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Het Sliedrechts Dialect (405) 
 
  
D’N OUWE UIBRAAIDING (5) 
 

Vleede keer hè me „t gehad over de strooppot die met de hand gevuld wier. Dat was niet „t 

êênigste dà met de hand beurde, hoor. Tegewoordig weet jie nie beter of „t mêêste is 

voorverpakt, mor vroeger was aales los en onverpakt  en wier „t ter plekke verzurgd. As 

de melkboer langs de deur kwam, had ie grôôte busse mè melk op z‟n kar staon. Daerbij 

had ie maetkanne van „n haalve en „n hêêle liter. De klante hadde dan „n melkkoker of 

–kan, of namme gewoon een pan. Bij grôôte huishouwes gong de melk in „n emmer. Azzie 

brôôd kocht, was „t ongesneeje en bij de groenteboer kò je gêên schôôngemaokte en 

gesneeje groente kôôpe. Lae staon dà je zôas nou in de supermart, komplete kant en 

klaore maeltij-je kon kôôpe! 

 

Snoepwinkeltjie 
In de Prins Hendrikstraet, schuin tegenover school 6, was de snoepwinkel van de femielie 

Van Hetere. Nou, je begrijp wel dat dat voor ons, kaainder, „t mêêst belangrijke winkeltjie 

in d‟n omgeving was. 

Op zaeterdgmiddag kree „k twêê „n haalve sent zakgeld. Sjonge jonge, en dan hard renne 

naer de snoepwinkel!  Je wier dan gehollepe deur de vrouw of deur Van Hetere zelf, die 

was inveliede, mor perbeerde zô aan de kost te komme. Hijgend van „t renne sting „k, mè 

m‟n 2,5 sent i m‟n hand geklemd, voor de snoepwinkel. Wat zou „k is kôôpe? D‟r was 

“witte zwart”. Tja, wat was dat aai‟lijk? „t Was „n soort van zoete poejer in „n klaain 

puntzaksie. Je beet dan dat puntjie onder aan „t zaksie d‟r af en zoog hêêl langsaom die 

poejer op. Je kon ok kieze voor veterdrop of tôôverballe. Je wis nie wà je kieze mos en 

sting soms lang te aerzele, want je kò je zakgeld netuurlijk mor êên keertie uitgeve. 

Mêêstal koos „k m‟n favveriete “witte zwart” of veterdrop. Dat was „n sliert drop van 

ongeveer dertig, vroeger zeeje ze “daartig”, sentiemeter lang en zes of zeuve mieliemeter 

dik. Je kon d‟r lekker lang op zuige.  

 

Middestraet 
Nou zij me op onze wandeling over d‟n ouwe uibraaiding in de Middestraet aanbeland. 

Dat was „n hêêl biezondere straet, want daer wazze voor „t eerst in Slierecht  bove- en 

beneejehuize gebouwd. Zôiets was bij mijn wete nog nooit êêder in ons baggerdurp 

gebeurd. Op d‟n hoek van de Middestraet – Juliaonaostraet aan de westkant, was de 

kapperszaok van Kieviet, een herekapper. Vedder naer „t noorde in deuze rij, op d‟n hoek 

van de Prins Hendrikstraet, zat een bakker waer „k de naom van vergete ben, mor dat 

beteken niet dat „t een slechte bakker was, integendêêl. „k Mos daer và me moeder 

dikkels op zaeterdagmiddag bolusse haole en die smaokte voortreffelijk!  

 

Aarg druk 
Aan d‟n overkant van d‟n bakker was de kroi-jenierswinkel van Teun van den Herik. 

Hoewel wij d‟r gêên boodschoppe deeje, was „t „n aarg drukke winkel in onze buurt... Aan 

„t end van de Middestraet bij „t Klaain Diepie, mor dan aan d‟n ôôstkant, was de glas- en 

schilderszaok van Jan van Es. Daer kò je vaarf kôôpe, neeje, nied in blikke, belnêênt! De 

vaarf wier voor je ôôge, in de goeje kleur, ter plekke klaorgemaokt.  
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As t‟r „n ruitjie kepot was, kò je op maet een nieuwchie laete snij-je. Je kreeg „r dan „n bal 

stopvaarf bij, zôdà je zelf dan de schae weer kon rippereere. 

Tot zô wijd voor deuze keer, de volgende keer zà me mor weer vedder gaon, hee!  

 

Bedankt weer, meneer W. T. Tromp! Tot over twêê weke.  

 

Reacties: R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.0184 - 412035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368. 


