Het Sliedrechts Dialect (913)

Nog effe naer d’n Ouwe Uibraaijing …
’t Is t’r dan tò nog van gekomme! De nieuwbakke wethouwer De Waerd het ’t êêste stôôtjie
gegeve. Nou ja, stôôtjie, zeg mor gerust ’n opdoffer. ‘k Heb ‘m nie in aaige persoon aan de
gang gezien, mor in ’t Kompas sting wel een fotoochie waerop tie te zien was om met zwaer
geschut in de Noorderstraet ’n balkonnechie te slôôpe. Netuurlijk ben ’k ’t is met aaige ôôge
weze bekijke. ’t Êêste wà me opviel toe ’k de Willeminaostraet in ree, was ’t ijzere gerdijn dà
voor de leegstaonde huize was opgetrokke. Asbest wier ‘k voor gewaorschouwd. Oppasse dus
mor. De poorties die naer de achtertuintjies laaidde, wazze ok al gebarrekedeerd. “Is wel
nôôdig ok!”, wis ’n oud-beweuner me te vertelle. “Je wil nie wete wà voor rottighaaid d‘r al
uitgehaold is suns de êêste mense naer ’n wisselweuning benne vertrokke. Ingegooide ruite,
vernielinge, brandjie stichte. Nou, daer mosse we hier niks van hebbe! We wete nog mor aals
te goed van dien brand die hier effe vandaen in d’n ouwe school 6, laeter de MULO, huis
hieuw. ’t Ziet ‘r dan wel nie aals te vriendelijk uit, mor ’t is wel zôô dat ’r ‘n endjie vedderop
nog hêêl wat mense huize en die zitte nie te wachte op vuurwaarek!”

Gêên Kees, mor Besjaon
‘k Ben mor is ‘t hoeksie omgereeje, de Noorderstraet in. ‘k Verwachtte hêêl wat aan te treffe
as ‘k ’t gevaerte waer de gemêêntebestuurder mee te waarek was gegaon in gedachte nam.
Nou, viel dat effe tege. ‘n Piepklaain stuksie was van ‘t balkon verdwene. Haalef waarek
aailijk, mor goed. ‘t Begin was t’r! ‘k Hè gelijk mor ‘n serie foto’s gemaokt van de straete die
in d’n êêste faose plat gaon. ’t Gong vlot tot ’k bij de Juliaonaostraet kwam. Aan aallebaai de
kante stinge d’r hekkes. Verbôôje toegang! Wel gek: ‘n straet in te kijke waer nie êêne oto
sting. Dan mor deur de spijle van ‘t hekke heen kieke. Lekene me tò nog best leuke plaetjies
… De leste straet waer ‘k kwam, was d’n Emmaostraet. Net as de Willeminaostraet aan êêne
kant afgezet met hekkes. ‘k Mos wel ‘n bietjie mikke met de camerao, want ’r sting ‘n lastig
zonnechie. Dà bleek wel toe ’k m’n naom hoorde noeme. ‘n Bietjie verblind deur de
zonnestraole noemde ‘k een naom trug die hêêmel nie bleek te kloppe. Gêên Kees, mor ok
gewoon Besjaon, zag ik naedà ‘k effe beter gekeke had. Was ‘t notebene nog ‘n oud-leerling
và me! Al wel ‘n overjaerige. Saome hebbe we een berekening gemaokt en kwamme we uit
op het jaer 1964. Hij wis me d’r goed aan te herinnere dà we saome wel is, tijes ‘n driedaegse
schoolraais, verdwaold wazze bij êên of ander spel bij de Katjieskelder aareges in Braobant.
Nou, dà was ‘k ok nò nie vergete. ‘k Glôôf dà we wel drie keer aan ‘t hek verbij zijn gelôôpe
eer we de weg truggevonge hadde. Nou ja, mè m’n richtinggevoel is ‘t tot op d’n dag van
vandaeg nog gêên haer beter. Zôôwaer met d’n Tom Tom zie ‘k nog regelmaotig kans om
verkeerd te rije! En waerom ’k toch aaltijd rechsaf zeg as ’k linksaf bedoelt, is me hêêlemael
’n raedsel …

‘t Ken verkere
Je snap wel dà ’k hêêl wat herinneringe heb opgehaold. Over de school op Bove-Haareveld.
Wie d’r nog meer aamel op school zatte … Jaot, ’k wis t’r best nog aareg veul van. Dà zal ok
wel gekomme zijn deurdat ’t m’n êêste schoolklas was waer ’k voor sting. Nou ja sting, soms
gong ’k ’r wel is bij zitte, want die stoel stong ’r echt nie voor de show … Ik had ok nog
saome met diezellefde Besjaon, in laetere jaere, gevoebald bij Haareveld. Ok ’n aareg leuke
tijd. Zôô mot jie zô ’n jochie ’t êên en aander bijbrenge en ’n paor jaer laeter raopt hij de

steeksies op die ik as voeballer lae legge. “ ‘t Ken verkere”, zee Breero al hêêl lang geleeje,
toch? Besjaon hè me nog effe begelaaid naer de Juliaonaostraet waer die wel ‘n gat in de
hekkes wis. Kon ‘k ok de huize van die straet nog effe van dichbij op de plaet vastlegge.
’Historische plaetjies’ zalle ze ze laeter werschijnlijk noeme! Ja, toe mos ‘k nog effe mee naer
‘t huis waer Besjaon nou weunt. Dat huis blijf overend, ‘t wor tot ‘n startersweuning
omgebouwd. Besjaon zal d’r dan nie meer intrekke. Hij gao mè z’n vrouw naer de
toekomstige nieuwbouw in de Haovestraet. Dà ’s dan alweer een faose vedder. Verlôôpig zit
ie nog wel ‘n hortie in de Emmaostraet. “Geef niks hoor, dà slôôpe om me heene. ’k Zit zellef
al jaere in d’n bouw, dus ’k ben wel wà gewend!”

Uitzien over de haove
Aailijk was ‘k ‘n bietjie nieuwsgierig geworre naer ‘t weune in de buurt die op ‘t punt staot
om afgebroken te worre. “Tja, d’r zijn mense die ’t hêêl aareg vinge om d’r huis uit te motte
gaon, mor d’r benne d’r ok genogt die ’t best vinge om straks in ‘n mooi nieuw huis trug te
komme! Dà zal ie wel aaltijd blijve houwe!” Besjaon en z’n vrouw weune in een goed en
mooi onderhouwe huis. Dat is ok wel te verwachte as ie van beroep bouwvakker, en mè
naome tegelzetter ben. Mor eerlijk gezeed kan ‘k ze best begrijpe as ze zegge dà ze d’r naer
uitzien om over ‘n paor jaer uit te kanne kijke vanuit êênhôôg over de haove. ‘k Kreeg nog
een baksie koffie angebôôje, mor dà mos ‘k afslaon omdà ’k Korsjonnaos hà toegezeed wà
klussies in huis op te knappe. Dà baksie koffie houwe we mor te goed Besjaon!
Besjaon
P.S. De slôôp van d’n Ouwe Uibraaijing is in volle gang. Op onze website is dat aamel
prachtig te vollege.

