Het Sliedrechts Dialect (715)

Aamel kedoochies
Hebbe jullie dat nou ok? Dà je, as ie ouwer wordt, steeds meer van klaaine dinge gao geniete?
’t Zel wel, hee. As ie jong ben kè je zô heerlijk aareges hêêmel in óp gaon. Daegelang en
soms weke van tevore zat jie al vol và je kommende verjaerdag, je kon bekant naareges
aanders meer aan denke. Je verjaerdag was wel zô’n bietjie ’t belangrijkste dà je i je
kaainderleventjie mee kon maoke. Of bevôôbeld een trouwerij waer ie mee mee moch.
Wekelang kò je aan niks aanders denke. Zou je nieuwe jurreksie echt wel leuk staon? As ie
nou mor nie viel, as ie de trappe van ’t gemêêntehuis op mos lôôpe . . . Op school wazze een
paor ziekes i je klas, je zou toch ok nie ziek worde? Of dà gedichie dà je op d’n ouderaevend
op mos zegge . . . Je oefende al daegelijks ver van tevore mè je moeder de tekst, mor je zou
tò nie op d’n aevend zellef met een mond vol tande staon? Laeter gong ’t om veul grôôtere
dinge. Een exaome, je grôôte liefde, je eerste aaige huis of je eerste otoochie, dat okergele
Kedettjie. Nou, zô’n haaleven eeuw vedder, kan ‘k hêêmel blij worde van onverwachte
klaaine dingchies. Echt hêêmel blij . . .

Voordrachte
Neem nou de leste paor weke. Onderlest hadde me ’t over toeval, nou, is dut nou toeval of
nie? Een mailtjie van Annies, van de Stichting Streektaol. Ze hà van iemand uit
Giessenburreg een stel ouwe voordrachte gekrege. Had ik twêê jaer geleeje op een
diëlectemiddag in d’n Til nie om voordrachte van vroeger gevraegd? Heulie deeje d’r zellef
niks mee, mor ’t was zonde om ze weg te gooie, vong ze, of ik ze nog steeds wou hebbe? Dan
zou ze ze wel is aan Aories meegeve. Sjongejonge, of ik ze wou hebbe? Een gat in de lucht
ben ‘k gespronge! Wà leuk! Wà fijn! Is ’t nie heerlijk om te wete dat ‘r iemand wijd weg aa je
denkt? Kostelijk mense, echt waer, as ie leest mè wà voor tenêêlstuksies ze vóór, en veraal net
nae d’n oorlog, zellef, mè femilie en vriende, een bruiloft verzurregde. Een dienstbode die van
aalles beleeft bij en mét d’r meneer. . . Jan die in een aander stuk toevaallig elleke keer in een
netelige situaosie belandt, of die voordracht over die klerk op kentoor . . . Annie, Annie, wat
hè je me heerlijke uurties bezurregd!

Theezaksies
Die zellefde week belde mevrouw N. Ze hà nou zô’n hôôp theezaksies. Ze hà saome mè
Betse, een zuster van Rooke die jaerelang zôô veul voor onze waarekgroep hà gedaen, is
opgeruimd in ’t Vlot en ze wazze zôôvel theezaksies tege gekomme. Of ‘k nog steeds kaorte
maokte voor de Historische Verêêniging? Dan kon ‘k ze krijge! Beste mense, ‘k hè ze nie
geteld, mor ’t was een hêêle grôôte plestieke tas hêêmel vol, messchie wazzen t’r wel ’n paor
duizend! Anderande fleurige en kleurige theezaksies. Zô blij as ’n kaaind was ‘k ‘r mee, echt
waer! Laeter belde mevrouw V. Ze was flink aan ’t opruime, ze hà nog theezaksies voor me
legge en een staopel hêêle ouwe krante en . . . 700 diëlectverhaoltjies die ze trouw, jaere lang,
elleke week uit de krant geknipt had. ‘k Vong ’t ontroerend om te zien. Zit daer iemand iedere
week onze verhaoltjies uit te knippe. Leg ze elleken dag d’r theezaksies apart om ze voor ie te
bewaore. Wat een grôôt kedo! Trouwes, zellef spaor ze anderande penne. Ze hè nou 7046
verschillendes en ze hou keurig in een ringband bij wellekes ze het. (Kanne de lezers d’r daer
stiekum messchie nog meer van maoke?) Bedankt, mevrouw V. Wà fijn!!!

Nie te glôôve
Toe ‘k de vuilcontainer wegbroch, kwam ‘k buurman v. N. tege op straet. Ovve me soms nog
interesse hadde in ouwe krante? Netuurlijk Jan, aaltijd, dat weet jie! Ok nou weer: wat een
plezier. Wat is t’r een hôôp veraanderd! De krant zellef netuurlijk, mor ok de artikele. Wà
leuk om de affertensies uit de jaere zestig te leze en vermaokelijk om de prijze te zien. Trewijl
ik zat te geniete van die ouwe krante gong de tillefoon. Mevrouw de J. uit Nieuw-Lekkerland.
Ze was, lang geleeje, is op een diëlectmiddag gewist en daer hà ‘k toe gevraegd om ouwe
voordrachte. Ze hà nog een schoenedôôs vól, of ‘k die soms wou hebbe? Netuurlijk! Graeg!
Besjaon en ik lekker op de fiets deur de polder naer Lekkerland. We wiere aaldervriendelijkst
ontvange en ’t was hêêl frepant hoevel overêênkomste me hadde. Interesse in ’t verleeje, in
ouwe foto’s, in de schrijverij . . . En dan dien dôôs vol voordrachte en dat mooie boek. Gewel-dig! Dank u wel!!!

Hêêl aareg bedankt
Nou denk u messchie dat die Korsjon mor van aalles bij mekaor zit te fantezere? Belnêênt,
beste lezers, echt nie! Dut is aamel, in enkelde weke, echt gebeurd! Ongeloge! ’t Kleur m’n
daege as ’n prachtige regenboog. Ik ben d’r zô ongelôôfelijk blij mee! ‘k Denk dat ‘r niemand
in d’n hêêle Alblasserwaerd de leste weke zô verrast is as ikke, met twêê keer van die ouwe
krante, twêê keer een vracht theezaksies én twêê keer een dôôs vol voordrachte. ‘k Vraeg me
wel af hoe of ’t nou zit met die staopel diëlectknipsels. Zel daer messchie soms ok nog een
twêêde serie van komme? Kan ik dan op mijn beurt daer soms iemand blij mee maoke? Hoe
dan ok: Lieve, lieve mense, hêêl aareg bedankt voor aal die mooie kedoochies! Tot de kijk
mor weer, hee!
Korsjonnao
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Van Asperen, Vlot en Van der Wiel. De leste uitgaoves zijn te
kôôp bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels, de meseums en op
maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243).

