Het Sliedrechts Dialect (696)
Medallie voor Piete
Dà ’s wat! Een medallie voor Piete! Wà ving ‘k dat fijn! Wat is dat meer dan verdiend! Wacht
eefies . . . Jullie denke messchie: “Een medallie voor Piete? Piet? Piet? Welleke Piet?” Tja,
voor ons van de waarekgroep Diëlect van de Historische Verêêniging Slierecht is ’t hêêl
logisch dat dat Piet Pols is, de voorzitter van onze waarekgroep. Voor de ouweres onder de
lezers kan ‘k messchie beter zegge dat ie van moederskant een klaainzeun is van bakkertie De
Jong, die vroeger boven aan de Smidsstoep in de Kaarekbuurt zat. Piete Opao de Jong wier
heus nie voor niks ‘D’n burregemêêster van de Prutsebuurt’ genoemd, hij kon vast en zeker
van aalles en nog wat goed regele. Zou Piet ’t dan van z’n opao hebbe? Piet het ’t nog
regelmaotig over z’n jeugd in ons Baggerdurrep. Gierend van de lach ken die daer over
vertelle. Dà je daer in dat buurtie van die fijne lôôsies kon vinge bij ’t wegkruipie doen en zô.
Veul was tie in of bij de bakkerij van opao’s te vinge. Zal ’t deur dat lekkere bakkersluchie
komme dà Piet tot op d’n dag van vandaeg nog aaltijd ‘t liefste vors brôôd wil hebbe?

Voorzitter Sliedrecht Sport
Nae de kweekschool kom Piet as schoolmêêster in Rotterdam te waareke. Al gaauw het ie in
de gaote dat ie vedder wil. Hij gaot een studie voor beroepskeuzeadvizeur vollege. Omdat dat
dêêls een dagstudie is, vraegt ie aan burregemêêster Van Hofwege of tie soms hier en daer
wat invalwaarek in Slierecht ken doen. Dà ken. Zôdoende zelle zat Slierechters van
verschaaijene schole nog wel is les van hum gehad hebbe. In die tijd wordt ie ok voorzitter
van Sliedrecht Sport en dat zal die jaere en jaere blijve. Z’n vrouw Tineke vertelt aaltijd
lachend dat ‘r mor waainig voorzitters van sportverêêniginge zalle weze die zellef zô waainig
aan sport doen. Afgezien dan van een blaauwe maondag bij de kurrefbal.

Stichting
As tie êêmel beroepskeuzeadvizeur is, mist ie overleg met anderes. D’r is dan nog gêên
landelijk orgaon voor zukke mense. Ok daer zet ie dan spontaon z’n schoere onder. Nou weet
‘k nie of ‘k ’t percies goed zeg, mor volleges mijn het ie toe de Stichting Register
Beroepskeuzeadvizeurs opgericht. Jaerelang is tie toe ok daer landelijk voorzitter en
secretaoris van gewist. Ondertusse is Piet dan ok allang betrokke bij de Diëlectwaarekgroep
van de Historische Verêêniging. Vanaf ’t begin is tie d’rbij en hij is toe bekant vàzellef tot
onze voorzitter gebomberdeerd. Je zou ‘m zellef is mee motte maoke. D’n êêne keer wordt ‘r
heftig gediscussieerd, d’n aandere keer zitte me urelang te filesefere, mor aaltijd is ’t leuk,
gezellig en mêêstal nog leerzaom ok. ’t Is nie voor niks dà me bekant gêên verlôôp hebbe in
de groep. Bij aalle uitgaoves van de diëlectgroep is tie aareg betrokke gewist. Zonder morre
komt ie bekant wekelijks van Utrecht naer Slierecht. Dan hè me ’t nò nie êêns gehad over z’n
kaarekewaarek of z’n persoonlijke hulp aan mense in binne- en buiteland.

Beterder
Soms kom ie i je leve mense tege die allêên mor over goeie aaigeschappe lijkene te beschikke.
Piet is zô’n mens. Betrokke, bevloge, vriendelijk, waareksaom, meelevend, aerdig, aktief en
nog veul en veul meer. Hij het humor en een aareg brêêje interesse. Hij is hêêl aareg beraaisd
en kan kostelijk over lande en de beweuners vertelle. Piet is een man waervà je oprecht vingt
dat ’t een voorrecht is, dà je ‘m hè magge lere kenne. Kortom: prachtig dà z’n vrouw ‘m op

d’n dag vóór koninginnedag, onder ’t smoesie dà ze naer een koninginneconcert zouwe gaon,
stiekum mee hè kenne krijge voor de lintjiesregen. As iemand ’t verdient om ridder in de orde
van Oranje-Nassau te magge weze, dan is hij ’t wel! Hêêl terecht dus, hee! Van harte herhaol
‘k hier wà ‘k ok al op z’n fêêst tege hum gezeed, en i m’n persoonlijke felecitaosie geschreve
het, en ‘k weet bekant wel zeker dat de anderes van de waarekgroep dat aamel van harte mè
me êêns zijn: “Piet, hêêl aareg van harte gefielesteerd mè je lintjie, want je verdient ’t! As t’r
meer mense zôas jij zouwe weze, dan zou de menshaaid d’r veul beterder voor staon! Dus van
harte, hee!”
Korsjonnao
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
over de nieuwe uitgaove over hêêl d’n dijk, “Van ‘t Kaoichie tot de Rosmeule”, in de 50-er
jaere. ’t Is te kôôp voor € 5,50, zôlang as de voorraed strekt, op woensdagmiddag in onze
waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt 243 en vedder bij buurman Bas Kurperaols
Copy Cellar. Vedders de nieuwe stambôôm De Keizer.

