
Nieuwe teksten voor bekende 
Sinterklaasliedjes
De Zwarte Pietendiscussie heeft nieuwe 
Sinterklaasliedjes opgeleverd. 

Uitgeverij Ploegsma kwam begin oktober met de 
liedbundel ‘Sinter klaasje, kom maar binnen met je 
Piet – De sinterklaasliedjes van nu’, met cd. Paul 
Passchier (zanger en schrijver van Sesamstraat  
en Disneyfilms) en Thedo Keizer wilden de ouder
wetse teksten al aanpassen en de pietendiscussie 
maakte het een mooi moment. Het gaat om 25 
minder tot zeer bekende liederen, die op drie 
manieren zijn herzien: alle angst elementen zijn 
eruit, de Pieten zijn niet meer zwart en gepromo
veerd van knecht tot compagnon van Sinter klaas 
én de meeste onbekende woorden zijn vervangen. 
Want wie weet nu nog wat kaatsenballen zijn?  
Dat werden chocomunten. En ‘Sinterklaasje, kom 
maar binnen met je knecht, want we zitten alle
maal even recht’ is veranderd in ‘Sinter klaasje, 
kom maar binnen met je Piet, want we zingen 
allemaal blij een lied.’ Maar woorden als  
‘kapoentje’  blijven, want dat ‘draagt bij aan de 
 verwondering’. Ook gebleven, ‘omdat het mooi is’: 
‘makkers, staakt uw wild geraas’. En dan die 
angst: is dat niet juist wat het Sinterklaasfeest 
onderscheidend maakt? Gerben Vlasveld op  
hpdetijd.nl: ‘Sinterklaas houdt echt van iedereen 
even veel, ook de grootste raddraaiers zien hun 
complete verlanglijst verzilverd worden in decem
ber. Waarom mogen Sint en Piet geen opvoedkun

dige rol hebben en kinderen aansporen om braaf 
te zijn? Daar zit hem namelijk de grote kracht van 
het Sinterklaasfeest.’ Bovendien: er zijn al een 
heleboel hedendaagse Sinterklaas liedjes met 
auto’s en computers erin, dus waarom zou je de 
oude dan  moeten bijschaven? Op nrc.nl reageert 
iemand met: ‘Dat racistische connotaties uit de 
liedjes worden gehaald, past in de huidige tijd. Dat 
het taalgebruik wordt vernieuwd, stuit me tegen 
de borst. We kunnen aan de gang blijven: Kortjakje 
met een boek vol zilverwerk? Wie heet er nou zo? 
En wat is een boek vol zilverwerk? Aanpassen 
dus. Kerstliedjes over kindekes? Maak van  
‘kindeke ‘ dan maar ‘gozertje’? Onzin! Die 
oubollig heden zijn een leuke en speelse manier 
om kinderen eraan te herinneren dat taal leeft en 
dus verandert. Dat hoeven we niet allemaal weg 
te poetsen.’ Hoe dan ook: het boek is mooi uit
gegeven, met leuke, kleurrijke illustraties. De 
arrangementen zijn mooi, maar soms wat verge
zocht. Ik had verwacht dat een kinderkoor de cd 
zou inzingen, maar het is voornamelijk één man, 
vermoedelijk Passchier, met soms achtergrond
zangers. Complimenten voor de extra’s zoals de 
stoomboot aan het einde van track 5, paarden
hoeven bij ‘Zachtjes gaan de paardenvoetjes’ en 
de verschillende sferen van de arrangementen. 
Dat maakt de cd een belevenis in plaats van een 
brave vertolking van de liedjes.     
 Hieke van Hoogdalem
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Wij hadden thuis het katten en hondenkwar
tet en hoewel ik geen katten en honden
rassen meer zou kunnen benoemen, is het 
spelletje toch blijven hangen. The Tipbook 
Company komt nu met het notenkwartet, een 

idee van Dorine Wiersma, gitariste, liedschrijf
ster, cabaretière en maker van lithofoons 
(xylofoons van steen, die ze onder andere 
voor het ASKO|Schönberg bouwde).
Het kwartet heeft uiteraard het notenschrift 
als thema. Energieke, luie en zingende kat
ten met gsleutels in de staart luisteren de 
kwartetten op. Het spel is geschikt voor kin
deren vanaf 6 jaar met goede ogen: omdat 
alle tekeningen per kwartet hetzelfde zijn, 
moet je goed lezen welke kaart je in handen 
hebt. Vier van de tien kwartetten behandelen 
notennamen: Fsleutel noten tussen de lijn, 
Fsleutel noten door de lijn, Gsleutel noten 
tussen de lijn en Gsleutel noten door de lijn. 

Het is de vraag of dat blijft hangen bij een 
kind dat net noten leest. Nog een klein min
puntje: het kruisteken, het molteken en de F 
en Gsleutel zijn gegroepeerd onder ‘tekens in 
de balk’. Mijns inziens had dat beter opge
splitst kunnen worden. Desal niet temin hoop ik 
dat het notenkwartetspel voor veel kinderen 
net zo’n klassieker wordt als het katten en 
hondenkwartet voor mij.
 Didi de Pooter
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