
Het Sliedrechts Dialect (747) 
 
 
VOOR IE NUMMER IN DIENST 
 
Zô rond 1950 hà je in Nederland een leger dà besting uit beroepsseldaote en dienstplichtige. 
Aalle jonges die gezond van lijf en lêêje wazze, mosse in dienst. De mense zeeje dà je voor ie 
nummer opgong, as ie wier opgeroepe as dienstplichtige. Voordà je wier opgeroepe, wier ie 
gekeurd. Veul jonges perbeerde d’r onderuit te komme en verzonne de mêêst gekke dinge en 
smoesies. Ze hiewe d’r aaige dôôf, dom of gêêstelijk in de war. As dà letste lukte, kreeg ie 
voor staobilitaait een 5. Wij zeeje dan: ”Die is t’r met een S5 vanaf gekomme”. ’t Was nie 
makkelijk om d’r onderuit te komme, hoor. De makkelijkste menier was broederdienst. Dan 
hoefde je niks te verzinne, want dan hà je recht op vrijstelling. Je mos dan minstes twêê broers 
hebbe die al gediend hadde. Dienstwaaigeraers wazze d’r ok, mor die wiere tot 
gevangenisstraf veroordêêld. De groep waer ik toe behoorde, hà gêên hôôge pet op van de loi 
die d’r onderuit perbeerde te komme. Wij doche dat ’t je plicht was jeges je vaoderland.  
 
Bultzak 
Bij de keuring wier ok getest waer ie ’t mêêste geschikt voor was. Dà stelde volleges ons nie 
veul voor. ’t Lekend volstrekte willekeur. Je kon kieze voor de landmacht, de luchtmacht, de 
zêêmacht of de marrechesee. Ik koos voor de marrechesee en kwam prompt bij de landmacht 
terecht. Voorbestemd dus om zandhaos te worre. Ik wier opgeroepe om me in februwaori 
1965 te melde in Vught. Daer was een grôôte kezerne, genaomd Frederik Hendrik. Al op ’t 
stesjon in Vught wiere me opgevange en mosse me in groepe naer de kezerne lôôpe. 
Aangekomme in de kezerne wiere me bij mekaor geroepe en zee een officier dà me vanaf dat 
ôôgenblik onder de krijgstucht viele en dà me aalle bevele stipt mosse opvolge. We wiere 
naer een berak gebrocht en daar krege me onze spulle. Je kreeg ’t in een soort bultzak en 
daerna wier ie een kaomer aangeweze. Daer lag ie met een man of tien. Bij de spulle zat ok 
een beddezak en die mosse me zellevers mè strooi vulle. Dà was weer dolle pret, want d’n 
êêne dee d’r veuls te waainig in en d’n aandere te veul. Je had ’r ommers hêêmel gêên 
verstand van, hee. Nae d’n eerste nacht was ie speciaolist en wis ie percies hoevel strooi d’r in 
of uit mos, want je dee aanders gêên ôôg dicht.  
 
Straffe 
Nog voor ’t aevendete wiere onze haere gecontreleerd. Lang of kort maokte niks uit. Iederêên 
mos naer de kapper en kreeg ’t medel bloempot zô azze me zeeje. Je mos t’r van aalles lere 
netuurlijk. Daervoor kreeg ie ’t handboek seldaot, waer aalles persies in sting. Schiete, tijgere, 
marchere, poetse, vouwe, exercisie, herkenning vijandig matterjaol, NBC-oorlogsvoering 
(nucleair, biologisch en chemisch) en zôô. Je mos aalles hêêl aareg goed voor mekaor hebbe, 
want vrijdas kreeg ie inspectie en as ’t dan nie in orde was, mos ie binne blijve en moch ie nie 
op weekendverlof naer huis. Die inspectie was alleevel een spannend mement, want je wou 
ommers mor wat graeg naer huis toe. Marchere was ok dolle pret. Je had ’r alleevel telgangers 
bij en ok loi die moeilijk rechs en links van mekaor wisse te onderschaaie. Wij zeeje: “De 
hooi- en de strooikant”. Dà laaide netuurlijk tot de mêêst gekke situaosies. 
 
Licht of zwaer 
As ie net in de kezerne aankwam, was ie een zôôgenaomde filler of oliebol en dan mos ie je 
veters op een bepaolde menier i je seldaotekissies doen. Laeter wier ie ouwe stomp en dan 
moch ie je veters op een aandere menier i je laerze rijge.’t Was nog deksels streng in die tijd. 



Je mos voor alle hôôgeres, ik gelôôf al vanaf kurreperaol, groete en dee ’t mor, want je hà zôô 
‘licht of zwaer’ aa je broek. Dà wazze de lichste straffe. Ze konne je ok ‘achter de wacht 
gooie’, zôôas wij dat noemde. Dan wier ie achter de wacht in een hok opgeslote en mos ie op 
een houte brits zonder metras of kusse slaepe. Ok dan moch ie nie naer huis.  
 
Bijgebrocht 
Ze wazze ook hêêl goed in groepsstraffe. As t’r êên iets nie goed dee, wier d’n hêêle groep 
gestraft. Bevôôbeld een rondtjie lôôppas over ’t kezerneterraain of een speedmars van een 
kilemeter of tien. Daer wazze ze hêêl succesvol mee. Nae twêê maonde baosistraining wier 
d’r geselecteerd. Eên dêêl wier peraot en een aander dêêl gong naer d’n onderofficiers- of de 
officiersschool. De groep waer ie bij zat, viel uit mekaor en je kwam aallemael op 
verschillende kezernes in anderande baontjies terecht. ‘t Was een bezondere ervaering daer in 
Vught, mor in die paor maonde hadde ze ok de moeilijkste fegure veul discipline, orde en 
nethaaid bijgebrocht en daer zij me gêên van aalle in ons laetere leve slechter van geworde!        
 
Piet van Grietjies 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôas de stambôôme van de femilies Cleton, Van Heteren en Mijnster en. Kom ok ‘s ’n kijksie 
neme in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag  benne me 
d’r! 
 


