Het Sliedrechts Dialect (465)
20 JAER OUD EN JONG…
´n Hortie geleeje kreeg ´k ´n tillefoontjie van meneer Van Ballegooije. Of ´k as bestuurder van ons
cluppie aai’lijk wel wist hoe ´t zo wijd gekomme was bij d´n oprichting.
Bofte ik effe. Diezelfde man had mijn zo´n twintig jaer geleeje ok is gebeld. Laet ´k da nou nog onthouwe
hebbe! Nog staarker, ´k was op zijn uitnôôjeging zellufs naer ´n zaoltjie gegaon waer afgesproke wier
een club op te richte. Je raedt ´t al: D´n Oudhaaidkundige Verêêniging!
´k Kreeg uit d´n eerste hand aalerhande nieuwchies te hore. Hoe ´t zowijd was gekomme. Wie d´r in
begin aamel meegedaen hadde. Naome wiere d´r genoemd Huib de Kok uit Haarefeld, Wout Van Rees,
d´n eerste voorzitter, d´n ouwe (school)meester Koppelaer en nog ´n hêêl rijchie naome.
´k Waarkte in de beginjaere van d´n Oudhaaidkundige Verêêniging nog volop, zôdà’k nie meer dee da
me kontrebuusie betaole. Verders keek ´k het clubblad, die ze `De Periodiek` noemde in. Ik gloof da
Herman Gelderblom met veul plak- en lijmwaark de eerste eksemplaore in mekaor knutselde.
`k Las ok da d´r raaisies wiere gemaokt. Ekskursies hiettende die med´n deftig on-Slierechs woord.
Achteraf bekeke had Wout, die voorzitter wier omdà tie - ´t benne z´n aaige woorde – zo aarg goed plat
kon praote, wellis voor beter verstaonbaore woorde kenne zurge.
Vierus
In het begin van de jaere´80 wier me vrouw besmet met ´t diejelekt vierus. ´t Begon med´n onschuldig
bezoeksie in Bellevue. Daer zouwe loi saomekomme om te kijke of t´r ´n waarkgroep gevurmd kon
worre. De mense die mee deeje zouwe´t Slierechse taoltjie op pepier vast motte legge. Laete d´r nou
haost aamel mense in plaetsneme die in ´t onderwijs zatte. Ok Korsjonnao, m´n vrouw, dus.
´k Kon daernae nie meer om de verêêniging heen. Vergaoderd wier d´r bij de mense thuis. Da gong ´r
netuurlijk aarg plat an toe. Veral azzie Gijze (van der Wiel) hoorde mos ie wel is lache. Die kon d´r wat
van hoor… .
Op ´t end van de jaere ´80 gong ´t met de verêêniging wat minder voor de waaind. D´r wazze weliswaer
raaisies en avendjies in de Bonkelaer, mor voorzitter Cees de Groot mos aale zaaile bijzette om med ´n
paor mense te club te laaije. Het gong weer wat beterder toen ene kèrel uit ´t Westland d´r zich mee
gong bemoeie. Piet ter Laak, nie gekipt en nie gebroeid in Slierecht, mor heel aktief.
´k Weet nog dà tie ok bij ons thuis kwam en op zijn menier perbeerde mè de diejelektmense mee te
praote. Of ´t ´m gelukt is laete me mor effe ruste. Wel het ie mijn waarm gekrege om bestuurder te
worre. En dat ben ik nou meer as 10 jaer laeter nog. Aale andere leeje van ´t bestuur benne verdwene.
Nieuwes zijn d´r voor in de plek gekomme.
Leuke dinge
Veul leuke dinge hebbe we mè mekaor meegemaokt. Waffere? Wa doch ie van de raaisies in binne- en
zelfs naer ´t buiteland, de verkôôpinge van boeksies tijdes het Baggerfestival. ´Stoep op, stoep af`,
´Baggerdurpspraot`, ´ ´t Bijnaomeboeksie`. Wat ´n waark en ´n zenuwetijd gong er an veraf eer ze op de
plank lagge om te verkôôpe… . Tentoonstellinge in ´t Slierechs meseum. Veral de fotoochies en
prentbriefkaorte trokke veul bekijks. En wa doch ie van ´laetere boeksie ´Waffere Momme`.
Aandere hieuwe zich bezig met stambôôme, opgraevinge, kaorties van Slierecht en ouwe footo´s.
Oudhaaidkundig wil niet zegge allêênig voor ouwchies, we gonge best met onze tijd mee. Wa doch ie
van ´t uitbrenge van een Ceedeechie mè Slierechse praotjies en versies en het de Internetsite
www.historie-sliedrecht.nl die mense overaal in de wèreld mee laet geniete over van aales en nog wat
van Slierecht. De veule foto’s alleen al benne ´n abennement op ´t Internet waerd.
Trouwes, over foto´s gesproke, laete we die beelde op ´t grôôte schaarm van Fred en de gloednieuwe
viediejoofilm van Wim Oor niet vergete…
Aale leeftij-je
`n Hôôgtepunt vurmde ´t vijftienjaerig bestaon. We hieuwe ´t in ´t zaoltjie van de C.J.M.V. Een van de
oprichters, Huib de Kok, hieuw d´r nog ´n praotjie. ´t Was aarg druk dien dag en aale waarkgroepe liete
zien wa ze konne.

Later benne we nog ´n keer trug gewist in de zaol van ´t C.J.M.V. Op ´n Nieuwjaersresepsie. We puilde
d´r gewoon uit. Aai´lijk gekkewaark, zo´n afgelaoje zaol. Mor ´t was wel een teke dà de clup leefde…
Nu staan we mè z´n aale weer voor ´n grôôt festijn. Het 20 jaerig bestaon gaon we viere. We benne wel
´n bietje verzichtig geworre. Kaorties benne van te vore afgehaold. Va de brandweer magge d´r nie te
veul in. ´k Hoop da we me mekaor ´n gezellige avend hebbe. An´t pregrammao en het koor Bagger zel ´t
nie legge.
Twintig jaer jong, de Oudhaaidkundige Verêêniging, met voor elk wat wils, plaets voor aale leeftij-je. Het
stoffige kerakter mot mor voor êêns en aaltijd de wèreld uit. Vindt ´t mor ´n eer wat voor Slierechs
verleeje te doen. Nie voor niks is de waarkgroep diejelekt mè z´n 465 stuksie in De Maarwestreek de
langst lôôpende rebriek in de plaetselijke geschiedenis. Kaptaain Fred Stuij kan best wat jonge gaste an
boord gebruike.

´k Mot d´r ´n end an maoke, de tillefoon rinkelt. Zou ´t meschie weer meneer van Ballegooije weze.
Hallo,
U spreekt met Bas Lissenburg ….
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-sliedrecht.nl
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