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Hoeveul? 
 
Hoe vong u ’t vroeger om daegelijks te motte rekene op school? Ik had ‘r gêên hekel aan, glôô 
‘k. Dà klink aerzelend, hee, dà glôô ’k. Dà kompt omdà ‘k ‘t echt nie meer weet. Was rekene 
nou leuk of nie? Je dee ’t omdat ’t mos. Zôôiets mot ’t gewist weze. Ieder kaaind vong ’t 
volleges mijn fijn om ’n goed cijfer te haole. Dus je was blij mè voldoendes, en nóg veul 
blijer met een 9 of een 10. Wél weet ‘k dà ‘k dinge leuk vong waer d’r juist een hôôp ’n 
gloeiende hekel aan hadde. Bevôôbeld as ’t gong over een boer met een stuk land in een 
bepaolde vurrem en je dan mos uitrekene hoevel paoltjies hij om hêêl z’n land mos slaon as 
tie om de meter een paoltjie zou zette. Of as ie mos uitrekene hoevel waoter d’r uit een kraon 
kwam as t’r 13 liter per menuut uitkwam en de kraon 7½ menuut liep. Ok liete de 
rekenboeksies uit die tijd nogal is mense van A. en B. naer C. lôôpe. D’n êêne liep dan 6 
kilemeter per uur en d’n aandere 2 kilemeter per kwertier. A. lag zôôvel en B. zôôvel 
kilemeter van C. vandaen. Hoevel menute nae mekaor kwamme ze aan? Of nae hoevel 
kilemeter kwamme ze mekaor tege? Tja …Hoeveul? 
 
Bevatte 
Zal ’t aamel nie mè bevatte te maoke kanne hebbe? ‘k Denk ’t wel. Bij de som over dat land 
van hierbove doch ‘k gewoon aan boer Van Wijgerde, naest ‘t ouwemannehuis, want ‘k 
speulde wel is met êên van die maaisies. Bij de som over de waoterkraon doch ‘k aa m’n 
aaige moeder die elleke maondagochend met emmers en taaile bezig was aan de was in ‘t  
schuurtie. En d’r bôôshaaid toe ze is een boete van 5 gulde kreeg van pliesie Borsbôôm omdat 
de taail over sting te lôôpe. Waoterverspilling! Klaor uit! Zô gong dat in die tijd! Die A. en B. 
mosse i mijn kaaindergedachte naer Wengerde lôôpe, d’n êêne over d’n Tienegt en d’n aore 
over de Tollesteegt. Of zôôiets. Kijk, dat was te bevatte, dan wier ’t aanemelijk, hee. 
Tegeswoordig doe ‘k dat faailijk ok nog steeds. Gao me op raais naer een stad 400 kilemeter 
weg? Oh, dat is twêê keer naer onze camping op en neer. Gaot ’t over een stad met 100.000 
inweuners? Oh, dà ‘s vier keer zô veul as ons aaige Slierecht. Die nieuwe aanschaf van 450 
euro? Dà ’s dan wel temet 1000 ouwe guldes. Zô maoke me ’t moeielijke zellef een bietjie 
makkelijker te begrijpe. Hoevel? Zôôvel! 
 
Nie te snappe 
Hoe ouwer dà ‘k wor, hoe lastiger ’t wordt! Neem nou dà berichie van onderlest in de 
Dordtenaer. ’t Gong over de Dordtse Sterrewacht Mercurius in de Maarewelande. In ’n 
kaodertie sting dat ‘r nou 100 miljard sterrestelsels bekend zijn en dat aal die sterrestelsels 
gemiddeld zô ‘n 200 miljard sterre hebbe. Dà gaot ommers duizele i je hôôd. Hoevel sterre 
zijn d’r dan? 100.000.000.000 keer 200.000.000.000!!! Is dat dan 
20.000.000.000.000.000.000.000 sterre??? Dà ’s nie meer te herlaaije, lae staon uit te spreke, 
dus hêêmel nie te snappe. Nè zôôiets as aal die miljarde van minister Bos. Waer komme die 
nou opêêns vandaen? Daegelijks zie me dat ‘r in de verpleeghuize en de thuiszurreg nog zat 
ken verbetere, mor belnêênt, gêên geld! Recessie? Kredietcrisis? Hierzô nog een paor miljard! 
Daero tekorte? We hebbe nog zestien miljard! Neeje, belnêênt, dà ’s voor gewone mense 
abseluut nie te vollege. Tot jie leest dà me dà gewoon mè z’n aalle motte opbrenge, want ’t 
komp gewoon bovenop de staotstekorte. Dà zà me dan toch mè z’n aalle mè mekaor viao de 
belastinge op motte brenge!? Dà ’s dan wel 1000 euro de man. En ’t zal vast nog wel veul 
meer worre. Hè? Hoeveul? 



 
Hêêl d’n dijk 
Azze me nou is eve bij ons aaige blijve. Dichbij zôôgezeed. Bij onze aaige Historische 
Verêêniging. Messchie is aalles daer nog te herlaaije zôôdà me ’t makkelijk  snappe. In ’t 
gasteboek van ’t Onderhuys zag ‘k onderlest dat ‘r sund d’n opening al meer as 3000 
vrijwillegers en bezoekers  gewist zijn. 3000! Vroeger leerde me op school dat de 
Stesjonsweg ongeveer een kilemeter lang is. Zôôvel bezoekers? Mò je toch is voorstelle! Zet 
3000 mense drie aan drie om de meter op de Stesjonsweg. Dan heb ie een geweldigen optocht 
van de Grôôte Kaarek tot de voormaolige goedereloods achteraan! Drie dik! Aamel op weg 
naer ’t Onderhuys! Mor ’t ken nog veul gekker. Besjaon het op de site van de Verêêniging een 
tellertie zitte zôôdat ie ken zien hoevel mense d’r ’n kijksie komme neme bij aal z’n waarek. 
Zet u nou mor is goed schrap! Verschene week gong de teller over de 500.000 heene! Een 
haalef miljoen! Zegge ze nie dà Slierecht van de Kaoi tot de Rosmeule 7 kilemeter lang is? 
Stel u aal die sitebezoekers is voor op d’n Slierechsen dijk! 500.000! Dan hè me nie allêên 
een dijkverzwaering nôôdig, mor ok nog een dijkverbrêêjing. Dan lôôp t’r ’n optocht van de 
Witte Brug bij Giessendam tot de grens mè Paopendrecht van 70 man brêêd! Nou is deuze 
verêênvoudiging ok host bekant al nie meer te snappe. Hoe dan ok … as aal die bezoekers 
naer Slierecht zouwe komme, zou ’t hier zwart zien van de mense op hêêl d’n dijk. 
 
500.000ste 
Dikkels zijn die bezoekers onbekendes en vaok ok studente. Wà nou zô leuk is? Dien 
haalefmiljoenste zou zôômor ’n oud-Slierechse kanne weze. Gijsbert Visser, een zeun van 
boer Visser op de Kaoi, gebore op 7-7-1938 op A105, in 1961 vertrokke naer Austraolië. Hij 
schrijf in ’n mailtjie haalef Engels en haalef Slierechs en reëgeert op ’n foto die genome is 
bovenaan de stoep bij kippeboer Van der Linde. Hij verbaos z’n aaige d’r over dat ie foto’s 
ziet van ’t buurtie waer die opgegroeid is en ’t brengt ’memories up’ van z’n jeugd. Leuk hee, 
zô ’n reactie. Weet jie wat? Bij dien denkbeeldige optocht lae me die Gijs Visser voorop 
lôôpe met de Slierechse vlag. Ving u ok nie? Dan is hij ‘t symbool voor de V.V.V., de Verre 
Vriende van de Verêêniging! Trouwes, ´t verbaos ons dat ´r nog aaltijd mense zô verbaosd 
zijn over de site. Onze diëlectverhaoltjies zijn d’r ok wekelijks op te vinge, mè plaetjies en 
aal. En nog veul en veul meer. Wà denk u van, nou ’n collectie van zô ‘n 18.000, foto’s  van 
Slierecht die, in saomewaareking met de gemêênte, bekant daegelijks worde aangevuld?! 
Weet jie wat? Neem aallemael is een kijksie op www.historie-sliedrecht.nl. Op naer de 
miljoenste! Hè? Hoeveul?   
 
Korsjonnao 
 
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. ‘t Leste nieuws over verêêniging, is te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl . Deuze week bevôôbeld de stambôôm Tromp. 
                  


