Het Sliedrechts Dialect (866)
Vekansie-ervaering
Al een paor keer heb ik over Baoli geschreve. ’t Is voor mijn en m’n vrouw een favveriete
vekansieplaets en we zijn d’r dan ok al dikkels gewist. As op êênig ôôgenblik wij weer is over
een volgende vekansie praote, dan kom Baoli ommiddellijk ter spraoke omdà we aan d’n êêne
kant nog veul van de wèreld wille zien en aan d’n aandere kant in aalle rust wille geniete van
dien aandere netuur en culture. Onderwaarepe die dan aan de orde komme, zijn dan alleevel
vaailigheid en ’t vermoeiende van rondraaize. Ik weet nie of ’t komt deur de leeftijd, mor tot
nou toe krijg dan in die gedachtewisseling ’t onderwaarep vaailighaaid een zwaer gewicht. Je
wor ouwer en minder weerbaor en je hè tò nie je hêêle leve gewaarekt om overvaalle en
berôôfd te worde tijes je vekansie, hee. Zaoke die tegewoordig in veul lande aan de orde van
d’n dag zijn. Lees t’r de krante mor op nae. Ik zeg alleevel tege m’n vrouw: “Ik wil nie mè
vier ôôge op vekansie, hoor!” Mijn vrouw beaomt dat en we kieze dan steeds voor ’t klimaot,
de rust en de Baolinese cultuur. Baoli is in onze ôôge vaailig en een plek waer ie, mede gelet
op de verre afstand, écht afstand ken neme van de zaoke in Holland en daerdeur hêêlemael
stresslôôs kan verblijve.

Optocht mè kebaol
Wat is t’r nou mooier dan op een tropisch aailand onder de pallembôôme op een mooi strand
een boek te leze of meziek te loistere? Of te geniete van de Baolinese cultuur, die staarek wor
beïnvloed deur de Hindoe godsdienst. Over êên van de zeer spesjaole daege voor de Baolinese
Hindoes, naomelijk Nyepi, wil ik graeg wà schrijve. As vekansieganger heb ie de grôôte
mogelijkhaaid om te proeve van de unieke en maogische atmosfeer as de Baolineze hullieze
nieuwejaersnacht viere. Ze houwe dan een Ogoh-Ogoh optocht. Met hêêl veul kebaol perbere
ze de demone te verdrijve die ze van tevore met hêêl veul offergaove naer buitene hebbe
gelokt. Mè grôôte groepe sjouwe ze Ogoh-Ogoh poppe deur ’t durrep. ’t Lijkent wel wat op
een carnevalsoptocht. ’t Is ’t bekijke meer dan waerd.

Schôôn
D’n dag daerna noeme ze lokaol Nyepi. De Nyepi dag is een dag van abselute stilte op ’t
hêêle aailand Baoli. D’r vinge dan d’n hêêlen dag gêên aktivitaaite plaets, d’r is gêên verkeer,
d’r mag gêên vuur brande, ok gêên verlichting en d’r is ok gêên amusement. Aalle vluchte
van de internasjenaole luchthaove Rai Airport, de haove en aandere vurreme van transport,
legge hêêmel stil. Aalle recreaosie is verbôôje. As vekansieganger mot jie i je hotel of aandere
verblijfplaets blijve. ’t Lijkent wel of ’t hêêle aailand is uitgesturreve. De lekaole inweuners
magge d’r huis nie uit. Allêên in zwarte klere geklede tredisjenele vaailighaaidsmense magge
op straet. Aalle bedrijve, schole en officiële gebouwe van d’n overhaaid zijn ok dicht. In de
ziekehuize zijn allêên de nôôdhulp en d’n afdêêling voor de bevaallinge ope. In de beleving
van de Hindoes begint ’t nieuwe jaer ‘schôôn’. Hullie viere dat nie met overvloejige fêêsies
mor mè meditaosie. ’t Is dan tetaole stilte geblaeze. De anti-climax van de meditaosie wordt
de vollegenden dag gehouwe. Dat hiet Ngembak Geni en dan zijn de mense gelukkig en
gezegend weges ’t succes van de controle over d’r aaige. ’t Is ok een dag om saome met de
femilie te viere.

Kelender
De Baolinese Hindoes hebbe ok een aander kelender systeem. Ze gebruike de zôôgenaomde
Saka kelender. Dat is ’t 210-daege Pawukon systeem. Dat is gebaseerd op de maon en de 12
maonmaonde. De kelender begint d’n dag nae de nieuwe maon die aaindigt met de negende
maonmaond. Dat hangt alleevel saome met onze Gregoriaonse maert. Dut Saka jaer komt
oorspronkelijk uit India en ’t lôôpt 78 jaer achter op onze kelender. Hier wil ik ’t bij laete
want ’r zijn netuurlijk nog veul meer cultuurzaoke te melde, mor daer kom ’k messchie wel
een volgende keer op trug. Ikke ving de verschille met onze cultuur alleevel hêêl boeiend. ’t
Maok toch wel hêêl veul uit waer ie wiegchie hè gestaon, over de menier waerop ie naer je
omgeving kijkt, en waer ie in glôôft. Voor mijn as Hollander, gekipt en gebroeid in Slierecht,
is ’t in ieder geval niet hêêmel te begrijpe. Voor u wel? Ikke denk host van niet!
Piet van Grietjies
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

