
Het Sliedrechts Dialect (569) 

Reacties: 
K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368. 

Emailadres: basenkorrielissenburg@historie-sliedrecht.nl 

 

 

 

Ons koksie 
 
Haalverwege de waarkweek, dan mos ons koksie naer de wal  
We hadde nog gêên koelkaste. Neeje, wat was 't geval? 
D´n hêêle week 't zelfde brôôd en ok 't beleg d'r op. Gêên nôôd! 
Want van 'n bietjie haer of schimmel, gong ie toe nie dôôd. 
 
Refrein: 
 
Ons koksie kookte waarme prakke  
Bij 't eerste schoft vroog tie: mod ik 'n aaichie bakke? 
D´n hêêlen dag gong die mè baksies rond aan dek  
Ok saeves had ie nog wel is liflaffies voor de grôôtste trek. 
 
Blommege aerepel en groentes wazze aaltijd zat aan boord  
Want kóól han we in soorte. Aalle kleure, ongehoord  
Sevoye, rôôje, spits, blom, groene, spruite, witte, boere, zuur  
Med uitgebakke spek en rôôkworst, lekker en nie duur. 
 
Refrein: 
 
Op maondag slaoi med aaiere of sperziebôôntjies uit 't blek  
Gemak dà sting voorop dien dag, mor soms hà je amper trek  
'n Weekend mè je maots op stap, dà hong d'r best behoorlijk in  
En 't raaize dee je ok nie goed, vaok was 't 'n naor begin. 
 
Refrein: 
 
Voor moeders baksie koffie thuis, daervoor dee je host 'n moord  
Azzie 't dors vergelijke met 't geutwaoter aan boord  
Voor zes uur soches stong de pot al pruttelend op 't oliestel  
En rond de middag was 't nog zô! Dus je snap 't zeker wel? 
 
Refrein:  
 
't Koksie dee aaltijd z'n best, somwijle soep en mêêstal pap  
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We hen hum dikkels aarg gepest, want wij keke nie zô krap  
Oud wier die nie, z'n rikketik begaf 't inêêns, nog veuls te vroeg  
Dat hoorde 'k onderlest nog is, onder 't kaorte in de kroeg  
Dat hoorde 'k onderlest vertelle, bij ons in de kroeg. 
 

Huib Kraaijeveld 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander 
verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze maond de femilies Brandwijk 
(nieuw) en Beenhakker in de “Geneaologische Grabbelton” 
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