
Waotersnôôd 1 febrewaori 1953

Op A 132, ’n oud huisie naest de febriek van Vosse ben ‘k 
gebore, bovenaan een stoepie van 4 huisies aallemael 
aaigendom van Vosse. Dien dag zà ‘k nooit vergete. Want ’t 
was ’n zondag en nermaol gonge me ’s zondas’s oches, lôôpend
netuulijk in Giessendam bij Poele naer de kaarek. Daer kwam 
dien dag niks van terecht, want ‘r was gêên kaarek, hêêlemael 
naareges. 

M’n vaoder maokte ons, m’n broer en mijn om eve nae vijve 
wakker. Hij zee: “Jullie motte is bij de Kaoi gaon kijke daer is 
vast wat aan de hand aalle mense gaon die kant uit.” We hadde
ok nò niks gehoord want raodio hà me nò nie in die tijd. We 
konne nog net mè drôôge voete op d’n dijk komme. Toe drong 
‘t tot ons deur dà m’n vaoder gelijk had toe die wel-is zee: “Bij 
ons het d’n dijk een hôôg punt.” Want de vloer van ’t kaomertie
van ons huisie lag zeker ’n haaleve meter onder d’n dijk en d’r 
kwam op dat mement nog gêên waoter binne. Trewaail ’t 



waoter hier en daer bovenaan d’n dijk sting en ’t bij ons aal die 
tijd van ’t hôôge waoter nie is  gebeurd.

Wij onderweeg naer de Kaoi, daer stinge me raor te kijke want 
‘t waoter strôômde toe al over ’t fietspad heen, onder de brug 
deur de polder in. D’r wazze, bijgelicht deur grôôte lampe, 
mense van de brandweer mè zandzakke bezig om te perbere ’t 
waoter tege te houwe. Dà dat nie gelukt is hè me laeter gezien.
Toe me al weer ’n pôôsie thuis gewist wazze en uit 
nieuwsgierighaaid weer naer de Kaoi gonge kijke. ’t Was 
ondertusse licht geworre. We zagge  dat ‘r een flink gat was 
ontstaon in de kaoi, waerdeur ’t waoter naer binnene kollekte. 
Voor mijn gevoel was ’t net of ik naer een grôôte waoterval in 
’n vreemd land sting te kijke. Dát gezicht raok ik nooit và m’n 
leve meer kwijt.

Weer thuisgekomme zagge me ’t waoter in de polder steeds 
hôôger komme. Eêst wazzen ’t de grippels die steeds brêêjer 
wiere, daernae kwamme de slôôte en toe wier hêêl de polder 
êên grôôte waotervlakte. Hoe lang ’t percies geduurd het weet 
ik nie meer, want ik heb jammer genogt gêên dagboek 
bijgehouwe en zeuventig jaer is toch wel ’n hêêl end. ’n Tijdjie 
laeter is ’t ok nog gaon vrieze en was ‘t ’n bietjie fêêst voor 
mijn want ik ben aaltijd dol op schaetse gewist. En ik kon 
schaetse van bij me thuis voor, rechstreeks hêêmel naer de 
Wittebrug. Geweldig, zeker omdat ’t aailijk, met ’t ôôg op 
diefstal, verbôôje teraain was, dus ok nog spannend. 
Bijkommend grôôte voordêêl was dat onze school onderwaoter 
sting en d’r nie gestookt kon worre. Dus we hadde gewoon 
wekelang vekansie. Omdat de rijksweg omberijbaor was, was ’t
verkeer op d’n dijk veul drukker as aanders. Je kon, as ie geluk 
had, wel een otoochie pikke, hêêl spannend aamel. Aalles bij 
mekaor ’n hêêl afwisselende tijd as ie nog zô jong was.
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