Het Sliedrechts Dialect (854)

Hêêl aanders, hee ..!
Komt dat nou omdà ‘k ouwer word, of het ’t te maoke met aandere factore? Aailijk hà ’k dat
vleede week motte vraege in dà stuksie over: Heb u dat nou ok? Wat of ‘k dan wel zô graeg
wete wil? Nou, of jullie, naermaote je ouwer wordt, ok aals mor meer aa je ouwers en
grôôtouwers gaon denke. ‘k Hà veul en veul meer motte vraege. Aa m’n aaige moeder en
vaoder, mor nog veul meer aa m’n oma’s. Omdà ‘k zellef een maaisie ben (jaot u hè gelijk,
êêder een ouwe vrouw, want van de week kree ‘k m’n aanvraegpapperasse voor de AOW en
dà doe me meer dan ‘k ken zegge!) bepaol ‘k me mor tot m’n twêê voormoedere. M’n oma và
me vaoders kant wier in 1883 gebore en m’n aandere oma in 1889. Onbegrijpelijk, hee, 120
en 125 jaer geleeje. Twêê generaosies trug is veul makkelijker te snappe. Wat hebbe die twêê
hêêl aanders geleefd dan wij nou!

Meer dan vol
D’n êêne oma wier al hêêl jong weduwe en bleef achter mè vijf jonge kaainderties. Van
aaremoei mos ze op Baonhoek een kroienierswinkeltjie beginne. Oh, oh, oh, wat een zurreg.
De drukte van ’t winkeltjie. Nie allêên achter de tôônbank staon, mor ok bestellinge
verzurrege, de boel schôônhouwe en veraal klante te vriend houwe, dus goed voor ze weze,
de tijd voor ze neme en vriendelijk zijn. ’n Dijkhuis bijhouwe en een hêêl huishouwe
verzurrege. En onderwaail dat diepe, grôôte verdriet om ’t verlies van d’r man … M’n
aandere oma had een kachel-, naaimesien- en fietsewinkel aan huis, én een
fietseripperaosiewaarekplaets met aaltijd toelôôp én acht kaainder. Gêên wonder dat de
vrouwe van toen d’r hande d’r meer dan vol aan hadde. Gêên wasmesien en -drôôger,
stofzuiger en ijskast, gêên centraole verwaareming of douche. Wat een hêêl aander leve, hee!

Nooit van gehoord
Wat zij me toch mè z’n aalle soepel van gêêst dà me aal die veraanderinge langzaomaan
gewoon aamel deurgemaokt hebbe. (Nou weet ‘k ok wel dà ‘k zellef praot vanuit een luxe
pesisie, mor wie aalles hêêl aanders beleeft, wor bij deuze van harte uitgenôôdigd om hum of
heur aaige verhaol te vertelle. Graeg!) Nou ‘k vedder zit te denke schiet me nog wat te binne:
Onderlest hoorde ik dat de huize in de vijftiger jaere ongeveer de helleft van inhoud wazze as
de huidige, en dat de gezinne dubbel zô grôôt wazze. Wat hebbe ze toe dan toch op mekaors
lip gezete! Wij denke messchie wel dà me daer hêêmel nie tege zouwe kanne. Wat ’n begaai!
Toe wij trouwde, kwam ’n aaige huis tetaol nie in ons op. Zellefs nooit aan gedocht. We
hadde aallebaai nogal lang op school gezete en wazze al aareg blij dà me d’r in ons huurhuis
knappies bij kwamme te zitte. En nou? Een aaige huis, een oto, een caravan, leuke raaisies en
wintersport. Op z’n tijd is uit ete of ’n paor daege weg. As ie ’t goed beschouwt zij me knap
verwend. As onze oma’s dat toch is konne zien. Een magnetron, lampe die kanne dimme, een
tillevisie en ’n koffiezetter. Een vriezer vol lekkers en een afwasmesien. Heulie atte met de
saaizoene, ze zouwe nie wete wà ze aan ete zagge op onze taofels. Pizzao‘s? Nasi of bami?
Wraps? Spaghetti of macaroni? Kiwi’s of aubergines? Courgettes of asperges? Ze hadde daer
warschijnlijk nò nooit van gehoord, lae staon dà ze dat gezien en geproefd hadde…

Echt hêêl aanders …
Dan hè me ’t nò nie êêns gehad over computers enzô. Die hebbe ok hêêl wat veraanderinge
teweeg gebrocht. Nou hebbe de mêêste nieuwighaaidjies wel d’r voors en d’r teges. Mor wà
jammer nou toch dà ‘k m’n twêê oma’s nie meer ken vertelle van die twêê leuke mailtjies van
vandaeg. As dat nog wel zou kanne zou ‘k ze zegge: ”Oma, oma, nou mò ‘k toch wat leuks
vertelle! Wout Littel had toch zô mooi ons Slierechse woordeboek van A tot Z geschikt
gemaokt om hêêmel op ’t internet te kanne bekijke. Dà ’s extra fijn omdat d’n hêêle
boekeoplaoge bekant zô goed as uitverkocht is. Nou kanne ze over d’n hêêle wereld op
internet toch ons waarek zien en leze. Mor nou krege me bericht van êêne meneer Kroonen,
een taolkundige van de universitaait van Laaije die dat gezien en bekeke had en die geef onze
waarekgroep grôôte compelemente en veul wardering voor dat woordeboek. Hij had ok nog
een goeje tip en die het Wout ok gelijk al weer deurgevoerd. Wà leuk, hee! En dat twêêde
mailtjie kwam van Rana’s, die vroeger zellef ok nog wel is wat voor ons schreef, mor van wie
we nie veul meer hore. Ze hà zô genote và m’n vorige verhaoltjie en zôôvel herkend. Zij hecht
zellef zô aareg aan d’r ouwe grôôte taofel en aan d’r bakbêêst van ’n strijkplank. As tie is
konne praote, hadde ze hêêl wat te vertelle, mailde ze. En de oma’s? Die zouwe zegge: “Ho is
eve, wat is nou aailijk een mailtjie, want daer hè ‘k nog hêêmel nooit van gehoord!” Tja, wat
is t’r veul veraanderd! Aalles is echt hêêl aanders, hee!
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 de Maarewegijzelaers in de Twêêde Wereldoorlog in ’t Slierechs Meseum in de
Kaarekbuurt ...

