
 
Scharesliep Pruimeboom uit Dordrecht 
 

Een scharensliep is iemand die langs de deuren gaat om scharen/messen te slijpen. In Sliedrecht was 

het Pruimeboom uit Dordt. Hij had een grote duwkar en de benodigde gereedschappen. De 

slijpstenen en -banden werden aangedreven met een pedaal, later ook wel met een diesel- of 

benzinemotortje. Het beroep van scharensliep is bijna geheel verdwenen. Dit door de komst van 

onderhoudsarm gereedschap!(BL) 

 

Vollek aan d'n deur 
 

Vendaeg d’n dag komp ’r zô af en toe nog wel-is iemand met ‘n collectebus aan de deur en dat is ’t 

wel zô ’n bietjie. Dat was vroeger wel aanders. Naest kôôploi kwam d'r veul vollek aan d’n deur om 

voor ’t êên en aander geld op te haole. Bij sommiges wier d'r wekelijks de huishuur opgehaold. Loi 

van verzekeringe kwamme een kaort afstempele as ie betaolde. De kroijenier kwam elleke week om 

de boodschoppe in ’n boeksie op te schrijve en hij kwam de bestelling ’n paor daege laeter in ’n 

dôôsie bezurrege. De mellekboer kwam zôôwat om d'n aanderen dag en d'r wier mellek getapt i je 

aaige mellekkoker. De mêêste huishouwes hadde toe nog gêên koelkast. In 't huis waer wij weunde, 

hadde me een kelder tege 't bedaareve. In die koele kelder bleef  't langer vors. In de zeumer, as 't 

hêêt was, wier de mellek êêst gekookt en daernae weggezet in de kelder. Toe we een koelkast krege, 

die wier ijskast genoemd, vonge we 't een grôôte veruitgang. 

 

D'r kwam laeter ok mellek en pap in flesse. Gele pap, dat was venielie vlaoi en bruine pap was 

sjeklaode vlaoi. Ik vongk ’t aaltijd zô ‘n speesjaol geluid as t'r zô ’n fles wier leeggeschud in ’n 

schaoltjie as t'r vezite was; op aandere daege kreeg ie 't gelijk op ie bord. Mijn moeder had ’n stêêne 

schaoltjie in de vurrem van ’n vis, waer ze aaigegemaokte venielie vlaoi in deej. 't Wier d'r hêêt in 



gegote en dan mos 't zôôgezeed opstijve. As de vlaoi koud was, wier de vurrem omgekiept op ’n 

bord. D'r zat dan ’n vellechie aan d'n onderkant, daer hiew 'k nie van. 

 

Bij ons in de straet kwam af en toe ok ’n schaeresliep, lôôpend, hêêmel uit Dordt. Hij had een 

kroiwaoge waer een voeteplank aan hong met ’n riem die een grôôt wiel aandreef waer ’n slijpstêên 

aan verbonge was. Hij riep op z’n Dordts: ”Schaeresliep”, as tie de straet inkwam. Hij hà veul 

klante. As m'n vaoder 's aeves thuis kwam zee die tege m'n moeder dat ze 't nie hà motte doen, hij 

kon ’t zellef ommers beterder, zee die dan. Meer buurmanne zeeje dat ok. Ik denk dà ze die  

schaeresliep uit Dordt meschie nie zô aareg mogge. 

 

D'r kwam ok wel-is een man langs d’n deur met ’n grôôte koffer. Die deej die koffer ope op straet, 

dan kò je zien wat 'r inzat: gaeren, band en elestiek en zô. Tege de winter liep t'r een vent langs de 

huize mè wolle dekes over z'n aarem. ”Echte wolle dekes van AB” zee die. D'r wier gezeed dat 't 

gêên echte AB dekes wazze en dat 't etiketjie van AB d'r opgenaaid zat. 

Jurreg de Bôôn kwam mè z'n viskar deur de straete. ”Gebakke bokkem!”, of: ”Haring!”, riep tie 

hard mè grôôte uithaole. De vrouwe kwamme dan uit de stoepe en straete aangelôôpe met ’r aaige 

bordjie. De mêêste handelaere hadden ’n kar met ’n paerd. D'r wier ok van aalles aan de deur 

verkocht deur groenteboere. De olieboere kwamme peterolie bijvulle voor oliestellechies waer 

suddervlees gaor op mos worre. De slaoger, d'n bakker, de schilleboer, d'n aerepelboer en nog veul 

meer loi kwamme gewoon aamel huis-t’r-om-op langs de deur. 

 

Zeun van Sjorse 

 
  


