
Het Sliedrechts Dialect (689) 
 
 
Puzele 
 
’t Was weer knudde, hee, d’n afgelôôpe week met ’t weer. ’n Endjie wandele lokte zôdoende 
ok al nie, om over ’n endjie fietse mor hêêlemael te zwijge. Zô zachiesaan begint de winter 
me wel hêêl aareg de keel uit te hange. Hier en daar beginne de tullepies en de blaauwe 
druifies wel d’r koppies uit de grond te steke, mor mijn gaot ’t aamel veuls te langsaom. Wat 
zà me dan vandaeg is gaon doen? Winkele vaal vàzellef al af, daer doe ‘k m’n egao echt gêên 
plezier mee. En ’t begin toch wel af en toe te vrijve, zô’n hêêlen dag saompies thuis. 
 
Idee  
Inêêns weet ‘k ‘t! We gaon . . . puzele! Gaauw naer de vliering. Vlug wat dôôze mee naer 
beneejene. Nou, dà ’s een schot in de roos. Jaere hè me al nie meer gepuzeld. Wà leuk! We 
hebbe d’r aerdig wat aflaaiding aan. Aal puzelend gaon m’n gedachte ongemaarekt trug naer 
m’n jeugd . . . 
 
Vroeger 
‘k Weet nog goed hoe ‘k op de fiets naer de huishoudschool gong mè slecht weer. ‘k Weunde 
in Harringsveld, dus ‘k mos hêêl dien kaolen dijk uit naer Gurrekom. Zonder regenpak wel te 
verstaon, want dat was t‘r netuurlijk nie! Dan kwam ie daer aan, staail-deur-waoter-nat. ’t 
Aalderaaregste wazze je natte voete. Je klere moch ie dan bij de kachel drôôge. Ik zat in 
Gurrekom op school, in de buiteklas zô azze ze dat noemde. Maaisies uit Herwijne, 
Waarekendam en zô. Dan kò je mè mekaor in groepies naer huis. Voor de vaailighaaid. Nou 
pas besef ‘k dà ze daer toe ok al goed over naedoche. De stadse maaider zatte ok bij mekaor 
in êêne klas.  
 
De was 
De was drôôge gong in onze jeugd in de winter ok hêêl aanders as nou. Bove en om de kachel 
wier ‘t wasgoed gedrôôgd. D’r sting dan ‘n houte wasrek om de kachel. D’r wiere een paor 
waslijne gespanne in de weunkeuke. ’t Was dan aareg vochtig in huis, je kon op de 
bewaosemde raome schrijve en tekene, mor dat moch mêêstal nie van moeders. Toch kon ‘k ’t 
soms nie laete. Dan mos ze weer ’n keer extrao gaon zêême. Och, wis jij veul, as kaaind . . . 
Mor ‘k vong die tijd wel hêêl aareg knus en gezellig. As ‘k ‘r aan trug denkt, krijg ‘k nóg 
kippevel.  
 
Eulieneutjies 
Dan op zaeterdagaevend, hee. Mè z’n aalle om de grôôte taofel, eulieneutjies pelle op ’n ouwe 
krant. Dat was gezellig! Ik las dan dikkels voor uit een boek. M’n klaaine broerties en m’n 
zussie luisterde dan aandachtig. As oudste moch ‘k op bepaolde aevende wel is wat langer 
opblijve as de ‘rest’. Dan loisterde vaoder en moeder en ik op de raodio naer “Paul 
Vlaondere’. Oh, oh, wat was dat spannend! Je leefde d’r hêêlemael in mee. Die stemme wazze 
echt hêêl aareg goed, en maokte ’t zô ontzettend spannend. En de Bonte Dinsdagaevend Train 
dan, mè gaste as De Selverao’s, Snip en Snap en noem mor op. Wà ken ‘k soms naer die tijd 
trug verlange!!! Zô dwaole m’n gedachte over vroeger rond. De puzel van 1000 stuksies 
begint al aerdig vurrem te krijge. Aailijk is ’t hêêle leve ok ’n soortement ‘puzel’, glôôf ‘k!  
 



Rana 
 
Hartelijk dank, Rana, voor je mooie herinneringe aan vroeger!    
 
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. Op- en 
aanmaarkinge kanne naer korsjonnao@historie-sliedrecht.nl 
 


