Het Sliedrechts Dialect (787)
Eefies bijkletse …
Zie zô, daer zij me weer. ’t Is alweer ’n hêêl hortie geleeje dà me weer is bijgepraot hebbe,
hee. Ok al gaon de Slierechse verhaoltjies elleke week deur m’n hande, we praote nie aaltijd
rechstreeks mè mekaor, want ’t zijn netuurlijk dikkels schrijfsels van inzenders, dà snap u
wel. Daer wou ‘k ’t nou net met u over hebbe. ’n Paor maonde geleeje hà ‘k een hêêle
voorraed, temet wel voor drie of vier maonde veruit. Leuk hee, dà me zôôvel meeleve krijge
van de lezers. Mêênig verslaggever zou mor wát jeloers weze mè zô ’n voorraedjie, denk u ok
nie? Toe was ‘t bekant ‘n perbleem om aalle inzenders te vriend te houwe. Nermaol hou ‘k
netjies bij wie, wát en hoeneer inzendt, en komme ze aamel netjies op volgorde aan de beurt.
Allêên … soms schrijft ‘r iemand iets actueels, tja dat gaot dan voor, netuurlijk. Nou hè ‘k
nog enkelde verhaole legge. Rana had aan ’t end van de zeumer van vleede jaer ’n leuk
verhaol over ’n zeumeraevend op t’r balkonnechie. Juist toen hà ‘k net een hêêl voorraedjie
bij De Stem vooruit ingeleverd en toe d’r weer ruimte kwam was ’t aamel slecht weer en
bekant haarefst. Rana’s verhaol wacht dus op de kommende zeumer, net as ’t verhaol van
Besjaone over ’t Kaarekerak. Dat hoor ommers ok bij de zeumer. Piet van Grietjies zel z’n
Dienstverhaol wà minder technisch maoke, het ie beloofd, dus dat hou u ok nog tegoed.
Gelukkig ken ‘k aaltijd op Huibpe rekene, die schrijf, net as Besjaon, gewoon in voorraed of
ze levere gewoon op bestelling.

Tentôônstelling
’t Ken host nie aanders of u hè wel geleze, of hore vertelle, over de tentôônstelling van Wijk
A in ’t Slierechs Museum. Volleges de mense van ’t meseum, (ok aamel vrijwilligers, hoor!)
was ’t een buitegewoon goed bezochte expesisie. D’r zouwe bekant wel zô ’n duizend
bezoekers gewist weze. Nou, u mag gerust wete dà wij, van de Waarekgroep Diëlect, d’r
gewoon confuus van zijn. “Wat motte wij nou bij zô ’n soort tentôônstelling? Dà s toch
messchie meer wat voor foto’s, kaorte, beweunerslijste en fillems?” doche me van tevore.
Mor echt iedere keer hadde me de voormaolige raedszaol vól mè belangstellende mense.
Onze waarekgroepsleeje hebbe omstebeurte gezurregd voor een klaaine inlaaiding, wà
voorbeelde van leuke Slierechse woordties en zinnechies gegeve, een verhaoltjie in ’t
Slierechs over Wijk A verteld of voorgeleze, en vraege van de toehoorders beantwoord. De
reaksies wazze hêêl leuk. We twijfele d’r soms wel is over ovve me nog steeds deur motte
gaon met deuze rebriek, mor ’t blijk dat ‘r hêêl wat loi zijn die de verhaoltjies echt elleke
week leze. Eêne mevrouw kwam mijn werempel nae aflôôp hêêl serieus vraege of dà ‘k toch
zeker wel aareg hard hà motte studere om zôô plat Slierechs te kanne praote. Leuk, hee! ‘k Hè
ze gelukkig kanne verzekere dà wij vroeger thuis aaltijd zô praotte en dà me dat nou onder
mekaor nog aaltijd doen. Dat hè ‘k veraal te danke aa me moeder. Die vong toe al dà ‘k me
zôôwel goed uit mos kanne drukke in ’t Nederlans, as ók in ’t Slierechs! ‘k Zeg wel is
gekstekendeweg: “Ik ben twêêtaolig opgevoed!” ‘k Ben d’r nog trots op ok, dat mag u gerust
wete.

U ok?
’t Nieuwste spreekwoord van Nederland: Ellek naedêêl hè z’n voordêêl! gel netuurlijk ok
voor zô ’n tentôônstelling. Je ken nooit aalle huize en winkeltjies en bedrijfies huis-t’r-om-op
op foto’s laete zien. Dan zou ’t meseum ommers te klaain weze! Bovendien zijn d’r
gewoonweg nie overal fotochies van. Zôôvel foto’s wiere d’r vroeger ommers nò nie

gemaokt. Sommiges wazze daerom messchie wel wat teleurgesteld as hullies ouwe huis d’r
nie bijsting, mor voor de mêêstes was ’t een fêêst van herkenning. Of, zôôas êên van de
medewaarekers zee: “’t Lijkent iedere keer wel een reünie!” Zukke leuke dinge kanne
onmogelijk georgaonizeerd worde zonder uw hullep. Was de foto van uw huis of stoep d’r nie
bij? Zurreg u assieblief dan dà wij die krijge! Onderlest krege me van Herber de Keizer een
pracht dvd over de dijkverzwaering bij hum in de buurt. Een ander lid, Co Treffers, schonk
een dvd mè foto’s over de bouw van ’t Rondêêl aan de fotogroep. We scanne uw foto’s ter
plekke, u ken ze gelijk weer mee trug neme. Heb u foto’s van de bouw van Parkzicht of
Slijeborgh? U bewijst d’n Historische Verêêniging een grôôten dienst deur ze deur te maile.
Lae me mè mekaor aalle veraanderinge en nieuwbouw in ons baggerdurrep goed in de gaote
houwe en vastlegge. Stel u de diëlectverhaoltjies op prijs? Besef u dat dat ok bij onze
plaetselijke geschiedenis en vollekscultuur hoort? Schrijf dan zellef ok is een leuke
gebeurtenis, of iets over vroeger, op. ’t Mag in ’t Nederlans, wij verslierechse uw verhaoltjie
wel. As t’r veul reagere hè me zô weer, net as vleede jaer, ’n mooi voorraedjie voor een paor
maonde. Dà zou leuk weze! Wie weet doen d’r best wel veul mee. Wie weet? U ok?
Korsjonnao
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilie Hofman (Baan-Hofman),
is te vinge op de website van de verêêniging: www.historie-sliedrecht.nl

