
Het Sliedrechts Dialect (752) 
 
 

 
’t Hè nò nooit zôô donker gewist… 

 
           
Ze weunde saome in ’n huisie, ze was wà krom van rimmetiek 
Toch konne ze d’r aaige aerdig redde, al was hij ok nogal is ziek 
D’r kaainder waere aallang de deur uit 
Mor kwamme nò vaok zat naer huis 
En mêêstal han ze ’t over vroeger, dan zeeje ze aamel bij d’r thuis 
 

’t Hè nò nooit, nò nooit zôô donker gewist 
Of het wier aaltijd wel weer licht 

 
Zes kippies en ’n hêêl oud haontjie, ’n knijnehok, ’n stuksie land 
Twêê keer per dag eve deur ’t laontjie 
Dan hiew die opoes bij d’r hand 
Z’n hêêle leve hard gewaarekt 
Z’n vrouwchie broch acht kaainder grôôt 
’s Zeumers voor dag en daauw de deur uit 
Zô gong dà voor ’t daegelijks brôôd 
 

’t Hè nò nooit, nò nooit zôô donker gewist 
Of het wier aaltijd wel weer licht 

 
Toe op ’n dag in jannewaori, kreeg opao ’t zômor aareg benaauwd 
Z’n zeun broch hum naer ’t ziekehuis toe 
Omdà tie ’t aailijk nie vertrouwd’ 
En ’s aanderdaegs toch overleeje 
’t Hè mijn voor ’t ouwchie zô begrôôt 
Messchie kon ’t beter aandersom zijn 
Drie weke laeter was z’ ok dôôd 
 

’t Hè nò nooit, nò nooit zôô donker gewist 
Of het wier aaltijd wel weer licht (2x)    

 
De dôôd dat hè je nie voor ’t zegge 
Want saom’ wouwe ze graeg gelijk 
Ze ruste zacht daer op ’t kaarekhof 
Vlak bij d’r huisie aan d’n dijk 
 

’t Hè nò nooit, nò nooit zôô donker gewist 
Of het wier aaltijd wel weer licht (2 x) 

 
Huib Kraaijeveld, (vrij naar Ede Staal.) 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôôas de stambôôme van de femilies Vroege, Cleton en Van Heteren. Kom ok 
‘s ’n kijksie neme in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). We zijn nou effe 
mè vekansie, mor in september benne me d’r weer! 



 


