
Het Sliedrechts Dialect (469) 
 
 

KERSTETELAOZIES IN BRUSSEL 
 

Nou zitte me net aan ‟t begin van ‟n nieuw mielennieum, mor wat maokte me zôô ‟n haalve 
êêuw geleeje mee? 
Mè zeuve Slierechse winkeliers gonge me is ‟n kijksie neme in Brussel. Belze 
kerstversiering, dà was volleges zegge een waer sprooksie. 
Dus op ‟n dinsdagmiddag, dan wazze de winkels dicht, kwamme ze mijn, Janne, ophaole 
med ‟n Fordjie en ‟n Skodao. 
In de Ford zatte stuurman Merinus T., Aorie V. Gerard H. en Gert v. H. In de Skodao zat 
aan ‟t rad Harry B., Jan W, H. en Roel Sr.  
‟t Was wat mistig, zôô om de 0 graeje. M‟n vrouw maonde ons verzichtig aan te doen en 
wenste ons goeje vaert.  
 

Trekplaaister 
Richting Roozendaol en Antwaarpe. Tege drieë wazze me in Brussel. De oto ‟s gestald op 
de bekende Kaaizerlee, naebij ‟t centrum dat „r nog hêêl perfekt uitzag.  
Onze gezaomelijke wandeling begon bij waorehuis „Au Bon Marché‟ en we wazze op stôôt 
bij ‟n spesiejaole etelaozie as trekplaaister. D‟r sting ‟n menselijke beweegbaore „pop‟, 
levend en doende as ‟n robot. Hij maokte beweginge mè schoksies, zat op ‟n stoel, sting 
langsaom op, schokte naer ‟n wijnvat med ‟n tapkraontjie. Dat sting op ‟n schraog. De pop 
gong d‟r onder legge, liet ‟n straoltjie in z‟n mond lôôpe, ‟n prachtig moment, sting weer op 
en kwam langsaom naer vorene. Mè gefascineerde blik liep tie naer ‟n paor toekijkende 
mense, die z‟n deurdringende blik, tot hielaorietaait van veule kijkers, nie meer konne 
loslaete. 
‟t Was, mede deur de kunstig opgemaokte etelaozie, ‟n hêêle goeje blikvanger voor ‟t 
waorehuis! ‟t Was ‟n voorproefie van Brusselse kerstsfeer om de verkôôp aan te trekke. 
 

Guitestreke 
Wandelend deur ‟t centrum begonne me trek te krijge, dus d‟r wier ‟n goed stammeneeke 
opgezocht, waer ‟n goed Bels dienee d‟r bij ons best in gong. As volwassene hadde me 
toch ok nog guitestreke. Klaaine Gert, die z‟n jas over z‟n stoel had hange, was onze 
prooi. T‟rwijl die eefies naer ‟t twalet was, stopte wij wat vurke en lepels in z‟n jaszakke. 
Met de ober hà me afgesproke dat ie ons bij de uitgang zou aanspreke en foejeere. Die 
hieuw ons staonde en had ‟t over vermissing van „t „zilveren tafelbestek‟. Klaaine Gert 
stak, net as wij, z‟n hande in z‟n zakke en toe kwam bij hum, tot z‟n grôôte verwondering, 
dat bestek voor d‟n dag!  
“Aha”, zee die ober, “komt u maar eens mee!” Hij protesteerde, snapte d‟r niks van, mor 
dien ober was netuurlijk onverbiddelijk. Wij lachte in ons vuisie en perbeerde ons over „m 
te ontfaarme. Hij mos achterblijve, mor ze slote ‟n overêênkomst.. ‟t Zou med ‟n sisser 
aflôôpe as tie ‟n uurtie in de keuke zou komme afwasse. Hij keek t‟r toch mor verwonderd 
over en begon te snappe dat ie deur ons in ‟t ootjie genome was. Dat vertelde me dan ok 
mor vol hielaorietaait en med ‟n lachende ober. Wat was tie opgelucht! Vrolijk gonge me 
vedder de kerstsfeer in, nae dut „avventuur‟. Tja, zôiets ken beure azzie mè „broeders‟ op 
stap ben! 
De volgende keer zà „k nog wat  meer vertelle over ons kerstuitstappie. 
 
Tot de kijk, hee! 



 
J.W.N. Drogist naebij ‟t ôôievaorsnest. 
 
Hartelijk dank voor uw inzending, heer N.  Tot volgende week!   
 
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl 
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