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Overplaetsing naer Braobant 
 
Zô rond 1965 wier ikke voor m’n waarek van Slierecht overgeplaetst naer West-Braobant. Ik 
kwam terecht in een durrep in West-Braobant. ’t Hiettende St.Willebrord mor ze zeeje: “ ’t 
Heike’. Dà ’s nie êêns zô wijd weg van Slierecht, naomelijk mor 65 kilemeter. Voor 
Slierechse begrippe aan ’t aandere end van de wèreld. In Braobant zegge ze: “Je weunt op de 
klaai.” Dut in tegestelling tot Oôst-Braobant, dat is gelege op ‘t zand. ’t Durrep waer ikke 
weunde, lee overiges ok op ’t zand.  Die overplaetsing zurregde voor hêêl wat beroering, want 
daer onder de reviere was ’t nie pluis. ’t Was daer Rôôms-Katheliek en de mense zeeje in die 
tijd dà die loi aalles deeje wat Onze Lieve Heer verbôôje had. ‘s Zondas nae de kaarek gonge 
ze in ´t kefé zitte zuipe, zo wier d´r gezeed en mè carneval zou ’t er net Sodom en Gomorra 
weze. Je begrijp dà ´k ‘r mè nogal wat vooringenomenhaaid heene gong. 
 
Wenne 
Je gaot daer weune en wat jie as Brijhapper ’t eerste opvaalt, is ’t Braobanse diëlect. In ’t  
begin verstao je d’r echt gêên êên woord van as ze vlug praote. Mor daer raok ie gaauw aan 
gewend. As ie aareges weggaot, roep ie nie meer: ”Tot kijk hee, dag hoor!” mor: ”Hou doe!” 
‘t Lijkent wel wat op ’t Engelse: “How do you do?” Bij naeder inzien bleek dat goddelôôze 
gedrag hêêmel nie waer te zijn. We troffe aailijk allêên vriendelijke mense aan en je wier snel 
opgenome in de durrepsgemêênschap. ‘t Is t’r fijn weune en we voelde ons d’r vrijer dan in 
Slierecht. Ikke aerdde d’r dan ok aareg gaauw. Sommiges dronke wel is wat nae de kaarek, 
mor dat wazze toch uitzonderinge. En mè carneval beurde d’r zekers wel is dinge die nie deur 
d’n beugel konne, mor dà beurt toch overaal. D´r zatte ok mooie kante aan. Zô zijn de 
optochte in Baarege op Zôôm, Bredao en Den Bosch hêêl aareg de moeite waerd om d’r een 
kijksie te neme. D´r wordt hêêl veul aandacht aan de praolwaoges besteedt en  die zijn in êên 
woord prachtig. Wà me wel aareg opviel, was ’t nie respectere van de zondasrust. Daer trok 
host gêên mens z’n aaige wà van an. D’r wier nermaol deurgewaarekt op zondag. Sommiges 
wazze aan ‘t ruchte in de tuin, aanderes waste d’n oto of deeje een verbouwinksie. Sporte op 
zondag was al hêêmel gêên perbleem.Dà was behoorlijk wenne hoor! 
 
Goed weune 
Ok op ’t gebied van ete wazze d’r wat aandere gewoontes. Zô atte ze d’r gêên knollechies, 
want dat vonge ze vaarekesvoer. Vedders atte ze ’steeltjies’, een soort groente die wel wat 
lekend op spinaozie. Worstebrôôdtjies wazze d’r ok aareg geliefd. Ok ’t landschap daer was 
een grôôte veraandering. Ikke was m’n hêêle leve gewend aan uitgestrekte polders met een 
waaids uitzicht. De waailande met de kopstove en de lange slôôte mè rietkante en dotters. Mè 
zwartbonte koeie, raaigers, kievite, fute en klute in de waai. In Braobant was t’r ook veul 
rôôdbont vee, mor steltlôôpers kwam ie d’r bekant host nie tege. Wel wazze d’r haaidevelde 
en bosse. ’t Wazze voornaomelijk naeldbôôme en daerom was de verschaaijenhaaid van diere 
nie zô grôôt. Die bosse wazze in vroegere jaere aangelege voor ’t hout. ‘t Wazze dus gêên 
netuurbosse, mor kultuurbosse en die zijn aamel in rechte lijne geplant. Bekant niks 
netuurlijks aan. Van die naeldbôôme wier vroeger ’t stuthout voor de Limburgse mijne 
gemaokt. Dà ’s al lang geleeje en nou is ‘t voornaomelijk voor de pepierfebrieke of voor de 
febrieke die vezelplaete maoke. ’t Is goed weune in Braobant en de mense zijn d’r 
aaldervriendelijkst. Aalles kè je d’r vinge, net as in de Randstad. 



Geniete 
En toch blijf Slierecht trekke. Waerom kan ikke zellef nie êêns verklaore. Warschijnlijk komp 
‘t toch omdà je d’r ben gebore en opgegroeid. Je hè mè veul mense toch een 
gemêênschappelijk verleeje, van school, de weunomgeving, de kaarek en de sportverêêniging. 
Je ben vertrouwd met de gewoontes en je ben die gaon wardere. De ontmoetinge mè 
Brijhappers zijn daerom aaltijd weer de moeite waerd, want d’r is allevel stof om over te 
praote. Roddele, daer hou ’k nie zô van, want dà zit nie i m´n aerd, mor somtije wint de 
nieuwsgierighaaid ’t toch en dan luister ie toch weer naer de leste nieuwchies. Ik gelôôf 
trouwes nie dà dat een speesjaole Slierechse aaigeschap is. Ikke ken d’r somwaaile van 
geniete. Eên van de minder goeje kante van me karakter messchie?  
 
Piet van Grietjies 
 
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilie Hofman (Baan-Hofman),  
is te vinge op de website van de verêêniging: www.historie-sliedrecht.nl  
 


