
 

Slierechse versies en praotjies op CD  K.  Lissenburg 

1 

Het Sliedrechts Dialect (408) 
 

  

SLIERECHSE VERSIES EN PRAOTJIES OP CD 
 
Heb ie ‟t ok al gehoord? D‟r komt ‟n CD uit med aamel Slierechs d‟r op. En weet jie wà nou 

zô leuk is? Ze praote nied allêên in ‟t Slierechs, mor ze zinge ok versies in ‟t dialect!  

Hà je d‟r nog hêêmel niks van gehoord? Bè je d‟r toch wel nieuwsgierig naer? Nou, dan zà 

„k ‟t van ‟t begin  af aan vertelle. 

 

Boeksie of ceedeechie? 
Die loi van de waarkgroep dialect van d‟n Oudhaaidkundige Verêêniging Slierecht hebbe 

al ‟n paor keer tijdes ‟n Baggerfestival ‟n boeksie uitgebrocht. Deuze keer wouwe ze om 

twêê redene is hêêl wat aanders doen. Ten eerste zijn ze bezig aan ‟n hêêl aarg 

uitgebraaid Slierechs woordeboek, mor dà ken nog wel hêêl wat jaerties gaon dure 

voordat dat klaor is. Ten twêêde wouwe ze is iets doen waerbij je onze baggerdurpspraot 

nied allêên ken leze, mor ok hore. Dan kè je tegewoordig kieze uit een bandjie of een 

ceedeechie. Nou, voor dat leste hebbe ze gekoze. 

 

Smartlappekoor BAGGER 
Je hèt toch wel is gehoord van de groep Normaal? Volges mijn is dat jaerelang d‟n 

êênigste muziekgroep in hêêl Nederland gewist die in dialect zong. Nou zie je de leste tijd 

steeds meer groepe in d‟r aaige taoltjie optreeje. Denk mor is aan die groep uit Friesland, 

hiete die loi niet “De Kast”? En die groep uit Limburg, “Rouwen hèzze” . Mor hier in 

Slierecht hebbe me ons aaige smartlappekoor BAGGER en die staon ok mè 

verschaai-jene versies in „t Slierechs op die CD. Dat is toch leuk geworde, joh.   

 

Verhaoltjies 
Op die CD zijn ok verhaoltjies te hore in ‟t Slierechs. Over de mêêst uitêênlôôpende 

onderwaarpe. ‟t Gaot over de stoepe die verdwene zijn, over ‟n diensie van vroeger, over 

‟n meulebaos, over ‟t Hobbemaoveldjie en nog veul en veul meer. Voor de mêêste die hier 

gekipt en gebroeid zijn, is ‟t aamel aarg herkenbaor. Azzie ‟t hoort zel ie soms je hôôd wel 

is schudde, soms je voorhôôd fronse, mor dikkels ok instemmend motte knikke en 

glimlache deur de herkenning. 

 

Merweradio 
Aales is opgenome deur vrijwillegers van Merweradio. Nou denk ie meschie dat dat ‟n 

fluitjie van ‟n cent is, mor dat is, echt waer, nog ‟n hêêl karwaai. Allêên al ‟t goed afstelle 

op zô‟n koor neemt hêêl wà tijd in beslag. Toen aale verhaoltjies opgenome wazze, bleek 

dat ‟t technisch beter mos kanne, dus over mor weer en weer aal die voorlezers bij 

mekaor gerope. Toe nog ‟t montere en wegwaarke van foutjies. Aales bij mekaor hèt ‟t ure 

en ure gekost van hêêl veul vrijwillegers, mor ‟t rizzeltaot mag t‟r weze.   

  

Anderand 
‟n Wel echt Slierechs woord is “anderand”. Dat is dan ok de titel van deuze unieke CD. 

Anderand, omdat „r ‟n grôôte verschaai-jenhaaid aan onderwaarpe aan bod komt. 
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Anderand omdat „r zôôvel verschillende mense d‟r aaige ingezet hebbe om d‟r wà van te 

maoke. Mor veraal ok anderand omdat er drie  verschillende “verêêniginge” in goeje 

harmenie aan hebbe meegewaarkt  en dat is warschijnlijk toch wel uniek te noeme. 

 

Over zêê 
Van de dialectboeksies is bekend dat „r nogal wat over zêê gegaon zijn. Veul zijn d‟r bij 

oud-Slierechse in de vreemde terecht gekomme. ‟t Zel ons niks verbaoze as dat met de 

nieuwe CD ok weer ‟t geval zal blijke te weze. Trouwes, ok as kedoochie is ‟t netuurlijk 

leuk, hee, of as prezentjie voor de vaoderdag. Waer die dialect-CD te kôôp is? Op ‟t 

Baggerfestival bij de kraem van d‟n Oudhaaidkundige Verêêniging voor ‟t Slierechs 

museum op aalebaai de daege, of saeterdas in de kraem voor ‟t gemêêntehuis of in ‟n 

zaol van ‟t gemêêntehuis.  

Nou, kans zat dus om „m te pakke te krijge, hee. Vraeg mor gewoon naer: ANDERAND! 

En oh ja, veul plezier d‟r mee, hee!  

 

Reacties: R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.0184 - 412035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368. 

 

 

 


