Het Sliedrechts Dialect (892)
Aamel nostalgie!
Wat een echte lange winter dut jaer, hee! Tja, aal die duizende mense die op de êêste hullep
terecht gekomme zijn, die denke d’r netuurlijk hêêl aanders over. Aalle mense die slecht ter
bêên zijn, hebbe ok ’n perbleem, dà snap ‘k best. Voor de mense tege wies oto ik gegleeje ben
deur de gladhaaid, ving ‘k ’t ok aareg vervelend. ’t Is nie êêns allêên de schaej, mor ok de
vervelende romslomp met aal die papperasse van de verzekering. Ze deeje wel aareg
lakkeniek in Apeldoorn toe ‘k me meldde. ’t Was zôô druk dà ‘k mor mos zien hoeneer ‘k is
naer de graozie wou gaon voor onze aaige schaej. Vedder ving ‘k ’t aamel prachtig. Liever
een échte winter mè mooie blaauwe luchte en lekkere frisse lucht dan van die dikke grijze
wolleke die zô lêêg hange. Gggrrrr! Vàzellef denk ie trug aa je êêste gekrabbel op de slôôtjies
i je aaige buurtie en laeter op d’n ijsbaon. Die vervelende oranje ketoene linte waer ie je houte
schaetsies mee onderbong, die d’r aalsmor voor zurregde dà je meer naest dan óp je schaetse
sting. Rootjie doen of slierte op ’t ijs met een hêêle lange rij kaainder. Je witte laersies mè
kunstschaetse nog weer laeter. Heerlijk om over ’t ijs te zwiere! Spannend iederen dag deur
welleke jonge je nou weer gevraegd zou worde … Och, ’t is aamel nostalgie!

Hobbele
’t Is net of ‘k nog aaltijd ken voele dà ‘k op m’n sleechie zat dà deur m’n vaoder getrokke
wier. Soms weet ‘k nie of ‘k iets nog écht weet of dà ‘k ’t weet van de verhaole. I m’n
gedachte gonge me lôôpende van de Jan Stêênstraet op de Nieuwe uibraaijing naer tante
Leens op d’n Ouwe uibraaijing. Me vaoder trok dan de slee waer ik op moch zitte en me
moeder liep d’r naest. Dat sleechie was deur Pachies zellef gemaokt en ’t was groen
gevaarefd. D’n dijk op mos ‘k netuurlijk eve lôôpe, daer was ’t veuls te staail. Laeter gonge
me mè lange reute kaainder hobbele, op de slee de schuinen dijk af, bij boer Smits op d’n
hoek van de Stesjonsweg en d’n dijk bij bakker Prins. Heerlijk om mè gloeiende rôôje kôône
urelang bezig te weze. Een zondag gonge me eefies op ziekebezoek in ’t Beatrixziekehuis in
Gurrekom. Kostelijk om te zien hoevel kaainder d’r aan ’t sleeë wazze op verschaaijene
plekke op d’n dijk van de voormaolige Wijk A. Toe me anderhallef uur laeter trugkwamme,
wazze ze aamel nóg bezig. Prachtig om te zien hoe de jeugd d’r nog aaltijd van ken geniete.
‘k Zie ze trouwes ok geregeld bezig bij ’t gat van Vogel tegenover bakker De Ruyter. Ze hen
wel hêêl aandere sleechies as wij vroeger. Je kijk je ôôge uit! Ach, ’t geniete van ’t kijke d’r
naer allêên al is aareg leuk. ’t Is bepaold aamel nostalgie!

Reünie
Ziezôô, daer ben ´k weer. D´r belde net iemand uit m´n ouwe zesde klas van de lêêgere
school, de Prinses Ireneschool, van vroeger. We zijn naomelijk bezig om een reünie te
orgaonisere. Dik vier jaer geleeje hen we dat voor ´t êêst gedaen en nou op zes maert is ´t
weer zô wijd. ´t Is al aareg gezellig om d´r mè z’n vijve naer toe te waareke. D’r kom aaltijd
nog hêêl wà kijke bij zôôiets. Êên van ons kwam met ’t plan om, net as op de tillevisie, een
soort pregrammao-onderdêêl te houwe: DE REÜNIE. Dà ’s een hêêl goed plan, lijk ons. ’t
Beteken wel dà me hêêl wat voorwaarek motte doen. Daerbij vaalle ons drie dinge op: op
deuze leeftijd, rond de 65, komme toch echt wel de ongemakke en ziektes, de mêêstes hebbe
heus al wel ’t nôôdige meegemaokt, mor we deurstaon ’t mêêstal blijmoedig. We hope zô
aareg dat degene die afgezeed hebbe, d´r aaige asnog, as ´t êênigszins ken, op wille geve. As

ze niet aals te wijd weg weune, kenne ze gehaold en gebrocht worde. Waerom ken een mens
z´n aaige toch zô aareg op een weerzien met ouwe klasgenote verheuge? Tja, ’t zel wel aamel
nostalgie weze, hee!

Ard en Keesie
Hebbe jullie ok die formidaobele race gezien van Sven Kraomer? Geweldig, hee! Wat een
kanjer is dat zeg! ’t Aalderleukste vong ‘k wel om te zien hoe die nae aal die spanning d’n
ijsbaon overstoof om z’n vaoder en moeder en z’n liefie en z’n zus te knuffele. Kostelijk om
blije mense te zien! Tegewoordig zie je deur aalle mederrenizaosie gelijk de rondetije en de
aaindtije op ie beeldschaarem. Vroeger zatte me mè grôôte noteblokke op schôôt aalles bij te
houwe en te vergelijke. ’t Was een sport om as êêste de puntetelling klaor te hebbe. Je was nie
van de tillevisie wég te slaon. Gekookt wier d’r nie, je dee ’t wel met een kom soep en een
boterham uit ’t vuisie. Ard en Keesie wiere bejubeld. Nou keke d’r dik vijf miljoen naer de
race van Kraomere. Zel die jonge beseffe dat ie naest z’n geweldige prestaosie ok bij veul
mense ’t haaim naer vroeger bove brengt? Ok dát is aamel nostalgie!

Wijk C
Vleede week moch ‘k as lid van de waarekgroep diëlect in ’t meseum ’t êên en ’t aander
vertelle over en in ons diëlect. Nae aflôôp kwam d’r werempel een mevrouw uit ‘k glôôf
Woerde of die kant uit, om te vertelle dà ze zô hà genote van ’t twêêde dêêl van de lezing
waerin ‘k gewoon vertelde over aalledaegse dinge van vroeger in Wijk C. Van de week
hoorde ik van iemand dà z’n zus uit Alkmaor ’t êêste dêêl, over de historie en de kenmaareke
van ons diëlect zô interessant gevonge had. Bel, bel, bel, je blijf ie soms verbaoze, hee. Net
kwam d’r een mailtjie van Woute, u weet wel Wout van Rees die pas geleeje dat boek over
Wijk C saomegesteld het. Dat boek is zô goed as uitverkocht. D’r zijn nog enkelde
exemplaore bij de boekhandel van De Waerd te kôôp en bij ’t meseum. Dan is ’t gebeurd!
Leuk hee, voor Woute en voor de club! Die zitte wel voor een dilemmao: wel of niet een
twêêde druk? U hoort ‘r vast nog wel van. Hoe dan ok, drukbezochte expesisies in ’t meseum,
praotjies in onze aaige Baggerdurpstaol en ’t geweldige succes van Woute boek? ’t Is gewoon
aamel nostalgie!
Korsjonnao
Ok kommende zaeterdag om 3 uur zal d’r iemand van de waarekgroep diëlect in ’t
meseum een praotjie houwe over en in ’t Slierechs. Netuurlijk ben u van harte welkom!
’t Leste nieuws is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl

