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Het Sliedrechts Dialect (381)
Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging
"Sliedrecht"
"Werkgroep “Dialect “
MOOIE PAOSE

Van de week liep 'k zô is nae te denke over hoe 't vroeger was met de paose.
Nou weet 'k ok wel dà bekant aale volwassene naermaote ze ouwer worde d'r
jeugdjaere aals mor meer gaon iediejaoliezeere. Zô glôôf ik aal z'n daege dat
't vroeger aaltijd mooi weer was met de paose. Dà ken toch bekant niet, hee. 't
Zal toch ok wel is geregend hebbe of gesturmd. 't Zonnechie zal tò nied aaltijd
geschene hebbe, 't Zel toch heus wel is knap frissies gewist zijn, mor dà ben 'k
dan kennelijk aamel vergete. De paosdaege i m'n jeugd wazze i m'n
herinnering stêêvast aarg zonnig med 'n lekker temperetuurtie.
Nieuw jurksie
Met de paose kree 'k aaltijd 'n nieuw jurksie en 'k glôôf dat dat zô'n bietjie bij
aale maaisies và m'n klas zô was. 'n Paor weke van te vore was t'r dan al 'n
lappie gekocht, want je moeder naaide aales zelf. Aale vrouwe hadde as
maaisie al op naaies gegaon en konne goed overweeg met 't naaimesien en
mè naeld en draed. 't Kôôpe van zô'n lappie was al 'n hêêle gebeurtenis en de
keus was hêêmel nie zô gaauw gemaokt hoor. 'k Weet nog goed dà zôwaer 't
kieze van de knôôpies nog hêêl wà twijfel mee kon brenge. Zou ie nou die
klaaintjies of die net iets grôôtere neme? Zouwe die lichtere leukerder staon of
die donkerties? Aaindelôôs kò je wikke en wege voordat de defienietieve keus
gemaokt was. Meneer Maaier van de mannefakturewinkel op d'n dijk mos
soms hêêl wà geduld hebbe! Was 't jurksie êêmel af, dan hong 't te pronke op
'n kleerehangertie en kon 'k m'n ôôge d'r nie vanaf houwe. Wat duurde 't
aaltijd lang voordat 't paose was. En je mos tot de paose wachte, want dan
gong ie in 't nieuw. Op ie paosbest zôgezeed.
Endjie fietse
Op twêêde paosdag gonge me aaltijd 'n endjie fietse, m'n vaoder en moeder,
m'n broer en ik. Mêêstal reeje me dan naer Rôôje Jaopie. Belnêênt, we gonge
nied op vieziete, mor die richting uit. Dat was aarges waer ie nou zô ongeveer
't Alblasserbos hèt. Dan zatte me daer 'n pôôsie in 't gras en krege 'n haalf
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rêêpie seklaod met haozelneutjies. Wil ie wel glôôve dat de sjokelao van nou
nooit meer zô lekker is as dat die rêêp van vroeger smaokte. Hêêl, hêêl soms
hà me ok nog 'n koker med eulieneutjies die me dan langs de slôôtkant lekker
zatte te pelle en genoeglijk oppeuzelde tusse de stijfseltjies en de
paerdeblomme. 'k Glôôf dat 'r aaltijd lammechies in de waailande dartelde en
dat 'r klaaine eendjies in de slôôte zwomme. Eêne keer kwamme me trug van
ons paosfietstochie en toe liepe d'r bij ons thuis in 't kippehok klaaine
kuikentjies die net uit 't aai gekrope wazze. As u nou denk dat 'k dut zit te
verzinne, dan heb u 't toch echt mis, want 't was echt waer. Soms is de
waarkelijkhaaid nog mooier as de mooiste fantezie.
Anderande uitjies
Om me heen hoorde ik anderande verhaole over hoe de paosdaege dut jaer
deurgebrocht wazze. Sommige broche deuze daege in gepaste rust deur en
gonge naer de kaark. Andere wazze d'r 'n paor daege tussenuit gewist en
hadde genote van de Veluwse bosse. Kennisse gebruikte deuze daege om de
tuin is lekker op te knappe. Zô gaf iederêên z'n aaige invulling aan de paose.
'k Hè niemand gehoord die naer Rôôje Jaopie gong fietse med 'n rêêpie
seklaod en pindao's in z'n fietstas. Mor hoe dan ok, en waer dan ok... 'k gun
iederêên dat ie 'n mooie paose had. Meschie leze me dan over zô'n vijftig jaer
wel hoe de paosdaege rond deuze êêuwwisseling deurgebrocht wiere. Dan
hoop 'k mor dà ze dan net zukke mooie jeugdherinneringe hebbe as ik nou.
Dat zou mooi weze, hee!
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