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‘t Is weer Sinterklaas en daarom is Mijn weekblad 

deze week gewijd aan de dichter van het bekend-

ste Sinterklaaslied. 

 

 

 

 

Dr J.P.Heije (1809-1878) 

 

De enige echt onsterflijke 

poëet van Nederland 
 

Als kind heb ik heel wat tranen vergoten als mijn 

moeder met pianobegeleiding het lied van het 

verdwaalde lammetje voor mij zong: 

 

Lammetje, loop je zo eenzaam te blaten 

Over de hei? Over de hei? 

Hoe kom je hier van zo allen verlaten? 

Bleef je niet liever daarginds op de hei? 

Lammetje, hier groeien bloemen noch gras 

Hier is geen watertje wat je zou lusten 

Hier is geen schaduw om onder te rusten 

En als je dan nog zo klein maar niet was. 

 

Het stond in de bundel “Kun je nog zingen, zing 

dan mee” en die bevatte meer van die liedjes 

waarvan ik later begreep dat ze onsterflijk zijn. 

Wie kent ze niet? 

Van onze schooltijd herinneren we ons van de 

zangles het fraaie lied: 

 

In 't groene dal, in 't stille dal, 

Waar kleine bloempjes bloeien 

Daar ruist een blanke waterval 

En druppels spatten overal 

Om ieder bloempje te besproeien 

Ook 't kleinste! 

 

In de loop van de tijd werd mij duidelijk dat de 

dichter, die deze versjes schreef, met recht en 

reden de enige echt onsterflijke poëet van Neder-

land kan worden genoemd. Zijn naam was dr Jan 

Pieter Heije, een dichtende arts uit de negentiende 

eeuw. Precies 150 jaar geleden, in 1861, ver-

scheen zijn bundel Al de kinderliederen. En dat 

waren er nog al wat. De bundel bevat meer dan 

150 gedichtjes en bovendien 100 spreuken. En 

wie heeft ze niet gezongen? Straks is het weer 5 

december en dan klinkt het weer uit duizenden 

kelen: 

 

Zie de maan schijnt door de bomen. 

Makkers staakt uw wild geraas. 

’t Heerlijk avondje is gekomen, 

’t Avondje van Sinterklaas. 

 

Of we gaan onze voetbalhelden of andere sporters 

aanmoedigen en we zingen allemaal: 

 

Piet Hein, Piet Hein,Piet Hein  zijn naam is klein, 

Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot, 

Hij heeft gewonnen de zilvervloot. 

 

Dan heb je nog het opwekkende  

 

Ferme jongens, stoere knapen,  

Foei, hoe suffend staat gij daar. 

Zijt gij dan niet welgeschapen? 

Zijt gij niet van zessen klaar? 

 

of Een man, een Man - een woord, een Woord!. 

Een karretje op de zandweg reed of Er zaten ze-

ven kikketjes al in een boerensloot.  

Welke dichter evenaart de roem van onze dokter? 


