158 Het Sliedrecht dialect
(Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging “Sliedrecht”)

’n Daegchie naer België
’t Was een zaeterdagochend om haalf nege al aerdig druk op ’t Winklerplaain.
Bekant zô ’n honderd loi van de Oudhaaidkundige Verêêniging gonge een daegchie
uit, mit twêê busse. “D’n blaauwe bus en d’n deurkijkbus”, wier d’r aal gaauw gezeed.
In die busse van tegeswoordig kijk-ie trouwes je ôôge uit, hoor! D’r is zellefs tillevisie
aan boord en een pleechie! De sjefeur schijnt erges beneeje ok ’n tuksie te kanne
doen op ’n bedjie. ’n Paor fantaste achter in de bus doche, dat-ie dan ok wel een
klaain bankstellechie zou hebbe met ’n paor gezellige schermerlampies.
’t Doel van de raais was Mechele, in België. In “In den Beer” sting de koffie al klaor.
Overal in ’t centrum op de “Grôôte Mart” en in de straetjies d’r omhene, gonsde ’t van
de bedrijvighaaid. Wat hebbe die Belze toch een smaokelijk taoltjie! “Allee
madammeke, lekkere gebakke kippekes en borste en bille!”, hoorde we op de mart
die net doende was. Op straet speulde kapelle, want ’t was fêêst! Je zag ok
aanderande technische apperetuur voor ’t maoke van TV opnaomes. D’r wier
gevierd, dat in 1490, vijfhonderd jaer geleeje de eerste postverbinding tusse
Innsbruck en Mechele tot stand was gekomme.
Margaretha van Oostenrijk hèt in een plaais in Mechele geweund. Deur aale
fêêstelijkheede kon dat onderkomme nie bekeke worde. ’n Goeje rede om nog ’s op
aaige houtjie trug te gaon! Uit aales bleek, dat de tijd van Karel V aarg belangrijk
gewist is voor de historie van ’t stadjie. Karel is t’r trouwes grôôtendêêls opgevoed.
Schitterende dinge zijn d’r te zien, je kijk gewoon je ôôge uit! Prachtige geveltjies, dà
’s allêên al ’n lust. Dan de prachtige gebouwe van êêuwe geleeje. Onmogelijk om
aales te beschijve, daerom zômor een greep: ’t pelaais met ’t belfort en de laken
halle die same zô prachtig aan de Grôôte Mart staon te pronke. De laet-gothische
Hof van Busleyden, ’t groen waoterke met de refugie, de Sint-Romboutskathedraal
mit de prachtige gebrandschilderde raome, de kunstig houtgesneeje preekstoel en ’t
schitterende koor. In êên woord indrukwekkend.
Lôôpend deur ’t gezellige centrum, overspoeld deur de klanke van de beijaerd,
rinchting “Mills” waer de waarme lunch gebruikt wier. Ok weer ’n gouwe greep. In die
zaok, vol mit raodere en spulle uit meules konne zôwaer bepaolde gedêêltes van de
vloer draaie, as ’t spul mit ’n hôôp geraos en gekraok in waarking wier gezet.
Sommige wisse dan ok al gaauw nie meer of ze deur de vloer of deur de pintekse zô
draaierig wiere. Nae de lunch nog een bezoek aan de Onze Lieve Vrouwe-kaark. Ok
mooi, mor wat meer ingetoge dan die van ’s oches.
De heer Jans, die van tevore al een lezing in de Bonkelaer had verzurgd over
Mechele, vertelde weer zeer boeiend over aale kunstschatte in de kaark. Wat een
verteller! Trouwes, aale gidse deejen ’t aarg goed. Petjie af! In de naemiddag gong
de raais naer ’t vlakbij gelege Lier, ok wel genaomd “LIERKE PLEZIERKE”.
Daer honge aale vlagge uit voor de Sint-Gummarusommegang die ’s zondas
gehouwe zou worde. Een hêêl fêêstelijk gezicht. Ok Lier hèt een hêêl rijk historisch

verleeje. Wat een geveltjies rond ’t plaain. Wat een kaarke ok hier weer. Wel hêêl
aarg bezonder is de Zimmertoren mit planetaorium en buite op de toren dertien
cijferplaete, o.a. mit de tekes van de diereriem, in afwijking van ’t mechaonische uur
en ’t werkelijke uur, de zonne- en maonstand en nog veul meer.
Veuls te gaauw mosse we weer richting Slierecht. Aal mit aal was ’t ’n fijnen dag,
gezellig en leerzaom. Daerom hulde aan ’t bestuur, mor veraal aan de here ter Laok
en Gort. ’t Was geweldig!
(Azzie volgend jaer soms ok mee wil, dan kan dat aaltijd. Dan kà-je ’t beste nou vast
lid worde. Weet-jie waerom? Dan kè-je deuze winter ok nog een paor interessante
lezinge in de Bonkelaer)

