Een goeie mop wordt ook wel een ‘bak’ genoemd. Bak heeft in Sliedrecht o.a. de
betekenis van een vaartuig in dienst van de baggerij. Tegenwoordig zijn ze
nauwelijks nog te vinden in de Sliedrechtse haven. Vroeger, zoals op bijgaande
foto uit de vijftiger jaren, nog volop.

Wie begint ‘r mee?
”Belnêênt! Niks d’r van, kindere die koffie drinke, krijge groen
haer!” Dà kreeg ie vroeger te hore as ie zee dà je ok wel is ’n
baksie koffie wou. Of as ie mè je vriendinnechies gekke gezichte
zat te trekke: “Uitkijke hoor, nie doen! As de klok slaot, dan blijf
ie gezicht aaltijd zô staon!” Was ie stout, wier ie gewaorschouwd:
“Lief zijn, hoor! Aanders mò je naer de gevangenis en daer krijg ie
allêên brôôd mè spinnekoppe of mè spelde!” Wà ‘k m’n aaige nou
afvraegt, hee … waer worde de kaainder van tegewoordig aailijk
mee gedraaigt? Wazze d’r nog meer van die waorschouwinge?
Hoe was dat bij u thuis? Wier u ok bang gemaokt? Waermee dan? Dà zou ‘k zô graeg nou is
hore van u.

Nieuwsgierig
Nog zôôiets. As kaaind was ‘k dol op raedseltjies: As tie ope is, dan is tie dicht en as tie dicht
is, is tie ope. ’t Antwoord was dan: ”Een brug”, of: ”D’n ijsbaon!” Prachtig vong ‘k dat. Nog
een paor: Welke schoen draog ie nie aa je voet? Welleken hoed zet jie nie op ie hôôd?

Welleke meule stao bij jullie in huis? Gewoon onschuldig
vermaok voor de jeugd. Ok grappig wazze de muis-enolifantgrappies: Een muis en ’n olifant lôôpe saompies over
een brug. Zeg dat muisie: “Wat stampe we lekker, hee!”
Geweldig! Zijn d’r nou ok aaigetijdse raedsels en grappies?
Daer ben ‘k echt nieuwsgierig naer

Niks Sam en Moos …
Voordat de tillevisie d’r was en de aevende ging bepaole, gong ie kortaevende bij mekaor.
‘Op de koffie’, wier d’r ok wel gezeed. Gelache wier d’r om de staareke verhaole en om de
moppe. Een mop wier ok wel ’n bak genoemd. Slierechse bakke in ’n aandere betekenis
wazze bij iederêên in ons baggerdurrep bekend. De haove lag vol mè bakke die gebruikt wiere
in de baggerij en de revierscheepvaert. Veul ouweres zelle vroeger bij ’t zwemme in de revier
wel-is aan ‘bakke pikke’ hebbe gedaen. Op
verjaerdagge wier d’r, naedat ‘r ’n paor
bakke verteld wazze, aan loi van buite
stêêvast gevraegd of ze bevôôbeld bak 22
konne. Op z’n ontkenning vollegde dan:
“Die leg hier in de haove!” Een lol dat de
Brijhappers dan hadde! Nou vraeg ‘k m’n
aaige af ovve me Slierechse bakke niet is in
ere kanne herstelle. Om te beginne kanne
me bestaonde moppe bewaareke mè
Slierechse naome. Niks Sam en Moos, mor
Jaop en Maerte of zô. Die liepe niet in de
Kalleverstraet, mor langs De Singel. Waer
‘k nou zo benieuwd naer ben? Wie begint ‘r
mee?
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