Het Sliedrechts Dialect (777)
Solexies
De zeumer zit ’r weer op. Voor ’t zonnechie hadde me beter in Spanje kanne blijve, mor ’n
praotjie maoke met ouwe Slierechse kennisse is toch ok best weer is leuk. En… binnekort
hope me weer trug te gaon. Gelukkig wazze d’r hier ok, wat ’t weer aangong, nog wel mooie
daege. Op zô ’n aerdigen dag ree ‘k op de snorfiets van de vrouw deur de Graef. Toe ’k in de
buurt van d’n Vuilendam aangekomme was, kwam me daer ’n stoetjie van vier brommerties
tegemoet. Wat naederbij zag ‘k dat ’t Solexies wazze. Die mense genote aareg en ’t fijne
d’rvan was, dà ze waainig herrie maokte. Ik gong an ’t end van ’t waoter langs de noordelijke
kant trug en die anderes reeje aan d’n overkant. We hadde zôôwat ‘t zellefde gangchie d’rin,
zôôdà ’k ze goed in de gaote kon houwe. Bij Boereklaos vong ’k dà ‘k toch wel ’n pilsie
verdiend had. Trewijl ‘k m’n snorgeval stalde, stakke werempel de vier Solexrijers d’n dam
over en kwamme d’r gezellig bij zitte. Twêê pilsies, ‘n glaosie rôôje wijn en wà fris wiere
deur heulie besteld en al gaauw was Opao Bertus mè ze aan de praot. Ze kwamme uit Viaone
aan de Lek, de Solexies hadde ze aareges in de polder gehuurd voor ’n daegchie. Geweldig
vonge ze ’t om op t’r gemaksie deur de Waerd te rije. Lekker rustig en de brommerties
maokte zôô goed as gêên lewaai. Toe ze ’n haalef uurtie laeter weg tufte, was ‘k hêêmel
verkocht. Zôôiets mosse de vrouw en ik aailijk ok hebbe. Konne we prachtig, azze me weer in
Spanje wazze, op rond toere. Mor dan zouwe we d’r wel motte kôôpe. Hure zou aan de
Costao del Sol, waer m’n schôônzeun, zôôas jullie nog wel zelle wete ’n hotel en ’n
bungelowparrek runt, wel nie te doen zijn.

Goeje raed
Toe ’k thuiskwam, was ‘k hêêlemael verkocht. De vrouw hà nog wel d’r bedenkinge, mor ’t
kostte me nie aals te veul tijd om d’r te bepraote. Allêên bleef de vraeg: ”Hoe kom ‘k binne ’n
paor weke aan twêê Solexies?” De raais met ’n vliegmesien naer Spanje was ommers al weer
besproke! Van een buurman kree’k ’n goejen tip. Hij wis wel iemand die d’r nog êêntjie in de
schuur hà staon. Meschie dat ie ‘m wel verkôôpe wou … ’k Heb ‘m nog diezellefden dag
gebeld. Hij wou ‘m wel kwijt, mor z’n vrouw hieuw ‘m tege bij de verkôôp. Dà was ’n
tegevaallertie. Nae veul vijve en zesse kree’k ’t adres te pakke van de zaok in de Waerd die
die Solexies verhuurde. “Verhure doe me wel meneer, mor verkôôpe nie!” was de boodschop.
Intusse begon de tijd te dringe. “Goeje raed is duur,” zegge ze wel is, mor te kôôp was tie nou
net nie!

Google
We hadde de moed al opgegeve, toe me ’n e-mailtjie van ons klaainkaaind krege. Opao,
schreef ze, perbeert ’t mor is op ‘t internet! Ik kreeg t‘r werempel ok nog de naom van de
website bij. Marktplaats.nl hiettende die. Stom hee, dà ’k daer zellef nie aan gedocht had! Al
gaauw zat ‘k met ’t laptoppie op ’t internet en viao Google hà ’k al gaauw beet. Was nog effe
zoeke voor ‘k deur had hoe ’t waarekte, mor nae ’n hortie zat ‘k op de goeje paoginao mè
bromfietse. Laete d’r nou nog Solexies opstaon ok! Ze wazze te kôôp, je mos t’r op bieje.
Tusse de 3 à 400 euro mos ie d’r wel voor neerlegge. Wel veul geld, mor uitaandelijk hè ’k
360 euro per stuk voor gebôôje. Vedders was ’t afwachte geblaeze. De koffers stinge intusse
al gepakt…

Beet
’n Paor daege voor vertrek hadde me beet. Of ‘k messchie meneer Happer moch weze die
gebôôje had op de Solexies? Dat was ik dus! Of m’n bod nog opgong? Netuurlijk, mor ‘k wou
ze wel eerst effe uitperbere. Dà was gêên bezwaer. We mosse mor naer Alblasserdam
komme. Kwam goed uit, nie aals te wijd weg! We liete d’r gêên gras over groeie en d’n dag
t’r op meldde we ons aaige, nae ’n busritjie, op ’t afgesproke adres. ’t wazze particuliere. Hij
ree nog wel is ’n endje op de Solex, mor zij durrefde nie meer zô goed en daerom hadde ze
mor tege mekaor gezeed: “Laete we ze mor opruime voor d’r ongelukke beure!” Eerst hè me
’n proefritjie gemaokt. ’t Was wel eefies vreemd, mor ’t wende weer gaauw. We wazze d’r
aareg goed mee! We betaolde ‘Handjie Kontantjie’ en konne de brommerties gelijk meeneme
zôôdat ’t mor goed was dà we met de bus gekomme wazze. De trugraais verliep primao en vol
trots tôônde me ’n uurtie laeter onze aanwinste aan de bure.

Jaojum
Nou stak gelijk het vollegende perbleem de kop op. “Hoe krijge me die Solexies in Spanje?”
Met ’t vliegmesien mee? Dà zou wel te veul in de pepiere gaon lôôpe… Met d’n traain? Was
‘k dan wel zeker dà ‘k ze trug zou zien? Aailijk hadde me êêder motte bedenke hoe of dà me
’t mosse doen. Mor ja, de klok kè je moeilijk trugdraaie! We zagge de brommerties al
overwintere in de schuur van ons dijkhuisie, toe ’n kennis van de bure uitkomst broch. Hij wis
iemand die mè z’n vrachtwaoge richting Spanje ree en op zô’n 10 kilemeter van ’t hotel mos
losse. Voor ’n paor flesse jaojum wou die ’t vrachie wel meeneme. Hij zou belle as tie
aangekomme was en dan konne me gelijk oversteke. “Butter bij de vis!” zee die. Dà was
netuurlijk nie tege dôôvemansore gezeed!

Naevolleging
‘t Is ondertusse november as ‘k dut schrijft. Aan de Costao schijnt ’n lekker zonnechie. We
benne net trug van ’n tochie langs de kust. Aan bekijks hè me gêên gebrek. Je mag gerust
zegge dà me nogal opvaalle op onze toch wel antieke vervoersmiddele. De Spanjaorde zie je
d’r nekke omdraaie azze me pesere. Bij de overwinteraers uit Holland zie je gelijk ’n blik van
herkenning. As we aareges stoppe, beurt ’t nogal is dà me aangesproke worre. ’t Wor prachtig
gevonge. We zalle d’r nie van opkijke as we volgend jaer naevolleging krijge… ’t Is
ondertusse al laet geworre, over ’n haalef uurtie sluite de winkels. Effe gaauw nog wà
boodschoppe haole. Dà beur netuurlijk op m’n Solexie… Lekker in de ope lucht en gêên
perkeerprebleme, hee!
De hartelijke groete mor weer van Bertus R. IJ. Happer.
P.S. Dien tentôônstelling in ’t Slierechs meseum over Wijk A is echt de moeite waerd, ok as
ie d’r nie opgegroeid ben. Ok komt ‘r elleke zaeterdagmiddag om 3 uur, en wie weet, bij veul
belangstelling, ok op de woensdagmiddag, iemand van ons diëlectploegchie in ‘t Slierechs wà
vertelle over Wijk A. ‘t Aalderleste nieuws is aaltijd te leze op de website van de verêêniging:
www.historie-sliedrecht.nl

