1

Het Sliedrechts Dialect (439)
EEN OUWE BEKENDE
„t Beurde een enkeld jaer geleeje. „k Gong lozjeere bij een nicht op de Veluwe. Een
buurmaaisie van hullie gong toe net trouwe, ‟n paor durpe vedderop. Saeves was t‟r een
resepsie en wij wazze ok gevraegd om te komme. Smiddas zij me ok naer de kaark
gewist. ‟t Kaarksie was aarg klaain en oud. D´r lagge nog grafzaarke uit
zeuventienhonderdzôôvel. D´r sting ok ´n prachtig urgel en dan zô´n knap bruidspaor med
een keurig aangeklede femielie. De vrouwe en maaide hadde aamel een hoed op, dat
was daer de gewoonte. Dat paste wel aarg goed bij dat ouwe kaarksie. D´n domenee was
een oudachtige man en ik, med een beginnende dôôfhaaid, kon ´m mor slecht verstaon.
Zôdoende weet ´k aalles nie goed meer. In de ouwerlingebanke zatte een paor manne. Ik
kon die manne netuurlijk nie, mor dien êêne, met dien baerd, hà voor mijn iets bekends. ´k
Schonk t´r vedder gêên aandacht aan, aal m´n aandacht was toch bij ´t bruidspaor. ´t Is
aaltijd een bietjie ontroerend, hee, zukke jonge kaainder die d´r weg nog motte vinge.

Ok van d’n dijk
Laeter op de resepsie, was ´t aarg druk. Wij zatte daer ok aan ´n taofeltjie en ´t was best
gezellig. ´t Was nie zô van ´n baksie koffie med ´n taortie, gelijk t´r achter aan een glaosie
en dan gaauw weer wegweze. Nêênt, d´r was hêêmel niks gêên gehaost.
Daer komt inêêns die man binne met dien baerd uit de ouwerlingebank. D´r was een
vrouw bij en ze kwamme pal bij ons zitte. We raokte aan de praot en ´k doch bij m´n aaige
dat ie ok wel is van d´n dijk kon komme. Ik zee: “Je komp zeker uit de Alblasserwaerd of
zô?” “Dat klopt,” zee die, “ik kom uit Slierecht!” Nou, toe was ´t ijs gelijk gebroke, dat
snap ie. Deur z´n vrouw was tie daer terecht gekomme. In de kaark doch ´k al dà ´k ´m
kon, mor dien baerd zat me schijnbaor in de weeg. We hadde zô´n bietjie in dezelfde
buurt geweund en hadde aalebaai school gegaon bij Ringeling op school 5. Ze hadde bij
hum thuis zeuve kaainder, zes jonges en êên maaisie.

Meraokels ondeugend
En ondeugend dat die jong wazze, ´t was ´n meraokel. Daer hadde me ´t nog over. “Jaot,”
zee die, we wazze voor gêên gat te vange, mor azzie nou naer tegewoordig kijkt, dan
wazze wij faai´lijk mor doetjies.”
As ze soches naer school gonge spôôkte ze onderweeg al van aalles uit. Schopte de
vuilnisbakke die op d´n dijk stinge, om. As t´r iemand aan ´t boene was, gooide ze de
emmers waoter om, of holde een end weg met d´n bezum die ze dan aarges aanders
weer neergooide, of ze liepe met ´r onte klompe over ´t schôône straetjie. Ze trokke aan
de bel of bonsde op de raomde en holde dan hard weg. ´t Was aamel nie zô aarg, mor de
mense schrokke d´r aaige wezelôôs.
As t´r op school êên gepest wier, wazze hullie aaltijd haontjie de voorste. De maaide
mossen ´t ok aaltijd ontgelde. Ze trokke aa je haer of pakte je balle of je springtouw af. Ze
trokke de muts và je hôôd en gooiden ´m een end vedder weer weg. Kò je ´m zelf weer
trug gaon haole. Mè knikkertijd was t´r mêêstal ruzie med aandere jonges, want hullie
onneusde aaltijd. Ze hadde ok is een bussie vol mè kikkers gevange en liete die in de
klas los. Een gegil van jewelste en de mêêster aarg nijg. Ze krege een dot straf, mor dat
haolde nie veul uit.
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Ze vonge rupse en wurme en deeje die bij de maaide in de mantelzak. Naarges konne ze
afblijve. Stinge d´r aarges klompe voor de deur, dan gonge ze ze gaauw bij een ander
verruile.
Z´n moeder was een lange, maogere vrouw. Toe dien êêne is uit school kwam, was ze in
´t kippehok bezig. Hij hoorde z´n vaoder thuis komme en dee gaauw ´t wurveltjie op ´t
deurtie en riep: “Vaoder, kom is gaauw kijke, ´k hed een ooievaor gevange!” Toe die
moeder is jaerig was, had de jongste aal de pioenroze bij een ander uit de tuin geplukt.
´t Zat ´r al jong in. Zô ken ´k nog wel ´n hortie deurgaon.
En nou zat daer êên van hullie mè mijn te praote. Een deftige meneer med een baerd,
ouwerling in de kaark en, zô die vertelde, hij had ´n goedlôôpend asseransieketoor.
´k Vroog nog naer z´n andere broers. Die wazze ok aamel goed terecht gekomme. Twêê
wazze d´r geëmigreerd en hadde saome een grôôte faarm. De andere leefde ok aalemael
nog, allêên z´n zussie was gesturreve. Die was jaerelang verpleegster gewist.
Bij ons thuis wier van dat huishouwe aaltijd gezeed dat ´r niks van terecht zou komme. Die
jong groeide op voor galg en rad. Faai´lijk wazze ze hêêmel nie dom, en ´t wazze bepaold
deurzetters, hee.
Zô hè me nog ´n hortie deurgewaauweld en kwamme bekant nied aan ´n end.
We wazze weer eefies, net as vroeger, Brijhappers onder mekaor!
Een prachtig verhaol Mevr. B. uit P. Hartelijk bedankt!
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