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Het Sliedrechts Dialect (434)
NAER DE KAARK (2)
Vleede keer hè me ´t al gehad over de dromme mense die op sondagochend over d´n
hêêle brêêdte van d´n dijk naer de kaark gonge. Dat ´t zwart zag van de kaarkgangers
zôgezeed. Ok is ter spraoke gekomme dat ´t hêêl wat voete in de aerde had voordat ´t
hêêle huishouwe netjies aangeklêêd en zô wijd was dà me bij de stoet aan konne sluite.
Eêmel in de kaark wazze d´r vaste plekke, mor ok vrije banke. D´n domenee preekte med
een aarg gedraoge stem en de kollektant gong met de zwart flewêêle kaarkezak langs de
mense. ´t Stuksie aaindigde over ´n paor domenees van toen. Eên daervan, die uit Dordt,
hong zô´n end over de preekstoel heen dà ´k soms benauwd was dat ie voorover zou
kukele.

Verêêniginge en kersfêêst
Vanuit de kaark bestinge d´r anderande verêêniginge. Zô hà je de zang- en de
maaisiesverêêniging en voor de jonges de knaope- en jongelingsverêêniging. Azzie wat
ouwer wier gong ie naer opzegges en dan wier ie mè palmzondag aangenome.
En wà denk ie van ´t sondasschool? Daer gonge bekant aale kaainder naer toe. We
leefde ´t hêêle jaer naer ´t kersfêêst toe. Dan sting d´r met de korsemus een aarg grôôte
kersbôôm in ´t “Gebouw.” Een hêêl end van tevore begonne me al kersversies te lere. We
krege bij ´t kersfêêst ´n boeksie. ´t Maokte nog uit ovvie trouw gewist was en ovvie ´t
hêêle jaer je tekst en je versie goed geleerd had. Je kreeg dan een krentebol en een
grôôte appelesien. D´r wier een aarg mooi verhaol verteld en d´r wier veul gezonge. Veul
mense zelle d´r best mooie herinneringe aan over hebbe gehouwe.

´t Urgel
De kaark was t´r ok voor dôôpe en trouwe. Bij ´n staarfgeval wier d´r een rouwdienst
gehouwe. De mêêste aandacht had ikzelf denk ik voor ´t zinge en voor ´t urgel, prachtig
vong ik dat.
M´n neefie gong op ´n keer is mè z´n moeder voor ´t eerst naer de kaark. Hij hà thuis de
praem op z´n neus gekrege dat ie aarg stil mos zitte. Nou, dà viel nie mee, dà kon die
slecht voor mekaor krijge. Opêêns zee z´n moeder: “En azzie nou nie stil zit, zet ´k ie daer
bij die manne”, en ze wees naer de ouderlingebank. En wà denk ie dat dà snotjong zee?
“Krijg ´k dan ok ´n zwart paksie aan?” Mò je toch meemaoke, hee.
Wij wazze ok nie zukke doetjies hoor, toe me jong wazze. We zatte soms ok wel is te
ginnegappe onder de preek.

Band met de kaark
Toch hà je aaltijd een band met de kaark. Dat is nou aamel veul losser, ieder is meer op
z´n aaige, hee. Toch is ´t aarg goed dà me d´r mee grôôt gebrocht zijn, want wà je i je
jeugd geleerd hèt, kà je ´t beste onthouwe, dà vergeet jie nooit meer. ´t Scheelt aaltijd wel
uit waffere nest dà je komt.
Op sondagaevend mosse me evegoed om negen ure thuis weze en ´t was bekant nog ´n
haalf uur lôôpe uit de kaark. Toch zagge me dan nog kans om ´n haalf uurtie in de
kaarkbuurt te dwaaile.
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Nêênt, dat konne me nie laete. Je vriendjie mos ommers op maondagochend weer voor
d´n hêêle week weg, naer buitenaf, en ´t zou tot zaeterdagaevend dure voordà je mekaor,
in de kaarkbuurt, weer zou zien!
Hartelijk dank, Mevr. B. uit P. Uw volgende verhaole komme ok nog wel is in de krant.
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