
Hôôgwaoter in de revier
Begin febrewaori wier d'r gewaorschouwd dat 'r hôôgwaoter zou komme. 
Wel ampart, want as ie de berichte van de laetste jaere hè gevollegd, kò je 
in de krante leze, en veraal in de vakblaoje, dat 'r meer gezeed wier over 
lêêgwaoter as over hôôgwaoter. De binnevaert mos vaok haalef gelaoje, of 
somtijje mè nog minder vracht, naer bovene vaere. Dà 's de Rijn op naer 
Baozel. Vroeger zeeje ze wel-is van iemand die veul rôôkte: ”Hij rôôk as een 
bovebôôt.” Een bovebôôt is een stôômsleebôôt met een zwaere sleep, 
kaste wiere dà genoemd, die naer bovene voer, tege de strôôm in. Dan 
mos t'r een aerdig scheppie kole op 't vuur gegooid worre om de ketel op 
stôôm te houwe en dan kwam d'r veul rôôk uit de schoorstêên.

Hoogwater komp venae d’n dag nie zôôveul voor. Deur de Deltaowaareke, 
aanderande sluize en stuwe kanne ze ’t waoter beterder sture. Suns een 
jaer of wat hè Rijkswaoterstaot ok 't pergrammao 'Ruimte voor de Revier' 
uitgevoerd. D'r zijn verschaaijene overlôôp gebieje aangelege. Ten ôôste 
van Woerekum heb ie een grôôt overlôôp gebied, 't hiet de Noordwaerd. 
Ok tegenover Slierecht is d'n dijk lêêger gemaakt, zôôdà bij een hôôg tij 't 
waoter d'n Biesbosch in ken lôôpe. Zô ‘n bietjie de netuur z'n gang laete 



gaon, zeeje ze vroeger. Dat noeme ze vendaeg d'n dag: ’Bilding with 
nature’.

As ’t vroeger hôôgwaoter was, mosse bij aalle buitendijks gelege stoepies 
en laeg gelege huize planke gezet worre: bekisting zôôgezeed. De huize 
hadde in de sponninge van de deure gelaaidinge aangebrocht waer de 
bekisting ingeschove wier. De splete wiere mè groene zêêp ingesmeerd, of
as dat 'r nie was, gebruikte ze koeiestront om 't aallemael waoterdicht te 
maoke. D'r wier dan geroope: “Hôôg waoter, d'r mò gekist worre!” Wie d'r 
nie op tijd bij was, kreeg 't waoter in d’n huis. 

Dut jaer, 2021, is 't 600 jaer geleeje dat de Sint Elizaobethsvloed Slierecht hè
verzwollege in een zwaere sturrem en hôôgwaoter. We leve nou aailijk in 
Over-Slierecht. D'r komp in de lôôp van 't jaer een tentôônstelling in ’t 
Baggermeseum, hè 'k gehoord, over die Sint Elizaobethsvloed 1421-2021. De
strijd tege 't waoter is al êêuwe oud. Mè baggere en dijke bouwe verdiende
veul ’Brijhappers’, Slierechters dus, d'r brôôd. Hoevel baggeraers zouwe d'r 
nou nog in Slierecht weune ..?
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