Het Sliedrechts Dialect (864)

Trug in de tijd …
Eerlijk gezeed kon ‘k t’r dut jaer nie echt waarm voor lôôpe. Dà was vroeger wel aanders.
Tillevisie was t’r nog nie. Niet êêne zender zond de wedstrijd uit. ’t Was de tijd dà je op de
buizeraodio nog op zoek gong naer ’n Franse zender. Nae hêêl wat heen en weer draaie van
de zoekknop kò je dan zô nou en dan ’n glimp opvange van wat ’r in de Tour de France
beurde. Pas veul laeter hoorde je op Hilversum hoe ’t de renners dien dag vergaon was. Dick
van Rijn en Jan Cottaar wazze raodiomanne van die tijd. De renners van toen, zôôas Wim van
Est en Woutjie Wagtmans, wazze voor ons echte helde. Nederland hà net as de aandere lande
nog ’n echte ploeg met aaige renners. Kees Pellenaers was toendertijd de baos. En werempel
wonne onze jonges deur hullieze grôôte vechtlust nog etappes ok.

Nr 1. Jan Jansen …
Jaere laeter wier de berichtgeving wat beterder en uitgebraaider. Aaige korte tourflitse op de
raodio mè Barend Barendse en Theo Koomen. De krante vollegde de daegelijkse ritte toe ok
op de voet. Je leefde van dag tot dag mee met de manne op de smalle wiele. Dà wier wel ’n
perbleem voor me toe we aaind jaere zestig mè vekansie gonge naer wà toe nog Joego-Slaovië
hiettende. Aan Hollanse krante was daer nie of naauwelijks te komme. Deur de raodio was
niks te beloistere. Van nieuwe loi die op die camping aankwamme, hoorde we dà Jan Janse ’t
hêêl goed deej. Mor hoe ’t van dag tot dag verging, we hadden d’r gêên flaauw benul van.
Zou Jan nog aan ’t winne zijn? Hoe konne we dat nou is te wete komme? Ten aainde raed
koch ‘k mor ’n Joegokrantjie. ‘k Kon d’r gêên êêne letter van leze, mor in ’n klaain uithoeksie
sting werempel hoe ’t d’n dag tevore was vergaon. Ja, allêênig de naome van de renners kò je
herkenne, en voor hullieze naome zag ie ’n cijfertie staon en dan wis ie hoeveulste Jan sting
en of tie de gele troi nog droeg. Ja, dat wazze nog is tije om de Tour de France te vollege.

Rij-je voor ’n Rus …
Laeter wier ’t met de transisterties wà makkelijker. Op de Wereldomroep wiere flitse
uitgezonde, de Belse raodio deej ok ’n bietjie mee. ‘k Zie m’n aaige nóg mè Gerrede uit
Amsterdam aan de waoterkant van d’n Adriaotische Zêê zitte. Hij mè z’n oor bij d’n Belleg
en ik bij Theo Koome die mè veul passie en fantesie de stand van zaoke op Nederland
deurgaf. As Gerrit ’n flits deurkreeg, stakke we de koppe bij mekaor bij hum z’n ontvangertie
en as Theo weer van wal stak, boge we ons aaige over mijn raodioochie heene. Moeilijk om
aalles deur ’t veule gekraok goed te kenne hore, mor spannend dat ’t was. Trouwes, we wazze
niet de êênigste tourgekke. Hêêl wat aanderes zatte ok met de koppe in de raodio gedoke. ’s
Aeves wiere de etappes nog is naebesproke. ’t Was veraal leuk met de manne van Peter Post
en Jan Raas die in die tijd echt ’n woordtie mee sprakke. D’r wier deurgereeje om dan is d’n
êêne en dan weer d’n aandere ploegmaot veruit te schuive in de hoop dat ie as eerste over d’n
aaindstreep zou komme. Mot jie nou is om komme. In de deur de Rabobank betaolde ploeg

vinge we ’n paor Hollanders en die motte dan mor mè z’n aalle voor ’n Rus rije. Bè je mooi
mee …

Lol…
Mè je raodioochie kò je ook wel is lol hebbe. Ik zee al dat ’r hêêl wat mense naer de
tourverslaoge loisterde. Zô ok is lang geleeje op ’n camping in Braobant in de buurt van de
Drunense duine. As de stem van Theo Koome aareges klonk, zag ie ze gelijk aamel naer de
raodio grijpe. Ik doch toe bij m’n aaige: “Laet ‘k is ’n gaaintjie uithaole!” Ik nam die middag
’n rippertaozie op op de cassetterecorder. Op ’n mement dat ’t rustig was bij de tente, zette ik
inêêne ’t êêder opgenome bandjie aan met de stem van Theo Koome. Je hà ze is motte zien
grijpe naer d’r raodioochies. En mor zoeke naer de goeje zender. Mis netuurlijk! Mor wel
meeloistere naer ’mijn’ verslag, hee. De mêêstes hadde nò niks in de gaote ok. Laeter hè ’k ze
toch mor uit d’n drôôm gehollepe. We hebbe d’r mè z’n aalle nog smaokelijk om gelache ok.
Dat wier netuurlijk nog ekstrao ingegeve deur d’n overwinning die Joop Zoetemelk dien dag
baaregopwaerts behaolde.

Nie allêênig
D’n tour van dut jaer kò me nie aareg boeie. Aamel veuls te veul berekenend. En die
Hollanders d’r aaige mor in ’t zwêêt rije en tot bloejens toe vaalle voor dien êêder genoemde
Rus die zellef ok niet zô best overend kon blijve. Nou ja, tusse de beste renners was ’t tò nog
’n bietjie spannend. Afgelôôpe donderdag zou ‘t ‘r dan aaindelijk tò nog van komme. Baareg
op! Man tege man! Dà zou wat worde! Geniete toch … Helaos, ’t schaarem bleef op zwart.
De kaobeltillevisie liet ’t afwete deur ‘n storing. Gêên renner hebbe we gezien. D’n hêêle rit
niet. Ja, wà bleef ‘r toen over? Dat ouwe raodioochie mor weer voor d’n dag haole en loistere
naer de stem in de tour. Dat aamel gewoon weer, net as vroeger, buite. Niet op de camping
deuze keer, mor in onze aaige tuin. ‘k Was nie allêênig, de bure deeje, net as die Gerrit
vroeger op de camping, gewoon mee. Trug in de tijd dus …
Besjaon
P.S. De verêênigingsruimte is in de maonde juli en augustus weges vekansie geslote!!!
‘t Leste nieuws over de verêêniging is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl

