
Het Sliedrechts Dialect (442) 
 
 

Vroege veugels 
 
Zeuventien over viere was ’t toe ‘k de eerste veugeltjies hore fluite. ‘k Lag al ’n hêêl 
hortie wakker. Veul mense vinge ‘t ’n grôôt perbleem as ze nie kanne slaepe, mor ik 
vink ’t wel is lekker om wat te denke en te fantezeere. Neeje, wakker legge van 
gepieker of van zurrege, dà vink ok nie fijn, mor dien zaeterdagochend lag ‘k lekker 
plannechies te maoke voor de kommende dag. 
Inêêns…Twiet, Eefies laeter weer…Twiet. Naedat ‘t ’n pôôsie stil gewist was…Twiet, 
twiet, twiet. 
In de verte, med ’n vette rollende rrrr…Trrrr…trrr…trrr… 
‘k Ken d’r nog gêên veugeltjie uit herkenne. Zijn dat nou mèrels of mossies. 
De leste tijd zie ‘k ‘onze’ koolmêêsies hêêmel nie meer, die zijn warschijnlijk aamel 
naer Denemarke of naer Zwede vertrokke. 
Hoor, weer ’n aander geluidjie, Terruuu, terruuu, terruuu… 
En nou… ‘k Lich m’n hôôd op om ’t beter te kanne hore: triejoe, triejoe, triejoe, tsjoei, 
tsjoei, tsjoei. Prachtig en prachtig! Zou dat een lijster zijn? 
Wad een wonder, hee. Ze zegge wel is dad elk veugeltjie zingt zôas ’t gebekt is, nou 
dat is wel waer ok. Binne een haalf uur is t’r een hêêl koor te hore. D’r komme aals 
mor meer geluidjies bij. Soms hoor ie hêêl in de verte een zelfde trillertie of tôôntjie 
trug. Zou dat een vriendjie weze dad antwoord geeft? 
 

Bloedsomlôôpie 
Neem nou is zô’n dôôdgewoon mossie. Hoe grôôt is zô’n bêêsie nou hêêlemael. 
Meschie acht of nege centiemeter? En aales zit ‘r op en d’r aan. ’t Bêêsie hed ‘n 
prachtig verepaksie  med aamel anderande bruine kleurties. Daeronder het ie ok ’n 
hartie, longchies en daarmpies. ’n Maogchie, aerties en nog veul meer. En dat aamel 
in die paor centiemeter. T’r wijl ‘k me in d’n donker daerover leg te verbaoze, mò’k 
vàzelf denke aan nog klaainere bêêsies, zôas mierties. Die zelle toch ok aosem 
motte haole, en die hebbe toch zeker ok een hêêl klaain bloedsomlôôpie_ Hoe meer 
‘k t’r over naedenkt, hoe grôôter m’n verwondering wordt. 
Zel een mier twêê mieliemeter weze? Laete me dan voor ’t gemak is zegge dad een 
mens twêê meter is. Azzie naer de jeugd kijkt scheelt dat nie zô veul. Dan zijn wij 
duizend keer zô grôôt!    
Laete me nou de rolle is omdraaie. Stel nou dat die mier twêê meter was, wad ’n 
monster zou ’t dan weze. En wij mor twêê mieliemeter. Wat krope me dan as nietige 
wezentjies over ’t tuinpad. Zô klaain, mor aales nermaol funksionerend.  
As die mier twêê meter was, hoe grôôt zou dan dat mossie weze? Of die kauw? 
Wad een angstaanjaogend grôôte bêêste zouwe dat dan zijn! Je zou d’r bang voor 
worde. Gêên wonder dat een veugeltjie gaauw wegvliegt as t’r zô’n grôôt monster 
aankomt dat wij ‘mens’ noeme. 
 

Mensehôôp 
Hoe langer je je fantezie lae waarke, hoe grôôter je verbaozing wordt. Zou ie is een 
mierehôôp voor motte stelle as een mensehôôp med aamel hardwaarkende mini-
mensies. 



Azzie soms ziet waer die mierties mee lôôpe te slepe, dan zouwe die klaaine 
mensies daermee vergeleeke temet met haaipaole of bôômstamme motte sleure. As 
kaaind kon ‘k al ure naer miere gaon zitte ture, de volgende keer zà’k nog is aarg 
goed oplette wà ze aamel sjouwe en uitspôôke.  
Zalle mierties ok geluidjies maoke om mè mekaor te kommunieseere? Je weet mor 
niet, hee! ’t Zel wel zô zachies gaon dan wij d’r niks van kenne hore. Hebbe miere ok 
oorties? Wà zalle ze ons dan verschrikkelijke herriemaokers med ’n hôôp kebaol 
vinge! 
 

Twiettwiettwiet 
Neeje, hoe langer je d’r over denkt, hoe meer dà je gao beseffe dad aales in de 
netuur persies goed geregeld is. Aai’lijk gaot ’t pas mis as de mens in gao grijpe.  
Want med aal ons verstand zij me wel bezig de netuur om zêêp te hellepe. 
We denke wel dà me hêêl wat kanne, en sommige kenne ok heus wel ’n aerdig 
riedeltjie fluite, mor geef mijn ’t gefluit van de echte veugeltjies mor. 
Hoor nou toch weer is…Tewiet, tewiet, twiettwiettwiet! 
Waer ’n hortie wakker legge al nie goed voor is! 
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