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Het Sliedrechts Dialect (459)
ROOK BUIZERT
Vleede week is Rook Buizert overleeje. Hij was vanaf ‟t begin bij de waarkgroep
“Dialect”, nou bekant zô ‟n twintig jaer!
Hêêl veul hèt ie gedaen voor d‟n Oudhaaidkundige Verêêniging en veraal voor ‟t
vastlegge van ‟t Slierechs diejelekt.
Rook was gekipt en gebroeid in ons baggerdurp en was hêêmel verknocht aan
Slierecht. Prachtige verhaole kon die vertelle over vroeger.

Jongchie
As jongchie was tie opgegroeid in de Baonstoep, tusse de Zoutstoep en de
Prutsebuurt. Die stoepe wazze binnedijks, zô ‟n bietjie waer nou de modehuize van
Klaain en van Verschoor zijn. Daer tegenover hà je de scheepswurf van Lansere in ‟t
Klaain Diepie. Over dat buurtie van vroeger wis Rook altijd veul te vertelle, net as
over Slierefruit waer die laeter kwam te weune. Mè grôôte naauwkeurighaaid tekende
hij plattegrondjies van de stoepe, de huisies en de kaomerties van toen.

Ambachschool
Mè veul plezier is tie naer de ambachschool gegaon. Al gaauw bleek z‟n voorliefde
voor metaol en techniek. Deurleere was t‟r nie bij in die tijd.
Toe die êêmel op “De Klop” waarkte, gong die naer de aevendschool, zôas zôôveul
jonges in die tijd.
Hij hieuw jaerelang med ijzere diesiepliene vol. Gong lesse volge in Delft en haolde
mè z‟n deurzettingsvermoge en volharding twêê nijverhaaidsaktes, zôdat ie les kon
gaon geve op de ambachschool. Veul leerlinge zalle „m nog herinnere van ‟t
praktijklekaol, de centraole waarkplaets, bij de Willegehof.
Veul had ie aaltijd và z‟n aaige gevaargd, veul aaiste die ok và z‟n jonges in de klas.
Hij was persies en netjies en tôônde veul inzet. ‟t Zelfde verlangde die ok op school,
mor aaltijd in ‟t belang van de leerling en zeker met de aalderbeste bedoelinge.
“Hij was streng, mor rechvaerdig, was ‟t nou ok nog mor zô op de schole!”, zee van
de week een oud-leerling tege me.

Waarkgroep
Ievers in ‟t begin van de jaere tachtig wiere d‟r bij de O.V.S. verschaai-jene
waarkgroepe gestart. Rook tôônde belangstelling voor de waarkgroep “Dialect”.
Sjongejonge, we wisse nied êêns waer me aan begonne. We doche dà me d‟r wazze
azze me is wat Slierechse woordjies zouwe opschrijve en rubrieseere en azze me is
wat bijnaome zouwe gaon noteere.
Nae een artiekeltjie in “De Maarwestreek” kwamme d‟r zôôvel pozietieve reaksies,
dà me, tot onze aaige verbaozing, tot op d‟n dag van vandaeg nog steeds bezig zijn
mè deuze rubriek. Rook Buizert was de moter. In ‟t begin mosse me ´n menier van
schrijve bedenke. Hij kwam med ideeë. Wie wis de betekenis van ouwe woorde?
Rook! Wie verzon d‟r verhaoltjies? Wie tiepte ze? Wie broch ze naer de krant? Rook!
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Boeksies
Nog weer laeter was t‟r veul waark bij ‟t saomestelle van de diejelektboeksies.
Aan aale vier: Stoep op, stoep af, Baggerdurpspraot, De Brijhappers en Waffere
momme, hè Rook mè veul plezier meegewaarkt. Toe krege me nied allêên te maoke
met ‟t schrijve van verhaoltjies, mor ok med opmaok, lettertypes, pepiersoorte,
druktechnieke en oplaoges. Niks was „m te veul. Aaltijd was tie peraot. Z‟n nethaaid
en naauwkeurighaaid kwamme ok hier mooi van pas.
Nae de komst van de kompjoeter liet ie ‟t verwaarke aan andere over, mor hij bleef
betrokke bij de korreksie en beoordêêling van de stuksies. Regelmaotig kwam die ok
zelf nog med iedeechies.
De maondelijkse vergaoderinge van de waarkgroep bleef tie zô lang mogelijk trouw
bezoeke. Jaerelang was z‟n vrouw Willy ok van de pertij. Ok zij wis hêêl veul van en
over ‟t Slierechs.
Die vergaoderinge begonne stêêvast mè „bijpraote‟. Dikkels zat bleef „t ‟n hêêlen
aevend bij „bijpraote en kwamme me aan ´t diejelekt nie toe.
Faai‟lijk wazze me meer vriende dan waarkgroepsleeje.

Moeilijk jaer
Op êên jannewaorie mos tie voor ‟n klaaine ingreep voor drie daege naer ‟t
ziekehuis. Deur ‟n traogische fout hèt ie ‟n paor maonde motte blijve en mos tie laeter
opgenome worde in Waerthove. Wat was ‟t triest om „m zô afhankelijk in bed te zien
legge. Hij, die aaltijd zô aktief en monter was gewist. Hêêl triest en traogisch. Zôwel
voor hum, as voor Willies en de femielie was ‟t ´n hêêl moeilijk jaer.
Toe „k de leste keer bij „m was, hebbe me „t „r nog over gehad dat ‟t aaltijd zô leuk en
zô gezellig was bij de klup.
Dà me best wel is heftig konne diskusjeere en van mêêning konne verschille
onderling in „t ploechie, mor dà me aaltijd mè z‟n aale vriende gebleve wazze.
“Nou, dà ‟s zeker!” zee die. “Fijn, hee!”

Afschaaid
Afschaaid neme doed aaltijd zeer.
Afschaaid neme van ‟n dierbaore doe nog veul zeerder.
Mooie en fijne herinneringe kanne een afschaaid wel verzachte en kanne ok rede zijn
voor dankbaorhaaid.
Ik weet zeker dà „k ok naomes Aories, d‟n aandere Aorie, Gijze, Huipe en Piete kan
zegge dà me veul fijne en mooie herinneringe bewaore aan Rook Buizert en dà me
mè dankbaorhaaid aan „m trugdenke.
Naomes de hêêle waarkgroep “Dialect” wil „k z‟n vrouw Willy en de veddere
femielie, oprecht en van harte, hêêl veul staarkte en kracht toewense!
„Korsjonnao‟ Lissenburg- van Genderen.

Reacties:
 K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
Emailadres: baskorrielissenburg@yahoo.com
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Met verslagenheid en verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van
ons zeer gewaardeerde lid en onze vriend

ROKUS BUIZERT
Hij heeft bijzonder veel voor de Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht, en speciaal
voor de werkgroep “Dialect”, betekend, waarvoor we hem erg dankbaar zijn.
We wensen zijn vrouw Willy en de familie veel sterkte toe.
Namens het bestuur van de O.V.S.
E.F. Stuij.
Namens de werkgroep “Dialect”
P. Pols.
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