
Het Sliedrechts Dialect (424) 
 
 
 ‘K HEB ZO LANG …   
 

Vleede week een woensdag was „k eefies in ‟t Slierechs museum in de Kaarkbuurt. 
Bel, bel, mense, wat hè „k daer genote. ‟t Lekend wel of „k ore en ôôge tekort kwam! 
Was t‟r dan zô‟n mooie ekspeziesie, zelle jullie meschie denke. Ja, dat ok wel, mor 
d‟r was nog wat aanders. D‟r wiere poverpotte gemaokt! Elleke rechtgeaerde 
Brijhapper die hier gekipt en gebroeid is, zou d‟r bekant traene van in z‟n ôôge krijge, 
zô ontroerend was ‟t om te zien…en om te hore. D‟r kwamme vàzelf weer zôôvel 
jeugdherinneringe bove, dà „k „r gewoon een brok van i m‟n keel kreeg. Heerlijk, 
zôôvel nostalgie! 
 

Opa, hij doet ‘t! 
Een paor vrijwillegers van ‟t museum zijn druk in de weer med echte vaarkesblaeze 
om echte ouwerwetse poverpotte te maoke. Petjie af voor zukke iedieaoliste die de 
povertrediesie in ere wille houwe! Petjie af ok voor Super de Boer die voor de 
vaarkesblaeze gezurgd had! 
D‟r zijn hêêl wat kaainder op af gekomme. Wel zô‟n veertig poverpotte worde d‟r 
gemaokt. Mè glimmende ôôge wordt „r bij gezonge van: “ „k Heb zo lang met de 
poverpot gelopen…” Opao Haogenaer is werempel mè drie klaainkaainder gekomme 
en geef ze de raed veraal goed te spoege voordà ze ‟t rietjie met d‟r hande op en 
neer bewege. De verrassing is grôôt as t‟r uitaaindelijk nog geluid uit de poverpot blijk 
te komme ok. Opgetoge schalt ‟t  deur ‟t museum: “Opa, hij doet „t!” „k Weet nie wie 
d‟r daernae mè meer overtuiging zingt, de kindere of opao? 
 

Pampierechie 
„t Povervaarsie is nied algemêên bekend meer en wor mè behulp van ‟n kopiechie 
ingestudeerd. Tij-je veraandere, dat zie me ok hier mor weer, want ‟n entoezjaste 
moeder wil d‟r zeun al poverend, mè behulp van ‟n viedieokaomerao vastlegge voor 
laeter. Dat ie nied echt uit z‟n hôôd kan povere, scheelt ommers niks, ‟t pampierechie 
met de tekst hou ze handig buite beeld. In elk geval kanne ze in die femielie laeter 
bekijke hoe d‟r “vroeger” gepoverd wier. Wà zonde dat „r – voor zôver mijn bekend – 
gêên beelde bestaon van ‟t povere van vroeger dat, naer mijn wete, zô‟n bietjie in de 
vijftiger jaere uitgesturreve is. As t‟r wel fillempies van zijn zou „k dat graeg is hore. 
 

Opnieuw 
‟t Het hêêl wat voete in de aerde voordad iederêên van ‟n poverpot voorzien is, en 
voordat iedere poverpot ‟t doet. Eên jonchie mompelt as t‟r uitaaindelijk flink gebrom 
uitkomt: “ ‟t Is net of m‟n vaoder een sch… laet”. Op ‟t lest staot ‟t hêêle koor hard te 
povere en te zinge. Neeje, êên doet „r nie mee,  waerom nie? “ „k Hè nog gêên 
poverpot, „k ben net gekomme!” Ok dat wordt snel door de mense van ‟t museum 
opgelost en het lied klinkt nog mor is opnieuw.   
 

Foekepot 
Verschene zaeterdag was „k op vieziete in Parkzicht en wà denk ie? Twêê 
knullechies voor de deur med ‟n poverpot.. Hee, leuk, eve luistere… Zinge ze daer 
werempel ‟n hêêl aander vaarsie over ‟n foekepot! 



“Jullie komme zeker nied uit Slierecht? Waer hebbe jullie dut versie geleerd?” Ja 
hoor, ze komme wel uit Slierecht, en ze hebbe dut lied geleerd van ‟n juffrouw op de 
Calvijnschool. 
Lieve juffrouw, wà verschrikkelijk leuk dad u aandacht besteedt aan ouwe gebruike, 
mor zou u dan ok as u in Slierecht lesgeeft ‟t orriezieneele poverpottevaarsie wille 
aanlere?  Trouwes, zouwe aale juffrouwe en meneere van de schole d‟r is over wille 
denke om ‟n oud gebruik in Slierecht mee te helpe  in ere te herstelle? 
As ‟t nôôdig is, zijn d‟r vast wel mense van ‟t museum of van d‟n Oudhaaidkundige 
Verêêniging die daer behulpzaom bij wille weze! 
 

Enne…oh ja… de ekspeziesie van Sjanie Görtemöller in ‟t museum is nog steeds te 
bezichtige en is aarg de moeite waerd, ‟n echte aanraejer dus!  
 

Tot de kijk mor weer, hee! 
Korsjonnao 
 
P.S. T‟rwijl ik in Parkzicht zat, was t‟r bij m‟n man ok êên weze povere en wà denk 
ie? ‟t Was ‟n knul die aai‟lijk in Oostraolieë weunt, mor nou mè z‟n femielie in 
Slierecht mè verlof is. Z‟n vaoder is ‟n echte Brijhapper, vandaer netuurlijk, hee! Dat  
was toch wel aarg biezonder, vinge jullie ok niet?    
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