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Het Sliedrechts Dialect (380) 

Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging 

"Sliedrecht"  

"Werkgroep “Dialect “ 
 
 

SCHôôN STRAETJIE 
 
D'r wor gezeed dà me hier in Holland aan 't vervuile zijn. Nou, 't zou best is kenne. Je mot 

de krant 'r mor is bij opslaon, dan kà je d'r bekant iederen dag over leze. Aales raok 

vervuild, de grond, de lucht en 't waoter in reviere en slôôte. Waer is toch de tijd gebleve 

dà je nog op d'n bôôjem van de slôôt kon kijke? Zô zachies aan begint de zêê ok en waer 

mò'n de visse dan 'n end neme? 

Ze breke huize af om de grond af te graeve. Daer is toch gêên beginne aan en wie mot 

dat op d'n duur aamel betaole? De mêêste ontighaaid kom van de febrieke, die spoie al 

jaere lang grôôte zwarte wolke naer buitene en dat hou gêên mens tege. Wie ken d'r een 

ôôchie op houwe wat 'r zôal  in de zêê geloosd wordt? Je kan toch moeilijk 'n mannechie 

op 't kantjie zette om 't in de gaote te houwe? We motte mè z'n aale batterijchies spaore 

en afval in groene of grijze bakke doen. 't Stinkt in de zeumer de schuur uit. 'k Ziet 't 

aamel nie zô zitte. 't Mos van hôôgerhand aangepakt worde. As we 't zelf motte doen, 

komt 'r op d'n duur gêên spaon van terecht. Een aandere keer hoor ie weer dà ze nied 

aales kenne verbieje, want dan stort d'n hêêle eekenemie i mekaor. 't Zel best waer weze, 

'k hèt 'r nie zôôvel verstand van. 

 

Boene en kluitere 

Nae d'n oorlog kwamme de kunststoffe zôas plestiek en aal die troep en kunstmest voor 

de boere. Dat spul was aarg makkelijk, mor  we zijn d'r achter gekomme dat 't voor 't 

miljeu êêne grôôte ellende wier. Aales groeide veul beter, bèjaot, dà 's waer, mor 't end 

van 't liedjie is dat d'n tuinder z'n hôôd amper bove waoter ken houwe en de boere stikke 

temet in de koeiestront. 'k Zit nou wel te klassieneere, mor 'k weet 'r netuurlijk ok gêên 

oplossing voor, dà kè je beter aan de regering over laete. Die zien 't, denk 'k, ok nie zô 

zitte. Die zitte mekaor in de haere over akkefiechies die 't sop in de kôôl nie waerd zijn. 

En hoe schôôn wazze me nied in Slierecht vroeger? Toe wiere de mure nied onder 

gekalkt mè krijt, en al was dà zô,dan gonge me 't drek afboene. De kaainder maokte mè 

krijt wel is 'n hinkhok voor de deur, mor saeves mos ie 't wegboene. De vrijdagmiddag 

wier aaltijd gebruikt om d'n buiteboel te doen. Daer kwam nogal wà voor kijke. De raomde 

mos ie med 'n raobel afboene en med 'n waoterbleksie afgiete. Tot slot gong ie d'r nog 

met de zêêm overheene, aanders drôôgde 't streperig op. Mure wiere med 'n harden 

borstel afgeschrobd, hêêmel in de rondte van 't huis. De hekkes en haaininge krege ok 'n 

beurt. 't Straetjie voor de deur kreeg de mêêste aandacht. Daer leeje ze een schôôn 

uitgespoelden dwaail overheene voor d'n aargsten inlôôp. Dan mos 't hêêle achteruit nog 

aangeveegd worde, want 't was nievers bestraet. En nie zô mor aanvege, neeje, 't mos 

netjies mè zigzagstreke. 't Streepie grond langs de muur daer gong de kluiteruif 

overheene. Dat stong meer afgewaarkt, hee. Saeterdassmiddas was de koster van de 
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kaark ok in de weer mè kluitere Hij mos ommers op zondag de kaarkgangers netjies 

ontvange.  

 

Brandschôôn 

D'r wazze toe ok wel mense die 't nie zô naauw namme, mor die zatte dan wel verschand 

mè zô'n onte straet. Laeter kwam 'k in Dordt te waarke in een winkel en daer was 't al nè 

zô. Zôdrao 'k soches kwam, mos 'k eerst met 't dienstmaaisie saome de straet boene en 't 

winkelraomd zêême. Hoe zou 't toch komme dat dat laeter aalemael verdwene is? Moeder 

zee wel is: "Eerst de buiteboel, want dat zied iederêên." Ze zou d'r dan ok nooit de hand 

mee lichte. 't Wazze nied allêên de huize, mor aale openbaore gebouwe krege iedere 

week 'n beurt. Zouwe me d'r weer nied is mee kanne beginne om ons aaige straetjie te 

boene? Nêênt, daer hebbe me nou hêêmel gêên tijd meer voor. 'k Denk opêêns aan de 

jaere twintig toe d'r zôôvel jonge mense gesturve zijn aan t.b.c. Toe wier d'r van aale 

kante op gehaomerd dà me brandschôôn mosse weze op aales om besmetting te 

voorkomme. 't Was een echte infeksieziekte. As 'k nou de wijkzuster med een dikke troi 

aan naer de pesjente zie gaon, dan denk 'k: Zou dat nou nied een broeinest voor 

bakteerieje weze? Of zie 'k dà verkeerd? 'k Zied in elk geval wel dà me d'r wà 

zindelijkhaaid betreft nie op v'ruit gaon. Op de tilleviezie roepe ze dà je voor 'n beter 

miljeu bij je aaige mò beginne. Wà denk ie, zouwe wij in Slierecht soms nie voorop kenne 

gaon en een meedallie kanne krijge voor 't schôônste durp? Dà 's netuurlijk mor 'n drôôm 

và mijn, mò je mor denke. En ik hoor al bij de geeneraosie van de aarge staarke. Die telle 

nie zô mee en ze hebbe zeker hêêmel niks in de melk te brokkele. 

 

Dut was weer een verhaol van Mevr. B. uit P. Onze hartelijke dank! 

 

Reacties:  

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

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

 

 


