Het Sliedrechts Dialect (829)
Slaogersfoldertie
Heb u vleede week dà verhaoltjie van Besjaone geleze? ’t Gong over Slaoger Bakker
tegenover de Grôôte kaarek. ’t Kwam zô: Mevrouw Nieuwkôôp-Maot hà begin juli een
envelop bij Fredte bezurregd en viao Inao’s was tie bij ons terecht gekomme. Een oud
foldertie d’r in van Slaoger Bakker en ’n paor regeltjies d’r bij. Heur moeder was al in 1964
gesturreve en onderin d’r naaimesien had dat foldertie gelege. Dà reclaomebriefie is dus
minstes zô’n 44 jaer oud! Besjaon het ‘r een interessant verhaol over geschreve, mor tegelijk
verbaosde ’t me dat dat pepierechie hum dan brengt tot een hêêlen femiliegeschiedenis.
Bovendien het ie ’t hêêmel nie over de prijze van toen. Wonderlijk dà manne en vrouwe,
ondanks aalle emancipaosie, tò nog zô tetaol aanders kenne reagere, hee. Ik denk naomelijk
hêêl wat simpeler …

’t Zou kanne
Een briefie onderin een naaimesien? Hoe komp dat toch daer? Gelijk slao m’n fantezie op hol.
Barthao’s moeder is druk aan ’t naaie gewist. Messchie wou ze gaauw voor ’t ete dat roksie
nog wel i mekaor zette, toe ’t mesien haoperde. Die ouwe, zwaere apperaote mos ie kantele
om d’r onder te kanne kijke. Net toe ze zat te wurreme om dat ding weer aan de praot te
krijge, kwam d’r dochter binne met ’t foldertie van Slaoger Bakker. Moeder was druk, de
taofel lag nog vol mè naaispulle en ze mos nôôdig gaon koke, ’t was al laet. Die reclaome zou
ze strakkies wel is bekijke, nou mos t’r gaauw opgeruimd worde. ’t Briefie kwam onderin ’t
mesien terecht … Zô hoef ’t netuurlijk hêêmel nie gegaon te zijn, mor ’t zou wel kanne …

Waerdebonnechies
Dà briefie is een hallef A-4tie van wit pepier mè blaauwe opdruk. Links bovenin ’t
opvaallende logo met de medallie met een grôôte K en de kreet ’Alles beter en fijner van de
KEURSLAGER’. Besjaon was kennelijk nie zô geïnteresseerd in de prijze van toen, mor ik
denk dat iederêên die regelmaotig boodschappe doet en kookt dat wel leuk zal vinge. ’t Is
onmogelijk om in deuze rebriek aalles te vermelde, mor hier komme wà prijze, zet u mor
schrap. 300 gram vorse worst 0.96, 500 gram voor 1,58. Twêê bliksies leverpestaai voor 0,79.
Allêên op woensdag, gehakdag, 500 gram Keurkwaolitaait gehak mét een zaksie spesjaole
kroije voor 1,58. Op donderdag 3 ons hachécomplet mét een zaksie fijne kroije voor mor 1,23,
artesoepcomplet voor 1,58 en een grôôte smeerworst voor 0,75. ’t Is toch wat, hee. En dat
aamel voor de ouwe vertrouwde guldes en cente. Voor ’t vlees in ’t weekaainde betaolde ze
toe netuurlijk hêêl wat meer, dà ’s logisch netuurlijk. Bieflappe kosttende 2,75 per pond en
runderlappe hà je voor 1,88 tot 2,48. Ok toe wazze d’r kennelijk al loie huisvrouwe, want een
zaksie kant en klaore soepballechies kostte mor 70 cent. As ie ’t waerdebonnechie uitknipte
kreeg ie op woensdag 6 bakworsies voor 3 kwarties en een aander bonnechie gaf recht op 15
cent korting bij aankôôp van ’n Gelderse Rookworst …

Aallebaai kaaihard waareke
Niks meterslange koelvitrines mè voorverpakte en vacuümverpakte pakketjies met de prijze
en de houbaorhaaid d’r al op gedrukt. Gewoon degelijk hand- en vakwaarek. Jan Bakker de
slaoger was wel z’n tijd vooruit. ‘k Mêên me te herinnere dà slaoger Bakker êên van de
eerstes was met een soort van zelfbediening. Je vlees bestelde je nog persoonlijk bij de
tôônbank, mor bliksies, kroije en aandere losse spullechies kò je zellef pakke en i je mandjie

doen. Bij de deur zat z’n vrouw achter een kassaochie. Een lieve aerdige vrouw. Niks mè
streepiescodes en electronische piepies, ze mos gewoon aalles zellef aanslaon as op ’n
ouwerwets typmesien. Nou lijkent dat ouwerwets, mor wat wazze ze mederren en d’r tijd ver
veruit. Niks gêên CAO of Arbo, dôôdgewoon aallebaai kaaihard waareke, d’n hêêle week.

Wie weet?
Steeds meer gao ‘k me verbaoze over aalle snelle veraanderinge van de leste tientalle jaere.
Wat mot de menselijke gêêst toch soepel weze om aalles bij te kanne houwe. Of we wille of
niet, we gaon aallemael mee in de snelle strôôm van de tijd. De kommende week zà ‘k toch is
wat bewuster lette op de prijze van ’t vlees en de vleeswaere. Doet u ok mee? En dan nie
vergete om aalle boodschappeprijze ok nog is mè 2,2 te vermenigvuldige vanwege de euro,
hee. Niet dat ’t wat oplevert, hoor, mor ’t maok ons weer is bewust van aalle anderande
veraanderinge. Dà foldertie van mevrouw Nieuwkôôp het ons in ellek geval wél wat
opgeleverd: twêê diëlectverhaoltjies. Alsnog onze hartelijken dank voor deuze leuke
inzending! Wie weet wat ‘r nog meer in ouwe naaimesienes verburrege zit. Hou ons assieblief
op de hôôgte as u wà vingt! Tot de kijk mor weer, hee.
Korsjonnao
P.S.! ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Van Zon, is te vinge op
www.historie-sliedrecht.nl De verêênigingsruimte is intusse ok weer ope!! Daer benne ok de
nieuwste uitgaoves (boeke en dvd’s) te kôôp. Tot ziens binnekort op de tentôônstelling in ’t
Slierechs Meseum om de foto’s van Wijk B te bekijke…

