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In de harfstdag was het vrogger op 
de meeste boerderieen de gewoon
ste zaak van de wereld dat er veur de 
kommende wienter ezeurgd werd dat 
er genog te eten was.
Keulse inmaakpotten werden evuld 
mit sniebonen en zuurkool. 
Weckgloazen mit vleis, peren en g e 
wone boontjes enz.
Appels werden vaak edreugd, veural 
zeute appels werden hier veur ge- 
bruukt.
Bepoalde soorten peren k ’je oek wel 
heel lang bewoaren, veural de Gies- 
sen Wildeman en Wienterjannen.
En van de appelsoorten kon de 
Franse Bellefleur goed blieven, d ’r 
kwam een soort vetlaagje umheen 
zeien we dan, vandoar.
Mer woar ‘t mien eigelijk um te doen 
is, is um juullie te vertellen hoe d ’r 
bie ons meestal in de moand Novem 
ber een varken aan kleine stukjes de 
wienter in ging.
‘t Begon in ‘t veurjoar mit et uutzeu- 
ken uut een koppel keuen.
Een poar goeien apart in een hok te 
leegen en um ze dan veerder vet te 
mesten.
Een veur eigen gebruuk en een veur 
de handel.
As ze ‘t goed deeen weugen ze zo te
gen de harfst zo ’n 100 kg.
As ‘t dan zoveer was dat het slachten 
mos gebeuren werd er een dag veur 
in de week of een dag achter in de 
week afgespreuken, dit in verband 
mit ut bestarven en het afsnieen.

M’n tante zeurgde dan dat er ‘s mar- 
gensvrog een fornuis mit kokend 
woater kloar stond.
Intussen was m ’n oom ook gear
riveerd en werd er een touw um de 
achterpoot van ‘t varken edoan en 
werd ie noar buten ewarkt.
As ie dan buten was mossen we um 
mit z’n tweeen zo hard meugelijk 
trekken en as ie dan wat meu ewor- 
den was en ie even heel stil stung, 
dan kreeg ie van m ’n oom mit de 
stompe kant van de grote biet een 
harde klap recht veur z’n harsens, zo
dat ie bewusteloos in mekaar zakte. 
Meteen hiernoa stak m ’n voar mit 
een scharp mes ut varken een gat in 
z’n keel zodat ie dood kon bloeien. 
Toen pas begon het echte wark: eerst 
werd het varken op een brug erold 
en dan mit het kokend hete woater 
overspeuld.
Doardeur ging het hoar los zitten en 
kon je ut mit speciale krabbers d’r 
makkelijk afkriegen.
As dat kloar was werden de pe
zen van z ’n achterpoten bloot eleid 
en werd er een oosthout deurheen 
edoan um er goed an vast te kunnen 
bienden.
Want ie werd van de brug op het hilt- 
leertje erold.
Dan werd ie goed vast eknupt op het 
leertje en rechtop tegen ut bakhuus 
ezet.
Zo kon je er makkelijker bie um em 
af te snieen en kon ‘t leste bloed er 
uut lekken.
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Daarnoa werd alles wat zo'n beetje 
losvast zat van binnen d’r uut ehaald. 
Als alles d’r uut was en ‘t varken hing 
netjes an de leer dan werd de keur
meester ewaarschuwd en as alles 
goed leek gaf ie een sneetje in de nie
ren en werd overal op het varken een 
stempel ezet.
As ie besturven was kon het afsni- 
een beginnen, darmen schoonmaken 
veur de worst, heufdkees en balke- 
brie maken, zieen spek afsnieen, enz. 
Ook was d’r vaak een hutspotje veur 
familie en veur minsen in de buurt die 
‘t niet zo breed hadden.
As alles kloar was werd de worst en 
zieen spek in de schoorsteen ehan- 
gen um erookt te worden.

Zo kwammen de minsen op ut plat
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teland de wienter deur, want er was 
vleis, spek en greunte genog.

Eén van de minsen van de Dialect- 
club

Jan den Uil, lid van de dialectwerk - 
groep, verschafte nog de volgende 
informatie: “Op de website van het 
Meertensinstituut staan honderden 
opnames van gesproken dialecten. 
De opnamen in het dialect houden 
veelal verband met de streekgebon
den activiteiten, zoals in Harderwijk 
waar het over vissers gaat. Wilt u 
ook eens naar een bepaald dialect 
luisteren zoek dan op internet naar: 
www.meertens.knaw.nl/soundbites. 
klik erop en geniet.”
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