Het Sliedrechts Dialect (652)
STRAKS . . .
Zit uw huis ok zô vol? En denk u dan ok, nou gao ‘k is opruimen. Op een
regenachtige dag perbeer ’k dat wel is. Dan eerst de vliering mor, vliezo-trap
uittrekke en hupsekee, daer gaot ie. De boeke, nog wat blaoje hier en daer. Och
hede, een staopel Donal Duckies. Wat zeeje de kaainder ok alweer? “Nie weg doen,
Ma!” Ze zijn al 40 jaer oud en . . . geld waerd! Mor waer laet ik ze, en wie geeft er
geld voor? Mor eve opzij legge. Kom straks wel . . .
Naaimesien
O, ‘t ouwe naaimesien van moeders, dat roep herinneringe op. Wat hè moeder veul
zitte zwoege achter dà ding!!! Overalls rippereere voor vaders. Ketelpakke noemde
we die. Steeds mor weer oplappe, want geld voor nieuw was t’r nie. Ze wazze soms
nie êêns echt blaauw meer, deur ’t veule wasse. De kleur was vaol-blaauw en de
knieë wazze wittig. Nou, mor eefies opzij zette dat ding. Kom straks wel . . .
Olielamp
Dien ouwe olielamp hè ’k ok nog, die is van Opoes gewist. Soms steek ’k ’m effe aan,
mor van die lampenolie krij ’k ’t zô benauwd. Daer mosse de mense vroeger wel bij
leve, bedenk ik me nou. Hoe konne ze daer bij leze? En de sokke mosse toch ok
gestopt worden? Blij dat ik m’n schemerlampies aan ken doen. Mor eve die
lamp opzij zette. Kom straks wel . . .
Taail
Nog een ouwe taail. Daer hè ‘k de was nog in gedaen. Dat was hêêl wat aanders as
nou, eerst in de sodao wêêke. Dan wasse mè zêêppoejer en de loiers in sunligtzêêp.
Wat een getob, dan leve me nou hêêl wat makkelijker. Onze ouweloi hadden ’t nog
veul moeilijker, die mosse de was in de revier spoele. Ik kijk wel eve met aandere
ôôge naer m’n Miele wasmesien. Die begint te piepe as tie klaor is, wat een luxe!!!
Eve dien taail opzij zette. Kom straks wel . . .
Schaetse
Ouwe schaetse, wat mò ’k t’r mee? Durf ik toch ommers al jaere nie meer, ben veuls
te stijf. Stel dà ’k wà breekt! Mot ’r nie aan denke! Daer doch ie nie aan toe je jong
was, hee. In gedachte gao ’k naer ’t klaaine slôôtjie waer me op schaetste. ’k Zie nog
’t ijs mè witte rondjies, dubbeltjies-ijs noemde me dat. Dan lag ie op ie platte buik en
dan zag ie de waoterplantjies op d’n bôôjem. Prachtig was dat . . . Schaetse mor eve
opzij legge. Kom straks wel . . .
Fotochies
Oh, die ouwe fotochies. Eve een stoel d’rbij pakke. Leuke kieksies van vroeger, kijk,
d’n ouwe school. De kaainder. Vaoder en moeder toe ze jong wazze. De eerste
vekansie aan zêê, wel een hêêle week lang. Meer kon d’r nie af, graauwtjie kon
dà nie trekke, mor wat hebbe me genote, geweldig!!! En . . . ’t was aaltijd mooi weer,
lekend ’t wel. Eve opzij legge. Plak ik ’n aander keertie nog wel eens in. Kom straks

wel . . . En zô gaot d’n ochtend vedder . . . Tot de tillefoon gaot. Jammer. Ik blijf mor
beneeje, want ‘r zit toch gêên schot in. ‘t Komt een aandere keer wel!
Rana
Hêêl hartelijk bedankt Rana, voor deuze herkenbaore bijdraoge, en wie weet . . . tot
nog is!

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…

