
Sinterklaasfeest bij de Bouwbond 
‘Een dubbeltje in de veertien dagen’ 

Verschillende bedrijven en verenigingen organiseren voor de kinderen van hun werknemers en 

leden een Sinterklaasmiddag of -avond. Ook de ‘modern georganiseerden’ van de 

arbeidersbeweging doet hieraan mee. 

Sinds 1930 organiseert de Bouw Bond van het NVV een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de 

leden. In 1934 zijn er zestig meisjes en jongens aangemeld door 26 ‘modern georganiseerden’ (leden 

van de Bond) voor deelname aan het Sint Nicolaasfeest. De Sinterklaascommissie staat onder leiding 

van voorzitter Cees ter Burg. Helaas is de financiële positie van de vakbondsvereniging dat jaar niet 

zo goed, zodat bezuinigd moet worden. Door de grote werkloosheid in die tijd is er slechts een klein 

bedrag uit de bondskas beschikbaar voor het feest. Voor de leden wordt het steeds moeilijker een 

bijdrage te betalen. Die bijdrage is vastgesteld op ‘een dubbeltje in de 14 dagen’. Speculaaspopjes en 

krentenbollen worden bij Coöperatie Ons Belang gekocht, terwijl de cadeautjes in Utrecht worden 

uitgezocht. Op weg daar naartoe raakt de auto waarmee enkele commissieleden naar Utrecht reizen 

beschadigd bij een aanrijding. Een collecte om de schade te kunnen repareren levert ƒ 5,28 op. Melk 

voor de warme chocolademelk wordt door Marinus Blanken geleverd.  

Sociëteit 

Leden van mondaccordeonvereniging Bravo spelen Sinterklaasliedjes bij het feest dat altijd in de 

Sociëteit is. Een jaar later doen er bijna 20 kinderen minder mee met het feest. Of het door de 

aanrijding het jaar daarvoor komt, is niet bekend, maar voor de pakjes gaat de Sint nu bij Piet van 

den Ham in Scherpenzeel inkopen doen. Voor zes leeftijdsgroepen worden verschillende ‘nuttige 

voorwerpen en speelgoed’ gekocht. Er is 45 gulden te besteden. De heren Aarsen en Gaasbeek zijn 

respectievelijk Sinterklaas en zwarte Piet. Vanaf 1937 organiseert de Bestuurdersbond 

(overkoepelend orgaan van plaatselijke vakbonden), het Sinterklaasfeest. In de praktijk maakt het 



weinig verschil: de commissie blijft hetzelfde en in Scherpenzeel mogen kinderen van andere bonden 

dan de Bouw Bond altijd al meedoen. De financiële situatie van de Bond is nu zo goed dat er zelfs een 

goochelaar tijdens het feest kan optreden. Na het Sinterklaasfeest spreekt secretaris Wim 

Westerhuis de wens uit ‘dat dit feestje mede moge bijdragen tot de bloei van de moderne 

arbeidersbeweging’.  

Bravo 

In 1938 is er tumult, omdat een van de leden van de mondaccordeonvereniging onderkruiperswerk 

verricht. Hij heeft het werk van anderen overgenomen (tijdens een staking). Hij mag niet meespelen 

met Bravo tijdens het Sinterklaasfeest dat jaar. Daar is Bravo het niet mee eens, zodat er geen 

muzikale bijdrage van de vereniging zal zijn. Wel zingt Arie Valkenburg met twee jeugdige 

zangeressen sinterklaasliedjes. Een onderwijzer met een toverlantaarn die is uitgenodigd voor een 

optreden, vraagt teveel en hoeft niet te komen. Vanwege de mobilisatie is er een bescheiden viering 

in 1939. In de oorlogsjaren zijn er geen Sinterklaasfeesten. In december 1945 pakt men de draad 

weer op. Dat valt niet mee, want bijna alles is nog op de bon en er is geen cent in kas. De leden wordt 

gevraagd ƒ 2,- te betalen. Maar liefst 162 kinderen zijn bij het Sinterklaasfeest aanwezig. Celia den 

Hartog levert de cadeautjes. Vijf van de zeven commissieleden die in 1930 zijn begonnen met de 

organisatie van het feest zijn nog steeds commissielid. Het jaar daarop besluit men tijdig te 

inventariseren hoeveel kinderen de verjaardag van de Sint willen bijwonen. Als er meer kinderen 

komen dan in 1945 kan het feest niet meer in de Sociëteit gevierd worden. De aanmeldingen 

stromen binnen en er zijn welgeteld 246 jongens en meisjes die voor het feest worden opgegeven. 

De voorzitter neemt contact op met de burgemeester om gebruik te kunnen maken van de markthal. 

Dat is geen probleem. Naast de Bestuurdersbond zijn ook de Textielarbeidersbond en de PvdA 

betrokken bij de organisatie. Van de leden ontvangt het organiserend comité bij elkaar 50 pond 

suiker, 11 pond cacao, 7 pond boter, 130 liter melk en 22 ons snoep. Directeur Reussink van 

Roomboterfabriek ‘De Vooruitgang’ geeft toestemming voor het koken van de chocolademelk in de 

zuivelfabriek. De Coöperatie van familie De Man en de koekfabriek van familie Snippenberg leveren 

speculaas, gevulde koeken en snoepgoed. Na een rondgang door het dorp onder begeleiding van 

Caecilia onthalen de enthousiaste kinderen de Sint in de markthal. Hoewel het feest geslaagd is, 

leent de markthal zich minder goed voor een intiem feest, aldus Wim Westerhuis. Er worden steeds 

meer vakverenigingen betrokken bij het Sinterklaasfeest. In 1947 doet ook de Metaalbond mee. 

Caecilia verleent weer muzikale medewerking. Onder het mom van ‘er gaan veel makke schapen in 

een hok’ is het feest toch weer in de Sociëteit.  
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