Het Sliedrechts Dialect (751)
Hêêt hee!
Nou ‘k dut schrijft, zitte me net in maai. Wat was ‘t meraokels hêêt in april hee, en nie allêên hêêt, mor ok
drôôg. Veraal voor de boere en tuinders is ‘t ‘n perbleem, d’r kom gêên gewassie bove de grond uit en d’r is
zôwaer brandgevaer in ‘t bos. Waer ik hêêmel paonisch van word, zijn de berichte over de oprukkende teke.
Van die enge klaaine bêêsies, die hêêl gevaerlijk kanne weze. ‘k Ben aaltijd zôô bang dà ze op m’n hôôd i
m’n haer gaon zitte, want dan zie je ze nie êêns. Nermaol gesproke hoop ie nae de winter op ’n lekker
zonnechie, mor nou was ’n bietjie regen wel welkom. ’t Zwêêt sting i m’n hekse en toch mos ie ‘s aeves nog
uitkijke voor ’t verraejelijke dunne windjie. Ik het temenste nog ’n vrêêselijke snotkoker opgelôôpe. Aalle
boeke wiere d’r op nae geslaoge en wà blijkt? ’t Is nò nooit zôô hêêt gewist in april. Wà me met deuze
infermaosie motte, weet ik nie, je kan d’r tò niks aan doen, ‘t faait leg t’r. Zuk weer is wel goed voor ie
humeur. De aevende worde langer, je doet is wat in de tuin, een bietjie schoffele en ruchte enzô. De netuur is
mooi: groene blaodjies afgewisseld met dat mooie kôôlzaed en aal die jonge donzige eendjies, mor die
hôôgpôôtige raaigers met die lange nekke hebbe ze ok al opgemaarekt en hêêle gezinne slokke ze op; dàt
ving ‘k toch zôô aareg. Toch hè je d’r een bietjie ‘n vreemd gevoel bij, as ’t al zôô vroeg zôô hêêt is, opêêns
mò je je zeumerklere aan, trewijl ie nog van die witte melkflesse het, gêên gezicht. We zatte jaere geleeje is
in ‘n huisie in ‘t ôôste van ‘t land, toe de “bure” tege mekaor zeeje: “Hêêt hee?” Drie keer raeje: ’t wazze
echte Slierechse! Laeter zij me ze nog is in de Haovestraet tegegekomme.

Veugels
We hebbe ’n schaol mè waoter in de tuin staon. Lekker waarem waoter uit de regenton (’t naedêêl van zô’n
regenton is, dat as ie waoter nôôdig het, is tie leeg en as ie gêên waoter nôôdig het, is tie vol!). Mussies,
kôôlmêêsies en aander geveugelte zitte d’r eerst lekker in te plonse (en te poepe?), en drinke daernae ‘t
zellefde waoter lekker op. Dat is zôô vermaokelijk. Bij de diere mag dà gewoon. ’t Zou messchie ok wel
goed weze voor de mense. De kaainder van tegenswoordig worde veuls te steriel grôôt gebrocht. Vroeger
sopte je nog is op een lekker stuksie twêêdehans kauwgom dà je tusse de straetstêne vandaen gepeuterd had
of je nam is een happie vuil grind i je mond. Toe gong iederêên mor êêns per week in d’n taail. Nou mòt je al
ingeënt worde as ie de Alblasserwaerd uit gaot, bij wijze van praote. ’t Aantal mense met allergieë voor van
aalles en nog wat, neem allêên mor toe.

Asperges
Onderlest hebbe me asperges gegete, met een aai en ham of een stuksie zallem en een lekker hollandaise
sausie. Dà ’s weer is wat aanders as draedjiesvlees, hoewel ze in Duitsland d’n hêêle zeumer deur zuurkôôl
ete en dà smaok nog ok.
Je mot er aailijk nieuwe aerepel bij ete, mor wat wazze dat nog gladjaonusse. Je mos aals mor naer de WC
van die “race potatoes”, mor de ouwes hadde al tôôke voor ’k ze betaold had. Wà nou ok zo lekker smaokt is
‘n beschuitjie met aerebeeze, hee. Wij gonge in maai aaltijd bij Boulonois (Boelewaggie) een nieuw
voorjaerspak kôôpe, dat wier dan pak êên. ‘n Klaain zaoksie, mor d’r hong een hôôp spul in, en gezellig was
’t ok! We zonge hêêl vroeger aaltijd “Boelewaggie voor heremode” en dà zô’n 3x en dan “Boelewaggie”, ok
zô’n 3x, op de wijs van ’t Israëlische deuntjie Hava Naguila.

Fêêstelijkheeje
Wat een meraokels prachtig weer was ‘t op Koninginnedag, hee. Fijn voor de orgaonisaosie, want ’t is aaltijd
weer een hôôp waarek, dat mag ie nie uitboezeroene. We wazze dien dag uiteraerd begonne met een oranje
tompoesie, heerlijk. Koninginnedag doe me denke aan ‘t zinge bij ’t gemêêntehuis, ’t Wilhellemus en Waer

de Blanke Top der Duine. Wat ’n loi wazze d’r op de bêên, ok ‘n hôôp buitelanders, die van haainde en verre
naer onze meules kwamme kijke. De Waoterbus was afgelaoje vol. ’t Was graotis!
’t Naedêêl van de zeumertijd is, dat ’t ‘s aeves nie donker genogt is om met ie lampionnechie in d’n optocht
te gaon lôôpe. ‘t Is amper donker as ’t vuurwaarek begint.

Hôôgtepunte
Op Hemelvaersdag hadde me aaltijd kringdag van de gym. ‘t Gong host nooit deur, ’t regende mêêstal. Dat
was jammer, want je wou ommers graeg je deur je moeder mooi gestreke witte gymjurreksie aan. Ik was lid
van SSS (Sport Staalt Spieren) van meneer Sas en Wim de Grôôt. Net as bij de ijsbaone in Slierecht was t’r
ok een bepaolde strijd tussen SSS en Sport en Vriendschap van meneer Broekhuis en Diefenbach. Sport en
Vriendschap hà blaauwe troie en wij groene. Zwieters wiere ze toe genoemd. Je kon ze allêên bij De Goeij in
de Christiaon Huygestraet kôôpe. De Goeij was de vaoder van Inao’s, de vrouw van Jaspere.
’n Aander hôôgtepunt was de jaerlijkse aevendvierdaegse. We liepe dan met ’n groepie collegao’s mee, ’t
was aaltijd een strijd wie de vlag van de zaok mog draoge. Toe hà je nog binding mè je waarek hee. As ’k dut
nou op de zaok zou vertelle, zoue ze aa me voorhôôd voele en vraege: “Zie jij ze soms kipkarre?”
We gaon ons voorberaaie op de zeumer, je hou je hart vast voor ’t weer, want ‘t zal best ‘n keer omslaon en
dan zeure me weer over de nattighaaid, want dat bè je aaltijd al gaauw zô zat as gespoge spek!
Macky van Leeuwen – de Jong
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Vroege, Cleton en Van Heteren. Kom ok ‘s ’n kijksie neme in ons clubgebouw ’t
Onderhuys (Kerkbuurt 243). Deuze maond benne me d’r nog op woensdagmiddag. Daernae pas weer in
september!

