
Het Sliedrechts Dialect (685) 
          
 
 
Serejeus, Serejeus  
 
(Op de wijs van Cheerio) 
 

Slierecht bekend om z’n baggerbedrijf 
’t Rijswaarek en stêênzetterij 
De Manne van Slierecht ving ie overal 
Bij dag en bij nacht- of ontij 
Ok al zien ze d’r nie uit met d’r baggerpak aan 
’t Is de roem van ons klaain Nederland 
Want waer ok ter wèreld om hullep wier gevroge 
Ze zijn daer steeds vlug bij de hand 
 

Serejeus, serejeus, in Slierecht daer hà je gêên keus 
Je liep daer op klompe, je hà nò gêên fiets 
Je zoch aaltijd waarek en liep nooit op d’n biets 
Hullie zatte hêêl goed in d’r vel 
En ze zeeje wij komme d’r wel 
Dus laet de boel mor waaie 
De baggermeules draaie 
Ja, da’s ’t aalderbeste toch wel 
 

Trekke ze d’r op uit met ‘n bultzak en kist 
Dan laet ’t ze koud waer naer toe 
As ’t hêêl nôôdig mot en dà beurt vaok genogt 
Dan vliege ze, zonder gedoe 
Waer om hullep wor gevrooge, nae vloedgollef of sturrem 
Haalef Slierecht dà staot dan peraot 
Want daer mò gehollepe. Steek ie hande uit je mouwe 
“Pak aan is ’t perool, gêên gepraot”! 
 

Zeg, moch jij hier of daer, ’t gee’ nie in waffer land 
Die manne zien van onzen “Dijk” 
Lôôp d’r nie verbij, mor gao gaauw naer ze toe 
En geef và je vrienschap dan blijk 
Haol je neus dan nie op of trek gêên vies gezicht 
Mor lae zien dà je ‘r mee ben vereerd 
’t Kan overal, op ied’re plek host gelijk 
Wor aaltijd ‘t waoter gekeerd 
 

D’r vrouwe, o mense, die zijn zô kerdaot,  
Ze laete d’r manne steeds gaon 
Ze zijn pao en moe tegelijk voor d’r krôôst  



En kanne d’r aaige daer deurheen slaon 
Nae ’n jaer vol van zwoege komp vaoder naer huis 
En dan schaert ‘t hêêle gezin 
Om Pao die weer thuis is 
’t is fêêst ‘n paor weke, dan pakt ie z’n bultzak weer in 
 

Serejeus, serejeus 
In Slierecht daer gong ’t zô, ’t is heus 
De vrouwe en manne, ze zijn ’t zô gewend 
Ze hen ’t bij d’r ouwchies nooit aanders gekend 
Mosse ze op ‘n meule of bak   
As ’t betaald wier han ze daeran lak 
’t Kan ze nie bomme, as ze naer huis toe komme 
Dan hen ze d’r stuivers op zak  
 
Huib Kraaijeveld 
 
N.a.v. een tekst van rond 1950 door ene de Pagter en in Karachi (Pakistan) gezongen op de wijs van 
Cheerio door o.a. Wim Verhoef in tijden dat het werk stil lag vanwege slecht weer of “geen bak”. 
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas 
deuze maond de stambôôme van de femilies Nieuwpoort en Van Eck. ’t Verhaol van deuze 
week is ok te beluistere op de computer. Kom ok is ’n kijksie neme op woensdagmiddag in 
onze waarekruimte in “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt  243. 
 


