
 

Het is van historisch belang om het verdwijnend dialect zo goed mogelijk vast te leggen en te 

bewaren voor de toekomst. De leden van onze werkgroep DIALECT zijn steeds enthousiast 

en actief bezig met het vastleggen van het ‘Slierechs’. Veel tijd is, gedurende heel veel jaren, 

door de werkgroepsleden besteed aan: Het Slierechse woordenboek: “Slierechs van A tot Z.” 

Wellicht komt er een 2e druk?(BL) 

Zôômor wà vraege aan onze lezers 

Toe me in  ‘t begin  van de tachtiger jaere begonne met de Waarekgroep Diëlect, wazze me 

meschie rond de veertig of vijftig jaer. Nou zij me gemiddeld rond de 75. Een schijver put 

netuulijk veul uit z’n aaige herinneringe en belevenisse. Dà zurregt ‘r voor dat onze 

verhaoltjies meschie wel leuk zijn voor de ouwere garde, mor nie zô lezeswaerdig zijn voor, 

zeg mor, de vijftigers uit deuze tijd. Zijn ‘r meschie jongere lezers die voor ons bevôôbeeld is 

wat op wille schrijve over de tachtiger of negentiger jaere uit de vorigen êêuw? Denk dan 

bijv. aan uw jeugd, de schooljaere, de meziek, ’t uitgaon of je studiejaere en vekansies. 

Vantzellef zou ’t fijn zijn as u in ’t Slierechs schrijft, mor ’t mag ok gewoon in ’t Nederlans, 

hoor. Denk nou nie dà je dat nie kan; dà doche wij toendertijd zellef ok. Gewoon is perbere. 

Dà breng me gelijk bij de vollegende vraeg. As t’r mense zijn die dà bovestaonde hêêl 

meschie wel zouwe wille, mor d’r tegenop zien om ’t te doen, vinge me vast wel ’n aandere 

oplossing. We kanne ok wel-is zô nou en dan ’n praotuurtie houwe. Niks moeilijks of 

ingewikkels, mor gewoon een gezellig praotjie met ’n baksie en ’n koeksie in ’t meseum of 



gewoon bij mijn thuis. Graeg zou ‘k is ’n praotjie maoke mè vrouwe die indertijd op de 

vakschool hebbe gezete, of mè manne die op d’n ambachschool zatte. Een groepie van 

hôôguit zes of acht persone lijkent mijn wel wat. U ok? Laet ’t me mor is wete. 

De mêêstes onder ons houwe aareg veul van mooie zeumerse daege, mor d’n hittegollef van 

de afgelôôpe weke was voor veul mense toch wel veuls te gek. Zellef hè me die drie 

aalderhêêtste daege saompies binne gezete met twêê ventilaoters, die hêêl d’n dag stinge te 

draaie. As ‘k dat vertelde aan aanderes, bleek dikkels dà dat bij veul mense ’t geval was 

gewist. Kijk, zôôiets ken ok al ’n onderwaarep weze voor beginnende verhaoltjiesschrijvers. 

Ooit, in ’n ver verleeje, hen we afgesproke dà me nie allêên ons diëlect perbere vast te legge, 

mor ok verhaoltjies over aalledag en ’t daegelijkse leve wille levere. Over oorlogge en 

koningshuize is ommers al genog geschreve, vonge we. Daernaest wille we de poletiek en ’t 

kaareklijke leve buite beschouwing laete. Dan blijf ‘r ommers nog zat over om over te vertelle 

of te schrijve. Wie neemt d’n uitnôôdiging aan? 

As ie gewone, klaaine en plezierige dinger meemaokt, of juist nie, ving ie ’t meschie wel leuk 

om daer is wat van vast te (laete) legge. Iemand uit onze waarekgroep wil u vast en zeker wel 

vedder hellepe, of goeje raed geve. Al jaere hè me zeuve vaste schrijvers, mor u zou zôômor 

nommer acht kenne worre, of nege, of tien. We kanne wel wat aanvulling gebruike en veraal 

ok wat verjonging. U hoef mor aan twêê voorwaerdes te voldoen. U mò wél geinteresseerd 

zijn in taol en ons diëlect en d’r lol in hebbe. Dà zit wel snor, aanders had u ommers dut nie 

geleze! Zoek mor is ketak met iemand van de waarekgroep. Tot ziens?!   

Korsjonnao   

      

 

    


