Wèreldaarefgoed…
Fietsend deur onze prachtige waerd kwam ik onder d’n indruk
van aal de waotergange, van slôôte en weteringe die me in de
waerd hebbe. Aal die waterties staon onderling weer mè
mekaor in verbinding en vurreme saome de waoterhuishouding
van de polder. Genietend van netuur en landschap kwam ’k
bekant vantzellef terecht bij ons wèreldaarefgoed, de
Kinderdijkse meules. Nou mò je nie denke dà je daer allêên
ben, want aalle nasjenaolitaaite van de wèreld zijn d’r te vinge.
De toeriste worde mè busse en bôôte vol aangevoerd en ze
kijke d’r ôôge uit. In ouwerwetse rolfillemtaareme zou ’k zegge:
“D’r worde kilemeters fillem volgeschote.” Toe doch ’k bij m’n
aaige: “Wà zijn wij ’t gewoon gaon vinge datte me zôôveul
meules binne handberaaik hebbe.” ‘k Hè geleze dà we in ons
vaoderland nog meer dan duzend meules hebbe waervan d’r in
de Kinderdijk negentien staon, aallemael gebouwd rond 1740.
’t Is dan ok een prachtig gezicht en wà meer is, wat een vernuft
zit ’r achter! ’t Is
aamel gemaokt en uitgedocht zonder
computers. Onze polder leg naomelijk veul lêêger dan ‘t
zêêniveau en as t’r wat aals te oevervloedig hemelwaoter vaalt,
mot dat afgevoerd worde naer de Lek en zôô naer zêê. Daer

hadde me nou meules voor nôôdig. Iedere meule mè z’n
machtig wiekekruis en staareke zaaile broch mè z’n schoeperad
’t waoter van de lêêger gelege polder naer de hôôger gelege
waerde; iedere meule een stappie hôôger en dat uiterst
milieuvriendelijk mè windkracht.
Stôômgemaole
Omdat de meules van de wind afhankelijk wazze, kon d’r bij
windstil weer, ok as ’t nôôdig was om drôôge voete te houwe,
nie gemaole worde. Daerom zijn tot verstaareking van de
pompcappecitaait in 1868 twêê stôômgemaole gebouwd. Êên
daervan is ‘t ‘Wisbôômgemaol’. Dat bestao nog, allêên is ’t
elektrisch gemaokt. Vanaf 1950 is de taok van de meules
hêêlemael overgenome deur een aantal mechaonische
gemaole. Êên d’r van is een vijzelgemaol dat is uitgerust mè
grôôte schroeve die aan de buitekant ok goed te zien zijn. ’t
Wisbôômgemaol is onderwijl buite bedrijf gesteld en deur een
waarekgroep is de complete instellaosie
hêêlemael
gerestereerd. Mee hierdeur het ’t gemaol de monumentestaotus
verkrege.
Waarekelôôze meules
Zô wordt ’t landschap nog wel gestoffeerd deur 19 meules,
maor ze staon daer aaigelijk allêên maor monument te weze.’t
Gebied wordt beheerd deur de Stichting Wèreldaaerefgoed
Kinderdijk. Naest zurreg voor onderhoud en resteraosie van de
meules betekent dut zurreg voor ’t hêêle gebied. Prachtig om te
zien en een toeristetrekker van d’n êêste orde, maor waer ze
ooit voor gebouwd zijn, dát is over en uit!
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