
 

Het valt niet mee een kader bij een afscheidsbericht te schrijven. Na heel veel jaren gaat de 

„Merwestreek‟ verdwijnen. En daarmee komt er ook een eind aan de veel gelezen rubriek „Het 

Sliedrechts Dialect‟. Onze hoop is nog gevestigd op „Het Kompas‟. Er ligt een verzoek om de 

rubriek over te nemen in die krant. Maar enige zekerheid hebben we niet. Vanuit hier bedankt 

vele lezers van onze rubriek. (BL) 

Mè pijn in ’t hart … 

Nêênt, mè mijn gaot ‟t gelukkig nog best. Nie schrikke dus! Mor wà ‟k wel aareg vingt, is dat 

‟t Slierechs Diëlect aareg op de tocht staot. Wat is t‟r aan de hand!? Nou ja, meschie heb ie ‟t 

al gehoord. De Maarewestreek gao verdwijne en daermee komp ‟r ok ‟n end aan onze 

verhaoltjies in de krant. Vendaeg schrijf ik verhaol 1403 binne een tijdpaarek van host 35 jaer. 

„t Gong in ‟t begin nog met horte en stôôte. Zô nou en dan ‟n berichie van onze kant en dan 

weer ‟n paor weke hêêmel niks. Dà wier beter toe ‟n oud-Slierechter, êêne Visser uit ‟t 

Zêêuwse Goes, kennelijk een grôôte liefhebber van ‟t Slierechse taoltjie, z‟n aaige d‟r druk 

om maokte en d‟r ‟n bellechie an waogde naer de redacsie om meer berichies af te drukke in 

de Maarewestreek. 

Ondertusse is ‟t haost 2020 en we krege ‟n hortie geleeje te hore dat de krant opgekocht is 

deur een grôôt bedrijf en per 31 december d‟r mee ophoudt. Sjonge, dà ‟s wel effe schrikke! 

Voor d‟n oorlog hadde me de Maarewebode en nog ‟n aandere Slierechse krant. (Je mos t‟r 

wel voor betaole!) In d‟n ôôlog hadde de krante ‟t deur „t Duitse toezicht moeilijk en 



verschene ze mor met horte en stôôte. Nae de bevrijding was tie d‟r al rap weer. Saome onder 

‟n nieuwe naom: ‟De Merwestreek‟, al gaauw in ‟t Slierechs vertaold as ‟De Maarewestreek‟, 

ofwel ‟De krant van Timpies‟ in de volksmond. 

Ondertusse benne me ongeveer 75 jaer laeter. Met ‟n korte onderbreking naedat de krant in 

Dordtse hande was gevaalle en ‟De Stem van Slierecht‟ genoemd wier, kwam toch weer De 

Maarewestreek trug. ‟t Lijkent wel ‟n geschiedenisverhaol te worre, mor dan êên met ‟n naor 

end. Van ‟n êêmansbedrijfie, Timpie, naer ‟n aalsmor grôôter bedrijf en dan lôôp ie de kans 

vermorzeld te worre en ‟t lôôdjie te motte legge. ‟t Blad dà wel in de bus blijf vaalle, is ‟t 

Kompas, ooit ok begonne as ‟n plaetselijk krantjie en al ‟n tijdjie hoort ‟t bij ‟t bedrijf dà De 

Maarewestreek opkoch. Nou hoor „k zegge: “Och, dan laete we de Slierechse verhaoltjies 

toch  daerin plaetse!” 

Mor ja, zô makkelijk gaot dà nie! We hebbe wel toenaedering met ‟t Kompas gezocht, mor 

we wete nou „k dut schrijft nò nie of en hoe ‟t vedder zal gaon. ‟t Ken zôômor weze dà ‟k nou 

‟t aalderleste verhaoltjie zit te maoke. We zijn naareges zeker van, en motte net as jullie mor 

afwachte hoe of ‟t zal verlôôpe. Meschie komme we in ‟t Kompas. ‟t Kan ok zijn dà we te 

vollege blijve op de website van d‟n Historische Verêêniging www.historie-sliedrecht.nl of op 

onze Facebookpaoginao Sliedrecht Toen en Nu HVS. Mor ‟t kan ok nae dut verhaol over en 

sluite zijn. Een fêêstelijk verhaol kon „k ‟r nie và maoke. Mè pijn in ‟t hart neme de 

diëlectschrijvers afschaaid van de veule trouwe lezers, mor wie weet komp ‟r nog wel-is een 

oplossing. Hou de berichgeving mor in de gaote en meschie benne me tò nog op d‟n êên of 

aandere menier te vollege! Zô niet: ‟t was voor de schrijvers ‟n waer genoege!  

Besjaon.     

http://www.historie-sliedrecht.nl/

