
Het Sliedrechts Dialect (870) 

 

Commenicaosie 
 
Van ‘t woord dà ’k hierbove schreef, hadde me in onze jonge jaere nò nooit gehoord. Toe 
praotte me gewoon mè mekaor. Dat is nou wel een bietjie veraanderd. Tegewoordig kanne me 
op aalle meniere mè mekaor commenisere. As me vroeger mekaor nôôdig hadde, dan gong ie 
gewoon effies naer mekaor toe. D’r zat ok niks aanders op, want tillefoon hadde me toe nò 
nie, dat was allêên weggelege voor d’n dokter en de netaoris en hôôguit de middestand. 
Weunde hij of zij waer ie mee wou praote wà vedder weg, dan zat ’r nie aanders op dan een 
briefie of briefkaortie te schrijve. D’r ging wà tijd overheene voor ie antwoord had, mor zô 
was dat nou êêmel. En dat vonge me aailijk hêêl gewoon. Tegewoordig mot aalles effe gaauw 
gaauw. ’t Is aailijk nie êêns zô raor dat ‘r zôôvel zenuwpeze zijn! Nou is êên en aander wel ’t 
gevolleg van een ontwikkeling die wij, tachtigjaeriges, mor amper bij kenne houwe. Toe ik 
nog jong was, hà m’n baos tillefoon en dat was een grôôt apperaot van mehoniehout dat aan 
de muur hong, mè  twêê belle d’r bovenop. As ie wou tillefenere, dan mos ie aan een slinger 
draaie en dan kreeg ie een juffrouw aan de lijn. Die gaf ie ’t nummer op en die juf ging dan in 
de tillefooncentraole mè stekkers aan de gang en zô kwam de verbinding tot stand. 
Tegewoordig  kanne me overal eve belle met ’t mobieltjie. Zô perbeer ie nou mè mekaor aan 
de praot te komme. Moeders achter de kinderwaoge en schoolkaainder op de fiets, om over de 
raaizigers in d’n traain nog mor te zwijge, overal en aaltijd mot ‘r gebeld worde. ‘k Denk dà 
me d’r nie ver meer vanaf zijn, of we geve as kraomkedoochie een mobieltjie aan ’t kaaind in 
de wieg! 
 
Computer 
As ie  tegewoordig gêên computer het, dan bè je hêêmel naareges meer. Luister mor naer de 
reclaome op de tillevisie of lees mor in de krant. Iedere reclaome en elk berichie gao 
vergezeld van een www.nl. ‘k Ontmoet dikkels mense van onze leeftijd die zegge: “Belnêênt, 
daer ben ‘k mor nie meer aan begonne. Dà ’s gelukkig m’n deur verbij gegaon.” Dan zeg ik 
wel is: “Beste mense, as ie dut volhoudt, dan mis ie strak d’n bôôt hêêlemael.” Ik zee al, ’t 
vaalt voor mense op onze leeftijd nie mee om bij te blijve, mor ‘t wordt ons aailijk wel  
opgedronge. Want ’t zal lieverlee onmogelijk worde om staonde te blijve zonder p.c. Nou is ’t 
netuurlijk nie allêên kommer en kwel wat de klok slaot! ’t Is ok geweldig wat ‘r aallemael 
mogelijk is. ‘k Vertel gêên nieuws, as ’k zeg dat onzen oudste zeun in Afghaonistan zit. Nou, 
die vertelt ons iederen dag op z’n weblog wat ie zôôal doet en hoe of dat ie ’t maokt. Hij doet 
‘r dikkels een fotochie bij, dus we kanne d’r ok nog wat van zien. Hij is aailijk dichter bij as 
toe die in Drenthe was, waer die weunt. Toe hoorde we niet iederen dag wà van ‘m. Dan heb 
’k ’t nò nie gehad over d’n infermaosiebron die aan te bore is. Je kan ’t zô gek nie bedenke of 
’t is wel te vinge op ‘t internet. Kijk, dà bedoel ik nou, as ie neeje blijf zegge, en d’r soms nog 
een bietjie grôôs op ben ok, dan mis ie wel aareg veul van wat ’r in de wèreld te kôôp is! 
 
E-mail  
Ok weer zô ’n raor woord dà vroeger nie êêns bestong. Mor ok dat het te maoke met de 
computer. Schreve me vroeger een briefie of een briefkaortie, dan plakte me d’r een poszegel 
op en viao de brievebus mos ie mor zien dat die d‘r kwam. Tegewoordig e-maile we. Dà gaot 
dan volleges de geleerdes viao d’n elektronische snelweg. Snap ie ’t nog? Ikke niet! Mor dat 



hoef ok nie, ’t gao gewoon! Toe onzen oudste klaaindochter ging trouwe mè Barte, hebbe ze 
een grôôt fêêst gegeve met een kostelijk diner. We vonge ’t bezonder dà me d’r bij konne 
weze en hebbe dan ok hêêl aareg genote van dien dag. Toe me weer thuis wazze, hebbe me 
d’r nog lang over naegepraot en ik zee: “Zalle me ze nog mor een mailtjie sture om ze nog is 
te bedanke?” We hadde d’r gêên aareg in dà ze op huwelijksraais vertrokke wazze naer Baoli. 
Mor gêên nôôd hoor, ons mailtjie hebbe ze op Baoli in een internetkefee zitte leze. Snap ie ’t 
nog? Ikke niet! Ik wil mor zegge: “Ok dut is een mogelijkhaaid die de computer ons geeft. 
Echt meraokels!” 
 
TomTom 
Iets hêêl aanders, mor ok dat hè met de ontwikkelinge te maoke, is d’n TomTom. As we dat 
vroeger geleze hadde, dan doche we gelijk aan trommels en negers in Aofrikao. Mor niks van 
dat aalles! ’t Hè met aodrekskunde te maoke. Wij leerde vroeger op school de nôôdige rijchies 
plaetsnaome uit ons hôôd, we zeeje ze tò verveles toe op, mor we hebbe ze zôôdoende wel 
goed onthouwe. We leerde bevôôbeld rijchies as: Rotterdam, Schiedam, Vlaerdinge, 
Maossluis en Hoek van Holland. Die plaetse mosse me op een blinde landkaort aan kenne 
wijze. Ok buitelanse steeje, zôôas Omsk, Tomsk, Irkoetsk en Wladiwostok. Vandaeg aan d’n 
dag denk ik, onbestaonbaor! Mor we hebbe dan ok d’n TomTom. Vraeg aan jonge mense mor 
nie meer waer Zierikzêê  aareges leet, want dan zegge ze glashard dat dat in Drenthe mò legge. 
Wat een veraarming aailijk, hee. Pas geleeje ree ik met iemand mee, ievers naer toe in ons 
goeje vaoderland. D’n TomTom was ingesteld. Haaleverwege de raais was d’n accu van ’t 
apperaot leeg, jaot, toe was Laaije in last. Gelukkig dat ik nog wat rijchies i m’n hôôd had, 
dus zijn we tò nog op de plek van bestemming aangekomme. Prachtige uitvindinge aallemael, 
mor pas op! ’t Is ok heus nie aalles, hoor! 
 
Jan van der Vlies 

P.S. Gaot ok is kijke bij de Ope Monementedag op d’n twaolefde september… ‘t Leste nieuws over de 
verêêniging is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl   

 


