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Het Sliedrechts dialect (206) 
(Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging 

"Sliedrecht")  
 

 

SCHOOLHERINNERINGE 

 

  

'n Tillefoontjie. 

 

'n Pôôsie geleeje wier 'k 's opgebeld deur 'n ouwe schoolmakker uit de tijd, dà 'k nog op school 

êên zat. Hij vroeg z'n aaige af, waerom d'r toch zo waainig  foto's uit z'n schooltijd in de 

Merwestreek geplaetst wiere. Jammer genog kon 'k 'm daer gêên antwoord op geve, want met 

die zaoke heb ik niks te maoke. 

Hij hà me toch wel aan 't denke gezet en al gaauw komme de herinneringe dan weer bove 

drijve. Vergeleke mè nou wazze de schooljaere van toen mor 'n saaie bedoening. Veul reken- 

en taollessies, en 't lere van plaetsnaome en jaertalle was 't eerste, wà me te binne schoot. Mor 

azzie dan wat vedder gaot zitte prakkezeere, dan kom ie al gaauw op 'n aantal andere dinge. 

Bij  't bekijke van 'n aantal ouwe schoolfoto's zie je dan op de randjies langs de mure de 

tekeninge staon. Dat wazze van die plaetjies met voorbeelde, die naegetekend mosse worde. 

Hêêl netjies twêê onder mekaor op êên blaodjie, want 't was nog mor net na d'n oorlog en 't 

pepier was bepaold schaers. 't Wazze mooie plaetjies die je netjies nae mos tekene. 't Was een 

hele eer als jouw tekening dan ten tôôn gesteld wier. Nae jaere herken ik op 't ouwe 

klassekieksie nog 't Zwitserse landschappie en d'n baers, waerop ik zô hà zitte zwêête. Leuk 

netuurlijk, allêên zalle de mêêsters en juffe van tegewoordig 't wel aarg uit de tijd vinge. 

 

Gimmestiekles 

 

'n Aander aerdig uurtie vong 'k wel de gimmestiekles. De eerste jaere wier dat, voor zover ik 

me kan indenke overgesloge. Dat was nou ok weer nie  zô hêêl aarg. We liepe in die tijd wat 

af, zôdà me an beweging niks te kort kwamme. De tilleviezie was nog niet uitgevonge en 

daerom zoche en vonge me ons vermaok wel buiteshuis. Dat gong in die tijd netuurlijk wel wat 

makkelijker dan nou, mor  aaigetijdse trapveldjies bestinge nog nie. Op de pleksies, waer wij 

tegen 'n lere pikker trapte, wiere we werempel nogal 's weggejoge deur de pliesie. Uit die tijd 

stamt dan ok nog de waorschouwing, die we an mekaor gavve : "Tuut, balle i je zak!"  

Waerom die dienstkloppers d'r aaige nou zo druk maokte snap ik aan de dag van vandaeg nog 

nie zô aarg, want van vernielinge was aaigelijk hêêmel gêên spraoke en het woord vandalisme 

besting nog gêên êêns. 

O ja, ik was over die gimmestiek begonne. Azzie ongeveer in de vierde klas zat, dan wazzie 

aaindelijk grôôt genog om je kunste op sportief gebied te tôône. Allêên  was t'r êên probleem, 

onze school hà gêên ruimte waerin geturnd kon worden. De êênige lokaosie was toendertijd 

tegenover de Grôôte Kaark. Daer was, nog voor mijn tijd, 'n school gewist en 'n gedêêlte was 

omgebouwd tot 'n "gimzaol", t'rwijl de rest 'rvan nog een pôôsie as verkeersschool dienst  

gedaen hèt. Lange tijd hadde ze 't in de volksmond over C twaolf , naer 't voormaolige 

huisnommer, as ze 't over 't ouwe gimlokaol hadde.  
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Nou is 't nog in gebruik as oefenruimte voor 'n muziekverêêniging.  

De heen- en trugweg wier bij gebrek aan 'n fiets afgelege met de "bêênewaoge". 't Was aales 

bij mekaor toch 'n flink stuk lôôpe van school êên, beter bekend in die tijd as de 

Groeneveldeschool, naer de Kaarkbuurt. En je mos nae gedaene turnarbaaid, ovvie wou of 

niet, ok nog 's 'n keer trug. Nou ja, voor 'n gimles wier dan ok 'n hêêle middag uitgetrokke.  

Nae 'n dag of veertien sting d'r pas weer êên op het programmao en as 't slecht weer was dan 

wier 't hêêle fêêst gewoon overgesloge. Je snap wel, dat dat met 't ôôg op 't Nederlanse 

klimaot nogal 's voorkwam. 

Sjonge, wat zit 'k op m'n praotstoel. Laet 'k de volgende keer mor 's vedder vertelle  over 

zitvoetballe, tractere en 'n hêêle mooie vloer. 

     

         (Wordt vervolgd). 

 

Naeschrift: 'k Heb 's effe kontakt opgenome met de "Merwestreek" om te vraege of ze 'n foto 

konne plaetse mè m'n klasgenootjies d'r op, zôdat m'n schoolmakker van vroeger nou 'n 

praotjie en 'n plaetjie rijker is!  Kijk mor elders in de krant naer die foto van vroeger 

 

Dank  U wel mijnheer voor deze inzending! Volgende keer graag Uw vervolg! 

 

 

Reacties:  

R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368. 

 

 

 

Bij "Het Sliedrechts dialect", verzorgd door de Oudheidkundige Vereniging  "Sliedrecht", 

werd al verwezen naar deze foto uit het jaar 1953. Het is de zesde klas van de Groenevelde 

school (school 1) 

Op de foto zijn te zien: meester Vos, juffrouw van Dorth, meester Vogel en bovenmeester 

Huisson. 

In de achterste banken zien we van voor naar achter: Jannie van den Dool en Aartje Both, 

Pietsje Broere en Adrie Loeve, Herman de Groot, Tinie nederlof en Jannie Visser. 

In  de voorste rij banken: Jan v. d. Vlies en Wim v.d. Graaf, Joop v. d. Berg en Jan v. d. Vlies, 

Adrie Bernhart, Bas Lissenburg. 


