
 

Een afbeelding van de placemat … 

Als ik denk aan scheepswerf Boer, gaan mijn gedachten uit naar de smederij bij de 

watertoren. Opa Jan Boer was daar toen nog de baas. De smederij was gelegen aan een gantel 

die stroomde tussen de dijk en de plaat waarop de watertoren is gebouwd. Handig om de 

gebouwde bootjes te water te laten! De toegang tot de smederij was via de dijk. Het geluid 

van klinkhamer was duidelijk in de omgeving te horen!(BL) 

Van hoefsmejerij tot scheepswurref  (vervolg) 

Diëlectschrijvers vraege d‟r aaige wel is af: “Hoeveul mense zalle onze wekelijkse 

diëlectstuksies in De Maarewestreek toch wel leze?” Niet dat de schrijver z‟n verhaoltjie zô 

belangrijk vingt, maor wel wat ie d‟r mee denkt te beraaike. Ommers, de doelstelling van de 

schrijvers van de Waarekgroep Diëlect is: Onze moedertaol vastlegge en om die te behouwe 

voor ‟t naegeslacht. Waerom vinge wij dà zô belangrijk? Nou, dà‟s gaauw gezeed: “Omdat ‟t 

een oorspronkelijke en unieke taol is. en meer dan waerd om te bewaore.” Want dat ‟t 

schielijk aan ‟t verdwijne is, mag duidelijk weze. Onze kaainders praote ‟t jammer genogt al 

nie meer. Dà zô‟n verhaoltjie toch wel is een aaige leve ken gaon laaije en je onverwachs voor 

een verrassing kan plaetse, blijkt uit „t volgende.  

Ik wier een hortie geleeje benaederd deur ‟n achterneef và me, met de vraeg of ik me nog kon 

herinnere dà ‟k is een verhaoltjie hà geschreve over de scheepswurref van Leo Boer. Hij had 

„r zellef 46 jaer gewaarekt. Ja, dat wis ‟k nog. Dat was in maai 2014. Daer liet ie ‟t bij, maor 

hij doch dà‟k „r nog wel meer van zou hore. Twêê daege laeter lag t‟r een dikke emvelop i 

m‟n brievekassie met ‟n uitnôôdiging voor een reünie van ‟t bedrijf Leo Boer. Dà bestaot 



inmiddels 91 jaer en d‟r wazze vier jubelaorisse die 40 jaer aan êên stuk aan ‟t bedrijf wazze 

verbonge. Dat wou die fêêstelijk viere met ‟n diner in „Ross Lovel‟ in Rijsoord.  

Zôôas sommiges d‟r aaige meschie  nog kanne herinnere, hè „k zô‟n 75 jaer geleeje bij de 

opao van Leo‟s, Jan Boer, de smid bij de waotertoren, een jaer of veertien gewaarekt. Hij was 

de grondlegger van ‟t bedrijf. Dus stong ik aan d‟n oorsprong van de wurref, die tegewoordig 

op ‟t teraain van „De Klop‟ aan de Industrieweg is te vinge. Een waarekgever van ‟n florerend 

bedrijf met tusse de daartig en veertig waareknemers. Een paor daege laeter wier ‟k gebeld 

deur Leo Boer zellef met de vraeg of  ik toestemming wou geve om ‟t stuksie uit de krant: 

„Van Hoefsmejerij tot Scheepswurref‟ wat ik eertijds schreef, en wat ingelijst op d‟n 

directiekaomer hong, af te drukke op de placemats waerop ‟t diner dien aevend zou worre 

geserveerd.  

Die toestemming hè ‟k graeg gegeve, want daermee hadde aal die waarekers van 

Scheepswurref Boer een stuksie onvervaalst Slierechs voor d‟r op taofel legge. We zijn dien 

aevend vorstelijk onthaold mè champagne en ‟n heerlijk diner, plus blomme voor moeders, en 

nog veul meer. Wat een vlucht kan ‟n inisjetief van ‟n êênvoudige smid toch wel neme! Wat 

onze schrijverij wel teweeg ken brenge, hee? ‟t Mag ons moed geve om stug deur te gaon met 

onze liefhebberij, want dà me d‟r zellef ok plezier aan beleve, mag duidelijk zijn. Op de foto 

van de placemat hiernaest kà je ‟t stuksie van vier jaer geleeje nog is naeleze. Zô zurregde een 

scheepswurref nog voor reclaome voor onze zô oorspronkelijke durrepspraot.   

Jan van der Vlies    

 

 


