
Gast aan taofel 

Hè je ‘m ok uitgenôôdigd aan te komme schuive aan taofel? Aailijk wel ‘brutaol’ van 
zô’n nieuwkommer om z’n aaige op deuze menier te prizzentere. Ok wel slim, want ik 
hè begrepe dat ie nò nie in ons Baggerdurrep weunt en as t’r aevendvergaoderinge zijn 
mor mot zien hoe die aan z’n praksie komt. Dat leste hoop ik dan mor, want laete we 
‘m mor de aalledaegse waareme hap voorzette. Niks gêên poespas van bezonder 
klaorgemaokte liflaffies en bij de Chinees of Pizzaoboer bestelde happies. Nêênt, in 
deuze tijd ’n stamppotjie mè boerekôôl, hutspot of zuurkôôl. Een lekker sjuuchie d’r 
overheen en smulle mor. Ondertusse kan die is lekker worre bijgepraot over Slierecht 
in heeje en verleeje.  

Zal dà bijpraote wel lukke? “Mense, doe mor gewoon dan doe je al gek genogt,” is een 
oud gezegde. Dà gao zeker nou ok nog op! D’n burregervaoder, daer gaot ’t in dut 
gevaal over, laet hêêl goed blijke dat ie uit is op ’n inburgeringscursus in ons durrep. 
Dus zeker gêên hôôgdraovende gewichtigdoenerij, mor spreek gerust je moers taol. Dà 
zal wel effe wenne voor ‘m weze, mor je kan ’t hier en daer netuurlijk as ’t nôôdig is, 
wel ’n bietjie ‘ondertitele’.  Leert ‘m Slierecht mor van aalle kante kenne! 

Aailijk zou Bram, zôôas tie z’n aaige mè z’n geboortenaom voorstelt, ’n spoedcursus 
Slierechs motte gaon vollege bij de ‘Waarekgroep Diëlect’ van d’n Historische 
Verêêniging Slierecht. Dan kan die binnen ‘n hortie z’n aaige ok nog verstaonbaor 
maoke. Wie weet laet ie binnekort z’n gezicht wel is zien. Waer die z’n aaige melde 
kan, is wel op de website van de verêêniging op te zoeke. Op de 
nieuwjaersbijêênkomst hè’k de voorzitter al hore zegge dat de nieuwen 
burregemêêster al lid was geworre. Dus nou nog êên stappie vedder en hij zit bij ons 
aan taofel. Nie om te ete, mor om bij te praote over ’t Slierecht van toen en nou. ’n 
Lekker baksie staot ’r zeker voor ‘m klaor en ’n koeksie kan d’r ok nog wel af.  

‘k Hè van ’n bestuurslid begrepe dà Van Hemmen, zôôas z’n femilienaom luidt, 
nogaal met historie begaon is. ’t Mot dan ok nie allêênig over ’t diëlect gaon, laete me 
hum ‘t verleeje van ons durrep mor is goed uitlegge. Dà ken nooit kwaod. In ’t 
Onderhuys, onze verêênigingsruimte, ken die goed hore en zien waer we as 
verêêniging mee bezig zijn. Wie weet krijge we binnekort wel ’n mailtje of ’n 
bellechie van ‘m. ‘k Ben wel harstikke nieuwsgierig hoe de bezoeksies aan de 
bevolleking zalle bevaalle. Wie weet hore we daer nog wel-is van. Dà ken dan gelijk 
azze we hum d’n inburgeringtoets afneme … 

Besjaon 



 

Op de voorgrond de vroegere burgemeesterswoning 

Begin jaren ’20 van de vorige eeuw: Op de buitenuitbreiding is nog weinig gebouwd. 
Op de achtergrond café Korevaar. Daarachter een glimp van de haven. Op de 
voorgrond de woning van Sliedrechts burgemeester Drijber. Het pand deed als 
zodanig dienst tot eind jaren ’50. Burgemeester Van Hofwegen verkoos een woning 
aan de Adriaan Volkersingel. Sindsdien woonden onze burgemeesters steeds in andere 
panden. Van Hemmen zal op zoek moeten naar weer een ander huis. In een tijd met 
veel te koop staande woningen zal dit geen probleem zijn. 

 

 

 


