Het Sliedrechts Dialect (781)
Demast in ’t keukekassie!
’n Mailtjie van Dennize van ’De Stem’. Dat ‘r rond de kerst en ouwejaer een gecombineerde
Stem gao verschijne op tabloidformaot met een veul grôôtere oplaoge, mor ons
diëlectverhaoltjie mò veul korter. Hè, ok dat nog. Net nou ‘k me suf lôôp te zoeke naer dien
êêne demaste servet. Waer is tie nou toch? En de kerstkaorte motte nog weg. En waer zou dat
receppie van dat lekkere rôômsausie nou toch weze. Hà ‘k dat nou van Jannekes of van
Pauliene gekrege? Strakkies mor eefies belle. Korter stuksie in de krant? Grôôtere oplaoge?
Kanne de lezers dat Slierechs gunterwijd dan wel leze? ’t Zel me benieuwe! Mor dien êêne
servet, die ken tò nie weg weze? Onderlest las ‘k nog dat de mossies verdwijne deurdat ‘r
gêên taofel meer gedekt wordt met een taofellaoke. Aalles mò gaauw-gaauw vandaeg d’n dag.
Tijd om te ontbijte neme me amper nog. We neme een ontbijtdranksie of een schaoltjie müsli
of zô van een pleesmet. Goh, dan zijn wij zeker ouwerwets deur nog elleken dag de taofel te
dekke. Mor dà demaste taofellaoke kom allêên mor hêêl soms voor d´n dag. Met de korsemis
wi ´k ´t gebruike, mor ´k kom êêne servet tekort. Waer ken die nou toch weze?

Gêên weet
Ieder jaer lôôp ‘k me te verbaoze over de karrevrachte boodschoppe die de mense inslaon.
Jaot, ik vingk de korsdaege ok aareg zinvol en nog gezellig ok. Daer hoor netuurlijk een
mooie maoltijd bij, mor al m’n hêêle leve haot ‘k dat aareg overdaodige. Goed en lekker hoef
tò nie aaltijd veuls te veul te weze? De gezellighaaid mè dierbaores ving ‘k wel belangrijk,
mor nie allêên met deuze daege. Dà gao volleges mijn voor ’t hêêle jaer op, hee. En ’t hoeve
gêên êêns grôôte ploege te weze. Zà ‘k dan wel of nie die demaste servet kenne gebruike? Hè,
waer is dat ding nou toch!?

Gevonge
Trewijl zie me steeds meer anderande buiteversieringe en veul en veul meer lichies as ’n
enkeld jaer geleeje. De vuurwaarekverkôôpe zelle ok wel weer aalle records overtreffe. Mor
hier in Slierecht, in ons aaige baggerdurrep, blijve me ok iets van vroeger doen, dat is leuk!
D’r zijn wat loi van d’n Historische Verêêniging die ellek jaer poverpotte maoke met de
kaainder. Die kanne dan, net as vroeger, op ouwejaersdag met ‘r poverpot huis-t’r-om-op ’t
poverpotteversie gaon zinge in ruil voor ’n klaainighaaidjie as ’n oliebol, ‘n snoepie of ’n paor
cente. Leuk, hee! As u wil wete waer, hoe laet en hoeneer, kijk dan mor op www.historiesliedrecht.nl. Oh ja, dien demaste servet hà ‘k tò nog gevonge, hoor. Weet u waer? Onder in ’t
keukekassie! Nermaol leg ‘k aaltijd een witten theedoek onder aal die potjies en flessies. Dien
doek ken dan nae verlôôp van tijd gewoon in de witte was. Kennelijk hà ‘k de leste keer
prongeluk dien demaste servet in ’t kassie gelege. Wel deftig hee, demast in ’t keukekassie!
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