
 

Een ouwerwets Slierechs Aevendjie 

Traditioneel werd in november het Slierechs Aevendjie georganiseerd door de Historische 

Vereniging Sliedrecht. Deze keer lag het accent op het Slierechs Diëlect en films uit heden en 

verleden. Lof hierbij voor Marius Teeuw, die de zaal verraste met een zelfgemaakte film over 

een deel van de vroegere wijk A.  Het geheel werd aan elkaar gepraat met hints naar bijnamen 

en Sliedrechtse burgemeesters.  

Wat ’n meraokels leuken aevend 

Vleede week, zôôas aaltijd in november, wier ’t Slierechs aevendjie van d’n Historische 

Verêêniging gehouwe. Wà zouwe ze nou weer bedocht hebbe, denk ie dan. Zôôas de naom 

van d’n aevend al verraejt, wier d’r veul aandacht besteed an ’t diëlect. Jammer genogt 

verdwijnt ’t zô langzaomerhand uit ’t durrep, mor ‘k mag ’t nog graeg opraokele.  

Nae d’n opening deur de voorzitter, die wel ’n cursussie Slierechs ken gebruike, wier d’r ‘n 

prachtige fillem, vergezeld deur ’n deuntjie van de ’Twêê Kraaie’, vertôônd van d’n dijk 

vanaf ’t Ôôstend van de Kaoi tot de Waotertoren, waerbij d’n ouwe en de nieuwe situaosie 

mekaor afwisselde. Sommiges gonge bekant van d’r aaige bij ’t zien van zôôvel technische 

hôôgstandjies en wat is t’r toch veul veraanderd. D’r wazze meer as 170 mense op d’n 

uitnôôdiging afgekomme, trewijl d’r nie êêns ’n kedoochie  beloofd was, zôôas vorig jaer toe 

de kletsmejoors deur de grôôte toelôôp veuls te gaauw op wazze. Op zôôvel loi was toe nie 

êêns gerekend. 



Daernae was ’t de beurt an twêê leeje die ’n prizzentaosie gavve van aanderande bijnaome die 

in vroeger tije gebruikt wiere, zôôas Krijn de Leugenaer, Slijpie, Jôôst de Puts, Aort de 

Scheet, Jan de Gaait, Jaop d’n Domenee en nie te vergete Aoi en Leen de Wap. Een  

vrouwchie naest me zee dà ze wel is ’Meneer de Wap’ gezeed had omdà ze nie wis dat ‘t ’n 

bijnaom was. Ik weet nog dat ’r in d’n Admiraol, waer ‘k grôôt gebrocht ben, iemand weunde 

die op straet aaltijd ”Poessienat!” riep. Hij kreeg dan ok gelijk die bijnaom. In de pauze zag ’k 

zôôvel bekendes; và school, zondasschool, uit de straet, waer ’k as kaaind  mee gespeuld had, 

collegaos và me waarek, te veul om op te noeme. ’t Lekend wel ’n reünie. 

Zô liep ’r ’n man met ’n baerd en ik doch bij m’n aaige: ”Die kan ’k.” Hij liep ok ’n bietjie te 

loere. Toe bleek dat die man nermaol gesproke in Paopoeao Nieuw Guinea weunt en we 

mekaor 5 jaer geleeje bij Besjaone en Korsjonnaos hadde ontmoet. Hij hè naomelijk hêêl lang 

geleeje scripsies gemaokt over ’t Slierechs diëlect. Nou was tie weer in Slierecht, uiteraerd nie 

allêên voor ’t aevendjie, want hij is daege onderweeg om weer thuis te komme. 

Nae de pauze wier d’r ‘n hêêle leuke fillem van Bongersze uit de Kaarekbuurt uit de jaere 30 

vertôônd en of ’t nie op kon, krege we ’n overzichie voorgeschutteld van aalle 16 

burregervaoders die Slierecht gehad het, te beginne mè vaoder en zeun van Hattem, van 

Haofte, Ipey en Drijber. Helaos was de tijd toen om en wordt dà verhaol hopelijk op ’n 

aandere bijêênkomst afgemaokt. Tussedeur wiere d’r faaite uit die tijd verteld en ok de 

grappies, somtije mè ’n flinken baerd, onbrakke nie, mor leuk was ‘t. Je kon maareke, dà de 

aanweziges ‘t ’n hêêle leuken aevend vonge. ’t Kom wel is voor dà nae de pauze sommige 

koppies deur de slaep gaon hange, mor ‘k het ‘t nou nie kanne ontwaere. Een compelement 

voor d’n orgaonisaosie! 

Macky van Leeuwen – de Jong 

 

 

 


