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Het Sliedrechts Dialect (419) 
 

 

TRUG VAN WEGGEWIST  
 

Sjonge, wad is dat „n tijd geleeje dad Opao Happer is wat van „m het laete hore. Nou d‟r 

was wel ‟n reeje voor. We benne ondertusse verhuisd naer ‟n leuk dijkhuisie waer nogal 

wat an op te knappe viel. Mor dà wisse we van tevore. D‟r gong allêênig zôôvel tijd inzitte 

dà „k an leze bekant nie toekwam. Laet staon an schrijve. Gelukkig ben „k nogal ‟n bietjie 

handig en hè „k van die en gene wat hulp gekrege anders was „t ‟n onbegonne waark 

gewist. De zeumervekansie is t‟r wel bij ingeschote, mor de vrouw en ik zitte d‟r nou 

knappies bij. Zôwaer ‟t tuintjie begint „r al wat op te lijkene. Ja, t‟ is wel ‟n verschil hoor met 

‟t fletjie, mor daer hebbe we ok aaltijd mè veul plezier geweund… . 
 

Buitelanse avveture 
Op ‟n mooie naezeumeraevend, toe‟k in ‟n tuinstoel  ‟n baksie zat te doen, doch „k bij m‟n 

aaige: “Laet „k de Maarwestreeke van de leste tijd mor ‟s effe deurneme.” ‟t Was ‟n hêêl 

staopeltjie. Al gaauw hà „k ‟n dialectstuksie voor me. ‟t Was t‟r êên van ‟n mannechie dà 

dol is op moterfietse. Leuk geschreve. Van Opao Bertus mag tie deurgaon met hardrij-je. 

Hij mod allêên wel zô nou en dan wat tijd vrijmaoke om d„r wat over op pepier te zette. 

Ondertusse was al lezende m‟n koffie koud geworre. „k Hà wel wà gemist zeg. Buitelanse 

avveture op ‟n klaain kempinksie in de Alpe. Gelukkig hà „k op ‟n verjaerdag bij kennisse 

al ‟t êên en aander gehoord. Een melkboer uit Bove-Haarefeld vertelde in geure en kleure 

dat ie aales med aaige ôôge meegemaokt had. 
 

Dat hè je wel is 
T‟rwijl Opao Bertus an ‟t klusse was wier d‟r hêêl wat afgeraaisd. ‟t Was dan ok 

opmaarkelijk stil an d‟n dijk. Ok die loi van d‟n Oudhaaidkundige Klup benne weer van 

honk gewist, lees „k effe laeter. „n Fijn raaisie, vong Korsjonnao. Wie zou die vrouw toch 

weze? Een nieuwe stuksiesschrijfster? Ok zij mag t„r và mijn mee deurgaon hoor! Leuk 

voor de veraandering… . Trouwes, bij ‟t leste stuksie dà „k deurnam - over dat bloed geve 

- mos „k effe an Korsjonnao‟s denke. ‟k Weet aai‟lijk ok nied êêns waerom. Mor ja, hee… . 

Laeter op d‟n aevend zat „k ‟n hortie nae te mijmere en zêê i m‟n aaige dà „k ok mor weer 

‟s in de pen mos klimme. 
 

Afstammingslijste 
„k Zel ie ‟s wà vertelle. Opao Happer is ‟n bietjie nieuwsgierig geworre naer z‟n afkomst. 

Dà ‟s begonne op ‟t Baggerfestival. „k Kwam hêêl toevallig in de raedzaol terecht. En daer 

zat die vrouw van Stoie achter ‟n kompjoeter en ze tôôverde d‟r van Jan en Alleman hêêle 

afstammingslijste uit. Jammer genogt was ‟t aarg druk om d‟r heene. „k Kwam nied an de 

beurt. Aai‟lijk zou „k ‟t al lang vergete zijn as m‟n klaainkaaind op ‟n dag nie bij me 

gekomme was met ‟t verhaol dà je aales ok viao ‟t internet op kon vraege. Binne ‟n paor 

daege kò je ‟t hêêle zaoksie op „t schaarm và je aaige kompjoeter afleze. 

“k Mos mor ‟s effe langskomme bij de femielie, dan zou de maaid wel is laete zien hoe of ‟t 

waarkte. Zô gezêêd, zô gedaen. En ja hoor, voor „k „r aarg in had, hà ze ‟t berichie van d‟n 

Oudhaaidkundige Klup al voor d‟r op ‟t schaarm. Voor aale zekerhaaid hè „k ‟t adres mor 

effe opgeschreve voor as t‟r meschie nog meer liefhebbers benne.  

Die motte mor onthouwe dà je meele mot naer: geneainfo@yahoo.com en dan kom aales 

op z‟n pôôtjies terecht.  
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Temenste, dà belove ze. Zelf ben „k aarg tevreeje as „k m‟n aaige lijsie bekijkt. M‟n 

aalderoudste stamvaoder het, „k  ken ‟t bekant nie glôôve, zôô rond 1700 nog in Slierecht 

geweund. Hij hiettende Aorie Bertuszeun. Dan wete jullie inêêne waer m‟n voornaom 

vandaen gekomme is. Ja, de Bertussies zitte al ‟n hortie in de pallementaosie. M‟n 

achternaom, Happer, is t‟r laeter pas bijgekomme. Aal med aal, aarg leuk om aales is nae 

te leze. Enne, ‟t mooiste kom nog, ‟t was hêêmel voor niks. Daer kà je nie voor tobbe 

mense. Ok ‟s doen… ! 

 

Trugleze 
Oh ja, azzie nog meer wil wete van dien Oudhaaidkundige Klup dan mò je bij je aaige of 

bij ‟n kennissie mor is kijke bij „t naompie: www.sliedrecht-plaza.net/ovs   

Die wijshaaid hè „k aamel an m‟n klaaindochter te danke. Wat die wel nie wete vandaeg 

d‟n dag. Meraokels! Ja, je staot „r versteld van wà je zôal nie vinge ken. „k Het „r werempel 

‟n paor và m‟n aaige verhaoltjies, die „k vorig jaer geschreve het, kanne trugleze. „k Hè 

gehoord dà je zellufs in de waarkruimte in de Prinses Ireneschool an de Thorbeckelaon 

mag komme neuze. 

 

Nou, ‟t wor al ‟n bietjie donker, dus gao „k is binne kijke. Straks kom m‟n favveriete uurtie 

op de tilleviezie: ”Kijke naer klussers”. Meschie kan „k „r nog wà van opsteke, want ‟r vaald 

aaltijd an ‟n dijkhuisie nog wel wat te verbetere… 

 

De groete van Opao Bertus Happer, hee! 
 

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

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