Stoombaggermolen ‘Friesland’.
De kiel van de stoombaggermolen werd gelegd in 1935 op een werf te Veendam. De molen werd
ingeschreven onder de naam ‘FRIESLAND’. In 1966 werd de ’FRIESLAND’ omgebouwd van kolenstook
naar oliestook. De molen is ondergebracht in de Stichting ’Stoombaggermolen Boskalis Westminster’.
Op 27 juni 1989 werd de baggermolen afgemeerd bij het Nationaal Baggermuseum. Hopelijk zullen
we molen daar behouden!(BL)

Zou ’t echt waer weze?
‘k Was toch wel effe in shock toe ‘k ’t nieuws hoorde. Waer ’k ’t effe over wil hebbe is ’t nieuwchie
dat ’t Baggermeseum op de wip staot om uit Slierecht te verdwijne. ’t Zou tò nie waer weze? Praot is
mè landgenote over Slierecht. Wà wete ze van ons durrep? Nou, nie veul! Zô aareg bekend is ’t nou
ok weer niet. In de buurt van Dordt? Daer houdt bij de mêêstes wel mee op. Nêênt, een toeristische
plek voor ’n daegchie uit is ’t niet.
Toch het ’t Baggerdurrep wél z’n aantrekkelijkheeje. As ‘k ’t vergelijk mè vroeger is t’r hêêl wà
verbeterd. De stoephuisies zijn grôôtendêêls verdwene. Ja, dà gong ok nie zonder slag of stôôt, mor
wees is eerlijk, wie zou d’r nog wille ruile? De sportvelde zijn stukke beterder as in ’t verleeje. De
modderige teraaine benne zôôwaer vervange deur kunstgrasmatte. De velde aan de Prelweg en ’t
kurrefbalteraain aan de Thorbeckelaon zijn verleeje tijd. D’r wor zellefs al gepraot over d’n aanleg
van nieuwe akkemedaosies over ’t spoor. Mos t’r vroeger nog volleybal gespeuld worre in ’n
gymmestiekzaoltjie achter school 3 in de Middeldiepstraet, nou behore de sporthalle tot de beste
van ons land en hebbe de sportieve jongeloi ons durrep as volleybalstad van Nederland op de kaort
gezet.
In Slierecht is ’t ok best goed weune. Huize van klaain tot hêêl grôôt, van dicht bij de grond tot
tientalle meters de lucht in. Voor ellek wat wils zôôgezeed. Trouwes, as ie eefies de grenze van
Slierecht over wil gaon, is ’t ok nie verkeerd. Naer ’t noorde mooi de groene polder in. Over d’n

Baonhoekspoorbrug op ’t fietsie naer de Maarewelande, of nóg vedder naer d’n Biesbosch.
Mogelijkheeje te kust en te keur! Is t’r dan niks op ons Baggerdurrep aan te maareke? Zeker wel! ’t Is
harstikke volgebouwd en toen ’t êêmel zo wijd was, wier de slôôphaomer opgegraeve en verreeze op
de kaolslagplekke appertemente, en nog hôôgere weuntorens. Ik ben mor ’n leek op ’t teraain van de
bouwkunde, mor goed luisterend hoor ie om ie heen toch wel meer kretiek op de menier van bouwe!
Jammer ok dà mooie dinger uit ’t durrepsbeeld verdwene zijn. We hebben ’t dan over ’t
Middeldiepie. Wat had ’t een mooie binnehaove kanne weze waer bôôtjiesmense graeg zouwe
hebbe aangelege. De ietewat verschrompelde Kaarekbuurt zouwe ze een mooie impuls hebbe kanne
geve met een bezoek aan de terassies. Laete me veraal nie dezellefde fout maoke met de
Waotertoren. Ok daer is ’n mooi, aantrekkelijk pleksie van te maoke!
Nou wi ’k toch eventjies trugkomme op ’t Baggermeseum. ’t Is toch van de gekke, zôôas ’k las, om dà
te verplaetse naer ’n aandere plek in ons land? Baggere het toch ommers van oudsher te maoke mè
Slierecht. Gaon aal die vrijwillegers dan ok mee verhuize? Of benne d’r ievers al geronseld? Lae me
nie lache! ‘t Zal toch gêên 1 april mop weze? Of zit ’r meer achter? Meschie ’n roep om
gemêêntesubsidie? Dat was al êêder een kritische opmaareking van een ras-Brijhapper.
Besjaon.

