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Mederrene technieke 
 
Mè vekansie aan d’n aandere kant van deuze aerdklôôt, zeker 12000 kilemeter van Slierecht 
vandaen, stao je d’r van te kijke wat ‘r tegewoordig mè mederrene technieke aamel mogelijk 
is. Je lôôp i je hotel naer de kaomer voor de zaokeloi en je ken draedlôôs internette, of je gao 
naer een zôôgenaomde ’wartel’, wij noeme dat een tillefoonwinkel, en je kan voor een paor 
cente internette. As ie dà doet, is t’r gêên verschil meer met de mogelijkheeje die je thuis in 
Nederland het. Je kan d’r je aaige ontvange e-mailtjies bekijke én beantwoorde. Ok kè je d’r 
netuurlijk nieuwe  e-mailtjies schrijve. Dà ’s toch wel hêêl aareg makkelijk, hee. Zôôdoende 
hoef ie niks te misse en je kan goed contact houwe mè je femilie en vriende. ‘t Zal voor 
mense met ‘t haaim best wel een uitkomst weze. As ie nog meer naer ‘t zien và je femilie of 
vriende verlangt, kà je ok mè je femilie belle en mekaor tegelijk zien, want ok daervoor is 
nogal wat software (computerprogrammao) beschikbaor.  
 
Profitere 
As ie op de hôôgte wil blijve van ’t leste nieuws, dan maok ie verbinding mè bevôôbeld de 
krant và je keuze, of je vollegt de Hollanse TV-zenders die viao de satteliet heulieze 
programmao’s aanbieje. Je rekeninge en betaolinge kà je vollege. Je logt in bij je bank 
(verbinding maoke mè je bank) en je kan aalles percies vollege. Betaole van rekeninge of ’t 
overmaoke van geld. Aalles wà je thuis doet, kè je daer ok doen. Zellef ving ’k ’t elleke week 
weer spannend wat ‘r deur de Historische Verêêniging op ’t net wordt geplaetst en netuurlijk 
kijk ’k in ’t bezonder naer ’t stuksie Slierechs diëlect. ’t Is toch geweldig dà je daer in ’t verre 
buiteland hêêmel niks van hoef te misse. Alleevel ben ik weer nieuwsgierig van wie Korrie 
Lissenburg nou weer iets toegestuurd hè gekrege. Kortom, ’t gaot een gewoon mens bekant 
bove z’n petjie wat t’r aamel mogelijk is. ’t Beste is volleges mijn om ie d’r mor nie in te 
verdiepe en te profitere van aal die mederrene technische mogelijkheeje en d’r volop van te 
geniete. 
 
Overaal offers 
As ie dan zô ‘n diëlectverhaoltjie hè geleze, krijg ie ok vàzellef weer zin om weer is wat te 
schrijve. ’t Is een leuk tijdsverdrijf as ie op ’t pallemestrand legt. Bovendien is zô ’n 
omgeving een bron van inspiraosie. Zellef was ikke nogal is op Baolie, êên van de veule 
Indonesische aailande. Van Baolie wor gezeed dat ’t een gode-aailand is. Messchie komt dat 
wel omdat ’t ’r goddelijk mooi is, mor messchie ok wel omdat de inweuners  bekant aallemael 
Hindoe zijn en in die godsdienst verere ze veule gode. D’r zijn op dat aailand, naer ze zegge, 
meer tempels dan inweuners. Bij ieder huis is een grôôt deel van het aaref bebouwd met een 
huistempel waer ze aalle daege offere. Die offers bestaon dikkels uit een gevlochte mandjie 
mè wà rijst, koeksies of vruchies. Ok steke ze d’r  stoksies bij aan die een bezondere geur 
geve. Haailig waoter wordt ’r ok aaltijd overheene gedaen. Dat zit dikkels in een oud 
maggiflessie. Offerties ving ie overaal. Bij de zêê, op een kruispunt, bij de ingang van huize 
en winkels en aandere gebouwe. Kortom, op de mêêst uitêênlôôpende plaetse.  
 
Aareg aarem 
Veul mense op Baolie weune op een kampong. Dà zijn durrepies op d’r aaige. De huisies, nou 
ja de hutjies, zijn mêêstal gemaokt van bamboe of zwaarefhout en de daksies van blaore van 
benaonebôôme en soms van gollefplaete. Mêêstal is t’r niks in die hutjies. Somtije een 



provesorisch bed, mor vedder niks. Gekookt wordt ’r op een hôôp stêêne waer ze bij mekaor 
gesprokkeld hout op stoke. De loi die ’t wat beter hebbe, stoke op een gasstellechie mè 
flessegas. Heulies hôôfdvoedsel bestaot uit rijst mè wà groente en een stuksie vis of kip. 
Kortom, in onze ôôge is ’t ’r aareg aarem.  
 
Hêêl aander inzicht 
Aaremoej waarekt verpaupering in de hand. Zôô zie je naest de hutjies mêêstal een vuilishôôp 
waer ze aalle afval opgooie. Dà trek weer ongedierte aan. Hygiëne is dan ok ver te zoeke. Wij 
zouwe d’r zekers ziek van worde. De lekaole mense hebbe genog afweer opgebouwd en 
kanne d’r tege. De aalderaaremste motte leve van de opbrengst van lege flesse, pepier, kerton 
of metaole die ze langs de weg vinge.  Sosjaole verzieninge het dat land nie. Gêên waarek of 
ziek zijn betekent: gêên geld! Goed dat de gemêênschapszin aareg goed is. In die durrepies 
hellepe ze mekaor met ete en klere. Mor ok bevôôbeld as iemand naer d’n dokter mot, want 
een ziektekosteverzekering is t’r wel, mor dà kanne ze nie betaole. Kortom, hêêl veul aareg 
aareme mense. Een wonder toch, zeker voor ons, dat die mense veulal toch blij en gelukkig 
zijn. Ze hebbe gêên behoefte aan matteriële zaoke. Voor veul ontevreeje Hollanders zou ’t 
dan ok goed weze om is in zô ’n aarem land een kijksie te gaon neme. Messchie dà ze dan tot 
een hêêl aander inzicht komme. Wie weet, hee! 
 
Piet van Grietjies. 
 
P.S.! ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Van Sliedrecht (Slydrecht), is te vinge 
op www.historie-sliedrecht.nl. De verêênigingsruimte is intusse ok weer ope!! Daer benne ok 
de nieuwste uitgaoves (boeke en dvd’s) te kôôp.          
 


