Het Sliedrechts Dialect (724)

VOORPRET KERSTRAAISIE …
Azze me in september ’t jaerlijkse daegchie uit van d’n Historische Verêêniging hebbe, begint ’t al te
kriebele. Waer zou ’t driedaegse Kerstraaisie deuze keer naer toe gaon? Waer zou Wout mee komme?
En ja hoor, hij zee dà me naer Gent en Brugge gonge, we zouwe nog bericht krijge. ’s Maondas, 30
oktober, mogge me vanaf 10 uur belle naer Woute om ons aaige op te geve. Omdà ’k naer d’n tandarts
mos, kwam me dat nie zôô best uit, dus hè ’k dien afspraok mor verzet, wà ’k hêêmel nie aareg vong,
want ik ben nogal bang voor die man. Soms kwam ie iemand tege in de Kaarekbuurt die ok aaltijd
meegong en dan was ’t gelijk dezellefde vraeg: ”Gaon jullie ok weer mee zeker?” ’t Was maondag
09.59 uur toe ’k Woute gong belle. ’k Was nie êêns d’n eerste, dat was netuurlijk zôôas aaltijd Wil
Blokland. Die hè geonneust, want ’t was ommers nog veuls te vroeg! Om haalef 11 was de raais al
volgeboekt en mos t’r een grôôtere bus komme. Afijn, donderdas d’r nae lag t’r al een brief van Woute
op de mat met de vraeg ovve me mor wouwe betaole. Zôô gezeed, zôô gedaen en nou mor aftelle hee,
nog een paor weeksies, dus ’t duur nog wel een hortie.

Kwinkslaoge
D’r zat ook gelijk een lijsie bij met de naome van de aandere passezjiers. Ik kan ze aallemael. Om d’r
een paor te noeme: de Snelle, de Vlotjies, femilie Stoij, de Vermaossies en nie te vergete de Visserties
en de Dekkerties. Je vraeg ie aaige netuurlijk wel af of Sjaok weer onze sjeffeur zel weze, ovve me nog
last zelle hebbe van tijdsverschil en ovve me d’n bôôt wel zelle haole. Êên ding hà Wout al wel gezeed:
”Je ken ’t goejekôôpste in België je euro’s omwissele voor Belgische frange!” Echt Wout hee! Eerlijk
gezeed vraeg ‘k m’n aaige wel is af of Joke soms nie mè kromme têêne in de bus zel zitte as Wout mè
z’n kwinkslaoge begint. Mor ze benne al jaere en jaere bij mekaor, dus dà zel wel goed gaon, hee.

’k Schaomde me rot!
Hier aaindigde mijn verhaoltjie. ’k Had ’t gelijk naer Korsjonnao’s gestuurd met de vraeg om dut
stuksie eve deur te leze, want ik ben ommers al twêêëndertig jaer van d’n dijk. Slierechs praote gao nog
wel, mor schrijve vaal me zwaer. Ze mailde gelijk trug: “Maaid wà leuk om van jou is een verhaoltjie
te ontvange, mor ’t is zôô kort, kè je d’r nò nie wà bij fabbricere?” Nou daer zat ’k mooi mee, want
zôôvel fantesie hè ’k nie. Nae veul gepieker doch ik: ”Dan schrijf ik maor gewoon wat over m’n
aaige!”. Ik ben Macky van Annies en Ceese. M’n vaoder was Cees de Jong. Hij hè jaere sjefeur gewist,
eerst bij Broeres en laeter bij de MEGGA. ’Met Elke Gulde Glimlacht Aorie’, zeeje ze vroeger aaltijd.
Hêêl Slierecht kon m’n vaoder. Sommige dinge vergeet ie nooit, hee. Zôô liep tie dikkels te pruime en
dà vong ’k zôô smerig, en as tie dan naer de mêêster mos om over m’n report te praote, zee ik altijd:
”Nie pruime hoor!” ’k Schaomde me rot!

Suezkenaol
M’n vaoder ree ‘s maondas en vrijdas aaltijd waarekvollek naer en van Amsterdam en as t’r een pleksie
vrij was in de bus moch ’k mee, tusse aal die manne. We gonge ok wel is naer de bollevelde, dan kreeg
ie zô ’n mooie slinger van narcissies aan de bus. Laeter gong die elleke week 4 daege naer Altenahr in
Duitsland. Dà vong die toch zo prachtig! ’k Ben d’r mè m’n man onderlest ok nog is een hortie gewist.
’t Hotel waer die aaltijd kwam, staot er nog. M’n vaoder had helaos al jong hartperbleme en moch op
een gegeve moment nie meer op d’n bus rije van d’n dokter. Dà vong die aareg hoor, en ik weet nog
dat, as tie laet thuis kwam, m’n zussie op de fiets achteraan de Stesjonsweg in de graozie ging kijke
waer die bleef, zôô ongerust wazze me dan. We hadde ommers nog gêên tillefoon, hee. Me moeder het

als maaisie in Egypte geweund, omdat heur vaoder, mijn Opao Versluis, aan het Suezkenaol gewaarekt
het, hij was naomelijk baggeraer. Ze vong ’t daer vrêêselijk. Ze hebben d’r vijf jaer geweund.
M’n vaoder is jammer genogt nie oud geworde, mor me moeder wel: 96 jaer. Iederêên op d’n Ouwe
Uibraaiding kon heur, ze zat aaltijd voor ’t raom in d’r aaige huisie in d’n Admiraol de Ruijterstraet,
schuin tegenover Lommerze. Ze vong ’t mor wat aareg dà Lommers gong verhuize.

Twêê-happertie
Nou m’n moeder d’r ok nie meer is, wordt d’n band mè Slierecht steeds minder.
D’r weune nog wel vriende en bekendes, mor ’t is toch aanders geworde. ’k Heb een hortie geleeje nog
effe binne gegluurd i m’n ouwerlijk huis. ‘k Zie nog wel is een mêêster van de MULO, Van der Graef,
mor hij kan me nie meer, ik hum wel en dan denk ik: ”Zou Botjie ok nog leve?” (Botjie was ook een
mêêster van de MULO). Mè m’n zussie gao ‘k nog wel is naer de Kaarekbuurt, dan gao me bij d’n
bakker een baksie doen en neme d’r dan een hêêl klaain taortie bij. Zôô klaain dà me d’r gêên spijt van
krijge, een zôôgenaomd twêê-happertie.

Genog?
En nou gao me dus, zôôas aan ’t begin gezeed, met d’n Historische Verêêniging naer Gent en Brugge.
Daer gao me dikkels mee op stap en wà zôô leuk is, mijn man, die hier hêêmel nie vandaen komt, gaot
ok zôô graeg mee. ’t Maok nie uit waer naer toe! Ik heb grôôte bewondering voor aal die vrijwilligers
die aaltijd mor weer klaor staon om van aalles te orgaonisere: lezinge, hêêle en haaleve daegchies uit,
en noem mor op. We hebbe zellefs een aaige zangduo: De Kraaije (Maondag, Wasdag). Meer as 600
lêêje hebbe me, waer hè je dat nog? As ik nie meer waarekt, gao ’k zeker ok een handjie hellepe. Aal
schrijvende denk ik: ”Zou Korsjonnao ’t nou zôô onderdehand wél genogt vinge?
Macky van Leeuwen – de Jong.
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Baotenburg, Brêêdveld en Vlot. De leste uitgaoves – ’n mooi kedoochie
voor de suntereklaos - zijn te kôôp bij de Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse
boekwinkels, de meseums en op maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw ’t Onderhuys
(Kerkbuurt 243).

