Het Sliedrechts Dialect (735)

Verlichte boerderije
Hebbe jullie dat ok wel is, van die onverwachse leuke dinge? Heerlijk is dat, hee! Nae een
lange, zurgelijke en moeilijke periode was t’r weer is een lichtpuntjie en wà kè je daer dan
van geniete . . . Dan besef ie weer is dà nie aalles draait om dat êêne aarege, mor dat ’t leve
deurgaot, mét aalle minnechies, mor ok met de plussies. Voor ons was zô ’n plussie een
otoritjie, vleede week vrijdassaeves. ’s Oches kon ‘k mor nie op gang komme, laet op voor
mijnen doen, veuls te lang zitte te krante, een paor tillefoontjies, vrêêselijke pijn i me nek en
zôô. Net toe me aan de koffie zatte en ‘k gezeed had dà ‘k nou toch echt aaindelijk is bove
zou gaon beginne, kwam Riens d’r aan. Ok koffie netuurlijk. Hij doe veul moeilijke dinge op
de computer, saome mè Besjaone, en hij hà me toch weer wà leuks te laete zien. Messchie
hore jullie daer laeter nog wel is over. Ok had ie een nieuwe camera, waer die zôô blij as een
kaaind mee was. “Goh Riens, wij gaon vanaevend eve naer de Graef, om de verlichte
boerderijeroute te rije, is dat soms ok wà voor jou? Dan kè je gelijk je nieuwe camera is
uitperbere!” Hij gong hêêl graeg mee!

Negentig
Wij komme nogal is in Blesgraef en Meulenaersgraef, mor dan aaltijd overdag, hee.
Mêêstentijds ’s zeumers op de fiets as de zon schijnt. Nóóit ’s aeves in d’n donker.
Sjongejonge dan weet jie nie wà je ziet, hoor. Ik ree, want dan konne die twêê manne tellekes
uitstappe om foto’s te maoke. We begonne bij ‘Nel in de Krom’. Ja hoor, ‘k weet ok wel dat ’t
allang Café ‘De Krom’ is, mor ‘k hoort ouweres nog aaltijd Nelle d’r bij noeme, net as
vroeger. En leuk, beste lezers, geweldig om dat pleksie waer me regelmaotig saompies, of met
een ploegchie vriendinne nae ’t wandele of fietse is aanwaaie, nou is in een zêê van licht te
zien. De manne hebbe d’r zin in. ‘De Krom’ wor van aalle kante uitgebraaid op de kiek gezet.
Vijf of tien menute per foto? Dà ken wat worde, d’r schijne zô ’n klaaine negentig boerderije
verlicht te weze . . .

Meegeniete
Wat is dat leuk, beste mense. Wat een geweldig idee om die, soms honderde jaere ouwe
bouwsels, nou is letterlijk in de schijnwaarepers te zette. De maon staot hêêmel vol aan d’n
hemel en zurregt voor een prachtig schijnsel op ’t waoter van de Graef. Veul beweuners
hebbe d’r echt waarek van gemaokt om d’r aaref ok op te leuke mè leuke zitjies en mande vol
pompoene. Wà geweldig, wà schitterend prachtig aamel. Je lijkent echt met aandere ôôge te
kijke op zô ’n aevend. D’r gaot ’n soort betôôvering van uit. Nè zôas ie vroeger as kaaind kon
geniete và je eerste lampionneoptocht, van mooie kersbôôme, of van verlichte straete. D’n
êêne boerderij stao nog mooier te pronke dan d’n aandere. Wà zien ze d’r aamel prachtig
onderhouwe uit. Je ziet ‘r aan af dat de beweuners van d’r huis houwe en d‘r mè liefde en veul
plezier weune. Want lae me wel weze, waainig boerderije worde meer as zôôdaonig gebruikt.
Mor wà fijn dà ze nog steeds beweund worde en dà me d’r aamel van magge meegeniete!

Scheer en Kloet
We hadde gedocht dà ze mor zôô nou en dan is uit zouwe stappe om fotochies te maoke, mor
dat liep hêêl aanders. Aalles vinge ze mooi, die R en B. Ze wille overal stoppe om ’t vast te

legge. “Oh kijk is, die is ok mooi!” ”Dà ’s een mooi hekkentjie, dat mot ‘r ok op!” ”Die heb
een mooie avvekaot op ’t dak, die neme me ok!” Bedoeld wor netuurlijk een maokelaer op de
punt van d’n daklijst. Lache dus. Trouwes, d’n êêne noemt d’n aandere al gaauw
’Scheermeijer’. Nummer twêê wordt dan vàzellef ‘Van d’r Kloet’. Op ’t lest wordt ’t al
lachend: ”Scheer en Kloet”. Toe Riens is ‘n hortie wegbleef, had ie een hêêl verhaol over dat
ie in een greppel gezete had. Weer lache. Hij broch ’t zôô komisch. We doche dat ie een
grappie maokte. Tò me laeter in ’t licht van de koplampe zagge hoe dat ie d’r hêêmel onder
zat. Z’n broek en schoene wazze nie om aan te zien!

Mooie plaetjies
Netuurlijk wazze me niet de êênigstes die dien aevend gonge kijke. ’t Was echt gezellig druk.
Je ree aan d’n êêne kant van de Graef heen, en langs d’n aandere kant trug, dus ’t raokte nie
verstopt. D’r ree zôôwaer ok een sliert van oldtimer-otochies mee. Leuk hee, van die ouwe
mini’s en trebantjies! Bij de Vuilendam lekend ’t wel Amsterdam. Afgelaoje busse mè kijkers
zurregde daer messchie wel voor d’n druksten aevend van ’t hêêle jaer. Jammer dà me
vanwege de tijd nie meer naer Ottoland konne, mor langs de noordkant trug mosse. Weet jie
wat? ‘k Zel strakkies is eefies op internet kijke bij www.verlichteboerderijen.nl Wie weet is ’t
deuze week ok nog wel, dan kà me alsnog de rest van de route rije. En aanders hebbe ze
messchie vast wel mooie plaetjies van die prachtige verlichte boerderije op hullieze site staon.
Wie weet! Hoe dan ok, voor ons was ’t een heerlijke ‘verlichte’ aevend. In dubbelde
betekenis! 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 Mostert, Boer en Meerkerk. Kom ok ‘s ’n kijksie neme in ons
clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag benne me d’r!

