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Het Sliedrechts dialect (330)
FIJNE FÊÊSDAEGE?
"Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar" Ja, dat wense me mekaor in deuze leste daege van 't jaer.
Fêêsdaege? Fêêsdaege? Nou, 'k zet 'r 'n grôôt vraegteken bij. As 'k zô 's om me heene kijk, zie 'k een hôôp
gejaog, een hôôp overdreve gedoe en veraal 'n aargen dot gestres. Netuurlijk, 'k stuurd ok kerskaorties en
'k vink 't ok leuk as de posbode komt en d'r legge d'r weer 'n paor op de mat. Mor waerom mot 't aamel zô
grôôt en zô veul? 't Lijkent wel 'n wedstrijchie, want regelmaotig hoor ie: "Hoeveul hè jij d'r al?" 'k Hoorde
van 'n kennis dà ze al tien jaer lang een kaortie kreeg van een stel dà ze toendertijd is op vekansie ontmoet
hadde. Nooit hadde ze mekaor nog gezien of gesproke. Nou vraeg ik ie. Dan kà je toch veul beter is 'n
keertie belle of een briefie schrijve?

Korsbôôm
Vroeger zag ie mor aarg waainig korsbôôme. Een korsbôôm in huis was haaides of iets voor de rôômse.
Neeje, dat hoorde hêêlemael nie bij de korsemus, daer deeje me nied aan mee. Mor we gonge wel saeves in
d'n donker wandele om te kijke waer d'r êên sting en aai'lijk vonge me die lichies eerlijk gezeed toch wel
aarg prachtig. Nou heb ie bij Bongerze een hêêle kerstafdêêling en ik kijk 'r ok, heus waer, m'n ôôge uit.
As 'k nou is eerlijk m'n mêêning mag geve? 'k Vink 't aamel wel aarg Amerikaonsachtig worde. 't Lijkent
wel of aales mot bewege en meziek mò maoke. Je weet nie wat jie ziet. Zelf maok 'k 't ok gezellig in huis
hoor, 'k hèd ok 'n klaain korsbôômpie staon en d'r brande ok kaersies bij mijn op de taofel. In de krant las
'k van de week dà je aan êên bôôm in huis al nie meer genogt hèt, d'r zijn al zat huishouwes mè twêê
bôôme in huis. 'k Hoorde, echt waer, een kleutertie vertelle dà ze drie korsbôôme hadde, want zij en d'r
broertie hadde een aaige bôômpie op t'r aaige kaomertie. Gezellig, zitte aale gezinsleeje in d'r êêntjie bij d'r
aaige bôômpie. Neeje, dà kan volges mijn nooit de bedoeling weze. Trouwes, hè je 't leste nieuwighaaidjie
al gehoord? Je ken tegewoordig grôôte zakke kôôpe om j'n hêêle korsbôôm, opgetuigd en aal, in te doen,
dan hè je volgend jaer aal die romslomp nie meer.

Ete
't Lijkent wel ovvie tegewoordig zielig gevonge wordt azzie mè korsemus gewoon, net as aaltijd, i je
êêntjie of mè z'n twêêchies zit te ete. 't Mot weer mè veul loi en veraal med 'n hôôp ete en nie te vergete 'n
hôôp drank. Mè verbaozing kijk 'k naer aale affertensies met de prijze van de spesiejaole kersdineechies in
de restaurantjies. Iederêên zit worst- en worstvol. Nae de korsemus hoor ie overaal verzuchte: " 'k Vink 't
best dat 't aamel weer v'rbij is!"
Of 'k dan niks bezonders maok van de kerst? Ja hoor, netuurlijk wel. We ete ok gezellig mè mekaor op d'n
eerste kersdag, mor nie zô aarg overdreve. Gewoon 'n lekker groentesoepie vooraf, dan 'n rollechie mè
stoofpeerties en aaigegemaokte appelemoes en 'n puddinksie mè bessesap toe. D'n twêêde kersdag gaon
we saompies een end lôôpe in de bosse en 'k kan u wel vertelle dat die trediesie voor mijn aarg veul waerd
is. Weg van aale drukte, weg van aale glitter. Gewoon: is lekker rust, en naedenke en weer is hêêmel tot je
aaige komme. Hoe u de korsemus ok viert, allêên of med 'n ploeg, sober of overdaodig, 'k veraander voor
u 't vraegteken uit de titel graeg in een uitroepteken. Fijne Fêêsdaege!
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