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POVERE IN ‘T BUITELAND EN HOE ‘T VEDDER AFLIEP …
In september sting d’r ‘n diëlectstuksie in de Maarewestreek over povere in ‘t
buiteland. Weet jie ‘t nog? ‘t
Gong over ‘n schilderij van
Frans Hals: ‘De Poverpotman’.
‘t Verhaol speulde in ‘t Wilton House in Engeland. Dat
Wilton House leg ietsies ten
ôôste van Salisbury. Nou, we
hebbe daer toen ‘t Slierechse
poverpottevaarsie gezonge,
tot vermaok van de Engelse
mense daer.
Door: Zeun van Sjorsse
SLIEDRECHT - Zô zachies aan
lôôpe we tege ‘t end van ‘t
jaer. Al hêêl veul jaere worre
d’r in ‘t Slierechs Museum in
de Kaarekbuurt poverpotte
gemaokt voor de Slierechse
jeugd. Trewaail de poverpotte
gemaokt worre deur vakkundige mense, wordt ‘t poverpottevaarsie vaok gezonge om
alvast een bietjie te oefene
om d’r mee huis-t’r-om-op te
gaon.
Ouwejaersvaarsie
Toe me in Engeland wazze,
hebbe die loi daer gevrooge
ovve we de tekst van ‘t ouwejaersvaarsie konne opsture.
Nou hè ‘k dat wel in ‘t Nederlans en in ‘t Slierechs, maor ik
doch zô bij m’n aaige dà ze dat
daer in Engeland vast nie kanne leze. Vertaole in ‘t Engels
was d’n êênigste oplossing.
Ik ken best aerdig uit de voete
met die taol, mor om ‘t een

bietjie fesoendelijk op te
schrijve mò je meer letters gegete hebbe. Mijn oudste zeun,
zeg maor de klaainzeun van
Sjorsse, ken d’r wel ‘n houtjie
van. Dus aan hum gevraegd of
tie ‘t wou vertaole. Hij het ‘t
aareg druk mè z’n waarek,
maor ‘t is t’r toch van gekomme. Nou hen we ‘t poverpotteliedjie ok in ‘t Engels.
Rumblepotman
Van de zaolsuppoost in ‘t Wiltonhouse waer ‘k toe mee gepraot heb, hà ‘k een e-mailadres gekrege.
Zôôdoende hè ‘k een hortie
geleeje een berichie naer Engeland gestuurd met die drie
lezinge van ‘t versie: in ‘t Nederlans, ‘t Slierechs diëlect én
in ‘t Engels. En ja hoor, d’r wier
al gaauw op gereageerd. Die
vrouw die ‘k hà gesproke en
die me mailde, hiet Jane Lawston. Ze schreef: Thank you so
much for sending me the
words of the song from the
Rumblepotman. We will recite
it on New Yaers Eve and think
of you all. Nou, dà ‘s toch
mooi? ‘t Komp ‘r op neer dat
de vrijwilligers van ‘t Wilton
House op ouwejaersdag bij ‘t
schilderij van Frans Hals gaon
staon en in ‘t Engels ons poverpotteversie gaon opzegge.
Meschie mò me d’r nog is een
keertie mè z’n aalle naer toe
om die loi de melodie te lere.
Een raaisie naer Engeland is
ommers aaltijd leuk, ving ‘k
zellef.

‘k Hè vroeger wel-is ‘n paor
keer ‘n baggerklussie gedaen
in Engeland, en ‘k vong ‘t aaltijd wel aerdig om daer te
waareke. Op ‘n dag gong de
kok naer de wal om boodschoppe te haole voor de menaozie. Toe die bij ‘n bakker
sting, vroog tie: “Haauw mats
monnie kos dà brôôd wat in
d’n etelaozie leet?” De kok
praotte allêên mor Slierechs,
mor ze begrepe mekaor wél.
Op vrijdag 30 december, worre
d’r weer poverpotte gemaokt
in ‘t Slierechs Museum, ‘s
middas vanaf twêê uur!
Hieronder het Poverpotlied
in het Nederlands, Sliedrechts dialect en Engels.
Poverpottenlied
‘k Heb zo lang met de poverpot gelopen,
Nog geen geld om brood te
kopen,
Alle bakkerij, steek in mijn zij
Steek in mijn broek
Alle hanen koekeroekeroek.
‘Ben d’r een van van Hille,
Mijn broek zakt van mijn billen,
‘k Ben d’r een van stijve Kros,
‘k Moet gaan poveren voor de
kost.
Vrouw, geef me dit,
Vrouw, geef me dat,
Geef me een stukje van ‘t varken z’n gat.
‘t Varken heeft zijn gat gebrand,

Achter aan z’n staartje,
‘k Wens je al wat wenselijk is,
Veel zegen in ‘t nieuwe jaartje.
Geef me een trosje druiven,
Dan heb ik wat te kluiven,
Geef me een appel of een
peer,
Dan kom ik het hele jaar niet
meer.
En mijn geld is op,
En mijn brood is op,
En nu heb ik niets te eten,
Mijn schoenen zijn versleten,
Mijn moeder mag ‘t niet weten,
Mijn vader heeft geen geld,
Is dat niet slecht gesteld?
Volk…!
Poverpotteversie
‘k Hè zô lang met de poverpot
gelôôpe,
Nog gêên geld om brôôd te
kôôpe,
Aalle bakkerij, steek in me zij,
Steek in me broek,
Aalle haone koekeroekeroek.
‘k Ben d’r êên van Hille,
M’n broek zak van m’n bille,
‘k Ben d’r êên van stijve Kros,
‘k Mò gaon povere voor de
kost.
Vrouw, gee’ me dut
Vrouw, gee’ me dat,
Gee’ me ‘n stuksie van ‘t
vaareke z’n gat.
‘t Vaareke het z’n gat gebrand,
Achter an z’n staertie,
‘k Wens ie aal wà wenselijk is,
Gezegend nieuwe jaertie.

Poverpotten maken in het Sliedrechts Museum.

Gee’ me ‘n trossie druive,
Dan heb ik wat te kluive,
Gee’ me ‘n appel of ‘n peer,
Dan kom ik ‘t hêêle jaer nie
meer.
En m’n geld is op,
En m’n brôôd is op,
En nou hed ik niks te ete,
M’n schoene zijn verslete,
M’n moeder mag ‘t nie wete,
M’n vaoder het gêên geld,
Is dat nie slecht gesteld?
Vollek…!
Rumblepot song
I’ve been around with my poverpot for so long,
Still no money to buy me
bread,
All bakeries, ache in my sides,
Ache in my pants,
All roosters cock-a-doodledoo.
I’m a boy from Hille,
My pants slip down my bottom,
I’m a boy from stiff Kros,

I’ll have to pover for my meal.
Woman, give me this,
Woman, give me that,
Give me a piece of the pig’s
bum.
The pig has burnt his bum,
At the back of his tail,
I wish you all that’s desirable,
Much blessings for the new
year.
Give me a bunch of grapes,
So I’ll have something to chew
on,
Give me an apple or a pear,
And I won’t be back all year.
And my money is gone,
And my bread is gone,
And now I’ve nothing to eat,
My shoes are worn down,
My mother shouldn’t know,
My father doesn’t have any
money,
Isn’t that a predicament?
People...!

