Het Middeldiep, gezien vanaf de Oosterbrug…
De Oosterbrug werd in 1924 over het Middeldiep gelegd ter
ontsluiting van het oostelijk gedeelte van de Buitenuitbreiding.
Het maken van de onderbouw werd op 25-04-1924 aanbesteed
aan J. Boeren te Sliedrecht voor een bedrag van f.19.380.=. De
brug werd geleverd door Kloos uit Kinderdijk voor een bedrag
van f.15.000,= . Die was afkomstig uit Breda en had daar
dienst gedaan onder de naam de ‘Hooge Brug’.

Bij d'n Ôôstebrug
Vroeger was ik mè m'n vriende Sjaok en Kees dikkels bij d'n
Ôôstebrug te vinge. Toendertijd, vóór de Deltaowaareke, hà je
veul meer eb en vloed as nou. 'k Ziet die aareke nog voor me,
bij lêêg waoter lagge ze hêêmel drôôg en scheef. Bij lêêgeb
gonge me bij de meubelzaok van Gorte een roestigen trap af en
in 't zand vroete. We vonge van aalles, hêêl veul muntstukke,
haaleve cente, vierkantige of zeskante ôôlogsmunte van zink,
en ok nog aanderand buitelans geld en munte mè gaeter d'r in.
Aamel niks waerd netuulijk, want de mêêstes wazze zô veer
afgeslete deur ’t zand, dà je nog mor net kon zien waffere

munt 't was gewist. Vedder vonge me vurreke, messe en lepels
en schaareve van Keulse potte, mor ok botte van bêêste of
meschie wel van mense, wie weet? We vonge veraal ok veul
stêêne pijpekoppies mè mooie vesieringe d'r op van een paerd,
lêêuw of ram, mor ok mè stadswaopes. Tegewoordig wor zuk
spul verzaomeld.
Omdà 'k nogaal veul fantezie het, zag ik 't vollegende tafferêêl
al voor me: de schippersvrouw het 't ete klaor, ze gaon aan
taofel, mor nae de maoltijd hè ze gêên zin om d'n afwas te
doen en ..? Ze gooit borde en bestek over de reling! Nae 't ete
stopt de schipper z'n Goudse stêêne pijp en as tie uitgerôôkt is,
dan klopt die z'n pijp leeg op een bolder. Jandorie nog an toe,
de kop breekt 'r af en vaalt zô in de plomp. Van nijd gooit ie de
lange steel d'r achteraan. Net wà 'k êêder zee, 't was m'n
fantezie, want de waarekelijkhaaid was netuulijk dà ze gêên
naegel hadde om aan d'r gat te krabbe.
Aan d'n aore kant van de brug lag mêêstal matterjaol van
Bonsies: klepbaksies en 't meulentjie Hoop 3. Ok leet 'r allicht
een echten houte, Slierechse roeiboot van Nieuwendurrepe en
aander drijvend spul. Naes 't G.E.B. transfermaosiehuisie, dà zô
scheef sting datte me doche dat 't eerdaegs wel in de plomp
zou vaalle, gonge me een stêêne trappie af. Ze hadde daer aan
de glooiing een baareg puin gestort, waeronder ok grafstêêne.
De mêêstes hêêmel an bonke, mor sommiges nog mè
leesbaore naome d'r op. Op êên van die zaareke sting: J. R.
Faam 1938.Nou wou 't gevaal datte me daer bij de Sparwinkel
dikkels een rollechie drop voor een duppie of een kwartie uit de
snoepotomaat trokke. Wà denk ie dat 'r op dien otomaot
sting? Faam 1838. En wà denk ie dà me toe zeeje? “Hee joh,
dà 's diezellefde kèrel as van dien grafzaarek!” Dat hà netuulijk
hêêmel niks te maoke met die firmao Faom. Tja, wisse wij veul!
Een mandemaokertie.

