Toesebolle of Pollepeze ?
Onder disse titel is ter onlangs een stukkien in de Pèperbusse verskenen as invulling
en tiedelijke vervanging van Zwolse Praot. Die Willem W. skient op dezelfde
computer te wärken as ikke en ef veur ’t gemak mooi mien veraeltien in
veurbereiding e-gapt umme maer gauw wat um annen te ebben.
Maer in de Pèperbuscolumn kunnen gien plagies staon en dan is zo’n veraeltien wat
mi’j betreft dus niet compleet. Bi’j disse maak ik dus weer een an-e-past stukkien en
zette de beelden, die der in eerste instantie ook bi’j zatten, der maer weer opni’j bi’j.

A-j

now twie typisch Zwolse weurties nemt zoas ierbaoven bint enuumd, en ie
vraogen willekeurige Zwollenaeren of die weten wat ter met wörren bedoeld,
kieken die oe an asof ik de goedwies kepot ebbe. En let wel . . ik ebbe ’t ier niet
ies aover de jongeren maer de uidige middelbaeren. Völlen weten absoluut niet wat
of ik döör mèè bedoele of, en ook dät kump wel vakerder veur, bint zi’j ’t niet met
mi’j ies. En angezien ik al elemaole gien be-oefte ebbe umme een discussie an te
gaon in grupies van twie personen, gèèf ik ze dan gewoon geliek.
Wöör ik ’t ier dan aover ebbe ?
De toesebolle is de Zwolse benaming veur de bloeiwieze van de Lisdodde, maer
die broene stave (aere) is ier ook wel bekend as rietsegaere.

Maer a-j ’t Zwols woordenboek der op naoslaot ku-j lèzen dät de toesebolle ook
wel pollepeze wörd eneumd. Oeps . . . ier waog ik mi’j an dät te betwiefelen.
As de boer met een bettien drassige of sompige grond vrogger de pech ad dät ter
inies pollen, de zo-enuumde Russchen op ’t land gruuien, was ij der absoluut niet
bli’j met, want ’t wier vake ezien as teken van slecht onderaolen gronden.
Russchen of Russen is een verzamelname veur een antal grössoorten, wööronder
Pitrus,
en
kump tegenwoordig steeds vakerder veur in ni’j an-elegde
netuurgebieden of landbouwgronden die as netuurlanderi’jen wörren be-eerd.
Pitrus is een biessoort die in pollen gruuien en die deur gien enkel biest wört evrèten.

In tegenstelling töt de langes de waterkante gruuiende grovere biezen die völle veur
stoelmatten wörren gebruukt en töt grovere vloermatten verwärkt, bint Russen een
fienere en körtere biessoort die veur ’t fienere mattenvlechten wieren gebruukt.
Disse bewärking was lastiger en wier pas meer toe-epast nadät deur wat meer
gerichtere anplant van disse soort, veural in Drente, ele Pitrusvelden wieren anelegd zodät constantere anvoer ewaerbörgd was.

Värder gef de benuming pit-rus al an dät der nog een andere toepassing van disse
bies was of is.

De gedreugde stengels wieren namelijk eskild wöördeur ’t witte poreuse merg
aoverblif die as lampepitte kon wörren gebruukt in de öllielampe inplase van een
lampeketuuntien. Dus e-j ’t ier aover russepitten of lampepitten.
’t Gebruuk van Pitrus as lampepitte skient al 2000 jöör bekend te wèèn.
De Romeinen kenden ’t al en ook de
Engelsen kennen
’t zo-enuumde
Rushlight veur bieslicht.
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Dát ter völle verwaering is met de toesebolle is best meugelijk deur de andere
toepassing van de pluzige aere van de Lisdodde. Die plume skient zeer goed
gebruukt te kunnen wörren umme de öllielampe en dan veural ’t lampeglas met
skone te maken. En lampepoetser is dan ook weer andere een Zwolse benaming
veur disse pluzige aere van de Lisdodde.

öllielampeglas
pluzen van kleine lisdoppe

Andere volksbenamingen bint onder andere ook tutenragger, kannewasser of
stinksegaere.
Maer ik aol ’t veur mien kennis maer bi’j de lessen van mien va en die beweren
altied dät de Toesebolle een Lisdodde is . . . .
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en de Pollepeze de as pollegies gruuiende Pitrussen en/of Biezepollen.
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