HÔÔG WAOTER
Hier langs d'n Slierechsen dijk hebbe me van jongsafaan met hôôg waoter te kampe gehad.
Iederêên kan d'r over mee praote. Azzie aan d'n buitekant weunde kreeg ie allicht een paor
keer op een winter 't waoter in huis. D'r wiere toe wel muurties gemetseld mè gleuve om de
zôgenaomde kistplanke in te schuive. Dat wier dan afgedekt mè klaai. Onderlest zag 'k vlak bij
de spoorbrug nog van die staonde gleuve zitte aan een huis. Je mos die planke bewaore, van
tijd tot tijd wier dat gecontreleerd. As 't aarg hôôg wier zeeje de mense: " 't Kon wel 's over d'n
dijk gaon, want ze beginne al te kiste!" Dat kiste deeje ze ok wel 's bij de achterdeur, mor as de
wind brêêd liep hieuw ie 't nie tege. As 't 's winters sturmde zee vaoder:" 't Is een waoterwind,
hij zit in d'n verkeerden hoek." Iederêên wis ok persies hoe laet 't hôôg waoter was.

Een grôôten bonk waoter
Veul uidrukkinge hadde mè waoter te maoke: D'r staot al een grôôten bonk waoter bij de
spoorbrug. Je lae je mor met de strôôm meezakke, d'r kom een dot waoter van bovene. Je kan
bekant nie naer overdiep geroeid komme. We krijge nog veul slecht weer, d'r staon hêêle
schuimkoppe op de golve. 't Waoter sijpelt deur de muur heene en aales zit onder d'n ebslik.
D'r zalle vast nog zat meer van zukke gezegdes weze. Opoe weunde buitendijks in een stoepie
mè vier huisies, ze zijn al lang afgebroke. 'k Weet nog dà 'k aarg klaain was en met hôôg
waoter in de wastobbe moch zitte die bij opoes deur d'n huis dreef. Jaot, voor 'n kaaind was
hôôg waoter allêên mor 'n avventuur. En....spannend om te zien, dat 't iedre keer 'n stuksie
hôôger kwam en hoe ver je mè je klompe kon gaon eer ie ze overschepte. Aan 't end van de
stoep hadde ze 'n achteruitjie med een schuurtie en een plee. Daer sting 't 's winters om de
haoverklap onder waoter. De plee wier dan gestempeld en opoe zette een paor kolekitte mè
kole in 't pertaoltjie en de kachelhoutjies gonge onder de bedstee. Bij de bure, die bovenaan d'n
dijk weunde, gonge ze naer de plee, die ok wel 't huisie of d'n aoi genoemd wier. As 't waoter
zakte was 't een hêêl zoochie in huis, d'n ebslik zat overal tusse. Je kon gelijk aan de
schôômaok beginne en je had 'n paor daege waark om 't weer drôôg te stoke. Mêêstentijds
mos t'r ok nog opnieuw behonge worde. Deur aal 't nat viel je behanchie temet gewoon van de
mure. D'n aanderen dag liepe me onderaan d'n dijk langs de glôôiing naer school. D'r was nogal
's wat aangespoeld. 't Was netuurlijk niks gêên bezonders, mor mè stuksies glas of mooie
schaarfies konne me aaltijd wel speule.

Waotersnôôd
Laeter, in '53 met de waotersnôôd, was 't nog 's wat aanders! Toen stinge d'r huisies tot de nok
van 't dak onder waoter en toe zatte ze d'r binnendijks ok mee. Op Paopendrecht en op de Kaoi
was d'n dijk deurgebroke en d'n hêêlen Alblasserwaerd liep onder. Buitendijks liep 't mè lêêg tij
weer weg, mor binnendijks zatte ze d'r nog weke mee.
Eerst mosse de gaete ommers gedicht worde, daernae konne ze pas met 't wegpompe beginne.
En 't duurde eveveul weke voor de mense weer 'n bietjie op rêê wazze. Nou heb ie dat grôôte

verschil in eb en vloed nie meer zô aarg. dà kom deur d'n afsluiting van de zêêaarme, mor van
de kracht van 't waoter bè je nooit hêêmel zeker.

Nichie op 'n aarksie
Met de waotersnôôd hadde wij nog 'n nichie op 'n aarksie weune. Dat hadde ze gedaen omdà
ze graeg wouwe trouwe en gêên huisie konne krijge. Ze lagge in 'n gantel en hoewel ze toen al
'n klaain kaaind hadde, gong 't best. Mor toen 't waoter zô aarg hôôg kwam konne ze 's nachs
nie meer van dien aark af, want overaal sting aales blank. "Nou ja", zeeje ze tege mekaor, " 't
waoter zak temee wel weer", want ze wisse nie dat 't springtij was. Deur d'n harde sturm sloeg
dien aark op 't lest lek tege de schoeiing en liep tie vol waoter. Op 't nippertie zijn ze d'r toen
deur mense uit de buurt med een roeibôôt vanaf gehaold. 't Was een hêêle revaozie, dà kà je
begrijpe. Aales was deurwêêkt, 't serviesgoed gebroke en azzie dan nog mor een enkeld jaer
getrouwd bin...... Mor dat zijn ze ok weer te bove gekomme.

Pannechie op de wurf
Ze krege van aale kante hulp. Dat was ok hard nôôdig. Aales van beddegoed of dekes mos
gewasse worde of naer de stôômerij, want 't zat aamel onder d'n olie en onder de slik. Bij d'r
trouwe hadde ze nog 'n grôôte plant gekrege waer ze aarg zuinig op wazze. Die hebbe ze
laeter nog uit de gantel opgevist en hij hè nog jaere staon bloeie. 'n Paor daege laeter kwam d'r
'n man die 'n endjie vedderop weunde med een pannechie aanzette. 't Was bij hum op de wurf
aangespoeld. De ingemaokte bôôntjies zatte d'r nog in. Hoe bestaot 't, hee. Nou ja, d'r
keukeuitzet was toen ok weer kompleet!
Onze hartelijke dank weer aan Mevr. B. te P. voor deze inzending!
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