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ROND DE BEVRIJDING IN SLIEDRECHT 
 

Deze keer geen verhaal, maar wat losse ervaringen die we de afgelopen tijd uit de mond van 

verschillende Sliedrechters konden noteren  over de bevrijding. 

 

* Op d'n aevend van 4 maai, 't was al donker, hoorde me al dat de Duitsers d'r aaige overgegeve 

hadde. Vlakbij ons weunde iemand die in 't verzet zat. Hum dochtertie speulde aaltijd med ons 

buurmaaisie en zôdoende wisse me 't al gaauw. 

 

*  Op 5 maai wier d'r gezeed dat 'r in de Middeldiepstraet 'n Nederlanse vlag hong te wappere. Mè 

m'n zeuntjie van zeuve jaer ben 'k toen daerheen gelôôpe, want zôiets had ie netuurlijk nog nooit 

gezien. 

 

*  In de Kaarkstraet hà je schilder en drogist Kurperaol. Die hà nog vuurwaark van voor d'n oorlog. 

Wij d'r op af. D'r sting een hêêle rij mense. Elke keer  mogge d'r mor drie of vier tegelijk naer 

binnene. Wij konne net nie meer mè zô 'n ploechie mee. Toen hè 'k m'n zeuntjie gaauw tusse de deur 

naer binne gedouwd. Dolblij was tie d'r mee, mor 't was nie veul. 't Wazze mor van die sterrechies en 

de mêêste deeje 't gêên êêns. 't Hà zeker veuls te lang gelege.  

 

*  Bij Maiere in de Kaarkbuurt kò je oranje lint en sjaarpe kôôpe, wier d'r gezeed. 't Was t'r zô druk 

dà je zelf mor van de tôônbank mos pakke wà je nôôdig had. 't Geld mos ie dan mor gewoon 

neerlegge.  Twêê sjaarpe hè 'k toe gekocht, waervan 'k t'r weer êên deurverkoch aan de buurvrouw. 

's Middas ging 'k met de kinderwaoge rij-je. M'n zeuntjie med 'n sjaarp om en de beebie in de waoge 

net as wij zelf med 'n oranje lintjie op. 'k Weet nog goed wad 'n prachtig gezicht 't was om zô 'n hôôp 

vlagge te zien. 

 

*  Bij van Woerkom of bij Volkere was een Engelse piloot ondergedoke. 'k Ziet die man nóg d'n dijk 

oprenne van blijdschap. D'r kwam net 'n paerd en waoge v'rbij. Die piloot sprong op dat karrechie en 

dat paerd begon toen inêêns te staaigere! 'k Ziet 't nog persies voor me. 

 

*  De klaaine jonge van ons had 'n driewielertie waer 'n klaain rôôd-wit-blaauw vlaggie op zat. Dat 

hà 'k van z'n fietsie gehaold en in een blompot voor 't raom gezet. Toen kwam de pliesie aan de deur 

om te zegge dat dat vlaggie weg mos.  

Eên van  de mense in onze straet was N. S. B.-er en die had 'r waark van gemaokt, daerom mos dat 

vlaggie weg. 

 

*  De commandant van de Duitsers zat in 't huis van Raovesteijne tegeover drogist Nederveen. Daer 

stinge aaltijd een stuk of zes wachtposte mè gewere. Op zes of zeuve maai mosse aale Duitsers d'r 

aaige aamel melde in de meelfebriek en de waopens inlevere. 'k Hè zelf gezien dà ze wegmarcheerde 

uit Slierecht. 

Sommige groepe gonge de Sesjonsweg af, aandere liepe d'n dijk uit. 



 

*  Nae d'n oorlog was t'r nog een hôôp ete lange tijd op de bon. 'k Weet nog dà je op een keer op 'n 

bepaolde bon een rêêpie seklaod kon krijge. Dat gong op alfabet en onze naom kwam êêder aan de 

beurt as die van de buurvrouw. Toen hebbe me eerst ons rêêpie mè mekaor gedêêld en laeter, toe zij 

aan de beurt was, 't heure. Zô gong dat, hee! 

 

*  't Aaler-, aalermooiste wad 'k ooit gezien hèt,  was een dag of vijf of zes of zeuve nae d'n 

overgaove. Aale sportverêêniginge gonge in een optocht de Sesjonsweg op, met honderde vlagge en 

vaondels. Dat was, nae zôôvel jaer onder dwang, 't aalermooiste voorbeeld van vrijhaaid. 't Gong 

spontaon op baosis van vrijwillighaaid  en hêêl veul mense slote achter die vrijhaaidsdemonstraosie 

aan. 't Was schitterend! 'k Zel 't nooooit vergete! 
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