
Het Sliedrechts dialect (326)  
 

 

MUIZE 

 
Vroeger hà je nogal is last van muize, of je mos een kat hebbe. Tegeswoordig heb ie d'r in gewone huize 

bekant gêên last meer van. De kat mag ze ok nie meer vange, die mot diervriendelijk zijn. De huize wazze 

vroeger soms zô nat, dat 't behang van de muur viel. Daerom wier d'r betingeld. D'r wiere latte tege de 

muur gespijkerd, daer gong een soort jute overheene en dat wier beplakt mè krante, dan kreeg ie een 

mooie strakke ondergrond. Tusse de muur en 't behang kwam een mooie speulruimte voor de muize. As 't 

saeves stil was, hoorde je ze naetijchie doen. Nou denk ie aai'lijk nooit meer an muize en zeker nied op een 

flet. Toe d'r dan ok êên op 'n aevend bij me binnestapte, glôôfde ik m'n ôôge niet. 

 

Achter de kast 
 

'k Doch bij m'n aaige dà'k nou toch echt begon te maarke dà'k ouwer wier, want 'k begon dinger te zien die 

d'r nie wazze. Mor een paor uur laeter schoot ie in een flits onder de kast.Wat nou? Nie dà'k zô aarg bang 

ben, mor naer bed gaon med een muis in de kaomer dat leek me nie zô'n goed idee. Mor ja, wat mos 'k? 'k 

Ben op 't lest toch mor naer bed gegaon, met de slaepkaomerdeur stijf dicht. D'n aanderen ochend op een 

muizeval uit. Êên geleend bij de bure, die wazze van 'n boerderij gekomme. Die hadde meer met dat bijltjie 

gehakt. 'n Stuksie kaes d'r aan en mor wachte. Gêên muis. In gêên daege kwam die opdaege. Wà denk ie 

dan? Hij is t'r vandeur! De val weggehaold en saeves een stuksie kaes neergelege. Kaes weg. 'k Heb dat 'n 

hortie zô gedaen. Nied in de val! Hij lustte zeker allêên mor kaes zonder val en gedurig zag 'k 'm weer. 

Muizekorreltjies gekocht. Die zatte in een wit dôôsie med een gat waer net 'n muis deur kon. Hij kwam d'r 

nied aan. Zou d'r ooit zô'n aaigewijze muis gewist zijn of was tie bang van dat vreemde dôôsie? 't Is 

ongelôôfelijk. De kaste wazze goed dicht, hij kon naarges bij. Toen hôôpies korrels neergelege en daer at 

ie wel van. Twêê nachte had ie z'n maol d'r mee gedaen. Die zou dus wel dôôd gaon. 

 

Morsdôôd 

 
Op een aevend hà'k  vieziete. Die riep inêêns: "Daer schiet je muis onder de boekekast!" Gezocht, gêên 

muis! 'k Doch dà ze me voor de gek hiewe en dat dat bêêsie al lang dôôd was. Een paor daege laeter hè me 

de koelkast van z'n plek gehaold, meschie vonge me daer 'n dôôje muis? Dat hà je gedocht! Hij maokte een 

sprong over de geutstêên en schoot de keuke uit. Ongelôôfelijk! Mor weer korrels neergeleege. 

Toen......nae een dag of wat......vong 'k 'm in de gang, morsdôôd. De korrels zijn 'm zeker tò nie zô goed 

bekomme. Wat nou? 't Was te griezelig om 'm zô beet te pakke. 'k hèd 'n tang uit de spijkerbak gehaold en 

zô aan z'n staertie opgelicht en in de vullisbak gebrocht. Laeter vonge me 't gaetjie waer die deurgekomme 

was, dà's nou dichtgemetseld. Toe de buurvrouw 't hoorde, zee ze: " 't Is mor goed dat 't mijn nied is 

overkomme, want ik ben dôôdsbenauwd van muize. 'k Had aal die veertien daege bove op de taofel blijve 

zitte!" Neeje, zô bang ben 'k nied uitgevaale, mor 'k vingk 't toch 'n hêêle rust dà'k 'm kwijt ben! 

 

Hartelijk dank weer Mevr. B. uit P.! 
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