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Aan het sinterklaasfeest beleven miljoenen kleine en
grote mensen ieder jaar weer ongelooflijk veel plezier.
Maar sommige aspecten ervan hebben echt een opfrisbeurt
nodig. Veel elementen uit het feest vinden hun oorsprong in
het midden van de negentiende eeuw, in een boek van de
Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman: Sint Nikolaas
en zijn knecht (1850). In dit boek introduceerde Schenkman
onder meer de stoomboot, het rijden over de daken, de
zwarte knecht van de Sint en de roe. In onze sint-tradities
vind je nog sporen die stammen uit een periode waarin er
nu eenmaal anders naar donkere mensen werd gekeken.
Ook het angstelement (‘Als je stout bent, moet je in de zak
mee naar Spanje!’) is niet meer van deze tijd.
Over het uiterlijk van Sinterklaas en zijn Pieten valt volop
te discussiëren, en dat zal ongetwijfeld de komende jaren
nog veel worden gedaan. Maar de kern van het probleem
zit volgens ons in de liedjes. Want die zitten vol afschrik
wekkende zinnetjes en verwijzingen naar achterhaalde
begrippen. Neem alleen al een zin als ‘Want al ben ik zwart
als roet, ik meen het wel goed’ uit het populaire Daar wordt
aan de deur geklopt. Iedereen snapt dat zo’n zin niet meer
kan, maar alle kinderen zingen het nog steeds uit volle
borst mee.
Onze overtuiging is: als je de liedjes opfrist, dan krijgt het
hele feest een opfrisbeurt. Weg met de bedenkelijke verwijzingen naar donkergekleurde mensen en stereotypen, weg
met het bang maken van kinderen en – nu we toch bezig
zijn – weg met achterhaalde begrippen als ‘twee kaatsen
ballen in een net’ en een ‘bromtol met een zweep erbij’.

Wij houden van de sinterklaastraditie. Daarom zijn we niet
overdreven gaan moderniseren. In onze liedjes vindt een
kind niet opeens een spelcomputer of een smartphone in de
schoen. Dat niemand weet wat ‘kapoentje’ betekent, of dat
‘Makkers, staakt uw wild geraas’ een merkwaardige zin voor
hedendaagse oren is, dat laten we graag ongemoeid. Het
draagt bij aan de verwondering. Bovendien is Sinterklaas,
zoals hij zelf regelmatig zegt, een ouderwetse man. Hij reist
nog steeds per stoomboot, niet per vliegtuig. Maar met die
ouderwetse man en zijn Pieten willen we graag verder de
eenentwintigste eeuw in. Zonder hooglopende discussies.
Zonder misverstanden. Zonder verdrietige mensen die zich
gekwetst of gediscrimineerd voelen. Het sinterklaasfeest is
een feest voor iedereen, en daaraan willen wij met dit boek
graag een bijdrage leveren.
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Hij komt, hij komt!
Hij komt, hij komt,
die lieve goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij,
wat brengt hij jou en mij?
’t Is feest elk jaar.
Mijn schoentje staat al klaar.
Hij komt, hij komt,
die lieve goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
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Wie komt er alle jaren?
Wie komt er alle jaren
weer uit Spanje varen?
Over de grote zee, ja ja…
Dat is Sinterklaas, hoera!
Wie brengt er veel cadeautjes?
Pakjes en pepernootjes,
letters van fijne chocola…
Dat is Sinterklaas, hoera!
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Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint-Nicolaas,
ik zie hem al staan.
Daar huppelt zijn paardje
het dek op en neer.
Daar waaien de wimpels
zo mooi heen en weer.
Kijk, Piet staat te lachen
en roept naar de kant:
‘Ik heb genoeg lekkers
voor heel Nederland!’
O lieve Sint-Nicolaas,
kom ook eens bij mij.
En rij toch niet stilletjes
ons huisje voorbij.

11

Sinterklaas, die lieve man
Sinterklaas, die lieve man,
komt elk jaar als ’t even kan,
samen met zijn Pieten.
Vaart over de grote zee
en brengt veel cadeautjes mee.
Dat wordt weer genieten.
’t Paardje is er ook weer bij,
staat te trappelen, is zo blij.
Kan haast niet meer wachten.
Strakjes draaft hij op het dak,
vindt de weg met groot gemak
in de donkere nachten.
Sinterklaas komt hier weer heen.
’t Is een feest voor iedereen,
grote en kleine mensen.
En in ieder schoentje vindt
Piet een briefje voor de Sint
met de liefste wensen.
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De stoomboot is weer aangekomen
De stoomboot is weer aangekomen
uit Spanje over de zee.
Heeft Sinterklaasje meegenomen
en de Pieten kwamen mee.
En het hele schip is volgeladen.
Duizend zakken staan er zij aan zij.
Die zitten allemaal vol speelgoed,
voor jou en ook voor mij.
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