
Het Sliedrechts Dialect (461) 
 

 
Grienduil 
 
Bel, bel, mense, ’t is host nie te glôôve, mor onderlest hè ‘k een echte griendwaarker, 
of zôô me vroeger zeeje: grienduil aan ’t waark gezien. 
’t Was op ’n cursusaevend over d’n Alblasserwaerd en de Vijfheerelande. 
Die wier gehouwe in de Woelse Hoek in Gurrekom. 
Eêne Kees Klaain, hij weun nou in Dordt, mor z’n voorouwers kwamme uit Slierecht, 
verzurgde dien aevend over de griende. Meraokels mense, echt waer! ‘k Wou dà 
jullie d’r ok bij gewist wazze! 
Voor de pauze vertelden die anderand over de historie van de Waerd, ’t ontstaon van 
de griende en ’t waarke in de griend. Hij hà van aales meegenome om te laete zien. 
Nae een baksie kwam die op as grienduil med ’n bommezij-je boezeroen, ’n petjie op 
en van die grôôte klomplaerze aan. Netuurlijk had ie ok zô ’n rôôje zaddoek. 
Aale aanweezige wazze vol aandacht en êên en aal oor. 
Machtig was ‘t! Machtig mooi! 
 

Hard bestaon 
Al vroeg in de Middelêêuwe wiere d’r hier dijke aangeleege en wier ’t land ontgonne. 
De leenheere gavve ’t land voor niks met de bepaoling dat de gebruikers voor d’n dijk 
en ’t land mosse zurrege. 
Nae de Sint Elisabethsvloed duurde ’t ongeveer 150 jaer voordat de eerste plante 
weer verscheene in de Biesbos, dat wazze mattebieze. Daernae komt ‘r riet en op ’t 
lest griendhout. 
D’r was in de Waerd een konstant gevecht tege ’t waoter gaonde. D’r zijn wel meer 
dan dertig grôôte overstrôôminge gewist. Deur aale ellende was t’r dikkels spraoke 
van bittere aaremoei! 
In de griend wier hard gebonsemd van soches vroeg tot saeves laet. 
De grienduile wazze hêêl de week van huis en sliepe in een kêêtjie. 
Een aarg hard bestaon. 
 

Staoltjies van vakmanschap 
De bieze en wilgetêêne wiere veulgevraegd. Mandemaokers, stoelematters 
rietdekkers en hoepmaokers hadde van aales nôôdig uit de griend. 
Denk ie mor is in, dat ‘r nog gêên kunststoffe bestinge! 
Tasse, mande en kurreve, aales was van netuurlijk matterjaol. 
In huis: stoele, wiechies, kaainderwaoges, aales wier gevlochte van bieze of 
wilgetêêne. 
Niks wier d’r weggegooid. De schille en ’t afval wiere verstookt in de bakkersoves. 
De hoepmaokers zurgde voor band om de haeringtonnechies en anderande kuipe. 
De zinkstukke bij de grôôte dijkwaarke wazze hêêmel knappe staoltjies van 
vakmanschap! Die wazze soms wel 40 of 60 meter lang en 60 tot 80 centimeter 
hôôg. 
Prachtige plaetjies gaf Kees Klaain ons over de griend en de zinkstukke. 
 

Aalemael komme 



Mè smaok vertelden die over z’n opa. Die had spesiejaol ’n brillechie van +12 laete 
maoke om mor deur te kanne waarke in de griend. Tot z’n vijfenzeuventigste was tie 
grienduil gewist. Toe kwam die deur ’n ongeluk aan z’n knie bij dokter de Baot 
terecht. 
Smaokelijk vertelde Kees toe ’n paor prachtige annekdotes over dokter de Baot. 
Dat ie… 
Neeje, dà vertel ‘k nie! 
‘k Zou ’t ommers veul leuker vinge as die Klaain zelf is naer Slierecht kwam om ’t 
aamel nog is te vertelle. 
’t Lijkent mijn een goed idee voor ’n aevend bij d’n Oudhaaidkundige Verêêniging. 
’t Is toch ommers veuls te gek dà je in Gurrekom prachtige verhaole mot hore over 
anderande zaoke die zô echt mè Slierecht te maoke hebbe! 
Wà denke jullie d’r van? Zà me hum is uitnôôjige? 
Aalemael komme dan, hoor! 
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