Bijpraten op een bankje bij de kerk …
“Slierecht veraal leuk voor échte Slierechse?”, stelt Macky in
haar verhaal. Een reactie op ’n artikel van columnist Kees Thies
– stuksiesschrijver op z’n Sliedrechs gezeed - in het AD de
Dordtenaar. Tja, zo zal ieder wel z’n mening hebben over ons
dorp! ‘k Zou die best wel eens willen weten van de mannen op
het bankje bij de kerk…

Slierecht veraal leuk voor échte Slierechse
Loi die de Dordtenaer leze, hebbe onderlest meschie wel ’t stuksie
geleze van Kees Thies waerin die, naedat ie rond hà lôôpe snubbeke,
Slierechters enkeld en allêên beôôrdêêlt as ’n stellechie achtelijke
gebaksies, ’n bietjie overdreve gezeed, omdà ze bevôôbeld nie wisse
wat ’n biefstuksie ’bien cuit’ was. Wij noeme dà deurgaons: “goed
deurbakke”. Zouwe ze ’t in Blesgraef of Haareveld wel wete?
Z’n verhaoltjies mag ‘k graeg leze, mor nou hè ‘k me nijg gemaokt
op Keese en voelde ik m’n aaige (al jaere van d’n dijk trouwes)
meraokels op m’n têêë getrapt, verempeld ‘n bietjie pikkelmaaïg. Ik
kreeg ’r zwêêtjatte van en ben metêên obstinaot in de pen, oftewel

de computer, geklomme om hum van repliek te diene. Wà denk ie?
Hij stuurde me gelijk ’n mailtjie dat ie m’n brief prachtig vong en dat
ie in de krant geplaetst zou worde en dà ’s deuze verschene week
gebeurd. ‘k Was zô trots as ’n aop. ‘t Is teslotte een compelement
van ’n deskundige! Helaos is ‘t Slierechse woordeboek al lange tijd
nie meer verkrijgbaor, aanders zou ik ‘t hum aanrikkemendere. Hij
het ‘t naomelijk over ’kluitruif’ in plaets van ’kluiteruif’, om mor is
wat te noeme.
Wà ‘k wel aareg kon werdere was dat ie ‘t Baggermuseum ‘n (d’n
êênigste!) trekplaaister vong. ‘k Weet nie of tie ok op de
baggermeule ’Friesland’ gewist is. Daer komme nermaol gesproke
nogaal wat loi op af, veraal as tie onder stôôm staot. Wij,
vrijwilligers, waareke ons aaige ’t schompes om dut museum
draaiende te houwe en zouwe graeg wat meer bezoekers wille
hebbe, nie allêên uit onze aaige gemêênschap, mor uit ’t hêêle land.
Je mot ’t zô zien, zonder bagger zou ons landtjie d’r hêêl aanders
uitzien. Hiervoor zitte hêêl wat (mêêst) manne maondelang ver van
moeders gebraaide broek vandaen. Dut wor deur onze aaige
rondlaaijers hêêl smaokelijk uitgelege.We zoeke nog vrijwilligers,
want heulie staareve uit, allêên al omdà me veul laeter mè pesjoen
magge en dan bè je al zô oud dà je hêêmel afgepaaigerd ben.
Hij het ‘t werempel over ravierklaai mor ’zand uit zêê’ zou meer op
z’n plek weze. Nou weet ’k ok gelijk waerom of ’k và m’n aaige zô
rechdeurzêê ben, ik ben naomelijk ok ‘n echte Brijhapper, zôôas die
schreef. Dà hè ‘k liever as dà ze me achterkonterig noeme. Meschie
ken die z’n bezoeksie nog is luchtigchies overdoen en ’n lekker
baksie drinke met ’n ’baggermeulentjie’ as koeksie d’rbij.
Tot slot mò ‘k ok wél zegge dat de Kaarekbuurt d’r nie op veruit gaot
en is lekker opgekallefaoterd mò worde. Meschie komme d’r dan
meer buitestaonders, mor wie zel dat aamel betaole?
Macky van Leeuwen – de Jong

