
Dà ’s een raore ondekking... 

Wà ‘k nou gao vertelle is al ’n hortie geleeje gebeurd, mor ‘k ben d’r nog
aaltijd verbaosd over. Zôôas dikkels zat ‘k heerlijk ’s nas De Dordtenaer 
te leze. Meschie denk ie nou wel: raore maaid, lees jij ’s nas de krant? 
Jaot, en dà ving ‘k nog fijn ok. Of ‘k dan gêên slaep tekort komt? 
Belnêênt, dat haol ’k ommers laeter wel weer in. Soms kruip ‘k, as ’t 
koud is, zachies weer trug in ons bed met ’n bedlampie aan, want 
Besjaon is echt een uitslaeper, dus doe ‘k mor aareg zachies. Deuze 
zeumer was ’t mêêstal waarem genogt om lekker mè m’n theechie en ’n
paor kaoksies op te blijve. Glôôf ie ’t nie? Vraeg ’t dan mor aan de 
krantebezurreger, die zal best kanne beaome dat ‘r zô ’n bietjie de 
helleft van de week tusse vijf en haalef zes aal ’n klaain lichie brandt bij 
ons. 

’t Beurde op zô ’n vroegen ochend dà ‘k wat ondekte. Wat een lange 
woorde! ‘k Mos ‘r soms zellef om grinneke toe ‘k ‘r op gong lette. 
Woorde hè ‘k van huis uit zat meegekrege. M’n moeder verzon zellef 
spellechies mè bepaolde woorde en letterties. ’Met ’n kladblok en ’n 
potlôôjchie hoef ie je nooit te vervele,’ zee ze dikkels. Lange woorde 
hen we nooit verzaomeld, mor ‘k weet zeker dà ze, as ze nog zou leve, 
gelijk mè me mee zou doen. Want dat beurde. Zôômor voor de lol gong 
‘k opvaallende, lange woorde opschrijve. Leuk, hee!



In een mum van tijd hà ‘k al een hêêl aerdig rijchie mè woorde. Aal 
gaauw hà ‘k in de gaote dà ‘k aallêên woorde mos opschrijve mè meer 
dan vijftien letters. Bovedien zou ‘k gêên boeke of tijdschrifte uitpluize.
Gewoon De Dordtenaer leze en êêns in de week Het Kompas, want 
daerin staon teslotte wekelijks onze diëlectverhaoltjies. (Hee, weer ’n 
woord ’r bij. Leuk, hee! ) Nou gaauw naer wà vôôbeelde van lange 
woorde. Netuulijk in ’t Slierechs, want daer lees u deuze rebriek voor. 
Zet u mor schrap, want nou komp ‘r vast een grôôte verrassing mè veul 
nieuwe diëlectwoorde. Daer gao me, kom op! Klimaotveraandering, 
netuurorgaonizaosies, aopepokkevirus, hôôgrisicocontact, 
hotelbeoordêêling, appartementecomplex, hôôgesnelhaaidstreject, 
wèreldgezondhaaidsorgaonizaosie. ‘k Was verbaosd over aal die lange 
woorde, maor ’t was nog mor een beginnechie. Wà denk ie van de 
vollegende woorde? Pupillevoebaltrainer, weunzurregcentrum, 
martelwaarektuige, vondelingekaomers, geheugeperbleme. 

Nou zeg, ’t vaal me tege. Aareg tege. Wat ’n raore ondekking! ‘k Hà veul
en veul meer diëlect verwacht. Onze êêste diëlectboeksies lijkene veul 
Slierechser te weze mè veul klaaindere woordties. Wie ken dan wél in ’n
verlore uurtie een mooi langewoordelijsie maoke in ’t Slierechs? 
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