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Wat zou Sinterklaas in de zomer doen 

Zie, de maan schijnt dan niet door de bomen 

Draagt hij een mantel van luchtig katoen 

En laat hij die dikke dan stomen 

Misschien huurt 'ie ergens, gewoon voor een knaak 

Van 'n Spanjaard een lekker klein bootje 

En vist hij met marsepeindeeg aan zijn haak 

Achter 't paleis in een slootje 

Die heel zware mijter is óók geen gezicht 

Hij heeft vast een kleintje van plastic, heel licht 

Draagt hij een Spaans rietje in plaats van de staf … 

Die overal achter blijft haken 

Soms als het augustus is, vraag je je af … 

Hoe zou hij 't in Spanje nu maken 

Wat zou Sinterklaas in de zomer doen? 

"Hoort wie klopt daar" is nog niet begonnen 

Kan hij, in dat Spanje daar, met goed fatsoen 

In de tuin van 't paleis lekker zonnen? 

Zou hij gaan kamperen in 't bos met de tent 

Met een primus, een rugzak, een bedje? 

Misschien is hij bang dat men hem dan herkent 

En draagt hij een rood alpinopetje 

Alleen wordt er niet in een slaapzak gepit … 

Omdat dan z'n baard in de ritssluiting zit 

Geen pakjes uitdelen, geen taaipop, geen straf 

't Wilde geraas nog niet staken 



Toch, als 't augustus is, vraag je je af … 

Hoe zou hij 't in Spanje nu maken 

Wat zou Sinterklaas in de zomer doen 

Zit 'ie al die tijd in zijn paleisje 

Of is hij, héél stiekem, als "ene kapoen" 

Zomaar een meneer-met-een-ijsje 

Misschien gaat 'ie lekker een maandje naar zee 

In een bungalowtent of een huisje 

En neemt hij zijn bisschoppenzwembroekje mee 

Van rood fluweel met een kruisje 

Maakt hij dan een vlecht van zijn baard als 'ie zwemt 

En houdt hij die tussen zijn tanden geklemd? 

Je speelt met de dingen die hij je eens gaf 

Toen 'ie reed over Hollandse daken 

Tja … als het augustus is … vraag je je af … 

Hoe zou hij 't in Spanje nu maken 


