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Kerstlichies in Luxemburg 
 

Opgetoge uitroepe, vriendelijke begroetinge, blije gezichte, nieuwe kennismaokinge . . . Zô 

vertrokke me vleede week med een aantal leeje van de Historische Verêêniging met de bus 

naer Luxemburg. Gelijk al vrolijk gepraot en blij gelach. Een lekker baksie mè vlaai in Weert 

en een straolend blaauw luchie onderweeg naer Bastenaken (Bastogne). Serieuze, sombere 

gezichte bij de film en de ekspeziesie over ‟t Ardenneoffensief. Grôôte bewondering voor de 

Amerikaone die tegestand bôôje tege de Duitsers. Wad een ontberingen in die barre winterkou 

voor die jonge soldaote zô wijd van huis. Hoe is ‟t toch mogelijk dà mense mekaor zôiets 

aandoen? En nog steeds . . .! Indrukwekkend vong „k ‟t grôôte herdenkingsmonement in de 

vurm van een ster met de naome van aalle Staote van Amerikao. Was tie ster nie 30 meter 

brêêd en 18 meter hôôg? De mense die naer bovene gonge, lekene wel klaaine poppechies. 

Langs dezelfde roete die generaol Patton mè z‟n manschappe en tenks gevolgd had, reeje me 

vedder naer ons „glaoze‟ hotel op de Kirchberg, een buitewijk van Luxemburg-stad. 

 

Kerstmart 
Nae een opknappertie broch Bert, de sjeffeur, ons naer êên van de mooiste pleksies van de 

stad: ‟t „Gouwe Vrouwchie‟. Daer hè je een prachtig uitzicht over ‟t dal van de Petrusse, en op  

de verschaaijene brugge naer ‟t aandere dêêl van de stad. Lôôpende gonge me, deur de mè 

kerstlichies versierde stad, over de fêêstelijke kerstmart, naer een restaurant. Mè z‟n aalle ete 

is voor mijn aaltijd een hôôgtepunt. Gezellig, zô med een ploegchie blije mense aan taofel.  

Thuis kanne de daege soms zô ongemaarkt verbij glijje, mor op zô‟n daegchie uit kan ‟t me 

aaltijd aarg verbaoze hoeveul je op êên zô‟n dag mee kan maoke. En ok, dà je je op ‟n paor 

uur rijje van huis, in een kompleet aandere wereld ken waone.  

  

Ho is eve . . . 
Nae een meraokels goed ontbijtbuffet krege me een stadstoer met de bus. De gids wis ons 

anderand interessans te vertelle over de historie van ‟t landjie en de gebouwe in de stad. Een 

stad met 200 banke, mor ok met 200 pattieserieë! Veul ouwe gebouwe, mor ok ‟n hôôp 

mederne. De imponerende Notre-Dame-kathedraol en „t sierlijke pelaais van Grôôt-Hertog 

Henri. ‟t Stanbeeld van onze koning Willem II, omdat in die tijd Luxemburg en Nederland bij 

mekaor hoorde. Dat is trouwes ok nog te zien aan de kleure van de vlag. Sommiges vonge ‟t 

tijd voor ‟n baksie, anderes gonge liever naer de oudste restante van de stad op de Bockrots of 

gonge de brug over naer d‟n overkant. Hoe dan ok, aallemael kwamme ze opgetoge trug bij 

de bus om naer ‟t volgende doel te gaon, een wijnhuis in Wellenstein, vlakbij Schengen waer 

de Eurepese politici dat beroemde akkoord slote. Eerst uitleg over de bewaarking van druif 

naer wijn. Daernae bezichtiging in de kelders. Keldergewelve mè kollesaole houte vaete hà „k 

in gedachte. Belnêênt, grôôte halle med enorme tenks van inoxstaol waer soms wel 90.000 

liter wijn in zat. In totaol kanne ze daer meer dan 10 miljoen liter wijn opslaon! Azzie daer 

naer kijkt vaalt ‟t wel mee wà wij daer opgeslobberd hebbe bij de proeverij. Vier anderande 

wijne mogge me proeve. Ho is eve, „k vergeet bekant te vertelle dà me daer een geweldige 

wijnschenker aan ‟t waark zagge. Wat zee die bekant aaltijd aan ‟t begin van een zin en hoe 
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noemde ze hum achterin de bus ok al weer? Ho is eve . . .‟t Lekend wel of de stemming steeds 

meer steeg. Messchie leek dat mor zô? Of eh . . .? 

Wad ‟n wonder van techniek dà me saeves nae ‟t dinee bij ‟n afzakkertie de mooie beelde die 

Kees gemaokt had van deuze twêê daege, al op tilleviezie konne zien. 

 

Beterschap 
Op de leste dag broche me een bezoek aan Echternach, een heerlijk stadtjie voor 

historieliefhebbers. ‟t Eêuweouwe gerechsgebouw en de abdijkaark waer Willibrord begraeve 

legt, wazze aarg indrukwekkend. ‟t Uitgebraaide klôôstercomplex met de orangerie en ‟t 

paviljoen wazze ok zeker de moeite waerd. Wie wou, kon z‟n ôôge daer uitkijke. Bert hà 

gekoze voor klaaine wegchies deur ‟n schitterende netuur, dat noeme ze daer Klaain 

Zwitserland. ‟t Is een gebied mè raauwe rotse, vol splete en klôôve. Enkelde enthesiastelinge 

ondernamme een klauterpertij en klaauwde naer bovene. D‟r schijne d‟r zôwaer nog twêê op 

de „preekstoel‟ gestaon te hebbe, hee Piet. Dat is een hôôge, úitstekende rots die over de 

rijweg hangt. De sjefeur broch ons langs een mooie roete naer Thorn voor ‟t afschaaidsdinee. 

Jammer dat ‟t al donker was, van ‟t witte durp hè me waainig kanne zien. Mor ‟t ete? Van 

aalle drie de daege was „t in Nederland veruit „t beste. Wat hè me lekker zitte smikkele! ‟t 

Was verrukkelijk! Nou hè me ‟t nog gêên êêns gehad over de kôôntjie-bakkesie-meziek en 

over de opgeblaeze kerstmanne aan de gevels en . . . en . . .  Aal med aal was „t een heerlijk 

raaisie. Iederêên die „k „r naer gevroge het, beaomde dat. Trouwes, ‟t faait dà me nou al ‟n 

reünie geregeld hebbe, zeg al genogt. Voor ‟n volgend raaisie hè „k dan ok mor êên wens: dat 

de afzeggers die nou deur ziekte nie mee konne, d‟r dán wel bij kanne weze. Enne . . . naomes 

aalle raaizigers: Van harte beterschap en ‟t aalderbeste, hee! Tot een volgende keer! 

 

Korsjonnao        

 

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 

zôas deuze maond de femilies Van der Tak (nieuw) en Brandwijk in de “Geneaologische 

Grabbelton” en veul fotoochies van „t raaisie naer Luxemburg. 
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