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 Het Sliedrechts dialect (246) 

Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging 

"Sliedrecht"  
 

'T RAAISIE NAER HATTEM 

 
Onderlest gonge d'r twêê busse met leeje van d'n Oudhaaidkundige Verêêniging voor 'n 

daechie naer 't stadjie Hattem, net bezoi-je Zwolle. Nou, nou nou, je ken toch glôôve dat 

dat 'n leuken dag was! 't Is wat hoor, om met zô 'n negentig man op stap te gaon! Je zit 

netuurlijk al met 'n bus vol gelijkgestemde, want ze hebbe aalemael ommers dezelfde 

intresse. 't Is toch aaltijd nog 'n hêêl endjie rij-je hee, zô 'n honderdenvijftig kilemeter, mor 

med 'n gezellig ploechie vaalt dat aamel best mee. Bovendien, toe me om 'n uur of tien in 

Hattem aankwamme, sting de koffie bij wijze van spreke al klaor in 't bakkerijmuseum "Het 

Warme Land". En dat nied allêên, d'r was ok nog 'n reuze kraokeling bij. Echt hoor, die 

kraokelinge wazze wel zô 'n vijfentwintig centimeter lang, zô hemme ze hier aan d'n dijk 

nog nooit gezien. Nae 'n deskundige uitleg gonge me 't bakkerijmuseum bezichtige. Wat 

hebbe ze dat leuk voor mekaor, zeg. 't Zijn twêê afzonderlijke gebouwe tegenover mekaor, 

mor die zijn deur 'n onderaerdse gang, dêêls opgegraeve gewelve uit lang vervloge tij-je, mè 

mekaor verbonge. Meraokels wà je daer kan bewondere. D'r zijn nied allêên anderande 

voorwaarpe uit ouwerwetse bakkerij-je te zien, d'r is ok 'n bakkerswinkeltjie van vroeger 

waer ie van aales kan kôôpe van wat daer in de 18e êêuwse houtove gebakke wordt. Dat 

winkeltjie dee me wel 'n bietjie denke aan 't winkeltjie van Boer in ons aaige Slierechse 

museum, ok zô echt van vroeger. D'r was ok 'n afdêêling over 't ete in de middelêêuwe en 

ok dat was schitterend in beeld gebrocht. Interessant was ok om te zien hoe van 

verschillende graonsoorte de ingewikkelste figure in de verschaai-jene lande worde 

gemaokt, dikkels ter gelegenighaaid van d'n ôôgst.  D'r was 'n jong bakkertie bezig med 'n 

groepie kaainder om kraokelinge te maoke en d'r wiere bakdemonstraosies gehouwe. 

Kortom, je keek daer gewoon je ôôge uit. 't Was nog mor net elf uur toe 'k 'n vrouw uit 

onze groep al hoorde verzuchte: "D'n dag kan nou al nie meer stuk!" Wel 'n teken dat 't in 

de smaok viel, hee! 

 

Franse school 

 

In de "Franse school" wier d'r geluncht. Dà 's aaltijd leuk, om mè zô 'n ploeg aan taofel te 

zitte, hee, en aan 't gewaauwel te hore was 't ok aarg gezellig. Nae 't ete kò je eve zelf wete 

wà je dee. Sommige begonne dapper aan de vestingwandeling, andere deeje liever eve rustig 

aan, mor d'r schijne d'r ok al gesinjeleerd te zijn in 'n plaetselijk kroechie. (Zijn 't nied aaltijd 

dezelfde loi die in zukke etablissemente gezien worde?)  Om twêê uur volgden 'n 

gezaomelijk bezoek aan de Andreaskaark. Dat was ok bepaold de moeite waerd, allêên was 

't jammer dat de uitleg, ondanks of dankzij de geluidsinstellaosie niet bij iederêên eve goed 

te verstaon was. 

 

Anton Pieck Museum 
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Nae uitleg deur 'n V.V.V.- functionaeris bij de Binnepoort van de Dijkpoort lôôpende naer 

de stadsmuseums van Hattem, 't Voermanhuis, 't streekmuseum en 't Anton Pieck museum. 

Om te waotertande mense, om te waotertande, echt waer. Enkele vonge de schilderije van 

vaoder en zeun Voerman wat somberties, andere wazze bekant verdwaold en konne de 

afdêêling van Anton Pieck amper vinge. Hoe dan ok, d'r was voor elk wat wils. Wat hebbe 

we 'n hôôp gezien en wat was 't gezellig. Bè je d'r nog nooit gewist en kom ie 's in de buurt? 

Hattem is beslist de moeite waerd. mò je ok 's doen! 't Is ok zô fijn dat 't hêêle stadjie mor 

200 bij 300 meter is, dus aales leg aarg dicht bij mekaor. En dan hebbe me 't nog gêên êêns 

gehad over 't Daondelshuis en -poortie, over de kroi-jetuin, over 't prachtige stadhuis, over 

de Verkentoren en korenmolen "de Fortuin". 

't Uurtie vrij aan 't end van d'n dag kwam goed van pas om naer aaige inzicht in te kanne 

vulle. Deur hêêl Hattem zag ie hier en daer 'n ploechie "Brijhappers" lôôpe. Of zitte? Toch 's 

aan meneer van Dattem vraege! Hoe dan ok, 'n pluim voor 't bestuur  voor de keuze van 't 

stadjie Hattem en voor d'n hêêle orgaonizaosie,..... enne.......bij leve en welzijn ........volgend 

jaer weer!?   
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