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2. Liedles en rilmples  rond Sint-Nikolaas.  

Sinterklaas, altijd gevierd omtrent of op 6 december, is de natio-
nale feestdag der kleintjes. Alhoewel gedegradeerd door de Kerk van 
Rome, zal hij nog zeer lang de Sint blijven. 

Hij brengt speel- en snoepgoed mee voor de kinderen uit Spanje en 
werpt dit liefst door de schoorsteen naar beneden. Hij is altijd verge-
zeld door Zwarte Piet en onafscheidelijk van zijn ezel. Weken vooraf 
wordt hij aangekondigd om de kinderen zoet te houden. De stoute worden 
afgeschrikt met de bedreiging dat Zwarte Piet hen in een grote zak zal 
steken. 

Toen wij klein waren, en tot vóbr 1940, werd het volgend St.-Niklaas-
liedje op straat of thuis gezongen. Aan onze ouders werd lang vooraf 
diets gemaakt wat wij liefst hadden ontvangen ... 
Op de vooravond van zijn feestdag zetten wij onze klompen vb6r de leu-
vense stoof, met de punten er tegen, en daarin een raap of een wortel. 
Dit wordt tegenwoordig met schoenen gedaan. Ik herinner mij ook dat 
vader deed zoals wij. Doch onverbiddellijk lag er de volgende morgen 
een pook in, die hij dan met kwasie boos gezicht onder de kachel wierp, 
tot groot plezier van ons allemaal. 

Het hiernavolgend liedje bestaat uit drie strofen op dezelfde melodie. 
Het werd genoteerd in 1935 en is hedendaags nog in gebruik. 

Sinterklaasliedje 

Moeder 'k en sint nekloai gezien, 
tusschen de boomptjes, tusschen de boomptjes 
Moeder 'k en sint nekloai gezien, 
tusschen de boomt/1 nie ferr' van ier. 

E je dei se musjen of, 
Vo mengre, vo mengre 
E je dei se musjen of 
vo menger en vo madam. 

E je stoent to zo plezant, 
mg se musje mg se musje 
E je stoent to zo plezant 
mg se musj' al in zen ant. 

Rijmpjes op St. Niklaas  

1. 
Sint nekloai 
wa goa je me geven ? 
Ik zal u wat lekkers geven 
Asschn en kooln en vuulecheit 
g sint nekloai i me kloefn geleit. 

2. 
Sint nekloai van toerlatien 
makt ze koeksjes lekker en fien 
Lekker en fien is zoete 
Drie poenden enolf 
'n koe en is gin kolf 
'n peird en is gin zwien 
Morgen goat 't sint nekloaidag sien. 
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