Een uit de hand gelopen
oogstfeest in 1809
Het oude stoppelhanenfeest is in
het Sall andse Raalt e nieuw leven
ingeblazen en bren g t als
to eristi sche attractie elk j aar veel
publiek bij een. Vroeger werd dit
oogstfeest aan het einde va n de
zomer ook in Twente o veral
gevierd. Met Sunt Jaopik (het
feest van St. Jacobus op 25 juli)
begon het maaien van de rogge
en brak v o o r de boeren ee n
drukke tijd aan. Zo lang he t licht
was werden de zicht (sikke l) en
welhaak (pikhaak) gehanteerd.
Als de m aaiers h un werk hadd en
beëindigd w aren de bindsters in hun
witte Sunt j aopiksdr acht nog bezig
met het bundelen van de garven
(schoven) en het opze tten daa rva n, in
groepen van vier , tot .gasten', zo da t
ze in zo n en win d konden d ro gen .
Van Deinse dichtte in de twintiger
Jaren:
Dali r int de urculeuleleere wit,
wit scholdeuke (schorten) 1'11 reumpkes
(lijfjes)
Op 11 kop Ilen groten liood van stro
en wit geschoeide kleumplees.

Einde fo lklore
R atel ende m achines hebben al lang
het handwerk bij het rogge maa ien
o vergenomen en het einde van de
Sunt j aopikfolklore ingelu id . H oe het
er vr oege r toegin g is door
kroniek schrij vers vastg eleg d . Daa ru it
blijkt dat het sto ppelhanenfeest oo k
wel eens uit de hand is gelo pe n, zoa ls
dat op 13 aug ustus 1809 in de
buurtsch ap Broekheurne het geva l
was. O m da t de boerderij nie t
onbehee rd kon worden ach te r
gela ten, vierde n j on geren en o uderen
het feest niet altij d ge zam enlijk . D e
j ongeren van Broekheurne konden in
1809 .stoppelhanen ' o p de bo erderij
Den Heuw, wa ar Grade s ten Heuw
een tapperij had . In hun beste kler en,
het zogenaamde kistentuu g, kwam en
zij tegen het vallen van de avond
binnen . D e spee lma n was nog even

.Dat hij op een onmensenelijee wijz e
z i j n bloed koelde , do ordat hij G rades ter
Heege niet een zabc! eenen li ouu: in
desz eifs lJ oo rllO~rd niet alleen, Illaar ook
ccncn Ilog veel zwaarderen houw in het
ondergedee lte van z ijn rechterarm
toebraelite en daardoor deszelve ter aarde

deede nederstorten. Een z abel z oo groot
als bij de liussaaren gebrt/ikt wordt.'
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bezig met het ste m m en van zij n
vioo l. Weldra begon het feest. Er
we rd ge d ron ke n en ge da nst en er
heerste een vr olijke en vredige sfeer,
vert elde n de getuige n later.

Kwaaie dronk
Ta pper T en Heuw , aldu s het verhaa l,
neemt zelf oo k zo nu en dan een
glaasj e, ma ar wo rdt daarop niet
vro lij ker. Hij heeft een kwa de dronk
o ver zich. Tegen mi dd ern ach t
verstoo rt hij het feestge dru is doo r
met een sabel en een pistool te
zwa aien . Hij komt dr eigend op de
zoon van de we duwe R . G roo ten huis
af, m aar J ann es W ooldrik weet hem
te kalm eren . Het feest gaa t tot in de
klein e uurtj es door als Gra des ter
Heege, bij H armke Afink
wegk om end, al in de verte de mu ziek
hoort. Hij loopt doo r naar D en
Heuw en beslui t daar nog wa t te
drinken en een dan sje te m ak en . Als
hij zich op dez e wijz e en ige tijd heeft
geamuseerd en bezig is zijn glaasje
leeg te drinken, komt Ten Heu w
dr eigend o p hem af. Het later
o pg e ma ak te protocol beschrijft het
aldus:

Het ge be ure n veroo rzaakt pani ek
onde r de aanwezigen. Ter plaat se
wordt Ter He ege eer ste hulp
verlee nd . De vo lgende morgen
wordt hij do or de ch irurgij n A.S.
Grcvc beh andeld . Het blijkt dat de
wo nd is gaa n ettere n doordat de
blau we zakdoek, w aarm ee hij is
verbo nde n, niet schoo n was. De m an
kr ij gt hoge koorts en er wordt zelfs
voor zij n lev en ge vreesd. N a en kele
da ge n tr eedt herstel in. Ter Heege
houdt er wel een hand aan o ve r,
waa rva n hij alleen de duim en
w ijsvinger n og kan gebru ike n.
De tapp er G rades ten Heuw is
opge pak t en naar Deventer gebracht,
waa r hij een tijdje in hechten is heeft
door gebracht. Op 26 au gustus 1809
verzoek t Geertj e Lippinkhof (vrou w
van Grades), geassisteerd door Jan ten
Heu w (de vade r) om vrij lating. H oe
dit is afgelo pen w ordt niet
meegedeel d . Er wo rdt bet alin g van
sm art egeld en dokterskosten
gev raag d . Drieduizend gulden is de
cis, een voo r die tijd hoog bedrag!
Frits IC Liutclo
Bro nn en:
- Dl' m ark c U ssclo van ló5 0 -IH OO d oor
E. C. Gccrdink-v .d. W or p.
- Vo lksgebruike n in N ed erl an d d oor J L. dl'
J ager.

n Varken w ordt gro m m end vet ,
nen boer w ordt klagend riek

Ik m ot hölp hebben, zea de boer:
jong haal mi es es n liter j enever
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