Het Sliedrechts Dialect (853)
Heb u dat nou ok?
Vollegende week is t’r nou is nie zôôveul bezonders. Dan zà ‘k echt de buiteboel is hêêl goed
doen. En me fiets is schôônmaoke, want dat is ok schaand. En weet jie wat? Die daodelpitte
legge ok te wachte om aaindelijk gepot te worde. Jaot, dà ken mooi aamel vollegende week is.
Fijn! Zô doch ie echt. En wà denk u? ’t Wier die week laeter aamel misselijk veraanderlijk
weer. Zeg nou zellef… zonde toch om dan buite aan de slag te gaon. ’t Kon ommers daolijk
wel weer gaon regene. Nêênt, dat wier niks. Aander keertie. Zô gaot ’t nou zô dikkels. En die
fiets? Goh, hêêmel vergete, echt waer! Die daodelpitte, waer hà ’k die nou toch gelege?
Naareges te vinge. ‘k Hà ze toch goed bewaord? Jammer, want de twêê die vleede jaer
opkwamme, doen ’t nog aaltijd. Hoewel, ’t blijve wel scharminkeltjies. Toch had ’t leuk
gewist om ’t nog is te perbere. Neeje , van die voornemes kwam hêêmel niks terecht. Mor je
hè wél dat mooie boek uit, en je ben op ziekebezoek gewist, en je hè gezellig ouwerwets een
brief geschreve in plek van een mailtjie verstuurd. Mor van aal je mooie planne? Niks van
terecht gekomme! Hêêmel niks! Heb u dat nou ok?

Nooit meer
Opêêns is ’t al weer maai en nou hè je nò nie aal je kaste schôôn. Dat lijken wel een jaerlijks
trugkommend perbleem. Ellek jaer neem ie je ommers voor om daer nou is op een
regenachtige dag in jannewaori of febrewaori mee te beginne. Dan is in maert makkelijk
binne aalles klaor en kè je lekker buite gaon zitte leze in ’t lentezonnechie. Weer niks van
gekomme. Broeke van wel twêê maete te klaain en die je al jaere nie meer gedraoge het, die
kanne temet aailijk wel weg, want diep i je hart weet jie zellef ok wel dà ze je nooit meer zalle
passe. Mor dien êêne is van zô ’n mooi stoffie en die aore zat aaltijd zô lekker. Die blaauwe
troi was je favveriete, mor is nou aailijk wet tetaol ouwerwets met die grôôte vullinge bij de
schoere. Dat bruine jassie dan? Dà sting ie aaltijd zô leuk vong je liefie. Dat doe je dan toch
nie weg, hee. En dat rôôd geblokte vessie, dat was best apart en hêêmel nie zô goejekôôp.
Aailijk heb ie ’t veuls te waainig gedraoge. Toch mor laete hange? Net of ie je moeder net as
vroeger hoor zegge: “Wegdoen ken aaltijd nog!” en: “Lae me dat nog mor is houwe, je weet
ommers mor nooit!” Zô hange d’r i mijn kast dinge van jaere en jaere geleeje die nie êêns
meer passe en die ‘k warschijnlijk nooit meer zal draoge. Heb u dat nou ok?

Straol vergete
Aailijk ving ie ’t hêêl gezellig om aalle reclaomeblaodjies deur te snuffele. Eerst legge ze
daegelang op ie te wachte. Dan, ja hoor, aaindelijk wor aalles bekeke en uitgeploze en
dingchies die je wel wat lijkene worde opgeschreve en soms zôwaer netjies uitgeknipt. Jaot,
van de week is eve naer de Kaarekbuurt en ’t Winklerplaain. Die zêêpies, die zijn nou
goejekôôp. En die shirtjies, dà kom goed uit, die kè je hêêl goed gebruike. Zô ’n drôôgreksie
is ok handig nou ’t buite weer waaremer wordt, dat is echt handig, zeg. Nou nie vergete, hoor,
echt deuze week aan denke. Dan komt dat tillefoontjie of ie leuk mee gao dutte en datte en
netuurlijk doe je dat. En dà ’s waer, je zou toch ok nog met die en die saome gaon zusse en
zôôë. Jaot, gezellig! Doe me! Tuurlijk! Aal die kôôpies worde straol vergete. Heb u dat nou
ok?

Hêêl eerlijk
Raore gewoontes afschaffe. Je het ´r zát en die aamel tegelijk veraandere ken netuurlijk nooit
lukke. Daerom dan mor êên voor êên. Nou de raome en deure weer meer ope staon, weet jie
wel waer ie vanaf wil, want wat zalle de bure wel nie denke … Hoe ´t ooit begonne is weet jie
zellef gêên êêns. Aailijk is ´t te gek om ´t ´r over te hebbe. Mor veruit. Je het een raore
gewoonte onder ´t koke. ’t Gekke is dà je ’t echt allêên mor onder ’t koke doet. Je praot dan i
je aaige. Je mummelt tege panne en borrechies, tege messe en schaole. Omdat ´r vedder vast
niemand zô dwaos doet, eve een vôôbeeld hoe of dat dan zô ’n bietjie gaot. “Nou de zwarte
pan. Hee, waer is de zwarte pan? Nie op z’n plek. Hee, grôôte zwarte pan, waer zit jie? Kom
is tevoorschijn, dan komme d’r aamel lekkere gehakballe bij je in een lekker sjuuchie
zwemme! Oh, bè je verhuisd? Stao je nou inêêns onderin? Had toch eefies een verhuisberichie
gestuurd, dan hà ‘k nie zô hoeve zoeke!” Of: “Jij ben al een oud lepeltjie! En wà bè je al
dikkels verhuisd, hee. Êêst weunde je bij Oma‘s, toen bij Moechies en nou al weer jaere bij
ons. Aailijk heb ie al ’n hôôp meegemaokt. As jij toch is kon praote, hee. Fêêsies en pertije
heb ie meegemaokt, mor ok onêênighaaidjies en verdriet. Waer hou jij nou aailijk zellef ’t
aaldermêêste van, hè? Van koffie of van thee? Van suiker of van slagrôôm? Hoevel mense
hebbe jou nae ’t deurroere van d’r baksie al in d’r mond gehad om af te likke?” Dà gaot aamel
op ’n vreemd haalef fluisterend gemompeld tôôntjie. Afgewisseld met aals mor
trugkommende wijsies of lalalalalaaaamelediechies. Zeg nou is hêêl eerlijk … Heb u dat nou
ok?
Korsjonnao
P.S. De verêênigingsruimte is wekelijks op woensdagmiddag ope. ‘t Leste nieuws over de
verêêniging, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl. Dut keer bevôôbeld de tentôônstelling
over hoedjies in ’t Slierechs Meseum in de Kaarekbuurt ...

