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Het Sliedrechts Dialect (441) 
 

 

 

Lekker buite leve 

 
Hè, hè mense, effe bijkomme hoor. Wad ’n heerlijken dag, hee. ’t Is me ’t weertie wel, de 
leste daege, ving ie ok nie? 
‘k Weet nie hoe ’t  jullie vergaot, mor ik wor aaltijd aarg blij van zô’n fijnen dag. ’t Zonnechie 
breng nie allêên waarmte en licht buite, mor ok van binnene, i m’n hart zôgezeed. 
Sjongejonge, ’t lijkent wel of de zon nog romantiek brengt ok. Je zou d’r bekant nog 
fielesofisch van worde. Mor nou draof ‘k ’n bietjie aals te ver deur, glôô’k. 
Trug naer de waarkelijkhaaid. 
 

Achteruitjie 
Aai’lijk hemme ’n achteruitjie van niks. ’t Is gewoon zô’n deursnee achtertuintjie van, lae me 
zegge, zô’n tien bij zes meter. Daer gaot de oppervlakte van ’t schuurtie dan nog van af. Wà 
zel d’r overblijve? Laet dat nou is ’n goeje veertig vierkante meter weze, dan is ’t op en aal. 
Mor een lol dà Besjaon en ik d’r aan beleve! Tenet hemme nog lekker zitte barbekjoeë 
saome en dà gesmorrel vinge me toch zô gezellig, hee. Bekende van ons zegge aaltijd dà 
ze ́ t mor ́ n rommeltjie vinge en ́ n geknoei, mor wij geniete van dat improviezeere en veraal 
van ´t buite leve. Faai´lijk lijkent ´t meer op snoepe as op ete, mor ´t is wel lekker. ´n 
Dranksie d´r bij. Anderande vleesies, wat slaoi en stokbrôôd en we zitte te rommele dat ´t 
een lieve lust is.  
´k Mot dan aaltijd denke aan vroeger. ´k Hà zô´n klaain kaainderserviesie van de Van 
Nellepunte mè zô´n Piggelmeechie d´r op. Ure kon ´k t´r mee speule, med echte thee in dat 
klaaine treppotjie. Me moeder en m´n vriendinnechies kwamme dan op de thee. 
´k Het ´r de aalderbeste herinneringe aan en word ´r werempel weemoedig van as ´k t´r aan 
trugdenkt. 
 

Aalegaortie 
Nou ´k, nae die lekkere barbekjoe, heerlijk leg weg te doezele op zô´n lang tuinbed, kijk ´k is 
deur m´n wimpers naer dat klaaine tuintjie. Bij veul mense zie je tegewoordig zô´n aarg 
verantwoorde tuin. Bij ons is ́ t meer ́ n aalegaortie, mor wel aarg fleurig. Niks aales in êên of 
twêê kleurties. Gewoon, een steksie và me tante en ´n pootjie van ´n kennis. En veraal, 
anderande kleure.  
Kijk nou is naer dat rôôd van de graoniums. As blomme mense-aaigeschappe zouwe 
hebbe, dan zou ie die rôôje graoniums hore schaotere van de lach, zô uitbundig staon ze te 
bloeie. En die lila klemaotis dan. Die is wat meer ingetoge, die stao verlege wiebelend te 
glimlache. Die gele viooltjies, die lijkene nog ´t mêêste op ´n ´Hempie raok m´n gatjie niet´, 
die draaie bekant van d´n dijk af. De hosta´s zijn van die wilde woersems, die groeie aale 
kante op en douwe aale ´buurjonges´opzij. De jasmijn is aan ´t pubere, die zie je aamel 
jakke en jôôke, mor wat ie nou aai´lijk echt wil dat weet ie zelf nò nie. Die paorse 
blommechies van dat lêêge kruipspul zijn net kleuterties, ze klimme en klaauwe overaal 
tussedeur. ́ k Glôôf dà je ze zou kenne hore groeie azzie snas om drie uur is stillechies gong 
zitte loistere. Ze groeie as kôôl en woekeren gewoon aalsmor wij-jer. 
 

Hemelsblaauw 
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Prachtig mense, echt prachtig ving ik aal die kleure. En heerlijk ving ´k dat gezellige 
zeumerweer. Mor ´t raore is dà´k t´r nie aan mò denke om ´t hêêle jaer zuk mooi weer te 
hebbe net as op Curesau. Aaltijd zon, aaltijd dezelfde blomme. Nee hoor, ´k denk dà´k ´t 
juist zô aarg wardeert omdà me ́ t lang hebbe motte misse. Omdat dat mooie weer nou weer 
nieuw is nae de winter. Nae aal die sombere kleure van d´n haarfst en de winter lijkene die 
uitbundige kleurties van deuze tijd zôôvel feller en straolender te weze. D´n aalder-, 
aaldermooiste kleur hè´k dan nog gêên êêns genoemd. Dat straolende blaauw van ´n 
mooie zeumerdag. Gêên wolksie aan de lucht, allêên mor prachtig diep hemelsblaauw. 
Daer kan ´k uuure naer kijke en van geniete. Daer wor ik nou blij van! En ‘k hoop van jullie 
ok! 
 
Korsjonnao  
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