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Het Sliedrechts Dialect (412)
Publicatie van de Werkgroep Dialect
”Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht"
GOMMELESTIEKLEKAOL
As maaisie zat „k op de turn, op S.S.S., dat “Sport Staalt Spieren” betekende. De
gimlesse wiere gegeve in ‟t gimlekaol dà ze dikkels “C 12” noemde. Slierecht was
vroeger opgedêêld in wijke med ‟n letter. Zô hà je Wijk A t/m Wijk F en ‟t
gimmestieklekaol schuin tegenover de grôôte kaark lag in Wijk C op nommer twaolf,
vandaer aaltijd die naom. Wij maaisies hadde ‟t mêêstal over de gommelestiek en ‟t
gommelestieklekaol.

Raore luchies
Gek hee, as „k aan die wekelijkse lesse trug denkt, ruik „k nog aaltijd raore luchies.
Op d‟n dijk was ‟n pisbak en iederêên die daer nog weet van hèt, kan beaome dat ‟t
daer vrêêselijk kon stinke. Achteraf vraeg ie je wel is af wie dat aai‟lijk schôôn mos
maoke. ‟t Zelle wel loi van de gemêênte gewist weze en die zalle ok t‟r neus wel dicht
hebbe motte houwe as ze dat waarksie op mosse knappe! Kwam ie dan over dat
typische driehoekige schoolplaain ‟t gebouw binne, dan rook ie zô‟n echt
gimlekaoleluchie, ‟n bietjie zwêêterig en bedompt.

‘t Gebouw
Eerst kwam ie in ‟n voorpertaoltjie. As ‟t regende sting ie daer mè tientalle maaisies
te dringe en drukte te maoke. Eêmel binne, gong ie rechsaf naer de klêêdkaomers
die aai‟lijk nie meer wazze as ‟n gang in ‟n uu-vurm. In de zaol was naomelijk een
podium en die kleedkaomers wazze opzij en achter ‟t podium gemaokt. „k Kan me
niet herinnere dat „r ooit een uitvoering gewist is in die zaol of dat „r andere
fêêstelijkheeje gehouwe wiere, mor meschie hè „k ‟t wel mis en kanne de luisteraers
d‟r meer over vertelle.
De gimzaol was i mijn kaainderôôge kollesaol grôôt, as „k nou langs ‟t gebouw van
Crescendo komt, lijkent ‟t veul klaainder. Eerst mos ie aan mêêster Broekhuis je
kontrebuusie betaole. Hoeveul dat was in de jaere vijftig, weet „k nie meer. Wà zal ‟t
gewist zijn, ‟n duppie per week of zô? Vooraan in de zaol was ‟n rij ijzere klimpaole
die aaltijd zô koud aanvoelde. Aan de lange kant tegenover de deur wazze houte
klimrekke med allêên mor horiezontaole leggers. Ringe wazze d‟r ok en dat vonge de
mêêste maaisies aarg fijn. Achter in de zaol stinge en lagge nog wat anderande
losse dinge zôas touwe, grôôte matte, en hôôgspringpaole.
Achter de gimzaol was nog ‟n verkeerslekaol en hêêl vaog kan „k me nog herinnere
dà me daer is mè school naer toe gewist zijn en dà me toe verkeersles krege van ‟n
pliesie. Dat was zeker vlak voordà je verkeerseksaome mos doen.

Gimkleere
Van spesiejaole gimkleding was in de vijftiger jaere nog gêên spraoke. Je gimde i je
gewone bloesie of truichie en daer gong ie ok weer in naer huis, bezwêête of nie, dat
maokte niks uit. Wel hadde me ‟n gimbroek, dat was denk „k een gewone zwarte
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onderbroek. Die trok ie aan over je gewone onderbroek. Laeter kwamme de blaauwe
gimpaksies in zwang en zwarte belletschoentjies van ketoen med ‟n bandjie over je
voet. Dat was wel ‟n verbetering, want dan kò je temenste gêên splinters meer
oplôôpe i je voete. Voorheen beurde dat nogal is deur die vloer van houte bloksies.

Gimlesse
„k Weet nog goed dà „k aaltijd graeg naer de turn gong, mor ‟t raore is dà „k nog mor
waainig weet van de lesse. I m‟n herinnering deeje me mêêstal grondoefeninge, mor
dat zel toch wel niet, hee. Oh ja, brugge wazze d‟r ok. Tusse twêê horiezontaole
houte leggers mos ie dan je oefeninge doen. Eerst opdrukke en dan zwaaie naer
vorene en naer achtere, laeter mos ie je bêêne naer links of rechs over êêne legger
gooie of wijdbêêns voor of achter op de leggers gaon zitte. ‟t Was ok aarg belangrijk
om med ‟n mooie sprong te lande nae je oefening. Aan de ringe zwaaie vong „k nog
wel ‟t aalderfijnste. Ok mos ie je soms opdrukke op je hande en al zwaaiende viel dat
hêêmel nie mee. Neeje, dan was ‟t makkelijker om mè geboge elleboge, mè voetjie
van de vloer, uit te tuile. Op kemando mos ie dan weer je voete mee gaon laete doen
en dat mos persies op ‟t goeje moment beure. ‟t Toppunt was wel azzie ‟n
veugelnessie kon maoke.

Uitvoeringe
Eêns in ‟t jaer wier d‟r ‟n uitvoering gegeve. Aale maaisies droege dan ‟n wit ketoene
gimjurk en de jonges ‟n witte lange broek med ‟n wit overhemd. „k Weet nog goed dat
‟t een keer zô koud was tijdens zô‟n uitvoering, dà „k onder m‟n gimjurk ouwe krante
mos doen và me moeder tege de kou. „k Vong ‟t mor niks, want bij ‟t doen van de
oefeninge kraokte dat zô. Laeter mosse me aalemael ‟n donkergroene swieter
kôôpe, die droeg ie dan over je gimjurk. „k Herinner me nog goed ‟n optreeje op ‟t
foebalveld achter aan de lijn. Hêêl Slierecht was uitgelôôpe om te komme kijke.
Laeter mosse me ok nog is oefeninge voor doen bij êên of aander fêêst op ‟t
Langeveldplaain. Onderlest was op ‟n aevend van d‟n Oudhaaidkundige Verêêniging
die film te zien uit 1953 en daerop zagge me ok zô‟n gimuitvoering. Sjongejonge wad
‟n diesiepliene, mor ok: wà verschrikkelijk ouwerwets zag dat „r uit. Wel leuk hoor, om
dat nog is trug te zien, mor êên ding hè „k nie trug gezien: Dat klaaine maaisie met
die spriethaerties, die grôôte voortande en dat ronde brillechie dat aaltijd, ok al is ze
nou al lang middelbaor, nog mè veul plezier trugdenkt aan d‟r vroegere
gommelestiek!
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