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Publicatie van de Werkgroep “Dialect “
DE NIEUWE UITBRAAIDING nr. 3.
Nou gaon me 't nog êêne keer over de nieuwe uitbraaiding hebbe voordà me med 'n aandere serie
verhaoltjies gaon beginne. Aai'lijk zijn 't gêên verhaoltjies, want 't is aamel echt gebeurd. Wà me as
kaaind hêêl aarg bijgebleve is, as d'n dag van gistere, is de schooltandarts. De ellende begon al azzie een
grôôte zwarten oto 't schoolplaain op zag komme. Die ree zômor 't plaain op. Je mos aan de kant
springe. Aalle kaainders netuurlijk om dien oto heene. D'r kwam dan een zustertie uit med een wit
jurksie. En dan gonge ze dien oto uitlaoje. D'r kwamme aamel kiste uit. Me mosse as jonges nog
meehelpe ok. Op de Griffermeerde school waer ik op gong mosse die rommeltjies dan hêêmel naer
bovene gesjouwd worre en dan wiere ze in 't maggezijn gezet, persies bove 't kaomertie van de
bovemêêster. Aamel hà me de bibberaosie. Je zat dan gewoon je waark te doen in de klas, mor je was al
zô zenuwachtig as wat, want je wis mor aals te goed dat dat zustertie toch een keertie kwam. As dan
inêêns de deur ope gong, sting dat zustertie in de klas. Ze hà van die grôôte mappe bij d'r en dan wiere
d'r iedere keer drie naome afgeleze. As je naom d'r nie bij was, ging d'r een zucht van verlichting deur de
klas, mor 't mos t'r toch een keertie van komme. Azzie dan afgeroepe wier, dan mos ie achter dat
zustertie aanlôôpe en dan mos ie wachte bij 't maggezijntjie, tot jie binne geroepe wier.

Operaosie
Ik ziet dien boor nog voor me! Zô'n grôôt ijzere ding mè wieltjies die draaide en een dun kaobeltjie dad
over die wieltjies liep. Eerst je mond ope netuurlijk en dan dien tandarts aamel mor voele mè zô'n
voelijzertie med een spiegeltjie d'r bij. En as t'r dan een gaetjie inzat, nou baarg ie mor, want met dien
grôôte ijzeren boor i je kieze, stonk 't soms net zo aarg as de hoeve van de paerde die bij de smid
beslaoge wiere. 't Dreunde hêêmel deur je hôôd heene. Bel, bel, wad een operaosie was dat. Je wier
steeds benauwder van die slaoger. Nou me 't toch over een slaoger hebbe, wete jullie nog dà je in de
Rembrandtlaon toendertijd twêê slaogers hà zitte? Veldhuize aan d'n êêne kant, waer nou nog een
slaoger zit en aan d'n overkant zat toe Floor de Grôôt. As kaaind dee ik saeterdas wel is hellepe bij
Floore. Ik brocht dan bestellinge weg op m'n fietsie mè zô'n slaogersmand achterop m'n fiets. 'k Mot 'r
nog veul aan denke aan die winkeltjies in de Rembrandtlaon van toendertijd. Koppelaertie en d'n
Ottelander, twêê kroi-jeniers naest mekaor. D'n êêne was een Tip kroi-jenier en d'n aandere een Sperwer.
Dan hà je Floor de Grôôt zitte en dan Aoi van Vliet de groenteboer. Vedder hà je aan de aandere kant,
aan de kant van Veldhuize, d'n Boef zitte, Lansere de melkboer en Sonnevelde, d'n banketbakker. 't Is
aamel zô veraanderd, mor ik ziet 't as 't waere nog voor me. Nou, genogt nou over die nieuwe
uitbraaiding. 'n Aander keertie gaot 't over m'n krantewijksie van toendertijd.
Nou, aamel de groete hee!

'n Ouwe Sliedrechter.
Hartelijk dank weer "Ouwe Sliedrechter" en we kijke al weer uit naer uw belevenisse as krantejonchie!
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