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NAE 50 JAER TRUG IN SLIERECHT 
 
Nò nie zôô lang geleeje hoorde ’k een verhaol over een kèrel die 50 jaer geleeje was vertrokke 
uit Slierecht. Hij was naer Zuid-Aofrikao geëmigreerd en kwam nae aal die tijd voor ’t eerst 
op femiliebezoek. Hij kwam vanaf de vlieghaove Schiphol met een huuroto en kwam dus 
vanuit Rotterdam richting Slierecht gereeje. Daer viel die van d’n êêne verbaozing in d’n 
aandere. Eerst zag tie de afslag Slierecht-West. Hij doch bij z’n aaige, wà ’s dat nou? Daer mò 
’k nie afslaon, en hij ree deur. Van ’t beroemde Slierecht zag tie op de Rijksweg bekant 
hêêmel niks, want dà was hêêmel aan ’t gezicht onttrokke deur een betonne geluidsschaarem. 
Hij doch bij z’n aaige: ik gaot ’r gewoon bij de Stesjonsweg af, mor daer was de afslag 
weggehaold. Hij ree deur naer de Kaoibrug, doch tie, mor die was t’r ok nie meer. Hij mos t’r 
nou af bij Slierecht-Oôst en hêêmel over ’t dijksie trug naer de Kaarekbuurt in ‘t centrum. Hij 
vong ’t mor een hêêle gevaerlijke weg mè van die raore, onbekende afslaoge. Van ’t dijksie 
herkenden die nie veul meer. Binnendijks was aalles volgebouwd en de ouwe huisies aan d’n 
dijk wazze geslôôpt. D’r stinge wel veul mooie mederrene weuninge voor in de plaets. Dà 
stong ‘m wel aan, want dà vong die een hêêle verbetering met ‘t verleeje.  
  
’n Hôôp verdwene 
De Kaarekbuurt vong die wel opgeknapt, mor daer moch tie nie rije, dus sloeg tie linksaf 
richting ’t Middeldiepie. Dà was verdwene, en toen ree die deur naer de Maarewesingel, die 
onderwaail Odderjon Volkersingel bleek te hiete. Daerbij pesseerden die ´t monement voor de 
crossers. Dat hà veul indruk op ´m gemaokt, want dà dee ´m aan d’n Twêêde Wereldoorlog 
denke en ´t veule lêêd dà die veroorzaokt had. De ouwe gemetselde banksies aan de 
Maarewesingel waer die vroeger veul op hà gezete, wazze verdwene en in de haove zag tie 
plezierbôôtjies, mor gêên baggermatterjaol. Ok sting daer een grôôt medern bouwwaarek dat 
´t nieuwe gemêêntehuis bleek te weze. Hij had eerst gedocht dat ´t een grôôt kentoor was van 
een baggermaotschoppij, want een gemêêntehuis op een industrieterraain had ie nie verwacht. 
Op de loswal stinge gêên zandtrechters meer, ’t pishoksie was verdwene en zôô ok ´t 
zwembadjie in de haove en de houte kiosk van Borsies. Op d’n ouwe uibraaiding was vedders 
nog veul een bietjie bij ‘t ouwe gebleve. Naegenogt nie aangepast aan ´t mederrene verkeer en 
veuls te waainig perkeerplekke. Op de nieuwe uibraaiding had ie ´t zellefde gezien. Mor 
sjongejonge, wà veul nieuwbouw in de Westwijk en in de Griende  
 
Bekant niks meer 
´t Voebalveld en de tennisbaon wazze verplaetst, mor wel veul beter as vroeger. Op de 
Stesjonsweg was ´t ouwe mannehuis en ’t poskentoor nie meer in gebruik. Van de grôôte 
schoole uit hum tijd was t´r niks meer trug te vinge. Die wazze vervange deur nieuwe 
gebouwe. De kaarektoren sting nog eve scheef as vroeger, mor d´r was nou zeker gêên gevaer 
meer voor omvaalle, want dat bleek naareges uit. Van de ouwe middestand was t´r bekant 
niks meer trug te vinge. De mêêste klaaine zaoksies wazze aamel verdwene en grôôte nieuwe 
zaoke wazze d´r voor in de plek gekomme. In de Kaarekbuurt misten die veraal de zaoke van 
Bongerze, Muilewijk, Van Beuzekom en Jurreg de Bôôn. Ok de caffetaoriao van Borsies en 
bij de Grôôte Kaarek die van ’t Zwaontjie. Daer had ie vroeger hêêl wà petatjies en kreketjies 
gegete. Dat wazze percies ok de dinge die die in Aofrikao zôô aareg gemist had. De zoute 
haeringe en de stokvis van Jurreg de Bôôn had ie messchie nog wel ‘t aaldermêêste gemist, 



zee die. De schoenezaok van Van Maurek was t´r nog wel. Daer had ie hêêl wà schoene 
gekocht in ´t verleeje.  
 
Wortels koestere 
In ´t ouwe gemêêntehuis op d’n dijk zat in hum tijd ’t Leger des Haails en nou was ´t een 
mooi meseum geworde. In hum ôôge een grôôten aanwinst. Ok ´t Baggermeseum vong die 
echt bij Slierecht hore. Hij was t´r gewist en hà z´n ôôge uitgekeke en d´r van genote. Vedders 
was ´t ´m opgevaalle dat ’r nog mor waainig Slierechs wier gepraot. Allêên ouweres praotte 
nog mor net as vroeger, mor van de jongeloi bekant gêên êên. Hij vroeg z’n aaige af hoe dà 
kwam. Je leerde ´t Slierechs toch gewoon op straet en thuis, en op school leerde je toch 
Nederlans. Hij kon d’r nie bij hoe of dat dà kwam. Hoewel die hêêl lang was weggewist, was 
t´r in hum ôôge op hôôdlijne toch best nog veul in stand gebleve en kò je ’t ouwe Slierecht 
heus nog wel goed herkenne. ’t Weerzien had ´m goed gedaen, zee die. ´t Had ‘m echt veul 
gedaen en daerdeur had dat bezoek nogal wat bij ‘m losgemaokt, veraal ok deur de praotjies 
met ouwe bekendes, die aamel nog wél gewoon Slierechs praotte. Jaot, hij was aareg blij dat 
ie trug gewist was. “Je wortels zijn ommers nie uit je leve weg te denke,” zee die, “en dat mò 
je koestere, hee!” 
 
Piet van Grietjies. 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôôas de stambôôme van de femilies Vroege, Cleton en Van Heteren. Kom ok ‘s ’n kijksie 
neme in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). We zijn nou effe mè vekansie, mor 
in september benne me d’r weer! 
 


