
 

Het Sliedrechts Museum in de Kerkbuurt 

In 1958 kwam bij Ir. W. Bos de gedachte op tot de oprichting 

van een museum in Sliedrecht. Het oude raadhuis in de 

Kerkbuurt zou een mooie locatie zijn. Drie jaar later was er de 

Stichting Sliedrechts Museum. Op12 december 1964 vond de 

officiële opening plaats.  In een latere tijd werd het 

aangrenzende pand, het vroegere Kantongerecht,  bij het 

museum getrokken. Zaterdag 30 april viert Sliedrecht er de 

952e verjaardag! 

Slierecht weer ’n jaertie ouwer … 

Nò nie zô lang geleeje hè me ’t nog grôôs mè mekaor gevierd. 

We weunde in ’n durrep dà mor liefst 950 jaer oud was. ’t 

Begon in ’t jaer 1064. Waffere tijd was dà? Nou, aailijk is t’r nie 

veul veraanderd leze me in d’n digitaole enceclopedie 

‘Wikipedia’. Oôlogge alom. Zôômor een greep. De Turrekse 

Seltsjoeke onder aanvoering van Alp Arslan verôôvere Georgië 

en de Armeense steeje Ani en Kars. Ferdinand I van Leon 



verôôvert Coimbra op de More. De Hongaore slaon d’r slag in 

Belgraodo. 

Nou, 952 jaer laeter, benne d’r nóg wèreldwijd brandhaerde, 

zijn d’r vluchtelinge en wordt ’r gerouwd. Kaainder worre 

gebore en de wèreld draait deur. D’n burregemêêster van 

Slierecht is ‘r voorstander van om jaerlijks, op elleke zaeterdag 

’t dichste bij 2 maai, de verjaerdag van Slierecht te viere. Dut 

jaer is dat op zaeterdag 30 april. Aalles bij mekaor zijn d’r 

leuke planne gemaokt voor ’n gezellig fêêst met aanderande 

onderdêêle.   

Op deuzen dag zalle ’t Slierechts Meseum, de Geneaologische  

Verêêniging ’De Stambôôm’ en d’n Historische Verêêniging 

Slierecht bekend maoke, dà ze gaon saomewaareke as 

Historisch Platfurm Slierecht. D’r wor zellefs bekeke of ‘r in de 

toekomst ‘n aanbouw bij ’t Slierechs Meseum kan komme as 

onderdak voor aalle afdêêlinge. 

Zaeterdag 30 april stao gepland as ‘n fêêstelijk middagchie. Dut 

beurt in ’t aloude Slierechs Meseum in de Kaarekbuurt. We 

benne aamel uitgenôôjigd. ’t Fêêsie begint om ’n uur of twêê. 

Drie sprekers houwe dan ’n kort praotjie. De planne voor de 

kommende tijd worre dan uit de doeke gedaen. Hiernae zal d’n 

burregemêêster van Slierecht, Bram van Hemmen, ‘n kort 

verhaol vertelle over de ‘Vrouwe van Slierecht’. Dàt gaot dan in 

hôôfzaok over de vrouwe van de baggeraers die tijdes d’n 

afwezighaaid van hullieze buitenaf waarekende manne, d’r mor 

voor mosse zurrege dat de zaoksies thuis goed voor mekaor 

wazze. 

Wà nog meer? De Slierechse daomesgroep ‘Tisnennyfals’ zal 

perbere om de panne van ’t dak te zinge tijdes ’n paor 

optreejes. Liefhebbers van ’t diëlect kanne smulle van ’n 

onvervaalst verhaol in plat Slierechs. Fillempies van Slierecht 

uit de jaere ‘50 en ‘60 van d’n vorigen êêuw benne te zien op ’n 

grôôt schaarem. Mot jie echt oud weze om mee te geniete? 



Belnêênt! Jonge mense uit Slierecht benne welkom en worre 

uitgenôôjigd een sellefie te maoke onder ’t motto: ’Jij en ik in 

Slierecht’. De drie leukste sellefies worre met ’n verrassing 

belôônd. 

Aal met aal ‘n gezellige bijêênkomst voor iederêên die 

Brijhapper is, of Slierechter wil worre. Rond 17.00 uur kompt ’r 

’n end aan ‘t ‘verjaerdasfêêsie’. Oh ja, as ie ’n Slierechse vlag 

het, wor ie gevraegd deuze uit te hange op 30 april. Tot de kijk 

dan mor, hee! 

Besjaon 

 

 

 

 

 

 

 


