
Sliedrechts hoogste gebouw ‘De Hooghe Lijster’

Twaalf verdiepingen telt de ‘Hooghe Lijster’.  Komend vanuit de
polder ziet men het gebouw boven alles uittorenen.  Was tot
voor kort de watertoren Sliedrechts ‘toppunt’, nu overtreft de
seniorenflat aan de Lijsterweg ruim het vervallen monument op
de Zaai. Over smaak valt niet te twisten, maar wie vanuit een
van de hogere verdiepingen naar buiten kijkt, heeft wel een
heel mooi  uitzicht over Sliedrecht en de omgeving. 

Niemand had ’t in de gaote …

Je zou d’r mor weune, in ’Wietdrecht’. “Graeg”, hoor ‘k ’r êên
mompele. “Dan gong ’k vendaeg nog verhuize, al was ’t naer
d’n aandere kant van de wèreld”, zegt d’n aore. Ja, mêêninge
zalle aaltijd verschillend weze. ’Wietdrecht’, zô las ‘k in de krant
van ’n zaeterdag, zou de bijnaom van ons baggerdurrep weze.
Dut vanwege de grôôte hoeveulhaaid aan hennepplantaozies



die de leste tijd opgerold benne. De leste weke bekant elleke
week wel  êêntjie. Gelukkig hebbe we ’n burregervaoder die as
’n bok op de haoverkist zit. Of motte we zegge: as ‘n aesgier op
de wietplantjies? 

’t Is toch te gek voor woorde. Op de raorste plekke worre
kwekerije van hennepplantjies aangelege. Wazzen ’t nog lange
tijd schuurties, kelderruimtes, zolderkaomerties, in laeter tijd
huurflatjies en boveweuninge die ’n goeje lekaosie lekende, de
leste weke worre de kwekers aalsmor handiger om ’n goed
lôôsie voor hullieze handelswaer te zoeke.

Nou ja, daer han ze in lang verleeje tije gêên perbleem mee.
Voor ’t verbouwe van hennep wazze ok in Slierecht hêêl wat
akkerties aangelege. Ze wazze dichbij de boerderije te vinge en
wiere omzôômd deur slôôte en knotwillege. De geôôgste plante
wiere veul gebruikt in de touwslaogerije waer ons durrep ‘r een
twêêtal van had. Êên op Baonhoek en d’n aore bij de
Baonstoep. ‘k Hè wel-is hore zegge dat de baonders, zôôas de
touwslaogers ok wel hiettende, geregeld high thuiskwamme. Of
dat echt zô was durref ’k niet te beaome. Mor ja, waer rôôk is,
is mêêstentijds ok vuur, hee.

Trug naer de vindplaetse van de wietkwekerije. Wà me ’n hortie
geleeje meemaokte, sloeg  aalles. Zit ‘r bovenin ‘De Hooghe
Lijster’, ’n senioreflat note bêêne, al vier jaer lang op d’n
boveste verdieping, ’n wietplantaozie. De kwekers konne rustig
d’r gang gaon. Niemand die ‘t in de gaote had, zôôgezeed. Hoe
of dà mogelijk was? Kennelijk weune of waareke d’r nogaal wat
mense met d’n achternaom Haos … Hoe je ’t ok wendt of keert,
’t blijf letterlijk en feguurlijk ’n zaok met ’n luchie …

Onze burregervaoder blijf strijdbaor en geef aan nè zôôlang
deur te gaon met ’t bestrije van de telers tòdà gêên
staareveling ’t meer in z’n hôôd zal haole om ’n kwekerij te
beginne binne de grenze van ons baggerdurrep. Faareme taol,



mor we pinne ‘m d’r wel op vast. Ken die op rekene en wij
rekene op hum!

Blijf netuurlijk d’n aanwezighaaid van ’n coffeeshop in Slierecht.
Weliswaer mè goedkeuring van ons gemêêntebestuur, mor gek
blijft ’t toch dà ze daer klaaine hoeveulheeje kanne levere aan
de klante zonder dat iemand me ken vertelle hoe de wiet daer
binne kan komme as de teelt ’r van verbôôje is. Raor, mor
waer!

Besjaon
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