Het Sliedrechts Dialect (466)
Dà was me ´n fêêst...
D´r wazze d´r hêêl wat die me de afgelôôpe week vroege wie d´r an de tillefoon was voor me.
Ja, nieuwsgierig benne de mense wel, hè ´k gemaarkt.
Geef niks, hoor. Je mag ´t gerust wete. Hêêmel gêên gehaaim of zôô. ´t Was Jaonus van der
Vlies. Hij weund al jaere nie meer aan d´n dijk. Wà zeg ´k? Hij bievekeerd al sins jaere nie meer
in Holland. Hij is ooit voor baggerwaark naer Oostraolieë vertrokke. Laeter is z´n vrouw ok
daerheen gegaon en saome zijn ze d´r blijve hange. De al wat ouwere zallen ´m nog wel kanne.
Jaonus
Zoas gezeed hing Jaonus dus an de lijn. “Joh, Jaonus, hoe kom jij nou aa mijn
tillefoonnommer?”, vroog ik ´m. Dà was nogal simpel. Hij was sund ´n paor maonde
aangeslote op ´t internet. Onderhand was tie d´r al aerdig op thuis, zee die. Na ´n hortie was tie
onder ´t zoeke terechtgekomme bij Slierecht. Het bloed kruip nou êêmel waer ´t nie gaon kan,
hee …
Al gaauw was tie via de gemêêntepaogienao bij onze Oudhaaidkundige Verêêniging beland. Ja,
toe was ´t ´n peuleschillechie om achter m´n adres en nommer te komme. We hadde ´n leuk
praotjie. Hij is weliswaer wat ouwer as ik, mor aan z´n geheuge mekeerde niks. Hij wis nog hêêl
wà bove waoter te haole wad ons durp aangaot. Mor aai´lijk belden die om wà meer te wete te
komme over de verêêniging. Veraal over ´t op hande zijnde fêêsie en ´t Baggerkoor wou die
van aales en nog wat wete.
´k Heb ´m toegezeed om ´m laeter is fijntjes te zalle inlichte. Dà vong die prachtig. Hij bleef mor
kletse. D´r was bekant gêên end an te braaie. ´t Zel ´m een aerdig centjie gekost hebbe, mor dà
´s zijn pakkie an, nie waer. Trouwes, hij hèt z´n aaige nog opgegeve as lid ok. Leuk hee!
Druk op de knop
Zo Jaonus, ´t fêêsie is achter de rug. ´k Heb aerdig wat te vertelle. Laet ´k mor bij ´t begin
beginne. Al ´n uur van te vore kwamme de eerste gaste binne. Med ´n taksie wazze ze
gebrocht. De kaortiesketrole was nò nie êêns begonne. Ze mogge al wel naer binnene. Al rap
hè ´k ´t taofeltjie neergezet waer ´k mè Korsjonnao’s de viediejobande die Wim Oor zô mooi i
mekaor gezet had, zou gaon verkôôpe. Nou, de verkôôp liep as ´n traain. Hêêl veul bandjies
legge nou al bij de mense thuis.
Ondertusse zatte al veul mense an de koffie. ´t Wier aalsmor voller en voller. Je mag wel zegge
dat ´t sturm liep. Voordà me d´r aarg in hadde was ´t zô wijd. Rond de klok van achte perbeerde
Fred Stoij de mense stil te krijge. Mè behulp van ´n miekrefoon lukte ´m dat nog ok.
Hij stong effe stil bij de verbij-je jaere en wis hêêl wat leuke dinge weer op te haole. Daernae
kon ´t pergrammao beginne. Eerst wier de wepsaait van de verêêniging offiesjeel med ´n druk
op de knop in waarking gesteld. Zeg ´t mor voort in d´n verre, Jaonus. ´t Adres is :
www.historie-sliedrecht.nl. Makkelijk te onthouwe hee! Kanne aandere emigrante ok
meegeniete van de verhaoltjies en de fotochies van Slierecht.
Viediejoo
De nieuwe viediejoband, ´k had ´t ´r al over, krege me ok ´n stuksie te zien. Niet teveul,
netuurlijk. De mense motte wel nieuwsgierig blijve. Effe daernae konne me geniete van ouwe
filmpies en fotochies. Fred Stoij, dien handigen bliksem, hà weer voor mooie plaetjies gezurgd.
De filmpies kwamme van de zolder van Scheermeijere, de fotograef en de kieksies uit de
verzaomeling van Ter Laok. Aales wier tevoorschijn getôôverd op ´n hêêl grôôt schaarm. Je
hoorde de mense gewoon geniete… Jij zou op die film hêêl wat bekende mense truggezien
hebbe.

Voor mijn wazze ze ´n bietjie te oud. ´k Hè ze nied in levende lijve meegemaokt. ´t Was pauze
voor me d´r aarg in hadde.
Aamel krege me ´n glaosie en ´n happie angebôôje. Korsjonnao en ik verkoche onderwail nog
hêêl wà bandjies. Dat wazze de mense die eerst effe de kat uit de boom hadde gekeke. We
hebbe d´r nog wat overgehouwe ok. Die gaon op ´t Baggerfestieval over d´n tôônbank.
Ondertusse benne ze ok nog te kôôp in onze verêênigingsruimte in de Prinses Ireneschool op
maondagmiddag.
Bagger
´t Smartlappekoor ´Bagger` was nae de pauze an de beurt. Sjonge, wà konne die loi zinge. De
muzekante speulde leuke deuntjies. Nou mot ´k eerlijk zegge, dà ´k van te vore wel m´n hart
vastgehouwe heb. Je zel ´t in Oostraolieë nog wel nie wete, mor die zangers hadde ´n hortie
geleeje ´n seedeechie uitgebrocht. Aamel treurige versies. Korsjonnao mos ´m netuurlijk ok
hebbe. Onderweeg hadde we ´m in d´n ooto afgespeuld. Dà hè ´k gewete. Korsjonnao is nogal
sentiementeel mò je wete, en de traene vloeide rijkelijk. Nae ´t ritjie kon ´k d´n ooto uidwaaile…
In de zaol, bij d´n uitvoering, hè ze d´r aaige kraonig gehouwe. ´k Keek zo nou en dan opzij,
mor gêên traentjie. ´k Hoorde d´r zôwaer hard meezinge!
Zô Jaonus, nou hè je toch ´n bietje kanne meeleve met ´t fêêsie van d´n Oudhaaidkundige
Verêêniging.
Voorzitter Stoij praotte an ´t end bekant nog mooier as an ´t begin van d´n aevend. ´t Koor en
d´n dieriegent wiere hartelijk bedankt. Hij gaf ze ok nog ´n kedoochie. Ze hadde ommers ´n
goed jaer geleeje belangelôôs en aarg goed meegewaarkt an ´n seedeechie van onze
diejelektwaarkgroep.
´t Was al tege elleve toe me naer huis gonge. Die loi van ´t koor hieuwe nog effe deur. Gêên
wonder…! Nae zôôvel versies te hebbe gezonge, wazze de kele aarg drôôg.
Je ben aerdig bijgepraot Jaonus. ´t Is mor goed dà je op ´t internet aangeslote ben. ´k Zel ie
gelijk mor dut berichie deursaaine per ie-meel. Je hèt ´t dan nog ´n paor daege êêder onder
ôôge dan de lezers van de Maarwestreek waer ´k ´t ok effe aan zal deurmeele.
´t Beste Jaonus, en blijf onze diejelektstuksies, de fotorippertaozie van dien aevend en aandere
nieuwchies mor vollege op onze internetsaait www.historie-sliedrecht.nl .
Zo dat was ´t dan, de hêêle feestavond op ´n rijchie. Wie weet tot ´n volgende keer Jaonus en
aale aandere lezers.
Besjaon Lissenburg.
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