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Van Tunnel tot Tunnel. 
 

Om een klaain bietjie inzicht te krijgen in de durpe en in de mense zou het nuttig 

kenne weze is effe met een sneltreinvaert ( hier zegge ze “met een rotgang”) een 

raaisie over het aailand te maken. 

Hier-en-daer motte me dan onderweegs effe stoppe, of ho-houwe om bepaalde 

zaeke die de moeite van het vermelde waerd zijn van duchtbij te bekijke. 

Niet van alle plaesse wete me evenveul. Dat is jammer, maar ja de mense van de 

Werkgroep Dialecten hebbe dr best gedaen en wajje niet weet ken je ôk niet 

vertelle. 

 

We beginne bij de Kiltunnel, bij de Dordtse Kil. Alles begon altijd bij Dordt dus 

daer wijke me nou ôk niet van af. 

We motte wel een flink bedrag an tunnelgeld betale, maar dat is gauw verbij. 

Geleerde hebbe uitgerekend dat in het jaer 2050 alles afbetaald kan zijn. “Hoe 

duchter bij Dordt, hoe rotter het wordt” zegt een oud spreekwoord en daerom 

eerst naer ’s-Gravendeel. 

Dat is tegenwoordeg goed te doen, maar vroeger hong daer anhoudend een 

verschrikkelijk wilde-berelucht. Dat kwam van het vlas dasse liet vrotte om dr 

vrot-rijk van te worre. Dat wil zegge: een paar man dan. De rest had stofkoors 

en zwingelbếếne. 

Hôôge notabeele sprakke van het welvaartsparfum en geleerde here noemden 

het “ De penetrante geur van boterzuurbacteriën; maar Jan met de Pet zee: “ het 

ruikt anhoudend of ze grôôte ketels met kattestrond an het koken zijn. 

Ondanks de luchies was het vroeger gêên lillik durp. Grôôte bôôme rommeton 

de Kreek: een meziektent in de midde en een gemesselde pisbak op de Heul. 

Later hebbe ze in een horrel van hôôgvliegerij õk hôôgbouwhuize gezet. Net as 

in de stad. Stêêne knijnehokke. Vrot lasteg voor de mense die gewend waere om 

buite te gaan pisse. Vooral assie hôôg weunde was dat voor de benejebure een 

dôônege bedoening. 

Maar õk daer waere ze gauw weer an gewend. Deurdat de Christelijke 

Werkmansbond de huize had gebouwd vergoedde de naesteliefde de natte 

gewaarwording. 

 

Vroeger was het druk op dut durp. Het stong vol klaaine vlasfabriekies die soms 

bestonge uit afgedankte varrekeshokke. Bove het gedreun van de braek en de 

zwingelmeules klonk het dankbare gehoest van de Zwingelaers. Behalleve hoest 

konne ze dr õk goed zinge. Zõ hebbe ze daer dr aaige volkslied: ” Moeder heb 

gezegd dasse seuters zou beware”. Het tweede keplet is “ zeve zije spek dat is 

drie-en-een-hallef varreke” en de rest wor an de fantesie van de inboorlinge 

overgelaete. Het volkslied wordt gezonde op de wijze van “Alle eendjes 

zwemme in het water”. 
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Het Nederlandse Volkslied heb hier altijd op de twêêde plaes gestaan om dasse 

daer een aigen tekst voor hadde, nl. Het Wilhelmus van Pleun Pauwe ( en watter 

verder volgt). Maar dat verhaal is te lang om nou te vertellen. 

Het “Seuterlied” is gebaseerd op de waainege folkoristische gebruike nl  Het 

Seuteren. Overegens is dat algemêên bekend, maar in ’s-Graevendêêl slaan de dr 

aaige op ter borst om dasse al seuterde vóórdat de petat was uitgevonge. An dat 

seutere hebbe ze de bijnaam “Seuters” te danke. 

Tot de verdere bijzonderhede van het durp behoort de kerktoren die in de 

maaidaege van 1940 door Germaanse toeristen – die op weg waere naer het 

strand – dr per ongeluk is afgeschote. De haan van de toren vloog weg; is nog 

steeds ondergedoke en in afwachting van hôôg water hebbe ze nae den oorlog 

een vis met een hôôge rug op den toren gezet. 

De tael is hier ietewat anderster dan op de mêêste plaese. Ze gaan marrege naer 

Dordt want daer schrijve de met pan en das õk nie gak hé ? 

 

Maar onderdehand, we zijn al veul te lang op ’s-Graevendêêl gebleve en we 

gaan gauw deur in de richting Strien. 

Dan ontkomme we dr niet an, of we motte deur de Moekhoek. De Wacht en de 

Schenkeldijk kenne we links laete legge, maar je mot deur de Moekhoek. Nou  

is dat heelemael niet erg want de bevolking is daer betrouwbaar en vrindelijk. 

Die van de Wacht worre “Koffieleuters” genoemd en die van de Schenkelijk 

“Kikkers”. De Wacht hoort bij ’s-Graevendêêl. Het wordt beheerd deur een 

parlevinker die ze Landrost of Goeveneur noeme. Iederĕĕn schijnt daer vrede 

mee te hebbe en laet het maer zôô. Het is õk het beste, want vroeger is het 

alzenleve een zĕĕrôôvershol geweest. 

 

De Moekhoek hoort bij Strien; de Schenkeldijk bij ’s-Graevendêêl. Tot voor 

kort stoorde dat niemand, maar sund ze over her-indêêling prate ister nogal wat 

afgerommeld. Zeker is, dat de inweuners van de buurtschap Moekhoek-

Schenkeldijk liever bij Strien dan bij ’s-Graevendêêl wille hore. Ze verwachtte 

van ’s-Graevendêêl niet veul goeds. Ze binne bang voor hôôgbouw en industrie 

en daerom voele ze dr aaige bij Strien vaaileger. 

 

Net vôôr Strien leg Strijensas. Iederêên zeg “Sas”. We gaan dr effe heen, maar ’t 

ken dr gevaerlijk zijn. De Blieke, dat zijn de Sassenaere, zijn nogal vechtlusteg. 

Dr hande zitte los en mêêstal hebbe ze een knoert van een mes in dr zak. Ze 

hebbe dr êêuwelang niet bij gehoord, het zijn faaitelijk Braebers. Ze  hoorden 

onder Klundert net as de Moerdijk. In 1711 ister een prins verdronke, Johan 

Willem Friso. Dat was op het veer Moerdijk-Sas. Het drama hoort dus bij 

Klundert en niet bij Strien. Je ken dr dan ôk naer méschik ôk géén  

verêêneniging naer noeme, trouwens dat doe je toch in de regel niet. Rampe ken 

je wel herdenke, maar niet vernoeme. De Sassenaere zijn losbandege 
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griendwerkers waer Welker van zee: “ Ze zijn rôôd van haer, rôôd van zaddoek 

en rôôd van binne” 

Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke kamerlid kwam hier vandaen. Ok zij 

had bij Welker op de Normaalschool gezete. 

 

Vroeger was het levesgevaerlijk om een maaisie op Sas thuis te brenge, en assie 

dr één had – en dr zatte mooie blommege exemplare op Sas- dan was het voor je 

gezondheid maar het vaailegste om ze bij de Stêênplaats los te laete. 

Een ouwe minnezang zegt dan ok terecht: 

 “Wie op Sas is wil gaan vrije, 

    Die  mot hebbe een mes op zak 

    Ja een messie om te snije 

    Want de Sassenaers zijn niet mak.” 

 

De tael van de Sassenaers wijkt faaitelijk niet af van die van het hôôfdkantoor 

Strien. Het êênege verschil was de klaagtôôn van de Sassenaere. Ze zonge een 

bietjie in mineur en daermee wiere ze voor de gek gehouwe.”Ik kom van Sas en 

ik eet groen gras”; Ik kom van Sas en ik weet van niks af” of “Ik kom van Sas 

en ik slik ie deur” zonge we as kindere. In den oorlog is hêêl Sas geëvacueerd 

geweest. Nôôdgedwonge zatte ze een paar jaar onder de mensen en toen ze nae 

de bevrijding terugkwamme, waere ze het zingende spreke afgeleerd. 

Via de Stêênplaes gaan we naer Strien. Officieel “Strijen”, Niemand – althans 

gêên zinneg mens – zegt Strijen. Strien is algemêên gebruikelijk. Strien is het 

durp van de “Vullejagers”. Dat komp zôô: In de vorege êêuw hebbe kwajonges 

op een zondagmiddag een vulle in de kerk gejoge. De koster en een paar andere 

gelôôvegen hebbe toen het dier weer naer buite gejoge en sund die tijd hêête de 

mense van Strien “Vullejagers” en staat ter bij elke kerkdeur zondags een 

deurwachter om loslôôpend gedierte tege te houwe. 

Strien is ontzettend oud en dat was lang te zien. Maar de leste jaere is het een 

mooi durp geworre, de volkstael is hier weer iets anders dan bijv. in ’s-

Graevendêêl. “Marrege weer hêêt is hier: Merrege weer werm”. 

Enkel de Strienenaere verbeelde dr aaige dasse nettjister spreke dan op de 

andere plaese. Ze benaedrukken dat  “kop-je kof-je met een stuk-je koek. Dat is 

Hoogstrijens en ontzettend mooi. 

Dr is dan ôk altijd gezegd dasse op Strien grôôzer waere dan in de andere 

durrepe. 

 

Als vroeger de landarrebaaiers op Kluzwaal vergaderden over de prijs van het 

aerepels-delleve of het pee-steke, dan gongen die van Strien apart staan omdasse 

met de rest van het gewone volk niks te make wouwe hebbe. Of het waer is weet 

ik niet, ze hebben het mijn voor waer verteld. Zôôver mijn bekend valt het best 

mee. 
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Ik heb het is naegevroge an een gewone man die op Strien op de Kaaoi stong. 

Het was een zeer êênvoudege man met een grôôte pet: houte klompe en 

boerelêênbankbêêne. “êênvoudege man” zee ik, “waerom zijn ze deur de bank 

genomen op Strien wat grôôzer dan in de andere durpe?”. “Das nogal een 

duidelijke zaek” zee de êênvoudege man. “dat komp omdatter hier zôôveul 

Rijke mense weune”. O, zee ik en ik keek is naer zijn kromme peestekersrug en 

naer zijn grondbezit dat onder zijn nagels zat, “Maar daer heb jij toch niks an 

êênvoudege man ?” Maar hij keek me zôô gelukkeg an met zn trouwe 

herdershonde-ôôge, da’k spijt had het gevroge te hebbe. Maar ik kon het niet 

laete om dan toch nog een andere steek onder water te geven en ik vroog hem: 

hebbe ze hier op Strien ôk een aige meziekverêêneging”? 

Dat zee ik omdat bekend is dasse dat op Strien nog nooit voor mekaar hebbe 

kenne krijge, omdatter – zôôas gezegd wordt – het hêêle durp as los zand an 

mekaar hangt. Van raedsvergadering tot voetbalclub, hebbe ze altijd ruzie.  

Maar zn antwoord was goed, “Op durp zelf niet” zee die, “maar wel in ôônze 

keloniën. We hebbe dr êên op Sas en êên in de Moekhoek en as ’t nôôdig is laete 

we ze komme. En weer keek tie zôô blijmoedeg dakket ter maar bij gelaete heb 

en ik doch bij mn aaige: “ het klopt toch wel. Strien is meer as gewoon rechtuit”. 

Snel deur de Bôômpiesstraat, over de Wêêlsendijk in de richting van 

Numansdorp.   

“Op jongens naer de Boiteslois: 

                      Oud Baaierland is vrij 

             Daergunter heerst nog vreemd gespuis 

             Op jonges naer de Boiteslois 

             Oud Baaierland is vrij”. 

 

Zôô ongeveer was de tekst van het liedje uit het begin van de vorege êêuw. 

Vermoedelijk had het betrekking op de Frããnse overheersing. En an die Frããnse 

Tijd hebben ze op Numansdorp dan ôk de bijnaam van “takkebosse” te danken. 

Toen dr anwijzinge waere dat de Frããnse troepe van Willemstad wouwe 

oversteke naer Nuamnsdorp hebbe ze de Vliet rond het fort dichtgegooid met 

takkebosse  zôôdat de Frããnsen dr niet in konne.  

Overeges motte we effe vaststelle dat gêên normaal mêns in deuze contrije 

Numansdorp zegt. Alle gewone mênse zegge: “ De Buitensluis”. Baaierlanders 

zegge “ De Boiteslois”. Maar een paar mênse die dr aaige op ter borstrok slaan 

om te vertelle dasse “Beschaafd” spreke; zegge Numansdorp. 

Van de Buitensluis wete we gelukkeg wat meer. Daer heerst nog folklore deur 

de jaerlijkse paerdemart. Daer doen ze nog an “Koekslaan” en tractere ze nog op  

Schôônmaakjanhagel. Het durp bevat êên van de grôôste landbouwbedrijve van 

Europa. De Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. 

Het is het land van Welker en Daan Biesheuvel. 
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As we de Buitesluis verlaete gaan we rechtsaf de Meulendijk op, in de richting 

Zuid-Beijerland. 

Ok Zuid-Beijerland wordt zelden met de officiële naam angesproke. Het is 

algemêên “Den Histert” soms ôk wel “ de Kouwe Histert” 

Het onderzoek heb niet uitgewezen dat ze op den Histert een deugdelijke 

bijnaam bezitten. Veul inlichtingen hebbe we verder over den Histert ôk niet 

gehad en daerom rukken we op naer Piershil. 

 

Met dat durp hebbe me nog een ouwe rekening te vereffene. Ommers daer 

weunde vroeger de beruchte barbier Tichelaer, die het op zijn gewete heb dat de 

Dordtse gebroeders de Witt zijn vermoord. Maar das lang geleje en de 

inweuners van Piershil zijn gêên van alle zôô. Piershil wordt het Kraaienest 

genoemd en de inweuners Kraaie. 

Niemand weet waarom. Die het weet mag het zegge. Nerges ister een anwijsbare 

oorzaek voor gevonge. 

Piershil is maar klaain en daerom gaan me effe een blokkie om, om in 

Goudswaerd te gaan blooke. 

 

De mense uit het  ôôstelijke deel van het aailand zegge Gouswaert, maar in de 

Baaierlande hêêt het “ De Korendijk”. Net as van de Kouwen Histert wôr ôk wel 

“Kouwe Korendijkers” gezegd. Noch van deuze zonderlinge name, noch van de 

anhangsele is êênege verklaring binne gekomme. 

De Korendijk leg wel wat afgelege, maar het is toch wel de moeite waerd. Het 

durp heb recreatie in de vurm van een jachthave met een standbeeld van Kaïn en 

Abel. Uitzonderlijk mooie boerderijen en een grôôte voorraed stilte die bekant 

voorwereldlijk is. 

We gaan van Goudswaerd weer terug naer Piershil en over de Meulendijk naer 

Nieuw-Baaierland. 

 

Ok van dut durp is niet gebleke dasse getooid zijn met één gemêênschappelijke 

degelijke bijnaam. En dat is jammer. 

Het durp wordt soms Filepopel genoemd, waerom wis niemand. De beweuners 

worre  zôôwel angepreze as Filepopelers; Krielfreters en sooms as Kwakke. Ok 

daervan zijn de beweegredene niet bekend. 

Tillevisie is een zeldzaamhaaid en asse het hebben is nog  zwartwit. 

Veul gegeves hebbe we over Nieuw-Baaierland niet kenne krijge. Dr is een 

veerpont naer Hekelinge en een mooie meule, maar assie dr bij bin hebbie 

Nieuw-Baaierland al weer gehad. 

 

Daerom maar direct naer Oud-Baaierland, eerst over de Zinkweg. De Zinkweg 

hoort bij Oud-Baaierland maar dat hoore ze liever niet an de Zinkweg. “Ik kom 

niet van Baaierland maar van de Zinkweg” zegge ze zelf. 
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En toegegeve mot worre, dr is verschil. De taal is niet gelijk an die van 

Baaierlanders. De bekende Aerie en Jaecob-klanken verstommen van de 

soikerfabriek tot an het Vuurbake. 

 

Omdat de Zinkweggers ôk al geen fesoenlijke scheld- of bijnaam hebbe gaan me 

maar snel deur naer Oud-Baaierland. We zijn nou binne de poorte van de 

hôôfdstad van het aailand, algemêên “Baaierland” genoemd. 

Dasset Baaierland noeme bewijst direct dat de spelling met een lang IJ 

hartstikke fout is. 

Nou ken dat de Baaierlanders niks schele, want alles wat gêên geld opbrengt 

interesseert ze niet. 

Uit een door de Werkgroep Dialecten gehouden enquête ( dier woord) is gebleke 

dat de Baaierlanders gêên algemêêne scheldnaam hebbe, maar een hêêl arsenaal 

van niet zôô bizonder vrindelijke bijnamen. De mêêningen en de gegevens 

hierover waere zeer verdêêld. Het zouwe Stoepschijters zijn; Stokkiesmanne 

Baeltiesmanne; Schrêêuwers of Maetjies. Laeter wier de verzameling nog 

angevuld met Krieken; Klokkedieve en Kriekedieven. 

 

Verder heb het onderzoek uitgeweze dat in de rest van het aailand de naam 

Baaierland wordt misbruikt voor verschaaie minder mooie aaigeschappe of 

toestanden. 

Een afzetter noeme ze ôk  wel een Baaierlander en iemand die gêên zin in zijn of 

heur werk heb, zegt: “Ik heb vandaeg den Baaierlander gezien”. Ventende of 

leurende kôôplieden worre zôôwel Kaesboere as Baaierlanders genoemd. 

Ok de regionale dichtkunst angaande dut durp was niet erg verheffend. 

   Oud-Baaierland dat is gesticht 

   Van rotte kaes en onderwicht. 

Soms aangevuld met: 

   ’s Zondags zinge ze Heere, Heere 

   ’s Maandags stele ze je peere. 

 

Iets vrindelijker is het ouwe gedicht: 

   Oud-Baaierland is een halleve stad 

Nieuw-Baaierland is nog ietewat 

Piershil dat is een Kraaienest 

En op de Korendijk weunt de rest. 

 

Nou zouwe buitestaanders kenne denke dat de Baaierlanders niet zôô gezien zijn 

in de streek, maar das nou  ôk weer niet waer. Het bedoelde verschijnsel komt 

allêên voor in het Baaierlandse dêêl, dus rommeton Baaierland. 

Oud-Baaierland is alzenleve een nijver durp geweest met handel, industrie, een 

grôôt aantal kerkgenootschappe, een HBS en een kantongerecht. 
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De Baaierlanders zijn – voornamelijk op het end van de week – nogal an de 

zwaere kant. Vloeke en spotte doen ze niet en asse het toch doen, dan handele ze 

in onwetendhaaid. Dan  noeme ze bijv. Dr sporthal “Het Paradijs”. We zelle ze 

dat maer vergeve.  

Wim Verhage schreef is een pracht van een boekie over dut durp en dat noemde 

hij “Mijn God wat een dorp”.   

Dat vonge de Baaierlanders nou weer spotte en sommegten hadden het er 

moeilijk mee. En ok   dat zelle we ze maar vergeve. 

De tael van de Baaierlanders wijkt af. 

Dat is algemêên bekend. Zelf spreke ze dat dikkels tege. Zôô wordt hier de a of 

de aa, algemêên ae. Dat is op zn aaige zeer interessant, maar ze zegge dat het 

niet waer is. 

Ik heb is een man gesproke in een Baaierlands café. Hij doch dat ik uit de stad 

kwam, maar daer heb ik me niks van angetrokke. Hij zee: “ Ze zegge dat wij 

hier in Baaierland een raere ae  zegge, maar das hêêlemaal niet waer. Mijn zeun 

hêêt Aerie; mijn vaeder hiette  Aerie en mijn broer hêêt  Aerie. Nou, en we zeeje 

allemael Aerie met een gewone Ae”. “ Jae” zee ik, “Hoe bestaet het”. 

De grôôte Dialectenschrijver Docter Opprel was ôk een Baaierlander. Hij 

schreef dat de Beierlander zich onderscheidt in de zuivere uitspraak van de 

Germaanse A. Beschie  hattie wel gelijk, net as die vrouw die zee toen het 

fanfare langs kwam: “Ze lôôpe allemael uit de pas, behalleve Gerrit van mijn 

En beschie had zij  ôk wel gelijk, 

Op de andere durrepe worre de Baaierlanders dr mee voor de gek gehouwe en 

das  ôôk  weer niet zôô ’t hoort. Dan zegge ze: “ Jaep ga Vaeders is haele want 

dr staet een gaait achter de haaining en die schaait as een raaiger”. 

 

Maar laete we het netjies houwe en gouw naer Stouchie gaan. Greup en 

Krôôswijk vurreme faaitelijk een Siameese twêêling. 

De grenze van de verschaaie durrepe lôôpe hier nogal ingewikkeld in mekaar en 

daer zelle de beweuners wel altijd dr voordêêl mee hebbe gedaen. Het is best 

mogelijk dasse daerom spreke van “het Léépe Stouchie”. Een enkele keer is ter 

gezegd dat ze op Greup “Hokkendammers” wiere genoemd. Maar beweze is het 

nog niet. Vroeger stopte den Trem op Krôôswijk om te wissele en de mense te 

laete oversteppe. Over dien Trem is vanalles en nog wat verteld. Dr wier gezegd 

dattie in Baaierland zôô kort langs de huize gong dat de mense dr klompe mosse 

binnezette astie ankwam. Dr wier  ôk wel beweerd dattie voor een luciferdôôsie 

mos stoppe. Ok heb ik voor waer hoore vertelle dattie bij de Histert omree voor 

een lillijk mens, Wie zal ’t wete! 

Het zelle wel uit de lucht gegrepe verhale zijn en daer houwe we niet van. Net as 

dat verhaal van dien tremconducteur die de gaetjies mee naer huis nam en ze 

opspaarde. Oplest had tie zôô’grôôt gat bijmekaar gespaard datter een 

boerewage in kon ronddraaoie. Dat is hêêl  wat assie met een vaailingkist bin 

begonne. Hij zou dr nog een medallie voor hebbe gehad. 
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Het is bekant niet te gelôôve en daerom gaan we maar gauw deur naer 

Kluzwaal. Eerst over Stougiesdijk, daarna de Meulendijk en effe stoppe op het 

Schans. 

 

Klaaswaal hêêt het op zn zondas, iederêên zeg gewoon “Klu-zwaal” en as 

bijnaam zou het Lombok hêête. Dr wier altijd gezegd dat het een goddelôôs durp 

was met vechtlustege personen. Daerom zou het Lombok zijn genoemd. 

Ik gelôôf dr niet in. Het zelwelweer een verzinsel zijn. 

Klu-zwaal staat bekend as êên  van de muzikaalste durrepe van Nederland. 

“Böse Leute haben kleine lieder” zegt een oud gezegde en omdat het hêêle Klu-

zwaal speult of zingt, kenne dr géén kwaaoie tusse zitte. 

Net as de Sassenaere worre de durpelinge “Blieke” genoemd en  ôk hier hebbe 

ze dr gêên verklaring voor. 

Het Schans is faaitelijk een plein midden in het durp. Het is de “Place de 

l’Etoile” net as in Parijs. Alle wege komme dr bijmekaar en het is ter zôôwat net 

zôô druk. Je ken dr dus alle kante uit en das maar goed  ôk want as alle Klu-

zwaalse verêênigingen perade lôôpe zouwe ze mekaar om de 100 roe 

tegenkomme en nou kenne ze bijtijds gunop of dut-op.  

 

We neme de weg terug en gaan via de Meulendijk in de richting van Westmaas. 

Bij de Autobandenmeulen reksaf en zôô naer de Maes, het durp van domenee 

Van Koetsveld. Een klaain durp maar het voldoet an alle voorwaerden. 

Het heb een warremen bakker; een koelhuis; een fanfarecorps; een klompemaker 

en een fietsemaker. 

Dr is me verteld datter een echtpaar was waervan de vrouw vroedvrouw en de 

man dôôdbidder was en daerom noemden ze die femilie “Halen en brengen”. 

Verder zijn de durpelinge in het gelukkege bezit van een nette scheldnaam. Ze 

worre :”Brijhappers” genoemd. 

Niemand wis met zekerhaaid waerom ze de mense Brijhappers noeme.  

Êên keer wier verteld dasse daer vroeger, nae het dôôpe van een kind, zondas 

een fêêstmael hiewe en dat de hêêle femilie dr aaige zôôwat de boors at an 

rijstenbrij met krenten. 

Wie het beter weet mot het nôôdeg zegge. 

Ok Westmaas wordt vrijwel nooit bij zn zondasse naam genoemd. As we de 

Maes verlaete, komme we langs de Pastorie van Mastland – die staat ter 

gelukkeg nog- ; nemen de Munnikenweg en begeven ons naer De Polder.             

Links om, de Ritselaersdijk op, die nog steeds in de volksmond: “den 

Appelendijk” wordt genoemd. 

 

Tot voor een enkeld jaer was dut êên van de mooiste plakkies, maar de 

appelebôôme zijn gerooid en het schilderij is vernietigd. 

Dr mot in de streek een “Hoekschewaerdse  bôômeziekte” bestaan. 
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As een hoekschewaerder naer een bôôm kijkt dan denkt ie niet: “ O, hoe mooi”’ 

nêê glad niet. Hij ziet dat den bôôm het goed doet en al een paar meter hôôg is. 

Dan schud ie zn kop en spreekt de klassieke woorde: “ Die motter nôôdeg uit, 

hij wordt veult te grôôt”. Nou gaat dat tegewoordeg niet altijd meer zôô 

makkelijk, maar den een-of ’t andere bôômeziekte is gauw gevonge bij een 

zôôgenaamden deskundege en as een boom bij het broekend is afgezaagd doe je 

dr niks meer an. 

Dat is êên van de waainege naedêêle van de aailandbeweuners. Het zijn alzeleve 

grôôte slôôpers geweest. 

 

Maar vooruit, op het kruispunt reksom, deur de Polder op Cillarshoek an. An de 

slingerende weg van Strien naer Musdam, leg Cillaarshoek. Eerst de 

Keizersdijk, daernae de Gatsendijk. De weg is lang en krom. 

In vroeger jaere hebbe ze zuinechies an bij elleke molshôôp den dijk omgelege. 

Wie hard rijdt wordt Dijkziek( dat is een nieuwe ziekte die in 1979 is 

uitgevonge). Dr legge nogal wat weungemeenschappe tusse Strien en Musdam. 

Het klinkt bekant as een versie dat ik is op bruilofte heb hôôre zonge ( op de 

wijs van het Wolgalied): 

              An den oever van de Keene, 

              Tusse Strien en Cilleshoek 

              Zat een maaissie luid te weenen, 

              Met een kikker in der broek 

 

Dr waere nog meer complette van, maar die zijn te netjies om op te schrijve. 

Net as Musdam, ( daer komme we daluk), hebbe de mense hier een lillijke 

scheldnaam die op een achtergebleve gebied zou motte wijze. “Eendenkrôôs-

konte worre ze genoemd. 

Gaan we Cillarshoek den hoek om, dan komme weer in de Polder maar dan van 

den anderen kant. Een oud Lied zegt hierover: 

                          Op den hoek te Cilleshoek 

                          Daer is de zaak niet zuiver 

                          Daer heb de knecht de maaid gezoend  

                          Voor een halleve stuiver. 

 

Het zel wel deur een buitelander gemaakt zijn want een halleve stuiver hêêt bij 

ons een kluut of een vierduitestuk. 

 

De polder of de Sint-Anthoniepolder is met Strien het ouwste beweunde 

gedêêlte van het aailand. 

De naam Sint doet wat rooms an en een buitenstaander zou denken dat het in de 

Peel mot legge, maar niks is minder waer. 

Algemêên zegge ze “ De Polder”. Vroeger was ter een veer bij de herreberg “De 

Harmonie”. Daer wier ie overgezet naer de Vrouwehuisiesweg onder Musdam. 
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As we de Polderdijk ingaan worre we getroffe deur welvaertsverschijnsele as 

mooie bungeloows en bôôtjies. Maar effe later staan dr as gedenktekes an een 

vroegere armoetijd een lange rij ouwe vlasrôôterije die dr allêên nog maar staan 

om metter bruingore en zwart geblaekerde betonne mure het landschap te 

bederreve. Den dijk is te gevaerlijk om ie ôôge dicht te doen en het is gelukkeg 

gauw voorbij. 

Reks de kilometers lange waterplas van de Binnemaes, links de watermeule en 

daernae allêên nog het puur hollands landschap. Ouwe boerderijen; gras – en 

bouwland, popeliere en hooistove. 

Een petietereg klaain kerkie met een stil klaain kerkhof dr achter. Vruchtbôôme 

met witgekalkte onderstamme langs de weg. 

Vrindelijke mense,  die “heui” zegge en waervan gêên scheld – of bijnaam 

bekend is. 

Op het end, tende het Zwanegat draaoie we om, want – hoe mooi het hier  

Ôk is-, we hebbe nog meer te doen. We gaan de Polder weer uit, nou in de 

richting Musdam. 

 

Zonder twijfel hoort Musdam tot de schôônste durpies van de Hoeksche Waerd. 

Jammer dat Musdam het Nazareth van de streek is. Om onbegrijpelijke redenen 

hebbe ze altijd in de volksmond het durp Musdam geklaaineerd. 

Ok de bijnaam “Groenjasse” voor de Musdammelinge wijst daer op. 

De veule grappe die altijd over Musdam wiere gemaakt wijze ôk op het 

zôôgenaamde onanzienelijke van het durp. Zôô zouwe ze bij zwaer weer op 

Musdam de kerk binne rije, maar sterkere vertellers zegge dat dut niet nôôdeg is 

assie dr maar een grôôten emmer overheen zet. 

 

                        Den domenee van Cilleshoek 

                        Mos op Musdam gaan preeke, 

                        Maar deur ’t gerommel in zn broek 

                        Was tie zn preek vergete. 

 

Dat zonge de klaaine kindere vroeger al. 

 

Van Musdam gaan we in gedachte even  over de Provinciale weg, langs de 

melkfabriek en den ôôstmeule naer Mijnsheerenland, in de volksmond 

“Meseereland” genoemd. 

Van dut durp wete we niet veul. Beschie komt dat om damme daer geen dialect-

medewerkers hebbe. 

Waerom ze de Meseerelanders “Horrekijkers” noeme is daerom  ôk niet bekend. 

Het is een dier durp, je zou dr bekant een film kenne make. Het heb ôk 

een echt kesteel. “Het Hof van Moerkerken”. Daer schreef Frederik van Eden 

zijn “Koele meren des doods”. 
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Het zou op zn zachts gezegd onzedelijk zijn om Puttershoek over te slaan en 

daerom via Den Hoekschendijk naer Puttershoek. 

De ouwe mense zeeje Pietershoek en dat  schijnt nog gêênees fout te zijn. Lang 

geleje zou het durp “Hoeke” hebbe gehêête en gezegd wordt dat daernaer de 

Hoeksche Waerd is genoemd.         

Dr valt van Pietershoek waaineg slechts en ôk niet veul goeds te vertelle. De tael 

is zôôwat gelijk an die van ’s-Gravendêêl en  ôk het seutere schijnt hier voor te 

komme. 

De bijnaam voor de Puttershoekenaere is “Brokke”, Fantasten zegge dat ze die 

naam hebben te wijten an het bakke van brokke van de suiker die per ongeluk in 

dr tebaksdôôs was blijve zitte asse op de Peefebriek werkten. Dat is netuurlijk 

onzin want de Peefebriek is van 1914 en de naam brokke hebbe ze al êêuwe. 

Volges sommegte, die het wel zouwe kenne wete, is de naam brok afkomsteg 

van het naegerecht “gebrok”, dat is stikkies gebroke brôôd met kerremelk en 

stroop dasse nae het middagmael zouwe ete in plaes van de normale aerepels 

met kerremelk. 

 

Brok is dan  ôk gêên echte scheldnaam. Je kreeg ter gêên mens kwaad mee. 

Assie vroeger de Puttershoekenaere op de kast wou hebbe dan moessie roepe: 

“Mokkie onder de stap douwe. Nou dan mossie make da je weg kwam, want dr 

hande zatte los en ze stonge kort voor de kar. 

Jaere lang was Puttershoek in het wereldnieuws deur de ijzege prestaties van 

Kees Verkerk, of Kees van Pleune. 

Voor de sporthal staat een klaain standbeeld van “HIJA KEESIE”. Eerst over 

het Weversend, langs de Peefebriek en dan ten slotte over de Blaeksedijk gaan 

we in de richting Heinenoord. 

 

De Blaek – zôô wordt het hier genoemd – behoort bij twêê gemeenten. Op de 

borden langs de wegen staat het verschillend angegeven. Het eerste bord zegt 

“Blaakschendijk” en het volgende ( dat van Heinenoord) zegt “Blaaksedijk”. 

Verteld wier dat de beweuners van de Blaek zôôwel “Kakken” as Katten” of 

“Blaekse katten” worre genoemd. 

Weges tijdgebrek laete we de Molleka maer buite beschouwing en aaindegen we 

ôônze raais in Heinenoord. 

 

Ok Heinenoord wordt zelde bij zn zondasse naam angesproke. Het is “De 

Noord”. De beweuners zijn dus faaitelijk “Noordenaers” maar dat lijkt te veul 

op een ander woord en daerom is het billijk om ze an te spreke as 

“Noordelingen”. Dat komt ôk beter uit, want de wijzen komme uit het Oosten – 

dat is de omgeving van Dordt – en de Baaierlanders komme uit  het Westen en 

daerom zegge we “achter uit de Hoeksche Waerd”. 
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De Noordelingen worre “Worstebakkers” genoemd. Naer de oorzaek daervan 

wor nog gezocht. Êêuwe lang was de Noord een stil durp, dat is voorgoed verbij. 

De Noord is bekend geworre deur de Heinenoordtunnel die zij naam niet allêên 

maar an het durp heb te danke, maar ôk an het faait dat bepaalde personen met 

opzet de naam Heinenoordtunnel zijn gaan gebruiken vóórdat het kind gebore 

was. Dut omdatter spraeke was van een Barendrechtunnel as vervolg op de 

Barendrechtsebrug. 

 

Nou is de naam Heinenoord daegelijks in het nieuws deur de verkeersberichten. 

Ok het Streekmuzeum heb veul bijgedraege an de bekendhaaid van de Noord. 

Vroeger wissie dr niet meer van dan het haaidese rijmpie: 

“het goddelôôze volk van de Noord; bakt stroperties in Gods  woord”. 

Een opmerkelijke taelafwijking doet zich voor in de naam Heinenoord. 

Terwijl het in de streek van 99,9% gebruikelijk is om de ei ( de korte ei of het 

kippe-ei) voor aai uit te schelden, is Heinenoord nooit duidelijk Haainenoord 

geworre. 

Voor Goesschalksoord hebbe we gêên tijd meer en daerom zette we dr een 

streep onder. 

 

Het was in veugelvlucht een raaisie deur de Hoeksche Waerd. Van de Kiltunnel 

tot Heinenoordtunnel. 

Deur een gewest met ruim 60.000 inweuners; 

Met 14 gemeenten; 12 gehuchten; 

12 meules en ruim 30 kerken. 

Twee zuivelfabrieken, een peefebriek, een Kantongerecht en een Streekmuseum. 

Vier veeartsen, twee klompemakers en 5 chineese eethuizen. 

 

Een land overvloeiende van melk, stropiesvet, aerepels met kerremelk en op  

hôôgtijdaege spek met peren. 

 

Een goed land.   

 

Om Mutatuli te imiteren:  

 

Een land dat zich slingert rond de Binnenmaas als een gordel van smaragd. 

 

Mei 1979         P.W. de Zeeuw 

 

 

 


