Het Sliedrechts Dialect (350)
DE NIEUWE UITBRAAIDING, aflevering 1
.
Graeg vertel ik jullie is wat over mijn kaainderjaere, die ik deurbroch op de zôgenaomde
nieuwe uitbraaiding. We weunde in de Vermeerstraet. Daer stongen toe nog mor een paor
huisies. Je had de Rembrandtlaon, dat was, laet ik mor zegge, de hôôdstraet van de nieuwe
uitbraaiding. Dan hà je de Jan Stêênstraet aan weerszij-je van de Rembrandtlaon, dan kreeg ie
de Vermeerstraet, ok al aan weerskante en dan kreeg ie de Ruysdaolstraet aan de linkse kant
en de Frans Halsstraet aan de rechse kant. Bij de Frans Halsstraet hà je huisies aan weerskante
staon med een lange vijver d'r tusse en aan 't begin van de Ruysdaolstraet hà je een vijvertie
dad een bietjie rond was. Azzie daer naer achtere liep, kreeg ie nog de Paulus Potterstraet en
dat was aalles. Dan kreeg ie ok daer weer een lange vijver en dan hà je ietsies wij-jer
schuinweg daervan nog de Thorbeckelaon, maar dan hieuw 't ok op ok. Tusse de
Thorbeckelaon en de Paulus Potterstraet hà je ok nog een rond vijvertie. Laeter hebbe ze daer
van de gemêênte uit een fetaain in gezet. 't Was mor een heel gewoon dingchie waer mor een
klaain straoltjie uitkwam, mor voor die tijd was dat harstikke medem.

Strontputte
Wie d'r van jullie op de nieuwe uitbraaiding geweund hebbe, die wete 't aamel nè zô goed as
ikke of meschie nog wel beter ok. Weet ie nog: Tusse die straete liepe achter de huisies putte.
Daer liep 't gewone waoter in weg. Je kon d'r as kaaind harstikke fijn speule.
Voor in de tuintjies hà je bij de weesees strontputte zitte. Die mosse, as ze vol wazze,
leeggezoge worre. Je mos dan naer de gemêênte gaon. Belle kon toe nog nie, want allêên de
rijke loi hadde toe tillefoon. Nog is; Je mos dan naer de gemêênte gaon en dan kwam d'r zô'n
grôôte groene zuigauto van de gemêênte med een hêêle dikke slang med een slurper d'r an.
Mor voordat dien auto kwam, mossie eerst aalle grond và je tuintjie weghaole. Je mos
zôdoende je tuintjie eerst omploege, want de strontput lag hêêmel onder de grond. Je mos net
zô lang graeve tò je tegen een betonne putdeksel aankwam. Dat maokte je dan grondvrij en los
en as dan 't mannechie van de gemêênte kwam mè z'n strontkar, dan zoog tie d'n hêêle put
leeg. Dan hà je aaltijd veul bekijks. Aalle kaainders van de straet kwamme kijke. En as 't de put
was van je aaige, dan schaomde je je aaige een ongeluk, want het stonk netuurlijk as de piete
en je zag t'r van aalles in drijve.

Op rêê
As aalles klaor was gong de strontkar weg en mossie zelf weer aalles op rêê brenge. Eerst 't
deksel op de strontput, dan de grond 'r overheene en dan met de kluiteruif aalles weer netjies
bij mekaor harke. Saeves wazzie weer blij as aalles achter de rug was, want zo'n put liet ie
allêên mor leeghaole as de vuilighaaid i je weesee bleef staon, of as 't vuil bove de grond
uitkwam. 't Is nou aamel wel een stuk verbeterd met de riejolering, mor 't leuke is t'r gelijk ok
vanaf. Nou, de volgende keer gao 'k weer wij-jer mè m'n verhaoltjies over de nieuwe
uitbraaiding. 'k Hè nog zat te vertelle!
Een ouwe Sliedrechter.

Dà 's nou zô leuk, hee mense. Dut stuksie wier geschreve deur iemand die voor d'n eerste keer
wat instuurde en hij dee gelijk mor drie stuksies! En azzie ziet hoe goed die in ons Slierechs
schrijft, meraokels! Dus...eh.....Ouwe Sliedrechter, onze dank is grôôt en ....eh.....tot de
volgende keer dan mor weer, hee!
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