
Het Sliedrechts Dialect (688) 
 
 
Maerts 
 
’t Is maondagochend, kwart over achte. ‘k Ben ’t verslaepe, dà beur nie veul. Nog een bietjie 
slaepdronke kom ‘k de kaomer in. Verrast blijf ‘k, as aan de grond genaegeld, staon. Wat een 
mooi licht! ‘k Lôôp naer ’t zijraompie. De zon staot, nog wel een bietjie bleeksies, bove de 
huize van de Geulstraet. Wat een prachtigen ochend! Deur ’t grôôte voorraom vaalt ’t licht 
schuin op de witte kast. Kijk is, de zon geeft een mooi aureooltjie aan die schitterde bos 
blomme die Besjaon een vrijdag van de reüniegangers van de Aoke-Keule-raais gekrege het. 
Ik kijk de kaomer is vedder rond. Kijk nou, die lieve gele roosies van tante Diny staon ok nog 
hêêl fraai op ‘t hoektaofeltjie. Dat grôôte gemengde boeket dat de Zêêuwse vekansievriende 
gistere meebroche staot primao te pronke op de lêêge taofel en de narcisse kijke me nou al 
bekant een week lachend aan. Schitterend, aal die blomme in huis. Mor veraal, wat lijkent 
aalles dubbelt mooi in dut aparte, tere voorjaerslicht! 
 
Favveriet 
Op ’n sombere, graauwe, grijze wollekendag magge wij wel is graeg fantezere over een 
overwintering in een waarem land waer ’t aaltijd mooi weer is en de lucht aaltijd blaauw. ’t 
Mot toch heerlijk weze om soches as ie opstaot gelijk de zon te zien schijne. De zeumer ving 
‘k heerlijk. Gelijk soches de raome en deure ope, hêêl d’n dag buite leve en buite ete, en 
heerlijk tot saeves laet nog buite op ie terrassie zitte. D’n haarefst het ok z’n aaige bekoring, 
met de waareme haarefstkleure en die aparte bosgeur. De winter is ok fijn met de fêêsdaege 
en iederen aevend kaersies aan. Snêêuw en ijs zijn aaltijd weer een bron van vreugde, mor 
voor mijn is ’t voorjaer abseluut veruit favveriet. Dat licht, de waarmte van de zon, de 
blijdschap om de trugkeer van beter weer. De tuin die weer uit gao lôôpe. Net as iederêên baol 
‘k tegewoordig soms van aalle ellende op de wereld. ’t Is aaltijd weer de netuur die me 
trugbrengt naer de blijdschap van ’t leve en  de vreugde van ’t bestaon.  Weet jie wat? ‘k 
Lôôp eefies m’n tuintjie in. ‘k Ben zô weer trug . . . 
 
Tuintjie 
Zô daer ben ‘k weer, trug in d’n huis. We hebbe nie meer dan ’n aalledaegs achtertuintjie, ‘k 
heb ’t wel is lachend ons poszegeltjie genoemd, mor wat een wondere zijn d’r gaonde. De 
twêê druive mò me nog snoeie, dat mot echt vandaeg nog beure. De lelies staon al blij op te 
komme en die vetplant waer aaltijd zôôvel vlinders op af komme, het ok al nieuwe 
uitlôôperties. De roos kleurt mè rôôje puntjies en de forsiets kleurt al duidelijk geel. De ribes 
laet nie allêên nieuwe groene blaoichies zien, mor ok z’n beginnende rose blommechies zitte 
al te dringe om te voorschijn te komme. De tullepe en de narcisse staon blij te wiebele in ’t 
zonnechie. Aalles aodemt ’t kommende voorjaer, een nieuwe tijd. Wat een heerlijkhaaid! 
Zouwe diere ok kanne geniete? ‘k Ben d’r van overtuigd! Onze Dibbesie, de poes, voelt 
aaltijd percies of ie blij ben of triest, dan kom ze tege je aan legge. Zô ok nou, ze voelt 
bepaold m’n ontroering. Ze springt met een kreuntjie op de stoel naest de mijne, geef me drie 
koppies, draait d’r aaige in een rondjie en gao lekker naest me legge spinne. Ze is ok blij. Wat 
een geluk, wat een tevredenhaaid!  ‘k Wou dà ‘k ok kon spinne, dan zou ‘k ’t nou zeker doen! 
 



Fietsroute 
Besjaone fietsband staot al ’n paor weke lek. Hij mot ‘m mor is gaauw plakke, dan kanne me 
weer lekker op pad. Trouwes, gistere gonge me met de Zêêuwse vekansievriende een 
Singeltjie pikke en toe vroog t’r êên waer dat fietspad van dat bordtie heene gong. Fietspad? 
Bordtie? Besjaon en ik keke mekaor vraegend aan. We wisse naareges van. Ja! Een 
fietsroutebordtie vlakbij de Dijkstraet. Hee, sting dat ‘r pas? Dat hadde me nò nooit êêder zien 
staon! Wà leuk, een fietsroute deur ons aaige Baggerdurrep. Ok leuk voor de middestand en 
voor de twêê museums! Ok fijn voor de fietsgroep waervoor vaoge planne bestaon. Dan 
kanne me nie allêên naer de meules van Kinderdijk en naer d’n Donk, neeje, niet allêên naer 
de Maarewelande en de Kop van ’t Land, of langs de Giesse, mor ok deur ons aaige ouwe, 
vertrouwde Slierecht. Dà ’s ok zô leuk van ’t voorjaer, hee, aal die nieuwe plannechies. D’r 
zalle ongetwijfeld nog wel maertse boie komme, mor de ouwe wijshaaid gel nog steeds dat 
die bedoije, dat dan ’t voorjaer aan kom kroie. Is deuze prachtige, zonnige maondagochend 
niet al een schitterend bewijs daervoor? Veul plezier, aallemael en iederêên, hee! 
 
Korsjonnao  
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas 
deuze maond de stambôôme van de femilies Boogaard (nieuw), 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. 
 
 
   


