
 

De kruidenierswinkel in vroeger tijden.  

 ‘t Is as ’t waere een sosjaole ontmoetings plaets Kruidenierswinkel Piet werd in 

de supermarkt heel wat keren aangesproken. Uitwisseling van de laatste 

nieuwtjes. Dat was in vroeger jaren niet veel anders. De winkels zagen er wel iets 

anders uit. Geen winkelwagentjes en kassa’s. De winkelier achter de toonbank. 

Wachten op je beurt. Meer over de vroegere kruidenierswinkel vind je in het 

boek ‘De Sliedrechtse Middenstanders – Kruideniers. Verkrijgbaar bij de 

Historische Vereniging Sliedrecht. 

Een bezondere ervaering in de supermart  

Zôôas verschaaijene lezers wel zalle wete uit êêdere stuksies die ikke hè 

geschreve, weun ik, as Brijhapper, in een klaain durrepie in Braobant. Daer wete 

hêêl veul beweuners hoe ik hiet, en dà komt omdà ’k t’r meer as veertig jaer 

geleeje hè gewaarekt als pliesie. In zô ’n durrep hà je in die daege een 

vôôbeeldfuncsie en wier d’r toch wà meer as nermaol op ie gelet. Daerom weet 

bevôôbeeld d’n aaigenaeresse van de supermart, dà ’k daer aailijk bekant nie in 

de winkel komt. Door Piet van Grietjies sliedrecht - ’t Is alweer een hortie geleeje 

toe m’n vrouw een bietjie te ziek was om boodschoppe te doen. Daerom gong ik 

die keer. Ze schreef voor mijn een briefie met de dinger die ’k mee mos brenge 

en hoe ’k deur de winkel mos lôôpe. De lôôppaojchies hà ze percies opgeschreve. 

Ze zêê d’r bij dà ’k aalle zaoke die nie op d’r lijsie stinge, và m’n zakgeld mos 



betaole. Wij doen hêêmel nie aan zakgeld, dus daer zat ‘k nie mee. Ze kan me 

naomelijk al vijftig jaer, en daerom wou ze zeker een stoksie achter de deur 

hebbe. In de winkel aangekomme, wier ik ommiddellijk aangesproke deur d’n 

aaigenaeresse van de zaok, met de vraeg of t’r thuis iets lôôs was, want ze hà me 

ommers bekant nò nooit in d’r winkel gezien. Ik zee netuurlijk dat ’r niks 

bezonders gaonde was, en gong m’n waarek doen. Temenste, dà doch ’k. Mor 

dà liep toch wel aanders dan ’k hà verwacht. Deur aanderande mense wier ’k 

aangesproke en kon ’k wéér verklaore dat aalles in orde was. Op zich is dat aamel 

aareg te werdere, mor ik kwam op die menier nie toe aan ’t boodschoppe doen. 

Hêêl d’n tijd weer een praotjie over hoe ’t met ’r gong en zô. Ik kon d’r op mijn 

menier nog wel van geniete ok. Hangplek Nou snap ’k waerom ’s maareges 

zôôvel vrouwe naer de supermart lôôpe. ‘t Is as ’t waere een sosjaole 

ontmoetingsplaets, een mederrene hangplek voor de boodschoppe doende 

vrouwe, waer aalle nieuwchies te hore zijn, en zôô blijve de daomes goed op de 

hôôgte van aalle raaile en zaaile in de gemêênte. Toe ’k thuiskwam, vertelde ik 

wà ’k hà meegemaokt. Ze mos lache, mor wou toch ok wel graeg wete wie ’k 

aamel gesproke had, en keek de spulle nae die ’k mos meebrenge. Je ken vast 

wel raeje wat ’t gevolleg was van aal die praotjies. Teveul hà ’k nie meegebrocht, 

belnêênt, mor netuurlijk was ’k prompt een paor dingchies vergete. Daer was ze 

nie tevreeje over en dus mos ’k trug. M’n vrouw haolt dut voorval nog welis aan, 

en dan motte me d’r weer smaokelijk om lache.  


