
Het Sliedrechts Dialect (648) 
 
 
Reünie  
 
Onderlest kwam ‘k toevallig Jaope tege. Vroeger weunde me aallebaai in de Jan Stêênstraet 
en zatte me in dezellefde klas op de Prinses Ireneschool. Jaere hadde me mekaor nie gezien of 
gesproke. ’t Was aarg leuk en netuurlijk begonne me gelijk over vroeger. Weet jie nog? Dat 
en dat? Die en die? Jaop opperde om is te perbeere een reünie op gaon te zette voor de 
toemaolige zesde klas. Dat was de klas die van school gong toe de overgang veraanderde van 
êên april naer êên september. Dat leste jaer kwamme d’r een stel bij die een klas oversloege, 
die deeje klas vijf en zes in dat bewuste verlengde schooljaer. Van dien hêêle groep bestaot 
een klassefoto die ok te zien is op de site van de Historische Verêêniging tusse hêêl veul 
aandere schoolfoto’s. Die foto zouwe me as uitgangspunt neme. Jaop en ik aan ’t belle . . . 
Leuk, beste lezers, leuk dat dat was! Wat ‘n geweldige reacties . . . Wat aareg dat ‘r van die 
groep al gesturreve zijn en wà jammer dà sommiges gewoon nie trug te vinge zijn! 
 
Den Bout 
Afgelôôpe zaeterdag was t’r een hêêl aandere reünie waer Besjaon en ik naer toe mosse. Dat 
was in Den Bout. Saome hadde me daer een aantal jaere voor de klas gestaon op school êên in 
Den Bout in Bove-Harringsveld. Hij hà klas 4, 5 en 6 en was de bovemêêster, zellef  hà ‘k de 
klaaintjies van klas êên, twêê en drie. Een fijne tijd dat dat was, beste mensen, geweldig. We 
denke dan ok aaltijd mè veul plezier trug aan die periode van ons leve. We hadde ons aaige 
hêêl aareg verheugd op ’t weerzien met aal die kaainder. Hoe zouwe ze ’t maoke? En aal die 
vaoders en moeders? Nou, ’t overtrof onze stoutste verwachtinge. Wat kanne die loi in Den 
Bout een fêêst opzette zeg, fantastisch! ’t Was aaltijd al apart volk, wà me toendertijd al aareg 
wardeerde, mor ’t is een zaeterdag opnieuw weer is duidelijk gebleke. Heerlijk! 
 
Orgaonizaosie 
’t Fêêst wier gehouwe in die grôôte loods aan de binnekant van d’n dijk waer voorheen De 
Bôôn mè z’n vissies zat en waer nou Pim Klop mè z’n bôôtjies- en jachteopslag zit. Een 
prachtige ruimte voor bekant 300 man. De fêêstcommissie had die loods hêêmel versierd en 
aangeklêêd. Bij binnekomst zag ie gelijk dat ‘r aareg veul aandacht aan besteed was. De plaet 
van ’t leesplanksie, aandere schoolplaete, meterslange visnette en versieringe, een fotogallerij 
en een tenêêl mè geloidsapperetuur, aan aalles hadde ze gedocht. Wat een orgaonizaosie! Van 
aalles volop te drinke, lekkere happies, en laeter een kompleet buffet voor aal die mense. 
Nogmaols, kompelemente voor iederêên die bij de opzet van dat grandioze fêêst betrokke 
was. Dut was echt weer is ouwerwets Den Bout op z’n best, dut was echt Bouts! 
 
Geweldig 
Raor is wel dat die kaainder van toen intusse bekant aalemael veertigers zijn. Tien jaer geleeje 
wazze me is op een reünie van ’n paor klasse gewist, toe hè me nog hêêl wat oud-leerlinge 
gezien. Mor sommiges hà me nie meer gezien sund ze van school af wazze. Dan blijf ie de 
herinnering houwe van zôas ze toen wazze op d’r twaolfde jaer. Dan inêêns zie je ze trug mè 
snorre en baerde of dun haer. Mor wat maoke ze ’t goed! Tekenaer, computerspeciaolist, 
hovenier, sjeffeur, van aalles zijn ze geworde en gaon doen. De mêêste zijn getrouwd en 
hebbe zelf al weer grôôte kaainder. Sjongejonge . . . Aalemael zien ze d’r eve goed en leuk 
uit, aamel hebbe ze d’r aaige herinneringe aan d’r schooltijd.  



Mêêstal aareg leuk, gelukkig. D’r worde dinge verteld die me zelf al lang vergete wazze. 
Faailijk is zô’n hêêle middag nog veuls te kort, hee. ‘k Hà graeg mè nóg meer mense nóg veul 
langer wille praote. Gelukkig zijn d’r die me beloofd hebbe ons is persoonlijk op te komme 
zoeke, dan hore me wel meer. En jammer Petra en Sjarien, we hebbe gelijk geperbeerd om de 
foto’s te maile, mor d’r klopt iets nie, ’t lukt nie, neem eve kontakt op assieblief. Nee mense, 
’t was echt een geweldig fêêst. We lôôpe d’r al een paor daege over nae te praote. Bedankt 
Den Bout! 
 
Gezellig 
Vergeleeke bij de orgaonizaosie van zô’n spektaokel in Den Bout is, wà Jaop en ik nou aan ’t 
doen zijn voor êên klas, netuurlijk mor een peuleschillechie. ’t Slaoge van een reünie vaalt of 
staot messchie wel met de komst van veul ouwe bekendes. Daerom voor êên keertie een 
oproepie aan de lezers: Wie weet waer de volgende mense gebleve zijn? Joke Nederlof? Rita 
van der Vlies? Ellie Boer? Corrie Bouw? Ad Monster? Cees Hoekwater? Henny Hardam? 
Kijk, we snappe best dat ’t nie zô’n grôôt spektaokel zal kanne worde as daer in Den Bout, 
mor ’t ken evegoed aareg gezellig weze. Dat hope me dan mor. Tot de kijk mor weer, hee! 
 
Korsjonnao        
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Aaldijk (nieuw) en Elsenaar in de 
“Geneaologische Grabbelton” en ok hêêl veul fotoochies van Slierecht… 
  


