Kleine monumenten (57)

Droadneagel of Spieker in
Lonneker
Arn old Fortuin
So ms deu gt de naam niet ; soms past
de naam als vanzelfspreke nd bij het
beeld dat j e ziet.
Neem nou dat beeld dat in Lonn ek er ,
o p ee n van de m eest sfeer rij kc
dorpspleintj es van T w ente, o nder de
schaduw van ee n bom en groe p is
ge plaatst.
De in 1998 al o pge doekte
C arna valsve reniging Böltmannek cs
van 1978, liet de grote spijke rs, wa nt
dat zij n het , plaatsen aan de
rech ter kant van de besch eid en
park eerpla ats voor de katho lieke kerk .
Dat was op de elfde van de elfde in
1989; de dag waarop het nieuwe
carnavalsjaar begin t. In elk vo lge nd
j aar legd e de nieuw gek o zen prins
ro nd het beeld ee n dikk e zwerfkei.
Er liggen er aan de voe t van de
' D roa duc.igc l' ee n flink aanta l.
Van zelfspr ek end ge be ur de zo iets m et
ee n carn avaleske bedoelin g. W as het
o m Lon nc kc r te h erinn er en aan het
nu t, ee ns ee n keer ui t je dak te gaan
o m daarn a, in deem oed igh eid , op
w eg te gaan naar ee n co nte m platieve
vaste nperi od e? D e ene spijke r van het
beeldh ouww er k staat fier rechtop. De
ande re maakt een kni k van ee n klei ne
negentig grade n, als in ee n soo rt
buigi ng naar het einde van elk
carnava lsfeest. o nt ho uding .
Kunsten aar l.co van Houtert (ee n
naam die past bij ee n spijke r) lijkt het
in ied er geva l zo bedach t te hebben .
Er staan d uide lijk twee spijkers,
vierka nt met ee n stevige ko p, zoa ls je
ze bij sloop van ee uwe no ude pa nde n
no g w el ee ns tegenkomt. Toc h
noem en de l.o n nckemarc n het
beeldh ou w w er k gee n 'Sp iekers' maar
'D roa dncagcl'. Er zij n er d ie in de
twee spijkers ee n symbool zien van
de Lonn ck cm aar: een ' D road ncagcl'.
Volgen s het Twe ntse woordenboek
van Dijkhu is is ee n Droad neagcl 'een
traag o f tegenstribbelend mem' en
'iema nd die ni ets voo r ee n an de r over
heeft' . M aar w ie de Lonn ckcrn aar
een beetj e ke nt weet dat di t ni et op
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hem kan slaan . Volgem de lo kale
uitleg slaat cle bijnaam o p he t fc'it ebt
het dorp zoveel timmerlui telde.
Welk e tim m erman zo u oo it ee n
spijke r voo r ee n dr oadn cagcl hebben
aangez ie n? W ie veel tim mert, weet
dat een spijker gesmeed is en een
droad ncagcl ge trokke n is uit draad .
N o cm en ze buite n Lonn ckcr daaro m
de Lon nc kernarc n terech t 'eigenw ij ze
dro ad ncagel'? Da n staan ze daar ni et
allee n in . D ijk h uis ve rtaa lt
'droad ncagcl' na me lijk ook doo r
'spijke r' . Met die eige nwijshe id lij kt
het dus nog wel m ee te vallen, al
heb ben ze nu bij de
plaatsnaam bo rde n ook nog spieke rs in
plaats van droa dneagel ge plaats t.

