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Het Sliedrechts dialect (329)
VROUW BLOM
't Zel wel 'n bietjie onaerdig lijkene mor opao Bertus had, om 't is eerlijk te zegge, voor 't daechie van de
Ope Monemente nog nievers van Vrouw Blom vernome. Toe'k in de Maarwestreek las dà ze voor zô'n
mooi blaoichie mè fotochies over Slierecht hà gezurgd, hè'k de stoute schoene mor 's aangetrokke en ze
opgezocht in 't Baggermeseum. Daer zat ze klaor om de mense 'n stempeltjie en 'n boeksie as belôning,
voor as ze d'n hêêle raais rond de Slierechse monemente hadde afgelege, te geve.
Nou was t'r gelijk al 'n grôôt misverstand, want de daome in kwestie stelde d'r aaige aa me voor as Ineke,
Ineke Bossers. "Gek", doch 'k bij m'n aaige, "twêê keer dezelfde voornaom? 't Zel wel een plaetsvervanger
van Vrouw Blom weze." Dà was nie waer, want Ineke, zôas ik ze mor mos noeme, was t'r med êên van
Bossers getrouwd. Veul maokte 't aai'lijk nied uit. Ik kon de vrouw ok nie as êêne van Bosserse, mor 'k
vong 't wel een gezellig mens dad aarg goed d'r best dee om aales haerfijn an de mense uit te legge.
Jammer dà ze over veuls te waainig gebouwchies kon vertelle om d'n dôôdêênvoudige rede dat 'r mor een
paor wazze.

Kees van Geneloogiese Zaoke
Veraal toe'k laeter weer op m'n fletjie zat, dronge d'r woorde goed tot me deur. Jaot, ze had 't bij 't rechte
end. Ons durp was aarm an monemente en we konne best 'n bietjie blij zijn met de dinge die we hadde, al
konne we die op êênen hand telle. Die meseums hà'k al hêêl wà keerties bekeke. Dà van vrouw Stokker
met de veule uitstallanksies en in 't Baggermeseum hiew 'k nogal 's 'n praotjie met de rondlaai-jer, dien
Groenewege. Van de kaark wis 'k nie veul, mor gelukkig hà'k van Keese, die in Geneloogiese Zaoke doet,
'n boeksie gekrege. Azzie nie weet wie Keesie is, mot jie 'm is opzoeke in de nor. 'k Hèt 't dan wel, om
raore verhaole te voorkomme, over dat hoksie onder 't Slierechs Meseum waer die me geholpe hèt met
zoeke naer ouwe Brijhappers in kaarkboeke. Kees doet naomelijk in stambôômpies en zô.
't Boeksie hiette in goed Nederlans: "Een Moment voor een Monument". Het gong over anderande
gevallechies die te maoke hadde met de Grôôte Kaark. Aarg goed geschreve en best leerzaom, ok voor 'n
leek as Opao Bertus.

Weunhuis van Bloklande
Een paor daege laeter hè'k mè m'n klaaindochtertie d'n hêêle raais van de folder nog 's naegereeje. Veraal
voor 't weunhuis van Bloklande - 'n aandere as Kees - hebbe me 'n hortie stilgestaon. Net as op 't daechie
van de Ope Monemente konne we nie naer binnene. 'k Geef d'n beweuner nog grôôt gelijk ok, want zeg
nou zelluf, je ken toch haalf Slierecht nied over de vloer haole. Hêêl meschie, dien Blokland is teslotte nie
voor niks uit de pallementaosie và me vrouws kant, bel 'k laeter nog 's an om d'n binneboel te magge
bekijke.
Onderweeg viel me wel op hoe aarg d'n dijk was opgeknapt tusse de Kaoi en d'n Boslaon. Netuurlijk
wazze d'r hêêl wat huisies verdwene die best nog aerdig wazze, mor d'r was ok 'n hôôp gesloopt wat 'r
aarg an toe was. Die nieuwe weeunwijk, De Griende, misstong hêêlemael nie. Nou nog 't êên en aander
met de grond gelijk maoke an de buitekant van d'n dijk en de mense van buite krijge werempel nog 'n
aerdigen indruk van ons durp ok!

Naer de wethouwer
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't Aaldermêêst wazze toch wel 't bekant allêênstaonde Jodekaarksie en de Waotertoren i m'n hôôd blijve
rondzweve. "Zukke bouwwaarke motte nie verlore gaon", doch ik bij m'n aaige. Ik doch nog effe terug an
de woorde van Vrouw Blom - laet 'k ze zo mor blijve noeme - die zee: :"Laete we perbere om te blijve
behouwe waer we as Slierechse onder mekaor een bietjie trots op zijn."
'k Hed aal m'n moed mor bij mekaor geraopt en ben naer van der Venne, de wethouwer, toegestapt. Hij
kon Opao Bertus nog as iemand uit de buurt waer die vroeger geweund had. D'n Dwarsstraet, waer de
huize zo scheef stinge, dà ze z'n ouwerlijk huis mosse afbreke!
Hij had 't aarg druk, mor stong me toch te woord. Dat viel aales mee. 'k Heb 'm d'r mor 's op angesproke,
of tie nie kon zurge dat 't Kaarksie en d'n Watertoren bewaord konne blijve. Hij wis me te vertelle dat 'r
nog nie zô lang geleeje 'n groepie was aangesteld om 't belaaid op 't terraain van de monemente te gaon
doen. Dan zouwe d'r wel is 'n dot ouwe huisies en zô op ' t monementelijsie bij kenne komme. Ze hadde d'r
zellufs tien brieffies van duizend voor gekrege om 't uit te zoeke. 'k Mos 'r mor vertrouwe in hebbe. Ok
met die gebouwchies zou 't wel voor mekaor komme. 'k Gong opgelucht weer naer moeders toe.

'n Borreltjie
Wat was 'k blij toe'k 'n paor daege laeter in de Maarwestreek las dat 'r planne wazze om 't Jodekaarksie
bietjie bij bietjie af te breke en laeter, as d'n dijk ingeklonke was, 'n endjie wij-jerop weer stuksie voor
stuksie op te bouwe. Van 'n kennesie hoorde 'k diezelfden dag nog dat 'r ok planne in de maok wazze rond
d'n waotertoren. ' k Hèt 'r mor 'n borreltjie op genome. ' t Smaokte best!
D'n volgende dag hè'k vrouw Blom eerst mor 's gebeld. Ze vong 't leuk om me weer 's te hore, mor 't
aalderfijnste vong ze wel dà Slierecht zuiniger zou worde op de ouwe dinge. Ze was wel 'n bietjie bang dà
ze d'r mooie blaoichie mè fotochies van Slierecht nie meer kon blijve uitdêêle as t'r aamel nieuwe
monemente bij zouwe komme. "Mor ja", zee ik, "wie dan leeft, wie dan zurgt!"
Veul groete van B(ertus) R.IJ. Happer.
Hartelijk dank, heer Happer, voor deuze aktuele bijdraoge!
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