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Wat ’n hondeleve… 
 
Lae ‘k m’n aaige êêst mor is an jullies voorstelle, want de mêêstes die zelle mijn kop wel 
kenne, mor nie wete hoe of dà ‘k hiet. Ik ben Bello d’n Boef, m’n vaoder was ’n Boefjee 
(gêên femilie van d’n burregemêêster!) en me moeder was ’n waokhond die aalles aaltijd 
schaarep in de gaote hiew. Omdà ‘k van aallebaai m’n ouwers wel wat hè meegekrege, ben ‘k 
min of meer de spreekbuis van de pas opgerichte Slierechse afdêêling van d’n actiegroep 
“B.H”. Nou mot ik netuulijk wel eefies uitlegge waer of “B.H” voor staot. Dà ’s nie zô 
moeielijk, ’t beteken niks meer of minder as “Beter Hondeleve”. We zijn ’n hard aan de weg 
timmerende belangeorgenisaosie die opkomt voor ’t wel en wêê van bêêste in ’t aalgemêên, 
mor van honde in ‘t bezonder, in de wèreld van onze twêêpôôtige medediere, de mense, dus 
daer ok in ieder gevaal onder begrepe onze baosies! Op zaeterdag 4 oktober, dieredag, hen we 
onze oprichtingsvergaodering gehouwe in ’t paarek in de Westwijk en toe ben ‘k met 
aalgemêên geblaf tot woordvoerder van “B.H” gekoze. Vendaeg wì ‘k van de gelegenighaaid 
gebruik maoke om is wat meer over ons waarek te vertelle en omdat ieder hondjie blaft 
zôôas ’t gebekt is, doe ‘k ’t vanzellefsprekend in m’n aaige Slierechse diëlect. 
 
Poep op de stoep 
Zô ’n speesjaolen dag voor aalle diere, dà lijkent op ’t êêste gezicht nou wel leuk, mor wij, as 
honde, zouwe zô graeg ’t hêêle jaer deur ’n aangenaom leventjie laaije. Aanders kanne ze 
zô ’n dag nè zô goed afschafte. Wij perbere onze twêêpôôters d’r aal jaere op te wijze dà me 
veul meer respect verdiene as datte me krijge. Uidrukkinge as “Stommen hond” of “Hi, ha 
hondelul” motte zô gaauw mogelijk de wèreld uit en liever hore me de mense praote over 
“Hondstrouw”, want de mense kanne nog ‘n puntjie zuige aan onze trouw tegenover onze 
baosies. De leste jaere hen we hêêl wà zurrege aan onze kop d’r bij gekrege. Jonge honde 
worre as vondeling aan d’r lot overgelaete of zôômor aareges aan ’n bôôm vastgebonge, 
veraal in de vekansietijd. En onze grôôtste zurreg is nog aaltijd: Hondepoep. Lieve mense, we 
leve op dà gebied onder grôôte druk, zekers nou ’t buite weer kouwerder is geworre. Om ’t is 
simpel en voor aalle duidelijkhaaid te zegge: ”We drukke onder grôôten druk”, trewaail we 
toch echt gêên bangeschijters zijn. Van de zeumer wiere me nog op tijd uitgelaete en in ’t ope 
veld konne me ons gang nog gaon. Met ’t korte van de daege en ’t kilder worre van de 
aevende, wille onze baosies nie aals te lang meer naer buitene. Kou, regen, wind, 
vergaoderinge en de tillevisie zurrege d’r voor datte me ’t wel op jullieze grasveldjies, 
gezonnechies, in de straete en op trewars (troittoirs) motte doen. We hen ommers gêên 
aandere keus? En dan aal ’t gemopper, hee! Vuile schoene, poep voor de deur, op de stoep of 
op ’t achteruitjie. ’t Schijne de grôôtste aaregernisse van onze twêêpôôters te weze. En maor 
schelde op ons. 
 
Blafestefette 
Mor wij wijze aalle beschuldiginge en verdachmaokinge radicaol van de hand, eh… pôôt. 
Onze baosies en baozinnechies die zijn daer zellef de schuld van en hêêlemael niemand 
aanders. Aailijk mosse ze d’r aaige kepot schaome, we worre nie meer uitgelaete, neeje, we 
worre eventjies gelucht. Eefies…, as t’r tevaallig reclaome is op de teevee, as ’t net ’n 
mementjie drôôg is, in de rust van ‘t voeballe of vlak voor ’t naer bed gaon. Wij wille kanne 
snuffele, mor nie aan de blommechies van de buuvrouwe. Neeje, we wille onze maarektekes 
achterlaete op paoltjies buite onze buurt of wijk en nie aan de hekkentjies of bôôme bij ons in 



de straet. “Beter Hondeleve”, blijf vraege om meer tijd te steke in ’t uitlaete, gewaopend 
met ’n zaksie voor ’t gevaal datte me is ’n ongeluksie mogge hebbe onderweeg. Nou de 
winter d’r weer is, gaon we inzette op: “Iederen dag dieredag”. En aanders? Actie! Kaaiharde 
acties! We zijn ’t zô zat as gespooge spek! Welleke actie, vraeg ie je aaige nou messchie af? 
Nou, wà denk ie bevôôbeld van ’n blafestefette van ’s aeves tiene tot d’n aanderen dag ’s 
oches achte of gewoon zôômor is ’n uurtie flink janke? En wà denk ie van ’n hortie flink 
tekeer gaon as de contreleur van de gemêêntelijke hondebelasting deur de straet komt? Want 
we wete goed zat, dat ‘r hêêl wat honde “zwart” leve, dus faailijk ielegaol in onze 
saomeleving verblijve, ’t mos toch nie magge! En vóórdà je nou gao schelde op ons, denk dan 
ok is aan de paerde. De hobbers die die bêêste op de fietspaoje en wandelwegchies laete 
vaalle, die zijn grôôter as datte wij in ’n hêêle week bij mekaor kanne doen. En die bêêste die 
hore hêêlemael nie op ’t fietspad in ons durrep. Dat wete heulieze berijers, die d’r aaige ruiter 
noeme, goed genogt. Naomes “Beter Hondeleve” wens ik jullie aallemael ’n veddere hêêle ” 
schôône” winter toe en gao ‘k besluite met de wijze raed van ’n bevriende Bellegische herder: 
“Bij ieder kaksie hoor ’n zaksie”. De viervoeters zijn d’r klaor voor. Nou de twêêpôôters nog. 
Steek die mor ì je zak! 
 
Huib Kraaijeveld (Met dank aan Frans v. d. Heide.) 
 
P.S. De tentôônstelling over Wijk B. is nog tot end febrewaori in ’t Slierechs meseum te zien!  
Wie weet brenge aal die foto’s ok bij u wel ouwe herinneringe bove! De verêênigingsruimte is 
wekelijks op woensdag ope. Daer benne, zôas bekend, de nieuwste uitgaoves (boeke en dvd’s) 
te verkrijge. ‘t Leste nieuws over verêêniging, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl 
 
 


