
 

Klaain kempinksie  K.  Lissenburg 

1 

Het Sliedrechts Dialect (417) 
 

  

 

RAAISIE 
 

Wel is een bus mè volwassene hore povere in september? Ik wel! Vleede zaeterdag, op 

de trugraais van ‟t Loo naer Slierecht. Mor lae me bij ‟t begin beginne. 

Mooi op tijd vertrekke me om acht uur van ‟t Bonkelaerplaain mè 56 man van d‟n Oud-

haaidkundige Verêêniging voor ‟t jaerlijkse raaisie. Dut keer gao me naer Deventer en 

pelaais ‟t Loo, Med een bus bè je d‟r voor ie ‟t weet, want aal praotende lijkent ‟t veul 

hadder te gaon dan wanneer ie allêên in ‟n otoochie zit, hee. Eerst gao me koffie drinke in 

de oudste kaark van de Hanzestad, de Mariakerk. Wonderlijk, wonderlijk, mense, want ‟t 

middeschip is hêêlemael weg, we zitte in êên van de zijbeuke. De koffie smaokt best en 

de Deventer koek meschie nog wel beterder, Over ‟n resterant in een kaark kè je netuur-

lijk anderand denke, mor zeker is wel datte me veul kaarkgebouwe nie meer zouwe kenne 

zien as t‟r nied een andere bestemming aan was gegeve. 

 

Rondwandeling 
In ploechies gaon we onder laaiding van ‟n gids ‟t Noordenbergkwartier bekijke. Sjonge-

jongejonge wat hè zô‟n ouwe stad toch veul te bieje, hee. Prachtige ouwe geveltjies, leuke 

straetjies, gezellige plaaintjies. De gids weet aarg veul te vertelle en de wandeling is aarg 

afwisselend, want zô zit jie bij d‟n IJssel en zô stao je weer midde in de stad. ‟t Naejaers-

zonnechie doe goed d‟r best en de sfeer onder mekaor is as vanouds weer meraokels. 

Voor de brôôdmaoltijd treffe de groepe mekaor weer bij de Kaaizerskrôôn, waer we ge-

niete van ‟n lekkere luns. „k Glôôf dat „r temet wel twêê keer zô veul gegete wordt azzie 

med ‟n ploechie ben, want wat wordt „r lekker gesmikkeld. In de bus op weg naer ‟t pelaais 

hoor ie al de opgetoge verhaole over wà ze aamel gezien en gehoord hebbe. En d‟r zal 

nog veul meer komme… 

 

Pelaais  
De mêêste van ons zelle nie zô‟n oprijlaon hebbe zôas bij ‟t Loo. Wad ‟n prachtige in-

drukwekkende laon is dat, zeg. ‟t Is trouwes ‟n aerdig optreksie ok hoor, je kijk je ôôge uit. 

Grôôte zaole, aales ingericht mè meubels uit ‟n bepaolde tijd of van ‟n bepaolde persoon, 

schitterende plefonne met de mooiste lampe, ‟n jachtkaomer, ‟n schrijfkaomer, de fêêst-

zaol, te veul om op te noeme. Aai‟lijk hè zô‟n raaisie mor êên naedêêl en dat is dad aales 

veuls te gaauw mot. Je hè faai‟lijk te waainig tijd om aales op ie gemaksie te bekijke. „k 

Zou d‟r ommers zelf wel ‟n dag rond kanne dwaole. D‟r is zôôvel te zien, zôôvel te leze, en 

de suppooste wete d‟r zôôvel over te vertelle, dà je aan ‟n hêêlen dag nò nie genog zou 

hebbe. „k Heb „r dan ok verschaai-jene hore zegge dà ze zeker nog is zouwe gaon. 

 

Pelaaistuine   
Eêne meneer Krôôn, die ok al ‟n paor keer ‟n prachtige lezing voor de Verêêniging ver-

zurgd hèt, weet ons hêêl veul op ‟n bevloge menier te vertelle en te laete zien over en van 

de tuine. De mense hange aan z‟n lippe en ok hier weer ‟t zelfde liedjie: veuls te kort! 

Jammer, jammer dà me nie wat meer tijd hebbe, mor de bus staot al weer te wachte. 

Jammer ok, dà me hier nie wat meer ruimte hebbe om aales te beschrijve, mor lees de 
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nieuwsbrief of ‟t verêênigingsblad „r mor op nae, daer kom nog meer in te staon over ‟t 

raaisie. Wat mijn betreft zou „k ‟t bestuur wille bedanke voor ‟n fijnen dag en zou „k wille 

zegge; “Schrijf me mor vast weer in voor volgend jaer, want as ‟t êênigsins kan , ben „k 

weer van de pertij!” 

Oh ja, ‟t zinge van ‟t poverversie op de trugweg vong „k aarg gezellig, mor ‟t leverde nie zô 

veul op as vroeger!  

                                                                                                        

Korsjonnao 
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