BOUWVAKKERS IN DE JAREN ‘30
De stoeptegels zijn nog niet gelegd bij de in aanbouw
zijnde woningen aan de Hugo de Grootstraat. Last van
mieren zullen de bouwvakkers, onder wie we tweede van
links Maarten Boer, herkennen, de latere wijnhandelaar
in de Kerkbuurt, niet gehad hebben. De mannen staan
hier op ’t Stort, ontstaan na de ophoging van de vroegere
Huibert de Baatplaat. Dit nadat de Merwesingel als
nieuwe dijk fungeerde en de griendplaat, tussen
Middeldiep/Kleindiep en de Merwede, met zand was
opgespoten. Een werk waaraan men in de twintiger jaren
was begonnen en Sliedrecht voorzag van een ruime
uitbreiding.
MIERENESTE
Weet jie wà mijn de leste tijd nou zô aareg opvaalt? Dat
’r zô veschrikkelijk veul miereneste tusse de stoeptegels
bij ons in de straet op d’n Ouwe uibraaijing zitte.
Volleges mijn hà je dà vroeger ok wel-is ’n enkelde keer,

mor nou is ’t op sommige plekke gewoonweg bar. Hêêle
hôôpe zand wete die klaaine bêêsies mè mekaor van
onder de tegels naer bovene te vroete. Bekant iederen
dag haol ik d’n bezem of ’t vloervaareke d’r eve over om
’t zand weer op z’n plek trug te vege, mor ’t haol niks uit,
d’n aanderen dag is ’t weer net zô. ’t Is ’n meraokelse
drukte op de miere snelweg. ’t Krioelt as ’t waere aamel
dwars deur mekaor heene. D’n êêne lôôp nog hadderder
dan d’n aore en somwaaile lijkent ‘t wel ovve ze op
mekaor botse. Tijd om naer ’n deuksie of aandere
blekschaej te kijke hen ze niet. Ze lôôpe met dezellefde
vaert gewoon weer deur, net of t’r niks aan de hand
gewist is. As ie d’r je gemak is voor neemt en je gaot, net
zôô as ikke, is ’n hortie naer die bedrijvige zespôôters
(want zôôveul pôôtjies hen ze ommers) zitte kijke, dan
zie je dà ze aamel eve hard waareke. D’r is t’r nou echt
nie êêntjie bij die d’r de kantjies van aflôôpt of z’n snor
drukt, en tijd voor ’n blaesie hebbe ze nie. Toch is ’t
soms net ovve ze zôômor voor ’t vaoderland weg ’n end
aan ’t stiefele zijn. Ovve ze achternae gezete worre en
nie wete waer ze naer toe motte. Naer links en rechs,
naer vorene of naer achtere. ’t Is êêne wir war van deur
mekaor rennende zwarte haosthebbers. Doe nou is
eefies ’n bietjie kaalempies aan doch ’k bij m’n aaige,
dan kan ’k ok is op m’n gemaksie bekijke ovve jullie nou
aallemael mè zô ’n zandkorreltjie op j’n bult naer bovene
komme. D’r is gêên beginne aan! Ze hen ’t veuls te druk
met heullies waarek en gaon in êêne ruk deur in ’t
zellefde tempo. Waerom hen ze nou toch zô’n haost?
vroog ’k m’n aaige af. Motte ze vendaeg nog ievers
aanders naer toe? Staon ze in ’t aangenome waarek?
Motte ze iederen dag bevôôbeld 100 zandkorreltjies
versjouwe en krijge ze een extrao suikertie azze ze d’r
110 verlegge? Zou d’r nou nooit is êên z’n aaige vertille
aan zô’n korrel? As ie ’t vergelijkent mè mense, dan zijn
’t toch wel meraokelse krachpatsers. Zouwe ze ok wel-is
’t spit, ’n herniao of lêêge rugpijn hebbe? Aamel vraege
die bij mijn zôômor inêêns opkwamme trewaail dà ‘k
naer die mierehôôpies zat te kijke. Gek hee?
Huib Kraaijeveld

