
Het Sliedrechts dialect (308)  
 

 

SUNTEREKLAOS OP 'T BAGGERWAARK 

 
In vroeger jaere was t'r heus wel 's tijd voor 'n goeje grap op 't waark. Zô kon 't 's beure dat Suntereklaos 

op 'n waark op bezoek zou komme. Mor hoe kom ie aan een Sint en een Piet? Daer wier 't volgende op 

gevonge. D'r was ripperaosie op 't zandstort, dus die loi van 't persenêêl van 'n zuiger wouwe wel een 

Suntereklaos en 'n Zwarte Piet levere. 

 

Mak paerd 

 

D'n uitvoerder wier benaoderd of tie nied aan een Sint- en Pietepak kon komme. Nou, die op pad... en ja 

hoor.....aale spulle wiere gehuurd. Bij 'n boer in de buurt wier 'n mak paerd gelêênd en 't spul kon beginne. 

D'n uitvoerder hà voor kedoochies gezurgd: Een pak groene zêêp, een waarkborstel en een vetten ijzeren 

bout. Ja, die man had humor. Aales wier, mooi ingepakt, in 'n grôôte zak gedouwd. De Suntereklaos hà 

nog nooit paerd gereeje. In vol ornaot mos tie op 't paerd en dat  wier deur Zwarte Piet aan de hand 

gelaaid. Zô gong d'n optocht naer 't stort. Nou, d'n uitvoerder sting al as 'n dirigent voor de stortwaarkers 

te zwaaie en die kèrels mor zinge hee, van: "Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in m'n schoentje." D'r wier 

wat af gelache, dat kà je begrijpe! 

 

Ouwe klaore 

 

Aales gong goed. Sint en Piet hadde voor d'n uitvoerder een fles ouwe klaore meegebrocht en die wier 

gelijk seldaot gemaokt. Daer gaf tie niks om, want hij had 'r tò nog êên in de kast staon. Zwarte Piet keek 

's naer Suntereklaos en floisterde: " Hum fles stao nie meer in de kast, want die fles hà'k nou juist in deuze 

zak gedaen!" 

't Mooiste mos nog komme. Piet hielp de Sint en 't paerd over de stortpijp, mor kwam mè z'n takkebos in 

de neusgaete van 't paerd. Dat begon te staaigere en zette 't op 'n lôôpe. Sint verloor z'n staf en z'n mijter 

en zô gong d'n hêêlen handel 't stort af. Suntereklaos hong aan de maone van 't paerd en verdween 

meehobbelend uit 't zicht. 

 

D'n uitvoerder hè nooit meer over de fles ouwe klaore gepraot, mor as 'k aan dut voorval trugdenkt, dan 

hè'k nog aaltijd veul plezier. 

 

Bedankt meneer K.L. voor dut waergebeurde verhaol dat de heer V. aan u vertelde!  
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