
Het Sliedrechts dialect (310)  

 

RAODIO 

 

De verhaoltjies in dialect zijn mêêstentijds uit de jaere twintig. Dat komt, denk 'k, 

omdat 'r toe inêêns van aales achter mekaor kwam. We reeje op 'n moter en d'r 

kwamme oto 's. D'r gong 'n bus rij-je. Sommige mense hadde al 'n tillefoon en de 

mode veraanderde hêêlemael. Toe kwam de raodio en ons leventjie langs d'n dijk en in 

de stoepe wier inêêns overhôôp gegooid. In 't begin wazze d'r nò nie veul, want 't was 

voor de gewone waarkman nie te betaole. 't Was wel 't gesprek van d'n dag. 't Was ok 

'n meraokel, hee, ze haolde de meziek zô mor uit de lucht, 't was mor griezelig, een 

soort hokus-pokus. D'r zat gêênêêns een kaobel of zô aan die dinger. Nêênt, de 

mêêste mosse d'r niks van hebbe. Ze haolde zô'n ding vast nied in huis! Nou ja, je 

hiew 't nie tege, hee. 

 

Blekkerig 

Knappe koppe begonne d'r zelf êên i mekaor te knutsele. Onze bovemêêster van 't 

school had zeker ok nogal aanleg voor techniek, want hij kreeg 't ok voor mekaor. Dà 

zô'n man dà kon, hee. Je was t'r verbouwereerd van. Op 'n keer broch tie 'm mee naer 

school. Dat was onze eerste kennismaoking met de raodio. Wà me gehoord hebbe 

weet 'k nie meer, mor i m'n gedachte klonk 't nogal blekkerig. 't Was 'n vierkant kissie 

mè knoppe en de loidspreker sting d'r naest. De mêêster lee ons zô'n bietjie uit hoe 

zôiets waarkte. Nou, 'k doch bij m'n aaige dat ie 't mor i m'n pet mos gooie, 'k snapte 



Toe d'r op 'n zondagochend een ochendwijding was, met as spreker Johannes de Heer, 

wiere m'n vaoder en moeder uitgenôôdigd om te komme loistere. Ze raokte d'r nie 

over uitgepraot toe ze thuis kwamme. Dà je zô'n man zômor verstaon kon, van zô'n 

end weg! Aal med aal bleef 't voor de gewone man toch onberaaikbaor. Ommers veuls 

te duur! 

 

Raodiodistrebusie 

Toe kwam d'r van gemêêntewege een oplossing: raodiodistrebusie. Voor 'n 

maondelijks bedraggie kreeg ie een loidspreker aan de muur med 'n paor knoppies en 

klaor is Kees. Een kaaind kon de was doen. 't Duurde nie lang of huistremop hadde ze 

raodio. 't Sleurde ons in êêne klap uit onze gewone doen. Je hoefde zelf nie meer te 

zinge onder 't waark, want de meziek schetterde deur d'n huis.  

Tot nog toe hadde de mêêste allêên mor nieuws uit de Maarwebôôje, mor nou hoorde 

me nieuws uit bekant de hêêle wèreld. In 't begin loisterde je overal naer. Rijp en 

groen, zà'k mor zegge. En de toestand in de wèreld wier sondassamiddas nog 's uit de 

doeke gedaen deur meester  J.B.G. Hilterman, weet jie nog wel? D'r wazze nog meer 

anderande programmaochies waer bekant iederêên 't d'n aanderen dag 't over had. Zà 

me 't daer de volgende keer 's over hebbe? 

 

Bedankt Mevr. B. te P. Enne....we houwe ons aanbevole voor 't vervolg! 
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