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’n Fijn daechie uit 
 
Verschene zaeterdag was ‟t weer zô wijd: ‟t jaerlijkse najaersuitstappie van de 
Historische Verêêniging, deuze keer naer Berge op Zoom. Mè bekant 80 man reeje 
me d‟r med ‟n gezellig zonnechie vlotjies naertoe. Bij ‟t uitstappe viel gelijk ‟t gezellige 
stadsplaain al op. En wad ‟n prachtige ouwe gevels d‟r omheene. Opvaallend was ‟t 
grôôte aantal terrasse, wat ‟t gehêêl gelijk een gezellig en gemoedelijk sfeertie gaf. In 
„De Gouverneur‟ smaokte ‟t baksie koffie opperbest, en veraal netuurlijk de 
overheerlijke bas-taert. In drie groepe gonge me daernae ‟t stadhuis bezichtige. Drie 
ouwe huize wiere in de zeuventiende êêuw deur êêne gevel tot êên gehêêl gemaokt. 
Binne keke me onze ôôge uit, ongelôôfelijk hoe ze daer med eerbied en ontzag met 
de boel omgegaon zijn. Prachtige zaole, mooie meubels en schilderije. Kortom, we 
hebbe onze ôôge uitgekeke, nied in de leste plek deur de duidelijke en aarg 
vakkundige uitleg deur onze gids. Wat wis tie d‟r veul van! Een echte rasverteller! 
Kompelemente! 
 

Etestijd 
Wil ie wel glôôve dad „k gêên êêns meer weet ovve me nou eerst naer de kaark 
gonge of dat ‟t toe al etestijd was? We hebbe ok zôôvel indrukke gehad op dien dag. 
Hoe dan ok, de St. Geertrudiskaark, net as bij ons ok wel „de grôôte kaark‟ genoemd, 
was ok aarg de moeite waerd. Ok hier kwamme me weer ôôge en ore te kort. Wat is 
t‟r dan veul gebeurd in ‟t verleeje van zô‟n stad en van zo‟n kaark! De bouw, laetere 
aanbouwe, brand, veraanderinge en noem mor op. De haailige Geertrudis van Nijvel  
was in de Middelêêuwe ‟n aarg geziene haailige. Ze kon volges zegge behoede tege 
ratte en muize, tege ziektes, krankzinnighaaid en raaisgevaere. Dikkels stao ze 
afgebeeld mè muize op d‟r aarme en op d‟r staf. De lunch bij „De Gouverneur‟ was 
echt áf! Deur de jaere heen, hè me al hêêl wat adressies gehad met de club en 
bekant aaltijd was ‟t goed, mor deuze keer was ‟t voortreffelijk. Voorzitter Stuij vroog 
dan ok terecht om ‟n applausie. We hebbe zitte snoepe en smulle, echt waer! 
 

Markiezehof 
Nae ‟t ete volgde een stadswandeling. Opmaarkelijk vong „k ‟t verhaol over de 
resteraosiewaarkzaomheeje in de stad. Ooit had ‟n architect med ‟n lêêning as 
beginkappitaol, ‟t ieniesjetief genome om êên huis te restereere en te verkôôpe. Van 
de winst wier ´n aander oud pandjie gekocht . . . en weer . . . en nog is . . . Tientalle 
pande zijn zô bewaord gebleve en buurte die tetaol verpauperd wazze zijn deur de 
jaere heen aarg gewilde weunwijke geworre. ´t Kan dus wel, hee! Nae ´n 
interessante wandeling, ok weer mè veul mooie verhaole, kwamme me in „t 
„Markiezehof‟, ooit ‟t stadspelaais waer de Markieze zetelde. Kostelijk om ie in te 
denke hoe ‟t „r hier in vroeger tijje aan toe gong. Mor ok: wad ‟n weelde, trewijl de 
gewone man in bittere aaremoei leefde! Eetzaole, slaepvertrekke, binneplaetse, ‟n 
Franse tuin . . . Ok hier weer zat om van te smulle! Indrukwekkende plefonspante, 
schitterende parketvloere, fraaie trappehuize en een geweldige makette van de stad. 
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En op zolder? Een raoritaaitekabinet, een middelêêuwse mart en een schitterende 
mini-kaarmis. Sjongejongejonge, wat hebbe me genote! 
 

Terrassie pikke 
Aan ‟t end hadde me aamel nog ‟n hortie vrij. Leuk om te zien hoe iederêên dat 
anderand besteedt. D‟r wazze d‟r bij die gaauw de winkelstraet indoke, anderes keke 
nog wat rond op ‟t plaain met de fraaie gevels. D‟r wazze d‟r ok die voor de 
thuisblijvers een soeveniertie gonge kôôpe en d‟r wiere ok zôwaer bas-taert-taorte 
mee trug genome. „k Heb hêêl d‟n dag gêên onvertoge woord gehoord en allêên mor 
blije gezichte gezien. ‟t Was ‟n fijnen dag med ‟n gezellig ploechie. „k Denk dà „k 
naomes aalle dêêlnemers gerust mag zegge: “Bestuur, bedankt! ‟t Was áf!” Allêên 
zou „k t‟r nog êên dingchie aan toe wille voege: “Wout, je had ‟t weer primao 
geregeld. Wà jammer dà je d‟r nie bij kon weze. Naomes aallemael van harte 
beterschap, hoor. Volgende keer beter!” 
 
Korsjonnao   
 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 

zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Rikkers (nieuw) en Pijl in de 

“Geneaologische Grabbelton” en hêêl veul fotochies van Slierecht… 
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