Paerdevlees (1049)
’t Is toch meraokels makkelijk voor redacties van krante: de schandaole worde
zôômaor op heullieze borrechies aangeraaikt. Êêst gong d’r ’n beerput ope bij ’t
wielrenne, daernae bij ’t voeballe en d’r zalle nog wel aandere sporte vollege. ‘k
Hè jaere pille geslikt die dezellefde waareking hadde as EPO. ‘k Vong ’t
heerlijk, ik gong as ’n tierelier, ik kon m’n aaige zôôwat nie afremme, ‘k steeg
bekant op. ’t Huis zag t’r piekfijn uit, want ik wier as ’t waere gedwonge om de
hande uit de mouwe te steke. Nou zegge me wel-is tege mekaor: ”Zie jij ok aal
dà stof legge?” ‘k Hè laeter nog gevroge of ik de pille, al was ’t allêên mor voor
’t huishouwe, weer moch gaon slikke, mor dà gong uiteraerd nie deur.
Pas geleeje wiere me opgeschrikt deur ’t faait dà je doch dà je rundvlees zat te
ete, mor dà scheen paerdevlees te weze. Nou is paerdevlees hêêmel nie
verkeerd, mor ’t is wel veul goejekôôper, dus dà’s snel rijk worde. Ik ving
aailijk dà wat er op de verpakking staot, d’r ok echt in mò zitte. ’t Blijf toch ’n
zaok van vertrouwe, zôôas met de aaiere, scharrel- of uitlôôp; an ’t nommer kà
je zien of ’t klopt. Vruchtesappe waer de aerebeeze allêên mor overheen
gevloge zijn en noem mor op. Je wor an aalle kante belaozerd.
Wat ’t paerdevlees betreft: d’r schijne loi te weze die dut nooit wille ete,
meschie wel uit emotioneel ôôgpunt of zô. Jaere geleeje hè ‘k wel-is geschreve
dà‘k gêên lammechiesvlees wil ete, want dà ving ‘k zô zielig, trewijl ik koeie ok
meraokels mooi vingt en heullies vlees mè smaok op zit te peuzele. Je ken
vandaeg d’n dag ok mè koeie kroele, daer perbere boere ’n centjie mee bij te
verdiene. Dà gao mijn nou net weer te ver.
Over lammechies gesproke. We wazze onderlest bij vriende en daer wiere
onverwachs al lammechies gebore. Heullie wete percies wanneer ze motte
komme, omdà ze wete hoeneer de ram op hè motte draove. ‘t Mot inteelt gewist
weze, d’n aaigenaer het de broerties en zussies te laet và mekaor geschaaije en
broertie aesde op zô’n lekker ooichie. ‘t Was ‘n drieling, waervan d’r êên dôôd
was, ’t vliesie zat nog om z’n koppie. Laeter gonge ze nog effies kijke en toe
was t’r werempel aandermaol êên gebore. Và je femilie mò je ’t mor hebbe, hee.
’t Blijve mêêstal wel zwakke bêêsies, hoor. ‘k Vingk ’t aaltijd wel vermaokelijk,
aal die kleurties op de achterwaareke van de schaepies. Ondanks aal ‘t
bovestaonde zou ´k wille zegge: ”Eet veraal aareg smaokelijk!”
Macky van Leeuwen-de Jong

Het nieuwe slachthuis te Sliedrecht in 1928
In april 1928 werd aan de Industrieweg door burgemeester
Drijber het gemeentelijk slachthuis geopend. Een koelsysteem
ontbrak, maar door de keurmeesters werd alles prima in orde
bevonden. Voor deze tijd werd er door de slagers zelf geslacht.
Merkwaardig dat er in tijden van crisis in Sliedrecht zeer veel
slagers waren. Op een foto in ons fotoarchief (http://historiefotoarchief.sliedrecht.nl/ tellen we 19 slagers. Op dezelfde foto
zien we dat de heer P. Kramp de scepter zwaaide over het
abattoir. In veel gezinnen kwam slechts op zondag een stukje
vlees op tafel. Later zou de woensdag gehaktdag worden!

