
  Het Sliedrechts Dialect (634) 
 
 

Aaigegemaokte kaorte 
 
Wad ‟n bêêsteweer was dat van de week, hee. Hebbe jullie dat nou ok, dà je daer 
zô‟n onbestemd gevoel van krijgt? Faailijk hoor ie ‟t al azzie nog op bed legt: Oh jee, 
hoort ‟t is regene en sturreme! Azzie dan de gerdijne ope trekt zie je, en vóel ie, gelijk 
dat ‟t weer zô‟n mistrôôstigen dag gao worde. Bah, wad ‟n somberte en brrr wad 
ongezellig buite. Netuurlijk zou ie op zô‟n dag van aalles op kanne pakke wad al 
weke, of soms maonde leg te gille om is gedaen te worde. De zolder, bij ons een 
echte rommelzolder, of eerlijk gezeed meer een rotzooizolder, smeekt om een echte 
flinke opruim- en schôômaokbeurt. Mor zeg nou zellef, daer kan „k toch niks beginne 
zô lang Besjaon daer nò nie klaor is? Trouwes, waer zou „k aal die bussies vaaref 
motte laete? Neeje, dà ‟s niks en eerlijk gezeed ving „k ‟t best om een smoesie te 
hebbe. M‟n klerekast dan is lekker uitmeste? Is een hôôp bij ‟t Leger des Haails 
brenge? D‟r hange nog dinge tusse van maetjie 38! Hoe lang hange die nou al 
ongedraoge? Een paor keukekassies dan? Die zouwe gaon glimme van plezier as „k 
die is onderhande nam, zeker wete. Nee hoor, dà kan van de week ok nog wel is. 
Naer de voorzolder dan mor voor die staopel strijkgoed? Hè nee, ok niet, eerst mor is 
lekker uitgebraaid de krant leze . . . 
 

Post 
‟t Blijf mor regene en waaie. Weet ie wat? „k Steek gezellig een paor geurkaersies 
aan en een paor schemerlampies. Zô, buite mag ‟t dan spôôke, binne is ‟t lekker 
gezellig. Ohh, kijk nou is, een hêêlen dot haer op de bank. Van Dibbesies. “Dibbes, 
kom! Je vaal weer zô uit, eve kappertie doen! Je mò nôôdig gekamd worde!” Zitte me 
net saompies gezellig te kamme en te smoezele, gaot de tillefoon. Een vriendin uit 
Apeldoorn. Hêêle verhaole. Ja, ‟t is hier ok van dat slechte weer en… en … Azze wij 
zitte te kletse is t‟r zô weer een haalf uur verbij. Wat was „k nou ok al weer aan „t 
doen? Oh ja, Dibbesie! Waer is ze nou? Foetsie! En ja, de krant, dat stuk over ‟t 
Waoterschap. Nee, eerst een baksie. Kijk dat klimoppie nou toch, dat staot te treure 
in d‟r mandjie. Ik wil toch ok een bakkie troost, nou dat plantjie ok. Dan geef „k de rest 
ok mor gelijk waoter. Oh, „k hoort ‟t kleppertie van ‟t poezeluiksie, dà ‟s waer ok, 
Dibbesie mos is flink gekamd worde. Voor ie ‟t weet bè je zô mor ‟n hêêl hortie 
vedder en dan hè je faailijk nò niks gedaen. Hà „k nie beter toch mor een paor 
keukekassie kenne soppe? Dan was „k al lang klaor gewist en aareg tevreeje. En 
nou? „k Hè bekant ‟n hêêlen ochend verlummeld en nóg dat Waoterschapsverhaol 
nied uit. De krant doe „k eerst! Wat hoor „k nou? De brievebus! Post! 
 

Toevallig 
Laete d‟r nou twêê aaigegemaokte kaorte tusse de post zitte! Oh, dat is leuk! Wà 
toevallig! Twêê tegelijk! D‟n êêne kom uit Utrecht en d‟n aandere uit Drachte. Wà 
leuk! Lida en Wiepie zijn aallebaai knutselaers, net as ik. Uuure kanne me bezig zijn 
mè pepier en lijmpot. Kijk nou, op d‟n êêne staot een blompot mè prachtige blomme. 
Wiepie het de roze blommechies wat hôôger geplakt op ‟n soortement kussentjie, 
nou lijkent ‟t net of die bloempies naer vorene komme. Wà leuk! Ja, ze is een kaai in 
3D-waarek, dat wis „k al lang, mor d‟n deuze is wel hêêl biezonder! Die van Lida‟s is 
ok aareg mooi, hoor! Ze weet netuurlijk dad ik dol ben op viooltjies.  



Kijk nou, ze hè gewoon de helft van de lila kaort omgevouwe en daer vier losse 
viooltjes opgeplakt, ok in 3D. Wad een lief effect, dat paors op dat lila. En dan dat 
fijne gouwe randjie d‟r om heene, schitterend! „k Word „r gewoon hêêmel blij van. „k 
Zet ze aallebaai op ‟t randjie van de kast, dan kan „k t„r geregeld eefies naer kijke. 
Goh, ok toevallig. Gistere is t‟r net wat beslote over aaigegemaokte kaorte… 
 

Los? 
Mêêstal gaf „k m‟n aaigegemaokte kaorte gewoon weg. Bij ‟n ziekebezoeksie nam „k 
een bossie kaorte mee voor de zieke, dan kon ze die zelf versture. As „k naer een 
vriendin gong of naer ‟n tante, kaorte mee zô mor voor de aerdighaaid.. Mêêstal 
wazze ze aareg blij med ‟n nieuw voorraedjie. Honderde kaorte hè „k zô al 
weggegeve. Mor weet jie wat ‟t is? Je vervaal dikkels in dezellefdes. Zô heb ik êên 
favveriet rozetjie dad „k vouwt van theezaksies. D‟r zalle best mense zijn die ‟t mor ‟n 
kaainderachtig gedoechie vinge, mor ik zit nou êêmel liever te knutsele ‟s aeves, dan 
dad „k weer voor dà kijkkassie gao zitte. Mor om nou aamel iedre keer mè kaorte aan 
te komme is ok zô wat, hee. “Daer heb ie heur weer met „r kaorte!” gaon ze dan 
temet nog denke. Je neem ommers ok wel is graeg een écht blommechie mee in 
plek van blommeplaetjies op ‟n kaort. Afijn, daer zat „k med enkelde tientalle kaorte. 
„k Had „t „r al is over gehad om ze te verkôôpe voor ‟n goed doel. “Joh, gao ze 
verkôôpe in ‟t Onderhuys, azzie daer toch op maondagmiddag ben”, zee Besjaon 
onderlest. Jaot, goed idee! Daer legge ze te kôôp, mor dat lôôp hêêmel niet. De 
mense komme daer voor aandere zaoke en denke nied aan kaorte. Zellef hè „k t‟r ok 
nooit aareg in en trouwes, „k hou nie van leure. Mor maaregenaevend, op de 
verêênigingsaevend, dan perbeere me d‟r wat kwijt te raoke. Weet jie wat? 50 
eurocent per stuk en twaolef voor vijf euro. Opbrengst 100 % voor de Historische 
Verêêniging! As u van plan ben te komme, stop dan wà klaain geld in uw zak. Kom 
op, wie maok me los? 
 
Korsjonnao 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Bakker (nieuw) en Sprong in de 
“Geneaologische Grabbelton” en ok hêêl veul fotoochies van Slierecht… 
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