
 

Nostalgie 

Ik herinner mij de Sinterklaasavond uit mijn jeugd nog erg goed. Ik 

kom uit een gezin met acht kinderen. Wij woonden op het platteland in 

een Gronings dorp. Na het avondeten zaten we in de grote woonkeu-

ken en wij zongen met z’n allen sinterklaasliedjes in afwachting van 

wat komen zou. Plotseling werd er op het raam geklopt en mijn hart 

stond de eerste keer stil van schrik. Ik zat toen al op de lagere school. 

Samen met vader gingen de kleinste kinderen naar de voordeur en op 

de stoep stonden een paar grote dozen. Hierin bleken later de cadeau-

tjes te zitten. Ik hoor mij vader nog roepen: “Dank u wel Sinterklaas.” 

De dozen werden met vader en de jongste kinderen de keuken in ge-

sleept, waarna het uitdelen van de pakjes begon. Toen wij zelf kin-

deren hadden en zij de Sinterklaasgelovige leeftijd hadden, deden wij 

hetzelfde. Wij woonden toen op Terschelling. Wij zongen met de kin-

deren in de kamer en de buurman klopte op het raam. Op de stoep 

stonden de cadeautjes. Alles heel gewoon. Geen associaties met slaver-

nij en racisme. Zwarte Piet kwam door de schoorsteen en had daarom 

een zwart gezicht. In 1984 was de landelijke intocht van Sinterklaas 

op Terschelling. Hij kwam met de Pakjesboot 12 aan in de haven van 

West-terschelling. Ik was bij de organisatie van dit spektakel betrok-

ken. Voor het in goede banen leiden van de aankomst en de route van 

de Sint kwamen een paar agenten van de wal ons assisteren. Alles 

heel gewoon. Geen demonstraties. Geen wegblokkades. Geen pelotons 

ME. Een prachtig mooi verhaal rondom de aankomst. Prachtige film-

opnamen van het eiland en zijn bewoners. Een prachtige televisie uit-

zending met Ome Willem. Het enige minpunt was het koude weer tij-

dens de intocht. Een heel verschil met de intocht van 2018. Allerlei 

rechten uit de Grondwet worden aangevoerd om maar te kunnen de-

monstreren. Gelukkig heeft mijn kleinzoon daar geen last van. Hij was 

bij ons op visite en mocht zijn schoen zetten. Hij wist alleen niet waar 

hij zijn schoen moest zetten. Wij hadden namelijk geen kampvuur.  
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