
1 

 

Het Sliedrechts dialect (319)  
 

 

PROEFSTÔÔME VOOR DE ZEUMERVEKANSIE 

 
Daegelang hèt ze - m'n dochter - op ons ingepraot. We mosse 'r is op uit. 'k Zat mor binne te 

koekebakke en dà kon nooit goed weze voor iemand as ik die z'n levelang in de buitelucht hà 

gebievekeerd. Of we mor mee wouwe gaon naer de kemping ............ . Nou wazze de 

weerpraotjies, zelfs die op Maarweraodio, nied aals te veulbelovend. Nae hêêl veul vijve en 

zesse gong 'k te lange leste overstag. 'k Kon alvast een bietjie proefstôôme voor de 

zeumervekansie. Nou zijn me rond die tijd te vinge op m'n vaste steksie in 'n hotellechie in 

Itaolië. Daer is 't best uit te houwe. 'n Lekker zonnechie, taofeltjie dekkie. Wat mot jie nog 

meer te wense hebbe? 

 

Inpakke  
 

De perbleme begonne al toe we an 't inpakke wazze. As 'k zô 's keek naer wat 'r aamel mee 

mos, dan doch ik dà me gonge verhuize. En dan te wete dà me mor voor 'n paor daege rond de  

pinkstere (vroeger zeeje ze: paaingstere) d'r op uit trokke. D'n hêêle gang sting vol med 

anderande rotzôôi. D'r mos nogal wat achterblijve, want d'r wier op de rijksweg deur de pliesie 

gekeke naer te zwaer afgelaoje sleurhutte, zôas de weunwaoges tegeswoordig hiete. 'k Keek 

nog effe naer de lucht die nied aals te veul vrolijks verspelde ............ . 

 

Weg weze 
 

Naedat ik m'n koffertjie med onze verschôôninge op 'n nò nie gebruikt pleksie weg hà wete te 

stoppe en me op de achterbank van 't kedetjie naest m'n klaaindochtertie hà gevronge, kwam 

de stoet op gang. De raais onderweeg zel ik jullie bespaore. 'k Had al hêêl rap deur dà me nie 

de êênigste wazze die op weg gonge. D'r stonge op aale rijstrôôke meer oto's stil as dat ze ree-

je.  'n Haalven dag laeter kwamme we nae veul gesteun en gekreun in Beekbaarge bij 

Appeldoorn an. In diezelfde tijd vloog 'k zeumers ok naer de Aodriaotische kust..... . 

 

Barstesvol 
 

De kempimg stong al barstesvol toe we ankwamme. Gelukkig hà m'n schoonzeun een steksie 

vast gelege bij de diereksie. Nae hêêl wat draaie en schuive tusse wat karre en tente deur konne 

we de pôôte van onze waoge -'n Knaus- omlêêg draaie. De femilie gong 't voorzaail ophange 

en ik keek 's effe rond naer wat 'r om ons heene sting. Al rap had 'n joviaole Mokummer me in 

de paailing. Hij hà wel zin in 'n praotjie en voor 'k 'r goed en wel aarg in had, zat 'k al achter 'n 

pikketaonessie. 't Is die daege nie bij dien êêne gebleve ........ 

 

Pitstooke 
 

We mosse netuurlijk ok nog wat ete. Saome mè m'n klaaindochter gong 'k petatte haole in de 

ketiene. Toe'k trug kwam wazze ze al an 't pitstooke. We wazze nied aarg orriezieneel, want 
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zôwat d'n haalve kemping was sateechies aan 't rôôstere. De rest van de kempeerders zel wel 

naer de Chinees gewist zijn. 

We hadde aales nog mor net achter onze kieze toen 't onbedaorlijk begon te plenze. Gêên 

perbleem. We doken mè z'n aale in de weunwaoge waer 't nae een pôôsie al knap benauwd 

begon te worde. 't Is dien avend nie meer drôôg geworre, zôdà me mor rap in onze slaepzakke 

zijn gedoke. 

 

Kaorte 
 

De volgenden dag bij 't opstaon plensde 't nog nè zô hard as toe me gonge slaepe. Onder 't 

voorzaail hebbe we de van huis  meegebrochte brôôdjies naer binne gewaarkt, waerna we met 

de Amsterdamse bure an 'n klaoverjassie zijn begonne dat vanwege de stortboie zôwat d'n 

hêêlen dag zou dure. ' t Wazze beste tij-je voor Heinekes en Bokmao......... 

 

'n Mazzeltjie 
 

't Is jammer dat dut stuksie nied aals te lang mag weze. 'k Zou d'r wel 'n boek over kanne 

schrijve. Ik kà je wel verklappe dat 't weer aale daege waerdelôôs was en bleef. We hebbe ons  

aaige best vermaokt. Allêên as 'k eerlijk ben bleef 't wel behelpe. An 't end hadde we nog 'n 

mazzeltjie. Op d'n lesten ochend wier 't werempel drôôg. 't Zonnechie kwam d'r bleekies deur 

en met 't waaindjie d'rbij wier 't zaail nog drôôg ok. Gaauw aales inpakke. Effe een handjie 

schudde en 'n afzakkertie  neme bij de kaortkennisse -ze wouwe nog wete waer we weunde- en 

daer gonge me weer op weg naer huis.  

"t Was best een aerdig uitjie gewist, mor om nou te zegge dat 't, om 's Ursul de Geers woorde 

te gebruike, fantasties was,  gao me toch te wijd. Voor mijn blijft Itaolië favveriet en 't 

kempeere bij proefstôôme ................ . 

 

Tot een volgende keer mor weer en ' k wens ie aalemael hêêle mooie daege toe. 

 

Bertus R. IJ. Happer. 

 

Hartelijk dank meneer "Happer" enne....tot een volgend keertie? 

 
 

 

 

Reacties: 

R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.0184-412035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184-415368. 

 

 

 
 

 

 

 


