
HOMONIEMEN

Homoniemen zijn twee verschillende woorden die op dezelfde manier geschreven 
worden. Bijvoorbeeld:                                                                                                   
(groente) kraam en  kraam (geboorte);                                                                          
week (7 dagen) en week (zacht);                                                                                   
sloten (water) en sloten ( afsluiten).

Vroeger werden deze verschillende woorden ook verschillend uitgesproken. Die oude
klankverschillen zijn in het Sliedrechts dialect bewaard gebleven. Hieronder een 
aantal voorbeelden:

de – aa.                                                                                                                          
De vrouw van de groentekraem leet nou in de kraom (kraam).                                     
Klaaine Aoltjie at bij opoes een gerôôkt aeltjie (aaltje, paling).                                      
’k Het de blaere op m’n hande van ’t blaore vege (blaren).                                            
Wim hè nie in de gaoete dat ie gaete in z’n sokke het (gaten).                                      
Jan gong met z’n maot Kees, de maet    van de kepotte ruit opneme (maat).              
Kee wier op ’t fêêst zô naor, dà ze naer het ziekehuis mos (naar).                    
Kaesboer Kaze het aanderande lekkere kaeze.                                                            
Koleboer De Raod gong bij z’n buurman om raed.

de -ee.
In ’t begin van de week zette moedre ’t vuilste wasgoedin de wêêk (week).          
Wees blij dà je gêên wêês ben (wees).                                                                          
Aolewijn zee dà z’n vaoder op zêê voer (zee).                                                               
Ik gong bij Leene de lange leer lêêne   om de dakgeut schôôn te maoke.                      
Een beetje (weinig) is in het Sliedrechts een bietjie, maar een beetje blijft een beetje 
als er een vis in je aas bijt.                                                                                             
Ik heet is in het sliedrechts ’ik hiet’, maar als het het ijzer heet is, dan is het hêêt.      
De bleek is d’n blaaik, maar als je wit ziet, dan zie ook in het Sliedrechts bleek.

de –oo.
De Nederlandse –oo in woorden als hoop, lood en stroop is ontstaan uit klanken die 
vóór de 17e eeuw verschillend werden uitgesproken. In Sliedrecht is dat oude 
klankverschil blijven bestaan.                                                                                         
Daar heb je hoop (verwachting), naast hôôp (hoeveelheid).                                          
Stove (meervoud van stoof), naast stôôve (werkwoord stoven).                                    
Ik loof d’n dag, naast het groene lôôf aan d’n bôôm.                                                      
Een lootjie in de loterij, naast een lôôdjie aan een vistuichie.                                        
Slote op de deur, naast slôôte vol waoter.                                                                      
De aerepel pote, naast de vier pôôte van de taofel.                                                   
Stêênkool en zuurkôôl.                                                                                                   
Het ete koke, naast kôôke (kokhalzen).                                                                         
Het koper poetse, naast huizekôôper.                                                                            
Stroop op ie brôôd   en strôôp imouwe maor op.                                                           
D’r is daer wat loos, naast  die ruimte is lôôs . Een lôôze ruimte of een lôôsie is een 



(lege) ruimte waarin je iets (ver)bergen kunt.                                                                 
Toon kan bij het zingen ie aaltijd de goeje tôôn houwe.                                                 

Uitspraak:      ao als in het  Engelse water, four en broad. En als in: ohhh wat mooi !.
.                       ae als in fair, prairie en ordinair.                                                              
.                       êê als in weer en keer.                                                                            
.                       ôô  als in voor en door


