
 

Een vooroorlogse foto, waarschijnlijk gemaakt vanaf de kerktoren. Nog geen enkele 

bebouwing te zien achter de oostzijde van de Stationsweg. Wel in beeld het dak van het 

vroegere Bejaardenhuis, nu Elektra. Het kennelijk nog vrij nieuwe eerste postkantoor en 

enkele panden naast het kantoor. Opvallend de vele bomen in de weilanden waarin tal van 

koeien grazen! Bijna onwezenlijk om dit zo te zien … (BL) 

Een tas vol mè mooie  boeke 

Onderlest kree ’k voor niks en noppes een tas vol boeke kedo van Korsjonnaos. Toe ‘k 

thuisgekomme was, hè ‘k êêst mor is eefies in die tas gekoekeloerd. Wandeling over de 

Sliedrechtse oude en nieuwe uitbreiding, Wandeling langs de Sliedrechtse dijk, Wijk C door 

de jaren heen, 43.709 Donkere Uren, de drie dêêle van De Waard in oorlogstijd van A. Korpel 

en Sliedrecht zoals het was 1890-1940. Om met dà leste boek te beginne: ‘t is ’n prachtig 

fotoboek zonder verhaole, mor met ’n korte toelichting, de foto’s spreke voor d’r aaige. D’r is 

êêne foto bij die gemaokt is uit ’t dakraom van ’t ouwe hervurremde rusthuis (nou Elektrao) 

waer ie naer beneejene kijkt op ’t ouwe posketoor en ’t landschap d’r achter. Gêên Jan 

Stêênstraet, gêên Vermeerstraet, en gêên Rembrandtlaon te zien, allêên bôôme en waailande, 

zôôver ie ken kijke. Kè je naegaon hoevel huize d’r hier in Slierecht in 80 jaer tijd uit de 

grond gestampt benne. 

D’n eêêste foto in dà boek maok gelijk korte mette met d’n illusie van ’die goeie, ouwe tijd’. 

16 griendwaarekers zie je zitte of staon voor ‘n  plaggehut in d’n Biesbosch: 16  keer 

’Swiebertie op klompe’ die van maondag tot zaeterdag in die gribus mosse waareke, ete en 

slaepe. Mensekaainder wat ’n aaremoej. M’n nôôm Piet die dat nog meegemaokt het, zee d’r 

over: ” ’s Nas liepe de ratte over je heene en ze vratte je brôôd ok nog op.” 



Vedder ok ’n boel fotoochies van ’t Middeldiepie en ’t Klaaindiepie zôôas ’t was, prachtig 

mooi om te zien. ’t Is ’n mooi fotoboek van Ir. W. Bos Jzn. uit 1970, dus bekant  alweer 50 

jaer oud, met ’n hôôg ’Swiebertie’ gehalte. Daer bedoel ’k mee, dat de veldwachter sprekend 

op bromsnor lijkent, en de vrouwe op die ouwe fotoochies d’r uit zien as Saortie met ’r schort 

voor en ’n mutsie op, en d’n burregemêêster die nog hêêl d’n dag z’n ketting om had. 

Wat ók opvaalt, is dat aalle manne en jongchies ’n hôôddeksel draoge, zellefs de klaainste 

snotpinne hen ’n pet op d’r hôôd. Dà zie je tegewoordig ok nie  meer. 

’t Boek Wijk C door de jaren heen is ok ’n fraai fotoboek om deur te blaore, mor je ken daer 

wel zien dat ’r ok hêêl veul geslôôpt is deur de jaere heen. Zô zijn d’r veul boeke deur d’n 

Historische Verêêniging Slierecht uitgebrocht, en de verzaomeling is nog lang nie kepleet. 

De drie dêêle van A. Korpel: De Waard In Oorlogstijd las ‘k in êêne week uit. Dà kom veraal 

deur de vlotte menier van  schrijve van A. Korpel, ’t lees echt as drie jongesboeke. Daer hà 

Lou de Jong nog ’n puntjie an kenne zuige, want die 14 dêêle staon hier ok in de boekekast, 

mor dà ‘s tóch meer ’n naeslagwaarek om iets op te zoeke. Ik kreeg ellek jaer ’n dêêl voor 

m’n verjaerdag van moeders, zôôdà ‘k nae veertien jaer de serie kepleet had. Naedà ‘k me 

deur de êêste zeuve dêêle heen geworsteld had, hè ‘k toch d’n handoek mor in de ring 

gegooid, want d’r was gêên deurkomme an met aal die verwijzinge  en lemma’s. Leze mò wél 

leuk blijve, hee? 

 

Een Mandemaokertie 


