Het Sliedrechts Dialect (649)
KRENTERIG . . .
“Mot jie kijke, dut noeme ze nou ‘n krentebollechie! D’r zit bekant gêên krent in . . !”,
hoorde ´k ´n hortie geleeje iemand klaogelijk tege d´r man zegge. En, waer is waer,
ze hè nog gelijk ok. D´r zatte d‘r – zij en d’r man hadde ze naegeteld – op de kop af
twaolf in. Ik weet faailijk nie wà gangbaor is voor een fesoenlijk produkt in de vurm
van ’n gebakke bollechie opgesierd mè krente en rezijne. Dut eksemplaor zou vast
en zeker gêên hoog cijfer verdiend hebbe in de nasjenaole krentebolletest as ze die
zouwe hebbe gehouwe. Staarker nog, d’n bakker zou z’n aaige nie meer op straet
durve te vertôône…

Wiebelplank…
Toe ‘k ‘r nog over nae zat te denke, mos ‘k inêêns aan iemand denke van ’n vekansie
van zô’n klaaine vijfentwintig jaer geleeje. Ik had al ’n paor daege m’n best gedaen
om ‘m te lere blijve staon op zô’n wiebelplank met ’n zaailtjie an ’n lange stok. Een
surfplank noemde ze zô’n geval . . . Z’n vorderinge wazze nie aals te grôôt, mor aan
de kant hadde me wel veul lol as tie voor de zôôvelste keer koppie onder ging.
Lêêdvermaok, je weet wel, hee! ’t Was, dat mò ’k toegeve, wel ‘n volhouwer. As m’n
plank mor eefies ongebruikt op de kant lag, liep tie d‘r al weer mee te zeule om ’t nog
is te gaon waoge . . . Zô ok op die middag toe ‘k trug kwam van de kampwinkel. Tot
m’n stomme verbaozing voer die bekant midde in de baai. Wel ‘n paor honderd meter
uit de kant. De aandere vekansiegangers zatten ’t stilzwijgend aan te kijke. D’r viel
niks te lache deuze keer. Hij was opgestapt en hêêl kallempies weggevaere . . .

Afgedwaold . . .
Ik zette me ok mor bij de aanderes op een campingklapstoeltjie en hieuw ‘m schaarp
in de gaote. ‘k Zag ‘m al is over z’n schoere naer de kant kijke. Hij had ok wel deur
dat ie al aerdig afgedreve was. ’t Zaail gong naer beneejene en onze vaergast nam
’n blaesie, zittend op de plank. Daerbij dreef tie nog ’n bietjie vedder weg, mor daer
maokte die z’n aaige zô te zien nie aals te druk om . . . D’r beurde allêên iets waer
die nie op gerekend had. Was tie mè windkracht twêê weggevaere, met in êêne keer
de wind in ’t zaail, nou viel ’t aesie wind dat ‘r nog sting hêêmel weg. En daer lag tie,
midde in de baai. Nou wier ’t leuk voor de aandekantzitters. Aareg wiebelend zagge
we ‘m overend krabbele. Met de moed der wanhôôp klampten die z’n aaige vast aan
de mast, mor wat ie ok perbeerde, hij kreeg de windsurfplank nie in beweging. Wel
nam die d’n êêne nae d’n aandere duik in ’t waoter naest de plank . . .
Zwaer kerwaai…
We wazze al ’n half uurtie vedder toen die z’n surfpoginge opgaf en nae d’n
zôôvelste duik besloot om mor met plank, zaail en mast op sleeptouw trug te
zwemme naer de kant. Nou weet ‘k nie of êên van jullie wel is zô’n trektocht deur ’t
waoter hebbe gemaokt, mor ‘k kà je uit ervaering vertelle dat dat ’n zwaer kerwaai is.
Nae ’n kwertier was tie nog an ’t sleure en ôôgziens was tie gêên steek opgeschote.
Ietsie dichter bij de kant messchie, mor deur de lichte strôôming ok wat wijer naer
rechs afgedreve . . . Weer ´n kwertier laeter was t´r waainig vooruitgang te bespeure.

Z´n zwemslaoge wazze wel wat minder geworre. Aan de kant hadde me lol genogt
gehad en we vonge dat ´t ploetere mor is over mos weze.
Trewijl we nog zitte te kijke, vaert ´r ´n bôôtjie met een aanhangmotertie naer onze
sportieve vriend toe. We zien ’t gezicht van de zwemmende surfer opklaore. Hij
klautert met, naer wat wij inschatte, z´n leste krachte in de rubberbôôt. De surfplank
sleept achter de bôôt aan.
Met ´n grôôte grijns op z´n gezicht stapt ie effe laeter aan wal. Hij doet ´t hêêle
voorval luchtig af met de opmaarking: ”Windsurreve zonder wind is as kippesoep
zonder kippechie!”
Aals te gek…
‘k Hoop dat d’n bakker in de toekomst net zo aarg z’n best zal doen as onze
beginnende surfer. De lestgenoemde is ’n goeie plankzaailer geworre. Dà kanne me
van d’n bakker nò nie zegge, mor wie weet steekt ie bij ’t leze van dut verhaoltjie nog
wat op en is tie bij ’t bakke van z’n krentebollechies wat minder krenterig . . .
Windsurreve zonder wind is tot daer an toe, mor krentebolle zonder krente is ’t toch
aals te gek!
Besjaon.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies De Grôôt (nieuw), Aoldijk
en Elsenaer in de “Geneaologische Grabbelton” en ok hêêl veul fotoochies van ‘t
raaisie naer Heusde…

