Het Sliedrechts dialect (337)
BUS
Dat openbaor vervoer hee, daer zitte ze nogal mee in d'r maog. De urelange fieles zijn bekant
nie meer te overzien. Iederen dag komme d'r nog meer oto's bij. En wà denk ie van de
vrachtwaoges? Die worde aals mor grôôter en grôôter. As de jongeloi achttien jaer worde, mot
'r ok zô nôôdig een oto komme. Ze wete daer in Den Haog ok nie meer hoe ze die kloen sêêt
uit de war motte haole. D'r vaalt nog hêêl wat uit te rêêje! Nou zeg de minister dat 'r meer
busse motte komme, dà's goed voor de konkerensie. Daer zit 'k nou toch gedurig over te
prakkezeere. Ik weun vlakbij 'n bushalte en ziet dat zô iederen dag is aan. D'r zit bekant gêên
staarveling in en sondas nog waainiger as niks. 's Winters gaon d'r nogal is schoolgaonde
jongeloi met de bus, mor seumers gaon die op de fiets. Zô'n busonderneming verdient, denk ik,
't zout in de pap nog nie. D'r mot vast wel geld bij en nou zouwe d'r nog meer busse motte
gaon rij-je. Hoe stelt de minister dat dan d'r aaige voor? Twêê busse achter mekaor waer gêên
kip in zit? Denk ze dat de mense dan aalemael in de bus stappe? 'k Glôôf t'r niks van. Je ben
ommers met de bus veuls te lang onderweeg. Hij mot veul stoppe en rijdt zeker nie rechtoe,
rechtaan. Volges mijn kà je 'n hôôp nè zô gaauw op de fiets doen. En 's winters, as 't een stêên
dik vriest, gao je tò nied op 'n bus staon wachte azzie 'n oto in 't schuurtie hè staon? Nêênt, as
ze de busse voor niks zouwe laete rij-je, dan zou 't pas hellepe. Mor dan mos t'r nog veul meer
bijgelege worde!

Konkerensie
Aales bij mekaor hè'k 'r 'n zwaer hôôd in. En met die konkerensie, hoe zit 't daermee? Iederêên
ken toch zeker zômor nie med 'n bus gaon rij-je? Dan krijg ie dezelfde toestand as in de
twintiger jaere toe de eerste busse over d'n dijk gonge. 'k Denk dà Raovestaain bij ons d'n
eerste was. Je kon nog gewoon overal instappe, je hoefde je hand mor op te steke. Toe'k voor
't eerst in een bus zat, was 'k nog mor 'n schoolmaaisie. We gonge naer tante Beppie, die
weunde bij de waotertoren. Daer op d'n Hoek is op 'n zondagochend een bus, mè mense en aal,
zômor 'n huis binne gereeje. Ze kwamme d'r aalemael met de schrik vanaf, mor 't was wel 'n
grôôte revaozie. 't Is toe ok gebeurd dat in Paopendrecht, bij 't Naonegat, een bus van d'n dijk
gereeje was. 't Mos zeker aamel nog wenne. Andere zagge ok wel brôôd in zô'n busdienst en
d'r kwam al gaauw konkerensie. D'r kwamme d'r hêêl wat, de naome weet 'k nied aalemael
meer. Wel was t'r 'n Cor de Jongste en de Baobo en Aoi Hartog ree naer 't stesjon. D'r kwam
êêne de Grôôt uit Paopendrecht, die noemde ze Jan de Keu. Meschie zijn d'r wel lezers die d'r
meer van wete, wille die dat ons is laete wete?

Toeterend
Die busse scheurde, hard toeterend, over d'n dijk. Iederêên wou d'n eerste weze. As tie stopte,
schoot een aandere d'r gaauw v'rbij om de volgende mense op te pikke. D'r wazze gêên vaste
haltes en ze hiewe ok gêên vaste tij-je aan. 't Wier netuurlijk mor 'n zôôichie en 't was nog
gevaerlijk ok. Die busse stonke een uur in de wind, gêên wonder dat 'r veul mense misselijk
wiere in zô'n ding! Mor toe wisse me nò niks van 't miljeu en zô. Hoe dat laeter aamel geregeld
is, weet 'k nie meer zô. Dat veule toetere wier verbôôje. Raovestaain bleef op 't lest nog allêên
over. Zou dat laeter "De twêê provincies" geworde zijn? As t'r nou weer meer busse op de weg

komme, dan zelle ze mekaor wel weer in de haere vliege denk 'k. Hoe ze dat aan motte pakke
zou 'k ok nie wete, of ze zouwe busse voor niks motte laete rij-je.. Dà's netuurlijk mor 'n raor
verzinsel en d'r zou ommers een hêêlen dot geld mee gemoeid weze. Nou, dat hebbe we niet en
dà's nou 't hêêle aaiere ete! Mor wie weet? Meschie vingt de minister 't aai van Columbus nog
wel!
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