1

Het Sliedrechts dialect (335)

KAINDERZIEKTES (2)
Vleede keer hebbe me 't mè mekaor al gehad over anderande kainderziektes zôas dauwwurm, krentebaerd,
sprauw, de stuipe en nog veul meer. Mor deur kou vatte kwam keelontsteking ok nogal 's voor.
"Anginao", zee d'n dokter. Dan wazze ze knap ziek hoor. Koors as 'n paerd en zwêête as 'n otter. Kwam
dat dikkels trug dan wier ie mangels geknipt bij dokter Assies in Dordt. Daer kan iederêên uit die tijd over
meepraote. Wad een toestand! We gonge mêêstentijds met de train, dat was makkelijk, want die kleniek
van Assies was pal bij 't stesjon van Dordt. Zit daer nou niet een soortement kentoor van een V.V.V. of
zôiets? Daer zatte dan een stuk of tien, twaolf moeders mè kainder in de wachtkaomer. Azzie an de beurt
was, kwam een zuster 't kaind haole, want de moeders mogge nie mee naer binnene. Naederhand broch ze
't versufte en schrettende kaind weer trug en dan mossie wachte tò ze aamel geholpe wazze. Dan kwam d'n
dokter nog 's rond om te zien of aales goed gong en dan kò je naer huis. Nou, en dat was me een toestand!
De meegebrochte handdoek was echt hêêl hard nôôdig! D'r begonne d'r te spoege en janke deeje ze
aalemael. Dan mor zien dà je d'r mee thuis kwam. Was 't nog gêên tijd voor de train, dan bleef ie nog mor
'n hortie zitte, want op die stesjons trok 't as een sluis!

Waoterpokke en maozele
D'r wazze nog wel meer algemêêne kainderziektes zôas waoterpokke, rôôje hond en maozele. En
slijmhoest en kinkhoest. 'k Doch trouwes dat ze dat nou aerdig onder de knie hadde, mor 'k hoorde dà t'r
deuze winter weer zô'n hôôp gevalle van kinkhoest wazze. Deurdat 't zô besmettelijk was, krege ze 't
aamel và mekaor. Je was hêêle nachte in de weer, as d'n êêne uitgehoest was, begon de volgende.

Rôôdvonk
Kreeg ie in die tijd rôôdvonk of difteritus, dan was dat zô besmettelijk dà je 'n plakkaot op de deur kreeg.
Zô wis iederêên dat dat huis besmet besmet was. Nou gao je achtermekaor naer 't ziekehuis. M'n broer hà
soms een bloedneus. Grôôtmoeder goot dan 'n koppie koud waoter over z'n rug. As kaind doch ik dat 't
kwam omdat ie aaltijd in z'n neus zat te pulleke. Een aarg besmettelijke ziekte was T.B.C. Veul jonge
mense zijn daeraan gesturve. In die tijd leerde me om de beebies gezonder aan te pakke en veraal aarg
zindelijk te weze. Wà zeg ie? Dà wij in Slierecht al zô schôôn wazze? Bèjaot, mor ovve me nou aalemael
zô schôôn op ons lijf wazze? Daer kanne me gerust een vraegteken bij plaetse. In elk geval is in deuze tijd
de gezondhaaidszurg stukke v'ruit gegaon. En daer profitere de klaaine kainder 't mêêste van!
Hêêl hartelijk dank weer Mevr. B. in P.! Tot de volgende keer!
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