Up’n Pütt in’t Ruhrgebiet
In’t Ruhrgebiet wörd in’n 20. Johrhunnert de meeiste
Steeinkoole in Dütskland afboot. De Arbeiders in’n Bergbau
wörd Kumpels nöömt und för ähre Arbeit göngen säi up’n Pütt.
Een Pütt is up Platt een Schacht of Brunnen, man in’t
Ruhrgebiet wörd dat heele Bergwerk as Pütt beteknet.

De Anfönge
Al in dat Middelöller was in de Gegend üm den Fluss Ruhr
Steeinkohle afboot worden. Man ers in dat 16. Johrhunnnert
kann van Bergbau prootet wäern, as de Lüe anföngen Schächte –
de Pütts – to graoben, de een poar Meters däip wörn. In düsse
Pütts wörd unnen de Koole met Häcken afboot, in Körwe packt
und met ene Winde nao baowen brocht. Later wörden ok
waogerechte Stollen in de Berge driewen un metenanner
verbunnen.

De Industrialisierung
Dör technesche Innovationen was dat mäögelk, in 19.
Johrhunnert den Afboo van de Koole unner de Eer to verbäätern.
Een Problem was bis nu weesen, dat Grundwater in de Stollen
flaihde, wenn to däip graobt wörd. Doch met de Dampmaschine
konn nu dat Water afpumpt wäern un de Schächte wörd däiper as
vörher. In düsse Tiet is ok dat Afboogebiet wassen. In’n
Emschertal güff et gröttere Koolevorkommen as bi de Ruhr, de
nu togänglik wörn.

De Bergwerkbedrieb
Eene Hochtiet van’n Bergbau kömm tostanne, as de Schächte
wieter un wieter utboot wörn. Een Berwerk entwickelte sick so
to ene grote Industrieanlage. Dat wichtigste Element – De
Förderturm – is een Waohrteken för dat Ruhrgebiet worden. De
is för dat Upbringen van de Koole in’n Förderkorb tostännig
und de Arbeiders föhrn daomet unner de Eerd. In
unnerschäidelke Däipe wörden nu Stockwerke anleggt, wat in de

Fachspraok de Sohlen bünt. Van düsse Sohlen ut konnen de
Berglüe to de Flöze köömen, wecke de Gesteinsschichten
beteknen, in de de Koole insloten was. Een Flöz leeg man nich
immer waogerecht to ene Sohle. Faken verlaupen säi schräg dör
de Eerd, wat den Afboo heel lastig möök. Nao den Afboo wörd
dat Gestein met Eisenbahnen to den Schacht un tolest met den
Förderkorb na baowen brocht.
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Besöikers kiekt, as dat unner Dage
utsütt. Säi loopt to een Streb. Dat
is de Stee, wo de Koole ut’n Flöz
holt wäerd.

Arbeit unner Dage
1940 fünd över 500.000 Lüe
ähre Arbeit in de Ruhrzechen.
Besünners bekannt is de Zeche Zollverein in Essen, de vandage
bekiekt wäern kann.
Dat doamals güff veele Berope, de för verschedene Opgaben
tostännig wörn. De bekannteste is de Steiger, de wiel ene
Schicht kieken mösste, dat elke siene Arbeit richtig möök. De
Hauer was een Arbeider, de Koole met unnerschäidelke Werktüge
ut dat Gestein afmöök. Doamet all Anlagen und Geräte immer
parat wörn, har de Zeche ok egene Handwerkers un Lüe met

technesche Utbildung, to’n Biespeel Schlossers un Elektrikers.
Ähre Utbildung was besünners för de Arbeit in ene Zeche
utrichtet.
De Berglüe harn enen gooten Lohn un veele Vördeele, vergliekt
man säi met Lüe de woanners arbeiden. Säi kreegen ton‘
Biespeel Koole üm tohuus to heten un säi konnen in
Zechensiedlungen Hüser för wenig Geld boen. Doch de Preis
dorför was ene gefärhliche un för’n Lief schwoare Arbeit. Nich
wenig Berglüe harn later in’n Läben Probleme met ähre
Gesundheit.

2018 – Dat Enne van‘ Bergbau
De leste Zeche de vandage noch aktiv ist, steiht in Bottrop.
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beschäftigt. Ers 2011 wörd ene neije Sohle för den Afboo
opmaoket. Doch de Kooleförderung in’n Rurhgebiet is in de
lesten 50 Johre komplizeert worden. De Flöze liggt in düsse
Region 1000 Meters däip un dat lohnt sick vandage nich mehr
die Kohle van doa unnen to fördern. De Subventionen van Staat,
de dat nu al siet veele Jahre giff, wäerd 2018 endet. Doamit
hett dat nu für de leste Zeche in’n Ruhrgebiet Schicht in’n
Schacht.
Wenn ok in Tokunft de Koole kiene Rolle mehr spält, bliff doch
de Erinnerung un dat kulturelle Erbe van’n Bergbau, denn düsse
Industrie heff dat Ruhrgebiet un siene Bewaohners prägt.
Düsse Bidrag is schriewen op Emslänner Platt.
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Hans im Glück ut Herne 2
In’t Jaohr 1975 was de Stadt Wanne-Eickel dör de Gebietsreform
in düsse Jaohr met de Stadt Herne tohoope settet und kreeg in
düsse Tied den Naomen Herne 2. Obschons de Stadt mähr dann
100.000 Inwohners har, was se blots noch een Deel van ene
annere Stadt. Dat kann een as een Sinnbäld för de faken leege
Stimmung in düsse Tiden verstaihn. Dat överdracht sik ok up
masse Lüe, de sik denkt: Mine Stadt is minner wichtig, üm uns
sülvs dait sik uk nümms Gedanken maken.
De 1983 van dat ZDF sendete TV-Serie „Hans im Glück aus Herne
2“ wärd masse Besünnerheiten van’t Ruhrgebiet in düsse Tied
upgreepen. Ut de Sicht van den 16jäöhrigen Hans Kolekta wiest
de Serie, wecke Proble junge Lüe in düsse Tied harren. Dat was
nich eenfak, ene Lehrstelle to finnen, de Jugendlichen wüssten
faken nich, wat se met ehre Tied anfangen schöllen un hangt
mäisttied bi ehrn läivsten Kiosk üm de Ecke rüm, drinkt Bier
un sööcht een Sinn in’t Läben. Hans versöcht, ut düsse
Düwelskring uttobreken, man dat is nich so eenfak.

De Serie was van’t ZDF blots eenmaol utstrahlt worden, dat
gööv nie ene Wiederholung. 2009 was de Serie dann doch as DVDBox wäer to finnen. Up düsse DVD giff dat ok ene Dokumentation
met de Darstellers ut de serie und wat düsse Lüe – mäisttied
Laien-Schauspälers – 30 Jaohre later makten. De Drööme, de de
jungen Lüe domaols harn , bünt faken ok 30 Jaohre later nich
waohr worden.
De Serie is een ihrlicket un mooiet Tüügnis van de 1980er in’t
Ruhrgebiet un för dat Läven, de Probleme un Drömme van de
jungen Lüe in düsse Tied.
Düsse Bidrag is schriewen up Emslänner Platt.
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Westfalen un de dütsche Hanse
De dütsche Hanse
Bevör de Ruhrpott mit dat ganze Montangedöns in’t Tietöller
vun’t Industrialiseern groot rut kommen is, gaff dat
Jahrhunnerte fröher een Institution, de för dat Land twischen
Rhien un Weser masse wichtig wesen is.
De meesten Lüü denkt – wann se wat von de Hanse hört – an de
grooten Städer an de See, so as Hamborch, Lübeck un Bremen.
Nu, wat is de Hanse egentlik? Eerst, so üm un bi an’n Anfang
vun’t 12. Jahrhunnert, hefft sik Koplüü tosamm schloten un
gung mitnanner up de Reise, denn dat weer to düsse Tiet heel
gefährlich. Up See weren Piraten un up de Straten Roofridders
un mannig anner Gelichter unnerwegens. De Straten weren
butendem een Katastrooph, besünners bi schlechten Weer. So
mannig Schipper is ok mit sien Koggen up de raue See blieben.
De Kooplüü kunnen sik ok tosamm better dorsetten un an de
fremde Öörd in’t Butenland Privilegien för’t Hanneln kregen.
Dat Best was et also, sik tosamm in’n Drubbel up’n Patt to
maken.
Vun Russland un dat Baltikum hefft se ton Bispeel Pelzen,
Hannig, Pottass un anner Rohstoffen noh‘n Westen schippert. Ut
Flandern un England kemen Tuch un Wolle un ut dat norwegensche
Bergen Fisch, de för de christlicke Fierdage wichtig weer.
Dormit de Fisch nich gammeln dä, brukde man Solt, wat ton
Bispeel ut Lüneborch kam. In Westfalen worrn veel Flass – dat
brukde man för dat Herstellen vun Klamotten – un Perde
hannelt.
De Koplüü hefft dorbi so wat vun veel Geld makt, dat se bet in
de wichtigsten Positionen upsteegen sünd. As Ratsherren un
Börgermester vunne Hannelsstäder hefft se nu de Politik un de
Geschicke in’t Hannel up Noord- un Oostsee inne Hann hollen.
De Städer hefft sik denn ok tosammschloten un de Hansedage

veranstaltet, um över de wichtigste Politik un de Hannel to
spreken. Hen un wedder tröck de Hansestäder ok in’n Krieg, ton
Bispeel tegen de däänsch un engelsche Könige un tegen de
Liekedeeler – de Seerövers up Noord- un Oostsee. De Koplüü
dunntomalen kunnen sogor läsen un schrieven, un dat in’n Loop
vunne Tiet ümmer weniger up Latien un ümmer mehr up Platt.

Westfälsche Lüü inne Hanse
Bloß manch een aver weet, dat de norddütschen Koplüü, wecke up
Nord- und Ostsee noh de veer wichtigsten Butenhannelsplätz
London, Brügge, Bergen un Nowgorod fohren, to een groten Deel
ut Westfalen kemen. Al in de Order vun’n Hansekontor vun de
dütschen Koplüü in’t russische Nowgorod (13. Jahrhunnert)
steiht schreven, dat mang de Hannelslüü ut Lübeck un Gotland
ok jümmers wecke ut Dortmund un Soest dorbi wesen sünd.
Heel wichtig för de Hanse was dat Gründen vun de Stadt Lübeck
in’t Johr 1143. Nu harrn de dütschen Koplüü Togang to de
Oostsee, so dat nu mannig veele Lüü ok ut Westfalen in de
Stadt kemen, um Hannel to drieven und dat grote Geld to maken.
Veele benöömte Koplüü, Börgermester un Ratsherren harrn
westfälsche Tonaams. Ton Bispeel Brun Warendorp, de bi dat
Belagern vun de däänsche Festung Helsingborg dootblieben weer.
Sien Vorgänger Johann Wittenborg hefft de egen Börger een paar
Jahr vördem een Kopp kotter makt, wo he de Hansetruppen in
Dänemark inne Katastrooph föhrt hett.
Hildebrand Veckinghusen (Vöckinghausen ligg bi Hamm) wull nich
mit de Italieners in Brügge hanneln, sunnern direktemang mit
Venedig mit siener „venedyesche selscop“. An’t Ende vun’t Leed
muss he aver in Brügge in’n Schuldtoorn sitten un is as armer
Wicht in Lübeck sturven.
Man süht, för so mannig een gung dat allens nich goot ut. De
Kopmann Tideman Lemberg ut Dortmund dortegen hett dat all
henkregen: he harr so masse veel Geld un gaff wat davun an de
engelsche König Edward III., dormit de sien Krieg in Frankriek

föhren kunn. Tidemann kreeg daför de Kron un de Kronjuweel as
Pand un later dat Geld mit Tinsen torüch un köffde sik acht
Slötter in England (dat is quasi Rosamunde Pilcher in’t
Middelöller).

Hansestäder in Westfalen
Aver nich bloß westfälsche Lüü in Lübeck un annerswo weren
inne Hanse, sünnern ok de Städer in Westfalen. Et gifft nu
nich sowat wo eene offizielle Liste mit all de Städer inne
Hanse, aver man weet, wecke bi’n Hannel dorbi weren un ähr
Koplüü in de wiede Welt schickt hefft. Eene, in’t Middelöller
wichtige Strate leep butendem dor Westfalen: dat weer de
Hellweg vun Duisburg bet anne Weser. Up düsse Weg hefft se ton
Bispeel masse veel Solt vun A noh B schleppt un vandage dragt
veele Oorde, Firmen un Straten de Naam „Hellweg“.
Bi de Hanse dorbi weren de groten Städer as Mönster, Dortmund
un Ossenbrügge (dat historisch to Westfalen hört) un mannig –
vandage – middelgrote un lütte Städer: Soest, Bielefeld,
Herford, Minden, Lemgo, Coesfeld, Dülmen, Haltern, Ahlen,
Hamm, Unna, Plettenberg, Lippstadt, Rüthen, Warendorf, Telgte,
Essen, Dorsten, Recklinghausen, Paderborn, Borken, Arnsberg,
Wattenscheid, Bocholt – aver ok noch veele annere. De
Priviliegien de Hanse hefft üm un bi 80 Städer in Westfalen
bet to’n Anfang vun’t 17. Jahrhunnert för sik in Anrecht
nahmen. Noorddütsche un westfälsche Koplüü kunnen de
Konkurrenz ut England, Holland un Süüdütschland an’t Ende
vun’t Middelöller un inne fröhe Nietiet aver nich mehr recht
in Schach hollen. De Hanse is denn mit de Tiet noh un noh
verswunnen.

Dat moderne Stadtmarketing
De Hanse heff altiet een gootet Image. Erehlkheit, Ehr un dat
man sik up se verlaten kann – dat sünd de Egenskuppen, de denn
Hansekoplüü bet in de moderne Tieten nohsecht warrt. Daarum
neemt de Städer dat ok vandage wedder up in ähr
Stadtmarketing. So giff dat siet 1980 de „Neue Hanse“ (ok

„Städtebund DIE HANSE“ nöömt). Dat is een Organsation mit
Liddmaten ut 16 Länner in Europa. Hier arbeit Städer tosamm,
de fröher Hansestäder weren of vun Hansekoplüü besöcht worrn
sünd, üm de Hannel, de Kultur un de Tourismus to plegen. Wecke
Städer dorbi sünd, dat kann een inne Salzstraße in Mönster
bekieken, wo all de Städer vunne „Neue Hanse“ up Plaketten
in’t Stratenplaster staht.
As een anner Städerbund giff dat vandage ok de „Westfälische
Hanse“, wo Städer ut de Region Kultur, Pläseer un sik sülvst
präsenteern.

