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Het Sliedrechts Dialect (395)
Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging "Sliedrecht"
"Werkgroep “Dialect “
Van Huib Kraaijeveld, huisdichter van het Sliedrechtse smartlappenkoor "BAGGER" ontvingen we het onderstaande lied dat ook door hem op muziek is gezet.

Naer ’t baggerwaark
Op maondagochend gonge me naer ’t baggerwaark,
Om kwart voor zesse in 'n optocht naer de kaark,
Daer stinge busse klaor, de Meggao, van der Stel,
Die broche ons naer ’t waark, dan wazze me d’r snel.
Nie met de train of met ‘t openbaor vervoer
Zôas de Fop Smit bôôt die toen nog daegelijks voer.
En onderweeg, dan pikte me d’r nog wat op,
Mosse me ver, dan hiewe we een koffiestop.
We lagge an in ’t êên of aander resterant,
En lazze gaauw een stuksie uit de ochendkrant,
Want hêêl de week zag ie gêên krant of de TV,
Een ouwe Maarewestreek, daer deeje me 't mee.
De burgerlijke stand wier aaindelôôs uitgevlooid,
Donderdasaeves wier dat ding pas weggegooid.
Je wis percies wie was gesturreve, of getrouwd,
En waer ‘n aarker of 'n schuurtie was gebouwd.
't Waark was lang en zwaer en hard, soms dag en nacht,
Je hoorde nooit ‘n onvertoge woord of klacht.
D’n baggeraer die dee z’n plicht, voor ’t daegelijks brôôd,
D’n êêne zwaer geriffermeerd, d’n aandere rôôd,
Tesaome vurmde ze een ploeg, ’t was êên gehêêl
En ieder dee z’n best en kreeg zô ok z’n dêêl.
Op vrijdagmiddag gonge me naer moeders trug,
Eên week, vijf daege, zestig ure, toch gong ’t vlug.
Gêên stress, daer hadde me toen nog nie van gehoord
En d’r bleef aaltijd ok ’n weekendwacht an boord,
Die was de klos, want soms dan lag ie op de strôôm
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Dan mos je stoke, want 't schip liep nog op stôôm.
Nae veertien daege mog ie dan pas voor de beurt,
Dut was ’t verhaol, ’t is net of ’t gistere is gebeurd.
Tekst en Muziek: Huib Kraaijeveld, 9 september 1999.
Fantastisch Huib! Zôwel d'n inhoud as 't dialect is prachtig!
Vriendelijk bedankt en, zô azzie beloofd hèt, tot nog is, hee!
Reacties:
R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.0184-412035.
K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184-415368.
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