Boeren, werken en leven begin 20e eeuw

Voorwoord,
De bevolking van Lonneker heeft met het Dorpsplan plus aangegeven dat het project
van de Lonneker molen en het Los Hoes hoge prioriteit heeft. De provincie, de
gemeente en Europa zijn het daar mee eens en dat wordt onderstreept door een forse
financiele bijdrage in het project vanuit het Leader programma.
Een belangrijk onderdeel van het project wordt ingevuld door de vereniging Het
Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker.
Een groot aantal vrijwilligers zet zich binnen de vereniging in voor het behoud van
historische landbouwwerktuigen.
Om u als lezer te laten zien hoe vroeger gewerkt en geleefd werd op het platteland,
heeft de vereniging foto’s en wetenswaardigheden bij elkaar gebracht in een mooi
naslagwerk.
Met dit boekje wordt niet alleen een beeld geschetst van het leven op het platteland,
maar u krijgt tevens een beeld van de vele werktuigen die bij de vereniging in beheer
zijn. In de toekomst zijn een aantal van deze werktuigen bij de Lonnekermolen
tentoongesteld. Ook worden de werktuigen ingezet bij de jaarlijkse oogstdagen.
Kortom, met dit boekje geeft de vereniging Het Aangespannen Landbouwwerktuig
Lonneker ons een mooie inkijk in het boerenleven van de eerste helft van de vorige
eeuw.
Ik wens de vereniging veel succes met haar werkzaamheden.
Wethouder Buitengebied
Hans van Agteren

Inleiding
Met veel plezier heb we geprobeerd uit te zoeken hoe het leven er aan het begin van
de twintigste eeuw uitzag op een Twentse boerenhoeve.
Zo krijgt de lezer een indruk van hoe er in die dagen moest worden gezwoegd voor het
dagelijks brood .
De inspanningen voor het dagelijks voedsel vulden het leeuwendeel van de werkweek,
van zonsopgang tot zonsondergang.
Er is veel veranderd op het Twentse boerenerf sinds het begin van de 20E eeuw.
We weten amper nog hoe de mens toen leefde en werkte op het platteland.
Aangezien er geen machines waren, was men in veel gevallen aangewezen op de hulp
van noabers (buren). Hierdoor ontstond er in veel gevallen een hechte noaberschap
(vriendschap/nabuurschap). Alles was bijna uitsluitend handwerk en niet alleen onder
de boerenstand. Neem bijvoorbeeld het kanaal Almelo – Nordhorn, dit werd tussen
1880 en 1902 volledig met de hand/ door mankracht gegraven!
Door het zware lichamelijke werk werd de zware, vette kost wel verteerd.
Gelukkig was er ook wel vrije tijd. Men nam de tijd voor elkaar. De berichtgeving ging
niet via televisie, computer of andere elektronische apparatuur maar van mond tot
mond, van noaber naar noaber (buur naar buur).
Tijdens de lange winteravonden werden spannende verhalen verteld bij het open vuur
op de deel of bij kaarslicht. Ook met kaartspelen en andere vermakelijkheden werd de
schaarse vrije tijd doorgebracht.
De doorsnee actie radius van de bevolking in Twente was toen loopafstand:
10 tot 25 kilometer. De marskramer kwam met zijn paard en wagen eens per jaar.
De meeste bewoners kwamen toen zelden buiten
hun leefgebied.
Nu leven we in totaal andere wereld: wij kennen de
38-urige werkweek, telefoon, iPad -, iPhone,
computer, auto's, vliegtuigen, en helikopters.
Wij reizen over de hele wereld.
Dit alles was aan het begin van de 20e eeuw nog
onbekend.
Dit naslagwerk geeft een indruk van het leven,
de gebruiken en gebruiksvoorwerpen uit die tijd.
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Van Akker tot Bakker
Hoo ontsteet nen stoet,n?
Op ’n Lönnke es lig nen bunder besunder mooie
vruchtbare esgroond woarop tearwe best greuien wil.
Wiej begint in oktober het laand um te doon
Mer doar mot wa völ mest op worden veurd.
Ansloetend wordt de groond egaal maakt en het laand
schier.
Dan wordt de tearweköörn op ’n es zeaid, oongeveer
140 kilo op nen beunder.
In het veurjoar kö’j de tearwe zeen greuien.
Erst lik het net grös.
Mer in de loop van het veurjoar, at der nog wat extra
mest op wordt smetten, dan brult het echt de groond
oet.
In mei, juni kö’j a zeen dat het tearwe is, want de oarn
komt der in.
Dan ligt der an: is der völ zön, dan wordt der in
juli/augustus meejd.
Iej wet het nog wa: eerst de kaanten en de heuk
losmeejen, aans könt de peerde met de meejmeschien
gen begin kriegen.
De binders stoat a kloar um de gaarven te binden en
dan wordt de gaarven an hökke zet.
An een hok stoat altied 8 gaarven.
At de zön dan genog schiend hef, wordt de tearwe
binnen haald en an nen hoop pakt.
Dat neum wiej de tearwehoop.
En dan op ’n tweeden zöndag in september wordt der
dösket biej de möl in Lönnke.
De tearwekeurn wordt scheiden van ’t
stro en van ’t kaf.
De tearwekeurn wordt deur de molenaar in de möl
malen, tot tearwemel.
En van dit tearwemel bakt de bakker nen stoet,n.
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De boerin
De boerin is van alle markten thuis .
In Noord-Deurningen, toen gemeente Denekamp, ging in 1920 de boerinnenschool
van start. (In 1913 was al een poging ondernomen maar de 1e wereldoorlog gooide
roet in het eten).
De Boerinnenschool was gevestigd bij het Sint Nicolaasgesticht.
Hieruit is later het landbouwhuishoudonderwijs voor boerendochters ontstaan.
Naast het verzorgen van het volledige huishouden, koken, schoonmaken, naaien van
eigen kleren, stoppen van de sokken en dergelijke, had ze ook haar vaste taken op
het boerenerf, zoals het melken van de koeien en verzorgen van het jongvee, zoals
kalveren.
Het drenken van de koeien bijvoorbeeld gebeurde nog met de hand want er was
geen stromend water.
Tot haar taken hoorden ook het verzorgen van de kippen, eieren uithalen, varkens
voeren en water geven en het inwecken van groente , fruit en vlees.
Ze maakte ook het melkgerei schoon: melkbussen werden toen schoongemaakt met
scherp, wit zand en water zodat ze altijd mooi glommen.

Daarnaast haalde ze hout voor de houtkachel (er was geen centrale verwarming) en
onderhield ze de moestuin: zaaien, wieden en oogsten.
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Oud Twents Boerenerf

Oud boerenerf: hier verdienden de boer en boerin de kost.
Hieronder een beknopt overzicht van een Twents boerenerf aan het begin van de 20e eeuw.
Men was voor een groot deel op zichzelf aangewezen, selfsupporting heet dat tegenwoordig.
Wel was de “noaberschop” heel erg belangrijk.
Een boer had vroeger in Twente veel tijd nodig om alles onkruidvrij te houden.
Om het schoffelen met de hand te verminderen werden door de smid de schoffelmachines
bedacht. Deze zijn er in diverse uitvoeringen.
Meestal bestond een gemengd bedrijf uit:
2 tot 4 zeugen waar men mee fokte (draagtijd van een varken is 16 weken).
In de slachtmaand slachtte men 1 of 2 varkens.
2 tot 8 koeien, eveneens voor de fok en voor de melk.
Koeien baarden 1 kalf per jaar (draagtijd is 9 maanden).
Kippen, een koppel van circa 50 stuks, voor de fok en voor het ei. En, als de kip niet meer
legde, werd deze geslacht en voor de soep gebruikt en of gebraden en opgegeten.
Paard voor het zware werk en vooral voor transport van allerhande materialen.
Circa 3 tot 50 bunder (ha) grasland. 1 ha is 10.000m2
Enkele stukken bouwland , ca 7500 m2, voor de verbouw van aardappelen, rogge, haver,
tarwe, bieten en knollen.
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Drie rads strontkar

Strontkar of beerwagen: meestal houten kar waarmee in de stad
urine en ontlasting werd opgehaald.
De strontkar ontstond in de 20e eeuw en verdween met de komst
van het riool en toilet.
Voor de 20e eeuw deed men de behoefte gewoon buiten of gooide
het emmertje poep in de gracht, sloot of beerput.
Met de industrialisatie nam de stedelijke bevolking sterk toe.
De stank in de steden werd vooral 's zomers ondraaglijk.
Gemeenten besloten daarom poep op te halen.
Dit gebeurde met een strontkar of beerwagen.
De emmers poep werden dagelijks opgehaald.
De strontkar werd ook wel spottend de Boldootkar genoemd.
Boldoot was in vroeger jaren een bekend eau de cologne merk.
Met de riolering en wc's verdween de strontkar uit het straatbeeld.
We kennen nog steeds het gezegde: "Je wordt eerder door een
strontkar overreden dan door een koets" wat wil zeggen dat je
eerder kritiek dan complimenten krijgt van minderen dan van
meerderen.
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Strijkploeg

Strijkploeg: die nadat het eerste gewas, bijvoorbeeld graan
was geoogst, gebruikt werd om het land te bewerken.
De aarde werd dan slechte 5- 7 cm omgeploegd om de vruchtbare
grond boven te houden.
Nadat men dan had geëgd werd er in hetzelfde seizoen nog een
product verbouwd, bv. stoppelknollen, spurrie , lupinen etc.
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Spreekwoorden en gezegden

Voor mensen met paarden is het een hemel op aarde.
Maar komen zij te sterven, dan valt er niets te erven.

Anderhalve man en een paardenkop. Beter een blind paard dan een leeg halster. Dat is een paard van een daalder. Dat kan Bruin niet trekken. Dat paard zal mij niet meer slaan. De beste paarden staan op stal. De een mag een paard stelen, de
ander mag niet over het hek kijken. De paarden die de haver verdienen
krijgen ze niet.
De teugels in handen hebben. De teugels laten vieren. De teugels strakker aanhalen. Een blind paard zou er geen schade doen. Een gegeven paard mag men niet in de
bek kijken.
Een goed paard is zo goed als zijn hoeven. Een oud paard van stal halen. Een paardenmiddel. Een schurftig paard vreest de roskam. Een ziekte komt te paard en gaat te voet. Gauw op het paard zitten. Het beste paard van stal vergeten. Het hinkende paard komt achteraan. Het hooi moet het paard niet volgen. Het is trekken aan een dood paard. Het paard achter de wagen spannen. Het Paard van Troje binnenhalen. -

Weinig aanwezigen, weinig belangstelling.
Beter iets dan niets.
Een trots persoon.
Dat kan ik niet betalen.
Die fout maak ik niet nog eens.
Uitgelegd als: 'De besten mogen niet meedoen'
Er is veel onrecht in de wereld.
Een verdienste blijft vaak onbeloond.
De baas zijn.
Een minder streng beleid voeren.
Een strenger beleid gaan voeren.
niets kwetsbaars te vinden.
Over geschenken niet kritisch zijn.
Een schijnbare bijzaak kan bepalend zijn
in herhaling vallen
Een (laatste) hardhandige remedie.
Als er iets mis is vreest men het onderzoek.
Genezing kan veel tijd in beslag nemen.
Snel op de teentjes getrapt zijn
Een verdienstelijk persoon niet opmerken.
Wees niet te snel tevreden
Een meisje moet niet achter haar geliefde aan
lopen.
Het is een onbegonnen zaak.
Een probleem totaal verkeerd aanpakken.
Op naïeve wijze naar de eigen ondergang
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Dit boekje is tot stand gekomen met behulp van de
vereniging:
Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker.
Dank zijn wij verschuldigd aan al diegenen die
belangeloos hun materiaal en kennis ter beschikking
hebben gesteld.
Zonder hun steun was het onmogelijk geweest dit
naslagwerk te maken.
Wij hebben getracht een zo goed mogelijk beeld te
geven van een gemengd agrarisch bedrijf aan het
begin van de 20e eeuw.
De nadruk ligt vooral op hetgeen met
paardenaanspanningen te maken heeft, omdat dit
de doelstelling van onze vereniging is.

Hoe löpt ‘t peerd?
Oh geet wa.
Hoe geet ‘t peerd?
Mien peerd geet nich,
het löp.
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