
TERÜG IN DE TIED

door werkgroep dialecten en folklore

Bie ons in de buurt woende een bie- 
zonder gezin, dat bestung uut un 
man, un vrouw en un deern.

As opgeschoten jongens gingen we 
daor grêeg een avondje buurten.

Onze buurman zat vaak en grêeg op 
zn praotstoel en wulie luusterden met 
roje oortjes as hie vertelde van vrogger 
toen hie verkering had met zun vrouw. 
Je moen weten dat zun deerntje in 
een andere buurtschap woende as 
onze buurman. As hie naor zun schar
rel wou, mos hie an de jonges bie zun 
deerntje uut de buurt een hele liter je 
never geven als pries vur zun deerntje, 
mar dat wou hie echt niet en de jonges 
wachten um deurum op met knup
pels enzo. Mar de buurman was met 
peerd en kar en zou die jongens wel 
van ut lief weten te houwen. Op een 
avond stungen ze te wachten en daor 
kwam onze buurman an ... Jongens 
let op! Mar buurman ok niet bang uut 
’evallen zei tegen zun peerd ok: Let op!
Daor kwam hie an in ga lop  de
jonges wouwen ut spul tegenhouwen 
mar de buurman snee de repen van de 
kar deur en sprung op de rug van zun 
peerd en ging dur vandeur zonder kar! 
Of het allemaal echt gebeurd is . . .  ?

Onze buurman was niet riek. Zêeg 
mar gerust arm. Op een goeje dag 
had hie un drachtige zog e’kocht. 
Jonges wat een beste zog en een dik

ke buuk dat ut beest had. Zun buuk 
ging over de grond, hij verwachtte er 
zeker wel twaolf of dartien keutjes uut 
en hij rekende zun eigen al riek. Te
gen de avond begung de zog te nes
telen en alles stung klaor, zoas een 
kistje met strooi waor de keutjes eerst 
in e’daon mossen worden. Eindelijk 
daor kwam het eerste keutje, wat een 
mooi groot keu, noen de volgende ... 
en wulie mar wachten mar wat of wie 
ur ok kwam, geen keu meer.

Nog zo’n verhaoltje. Onze buurman 
had op de markt in Putten wel twee
honderd koolplanten ‘ekocht vur zo
wat niks. Die ging hie op zun land 
uutpoten en as ze groot waren zou 
hij daor een hoop geld vur kunnen 
kriegen. üt poten was goed ‘elukt en 
noen mar wachten tot ze groot bin. 
Mar... jie zien ut al ankommen.... dur 
kwam nao un maond of twee een 
vliegje langs, die eitjes lei bie de kool
planten en ze gungen allemaol dood!

Onze buren waren hele aordige mêen- 
sen vur zowel oud as jong, as ze jao- 
rig waren mochten alle kiender uut de 
buurt ‘s middags kommen, dur waren 
meestal wel tien tot vuuftien kiender. 
Enkele moeders van ons hulpen dan 
met bedienen. Wulie kregen allemaol 
volop limonade en as ut tied van eten 
was kregen wulie allemaal krenten
brood met botter en suuker zoveul as 
wullie lusten.
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