Het Sliedrechts Dialect (783)
Trugblik op de maond december
’k Hè vleede maond nog ’n twêêde poging gedaen om naer d’n Arrek van Noache te gaon, deuze keer
op ’n deurdeweeksen dag. ’k Hà pech dat ’r net twêê busse mè schoolkaainder gelost wazze. Wat ’n
kebaol, ze rende en vloge krijsend deur d’n Arrek. Bovedien vong ‘k ’t berekoud. ’t Raaisie van d’n
Historische Verêêniging naer Mechele en Leuve was ’n grôôt succes. Korsjonnao het ‘r al ’n mooi
verhaoltjie over in De Stem geschreve. Ik kan nooit zô goed onthouwe wà me aamel gezien hebbe. De
foto’s wazze trouwes ok weer leuk. Wout, de vroegere raaislaaijer, hà Remcoë en Hanse, de twêê
nieuwes, goed ingewaarekt, op aalle vlakke. ‘k Had ’t idee dat d’n eersten dag ‘n bietjie op gang mos
komme, mor dà kan ok aa m’n aaige gelege hebbe, ‘k was naomelijk zô verkouwe, de snottebelle
strôômde me neus uit. Nae ’t eerste diner vong ‘k ’t weer as vanouds. Wà ‘k wel aokelig vong, was dat
Sjaok, de sjeffeur, d’n eerste middag al weer naer huis mos. Mor ja, ’t hotel sting midde in ’t centrum,
dus hadde me hum, onaerdig gezeed, faailijk nie nôôdig, hee. Volleges mijn sting bij hum ’t janke
naeder as ‘t lache. Messchie kan die ok lid worde? Dan gooie me ’t wel op een akkoordjie met De
Snelle Vliet.

Mmm
’s Zaeterdas voor de Korsemis zij me nog in Gouda gewist. In de St. Jan mosse drie mannekore zinge
mè Martin Zonnenbaareg an de vleugel. Die kaarek hè van die mooie raome en toe hadde ze in die
donkere daege om de lantaerenpaole mooie kappies gemaokt met daerop dezellefde plaetjies as op de
kaarekraome. Dat was een aareg mooi gezicht. We zouwe ’t zellef met de fêêsdaege lekker rustig
houwe. ‘k Hè toch me kroot nog uitgedouwd (is dat aailijk wel Slierechs?) op ’n lekker maeltjie.
Draedjiesvlees mè peerties en cranberries en aaigegemaokte bitterkoeksiespudding nae. Mmm! Nou hè
‘k gehoord dà manne van bove de 50 met overgewicht gemiddeld aanderhaalef jaer langer leve. Ze
krijge wel hart- en vaetziektes en soms ok suikerziekte, mor dà ’s blijkbaor nie aareg. ‘k Hoop dat dat
voor vrouwe ok zô is, want dan ken ’t boeksie van Sonjao’s gelijk bij de ouwe krante.

Klap op ie kaonis
Ouwejaer viere me aaltijd mè m’n schôônfemilie. Naedà me twêê jaer geleeje brand hebbe gehad deur
een vuurpijl deur ’t raom, gao me aaltijd wel voor twaoleve naer huis. We dorse gêên van aalle meer
voor ’t raom te gaon zitte. ‘k Had in ’n opwelling aangebôôje dat ik voor de oliebolle zou zurrege. Daer
hà ‘k spijt van, zeg. Hoewel ‘k makkelijk naer ’t winkelcentrum ken lôôpe, hà ‘k, met ’t ôôg op ’t
vuurwaarek, tóch d’n oto gepakt, je ben ommers zôô ‘n hand of ’n oor kwijt, om mor is wat te noeme.
Daer angekomme mos ‘k eerst ’n paor rondjies rije voor een parkeerplaetsie. Van verdraogzaomhaaid
was niks te maareke. Wà ‘k toe zag, hà ‘k nò nooit êêder gezien, zô ’n lange rij wachtendes bij de
kraem van de supermart. Omdà ze bij d’n bakker meraokels lekkere appelbejees mè spijs verkoche,
wou ik ze graeg van hum hebbe. Die rij was ietsepietsie korterder. In ’n haalef uur was ‘k messchie ’n
meter opgeschove. Manne stinge naer huis te belle: ”Schat, ik stao nog steeds in de rij, hoor!” en zô.
Op ’t end zeeë ze deur de tillefoon: ”Ik ken ze nou al zien legge!” ’t Verbroeder wel in zô’n rijchie. Ik
zee tege me buurman: ” ‘k Hà ze al lang zellef gebakke kanne hebbe!” As klap op de vuurpijl (aerdige
woordspeuling in dut stuksie, hee!) kwam d’r ’n collegao và mijn langs. Ik sting toe host bekant
vooraan. Ze zee: ”Wil ie voor mijn ok 10 oliebolle kôôpe?” Ik zee: ”Maaid, weet jie wà je doet? Gao
lekker achter aansluite, ik staot hier ok al drie kwertier en de loi achter mijn zouwe ’t ok nie wardere, je
hè zô ’n klap op ie kaonis!” As ie zag wat ’r aan ete (selaodes, taorte en zô) en drinke weggesleept wier

en wat ’r dan ’s nas nog aan vuurwaarek letterlijk de mist in gong, mò je faailijk ok is aa je voorhôôd
voele ovve me mè z’n aalle wel goed snik zijn.

Vliegmesiene
Op nieuwejaersdag kijke me graeg naer ’t Nieuwejaersconcert vanuit Wene. Gelukkig hebbe de dansers
en danseresse tegenswoordig mooie paksies en jurreksies an, want de maaider liepe vroeger in die
domme tutuchies en de manne in ’n soort onsmaokelijke lange, witte onderbroeke. ‘t
Nieuwejaersconcert doe me aaltijd denke aan onze fietsvekansies. Ze liete mooie plaetjies zien van
Wene en Salzburg. In en om aallebaai die stede hebbe me gefietst. Twêê jaer geleeje kwamme me trug
uit Salzburg en toe was t’r strenge controle aan de grens mè Duitsland deur ’t Wereldkampioenschap
voebal. Sommige loi mosse werempel hêêl d’n oto leeghaole. Omdà me ’n bietjie aan ‘t vinjet op d’n
otoruit hadde zitte juttere, knepe me ‘m nog as ‘n ouwe dief, mor we mogge deur rije. Nou zijn aalle
fêêstelijkheeje verbij en dat is ok wel weer fijn, trug in je aaige ritme en ok weer gewoon aan ’t waarek.
De kersbôôm de deur uit, de lichies naer ’t zolder. ‘n Bruine boterham mè kaes smaok toch ok aaltijd
weer lekker nae aal die liflaffies. Nog effies en de paosaaiere legge weer in de schappe, want aalles
vaal vroeg dut jaer. Omdà Koninginnedag en Hemelsverdag vlak nae mekaor vaalle, schijne de mêêste
vliegmesiene naer ’t zonnige zoije in die tijd al volgeboekt te weze. Dut mot ’t weer weze voor deuze
keer. ’k Wens iederêên een voorspoedig en gezond 2008.
Macky van Leeuwen – de Jong
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

