
HET GEZINSLEVEN BIE ONS THÜCIS IN TELGT

door Aalt Hop (Werkgroep dialecten)

Mien vaoder is geboren in 1909 en 
mien moeder in 1913.
Toen ze verkering kregen begonnen 
geliek al de problemen, want het was 
gebruukelijk dat een jong uut Horst 
geen deerntje mocht hen uut Telgt. 
Mien vaoder kwam van de Horster- 
weg en mien moeder van de Niekar- 
kerweg, dus Telgt. Ze was het enigste 
deerntje thuus samen mit drie breurs. 
Heur va was veur die tied een rede
lijke boer. Mien va mos soms echt 
veur heur vechten. De jongens uut 
Telgt stonden hum dan op te wachten. 
Hie kon klappen kriegen of hie mos 
tracteren. Soms had tie een ploerten
doder in z’n zak en hie het um oek 
wel us gebruukt. De jong die een klap 
kreeg, kon een week lang geen pet 
op. Bie de Greune Allee is een keer 
een jong hierdeur overleden.
Nao 4 jaar verkering, samen op ca- 
techesaotie en belijdenis e daon bin 
ze op 20 mei 1936 e trouwd. Dat 
was niet zo’n groot feest. Eerst naor 
ut gemeentehuus, toen naor de kark. 
‘sAves een paor koppen sucelao en 
een borreltje en dat was ut. ‘sMargens 
weer vrog op um te melken en ge
woon het andere wark te doen. Nao 
10 maonden werd mien breur ge
boren. Nao hum kwamen dur nog 9 
kiender, de leste in 1960.
Dur waren vaste regels, üm de beurt 
aanmaakhoutjes hakken, de houtbak 
bievullen, een kit eierkolen haolen. 
Op zaoterdag stoep vegen, grint har

ken en paotjes harken. ’sMaondags- 
margens veur schooltied 10 paor 
schoenen poetsen. Nao ut eten mos
sen we altied de boel opruumen en 
ofwassen.
Naor school gung je altied op klom
pen lopen of mit zun tweeën bie mien 
breur achterop de fiets.

‘sZondags twee keer naor de kark, ie
dere week catechesaotie oek wel kat- 
tebak e noemd, Knapenvereniging, 
laoter oek nog lid van de Arjos. ’s 
Aves thuus spelletjes doen zo as sjoe
len, dammen, ganzeborden, mins ar- 
ger je niet. Meestal op de deel veur de 
meeste punten wiendbuksschieten.

Nao de légere school gingen de jon
gens naor de CJLO, landbouwschool 
of de ambachtschool, de meiden naor 
de huushoudschool. Natuurlijk mos
sen we meehelpen op de boerderie, 
zo as knollen plukken, hooi uut de 
barg haolen, dreug strooi in ut kie- 
penhok enz.
Tot mien 14de jaor kreeg ik 25 of 50 
cent zakgeld. As we vodden of oud 
papier op uh spaord hadden, moch
ten mien breur en ik de opbrengst sa
men delen. Ik wou greeg voetballen 
mer dat mocht ik niet, alleen schaot- 
senrieën mocht. Zoemers gingen we 
pootje baojen in het IJsselmeer. As je 
wat wouen hen dan spaorde je daor- 
veur. Zo hek us enkele jaoren e spa
ord veur een nie, e fiets en een half
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jaor veur Friese deurlopers.
In 1950 waren d’r in Telgt nog mer 
een paor auto’s. De bakker en de 
kruidenier kwamen nog mit peerd en 
wagen of bakfiets of een transport
fiets mit een grote mand veurop.
Toen ik 10 jaor was, overleed heel 
onverwachts mien zusje van ander
half jaor wat in ons gezin, mer veural 
vuer mien moeder, heel veul verdriet 
veroorzaakte. Mien moeder verzorgde 
ook heur eigen ouders die bie ons in 
woenden. Ze werden 84 en 85 jaor 
oud. De leste paor jaor was opoe de 
kluts kwiet. Alle drie begrafenissen 
waren vanaf de boerderie. De buur
man van de boerderie 'De Hollen
burg' kende de hele familie en ging 
ut overal anzègen. (Rouwkaorten wa
ren nog niet gebruukelijk). Een aare 
buurman vervoerde de kist mit peerd 
en wagen naor het karkhof.
Zes buurmannen dreugen de kist op 
de wagen en naor het graf. De be
grafenisdienst werd ‘ehouwen op 'De

Heerd' in aanwezigheid van de do
minee, ouderling, familie, buren en 
vrienden. Er werd ‘ebeden, uut de 
Biebel ‘elezen en veul ‘espreuken. 
De buurvrouwen zorgden veur koffie, 
thee en broodjes.
Over dizze drie starfgevallen werd 
in ons gezin eigenlijk weinig ‘eproat. 
Soms begon moe zomer te huilen dan 
wist ik dat um mien jong overleden 
zusje was.
Ik heb een fijne en goeie jeugd gehad 
met een va en moe die me liefdevol 
hebben opgevoed waor ik nog altied 
dankbaor veur bin. Ut was niet altied 
mit zachte hand mer veur mien was 
dat beter.
Dit verhaol is waor gebeurd en be
leefd. Al mit al he’k 62 jaor op de 
boerderie ‘ ewoent.
As ut deur geet, gaon mien vrouw en 
ik naor ut darp woenen.
Dat zal wel wennen wezen op onze 
ouwe dag.

Als u eens op een andere manier wilt kennismaken 
met Ermelo en haar historische en natuurrijke omgeving. 

Het kan, bijna het gehele jaar door...

flüek Veic\/z£ ffoek ; (M
o.3. educatieve (wandel) excursies, fietstochten, GPS, spel, fotografie en meer 

(ontspannende activiteiten voor zowel de zakelijke markt, als de particulier en recreant.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken tijdens kantooruren van 
maandag tot vrijdag. Of bekijk onze website.

Tel. 0341-553914 / info@reintjedevos.nl / www.reintjedevos.nl
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