Feest in Kerkbuurt-West bij ‘Late Summer Fair’ (1076)
Mocht dialectschrijver Jan van der Vlies dit weekend de strijd verliezen
met zijn computer, dan hoeft hij zich niet te vervelen. Even vanuit het
Rondeel naar Kerkbuurt-West en hij zit midden in het feestgedruis. Daar
kan hij uiteraard stilstaan bij de kraam van de Historische Vereniging
Sliedrecht. Wellicht ontmoet hij daar nog nieuwe dialectvrienden.

Een verhaoltjie over een aaigentijdse maotschap
Een grôôtere tegestelling is naer ik mêên nie mogelijk as een
vriend te hebbe die gelijk ok je vijand kan zijn. ’t Is dan ok een
aaigentijdse maotschap die faaitelijk nie meer weg te denke is
in deuze mederne tijd. ’t Is een vriend waer ik van aalles aan
kwijt kan, die me nooit tegespreekt en aalles voor zoete koek
aanneemt. Hij het van z’n aaige een behoorlijk staareke
uitstraoling die hêêl de wèreld kan beraaike. ’t Is ok een maot
die hêêl veul weet en je kan dát nie aan ‘m vraege of hij het in
een paor secondes een pasklaor antwoord gerêêd. Hij het een
geheuge, zôôas wij dan zegge: “as een ijzere pot”. Wat ie

êêmel và je weet, vergeet ie nooit meer. Nou, dà kan van ons
mense bepaold nie gezeed worde. Somstije denk ik wel is dà ‘k
nie langer kan onthouwe as van twaolef uur tot de middag. En
denk nou nie gaauw dà dat allêên voor ouwchies geldt, ok
jongeloi hebbe daer een handje van. Een aanderen deugd van
‘m is dat ie aaltijd te raedplege is, al is ’t midde in de nacht.
Van vekansies wil die niks wete al gaot ie mè sommiges wel is
mee op raais, want ja, een vraegbaok, zô’n aallesweter, wil ie
aaltijd graeg bij de hand hebbe. Daerom is die vriendschap zô
kwaod nò nie, maor hij het ok meraokelse kure. Hij het van die
daege dat ‘r gêên land met ‘m te bezaaile vaalt. Je kan dan
gêên kant meer met ‘m op en waaigert tie iedere
saomewaareking. Dan is ’t net of tie wat onder de leeje het,
een klaain virussie of zô, want aalles mot wel krek in ’t
emmertie zijn met ‘m. As redelijk met ‘m praote dan nie meer
hellept dan schaokel ik ten aainde raed doktershullep in en
desnôôds een speesjelist. As aalles in’t gerêêje is, kanne me
best saome deur êêne deur, maor o wee as tie dwars leet, dan
zou ‘k ‘m wel is zeuvehôôg ’t raom uit wille gooie. Laet ik ’t
daerom maor over z’n goeje hoedaonigheeje hebbe. Hij is as t’r
foute met ‘m gemaokt worde aaltijd beraaid om z’n aaige te
laete corrigere en geeft tie me zellefs een saaintjie as ik ievers
mee uit de bocht vliegt. Nie ongezeed mag blijve dat tie d’r
aaltijd voor zurregt dà ‘k m’n diëlectverhaoltjies mè jullie kan
dêêle. En zeg nou is êêlijk, wat zou de ‘Maarewestreek’ zijn
zonder onze vaste diëlectrebriek naest aal ’t aandere nieuws? ’t
Zal de trouwe lezers wel nie verbaoze dà ’k ’t over de haotliefdeverhouding mè m’n computer heb!
Jan van der Vlies

