
 Het Sliedrechts dialect (307)  
 

 

MEZIEK (2) 

 
Vleede keer hè'k u al 't êên en aander verteld over meziek, hee.  Dat 'r thuis vroeger veul meer an 

meziek en zinge gedaen wier as tegeswoordig. Over anderande instrumente, huisorkessies en de 

meziektent. Azzie aan meziek van vroeger dankt, hoort daer vàzelf ok 't mooie urgel van de 

grôôte kaark bij.  't Was netuurlijk bedoeld as begelaaiding bij 't zinge, mor vóór en nae d'n dienst 

wiere d'r ok meraokels mooie stukke gespeuld. Elk jaer gonge me met de zang of de meziek naer 

een concours. Dat was aaltijd een fijn uitstappie met de traain of met de bôôt. 

 

Grammefoon 
 

Toe kwam de grammefoon, of zeeje ze in 't begin fonegraef? Dat weet 'k nie meer. 't Was een 

grôôt wonder! Een houte kissie med 'n slinger en een onwijs grôôten hoorn waer ie bekant je hôôd 

in kon steke. Daer kwam meziek uit waer ie zelf niks aan hoefde te doen. Een plaet 'r op en 't 

speulde! Dat wazze zwarte plaete en ze wazze aarg breekbaor. Azzie d'r êên liet vaale  brak tie 

hêêlegaor in gruzelemente. Aal med aal tò nog 'n dure grap, mor een wèreld gong voor ons ope. 

Zangers waer we allêên nog mor van gehoord hadde, konne me nou gewoon in huis beloistere. 

Deur de vaoders en moeders wier d'r wel op toe gezien of de meziek wel deur d'n beugel kon. 

Laeter kwam 't koffergrammefoontjie, dat kò je, azzie wou, gewoon achter op ie fiets binge. Die 

grôôte toeter had afgedaen. 

 

Straetmuzekante  
 

In de steeje hà je straetmuzekante, dat zag ie aan d'n dijk zô niet. Wel sting d'r soms bij de spoor-

brug een zangkoortie med 'n klaain draaiurgeltjie. "t Was van d'n êên of aandere evengelizaosie of 

van 't Leger des Haails. Mor we hadde wel, net zô goed as in de stad, ons draaiurgeltjie. Norsie 

liep aale weke mè z'n urgeltjie van 't Kaoichie tot de Rosmeule. En net as in de stad liepe wij, 

kaaindere, d'r achteraan. 

 

Met de meziek mee komme lôôpe  
 

Ome Teunis zee aaltijd, as iemand vroeg waer die gebore was: "Ikke? Ik ben met de meziek mee  

komme lôôpe!" Over meziek zou nog 'n hêêlen dot meer te vertelle zijn, meschie doed 'n aander 

dat nog wel 's ? 

Nêênt, ze motte nie denke dat 'r in onze tijd niks te beleve viel. We zijn zôwat zingend grôôt ge-

brocht. 

Mor toe....toe wier de raodio uitgevonge en dat veraanderde aales. Daer za'k een aander keertie 's 

over schrijve. 

 



Hartelijk dank weer Mevr. B. uit P! We kijken al weer uit naar uw volgende verhaal! 


