Het Sliedrechts Dialect (782)
’n Taail vol olieballe en ’n toverpot
Afgelôôpe zaeterdag in ’t Slierechs museum. In d’n expesisiezaol is ‘t ’n gezellige drukte bij
d’n tentôônstelling over de vroegere Wijk A. Gegons en verraste uitroepe van herkenning.
Weerziens, nae soms wel veertig of vijftig jaer. Daernaest, in de voormaolige raedszaol, meer
dan dertig belangstellendes die gaon loistere naer ‘t Slierechs diëlect. Toehoorders die
stomverbaosd reagere op uitleg over de herkomst van sommige woorde uit de Middelêêuwe.
Verbaozing bij de mense van de waarekgroep over de grôôte belangstelling, elleke keer weer.
Onder in ´De Nor´ weer andere enthousiastelinge die zô ´n veertig kaainder poverpotte lere
maoke met een echte vaarekesblaes en ze ok nog ´t poverversie lere zinge: ´k Hè zô lang met
de poverpot gelôôpe, nóg gêên geld om brôôd te kôôpe…

Olieballe
Op ouwejaersdag stao ‘k achter ’n echpaor met ’n overvol boodschoppekarrechie te wachte.
Ze hebbe ’n hôôp grôôte flesse zonneblomolie ingelaoje. ‘k Kan ’t nie laete om te telle. Tien
flesse! Twintig liter! Die bakke bepaold nog zellef d’r oliebolle. Dà ’s leuk. Grôôte pakke
bloem hen ze ok. En paksies krente. En rezijne. En kilo’s goudrenette. Die hebbe nog hêêl wat
te doen vandaeg! Zôôas zô dikkels gao m’n fantezie op de lôôp. ’t Zalle vast wel ideaoliste
weze; ze gaon messchie wel aalle mense in Parkzicht, of Over-Slydrecht, of wie weet in
Waerthove, een overheerlijke waareme oliebol brenge. ’t Ken ok dà ze aalle waarekendes
gaon verrasse, want die zijn d’r ok zat, hee. De pliesiebro’s, ziekehuize, hullepdienste en de
horecao, aallemael hebbe ze mense nôôdig die de boel draaiende houwe as anderes vrij zijn en
fêêst viere. Hoe dan ok, dat echtpaor hè vast nie genog aan êênen taail voor aal die oliebolle.
Wat een verschil met dien êêne pepiere koker oliebolle die ik bij d’n bakker kôôpt!
Grinnikend denk ‘k trug aan dat kaaind dà blij vertelde dà ze vijf ’olieballe’ op had. Prachtig
gevonge en bij ons blijve die dinger dan ok aaltijd olieballe hiete.

Aal wat…
Nieuwejaersdag. Nieuwjaer wense bij m´n broer en schôônzus. Hullieze dochter, mijn
tantezeggertie, is t´r ok met ´r man en twêê kaainder en d’r zijn d’r nog meer. Jan is al een
hêêle knul van 9 en z’n zussie Lisa is een parmantig daometjie van 5. As ‘k voorstel om mè
mekaor te povere, reageer ze geschrokke en zeg mè grôôte ôôge: ”Mor ik hè gêên
TOVERPOT!” Dan zinge me mè z’n aalle ’t poverpotteversie mor zonder poverpot. Ze kan
d’r trouwes wà van hoor, want wà zeg ze mè glimmende ôôgchies as ze een paor muntjies
krijgt? “Ohhhh, hoi, hoi, want ‘k was net hêêl aareg blut!” Rekent ‘r mor op dat dat bij ons ok
een blijvertie zal worde! En, eh, oh ja … wat ‘k u toe wil wense? Dat aal uw wense uit magge
komme! Of, zôôas wij in Slierecht zegge: “Aal wat wenselijk is, hee!”
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