Het Sliedrechts Dialect (446)
LOKKERTIE
In êên van de stuksies van vrouw Lissenburg hà´k geleze dà ze nogal wà verhaoltjies
op de plank hà legge. `t Voorraedjie was zellufs zo grôôt dà de Maarwestreek aale
weke kon gaon plaetse. Effe de komplemente dà ze dà - de redaksie en de krant –
zô volgehouwe hebbe. Opao Bertus hèt ´t dus paassies an kenne doen. Effe gêên
geschrijf. M´n dijkhuisie an de revier is intusse op rêê. Gistere hè ´k aal m´n
gerêêdschap is bij mekaor gezocht. Dà was ´n hêêle tour. ´k Ben nogal zô´n feguur
die aales achter z´n kont lae legge. Je lôôp dan achteraf wel is te zoeke naer ´n
haomertie of ´n tangchie. Mor daer had de vrouw wat op gevonge…! ´t Is ok daerom
dà ´k weer is in de pen geklomme ben. Trouwes ´k verstuur m´n berichte
tegeswoordig per ie-meel. M´n klaainkaaind vong dad opao mè z´n tijd mee mos
gaon en nae veul vijve en zesse ben ´k mè vaale en opstaon ´n bietjie thuis op ´t
internet.
Blaoichies
Nou zit ´k toch weer uit te waaie. Laet ´k de koei mor gelijk bij de hoorns neme. De
vongst van de vrouw. Op ´n aevend zat ze de blaoichies van de reklaome deur te
snuffele. Dà doet ze graeg en veraal de aanbiedinge haolt ze d´r uit. Nou ja, ieder z´n
lol. Voor mijn magge ze ´t houwe hoor. Aal die blaoichies motte me toch mè z´n aale
betaole en ovvie d´r nou wijzer van wor? De êênigste die d´r wel bij vaere zijn de loi
die ´t ouwe pepier ophaole.
Gerêêdschapkissie
“Aal je spulle zou ie in zô´n dôôsie motte doen”, zêê de vrouw. Ze wees me op ´n
affertensie van de firmao Lokker. ´k Bekeek ´t d´r bijhorende plaetjie ok is en
werempel ´t leekend me wel wat om ´r „t êên en „t aander in op te baarge. Of ´k ´t dan
ok zou doen, was nog ´n twêêde. Aai´lijk hà ´k ok n bietjie aargwaon. ´t
Gerêêdschapkissie was behoorlijk afgeprijsd. Voor die paor cente kon ´t, azzie ´t mijn
vroog, nooit veul weze. ´k Had ok zô´n donkerbruin vermoede dat ´r wel is meer
kaopers op de kust konne weze. Per slot krijg Jan en Alleman zô´n reklaomebriefie
onder ôôge.
Piazzao Centrum
De winkel van Lokker is in Slierecht nie te vinge. Daer mot jie nog voor naer de stad.
Nou mosse me toch dien zaeterdag nog effe wat afgeve in Gurrekom. Dà kwam dus
mooi uit. Konne me gelijk naer ´t Piazzao Centrum. Daer hè je wel ´n zaok van
Lokker. Hiet dien baos mè z´n voornaom, naer ´k mêên, ok Bertus? ´k Weet wel
zeker dat ie med een hôôfdletter B begint. Nou ja, doet ´r ok nie toe… .
´t Was t´r in ´t winkelcentrum wel aarg druk. Je kon goed maarke dat ´t de volgenden
dag vaoderdag zou weze.
Vol goeje moed stapte me de winkel binne. Wad ´n snuisterije wazze daer te kôôp.
Je mos wel de weg wete om iets và je gaoding te vinge. ´n Paor baddoeke hadde me
al gaauw te pakke. Die viele deur de frisse kleurties goed op. Naer ´n
buitetermemeter mosse we al wà langer zoeke. Ok die hadde me, nae wat
rondgelôôpe te hebbe, te pakke. Hij was allêênig wà klaainder as we wouwe. Mor ja,
we hadde d´r êêntjie om op ´t terrassie op te hange.

Waer we voor gekomme wazze, ´t gerêêdschapkissie dà voor ´n priksie te kôôp was,
konne we nievers vinge. Toch mor effe an ´t winkeljuffie vraege waer ze ze geleed
hadde.
Smoesie
Dà wier ´n hortie wachte. Zôas gezeed, was ´t druk en veul persenêêl liep ´r nou ok
weer nie rond. Aaindelijk wazze me an de beurt. “Graeg ´n gerêêdschapkissie uit de
reklaomefolder”, zee de vrouw. ´t Antwoord van ´t maaisie duurde wat lang. Hà ze
ons nie verstaon? Mos ze effe naedenke? Toe kwam ´t hôôge woord ´r uit.
“`t Spijt me mevrouw, meneer. Die kistjes zijn net uitverkocht … !”
´t Ja, ´t zou wel zo weze. De vrouw en ik keke mekaor is an.
We doche aallebaai hetzelfde. Dà´s nou voor de zôôvelste keer dà me dat smoesie
motte aanhoore. Nied allêên Lokker (B) ken die truuk om mense naer d‟r zaok te
lokke. Hoevel keer zijn wij, en zôôvel aandere mense, d´r nou al ingetrapt? Lekker
maoke med „n mooi prijsie en mor hope dat de mense d´r op af komme. Stiekum
hope ze dà je dan wel mè wat aandere spullechies naer huis zel gaon.
Stikker
In de oto keke me mekaor is an. Op d´n achterbank lagge de drie baddoeke en d´n
termemeter. We deeje niks onder voor andere deursnee-mense.
Eêmel weer thuis, op ons terrassie vlak an ´t waoter, en genietend van ´t uitzicht,
namme me ´n besluit. Vanaf vandaeg gong d´r ´n stikker op ´t deurraompie. Voor ons
hoeve die folderties nie meer. Tja, allêên voor die mense die ´t ouwe pepier ophaole
is ´t wel spijtig. Meschie kenne Lokker en Co hullie ´n briefie sture, waer ze voortaan
de blaoichies in êên keer centraol op kanne haole.
Tot ´n volgende keer mor weer,
Opao Bertus Happer.
We hadde u al ‟n hortie gemist, heer Happer! Bedankt weer, hee!
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