Aodriaon Volkerdag in ‘t Nasjenaol Baggermeseum
Al maonde liep ik as oud-Slierechter met de gedachte rond om ’t baggermeseum is te gaon
bezoeke, mor ’t kwam d’r aals mor nie van. Toe vertelde me schôônzussie uit Slierecht dat ’r
op zaeterdag 14 juli een zôôgenaomde Aodriaon Volkerdag wier georgaoniseeerd. Die wier
gebore op 14 juli 1827 en dà was krek 185 jaer geleeje. Een dag om aareg makkelijk te
onthouwe, want op 14 juli was ok de besturreming van de Bastille in Perijs.
‘t Meseum wou dien dag viere deur aalle mense die Aodrie, Aodry, Aoderjonnao,
Aodriaontjie of Volker hiete, graotis een koppie koffie of thee aan te biede. Wij beslote d’r
heen te rije. Al gelijk bij aankomst keke we onze ôôge uit, want d’n êêne nae d’n aandere
Rolls Royce ree ’t terraain op. ’t Lekent wel of we op de miljenairsfair wazze aangekomme.
Prachtige oldtimers konne we aanschouwe. Een graotis toegift om zô te zegge, die we as
Hollanders alleevel wete te wardere. Deur ’t barre weer wier de tijd buite kort gehouwe. De
bezondere, grôôte snijkoppe en aandere grôôte baggermatterjaole hebbe me daerdeur mor
kort bekeke. Ze maokte wel veul indruk. Ik vroog m’n aaige af ovve ze wel echt wazze, of dat
’t demestraosiemedelle wazze. Bij naevraeg wier gezeed dat aalles echt was.
Omdà m’n vrouw een Volker is, krege we inderdaod graotis koffie met een
’Bagggermeulentjie’. Dà ’s een rôômbutterkoeksie van bakker Vlot. Op ons gemaksie hebbe
me aalle vertrekke goed bekeke. ’t Baggermeseum is gehuisvest in de voormaolige weuning
van de femilie Volker. D’n ouwe direktiekaomer straolde nog wat intiems en gezelligs uit.
Nie bepaold een plek waer over meljoene wier gepraot en d’r toch harde, zaokelijke
onderhandelinge zalle hebbe plaetsgevonge. As ie d’n hêêle tentôônstelling overziet, stao je
versteld van de gigantische ontwikkelinge die d’r op baggerwaarekgebied hebbe
plaetsgevonge. As ie de tentôôngestelde baggerbeugel en de griendkeet ziet, kà je je aaige nie
vooorstelle dat ’t zô aamel is begonne. Netuurlijk hè ’k ok eve op ’t stoeltjie van d’n
‘baggerexperience’ plaetsgenome. Interessante ervaering.
Hi-tech toepassinge, nôôdzaokelijk in deuze mederrene tijd van effectivitaait en efficiency,
maoke wel duidelijk dat ’t nie meer mogelijk is om ‘t vak van vaoder op zeun over te draoge.
Hede ten daege mot jie wel een gedege vooroplaaiding hebbe. Zô kan ’k nog wel effe
deurgaon met ’t beschrijve van aalles wat ’r te doen en te zien is. In êên bezoeksie kom ie tijd
te kort. Ik heb genote en wens aalle aandere bezoekers ’t zellefde genoege toe bij de nieuwe
fototentôônstelling die nou imiddels in ’t meseum is te zien! Veul plezier, hoor!
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