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 December, feestmaand! 
Sint is weer in het land! 
Hij heeft het natuurlijk weer heel erg druk: 
het rondbrengen van pakjes en het bijwerken van het gro-
te boek.  
En niet te vergeten het brengen van allerlei bezoekjes aan 
scholen en gezinnen. 
Voor je het weet is hij alweer vertrokken. 
En je had hem nog zoveel willen vragen.  
Er was natuurlijk weer geen tijd voor.  
Gelukkig staan er in dit boek allerlei vragen voor Sint? 
Misschien zit jouw vraag er ook wel tussen. 

 inleiding 

Zie je een blauw woord? Klik 
dan op de link erachter. 



Sint, waarom vieren we pakjes-

avond op 5 december? 

 

 

Na mijn dood vond de kerk mij een goede bisschop.  
Ze vonden me een voorbeeld voor alle mensen. Ik werd 
heilig verklaard. Ik kreeg voor mijn naam Sint. Het werd 
dus Sint-Nicolaas. 
Als je heilig bent, wordt er elk jaar aan je gedacht in de 
kerk. Dat gebeurt op mijn sterfdag. Dat is op 6 december. 
Het wordt ook wel de naamdag genoemd. Een sterfdag is 
natuurlijk geen feestdag. 
De mensen dachten wel steeds aan me. Hoe gul en vrijge-
vig ik was. Dat wilden ze ook herdenken. Daarom kozen ze 
de dag ervoor uit: 5 december. Dat werd een feest met 
pakjes. Het werd de pakjesavond die jullie nu nog steeds 
vieren. 



Sint, waarom gooit u iets in de 

schoenen van kinderen? 

 

 

Ja, waarom leg ik het niet gewoon op tafel? Het is een oud 
verhaal dat ik eerst moet vertellen. 
In Turkije hielp ik eens een vader met drie dochters.  
De vader was arm. In die tijd kon een dochter alleen trou-
wen als ze geld gaf aan de bruidegom. Dat noemde je een 
bruidsschat. Ik wilde de vader en zijn dochters helpen.  
Op een avond gooide ik drie zakjes met geld door het raam 
(1). Ze kwamen op het bed terecht. Zo konden de dochters 
toch trouwen. Later werd het verhaal veranderd.  
Het geld kwam niet op het bed terecht, maar in een schoen 
of in een kous. Heel vroeger zetten arme mensen hun 
schoen in de kerk. Rijke mensen stopten er dan iets in. Nu 
stop ik er  allerlei snoepgoed in: pepernoten, chocolade, 
schuimpjes en marsepein.https://www.youtube.com/watch_popup?v=0VEp3tTXacM  
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Sint, kwam u heel vroeger ook 

met een stoomboot aan ? 

 
Nee hoor, heel vroeger bestonden er nog geen stoomboten.  
Die stoomboot is bedacht door Jan Schenkman. Hij was meester. 
Jan Schenkman schreef in 1850 een boek met platen en gedichtjes 
over mij.  Het boek heette “Sint Nicolaas en zijn knecht” (1).  
In die gedichtjes schrijft Schenkman over een stoomboot (2) waar 
de Sint mee aankomt.  Ook bedenkt hij mijn schimmel. Ik rijd er-
mee over de daken. Ik gooi in het boek ook opeens de pakjes door 
de schoorsteen. 
Ook was ik een heel strenge Sint in dat boek. Stoute kinderen gin-
gen de zak in (3). Ze gingen mee naar Spanje. Of Piet sloeg met de 
roe voor straf (4). Dat doe ik nu niet meer. Ik ben nu een vriende-
lijke man die niet straft. 
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Sint, hoe komt u aan uw paard ? 

 Je weet al dat die meester Jan Schenkman het paard bedacht. 
Maar hoe kwam hij aan dat paard? En ook nog een paard dat 
over het dak loopt. Jan Schenkman heeft heel oude verhalen 
gelezen. Hij las in zo’n verhaal over een god op een vliegend 
paard. 
De god heette Wodan (1) en zijn vliegende paard heette Sleip-
nir (2). Sleipnir had 8 benen. Wodan had ook twee zwarte ra-
ven (3). Ze heten Huginn en Muninn. Ze vliegen rond en ver-
tellen Wodan wat ze allemaal gezien hebben. Sinterklaas heeft 
ook van die helpers die alles doorvertellen: zijn Zwarte Pieten. 
Schenkman gebruikt oude verhalen http://www.youtube.com/watch_popup?

v=pkMizhcYbFI om mij wat moderner te maken. 
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Sint, waarom heeft u een staf? 

 

Een staf hoort bij een herder. Die staf of stok helpt de herder bij 
het hoeden van de schapen. Aan de staf zit een haak. Met die 
haak kon een herder gemakkelijk een schaap pakken. Hij deed 
de haak om de hals van het schaap. Dan trok hij het schaap 
naar zich toe. 
Ik ben ook een beetje een herder. Alleen niet van schapen, 
maar van mensen. Je weet al dat ik een bisschop was.  
Een bisschop was ook een soort opzichter over een grote groep 
mensen die bij de kerk hoorden. Een soort herder over de men-
sen die bij de kerk in zijn gebied horen. Hij zorgt voor ze, zoals 
een herder voor zijn schapen zorgde. Zo werd de staf ook een 
teken van een bisschop. 



Sint, wat heeft speculaas met u te ma-

ken? En een letter van chocolade? 

 Speculaas http://www.youtube.com/watch_popup?v=nJ-A5PXJToM komt van het woord 
speculator. Dat is een moeilijk woord, maar het betekent: “hij die 
alles ziet”. En je weet dat ik  ook alles zie. Een grote speculaaspop 
werd vroeger ook wel een vrijer (1) genoemd. Jongens versierden 
vroeger een speculaaspop met glazuur en noten voor een meisje. 
Zo lieten ze merken dat ze haar leuk vonden. We zeggen nu nog dat 
je een meisje versiert als je haar leuk vindt. Dat komt uit de tijd van 
het versieren van die speculaaspop. 
Letters  (2) horen ook bij mijn feest. Heel vroeger werden pakjes 
niet ingepakt. Alle pakjes gingen onder een laken. Op het laken 
werd op het pakje de beginletter van de voornaam gelegd.  

Zo wist je welk pakje voor jou was. Die letters was van brooddeeg. 
Later werd hij van chocolade  http://www.youtube.com/watch_popup?v=_oVhFgz41zw  .  

En er zijn nu ook nog boterletters (3). Dat is gebak. 
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Volg Eduboek op: 

Dit boek mag vrij gekopieerd en rondgestuurd worden. 

Bij Eduboek kun je: 
 Boeken lenen 

 24uur gratis lenen 
 Boeken kopen 

 Naar boeken luisteren 
 

Bij boeken van Eduboek vind je 
 Gratis werkbladen 

 Gratis plusbladen (voor leners) 
 Materiaal voor hoogbegaafden 

http://twitter.com/Eduboek
https://www.youtube.com/channel/UC82e1AYzXGplN-MOPtCKYIw
http://nl-nl.facebook.com/eboeken.eduboek
https://www.eduboek.nl/
https://www.eduboek.nl/informatie/boeken-lenen/
https://www.eduboek.nl/boeken-direct-lenen/
https://www.eduboek.nl/informatie/boeken-kopen/
https://www.eduboek.nl/informatie/luisterboeken-voor-kinderen-kopen/
https://www.eduboek.nl/informatie/boeken-lenen/
https://www.youtube.com/embed/KbM_Pei9CLQ
https://www.eduboek.nl/informatie/hoogbegaafd/
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