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BAONHOEKBRUG 
 
Haaleverwege de vorigen êêuw, ’t lijkent wel vóór de geboorte van Christus, wiere d’r bij 
scheepswurref ‘De Klop’ in Slierecht en bij ’De Merwede’ in Haareveld nog regelmaotig 
grôôte schepe gebouwd. Dà was zowel baggermatterjaol as bôôte voor de zêêscheepvaert.   
As ikke daer aan trugdenkt, dan schiete d’r twêê dinge deur m’n hôôd die in die tijd veul 
indruk op me maokte. Dà was de tewaoterlaeting van die schepe en de deurvaert bij de 
Baonhoekspoorbrug. Die schepe wiere op een helling gemaokt. As die daer in aanbouw 
wazze, was dat een indrukwekkend gezicht. I je kaainderôôge was ’t onbegrijpelijk dat die 
grôôte ijzere bôôte bleve drijve. Je vroeg ie aaige ok af hoe ’t mogelijk was dà ze zô’n schip 
ooit klaor krege. ’t Mos toch een meraokels moeilijk karrewaai weze. As ze te waoter mosse, 
was dat alleevel een bezondere, fêêstelijke gebeurtenis.  
 
Waoterpliesie en Waoterstaot 
Ikke hè zô’n tewaoterlaeting wel is bijgeweund. D’r wazze veul hôôgwaerdighaaidsbeklêêjers 
en aandere voornaome figure uitgenôôdigd. Die stinge aamel op een afstandjie van d’n 
bôôtehelling te kijke naer ’t dôôpe van ’t schip. Dà deeje ze met een fles champagne. Die wier 
tege de zijkant van ’t schip kepot gegooid.  Dà gong nie alleevel goed en dan mos ’t opnieuw 
worde geperbeerd.  As ’t wel goed gegaon was, en dat was mêêstentijds netuurlijk zôô, wier ’t 
schip  behouwe vaert toegewenst en daernae, onder geloei van de scheepshoorn, glee die van 
d’n helling zôô in de revier. Dà verliep mêêstal gladdechies. Dan had de waoterpliesie en de 
waoterstaot ’t scheepvaertverkeer al hêêmel stilgelege om aanvaeringe te voorkomme. As die 
d’r dan in glee, veroorzaokte dà hêêle  hôôge golleve en dà was voor ‘t pebliek een mooi 
gezicht. Nae de tewaoterlaeting bouwde de genôôdigde nog een fêêsie. Die bôôt wier bij de 
wurref vedder klaorgemaokt.  
 
Raokende mis 
As dat ok weer klaor was, mos tie bij een aandere wurref, die verbij d’n Baonhoekbrug was 
gelege, worde afgebouwd. Dat leverde ‘t aandere spannende  ôôgenblik op en vong plaets bij 
’t verbijvaere van de Baonhoekbrug op ’t end van Slierecht aan de Paopendrechse kant. De 
kollesaol grôôte schepe wazze ommers te hôôg om onder de spoorbrug deur te vaere. Dan 
mos t’r een grôôte drijvende bok aan te pas komme om een stuksie van de brug aan de 
Slierechse kant van de pijlers af te haole. Zo’n drijvende bok was een stuk techniek op z’n 
aaige. Je vroeg ie af hoe zô ’n bok zoveul gewicht kon hijse. ’t Lekent wel een 
peuleschillechie. Dan mos dat schip, dà wier getrokke deur een paor sleebôôte, hêêl perciesies 
tusse de paailers deur worde gevaere en dà ’s zeker bij een hêêl aareg harde wind gêên 
peuleschillechie. Dà was vakwaarek van die sleebôôtkaptaains en veraaist een goeje 
saomewaareking. Somtije was ’t mor raokende mis. Dat maokte ’t ok zôô spannend om d’r 
naer te kijke. 
 
Spektaokel 
Eêne keer hè ’k gezien, dat de kaptaain van de slêêboot teveul gas gaf en toe brak met een 
oorverdôôvende knal de sleepkaobel en die klapte mè veul geweld tege ’t dek. 
Levesgevaerlijk is dà voor de dekbemanning. As zô ’n kaobel iemand raokt, is tie harstikke 



dôôd. Mor d’r was gelukkig niemand geraokt. Nae ‘t pesere van de brug wier ’t brugdêêl dan 
weer op z’n plaets gevaere en deur d’n bok op z’n plek gelege. Dà was netuurlijk al een eve 
percies waareksie, As ze d’r mee klaor wazze, was ‘t net of t’r nooit iets gebeurd was. Aalle 
toeschouwers die vanaf ’t dijksie ’t gebeure gaodesloege, gonge weer op huis aan en aalles 
ging weer z’n nermaole gangchie. ‘t Spektaokel was weer verbij en ‘t wachte was op de 
vollegende deurvaert, hee. 
 
Piet van Grietjies 
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de 
stambôôme van de femilies Mostert, Boer en Meerkerk. Kom ok ‘s ’n kijksie neme in ons 
clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag  benne me d’r! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


