
Het Sliedrechts Dialect (823) 
  
 
 
Bekant haarefst 
 
Tja, ’t is al weer oktober, bekant haarefstvekansie, de zeumer is verbij en dat trewijl ‘k dikkels 
’t gevoel heb dat ie nog mò beginne. Belnêênt, m’n harses is best nog wel goed, mor ’n mens 
z’n gevoel raok onderdehand in de war van dut raore klimaot tegewoordig. De kleure van de 
bôôme en plante vertelle al volop dat ’t bekant haarefst is. Onwillekeurig gaon m’n gedachte 
trug naer m’n jeugd van vóór de Twêêde Wereldoorlog. Onze vaoders hadde in die tijd mor 
êêne week vekansie per jaer, hoor! Uitgaon met ’t hêêle gezin konne de mêêstes d’r aaige nie 
veroorlôôve, oh nêênt! Wat een wereld van verschil mè nou! 
 
Hêêl wat afgesjouwd 
Ik had hêêl veul geluk dà m’n ome en me tante in Wassenaer weunde en ik d’r elleke 
zeumervekansie wekelang moch logere. Mè mooi weer netuurlijk naer zêê en de duine in. 
Voor koeler weer was t’r ‘Duinrell’, toe nog enkeld bos en duin en gêên spraoke van een 
pretpaarek zôôas nou. Je mos werachtig ´n toegangsbewijsie haole bij Beron van Zuijle-van 
Nijeveld, d’n aaigenaer van dà gebied. Dat mos netuurlijk betaold worde, hee! Voor veul 
mense was dat te duur en daerom was ‘t ‘r nooit zô druk. We hebbe d’r hêêl wat afgesjouwd, 
m’n neve, de buurkaainder en ik. Toch wazze me ok toen al meer in de bosse dan aan ’t 
strand. Heus nie aalle zeumers wazze drôôg en waarem of hêêt. 
 
Extrao hard gegil 
Toch hè ‘k ok nog wel een leuke herinnering aan waareme zeumers in Slierecht, ons aaige 
baggerdurrep. In de Merwestraet waer ik as kaaind weunde, wazze toe ok al een aantal 
paareksies mè bôôme, as afschaaijing tusse de twêê rijbaone. Aan ’t begin van de zeumer 
wiere daer diepe gleuve tusse de bôôme gegraeve. As ’t langer achter mekaor drôôg en 
waarem weer was,  kwam, mêêstentijds in de naemiddag, een brandweeroto met de spuit om 
waoter in de gleuve te spuite. Dat was een fêêst! Gaauw naer huis, kaplaerze aantrekke, en 
dan mor danse en springe in die moddergleuve. Daerbij schoot de brandweerslang echt heus 
wel is uit, dà ken ‘k ie wel vertelle. Extrao gegil was netuurlijk ’t gevolleg! 
 
I je êêntjie 
Wat zelle me d’r uit gezien hebbe azze me weer thuis kwamme. Gelukkig hadde de mêêste 
moeders d’r ok plezier om, al wazze d’r in de mêêste gevalle nog gêên êêns douches om 
gaauw eefies onder te gaon. Ach, die ’goeje ouwe tijd’ was heus nie aaltijd zô goed, zeker nie 
voor de ouweloi. Mor wij kaainder genote in ieder geval van ’t buite speule mè mekaor en 
hadde vast veul meer pret dan wanneer ie i je êêntjie achter een computer spellechies speult 
zôôas nou. Denk u ok nie? 
 
MKB 
 
P.S.! ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Van Sliedrecht (Slydrecht), is te vinge 
op www.historie-sliedrecht.nl. De verêênigingsruimte is intusse ok weer ope!! Daer benne ok 
de nieuwste uitgaoves (boeke en dvd’s) te kôôp.          
     
 



 


