Winters beeld van de Sliedrechtse haven …
Een winters plaatje uit het verleden van de Sliedrechtse haven. Werd het beeld vroeger
bepaald door het baggermaterieel, nu overheerst daar de ‘vloot’ van de plezierjachten. Tijdens
strenge winters werd er op het ijs van de haven door oud en jong vaak geschaatst.

SNOEK OP ZOLDER… (934)
‘n Hortie geleeje zag ‘k in ’n hoek van ’n
resterant kreefte rondscharrele in ’n
grôôten bak. Wachtend tot de kok ze op
zou haole… “Aan mijn benne ze nie
besteed,” doch ‘k bij m’n aaige. Gelijk
mos ’k an wat aanders denke. Bij m’n
schôônouweloi sting vroeger op de
vaainsterbank een aquaorium. Tusse de
waoterplante zwomme veulkleurige
vissies. Ik kon d‘r m’n ôôge nie vanaf
houwe. Laeter kwam ‘k ’r achter dà visse
’n grôôte rol speulde in ’t huis aan de
Revierdijk. Me schôônvaoder trok
dikkels met hengel en schepnet naer d’n

Biesbosch en in de polder perbeerde die
wel is een snoek aan d’n haok te slaon.
M’n zwaoger had ok al een vistik. Met
’n schepnetjie was tie dikkels te vinge
langs de slôôtkant om waotervlooie te
verschalleke voor de tropische vissies.
Op een dag zat ‘r ’n verrassing tussen ’t
gekrioel. Een hêêl klaain snoeksie! Dà
mos netuurlijk bekeke worde en waer
kan dà beter as in een aquaoriumpie?

Katvissies
Op zolder zwom ’t bêêsie in z’n glaoze
bak rond. Al waotervlooie verslindend
wier ’t hêêle klaaine snoeksie rap
grôôter. D’r mosse maotregele genome
worde om aan prooie te komme die beter
bij ‘t ondertusse aerdig uitgedijde
rôôfdiertie paste. Gêên perbleem. De
katvissies die nermaol wiere truggezet,
hadde pech. Ze wiere uitgezet in de
tuinvijver tò ze aan de beurt wazze om
gevoerd te worre aan de snoek… As ‘r
gêên slachtoffers meer in overensie
wazze, wier ’t voere van de snoek op ’n aandere menier opgelost. Dan wier ’n bezoek
gebrocht aan ’t veugelwinkeltjie van Potte in de Landgraefstraet. Die mense begonne op d’n
duur wel gek op te kijke as t’r tellekes ’n nieuw voorraedjie goudvissies wier ingesloge.
Trouwes, ’n duur grappie! De snoek wier vetter en de portemenee maogerder.

Uitkomst
D’n ingevaalle vorst broch uitkomst. De haove vroor al rap dicht en nae ’n paor daege zag ie
de êêste ‘íjsvissers’ al ’n bijtjie hakke. Ze konnen ‘t nie aangesleept krijge en bij veul
huishouwes sting in die daege gebakke
vis op taofel. “Wà zij kanne, kenne wij
ok!”, wier d‘r deur m’n zwaoger
gedocht. Met ’n schepnetjie wiere de
klaaine voorntjies uit d’n bijt geschept.
Effe laeter zwomme ze in ’n glaoze
baksie, naest die van de snoek. Dut tò
ze aan de beurt wazze om te verhuize.
Wrêêd? Jaot, mor zôô gaot dat in de
netuur. Doen wij d‘r nie aan mee? Denk
nog mor is aan die kreefte waer we ’t al
êêder over hadde… En de snoek? Die
het ’t uitaaindelijk nie gehaold. Van d’n
honger kan ’t nie gewist weze!
Dichtgevrore haove broch uitkomst …
Besjaon

