
 

De Boslaon in haarefstkleure …. 

Donderdag 18 november houdt de heer Henk Harrewijn uit Giessenburg voor de Historische 
Vereniging ‘Sliedrecht’ een lezing met als titel 'Het land waarop wij wonen'. Een verhaal, 
over de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, dat start bij de Diefdijk en eindigt bij 
Kinderdijk. Plaats: Griendencollege Sliedrecht, Prof. Kam. Onneslaan. Tijd: 19.30 uur. 

De zeumer van 2010 is verbij (928) 

D’n haarefst is in volle gang. De 
blaore vaalle van de bôôme. De 
lammechies zijn in de maok, want de 
schaepe hebbe ’n gekleurd achter-
waarek. Die hoeve d’r aaige nie druk 
te maoke over hullieze dekkingsgraed. 
De avvepeurties luchies komme je 
tegemoet, trewijl we net verlost wazze 
van de barbecue aromao, veroorzaokt 
deur die veulvraote die mè vette bekke 
veuls te veul vlees, slaojchies en 
dranksies naer binnene zitte te 
waareke. 



Effies weg 
’t Is al ’n hortie geleeje; we wouwe nog mè 
vekansie, mor waer mò je heene  met aal dà  
slechte weer? D’r is ommers ’n hôôp waoter 
naer beneejene gekomme. Vorig jaer wazze 
we aal fietsend tusse de baarege plat 
geregend, daer hadde we nie zô ’n zin meer 
in.  In ’t voorjaer liepe we van de hette met 
de ziel onder de aareme te kwisbille, d’r zat 
gêên vigelansie in. Een vriendin van mijn 
mos in Frankrijk evakkewere, ze mosse de 
sleurhut laete staon, die sting naomelijk vast 
in d’n blurrie. 

 
Bad Benthaaim 
Toch mor ’n weeksie Duitsland geboekt. 
‘k Hà nog wat luchtige broeksies en 
niemendallechies gekocht in de 
Kaarekbuurt, je mot ommers aaltijd 
optimistisch blijve. Je neem aaltijd veuls 
te veul mee, hee, ’t lekend wel of we 
drie maonde weg bleve. As ie de grens 
overgaot, bè je ok gelijk in ’t buiteland: 
aander wegdek, aandere huisies, 
gerdijntjies enzôô. Bad Benthaaim het 
‘n hôôg grijsgehalte. We zatte mor 
twaolef kilemeter over de grens, mor 
glôôf mor nie dà ze Nederlans praote. D’n omgeving is prachtig, ’t was t’r ongelôôfelijk stil, 
je zag gêên kip zou ‘k wille zegge, mor die wazze d’r wel, allêên zat daer dan weer ’n haon 
op, zôôdà je ze nie goed kon waerneme.  

Fietse 
’t Aandoije van  de routes motte ze nog 
lere, daer hebbe ze gêên kaes van 
gegete, de waarekelijkhaaid akkedeerde 
nie met de fietskaorte. Aal fietsend 
zagge we zôôvel mooi onkruid staon! Je 
hè gêên idee wat voor blomme ’t zijn en 
hoe ze hiete. We hebbe thuis wel ’n 
boeksie waer bekant aalle bêêsies en 
blommechies in staon, mor somtije kà je 
ze tò nie vinge, d’r is naomelijk zô ’n 
verschaaijenhaaid.  



De boere wazze druk bezig met ’t schaaije van ’t kaf en ’t koren, aaltijd ’n mooi gezicht. We 
hebbe ok goed gegete, ze hebbe daer van die lekkere schnitzels. We hadden ’n XXL genome, 
dà ‘s ’n schnitzel waervan ie wel ’t begin, mor nie ’t end ziet, zôô grôôt. Aal met aal ’n aerdig 
weeksie. Op naer de wintersport! 

Macky van Leeuwen – de Jong 

Deze rubriek wordt verzorgd door Korrie Lissenburg-van Genderen, 
reacties naar korrie@historie-sliedrecht.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


