
 

Sliedrechts Museum tijdens Open Dag  

In het Sliedrechts Museum in de Kerkbuurt is voor de liefhebbers veel te zien. Het museum 

was tot voor kort gehuisvest in twee prachtige historische panden: het voormalig 

kantongerecht uit 1884 van architect J.F. Metzelaar en het voormalig raadhuis uit 1853 van 

architect A. Van der Lind. Recent is een nieuw pand aan het geheel toegevoegd. Het museum 

is voor een ieder  zeker een bezoek waard! (BL) 

Komt dà zien in de Kaarekbuurt 

Dat ’r in Slierecht een meseum in de Kaarekbuurt is, zalle de mêêstes wel wete. Dat ’t al in 

1964 geopend is, zal minder bekend weze. We hebbe ’t te danke aan d’n heer W. A. Bos. 

Toen ‘m ter ore kwam dat ‘r een bôôs plan op taofel lag om ’t vroegere raedhuis uit 1853 te 

slôôpe en  d’r ’n winkel voor in de plek te bouwe, wier al ras ’t plan gesmêêjd daer ’n stoksie 

voor te steke. In 1962 wier ’t raedhuis gekocht en in 1964 wier daer ‘t Slierechs Meseum 

geopend. As opwaaremertie wier tussetijds êêst nog ’n tentôônstelling gehouwe in de 

toemaolige School IV, laeter Jan Ligthartschool, aan de Thorbeckelaon. In laetere jaere was 

t’r nog d’n afsplitsing van ’t Baggermeseum. Intusse zatte ze bij ’t Slierechs Meseum nie stil 

en wier ‘t ketongerecht uit 1884 dat ‘r naest sting, en lange tijd hà gediend as klerewinkel van 

O & G, d’r bij betrokke.   

Tò zô wijd de historie. ’n Hortie geleeje kwamme ze op de gedachte dat ’t tijd wier voor ’n 

medernisering en zôôwaer ’n grôôts opgezette nieuwbouw achteraan de bestaonde gebouwe. 

Daerbij onsting ’t plan dat ’t gehêêl mooi zou kanne diene as ’n onderkomme voor ’n twêêtal 

Slierechse verêêniginge. D’n Historische Club en De Stambôôm, die z’n aaige bezig houdt mè 

genealogie, zouwe d’r ’n mooi onderkomme deur krijge in ’t centrum van ons durrep. 

Op 5 juli was ’t zôô wijd. In d’n ouwe trouwzaol hadde veul genôôdigdes, veulal 

medewaarekers van ’t meseum en de twêê genoemde verêêniginge, een zit- of staonplek 

gevonge. D’n burregemêêster had d’n eer om nae de toespaoke ’t vernieuwde, frisse meseum 

te opene. Met ’n antieke, botte schaer een stevig touw deurknippe viel verempeld nie mee. 

Een dag laeter was ’t ‘Ope Huis’ voor iederêên die wel-is ’n kijksie wou neme. Daer hebbe 



hêêl wà Brijhappers gebruik van gemaokt. D’n ingang was nog trediesjenêêl, mor toe me 

êêmel de diverse zaole deurliepe, viel de prachtige combenaosie van oud en nieuw goed in de 

smaok. Wie doch bij ’n meseum allêênig ‘ouwe kost’ aan te treffe, had ’t mis. ’t Was  goed te 

maareke dat ’t digitaole tijdpaarek ok in ’t meseum z’n intree hà gedaen. Je ouwe huis 

opzoeke op ’n metersgrote kaort met hullep van de computer, Slierecht deur de êêuwe heen 

bekijke, je stambôôm opzoeke. Aalles is mogelijk! Een ruimte vedder duik ie zôômaor de 

historie in. De touwbaon van De Keizer, ’t winkeltjie van Boer. Je ben in êêne weer in de 

vorigen êêuw trug. Ik zal nie meer verklappe. ’t Is veul leuker om aalles is met aaige ôôge te 

gaon bekijke op ’n woensdag- of zaeterdagmiddag! 

’t Gehêêl is vrij grôôt, mor goed te beraaike met de hullep van ’n lift, die ok voor rolstoelers 

geschikt is! Ik hoop dà je is ’n bezoek zal brenge aan de nieuwe aanwinst in de Kaarekbuurt. 

Teslotte ’n grôôt compelement aan d’n architect, de bouwers en de veule vrijwillegers die 

mooi en goed waarek geleverd hebbe! Op de website van de HVS https://www.historie-

sliedrecht.nl/ kan u ’t verslag van d’n Ope Dag bekijke!  

Besjaon. 
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