Het Sliedrechts Dialect (668)
Hoe hiet Johan Cruijff . . ?
”We gaon d’r effe tussenuit . . . !” Neeje we gaon nie naer ’t êên of aandere vekansiepark, we
gaon gewoon boodschoppe doen . . . Nie bij de C 1000 of ’n nog goejekôôpere concurrent
daervan. We gaon winkele bij de STER. Een nieuwe grutter in ’t durp? Belnêênt, vroeger zag
ie ’n paor keer per aevend Loekie de Lêêuw op ’t schaarm komme. Mooi tijd om een baksie
in te schenke en laeter op d’n aevend messchie wel ’n glaosie . . . Ondertusse kwamme d’r
wat reclaomespotjies verbij en net as ie aan de koffie zat, begon ’t volgende programmao. Toe
nog op Nederland 1, 2 of 3. Je miste zôdoende niks. Laeter kwamme d’r veul andere zenders
bij en die mosse centjies verdiene. Nóg meer reclaome dus. Zit jie net naer een film of een
kwissie te kijken en dan klink ’t weer : “We zijn zô trug . . !” en dan schiete de cirkelzaoge
van de Gammao en de koekhappers van Peijnenburg weer over de beeldbuis . . .

Verboazing . . .
Vinge jullie dat nou ok zo vervelend? Zeg mor niks. Ik weet ‘t antwoord wel. Mor ja, kan ’t
dan zonder die reclaome? Belnêênt, dà gao nie. Die omroepe hebbe handevol geld nôôdig om
aalles te betaole. Voor niks gaot de zon op, hee. Dà ’s ok zô voor De Mol, RTL, SBS en gao
zô mor deur. Zonder de reclaomespotjies zouwe me ’n kaptaol motte neerlegge om te kanne
kijke en luistere. Ja, en dat wille me nou ok weer nie . . . ’t Mò nie aarger worre as dat ’t al is.
’n Hortie geleeje was ’k bij de volleybal van Slierecht Sport. Tot m’n stomme verbaozing
wier d’r midde onder de wedstrijd een paor keer dôôdleuk gepauzeerd. Toe ’k vroeg waerom
ze dà deeje, kree ’k as antwoord: ”Dà’s voor de tilleviezie, kanne ze ondertusse ’n
reclaomespotjie uitzende!” En dat trewijl d’r in d’n hêêle sporthal gêên caomerao te bekenne
was. “ ’t Staot in de regelemente van d’n Bond”, kree ’k vedder nog te hore . . .

Effe tussenuit . . .
Dat kan dan op de TV nog leuk worre. Spannende voetbalwedstrijd. Robbe gaot in de
wedstrijd tege Duitsland in z’n êêntjie op de kieper af. En dan klinkt: “We gaon d’r effe
tussenuit…!” Drie minute wachte en dan zie je de bal alsnog ’t doel ingaon. Toer de Frans, de
renners komme naer de aaindstreep . . . , nog 50 meter en: “We gaon d’r effe tussenuit . . .”
Zô kanne me nog wel veul meer bedenke, mor ’t mot wel leuk blijve. Ik hoop dà ze dat bij
Talpao en consorte ok deur zalle hebbe . . .

Klaain prijsie . . .
Nou we ’t toch over aaregernisse bij de tilleviezie hebbe, wà vinge jullie nou van aal die
belspellechies? Pas geleeje, ’k heb ’m zelluf nie gezien, hoorde ’k dà je ’n SMS-sie mè je
mobielechie kon versture as ie ’t antwoord wis op de vraeg: ”Wat is de voornaom van Johan
Cruijff?” Je kon kieze uit Johan, Marco en Jordy! Laet dat nou hêêl moeilijk gewist zijn voor
aalle berichtestuurders. Pas nae ’n hêêl uur, kreeg ’t al angstig in ’t rond kijkende maaisie op
de TV iemand aan de lijn die werempel ’t goeje antwoord wis . . . Toe ’k ’n dag laeter ok ’s
naer zô’n belspellechie zapte, zag ik wat ’n SMS-sie of ’n tillefoontjie wel nie kostte, ’k
schrok me rot. Hoevel geld kwam d’r in ’n uur tijd wel nie in ’t laoichie bij de
programmaomaokers? Een veulvoud van ’t aaremetierige prijsie dat uitbetaold wier . . . Gek
toch, dat bij ’t spel dà ’k toe mor uitkeek, weer de prijswinnaer d’r op ’t aalderleste mement
uitrolde . . . En de vraeg: ”Hoe is de voornaom van Marco van Baste?”, was nie zoveul

moeilijker! “k Ben toe toch de uitzendinge op de tilleviezie mor is beter gaon vollege. ’t Viel
me op, en ’k zal niet d’n êênige weze, dat an veul programmao’s ’n prijsvraeg verbonge is.
Ok hierbij ‘hêêl’ moeilijke vraege en voor 80 eurocent per opgenome bericht mag ie al
meespeule. Aan ’t end wordt ’r dan iemand in ’t land gelukkig gemaokt. Hij krijg ’n klaain
prijsie dat aalle aandere bellers ruim mè mekaor bijêêngebrocht hebbe. Van de rest van ’t geld
zal d’n omroep wel ’n fêêsie onder mekaor bouwe . . .

Sonneveld . . .
Toch nieuwsgierig geworre, ben ’k is een weeksie an ’t deurzappe gewist. Big Brother, Eên
tege Honderd, Idols. Danse mè Sterre, ’t Doelpunt van de Week, Songfestival, enz, enz.
Aallemael hadde ze ’t zelfde kunsie om de kijkers geld uit de zak te kloppe . . . Wà kanne me
mè mekaor is tege deuze flaauwekul doen? Hêêl simpel, as zô’n spellechie weer is langskomt,
houwe we ’t op, nè zôas Wim Sonneveld vroeger al zee. “Nie op reaogeere Lenao!” We gaon
d’r dan zellef gewoon effe tussenuit . . !” Dan gaot ’t vanzelf weer over!
Besjaon.
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
deuze maond de nieuwe stambôôm van de femilie Van Gendere. Ok nog te zien de femilies
Guijs en De Grôôt. Vergeet niet ’n kijksie te neme in onze digitaole fotoalbums…

