
 
Een beeld van Sliedrecht rond de aloude muziektent. Vroeger stond deze omgeving en een 
deel van de Kerkbuurt bekend als de ‘maaidemart’. Bij velen zal het verhaal van Gert zeer 
bekend in de oren klinken. Meer Sliedrechtse beelden op www.historie-sliedrecht.nl 
 
Museumbezoeksie (946) 
 
Met een flinke club mense was ’k bij d’n opening van de tentoonstelling over Wijk D-E-F.  
‘n Glaosie wijn in de hand en slentere langs aalle foto’s. Aailijk hè ’k nie êêns zôôveul met 

die wijke; wij weunde vroeger 
in de Willeminaostraet, ik zat 
in de Oranjestraet op school en 
laeter op de mulo, pal naest de 
deur. Je kwam zôôdoende nie 
veul vedder dan je aaige 
buurtie.  
En, o ja, toe tillevisie nog een 
bezonderhaaid was, gong ik op 
woensdagmiddag op de step 
naer de spoorbrug. In de Ker-
remellekstoep weunde een 
kennis (pas veul laeter snapte 
ik dat ’t een zuster và m’n tante 
was, die met de broer van me 

moeder was getrouwd) en daer keek ’k dan mè nog een stel kaainder tv. Bij die plaetjies her-
innerde ik me ok dat ik wel gespeuld heb in de speultuin tegenover de boerderij van Vinke. 
Mor dat was ’t wel mè wijk D. 



Heur 
Tot ik bij de foto van D 433 kwam en de 
naom zag van de femilie, die daer hè geweund 
… ‘k Was 14 (hôôguit 15), toen ’k, net as aal-
le grôôte jonges in die tijd, saome mè m’n 
vriend, toevaallig ok een Gert, rondjies liep in 
de Kaarekbuurt. Van ’t pliesiebreau bij bios-
coop Thaoliao, langs de meziektent, oversteke 
bij ’t huis van d’n dokter, over d’n brug die al 
aailijk gêên brug meer was, langs De Vlieger, 
tot ’t hoeksie en dan weer trug. Iederêên liep 
dat rondjie, dus kwam ie mekaor aalmor weer 
tege. Ok heur …. 
 
Nóóit meer 
Wà vong ’k heur leuk en ellek rondjie weer kijke of ’k heur nog zag. Viao viao wis ’k hoe ze 
hiettende en waer ze weunde (in dát huis dus). En azze me ze dan ’t vollegende rondjie nie 
meer tege kwamme, pakte ik gaauw m’n fiets, reej deur de Haovestraet, de Landgraefstraet, 
zôô naar d’n dijk. En wat een toeval! As ik daer aankwam, kwam zij van rechs. Soms met een 

vriendin, soms allêên en dan fietste ik 
met heur mee, we praotte honderd uit 
en as we op Baonhoek wazze, draaide 
ik weer om en reej zielsgelukkig naer 
huis. Zô is ’t zeker een keer of tien 
gegaon. Nooit vedder dan saompies 
dà stuksje fietse en praote. Zou zij dat 
d’r aaige  ok nog herinnere? Ik vroeg 
aan iemand die daer vroeger in de 
buurt weunde of hij wis wat ’r van 
heur geworde was. ”Natuurlijk, die 
weun nog in Slierecht, aareges op de 
Nieuwe uibraaijing, vlakbij waer 
vroeger d’n ijsbaon was!” Zô ‘n 
klaain durrep en nae toen nóóit meer 
gezien! 
 
Gert 
 

 
 


