Het Sliedrechts dialect (245)
Publicatie van de Oudheidkundige
Vereniging "Sliedrecht"
RAODIO SLIERECHT
De ouwchies zouwe wat achter blijve bij 't luistere naer de raodio. 't Is toch gêên wonder,
want ze geve 't zelf toe. Eên keertie in de veertien daege is t'r op dinsdagaevend 'n
uitzendinksie "Ouwer en Wijzer " voor de ouwe van daege. Dan mot-jie veraal nie vergete de
raodio aan te zette, want anders zit jie gelijk weer 'n hêêl hortie zonder.
Netuurlijk aamel flaauwekul, want voor iemand, die de vijf of zes kruisies v'rbij is, blijft 'r
nog genocht over om 'r de raodio voor an te zette. En waerom zouwe we dan nie op ons aaige
plaetselijke zendertie afstemme? Dat deeje we toch al in de tijd van de piraote. Toen hà je ok
al Raodio Slierecht, mor dat was nog die van Ronne en van Jantjie Stoi. Die leste draaide
aamel verzoeknummerties. Van die leuke Hollanse plaetjies. We verstonge ze aalemel. In hêêl
veul huishouwes wazze die deuntjies te hore. En 't leukste was nog wel as 'r voor jou êêntjie
op je verjaerdag gedraaid wier. Mor 't moch nie meer van de pliesie en toen benne Ron en Jan
'r mor mee opgehouwe.

Vraegesteller
'n Pôôsie laeter krege we 'n zôgenaomde "durpsomroep". Toen ze al 'n hortie bezig wazze,
sting d'r opêêns 'n persenaozie voor de deur van m'n flatjie. Of tie 's effe binne moch komme
om me wat vraege te stelle. Wat 't wel weze moch? 't Gong over de raodio, zee die. Raodio
Sliedrecht. Wà 'k 'r van vong. En toen begon die te vreage, hoeveul en hoelang en waernaer 'k
mêêstal zat te luistere. 'n Echt studentjie doch 'k bij m'n aaige en 't was nog waer ok, want hij
vertelde me dà z'n mêêster, die ok wat bij de raodio dee, 'm op pad gestuurd had. Nêênt, nooit
gehoord van die zender, waer mos 'k dan zoeke? Nou, dat wis tie ok nie percies, want hij
kwam hier nie vandaen, vandaer..... .
Veul schoot ie dan ok mè z'n bezoeksie nie op, mor hij hà me wel 'n bietjie nieuwsgierig
gemaokt. Toe 'k d'n dag d'rop op verjaersvesite gong bij m'n klaaindochter vertelde 'k m'n
verhaol over de vraegesteller van d'n dag tevore.
"Nou mot jie me toch 's voordoen, waer 'k Raodio Slierecht kan vinge, maaid." Op de FM 100
en nog wat, of zo iets, mor dan mos ie wel op d'n eter zitte en azzie op de kaobel wou, dan
mos ie in de buurt van de 90 weze. Veul snapte 'k 'r nie van.

Perbere
Toe 'k om 'n uur of zes thuis was, kon 'k 't nie laete om toch 's uit te perbere. Eerst mor 's bij
de 100, mor dat wier hêêmel niks. Toen mor 's bij de 90 en daer hoorde ik tot m'n stomme
verbaozing 'n vrouwestem, die iets over Slierecht zee. D'r was ok nog iemand bij, die d'r aaige
Kneliao van Tent, of iets dat daer op lekende, noemde, en zij stelde, net zôas dat jochie bij
mijn thuis, de vraege. 'k Wier toch wel 'n bietjie in beslag genome deur 't praotjie. D'r kwam
ok nog 'n weermannechie an 't woord. Hij verspelde nie veul goeds. Al gaauw wier 't zeuven
uur en toen zeeje ze dat Gijs van der Wiel ok nog zou komme. Hij zou 'n stuksie in 't Slierechs
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voorleze. Dà vong 'k wel aerdig, want Gijze kon 'k nog van vroeger, toen die nog metselde en
bij mijn 'n schoorstêêntjie hà gemaokt in m'n vorige huisie. Best leuk hoor Gijs, 'k ben gelijk
mor 'n vast klantjie và je geworde! Laeter kwam d'r nog 'n hôôp herrie. "Houze", noemt 't
kaaind van de bure 't. 'n Andere keer hoorde 'k ok nog van die aerdige sportpraotjies. As ouwe
sporter - 'k kon in m'n jonge jaere aerdig turne - mag 'k dat graeg hore. ' k Wil mor
opmaarke, dat die nieuwe raodio best wà te bieje hèt. Voor elk wat wils zou 'k mor zegge. Zet
'm gerust mor 's aan zo nae 't aevendete. 'k Weet zeker dà je dan vanzelf, net as ik, een vaste
luisteraer zal worde.
Toen die vraegesteller me vroeg om de raodio 'n cijfertie te geve hè 'k 'm gevraegd, of tie nied
's 'n keertie naer d'n dokter mos. Nou achteraf snap 'k 'm pas. Và mijn krijg Raodio Slierecht
'n dikken acht en nie zô 'n maoger zeuventjie zôas die schrijver in de Maarwestreek ons liet
wete. Gao nog mor jaere deur op jullieze menier van raodio maoke mense. As 'k m'n
bommmezaaije petjie in deuze tijd nog zou draoge, zou 'k 't diep voor jullie afneme.
Bertus R.IJ. Happer
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