Het Sliedrechts Dialect (865)
Mêêuwetaol en haozepraot
Kijk nou hoe ze daer zit … ’s Oches om haalef vijf … Hêêlemael allêên … Wat een uniek
pleksie! Wat een schitterend plaetjie in de schemering. Ze krijgt ‘r bekant traene van in d’r
ôôge. Dut is nou weer zô ’n mement van wà ze aaltijd noemt een G.G.G., een Grôôt Geluks
Gevoel. Een onvergetelijk gevoel dà weer een kraoltjie toevoegt aan de ketting van
onvergetelijke momente. Dut is geluk. Dut is een overweldigende sensaosie van
volmaokthaaid in de netuur. Waer ze zit? Bel, op ’n banksie in de duine tusse Cadzand Bad en
Retranchement op de grens mè België met uitzicht op het Zwin. Jaerelang zijn ze as gekke
naer ’t waareme zoije gereeje. Deur omstandigheeje blijve ze de leste jaere wà dichter bij
huis. Ze geniet van aal ’t moois in aaige land, met onverwachte mooie pleksies. Zôôas nou. Ze
geniet mè volle teuge. Kijk nou hier, bij die grenspaol mè nommer 369. Van de week hè ze
nog geleze dat ‘r van Vaols in Zuid-Limburreg tot hierene regelmaotig grenspaole staon. Dut
is dus de leste in ’t uiterste zuidweste in Zêêuws-Vlaondere. Goh, vleede jaer wazze ze in
Limburreg, mor de nommer 1 op de paol bij ’t Drielandepunt is ze toe hêêmel ontgaon.

Grôôt wonder
’t Waoter kom net op, mè veul geraos lôôp ’t Zwin weer vol. Nog goed zijn in de verte de
twêê aandere grenspaole in ’t nog drôôggevaalle stuk van ’t Zwin te zien. De vierde hadde ze
die week nog gezien toe ze over de ouwe walle liepe van ’t durrepie. Kijk nou hoe de lucht
langzaom begint te kleure … Kijk is hoe ’t waoter aals mor vedder komt. Onbegrijpelijk dat
dat waoter vroeger hêêmel deurliep tot Ôôstburreg, Aardenburg, Sluis en Brugge en daer
grôôte welvaert brocht. Êêuwelang liep ’t waoter van de Noordzêê hier in en uit en in en uit,
twêê keer op een dag deur een gat in de duine. En dat aallemael deur de kracht van de maon
die nou nog bleek aan de hemel staot. Ze weet hoe ´t zit, mor ´t gaot toch d´r verstand ver te
bove. Wat een grôôt wonder …

Niks
Hee, daer is d´n eerste mêêuw. Zou die wete dà ze aaltijd een zak vogelvoer meeneemt as ze
op vekansie gaot en dà ze nou netuurlijk ok wat bij d’r het? Zou die wete dà ze ok nog wà
brôôd en zellefs nog twêê pannekoeksies van d’n vorigen dag bij d’r het? Kijk, nog een
mêêuw. Nog êên en nog veul meer. Prachtig! Ze weet zeker dà ze mè mekaor praote. Hoor
mor: Kè, kè, kè, kèèèè. En: Kà, kà kà, kàààà! Kijk nou toch, ’t worde d’r aals mor meer. Ze
schere vlak bove d’r hôôd. Ze vliege in de mooiste formaosies en duikele op en neer. Wat een
spanwijdte. Wat mot ‘t ’n heerlijk gevoel geve om zô te kanne vliege en om ie dan zô te laete
glije op de wind en gebruik te maoke van de thermiek zonder je vleugels te bewege. Hoevel
zijn ‘t ‘r al ? Zeuventig? Honderd? Ze blijve in de buurt. Kennelijk worde ze hier wel meer
gevoerd. Nou vooruit dan mor. Voor ´t bord met de geschiedenis van ´t Zwin strooi ze wà
brôôd en wà voer. Stillechies gao ze weer naer achtere om op ´n banksie te gaon zitte geniete.
Daer komt ´r êên … Neeje, hij vlieg weer op. Nog êên, nee ok niet. Dà gao zô mor deur. Ze
duike tot vlak bove dà voer, mor lande net niet. Wat een anderande mêêuwe! Op de camping
strakkies is eve opzoeke in ’t vogelboek hoe ze aamel hiete. Ze kan ’t gekrijs wel hore, mor ze
ken ‘t jammergenogt nie begrijpe. Dà ze onderling mè mekaor een echte taol hebbe is wel
duidelijk, mor waerom hoeve ze niks van aal dat lekkers?

Mêêuwetaol
Inêêns weet ze ‘t! Wà stom! Hoe ken ze nou toch zô dom weze. Is zij nou een
netuurliefhebber? Hè zij nou anderande cursusse gevollegd? Iederêên weet toch dat een
boswachter in ’t groen lôôpt om zô waainig mogelijk op te vaalle in ‘t bos. En hoe zit zij d’r
bij? Jawel hoor, in een rôôd fleece pak! Een rôôje broek en een rôôje bijpassende troi! Ze was
stillechies opgestaon, hà gêên licht wille maoke en had dat pak van gistereaevend mor gaauw
gegrepe en was in ‘t donker weggeslope. Ze mot ‘r zellef om grinneke. Zalle mêêuwe dan
kleure kenne zien? Of zit ze zellef in de weeg? Tijd voor een onderzoeksie. Ze sluip weg. De
veugels krijse nou nog veul harder. Ze gaot een paor treechies af van de trap die naer ’t strand
gaot. Stillechies weggedoke kijk ze deur de struiksies heene. Jaot, daer is gelijk d’n eerste al
op de grond bij ‘t voer. Nog een paor en nog veul meer! De ressies pannekoek zijn ’t eerste
op. D’r komme werempel ok nog kauwe en kraaie. Sommige vliege met een bonk brôôd weg
dà ze amper kenne draoge. En een gekrijs! Prachtig! Echte mêêuwetaol!

Wat ‘n begin
Dan hoor ze geritsel. Verzichtig kijk ze om. Ooooh, wat een leuk knijntjie! Of is ’t een
haosie? Kijk is, nog êêntjie! Ze dartele saompies vlak voor d’r neus. Ze dolle in de rondte,
steke ’t duinpad over en verdwijne in de bossies. Is dut speule? Doen ze gewoon tiksie-is-‘m
en naetijchie of zijn dut haosies die verliefd zijn? Zôôiets het ze nò nooit gezien en ’t gao mor
deur, want daer zijn ze weer. Midde op ’t pad doen ze vangertie. Zonder te praote begrijpe ze
mekaor. Dat is heulieze haozepraot. Aal die veugels aan d’n êêne kant en die dartele dierties
aan d’n aandere. Wà geweldig! En dan … ja hoor, of ’t nie óp ken, daer schuifelt ok nog een
egeltjie over ’t pad, snuffelt wat, en steek rustig over. Ongemaarekt is ’t al hêêmel licht
geworde. Met een zucht stao ze op. Wat een heerlijk en onvergetelijk begin van d’n dag!
Korsjonnao
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

