Het Sliedrechts Dialect (740)
KATTEKWAOD
Deur ’t stuksie van Huib de Kraai onderlest, mos ‘k gelijk denke aan aal ’t kattekwaod dà me
vroeger uithaolde. Kattekwaod uithaole deur kaainder is van aalle tije. Allêên zie je dat ok
daer veraanderinge plaets vinge. Zôô om en naebij 1950 hadde me nò nooit gehoord van
hooligans, aaige gemaokte bomme en zinlôôs geweld. ’t Was aamel veul onschuldiger as hede
ten daege. Daerom zà ’k hier is een paor van de dinge beschrijve. De ondeugd die me
uithaolde was somtije ok saaizoengebonge. In de winter gonge me ruitjie tikke. Je mos dan
een naeld hebbe en een klossie gaeren. As ’t al een bietjie donker was, stak ie de speld in de
stopvaaref van de ruite aan de voor- of zijkant van een huis. Je rolde ’t gaeren af en gong op
een afstandjie zitte. In ’t gaeren hà je van tevore een hêêlen hôôp knôôpies gelege. As ie dan
dà draedjie tusse je naegels liet deurgaon, tikte de naeld tege de ruite. Dan wiere de
beweuners somtije aareg kwaod en dan kwamme ze naer buitene en dan mos ie netuurlijk op
de lôôp. Dat maokte dà spellechie juist zôô spannend.

Bellechie trekke
Een aandere keer hadde me een ouwe portemenee en die leeje me, aan zô ’n zellefde
gaerendraedjie, op de straet. ’t Beursie lag dan goed in ’t zicht, mor dat gaerentjie zag ie
bekant host nie. Je verstopte je aaige achter een hegchie of zôô en dan mor afwachte, hee. Dà
was zôô spannend! Je hoopte dat ’r iemand langs kwam fietse of wandele en dan naer die
portemenee greep. Op ’t leste mement trokke me dan die portemenee met ’t draedjie schielijk
weg. Sommiges vonge dat leuk en mosse d’r om lache, mor d’r wazze d’r ok die bôôs wiere
en dan mos ie maoke dà je wegkwam, aanders kò je klappies oplôôpe. Zôôas ie ziet hadde me
een hêêl arsenaol met ondeugende dinge. Netuurlijk was bellechie trekke ok iets dà me graeg
deeje. Bij zôôveul mogelijk mense aan d’n bel trekke en dan d’r as een haos vandeur gaon,
want sommige beweuners konne hard lôôpe en je wou netuurlijk nie gepakt worde. Dà ging
wel is mis en dan kreeg ie een paor draaie om ie ore. Dà was nog hêêl nermaol in die tijd en je
liet ’t wel om daer thuis iets over te vertelle. Een extrao pak slaog và je vaoder kò je
belôôning weze as ie pech had!

In de neute zitte
’t Was ok ‘n sport om met een blaespijpie, ‘n ressie van een elektricitaaitsbuisie, pijltjies bij
de mense naer binnene te blaeze. Die pijltjies rolde je van blaoichies uit ouwe tijdschriffies en
zôô en plakte je met een liksie spoeg dicht. Somtije dee je aan de punt een klaain bietjie klaai.
Je zoch een opestaond raompie op, en daer schoot jie zôôveul mogelijk pijltjies naer binnene.
Dat ’t binne ontig wier, daar stong je nie zôô bij stil. Nou ik t’r al schrijvend over naedenkt,
schiete me ok nog wat aandere ondeugde te binne. As ’t fruit bekant rijp was, gonge me
appeltjies en peerties jatte uit de tuine of uit de bogerdties. Die appeltjies wazze veul
lekkerder as thuis, vong ie. As ze nò nie rijp wazze, kreeg ie pijn i je buik, mor dat moch de
pret nie drukke. D’n aanderen dag dee je ’t toch weer. Wà vedder in de tijd was ‘t ok een
mooie sport om neute te pikke. Met een stuksie hout gooide me in de bôôme om de neute uit
d’n bôôm te laete vaalle. Bij de mêêste neute zatte de groene baste d’r nog om. Die deeje me
met de hande afpelle. Daer kreeg ie bruine hande van en dà kò je d’r mor hêêl moeilijk af
krijge. Je liet jie bruine hande dan aa je vriendjies zien en zee vol trots dà je in de neute gezete
had. We hebbe ’t zôôwaer is meegemaokt dat de pliesie op school kwam en dà me aallemael

onze hande mosse laete zien. Wie bruine hande had, was de klos. We mosse op
woensdagmiddag op ’t pliesiebreau strafregels komme schrijve en daer wazze me nie blij
mee. Mor jaot, dà was ’t
risico en de neute smaokte daerdeur extrao lekker!

Iets hêêl gevaerlijks
We deeje ok wel is dinge die, achteraf gezien, hêêl gevaerlijk wazze, mor waer me op dat
ôôgenblik nie bij stil stonge. As de melkbusse leeg op d’n dijk stinge, liete me die van de
stoep afrolle. We vonge die raotelende herrie machtig mooi en doche d’r op dat ôôgenblik nie
bij nae hoe gevaerlijk of dat dà was en hoevel schaej dà kon veroorzaoke. Nog iets hêêl
gevaerlijks deeje me bij d’n ouwe Kaoibrug. We liepe over de betonne boge en somtije gonge
me in de midde op onze platte kont naer de oto’s op de rijksweg zitte kijke. Nog gevaerlijker
was ’t as me hêêle klaaine stêêntjies naer beneejene gooide. We raokte bekant nooit iets, mor
as ’t wel zôô was, dan kwamme ze achter je aan en mos ie renne voor ie leve. Dut wazze
zôômaor een paor van onze kwaojongesstreke, mor ’t geef wel aan dat donderjaoge deur
kaainder alleevel het bestaon. Je zou wille dat ’t hêêl d’n tijd bij zukke vrij onschuldige
kattekwaod was gebleve, hee!
Piet van Grietjies
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Mijnster, Boer en Meerkerk. Kom ok ‘s ’n kijksie neme in ons
clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag benne me d’r!

