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Mè grôôte blijschap laete me wete… 
 
Nae een lange en mè liefde gedraoge vruchbaore periode van veule jaere, met 
aan ’t end tò nog ’n zwaere bevaalling… Zô zou ‘k dut verhaoltjie graeg wille 
beginne, want d’r is gêên woord van geloge. Mè grôôte blijschap magge me 
laete wete dat ’t tot ons aalder volste tevreejehaaid is gelukt onze jongste 
naekommeling ’t leveslicht op tijd te laete aanschouwe. ’t Is ’n lust voor ’t ôôg 
geworde en we wete nou al dà ’t deur iederêên mè liefde in de aareme zel worde 
geslote, ons gezaomelijke predukt van de leeje van de waarekgroep diëlect van 
d’n Historische Verêêniging Slierecht. En zôas ‘t bij echte geboortes ok beurt, 
mosse me “ons kaaind” netuulijk ok ‘n naom geve. Mè trots mag ‘k ’t jullies nou 
al verklappe: 
 
Woordeboek: “Slierechs van A tot Z” 
Zô hen we onzen jongste boreling genoemd. Deurdat ’t zô lang in de wêêk het 
gelege is ‘t ’n bietjie dikkerder uitgevaalle as datte me eerst gedocht hadde. In 
plek van 304 wieren ‘t 432 paoginao’s. D’r staon meer as 6000 Slierechse 
trefwoorde in. Aal die woordties krege een Nederlanse vertaoling, aandoijing 
van woordsoort, waarekwoorde mè verleeje tijd en voltooid dêêlwoord, 
vergrôôtende en overtreffende trappe van bijvoegelijke naomwoorde, de 
zelfstandige naomwoorde met ’n verklaainingsvurrem en daernaest zijn ‘r nog ’n 
dot uitdrukkinge en voorbeeld- zinnechies opgenome. ’t Hêêle boek is rijk 
geïelestreerd mè meer dan 100 pentekeninge van Hans de Bree en nog veul meer 
plaetjies van fotoochies en ansichtkaorte uit ’t archief van d’n HVS en privé-
verzaomelinge. ’t Is nog veul mooier 
dan dà me in onze stoutste gedachtes hebbe durreve drôôme. À je ’t vergelijkt 
mè soortgelijke aandere uitgaoves van plaetselijke diëlectboeksies, dan magge 
me gerust stelle: ons boek is een Standaerdwaarek. 
 
Standaardwerk 
Deur z’n volledighaaid én, kanne me met ’n gerust hart stelle, onzen bekant 
prefesjenêêlen aanpak, is ’t voor ieders de moeite waerd om ’t aan te schafte. ’n 
Hôôp mense zelle ’t aallêên al voor de tekeningchies en foto’s van Slierechse 
pleksies of plaetjies van Slierechse begrippe kôôpe. Wie d’r echt geïnteresseerd 
is in de taol, die zel ’t in de toekomst vaok genogt naeslaon as tie ’n woordtie op 
wil zoeke. Voor ’t gebruikersgemak hen we d’r ok nog, net zôas ‘t bij echte 
woordeboeke hoort, naest ’t eerste dêêl Slierechs-Nederlans, ‘n dêêl Nederlands-
Sliedrechts aan toegevoegd. 
 



Sponzers en verkôôpprijs € 12,50 
Zonder sponzering zou ’t hêêl moejelijk, bekant onmogelijk, zijn gewist dut 
boek te laete drukke en tege ’n aanvaerbaore prijs aan de man te brenge. Daerom 
zij me aareg veul dank verschuldigd aan de bedrijve en instellinge die ons 
finesjêêl zijn bijgespronge. In de colofon van ’t boek worre ze bij naom 
genoemd, voorzôveer ze daer prijs op stelde en d’r bijdraoge(s) voor d’n druk bij 
onze penningmêêster binne wazze. Op 2 juni krijg burregemêêster Martin 
Boevée in ’n bijêênkomst voor genôôjigde, ’t eerste exemplaor uitgeraaikt uit 
hande van Fred Stoij, voorzitter van de HVS. Tijdes ’t Baggerfestival op 9 en 10 
juni is ’t boek voor € 12,50 te kôôp in de kraem van de HVS die staot bij ’t 
Slierechs Meseum in de Kaarekbuurt. Glôôf me gerust, deuze spesiaole prijs van 
€ 12,50 is echt ’n kôôpie voor zô’n prachtboek. 
Daernae is ’t onder waarektijd verkrijgbaor in de Copy Cellar van Bas 
Kurreperaol, ’t stoepie af tegenover ’t veugelwinkeltjie van Potte in 
Kaarekbuurt-west. Dan zel ie d’r, net as in de boekewinkel(s), € 14,90 voor 
motte neertelle. Wie d’r slecht ter bêên is, of à je ’t wel makkelijk vingkt, dan kà 
je mijn ok eefies belle, dan kom ik ’t op m’n fietsie graotis bij je thuisbezurrege 
in Slierecht 0184-417056. 
 
Huib Kraaijeveld 
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas over de nieuwe uitgaove over hêêl d’n dijk, “Van ‘t Kaoichie tot de 
Rosmeule”, in de 50-er jaere. ’t Is te kôôp voor € 5,50, zôlang as de voorraed 
strekt, op woensdagmiddag in onze waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt  
243 en vedder aale waarekdaege bij buurman Bas Kurperaols Copy Cellar. 
Vedders de nieuwe stambôôm De Keizer. 
 
 


