Het Sliedrechts Dialect (641)
Paose
Vonge jullie paose vroeger ok zô spannend? Wete jullie ’t aamel ok nog zô goed? ‘k Weet ’t
nie zeker meer, mor ‘k glôôf dà ’k aaltijd ’n nieuw jurreksie aan had met de paose. Dat hà me
moeder dan netuurlijk wel zelf genaaid van ’n couponnechie, mor toch hee, as kaaind liep ie
dan zô trots as wat te parredeere. Ze hebbe ’t nou dan wel over klimaotsveranderinge en
opwaareming van d’n aerdbol, mor ‘k glôôf juist dat ’t in onze jeugd aaltijd mooi weer was.
Leeftijdsgenote die ‘k ‘r naer gevroge heb, beaome dat ok. Of . . . komme me langsaomerhand
op ’n leeftijd dà me aalles uit onze jeugd gaon ideaolizeere? Dat zal ’t wel weze. ’n Endjie
fietse op paosemaondag mè je vaoder en moeder en dan onderweeg eulieneutjies pelle op ’n
ouwe krant in ’t gras, iets fijnders besting d’r toch bekant nie? Of lôôpende Wengerde rond,
tussenin bij je vaoder en moeder, heerlijk! . ‘k Vergeet ok và z’n leve nie meer dat ‘r een keer
kuikentjies uit ’t aai gekrope wazze bij ons in ‘t kippehok, persies mè paose. Laeter de
opwinding as ie as bakvis, saome mè vriendinne, met de train naer Gurrekom gong, naer de
paosmart. Je voelde je aaige de koning te rijk met ’n paor gulde i je zak. En nou?

Landgoed
Nou wazze me voor ’n paor daege naer de Veluwe gegaon. Op twêêde paosdag zouwe me
trug zijn in ons baggerdurp voor femiliebezoek. Mor eerste paosdag? ‘k Voelde me ’n bietjie
weemoedig. Hoe dat zô? denke jullie nou messchie wel. Kijk, ’t zat zô: op dinsdag wazze me
vertrokke, mor ‘k was nie aareg lekker. Om ’n lang verhaol kort te maoke: ‘k was ziek! ‘k Hà
me aareg verheugd op ’n paor daege wandele en fietse, mor dat zat ‘r echt nie in. Pas op eerste
paosdag voelde ik me weer kiplekker, mor nou was onze tijd bekant om en we hadde nog niks
leuks gedaen. Bah! In ’n boek vong ‘k toe ’n verhaol over ’n landgoed waer me nog nooit
gewist wazze. Wij d’r op af. Dat was me toch ’n verrassing, mense! Wat hebbe me daer
heerlijk gewandeld! ’t Speenkruid sting al te bloeie en we zagge al paerdeblomme. Veul
veugeltjies hadden ’t voorjaer al in d’r lijfie en zonge ’t hôôgste lied. Lammechies dartelde in
de waai en veul mense reeje over de fietspaoje. Heerlijk! Nae ’n paor daege griep wardeer ie
’t buite zijn weer is extra, hee. ’t Was hêêl aanders as vroeger, mor nè zô fijn. ‘k Voelde weer
opwinding en blijdschap. Lachend hè ’k Besjaone verteld over vroeger, over ’t fietse en de
kuikentjies. En dà ‘k nou buite weer net zô ’n zellefde gevoel had as toe en . . . en . . .

Piet en Corrie uit Zêêland
Op de trugweg in d’n oto zat ‘k nog nae te mijmere, over vroeger en over de fijne wandeling
op dat landgoed van die middag. ‘k Lette vedder nie zô goed op. Net wou ‘k weer vertelle hoe
blij ‘k was omdà ‘k weer wat opgeknapt was nae die kwakkelweek, toe Besjaon opêêns zee:
“Kijk nou is, dat stao Piet! Dat zijn Piet en Corrie uit Zêêland!” Nou mò ‘k eerst wat uitlegge.
Al ’n paor jaer gao me in februwaori naer Tsjechië, naer de snêêuw. Deur de jaere heen hè me
’n bar gezellige ploeg die ellek jaer weer gaot. Dut jaer hè me ’t weer zôô fijn gehad, veraal
omdat de snêêuw zô hôôg lag en zô goed was. Bij die gezellige groep wazze ok Corrie en Piet
uit Haainkeszand in Zêêland, saome mè Silvia en Rob uit ’t zellefde durrep. Corrie en Rob
zijn zus en broer. En nou zee Bas dat ie Piete zag staon, daer in ’t Harde op de Veluwe.
Belnêênt, dat kon niet, dat zou wel aareg toevallig weze. Besjaon zette d’n oto gaauw aan de
kant. Ik gooide ’t portier ope: “Loereloereloerel!” Dat is een uitroep die me in de vekansie
aaltijd naer mekaor deeje. Nooit, echt hêêmel nooit hè ‘k twêê mense zô verbaosd zien kijke.
Ze hadde aallebaai al rôôje gezichte van ’t fietse, mor ze wiere nóg rôôjer van verbaozing.

Wat een blij weerzien! Wat een verrassing! ‘k Weet nie of t’r mense wazze die ons gezien
hebbe, mor die hebbe ’t vast nie gesnapt, aal die uitbundighaaid. Hoe bestaot ’t dat een stel uit
Hainkeszand en een stel uit Slierecht mekaor toevallig ontmoete op de Veluwe? Hoe klaain is
dat kansie?

Ererij
Netuurlijk zijn ze bij ons koffie weze drinke, vàzelf ok nog wat aanders. De foto’s van de
wintersport hà me toevallig bij ons, omdà ‘k m’n vekansieverslagchie af hà wille maoke. Mor
wie hà kanne denke dà Corrie en Piet die op de Veluwe zouwe komme bekijke? De tijd vloog
om en ze mosse weer opstappe om op tijd voor ‘t diner in d’r hotel te weze. We konne d’r
gêên van viere over uit. Wat ’n toeval! As ‘k honderd mag worde, zal ‘k nóg deuze paose nie
vergete. Wà leuk! Eerst die leuke wandeling over dat mooie landgoed en toe as klap op de
vuurpijl dat weerzien met heulie. Onbeschrijfelijk, zôô toevallig, zôô fantastisch! Weet ie
wat? Deuze paose zet ‘k in ’t rijchie mè m’n aaldermooiste paosherinneringe. Saome met die
nieuwe jurreksies, die klaaine kuikentjies en die eulieneutjies van vroeger en nog veul meer. ’t
Is een prachtige, flonkerende, schitterende ererij!
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Elsenaar (nieuw) en Vink in
de “Geneaologische Grabbelton” en ok weer hêêl veul fotoochies van Slierecht…

