Het Sliedrechts Dialect (763)
FIETSVEKANSIE
Toe me 14 jaer wazze, ’t was in 1958, mogge m’n vriendjies en ikke voor ’t êêst allêên,
zonder vaoder en moeder, op vekansie. We hadde een plan gemaokt om met de fiets deur hêêl
Nederland te fietse en te slaepe op kampeerplaetse. Mor ja, daer mot jie wel spulle voor hebbe
en die hadde me nie. Wel hadde me een paor cente bij mekaor gescharreld en we beslote om
daervan de nôôdige kampeerspulle te hure. Dà dee je bij Gorte, bij d’n Oôsterbrug. ’t Mos een
tentjie zijn waer we mè z’n drieë in konne slaepe. Die had ie, en ok de d’rbij horende
haeringe, tentstoksies en een grondzaailtjie. Om te koke huurde me een primus en koche me
wat petrolie en spiritus. Op de fiets kà je nie zôôveul meeneme en daerom namme me
nôôdgedwonge vedder waainig mee: êên gelêênd pannechie en êêne klaaine koekepan.
Vedder een paor kroesies, vurreke en messe. Slaepzakke hadde me ok nie en we bedoche toe
dà je ok een paor ouwe wolle dekes mè vaailighaaidsspelde aa mekaor kon maoke. Aldus wier
beslote. Omdà me mor hêêl waainig geld hadde, wier d’r bij onze ouweloi nog wat ete en
drinke geritseld. We perbeerde wà blikke met ete los te peutere en ok een stuksie kaes,
haogelslag en een potjie jam. Een bliksie butter was t’r ok bij. We hadde ok een paor van die
seldaote-veldflesse en die vulde me mè waoter om te drinke.

Schaofwondjies
Zôôas ’k al schreef: je kon nie teveul meeneme, want je mos aalles op ie begaoziedraoger
vastbinge. ’t Mos nog een bietjie in evenwicht zijn ok, aanders was fietse onbegonne waarek.
Op een maondag, ’s maareges vroeg, reeje me weg. Êên van ons hà me aangeweze as
kaortlezer en die zee hoe ovve me mosse rije. Al op d’n eersten dag gong ’t nae 40 kilemeter
mis. D’r wier nie goed opgelet, we raokte mekaor met ’t stuur en daer lagge me op de grond.
Sture verboge en wà schaofwondjies, mor voor de rest viel ’t mee. We hadde wel matterjaol
meegenome om bande te plakke, mor aan aander gerêêdschap hadde me nie gedocht. Lôôpe
dus naer ’t eerstvolgende huis. Daer weunde gelukkig hêêl behulpzaome mense en daer wiere
de sture weer rechtgezet en krege me wat jodium op de schaofpleksies.’s Middas laet
kwamme me op de camping aan. We krege een plaetsie toegeweze en we gonge ons tentjie
opzette. ’t Was t’r zanderig dus de haeringe krege me makkelijk in de grond en het tentjie
sting naer onze mêêning vrij stevig vastgemaokt.

Sleufie graeve
Daernae begonne me aan ons aevendete. Dà bleek een hêêl karrewaai. ’t Lukte mor nie om de
primus aan te krijge. Te lange leste mor hulp gevraegd en toe lukte ‘t wel. D’n êêste maoltijd
besting uit een blik Suzi nasi-goreng. We bakte d’r nog een aai op en klaor was Kees. ‘t
Smaokte nog beterder as thuis. Ik denk omdà je ’t zellef hà klaorgemaokt, hee. Nae ‘t ete
gonge me nog een endjie lôôpe en koche me een goejekôôpe fles wijn. Trug bij de tent
wouwe me die gaon opdrinke, mor die wijn was zô zuur as een kreng. Dat loste me op deur
d’r veul suiker in te doen. We wazze nog hêêmel niks gewend en al gaauw aangeschote. Zô
doke me in onze ‘slaepzakke’. Of d’n duvel d’r mee speulde, mor ’s nachs gong ’t sturreme en
regene. We dreve ons tentjie uit en aalles was zaaiknat, want we hadde nie goed uitgekeke en
ons tentjie prongeluk in een wat dieper dêêl opgezet. Een sleufie graeve rondom de tent wazze
me vergete en dà kwam ons nou duur te staon. Toe mosse me alsnog een sleufie graeve en

weer perbere te slaepe. Hier hadde me netuurlijk van geleerd en in ’t vervolg wier d’r wel êêst
gegraeve.

Staarekste verhaole
We reeje van kampeerplaets naer kampeerplaets en zagge veul en ontmoette leuke gaste. We
hadde veul plezier. Somtije wier dà vergald deur een lekke band, mor selusie en plakkerties
hadde we bij ons en die rippereerde me, naedà me bandafnemers hadde gekocht, zellef. Nog
’n keer hadde we de pech dat êên van ons een stevig taksie tussen z’n spêêke kreeg en toe
goed kwam te vaalle. D’r gong gelukkig niks kepot. En bietjie pijn in d’n elleboog, mor daer
bleef ’t gelukkig bij. Zô gong ’t aalle daege en bij thuiskomst hadde me een mooie ervaering
opgedaen. We hadde de staarekste verhaole d’r over te vertelle, want we wazze d’r grôôs op
dà me ’t mè mekaor gered hadde zonder hulp van thuis. ’t Wazze onze eerste stappe op weg
naer zelfstandighaaid, zà ’k mor zegge. Ikke denkt ’r somtije nog mè weemoed aan trug!
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.

