
Het Sliedrechts Dialect (761) 
 
 
 
Naer De Put  
 
In onze jonge jeare was ’t een goed gebruik om bij mooi weer een daegchie naer De Put te 
gaon. Dà was een grôôte plas midde in de polder, zeg mor tusse Giessenburreg en de 
Vuilendam. (In die tijd hadde me ’t trouwes zeker nog over Giesse-Ouwkaarek en Giesse-
Nieuwkaarek, in plek van Giessenburreg!?) Daer was de recreaosie hêêmel graotis. Voor 
zôôver ’k weet, mor ’t rechterste weet ’k ’r nie van, was dat een put die was ontstaon deur 
zandwinning voor de provinciaole weg die lôôp van Paopendrecht naer Meerkaarek. De Put 
lee in Otteland. Tot welleke gemêênte Otteland tegewoordig hoort, zou ’k nie êêns wete. ‘t 
Was nog een hêêl endjie bij  Slierecht vandaen en daerom gong ie d’r op de fiets heene. Dà 
wazze mêêstal nog fietse zonder versnelling en trugtraprem. Wij zeeje: deurtrappers. De 
ouweres reeje op hullieze bromfietsies. Bekende maareke wazze in die tijd Zündapp, Spartao, 
RAP, Berini, Kaptaain Mobylette en veraal de Solex zag ie ok dikkels. Nogal wat jonges reeje 
op van die klaaine Iteljaontjies, mor daer weet ’k de naome nie meer van. Opgevoerd wazze 
ze aallemael. Een aander tandwiel en een grôôtere carbereteur was ’t minste, mor d’r wazze 
d’r ok bij mè bewaarekte cylinders. Die reeje zeker 60 kilemeter per uur en sommiges nóg 
hadderder. 
 
Spannend en uidaegend 
Wij gonge alleevel met een ploegchie jonges en maaisies van te naeste bij dezellefde leeftijd. 
Met ouweres en jongeres trok ie nie veul op in die tijd. Die wazze d’r ok wel. Die zoche daer 
verkering, want dà beurde heus nie allêên op de maaidemart in de Kaarekbuurt, hoor. Ze 
lagge dan mè mekaor te grazze en te flikflooie. Dan hadde ze gêên aareg in zwemme of 
aander vermaok, hee. De Put die, ik zee ’t al, vrij grôôt was, lee middenin de waailande en 
daer kò je netuurlijk hêêl goed zonne. Je kon d’r fijn zwemme, mor dà kon allêên as ie hêêl 
aareg goed kon zwemme, want De Put was flink diep. Omdat ’t ‘r zô diep was, kò je d’r ok 
vaailig duike, en dà deeje me dan ok hêêl veul. ’t Gekste was nò nie gek genogt. In die tijd 
droege de mêêste maaisies nog een zwempak, een enkeling was d’r tijd vooruit en had al een 
bikini. Zô ’n grôôte, met een centimeter of twêê blôôte buik tusse ’t broeksie en ’t 
bovestuksie. Toch vonge wij dat toen aareg spannend en uidaegend. 
 
Wildplasse 
Bij ’t zwemme maokte me gebruik van aanderande matterjaole. Sommiges hadde een 
opgeblaeze otoband van een luxe waoge, aanderes hadde d’r êên van een vrachtoto en weer 
aanderes een planksie om de bêênslag te kenne oefene. We speulde netuurlijk ok 
balspellechies en wedstrijchies hard zwemme of zo veer as ie kon onder waoter zwemme. Dan 
bleef ie zôôlang onder waoter, dà je naer aosem hapte en rôôd aanliep, want je wou netuurlijk 
hêêl graeg winne. Je kò je d’r aareg goed d’n hêêlen dag vermaoke. Omdat ’t waoter zô diep 
was, was ’t mêêstal aareg koud, mor dà deer ie nie as ie jong ben. Visse kò je d’r ok hêêl 
goed. D’r zat aerdig wà vis en d’r wier veul gehengeld. Mêêstal met een bamboe hengeltjie, 
een simpel tuigchie en as aes een vloksie wit brôôd, een wurrem,  bonksie kaes, stuksie 
aerepel of een maoj. D’r wier alleevel aerdig gevange. De gevange vis wier trug gezet, want 
ze wazze nie goed van smaok, wier d’r gezeed. Zôôas ’k al zee, bleef ie d’r d’n hêêlen dag. 
Ete en drinke wier van thuis meegenome, want d’r was vedders niks te kôôp. Mêêstal een 
flessie priklimenaode en een paor dikke boteramme. Een plee was t’r nie en as ie mos kakke 



of piese mos je dat mor in de bossies doen. Dà vong ie toe hêêmel gêên  perbleem. Wildplasse 
besting nog gêên êêns! 
 
Veul plezier 
Van zô ’n daegchie picknicke, zôôas ze ok wel zeeje, mè zwemme, duike en revotte wier ie 
netuurlijk harstikke moei en dat kò je bij ‘t naer huis rije goed maareke. Dan pas kwam ie d’r 
achter hoe veer ’t faailijk was. As ie thuiskwam, hà je honger as een paerd. Wà je ok kreeg, je 
at as  ‘n dijker en piespoke was t’r dan heus nie bij, hoor. ’s Aeves gong ie betijds naer bed en 
thuis hadde ze gêên kaaind meer aa je. ’t Wazze echt daegchies om nou nog mè veul plezier 
aan trug te denke! 
 
Piet van Grietjies 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôôas de stambôôme van de femilies Roskam, Van der Vlies, Vroege en Cleton. Kom ok ‘s ’n 
kijksie neme in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). We zijn nou effe mè 
vekansie, mor in september benne me d’r weer! Op de website ok veul meer foto’s over ’t 
slôôpe en bouwe in Slierecht. 
 
 
 
 


