Het Sliedrechts dialect (324)
BRÔÔD ETE (2)
Bij Annoa's, m'n schoolvriendin, bleef 'k wel is brôôd ete. Daer hadde ze een boerderij. D'r sting een
blaauw Keuls potjie op taofel mè goeie butter en d'r lag 'n planksie med een haalve kaes. Annao's vaoder
snee schijfies rôôkspek op z'n brôôd. 'k Keek 'r m'n ôôge uit, want 't gong d'r aamel hêêl aanders an toe as
bij ons thuis.

Eendjies voere
Achteruit bij ons was een vliet, daer zwomme aaltijd een dot eende in. Uit de buurt gong daer nogal is
afval naer toe. Eende hebbe schijnbaor nooit genog. Op een aevend, nae 't brôôd ete, zee moeder tege m'n
ouwere broer en mijn: "Gaon jullie mor effe mè Keesies naer buitene om de eendjies te voere. Dan kan die
demee gelijk naer bed." Keesie was pas twêê jaer, dus d'r mos wel terdege op 'm gepast worre. Mor hij
was, net as aale klaaine kaainder, gek op eende. Toe me bij de vliet kwamme, begon die inêêns te holle en
voordà me d'r aarg in hadde, vloog tie perdoes achter de eende aan de vliet in. We schrokke ons ik weet
nie wat, mor m'n broer had 'm d'r zô uit. Keesie zat van bovene tot ondere onder 't eendekrôôs. M'n broer
was ok drijfnat. Keesie hard schrette en wij krege een grôôt standjie omdà me nie goed op 'm gepast
hadde. 't Kaaind had zeker 't krôôs voor gras aangezien.

Brôôd mee
In die tijd maokte me lange fietstochte Dan namme we brôôd mee voor onderweeg. Azzie dan aarges aan
een slôôtkant je meegebrochte boterhammechies zat op te ete, was 't net of 't brôôd veul lekkerder
smaokte as thuis. In onze schooljaere gong d'r nog bekant gêên mens op vekansie. Gewoon, omdat dat te
duur was. We hadde d'r gêên moeite mee, omdat iederêên thuis bleef en een daechie fietse was al een
kompleet fêêst.

Brôôd in de tent
In de schoolvekansie hoefde me nie naer school en we wisse ons best te vermaoke. We mogge 't kleerrek
gebruike om een tent te bouwe. Daer gonge ouwe jute zakke (ok wel baoliezakke genaomd) overheene of
ouwe gerdijne en die wiere mè wasknijpers vastgezet. Dat dee nied onder voor een echte tent. We wazze
d'r d'n hêêlen dag druk mee. Tege vijve gonge me aalemael thuis ons brôôd haole en atte dat mè mekaor op
in ons aaige gefantezeerde vekansiehuisie. Iederêên flanste op z'n aaige menier een tent i mekaor. Dat
brôôd ete in onze aaige tent is, denk ik, voor veul ouwere, êên van de aaldermooiste herinneringe uit je
jeugd.
Prachtig Mevr. B. uit P. Bedankt voor deuze leuke, opgehaolde herinneringe!
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