
Een markante koleboer vertelt …

Jammer genogt  is ons vriendelijke en trouwe HVS-lid, Joop de Jaoger, bekend in hêêl 
Slierecht, overleeje op 31 – 12 – 20. De Dordtse Angelika Twilt was gewend om elleke week 
in Paarekzicht, saome met hum, ’t diëlectstuksie uit Het Kompas te leze en te bepraote. 
In oktober hè Joop heur z’n aaige verhaol verteld en Angelika het ’t opgeschreve. Joop 
had een bezondere stem. Tijdes uitstappies, verêêngingsaevende en ok azze me hum 
soms nae ’n lezing ‘s aeves trugbroche, hè me ons dikkels verbaosd over z’n beleefde 
menier van praote. Je voelde dat ie goed was opgevoed. Regelmaotig kwam Joop 
lôôpende van Paarekzicht mè z’n rollaoter naer ’t Onderhuys. Hum z’n uitspraok was 
uniek, mor moeilijk weer te geve in de krant. Vendaer dà me hum verhaol in ‘t Slierechs 
schrijve. Wà jammer dà Joop z’n aaige verhaol nie meer mè Angelika’s ken leze. Ons 
petjie af voor Joope! KLVG. 

”Met de traain kwamme de kole aan bij ’t stesjon in Slierecht. Ik gong dan 
aaltijd vraege of t’r een wegon bij zat voor ‘De Jager Kole’. ’t Losse deeje me
met de hand. Onder ’t luik van de wegon wier de kroiwaoge gezet en dan 
gong ’t luik ope, de kole viele d’r dan gelijk uit. Laeter hadde me een 
rijjende schop waerdeur ’t makkelijker gong, en ’n transportband. Bij ’t 
stesjon hadde we een pakhuis. Viao ’t dak klom ’k ’r dikkels in. Ik gaf ’r niks 
om dà ’k dan zwart wier. Thuis gong ’k dan in d’n taail om weer schôôn te 
worre. Laeter krege me thuis een bad. 
In de koleschuur wiere de kole in jute zakke gedaen. Deuze zakke deej ik 
dan telle. De zakke wiere mè paerd en waoge naer de klante gebrocht. 
Laeter hadde we een klaaine vrachtwaoge, waermee we naer de klante 
gonge. Dà deej ’k saome mè me broer, me vader en ome Hans die ok bij 
ons weunde. We gonge deur hêêl Slierecht, zakke mè kole op de schoere 



(schouders), en gaon. Ok sjouwde we de kolezakke de trappe op naer 
klante die in ’n flat weunde. 
Voor 2 gulde en 50 cent koche de klante zegels die ze op een kaort plakte. 
Was de kaort vol, dan wiere d’r nieuwe kole gebrocht. De mense spaorde 
zô voor kole. In die tijd wazze d’r in Slierecht nog meer koleboere: Jan de 
Bruin, Leen Stam, Bas Guis en Frans Kok. Ze kwamme nog wel-is koffie bij 
ons drinke. Mekaors  klante pikke, belnêênt, dà deeje me nie. Jaot, dat was 
toe een hêêle mooie tijd!”
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