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Hoepmaoke       

 

 

In 't begin van deuze êêuw wazze d'r hier in Slierecht en ok in de omgeving tientalle 

hoepmaokerije en omdà-'k ok deur m'n leeftijd daer nog over mee kan praote volgt hier m'n 

verhaol.   

Hoepe wiere gemaokt van wilgetakke uit de griend en wiere gebruikt voor haeringtonnechies, 

mor ok voor tonne waer butter, wijn, cement of krijt in gedaen wier. Afhankelijk van wat d'r in 

gedaen wier hà je grôôte of klaaine vaete zôas ze ok wel genoemd wiere. Naer die grôôtte 

mosse ok de hoepe gemaokt worde.   

M'n vaoder was aaigelijk op 't baggerwaark, mor in die tijd lagge die waarke in de winter veul 

stil. Daerdeur was m'n vaoder in die winter waer ik nou over schrijft ok zonder waark. En zôas 

't toe was, gêên waark, ok gêên inkomme.  

Al was 't zwaer en lang waarke en daerbij nog waainig verdiene, azzie de kans kreeg gong-ie 

hoepmaoke. Dat gong m'n vaoder toe ok doen. 

De hoepmaokers waarkte toe van 's oches vijve tot 's aeves achte in 'n grôôte houte schuur 

zonder verwaarming. 't Eênigste wat waarmte gaf, was 't olielampie dus mos-ie je aaige mor 

waarm waarke. Toe 'k zô'n jaer of tien was, mos ik nae schooltijd m'n vaoder wel 's gaon 

hellepe.  

Eerst mosse de stokke in de lengte geklôôfd worde. Dan kwamme d'r dus twêê hoepe van êêne 

stok en die twêê helfte mosse dan eerst glad gemaokt worde. Dat wier mit 'n grôôt haolmes op 

de snijbank gedaen. Dat mes had twêê handvatte en was wel zô'n vijftig centimeter lang.  

't Snije en gladmaoke was 'n zwaer waark, mor dat dee m'n vaoder en de lichte karwaaichies 

wazze voor mijn. 

Van de spaonders die d'r afgesneeje wiere, wiere bosse gemaokt die zô om en naebij 'n meter 

lang wazze. In bekant ieder huis wier 's oches 't fernuis mit die spaonders aangemaokt, mor de 

mêêste bosse gonge naer de bakkers die de oves d'r mee waarm stookte. 

De geklôôfde en op dikte gemaokte haalfronde stokke wiere dan deur de wals gedraaid. Die 

wals besting uit twêê rolle mit 'n brêêje lere band d'r omhene. Midde d'r bove zat een dikke rol 

die hôôger en lêêger gezet kon worde voor grôôte en klaaine hoepe.  



As ze aamel rond gemaokt wazze dan lagge me ze op 'n schijfbord in de vurm. Mit vijf in 

mekaor en vijf op mekaor wiere ze mit 'n paor têêne (dunne wilgetaksies) an mekaor gebonge. 

Zô wiere d'r duuzende bosse van vijfentwintig hoepe klaor gemaokt om ze te versture. 

Ze gonge dan mit binneschepe naer Rotterdam, waer ze in zêêschepe gelaoje wiere. Zô ze 

zeeje gonge ze naer Engeland, Noorwege en Denemarke. D'r gonge d'r ok wel mit paerd-en- 

waoge naer d'n traain. Daer sting tusse 't stesjon en de goedereloods 'n stellaozie mit 'n paor 

beugels. Afhankelijk waer de spoorwagons naer toe mosse, of deur welke tunnels ze mosse 

liete ze zô'n beugel zakke en wiere de hoepe op die maet gelaoje. 

Mor nou 't verhaol waer 't om gaot. Op 'n vrijdagaevend zee m'n vaoder: "Hans je gaot maarge 

nie naer school, mor je gaot mit me mee naer de hoepeschuur". (Schooltjie makke kon toe 

zeker nog). "We staon 'n mietjie vroeg op, dan zijn we maarge weer bijtijds thuis". Daerom 

mos ik dien aevend vroeg naer bed. 's Oches wier ik deur m'n vaoder gerope: "Hans, komt 'r 

gaauw uit, we zijn 't verslaepe". 'k Kon m'n ôôge bekant nie ope krijge en zat slaepende een 

boteram te ete en m'n koppie thee te drinke. 

Moeder had de zaksies mit brôôd al klaor gemaokt en m'n vaoder had d'n thee al in de blaauwe 

kruiksies gedaen toe-'k op kwam.  

We weunde bekant achterin de Selonstoep en de hoepe-schuur was op Beneejekaark bij de 

hôôge bôôme. 't Was dus al 'n flink end lôôpe voor we op 't waark wazze. 

'k Liep slaeperig an de hand van me vaoder mee. Toe we bij 't pliesie-bro in de Kaarkbuurt 

wazze, dat was naest 't huis waer nou d'n dieredokter weunt, begon de kaarkklok te slaon en ik 

mit m'n slaeperig gezicht begon mee te tellen: "Eên.... twêê....", vedder kwam die niet. 

'k Zee: "Pao, hoor-ie dat, 't is nog mor twêê uur". "Ja", zee die, "dat hoor ik ok, mor ja, om 

nou nog trug te gaon, is ok zô wat, azzie net weer in bed legt, mò-je d'r toch weer uit, dan 

gaon we vanaevand (zaeterdag) mor 'n bietjie vroeger naer huis". 

Toch was 't nog vijf uur voor we thuis wazze. Achteraf begreep ik de bedoeling van m'n 

vaoder wel. 't Hoepmaoke was aamel stukwaark, dus zôveulste meer bosse d'r gemaokt wiere, 

wazze de "verdienste" naevanant. Vijftien uur op zaeterdag waarke, was van BITTERE 

AAREMOEI" !!! 
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