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Voorzitter  
 
Verschene donderdagaevend was ’t zô wijd: Fred Stuij nam op de jaervergaodering nae 
vijftien jaer afschaaid as voorzitter van d’n Historische Verêêniging Slierecht. De grôôte zaol 
van Over-Slydrecht zat overvol. Ze bléve stoele aanslepe. Zôôas gewoonlijk wis tie met een 
kwinkslag en ondeugende twinkelôôgchies wel hoe dat kwam: “Wat een vollek, hee Korrie… 
Zôô blij zijn ze nou dà ze aaindelijk và me af zijn!” De mense in de zaol wisse wel beter! De 
verêêniging raok ’n betrokke, mêêstal opgeruimde, enthousiaste en aareg welbespraokte 
voorzitter kwijt. Vijftien jaer geleeje vollegden die voorzitter Ter Laak op. Ok toen al was de 
club een groeiende en bloeiende verêêniging. Onder Fredte bewind is ’t leejeaantal meer as 
verdubbeld naer zô ’n zesenhaalefhonderd mense! Dat is toch wat! As ie hoort op zô ’n 
vergaodering wat ‘r beurt aan aktivitaaite dan is dat echt hêêl wat. Fêêst- en leejeaevende, 
excursies, meerdaegse raaisies, clubblaoje, publicaosies en boeke, aanderande waarekgroepe 
mè vrijwilligers, ’t Onderhuys en een prachtige website. Financieel staot de H.V.S. d’r ok nog 
is schitterend voor. Hoe dan ok, een voorzitter het echt overal mee te maoke. Ok mè perbleme 
en moeilijkheeje die d’r netuurlijk ok wel is zijn. As ie dat aalles op ’n prettige menier weet te 
combinere met ’t laaije van drie bedrijve, dan bè je een grôôte kanjer! Dan verdien ie ’t zeer 
terecht dà je erelid wordt! Een daoverend applaus van d’n hêêle zaol voor die benoeming was 
wel een hêêle prachtige felicitaosie voor hum! 
 
Jonnie 
Aalle aandacht gaot in zô ’n geval naer de voorzitter en dat is ok terecht. Toch is ’t ok wel is 
goed om is vedder te kijke. Want wat z’n vrouw Jonnie aaltijd voor de H.V.S. gedaen het en 
nóg doet is messchie nie êêns bij iederêên bekend. Aaltijd sting ze klaor voor de club. De zaol 
klaor maoke, koffie schenke, mense ontvange, niks was ‘r te veul. Aalles kon aaltijd bij heur. 
D’r kouwe buffette voor bekant vijftig vrijwilligers zijn befaomd. Happies en dranksies? Ze 
dee nie liever dan overal voor zurrege. Aaltijd hartelijk, aaltijd vrolijk, kortom: een primao 
gastvrouw. Dat nie allêên … Jaerelang was ze elleke week een middag aktief voor de 
fotogroep. Sortere, benoeme, groepere voor de collectie Ter Laak. Een aaindelôôs waarek, 
want ‘r komme aals mor meer foto’s bij. Mor gelache dat ‘r ok is! Gesnaauwd van de lach. 
Jaere geleeje is zij in de Waerd begonne met ’t overschrijve van dôôp-, trouw- en 
begraefenisboeke van de burgelijke stand. In ’t begin gong ze wekelijks allêên met de bus. 
Laeter gong ze  iedere donderdagochend met aanderes, deur met overschrijve van gegeves in 
buurgemêêntes. Hêêmel in d’r êêntjie zette ze aalles daernae thuis digitaol in de computer. 
Daer is ze nog vrijwel daegelijks enkelde ure mee bezig. Ok op vekansie gaot de laptop mee 
naer de zon of naer de snêêuw om d’r aan vedder te waareke. Naedat aalle gegeves digitaol 
wazze ingevoerd, is ze begonne aan ’t koppele van aal die naome en daotums. ’t Is een 
haaidens karrewaai waer ze gestaog aan deurwaarekt. ’t Voordêêl is wel dat tegewoordig aalle 
gemêêntes zellef mè computers waareke en d’r vàzellef digitaole bestande gaon ontstaon. ’t 
Ontwarre van gegeves, mè pen en inkt in oud schrift geschreve, is tóch nog aaltijd nôôdig. In 
verband met de wet op de privacy mag ie voor wà betreft de geboortes mor van ’t begin van 
vermelding tot 100 jaer geleeje truggaon, voor huwelijke geldt 75 jaer en voor sterrefdaotums 
50 jaer. Toe wazze d’r netuurlijk nog gêên computers en was ’t aamel handwaarek.  Nou, op 
dut mement, het Jonnie al meer as 206000 mense uit de Alblasserwaerd geregistreerd. ’t Kom 
nooit af, want aaltijd deur worde d’r beebies geworde, gaon stellechies trouwe of sterreve d’r 
mense. Veul mense die op zoek zijn naer d’r stambôôm worde zôôdoende direct of indirect 



deur Jonnies gehollepe. Wat een gouwe maaid! Gelukkig blijve Jonnie en Fred aallebaai 
aktief voor de Waarekgroep Geneaologie! 
 
Hartelijk dank en hartelijk welkom 
Tja, bij een afschaaid hoor ok een welkom. Zô gaot ’t nou êêmel. Hoor ie tegewoordig nogal 
is dà verêêniginge kampe met een grôôt tekort aan vrijwilligers, dan magge we toch wel hêêl 
aareg blij weze dà me toch weer een nieuwe voorzitter krijge. Mè Gerrit Venis, al jaerelang 
lid, haole me een ervaere bestuurder in huis, die z’n spore allang verdiend het in Slierecht, o.a. 
as wethouwer. ‘k Hoop dà me niet de fout gaon maoke om ‘m mè Fredte te gaon vergelijkene. 
Hij zel ’t op hum aaige menier gaon doen en verdient allêên al onze bewondering omdat ie d’r 
aan wil beginne. Hij kom in ellek geval wel in ’n gespraaid bedjie terecht. As tie nè zôôvel 
passie voor de club het as z’n voorganger, dan kompt ’t vast aamel wel goed. Êêne fen het ie 
alvast. Tot z’n grôôte verbaozing was z’n neef uit België, die die al jaere nie meer gezien had, 
ok naer Slierecht gekomme. Niet allêên dat lid had hêêl wat bij te praote met ouwe bekendes. 
Onder ’t genot van een happie en ’n dranksie bleef ’t nog lang hêêl gezellig. Voor Fred en 
Jonnie: “Hartelijk dank voor aalles!”  En voor Gerrit Venis: “Hartelijk welkom!” 
 
Korsjonnao 
 
 Ok kommende zaeterdag om 3 uur zal d’r iemand van de waarekgroep diëlect in ’t meseum 
een praotjie houwe over en in ’t Slierechs. Netuurlijk ben u van harte welkom! 
’t Leste nieuws over ’t boek ‘Wijk C ‘ is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl        
 
 
 
        


