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Ì JE HÔÔD
Heb ie dat ok wel is, dat „r iets ì je hôôd zit wat „r nied uit wil, waer ie mee opstaot en naer
bed gaot? Dat hè‟k op ‟t ôgenblik, d‟r zit iets te maole wà steeds grôter en grôterder aan‟t
worde is daer kà je niks tege doen, je kan allêên mor perbere om d‟r nied aan te denke. Soms
is t‟r ‟n oplossing en dat is ‟t perbleem opschrijve, ik hoop dà dat deuze keer ok zô is, wie
weet. D‟r zijn hôôggeleerde here die zegge dà je je aaige ‟t beste ì je diëlect uit kan drukke, ze
zegge dà je d‟r ok beter in kan schelde tege iemand zonder dà je‟m aals te veul zeer doet, ‟t
klinkt schijnbaor nie zô hard as in‟t Nederlands en dat wì‟k graeg glôve. Om bovegenoemde
redes doe‟k dut dus in diëlect.
BOUWE
‟t Gaot over bouwe en wel over ‟n bepaold stuksie dijk in Slierecht, ‟t zôgenaomde gat naest
Vogel, „k glôôf dat ‟t eerst ‟t gat van Klaaine wier genoemd, mor we wete aamel waer ‟t over
gaot. ‟t Is ‟t plek waer vroeger Pêêt van Dam z‟n fietsezaok had, zeg mor zô ongeveer
tegenover ‟t huis waer burregemêêster Spijkerboer nog ‟n pôôsie geweund het. Dat gat mò
netuulijk weer verdwijne, dat begrijp iederêên, d‟r is toch al zô waainig grond binne onze
grenze beschikbaor om te bouwe, dus wordt „r hier ok weer iets neergezet. Eve voorop gezet,
ik heb gêên verstand van bouwe, ik kan gêên staarekteberekening maoke en zou nie wete hoe
je mò beginne om ‟n bouwwaarek uit te zette, mor ik hè wel ‟n soortement van gevoel om iets
mooi te vinge of lillijk. En daer gaot ‟t nou om wat ving ie mooi of lilijk en wat ving ie passe
in de bestaonde bebouwing langs d‟n dijk. D‟r is ‟n aannemer in d‟n aarem genome om dat
gat te vulle en je zou denke die mense gaon is kijke hoe ‟t t‟r vroeger uitzag en gaon dan
perbere iets in die stijl en grôôtte daer weer neer te zette. En gek aailijk hè? Hier lôôp ‟t nou
juist hêêmel fout. Want de mense die daer al jaere weune zijn ‟t abseluut nied êêns met ‟t
voorstel van dien bouwer en de gemêênte. Ze wille, volleges de omweunende, veuls te hôôg,
te brêêd en te diep bouwe en nie voldoende aangepast.
KEMISSIEVERGAODERING
Afgelôpe woensdag was hiervoor ‟n vergaodering op ‟t gemêêntehuis belege en daer bin‟k bij
aanwezig gewist, dat is hêêl interessant want dan kà je is in ‟t keukentjie van de mense, die ‟n
hôôp voor ons regele, kijke. Dat is zeker nie simpel, om ‟t zô goed mogelijk te doen en as ‟t
kan iederêên ‟n bietjie tot vriend te houwe. Je kon in dut geval netuulijk nie verwachte dat dut
zômor eve opgelost wier, daer speulde ‟t aal veuls te lang voor en liepe de mêninge te ver uit
mekaor. De vergaodering begon, dat viel me op, percies op tijd. Eerst mogge de mense van de
peblieke tribune d‟r zeggie doen en dat wazze d‟r nogal wat. Dat „r mense zijn die d‟r hart op
die menier is wouwe luchte was ok hêêl duidelijk, ‟t vaalt ok nie mee om, azzie daer in de
buurt ‟n oud huis hè gekocht en je bin bij ‟t opknappe aan aalle kante gebonge deur voorschrifte van gemêêntekant en diezellefde gemêênte wil vlak tegenover jou iets neerzette wat
naer jouw gevoel abseluut nie voldoet aan welstandsaaise enz. Dan is ‟t prachtig om te zien
hoe ‟n mens van z‟n hart gêên moordkuil maokt en z‟n aaige eve emosjenêêl laet gaon. Dan
komme d‟r ok wat dinge t‟r taofel die op dat mement nied aan de orde zijn, mor dat was ok
nied aareg. ‟t Gong toevallig over iets waer ik ‟t roerend mee êêns ben, over Waerthove en

dan over ‟t gebouw, dat is ok à je‟t goed bekijkt ‟n vrêselijk ding mè van die gekke pijpe en
flenze voor de raomde, ok totaol nied aangepast aan de bestaonde bebouwing. As t‟r ‟n andere
stêên gebruikt was zou ‟t, naer mijn gevoel, al ‟n hôôp gescheeld hebbe. Azzie daer al jaere tò
je verdriet tegenaan mò kijke gaot dat, begrijpelijk, hêêl zeer doen. Affijn ‟t endresultaot van
deuze confrontaosie was dat de wethouwer de poletieke fracties uitnôdigde om med ‟n nieuw
voorstel te komme waer iederêên ‟t mee êêns kan zijn. Ik hoop dat „r dan ok ‟n bietjie beter
naer de “gewone” mense zal geluisterd worde. Die hebbe d‟r aaige toch ok ingespanne om
ons Slierecht toch ‟n bietjie mooi en leefbaor te houwe? As ze daer vanuit de poletiek nou is
aan ‟t begin van ‟t vulle van dat gat mee begonne wazze?
Aoichie Sprong
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Volker (nieuw) en Mes in de
“Geneaologische Grabbelton” en veul schoolklasfotoochies met Slierechse gezichte…

