
  Het Sliedrechts Dialect (625) 

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

 
 

 
Wad ’n prachtraais, hee! 
 
Daer gonge me, vleede week een woensdag, in ‟n hêêle lange bus, mè 65 man, óp 
naer Engeland, naer York. Voor ‟n hôôp leeje van de Historische Verêêniging was ‟t 
d‟n eerste keer om mè zô‟n grôôte bôôt over te steke. 1100 Man kon d‟r op en op de 
trugraais werempel 1700, ongelôôfelijk! We hebbe onze ôôge uitgekeke, echt waer. 
De hutjies zijn klaain, mor je hè wà je nôôdig het, een bed, een kapstoksie, een kast 
en een doesie. Mor vedder: barrechies, een kesino, een danszaol, winkeltjies en, 
netuurlijk aarg belangrijk, verschaaijene eetzaole. En gegete dà me hebbe! Dà kon 
gewoon nie beter, ‟t was áf! Wad ‟n buffette, wad ‟n keus en aalles eve prachtig 
opgemaokt en uitgestald. Trewijl vaer ie, bekant ongemaarkt, naer d‟n overkant van 
de Noordzêê. Nied iederêên had eve goed geslaepe, mor ‟t primao verzurregde 
ontbijtbuffet dee de ontbrekende slaepuurties gaauw vergete. Sjaak, de sjeffeur van 
de Snelle Vliet, broch ons in d‟n ochend naer ‟t doel van onze raais, York. 
 

Kathedraol 
In York schijne nog zô‟n klaaine twintig middelêêuwse kaareke te weze, mor de 
indrukwekkenste is netuurlijk de York Minster gewijd aan Petrus, gebouwd op de plek 
waer in 7de êêuw al ‟n kaareksie sting. In 1154 is met dut bouwwaarek begonne, mor 
daer is allêên de crypte nog mor van over. D‟r is een paor honderd jaer gebouwd aan 
de huidige vurrem. Nae Canterburry is dut de belangrijkste kathedraol voor de 
Anglicaonse kerrek. Uitzonderlijk zijn de wereldberoemde glas-in lôôd-raome. 
Sjongejonge, hoe langer dà je daer ronddwaolt, hoe meer je de finesses op gaon 
vaalle. Houtsnijwaarek, beelde, koepels, ‟t plefon, ‟t is aamel eve indrukwekkend. 
Aaltijd as „k zô onder de indruk ben, komme d‟r twêê vraege naer bovene. Hoe 
hebbe ze zôiets kanne bouwe in de Middelêêuwe zonder gerêêdschappe en 
hijskraone? En . . . hoe hebbe de gewone mense krom motte legge in die tijd van 
aaremoei om dat aamel te bekostige? Tja . . . 
 

Ôôge tekort 
Wat is t‟r toch veul moois te zien in zô‟n ouwe stad! De smalle Middelêêuwse 
straetjies zôas de Shambles en Stonegate, gezellige straetjies mè klaaine winkeltjies, 
volgestouwd med anderande snuisterijchies. De stadsmure met de poorte uit de 
Romaainse tijd, de grôôte toren, laeter Clifford‟s Tower genoemd, uit de dertiende en 
de koopmanshal uit de veertiende êêuw. Schitterend uitgebeeld is het Vikingleve in ‟t 
Jorvikmuseum. Eerst gonge me daer  med ‟n schuddende tijdmechine meer as 
duizend jaer trug in de tijd. In ‟n kebine zweefde me daernae langs anderande 
tefrêêle uit de Vikingtijd. Je zag, hoorde en róók van aalles: de vissers, de poelier en 
de leerbewerker. ‟t Weve, ‟t bouwe en ‟t houtbewaareke, aalles was prachtig in beeld 
gebrocht. Dan te bedenke dà ze de restante van dà Vikingdurrep toevallig ondekt 
hebbe toe ze, end seuventiger jaere, een nieuw winkelcentrum wouwe gaon bouwe.  
 



Nie uit te legge 
‟t Gekke is, dà je je gevoel voor tijd hêêmel kwijt raokt azzie op stap ben. Je ben dan 
nog mor ‟n dag op pad, mor je hed al zôôvel gezien en gedaen dat ‟t lijkent ovvie al 
daegelang weg ben. ‟t Overnachtingshotel, mè weer ‟n buffet, ‟n mooi zwembad en 
hêêle lange gange. De komst van ‟n Engelse veteraon die onderlest bij de 
herdenking van Market Garden in Slierecht gewist is. ‟t Borrele mè z‟n aalle, „t 
bijpraote met die en gene, de gezellighaaid mè mekaor, ‟t gewoon d‟r is uit zijn, ‟t is 
aamel eve fijn. De rondwandeling med ‟n gids, ‟t spoorwegmuseum, ‟t ondekke van 
leuke geveltjies, de toevallige ontmoeting met de stadsomroeper, ‟t slentere deur de 
straetjies, ‟t is aallemael eve interessant. ‟t Genot van „een high tea‟ med 
overheerlijke sandwiches, taorties en koeksies, wel zó lekker. D‟r het „r zôwaer ok 
nog êên ‟n mondeling diëlectexaome gedaen op de trugweg in de bus. Nel van 
Lêêuwe is al jaere van d‟n dijk, mor ze kreeg wel een 9- van Aoichie Sprong én 
terecht! Messchie doe ze ok nog wel is schriftelijk exaome en kanne jullie aallemael ‟t 
rizzeltaot in de krant leze, wie weet? ‟t Is bekant aamel nie uit te legge azzie d‟r nie 
zellef bij gewist ben.    
 

Mêêste indruk 
Nou me al weer ‟n hortie thuis zijn, borrel „k nog hêêmel over van dankbaorhaaid 
voor deuze leuke ervaering. Mor weet jie wat ‟t gekste is? Azzie êêmel weer bij je 
aaige ben en je denkt „r aan trug, dan is ‟t niet die schitterende bôôt, dan is ‟t ok nie 
die prachtige stad of aal dat overheerlijke ete, dat de mêêste indruk gemaokt het. 
Dan is ‟t de sfeer en de gezellighaaid onder mekaor. Niks gêên groepsvurreming, 
mor gewoon mè z‟n aalle, aamel med iederêên. D‟n eersten dag hoorde „k iemand 
zegge: “Ongeacht je politieke opvattinge, je gelôôf of je beroep, iederêên gaot hier 
goed med iederêên om, zô zou ‟t in ‟t daegelijks leve faailijk ok hore te weze!” Op d‟n 
twêêden dag zee ‟n daome, die voor ‟t eerst meegong, tege me: “Wout zee in z‟n 
welkomswoord dà me vanaf dat moment êêne grôôte femilie zouwe weze. Nou, dà 
vong „k mor overdreve. Mor weet jie wà zô gek is? ‟t Is nog waer ok! ‟t Is wel zô fijn  
en „k hè wel zô genote!” Dank daerom aan de verêêniging en aan Woute die aalles 
georgaoniezeerd en geregeld het, dank aan Sjaak en de Snelle Vliet en netuurlijk 
dank aan iederêên die d‟r bij was. Want „k denk dà me aallemael van harte de 
woorde van êên van de deelnemers kanne beaome: “Wad een prachtraais, hee!”  
 
Korsjonnao 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Klop (nieuw) en Baars in de 
“Geneaologische Grabbelton” en hêêl veul fotochies van Slierecht… 
 

http://www.historie-sliedrecht.nl/

