
Hoor wie klopt daar
kind’ren…?

door Marjori Hong 

AMSTERDAM, DE JAREN '70 - Geboren en getogen in Amsterdam, in een huis met een 
puntdak, een schoorsteen en een kachel, kán het natuurlijk niet anders dan dat ik als kind vol 
in de overtuiging was dat zwarte piet, wanneer wij lagen te slapen, door de schoorsteen kwam 
om cadeautjes te brengen. En wat heb ik me in stilte af lopen vragen hoe Sinterklaas toch in 
staat was om met paard en al over die daken te lopen.  We woonden in Amsterdam Noord 
tegenover het Vliegenbos in een echt volksbuurtje met als middelpunt het Buurthuis 
Meeuwenplein waar  de leukste activiteiten georganiseerd werden voor jong en oud.  

Van kook- en dansclubjes tot bingoavonden en sjoelmiddagen, van buurtfeesten met filmavonden op 
straat (Dracula, ik ben het nooit meer vergeten…) tot kamp (gezellig naar Texel en kwallen tellen tijdens 
de oversteek).  Het Sinterklaasfeest werd uiteraard ook nooit overgeslagen, dat was een feest voor en 
met de hele buurt. En omdat mijn moeder in dat geliefde buurthuis werkte, was ik sowieso overal bij. 
Heel mooie herinneringen heb ik aan Sinterklaastijd, en dat ik rond diezelfde tijd mijn verjaardag te 
vieren had - 30 november - zal ook wel meegespeeld hebben.  

Mijn moeder wilde er dan nog wel  eens voor zorgen dat  
er ‘spontaan’ een zwarte Piet op mijn verjaardagsfeestje kwam.  
Hoe leuk!  

En pakjesavond, inderdaad een avond waarop ieders hart vol 
verwachting klopte. Een avond met plezier, spanning,  lekkere 
hapjes van mams en natuurlijk cadeautjes. Languit met  m’n 
vader en broer op de grond voor de kachel; mams was dan 
altijd druk bezig om  alles in goede banen te leiden (maar daar 
stond ik toen niet bij stil).

Aan dat moment voor de kachel, ging overigens wel nog wat vooraf: de zak.  We woonden in 
de Kalkoenstraat op nummer 19 - 1 hoog, en je kon dan van bovenaan de trap de deur openen door 
aan een touwtje te trekken (wat blijft dat toch  een geweldige uitvinding).  BOEM BOEM BOEM, 
klonk het op pakjesavond.         
Nu ben ik van nature al een snelle schrikker, maar die BOEM op pakjesavond was van  een wel 
heel bijzonder kaliber.  De ‘verwachtingsvolle’ spanning die op zo’n moment door je heen kan gaan... 
ik scheet zeven kleuren bagger). Nogmaals BOEM BOEM BOEM op de voordeur, keihard. In 
plaats van bovenaan de trap, stond ik aan en achter moeders been. Of ik beneden de zak wilde halen? 
Dácht ’t niet! 

Die paar minuten hoogoplopende stress was het altijd helemaal waard, want wat een ontlading: 
cadeautjes uitpakken! Hoewel ik het Sinterklaasfeest niet meer vier, geniet ik nog wel altijd met volle 
teugen  van de sfeer (én van mijn varkensverslaving - je weet wel, dat beest van marsepein), aangevoerd 
door die prachtige herinneringen. Lekkere hapjes mogen in ieder geval niet ontbreken. 
Zin om de keuken in te gaan?  >> Schoorsteenhapjes à la Mar

http://www.gefladder.nl/hong-keuken-sinterklaas-recept.pdf

