Het Sliedrechts Dialect (716)

25 jaer jong en springlevend
Dut jaer bestaot d’n Historische Verêêniging Slierecht 25 jaer. Een verêêniging waervan ‘k al
weer ruim 10 jaer voorzitter mag weze. Wat motte me de mense die in 1981 ’t inisjetief
namme om een Oudhaaidkundige Verêêniging op te richte, dankbaor weze! In 25 jaer
gegroeid van 47 leeje bij d’n oprichting, naer een nog aaltijd groeiende club mè ruim 600
leeje. Onze verêêniging hè waarekgroepe die stuk voor stuk zurrege voor ’t bewaore en
bewaareke van de Slierechse historie. In dut diëlectstuksie wi ‘k ok is wat uitvoeriger stilstaon
bij ons bestuur. Ommers, hullie vertegewoordige de verêêniging en zette de koers uit.

Kanjers
Al veule jaere het de verêêniging een stebiele bestuurssaomestelling met een duidelijke
taokverdêêling. Jan van Lêêuwe neem op een hêêl accuraote wijze ’t sikkeretaoriaot voor z’n
rekening. Hij zurregt ‘r voor dat aalle correspondensie van de verêêniging in goeie baone
gelaaid wordt. Mêês van der Tak is beheerder van de penninge van de verêêniging en zurregt
‘r ok voor dat ellek eurocentjie op een verantwoorde menier wor uitgegeve. Yvonne van de
Waol verzurregt bij vergaoderinge de notule. Dà ’s belangrijk om laeter trug te kanne kijke op
’t verlôôp van de vergaoderinge en de genome besluite. Bas Lissenburg draog de leste vijf
jaer zurreg voor ’t onderhouwe van de website van onze verêêniging. Hij zurregt ‘r voor dat
d’n hêêle wèreld kennis ken neme van de leste nieuwchies. Daernaest beantwoordt Bas mè
veul plezier de veule vraege van mense die stambôômonderzoek doen. Jasper van ’t Verlaot is
algemêên bestuurslid en aktief in de waarekgroep genealogie. Jasper is brêêd inzetbaor en dat
kom nogal is van pas. Fijn dà me binnen ’t bestuur zô’n flexibel bestuurslid hebbe. Wout van
Rees is de spil as ’t gaot om ’t orgaonisere van excursies en verêênigingsaevende. Voor mijn
is ’t een hêêl plezierige ervaering om mè zukke kanjers te magge waareke. Mè mekaor
zurrege me d’r ok voor dat onze vrijwillegers op z’n tijd in ’t zonnechie gezet worde en dat de
nieuwsbrieve en periodieke op tijd verschijne. Ieder bestuurslid het ok een verbinding met êên
of meerdere waarekgroepe. Zô blijve me mè mekaor goed op de hôôgte van aalles wat ‘r
binne de club speult.

Computer
We zijn een financieel gezonde verêêniging die dankbaor gebruik maokt van de
mogelijkheeje die deuze mederrene en snelle tijd ons ken bieje. Internet, e-mail, digitaole
technieke enzô. Neem nou bevôôbeld de Waarekgroep Beeldbewaareking die al ruim 13.000
foto’s van Slierecht uit de verêênigingscollectie op ’t internet zichbaor hè gemaokt. Deuze
zijn te vinge op onze fotosite die in saomewaareking met de gemêênte Slierecht is opgezet.
De fotocollectie zal in de lôôp der jaere steeds blijve groeie. Hetzellefde is te zegge van de
enorme hoeveulhaaid foto’s die deur de waarekgroep “Fotocollectie Ter Laak”, genoemd naer
onze oud-voorzitter Piet ter Laak, in hêêl veul albums is gesorteerd. Neem nou ok is ‘t
stambôômonderzoek. Honderduzende persoonsgegeves staon ter beschikking van
onderzoekers. Vijfentwintig jaer geleeje wier aalles nog op kaorties geschreve. Nou tôôvere
me, met êêne druk op de knop, een komplete stambôôm te voorschijn. Wat te denke van de
Waarekgroep Bebouwing en Beweunersgeschiedenis. De computer is onmisbaor geworde. In
de bestande vinge me ontelbaore gegeves van Slierechse weuninge en hullieze beweuners. Ok
de Waarekgroep Diëlect had ’t woordeboek zonder computer niet op deuze wijze kenne laete

verschijne en ingesproke tekste in ’t Slierechs zouwe nie viao internet of op CD te hore weze.
Dan de pas verschene DVD met de Slierechse winkels, het boek Wandeling langs de dijk en
de CD van de Kraaije! Om over de ruim 700 diëlectverhaoltjies in de krant nog mor te zwijge!

Spil
De spil van dut aalles is ’t Onderhuys, ons aaige onderkomme. Een prachtige ruimte die
hêêmel aan de hedendaegse wense voldoet. Bezoekers kanne hier in aalle rust zoeke in de
enorme fotocollectie van de verêêniging en graotis gebruik maoke van de computers mè
stambôômbestande. De computers zijn aangeslote op ’t internet en iederêên ken naer hartelust
zoeke naer stambôômgegeves. Bezoekers en waarekgroepe maoke veul gebruik van deuze
ruimte.

Geweldige menier
Schitterend dà me dut aalles mee magge maoke in de weteschap dà me voor ons naegeslacht
over tientalle jaere, zôôniet de volgenden êêuw, een prachtige aarefenis naelaete. Binne onze
verêêniging is ’t besef om hier mè mekaor aan te waareke in hêêle ruime maote aanwezig.
Iederêên die Slierecht en heur historie een waarem hart toedraogt, mò net as ik wel aareg trots
weze op vrijwillegers die deuze aspecte van de Slierechse geschiedenis op een geweldige
menier wete te conservere. ’t Is mor dat u ’t weet!
Fred Stuij
Voorzitter Historische Vereniging Sliedrecht
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Van Asperen, Vlot en Van der Wiel. De leste uitgaoves zijn te
kôôp bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels, de meseums en op
maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243).

