
Het Sliedrechts Dialect (848) 
 
 
Wat ’n leuken aevend, hee! 
 
Verschene donderdag was ’t weer zô wijd: ’t Slierechse Aevendjie van d’n Historische 
Verêêniging. ’t Wor onderdehand ellek jaer aals mor meer een echte tredisie. As ‘k ’t me goed 
herinner is ’t ooit aamel nae ’n aevend van de club begonne. We hadde aaltijd anderande 
mooie onderwaarepe met de mêêst interessante sprekers op lezingeaevende. Aal praotende 
vonge me dat ‘r ok is aandacht mos weze voor gewone Slierechse dinge, Slierechse praot, 
voordrachies en wat aamel nie meer, voor en deur aaige leeje op ’n ontspanne en leuke 
menier. Dus faailijk een hêêl gewone, gezelligen aevend verzurregd deur aaige mense. Dat dat 
ok nog is een goejekôôpen aevend zou worre, was gelijk mooi meegenome. ’t Bleek ’n gouwe 
greep! De belangstelling was zôô grôôt, dà me werempel mosse uitwijke naer ’n grôôtere zaol 
voor die aevende, aanders konne me aalle belangstellendes nie êêns kwijt. Dus ’n 
donderdagaevend was ’t weer zô wijd … 
 
Hêêl gezellig en leuk 
’n Blije voorzitter Stoij kon weer ’n bekant volle zaol in D’n Aarek van de Merrewebolder 
welkom hiete naedà Van Rees bij binnekomst al voor gezellige piaonomeziek gezurregd had. 
Aoichie Sprong van de ’Waarekgroep Diëlect’ praotte de boel in ons aaige taoltjie vlot aa 
mekaor. D’r was in jannewaorie ’n tenêêlgroepie geformeerd van mense die wel beraaid 
wazze om is wat te doen. Ze hebbe d’r nog twêê bijgevraegd van ’t bekende Amaototenêêl 
van De Reling. Dà kwam goed uit, want d’r wazze twêê ouwe getrouwes die aallebaai 
verhinderd wazze. Zôôdoende hebbe Carla, Ina, Margje, Nellie en Rinus dut jaer d’r beste 
bêêntjie voorgezet. Wat die loi in korte tijd voor mekaor gekrege hebbe was meraokels. Ze 
begonne met ‘n voordrachie over waareksters vol blaauwe plekke en êên over vriendinne die 
zô venijnig tege mekaor deeje dà je je af kon vraege of ze wel écht vriendinne wazze. Met 
opzet wordt ‘r al jaere gekoze voor ouwe tenêêlstuksies en voordrachies uit, zeg mor, de 
vijftiger jaere. We zijn teslotte ’n Historische Club, hee. ’t Was aareg leuk! Gewoon hêêl 
gezellig en fijn om naer te kijke! 
 
Slierechse gevelstêêne 
Al gaauw kreeg Wout và Rees ’t woord, en veraal ’t beeld! Sjongejongejonge, wat het die 
Wout ‘r een waarek van gemaokt! Geweldig! Wat ie dan gedaen het? Hij het 106 gevelstêêne 
in Slierecht opgespoord en laete zien op ’n grôôt schaarem. Wie Woute ’n bietjie kan, weet 
dat die dat op ’n gezellige en humoristische menier aa mekaor weet te praote. Onvoorstelbaor 
wat ‘r aan gevelstêêne in Slierecht nog te zien is! De mêêstes wazze stomverbaosd! Hulde 
voor Woute! Aareg leuk dà me ok deuze serieuze kant van hum steeds meer lere kenne. (Hij 
is trouwes aareg benieuwd of t’r soms nog aareges gevelstêêne in Slierecht zijn die die nò nie 
op de foto het. Laet ’t hum mor wete, hij zel d’r aareg blij mee weze!) Jammer allêên dà me 
weges tijdgebrek niet aalle plaetjies van Woute konne bekijke. Aailijk wel handig ok, want ‘k 
neem aan dat ‘r netuurlijk wel een vervolleg op zel komme met de rest van de stêêne en dan 
zal d’n opkomst vast wel weer grôôt zijn! 
 
’n Dot versies 
Nae de pauze kwamme onze aaige artieste weer op ’t tenêêl. ’t Was teveul om op te noeme. 
Ina met ‘r accordeon, Nelly en Rinus in een glansrol in ’n stuk over ‘De blaauwe bar’. Margje 
die prachtig zong over ’Allêên zijn’, Nellie die hêêmel in de knôôp kwam met de tijd toe ze 



uit mosse, mor aan ’t end bleek dat ‘r man d’r hêêmel naest zat. Kostelijk mense, echt waer. 
Tot slot nog ’n dot liedjies uit de vijftiger jaere. Dà dee denke aan de tijd dat ‘r allêên nog mor 
raodio was en gêên tillevisie. Dank zij Ina’s accordeonbegelaaiding en de zang van Margje 
was dat een groot succes, mede deurdat de tekste te zien wazze op een grôôt schaarem. D’r 
wier aareg goed meegezonge deur bekant d’n hêêle zaol. Jasper ken as 
evenementeorgaonisaoter trug zien op ’n fijnen aevend. Terecht wees voorzitter Stoij in z’n 
dankwoord op ’t veulzijdige van d’n aevend: bebouwing, genealogie, diëlect en meziek, 
voordrachte en versies uit vroeger jaere, van aalles wat met historie te maoke het, was aan bod 
gekomme. En dat aamel op een gezellige, speulse menier. Meer dan verdiend wiere 
’Klaortie’, ’Inao’, ’Neeltjie’, ’Maorigchie’ en ’Riensie’ en de aandere medewaarekers in de 
blomme gezet. Hopelijk tot vollegend jaer! Daer rekene me dan mor vast op, want ‘r was aan 
af te zien dà ze d’r aallemael zellef ok veul plezier aan beleefde. Is dat nie ’t grôôtste 
compelement dà je een artiest ken geve? (Wie benieuwd is naer de foto’s van Bas Lissenburg 
van dat Slierechse Aevendjie, ken d’r meer as dertig bekijke op www.historie-sliedrecht.nl)  
 
Op zoek … 
Oh ja, dà ’s waer ok. We zijn op zoek naer twêê maaider, vrouwe of daomes die tusse de 20 
en 40 jaer zijn en die goed Slierechs kanne praote. ’t Meertensinstituut, zeg mor ’t landelijke 
aalderhôôgste diëlectkentoor, wil graeg opnaomes maoke van diëlectpraoters in die cattegerie. 
Wie meldt z’n aaige aan, of wie geeft ons de naome deur? We zouwe d’r aareg blij mee weze, 
dus bij voorbaot dank! Tot de kijk mor weer, hee! 
 
Korsjonnao 
 
P.S. De verêênigingsruimte is wekelijks op woensdagmiddag ope. ‘t Leste nieuws over de 
verêêniging, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl. Dut keer bevôôbeld ’n verhaol over ‘t 
huis dà ‘Wilgenhorst’ hiet.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


