Vroeger zou het vinden van een plekje aan de Singel onmogelijk zijn geweest. Sterker nog, de
Singel bestond nog niet. Op die plek vond men griendhout, omgeven door kreken. Het gebied
droeg de naam Huibert de Baatplaat. Pas na het aanleggen van de nieuwe dijk, de
Merwesingel, en het volstorten met zand van het gebied tussen Middeldiep en Merwede werd
de Singel, nu Adriaan Volkersingel, bereikbaar. (BL)

Revierkribbe en strekdamme
Aalle Slierechse mense die aan de Merrewede gebore zijn, wete wel wà revierkribbe zijn. ’t
Zijn korte, stêêne damme die haoks op d’n oever in de revierbedding legge met aan ’t end een
staok of een baoken derop voor de scheepvaert. ’t Wazze vroeger ok meraokels mooie
steksies om op te hengele. Zô hebbe we langs de Slierechsen dijk ook een aantal van deuze
kribbe, die ok wel bol of kop genoemd worde.
Nou kwam ’n hortie geleeje m’n dochter, die in Aomersfoort weunt, en dus nie wekelijks aan
de Maarewesingel komt, met de vraeg waer of de kribbe aan de singel toch wel gebleve zijn.
Ze was van plan gewist om d’r een fotoochie van te maoke dà ze ievers voor nôôdig had. Ze
had ‘r heugenis van dat daer in heur kaaindertijd twêê kribbe wazze waertusse ’t bekende
strandjie was gelege waer de Slierechse jeugd d’r aaige vermaokte mè pôôtjiebaoje en speule
in ’t zand. Ze was echt verbollege dà ze die kribbe zonder heur medewete weggehaold hadde
en of ikke wis waerom ze d’r nie meer legge. ‘k Ben êêst maor is gaon kijke of datte ze wel
echt weggehaold wazze, want êêlijk gezeed had ’k ze nò nie êêns gemist. Raor is dat aaigelijk,
dà dinger die d’r jaer en dag gelege hebbe, nie gemist worre as ze d’r nie meer zijn. Van ’n
strandjie waer ze zô fijn gespeuld had, is dan ok gêên spraoke meer; d’r leg nou allêên ’n
baareg bezaltkaaie.

Om op de vraeg và m’n dochter trug te komme waerom die kribbe verdwene zijn, ben ‘k is te
raeje gegaon bij Wikipediao om d’r achter te komme wat ’t doel faaitelijk van die kribbe is.
Eên van de belangrijkste funksies van kribbe en strekdamme was vroeger om de revieroevers
te beschaareme tege schaej die ijsgang aan de dijke kon veroorzaoke. We kannen ’t ons
bekant nie meer voorstelle dat dà nôôdig was, want wie het ‘r vendaeg aan d’n dag nog weet
van dà me in vroeger tije ijsgang in de revier hadde? Dan mot ‘t wel een hêêl bietjie meer
gaon wintere as waer wij tegewoordig mee te maoke hebbe. Een aander doel waer de kribbe
voor diene is ’t op diepte houwe van de vaergeul. Ommers, de strôôm van de revier wier
daerdeur gedwonge ’t midde aan te houwe om zô verzanding tege te gaon. Kribbe weghaole
zal dan ok betekene dat de strôômrichting van de rivier verlege wordt, en dat de vaergeul
brêêjer wordt. In de lôôp van de jaere is de vaert ok drastisch veraanderd, van zaail- en
sleepvaert, naer douwbôôte mè zes bakke d’r voor. De snelhaaid waer tegewoordig mee
gevaere wordt, zal zeker ok êên van de oorzaoke zijn van ’t weghaole van sommige kribbe.
Zô zie je maor dat ‘r nie allêên op de autowege van ons goeje vaoderland, maor ok in de
waoterwege maotregele getroffe motte worre om d’n deurstrôôming goed gaonde te houwe.
Rijkswaoterstaot het ’t ’r maor druk mee. ‘k Gao dut verhaoltjie maor gaauw naer
Aomersfoort maile en ‘k zeg derbij dat ‘r aal met aal gêên rede voor is om d’r kribbig of
mierig van te worre.
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