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Sinterklaas en Piet 
Wie is Sinterklaas? Hoe komt hij aan zijn naam? Waar 
woont hij? Dit zijn vragen die kleine kinderen vaak 
stellen.

Voordat Sinterklaas naar Holland kwam, had hij, in de 
verschillende landen waar hij woonde, vele andere 
namen. Sommigen zeggen dat hij in Turkije is geboren, 
vele honderden jaren geleden. Eén verhaal over 
diezelfde goede Nicolaas gaat zo:

"Er waren eens drie mooie meisjes. Hun vader was al 
zijn geld kwijtgeraakt. De meisjes 
wilden heel graag een man maar 
hadden geen geld om een 
trouwjurk te kopen. Nicolaas 
hoorde dit en kreeg medelijden 
met de vader en zijn dochters. Hij 
liet onder hun raam drie zakken 
met goud achter, voor ieder één. 
Zo kregen deze drie goede 
meisjes, drie goede echtgenoten 
waar ze nog lang en gelukkig mee 
leefden."

Er gaan talloze verhalen rond over 
deze goede Nicolaas van wie ook gezegd wordt dat hij 
een bisschop was die langs de kerken reisde. Zeelieden 
en reizigers bouwden kerken ter ere van hem. Om te 
reizen moest men een schip op zee hebben of een paard 



op het land en in het koude noorden moest men een 
rendier hebben. Nu komt Sinterklaas met een 
stoomschip naar Holland en hij neemt zijn paard ook 
altijd mee. Soms rijdt hij in een auto. Misschien komt hij 
in de toekomst wel met een vliegtuig.

De avond voordat Sinterklaas jarig is, zetten de 
Hollandse kinderen hun schoen bij de kachel. Ze doen 
een wortel of wat hooi voor het paard in de schoen 
want Sinterklaas rijdt op zijn paard langs alle huizen.

Sinterklaas draagt de kleren van een bisschop, een lange 
witte jurk met een lange rode mantel. Hij heeft op zijn 
hoofd een soort hoge muts, een mijter. In zijn handen 
houdt hij een staf die hij geleend had van een 
schaapherder maar er was een gouden knop op gezet. 
Sinterklaas heeft wit haar en roze wangen. Hij is een 
oude man die nog heel fit is. In zijn hart is hij nog een 
kleine jongen.

Als Sinterklaas naar het noorden reisde, veranderde hij 
van kleding. Hij droeg dan een korte witte 

jas, afgezet met hermelijn-bont. Op zijn 
hoofd droeg hij een muts van bont en 

hij liet zijn staf thuis. Verder reed hij 
dan in een slee getrokken door twee 
herten, met grote hoorns. In die 
noordelijke landen deed hij 
cadeautjes in de kousen die de 
kinderen bij de haard hadden 
gehangen. In Groenland gaf hij vaak 
vishaakjes. Zijn cadeautjes zijn niet 
in elk land hetzelfde. Als de kinderen 
stout zijn geweest, geeft hij geen cadeautjes.




Als Sinterklaas op reis gaat, brengt hij altijd leuke 
dingen mee. Onderweg tijdens zijn reizen kwam 
Sinterklaas een aardige jongen tegen die zijn helper 
werd.

Sinterklaas ging ook altijd op bezoek bij veel scholen. 
Daar hoorde hij over piraten die schepen beroofden in 
plaats van, zoals hij, cadeautjes aan de kinderen en de 
armen te geven. Sinterklaas houdt niet van zulke 
mensen. Zijn helper bleef hem ook trouw in Nederland. 
Hij hielp de dozen dragen met poppen, boten, trommels, 
ballen, boeken, treinen en nog veel meer leuk speelgoed. 
Ook waren er dozen vol snoepgoed.

Zijn helper, Piet genaamd, zorgde ook voor het paard.

Het maakt Sinterklaas niet uit of kinderen rijk of arm 
zijn, hij houdt van alle kinderen als ze zich, het hele 
jaar maar goed gedragen en hun best doen.

In Holland draagt Piet een kort jasje met een wijde 
broek in verschillende felle kleuren. Verder heeft hij een 
pet op zijn hoofd en een mooie kraag om zijn nek. Soms 
maakt hij stoute kinderen aan het schrikken. Als 
Sinterklaas Holland verlaat, om terug te gaan naar 
Spanje, gaat Piet ook altijd mee om daar voor het 
paard te zorgen.

En waar Sinterklaas en Piet wonen in Spanje is nog 
steeds een groot geheim.



