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Weerzien in Monschau 
 
 
Midde jaere 50.  Vier jonges, op dat moment net ex-scholiere van d`n openbaore 
school voor U.L.O. – wat sting voor Uitgebraaid Lêêger Onderwijs- , belle an bij d`n 
plaetselijke dôôdgraever in Slierecht. Neeje d`r was gelukkig gêên treurige 
gebeurtenis te melde… ! Ze hebbe gehoord dat d`n dôôdgraever  d`r wà bij klust. Hij 
zou kampeertente verhure. Mooi, zeg! Die tent van vorig jaer met die zwaere houte 
stokke was toch mor `n onding! Een lux sjeltertie med inschuifbaore buize zal 
ommers veul makkelijker zijn om mee te slepe op de fiets. 
 

Gepakt en gezakt 
`t Is vekansietijd. Vorig jaer wier d‟ral geproefstôômd in Braobant. Koke op `n 
houtvuurtie. Zwart geblaokerde panne. Mor lol mè mekaor! Deuze keer zal `t een 
raais over de grens  worre. Hêêmel naer Duitsland… . Met de aardrijkskundige 
kennes zit „t wel goed. Temenste, dà denke ze. Ze zijn toch nie voor niks `n paor 
weke geleeje geslaogd voor d`r exaome! 
Gepakt en gezakt vertrekke ze richting revier de Rijn. Volges de verhaole zou `t daer 
aarg mooi motte weze. Nae twee tussestops, in Helmond en Mönchen-Gladbach, 
waerbij ze kampere bij ‟n boer, zien ze bij Keule de Rijn. Aailijk best `n bietjie 
teleurstellend. De revier haolt `t bij lange nae niet bij de revier die langs Slierecht 
strôômt. D`n Keulse Dom maokt weer aarg veul goed. Aan `t fietse zijn ze nae twêê 
dage deurtrappe aerdig gewend. D‟n hôôp begaozie, die meegesleept wordt, mag de 
pret niet drukke. „t Dal van de Rijn is vlak en „t aainddoel, Koblenz, wor tege d‟n 
aevend gehaold. Op de kemping is nog plek zat. „t Sjeltertie het  voor `n paor daege 
`n mooi pleksie gekrege.  
 

Klimme en daole 
De daege an de saomevloeiing van de Rijn en de Moezel vliege om. Tijd om an de 
trugraais te beginne. Recht toe, recht an deur d`n Aaifel mot de korste weg zijn… . 
Ja, nou zelle ze maarke dat aardrijkskunde aailijk allêên mor plaetsnaome lere is 
gewist. Van hôôgteverschille, klimme en daole over de wege, hebbe ze gêên flaauw 
benul. Na twêê daege, as ze in Monschau - toen al `n toeristeplaetsie – ankomme, 
wete ze wel beter. Wat was dat afzien gewist! Klimme, stukke lôôpe om d‟n top van 
d‟n baarg te haole. Dan de korte lol van „t omlêêg suize en voor ie `t wis, mos ie de 
volgenden hobbel al weer op. 
 

Koffie 
Monschau is `n grôôte verrassing. Niet de veule mooie huize. Daer hebbe ze nog 
waainig ôôg voor. Nee, „t zijn de veule bekende die ze tegekomme. Eerst zijn daer 
twêê Slierechse jonges, Eggie Kraaijeveld en Hansie Baerdman. De leste is `n 
zaokeman in de dop. In z`n fietstas het ie bij de grens aalle gaetjies volgedouwd mè 
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pakke koffie. In Duitsland, het ie gehoord, is de Kaffee aarg duur en nog op de bon 
ok. Hij doe goeie zaoke en haolt hiermee de koste van „t staongeld op de kemping d‟r 
dik uit. 
Dan zien ze de volgenden ochend inêêns Willem van der Glas mè z`n gezin. 
Notebene „t hôôd van de school die ze net verlaete hebbe. Leuk om de mêêster ok is 
in „n korte broek te zien. De femilie is met d‟n oto. Gekampeerd wordt „r med „n mooie 
punttent med `n opklapbaor middestuk. Diezelfden dag komme d`r ok nog `n paor 
Giessendamse jonges an die ze ok wel kanne. Zô wijd van huis en dan zôôvel 
bekendes. Hoe is `t mogelijk, hee! 
 

Weerzien 
Dan, vijftig jaar laeter. . .  D‟r wordt deur êên van de vier jonges nog steeds 
gekampeerd. Nie meer med `n sjeltertie, mor med `n kerreven die aarges in d‟n Aaifel 
`n pleksie gevonge het. Monschau mò bezocht worre, dà stao vast. Nostalgie viert 
hôôgtij! Wat is „t stadjie veraanderd. Wad `n winkeltjies en eetzaoksies zijn d`r 
gekomme. Je mò wel drie keer deur de straetjies op en neer lôôpe om dinge te 
herkenne. De huize, van middeleeuwse maokelij, zijn d`r gelukkig bekant nog 
aallemael. „t Rôôje Huis kan nie misse netuurlijk, de ruïne van d‟n burcht boven op 
d`n baarg ok nie. Mor waer is „t zaoksie gebleve waer „k met de schoolmakkers petat 
mè worst gong ete? Pas naedà `k t`r voor d`n derde keer an v‟rbij lôôp, herken ik `t. 
Nie veul an veraanderd. Zôwaer d‟n bar stao nog op „t zelfde pleksie! Allêên, `t is nou 
„n pizzao-zaok. Wie had daer in de vijftiger jaere van gehoord? Hoewel, as petatzaok 
was `t ok al medern. Die mos ie toe in Duitsland nog med „n lantaerntjie zoeke. 
 

Illusie 
Nou `k in Monchau ben, wil `k de kemping van toen wel `s trugzien. De weg d`r hene, 
langs „t reviertie de Rur, hè `k al gaauw gevonge. As ik wat laeter bij die kemping 
angekomme ben, herken `k `r waainig van trug. Geen wonder…!  `k Staod op ‟n hêêl 
aandere kemping. Dà vertel me êên van de vaste kempinggaste. D‟n ouwe kemping 
is t`r nie meer. Die lag wat vedder `t dal in. Ik hè nie meer de moed om op zoek te 
gaon naer d‟n ouwe plek. „k Zel d`r toch niks meer trugvinge. Allêên mor `n dal. 
Vedder niks. “Laet mor”, zeg „k. `n Illusie mot jie ommers nie verstore! Dat is ok zô 
met die van die vier kamperende schoolvriende in ‟t dal langs de revier de Rur…! De 
volgenden dag gao`k weer naer Slierecht.  Net as Van der Glas, med „n auto. Hêêl 
wat makkelijker as op de fiets. Mor azzie me nou vraegt wat de mêêste indruk 
gemaokt het, dan hoef `k nie lang nae te denke! 
 
Besjaon. 
 

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas deuze maond de femilies De Waerd (voor hunnie die ‟t deur de vekansie 
gemist hebbe) en Koppelaer (nieuw) in de “Geneaologische Grabbelton” 
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