.i. ses in, om daarmee aan te tonen,
geen bezwaar tegen bestaat, en hoe boeiend deze naspeuringen
ook: maaltijd, eten. Ik meen ech- als hobby voor een amateur kunter dat we he.t woord engediffe- nen zijn. Mits men de uiterste
rentieerder moeten zien, zoiets als voorzichtigheid betracht.
levensonderhoud misschien. Waunink geeft voor gerak : groot toeval, biezonder geluk. Ik weet echter niet of beide woorden wel in
v~_rband met elkaar staan.Ik denk Bent u weleens op het Damrak
biJ ge.rak a~ het r~ken van vuur . geweest en hebt u zich afgeof aa. "Een Ieder r~ket (of ~aîpt vraagd, wat die naam betek~nt?
de ~~sche op Zienen eignen Tussen neus en lippen door Willen
kookn , zegt, het spreekwoord. En we kennis nemen van wat prof.
als d~ wel de woorden m~t De Vries ervan zegt: "Stellig oorelkaar m verband st~an, zou Je sprankelijk is het Nederlandse '
k~nen rede.neren: , w1e dan han- .,rak" in de zin van: "strook
d!g genoeg IS om alle assche op langs een water, recht water,
~1enen kookn te raa~. heeft een zoals in Damrak, K·r eekrak Volal-ge~ak . Maar dat IS maar een kerak". Goed maar we moeten
grapJe. Ik heb het woord voo~ het weten, wat ons "ge~ak" betekent
eerst gehoord toen enkele Jaren en waar het woord van afgeleid
geleden de Twentsche Courant is.
een gedichtenbundeltje uitgaf van Volgens De Vries behoort ,.rak"
Arend Lamm onder de titel "Al- tot de groep van "rekken" ook al
gerak' ' . (Moet u kopen!) Heel in
de verte denk ik bij "gerak" aan
het Nederlandse woord "gerecht"
i.d.b. van maaltijd. Toch ben ik
nog steeds op de verkeerde weg,
dunkt mij.

Etymologisch

Gerak

Damrak

Goed
Nederlands
Als we nu verschillende Nederlandse woordenboeken raadplegen, komen we tot de ontdekking
dat gerak een goed, maar sterk
verouderd Nederlands woord is.
In Kuipers' op zichzelf al sterk
verouderd Nederlands woordenboek komen we tegen: het gerak:
(weinig in gebruik) , eigenlijk: in
goeden staat; het noodige; zijn
gerak niet krijgen. Verder : gerakkelijk:
verouderd
bijv<Qegelijk
naamwoord: voordeclig; , bijwoord:
spoedig. Mijn (verouderde) Ko enen-Endepols geeft voor gerak;
gerief, bijstand (verouderd). - ~u
kan ik niet nagaan, of Wanink
zijn vertaling direct uit zijn door
eigen gebruik bekende diale-kt
. ,gevoe-lsmatig" of langs informatieve weg "verklaa rd" heeft of
dat hij het uit een of ander
Nederlands woordenboek ,,overgenomen" heeft. De heer A.J.G.
betrekt, evenals ik, uit eigen
spraakervaring het woord ger ak

omdat in bovenstaande samenstellingen een .,rak" een langgerekt stuk land of water is. Hiervan is ook afgeleid het oude
woord " raken" en het ervan afgeleide herhalingswerkwoord :,rakelen". We~ kunnen er dan ook
inkomen
dat, ,reke"
oftewel
riek" (Twents: greep) verwant
"
is
aan "raken" en "rak
el
en"
evenals trouwens ook ,bark" en
,.harken" waarbij het niet moeilijk is er een voorbeeld van metathesis (letteromzetting: zoals bron
wordt born) in te ontdekken.
Zo door- ontledende zou toch, wat
ik hierboven een "grapje" heb
genoemd, nog niet eens zo gek
zijn: t•aken is dan te vergelijken
met harken en gerak is dan
datgene wat je bij elkaar ge-rakt
oftewel geharkt hebt. Of wat je
met de rake, reke, rieke oftewel
greep ge-rakt hebt. Natuurlijk
kan ik het niet zo uitvoerig uitspinnen als ik het bij elkaar
gezocht heb. Bent u het er niet
mee eens? Dat hoeft ook niet. Het
gaat mij er niet om, gelijk te
willen hebben maar om achter
de waarheid te komen. Now iej
en dan ik weer!
1

,
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Niet altijd wordt secuur gelezen
of goed begrepen, wat ik schrijf.
Dat is begrijpelijk, maar voor mij
weleens wat, onprettig, omdat ik
er niet tegen kan dat er misverstanden zijn om mijn geschrijf.
Ook wat er over mij geschrèven
is, komt niet a ltijd goed over. Zo
stond in het nr. van 28.6 j.l. in
een interview dat mijn collega
Adriaan Buter mij afnam, dat ik
in mijn jeugd beïnvloed ben door
twee ooms: de een was een idealistisc.he aanhanger van Domela
Nieuwenhuis, de ander een even
idealistische Heilssoldaat. Daaruit
las een onzer rubriek-lezers dat ik
een nakomeling zou zijn van Domela Nieuwenhuis. Ik wil dat direct ontkennen. Volgens mijn
stamboom
door vrienden in
Haaksbe.rgen u it geplozen! - die
teruggaat tot roncl 1500, b en ik
een afstamm eling v an h et oude
Erve Groot Buursink (Buirsinck}
te Buurse. Wel is mijn " stam"
verwant met o a. de Jasinks , de
Wargerinks, de Wolterinks (Wooldrik) Gleis, · Meyerink, Te Riet,.
enz. enz. maar niet met Domela
Nieuwenhuis.

Geen Twents
Een ander e briefschrijver, de
heer J. R . B . te Haaksbergen
meent dat ik geschreven heb, dat
het woord noaszak (zie r.b.b.
73.28) geen Twents woord is. Ook
dat is niet juist. Ik ben n.l wel
héél erg voorzichtig met te verklaren dat dit of dat geen Twents
is. Ik schreef duidelijk: "Nos-zak
is mijns inziens geen authentiek
Twents woord. Komt meer uit
Drente, meen ik". Authentiek is
hier · "'bruikt in de betekenis van
"echt" of "geloofwaardig". Ik
meen dat het vanuit Drente hier
binnengeslopen is. Ik heb dus niet
gezegd: "het is geen Twents
woord", maar: " ik ben van mening dat h et geen echt Twents
woord is" .
.
Men moet dit a.u,b. niet opvatten
als spijkers zoelçen op laag water,
maar als een soort rechtvaardiging voor de betrouwbaarheid
van mijn uitgangspunt. Ik vind
het hoogst aowstenschappelijk om
iets per tinent als " on.. echt" te
verklaren, zonder dat het bewijs
onomstotelijk geleverd is, door deskundigen.
Daarom zet ik bij mij n hypothesen of veronderstellingen altijd:
mijns inziens . Dat moest ik ook
ee-r st even recht zetten.

ook alleen maar spreken van het
Enscheder Twents (of plat) het
Haaksbergener Twents, enz. enz.
(Zie oak r.b.b 73.33).
Nu opgelet! Als de heer J. R. B.
uit Haaksbergen schrijft: "In
Hoksebarge werd omstreeks 19051915 het woord noazak algemeen
gebruikt, voor elke zak, zoowal in
de bokse als in 't buis " - wat ik
onmiddellijk wH geloven _- dan ben
ik bereid, het zó te stenen dat het
woord noazak een in o.a. Haaksbergen erkend Twents woord is,
waarbij ik dan in het midden laat
of het "echt" is .o f geïmporteerd.
"Ik weet heel goed", schrijft de
heer J. R. B. verder, "dat men in
Enschede het woord tuk gebruikte, maar ik gelopf dat vroeger in
elke plaats in Twente de dingen
op zijn Twents anders werden
genoemd. In Enschede war~m
bijv. jonge meisjes wichter, in
Haaksbergen waren het deerns
(En hij voegt er ·aan toe: " ik
weet niet of u het dansliedie kent:
n e flinke boerendeerne kost nen
daalder? " Welja, ik ken dat liedje, e.o. wel iets anders: "ne flinke
boeroedeern kost mär nen daalder" o.f ook: "ne' flinke boerenmeid dee kost nen 'daalder", enz.}
" Als noaszak Drents is", vraagt
de heer J. R. B. "dan begrijp ik
niet, hoe u dat geografisch wilt
gaan rijmen." - Mijn antwoord:

[JOHAN BUURSINKI
1

"ik denk daarbij niet in de laatste
plaats aan de taalinvloed van de
Drentse immigranten, voornamelijk iJ'l. Enschede, en van de immigranten uit het noordoosten des
lands, die al omtrent de eeuwwisseling op gang was gekomen.

gen heel normaal te klinken. In
het Enscheder stadsplat is de
uitdrukking "deern" voor taalge~
voelige mensen nogal onaangenaam. Men drukt daarmee óf
eigen onbeschaafdheid uit (als het
om een net meisje gaat) of zijn
minachting voor
een bepaald
soort "meiden". Merkwaardig is
echter, dat als -wij zeggEin "ne
boernedeern"·, wij daarmee helemaal niets oeledigends hoeven te
bedoelen. "Ne boernedeern" is helemaal niet minder dan een
"stadsméékn" in dat spraakgebruik, maar anders, zodat ons in
dat geval dat "deern"' helemaal
niet onwellevend in de oren
klinkt. In dat geval is "deern"'
volkomen
gelijkwaardig
aan
"mèèkn". Maar genoeg hierover.

Woni(l.gen en

deuren
Wel bijzonder interessant is, wat
betreft J. R.B. verder nog weet te
vermelden over woningen en deuren (zie r.b.b. 73.28}.
"De naam "boawndeur'' werd in
Haaksbergen alJtijd gebruikt voor
de deur, die toegang gaf tot de
woonkeuken. Vroeger waren ook
in Haa.k sbergen veel arbeiderswoningen min of meer een boerderij-in-het-klein. Aan de voorkant
was een woonkeuken met aan
weerszijden een slaapkamer, ook
nog vaak beddesteden, en achter
was een deel met een sikkenstal
en een varkenshok. Deze woningen stonden dan vaak met het
gat naar de weg of straat. De
neendeure, woar a'j met op de
delle kwammn, zat dus vaak aan
de wegkante. De neendeur was
vake aan twee deele (bestond
vaak uit twee· stukken) meer ik
hebbe nooit heurd dat men dat de
bovendeur neumdn.''·

Deérns, wichter
Bijnamen
/en meeks

Tenslotte nog dit van de heer J.
R. B . : (zie r.b b. 73.30}: "Iej ver~
Op het verschil in het spraakge- . klaart de naam Zwenne oet de
bruik, zoals voor meisjes in vrouleunaam Zwaantje. Ik heb
Haaksbergen "deems", in En- nooit heurd dat Zwennen-Gerrad
schede "wichter" (of ook mèèkes} zien moo Zwaantje hef heetn". en in Almelo "meeks" heb ik al Hierop wil ik meteen antwoorden:
vaker gewezen. Hierover nu nog ik verklaar niet alleen, maar het
het volgende voor wat Enschede is nu eenmaal een feit dat de
betreft. In gezinsverband zegt Nederlandse
vrouwennaam
men van de kinderen (broertjes Zwaantje in het oude Twents
en zusjes) de wichter, vergelijk- Zwenne is. Ik heb een vrouw
baar met het Duitse "Geschwis- gekend, die op het stadhuis ingeter" voor broers en zusters, de schreven .. stond als Zwaantje,
kinderen dus uit het eigen gezin. en die hier Zwenne genoemd werd.
In het nu wel ve·r ouderde Ensche- Haar dochte·r heette eveneens
dees zijn meisjes: wichter, enkel- Zwaantje, maar die werd zo'n 50
voud is: wich. In het nieuwere jaar geleden als jong meisje in het
plat spreekt men van één mèèkn toenmalige Twents al Zwaantje
Dat het volgens de heer J . R. B. en twee of meer mèèkes, met een genoemd, terwijl haar moeder
wèl Twents is, is na deze verkla- · uitgesproken
langgerekte
èè- "de öole_ Zwenne" was. Dat men
ring formeel niet . interessant klank, waarbij de laatste letter- vaak niet de familienamen maar
meer, omdat ik met mijn voorbe- greep -kes ook met een duidelijke wel de bijnamen van buurt- of
houd die mogelijkheid steeds o_Een- stomme e ~ordt uitgesproken.
dorpsgenoten wist, is een alge, ldten heb.
Sprekende over zijn "verkering" meen bekend feit .. Dat was niet
Wèl interessant is, wat de heer J . zegt een jongeman: mien wich of alleen in Uaaksbergen zo, maar
R. B. dan ook heel goed dóór mien mèèkn. Onverschilliger en overal. De oude lui zeiden vroeheeft, is het feit - waarop ik al ook een tikje ruwer klinkt in het ger aldus de heer J. R'. B.: "hoe
dikwijls gewezen heb - dat in Enscheder fabrieksplat: "miene löt zich den schrieuwn? "Let op
wetenschappelijke zin niet ges pro- deern", terwijl dat "miene deern" dat: zich loatn schrieuwn. Dat
ken
kan
worden van
"het uit de mond van een boerenjon- duidt op het feit dat toen nog veel
Twents" , omdat er voor Twente, gen , weer veel milder in mijn mensen hier analfabeet waren~
en dat geldt voor de hele regio , oren klinkt.
Anders was het wel : den-of den
ge en uni forme taal bes taa t of als In het algemene spraakgebruik neumt zich ... , bee schrif zich ... en
zodanig erkend is. Men kan dan blij kt "deern" o.a. in Haaksber- hee het ... !
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Ik had het plat van St. Isidorushoeve voorlopig op een laag pitje
willen zetten, maar er komen
nogal .wat reacties op, en wel
voornam·e lijk van lieden, die het
niet eens zijn met de briefschrijver H. J . W. in zijn wel wat al te
simplistische pogingen om verklaringen te geven. Voordat ik nu op
de diverse reacties en op W.'s
eigen aanvullingen inga, ertussendoor alvast enkele interessa."lte
kritieken.

Schroamn ~
Dhr.. H. J. L . te Haaksb2rgen
heeft t--eel goed begr epen, dat de
regio-briev'enbus er ook is om met
elkaar te discussiëren en Ik heb
er plezier in, dat hij met zijn
kritiek ook mij eens een keer op
m'n . nummer zet. In r.b.b. nr.
73.29 ben ik w-el wat over de
schreef gegaan in mijn kritiek op
dhr. H. J. W. Ik schreef daar:
"Een .grote fout is daar de V(::rklaring voor schramen, ook wel
schrarr:men en bijv. in Enschede
schroamn
geheten.
Schroamen
zijn geen stukjes spek maar de
onoplosbare· stukjes uit het vers
gesmolten vet en zulke schroamn
werden nooit in spekvet vpgediend. Enz." Ik heb me auhteraf,
toen ik het nogeens gedrukt weer
onder ogen kreeg, verbaasd over
mijn eigen brutaliteit om zo iets
zo scherp te stellen . Ik vraag de
betrokkene excuus. Wel is h et 1.0,
dat wij in ons gezin niet anders
schroamn kenden dan van door
moeder uitgebakken vers vet
(van 'n kraans en zo), maar
kleine stukjes spek, die moeder
bijvoorbeeld uitbakte voor de .,eierbotter", waren ,.dobbelsteenkes".
Dat men in andere gezinnen en in
andere plaatsen wèl van "spekschl'oamn" sprak, kan ik niet
b estrijden. Mijn uitdrukking "een
grote fout" in r.b.b. nr. 73,29 siik
ik h ierbij haastig weer in. Dat h et
mij bij het doorlezen van de kopij
vóór ze aan de krant door te
geven niet is opgevallen, dat 1k
hier scheef .g ing, is me nu onbegrijpelijk. Maar wat wilt u: ik zat
vlak voor m'n vakantie! Het is
me echt toch wel een beei.je
.. oawer de haan", dat is· "tl

Spekschroamn
Nu kom ik op wat dhr. H. J . L.
schrijft. " Het volgende wa' k b eslist on-eens met oew oetleg. Da t
ter mer één soort schroamn bestoat, geleuve ik nig. Natuurlik,
a'j slachtn en 't ,.pluk"-vet ( en
mangs ok wa de rossels) wodn
oet ebroan, dan kree'j "smolt" vet
(het vroogere Croma, der was
gen , better I ! ) en iej h euln
schroamn,· vetschroamn, kaantjes
of hoo 'j z' ok neumt, oa:wer. Akkoord I Mer a'jnenhasspek fitmE
kot sneedn (dobbelsteentj es ) en
oetbq.kn, kree'j ók schroamn en
dee kree'j dan vake opt broad
(bruinbrood) en ok stipn ie dan
kotgebrokkn broad in de panne,
met ' n heeln trop urn éne panne.
Zo lekker kunt ze in 't beste hote:l
nig kokn. Zo wadn dr dus vetschroamn en spckschroamn". Da t
voor de heren H. J. W. en ll. J.
L. "stip-in-de-panne" overeenKomt
met het stippen van droge stukj es
bruinbrood in de pan · met spekvet, is ons nu duidelijk. Uit àe
toevo eging " bruinbrood" m -::!en ik
te mogen afleiden dat hier no g
sprake is van de tijd uit de eer5~e
wereldoorlog, toen aHes bruinbrood was wat de klok sloeg.

blijkbaar in het ned. ve.daald
luidt: "kaan", znv.: " kanen" , mv.
van het verkleinwoord: ".ttaa!ltjes", Twents: .,schröämkes". - Ik
heb altijd gemeend, te kunnen
vaststellen dat de oude platpraters normaal .,schroadln" zeggen,
terwijl de nie,l1wlichters, die overal voorkomen en die dat ouderwetse Twents niet "beschaatd"
genoeg vinden, het woo~d verhollandsten tot· "schrammen", om
van die ouderwetse oa-klank a f te
zijn. Die voor h et Twents .nelemaa1 geen gevoel hadden, probeerden er ook hier het w.:>ord
.,kanen" of .,,kaantjes" in te krijgen. Als we dit woord zouden
willen vertwentsen, dan zou er
zoi·ets uitkomen als .,koanen" of
"köänk.es". Ik wil hier nu niet
verder op deze woordverklarmg
ingaan, niet anders dán dat ik
meen dat .,schroam" weleens m
verband gebracht zou kunnen worden met het werkwoord .,schrompelen" en dat het een heel afz~n
derlijk leven heeft geleid, dat
niets of niet veel te maken had
met "kaan" en "kanen" . In het
middelnederlands komen voor de
woor den "kaeye" en "kaede" en
"cäde", die de betekenis hebben
van: stukje of korstje gebraden
vet. - In verband met "kaan''
brengt prof. De Vries ook ,,kaam"
naar voren, dat eveneens de b~ie
kenis van .,korstje" gehad zou
hebben. Ik haal deze dingen a an,
om erop te wijzen dat wij wel het
dialektwoord .. koam" hebben voór
een vlieslaag op allerlei vloeistqff•en of voor een grijze wolkenrund
aan de lucht, terwijl we geen
woord .,koan" hebben naar r-nijn
mening. .,Kanen" voor "schroamen" hoort m.i. niet thuis in · ms
spraakgebruik. Dit was even t~r
zijde.

SpekhaS en
spekschroamn
Om de waarheid 1 aan te tonen
van zijn bew ering , dat er cok
"spekschroamn" zijn, schrijft dhr.
H. J. L. het volgende: , ,Ik wet d<Jt
nog zo bes" - {zie hierboven) " umdat vrooger bie oons ;n de
katholieke kerke op vasseldag gi n
spek of vlees getn mog wodn,
mer wa schroamn en vet. En
doar ha'j 't zitn. - Ik was zonnen
schooljong van 'n joar of n eegn,
tien, ton de oale Beckumer pestoor 'n keer op zundag veur de
misse iets ofkondigdn, watte aëll1s
nooit deer. Hee was zien tied wied
veuroet; 't was nog veur 'n oorlog
em hee har met ziene ideeën van
ton non dr heel· bes tussn past.
Mer alla, wa' k zeggn wol: hee
zeer: leu, non mo 'j a mmoal ees
lustern; dr was net wier zo'n
mèèns bie mie an de pastorieë en
vroagn, of ze op vriedag non
eegluk wa spekschroamn mog
etn; 't w as toch spek; mer ja, ok
nàà van - Och leu, zeer e , wat
n van- - Och leu, zeer e, wat
maak ie oeleu toch na a; ajt nig
vetrouwt, snie d 'r ,n keer vaker
deur! - Kiek, en dat is mie bie
bleemn. Of: woar lig de greans
tussn
spekbas
en
s.pekschroamn ?" Tot zover de brief
van dhr. H. J. L. , die zegt dat hij
het vaker met mij eens is dan
met H. J . W.

Pastoor Osse

Dat dh.t-. H. 3. L. in het bovenstaande pastoor Osse bedoelde
zullen de meeste lezers al beg::epen hebb en. Hier nog iets \Tan H.
J . L. over dat bekende peste,uken: " P.S. - Dat pestoor Osse
zienen tied wied veuroet w as, b ewis, dach ik, ók wa l da'w in de
veerde klas L. school a latien van
Ik wil hier en passant even ingaan urn mossn leern. Och jongs (zeer
nn hPt woorrl •.schroamn"
dat e) dan ku'j ouw laater oaweral

Kaan en káam

Twentse Taalbank

reddn, 't is net as fraans, italeaans, enz. Bictdn: allns oet 'n kop
oprebbeln hoofdn wie ok nig . .N1ks
weerd. Ie weet toch nig wa'j zeid,
a 'j de twaalf artiekeln mer kent,
mer dan van veurtn noa achtern
eri aansumme. -En Wát- steet er 1n
artiekel a, 7, 9, 11, 2., 8, 4, enz.Zo, dan wee'j .g enog. 'n Modzrn
stukje didaktiek. Zo, dat wo 'k efn
zegn".

Oelenveerschen
Nog een paar stukjes haal jk uit
deze brief, om die in zijn geheel
maar ineens af te doen. Dhr.' H.
J. L. kàn het namelijk niet laten,
ook al ;, verbeele wie oons tegenwoordig da'w ammoal zo drok
bunt". Ook weer n.a.v. r .b.b. nr.
73.28 het volgende: "Ne oelenveerske henne haddn ze 't hier
wa vaker oawr, mer ik geleuve
n ig dat dat iets te maakn har
met veern an de peute, mer
gewoon. De boern haddn vrooger
deur mekaar zo'n dettig töt veertig hoonder, mer da n ook wa
viafenveertig soortn,· a'j mié begriept, nich éne geliek. En zo ha'j
van dee broene vaaln, met v~ern
van ne oele. D us ·ne henne met
oelnveern of oelenveerske ·hcnne I !-" - Maar hier trek ik het
boetekleed ni et aan, peste .vriend.
Ik ga hier in mijn antwoord alleen maar even af op wat mijn
zegsvrouw (een "aangetrouwde"
nicht, mevr. B.-S. uit Oldenzaal
geboortig) nogal in · klare taal
naar voren bracht. Van iemand~

die nogal uit de toon valt in ons
milieu door zijn pedanterige manieren-van-doen,
waarvan
wjj
moeten kotsen, wordt gezegd:
, ,hee löp doarhèn as nen oelenveersken poeter hanen'' waaraan
dan ook nog toegevoegd kan worden: "met veem an de bene (of
peute)'' . Ik heb daar verder in
genoemde r.b.b. mijn uitleg al
aan gegeven. Over het kippenhouden vroeger in Twente schreef ik
al uitvoerig in m ijn "Boek van de
Lonneker Landbouw" (1951-1956).
Kippenhouden was vrouwenwerk,
kippenfokken was vroeger onbekend. Men had nen hanen veur ·~
kräeien, -men dacht blijkbaa·r dat
dat gekraai de kipp en opwekte
om eieren te le-ggen. Maar men
had een hekel aan "hanens" omdat ze alleen maar zo poenerig
rondstapten en zoveel vraten, zonder dat er iets tegenover ston d
dat geld opbracht. Ik ben van
mening dat de bijnaam oelnveersken n iet afgeleid was van de
uilenkleur van de veren maar
van de gelijkenis door de beveerde poten. Van daar ook bove:tstaande toevoeging.

Braene vaaln
"Van dee broene vaaln" noemde
dhr. H. J. L. de oelenveerske
hoonder en daarbij krabbelt hij
nog even iets heel interessants
tussen de regels door: "Zo haddn
ze 't vrooger ok vake oawr pap
van de vaale koo. Lestn zag ii-t dr
nog ne hele weire vol loopn, wa
viefentwintig. Bie de witte peule
Ommen Hardenberg. Ne hele
apatte ofgébleekte kluure. Ie zeet
ze nig meer". Mijn antwoClrd:
Hier en daar toch nog een enkele,
die in de troep zwat- of rood·
boontn verdwaald schijnt. Op on ..
ze
zondagse
rondritten
door
Twente of h et Westfaalse komen
we er sporadisch nog tegen, zulke
miese vaaln. Het lijken mij w el
goede melkgevers maar ze kunnen wat gewicht betreft, dunkt
mij, het niet bij de "rooin" halen.

I

73.38
Ik moet, oi ik wil of niet, h2t
gesprek nog even op gang houden ove1· de uitleggingen van zijn
uitdrukkingen uit St. Isidorishoeve, waarop de heer H. J. W. ons
vergastte in r.b.b. nr. 73.26 en
verder, omdat deze verklaringen
op een in deze rubriek haast
ongekende tegenspraak stuiten.

Eloeter Seduur
In r.b.b. 73.28 laat de heer Jl. J.
\V. de uitdrukking .,eloetcr seduur" op ons los met de verkiaring: steeds maar door. Ik heb
dat betv.rijfeld en gezegd dat het
voor mij abracadabra is en dat
de ,.normale" Twentse uihh ukking 1s: .,alvedan vedan". Ik heb
de lezers gevraagd, uit te vissen
waar dat "eloeter seduur•· van
afgebasterd is. In zijn aanvullende
brief schrijft d e heer H .J.W. later
als Nederlandse vertaling: ., allo•tter zo door", eraan toevoegend e
dat het voor de oudere generatie
in genoemde streek een normct:e
uitdrukking is. Verdere uitleg van
deze briefschrijver: "Alvedan vedan is voor deze generatie" (b edoelt hij met dat "deze" genoemde generatie van ouderen of
duidt hij op "deze" oftew~l de
huidige gen eratie? ) - "een heel
andere uitdrukking. Voorb eelJ:
steurig ve dan wil zeggen ongestoorde v oortgang, dus meer de
richting uit van eeuwig zo door,
terwijl eloeter seduur wil ze~gen
steeds weer opnieuw, aan een
stuk door. Den löp steurig vedan
(super automatisch horloge) dan
wil dat meer zeggen: zonder tr
iets aan te doen. Eloeter eduur
betekent meer: de godsganselijke
dag, in de betekenis van pratO;'n,
kuieren, zingen, enz."
Ik laat verder deze ,.beteken 1 ssen" voor wat ze zijn, zoals ik ze
letterlijk uit W.'s brief heb overgenomen. U ziet, hoe moeilijk h~t
is, bepaalde uitdrukkingen duidclijk "duidelijk" te maken. :\laar
no~ :steeds is het voor mij • bracadabra. \Vant bijv. "steeds weer
opnieuw" en ,.aan één stuk d:>or"
zijn als verklaringen naast elkaar
onbruikbaar omdat ze elkaars tegenstellingen zij n. Hier ligt al de
weg naar taalknoeierijen voor ons
open.

Uit Saasveld
Dat we met het nazoeken en
uitpluizen en teboekstellen \7an de
- wat ik zou willen noemen klassieke bestanddelen van al onze taal- en volkseigene b ezittingen
elkaar dringend nodig hebben. bewijst wel de volgende reactie.
Daaruit kan men ook weer nogeens constateren, dat deelnemers
aan deze regio-brievenbus niet
per se met uitvoerige en breedsprakige brieven of telefonaC:E's
hoeven aan te komen. E lke kle!ne
mededeling kan hoogst intere?sant zijn en indien de informatie
onvoldoende is, dan kom ik wel
met navragen voor de dag.
Zo verraste de ruim 80-jarige
heer H. Th. G. te GlanerbruJt mij
met de volgende telefonische mededeling betreffende de uitdrukking eloeter seduur, die door de
heer H. J. W. - aldus deze medewerker - veel te kunstmatig 1s
verklaard, evenals trouwens de
meeste der a ndere woorden E'n
uitdrukkingen, wa aruit duide1ijk
gebrek aan taalgevoel en aan
talenkennis zou blijken. Ik geef
deze mening hier volkomen objectief weer, omdat hier feiteliJ\t een
waarschuwing in besloten ligt, dat
men bij de uitleg van woorden en
gebruiken nooit te ondoordacht te
werk mag gaan.

heer G. -dan, die in 1908 ziJn
emdexamen gymnasium deed en
mt!t zijn studiegenoten eens een
tocht naar Jt Möllnven wilde maken in de vakantie, stuitte op
moeilijkheden bij het zoeken naar
de juiste weg erheen. In Saasveld
aangekomen vroegen ze een boerenvrouw naar 't Möllnven. waarop deze ten antwoord gaf: •• Aloeter vedan dissn diek langs, dan
kom iej d'r vanzölf". Dat schoot
de heer G. nu weer te binnen, nu
hij de r .b.b. nr. 73.28 las. Hij weet
het zich daarom nog zo goed te
herinneren omdat destijds d<it
woord "aloeter vedan", dat nij als
Enschedeër niet kende, zo'n mdruk op hem maakte, dat hij
later. thuis gekomen, onmiddellijk
begon met na te speuren, wna r
dat woord vandaan kan zijn gekomen. En het feit dat u it Sa asveld
thans dat aloeter ook gemeld
wordt, ontzenuwt op zichzelf al de
motivering voor de vraag van de
heer A. J . G. te Ensch ede, of we
in "De Hoeve" niet m isschien e-en
"taaleiland" hebben ontdekt. (E e: n
,.diek'' is algemeen . een onverhard e, althans onbest rate weg, waarover ik al vaker schreef.)
D~
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ik niets tegen wat erop kan HJken.

Potstroef
Over .,potstroef" is de heer G.
nogal positief. Inderdaad is vr,!gens hem a lleen p otstroef luiewievn,..kost, want dat kon de
vrouw nog kloar maakn, wör d'r
zegd, als de man op 'n hook van
de stroat (of van 'n diek) d'r an
kwam. Dat "stroef" wil niet anders zeggen dan dat dat eten zo
stroef in 'n pot was, dat 't mch
gliedn wol. Toen potstroef bij ons
al lang in vergetelheid w as geraakt, noemden wij zuurkool !u;ewieven-kost, maar daarvan heeft
de heer G. nooit gehoord. ,,Dat is
dus ook niet zo", zegt hij. .~.\1aar
ik ben dan ook nog van een
jongere generatie dan de heer G.
en daarom ga ik hierover niet
verder " d.isseln". Toch blijf ik
zuurkool, in navolging van velen
van mijn leeftijd, óók luie-wievenkost noemen.

Gölle
Van dezelfde Glanerbrugse heer
H . Th. G. is ook de mededeling
dat " de göl" een woord is dat
afgeleid is van gölln, is janken,
en dat· voornamelijk in het ~,volk
se" plat .gebruikt wordt.
Als vroeger vooral de bouwvakkers "maandag" h ielden, werd er
nogal wat .,,foesl" oftewel jenever

De heer G. vertelde mij vovrts,
dat hij het vermo eden had dat
,,aloeter" (of verbasterd tot elueter) een overblijfsel was uit de
Franse tijd. Nazoekende in een
oud Frans woordenboek ontdekte
de heer G. (in 1908!) als een toen
al in onbruik geraakt Frans onovergankelijk werkwoord: a louter
(spreek uit: a lloetéé) , waarvan
als betekenis werd gegeven : langs
iets heen gaan .
Voor mij is deze verklarin~ heel
aannemelijk, nid alleen om de of brandewijn genuttigd. Welnü,
betrouwbaarheid van de b eer G. zo'n bouwvakker kwam thuis en
en zijn punctu ele benadering van kreeg nogal op harde toon het
dit probleempj e, maar ook urndat verwijt van zijn vrouw te horen:
het voor de hand ligt dat de bier , ,He' s w eer foesl in de gölle?'' Hij
in de onbegaanba arheid van onze gaf daarop het bescheid: ,,He's
landstreek in die d agen rondtrek- recht! Mär kaans nich roekn woo
kende Franse m ilitairen ongetwij- völle!" In het Nederlands: àe
feld dikwijls naar de j uiste weg vrouw kwam met de verwijtenne
gevraagd zullen h ebben, waarbij vraag: "Heb je w eer jenever m
even ongetwijfeld uit bun m ond de gölle?" (waarbij we maar
dikwijls de herh aling van wat zij moeten raden wat "gölle" in het
uit de geb aren der boeren b egre- Nederlands is). Het antwoord van
pen hadden, geklonken zal heb- haar man was verrassend: " Je
ben: aloute ! (spreek uit aloete !) h ebt gelijk! Maar je kunt niet
als gebiedende wijs enkelvoud, of ruiken hoeveel!"
als gebiedende wijs meervoud: Inderdaad staat .,gölle" in VE'r·
aloutez!. spreek uit: a loetéé! Zo band met "gölln" is janken, jankwamen geleidelijk onze landge- kend schreeuwenJ krijsen. De
noten tot de ontdekking rfat je "gölle" doet m e in de eerste
tegen de Fransen, die de weg plaats denken aan .,,geul", hier
vroegen, maar hoefde te zeggen : gebruikt om er het halsgat mee
aloete om ze veroer te laten aan te duiden.
trekken. Dan kun je natuurlijk
niet nalaten, er in het Twents nog
aan toe te voegen: vedan ! .Jf : zo
duur! (zo door), geleidelijk V('r ..
.
basterd tot seduur. Met a l louter Ten b ehoeve van de lezers, die
h eeft dat woord efoeter dan geen deze rubr iek u itknippen en !JP.s~u
biet te maken.
der en volgen hier een paar rechtNu geloof ik de heer G. wel dat zettingen:
h ij indertijd in een woordenboek R.b.b. nr. 73.33
he t toen al verouderde wo~rd Bij het per sen van de matrijs,
alouter tegenkwam, maar tk wil- voorzover ik het bekijken kan,
de het zelf ook weleens zien. zijn de drie onderste regels wegHelaas lukte me dat niet, zelfs gevallen.
D at k an voorkomen .
niet in een uit 1890 daterend
Lees
het
zó:
Frans-Nederlands en omge.~eeerd
woordenboek van D elinotte en No- l e kolom moet luiden: ... in FriesJen: de "Dictionnaire der idiotis- land kende men waarschijnlijk
mes (Batavismes, Gallicismes) die betiteling niet .
proverbes et expressions prover- 2e kolom moet luiden: ... alsof ik
biales, figurées et familières, Enschede als maatstaf neem en
enz."
alles wat daar niet bekend is ..
Zelf ben ik ook wat aan het 3e kolom moet luiden: ... d'r bint
klunsen geweest en ik kom tot de méér heundkes, dee Mop heettvoorzichtige opmerking, dat er R.b.b. nr. 73.35
wel een uitdrukking als "a l' outre" of .,en l'outre" bestaan kan Ze kolom, enkele storende zetfolthebben in deze betekenis, zoie1.s ten als volgt recht zetten: onder
als: deze weg volgen "tot het het tussenkopje Gerak: regel 19
uiterste" of "tot u niet verder v.b.: Wanink geeft voor gerak of
kunt". Ook in een "Manuel de gerek ; regel 33 v .b.: gerak mCiet
conversation" onder " naar de zijn: alger ak; regel 38 v.b.: lees:
weg vragen,_ (een uitgave van •.. of as: een ieder ráket (of
rond honderd ja~r geleden) kom krabt);

Lees het zo :
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liefste zich • van die rangels met
van die klevende dinge1n eraan.
waarvan ie van die mooie slingers om
hals of op je jurk kon
Dezer dagen had ik ir. G.B. uit malten..
Dat
Goor op bezoek, een man die je zelf zitten •.. bleef allemaal van·
niets hoeft te vertellen over het
boerenleven. U zult begrijpe:I dat
we ons heel genoeglijk hebben
onderhouden. Hi.i had nogeens ~e
reuk van het ouderwetse hooi In
zijn neus ·g ehad en dat bracht 0:1s
al gauw op he.t reukgeheugen, dat Dat "klîtse" een vresellfk leliik
ook mij zo sterk aanspreekt. Ik scheldwoord was, za~en we al.
ruik soms nog de geur van het Maar een "kleveklasse" was er
•a ardappel-wieden en van ·e en pas óók één om van te huiveren.
gemaaid stoppelland, de geu:- van Althans in .Almelo. Op het eerste
vers stro in de bedstede e:1 van gehoor zou ik ukleveklasse .. willen
de koeweide. als wU de Tweede vertalen met "klevende klit" en
Pinksterdag met de zondagSt- misschien is dat oorspronkelijk
school ons buitenfeest vierden ook wel de naam geweest voor
met krentenbroodjes en verse die "allemansgekken"-. Maar als
koud'e melk. Je mocht je melkbe- scheldwoord werd die naam in
ke~r net zo vaak ophouden tot ide mUn vrouws jeugd in Almelo,
kete~ le.e·g was.
voorzover zU zich kan herinneren.
alleen ~ebruikt voor een "viezerik", iemand die kleefde van het
ongewassen ziin en die graag met
ongekn.i pt en ongewassen en ongekamd haar liep( waar je tegenwoordig "vetkuif" - of-zo tegen
zou zeggen. -.. Ik ben vart mening
dat 'er tegenwoordig meer "kleveklass·en" rondlopen dan in onze
jeugd..
Kleveklassen als protestMaar nu het ~esprek met de heer Jeugd. Wel
ik onder al èl,ie
G.B. Over het onkruid pratende langharigen vind
van
onze tiid veel
kwamen allerlei blizonderheden leuke en gezellige en
wel-opgevoenaar boven. Maar ik ben er nog de groot-geworden.kinderen
rondniet helemaal uitgekomen. toen ik lopen. Maar de stinkende vi-:zerina ~ènoemd bezoek mlin aanteke· ken, die je weleens in een wmkel
niongen nogeens bekeek. Ik herin- ruikt, zifn een gevaar voor de
ner me nog van die distels, waar- volks1g ezondheid: onze , ,kleveklasvan de uitgebloeide
stekelbloe·
knopies ·"allemansgekken', werden sen". Ze moesten eigenlUk het
opschrift dragen: afstand bewa~enoemd,
bli ons in Enschede ren!
verbasterd tot "almesgèkn". , Je
kO!ll 'die zo mooi iemand achter op
de rug werpen. waar ze onmiddellUk aan de kleren bleven kleven. Dan liep je achter zo'n
slachtoffer aan te sarren: "doar
löpter één met allemesgèkH. ook Onze melkboer uit de oorlog, erwel als het helemaal niet waar gens in Buurse, placht zlin knecht
was., Dat leverde weleens "een op de vingers te kljken bli het
pak op je l'alie" op als je niet melken. Als de knecht dan - met
gauw genoet.C wet: kon komen op de hand - een ko' had uitgemo~
een onverwachte uitval van de ken, kon het zUn dat de boer nog
nespotte
man,
die
jevaak even de beide laatste (achterste)
helemaal niet kende. Met vrou- spenen natrok, zodat er nog wat
wen haalde je die grap nanwUik melk uitkwam. "Dat mo'j nich
nooit uit. Nu meende ik mii te loa tn zittn", zèè're dan, "want •n
herinneren, dat mlin schoonmoe- l~ stn dröppel gif 't vet!" De heer
' der. die geboortig was uit het B. bevestigde dat deze ouvattilng
Hoge Hoxel, weleerts sprak van vroeger bij de boeren geleefd had,
nklis~&e' 'en van "klasse" en van en dat er nog een oud spr.eek.,kleveklasse". Miin vrouw. Alme- woord is: ,, 'n Lestn drop is 'n
lose van geboorte, wist zich alleen botterknop. Met h et tegenwoordite herinneren dat ze die "klissen', ~e mechanische melken gaat dat
of "klitten" vroeger, evenals wU pe'r fecte uitmeUten niet meer,
in Enschede,
"allemansgekken" maar men weet nu ook, dat het
noemden. "Klissen" (voor het Ne- vet dat men door het uiet na·
der!. "klitten.. ) kon ze zich niet melken laat zitten, er bU het
herinneren. wel het scheldwoord volgende melken wel het eerst
uklitse.,. waarntee een ordinaire. uitkomt, zodat h et gemiddelde
brutale meid werd aangeduid. vetgehalte hetzelfde blUft.
"Maar". zegt ze. "het was zo'n
afschuwelljk lellik scheldwoord,
dat ik het hart niet in m'n Uif
had, het te ~ebruiken waar m'n
moeder bU was/' Ook zii berin·
nerde zich die onkruidstekels. die
als ze droog en riiu waren. aan Een hier en daar bli de boeren
je kousen e·n .fe kleren bleven nog wel gebruikt vreemd woord
prikken als je eens door een is "sito", bijvoorbeeld: "doar mo'.i
aardappelveld liep, of er langs, sito efkes hèngoan! ,, met de klemals het in de nazomer vol met toon op de eerste Iette1·greep. Ik
rUuend onkruid ston!l· Waren .~at ben van mening dat we da'
ook "klissen" of "klitten" of rupe woord in het Twentse spraakge"allemansgekken"? Dan waren er bntik nog tentg kunnen voeren
no~ - zo herinnert miln Almelose naar de Franse tijd. Denk maar
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je

Scheldwoorden

Klisse, klasse,
kleveklasse

Melken

Sito

eens aan .,aussitöt" voor "aanstonds" of dadelijk", uitspr. "oossitoo". - De specialist, die mij liet
röntgen, schreef ook op het briefje voor · de röntgenoloog "sito"
omdat het een spoedgeval was. Ik
werd dan ook on.mïddellijk gehot~
pen. Nu we het toch over een
spoed-aanduiding hebben nog hei
volgende.
Het · Ned·e rl.
"aanstonds" en "straks" duiden nog
een subtiel verschil aan, waarop
we heel vaak niet letten. We
zouden "aanstonds" kunnen beschouwen als "onmiddellijk" of
''meteen". terwijl" zometeen' nog
even een klein uitstel verlangt.
Met 'straks" wordt iets al even
op de kortere of langere baan
geschoven. Als ik wegga en ik
groet: "Tot aanstonds', dan wil _dat
zeggen dat ik met een paar mmuten terug denk te zijn, terwijl "tot
straks" betekent: "Het kan wel
een uurtje-of-zo-duren". Waar leggen we dat subtiele verschil nu in
het Twents?" Aanstonds" zou ik
willen vertalen met "voort" (al is
die uitdrukking rekbaar als elastiek, je moet het aan de intonatie
van de spreker afhoren of hij
inderdaad "aanstonds" of "direkt" bedoelt). "Straks is dan
"temèt" in het Twents, bijv.: .,Dat
kan temèi nog wa!" Maar ·
hetzelfde grapje kun je ook uitha-
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len met "voort" dat uitstel
betekent in: "Dat kan vóórt nog
wa!" '- Een Twentenaar kun je
dus op een woord niet vang·en,
als hij zegt "voort" of hij zegt
"temèt" •.• het kan vriezen en het
kan dooien! Maar als hij zegt dat
mot sito gebuurn", dan haal .ie de
donder als het niet "voort" 'gebeurt!

Talhoolt
Er is een Twents gezegde: "den
is zo mager as 'n talhoolt" en
voor de ouderen is dat niet moeilijk te begrijpen. Een "talhoolt" of
'n "schelhoolt" of "-kinuppelke" is
een rechte geschilde eikenstok, zoals mijn vader die nog in '.n
viemn gebruikte om er het "näegelhoolt" an op te hang. Maar
wie weet me (van horen zeggen)
nog iets te schrijven over het
schillen van eiken en de handel in
schors en talhölkes?

Mag dat dat?
'I'egenover me tn de · trein zat een
moeder met een praterig zoontje.
In het hoekje bij het raampje zat
een moeder met haar dochtertje,
dat poppetjes op de beslagen ru!t
tekende. Vroeg bedoeld jongetJe
aan zijn moeder, wijzende op het
tekenende me·i sje:
"Mag dat
dat?" waarop de moeder bevestigend zei: uDat mag dat". Verwonderd mompelde het jongetje
tot zichzelf: "Dat dat dat mag ... "
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Er komt geen brief in mijn r egiobrievenbus of er zit altijd wel iets
aardigs in. Zo weet dhr. B. J . E.
te Losser te vertellen dat zo'n
broek, zoals ik in r.b.b. nr. 73.27
b eschreven heb, ook nog door hem
gedragen is. Die broek was van
manchester, onder de knie met een
band van dezelfde stof, met een
gesrp vastgemaakt. ,,Een broek
waarvan de voorklep met knopen
was vastgemaakt aan de boord,
heb ik in mijn jeugd ailileen door
oudere mannen zien dragen. Wij
noemden die ook ne bóks met 'n
presentearblaadje. '"

Bóksenemmn
" Wij hadden vroeger bij ons thuis
een kostganger, d ie met een meisje u it Lonneker trouwde. Zondagsmiddags na de tweede afkondiging
was er een soort feest met reuskes
maakn. Dat noemden ze bóksenemmn .. Waar dat woord vandaan
kwam en waarom het zo genoemd
werd . is mij niet bekend. Misschien kan iemand uit Lonneker u
eruit helpen .• .' 'Tot zover dhr.
B. J. E.
Ik kan hierop antwoorden dat het
folkloristische gebruik van het
,,bóksenem.mn" in allerlei v olkskundige literatuur uit en te na beschreven is. Het wil kennelijk zeggen ,,de broek (weg)nemen" en
kwa:m in heel Twente wel voor. In
Lonneker onder de naam "boksenemmn". in Markelo o.a. w a s zo
iets het ubóksescheetn", en overal
werd het anders gedaan. Cato Elde.rink beschrijft h.et nogal uitvoerig in haar "Twènter laand en leu
en lèven" (1937). blz. 218 e.v. Het
is al een heel oud gebruik (geweest) dat wel ongeveer uitgestorv en zal zijn.

~

Naar mijn persoonlijke mening
hoeven we d aar niet om te treuren, want veel van deze gebruiken ontaardden, evena.ls het ., bóks enemmn", in uitg'e laten alcohollol zonder meer, met alle gevolgen
·ervan. zoals het een fatso enlijk
v olk niet tot eer s trekt. Men hoeft
nog helemaal geen afschaffer te
zijn om er zich dood aan te erge·ren dat bij talloze gelegenheden
en festiviteiten, die in het openbaar
worden gehouden, zo uitgelaten
met de bier- of drankfles gezwaaid
w ordt. Dat srtaat me altijd ook zo
tegen in allerlei optochten. Het
uitgelaten
en
demonstrerend
zwaaien met de drankfles beschouw ik als een bewijs van gebrek aan het vermogen om z'n
fatsoen te bewaren. - En nu mogen de lezers mij schrijven, wat
zjj nog weten van het èchte "boksenemmn'' in Lonneker of wáár
dan ook in onze Tegio.

Greutsigheid

reï'îo hiievenbns]
tenct-grote-boodschap nog niet gedaan hebb en. Zo iemand kan de
zgn. morgenziekte hebben, zodat
hij ongenietbaar is voor zijn omgeving, tot bijvoorbeeld de ochtendkoffie genoten is. Van iemand, die
vervelend is in gezelschap; hoorde
ik onlangs zeggen: "hee hef 'n
döl nog nich drettn!" wat recht-opd e-man-af gezegd is. "Nöäst (of
nöägns) de schoon loopn'~ doet iemand, die sterk afgesleten schoenen draagt, waarvan he:t b ovenleer
langzameJ."!hand buiten zolen en
hakken om uitgelopen is. Als zo
iemand dan ook nog last beeft van
"greu tsigheid" oftewel een " opschepper" of "droosjesmaker" is,
dan kan hij gauw zo'n spreekwoord uitlokken.
In de brief van dhr. H. K . te Almelo , di e ik al gedeeltelijk behandelde (zie ·r.b.b. 73.34). kom ik nog
tegen: " Over greutse leu, d'r wod
h ier völle zeg , as 'n meekn of nen
jong verwaand hèn leup: den löpter nèt hèn as 'n dreestuuwershaantje met stront an de peute, of:
den döt nèt of hum de hele wereld
beurt. Zo kun je zien dat de uitspraken lang niet overal dezelfde
zijn!"
Laa t ik hier nogeens een paar gezegden over "hanens" naar voren
b rengen (waarvan H . K. er een
paar door elkaar gebruikt): "Elken hanen kräeit op ziene eigne
mèspat. - Den löp doar hèn as nen
hanen, den d'r in de driet hef
troan. - (Opmerking ertussendoor:
fatsoenlijke platpraters zeggen liever driet dan stront. Toch is het
kippnstront en geen kippndriet) . Ook : as nen hanen in 't stoppellaand. Of: as nen hanen met driet
an de beene. Of: as nen oelenveersken poeterhanen.''
(Opm. Hebt u weleens goed gekeken naar een haan, die parmantig
in het stoppelland liep? Dan hebt u
geluk gehad, want hanens lopen er
rechtevoort niet zoveel meer los en
stoppeUaand b egint ook een zeldzaamheid te worden, omdat de
mais de rogge begint te verdringen van de Twentse bodem!). Verder: ., 'n öldsten hanen mag 't eerste kräeien" of ook wel: " ' n öldsten hanen mag 't eerste trean ! '~
Dit laats te gezegde moet echter
van jongere datum zijn, want vroeger (zoals ik ook in mijn "Boek
van de Lonneker Landbouw" heb
geschreven) toen het kippenhouden tot de werkzaamheden van ,,de
vrouw' gerekend werd, en er van
systematiiScb fokken van een goed
ras in onze regio nog geen sprake
was. had men geen begrip van de
functie van een haan in de kippenstal, zoals ik uit originele bronnen heb.
En dan zuig ik niet eens uit m'n
duim, dat een haan alleen maar
getolereerd werd.
Men had een
haan voor h et kraaien, want men
dacht algemeen. dat het hanengekraai zozeer op het gemoed van de
hoenders werkte, dat deze uit louter joligheid gauw en duftig aan 't
eierenleggen gingen. Maar zo'n
haan had ook op tijd zijn voedsel
nodig en het is bekend dat de hanens er nog eer Jer bij waren, als
de vrouw zaad strooide, dan de kippen. Dan is het weleens gebeurd
dat zo'n brutale haan door de
vrouw met de zaadbus om de kop
geslagen werd met de opmerking
(r.:istorisch!) : , , Goa-weg-iej. iej
k·räeit alleen mär. iej legjt gin eie r. iej hoowt nich zovöl te vrettn,
lil'k vretdier a'j bint!" Het spreek-

Uitdrukkingen over ,,greutsigheid"
brengt dhr. B. J. E. ter sprake
Van iemand, die zgn. naast de
schoenen liep, zoals ik ze ook wel
ken, werd ook gezegd: " den hef tt
grös-ei nog nich leg". Ik weet nog
niet zo zeker of het ene spreekwoord het andere wel dekt. " Van
gl.'leutsigbeid nöägns de schoon
loopn" is m.i. wel iets anders dan
,. 't grös-ei nog nich leg h ebbn", "~n') rrl l-o " "' ""~ j p ri l" V"",..c:;, +n "
w at lOved wil z.eggen ah, zijn och- dan ook ee,·d f'r on z·n p 1 ~"1fc::

ie::

rl"'n

het gezegde "er aks de kippen b ij
zijn", dunkt me. En ik ken nu nog
een welgestelde boer, die bij zijn
too·m normale kippen een krielhaan
houdt (historisch. al klinkt het ongeloofwaardig!) omdat die minder
vre et dan een haan van normaal
formaat. En nu nog dit. om goed te onthouden: in ons dialekt zeggen we: één
ei (Ndl. ook: één ei), twee eier
(Ndl.: twee eieren) terwijl de lieden, dli.e wat Hollandser willen
praten dan Twents, er wel het
meervoud ueiers" van maken.
Over
deze
meervoudsvorming
schreef ik in deze i'.b.b. al eerder,
bijv.: "eerappel zonder uitgangssi - Verder moet u onthouden:
nen hanen is enkelvoud (Ndl. een
haan), twee hanens is meervoud
(Ndl. hanen, ook weer zonder uitgangs-s). Een kip (Ndl.) is in het
Twents: ne 1:-èn of hènne. Maar in
het meervoud zeggen we niet: de
hennen, maar: de hoonder (Ndl.
hoenders) . Kippenloop i-s: hoonderloop, kippensoep is: hoondersoep,
ee n toom kippen is: nen toom
hoonder, en dat meervoud hoonder zonder uitgangs-s.

Spreekwoorden
Wie heeft weleens gehoord en wie
weet wat betekent: .,hee is zo geröst as ne hen dee doar botter h ef
vrettn"? - "Iej hebt goed kräein,
zea de hen teggn 'n hanen, iej hooft
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gin ei er t e leggn!" - De beste hen
leg walees 'n ei in de braandnettel." - "Trek ne bolhèn 'n stät
ees oet!" - Let eens op de trotse
:r..ouding van een kraaiende haan,
dan kun je zijn "ku~ke-le-kuuë" 't
best in het Twents VIertalen met:
. , iej-kiekt-er-mie-liek-vuuë!"
(Probeer beide maar eens na te
roepen en u zult horen dat 't waar
is !) - Een broedse kip is·: "ne
b rödse hèn". - Spreekwoord over
b etweterige jonge lieden: "t E i wil
mangs w ies er wean ~ de hèn" . " 't Hoonder-opvleegn" is 's avonds
tegen het donker worden, als de
kippen op 't rek vliegen of fladderen. "Tusken ' rt vesper en ' t hoonder-opvleegn" is die vroege namiddag, de zomerdag.
" Met de
hoonder nao ' n nus hen goan" is:
vroeg gaan slapen. want de kippen
gaan al vrij vroe g op 't rek.

Lees het

I

zo :

Ten gerieve van de lezers. die deze rubriek u itknippen en bestuderen volgen hier een paar rechtzettingen, die voornamelijk betrekking hebben op woorden, waarbij
het op een enkele letter aankomt:
R.b.b. nr. 73.39 (20/9)
lte kolom, regel 36 van onderen:
ralie moet zijn falie; le k01lom re
gel 27 v .o.: Hoge Hoxel m oet zijn
Hoge Hexel.
R.b.b. nr. 73.41 (22/9)
le kolom , onder Uitdrukkingen: regel 7 v.b. : lees veijerkaantn; ~egel
10 v .b.: twee moet zijn: twei;
3e kolom. regels 22 en 21 v.o.: kooi
moet ziin kont e n ' t goardn mo et
7;iin: 'n goardn.
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---•o htie-renbus
is een goarn een stukje weiland,
m et zo erg groot, dat in hoofdzaak alleen diende om het gras,
dat 's avo":lds na h et melken nog
wat bijgevoerd werd in de stal.
Momenteel lopen de koeien dav
en nacht buiten, maar zo'n vijftig
jaar geleden stonden d e koeien op
stal tot 's middags vier uur. s'
avo":lds en 's morgens werden de
gevoerd met het gras uit de
goarn" - (Ik wil het bij deze
reactie over 'n goardn laten. Het
is ook weer zo'n veralgemening
waarop ik hiervoor doelde). Let
nu heel goed op! Als men zou
vragen: wat is 'n bleekvealdke
dan zou ik ku":lnen antwoorden
(maar ik doe dat niet): "'n bleekvealdke is , een stukje weiland
achter het hms, niet zo ver van
huis maar vlak achter 't huuske,
waar ook wel paardedistels jn
groeien en waar de konijne":l ln
ee:Q soort looprek in grazen, als
het droog weer is, terwijl Je hei
overige gras, als dat lang genoeg
is, met een haksikkeltje afmaait,
dat dan moet diene":l om de konijLaat mij begin.'"len met een paar
nen in het hok bij te voeden. 's
leuke gezegdes van deze briefschrijver. Als de mooie melkwin- vervelend ga vinden er telkens Maandags wordt er h et witte
kel van een koe geprezen wordt, weer op te moeten WIJzen. Welnu. wasgoed op te drogen gelegd". dan kan men dit weleens horen, Het is een bekend verschijnsel,
zegt dhr. B. J. H.: \Vat hef dat dat elk vak, elk beroep zijn eige:t Zo heb ik namelijk als kind niet
deijer nen mooin
vejjerkaant taaleigen heeft, het vakjargon anders gewete":l omdat dat bi.i ons
J{eijer!" - Dat is dan in de stre- kan men dat noemen. "Jargon" zo gesitueerd was. In feite is een
ken, waar men nog spreekt va~ ~wordt in Kramers woord entolk bleekvealdke een grasveldje om
.,ein, twee, drei, veijer" en "bei- vertaald met: "kromtaal, koeter- het witte wasgoed op te bleken en
jer" (bier). Men moet m.i. d ie eij- waals", maar daarmee is het waar dat precies liJzt. doet er niet
klank zo schrijve:1 in navolging begrip toch niet gedekt. Zulk ei• toe. Welnu: (en zo ongeveer heb
van de ouderwetse schrijfwijze, gen taaleige:1 dan komt voor in ik h et al meerztlalen geschreven
om de j-klank na de ei-klank goed het gezin, in de familie, in de e":l ik b egrij p n iet dat men daar
tot zijn recht te laten komen. Het buurten, in dorpen en gehuchten, nog over discuussieert) denk bij
is dus met bedoeld •a ls e-ij maar kortom overal waar gesloten ge- goardn aan het N edl. gaard of
als -ei-j. In Enschede was tot voor meenschappen zij:1. Het komt m.i. gaarde, meervoud gaarden dat
kort nog de Mooije~ofstraat, w el- ook t ot uitdrukkinJil: in allerlei bij- vooral een bekend woord is geworden door onze boomgaarden,
ke schriJfwijze op hetzelfde neer- namen.
o.a. in de Betuwe. Denk ook aa:t
komt : mooi wordt mooi-jen en
het Duitse Garten, dat tuin of hof
niet mooij-en. Zo wordt met utjer
betekent. Het middelnederlands
de u itspraak weergegeven: ui-j er.
was gaert. - Het Nedl. meervoud
Het hoeft voor mij niet in het
blijkt dan het Twentse enkelvoud
Ndl. en daarom is het dan ook
te zijn: gaarden e":l goardn, terafgeschaft. Maar in het Twe':lts is
het nog w el nodig, dacht ik zo,
wijl het Twentse meervoud weer
een stapelvorm met -s i9. (Zie
opdat we weten dat die j-klank
~oed tot zijn recht moet komen: De grote fout. die een boel men- wat betreft dergelijke meervoudsdat dei-j er met den vei-jerkaantn sen maken - en daarom moet ik vorming in het dialekt ook r.b.b .
~ei-jer. Begrijpt u wel? Nog een voor de zoveelste maal uitdrukke- nr. 73.40 onder hanens). Ik heb
spreekwoord van dhr. B. J. H . : liJk wijzen - is, dat ze zulk ,,eige":l kort geleden nog geschreve":l - en
.,0:10ern draad hen vretten". (Ik taaleigen" willen veralgemenen . dat rijmpje wil ik hier nogeens
houd dikwijls de spelling van in- Als dhr. H. J. W. zegt - zie r.b.b. herhalen om ü nooit weer te doen
zenders aan. omdat me dat te 73.29 - dat een smöl een stuk vergeten dat een goardn geen
pas kan komen met de uitwer- weiland is, .,niet zo ver van huis weitje of weide, dichtbij of veraf
king van mijn spellingwijze , die doch vóór de boerderij liggend''. is, maar een tub waar ook
ik bin'!lenkort hoop te publiceren I) dan ka'!l hij uit een oogpunt van groente en kooi v erbouwd kan
- .,Oondern 'n draad duur vrettn" eigen taaleigen gelijk h ebben, worden: "Blej oons in 't goardn,
heb ik hier vaak horen gebruiken maar hij maakt de fout, zoiets te is 'n moos bevroorn!" En moos,
in de betekenis van: , ,getrouwd veralgemenen. Het kan zijn dat dat is boerenkool, verbouw je :tiet
wean en 't vleis b1ej 't poond ze dat tegen een zodanig liggend in een weiland of weitje, waar de
koopn". gezegd van een getrouw- stuk weila:1d bij de boerderii van koeien van gevoerd moeten wor de man, die zich met een 'élnder- zijn vader of van zijn oom gezegd den. \Vèl komt het voor dat er al
mans vrouw afgeeft. Dhr. B. J. hebben. maar als algemene bena- of niet toevallig gras in 'n goardn
H. zegt het zo: "Een man (echt- ming komt smöl in die betekenis groeit. :1amelijk onder de vruchtgenoot) die stiek em omgan g heeft niet voor. Welnu. dezelfde misvat- bomen of terzijde. waar het diemet andere vrouwen". - Ik meen tinge:l kom ik in de brieven van nen moet als bleekveldje voor de
ook dat het alleen van mannen dhr. B. J. H. te Hengelo en grote witte was. Maar het gras IS
zelfs niet kenmerkend voor een
gezegd wordt. Vraag: Hou zeudt anderen tegen.
goardn. In het gras onder de
u. lezer, in dit verband in uw
yruchtbomen in 'n goardn kurtnen
eige":l dialekt zeggen: .. Wie staat.
weleens een paar schapen of wat
zie toe dat hij niet valle! "?
jongvee grazen bij d e boerderiJ,
maar dat is dan alleen maar
Wat is bijvoorbeeld: een goardn. meegenomen. Wacht met reageook w el geschreven goaren. go- ren hierop eve::1 tot de volgende
arn, enz.? Dhr. B. J. H. te Henge- r.b.b., waarin ik dit onderwerp
Deze b rief van dhr. B. .J. H. lo schrijft: •• Volgens mijn theorie zal afronden.

brengt mij ertoe , nogeens duidelijk te herhalen wat ik al dikwijls
Voorzover ik me Uit het blote gezegd heb. De verklaringen van
hoofd h ermner. is de heer B. J. dhr. H. J . W. te Enschede, waarH . te Hengelo een nieuwe mede- aan ik deze weken uitvoerig aanwerker aan deze rubriek. Diens dacht meende te moeten bestebrief met interessante gegevens den, gaf dhr. A • .J. G. te Enschewil ik nu aan de orde stellen. U de de vraag in de gedachten:
zult daarbij opmerken, dat het "hebben we in St. Isidorushoeve
voor m ij soms niet alleen makke- niet met een taal-eüa:1d te doen?''
lijker maar ook prettiger is. b e- waarop ik bedenkelijk of onbedenpaalde
onderwerpen
vers preid kelijk ten an~oord heb gegeven :
over diverse brieve:1 in deze ru- , .neen!" welk antwoord ook door
briek te b ehandelen. Ik kan n.l. de mededeling van dhr. H. G. te
niet altijd wachten tot alle ant- Glanerbrug (r.b.b. nr. 73.38) met
woorden binnen ZIJn. Daar ligt zijn ,.aloeter vedàn" b evestigd is
vaak teveel tijdsverschil tussen. geworden. Toch wil ik de neiging
Ik ga da-:1 maar te werk zoals me niet onderdrukke-:1 om in enger
dat het best uitkomt en zoals ik verband toch aan meerdere taalmeen, de brieven niet te eentonig eilanden te denken, w at ik dan
t e maken. Er lopen toch al soms aan wil duiden met "eigen taaleir. b.b .'s tussendoor die als afzon- ge":l". Ik heb dit onderwerp al zo
derlijk artikel wat te saa1 zijn dikwijls aangeroerd, dat ik mezelf
uitgevallen.
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Ik ben toch wel een beetje teleurgesteLd, omdat me de laatste tijd
geblekJen is dat er hier en daar
nog wel wat hapert aan exacte en
parate kennis van zaken, waàr 't
vrij eenvoud1ge zaken betr.eft,
waarover bovendien al her en der
in boeken en bladen geschreven
is. Hoeveel van mijn r.b.b.-lezers
zijn er eigenlijk geabonneerd op
het Jaarboek Twente, waarvan ik
eindredacteur ben, zodat ik daarover mee kan praten. Over honderd jaar is zo'n .serie-uitgave een
onvervangbare bron van de meest
uiteenlopende onderwerpen uit en
over deze re•g io. Maar we mo€ten
hét van de lezers-van-nu-hebben,
want we kunnen niet bestaan van
de belangSJtellend·e lieden die over
honderd jaar leven. Binnenkort
komt het nieuwe Jaarboek (1974)
uit, dat wij nu al aan het samenstellen zijn. Mooi idee voor een
sinterklaa~kadootje!

Goardn

Het is toch beslist wel gewenst dat
het grote publiek in onze regio wat
meer weet over wat e.e n "goar.dn"
eigenlijk is. Ik zal eerst het woo·r d
wat verder bekijken dan ik in de
vorige r.b .b. al gedaan heb. R. K.
Kuipers zegt in zijn Ned. woordenboek van plm. 80 jaar geleden
(daJt ik al vaker aanhaalde) :gaard
of gaarde, meervoud gaarden is
eigenlijk: omgor.ding, omheining,
tuin, lusthof, waarin bloemen en
vruchtbomen zijn ·geplant. Etymologisch verklaart o.a. prof. dr. J.
de Vries het woor.d als afgeleid
v <.. n een geconstrueerde wortel
gher. - Hierbij ga ik eerst weer
terug naar hiervoor genoemde Kuipers, die als tweede betekenis van
helt woovd gaard geeft: roede of
gard. Deze roe·de of garde waren
tevens verouderde lengtematen
toen Kuipers zijn woordenboek
schreef. Een gavde (denk aan de
gard van sinterklaas) zal dus een
twijg van een ongeveer bepaalde
maat zijn gewéest, al was een
Nederlandse roede 10 meter. Bij
gard denk ik ook aan het ·dialektwoord gar of ger, verlUeinwoord
gerreke voor een buigzame twijg,
ook gebruikt bij het paardemennen: "Garriet, geef iej miej eemn
!dat ga.rreke dan mag iej doornee 'n
eandjen mennen!" Zo'n gar of ger
heeft veel met gaavde of goardn
te maken, evenals toen ( omheining of schutting, Duits Zaun) veel
met een tuin te maken heeflt. Met
gras of weide heeft het woord gar,
ger of goardn dan ook geen biet
te maken. :Een goardn zal in onze
regio of elders in zijn direkte betekenis dan ook nooit-ofte-nimmer
op stukje weiland of zo iets · duiden. Dat moet u gewoon vergeten, ook al hebt u duizendmaal een
·koe of schaap in het ondergras
(onder de bomen) of in het bleekve1dje van een goardn z~en lopen
te grazen !

Omheining
en 't omheinde
U moet zich voorstellen dat in
oude tijden een zaaknaam zoals
goardn en toen dikwijls werd ontleend aan het materiaal, waaruit
zo'n ding gemaakt werd. De door
prof. dr. De Vries of wie dan ook
geconstrueerde grondvorm gher
dlidt in de eerste plaats - ·a ldus
deze taalgeleerde - de vlechtarbeid aan. Datzelfde kan gezegd
worden van het keltisch-germaanse
woord tuin (vergelijk ook tuien,
is: met een touw vastbinden)
--------- :- -:;.J.. - ... .:J .... ..... \..~4-"""1~,__..._.;.
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ook: omheining, vlechtwerk om
een stuk grond wordt aangeduid.
Het Duitse Zaun wil dan ook ze_g gen: haag, omheining, hek. In de
loop van de taalontwikkeling ging
de naam van de omheining op het
·omheinde over. Zo werd bij ons 'n
goardn de omgaavde, omheinde
hof en is een of andere vorm van
gher, waaruit goardn is ontstaan,
oorspronkelijk de omheining van
het stuk grond geweest. En bij
toen zien we hetzelfde.
Op gevaar af, dat u er nu helemaal niet meer uit kunt komen,
maar voor de navorser hoogst interessant is het volgende verschijnsel, waarbij de grote verwantschap van onze streektaal met
het Duitse sterk naar voren komt:
In Ensche.de is ·e en (houten) omheining nen toen (oe is langgerekt); h et omheinde kan van alles
zijn, maar ook een tuin, die we
echter in het Twents geen toen
noemen, maar hof. Nen toen is
dus een schutting maar geen tuin!
Nen toen of een schutting, een
omheining, is in het Duits Zaun,
maar het omheinde is in het Duits
niet Zaun (zoals in het Ndl. wel: ·
tuin) maar bijv. Garten, zoals· het
ook in het Twents is:goardn! Maar
bij een boevderij staat in de regel
om n' goavdn geen toen of schutting, maar een haag of heg, in het
Duits Zaun of Hecke.
Ingewikkeld? Och, een kleine beetje met woorden spelen, met toch
een interessante ,taalkundige achtergrond. F;en kleine intelligentietest tevens voor wie gedacht kunnen hebben dat zij het 'zo goed
wisten.

Zoals het
werkelijk was
Nu .g a ik weer tot de nuchtere
dingen over, tot de zaak zoals .ze
werkelijk in principe was. Men
moet echter nie.t vergeten dat elke
boevderij en . elk boerenerf zijn
eigen variaties op de standaar:dgrondmotieven had. Ik beperk mij
hierbij tot "den goardn," zoals ik
die bij meerdere boerderijen gekend heb.
In principe liggen de boerderijen
Îln onze regio met he bedrijfsgedeelte (de deel met stalling voor
vee en paavden) naar "de grote
weg" ,g.e keerd. Ik meen daa!'lin 'n
bewijs te zien dat onze I:> oeren
oudtijds al veel !_nzicht hadden in
de efficiency ·van de bedrijfsvoering. Het bedrijfsgedeelte was het
benedenhuis met de "benedendeur" oftewel "ni.en-d'uur". Het
woongedeelte1 't bovenhuis, waaraan dikwijls een aparte "boavenkamern was aangebouwd, lag dtus
vanaf "de gro!te weg" gezien, -aan
de achterkant. Deze wel wat simplistische theorie wil ik verder laten voor wat ze is. Langs het bovenhuis met bovendeur (voordeur)
liep vaak een "straatje" van kinderkapjes o·f van gele stenen. Vaak
stond vóór het woongedee[te de
put, met boom of katrol. Verder
lag vóór de " mooie kamer,. of
woonkeuken "'n ·g oardn". Ik zal
zo'n "goard'n" beschrijven, zoals
die voor de mooie kamer van de
oude boe:vderij (18e eeuw) van een
van mijn ooms lag, zoals ik mij
nog herinner uit mijn jeugd en
jonge jaren, zo'n veertig tot zestig
jaar geleden.
Deze "goardn" dan was ee? met
een hoge en dikke ondool'drmgbare doornen - met beuken - haag
omrande "hof" van naar schatting
der,tig meter breed en zestig meter
diep. De naar het huis gekeerde
smalle kant was ~edeeltelijk open.
Rechts vanuit de "mooie kamerH
gezien, was namelijk een flink stuk
van de hof afgeschut met zgn.
,_: ____ "....~..,,.. ..,,.~""' ,..",,.... T'V"o+~,.. hnncrtP .

met toegangspoortje. Links en
rechts naast deze "hof" en verder
~aast de woning lagen de weiden
en rechts voorbij die weide lagen
de rogge- en aal'dapoelakkers op
een stuk esgrond. Links strekten
zich verder de weiden uit, oftewel
de "moatn". Een "moat", (meervoud "moaten") is een koeweide.
Ze wovden ondersche1denlijk aangeduid al naar het incidentele gebruik. De "koomoat" is de weide
waar de koeien wetden, maar diezelfde weide is de "heuimoat" als
men het gras laat groeien om te
hooien. Ik weet niet of hier vaste
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regels zijn die voor elk boerenbedrijf gelden. Maar men kan in
geen geval als kenmerkend voor
een "moalt" beschouwen of de
ligging ervan 'dichtbij of ver van
het huis ligt. Een "moat" is een
voor grazen en hooien geschikte
weide.
.__)

'n Goardn
'n Goartln, de gaarde (Duits Garten) ofte.w el tuin of hof is omheind
of omrasterd om ongewenst gedierte buiten te h<JUden, in oude
opzet tenminste. Het grootste deel
wordt ingenomen door allerlei in-..
heemse vrucht'Q.o men, met steevast appelbomen in meerdere appelsoorten. V erder komen er voor:
(jutte)peren,
kersen,
pruimen,
mispels, stoofperen. Het met kippengaas afgerasterde
gedeelte
(waar kippen, katten en honden
de ongewenste gasten zijn) is 'n
kroedhof, waar allerlei soorten
van fijnere groentes worden verbouwd: bieslook, selderie, peterselie, enz. en waar de frambozen
langs het afsluitgaas worden gekweekt. De grovere groenrt;es: kool,
bieten, siepels, enz. komen veelal
op de grotere akkers, naast de
aardappels voor. In het met gaas
omheinde gedeelte van de hof ligt
ook het "bloomhöfken" met dahlia's, stinstekossen, goudsbloemen,
donderloof, muurbloemen, duizendschonen,
viooltjes, margrieten,
haandstöfferkes,
herf3tseringen
(phlox) , asters, chrysanten, enz.
enz. enz.
Maa~r bij sommigen zal ook in 'n
goardn wel aardappels en boerenkoo·l zijn verbouwd. Onder de
vruchtbomen groeide gras, waarvan weer een open gedeelte als
bleekveldje was ingericht.
Kenmerkend voor een "goardn" is
wel, dat hij dicht bij Huis moet lig,g en, zodat ook de soepgroente enz.
dicht bij de hand is als de vrouw
die nodig heeft voor de middagpot.

Kent u deze al?
Ook een pastorietuin kan als
"goardn" worden beschouwd. Zo
was er een pastoor met een grote
"appelgoardn", die overlast had
van de ;,appelgappende" jeugd.
De oudere zullen nog weten, dat
"appelgappen" vroeger een graag
beoefende jeug;dzonde was. Ze
"zitten dan de boeren of de pestoor biej de appel". zo wordt dat
genoemd. Onze pastoor kon de heg
om zijn pastorietuin niet zo dicht
en niet zo hoog laten groeien, of
de jongens konden hem wel aan.
Ten einde raad plaatste meneer
pastoor op zekere .dag een bordje
in zijn tuin met het opschrift:
"God ziet u". 'Toen de volgende
dag hij weer sporen van jeugdige
dieven vond, zag hij tevens de
aanvulling...~ die de lieverds op het
bord hadden geschreven : " ... maar
')..;;

no~ .. oont
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We gaan nu eerst nog een ~aantal
kleinere mededelingen of meningen van inzenders opknappen, om
een beetje een schone lei te krijgen- De interessante brief van
dhr. B. J. H. te Hengelo bevat
namelijk nog enk-ele punten die
niet onbevestigd of onwedersproken mogen blijven..

Koeien en
weiden
We blijven daarom nog even over
koeien, weiden, enz. doordrammen, omdat het in deze rubriek
toch ook gaat om wat van elkaar
te leren. In r .b .b. n r . 73.41 gaf ik
al de opvatting van .deze briefschrijver weer over 'n goardn.
Hij schrijft o.a.: .,Momenteel (bedoeld wordt tegenwoor dig) lopen
de koeien dag en nacht buiten,
maar zo'n vijftig jaar geleden
stonden de koeien op stal tot ' s
middJa.g s vier uur . De koeien
moesten in .die dagen nog gehoed
worden, want er was heel weinig
omheiruing; pr ikkeldraad kwam
heel weinig voor; m ·e esial w a s een
omheining dan ook een sloot (dat kan nooit) - of een houtwal.
Dan bestond er ook nog een
weiland dat de Moot genoemd
werd. dat was een weiland dat
in de regel niet bij de Hoesplaats
gelegen was en werd dan ook
heel vaak de hooimoot genoemd.
De moot wer d dan ook eerst
gehooid en daarna nog een of
twee kee~: geweid. Verder noem
ik nog de Pös, dat was meestal
een half wild weiland dat nog niet
ontgonnen was". Tot zover dit
gedeelte uit deze brief. Ik heb
daarop in de vorige r.b.b. al
uitvoerig geantwoord maar ik
meen er nog enkele bijzonderheden aan toe te mogen voegen ..

In Lonneker
Om te beg'i nnen wil ik wij.zen op
enkele zeer interessante bijdragen, die in het Jaarboek Twente
1974 zullen verschijnen, waarin
o.a . te sprake komt: a) de betekenis en het in stand houden van
de hout- of boswallen in de tegenwoordige tijd; b) verschillende
manieren van het stallen en weiden van vee in deze tijd. Daarin
kan men lezen dat de moderne
veehouderij zowel het buiten houden van vee (ook) de winterda,g als
het binnen stallen ervan (ook) de
zomerdag.
Deze briefschrijver spreekt van
"in die dagen" van "zo'n vijftig
jaar geleden". maar in die bedoelde "dagen" was het al heel
wat beter. Althans in EnschedeLonneker, waar over ik ook een en
ander publiceerde in " Het Boek
van de Lonneker Landbouw" (528
pagina's), geschreven in ópdrácht
van de Lonneker Landbouwcoöperaties. De!z e gaven rond het eerste kwart van de·ze eeuw de toon
aan in ons hele land, zowel op
organisatoris·c h gebied als ·wat de
praktijk van de boerenbedrijfs-

res!io blievenbus I
voering betreft. In de landelijke
literatuur werd over deze organisaties geschreven - ook in· de
landbouwkundige leerboeken - a ls
het "type Lonneker". Welnu, sed ert mijn kindsheid, laten we ze.ggen rond zestig jaar geleden, kenden WI.i hier al geen koeienhoeden
meer, althans niet bij de grotere,
regulaire boeren. Bij de kleine
boer heb ik als kind .weleens op
de koe gepast, dat die niet het
niet 51fge~asterde. ge.deelte van de
"koomoat"
overs·chreed.
Dan
moest ik hem bewegen, door het
luide roepen van .,umme" of versterkt tot "humme" om te keren,
waarbij ook mijn handen, al of
niet met 'n . gerreke bewapend,
weleens gebruikt moesten worden.
Ik deed dat niet graag, want als
je nog maar een klein jongetje
bent is zo'n koe angstwekkend
groot.
t

In mijn jeugd dan waren in Lonneker .de qntginningen al goed op
gang en telkens weer zag je de
he:Adevelden v·e rdwijnen en grote
alkkers met ilupinen, spurrie of serradella ter plaatse verschijnen.
Waar geen houtwallen genoeg waren, werden de weiden afgerasterd met paaltjes met "puntdraad" of "takkedraod", dat in
het
Nederlands
prikkeldraad
werd genoemd.

De oorlogsjaren
Daar kwamen namelijk aller lei
nieuwe problemen voor de boeren
opdagen. Het begon omstreeks de
oorlogsjaren 1914-1918, .d ie ik bewust genoeg heb meegemaakt.
De grote mentaliteitsverandering
begon op gang te komen, althans
bij de stadsmensen. Van de boerenjeugd had geen mens last; de
stadsjeugd begon meer en meer
de boeren overlast te bezorgen
met allerlei baldadigheden. De
hier aangelegde " kunstweide:p." op
de ontgonnen veldgronden, die onvoldoende afgeschermd konden
worden door houtwallen: al of niet
met sloten, moesten in de eerste
plaats beveiligd worden om het
weidevee weglopen onmogelijk te
maken en in de tweede plaats
beschermd worden tegen de baldadige stadsjeugd. Daarom vond
het prikkeldraad h ier toch zeker
al sedert de eeuwwisseling ruime
toepassing. Tussen haakjes vermeld ik nog, dat de rogge,, aardappel- en knollenakkers op de
hoge essen praktisch nooit afgerasterd werden. Ook nu nog ziet
men daar haast g!een prikkeldraadafscheidingen.

De Pös
De naam " de Pös" ter .a anduiding van "een half wi~d weiland"
zoals dhr. B . J. H . te Hengelo
schrijft ben ik nog nooit eerder
tegengekomen. noch in de praktijk, noch in de literatuur.
Wat moeten wij overigens onder
"een half wild weiland" verstaan?
Ik weet ook niet, wat met de
naam .,pö~" aangeduid wil zijn. Ik
vermoed ook hier weer een incidenteel geval, die dhr. B. J. H.
aanziet voor een algemeen bekend en erkend begrip.
Hier kan ik wel weer even iets

doceren over een woordbetekenis
Men kan bij "pös " eventueel denken aan de begin-p als versterkte
b, zoals we vaker tegenkomen.
Dan zou er dus iets als bös
bedoeld zijn. maar een bös is een
barst en dat kan ik niet vediffed:earn in dit geval. Pös is ook
niks. Met enige moeite kan ik wel
denken dat pös .a ls meervoud
bedoeld kan zijn van post, maar
het Nederlandse post is in ons
dialekt ,,postn'', meervou.d possns
of ook wel pöste, maar pös kan ik
me niet als meervoud van postn
voorstellen. Wie verklaart mij deze naam als veldnaam of als
naam voor een stuk grond of een
.,halfwilde" weide?

'n Mös
Tenslotte uit deze uitgeplozen
brief van dhr. B. J. H. te Hengelo
het volgende: •• Wat in Twente ook
veel genoemd werd was 'n Mös,
dit was een stuk grond dat 's
winters vaak onder water stond;
in de zomer werden daar de
mösplaggen gestoken, plm
8 cm dik, de zogenaamd dekplaggen, die dienden om de aardappels tegen vorst te beschermen.
Deze zogenaamde mösgrond was
van oudsher Markengrond, die bij
de grondverdeling pond-ponds-gewjj-s aan de boeren van de Marke
toebedeeld werd''.
Alles goed en wel, maar nu weet
ik nog niet, wat deze briefschrijver feitelijk onder mösgrond verstaat; .daarvoor moet ik een aanduiding van · aard of kwaliteit en
hoedanigheid hebben; mösgrond
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is verdeelde markegrond is natuurlijk geen definitie. Netzomin
als het een definitie is als deze
briefschrijver stelt (zie r.b.b.
73.41) dat een goardn een stukje
weiland is, niet zo erg groot, dat
in hoofdzaak alleen diende om het
gras, dat 's avonds na het melken nog wat bijgevoerd werd in
de stal. In het voorgaande hebt u
w el gezien, hoeveel zolf\gvuldi gheid
betracht moet worden bij al deze
dingen. Desondanks ben ik blij
dat ik zulke brieven krijg. Daarmee wordt bewezen dat al deze
dingen, waarover ik schrijf, fantaseer, mediteer en eksplikeer nog
sterk onder het volk leven.

"Veur de grap/!"
Voor de grap wil ik eens n .a .y.
het woord
" mös"
aan wat
" woordspelerij" gaan doen, en alle
gangbare
eenlettergrepige
woor den met "-ös" proberen uit
te vinden. Bent u al of niet van
mening dat de volgende woorden
gangbaar zijn en kunt u de betekenis ervan thuis brengen? Welke
woorden vindt u niet juist?Ziehier, op volgorde van het alfabet: bös . - dös • fös - 4dlös - kös lös - mös -nös - pös - rös - tösvös - wös - zös - blös - frös - ·grös
kllös - prös - stös - silös - vrös ...
en welke woorden kunt u . nog
méér vinden?
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1k moet nu eens op h et v.olgende
de aandacht vestigen. Een mens
kan niet alles wet en en wie zegt,
dat hij alles wel van Twente weet,
is een onge-looflijk gro~e poch-hans.
Evenals men de foJJklore (volk.ileer) of volkskunde, of hoe men het
ook noemen wil, weer kan onderverdelen in allenlei gr.oepen of onderdelen, kan men dat ook doen
met het volkstaal- en spraakgebruik. Ik wil bijvoorbeeld wel verklappen dat ik de duiding van familienamen en veldnamen als gespecialisee.rde onde.rdelen van het
taaleigen beschouw. waarin ik m.ij
niet heb gespecialiseerd. De vragen en b eschouwingen daarover
die in mijn tregio-brievenbus komen, zal ik wel plaatsen en summier behandelen, maar wel onder
voorbehoud. Er zijn deskundigen,
die het beter weten dan ik. Daarbij
komt no,g , dat de mogetlijkheid be~taat dat er over deze en ook wel
over a1gemene vraagstukken en
p roblemen her en der verspreid al
zinnige publikaties zijn verschenen,
die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. ALs iJk ~u1ke publikaties tegenkom, nadat ik hier zo'n onderwerp al summier aan de orde heb
gesteld, kom ik er later nog wel op
terug. Van mijn lez&s, die mij hun
kennis van zaken schrijven, verwacht ilk natuurlijk da.t zij bronnen
noetmen, als zij llléliVertellen wat zij
we1leens gelezen hebben. Dat wil
zeggen: waar hebt u wát gelezen of
gehoord en wie was de auteur of
zegsman. ln veel gevallen kan m,en
volstaan met te vermelden: gelezen
bij die en die, of: gehoord van mijn
vader of moeder, grootvader grootmoeder oom of tante. "de" pastoor
of kapelaan, zonder verdere hijzonderheden. Vaak is het wel belangrijk te weten: plaats en tijd, leeftijd enz. zodat ik weet in welke
tijd en in w elke omgeving ik het
moet plaatsen. Maak het maar niet
zo moeilijk en schrijf gewoon zoals
u denkt dat ik het wel begrijpen
kan. Ik let niet op fouten en verschrijvirngen. als u in h et woo~.
waarop het aankomt, maar met
knoeit, zodat ik door elkaar gesc.h.reven letters niet meer thuis
kan brengen. Dat is namelijk een
veel voorkomend verschijnsel, in
meerdere brieven. Ik versta echter
wel de lkunst, haast onleesbare
brieven te ontcijferen en juist van
de gemaakte fouten in taal en sti~~
heel wat te leren. Wanneer u miJ
telefonisch mededelingen wilt doen
( 05420-17902) en ik ben op dat momeillt niet bereilkbaar , maakt u dan
met mijn vrouw een afspraak wanneer u opnieuw kunt bellen en
houdt u dan ook stipt aan de afspraak, want dan stel ik mij daetLop in. Wordt zo'n afspraak niet nagekomen, dan krijg 1k de pest in!

De Bröäker

ouds "de Bröäker" wordt genoemd,
vern edeTlandst tot .,de Braker". Ik
meen dat de heeT A. J . G. te Enschede daarop duidt, als hij deze
naam als .,kwestie'' aan de orde
stelt. Hij schreef hierover: .,een
braakligg~end land wordt ook wel
.,broak" genoemd, het is voor mij
de vraag of ,,'de B r öäker " iets te
maken heeft met braakliggend
land. M.i. zeker niet met de vlasteelt. Het verschil in uitspraak
laat zich niet zo gemakkelijk verklaren. Ik ben het met u eens dat
'n braakliggend land bepaald niet
ook hoger moet liggen dan het omringende land". Tot zover de heer
A. J. G.
Jammer dat deze briefschrijver
geen enkel argument geeft op zijn
mening dat deze naam , ,:z;eer zeker" niets te maken heeft met de
vlasteelt. Ik wou juist wèl beginnen
met mijn hypothese dat .,de Bröäker" iets met de vlasteelt te rnaken heeft. De .,Bröäker ligt aan de
Haaksbemgerstraat, tegJanover ~~t
Pathmos. Juist ac'hteT de "Broaker" ligt de Ypkemeulenstraat en
hier moet vr oeger de Ypkemeulen
hebben gestaan. Daar weten onze
molendeskundigen (o.a. de heer
Hagens en de h ee r J. J. H. Meijer)
wehlicht meeor van. Mijn theoretische Vlraéllg: iklan de .,Bröáker" niet
het er.f zijn geweest van de ,,vlasbraker". met de molen, waar het
bij het braken vrijkomende vlaszaad verwerkt werd tot lijnolie en
lijnmeel, de zgn . "Iepkemöl" . dicht
bij de hand, in de buurt? Men zal
een en ander wel moeten proberen
te reconstrueren, omdat er praktisch geen geschiedschrijver over
b estaat. Bovendien bevonden zich
aan die zijde van Enschede vroeger de linnenfabrieken, linnenblekerij en en daar waren ook de vlasbereiders gevestigd. Wie er méér
van w eet mag zich graag melden!
Ik wacht af.
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Al geruime tijd heb ik van iemand
een schrift met aantekeningen liggen, mij door vriendenhanden toegespee~ d. De meeste wooz:den .E7n
uildru.'l&ingen komen ook m miJn
verzameling en aantekeningen
voOT. Naar andere moet ik raden,
omdat er geen .,vertaling" bij
staat, terwijl weer andeTe volkomen verkeerd vertaald, dus verkeerd b egrepen zijn, zoals ik heel
vaak tegenkom. Ik geetf hier een
aantal woorden en gezegden weer,
die ik eruit plukte. Wie wil daarover mij zijn of haar mening eens
schrijven? Daar gaat hij dan voor

niks:

Wat betekent: "Dat köj op gin stek
of roam bekiekn? " Waarom kan
dat gezegde ontleend zijn?
,.Verhuusen kost niej stro in ber".
Wij zeiden vr.oeger ,.Verhuusn kost
berrestro" en ik heb hierover al
PPrnpr Î.n

n""'7P

r11h'T"is>'l~

.o'PC:f'hrPVPn .

In tegenstelling tot mijn vroegere
1opvatting begin ik nu aarzelend te
verondell\Stelllen , dat m en niet zo
tegen de kosten van verhuizen
hoefde op te zien : alles kon men
meenemen , alleen het beddestro
!hoefde maar vernieuwd te worden
~en dart; kon de k op niet kosten. Hoe
denkt u hieTQ!Ver?
" Keender , wa ' j m är groot ..•• oal dn
wa'j mär dOGd! " - Ik vind hierop
geen commentaar; het is duidelijk
.genoeg, dacht ik zo. \Vat kinderen
betreft, wil ik hier een benaming
voor kinderen inlassen, die ik van
d e heer H . Th. G. te Glaner br ug
hoo~de, n ~a .v. r.b.b. 73.28, waarin
het woord .,kortgebeente" viel.
,.Moeder, noemde kleine kinderen
,.haandnbeenders" - aldus de heer
G. Welnu. als veel ouder& verlangend verzuchten: " keen der, w a.'j
mär g~oot'' kunnen er ook weleens
kinderen zijn, die langzamerhand
beginnen te denken : ,.óaLdn. wa'j
mär dood I" om dan, als de ouden
wentelijk dood zijn, opgelucht te
verruchten: .,birlt ze nich zalig, .ze
!bint ván de vloor".
,.A'j nich reg brouit (wat is dat?),
d an za'k ow kommn!" Hoewel ik
het eerste deel niet begrijp, gaat
h et ho0lf1dzakelijk om het tweede
'

JOHAN BUURSINK
deel : " ...... d an za ' k ow kommn-".
Daarmee kan met van alles bedreigd worden, een pak slaag voornamelijk. Wie helpt me verder uit
de moeilijkheid?
,. Woar bóks en bint, telt gin rökke".
Kort en duidelijk: waar manvolk
is, heeft een vrouw ge en stem in
het kapittel. Of : in een huishouding
met jongens tellen de meisjes niet
mee.
I

n

Beer

•
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los I

Als Jenske r oept .,Moeder, 'n beer
is los" , dan kan hij daarme€7 bedoelen dat de beer van het c1rcus
is losgebroken, maar ook de d ekb eer, het mannetjes varken. Een
.g esn eden mannetjesvarken , dat dus
niet voor de fok bestemd is, is een
boar g of v oa r . Daarop kan ook het
dubbelzinnige spreekwoor d duiden:

" l ej könt b etter b eer wean as
boa r g wean! Feitetijk bedoelt het
sp.r eeikwoord: beter beer (schuldeiser) , dan bor g (ie,mand, die gal!'ant staat voor de .schulcL~n van 'n
ander).
Maar ... ... met: .,•n beer is loB" kan
men ook bedoel-en, dat er - zoals
doorgaans gezegd wordt - stront
aan de lmikker is. Ik kan het, helaas met fatsoenlijke woorden niet
zó duidelijk en kernachtig zeggen.
Wie het niet horen kan moet zijn
oren dan maar even àicht stoppen.
Als de beer los is, dan komt eer
sluimerend conflict tot volle uit
h~T~dincY
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In r.b.b. nr. 73.30 vroe~ ik naar
nog meer mededelingen omtrent
bruiloften .e n bruiloftsgebruiken.
Thans wil ik de brief beha::1delen.
die ik daarover kreeg van dhr. A.
J . R. te Geesteren. die schrijft:
... Voor veertig jaar heb ik dit o.a.
een keer meegemaakt. De bruiloft
werd toen nog op de boerendeel
gehouden, ten huize van de bruid.
Het huwelUk was •·s morgens om
negen uur ingezegend in de kerk.

De ·broedhalers
De broedhalers ging·en niet mee
naar de kerk. Er werd da::1 eerst
's morgens bij de nieuwe woonstee een kleine versiering aangebracht. De broedhalers waren althans vroeger - de eerste noabe·r s met hun echtgenoten. Deze
-(wordt hier bedoeld: de echtgenoten?) - kwam dan : tegen een
uur of elf, met een of a':lder
voerlui~. naar gelang van tijd en
•a fstand, bij de boerderij aan waar
de bruid gehaald moest worden.
De feestvierenden moesten (althans dat ma•ak ik uit de brief
op, die in al te haastig schrift niet
1al te duidelijk is geworden) goed
opletten dat alles klopte. want de
bruidegom (die blijkbaar al uit de
kerk met zijn pasgetrouwde bruid
bij haar thuis aangekomen is )
moet de halers ee::1 eind {zo'n
honderd meter) tegemoet g·aan.
Zodra hij het huis uitgegaan is
hebben de vrouwen de plank
weer op de niendeur gedaan
(d.w.z. de niend'uur van binnen
afgesloten) . Bij de haler aangekomen, kreeg de bruidegom 'eerst
een borrel uit het liter. d at de
halers bi.i zich hadden. Same::1
g ingen dan de halers met de
bruidegom op de g·e sloten niendeur af. Deze werd dan van
binnen geopend. waarna een van
de halers een lied opzei. waarvan
~e heer A. J. R. nog dit onthouden
heeft :
" We komen alleen om V'1ees en
bloed,
want geld en goed
h ebben ze bii N .N. in overvloed.
En bent ge soms n iet goed bij
kas,
dan drinken we uit ons eigen
glas!"
Binnen moest da:1 iemand met de
fles klaar staan om een borrel te
schenken. anders beging met een
flater. 's Avonds om tien uur .g in·g en de halers met het paar naar
het nieuwe tehuis. onder het zingen van toepasselijke liedjes..•

werden ze door de andere partij bruiloft kregen de halers van de
weer losgelaten.
bruidegom nog; het zweepgeld bijvoorbeeld
tien gulden. Daarmee
•
ging men dan - bruidlhale,r s met
het jonge paar - de e,erstvolgende zondag uit de late mis na•a r
een café om er een paar borrels
..Wanneer dan dezelfde avond of van te drinken. (Let op de zorgde andere dag" (d.i. de volgende vuldigheid waarmee deze ha::Jded ag) zo vervolgt dhr. A. J. R . lmg weT>d verricht. Het bruids,.de bruiloft op het ~ieuwe adres paar tracteert de halers niet
gevierd werd, dan moest op de rechtstreeks maar via een bebruirlskamer de linnenkast van leefdheidsomweg, door de halers
de bruid openstaan, want de uit- een tientje zweepgeld te geven
zet moest door de vrouwelijke om. dan door de haler$ oo een
gasten worden gemonsterd, en als borrel te worden uitgenodigd. L et
die konden wilden sommige vrou- trouwens op de heile weilevendwen nog wel àchter in de kast heidsgiguur in dit ,gebruik: de
voelen, o:f deze helemaal vol was. buren worden uitgenodigd, de
of dat er alleen voori::l maar een b ruid te halen, en krijgen meteen
rijtje lag."
ee::1 drankje voor onderweg; de
Ik wil hier iets aan toe voegen. halers spelen het spel mee en
Verschillende keren hebben we op krijgen •s avonds die eer, met het
tentoonstellingen kunnen zien hoe bruidspaar nog wat na te praten
zo'n linnenkast er van bin."len :iJn het huis waar het paar komt
uitzag. Vroeger lagen .de rollen te wonen. Onder h et mom van
eigengereid linnen aan rollen op- . . zweepgeld" krijgen de halers
gestapeil..l, om die rolJlen zo dik een attentie in geld met het voormogelijk te maken, werd eerst opgezette doel er samen nog een
het ·stuk linnen over de hele leng- borrel op te drinke':l, zodat de
te dubbel gevouwe::1. De halfbrede bruidegom di! halers niet hoeft te
rol werd dus dubbel zo dik als de affronteren met een paar guldens,
rol op de hele breedte. Natuurlijk
de halers op hun beurt
kend!e iedereendlat foefje, maar ik terwijl
weer. niet de indruk vestigen, dat
denk dat alleen geoefende ogen zij op de beurs van dé bruidegom
dat wel aan de voorkant konden teren. Of vindt u dat gezocht? Ik
zien. Dat linnen erfde over van niet. De boerensamenleving luismoeder op dochter en op de terde nauwkeurig naar allerlei redo.chter van de dochter en ver- gels, waaraan me':l zich vanzelfd er.,Achter het linhe:1" was dus Sprekend hield. Dergelijke regels
ruimte genoeg over en daar was grepen vaak merkwaardig in el·
de gebruikelijke bergplaats voor kaar en waren vaak een toonhet ,.gerede" geld. Wie .,veel ach- beeld van de hoogstaande plattet er het linnen" had, was rijk.
(Een eufemisme voor geld hebben is ook: "schoef-oawr'n doem"
hebben) .
Het bekijken van de uitzet -gaf
dan ook veel en lang interessante
praat- en klets-stof voor de
vrouwlui.
landsethiek in onze regio).
De kokkers waren meestal de
vier eerste noabersvrouwen van
de bruid, die we in •t Nederlands
kooksters of kokkin':len zouden
kunnen noemen. Daags tevoren
b egon haar werk al met het
schillen van de aardappels en
verdere voorbereiding voor het
oftewel het brulft-ettn. OverDie ...a::1dere gebruiken" waarover diner
dag
zorgden
ook voor h et
ik schreef. zoals het strooien van bedienen van dezijbruiloftsgasten.
spinaziezaad in het bruidsbed,
no emt A. J. R. ..flauwe kul" en
dat ben ik roerend met hem eens.
Maar dat dit iets van latere jaren
zou zijn, wil ik bestrijden. Mijn
schoonmoeder zaliger heeft v·a ak...-v~n derge.lijke . gebru~ken verte~d
mt haar eigen Jonge Jaren, 1 dat 1s
':lU zo'n tachtig jaar en langer
geleden. Wat dhr. A. J. R . hier Zodra· n a de middag de zogevertelde, was zo'n veertig jaar naamde trouwbrulfte was afge[ogeleden nog gebruikelijk.
pen. waren de kokkers van haar
taak ontheven. 's Avonds op de
grote brulfte werd het b edienen,
zoals koffie schenken, brood serveren, enz. . overgenomen door de
nieuwe noabers. de broedhalers
(of hun vrouwen?). aldus dhr. A.
J. R., maall" bij deze summiere
mededeling blijf ik no•g wel met
enkele vragen zitten. Misschien kode
antwoorden
vanzelf
De h eer A. J. R . geeft in een men
supplement op de hier behandelde w el los. vóór Ik de vragen g.e steld
brief nog de volgende belangrijke heb.
bijzonderheden. De broedhalers Wie weet nog bijzonderheden te
werden een paar dagen vóór de vertellen over oude bruiloftsgebruiloft hiertoe aangezocht door bruiken in bur.ger- en arbeidersd e bruidegom, die dan tevens een gezinnen? E ·n over kleinere of
of twee liter bra':ldewijn meegaf grotere plagerijtjes? In het nette .
voor onderweg. Tijdens of na de w eltevérstaan!!

De

uitzet
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Andere
gebruikeri

Halers
en
Hoondervangn
kokkers
's Middags ~a het eten was ~r
hoondervangn.Dan zei de vader
van de bruid meestal: .,Ik hebter
nog wal 'n paar vast zittn. mär
dat zölt wa zeelm wean. Wiej
van~ ze zölf mär in 'n bos'JJ. De
kfppen liepen toen nog los. Onder
veel lawaai werden er dan zo':-1
vier of vijf gevangen en in een
zak of kist gestopt, de goed afgesloten moesten worden. anders

Trouwbrulfte en
gr0 te brulfte
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Dr. F. de verklaring bij: hold
(vriendelijk, lieftallig),
Holden
(goede
geesten),
Frau Holle
(sprookjesgestalte uit de sprookDitmaal kom ik terug op r.b.b.
j.ec van Grimm), Holder (vlier ),
nr. 73.31 van 14 aug. waarop ik
Holdin (bekoorlijke vrouw), holdeen aantal leuke reacties mocht
selig (liefelijk). Daarbij herinner
ontvangen. Het kan ~ nu eenmaal
ik eraan, dat Hulda een in ons
niet anders dan dat de meeste
land voorkomende meisjesnaam
brieven een aantal weken. soms
is. Maar "hÓlle Strote"? Dr. F.
zelfs maanden, moeten blijven ligattendeert op de familienaam Holgen tot ze in de krant aan de
lenkamp: "Familie van mijn moebeurt komen. Ook nu is d at het
der, die uit Ankurn bij Osnabrück
.geval en bovendien kán ik niet
stamde, heten Hollenkamp . Dat
alles in één brief .afdoen.
zijn familieleden, waarover ik u
reeds gesproken heb, die zich
later in Amsterdam gevestigd
hebben"
(modezaak "en misschien gaat dat woord terug op
Holunder, ndll.. vlier?"
Ik vind het wel interessant om
Het was eigenlijk alleen maar een
deze persoonlijke gegevens van
probeersel van me, om eens een
Dr. F. hier te vermelden, want
stukje Barroer platduits op te
naast "de holle Strote" staat hier
nemen. Ik was namelijk zelf genu "(den) hOtl.l.en Kamp". Hier zie
troffen door het feit dat dat platik twee mogelijkheden tot naamsduits zo gemakkelijk voor ons te
afleiding: 1. als "hohle" van "Hollezen is en dat er zoveel echte
der" zou zijn afgeleid, hebben we
Nederlandse woorden in staan.
hier een Vlierstraat en een Vlier· Het meest frappeerde me echter
kamp 2. als nholle" iets met
dat zoveel platduitse woorden en
"hold" oftewel een zinspeling op
u itdrukkingen in ons Twenter plat
de sprookjes- of sagenwereld te
nagelWeg geJijkluidend voorkomaken heeft, zouden we hier aanmen. Het interessantst is dat bij
duidingen hebben van plaatsen
sterk verouderde specima. Ik heb
(weg, straat, kamp) waar schimbijv. al genoemd " oalen knapmen of spookgestalten gehuisd
pert". waarop ik aanstonds terugmoeten
hebben.
kom.
Als we de juiste oorspronkelijke
Al jarenlang onderhouden mijn
uitspraak van dat " holle" zouden
vrouw en ik vriendschappelijke
w
eten. zouden we een stap dichrelaties met een aantal Duitse
ter bij de oplossing zijn. Klinkt
families, met wie wij telkenjare
die .,o" als in "pot" of als in
gelijktijdig onze zomervakantie
"profeet"? Die duitse uitspraak
doorbrengen in het Sauerland.
volgens spelling vind ik tóch al zo
Daar is o.a. Dr. Ph. Faszbender
uit Duisburg met zijn gezin. Dr. Ik heb me ei.genlijk nooit goed vreemd: tegen onze DAF zeggen
F. is een Barfier Jong van ge- .r aad geweten met deze uitdruk- ze Dáááf en tegen onze Verpoorboorte en omdat wij al heel veel king. Wat is nen knappert? Dr. ten zingen ze: ai-ai-ai (van ons eiei-ei) Verporten. Zoek maar uit.
samen gepraat hebben over ons
beider talen en dialekten, bracht
hij me ditmaal een paar oude
boekjes met Barmer. platduits te
lezen mee.
Nu ik wel verplicht ben, in deze
.,Die Sonn scheen so lecker warm
rubriek ook eenmaal de vertaling
en de Kamer" staat er, en even
te geven van het platduitse stukje F . verklaart het Barmense "oller verder: "... en pöngelten dornet
u it r.b. nr. 73.31 , heb ik me eerst Knäpper" als "alter Geizhals", en de Stof röm", w.at we gemaknog tnet Dr. F. in verbinding dat is: "oude gierigaard" of "ou- kielijk vertalen: "De zun scheen
gesteld voor enkele nadere toe- de vrek''. 'Knäpper'' zou afgeleid zo lekker waarm in de kamer'',
lichtingen. Die wil ik nu vooraf zijn van 'krlapp", ndl. : "krap". en ".. hee pungeldn do arm et in
aan de orde stellen, alvorens de "Knäpper" zou dan het begrijpe- de kamer roond". Dr. F. verinzendingen van onze rubriekle- lijkst zijn in het Twents als "knie- klaart hierbij: "Kamer is afgeleid
zers in behandeling te nemen.
pert". maar ik stel me voor dat van het Latijnse camer a. In de
het min of me~r gelijkluidend 'voJksmond wordt aJs Kamer geaan h et Westfaalse plat in het woonlijk een kleine ruimte de
Twents is binnengeslopen. We zul- slaapkamer aangeduid en als' St ulen er ons niet verder in verdie- be de woonkamer". Ter verduid epen .. Ik kan me niet herinneren lijking:
het dialektwoord Stof
dat m het Twents "oaldn knap- (spreek uit: stoof) staat in verp ert" gebruikt werd in de b eteke- b and met het hoogduitse woord
nis van "oude vrek". Gevoelsma- Stube (Dan hebben we ook nog
tig heb ik er altijd achter gezocht het woord Zimmer, m aar dat
Gebleken is dart; Dr. F. ook nogal iemand, die (hij is immers oud) moesten de Duitsers zelf maar
moeite met een en ander heeft al menig jaartje heeft "opge- verdiffedeern! ).
,g ehad. Ik haal uit zijn brief aan knapt''.
·
mij het volgende aán: ••Ik heb
getracht, met medewerking van
een goede bekende uit Barmen,
die daar ook geboren is en die
tegenwoordig daar ter plaatse
leidster van een lagere school
(Volksschule) is, uw vragen zo
. ,Hie bie us op de Gemarke''
goed mo.g elijk tot klaarheid te
staat in h et voorwoord. Dr. F .
brengen. Zij bevestigde mij, dat
ons oude Barmer dialekt (plat Het verhaaltje wil ,dat Wichelhoes w ien s moeder op de Gemerke
zeggen wij immers) tegenwoordig Oabram en ziene vrouw Mina geboren is, schrijft dat de Gema~r
bijna helemaal niet meer gespro- Krüper, in de holle Stroat, äern ke het stadscentrum van Barmen
ken, zelfs nauwelijks nog ver- eerstn kleinen harn kregn. De is. Een ' Mark of Gemarkung
staan wordt. Dat is . in feite toe te moeilijkheid, die ik met "de holle (waarvan Gemarke is afgeleid} ,
schrijven aan de laatste gedwon- Strote" had, is niet door Dr. F. is "eine Gemeinschaftsflur". dergen volksverhuizing sedert 1945. opgelost. Hij zegt dat hij dat halve hetzelfde wat bij ons oudVoor zo ver geen hoogduits ge- woord "holle" niet afdoend verta- tijds de Marken waren met hun
sproken wordt- dus de taal als len kan. Het is blijkbaar door onverdeeld .g rondbezit. Over het
algemeen beschaafd Duits - kan hem niet na te gaan, wat de subtiele verschil tussen beide Duitmen de gewone omgangstaal van oorspronkelijke. betekenis van de se Gemarkungen en onze Marken)
het ontstane bevolkingsmengel- straatnaamgeving ter plaatse is. zullen we hier niet verder uitweimoes - evenals voorheen sedert Evenals ik al gedaan had, zoekt den.
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Probee(sel

jaren re_.eds in het Roergebied ei.genlijk alleen nog als slang betiteLen. Het gevo1g is jammer .g enoeg, dat enkele der gevraa,g de
woorden niet meer betrouwbaar
en voor een deel zelfs helemaal
oiet meer te verklaren zijn" (Ik
merk hierbij op, dat Dr. F. die
bijna tien jaar ouder is dan ik,
geen taalgeleerde is).
Eerst een verklaring van dat
woord "slang" (ongeveer uitspreken als "sleng") dat hier zo argeloos naar voren geschoven wordt.
In Collins National Dictionary (of
the English language)
wordt
"slang" als volgt gedetineerd:
woord of uitdrukking gebruikt in
de gewone omgangstaal, maar
niet beschouwd aJ.s standaard-EngeJ.s. En verder: jargon, argot.
Ook: schimp- of s cheldtaal. In het
Ail\erikaans rekent men "slang"
niet eens tot de gewone omgangstaal, blijkens The New A.merican
Webster Dictionary, die het woord
definieert als lompe taal, beneden
het peil van gewone schrijf- of
spreektaal. Een woord dat, zoals
"slang", voor meerdere uitleggingen vatbaar is. waaronder ook in
ongunstige zin, is naar mijn mening niet geschikt om daarmee
een verwaterd dialekt aan te duiden. Men zou beter kunnen spreken van "Misch-masch", mikmak,
allegáartjes of ratjetoe, maar derg.e Jijke woorden zijn niet praktis,c h bruikbaar.

Oaldn knappert
JOHAN BUURSINK

Plat

Kamer en Stof

slang
geworden
LS

En de

holle . Stro te

Gemarke
lS Marke
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Nu ga ik eerst de vertaling geven van het stukje Barmer platduits uit r.b .b. nr. 73.31, dat bij
een raantal lezers best in de
smaak is gevallen. . Ik geef de
vertaling in ons "plat" ·e n dan
kunnen de inzenders, die de vertaling in het Nederlands gaven,
zelf wel zien welke fouten ze
ge maakt hebben.

Barmer Jong
v

d
k
. ,
uurwoor
( Oo
wel eens· · n
Weurdken v_antevuurtn). De volgende .bladz~eden haan,delt_ oawer
(van) ~e tled .. v~ur n JOar of
zeuvent1g ..ze zolt n beeld gew~n
van de ~1eze, , woarup (letterl~k
staat er .. van n aard~. woo) nen
een~oaildi.gen ~armer .Jong
dop~
deetted (destiJds) Z1en leaven
duurbrach en woo et hier biej
oons op de Gemarke oe.tzag. Dee
dit beuksken schreef har de
meeste Srt ukskes nog fris in de
h eug.enis en wil hoppn dat ziene
vertelsels in oons leewe plat menni.gen o.aJ.dn knappert in de gedachten in de vroogere tied~ terug
zal verplaatsen (letterlijk staat er
: in de vroogere tied terug ver-plaatsen döt; e en zeggingswijze,
die in ons plat wat naief aandoet). woo et hier in Wuppertal
en in 't Bergïsche nog recht behaaglijk en gem-eudelijk toogungk,
heel aanders as vandaag.

Toe.fithting
Hierbij tekent Dr. F., die ik in de
vorige r.b.b. introduceerde, het
v olgende aan: "De naam Gemarke voor het stadscentrum van
Barmen is oeroud .en wordt heden
ten dage nog gebruikt voor dat
stadsgedeelte". Dr. F. voegt eraan tÓ•e , dat zijn . moeder da.ar
geboren is. Ik vernield dat omdat
ik meen, hieraan de betrouwbaarheid van de gegevens van Dr. F.
te mogen ontlenen. Over de herkoinst en betekenis -van woorden
als mark, marke, merk. enz. zal
ik hier niet verder uitweiden.
Voorlopig alleen dit: het Gotische
marka,oudhoogduits marha, middelnederlands marke of merke,
oorspronkelijke betekenis: grens,
grenswater, werd later toegepast
voor het omgrensde gebied. (Zie
ook r.b.b . 73.42 onder: Omheining
en het omheinde! ) .

Nen ntefen
wearidbörger
En zó begint het verhaal: Wichelhoes Oabram en ziene vrouw Mina, geboren Krüper, in de "holle"
Stroat (zie r.b.b. nr. 73.46 ) hadden now et eerste keend kreggn.
I-Iet (et) was 'n lekker pummelken
met 'n kop ('t köp~e) vol lökskés
en zol Kasper heetn, noa zien besvaa (gróvaa). Dat was 'n plezeer
en 'n leawn in de jonge hoehhöäJin.
ge! Mina bekeek zik elk oagenbllk
dat kleine pungelke nöägns zik in
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bèr, dat de baakster (de Weenkelmansche) zo kraak hêlder óp har
maakt. De zun scheen zo lekker
maarm in de ,swoap)kamer, de
beum in 'n goardn (in 'n hof )
warrn •a helemoal greun en d en
grootn kastannieboom vuur de
vèènsters kreeg de eerste keersen. De b eukveenkn (Bokfenk is·
Duits· Buchfink, ndl. dus b eukvink; wie kan m~i zeggen welke
vink hier bedoeld kan zijn?) en
geetlingen (of beter: liesters, want
Dr. F . vertaalt Sprolen met Drossein, is: lijsters) zungn zo oarig
(ne tt: aardig, leuk) . · dat et Mina
helemoal oawer-gelukkig wör. at
, et zienen öldsten b ekeek. At Oabram v·an zien we ark noa hoes
hen kwam, nöm hee •t eerste
zienen jong en pungelden doar
met in de kam.er roond, töt dat
Mina op •t leste reup: doe mos
em nich zo vöJ. roondsleppn, dat
kan e nich verdräegn, dat hef
vrouw Weenkeiman ók zeg. Hee
steurdn zik nich doar an. Dan
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bekeek e zik dat kleine verfrummelde gezichken (frampelig is
duits: faltig, schrompelig, waarv•a n ik Twents verffrummeld heb
gemaakt), urn te oonderzeukn, op
wèl rlen kleinen now eignlijk wao
leek... (liekn deu is m.i. te primi~
tief Twents).

Wichelhoes
Oabram
Ik kan niet nalaten, hier en daar
nog enkele opm.erkdtn gen en uiteenzettingen naar voren te brengen. Wichelhoes Oabram is een
naamsaanduiding, die zelfs tegenwoordig bij ons nog veel voorkomt: de faani.J.ienaam voorop en
de
voornaam
erachter
(bijv.
Buursinks Janns). Het platduitse
Wichelkus is in 't hoogduits de
familienaam: Wïchelhaus (vergelijk bij ons : Tekoat is ndl. Ten
Kate . de Roese is ndl. Rusius.
enz.) De Barmer Dr. F. voegt
hieraan toe: "Een stadsdeel van
Barmen heet tegenwoordig nog
Wichlinghausen, een ander stadsdeel Rittershausen. De naamsaanduiding Wichlings·hausen is terug
te voe:ren op ene familie Wichlinghaus. die daar vroeger een boerenbedrijf bezat" .

He·wete en
Heb-amme
Over d.e betekenis en herkomst
van de woorden Hewete (platduits) en Hebamme (hoogduits)
zou ve el te zeggen zijn, ma•a r dat
zou ons thans te ver voeren. Wel
merk ik op, dat het Nederlandse
ba~er
in het oude Twentse
spraakgebruik algemeen
" vervrouwelijkt" werd tot baakster.
Een dergelijk grapje met Hebam-

me,
bijvoorbeeld
Hebamssche,
kennen de Duitsers niet.

Die Wenkeimännsche
Ten slotte geeft dit s-tukje Barmer
platduits mij nog aanleiding tot
een uiteenzetting van het interessante taalverschijnsel, hoe een
mannelijke naam of een manlijk
beroep "vervrouwelijkt" kan worden. Als ik, zoals in het Barmer
stukje, "die Wenkelmännsche" tegenkom, dan vertaal ik dat zonder blikken of blozen in "vrouw
Weenkeiman'' . zonder daarbij boze bijgedachten te hebben. (Ik
weet niet, of het gebruik hier en
daar in onze regio nog voorkomt.
bijvoorbeeld: de Kuupersche, is
vrouw Kuupers. Wie wil zijn geheugen eens raadplegen?) Over
een dergelijk gebruik in het platduits schrijft Dr. F.: "dat sche
hangt men b~i de naam aan, als
men iets minder voornaam ov.er
Frau Winkelmann spreekt. "Het is
meer een 1g ebruik in de volkstaal". Met andeve woo7.'den:
in
't voorname hoogduits is het ongebruikelijk, zulke naamsaanduidingen te bezigen. Wel, ik meen me
te herinneren dat vroeger in het
toen nog als zodanig erkende "algemeen beschaafde Nederlands"
wèl benamingen voorkwamen als:
de domineesche voor de vrouw
van de dominee , de burgemeestersche voor de vrouw van de
burgemeester. (Vrouwelijke dominees en dito bui'1gemees,t ers had
men in mijn jeugd nog niet! D e
enige vrouw in een openbaar
ambt was de koningin ,,maar die
is onvergelijkbaar, dus niet in ons
betoog in te passen).

Gettling
Intussen kreeg ik nog weer een
briefje van mijn informateur Dr.
F. , die mij schreef dat hij op een
reunie met zijn oudJe s•t udiegenorten
in Barmen. in oktober, nogeens
verder zal informeren omtrent
woo~rden als de "holle" straat, de
"Hewete" enz. zodat ik nu deze
kwesties nog maar even weer
laat rusten. Bijzonder interessant
vond ik nog wel de volgende
mededelingen van dr.F: "Overigens 'wordt het ''Drosselmännchen" om zijn gele snavel bij ons
in de volkstaal ook veel "Gettling" genoemd - Ik weet niet, of
hij daarmee voldoende kennis van
zaken toont, · want in het Duitse
woordenboek vind ik voor Drosse!: lijster, en voor merel: Amsel,
Merle en Schwarzdrossel. Wij maken hi er wel degelijk onderscheid:
een lijster is nen liester, een
merel is nen geetlink. Van zwatte
liesters proate wiej nich. En als u
h etzelfde is opgevallen als mi:i.
dan ontleent dr. F. de naam
Dross,elmännchen aan de gele
snavel. Dit lijkt mij t e betwijfelen,
omdat het duitse werkwoord
"drosseln' ' betekent:
de keel
dichtknijpen, wurg.en. Maar ik
laat dlit probl.eem verder maar
voor wat het . is . Het zou ons te
ver voeren.
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niet dat ik ongelijk heb. Ik blijf er ken) ? en dan zae moo: "Niksterbi.J dat Swenne Zwaantje betekent van, kaal d ' r of!" As keend zea
en als die Zwenne van dhr. t. B. ik zonne kleine zestig jo ar lèn a:
een
andere betekenis heeft, dan nen kuif of: 'n kuifje. Zo was toen
Er zijn weleens briefschrijvers,
hoor
ik die graag. Iej mot ja het plat al aan 't verlopen. Of we
die eenmaal een brief klaar hebooit spraken van koef en kuufke
ben en hem dan laten liggen om learn zo lang a 'j leawtl
(in de stad) weet ik nu niet meer.
er nogeens wat aan te doen en
Wie helpt me herinneren?
hem dan pas na weken of zelfs
maanden in te sturen. Ik vind dat
helemaal niet erg. Integendeel.
Maar dat verklaart wel, waarom
ik maar zelden een onderwerp in Deze briefschrijver geeft een aanéén maal uitputtend kan behande- tal oale weure van de vroogerdag
len. Aan de andere kant schrijft weg, waarvan hij g raag een opmen mij weleens: waarom is mijn lossi!l1g wil. En tussen de b edrij- Briefschrijver begint met: ne sik brief van zo en zo lang geleden ven door vertelt hij dat hij in zijn ne bok - ne sikknbok - 'n sikke (?)
nog niet behandeld? Het blijkt dat jeugd met dhr. Berning z.g. van - ne sik van ne deerne.
we dan weleens op elkaar zitten Natura Docet te Denekamp op Ik wil daarop inhaken. In de
te wachten, maar met aan weers- stap is geweest: ", vroager trök eerste plaats begrijp ik niet welk
zijden voldoende goede wil en dèn met oons loopnd roond, zo 'n verschil dhr. t. B. legt tussen n e
begrip, komen we er uiteindelijk moal van 'n Krommndiek noa 'n sik en 'n sikke (Leg me dat
toch wel uit. Bovendien gaat de Mekelbarg: ikke 'n moond wied nogeens uit!).
redactie voortaan. deze regio brie- lös en van ziene wuere he'k d'r Dan wil ik d e vraag stellen: ( wat
venbus d riemaal per week opne- völle ontheuln. Op 'n Mekkeibarg is het verschil tussen: sik en geit,
men in plaats van tweemaal of leut e oons van dee zaandloagen sikknbok en geitnbok, sikkenmei
minder, zodat ik meer armslag zeen oet wat von tiedpark at ze en geitnmelk, enz.? Ik lees· in het
krijg om inzenders tevreden te kwammn. Zukke Jeu bint er nit woordenboek dat geit het wijfje IS
stellen. Dat houdt echter ook in, völle meer ... " En dan begint dhr. van de bok, zoals hert, gems enz.
dat de toevloed van lezersbrieven t. B. een grote opsomming van en dan is de bok het mannetJe
er gelijke tred mee dient te hou- oale weure te beginnen met "gel- van de geit, en verder lees ik dat
den, al is het niet zo dat ik geuze": "D'r woddn ees 'n keer een sik een geit is, maar dat
uitgepraat zou zijn als er geen schreewne dat dee d'r hoaste nit maakt het raadsel nog ingewikmeer waddn. Strabaant stoa'k d'r kelder, bnv.: wanneer is een sik
enkele reacie meer komt.
op, dat 'r nog genog bint in oons een geit en een geit een sik en
Twentelaand. •t Broedsleed -nit waarom moet zo'n dier twee navan de meanschen mär van nen m en hebben? In het algemeen
toefleeuwrik -in de loch, h1eran beschaafd Nederlands nog w el ?
kö'j zeen woar of zien nuske zit. Zowel met sig en geit als met bok
'k Heb 't zölf metmaakt me~ de ztjn er verschillende gezegden,
Mienen "kammeroad" t. B. sr. uit heer Bernink .... "
spreekwoorden en vergelijkingen.
Almelo heeft er begrip voor dat Daar de man, die hier aan 't Ne sik van ne dearn en nen bok
ik n.ri.et overal op kan antwoorden, woord is. nogal driftig is op 't van nen kearl. Hoe gebruikt men
maar zo is het niet precies. Een schrijven, komt niet alles hele- dan nu het werkwoord sikkern?
heel enkele keer leg ik een brief maal goed over en dan moet ik en wanneer doet iemand bokkig
, onbehandeld terzijde, maar dat is weleens piekeren wat hij precies of is een auto aan het bokken? Als
een hoge uitzondering. Wij praten bedoelt. Dat is helemaal niet erg; ik zeg: . ,ik mot efkes 'n sik
in Twente vanouds gewoon over
verzettn" v•at bedoel ik daar dan
pissn en poepn en zo. zodat ik er
mee. Als u het weet hoeft u me
niet aan ontkom als ik in mijn
dat niet te schnjven, Ik wert het
werk het Twentse volkskarakter
óók wel.
zo natuurlijk mogelijk uit wil beelSik hePft nof! een andere betekeden. Maar als men met "gore"
/
nis. Met eén sikje wordt een
dingen aankomt dan heb ik geen
puntbaardJe bedoeld . Toen mijn
belangstelling. Wat wij onder ik heb zelfs er~ ve el plezier 1n dochter nog erg klein was, zouden
"goor" te verstaan hebben, d at zijn schrijfdrift en ik hoop nog we op een avond bezoek hebben
moet uzelf maar uitmaken. Punt veel meer van zulke brieven te van een vriend met een sikje. We
twee is, dat ik elke ontvangen mogen ontvangen. Duidelijk is me waarschuwden
dus
vantevoren
brief zorgvuldig en met belang- namelijk niet, of dhr. t. B. nèn onze spruit: vanavond komt er
stelling voor de bedoelingen van toefleeuwrik verwart met ne gel- ePn menPer rnPt een ~ikiP. WPL
d e schrijver lees. Dat ik er niet geuze (Ik moet toch nog eens een nu, al de tiid dat die meneer er
direct op terug kan komen wil goed en uitvoerig vogelboek aan- was zat de kleine meid vol spandus helemaal niet zeggen dat zo'n schaffen).
ning toe te k ijken. Toen hij we g
brief de moeite niet waard was. Wel wil ik hier alvast op enkele w?.~ . vroee: ze tP.leur~pc:tplrl: VT~P ...
Uit de brieven van dhr. t. B. kan woorden wijzen. Gelgeuze is m.i. had die meneer dat sikie toch
ik in de regel veel interessants in 't Ned.: geelgors (gors, görs, gelaten? Toen hadden miJn vrouw
putten en dat komt allemaal aan gö, gösse. gösäe, geuze ( en toef- en ik pas door, dat we fout waren
de beurt, a'w tied van leawn lP-euwerik is jn 't Ned.) kuifleeu- geweest door het kind met te
hebt. In r.b.b. nr. 73.26 schreef ik werik. Een kuif (ook van het vertellen dat zo'n puntbaar d1e
b ijv. dat de Ned. vrouwennaam haar) is nen toef en als kmd een sikje wordt genoemd. Toen
Zwaantje in het Twents Swen of zeiden wij dat van ons haar. Als dacht men nog dat een kind wel
Swenne is. Als dat toevallig niet we naar de haarsnijder gingen vanzalf alles aan de weet zou
klopt bij Zwennen-Gerrad van vroegen we eerst: "Moo, magj'k komen en in diezelfde fout waren
dhr. t. B. dan betekent dat nog met nen toef (of: met 'n tuuf- w1i ook vervallen.

73.48
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We gaan nog een poosje door met
de grote brief van de heer t.B.&r.,
die ik de vorige brief al geopend
heb. Ik krijg er echt wel zin in,
vooral omdat ik al gezien heb datwe over verschillende woorden nog
wel an ' t d!isseln zullen komen.
Dan komt er altijd wel iemand
van de · andere lezers op af om
ons beiden uit de droom te helpen.
Dat vind .ik dan altijd het plezierigst van ons hele woorden-steekspel, vooral als die anderep het
dan toch bij 't verkeerde eind hebben.

tegenkom in het Ndl. woordenboek,
maar dat ongeveer betekent: niet
veel zaaks. Kennelijk is d e heer
t. B. op een dwaalspoor gebracht
door een woordgrapje: luddeveduh
(de beide u's uitsp-reken als de u
in put), dat een grappenmaker
eens ingevoerd moet hebben 'a ls
eufemisme voor: liefdesverdriet:
waarvan met de eerste letters van
el·k e lettergreep een nieuw geheimwoord werd gemaakt.
- ne krap is ne kruk: niet waar!
Wel kon je aan krap hebben met
een k-ruk, d.w.z. aan de ene kant
van deur of hek een krap en aan
de andere kant een· kruk. Maar...
er zijn meer krukken in de wereld
dan krappen.

Gezichtn zeen 'n Gekleü
Het stortvloedje van woorden gaat
dan al d irect intere&sant worden,
omdat ik meteen op m 'n stokpaardje zit met wat de heer t.B.sr.
noemt: geschichtn zeen. Hélemáál
fout (net als onlangs bij die naam
Swenne! waar ik hem nog niet heb
kunnen overtuigen) want geschichtn is heel wat anders dan de
heer t.B. denkt. Dat woord komt
m.i. van "t Duitse " Geschichten",
dat gewoon geschiedenissen, verba.
len, vertelsels kan betekenen en
daarvan zeg je niet dat je ·die ziet.
Je ziet gezich~n (of je ziet ze
niet, natuurlijk) maar wie ze ziet,
ziet gezichten, vóórgezichten zou je
ze kunnen noemen, veurgezichtsels
meen ik weleens gehoord te hebben: zo iemand is behept met het
tweede gezicht: dat wil zeggen: is
helderziend. Er zijn veel verhalen,
ook wel eens sagen, waarin zo'n
vuurspeuksel, ee.n .. vóórspooksel"
een rol speelt. Ik heb vaak horen
b eweren dat vooral ook paarden
vuurspetiksels zien, waarvan ze
dan schichtig worden. En zo kan
men wel tot de verbastering geschichten zijn gekomen. Ver gezoébt? Och. waarom ....

Verbasteringeri
Ik ga nog meer verbasteringen uit
de wordenlijst van de heer t.B.
halen (en. ik hoop stiekum dat hij
er op in gaat) ook al om te demonstreren dat er veel onecht
Twents
rondwaart onder onze
sp-raakmakende gemeente. Ziehier wat de heer t. B. als Twentse
woorden ten beste geeft, eerst dus
de bastaarden:
- knuddevedun: bestaat niet!
Weliswaar is knudde een goedklinll--P"if h~~t.aardwoord. dat ik niet

Hoe meer ik me in· deze brief verdiep, hoe meer plezier ik erin
krijg, plezie•r ook om eruit na te
vertellen zodat alle lezers er wat
aan hebben. Deze briefschrijver
vindt terecht: "wat 'n gekleij urn
allns biej te höoln, wat?" en hij

'JOHAN BUURSINKI

nen zijn maa-r wij zijn er niet gerust op als we er geen buulns van
maken, in bijv.: wat he'j toch
buulJ1S .oonder de oagn I) - ook
in een gans andere betekenis dan
toetns, bijv.: drietbuul, als een min
of meer gemoedelijk scheldwoord,
waarvan iedereen de Ned. betekenis wèl kan raden. In Enschede
is er wel een heel verschil tussen
nen toetn en nen buul, maar hoe
zit dat in Almelo, vanwaar deze
briefschrijver toch stamt?
En wat is: de sponninge d'r oet
haaln?
-Verder: onmeul}.dig gloepns veer
lijkt me luk over~even. Onmeundig is zoiets als: onnoemelijk (en
niet: onmondig),'lten gloepens is zo-·
iets als onmeunilig, letterlijk te
vernederlandsen tot: gluipens? Ik
wil hier niet verder ingaan op de
woordverklaring. Maar ... tegen
veer (is: ver) zeggen we ook:
wied (wijd in de betekenis van
ver) , zoals in het gezegde: Wel
weet woa~r Wilm Weawers woont?
Wilm Weawers wont wied weg! Een grappigheid daarbij is nog (en
daarmee maken we de zaak wel
ingewikkelder maar toch is het
wáár, hoor!) dat we in dat spreukje wied weg zeggen in plaats van
wat we in de normale omgangstaal zeggen: wied vót, wat het- '
zelfde is als ver weg, .d at we ook
nog wel - m.i. ten onrechte - als
goed T*ents beschouwen. Met dit
alles wou ik maar zeggen dat onmeudig gloepns d!ubbel-op is oftewel een pleonasme.

steekt me echt een riem onder h et
hart· waar hij schrijft: "Ik zal disse br eewe toch allernaale nog bewaarn; vaste hebt ze nog völle
w eerde urn dichter bie mekaa te
kommn en oons te ve-rriekn en de
Twentse taal en sproake hoog te We hebben het in een van, de vohooln. En met völle gezanik komm rige r.b.b.'c gehad ove•r schroamn
wie nog wa woar a 'w wean wilt... " en kanen. - Wat kanen? vraagt de
heer t.B.: kanen d.e u'j in de kane
(karnen deed j e in de karnton) en
as 't begun te bottern mös wie d'r
'n p aa striepkes water bie doon.
En daar wil ik h et nu tenslotte
nogeens over hebben. Ik heb nog
Ik heb al gezegd dat deze man nooit horen zeggen: striépkes waeen grote schrijfdrift over zich ter~ Als ik striepkes vertaal met
heeft en zo komen er in zijn stripjes dan kan ik dat niet van
woorden en uitdrukkingen wel een water zeggen. Of toch wel? Ik zou
aantal voor, waarvan hij toch na- liever zeggen: 'n paa strulkes wadere uitleg zal moeten geven. Na- t er. of ben ik dan· mis? - En daar
tuurlijk h eb ik ook graag dat ook zitten we meteen alweer met twee
andere briefschrijvers er het hun- nieuwe woorden: bottem en strulln,
n e van zeggen. Daar-gaat-ie-da n! waarvan ik. meteen betekenis en
Wat betekent.. .... of wat is ...... :
bijbetekenis zal geven. Als we van
- 't verschil tusken nen toetn en iemand .z eggen: hee hef 't an 't
nen buul? Maar, m'n beste man, ik bottern, dan kun j e er donder op
h eb daarover toch al eerder uit- zeggen dat
daarmee
bedoeld
voedg geschreven. Ik weet o .a . wordt, dat hij een vlottende verdat men in Enschede toetn zegt kering heeft; naa·r omstandigheteggn
wat ze in Almelo · buul den kun je er bijv. ook uit opmaneumt. Of is dit een ondeugende ken, clat zijn zaken gesmeèrd
vraag? Er zijn buulns (let op dub- gaan. En stru11n: de koffie strult
bele meervoudsvorming: enkelv. in dE:- kurr. ~ ekes ; maar ook: hee
buul zou in het meerv. buuln kun- st eet te strulln: hij doet een plas ..

Kanen

Wat betekent".?
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Om nu andere briefschrijvers niet
ongeduldig te maken doe ik eerst
weer een greep in de nieuwste post
en laat ik onze goeie vriend t. Br.
sr. weer even aan de kant staan.

Woordenboek
Daar vraag,t me dhr. F. J. V. te
Delden om een tip voor een soort
Twents woordenboek. Welnu: ik
gebruik zelf het Twents-Achterhoekse woordenboek van Wanink
(informeert u eens bij uw boekhandelaar) bij gebrek aan beter
en het wel erg plaatselijk geaspecteer.de
doch
uitstekende
woovdenboek . van het Rijssense
dialect van onze goede vriend
Schönfeld Wiehers dat u ongetwijfeld nog wel bij de Oudheidkamer
Riessen kunt bemachtigen. Secr. :
J. A. Hutten, Wierdensestraat 87a,
tel. 05480-2513. U moet wel even
aan .d e spelling wennen, maar dat
is de zaak dubbel en dwars waard.
Ikzelf ben bezig met mijn Abeceklanum van het Twentse woord- en
taalgebruik, waarvan ik een aantal jaren geleden al zo'n vier-eneen-half honderd afleveringen heb
gepubliceer,d in deze krant. De opzet ervan houdt het midden tussen
woordenboek en encyclopedie, omdat ik in hoofdzaak het taalgebruik
omschrijf en verduidelijk. - Nu ik
onlangs a.o.w.-er ben geworden
hoop ik een gebundelde uitgave
alsmede een uitbreiding binnen
niet al te veel jaren te kunnen
voorbereiden.

Schroamn
Een interessante voortzetting van
ons gedelibereer over schroamn,
vetschroamn en spekschraomn,
ontleen ik aan de brief van dhr.
F. W. te E. (Toe nou, waarom all een met de initialen volstaan? Ik
schrijf toch ook mijn naam voluit
bij deze brieven!) - Vooraf wil ik
nog wel een opmerking maken. Ik
had nog nooit van spekschrp,omn
gehoord en mij werd door briefschrijvers verzekerd dat dat een
normaal en zelfs veel voorkomend
woord was voor uitgebakken dobbelsteentjes spek. Het leek er
vooral op, dat het, - met het oog
op vasseldag - een uitgesproken
katholiek woord was, ik bedoel
een woord dat hoofdzakelijk in
kiatholieke kringen 1ge brui kt werd
of nog wovdt. Uit mijn vriendenschaar heb ik een aantal betrouwbare zegslieden uitgezocht van on-

verdachte Twentse katholieke huize, leeftijdgenoten en zelfs ouder
dan ik, zowel uirt de stad als van
het dorp (N.O.-Twente), die mij
op mijn vraag: wat zijn spekschraomn? unaniem en onafhankelijk van elkaar verklaarden:
"nóóit van gehoord. Wat wij op
vasseldag aten waren gewoon: uitgebakken dobbelsteenkes spek".
Als het woord "spekschraomn" inderdaad in gebruik is geweest, dan
zeker alleen in vrij beperkte kring.
Ook deze briefschrijver F. W. te
E. kijkt, dunk.t me, wat vreemd
tegen spekschraomn aan.
Hij
schrijft althans: "Spekschraomn
werden niet veel gemaakt. Misschien af en toe om potstroefr. te
maken. Wel werd het spek in zgn.
dobbelsteentjes gesneden. Men liet
dit op een laag vuurtje sudderen.
Het dobbelsteentjesspek behield
ongeveer de helft van de oorspronkelijke grootte.

Kaanemelksnat
Men ddcd wat karnemelk b;i deze
dobbelsteentjes en het vet, een
beetje aa.rdappelmeel of maïzena
en men kreeg het zogenaamde
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kaanemelksnat. Bij nieuwe aardappels, sla en smallook was het
een lekker eten. De katholieken
mochten dit op vasseldag eten.

Van schroeien?
Deze briefschrijver betwijfelt of 't
woord schroamn afkomstig kan
zijn van schrompelen, zoals ik het
gesteld of verondersteld heb. Hij
vraagt of het niet veeleer in verband kan staan met schroeien. "Ik
denk hierbij aan het volgende," aldus deze F. W. te E.: "Vroeger
zag men om de weiden de zgn.
houtwallen. Een enkele keer heb
ik die ook aangetroffen om ro,g,geakkers. Daar werd een diepe
greppel gegraven om de wortels
van de houtwallen te beletten, het
voedsel uit de akkers te halen.
Zo'n greppel heette de greppelvoor. Tussen greppelvoor en akker
trof men vaak een strook grond
aan van zo'n twee meter breed',
begroeid met hard gra3 en doornen, de zgn. vooregge. Werd de
opsllag op de vooregge te hoo,g dan
stak men die in brand. De bladeren der doornen verbrandde wel
mar de stammetjes bleven ver-

koold staan.
Dit verbranden
noemde men scbreurn. Dit woord
lijkt me verband te houden met
schreuijen".
Hierop wil ik allereerst opmerken
dat ik ai eerder in deze r.b.b. over
dat scheurn heb geschreven en dat
moet ik dan eens een keer met
elkaar vergelijken. Maar het lijkt
me te ver gezocht schroamn in
verband te brengen met schreurn.

Geen kaantjes
Evenals dhr. t. B. in vorige r.b.b
deed, wil ook deze briefschrijver
het woord kanen of kaantjes niet
als echt Tw-ents erkennen. Ik ook
niet, zoals ik al liet bllijken. F. W.
te E. meent dat het een impor twoord is van "inkommeilingen". Ik
ook. Schroamn is wèl goed Twents
en het gebruik ervan was overal
hetzelfde. Dat schroamn vroeger
de gewoonste dingen in Twente
waren was ons ook al gebleken uit
het ouderwetse gezegde: nen opschöttel van nen jong op hoazenvöttl met ne stoetnbruw met
schroamn op de voest. - Als u dit
vlot en zonder met de ogen te
knipperen in het Ndl. kunt vertaLen maak ik mij over uw kennis
van het Twents nag niet ongerust.
Welnu: F. W. te E. schrijft: als
een varken was geslacht werd het
nier- en plukvet in stukjes gesneden en op het vuur gezet. Met een
schuimer (wà.t is dat ook al weer
in 't Twents?) werden de schroamn
evuit geschept. Een laagje ervan
op roggebrood was 'n lekker maal.
Men bewaarde de schroamn niet
langer dan twee of drie dagen.
Het teveel aan schroamn werd
verwerkt in de balkenbri{ (met
'"I ) ... " .
" 1ange " lJ.
Ook tegenwoordig zijn er nog wel
huisvrouwen, die zgn. "greun vet"
bij de slager kopen om het zelf
"oet te broadn". (Verder moet u
eens opletten als straks het buulkesbrood en de bakleawer weer in
de winkel komen: in de goedkopere kwaliteiten zijn veel schroamn
verwerkt!).

Blijft de vraag
Blijft de vraag of het woord
schroamn is afgeleid van schrompeln) of van schroeien (schreuin).
Het is zelfs waarschijnlijk dat geen
van beide veronderstelde naamsafletdingen goed is. We zagen al
dat het vet wordt uitgebraden en
als het goed is zijn de schroamn
onberispelijk zacht bruin; ze mogen helemaal niet geschroeid zijn
want dat begint al op aanbranden
te lijken.
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Krijg ik me daar veertien dagen
na die interessante brief van
F.W. te E. een nagenoeg gelijkvormige brief van ene J.W. te E.
en nu herinner ik me, dat ik al
vaker zulke brieven heb ontvangen. Zodra ik weer aan het brieven inklappen ben, zal ik er eens
op letten. Maar geen nood de
anonimiteit zal wel binnenkort opgelost worden, want dhr. F.W.
beloofde nu in zijn brief: .,Ik
komme wal ne moal an en dat
doo'k, doar kö'j van op an en dat
kö 'j" en ik wil hem aan dat
woord binden. Nu ikzelf nog niet
zo v~r ben dat ik regelmatili!:
eropu1t trek, b en ik vrij geregeld
thuis,.. maar... houd u . aan de
geschikte bezoektijden. Om tien
uur elke ochtend is mijn vrouw
op ~ezoek voorbereid, dan is de
koffie ~laar en 's middags tegen
h.~lf dl:Ie de thee. Wie gezellig kan
ZlJn, 1s welkom. Komt u van
buiten de stad, belt u dan eerst
even op om te zeggen dat u
komt. Dit geldt in 't algemeen.

Kleverklassen
Klèverklassen zijn de zaadbolletjes van het zogenaamde kleefkruid, schrijft dhr. J.W. te E.
Jammer, dat mijn Flora van Hijmans en Thijsse al enige tijd
uithuizig is, want nu kan ik niet
direct nakijken of dat waar is. Iit
meen dat het kleefkruid wat anders is dan dat onkruid tussen de
aa.rdlappels, waar wij allemansgekken tegen zeiiden. J.W. zegt ervan dat de rijpe zaadjes gemakkelijk afvallen en aan je kleren
blijven zitfen als je door 't veld
loopt, vooral met die dikke wollen
kousen, die men vroeger droeg en
die deze briefschrijver aanduidt
met tweej reg, tweej avereg. Ik
heb hierbij enkele opmerkingen.

Het veld
Briefschrijver zegt: als j e door
het veld loopt. Nu kan men wel 'n
eerpelveald hebben, maar juist is
te spreken van 't eerpellaaml.
Veld wordt weinig gebruikt in het
Twents als het om cultuurgrond
Jtaat. 't Veald of de vealdgroond
is de onontgonnen bodem. waar
nog heide en ander wild gras
groeie~. Men spreekt wel van een
Krösvealdke oftewel bleekvealdke.
maar daar houdt het, · dunkt mij,
wel ongeveer mee op. Misschien
maakt men nog het onderscheid
tussen 't eerpellaand (alg.emeen

J!gio hde-renbns]
als grondaanduiding) en 't eerpelveald, als een afgepast stuk m et
aardappels nog in de groei staat,
als de aardappels op dat stuk
nog in de grond zitten. Maar
daar moet een deskundige op
landbouwgebied het zijne dan
maar eens van zeggen.

Kousen
~ver kousen (hoasen) gesproken:
Ik herhaal wat ik al vaker debit.eerde in deze rubriek: in mijn
Jeugd dJroegen we kousen (en de
mannen sokken) van sajet (kousen zwart, sokken vaak boainrood) gebreid twee recht- twee
nöädkes wat dan hetzelfde blijkt
te zijn als twee recht- twee averrecht. Vrouwen droegen meer fiene zwatte sajetten nöädkes-kousen, is nich woar?

Klitse

het nu om gaat is om wat meer
aan de weet te komen over h et
oude eekschillen.Over "talhoolt" schrijft verder de
bovengenoemde heer J.W.. te E.:
.,In akkermaalshout. dat vooral
groeit op de wallen om de akkers
en weilanden, kapte men vroeger
de eikeboompjes, die ongeveer de
dikte hadden van een kinderpols.
D it gebeurde in het voorjaar, omdat dan de voedingssappen tussen
bast en hout beginnen te stromen.
(Denk hierbij aan het maken van
.fluitjes en happen, al gebruikt
men daar ·~een eikenhout voor.)
De boompjes werden van de takken ontdaan en in stukken van
plm. 60 cm gezaagd. Die gezaagde stukken legde men op een
hard houten blok waarot> ze werden bewerkt met ee9 kort, stomp
bijltje van ongeveer 40 cm lengte
(met steel). Met de rugzijde van
dat eekbielke klopte men de bast
van het hout stuk. De schors liet
dan los en men kan er met de
scherpe kant van het bijltje de
bast afstropen.
De schors ( eekholt) bond men tot
busseltjes, die op elkaar werden
gestapeld om wat te drogen. Dit
materiaal werd dan aan de opkoper verkocht. die het kwam halen. wegen en betalen."

Wat een klitse is, weet deze briefschrijver J.W. ook wel heel nauwkeuri~: een meisje dat gek is op
alle JOngens, maar geen ,.publieke-vrouwen-type". Zoiets van: .. Ze
kon er het ionken niet" laten, ze
lachte naar iedere man .. " - lk
weet het niet.
.,In de beteknis van "viezerik"
(Hoge Hexel) en brutaal heb jk
dit woord ( .,klitse") nooit in Dhr. J.W.. vervolgt dan zijn interessante verhaal: .,De opkoper
verkocht de schors aan de bezitters van leerlooierijen, waar ze
gemalen werd en gebruikt om
huiden te looien. Eikenschors bevat veel looizuur. Tegenwoordig
gebruikt men voor het looien cheTwente gehoord. Een allemansgek mische stoffen." - Wat dat laatste
kan heel goed een verlegen. te- betreft: ik herinner me uit mijn
ruggetrokken meisje zijn", zo ver- jeugd dat we konijnenvellen ginvolgt dhr. J.W.- Hier wil ik even gen looien met een aluinoplossing.
iets recht zetten. In r.b.b. 73.39 Mlin vraa~ aan dhr. J.W: is nu:
heb ik niet gezegd dat , klitse" hoe lang is dat geleden, dat men
met viezerik vertaald mo~t wor- dat ·e ekschillen enz. hier nog
den, ma·ar een ~,kleveklasse" is deed? Hebt u het van horen
een viezerik.
zeggen of zelf no~ meegemaakt?
Ook anderen mogen deze vraag
beantwoorden. Het puntdicht v an
Staring. waarop dhr. J.W. doelt,
leert ons ook dat eikeschors een
volumi.neus materiaal is, n .l.:
Op het woord ,.talhoolt" kreeg ik -Aan een te zedig en schrijver:
verschillende reacties. Zo was er -Waarom uw Boek aan 't licht
een telefoontje van dhr. W. uit onttogen?
Hengevelde op een moment dat ik - 't Verschijn gerust. al is 't niet
juist weg moest voor een afge- groot:
sproken onderzoek. Hij beloofde - Wordt Eikeschors bij 't pond
mij er het zijne van op papier te gewogen,
zetten en dat wacht ik nu af. -Men weegt Kaneel bij 't lood.
Daarna kom ik hem eens opzoe- In de volgende regio-brievenbus
ken om de finesses aan de weet ga ik dit onderwerp even afronden. Intussen heb ik graag nog
te komen.Verder meen ik me te herinneren wat meer reacties, bijv. over dat
dat ik er ook al eens eerder iets sappiepkas maken. waarop dhr.
over geschreven heb.. maar waar J. W. hierboven doelt.

Eike,.schors

JOHAN BUURSINK

Talhoolt
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Voorlopig nog een afronding van
onze correspondentie over talhoolt
en wat .daarbij zoal komt kijken,
om er dan later nogeens op terug
te komen. Jn de eerste plaats een
algemene vraag: waar komt dat
woord talhoolt vandaan? Met de
verklaring dat het wel van het
WGord telg afgeleid kan zijn, ben
ik nog niet gelukkig.

was en het opschötsel. Ik versta
dan niet onder ~pschötsel de uit
de afgevallen elkels ~n andere
boomvruchten · gegroetde
jonge
bGompjes, maar uitloopsels uit de
wor~els va~ allerlei f?~men en
strutken. \\a ';Lr bomenrt.1en langs
s~oten en hellm~en staa.n, schieten
Uit ~e wortels m de mi~ of meer
schmn lopende sl.oothellmgen (of
de schume helliDgen van de
)
scheuten omhspoorgravens"
.
oog, dte maar zelden het k.arakter van e~n echte boom krijgen.
In bossen ..JS het oonderhoalt veel
het op~chotsel t;tat ond~r de .bomen met de. gelegenh~!d kri.1gt,
tot .volwaard!fC "hoalt
uit te
groeten.

Schelhoolt en
boesehen
Gebruikshout
Er is naast het woord talhoolt
nog het WOf)rd schelhoolt of schelholt (schilhout) , dat geen verduidelijking behoeft. Dhr. J . W . (zie
r.b.b. nr. 73.51) weet hierover het
volgende te vertellen, in z1.1n
reeds voor het grootste deel behandelde brief: "'t Hout (schelholt) werd aan de börgerleu in de
stad verkocht. De boer vond het
voor eigen gebruik te duur. hij
stookte een goedkopere soort
hout (den, els, berk). De takken
van het hout werden eveneens tot
bussels gebonden. Deze takkebossen werden gebruikt om ' n fenuuspot te stokkern. Vaak werd
ook een gedeelte aan de bakkers
verkocht, de zgn. "boesken " om
de oven te stoken" - Hierbij wil ik
toch ook eens het mUne zeggen.
Eerst dat woord ,boesken'. De wat
zorgvuldige platprater sprak minder van ,.boesken" (met een kklank) en veel meer van boeschen
(met een zachte g-klank) . En nl'3t
alleen de takkebossen voor de
bakkers waren boeschen maar
takkebossen in het algemeen. Het
werkwoord "boeschen" was er
zelfs om er het maken van takkcbossen m ee aan te duiden, maar
ook heb ilt het horen gebruiken
bi.i bet dekl<en van de ouderwetse
boerendal<en, waarop de pannen
met stroboescben werden afgedicht. Dat noemde men: het dak
boeschen. (Spreelt boeschen uit
als boesgen)

Akkermaalshout

Ik meen het nu zo te moeten zien
na lezing o.a. van de brief van
J. W. te E. dat vooral de houtwallen langs de weiden maar ook het
onderhout onder het bol(e geboomte voor een groot deel gebruikshout opleverden. In de uitdrukkingswijze van de boeren
wordt alle boutgewas aangeduid
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met .,hout", zelf de bomen om het
huis. Jaren geleden kwamen we
nogal veel bi.i een bevriende boerenfamilie in Manderveen. en als
we dan 's zomeravonds nog wat
buiten wilden gaan zitten praten
onder de bomen. zea Witten-Gait:
kom. loa'w nog luk gezellig oonder 't hoalt goan zittn proatn Het kleinere houtgewas leverde
vroeg-er goed gebruikshout op, zoals we zagen het jonge eikenhout
dat produktief gemaakt werd
voor de produktie van schors,
schelhoolt en talhoolt. Talhoolt
was. zoals il< uit eigen jeugd nog
weet, bruikbaar voor allerlei doeleinden, waarbij een goed recht
eikenknuppèltje dienst kon doen.
Het minder rechte werd als
brandstof verkocht, de takken
dienden voor takkebossen enz.
Het schelbout werd ook wel verstookt in de losse haard op tle
boerderij van de beter gesitueerde boeren, maar dan alle~n op
feestdagen of bij feestelijke gebeurtenissen. Bet aanleggen van
zo'n haardvuur, zodanig dat het
brandde zonder veel rook te verspreiden was een kunst, die veel
ervaring vereiste. En nu hoop ik
maar dat e r nog meer reacties
en eventuele correcties komen.

Hoe duiden wij in ons dialect het
"akkermaa lshout" aan? Ik meen
dat daarvoor verschillende benamingen zijn, zoa ls: 't oonderhoalt
of ook wel: de stroewelln. Wie wil
hierover eens. zijn mening zeggen?
Naar mt.m mening wordt m ~t
akkermaalshout niet de op bosc>n h out·w <'1 11 (>J1 e,-roc>iPnd e hom Pn
bedoeld, ma<t r h et kleine houtgc- in dit

Straatnaam
verl>a ~\d

een br ief van dhr.

J. B. t. w. uit Glanerbrug met (le
volgende vragen en opmerkingen:
•• Heeft .~ nog zitting in de gemeentehJke
commissie
voor
straatnaamgeving (in Enschede).
Voor enige jaren heb ik u eens
geattendeerd op het volkomen
foute onderschrift onder Ekersdijk (te Glanerbrug): dat luidt·
genoemd naar de weldegronde •
· d E km t
t i
n
1D e
e
aa · Da s fout, want
de Eekmaten ontstonden pas nadat de ekers (eikschillers) hun
werk gedaan hadden. Hoe kan
een weJ( genoemd worden naar
wat veel later plaats heeft?" _ Ik
wil bierop het voll(ende antwoorden. Inderdaad ben ik nog lid van
genoemde commissie in Enschede. maar de naam Ekersdijk
stomt nog van vóór het bestaan
der commissie. Ik kan dus niets
zeggen over het samenstellen van
bedoeld onderschrift. Nu kan men
van een commissielid niet verlangen in een stad als Enschede dat
hij op de hoogte is van de situatie
bij alle straatnamen en toelichtingen op de bordjes. In het Straatnamenboekje van Enschede lees
ik echter. dat de naam Eekersdijk (Zuid Esmarke, Glanerbrug)
al bij raadsbesluit van 29 mei
1936 veranderd werd in Eekmaatstraat. maar ik heb me er nooit
van overtuigd of er misschien nog
bordjes met Ekersdijk zitten. Niet
onmogelijk dat na 1936 de oude
naam in ere is hersteld: Ekersdijk, watlt mijn boekje dateert
van 1959. Maar dat is hier niet
ter zake. Het Straatnamenboekje
geeft als toelichting, waaraan 4le
straatnaam is ontleend: "Naar de
weidegronden de Eekmaat. Deze
weg is een gedeelte van een oude
handelsweg. De naam Eekmaat
is reeds zeer oud, blijkens bet
gedicht van mej. Elderink: De
Ossens van llofsteenboer" - Daarentegen verklaart dhr. J. t. W.
dat de naam Eekmaat pas is
ontstaan nadat eikschillers niet
meer voorkwamen. Hij zal dus
eerst even moeten vertellen, hoe
hi.i aan die wetenschap komt. Ik
meen dat Eekmaat helemaal niet
met eikschillers in verband hoeft
te staan. De Eekmaat wil zonder
meer niets meer zeggen dan: 1le
maat : d.i. weide; bij of aan of
ander de eek, de eik. Maar als
we onder eek ook schors verstaan, dan is het natuurlijk anders. Dan kunnen we veronderstellen dat bi.iv. de Eekmoat de
weide was. waar het schors aan
de markt gebracht werd, aan de
opkopers verkocht. In de stad zou
zo'n plaats Eekmarkt ~tenoemd
zijn. Het probleem van dhr. J. t.
W. zal echter pas opgelost kunnen
worden of tot aanvaardbare veronderstellingen kunnnen komen,
nadat deze briefschrijver zijn wetenschap over het ontstaan der
Eekmaten ~eloofwaardig heeft gemaakt. bi.iv. door onthulling van
bronnen.
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,,talhoolt" en aanverwante
zaken schrijvende, ontving ik van
meerodere zijden mededelingen en
aanvullingen. Ik ga er dus nog
even mee door, omdat het nu eenmaal moeilijk is alle materiaal te
ordenen zoals ik het wel zou willen. Aan de andere kant is het wel
leuk, om telkens nog eens op een
onderwerp terug te komen dat al
vaker aan de ovde is geweest. Dat
is missemen ook wel het "echte"
van een levende gedachtenwisseling. Ziehier:

Tafhaalt

\

Ditmaal een interessante en uitvoerige brief van de heer W. N.
uit Emmen. Hij schrijft: u Oaver
dee talhöl(t)kes kan ik oe, duch
mi'j, nog wal 'n èèndken op weg
helpen. Nich dat ik d'r alns van
of wete, moar alle baat helpt, zee
de schipper, en hee zetten 't schip
of met ne stopnoalde. Ie schrieft
,dat zo'n lalhoolt een rechte geschilde eikenstok was, zoals oew
Vaa wal geb~oeken vu·1r '•t ophangen van näegelhoolt. Now joa, as
dat zo is, zal 't wal zo wezen. Moar
een 60 joar eleen, dow ik good en
wal noar de schole gunP., heb ik
dee talhöltkes nooit anders beuren
neumen als doezendkluppelkes,
want het wazzen geschelde bölkes
brandhoolt, dee per 100 stuks verhaandeld wörden. En of dee now
recht of krom wazzen, dat kon
niks schellen. In dee tied heb ik
inder Almelo bi'j 'n Mosterdpot
(dat was vrooger ne harbarge)
wal eekscheilers an 't wark ezeen.
Het was ne hele familie oet Nunspeet en ze bivakkeerden in de
schöppe. In 't vuurjaar haalden ze
't jonge eekenhoolt oet de akkerwallen. De zwaarste staken. waarvan de sèhelle al hard was, wödden bestemd vuur rikpöäle. De
dunnern, van zo'n pols dikke,
wödden an bölkes ezaagd en
escheld, de rieze wödden takkebos. Ik weet nog good, dat , ze •n
gat in de groond gungen graven
urn fu te stoan, en dan moar kloppen op dee kluppelkes, totdat de
schelle d'r ofstreupt kon wödden.
Dee schelle wöddén ook in buskes
emaakt en per 1000 stuks as
braandhoolt verkof. Van de priez~
oet dee tied weet ik niks of, moar
allicht weet andre leu doar nog
wel van. In ieder geval heb ik d'r
' t miene van ezegd".

m!io brievenbusJ
de schijnbare kleinigheden, die hier
en daar om de hoek .g luren en die
weer aanleiding kunnen zijn tot
weer nieuwe ontdekkingen. Deze
briefschrijver en ik zullen van ongeveer dezelfde jaargang zijn. Hij
kende zestig jaar geleden nog eekschillers rond Almelo. Misschien
dat ze bij de bosbezitters rond Enschede ook werkten, maar ik heb
er nooit van gehoord. Als er lezers zijn, die er weleens wat over
gelezen hebben.z dat kennelijk aan
mijn aandacht is ontsnapt, dan
hoop ik dat die Ill!et hun wetenschap over de brug willen komen.
Wanneer het inderdaad zo is dat
omstreeks die tijd de eekschillers
rond Enschede al hun werkzaamheden hadden opgedoekt en in Almelo nog niet, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. In de
eerste plaats kan de arbeid in de
te~ielfabrieken
aantrekkelijker
zijn geweest dan de seizoenarbeid
der eekschillers. In de tweede
plaats kan de sterk in opkomst
zijnde agrarische ovtwikkeling
rond de eeuwwisseling tot omtrent
de eerste wereLdoorlog, vooral in
Ensched'e-Lonneker waar de coöperatieve onderneming;en met haar
enol'me dadendrang zowel in de
landbouw- als veeteeltsector, het
eekschillersbedrijf volkomen oninteressant hebben gemaakt. -
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Van doezendkluppelkes heb ik
nooit gehoord. - Verder ' t woord
r ieze, die tot tak.kebossen werden
gebonden: werden daarvan ook
niet de riezebezzems gemaakt?
En dan herinner ik mij de bonenrieskes en voor de k1einere klimmende gewassen als bonen en
erwten en het rieshoalt voor de
snijbonen en jöddenbonen. - Verder wil ik nog graag van deze
briefschrijver horen, hoe ik mij
dat graven van die gaten in de
grond moet voorstellen. Waarom
deed men dat?

Late brief
"-.

In april begon dhr. H. W. te Enschede, met wie ik al vaker uitstekend contact heb gehad, een
brief die, hij toen maar half voltooide. Hij liet hem liggen tot bij
vier maand lalter opnieuw aan het
schrijven van een brief op de
r.b.b. toekwam. Dat oude stukje
werd niet w eggegooid, H. W. sloot
hem bij de nieuwe in en daa·r
ben ik ook maar blij om. Het ging
over een onderwerp dat mij wel
Dergelijke brieven stel ik buiten- erg aan het hart gaat; het was
gewoon op prijs, ook en vooral om namelijk een reactie op r.b.b. 73.

Opmerkingen

13, waarin ik schreef dat ik nen
wil had omtlat een collega

vo~ln

miJ voor het blok wilde zetten
door mij uit te dagen het "Onze
Vader" prompt in het Twents op
te zeggen. Gelukkig kon ik dat
ik had het al in het Twents gepu:
bliceerd in 1957 en 1961.
Dat "prompt" is natuurlijk betrekkelijk want zelfs de op papier gezette vertaling heeft mij
heel wat zorg gekost. Daarvan
weet dhr. H. W. mee te praten.
Hij schrijft n.l. (n.b. dd. 29.4):
"Om eerlijk te zijn waSt ik, evenals de heer J. V. . ervan overtuigd
dat u hiermede verschrikkelijk
aan het haspelen zou komen. P ·r oficiat, en bedankt voor de mooie
weergave van de tekst. Ik vond
het ontzettend moeilijk, ik :beb het
zelf geprobeerd, het resultaat was
een papiermand vol onmogelijke
probeersels. Maar wie ben ik,
geen taalknobbel en weinig taalgevoelig, en zonder Gods hulp
wordt het dan een fuske" - Tot
zover dit deel van de inzending
van dhr. H. W. Ik zou er dit van
willen zeggen: de behoefte om in
dit geval het " Onze Vader" te
vertalen in het Twents is al een
bewijs voor een goed taalgevoel.
Het niet gekund hebben is nog
geen ramp. Veel schrijvers van
professie hebben nog nooit het
"volmaakte" gekund, waarnaar
zij streefden. Een groot Duits
dichter en denker heeft zoiets gez~.gd als: ,.In grossen Dingen genugt es, gewollt zu haben" en
daar kunnen we ons dan aan
troosten; ik zou het vrij ·willen
vertalen zoals ik dit (al of niet als
grapje bedoeld) gezegde opvat:
"Het is voldoende als de wil er
maar is geweest om iets groots
tot stand te brengen... ".

In r.b .b. nr. 73.37 schreef ik iets
over "broene vaaln" (koeien). De
heer H. J . L. zou er een kudde
van gezien hebben bij Ommen/
Hardenberg. - Nu schrijft dhr.
A. uit St. Isidorushoeve dat die
"vaaln" ongetwijfeld jerseys zijn
geweest. Als handelaa.r is dhr. A.
namelijk enigszins op de hoogte.
Ze worden geïmporteerd uit Amerika en Canada. Zo'n tien jaar geledeL maakten ze nogal opgang,
maar dat heeft niet lang geduurd.
Er is namelijk de moeilijkheid
van het niet concurrerend kunnen
fokken, bij gebrek aan goede k .i.stieren. De jerseys zijn klein, geven goed melk met hoog vetpercentage, maar leveren weinig
vlees op, terwijl men hier graag
goede melkgevers heeft die bovendien waardevol zijn voor de
slacht.

Twentse Taalbank

I
73.54
Ditmaal geeft mij een moo1e brief
van dhr. G. J. H. B .. te Enschede
:a anleliri.ng, eens weer me.t een oplg ave te komen, waaraan wel een
heleboel lezers mee zullen kunnen
doen. · .AJls herinneringen worden
opgehaald, vermenigvuldigen deze
zich vaak op verrassende wijze.
In onderstaande brief komen woorden en uitdrukkingen voor (vetgedrukt), waarvan ik •g raag nadere
verklaringen en/of aanvullingen
zou wil1flen hebben. Wie zet er even
zijn schouders onder?

De boerderije
Aldus schrijft genoemde heer G. J .
H . B.: "Ik vo!lg steeds met grote
belangstellinJg uw r-eg;io brievenbus. Zo noe en dan schöt miej nog
wale1es 'n woord in, da'j nich aHe
da-ge meer heurt. 't Geet veural
urn weur, dee op de boerderije
te pas ko·m t. Zoas: de kalwe weit.e
(r)n; ~s oavends de beeste soepn
doon ; oet 'n fenuu.spot van zool
(??? ?) kwamn de gekakte krap en
en mangel dee in de kuubns fien
wöddn kneppn en vermengd wöddn
met lienmel en sojamei en haksel.
- Ik mos no.g walees dreenkn noa
't laand hen brengn. Dan wör de
ploog op de voaregg zet en kon 't
peard grös vrettn. Dan wör d 'r
schood bouwd. Biej 't deep bouwn
mossen der wal twee pear veur.Der leupen vältieds jongs oet de
stad op die boerderieje: Jong! hoal
meij "n klaawn effen. Woo is 't,
kaansn nich vindn? - Nee- - En
ik heur diej d'r met rammelnl 0, isse dJatJ - Joa, dee wör broekt
aster twee pear gebroek wöddn.
Doa kwam •t achterhoolt in en
doar kwammn dan de trekknuppels ari. Ditmoad hung 'n klaawn
·a ·1 'u geubel. Vrog.g er wör biej oons de ro·g g dösschet met 'n knuppel in hoes of in
de schuur (1886 op 'n gewwel). Doe
was de schuur oet Gilhoes haalt.
In 'n zul zattn nog de gaar (!)
veur de vesse·l s. In biede was (·e n
is) ne vlooa van Bèèntmer steen.
Noa •t dösS'chen wör 't stro opschud m ·e t nen gaffel. Dan kreeg
iej nog zuk mooi, reeJuk stro. Later met de mesi1e n was •t völ mear
br.okkn. - Al1n mest ging noa •t
laand. Op de grÖSigroond kwam
mot, ·dat good wör maakt met de
aal en ' t gaswater (van de gasfGLbriek, waarin de, teer was blijven
hangen en de ·a mmoniak). •n Dikken teer wör broekt um pil.aankn
en balkns te teern ·en veur de teertenne op 't poasvuur. As 't mot was
strèèd, mos ik later de grösgrond
ofzeukn veur möggelijke steenkes,

want dat kö'j met •· meem nich
hebbn. •t Grösiezer mos dan ieder~eer baad wordn en later kondn
de meskes van de me si en brekkn!
Gewoon scharp maakn kö'j ze wa
op 'n sliep.steen. - Wat heb ik
vaak met •t gat op 't körfke zettn
as den heileeuwerik zo hoog in de
lucht hing da/j em nauweil.ijks no•g
kondn zeen. Hee tiereil.ierde maar
door, telkens éen rukje hoger.
Woar heur ie e·m noe nog? Alle,e n
de veldleeuwerik en de kuifleeu..
werik kö'j no'g zeen en heurn. En
a'j dat eenmoal ,good hebt kèènd,
ldan verget iej dat nooit weer! In 't veurjoar was 't ok grote
wössche. Doartoo kwam 't Pruus..
k.e wiefke hetl.p en.
Ook
mos
ze
de
grote
onkroedplanten oet 't tuffellaand
trekkn, dlee noa 't wèèdn warrn
bJiewn stoan en de mangel ofschien (?)., De radio wol m.i.ej gister wies maakn da'w rèègn zolln
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hebbn" mär 't wör ginne rèègnlocht, 't was mear zonnen roest
(dun grij'S wolkend!ek:).,. Tot
zover de ontboezeming van dhr. G.
J. H. B. waarop ik graa~g veel
commentaa~r ontvang.

Wat doen?
Wat moeten we met dat relaas
van de boerderije doen? Wel, ik
wil graag de vetgenrukte woorden
verklaard h ebben of een u.itle~ van
de werkzaamheden hebben, die
niet voldoende in de tekst tot uitdrukking komen. Ik whl ook graag
weten waarin de b eschrijving van
dhr. G. J. H. B. afwijkt van uw
voorstelling van zaken. Of aanvullil1lgen van dingen die terioops genoemd· zijn. - De spelling heb ik
gedeeltellijk van de inzender zetlf
aangehouden, maar voor het grootste deel in de door mij gebruikte
spell.linJg
geheel of
gedeeil.telijk
omgezet. Zij is dus geen voorbeeu:d
van hoe het moet zijn.
Voorbeeld: de kalwe wetten (zoals
oorspronkelijk gespeld, ik heb er
een r tussen gezet). Het is: de
kalveren wettern (vergeil.ijk me,t
het Duitse "wässern", van "wasser") is: de kalveren drinken geven. Maall" vertell.t u er eens bij hoe
en waarmee men dat deed en in
welkle 1e'V'enstij d v.an het kail.f, hoe
men een kalf Leerde :drinken, enz.)
Zo zit er een hede kluif aan deze
inzending, maar u hoeft echt niet
op alJles in te gaan. Hoofdzaak is
dat u schrijft over wat u persoon-

lijk het meest hee·f t .g etroffen of
waar u dJe hevigste kritiek op kunt
leveren. Ik ben benieuwd 1

Grawehg .
Op de eigenlijke betekenis van het
woord "graweüg" (r.b.b. nr. 73.31)
kre,e g ik enkeie dnzendin,g en. Van
pastor M. H. W. te Deurningen
kreeg ik de mededeling: ,. Uit de
tijd dat ik bij mijn grootouders in
Leeuwartien logeerde herinner ik
me het woord grauweeJig met de
betekenis: weelderig, royaa.U.. Inter-essant is wat dhr. A. L. uit
De Lutte op het tapijt bracht: .,Bij
ons thuis hebben we dat woord
(grawelig) .gebruikt als er een
hond aanwezig was. Als twee vo.or
elkaar vreemde honden bij elkaarkwamen en je was bang dat ze
eilkaar zouden bijten, dan werd er
weileens ter ·g eruststell.ling gezegdl:
"Oh, wèr mè nich bang, dJ1e twee
doot mekaa niks, ze grawelt alleen
mè wat. - Thuis haclden we een
klein hondje, dat enorm tekeer
kon :g aan. Dan zeiden we tegen
elkÇLar: wat 'n oaild graweloas is
dlat toch. - Vo[gens mij betekent
graweln zoiets ails te keer gaan,
àn goan!" aldus deze briefschrijver, die hoopt dat ik wat aan
zijn brief heh. En of, zo's bedaankt
wean!! - De heer H. W .. te Enschede is van mening dat grawelig
wordit gebruikt in uitdrukkingen
als: grawelig duur en vraagt of
dat in verband kan staan met
gruwelijk, van gruwen? En hij
voe1gt er aan toe: dat ik miej toch
te groezelig, dee prie~! H ierop
antwoord ik: met geen van beide
veronderstetllmgen qen ik erg gelukkig M. i. komt grawelig zeker
niet van gruwelijk, en wordt groezeliig niet g,e tbruikt bij d'uur. Groezeli-g zie ik aJs een woordvervorming van griezelig en ik voel het
n iet cills helemaaJ echt aan. -

Eepse kearmis
Van dhr. A. J'. G. te Enschede onder anderen deze opmerking en
vraag n.a.v. mijn opmerking over
krentebrood met weinig krenten,
waar men met 'n kreentnscheeter
bij is geweest. Dhr. G. wil die
schaarse krenten in het brood vergelijken m et de Eepse kearmis:
hler en daar nen kroam en hij
vraagt 00: dat een algemeen of
plaatselijk gezegde is. Ik meen
d!at we hier met een specifieke
Enschedese uitdrukking te do en
hebben, misschien afkomstig u it
Gronau? Of zijn er lezers die h et
precies weten?

