Het Sliedrechts Dialect (814)
Jeugdherinneringe
Vleede jaer zeumer was ’t, glôô ‘k, toe ’k in jullies “Slierechs Hoeksie” een stuksie las van
een zekere Piet van Grietjies over z’n jeugd in de buurt van de spoorbrug. Hij vertelde o.a.
over de tewaoterlaetinge van schepe bij hum in de buurt. Leuk, dà dee me denke aa m’n aaige
jeugd. Wij weunde bekant aan ‘t end van de Maarewestraet en de “Klophaove” grensde aan
onze achtertuin. Ik hè zôôdoende ok hêêl wà schepe d’n helling af zien glije. Dat was een
prachtig gezicht en hêêl goed te vollege uit de slaepkaomerraome op de boveverdieping.
Helaos, jammergenogt beurde de mêêste net onder schooltijd. In deuze haove was een
dwarshelling, die gebruikt wier voor ripperaosie. Ok leuk om de schepe omhôôg of naar
beneejene te zien gaon, mor nie zô spectaculair as de tewaoterlaetinge in de revier. Daerbij
wier de Merwede geslote voor aal ’t scheepvaertverkeer deur sleebôôte. Die verbôôje ’t
deurvaere aan aallebaai de twêê kante.

Onder schooltijd
Op ‘n keer zou d’r een vrij lang en hôôg schip, ik weet absoluut gêên naom meer, te waoter
gaon. ’t Waarek vlotte nie zô aareg. We konne ’t haomere om los te slaon goed hore en dà
duurde wel lang, mor … Opêêns glee die ’t waoter in, vrij snel en hij gong hoe langer hoe
sneller. We hieuwe ons hart vast, zô ’n vaert hadde ze nooit en jawel hoor … hij schoot met
een gang aan de overkant dwars door d’n dijk de polder in. Toe lag tie stil en gelukkig netjies
rechtop! De sleebôôte gonge aan ’t trekke en sjorre. Niks hielp, hij lag onvrikbaor in d’n dijk!
Nae een aantal daege is tie vlot getrokke, mor dat beurde netuurlijk net weer onder schooltijd!

Pierebadjie in de haove
Iets hêêl aanders was “Ons” zwembad uit de jaere ‘30 van de vorigen êêuw. Met een zekere
vertedering denk ’k trug aan ons ouwe pierebadjie, waerin we zwemme leerde, en nae ons nog
veul jongeloi, tot begin jaere ’60, denk ’k. ’t Lekend net een aareg grôôten arrek achter in de
haove bij ’t Van den Houten Willemsplaain. Een ijzeren bak als bôôjem en een houten
opbouw. Aan de binnekant van dien bak zatte overal ijzere traolies en ’t revierwaoter
strôômde d’r gewoon deurheene. Dus aaltijd ’fris’ waoter! Vies? Ach, voor ons nie hoor, we
speulde en zwomme aaltijd in de revier en ’t waoter was in die tijd nò nie zô vervuild as nou.
Koud? Ja, dat was ’t wel, mor ok dat was niks bezonders. We wisse ommers nie beter.

Visse vange
’t Was bij mijn groepie vriendinne aaltijd een wedstrijd, wie ’t eerste gezwomme had, liefst al
in april. Temperetuur? Nou, wel boven de 0° C hoor! Dikkels zô ’n 15 °C. Wà zou de jeugd
van nou bibbere! Mor wij ok, hoor! In ons ouwe zwembad was een klaain gedêêlte voor ’t
ondiepe waoter en een veul grôôter dêêl was bestemd voor ’t diepe, voor de echte zwemmers.
Rondom ’t bad was een taomelijk smal lôôpgedêêlte met ’r naest de kleedhoksies. Achteraan
wazze een paor grôôte klêêdkaomers voor as ’t aareg druk was. In aallebaai de gedêêltes van
’t bad wazze twêê trappies om d’r in of d’r uit te gaon. Tusse ’t diepe en ’t ondiepe dêêl hong
een zwaere ijzere ketting. Daerachter wier ’t al gaauw hêêl diep. Netuurlijk was t’r een
duikplank in ’t diepe dêêl. As ’t hêêl stil was in ’t bad, zat de badmêêster daer op een
vouwstoeltjie te visse. En hij ving d’r werempel vis!

Veul plezier
As beginnelingchie mos ie êêst de slag lere op een soort kruksie. Gong dat een bietjie, dan ’t
waoter in en aan d’n hengel. Zô kwam ie stappie voor stappie zô wijd, dà je in ’t diepe moch
en dan gong ie deur voor je diplomao. D’r was toe nog mor êên diplomao en êêne keer per
jaer hà je kans op diplomao zwemme; aaltijd in de ’grôôte’ vekansie! Netuurlijk konne me
allêên ’s zeumers zwemme. End september wier ’t bad geslote en end april of begin maai
gong ‘t weer ope. ’t Zwembad was met de wal verbonge deur lange wiebelende plankiers, bij
grôôte drukte wel wà gevaerlijk. ’s Woensdas en ’s zaeterdas was ’t mè mooi weer soms hêêl
aareg druk. Nie allêên omdat ’t vrije schoolmiddagge wazze, mor ok veraal vanwege ’t
goejekôôpe terief van drie cente per kaaind! ’s Oches was ’t mêêstal tien cente en d’r was ok
nog een terief van vijf cente. Wat was ’t toe primitief as ’k zie hoe of ’t nou is. Maor … we
leerde zwemme en hadde d’r aareg veul plezier!
M.K.B.
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm De Vrôôme, is te vinge op www.historiesliedrecht.nl. De verêênigingsruimte is in juli en augustus weges d’n vekansietijd geslote.

