Het Sliedrechts Dialect (830)
Je aalderêêste lôôntjie
Aalle maondagmiddagge is t’r een ploegchie vrijwillegers van de Historische
Verêêniging in ’t Onderhuys, onze waarekruimte naest de copyshop van Bas
Kurperaol, hard aan ’t waarek om de fotoverzaomeling van de club bij te waareke en
uit te braaije. Een hêêl leuk waareksie waer me wekelijks mè veul plezier mee bezig
zijn. Behaaleve dà me daer een hôôp doen, kletse en lache me hêêl wat af. ’t Is wel
net as met aalle vrijwillegerswaarek: je denk daer is een hortie mee mee te draaie en
dan zal ’t wel klaor weze. Belnêênt! Zô iets kom nóóóit af! D’r is aaltijd wel wat te
doen en ’t is nog nooit af gewist. D’r zijn meer as 20.000 foto’s! Die motte aallemael
in de goeje map, op ’t goeje plek komme en as ’t ken mot ‘r ok nog een beschrijving
bij. Dikkels mot ‘r achterhaold worre wie of dat ‘r op staot en waer ’t is, of bij welleke
gelegenighaaid dat kieksie genome is. Aalles wor tegewoordig ok nog gescand en op
computers opgesloge. Op de website zijn ok aaltijd ’n hôôp foto’s te bekijke in een
soms wisselende saomestelling. Afijn, zat te doen! En ’t wor soms nie voor niks
gekstekende weg ’t kippehok genoemd! Wat een gekaokel soms!

Ók geschiedenis
Netuurlijk neme me daer ruimschôôts de tijd voor ’n baksie met ’n koeksie en ’n
praotjie. Onderlest krege me ’t over ons êêste lôôntjie. Man, man, kèrel, kèrel, zelde
kwamme de tonge zô los as toen. Wonderlijk faailijk, hee. Nederlanders lôôpe in ’t
algemêên nie te kôôp met ‘r inkomme en bezit. Daer praot jie gewoon nie over, dà ‘s
gehaaim. In tegestelling tot verschaaijene aandere lande waer ze d’r vrijuit wél over
praote. Mor ons aalderêêste lôôntjie? Dà ’s zô lang geleeje, dat mag iederêên
bepaold gerust wete. Kennelijk weet ieder ’t ok nog percies. Waer die waarekte, hoe
oud ie was en hoevel die beurde. Vraeg ’t mor is rond, of laet ’t ons is wete. Want ok
dát is historie en geschiedenis. Denk t’r wel om dà me toe guldes verdiende, hee. ’t
Lijkent al zô waainig, mor as we ’t in euro’s om wille rekene, motte me ’t ok nog is
dêêle deur ietsie meer as de helleft. Beste lezer, zet u mor schrap!

Hêêl nermaol
In 1940 gong ’Ome Aorie’, hij was toe 13 jaer, as onderknechie bij z’n vaoder
waareke op een moterschip op de binnevaert. Ze vervoerde zand, grind en
bouwmatterjaole. Hij hà netuurlijk kost en inweuning aan boord en kreeg daer toe
nog Fl. 3,75 in de week, as zakgeld, bovenop. In 1942 is dat schip gevodderd en is
tie asnog naer d’n ambachschool gegaon. Piet gong as 14-jaerige as leerling-drukker
waareke bij Luijt in de Kaarekstraet. Dat was in 1942 en hij ving ’t kaptaol van Fl. 5, in de week. Hij leerde al gaauw aanderand drukwaarek te maoke zô as briefpepier,
rouwkaorte, enveloppe, entree- en geboortekaorties en nog veul meer. Aort gong
een hêêl hortie laeter, in 1950, as 17-jaerige as timmerman aan de slag en kreeg toe
al Fl.11, - in de week. Daervoor mos tie dan netuurlijk wel 48 uur per week waareke,
mor dat was toe hêêl nermaol voor de mêêstes.

48 ure in de week
In 1954 begon Jan K., hij was toe 16, as dekknecht te waareke op de Jokra,
toendertijd de grôôtste zuiger mè wel drie stôômketels en drie pijpe! Hij mos op

maondagochend om 6 uur bij de Grôôte kaarek weze en kwam pas op zaeterdag om
2 of 3 uur weer thuis. Hij mos elleken dag om vijf uur op, want om zes uur begonne
ze te draaie, en gong deur tot ’s aeves 8 of 9 uur én waarekte ok op
zaeterdagochend! Dan had ie wel een lôôn van Fl. 65, - in de week! Dat was hêêl
wat meer as Riet die, ok in 1954, begon op ’t atteljee bij Willie Broere. Zij mos d‘n
hêêle week waareke voor 6 gulde. Ze het ‘r wel hêêl veul geleerd en mos beginne
met ’t afwaareke van jurreke. Knôôpies aanzette en zôôme en zô. In 1958 begon
Jan de R. op scheepswerf De Merwede as leerling mesiene-bankwaareker en kwam
aan ’t end van de week mè 19 gulde naer huis. Hij waarekte daervoor 52 uur en gong
ok deur tot zaeterdag 12 uur. Een jaer laeter begon Jan v. L. op dezellefde wurref as
scheepstimmerman voor 39 cent per uur. Hij waarekte netuurlijk ok 48 uur in de
week. Nou zalle jullie, beste lezers, messchie wel denke: En Korsjon, hoe zat dat dan
bij jou aaige? Bè jij d’r zellef dan behaaimst mee? Oh nêênt! Belnêênt! Mor dat was
al weer veul laeter en ’n verhaol apart. Mor ‘k mò stoppe. Aanders krij ‘k weer op m’n
kop van Dennisze van De Stem dat ’t weer veuls te lang is. Dus u houdt ’t tegoed.
Tot een vollegende keer 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 wekelijks 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…

