
Het Sliedrechts Dialect (826) 
  
 
Filesefere          
 
As ikke aan dut stuksie begin te schrijve, zit ’k in een vliegmesien op een zôôgenaomde verre 
raais. In dut geval een raais naer Baoli in Indenesië, ’t voormaolig Nederlans Indië. Ver is ‘t 
inderdaod, want ‘t is minstes 15 uur vliege en hang af van de plaets waer ie een tusselanding 
maokt. Dà ken weze Singapore, Kuala Lumpur of Hong Kong. Daer zijn aamel grôôte  
internasjenaole vliegvelde waer ie mot overstappe op een mêêstal klaainder toestellechie. 
Tijdes zô ’n lange vlucht heb ie aalle tijd om nae te denke en onwillekeurig dwaole je 
gedachtes dan af naer vroeger, hee. Gebeurtenisse, bezondere ontmoetinge en zô, komme dan 
bove drijve. Zô herinner ikke me een praotjie met een ouwe baggeraer. Dà gong ok, hoe kan ’t 
aanders, over z’n waarek  in ’t buiteland. Op een gegeve ôôgenblik vroeg ’k ’m waerom die 
zô graeg over ’t verleeje praotte. Hij zee: “In de eerste plaets omdà ’k ’r goeje herinneringe 
aan heb.” Vedder zee die de wijze woorde: ”Joh, as ie toekomst korter wordt dan je verleeje, 
dan gao je ’t daer otomaotisch over hebbe.” Nou ik zellef ok een daegchie ouwer word, mò ’k 
daer dikkels aan denke … 
 
Kallempies aan 
Hij hà nog meer uidrukkinge die me aansprakke. Hij hà voor z’n waarek ok in Kaopstad in 
Afrikao gewaarekt. Naer hum begrippe gong daer aalles op z’n ellefendaartigst. Toe die daer 
een Afrikaonder naer vroeg, gaf die as antwoord: “Jullie Ollanders hebbe de klok, mor wij 
hebbe de tijd!” De woorde stress, haost en burn-out komme in hullies woordeboek hêêmel nie 
voor! Volleges mijn had ie daer hêêl veul mee verklaord. Ik ben nou een bietjie aan ’t 
filesefere geslaoge en mot oppasse dà ’k nie deurdraait. Toch mot ik, as ikke op Baoli ben, 
dikkels aan die uitspraoke van dien baggeraer denke. De mense daer  hebbe ok nooit haost en 
lijke aalles kallempies aan te doen. ’t Klimaot zal zeker een rol speule, mor ok hullies kerakter 
het ‘n  haailzaome waareking en naest de boeiende Hindoe cultuur is dà messchie wel de 
oorzaok dà ’k t’r zô graeg ben.  
 
Aaremenere 
De beweuners zijn veulal matterjeel aareg aarem, mor maoke alleevel een opgewekte en 
tevreeje indruk. Ze zijn vriendelijk en behulpzaom. Ze hebbe een hecht femilieleve en zijn in 
mijn ôôge sosjaol rijk. Heullies gelôôf zal hullie daerbij zeker veul steun geve. Ze gedraoge 
d’r aaige toch wel hêêl aanders as die alleevel klaogende en aarementierende Ollanders. Die 
klaogers zouwe aamel is een tijdjie in zô ’n aarem land motte gaon weune. Dan zou ’t klaoge 
en aaremenere messchie wel overgaon … 
 
Nooit E 
Ikke begrijp hêêl goed, dà ’k nou een raore gedachtesprong maokt. Klaorblijkelijk 
veroorzaokt deur ‘t loie gedrag in ’t vliegmesien kwamme m’n gedachtes inêêns uit bij m’n 
lêêgere schooltijd. Ikke mos daerbij denke aan de jaerlijkse schoolsportdaege. Die wiere in 
m’n herinnering georgaoniseerd door  de gymmestiekleraere Diefenbach en Broekhuize en 
gehouwe op ’t ouwe voebalveld. Tijdes de gymmestiek wier d’r al geoefend voor de 
anderande aaise die d’r wiere gesteld voor ’t behaole van een schooldiplomao A, B, C, D of E. 
De proeve die mosse worde afgelegd, wazze, glôôf ’k: verspringe of hôôgspringe, 60 meter 
hardlôôpe, kastiebal waarepe, handbal waarepe en behendighaaid. Wat dat leste inhieuw, weet 



’k nie meer. Mè m’n vriendtjies oefende ik ok nae schooltijd. Mor hoeveul ’k ok oefende, de 
aaise voor ’t kastiebal waarepe kon ’k nooit haole. Ik haolde dan ook nooit ’t E-diplomao. 
  
Lekker happie 
Overiges was dat een wijze levesles. Ik leerde d’ruit dat aalles wà je kan, een aander nog beter 
kan. Wat voor telente je ok het, d’r zalle alleevel meer getallenteerde weze. Je aaige telente 
maximaol benutte, is volleges mijn een goeje aaigeschap. ’t Wazze  sportdaege, mor voor 
mijn hieuwe ze een belangrijke levesles in die luidt: “Accepteer je aaige zôôas ie ben.” Dus 
wees tevreeje mè je aaige lijf en telente. Dan is ’t naomelijk ok nie nôôdig, zôôas dat 
tegeswoordig een afschuwelijke mode is, om in een gezond lijf te laete snije omdà ze denke 
dà ze d’r mooier van worde. Wà rust nie aamel in een mens kan oproepe, hee. Ik hou nou mor 
is op mè filesefere en gaot over tot de orde van de dag. Ikke gaot een lekker happie bij de 
stewardess haole en een fillempie kijke en me verheuge op de kommende vekansie, want 
gelukkig heb ikke de tijd! 
  
Piet van Grietjies.  
 
P.S.! ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Van Zon, 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. Kijk mor is op de boekeplank van de 
verêêniging wà me in de aanbieding hebbe …           
 


