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O, KOM ER EENS KIJKEN … 

 

 

De sinterklaasviering aan de Kweekschool voor de Zeevaart heeft een lange traditie gekend. 

Al vanaf 1850 werden de kwekelingen jaarlijks rond sinterklaasavond uit een gift van 

toenmalig commissaris Huidekoper op chocolade en wittebrood onthaald. De 

sinterklaasviering kreeg gaandeweg zelfs een vaak avondvullend programma, de 

kwekelingen voerden muziek- en komediestukjes op en hielden voordrachten. Het 

onderstaande programmaboekje van de viering op 3 december 1920 geeft daarvan een 

voorbeeld. 

 

Ook oud-kwekeling Antonie van Ulsen (jvi 1933) herinnerde zich in zijn boek ‘Uit de vlucht 

gegrepen’ de sinterklaasviering aan de Kweekschool. Hij schreef: Het sinterklaasfeest doorbrak 

even de sleur. We mochten dan pakjes ontvangen en alleen die dag was snoepen toegestaan. Alles ging 



dan in één keer op. Was er toch nog wat over, dan moest dat worden ingeleverd. Het gevolg was dat 

menig leerling zich ziek en misselijk snoepte om vervolgens de voor deze gelegenheid tussen de kooien 

geplaatste putsen ’s nachts luidruchtig te benutten … 

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw kon de sinterklaasviering aan de Kweekschool zich qua 

festiviteiten meten met de befaamde 

jaarlijkse ‘Maartfuif’.  De 

sinterklaasavond was in tegenstelling 

tot die Maartfuif echter een 

‘hengstenbal’. Kwekelingen 

onderhielden staf, docenten en elkaar 

met toneel, sketches en zelfgemaakte 

muziek. Ook werd in die jaren een 

quiz gehouden tussen docenten, 

officieren en kwekelingen. 

 

De maatschappelijke ontwikkelingen 

van de jaren zestig kregen gaandeweg 

ook hun weerslag op de Kweekschool-

cultuur. In 1970 werd op verzoek van de kwekelingen in plaats van de sinterklaasviering een 

dansavond georganiseerd, dit keer nadrukkelijk géén ‘hengstenbal’. En deze 

‘vermaatschappelijking’ zette zich door.  

Het jubileumboek van de kwekelingenvereniging ‘Mare Liberum’ tekent voor het jaar 1981 het 

volgende op: Het sinterklaasfeest werd net voor de kerstvakantie gehouden en er waren heel veel 

mensen, vooral dames, uitgenodigd. Er was bij Coca-Cola een bar met tap geregeld, en onder het mom 

van promotie werd de frisdrank gratis aangeleverd. Alhoewel de drankjes vrij goedkoop werden verkocht 

werd er dus een enorme winst gemaakt. Zelfs het bier was aardig goedkoop. Er waren teveel vaten bier 

ingekocht en de overgebleven vaten werden door een aantal cafés overgenomen. Het feest werd dus een 

winstgevende gebeurtenis voor Mare Liberum. De meisjes die op het feest aanwezig waren bleven 

grotendeels op het internaat slapen, tot grote ergernis van de leiding. 

 

In de loop van 150 jaar sinterklaasviering aan de Kweekschool voor de Zeevaart veranderde 

er dus het nodige: chocolade en wittebrood werden vervangen door bier en borrelhappen, 

ingetogen bijeenkomsten werden gaandeweg ‘wilde feesten’. Het feestvarken – de 

goedheiligman – en het motto – het heerlijk avondje – bleven echter al die jaren onveranderd! 
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