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Baarm  Fout! Onbekende schakeloptie-instructie.   

Het Sliedrechts Dialect (364) 
Publicatie van de Oudheidkundige vereniging 

"Sliedrecht" "Werkgroep “Dialect “ 
 

BAARM 
 

Gaauw mense, gaauw gaauw, opschiete! Anders bè je aalemael te laet. Hoezô? Waerom? Nou, 

mò je hore. D'n baarm in 't midde van de Deltaolaon, de middebaarm zôgezeed, die is nou op 

z'n mooist. Holle dus, meschie bè je dan nog net op tijd, want aai'lijk mag niemand, gêên êêne 

Brijhapper, dat misse. 't Is een fêêst om te zien, echt waer mense, dat mò je gaon bekijke. Bij 

dat tenksesjon en 't Waopen van Slierecht en dan nog effe vedder. 't Waopen van Slierecht? 

Wat dat is? Dat is dat eetkefee naest die kaffetaria. Daer is zô iets prachtig moois te zien. 

Baarme vol mè blommechies. Rôôje klaproze, witte kemillechies, blaauwe korenblomme, 

knalgele blommechies waer 'k de naom nie van weet en ok nog paorsies, 'k denk dat dat 'r uit 

de wikkefemilie motte weze. Een vriendin và me, uit Zwijndrecht, hèt 'r werempel foto's van 

gemaokt, zô mooi vong ze 't! 
 

Retonde    
 

't Leuke is dat azzie zôiets opgemaarkt hè, dà je dan vàzelf ok meer op gao lette azzie vedder 

deur Slierecht rijdt of lôôpt. Zô mos 'k van de week effe in de Raaigerlaon weze en daernae 

nog bij iemeand wat afgeve in de Griende. Sjongejonge, je kijk toch echt je ôôge uit hoor. Die 

nieuwe retonde, bij de petatkiosk van Borsies, man, man, 't is een meraokel. Wad een aanwinst 

voor Slierecht! En wat ziet 't 'r fêêstelijk uit! Wad een kleurepracht! 't Mooiste paors en 't 

zonnigste geel en oranje van de hêêle wereld! En in de Raaigerlaon stao me toch een 

schitterende rand mè paorse blommechies! Jammer dà 'k in d'n oto zat, zôdoende kon 'k nie zô 

goed zien wat 't was, mor 'k denk host van levendel. Dà 's trouwes opvaalend hee, dà je dat 

tegewoordig zô veul ziet in Holland. Voorheen kon 'k dat allêên mor uit de zoi-jelijke lande, 

mor 't lijkent wel of dat jie 't nou overaal ziet, ok gewoon in de tuintjies bij de mense. 
 

Nog 'n retonde  
 

Laete me nou in Slierecht werempel al twêê rotndes hebbe! Nou, dien aandere, aai'lijk d'n 

eerste zôgezeed, is ok hêêl mooi! Weer hêêl aanders as dien aandere, mor ok schitterend. 'k 

Vroeg m'n aaige eerlijk gezeed al af hoe of dat nou gaot. Zalle ze dan bij de plansoenedienst 

zitte te vergaodere? Gaot 't dan zô van: Daomes en here, punt twêê van d'n agendao: Inzaaie 

van de retondes.  Of kijke ze gewoon wà ze toevallig nog in voorraed hebbe en neme ze dat 

dan mor? Trouwes, wie zurgt 'r voor die voorraed? Wie besluit 'r nou al wà me volgend jaer te 

zien krijge in ons baggerdurp? Hoe dan ok, 'k weet nog dà Kurperaol 'n paor jaer geleeje toe 

die nog wethouwer was, is op de foto sting in de krant, omdat 't belaaid voor wat betreft 't 

beplante veraanderd was. Op die foto zag ie 'm staon bij de middebaarm van de Deltaolaon. 

Mè trugwaarkende kracht zou 'k hum en z'n medewaarkers 'n pluimpie wille geve. 

Plansoenedienst, petjie af! We geniete d'rvan! 
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