
 

Dialect is iets van vroeger, net zoals de Grote kerk, dijkhuisjes, stoepen en boerderijen…  

Wat êên tillefoontjie opêêns ken doen 

Beste lezers, dat is me toch wat. Inêêns ken êên tillefoontjie aalles veraandere. Eêst lôôp ie d‟r 

aamel aan te denke, ‟t gao mor nie uit jie hôôd, en dat al wekelang. Mense die aa je vraege: 

“En …weet jie al wat?” Of: “As ‟t nie deurgaot, dan gao me protestere, hoor! Dan gao me mè 

spandoeke over de mart lôôpe!” Werschijnlijk snap u d‟r niks van. Waer gaot dut nou aailijk 

over? Bel, over de verhaoltjies in ‟t Slierechse diëlect. We wisse nò nie ovve me nou wél of 

nie deur konne gaon in de vernieuwde vurrem van ‟t Kompas. Tot dat êêne tillefoongesprek 

met d‟n aaindredacteur. Jaaah! We magge deurgaon! Hoera! 

‟t Lijkent nog ‟t mêêste op ‟n verhuizing. Planne maoke over ‟t nieuwe onderkomme. Wà gao 

me doen? In dezellefde vurrem mè verhaoltjies in  de krant of gao me ok digitaol en hoe dan? 

Hoe gao me ‟t inrichte? Met fotoochies en ‟n kaodertie? Of allêên ‟n geschreve verhaoltjie op 

pepier? Welleke taoke krijge de beweuners in ‟t nieuwe huis? Wie maok de rôôsters, wie gaot 

„r mee naekijke? Wie waarekt „r aan de veddere planne? Hoe zit ‟t met de spelling en wie doet 

„r mee aan ‟t bewaareke van ‟t Slierechse Woordeboek A tot Z? Dat êêne bellechie het ‟n 

hôôp opgelost. We magge deurgaon mè mor êên bepaareking: ‟t mot wel korterder!   

De leeje van de Waarekgroep Diëlect van d‟n Historische Verêêniging in Slierecht wete best 

dat „r zat mense zijn die hêêmel nie van die Baggerdurrepspraot houwe. Primao! Overslaon 

dan. D‟r zijn ok hêêl wat mense die d‟r aareg van geniete. Zô praotte ommers de vaoders en 

moeders, en zellef doen ze dat ok nog, veraal as ze onder mekaor zijn. Diëlect is nie raor, mor 

is mooi. ‟t Is iets van vroeger, net as de Grôôte kaarek, de dijkhuisies in de stoepe, of de 

boerderije van vroeger. De waarekgroep wil ons aalledaegse leve in d‟n Alblasserwaerd 

vastlegge.   



Weet jie wà me wel afgesproke hebbe? We gaon ‟t nie hebbe over godsdienst en de poletiek. 

Dan gao me aaindelôôze discussies krijge. Daer zijn wel aandere bronne voor te vinge. We 

schrijve ok gêên columns. Belnêênt! We maoke gewoon ‟n praotjie op pepier. Oh ja, nog wat, 

ving u ‟t leze moeilijk? Dan ‟n goeje raed. Lees nie zôôas u vroeger leze leerde op school, 

mor lees zôôas u praot. Doet dat dan veraal hardop. Welkom aallemael en veul plezier d‟r 

mee! 
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