
Het Sliedrechts Dialect (710) 
 
 
Metrozejurreksie 
 
’t Was in d’n oorlog van 40-45, toen was ‘k veertien jaer. M’n moeder wou een nieuwe 
mantel kôôpe in Dordt. Ze zee: “Dan mò jij mor meegaon, want jij gao naaischool, dus dan 
heb ie d’r wel ’n bietjie kijk op.” Daer gonge me, met de bus naer Paopendrecht en daer met 
de pont over naer Dordt. Nou hà je voor in de Voorstraet een paerdeslaoger, daer gonge me 
eerst een stuksie paerdeworst kôôpe, gêên pond hoor, belnêênt, neeje, een klaain stuksie, 
anders was ’t ommers veuls te duur. Wij vedder, naer C en A. Een grôôte etelaozie, en wat 
zag ‘k daer? Een metrozejurreksie! Ik was t’r hêêmel kwijt van. ’t Kosttende drie gulde. 
“Kom nou”, zee m’n moeder, “we motte voor mijn een mantel kôôpe, en weet jie wat? As tie 
meevaalt (de prijs bedoelde ze), dan krijg jij die metrozejurrek!”  
 
Eêntjie 
Toe begon ’t passe, een prachtige mantel. Moeder zee: “Hoe staot ie?” Ik zee: “Nou, hij is wel 
een bietjie te grôôt en te brêêd bij je schoere. Ik doch: “Dut is wel een aarege dure, mè van die 
zije tresbandjies langs de kraog en revers, dan krij ‘k vast die mooie metrozejurrek nie.” Een 
aandere gepast, en ze zee: “D’n deuze zit veul beterder en hij is nog goejekôôper ok, dan krijg 
jij die metrozejurrek!” “Hij mos nog uit de etelaozie gehaold worde, want ze hadde d’r mor 
êêntjie van.  
 
Leugentjie . . . 
Wij blij naer huis, hoewel ’t me faailijk nie aareg lekker zat, want ‘k had ‘r ommers toch om 
motte liege. Moeder zee laeter: “ ‘k Hè nò nooit zô ’n fijne mantel gehad!” Ze het ‘m jaere en 
jaere mè veul plezier gedraoge. Dà trôôstte mijn dan weer ’n bietjie, hee. Tja, een leugentjie 
voor ie bestwil, zegge ze wel is . . . 
 
Onze hartelijke dank aan Mevr. G. V. voor deuze inzending. 
 
Bij de fotowaarekgroep van de Historische Verêêniging komme me regelmaotig prachtige 
foto’s van vroeger tege van maaisies in metrozejurreke. Dut verhaol speult in d’n oorlog. Was 
t’r toe ok spraoke van mode? Was ‘t een eerbetôôn aan onze jonges op zêê? Hoe zat dat 
faailijk? Zellef stao ‘k op ’n schoolfoto van de twêêde klas (’52 of  ’53) met een 
metrozejurreksie aan. Dat was, volleges mijn, ok zô’n tijd van metrozejurreksies. In 
tegestelling tot Mevr. V. was ik t’r hêêmel nie zô blij mee. ’t Was een zwaere jurrek en de stof 
prikte en kriebelde, ‘k voelt ’t nou nóg! (K)     
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas 
over de uitgaoves “Wandeling langs de Sliedrechtse dijk” in de 50-er jaere, de DVD met de 
winkeltjies en netuurlijk ’t grôôte woordeboek “Slierechs van A tot Z”. Ze zijn aalledrie te 
kôôp bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels en meseums. 
Bekijk ok is de plaetjies van de Alblasserwaerd op onze Zeumerquiz en mail is trug. Reageer 
ok is op onze oproep “Opsporing Verzocht” van klasgenote van de kleuterschool in de 
Rijsdijkestoep, in 1948-1949. 
 
 
 


