Het Sliedrechts Dialect (759)
Raaisie naer ’t zonnige zoije
Nae de leste jaere op de fiets deur anderande lande gepeddeld te hebbe, hadde me beslote
om weer is naer ’t zonnige zoije te gaon. ’t Wier Kretao deuze keer, mor ’t is nou al weer
een hêêl hortie geleeje. ’t Begon d’r al mee dà me op d’n onzaolige tijd van 04.00 uur op
Schiphol mosse weze, dus je slao faailijk een nachie over, mor we wazze de êênigstes nie,
dus dat schouw al weer. We gonge haos-ie-bochie naer de slurref en om 06.00 uur zatte me
as haeringe in ’n tonnechie in ‘t vliegmesien, toe de piloot zee dat ‘t al druk was op de
Griekse aailande en dà me dus nò nie weg mogge. ’t Zou zô ’n 3 kwertier gaon dure. ’t
Wiere gelukkig mor 20 menute. ‘t Was hier aal die weke hêêt gewist, mor toevaallig was ’t
weer vandaeg omgeslooge. We hadde ‘t thuis al op internet gezien, dus we wazze
voorberaaid.

Emmerties
D’r was een hôôp turbelensie bove voormaolig Joegeslaovië en ’t was mor goed dà me net
ons baksie koffie op hadde, anders hadde me nog ‘n natte broek gehad ok. Op de tillevisie
op d’n hotelkaomer kwam opêêns “Nederland zingt” verbij. ’t Mot tò nie gekker worde,
hee. Onze aaige Martin Zonnenbaareg mè z’n urregel op de Griekse TV! Pao, de slaoger
van vroeger, zou vast en zeker aopetrots gewist weze. In de haove daergunter lag nog een
baggermeule, êênen bonk roest. Hoewel we ‘n hôôp zon gehad hebbe en ’t zêêwaoter
heerlijk was, was ‘t weer toch een bietjie van slag. ’k Hoop voor die loi daer dat ’t
êênmaolig was, want host bekant iederêên op ‘t aailand leef van ’t toerisme en as ’t weer
daer ok kure krijgt, gaon de mense nie zô veul meer komme. De mense die wel is in
Griekeland zijn gewist, wete dat as ie op d’n aoi zit, de wc-pepierechies in ’n
pedaolemmertie gegooid motte worde. ’t Gekke is dà je d’r ok weer gaauw aan went. Je
mot ’r tò nie aan denke dà je die emmerties iederen dag leeg mò maoke, hee.

Voor niks
Op de trugweg wier ‘k angehouwe bij de douaone omdà ‘k in de gaauwighaaid nog eve
m’n zonnebrandcrème in de handbegaozie gedaen had. Nou, die was ’k mooi kwijt. Je mag
bekant niks meer meeneme, hee. D’r sting ok ’n hêêl reziment aan flessies waoter die
afgepakt wazze. Dà ’s opêêns ok zô’n raozie, op straet lôôpe met ’n flessie waoter.
’k Zat op de trugweg trouwes nog krapper as heen, te veul gegete messchie? ‘k Vroog m’n
aaige dan ok af waerom ’k zôônôôdig in de rieme mos, want zôôwel voor as achter as aan
aallebaai de zijkante zat ‘k hêêmel klem, dat hè je mè zô ’n charter, hee. Sommige loi
maoke voor de vekansie aaltijd ’t hêêle huis schôôn, voor ‘t gevaal d’r wat op en doet. Ik
zeg aaltijd mor dat as t’r wat op en doet, dan hè je ’t mooi aamel voor niks gedaen.

Andijvie met een ballechie gehak
Jaere geleeje zij me ok is op Kretao geland, wel op d’n aanderen luchthaove. We wazze
bekant geland, toe me weer staail de lucht in gonge. De stewerdess zee toe dat de piloot een
deurstart gemaokt had, want hij kon ’t nie zô goed zien vanwege de lêêge zon. Ik doch nog
bij m’n aaige: Och gorting, bè je nou hêêlemael belaoitaofeld. Afijn, hij hè z’n ôôge is
uitgevreve en z’n brillechie opgezet en toe gong ’t beterder (anders hà ’k dut verhaoltjie
netuurlijk nie kanne schrijve). Tot slot nog eve dut: je mò wel lache om aal die manne die
in ’t zwembad of op ’t strand in hullies zwembroeksie d’n hêêlen dag zitte of staon te belle

met ’r mebieltjie. Naer de zaok vermoedelijk, want sommiges kanne nie gemist worde,
denke ze. En rôôke dà ze doen, aamel stres! Nae een buitelanse vekansie ete me aaltijd
andijvie met ’n ballechie gehak, dat is zôô lekker nae aal ‘t Griekse ete. We hebbe trouwes
wel gesmuld daer. ‘k Lus host aalles. Soms zegge ze dà je bepaolde dinge mò lere ete. Dà
ving ‘k zô ’n onzin, d’r is toch zat aanders lekkers. Nae onze vekansie hè me hier al weer ’n
hôôp slecht weer gehad en ‘k heb veraal aareg te doen met aalle mense in tentjies op
campings. Trouwes, of u nou wel of nie nog weggaot, ‘k wens iederêên nog hêêl veul
aarege mooie daege!
Macky van Leeuwen – de Jong
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôôas de stambôôme van de femilies Van der Vlies, Vroege en Cleton. Kom ok ‘s ’n kijksie
neme in ons clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). We zijn nou effe mè vekansie,
mor in september benne me d’r weer!

