
  Het Sliedrechts Dialect (911) 
 
 
Evenemente in ‘t voorjaer 
 
In tegestelling tot de Pinkstere zou ´t ´t leste weekeinde van maai nie zuk mooi weer worde. 
Dat was jammer, want Slierecht hà Braoderie in de Kaarekbuurt, Paopendrecht ´t Zonnige 
Hartfestival en in Dordt wier ´t twêêjaerlijkse Dordt in Stôôm gehouwe, aaltijd ´n hêêl 
spektaokel, dà veul loi trekt, van haainde en verre, werempel ok nog van over de grens. Om 
met de Braoderie in Slierecht te beginne: aaindelijk wazze ze zô wijs gewist om allêên de 
winkeliers uit de Kaarekbuurt ´n kraempie te geve, dà´s toch ommers veul leuker! In 
Paopendrecht was ‘t werempel ok gezellig; volle terrassies, veul loi op de bêên en as klap op 
de vuurpijl ’n reuzerad van 40 meter hôôg. Daer wouwe we wel in. ’t Was ok nog voor niks! 
Zô konne we ons durrep ok is mooi van bovene af zien. As Dordt in stôôm gehuld is, zijn d’r 
aaltijd loi die klaoge dà ze dan de was nie buite kanne hange. Jammer genogt gong dut jaer, 
bij gebrek an baote, ’t Baggerfestival in Slierecht nie deur. In Dordt is t’r kaaremis. Ik kan 
m’n aaige nog herinnere dà me man jaere geleeje ’n loozie voor mijn gehengeld had, dà 
smaokte naer meer en aan ’t end had ie ‘t zô vaok, zonder succes, geperbeerd dà we bij Gorte 
goejekôôper uit gewist wazze. 
 
Jong vêê 
We reeje ’n hortie geleeje nog is in de polder en daer stong ’n pasgebore veulentjie, dunne 
bêêntjies en je kon z’n ribbechies zien, zôô maoger was tie. Prachtig! Nou mò ’k wel zegge dà 
we ’n paor maonde geleeje ’n goeje vriend verlore hebbe die deur z’n aaige paerd was 
dôôdgetrapt, sinsdien ben ‘k ’r bunzig van en lôôp ‘k ‘r graeg met ’n boogchie omheene. We 
zagge ok nog jonge poelechies, mor meer as êên per eendemoeder wazze d’r bekant nie meer. 
Je kan dan op ie klompe aanvoele dat de aanderes al deur die grôôte raaigers opgevrete zijn. 
In de tuin is ‘t ok weer ’n komme en gaon van aanderande veugels. In de winter zurrege we 
aal z’n daege voor heulie deur brôôd en eulieneutjies te geve en in de zeumer worde ze 
verwonne met ´n lekker schôôn zwembadjie waerin ze d´r aaige kanne wasse en waeruit ze, 
azze ze dorst hebbe, kanne drinke. Mor dan nog krijg ie stank voor dank; ze gonge zôômor op 
me man z´n schoere zitte poepe! As me man ’t gras gemaaid het, zijn ok gelijk aalle 
maodeliefies verdwene. D’n aanderen dag staon ze d’r alweer, je mot ze bekant wel zien 
komme. 
 
Op stap 
Onderlest hadde we ´n uitje van de zaok. We zijn êêst naer de Maoslantkering gewist in Hoek 
van Holland. Zôôiets kan allêên mor deur Nederlanders gemaokt worden hee, dà ´s ´n staoltjie 
vakwaarek van die knappe koppe. Daernae was ’t fêêst op ’t strand mè gebraeje vlees op ’n 
stoksie; ‘t was meraokels koud, mor d’r stonge gaskacheltjies op de taofels waeraan je je 
aaige kon waareme. Eêmaol weer thuis lagge we al gaauw op aopegaope deur de zêêlucht. 
 
Verkiezinge 
De verkiezinge zijn ok weer achter de rug. Wat ´n gekaokel en wat ´n gebekvecht. ´t Zou mijn 
baon nie weze, d’n hêêlen dag maauwe en dan nog je zin nie krijge. ’n Paor jaer geleeje is t´r 
iemand gewist die zee dà je van buitenaf kon zien op wie d´r gestemd wier en hup, aalle 
mesienes wiere weer vervange deur die ouwerwetse formeliere. Privézaoke bestaon ommers 
tò nie meer, aalles leg tegeswoordig op straet. In d’n aerd hoef ie hêêmel gêên êêns te 



stemme, want ze motte toch aamel waoter bij de wijn doen. Over privé gesproke: ze rije 
tegewoordig vlak langs ie huis om foto’s te maoke die je dan op internet ken bekijke. 
Gevaerlijk as t’r ’n vreemden oto op ie oprit staot! Dan denk ie toch ok: heb ie ’t of krijg ie ‘t. 
‘t Schijnt aamel mor te magge … 
 
’t WK 
Nou zitte we middenin de oranjekoors. ’t Oranje wc pepier is hêêl aareg geliefd. Persoonlijk 
kan mijn de kleur nie schele as ’t mor lekker zacht is. ’k Het d’n êêste wedstrijd nog wel mè 
kromme têêë gezete, Nederland wor vooraf aaltijd kampioen, mor hôôgmoed kom voor de 
val. ‘k Dee ’s oches nog ’n bôôdschoppie, en druk! ’t Lekent wel Korsemis. Aamel taorte, 
chippies en veraal veul bier in heulieze karrechies. ’s Zaeterdas mos Nederland weer speule, 
in de krant stong dà hartpetiënte zonder gevaer konne kijke, omdat ’r defibrillaoters klaor 
lagge voor ’t geval ze gêên aosem meer konne haole. Soms denk ik wel is bij m’n aaige dà ze 
mor raok schoppe, vaok op pleksies waer ie toch al nie veul ken vele. En dan die kopballe; die 
kanne toch ok nooit goed zijn voor ie harses? 
 
Baoli 
Indertijd hà ‘k nog beloofd dà ‘k uit zou legge hoe ‘k jaere geleeje op Baoli verzaaild ben 
geraokt. ‘k Mò nog ’n paor puntjies op d’n i zette en dan stuur ’k dat ok naer Korsjonnao’s. 
 
Macky van Leeuwen-de Jong 
 
P.S. Onze bezoekersruimte, het ‘Onderhuys’,  is nou effe toe. Op 1 september benne we d’r 
weer. Fijne vekansie! 
 


