Naer d’n aarek van Noach
De leste tijd lees ie in de krant nogal is over d’n aarek van Noach in Dordt. Wat een kollesaol
gevaerte is dat, hee. Hij leg op de kop van ’De Staert’, vlakbij de Prins Hendrikbrug. Vanaf de
waoterbus, of vanuit Paopendrecht, zie je ‘m daer prachtig legge. Nou schijnt ie op bekant
waere grôôtte naegemaokt te weze, mor jaere geleeje lag t’r hier in Slierecht een klaainder
exemplaor, en dat schip was al zô meraokels grôôt! Toe was tie zeuventig meter lang, bekant
tien meter brêêd en dertien meter hôôg. We zijn d’r toe met ’n ploegchie ouweres naertoe
gewist. We gonge dien ochend d’n aarek bekijke waerover me de verhaole aaltijd al gehoord
hadde. Nae êênige perbleme met ’t ophaole van onze mense kwamme me, nae de koffie, mè
zeuve persone bij d’n aarek aan. Die lag in de haove, aan ’t end van de loswal, wat een hêêle
mooie plek was (en nóg is). ’t Was t’r al ’n drukte van belang. Naedà me hêêlhuids
aangekomme wazze, gonge me êêst met de lift naer beneejene waer ’n tekenfillem vertôônd
wier die ‘t Bijbelverhaol hêêl aareg goed weergaf. Daernae weer met de lift naer d’n bovenste
verdieping voor ’n aareg mooi uitzicht over d’n omgeving. En wà me onderweeg in d’n aarek
aamel tegekwamme! Van d’n opbouw zag ie aalle spante, balleke en planke, in ’n grôôte
hoeveulhaaid. De diversitaait van aalles, de lekaosies, de verschaaijene diere (van kunsstof of
opgezet) was hêêmel overweldigend. Nae aalles bekeke te hebbe, gonge me weer met de lift
naer beneejene en dat wier nochtans een grôôt avventuur, want de lift stopte haaleverwege.
We konne d’r wel uit, mor hij gong nie meer óp of neer. Sommiges van ons ploegchie kregen
’t echt wel ’n bietje benauwd, mor onze laaidster trok ‘r onvervaerd op uit om ’t perbleem op
te losse. Zôôdoende kwamme me êêst êêne verdieping lêêger en laeter weer op ons gemaksie,
per etaozie, met de lift vaailig beneeje aan. Daer hè me ’t schip ok nog uitgebraaid bekeke,
voordà me langs ’t winkeltjie bij d’n uitgang ’t kollesaole evenement verliete. Noach ’zellef’
hè me ok nog gezien. In ’t schip, op d’n twêêde verdieping, hà Johan Huibers een verblijfie
met ’n kast, een taofel en en ’n paor stoele, én een slaephoek met ’n twêêpersoons ledikant.
Volleges mijn zat ie toen al aan taofel berekeninge te maoke voor dat nóg grôôtere schip dà
nou in Dordt leet! Ondanks de strubbels zij me blij dà me toen op d’n aarek van Noache
gewist zijn, en ’t levert in ellek gevaal mooie herinneringe op!
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