Het Sliedrechts Dialect (808)
Groete uit Limburreg
Deuze keer gêên berichie uit Slierecht, mor hêêmel uit Limburreg. ‘k Zal ’t mor eerlijk
bekenne; ‘k hà gêên stuksie klaor voordà me weggonge. ‘k Ken wel zegge dat dat nò nooit
gebeurd is, mor deuze keer was t’r echt gêên doen aan. De vaste, trouwe inzenders laeten ’t ok
afwete, lijkent ’t wel, ze benne bepaold op vekansie. ’t Is dà Besjaon me gehollepe had deur
wà verhaoltjies vooruit te maoke, aanders was de rebriek messchie wel hêêmel in de soep
gelôôpe en ter ziele gegaon. Mor met de nieuwerwetse middele van tegewoordig is dat ok al
gêên perbleem. Trewijl manlief naer de voebal zit te kijke op ’n klaain tillevisiechie, zit ik te
rammele op een klaain draogbaor zwart apperaot met aamel knoppies. Naest me leg ’n klaain
tillefoontjie waer ie nog echt mee ken belle ok. Zonder snoer, hoor, hêêmel draedlôôs! Waer
‘k ben? In een hêêl klaain huisie, een kerrevennechie, met een klaain keukentjie met ’n
piepertie van ‘n ijskassie, een zithoeksie, een echt bed en werempel een weeceechie in ’n
badcellechie. Bè je pas verhuisd naer ’n heerlijk huis en dan kè je nog zwijmele op die paor
vierkante meter: “Heerlijk, hee!” Of zôôas die man và mijn ’t zô treffend ken zegge azze me
net op bed legge: “Wat een gezellige koets, hee!”

Cannedao
’t Is jaere geleeje dà me een vekansie in aaige land deurbroche. We vertrokke in de
strôômende regen. ’t Was zôô bar dà me tege mekaor zeeë: “Aareg hee, kanne me nie beter
thuis blijve!?” De bure die ons uitzwaaide wazze staaildeurwaoternat! Mor net verbij
Eindhove klaorden ’t op en wier ’t drôôg. Zô ’n vekansie in aaige land het ok veul voordêêle,
hoor. Je hoef gêên twêê of drie lange daege te rije; ’t scheelt ’n hôôp in de bezinekoste, je
kom nie verraaisd aan en je praot gewoon i je aaige taol. Aaige taol? Hou toch op! Bij ’t
aanmelde op de camping stinge d’r twêê medewaarekers in dat heerlijke Limburgs mè mekaor
te praote, mor we konne ze echt nie vollege. Hoezô praote i je aaige taol? Verbaosde me ons
jaere geleeje over ’t Braobanse “Hou doe!” Nou verbaoze me ons in de winkels en de
resterantjies over ’t Limburregse ”Hai!” ’t Zou nog veul gekker worde! We zatte op ’n
terrassie in Vallekenburreg. Daer raokte me aan de praot met een stel uit Groninge. Weet u
wat die kèrel aa me vroeg? Echt gebeurd en heus waer nie geloge… Of ‘k zeker al jaere in
Amerikao weunde of in Cannedao en nou mè verlof was. Hij hoorde dà percies omdà z’n zus
ok al jaere geëmigreerd was! Aareme Korsjon die thuis prat gaot op ’t Slierechs, mor vedder
zô goed mogelijk Nederlans probeer te praote!

Pech!
Vergeet ‘k deur die taolperikele bekant nog te vertelle dà me mè 15º weggonge, mor dat ’t de
vollegenden dag al gelijk ver bove de 20º was en dat dat lang zô zou blijve. Wat een bof, hee.
We hoorde van mense op de camping die drie maonde naer Frankrijk gewist wazze dà ze ’t
aal die tijd nie zô lekker hadde gehad as hier in Gullepe. “En daer rij je dan zô ’n end voor!”
Afijn, wij geniete van ’t heerlijke landschap, van de gezellige durrepies én van ’t niks doen.
Niks doen? Belnêênt, dat is t’r amper bij. Gelukkig hè me aaltijd wel wat leuks te doen. We
zijn gêên van twêêë stilzitters en hebbe dan ok aallebaai anderande hobbyspulle bij ons.
Hoewel, êên và m’n hobby’s kom wel aareg in de verdrukking. Me moeder spaorde jaerelang
aanzichkaorte van gemêêntehuize. Dat is een leuke collectie geworde en ik ben d’r mee
deurgegaon. Dan denk ie bij je aaige: “Leuk, Zuid-Limburreg is nieuw voor ons, dan kôôp ‘k
waer mogelijk in elleke plaets een kaort van ’t gemêêntehuis!” Nee hoor, mis! In hêêl

Vallekenburreg bevôôbeld staon ontelbaore rekke op straet met anderande leuke, mooie,
gekke, dubbelzinnige en fantezievolle kaorte, mor amper durrepsgezichte en al hêêmel gêên
gemêêntehuize. In aandere plaetse al nè zô! Pech! Niks!

Ruile?
Nou kan ‘k wel zegge dà ‘k aalle lezers graeg een kaort hà wille sture, mor dat is nou ok weer
overdreve, mor messchie kanne me wel ruile! Toe me onderlest verhuisde, schreef ‘k u al over
m’n aanzichkaorteverzaomeling. Netjies zitte ze soort bij soort in insteekboeksies. Poesies bij
poesies. Wilde diere bij wilde diere. Boerderije … Provincies … Lande … Kaareke …
Meules … Blomme … en gao zô mor deur. Nog veul en veul meer onderwaarepe. Zouwe we
nie kanne ruile? Kaortespaorders opgelet! Weges ruimtegebrek kaorte aangebôôje! ‘k Bied
voor êêne kaort van ’n gemêêntehuis twêê of drie aandere kaorte naer keuze. Wie weet kanne
me mekaor hellepe. Zôôniet, dan weet messchie wel een lezer(es) een instelling met
begelaaidingsaktivitaaite die ‘k ‘r blij mee ken maoke? Hoe ’t ok aflôôpt, u hoort ‘r nog van.
In ellek geval stuur ‘k u bij deuze: GROETE UIT LIMBURREG!
Korsjonnao
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilie Van de Graaf, Bos, De Wit en
Van Hoek, is te vinge op de website van de verêêniging: www.historie-sliedrecht.nl . De
verêênigingsruimte ‘Het Onderhuys’ is in juli en augustus weges d’n vekansietijd gesloote.

