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Onze vekansie in Amerikao  
 
Verschene week hè ‘k jullie al verteld over de perikele in d’n aanlôôp van onze vlucht naer de 
kaainder in Miami en dà me in de middelste van de drie weke iets extraos zouwe gaon doen. 
Nou… we zijn op zaeterdag, d’n 14e, in Miami aan boord gestapt van zô ’n grôôt cruise-
schip; dat hiettende de ’Liberty of the Seas’ en is in 2007 gebouwd bij een Finse wurref. Wat 
een grôôt ding: 340 meter lang, 40 meter brêêd en nog hôôger as de kaarektoren van de 
Grôôte Kaarek in Slierecht. In de mesienekaomer staot 100.000 PK te brulle en aan boord 
zitte 5600 mense, waervan 4400 gaste en 1200 mense as bemanning! Ik mot eerlijk zegge: 
van die 100.000 PK hoor ie niks en van die 4400 gaste maarek ie of hoor ie ok niks, zôô grôôt 
is dien bôôt. We hadde geleze dat d’n bôôt om zes uur ’s aeves de touwchies los zou gooie en 
onze dochter met de twêê maaide zouwe ons uit komme zwaaie op d’n pier aan ’t end van de 
waoterweg. Omdat ’r dan aaltijd zôôvel mense op ‘t dek staon, zouwe ze ons nie kenne zien, 
dus ik had de Nederlanse vlag meegenome en daer stonge Joke en ik hard mee te zwaaie. 
Allêên… ’t jammere van aalles was, dat d’n bôôt om vijf uur al z’n touwe los gooide en wij 
om haalef zes al bij d’n uitgang van de waoterweg wazze. Toen Ageeth en de twee maaider 
bij de pier kwamme, zagge ze nog net de kont van ’t schip, dus dat was een teleurstelling voor 
heulie én voor ons. Tóch hebbe me de vlag veul gebruikt, want iedere keer bij ’t in– en 
uitvaere van een haove hadde we de vlag over ons balkonnechie hange. 
 
Zêêkesteel 
Jaot, je glôôf ’t nie, maor op deuzen bôôt hebbe aalle buitehutte een balkon, waer een 
taofeltjie en twêê stoele op staon; dà balkonnechie is 3 bij 1,50 m. grôôt. Aan boord is een 
winkelstraet met een kapper, koffieshoppies, winkeltjies, een casino, een theaoter, een paor 
zwembaoje, zonnedekke, verschaaijene resterantjies, hêêlemael bovenin is een kepellechie en 
netuurlijk ok een stuurhut, waer we een keer mogge komme kijke; je ziet daer allêên mor 
computerschaareme en een paor klaaine hendeltjies waer ze dat hêêle zêêkesteel aalle hoeke 
van de zêê mee kenne laete zien. 
 
Anderande verschille 
Nou gao ik jullie niet uitgebraaid vertelle waer we aamel gewist zijn, maor één ding wil ik ie 
wel vertelle: we zijn ok aan land gewist in Sint Maerte, dà saome met Sabao en Sint 
Eustaochius de Bovenwinse Aailande vurremt. ’t Toeval wou dat ik daer net last had van een 
onderwind! Nou is ’t al aareg lang geleeje dà ’k op school gezete heb, mor Sint Maerte 
bestaot uit een Frans en een Hollans dêêl. Ik wis dat echt nie meer. Nou is dat aailand haalef 
zo grôôt as ons aailand Texel, dus dan heb ie messchie een idee waer we over praote. Op dat 
aailand waait op ’t Hollanse gedêêlte de Nederlanse vlag en op ’t Franse gedêêlte de Franse 
vlag. Dà ’s nog nie êêns ’t aaregste, maor op ’t Franse dêêl praote ze Frans, hebbe ze d’n euro 
en hebbe ze 220 volt aan elektricitaait. Op ’t Hollanse dêêl praote ze Engels, hebbe ze d’n 
dollar en hebbe ze 110 volt aan elektricitaait. Nog een verschil zijn de schole. Ze hebbe in ’t 
Franse gedêêlte hêêl aandere begin- en aaindtije dan in ’t Hollanse dêêl; as ie dan op zô ’n 
klaain aailandjie ben, snap ie van aal die anderande verschille hêêmel niks. 
 
Windjie mee 
In ieder geval hebbe we daer lekker legge bakke op de ’beach’, zôôas ze dat daer zegge en ’s 
middas hebbe we met een bus nog een rondtoer gemaokt van een uurtie of twêê. Wà  ’k jullie 



ok nog wil vertelle is ’t vollegende: de mêêste van jullie wete wel dà ’k in  Slierecht iederen 
dag een uurtie gao lôôpe voor m’n gezondhaaid. Ik doch wel bij m’n aaige hoe ik dat aan 
boord mos doen. Nou, dà ’s hêêlemael gêên punt, want op dek 4 kò je dien bôôt hêêmel rond 
lôôpe, over stuurboord van vore naer achtere en over bakboord weer naer vorene. Zô ’n 
rondtjie is ongeveer 750 meter, dus ik dee acht rondtjies en dan hà ’k een uurtie gelôôpe. ‘t 
Êênigste wà me tegeviel toe ’k weer thuis was, was dà ’k drie kilo zwaerder geworde was, 
maor dàt zal wel nie deur ’t lôôpe gekomme zijn, hee. Aal met aal was ’t weer een leuke tijd 
om bij onze kaainders te weze en om te cruise. We zijn ‘n maondagnacht, d’n twêêde maert, 
trug komme vliege. Omdà me windjie mee hadde, was ’t trug mor acht uur vliege en stinge op 
Schiphol m’n zwaoger mè z’n vrouw ons weer netjies op te wachte. 
 
Wout van Rees 
 
P.S. De verêênigingsruimte is wekelijks op woensdagmiddag ope. ‘t Leste nieuws over de 
verêêniging, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl .Dut keer bevôôbeld de nieuwe 
tentôônstelling ‘Iets op touw zette’ in ’t Slierechs Meseum. 
 


