
 

Het Sliedrechts Museum aan de Molendijk 

Piet van Grietjies noemde ‟t al: “Het Slierechs Meseum waerin d‟n baggerhistorie te beleve 

is”. Scheepsmodellen tonen de wereld van het baggeren. In het koetshuis zijn modellen van 

stoommachines en een snijkopzuiger bekijken. In de BaggerPraktijkTuin ervaart u de 

technieken die worden toegepast bij het baggeren. Op de „Friesland‟, een emmerbaggermolen 

uit 1936, proeft u  hoe het leven aan boord was.(BL) 

Mijn weunstreek in 1963 

In 1963 hè „k een jaer op de pliesieschool in Arnhem gezete voor ‟n oplaaiding tot 

Wachtmêêster Rijkspliesie. Daer mos ie regelmaotig een opstel schrijve om ie 

schrijfvaerdighaaid te vergrôôte. Eên van die opstelle was: ‟Het karakter van mijn 

woonstreek.‟ Dà gong zôô.  

Alvores ik hierover gao schrijve, wi ‟k êêst een korte inlaaiding geve. Ik kom uit Slierecht, 

een gemêênte  aan de Beneeje Maarewede, 8 kilemeter van Dordt, in de previncie Zuid-

Holland. De gemêênte Slierecht leg in d‟n Alblasserwaerd waer as hôôfmiddel van bestaon de 

veeteelt wor uitgeoefend. Hoe dà komt? De grondsoort die hier overheerst is ‟t lêêgveen dat 

bedekt is mè revierklaai, en leg beneeje N.A.P. Dà ‟s gunstig voor waailand. De boere in 

deuze omgeving zijn trughoudend. Ze zegge nie veul en gaon d‟r aaige gang.  

Hierop veuremt ons durrep een uitzondering, want hier zijn de grôôtste baggermaotschepije 

van de wèreld. As rede hiervoor zou ‟k wille geve: ‟t grôôte deurzettingsvermoge en ‟t 

aangetrokke voele tot waoter. Slierecht, dat over d‟n hêêle wèreld beroemd is om z‟n 

baggervloot, het ‟n meseum waerin d‟n baggerhistorie te beleve is. Je ken zien hoe de 

baggerbôôte in êêste instansie wiere bediend. De  aandrijvingskracht voor ‟t schoeperad, 

waerin de modder toe nog naer bovene wier gebrocht, wier deur mankracht geleverd.  



Laeter wier dut deur paerde gedaen, deur stôômmesienes en nog veul laeter deur 

brandstofmoters. As gevolleg van ‟t baggere dat over de hêêle wèreld beurt, is de baggerende 

Slierechter een wèreldraaiziger geworre. Die is mè veul vollekere in aanraoking gekomme en 

het daerbij veul mensekennis opgedaen. As gevolleg daervan zijn ze hêêl aareg aan hullieze 

weunplaets gehecht. Meschie zijn d‟r daerom ok best veul kaareke, veraal protestanse. 

De onderwijsmogelijkheeje zijn nie zô denderend. Behaaleve de kleuter- en lêêgere schole 

zijn d‟r mor twêê (M)ULO-schole, een huishoud- en ‟n ambachschool. De schoolgebouwe 

zijn uit ‟t jaer nul. As ie naer de H.B.S of ‟t lyceum wil, mò je naer Dordt of Gurrekom. 

Slierecht leg aan rijksweg 15 en hè goeje verbindinge met de steeje, want ‟r zijn ok 

provinsjaole wege en ‟n traainverbinding. ‟t Scheepvaertverkeer ken gêên betere revier. De 

Maarewede het aalle mogelijkheeje. De ontspanning komt de leste jaere wat op de voorgrond, 

mor ‟n zwembad is t‟r nie. Dat is ‟n gemis, omdat ‟n flink dêêl van de jeugd laeter zal gaon 

vaere. Op aander gebied zijn d‟r genogt mogelijkheeje. D‟r is ‟n atletiekveld, d‟r zijn 

tennisbaone en voebalvelde. Omdà ‟k ‟n echte Brijhapper ben, en hêêl aareg trots op onze 

baggervloot, ben ‟k teveul op Slierecht ingegaon. Ik ben hierdeur vergete te beschrijve dat ‟r 

in d‟n Alblasserwaerd nog tal van bezienswaerdigheeje zijn. Zôôas de meules van Kinderdijk 

en ‟n terrep genaomd D‟n Donk. Netuurlijk zijn d‟r nóg hêêl wà zaoke te noeme, mor ‟k 

aandig dut opstel omdat „t aanders veuls te lang wordt.  

Piet van Grietjies  


