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Het Sliedrechts Dialect (400)
MIDDESTAND OP D'N OUWE UIBRAAIDING (2)
Vleede keer hebbe me gepraot over de winkels aan 't Dokter Langeveldplaain en zij me
langs de pisbak naer de petatzaok van Borsies, waer 't aaltijd zô lekker rook, gegaon. 'k
Belôôfde toe dà me 't ok nog is zouwe hebbe over Thaoliao Theaoter. Daer zijn de
mêêstes van de ouwere wel is gewist en zalle d'r warschijnlijk leuke herinneringe aan
hebbe. Op d'n hoek met de Haovestraet was, en is, een kefee, Kefee Koorevaor, met daer
bove een bovezaol. Daer rippeteerde "De Verêênigde Zangers", 'k glôôf onder laaiding
van de heer Noppe en een kaainderkoor dà gelaaid wier deur Mevr. Budding. Eêns per
jaer voerde dut koor een sprooksie op. Nou, daer moch 'k as kaaind ok wel is naer toe. Je
keek je ôôge uit, zôiets hadde me nog nooit gezien of gehoord! Die uitvoering was dan in
't Thaoliao Theaoter. Daer wazze ok wel is tenêêlvoorstellinge, meziekuitvoeringe,
ammeteurwedstrij-je, zanguitvoeringe van plaetselijke verêêniginge, mor ok wel is
voorstellinge van rondraaizende Nederlanse gezelschappe.

Bieoskoop
Voor aales was 't d'n êênigste bieoskoop in d'n hêêle omgeving. Daer hè 'k de eerste
bewegende beelde và me leve gezien. Dat was op zaeterdagmiddag, want dan wiere d'r
wel is kaainderfilms vertôônd. Laeter, toe me wat ouwer wazze, gonge me naer de
voorstelling van negen ure. In 't begin, toe je nog waainig geld had, koch ie 'n kaortie
nekkramp. Je zat dan hêêmel vooraan en mos d'n hêêle voorstelling omhôôg kijke,
vandaer d'n uidrukking: kaortie nekkramp. 'n Kaortie kostte toe 45 cente. Laeter, azzie
êêmel waarkte, kò je 'n beter pleksie betaole, med as beste plek 't balkon, bove, hêêmel
achter in de zaol. As 'k me goed herinner, kostte dat wel twêê gulde! Beneeje wazze ok
nog tusseterieve: 90 cente voor 't midde van de zaol en een gulde voor azzie achterin de
zaol wou zitte.

Ketraste
'k Weet nog wel dat de ketraste met 't filmdoek en de waarkelijkhaaid soms hêêl grôôt
wazze. Zô zat jie wel is naer 'n besnêêuwd lanschap te kijke azzie seumers in een hêête
filmzaol zat en 't zwêêt je over de rug liep. Of je zag zonnige strande en azzie dan weer
buite kwam was 't nat en guur mè sturmwind. Je was bij 't zien van de film effe
weggedrôômd, mor êêmel weer buite sting ie gelijk weer med aalebaai je bêêne op de
grond.

Ereburger
Veul plezierige uurties hè 'k deurgebrocht in 't Thaoliao Theaoter en mè mijn nog veule
duizende Slierechse jongere en ouwere, mor ok 'n hôôp loi uit omleggende plaetse.
Op 't moment van schrijve, 1999, is t'r aai'lijk gêên êêns 'n theaoter of filmzaol meer in
Slierecht. As de gemêênte een resepsie houdt, mot dat in 'n sportzaol naest 't zwembad
beure. Nou, ik ving dat een grôôte blemaozie!
Neeje, dan de ouwe femielie Koorevaor! Wat mijn betreft hadde ze die wel is ereburger
van Slierecht magge maoke. Mor ja, wie ben ik?
Bedankt weer, meneer W.T. Tromp, en we zalle uw tocht over d'n ouwe uibraaiding mè
belangstelling blijve volge!
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