De Oosterscheldekering in Zeeland
Een van Korsjonnaos Zeeuwse verhalen ging over de afsluitbare
stormvloedkering bij de Oosterschelde. De kering bevat grote
schuiven die bij zware storm gesloten kunnen worden. Het water
kan zodoende niet de Oosterschelde binnenkomen. Bij een
verwachte waterstand van +3.00 m N.A.P. worden de schuiven
gesloten vanuit de bedieningskamer in het Topshuis op het
vroegere werkeiland Neeltje Jans. Sinds de ingebruikname in
1986 zijn de schuiven diverse keren gesloten geweest.

Een ouwen dôôs met ’n Zêêuwse schat
Onderlest was ’t weer is van dat aokelikke weer. Lêêghangende,
dikke, grijze wolleke mè regen. Bêêsteweer, zôôgezeed. Mêêstal
doe ‘k dan aalle schemerlampe mor aan om ’t nog ’n bietjie
gezellig te maoke. ‘k Wou dien dôôs met ouwe kraante mor is
naer beneejene haole. Die staot ‘r nou al jaere. ‘k Glôôf dat dien
dôôs acht jaer geleeje nog mee verhuisd is. Op ’n vergaodering
van onze Slierechse waarekgroep diëlect had Aoichie is verteld
dat ie van iemand de ZPC kon krijge en dat daer van die leuke
verhaoltjies in ’t Zêêuws in stinge en of iemand die is uit wou

knippe en in wou plakke. Nou, dat wou ‘k wel. “Mor dà ken wel
eefies dure, hoor. Verlôôpig komp ‘r niks van!”
Dan denk ie i je onnôôzelhaaid dà je dat dien ochend wel-is
eefies zel doen. Belnêênt, dà vaal vies tege. Je gaot aamel zitte
te leze, hee. Nou, ze kenne d’r daer wà van, hoor. Meraokels
leuk! Wà praachtig dà ze daer ok zô prat gaon op d’r aaige
taoltjie. ’t Toevaal wil dà Besjaon en ik jaerelang nie naer ’t
buiteland gewist zijn deurdà me nogaal veul te mantelzurrege
hadde. Wel gonge me dan in ’t voor- en naejaer kampere in
Zêêland. Dan wazze me ommers zôô weer thuis as ’t nôôdig was,
én we konne geregeld is zôômor gunneweer naer ons
Baggerdurrep. We zijn aallebaai aareg veul van Zêêland gaon
houwe, net as van de Zêêuwe en hullies taoltjie. Leuk om met
de inweuners daer te praote over de verschille en de
overêênkomste. Daerom dubbelden aandacht voor heulieze
praottaol.
Behaaleve de verhaoltjies sting d’r ok veul in over de netuur en
over pleksies en plaetsies die me ondertusse ok hebbe ondekt.
Soms deej ‘k wel temet ’n uur over êêne kraant. Veraal ’t dêêl
dà ze noeme ’ ’t Buitegebied’ hè ‘k verslonde. Aalle verhaoltjies
wou ‘k netuulijk ok êêst leze en dan pas uitknippe. Aandere
stuksies die ‘k de moeite waerd vong, gonge in ’n ampart
plestieke zaksie voor azze me nóg is naer Zêêland gaon, want
daer is nog zat te ondekke. Dien dôôs mè kraante hè niet êênen
ochend, mor bekant wel twêê weke naest ’t paalembôômpie in
de kaomer op de vloer gestaon. Elleke keer deej ‘k weer een paor
bladzijs.
Aalle verhaoltjies kwamme op vollegorde te legge. De ouwste
kraante wazze uit 2003, de jongste uit 2008. Aal met aal zô ’n
200 verhaole en ok nog is zô ‘n 20 dubbelde. Aalles in drie
blaauwe A4-schrifte geplakt. Op de leste diëlectvergaodering hè
‘k aareg trots gezeed: “Kijk is, de Zêêuwse schat is klaor!” Weet
jie wat Aoichie zee? “Oh, dan breng ‘k de vollegende keer een
nieuwen dôôs mee!”
Korsjonnao

