
 

De Kikkersteeg te Baanhoek 

In 1852 werd Sliedrecht in zes wijken, A t/m F, verdeeld. E was 

langs de Parallelweg en F was ‘Overdiep’. Aan deze wijkindeling 

werden de huisnummers gekoppeld. In 1965 werd de oude 

wijkindeling opgeheven en schakelde men over op de huidige 

namen van de dijkgedeelten. Enkele namen van stoepen 

werden officieel vastgesteld, andere namen verdwenen. Zo ook 

die van de hierboven afgebeelde stoep. 

 

Neelie Kroes in de krant op taofel… 

Ah, de krant leg al vroeg op de mat, fijn! Êêst kijk ‘k naer d’n 

dag en daotum. Êên november. November? Sjongejonge, wat is 

deuze wonderschôône zeumer omgevloge! Allêên voor de 

mense die in augustus op vekansie gonge, viel ’t tege. Nou is ’t 

opêêns november. Aal lezend lôôp ‘k naer de kaomer. Neelie 

Kroes stopt ‘r mee. Ze stao lachend op ’t voorblad. Ze gao 

vendaeg mè pesjoen, 73 jaer.  



Êêst de waoterkoker mor is aanzette voor ’n baksie thee. 

Trewijl ’k stao te wachte tot ’t waoter kookt, kijk ‘k naer 

buitene. Oh, de witte begoniaochies en ’n fuchsiao staon naest 

mekaor volop in bloei naer me te zwaaie. De hortensiaos lekene 

in augustus tetaol bleeksies opgedrôôgd, mor staon nou weer 

volop in kleur te pronke naest bloeiende anjerties, rôôje 

graoniums en verempeld twêê rôôje roosies.  

Ha, een lekker koppie thee. Neelie wordt d’n hemel ingepreze 

deur aandere bekende vrouwe. Dà me zôôveul van d’r kanne 

lere: d’r goed uitzien, recht op ie doel afgaon, nie op ’n man 

leune, minder piekere en gewoon van aalles dóen, veraal 

bijblijve, volhouwe en de mense laete praote. Nou, nou, dat is 

nogaal wat. Stel ie voor dat aalle vrouwe menister of 

eurocommesaoris zouwe wille worde. Dat wor dringe in Den 

Haog, Brussel en Straosburreg. Neeje, lae mijn mor lekker 

onbekend weze, ’t lijkent mijn vrêêselijk om gêên stap buite de 

deur te kanne zette zonder herkend te worde. En dat êêuwige 

overlegge, vergaodere en aal dat geraais. Bah! 

Al een hêêl hortie lôôp ‘k te prakkezere over verhaoltjies van 

gewone vrouwe op leeftijd. Dan denk ‘k aan daomes van zô ‘n 

80 of 90 jaer. Êên of twêê ginneraosies trug was ’t leve 

ommers tetaol aanders as nou. Naermaote je zellef ouwer 

wordt, gao je dat aalsmor beterder beseffe. Ze mosse dikkels 

gelijk van de lêêgere school hard aan ’t waarek voor ’n paor 

cente. Ze trouwde mêêstal al jong, soms deur ’n motjie, en 

hadde amper een behoorlijk huis en spulle. Niks gêên 

stofzuiger, wasmesien, vaetwasser en centraole verwaareming. 

Gewoon vaareke en blek, de kuip met de stamper, de 

vaetebank en ’t fernuis. Gêênêêns raodio, tillevisie, mebieltjie 

of computer. Gêên oto, zéker gêên twêê, nooit vlieg- of 

bôôtraaize, belnêênt. Aaltijd, iederen dag, ellek dubbeltjie 

omdraaie en mor hope dat ‘r ooit, hêêl meschie, is een 

spaorpotjie zou weze.  



Aal die prachtige aaigeschappe van Neelies wazze op onze 

voormoedere nét zô goed van toepassing. Lees mor nae! Of ie 

nou in een stoep in Slierecht weunde of in êên of aandere 

residensie! ‘k Hoop van harte dà Neelie nou ok wat meer tijd 

krijgt om te geniete van d’r tuintjie mè begoniaochies en 

graoniums!   

Korsjonnao 

      

 

 


