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Ons dijksie? Onzen dijk! 
 
‟t Is al hêêl aarg lang geleeje dat „r is êên een verhaoltjie in de Slierechse krant 
schreef onder de titel “Ons dijksie”. Wie ‟t geschreve het, weet „k nou nie meer uit m‟n 
hôôd, mor ‟t mêêste kans hè me dat „t Gort was die wekelijks een „Slierechs kieksie‟ 
schreef, of Timpie d‟n hôôdredacteur van de Maarwestreek. ‟t Ken ok  Têêuw wel 
gewist weze. Hoe dan ok, ik ziet ‟t voor me en „k weet hêêl zeker dà „k ‟t in êên và 
m‟n veule mappe mot hebbe zitte. Beste mense, hebbe jullie dat nou ok wel is? Je 
weet dà je ‟t mot hebbe, mor waer?  En mor zoeke, en mor zoeke . . . ‟t Was een 
stuksie van wel vijftig jaer geleeje of nog ouwer. ‟t Was een lofzang op d‟n 
Slierechsen dijk. Over ‟t vertrouwde en ‟t bekende van d‟n dijk. Waer is dat nou toch? 
Nog is eefies zoeke, hoor. 
 

Niks 
Waerom zou „k nou nog is zô graeg dat verhaoltjie van toen wille leze? De mêêste 
Slierechse snappe ‟t netuurlijk allang. D‟n dijk stao weer volop in de belangstelling. 
Dat stuksie tusse de Boslaon en d‟n Oôsterbrug, waer voorheen de winkels van 
Klaain en van Van Dam de fietsemaoker zatte, aan d‟n binnekant van d‟n dijk. D‟r zou 
een appartementecomplex motte komme. Van vier verdiepinge! Med ‟n geuthôôgte 
van twaolf meter! De mense die daer onder weune, zouwe dan tege zô‟n zestien 
meter aan komme te zitte kijke! Sjongejonge, zijn ze nou hêêmel gek geworre? Wie 
verzint „r nou zôiets? „k Zat nò nie lang op de Mulo toe „k in wijk B kwam weune.  
Daegelijks liep ik minstes vier keer langs die plek. „k Ziet ‟t aamel nog percies voor 
me. Nou zal iederêên snappe dat „r wel is wat afgebroke en vernieuwd mò worre. Lae 
me eerlijk zijn, dat pand van Klaain was jaerelang een aanfluiting voor d‟n dijk. Mor 
zô hôôg? En zô brêêd? Belnêênt, dat lijkent me echt niks op die plek! 
 

Faliekant tege 
Nou zit „k mè twêê affertensies voor me neus. U begrijp ‟t netuurlijk al. Hêêl Slierecht 
praot „r ommers over. Je ken naarges komme of ze hebbe d‟r wel ‟n mêêning over. 
61 omweunende wille niet dat dat kollesaole gebouw daer op die plek komt. In d‟n 
aandere affertensie laete 275 medewaarkers wete dà ze graeg zien dat dat bouwsel 
d‟r wel komt. De stand is dus 61 tege 275 en niet 61 tege 23.779. ‟t Zou net zô 
flaauw zijn om de boel om te kere: 275 zijn d‟r voor en hêêl de rest is tege! Netuurlijk 
het dat bouwbedrijf dat getal med ‟n knipôôgchie Stoutmoedig gepubliceerd. 
Niemand is ommers komme vraege wad of ik t‟r van vingt. Nou, ik ben d‟r faliekant 
tege! Ik vink ‟t echt een waerdelôôs plan. Zô‟n massaole gevel op die plek. Hoe 
durreve ze! 
 

Aopetrots 
Denk nou nie dà „k ouwerwets ben, want ik ken geweldig geniete van strakke, 
aaigetijdse architectuur. M‟n aaige inrichting is ok strak en medern. Mor beste 



mense, we motte toch naedenke waer me iets zette. Van de week was „k nog heerlijk 
aan ‟t fietse in de Waerd. Dan schud „k ok soms m‟n hôôd. Een prachtig, strak, wit, 
medern huis. „k Kan d‟r hêêmel verlekkerd naer kijke. Zou dolgraeg ok in zô‟n huis 
wille weune. Mor nied op die plek! Zonde! Net zô zonde as ‟n spierwitte bungelow 
aan de Alblas ving „k een massaol complex aan d‟n Slierechsen dijk. We wille 
aalemael leuk weune en mederne verzieninge, mor is t‟r nou gêên goeie tusseweg te 
vinge? Ik gun elke ondernemer een gezond bedrijf en aalle medewaarkers goed 
belege brôôd, echt waer. Mor „k hoop ok oprecht en gemêênd dat de ontwaarpers 
nied allêên lette op ‟t nieuwe gebouw, mor d‟r aaige eerst is verdiepe in de omgeving 
waer ‟t mot komme. En die nieuwerwetse ideeë, die motte me mor realizeere in ‟n 
nieuwbouwwijk. Daer kanne me d‟r heus wel van geniete. Mor nied op d‟n dijk, op dat 
pleksie! Weet jie waerom? Nou gewoon, omdà me zô hêêl aarg graeg, net as lang 
geleeje, trots wille weze op ons dijksie. Aopetrots op ONZEN DIJK!!!  
 
Korsjonnao   
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies De Jong (nieuw) en Prins in de 
“Geneaologische Grabbelton” en veul nieuwe schoolklasfotoochies met Slierechse 
gezichte… 
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