
Sint-Maartenliedjes
Tot Morgen brengt je de Sint!

 1. Sint Maarten reed door weer en wind 
 2. Dag Sinte Maarten 
 3. Waar zijn mijn Pieten? 
 4. Hoor de wind 
 5. Hij komt, hij komt
 6. Daar wordt aan de deur geklopt
 7. O kom toch eens kijken 
 8. Waarom brengt de Sint mij geen poesje? 
 9. Sinte Merten op ne stok 
 10. Sinte Maarten kom maar binnen met je knecht 

Muzikanten van Tot Morgen

•	 Jan-Bart	Vergeylen	(zang,	mondharmonica)
•		 Thomas	Impens	(gitaar,	backing	vocals)
•	 Bart	Van	Landuyt	(bas)
•	 Chris	Kinoo	(toetsen,	backing	vocals)
•	 David	Matthys	(drums,	klarinet)

  ©	Illustraties:	Kathleen	Amant	-	uit	het	boek:	Sint-Maarten	gaat	naar	Sjinka	Poenka	www.amant.be



1. Sint Maarten reed door weer en wind

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje
 
              
Sint Maarten, Sint Maarten     
Sint Maarten reed door weer en wind     
Zijn witte paard droeg hem gezwind     
Sint Maarten reed met volle moed
Zijn mantel dekt hem warm en goed

Een oude, een oude
Een oude man stond langs de baan
Hij	keek	Sint	Maarten	smekend	aan:
‘Och help mij toch uit deze nood
Anders	vries	ik	hier	nog	straks	morsdood’

Sint Maarten, Sint Maarten
Sint Maarten was zeer aangedaan
Hij bleef voor de arme bedelaar staan
Hij trok zijn slagzwaard uit de schee
En sneed zijn mantel gauw in twee

De oude, de oude
De	oude	man	kwam	’s	nachts	weerom
Hij had de halve mantel om
Hij sprak tot Maarten zonder spot
En	zei:	‘Ik	ben	de	lieve	God!’
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2. Dag Sinte Maarten

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje	bewerkt	door	Tot	Morgen

Dag Sinte Maarten, daag, daag, daag, daag, Poppenpiet
Dag Sinte Maarten, daag, daag, luister naar ons welkomstlied

Dag	Sinte	Maarten,	daag,	daag,	daag,	daag,	Autopiet
Dag Sinte Maarten, daag, daag, luister naar ons welkomstlied

Dag Sinte Maarten, daag, daag, daag, daag, Schoorsteenpiet
Dag Sinte Maarten, daag, daag, luister naar ons welkomstlied

Dag Sinte Maarten, daag, daag, daag, daag, Dakenpiet
Dag Sinte Maarten, daag, daag, luister naar ons welkomstlied
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3. Waar zijn mijn Pieten?

Tekst:	Kathleen	Amant
Muziek:	Bart	Van	Landuyt	&	Tot	Morgen

Waar zijn mijn Pieten?
Heeft iemand ze gezien?
Waar zijn mijn Pieten?
Ze waren nog met tien

Pietje kom dan
Piet waar ben je?
Waar heb je je verstopt?
Pietje kom dan
Piet waar ben je?
Ik	heb	je	zo	gezocht

Waar zijn mijn Pieten?
Ik	zag	ze	bij	‘t	ontbijt
Waar zijn mijn Pieten?
Zijn ze de weg dan kwijt

Pietje kom dan
Piet waar ben je?
Waar heb je je verstopt?
Pietje kom dan
Piet waar ben je?
Ik	heb	je	zo	gezocht

Daar zijn de Pieten
‘k Zie ze lopen op de brug
Stoute Pieten, kom eens helpen
Kruip	het	dak	op	en	wat	vlug
Stoute Pieten, kom eens helpen
Nu het dak op! ... en wat vlug

Pietje kom dan
Piet waar ben je?
Waar heb je je verstopt?
Pietje kom dan
Piet waar ben je?
Ik	heb	je	zo	gezocht
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4. Hoor de wind

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje

Hoor de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede sint nog komen
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt

Ja	hij	rijdt	in	donkere	nachten
Op zijn paardje o zo snel
Als	hij	wist	hoe	zeer	wij	wachten
Ja	gewis	dan	kwam	hij	wel
Ja	gewis	dan	kwam	hij	wel

Ja	hij	rijdt	in	donkere	nachten
Op zijn paardje o zo snel
Als	hij	wist	hoe	zeer	wij	wachten
Ja	gewis	dan	kwam	hij	wel
Ja	gewis	dan	kwam	hij	wel

Hoor de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede sint nog komen
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt
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5. Hij komt, hij komt

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje	bewerkt	door	Jan	De	Smet

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind!
     
Mijn hartje klopt, 
mijn hartje klopt zo blij
Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou
Wat brengt hij jou en mij
Wie	zoet	was:	koek
Wie stout was krijgt de roe!

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De	vriend	van	ieder	kind!	Ja!

La-là,	la-là,	la-laa,	la-la-la-là
La-là-la-la,	la-là-la-la
La-laa,	la-la-la-là
La-là,	la-là,	la	laa,	la-la-la-là
La-là-la-la,	la-là-la-la
La-laa,	la-la-la-là
La-laa,	la-là
La-là-la-la,	la-là
La-là,	la-là,	la-laa,	la-la-la-là
La-là-la-la,	la-là-la-la
La-laa,	la-la-la-là

    
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind!

Mijn hartje klopt, 
mijn hartje klopt zo blij
Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou
Wat brengt hij jou en mij
Wie	zoet	was:	koek
Wie stout was krijgt de roe!

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind!
     
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder ... kind!
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6. Daar wordt aan de deur geklopt

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje

Daar wordt aan de deur geklopt
Hard geklopt, zacht geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt
Wie zou dat zijn
Wees maar gerust mijn kind
Ik	ben	een	goede	vriend
Want al ben ik zwart van ‘t roet
‘k Meen het toch goed

Ik	kom	van	de	lieve	Sint
Lieve	Sint,	lieve	Sint
‘k	Heb	voor	jou,	m’n	beste	kind
Moois in mijn zak
Ben	je	wel	braaf	geweest?
Wees dan maar niet bevreesd!
Kijk,	hier	brengt	de	lieve	Sint
Snoep voor elk kind!

Beste	Piet,	wees	wel	bedankt
Wel bedankt, wel bedankt
Nu	zal	ik	aan	’t	leren	gaan
Daar kan je op aan
Borstplaatjes,	groot	in	tal
‘k Deel ze vanavond al
Met mijn lieve zusje klein
Blij	zal	ze	zijn
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7. O kom toch eens kijken

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje

Oh kom toch eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
Alles	gekregen	van	die	lieve	Sint

Een pop met vlechtjes in het haar
Een snoezig jurkje kant en klaar
Drie kaatseballen in een net
Een letter van banket

Oh kom toch eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
Alles	gekregen	van	die	beste	Sint

Een bromtol met een zweep erbij
Een doos met blokken ook voor mij
En schaatsen en een nieuwe pet
Een letter van banket

Oh kom toch eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
Alles	gekregen	van	die	beste	Sint
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8. Waarom brengt de Sint mij geen poesje?

Tekst:	Chris	Kinoo	&	Jan	Bart	Vergeylen
Muziek:	naar	Joseph’s	Tabrar’s	‘Daddy	Wouldn’t	Buy	Me	a	Bow	Wow’

Mijn zus bracht ons een poesje
Dat zo vaak speelde met mij
Ze spinde elke dag gezwind
En maakte me zo blij
Maar	’s	nachts	nam	papa	poesje	mee
En plots was poesje weg
Ik	schreeuwde,	moest	direct	naar	bed
Maar	vroeg	aan	mama,	zeg:

Brengt	de	Sint	mijn	poesje	weer	bij	me,	bij	me
Brengt	de	Sint	mijn	poesje	weer	bij	me,	bij	me
Mama heeft allergie
En papa wil het niet
Dus de Sint die brengt mijn poesje niet

Waarom brengt de Sint mij geen poesje, poesje
Waarom brengt de Sint mij geen poesje, poesje
Mama heeft allergie
En papa wil het niet
Dus de Sint die brengt mijn poesje niet
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9. Sinte Merten op ne stok

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje	uit	Aalst

Sinte Merten op ne stok
Wilde mij geven, wilde mij geven
Sinte Merten op ne stok
Wilde ni geven, raapt U op

Sinte Merten op ne stok
Wilde mij geven, wilde mij geven
Sinte Merten op ne stok
Wilde ni geven, raapt U op

Sinte Merten op ne stok
Wilde mij geven, wilde mij geven
Sinte Merten op ne stok
Wilde ni geven, raapt U op
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10. Sinte Maarten kom maar binnen met je knecht 

Tekst	&	Muziek:	traditioneel	Sint	liedje

Sinte Maarten kom maar binnen met je knecht
Want we zitten allemaal even recht
Misschien heeft u nog even tijd
Voordat	u	weer	naar	huis	toe	rijdt
Sinte Maarten kom maar even bij ons aan
En laat uw paardje maar buiten staan

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij

Sinte Maarten kom maar binnen met je knecht     
Want we zitten allemaal even recht
Misschien heeft u nog even tijd    
Voordat	u	weer	naar	Tours	toe	rijdt
Sinte Maarten kom maar even bij ons aan
En laat uw paardje maar buiten staan

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kinderen bij
... geen stoute kinderen bij ©	Kathleen	Amant


