
Actuêêle onderwaarepe

Ja, ja, gaot ‘r maor aanstaon. Waer elleke diëlect schrijver van tijd tot 
tijd mee te maoke krijgt is aaremoei aan ‘n onderwaarepie. ‘k Zit me 
dikkels suf te prakkezere, maor je mò nie glôôve dat ‘r dan wat bove 
kom drijve. ’t Mot as ’t eve kan een bietjie actuêêl zijn, zôôdat krante 
lezers d’r eeffes voor gaon zitte. Ok zoeke me aaltijd naer mooie 
diëlect woordties want ’t verhaoltjie op zich is ’t doel niet, maor allêên 
de waoge om ons diëlect mee te vervoere en vast te legge. Somtije 
komt ‘r zôômaor uit ’t niks in een gesprek of gebeurtenis toch weer een
onderwaarep op je paojchie. ‘k Vraeg me vaok af hoe echte 
krantemense ’t toch voor mekaor krijge om wekelijks, sommiges zellefs
daegelijks, d’r zegchie te doen in een pakkende column. Jaot, hullie 
kanne overaal over schrijve zôôas de poletiek. In de ‘Waarekgroep 
Diëlect’ hebbe we de afspraok gemaokt dà me nie over poletiek of 
godsdienst schrijve. Dà zijn trouwes onderwaarepe waer zôôveul 
mêêninge over bestaon dà me ze om ’t gezellig te houwe toch beter 
over kanne laete aan de vakmense. Wij bepaareke ons daerom om onze
schrijfsels uit ’t daegelijks leve te haole, maor zôôas gezeed: “ ’t Is wel-
is zoeke.” Dat de waarekgroep nie stil zit mag duidelijk weze. D’r wor 
hard gewaarekt aan een nieuwe en verbeterde uitgaove van ’t Slierechs



woordeboek: ‘Slierechs van A tot Z’ wat uitverkocht is. De tekst wor 
hêêlemael bijgewaarekt en de tekeningchies in de êêste uitgaove 
worre daerin meschie wel vervange deur fotoochies. Kijk dà’s goed 
nieuws. Van overbôôjig worre van de waarekgroep is dan ok nog lang 
gêên spraoke.’t Wor wel hôôg tijd dat ‘r is een nieuwe foto van de 
waarekgroep wor gemaokt voor de website. ‘k Het de voorzitter, Piet 
Pols, aangebôôje dat op me te neme, ‘k Ben wel nie zô ’n fotograef, 
maor ’t zou voor mijn een gelegenighaaid weze om weer eefies bij de 
club te zijn waer ik m’n beschaaije pleksie een aantal jaere heb 
ingenome.  Jammer is ’t dà ‘k gehoord heb dà Piet van Grietjies met z’n 
bijdraoges op gehouwe is. Jaerelang hebbe me z’n verhaoltjies, dikkels 
over z’n vakgebied, de pliesie, kanne leze. ’t Gao je goed Piet blijf veraal
onze gedachtespinsels leze. ’t Goeje nieuws mag weze dat een nieuwe 
schrijver z’n aaige het aangemeld. Hartelijk welkom Emiel, we zijn aareg
benieuwd hoe jouw bijdraoges zalle weze. Want laete me wel weze, ’t is
meraokels leuk om te doen. Wat ik ok aareg fijn vingt is datte me nou 
een vaste plaets in ‘Het Kompas’ hebbe gekrege. We hebbe een hortie 
genoege motte neme met die naore kantlijn stuksies, waer ie zôômaor 
over heen keek en die gêên enkelde uitstraoling hadde. Nou hoef ie nie
meer te zoeke, vaste prik op dezellefde paoginao en met  een foto. 
Hulde! 

Jan van der Vlies


