Hoe het Sintfeest bijna verdween…
Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt wie de gard. Zo heet wordt de soep allang niet
meer opgediend. Maar ter ondersteuning van de opvoeding werd de komst van de Sint bij velen
vroeger nog weleens als stok achter de deur gebruikt. Op 14 november is de Sint in het bijzijn van
zijn Pieten ook in ons dorp vorstelijk onthaald. Wie gaat er schuil onder de tabberd en achter de
zilvergrijze baard? En wie zorgt ervoor dat de Sint ook ons dorp aandoet? Oud-Scherpenzeel ging
op onderzoek.

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten bij de intocht in 2011

Sint Nicolaas haalt al in 1924 de plaatselijke krant als hij zich niet van zijn beste kant laat zien. In
Scherpenzeel wordt dat jaar proces-verbaal opgemaakt tegen de Sint ‘ter oorzake van burengerucht
en het zonder noodzaak verstoren van vrijage’. Drie jaar later is hem het voorval kennelijk vergeven,
want dan verschijnt de Sint op de openbare school. De Holevoet schrijft: ‘Zijn komst verwekte
blijdschap bij de ijverige en deugdzame leerlingen, doch anderen die zich wel van enige nalatigheid
bewust waren, schrikten even af. En terecht, want St. Nicolaas toonde zich ook thans niet slechts de
groote kindervriend, doch hij bleek ook streng te kunnen zijn en bewees dus zijn talent als opvoeder’.
’t Kan verkeren, tijden veranderen.
We slaan wat jaartjes over en belanden in een periode waarin Sint Jaro de scepter zwaait in
Scherpenzeel. Het is Rien Osnabrugge die hem vraagt in de huid van Sinterklaas te kruipen. Eerst
vervult hij zijn rol nog op bescheiden wijze bij kinderen van de scouting en uit de Marktstraat eind
jaren zestig. Ze worden door de Sint verblijd met een bezoek dat altijd wordt afgesloten bij Job van
Ekris die dan als bijna 100-jarige tot de leeftijdsgenoten van de Sint behoort. Schminken voor zijn
vermomming doet de Sint door de jaren heen op verschillende plaatsen. In zijn jonge jaren gebeurt
dat bij Geurt de kapper aan de Dorpsstraat. Later, als Sint Jaro ook gevraagd wordt bij basisschool De
Boskamp in 1975, neemt Henk Helms hem onderhanden. Weer later zijn Westerduin en Ada Schuur

verantwoordelijk voor een perfecte gedaanteverwisseling. Sint Jaro heeft tien jaar de leerlingen van
De Boskamp op pepernoten en cadeautjes getrakteerd. Tussen 1992 en 2012 is hij twintig keer
betrokken bij de intocht van Sinterklaas in Scherpenzeel. Door omstandigheden niet in 1993. In
tussentijd ook een paar keer op basisschool De Maatjes en bij Valleivogels waar de Sint als speler,
trainer en voorzitter furore heeft gemaakt. Winkeliersvereniging E.M.M. is aanvankelijk
verantwoordelijk voor de organisatie van het Sinterklaasfeest in ons dorp. De kosten voor de
organisatie nemen zij voor hun rekening. Maar als het aantal leden van de winkeliersvereniging
tanende is en de overgebleven middenstanders niet meer kunnen instaan voor de kosten, dreigt Sint
‘stilletjes ons huisje in Scherpenzeel voorbij te rijden’.
Toen Willeke van Voorthuizen en Suzan Wagensveld dit onplezierige
nieuws begin oktober 2006 ter ore kwam, was hun reactie: “Dit kan
natuurlijk niet, dit gaat niet gebeuren!” De kosten om het Sinterklaas te
organiseren bedragen in die tijd ongeveer € 3000,- Vol goede moed gaan
beide dames de boer op en bezoeken ze ondernemers in Scherpenzeel, die
vrijwel allemaal enthousiast reageren en een financiële bijdrage
toezeggen. Binnen een paar weken is het benodigde bedrag zo goed als bij
elkaar. De gemeente staat garant voor eventuele extra kosten. Om ervoor
te zorgen dat de Sint de daarop volgende jaren ook weer gewoon naar Scherpenzeel kan komen,
wordt de Stichting Sint Nicolaas-Scherpenzeel in 2007 opgericht. Zoals het hoort, is Sinterklaas zelf
nauw betrokkende bij de stichting. Jan Hoogendoorn uit Amersfoort heeft veel ervaring met het
organiseren van intochten van Sinterklaas. Hij is de eerste voorzitter van de stichting. Sindsdien is
een grandioze ontvangst van de Sint met zijn Pieten verzekerd. Sinterklaas wil graag dichtbij de
kinderen staan, zodat hij er hier altijd voor heeft gekozen niet te paard te arriveren. Zo kan hij de
kinderen een hand geven of een aai over hun bol. Als een meisje van Sinterklaas toestemming krijgt
hem een kusje te geven, doet ze de baard van de Sint even aan de kant zonder dat ze daarmee de
mythe van de Sint doorbreekt. Bij de intocht wordt de Sint verwelkomd door de burgemeester of een
van de wethouders, maar niet altijd op dezelfde plek. Het oude gemeentehuis, Huize Scherpenzeel
en de voormalige Rabobank aan de Marktstraat zijn achtereenvolgens het middelpunt van de
intocht. Een feestelijke bijeenkomst na de intocht met de Sint en zijn Pieten vindt tegenwoordig
plaats in de Breehoek, maar voorheen werden Boschzicht en de Heijhorst daarvoor gebruikt. Ruim
voor het feest oefenen Sint en Pieten
het spel dat ze daar met elkaar voor
de kinderen opvoeren. De Stichting
Sint Nicolaas-Scherpenzeel
organiseert ook allerlei andere
activiteiten rondom het
Sinterklaasfeest. Vanwege
gezondheidsredenen is Sint Jaro daar
de laatste jaren niet meer bij
betrokken, maar hij volgt hij de
festiviteiten met veel belangstelling.

Sinterklaas met Wout van Kampen en wethouder Kroodsma

Sinterklaas bij Huize Scherpenzeel met burgemeester Heij.
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