Het Sliedrechts Dialect (796)

Nog een keer Ouwemannehuis en badhuis
Toe ’k een hortie geleeje ’t verhaoltjie van Macky’s las, mos ik ok onwillekeurig trugdenke
aan m’n aaige eerste stuksies. In de tijd dà ’k nog waarekte, hà ’k dikkels tege m’n vrouw
gezeed, dà ’k, a’k mè pesjoen zou weze, ikke ‘t wel aerdig zou vinge om ok is wat in te sture.
Veraal dinge die je beleefd het as kaaind leke me hêêl leuk om over te schrijve. As ie dan net
mè pesjoen ben, kom ie d’r pas achter dà je ’t dan nog drukker het as toe je nog waarekte. Nae
meer as 40 jaer nò nie assertief genogt, hee. De weg naer de hel leek echt geplevaaid met
goeje voornemes. Op een bepaold ôôgenblik, ’t was ‘n paor daege slecht weer, hè ’k toch is
wat zitte te schrijve. ’t Was gelijk ok goed voor ‘t bijhouwe van de typvaerdighaaid, want je
staot ’r aallevel nie bij stil hoe gaauw of dat die achteruit gaot. Insture dee ‘k nò nie, want ik
doch: ”D’r mekeer zôôveul aan mijn diëlect, dà m’n verhaoltjies tò nie geschikt zalle weze
voor publicaosie. Laeter vernam ’k dà Korrie aalle foute verbetert, waervoor dank, en dus trok
’k de stoute schoene mor is aan. ‘t Stuksie wier werempel ok nog in De Stem afgedrukt! Ikke
zô trots as ’n aop netuurlijk. As t’r dan êên schaep over d’n dam is, dan vollege d’r meer,
want je krijg dan de smaok te pakke, hee. Omdà Korsjonnao aalles corrigeert in ‘t Slierechs,
zit ‘r ok gêên rem meer op en mot jie uitkijke dà je d’r nie aan verslaofd raokt. Soms komme
d’r ok nog leuke reacties en dà ’s netuurlijk hêêmel aareg prettig.

Vieze bruine pruim
Deur ’t leze van ’t stuksie van Macky’s hè ’k ok is i m’n geheuge gegraeve. Ik vroog m’n
aaige af wat ikke me nog herinnerde van ’t Ouwe Mannehuis en ’t badhuis. Wat ik me nog
voor de gêêst ken haole over die ouwe mannechies en wijfies is, dà ’k ze hêêl aareg oud vong.
Ze wazze aallemael in aareg donkere, mêêst zwarte klere, geklêêd en hadde van die
ziekefonsbrillechies op. Ok hadde die ouwe wijfies d’r haer in ’n knotjie. Ze zagge d’r
daerdeur i mijn kaainderôôge aareg oud uit. Veul ouwer dan de ouwchies van tegewoordig.
Waerdeur dat komt weet ’k nie zeker, mor ik denk dat de klere en ’t haer daer ’n grôôte rol bij
speule. Vedder is ’t me bijgebleve dat ‘r bovenaan de Stesjonsweg, bij de Grôôte kaarek, een
gemetseld banksie was, en daer zatte die ouwe mannechies d’n hêêlen dag te buurte. Veulal
zatte ze daerbij te pruime. Af en toe spoog d’r êên zô ’n vieze, bruine pruim op de grond en
mos ie oppasse dà ze je nie raokte.

Geniet van elleken dag!
Om nog eve trug te komme op de leeftijd, volleges mijn zijn de ouweres van tegewoordig
veul jonger in hullies gedrag. Ze doen nog aareg veul aktivitaaite. Daerbij denk ’k dan aan
diverse sporte zôôas: skië, langlaufe, duike, parachutespringe, surfe, parasaile, golfe, tennis en
gao zô mor deur. Je ken ‘t zô gek nie opnoeme of de seniore doen ’t ok. Overwintere in een
waarem land, verre raaize maoke, aalles is mogelijk. Netuurlijk het dat ok te maoke met de
financië waerover veul mense kanne beschikke, mor ’t zal toch ok wel te maoke hebbe met ’t
faait dà veul ouweres nou over ‘t algemêên in een betere condisie zijn. De
gezondhaaidszurreg is de afgelôôpe 50 jaer staarek verbeterd, waerdeur de gemiddelde
levesverwachting fors is gestege. De kans dat ’n gepensjeneerde nog 15 tot 20 jaer van hum of
heur pesjoen mag geniete, is behoorlijk grôôt. Wat ikke wel alleevel van ouweres hoort,
ondanks dat ’r veul aareg oud worde: ”Wà je wil en kan, mot jie doen en nie uitstelle, want

geransies voor de toekomst zijn d’r nie in ’t leve.” Met aandere woorde: ”Geniet van elleken
dag asof ’t de leste và je leve is!”

Trots op de kans
Wà ’k mè Macky’s gemêên het, is dà ’k me ok zurrege maokt over de verzurreging van de
ouweres. D’r mot schijnbaor op bezuinigd worde. As ikke dan ziet wat ’r voor de
verzurreging van zwaere misdaodigers wordt uitgegeve, dan denk ‘k dat ’t meer op z’n plaets
is om daer op te bezuinige. Genogt over de ouwchies, want ik wil ok nog wat kwijt over ’t
badhuis. Toen ik een jaer of vijftien was, hà ’k een vriendinnechie dat thuis aareg kort
gehouwe wier. In de week moch ze nie van huis. D’r wazze mor een paor mogelijkheeje om
daer onderuit te komme. Eên daervan was om naer ’t badhuis te gaon. Ikke gong d’r dan
vrijdassaeves saome met heur naer toe. Saome wachte op ’t banksie tò je wier afgeroepe en
dan onder d’n douche, want een bad was te duur. Nae aflôôp kò je ze dan thuisbrenge. Eên
van de fijnste memente van de week! In tegestelling tot Macky’s was ikke d’r grôôs op dà ’k
naer ’t badhuis moch en nie hoefde aan te moddere in ’t levet. Aangezien hêêl veul mense in
dezelfde omstandigheeje verkeerde, schaomde ikke me d’r in ’t gehêêl nie voor. Integendêêl,
ikke vong ’t een voorrecht en hêêmel gêên vernedering. Ik was t’r trots op dà ’k de kans
d’rvoor kreeg!
Piet van Grietjies
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilie Van Hoek en ok nog die van
Groenewege en Hofman (Baon-Hofman), is te vinge op de website van de verêêniging:
www.historie-sliedrecht.nl

