
Voor Mike, van ‘Sinterklaas’ en ‘die andere flapdrol’ 

 

 

 

Mike, dit is het begin van een gedicht, 

Wat over Sinterklaas de waarheid verlicht. 

Geen mooie verhalen of schoenen gezet, 

Nee beste Mike, het is nu uit met de pret! 

Voor jou en niemand een happy Sinterklaas, 

Wanneer je de waarheid weet over deze dwaas. 

Je bloed zal stollen na dit verhaal, 

Over de ergste van allemaal. 

Of ben jij koelbloedig genoeg? 

Nou, geef dan antwoord! Op wat ik je vroeg! 

Ik vroeg of jij koelbloedig bent, 

Zoals het betaamt bij een echte vent. 

Zal jij niet schrikken van het echte verhaal? 

Niet rond gaan rennen met veel kabaal? 

Zal jij niet schrikken wanneer een ander dat doet? 

Nogmaals, heb jij dus koud bloed? 

Lees in dat geval maar lekker door, 

Maareh…ik heb je gewaarschuwd hoor! 

Wees voorbereid op een van ’s werelds grootste gruwelen, 

Tijdens de martelingen staat de Sint gewoonweg te jubelen! 

Maar daarover straks meer, in een ongewoon rapport, 

Een rapport over verderf, pijn en op z’n Frans: mort. 

Maar al die onzin kom je later wel tegen, 

Over Sint, en zijn menselijke voetvegen. 

Eerst moet er nog wat gerijmd worden over JOU, 

En aangezien de pagina vol geraakt, moet dat wel gauw. 

Maar wat kan ik nou weer over jou gaan schrijven?! 

En wat rijmt daar op, behalve ‘lekkere wijven’? 

Ik ga nog maar effe nadenken dan, 

Tja…rijmen…dat krijg je er van. 

Okay ik heb wel iets bedacht, 

Een gedicht wat jij ongetwijfeld al verwacht. 

Maar dat maakt niet uit, 

Sterker: het boeit geen ene fluit! 

Zolang het maar rijmt, ben ik tevreden, 

We scrollen weer een stukje naar beneden, 

Pas maar op: het gerijm is begonnen, 

En nee, niks hiervan is verzonnen! 



Over Mike, en andere onzin 

 

 

 

Hier begint het gedoe dan echt, 

En hoewel mijn gerijm behoort tot de categorie ‘slecht’ 

Zal ik proberen het boeiend te maken, 

Net zo lang tot mijn inspiratie op begint te raken. 

Plak het andere woord aan het een, 

Wie weet wordt Mike’s geest dan ooit nog sereen. 

Hoewel ik die kans zeer klein acht, 

Dit staat er alleen omdat ik het zo heb bedacht 

En het anders niet zou rijmen, 

Nu wordt het tijd om te gaan slijmen. 

Mike’s stem is namelijk heel goed, 

Hoewel de Sint nog altijd beter kan grunten, van onder die punthoed, 

Zijn anderen onder de indruk van hoe je dat doet. 

Of dat zijn ze niet, 

Zoals ene Zwarte Piet. 

Maar laat je daardoor niet kisten, 

Ze zijn gewoon jaloers dat ze de auditie van Eyeless misten. 

Is dit nou genoeg aardige praat? 

Nee? Jammer, maar je weet hoe het gaat. 

Een gedicht hoeft namelijk helemaal niet aardig te zijn, 

Maar bijvoorbeeld beledigend kan ook, voor de gein. 

Die kans zal ik dan open aangrijpen, 

Dus ik hoop dat je het zal begrijpen. 

En zo niet, dan is het jammer voor jou, 

Dan zoek je maar troost bij een mooie vrouw. 

Die opmerking was omdat je player begint te worden, 

Straks wordt er voor je gewaarschuwd, op verkeersborden. 

Zo van: pas op, loslopende player! 

Te herkennen aan: bandshirts, en luistert naar Slayer. 

Z’n favoriete getal is 616, 

En hij snijdt in Aardrijkskunde notebooks met een mes. 

Hij wil doorbreken met z’n band, 

Want dan krijgt ‘ie een taart, Made In Holland, By Hand. 

Dat zal er staan op elk bord, 

En iedereen zal zich verstoppen, wanneer Mike wordt gehoord. 

We naderen het eind van pagina 2, 

Maar begin niet te denken van: Help! Oh nee! 

Want we gaan gewoon lekker door, 

En stiekempjes wordt het verhaal een beetje goor. 

Want we gaan het zo hebben over Sint Nicolaas, 

Als je dus doorleest, ben je gewoonweg een dwaas. 

Want de waarheid horen doet je vast pijn, 

Hoewel, het te weten is wel zo fijn. 

Dan weet je het tenminste zeker, 

Lees het op je gemak, met een Friesche Vlag breaker. 



Zo, die reclame was even nodig, 

Ook al is het voor velen nogal overbodig. 

We vermelden onze sponsor toch maar even, 

Alvorens iedereen van het aankomende verhaal gaat beven. 

Want na deze pagina is het zo ver, 

Hints zitten in deze tekst, zo her en der. 

Ze geven je een idee van wat er komen gaat, 

Zodat je het halve verhaal vast raadt. 

Maar kun jij die hints wel vinden? 

Sommige mogen je misschien niet zinden. 

Maar toch zijn ze handig, je weet maar nooit, 

Want wie weet is dit een hint, die wordt weg gestrooid. 

Gelukkig hoef je er geen moeite voor te doen, 

Dus geen onnozel geblèr naast je schoen. 

Of de Sint er alsjeblieft iets in wil pleuren, 

Want die wortel begint ontzettend te meuren. 

Dus voer dat kreng maar aan het paard, 

Als hij tenminste niet blijft steken in Sint z’n baard. 

Maar dat zal jou je reet roesten, 

Die Sint moet maar wat centen ophoesten. 

Helaas is dat niet hoe het werkelijk gaat, 

Want het is de Sint, die kinderen haat. 

Die ouders kopen al dat speelgoed, 

Want dat doet de economie weer goed. 

Dan zijn de ministers ook weer blij, 

En schuiven ze misschien het ziekenfonds opzij. 

Maar daar gaat het nu niet om, 

En evenmin om ’n stomme rekensom. 

Maar die plaatjes bij wiskunde zijn wél leuk, 

Mike ligt daarom dan ook geregeld in een deuk. 

Vooral die ene aapachtige is lol, 

Maar ook die met de kranten is erg zinvol. 

Zinvol voor de lachspieren wel te verstaan, 

Want verder heb je er geen hol aan. 

Maar we dwalen af, van pagina 25 uit het wiskundeboek, 

Want op deze manier raakt het einde zoek. 

Tijd voor waar het werkelijk om gaat, 

Over de Sint die kinderen haat. 

Lees dus maar de volgende tekst, 

En pas op dat Sint je niet behekst. 

Want daar is hij goed in, 

Verzet heeft dan ook totaal geen zin.  

Je verliest het toch, 

Het is jammer, maar och. 

Ik laat je nu niet meer in afwachting, 

Lees, over Sint en de grote afslachting. 

Veel plezier… 

 

 

 



Al jaren lang wordt aan jou onzin verteld, 

zodat jij over Sinterklaas een goed oordeel velt. 

Een goed oordeel om jou te beschermen, 

Want slecht denkenden worden gevangen bij zwermen. 

Er zijn weinigen die de waarheid weten, 

en nog minder overlevenden die bij Hem in dienst hebben gezeten. 

Wil je toch de waarheid weten?  

Hoe Hij zijn slaven laat zweten? 

Over de gruweldaden die Hij verricht? 

Over de ultieme slechtheid, met een eng gezicht? 

 

Wees jij dan maar goed voorbereid,  

en duik in dekking als hij voorbij schrijdt. 

En mocht hij je toch aanspreken,  

probeer je dan te redden, want je moet weten, 

Sinterklaas heeft vele generaties versleten. 

Gedraag je dan als mogelijk volwassen, 

tegen hem ben je namelijk niet opgewassen, 

En anders: hij haalt je wel in met grote passen. 

 

Hij zoekt vooral kinderen, 

Want zij kunnen hem al helemáál niet hinderen. 

Wil je tóch kennis over Hem vergaren? 

Ook al zijn zijn motieven niet te verklaren? 

Lees dan het bijgesloten rapport, 

Maar wees gewaarschuwd: al je goede Sint gedachten gaan erdoor aan gort. 

 

 



 

Waarschuwing! 

 
Het volgende rapport bevat uiterst gevoelige informatie over Sinterklaas, 

Alvast een tip: lees dit NIET met gevulde maag of blaas. 

Ook bevat het een foto van de Sint, 

Die je ongetwijfeld onplezierig vindt. 

De inhoud van dit rapport wordt streng afgeraden aan mensen met hart- nier- zenuw- maag- 

en andere lichaamskwalen. Niet geschikt voor mensen onder de 21 jaar. Laat niet aan 

kinderen lezen. 

 

Bron Rapport: 

Her Majesty’s Secret Service, 

British Intelligence, 2001. 

Door Belgische correspondent I.K. Durfalles 

 

 

 

Medisch Dossier  

 
Hier onder volgt het Medisch Dossier van de heer I.K. Durfalles, de enige man die ooit 

Sinterklaas zijn echte gezicht zag en terugkeerde. 

 

De heer I.K. Durfalles is inmiddels hersteld van alle opgelopen ‘standaard’ verwondingen, te 

weten: 

92 snijwonden 

521 schaafwonden 

62 kneuzingen 

11 botbreuken 

4 schedelbreuken 

(naar schatting) 12 078 blauwe plekken 

 

Excentrieke verwondingen: 

een vreemd soort chemische vloeistof is aangetroffen in de linkertestikel, rechter knieholte en 

rechter oor. Het betreft een onbekend soort zuur wat 2e en 3e graads brandwonden kan 

veroorzaken en voor vreemde zweren verantwoordelijk gehouden wordt. Uit voorzorg is de 

linkertestikel verwijderd, maar het virus heeft zich al weten te verspreiden. Naar schatting 

heeft de heer I.K. Durfalles nog ongeveer 12 jaar te leven. 

 

De heer I.K. Durfalles is inmiddels al bijna toerekeningsvatbaar en er wordt dan ook verwacht 

dat hij binnen nu en 3 jaar uit psychiatrische kliniek Hugo Nuts ontslagen wordt. 



Sinterklaas – The Truth Behind The Beard 
Door: Agent I.K. Durfalles 

 

In het hoofdkwartier van Sinterklaas, 

Is slechts één figuur de baas. 

Het is er een grootse dictatuur, 

Met martelwerktuigen aan de muur. 

De Pieten gillen al bij de gedachte aan hun opperbaas, 

Iedereen daarbinnen vreest Sinterklaas. 

Hun baas is ’s Werelds grootste macht, 

Maar in zijn rijk, is een streng regime van kracht. 

Met mooie praatjes manipuleert hij de zwakken, 

Zo was George Bush eenvoudig in te pakken. 

Hij zou makkelijk de Wereld kunnen overnemen, 

Dan heerst hij overal, van New York tot Bremen. 

Maar hij verkiest gelukkig zijn eigen plezier, 

Dus wij leven nog redelijk veilig hier. 

Het is een enkeling die zich durft te vertonen in zijn domein, 

Zo lang hij en zijn hulp Klazen de baas daar zijn. 

 

Diep in de grond, ver onder Madrid, 

Dat is de plek waar Hij de macht bezit. 

Hij doet wat Hij wil en wat Hij niet laten kan, 

Zo gaat het al eeuwen, maar niemand zegt er wat van. 

In de krochten van de Aarde werken verdoemde figuren,  

tussen 6 ondoordringbare muren. 

En elk jaar, 5 december is het weer raak, 

Want vervelende kinderen, die zijn er vaak! 

Zij zijn het die zijn slaven worden, 

Ze leven met marteling, verderf en orde. 

In zijn domein is het bloedheet en vies, 

Met veel kans op ziekten, en dus veel ge-nies. 

Maar een ventilator hoef je Hem niet te brengen, 

Laat die Pieten maar lekker verzengen! 

Lijken worden er niet geruimd, die vergaan wel, 

Wees blij dat je er (nog) niet woont, in die eeuwige cel. 

Uitbreken is niet mogelijk, daarvoor ligt het te diep, 

Het is een verdoemde plaats, waar niemand ooit sliep. 

En nu is het weer begonnen, de oogst voor nieuwe werkers, 

Deze verdoemden zullen moeten zwoegen in de diepste kerkers. 

Ik hoop dus dat je dit jaar zoet bent geweest,  

Anders wordt er voor je toekomst gevreesd. 

Val nooit in de klauwen van Hem, de ergste baas, 

Vrees Hem, vrees Sint Nicolaas…. 

 

 

Infiltrant en waarnemer I.K. Durfalles, British Intelligence, 2001. 

Sinterklaas Headquarters, Madrid, Spanje.  

Foto bijgesloten. 

 



 

 

 

 

     
 

 

 

Sinterklaas, zonder vermomming. 

Foto door: Agent I.K. Durfalles, 2001. 


