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KAAREKERAK 
 
’t Zel zô om en naebij 1960 gewist weze, dà veul jongeloi op ’t Kaarekerak op d’n ouwe 
uibraaijing gonge zwemme. ’t Was op ’t end van de Strieweg verbij ’t slachthuis en  
aanderande grôôte en klaaine febrieksies. Daer was een grôôt terraain aan de revier en ok een 
jachthaoventjie waerin kaono’s, roeibôôte en jachies lagge. De kwaolitaait van ’t waoter was 
nog redelijk goed en schôôn genogt om in te zwemme. ’t Kon gêên kwaod voor ie  
gezondhaaid. Sommige jongeloi hadde ’n bôôtjie en gonge d’r mee de revier de Merwede 
over, naer Overdiep. Met een kaono was dat al hard waareke, mor as ie met een roeibôôt ging, 
mos ie je een slag in de rondte roeie tò je de blaere i je hande had. Bij ’t overvaere was ‘t wel 
goed uitkijke geblaeze, want ok in die tijd voere d’r al van die snelle Zwitserse bôôte en die 
wazze héél aareg gaauw bij je. Die maokte grôôte golve en hadde ok een grôôte zuigende 
waareking. Dat noemde ze ’d’n haol en de geef’. Veraal in een kaono was ’t dan uitkijke 
geblaeze. Aan d’n overkant wazze zandstrandjies en daer gonge ze zwemme of op een 
aandere menier verpoze.  
 
Spannend 
Wie gêên bôôt had en goed kon zwemme, gong zwemmende naer overe. Dà was gevaerlijk, 
want in ’t waoter sting toen nog een staareke strôôm. De Deltaowaareke wazze nò nie klaor en 
dus was t’r nog eb en vloed. ’n Verschil van ’n dikke aanderhaaleve meter, glôô ‘k. Mêêstal 
wazzen ’t de jonges die dà deeje. Ok deeje ze dan wel is ’sleepie pikke’. As t’r een bovebôôt 
met een stuk of wat aoke langs gevaere kwam, dan zwomme ze daer naer toe, grepe ’t 
gangboord vast en dan wiere ze door de kracht van ’t waoter zôô ‘t gangboord ingetruuld. 
Daer was de schipper netuurlijk nie blij mee en die joog ze d’r weer vanaf. Somtije deeje ze ’t 
ok bij klaaine scheepies en dan mosse ze daerbij goed uitkijke dat ’t gêên bôôt met ’n lammen 
aarem was, want daer hong de schroef naest ’t schip. Ok mos ie goed oplette dat ’r nie pas 
geteerd was, want as ie teer op je vel kreeg, was ie nò nie jaerig. Mêêstal kò je die kleretroep 
d’r allêên mè butter af krijge. ‘t Was aal met aal een bezighaaid met veul risico en messchie 
juist daerom wel zô spannend om te doen, hee. 
 
Grazze 
Behaaleve zwemme, gonge ze aan de revierkant zonne. Aan de waoterkant lagge van die 
grôôte betonne blokke en daer kò je goed op legge met een handdoek. Die betonblokke wazze 
lekker waarem. ’t Was ok ’n plek waer de jonges en maaisies mekaor ontmoette. Daer wiere 
de êêste zoentjies gegeve. Sommige ouwere lagge te grazze. ’t Was nò nie as hede ten daege. 
Van aflikke of aandere gekke dinge was hêêlemael nog gêên spraoke. Probleme wazze d’r ok 
wel, hoor. Omklêêje en op zondag zwemme bevôôbeld. We wazze nò nie zô brutaol in die 
tijd. Êêder wà verlege en daerom was verklêêje zô moeilijk. Je dee een grôôte handdoek om je 
lijf en dan wurremde je j’n onderbroek uit en trok ie je zwemklere aan. Veul maaisies en 
jonges mogge op zondag nie zwemme omdat ze daer thuis kaareks wazze. Zwemme en 
aandere sporte wazze veuls te wèrelds en maokte inbreuk op de zondasrust. Ze mossse twêê 
keer naer de kaarek. Daer wier streng op toegezien. Voor sommiges mos daer netuurlijk wat 
op gevonge worde … 
 



Brôôd en drinke  
In de week mos dan een handdoek en zwembroek of zwempak, echte bikini’s bestinge nò nie, 
bij een vriend, oome, tante of iemand aanders worde verburrege. ‘s Zondas mosse ze dan een 
leugentjie om bestwil verzinne. De brutaolstes zwomme in d’r blôôte kont, mor dat durrefde 
de mêêstes toch niet. Ikke vong dat in die tijd mor onterikke. Ze broche je bij dà fesoenlijke 
mense zôôiets nie deeje. Mêêstal gong ie ’t grôôtste dêêl van d’n dag d’r naer toe en dan nam 
ie brôôd en drinke mee. Dà was nog priklimenaode, want alkehol was uit d’n bôôze. Daer hà 
je netuurlijk ok nie genogt cente voor. 
 
Blij en gelukkig 
Naest ’t zwemme en zonne deeje we kaorte. We speulde dikkels ‘t kaortspellechie zwikke, 
mor hartejaoge en klaoverjasse deeje me ok wel. Somtije wier d’r om cente gespeuld. ’t Ging 
alleevel om hêêl waainig. ‘t Wazze prachtige daege en ’t kostte niks, want je kon voor niks ’t 
terraain op. Mor ’n paor jonges en maaisies hadde wat zakgeld, mor daer kò je gêên potte mee 
breke. ’t Kwam dus goed uit dà je voor niks ‘t Kaarekerakterraain op moch. Dà we toch hêêl 
veul plezier hadde en tevreeje wazze, is ’t bewijs dà je met hêêl waainig tóch blij en gelukkig 
ken weze! 
 
Piet van Grietjies 
 
P.S. De verêênigingsruimte is in de maonde juli en augustus weges vekansie geslote!!!  
‘t Leste nieuws over de verêêniging is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl   
 


