
Het Sliedrechts Dialect (714) 
 
 
Lêêgere school 
 
In de jaere vijftig mosse me aallemael minimaol zes jaer naer de lêêgere school. Sommiges 
nog twêê extrao jaere, want die deeje de VGLO d’r achteraan. ’t Wazze nog aprilschole, 
omdat ’t nieuwe schooljaer begon op d’n eerste april. Laeter, ‘k glôôf in 1954 of ’55. wieren 
’t aamel septemberschole. In dat langere jaer konne hêêl snuggere kaainder een klas overslaon 
en zô de school in vijf jaer afmaoke. D´r wazze twêê soorte schole, de christelijke en de 
openbaore. De openbaore wazze genommerd van 1 t/m 5 en de christelijke hadde naome van 
´t koningshuis zôôas Wilhelminaschool, Beatrixschool, Ireneschool en Julianaschool.  
 
Mooie plaete 
Zellef hè ‘k op school 1 gegaon. Die sting bovekaareks, nog verbij De Wiel, mor nog voor 
scheepswurref Baers. Bij ’t huis van de bovemêêster, Huisson, dà boven aan d’n dijk sting, 
mos ie naer beneejene, want de school sting daer in d’n diepte. Bij de school was netuurlijk 
een schoolplaain, dat was hêêlemael omhaaind. D’r was ok een fietsehok en een 
gymmestieklekaol bij. Daer kwamme de maaider van de vakschool ok gymmestieke. We 
wazze toe ok al ondeugend, want wij jonges zeeje: ’t scheureschooltjie. Nermaol gesproke 
begò je in klas êên, achter in de school, bij juffrouw Van Dort, en je aaindigde, as ie nie was 
blijve zitte, nae zes jaer, in de voorste klas bij mêêster Huisson, en dan gong ie van school af. 
In de school honge veul mooie plaete aan de mure. Nae de lêêgere school gonge de mêêstes 
naer d’n ambachschool en de vakschool voor maaisies. Een paor gonge naer de HBS, ’t 
Lyceum of ’t Gymnaosium. Dat wazze d’r alleevel hêêl waainig.  
 
Gedrag en nethaaid 
Juffrouw Van Dort leerde je leze en schrijve. Leze leerde je nog met ‘t leesplanksie en de 
grôôte plaet van aap, noot, mies enzô. Schrijve moch ie allêên rechs en as ie dat nie dee, kreeg 
ie ’n tik met de lineaol op ie vingers. Dà dee somtije hêêl aareg zeer. Mor je durrefde niks te 
zegge, al was ie nog zô bôôs. Gedrag en nethaaid wazze hêêl voornaom, want daer kreeg ie ok 
een cijfer voor op ie repport. As ie iets hêêl aareg goed dee, kreeg ie een stempeltjie op ie 
waarek. Grôôs as een aop was ie dan. In de klas wier mè twêê woorde gesproke. Je zee 
alleevel: “Ja mêêster!” of: “Nee juffrouw!” Ze leerde je ok dà je bevôôbeld in de bus of traain 
mos opstaon voor ouwe of krepele mense en dà dee je netuurlijk as dat is voor kwam. Mò je 
nou is mee aankomme. Ze denke dà je nie goed bij je hôôd ben. Naest rekene, leze en 
schrijve, kreeg ie ok les in aodrekskunde. Veul mos ie uit je hôôd lere. Bij rekene mos ie 
klassikaol de taofels opdreune en in de hôôgere klasse ok de jaertalle uit de geschiedenis. Ok 
bij aodrekskunde mos ie rijchies opdreune zôôas: Groninge, Hôôgezand, Sappemeer, 
Zuidbroek, Stadskenaol enzô. Laeter, as ie oto gong rije, was dat hêêl makkelijk, want omdà 
je de mêêste plaetsies uit je hôôd kon, kò je d’r zôô naer toe rije. 
 
Aaigegebraaid 
De klere die gedraoge wiere, wazze hêêl aanders as nou. De maaisies droge jurreke en roksies 
en hadde somtije een gesteve strik in d’r haer. De jonges hadde een drollevanger aan, of 
plusfour, zôôas ze ok wel zeeje. Mêêstal was tie gemaokt van mechester. Deur de moeders 
wier veul zellef gemaokt. Aaigegebraaide wolle sokke, slipovers, troie en jeger borstrokke in 
de winter en zeumers roksies, jurreksies, bloesies of vessies. As t’r wà gescheurd was, wier ’t 
verstelwaarek zellef gedaen. Ze deeje d’r een lap opzette en gaeter in de sokke wiere met de 



hand gestopt. Verslete schoene wiere deur veul vaoders nog zellef gelapt, somtije wier daer ’n 
ouwe otoband voor gebruikt.  
 
Gelukstoffees 
In ’t speulkwertier wiere d’r op ’t schoolplaain veul spellechies gedaen. We deeje dan 
wegkruipie, ok zeeje me wel: buutvrij, tiksie-is-‘m, hinkhokke, haosie over, kaesie wege en 
bokstaovast. Vervele was t’r nie bij, aanders gonge me donderjaoge. Daer kreeg ie dan wel is 
straf voor. Naeblijve of strafregels schrijve, As ie straf kreeg, zee je daer thuis niks van, want 
dan kreeg ie, as ie pech had, d’r nog een pak rammel bij. ’t Beurde ok wel is een enkelde keer 
dà je een paor cente had en dan koch ie bij groenteboer Struik gelukstoffees, een zaksie wit en 
zwart of een zouten drop. Die toffees zatte in ’n pepierechie gevouwe en as ie geluk had, sting 
daer in dà je wà gewonne had en dan kreeg ie een rêêpie of zôô. Een grôôt verschil met deuze 
tijd is ok dà bekant aalle kaainder naer school gebrocht worde. Wij mosse lôôpend naer 
school en dan hà je onderweeg veul tijd voor kattekwaod, mor daer zà ‘k laeter messchie nog 
wel is wat over schrijve. 
 
Piet van Grietjies. 
 
Hartelijk dank weer Piet, voor deuze bijdraoge. Inzendinge van lezers zijn aaltijd welkom! 
K.L.v.G.  
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de 
stambôôme van de femilies Van Asperen, Vlot en Van der Wiel. De leste uitgaoves zijn te 
kôôp bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels, de meseums en op 
maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243).  
 
    


