
Over de Stesjonsweg, de Nieuwe uibraaijing, de Waotersnôôd en ’n vaareke 
in d’n traain 

Verschene vrijdag was ’t fêêst in ’t Slierechs museum: d’r wier ’n nieuwe 
tentôônstelling geopend. Nae ’n welkomspraotjie deur museumvoorzitter C. 
Visser en uitleg deur mede-saomesteller W. van Rees, was de eer aan ’n 
straolende Mevr. T.G. Bernhart – van de Wetering om ’t êêste fotoboek, 
behorende bij de nieuwe expesisie, in ontvangst te magge neme en dien 
tentôôstelling te opene. Zij het de fotoverzaomeling ‘Ter Laak’ blijvend 
beschikbaor gesteld aan d’n Historische Verêêniging en mede deur heur 
bijdraoge is dut nieuwe boek mogelijk gemaokt. ’t Was een gezellige 
bijêênkomst en d’r wazze aanderande krete te hore. “Kijk is, daer weunde wij, 
en daer ben ‘k nog is aareg hard gaon legge vaalle!” “Daer gonge wij te kaarek, 
dat was d’n aalderstrengste richting in Slierecht!” ”Oh, daer naest die schuur hè 
‘k as kaaind nog in de neute gezete!” 

Staareke verhaole over vroeger die nou nie meer te begrijpe zijn met aal ’t 
verkeer van tegewoordig. ”In de vijftiger jaere wazze wij aaltijd aan ’t 
rolschaetse middenop de Stesjonsweg.” “Ik weet nog dat ‘r hêêmel niemand in 
de Jan Stêênstraet een oto had en dà me gewoon konne touwchie springe 
middenop de straet! Of bussie trappe, stoeprande, tiksie-is-‘m en haosie-over!” 
“Oh, kijk daer is! Onze straet staot hêêmel onder waoter! Die foto hè ‘k nò nooit 
gezien!” “ ’t Was toch wat, mor acht jaer nae d’n oorlog, nog een aareme tijd en 
‘n nieuw behangchie en zaail was duur, hoor!” “As kaaind hè ‘k echt nie beseft 
hoe aareg ’t was, ik vong ’t allêên mor hêêl aareg spannend!” 

Bij ’t zien van de foto van de spoorlijn mò ‘k nog denke aan Woute verhaol in 
z’n inlaaiding. “Toe d’r pas traaine reeje, wazze de mense d’r aareg bang van. 
Wie weet was ’t wel aareg gevaerlijk! Mor al gaauw wier ’t een belevenis en 
aalsmor drukkerder. Op ’n dag was t’r in Slierecht een boer ingestapt met een 
vaareke. D’n conducteur zee dat dat tò nie kon, een vaareke in d’n traain. Jaot, 
had d’n boer gezeed, ’t is een mak vaareke! Dà kon d’n conducteur nie glôôve. 
Dà bestao nie! Oh neeje? Dan mò jij is oplette. Dien boer pakte de pet van ’t 
hôôd van d’n conducteur en gooide die uit ’t raompie. Tege ’t vaareke zee die 
boer: “Blijf!” 

In ’t Onderhuijs van d’n Historische Verêêniging is dat nieuwe boek te kôôp 
voor € 15,-.  Aanders in ’t Slierechs Museum of bij boekhandel De Waerd. ‘s 



Zaeterdassmiddas om 3 uur maoke leeje van de Waarekgroep Diëlect in ’t 
meseum een praotjie met u d’r over in onvervaalst Slierechs! 

Korsjonnao     

 

 

Watersnood in de Jan Steenstraat 

Om de stormvloed van 01-02-1953 te herinneren, moet je minstens 
A.O.W.-er zijn. Gevaarlijk hoogwater op komst. Deze waarschuwing 
wordt door velen niet gehoord of verkeerd begrepen. 
Tussen 4 en 6 uur breken de dijken bij de Kaai en te Papendrecht. Het 
water overstroomt de weilanden en straten. Buitendijks stroomt in veel 
woningen het water naar binnen en bij eb naar buiten. 
Velen die binnendijks wonen, moeten evacueren. Het duurt weken voor 
ze naar hun woning kunnen terugkeren. Dit geldt nog niet voor de 
afgebeelde personen. Het water staat nog in huis. Het voetbalveldje is 
‘afgekeurd’. 
 


