
Het Sliedrechts Dialect (855) 
 
 
Eksaomekoors … 
 
Binnekort hange ze weer in de vlaggemast, saome met d’n Hollanse driekleur. De schooltasse 
van de jonges en maaider die geslaogd benne voor d’r eksaome. Ik ken me nie heuge dat dat 
ok in mijn tijd al beurde. ‘k Weet wel hêêl zeker dat ‘r vooraf gaonde aan de eksaometijd gêên 
fêêsie gehouwe wier voor de fraai opgedirrekte hôôgsteklassers waer zôôwaer aarege dure 
oto’s aan te pas komme. Heb ie ze messchie in ’t v’rbijgaon ok opgemaarekt? ’n Fêêsie 
achteraf, as ’t diplomao gehaold was, was al hêêl wat. Mor ja, aandere tije, aandere 
gewoontes, zalle we mor zegge … 
 
ULO A of B ...  
‘k Mos bij ’t zien van de start van de eksaomes toch wel weer effe trugdenke aa mijn aaige 
eksaomejaer op de ULO in 1957. ”Wel host ’n lichtjaer geleeje,” hoor ‘k ie denke, ”logisch 
toch dà toen aalles aanders was!” Nou aalles, dà ’s wel veul gezeed, mor toch … We mosse 
d’r toen toch mor hêêl veul instampe. Hoevel eksaomes van voorgaonde jaere hebbe we wel 
nie  deur geworsteld? Van vakkepekette hadde we toe nò nooit gehoord. D’r wier wel ’n 
bietjie rekening gehouwe mè je cappesietaaite. As ie nogal goed was in taole, dan gong ie op 
voor diplomao A. Frans, Duits, Engels en netuurlijk nie te vergete Nederlanse Taol. Voor de 
aerdighaaid kò je dan je pregrammao nog uitbraaije met een makkelijke vurrem van wiskunde 
voor diplomao A mè wiskunde, of met een rijchie vakke die bij goed gevolleg zôôwaer recht 
gavve op ’t middestansdiplomao. Prachtig voor de jochies en maaisies die laeter ’n aaige 
zaoksie wouwe gaon beginne. As ie ’n wiskundeknobbel had, gong ie op voor ULO B. De 
taole dee je d’r dan wel bij. Vong ie dan boekhouwe en rekene ok nog leuk, kwam ie aalles bij 
mekaor uit op zeuventien eksaomevakke! Hêêl wat, hee! Van ’n gerichte beroepskeuze was 
nog lang gêên spraoke. Waarek voor de schoolverlaeters was t’r genocht. Bevôôbeld bij de 
P.T.T, de belastingdienst, banke en de baggerketore hoefde je bij wijze van spreke mor aan te 
kloppe en een baontjie lag voor ’t opraope. 
 
Zwêêt i m’n hande … 
De eksaomekoors loopt deuze weke weer hôôg op. De stress zal zeker heftig weze. Stress? 
Konne we dat woord in onze tijd ok al? Belnêênt! Messchie hier en daer ´n bietjie 
zenewachtig. Gêên gebel naer ´t LAKS, ´n soort klachtebereau voor as ie bepaolde 
eksaomevraege ´n bietjie te moeilijk vong. Wie had ´r nou end jaere ´50 tillefoon thuis … 
Mobielechies die mosse nog uitgevonge worre. Op de tillevisie zag ´k de jongeloi bij mekaor 
in d´r aaige gymmestieklekaol zitte. Wij mosse ’n week lang op de fiets naer Dordt. In 
schouwburg Kunstmin zatte we d’r hêêl wà deftiger bij. Bij aankomst in de grôôte zaol was ie 
wel hêêmel onder de indruk. Êêst deeje me eksaome op pepier en wat laeter moche we onze 
kunste mondeling tôône. ‘k Vong ’t mor ’n massaol gebeure. Veul weet ‘k van de opgaoves 
en vraege nie meer te heuge. De lesten dag kan ‘k me nog wel herinnere. ’t Was op ’n 
zaeterdag (mot jie nou ’s om komme!) en op d’n agendao stong ’t vak tekene … ’t Was 
bloedhêêt dien dag. Voor ons groepie hing ’n grôôte plaet met daerop, mot jie je voorstelle, ’n 
kat die lekker opgerold voor de kachel lee te spinne. ’t Dier mos in zwart-wit naegetekend 
worre. Dut, met ‘n potlôôd in kombinaosie met ‘t zwêêt i m’n hande, gaf ’n rizzeltaot dat op 
aalles lekende, behaaleve op ’n kat … ’t Cijfer, een 4, was t’r wel naer. Jaere laeter kwam ik 
m’n leraer, Van der Glas, nog is tege. Hij hà nooit gesnapt, zee die, waerom ik ‘m zô tege 



gevaalle was. ’k Heb ‘m mor nie gezeed dà ’k de gebruikelijke hullep van ’n goeje tekenaeres 
uit onze klas van wie ‘k aaltijd aalles óvertrok, in Dordt wel hêêl aareg gemist had!  
 
Toekomsmeziek … 
‘k Ben benieuwd hoe die jonges en maaider over dik vijftig jaer op hullieze eksaometijd zalle 
trugkijke. Zalle d’r dan ok aaltijd nog zaole vol mè taofeltjies en stoele staon? Op die stoele 
zenewachtig heen en weer schuivende kandidaote? Wachtend op heulieze pepiere met de 
vraege d’r op? Zijn ’t dan vraege die ope benne – die mot jie zellef in een paor zinnechies 
beantwoorde – of benne ‘t ‘r van die waerop jie mò kieze tusse drie antwoorde waervan d’r 
êêntjie ‘t goeje is? Wat zitte we aailijk te baozele. Messchie gaot aalles over ’n hortie wel met 
de computer … Of zal die dan ok al weer achterhaold weze? Zéker nie meer naer Dordt en 
messchie ok wel nie meer in de aaige gymmestiekzaol. Wie weet ‘gewoon’ thuis eksaome 
doen viao ’n apperaotjie waeraan ze nou bezig zijn om ’t te ontwikkele. Raor gesteld, mor wie 
in 1957 gezeed zou hebbe dà je ooit op ie eksaometaofeltjie ’n flessie waoter of ’n sappie in 
’n paksie zou magge hebbe, en dà je as ie trek kreeg ok nog is ’n brôôdjie zou magge neme, 
zou vreemd aangekeke zijn. Zalle d‘r trouwes over 50 jaer nog wel schole bestaon? Gekke 
vraeg? Wie weet kà je aalles wel thuis tot ie neme. Op ie aaige tempo. Doe je eksaome as ie 
vingt dà  je d’r an toe ben. Toch hoop ik mor dat ondanks aal deuze toekomsmeziek wél ’t 
uithange van de vlagge en schooltasse in gebruik zal blijve. Schooltasse??? Wie weet zijn die 
dan ok wel uit de tijd … Nou ja, voor mijn part dan mor ’n plestieke zak mè wà pepiere d’r in. 
(Desnôôds hêêle ouwe krante, want nieuwe zalle d’r dan wel nie meer gedrukt worre …) Hoe 
dan ok … Aallemael hêêl veul succes toegewenst, hoor! 
 
Besjaon. 
 
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 tentôônstelling 
over de Maarewegijzelaers in de Twêêde Wereldoorlog in ’t Slierechs Meseum in de 
Kaarekbuurt ...  
 
            
            
            
            
            
   
 
 


