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Sint Nicolaas, ons aller vrind, 

Loopt steeds iets mooiers te bedenken 

Om als hij het dan eindelijk vindt, 

Aan brave kinderen te schenken. 

Wie even heilig hier wil leven 

Moet anderen alles willen geven 

 

  



 

December 2015 

Het was  2015 december was bijna voorbij. De zon scheen in de prachtige tuin van het Spaanse 

paleis van de oude man. Sinterklaas zat bepaald droevig voor zich uit te staren. Waarom? 

Andere jaren was hij altijd heel goed geluimd na de terugkeer uit Nederland en zat dan vrolijk, moe 

en voldaan noemen de mensen dat al die prachtige tekeningen en brieven te bekijken die hij van al 

die lieve kleine kinderen had gekregen. 

Er staat een hele grote ronde tafel in de serre. Rondom staan prachtige mandarijnenboompjes en 

palmen. Beneden kijk je uit op een vijver met een vrolijke fontein, af en kun je een oranje vis boven 

het water een sprongetje zien maken. Je hoort een plonsje. 

De katten van de Sint, een rode een zwarte en een witte een gestreepte en een lapjeskat en een met 

lange haren uit Perzië zijn zichtbaar blij dat de oude baas weer terug is Om beurten komen ze 

spinnend de serre binnen geven de Sint kopjes en springen bij hem op schoot. 

Sint aait hen gedachteloos en ondertussen staat zijn chocolademelk koud te worden en  zijn van zijn 

broodjes heeft hij niet meer dan één hapje genomen. De katten voelen dat er iets mis is. Een voor 

een springen ze op de grond en zitten hem van beneden vragend en onderzoekend aan te kijken. 

Daar komt de hoofdpiet binnen. Nu het werk erop zit heeft hij zich niet geschminkt hij heeft zijn 

trainingspak aan. 

“Sint, kunnen we nu vandaag wel net als altijd gezellig met zijn allen post sorteren?” 

Nee Piet 

Waarom dan niet Sint? Bent u ziek? U ziet er slecht uit Zal ik een dokter bellen? 

Ziek? Nee  nou dat wil zeggen ja.. Maar ik ben bang dat een arts mij niet helpen kan. Ons niet kan 

helpen 

Ons, Sint? Zegt u nou toch eens wat er aan de hand is. Het is toch allemaal heel goed gegaan? Ach 

Piet Maarten ik heb altijd mijn best gedaan, en jullie ook. Maar er zijn mensen die ons niet 

begrijpen, niet kunnen begrijpen of niet willen begrijpen. Die mensen vinden mij een racist. 

Piet Maarten laat van verbazing de kan met chocoladenlek uit zijn handen vallen. Ooo oo o 

U een racist? Welke idioot beweert dat u mensen voortrekt? Maar dan kan toch niet! U hebt toch 

juist ook gekleurde kinderen geholpen? En arme kinderen? En arme meisjes? En arme mensen? U 

heeft toch nooit gekeken naar rangen en standen! U bent juist een bestrijder geweest. 

U heeft zelfs zwarte mensen in dienst genomen en vorstelijk betaald. U heeft ze opgeleid, naar 

school laten gaan…. 

Zo denkt men bijvoorbeeld,  

dat ik mijn bestaan misschien te danken heb  

aan het Ethiopische slaafje Piter, 

dat door Nicolaas van Myra zou zijn vrijgekocht. 

Uit dankbaarheid daarvoor bleef hij Nicolaas dienen.  

Dat werd tenminste verteld 

Jajaja, stop maar Maarten. Ik weet het. Ik heb die Piter inderdaad vrijgekocht en hij is tot aan zijn 

dood bij mij gebleven. Het is heel lang geleden, ver voor de tijd van de slavenhandel in de 

zogenaamde gouden eeuw.  We hebben fantastisch samengewerkt. Maar dat is nou juist zo fout 

zeggen ze. Ik moet alle zwarte Pieten ontslaan! 

Dat wil zeggen, mijn knechten mogen niet meer zwart zijn, geen krullen hebben, niet geschminkt 

worden  want er zijn mensen die denken dat jullie als slaven voor mij werken. 

 



Scherven 

Wat is hier aan de hand….. toch geen ongelukken? 

Drie andere Pieten zijn op het geluid afgekomen. Als ze de scherven van de kan op de grond zien 

verzuchten ze: 

Gelukkig we hoorden je kermen en dachten dat de Sint gevallen was. Scherven brengen geluk! 

Geluk? Niets geluk! We worden allemaal ontslagen 

Ontslagen klinkt het als uit één mond.  

Waarom? Omdat Sinterklaas een racist is! 

Zeg pas een beetje op je woorden hè? De lange Piet Diederik komt dreigend op Maarten af. Hoe 

durf je zoiets te zeggen.  

Dan kijkt hij naar de Sint en ziet dat de oude man er heel erg verdrietig en zorgelijk uitziet. 

Is dat waar Sint. Bent u ziek of zo. Was dit het laatste Sinterklaasfeest? 

Sinterklaas richt zijn hoofd langzaam op en schraapt zijn keel. Er biggelt een traan over zijn wang. 

Sinterklaas huilt. Beteuterd staan de 4 pieten om hem heen. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt, 

Sinterklaas in tranen van verdriet. Ze hebben wel eens samen gehuild van het lachen maar nee, dit is 

….. ja wat is het eigenlijk? 

Gaan jullie eens even zitten. Het is goed dat de andere Pieten er nog even niets over horen, dat praat 

wat makkelijker. We worden bedreigd. 

Door wie Sinterklaas? 

Door mensen die denken dat ze op een zwarte Piet lijken.  

IK mag alleen nog maar witte Pieten in dienst nemen. 

Wit?? 

Ja zonder schmink 

Dat vind ik niet eerlijk want dan kunnen de gekleurde kinderen dus noot naar de zwarte 

Pietenschool. 

Nou zeg, dat kan toch niet? Dan ziet iedereen wie ik ben. Zwart als de nacht, dat is onze schutkleur. 

Wat een domme mensen zijn dat. 

  

Denken die mensen dat we als zwarte pieten geboren zijn of zo? 

“Ik weet het niet Pieten  

We kunnen natuurlijk ook een paar wit geschminkte |Pieten laten rondlopen. Kennen jullie niet de 

Pierrot uit het circus of die dansers van het Scapino-ballet? Die kun je ook niet herkennen. “ 

“Zonder schmink kan niet. Een Piet zonder schmink is als een Sinterklaas zonder baard en Mijter.” 

  

schelden 
  

“Het schijnt dat er in Nederland kinderen rondlopen die wel eens voor zwarte Piet worden 

uitgescholden.” 

“Haha” lacht Piet Eric, “maar dat is toch geen scheldwoord, Zwarte Piet? Dat is een eretitel. Ja, ik 

ben er trots op dat ik zwarte Piet ben! 

En de kinderen die wij bezoeken zijn soms wel eens geschrokken van onze zwarte gezichten maar 

meestal vragen ze of ze ook zwarte Piet kunnen worden. Ze verkleden zich als zwarte Piet en ze 

tekenen Piet en ze zingen leuke liedjes over ons. “ 

 

“Ja die liedjes daar struikelen sommige mensen al over : in een van de liedjes staat een zin die gaat 

zo:  

Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed. 

En er zijn een paar gekleurde mensen die zeggen dat dat betekent dat zwarte mensen eigenlijk slecht 

zijn. Er is 150 jaar geleden een meneer Schenkman geweest die in een Sinterklaasboekje een 

tekening had gemaakt van een zwarte Piet die een ketting om zijn voet had” 



  

“Ja maar Sinterklaas, dat zingen ze toch niet? Ze zingen juist 

Van zwarte mensen moet je niet schrikken. 

Voor ik ooit van de zwarte Pietenopleiding had gehoord, toen ik nog een klein Erikje was in Den 

Haag, toen zag je in Nederland eigenlijk bijna nooit zwarte mensen. 

Ik heb toen een boek gelezen: de negerhut van oom Tom en toen las ik wat er lang geleden heel veel 

mensen als slaven waren gevangen en verkocht. Ze hadden een heel slecht leven in Amerika. 

Maar Sint, u bent toch veel ouder. 

Hoe oud bent u eigenlijk?” 

  

“Ja, hoe oud ben ik eigenlijk? Ik ben zo oud als de mensheid en dat is heel oud. Lang geleden ben ik 

al met tellen opgehouden. Had u in het begin ook al zwarte Pieten? 

Nou dat is een lang verhaal, misschien moet ik jullie dat eens precies vertellen voor ik mijn staf er 

bij neergooi.” 

 Dat mag niet gebeuren 
Piet Maarten stond op. “ Maar Sinterklaas dat mag niet gebeuren!” 

“Jawel” zeiden de ander drie, “laat Sint vertellen. “Hè gezellig.” 

“Dat bedoel ik niet. Dat verhaal wil ik ook wel horen maar we mogen Sinterklaas niet verdwijnen. 

Mee eens. 

Van de  mensen die ons niet leuk vinden rijden we het huisje dan stilletjes voorbij, zoals in het 

liedje. 

We geven ons niet over we zullen de mensen die ons bedreigen gaan uitleggen dat zij zich 

vergissen! 

Trouwens, in andere landen hebben ze toch ook feesten met zwarte geesten enzo. 

In Oostenrijk heb je ……………….. 

En in Griekenland heb je ……………………… 

En in ..heb je …………………. 

Mogen die dan ook niet meer?” 

  

Sinterklaas kreeg langzaam weer een beetje kleur op zijn wangen.  

“Lieve Pieten, dat zal niet meevallen. Zelfs de ministers praten erover en de Verenigde Naties. 

Mensen hebben ruzie om met elkaar over jullie. 

Het is te gek voor woorden. 

Maar jullie hebben gelijk, ik heb wel gekkere wonderen verricht. We gaan er tegenaan! Waarschuw 

jullie families in Nederland dat jullie niet voor april weer thuis komen omdat we het 

Sinterklaasfeest gaan redden. Ik heb nooit tegen onrecht gekund. 

Waarom zou ik het pikken dat ze MIJ zwart maken. 

 

“Haha die is goed Sinterklaas, een zwarte Sint!” 

  

“Ja je lacht erom maar weet je dat ik dat in Suriname ooit wel eens gedaan heb? De zwarte mensen 

in het oerwoud wilden een zwarte Sint en witte pieten.  

Ik ga even mijn gymnastiek doen. Ik maak een wandelingetje in de tuin. Dan zal ik een goede lunch 

gebruiken en na de siësta,  om vier uur vanmiddag verwacht ik alle Pieten in de vergaderruimte. 

Laat de keukenpieten voor veel eten en drinken zorgen. Het wordt een lange zit. 

 Fort, mijn kamer uit!” 

siësta 
Eenmaal weer alleen deed de Sint zijn haar in een paardenstaart knipte zijn snor bij en zijn baard Je 

zou hem niet herkennen. Hij trok een spijkerbroek aan en een sweater I love Amsterdam stond erop. 



Hij strikte zijn sportschoenen dicht en pakte zijn gitaar. Hij begon te tokkelen. Niets kon hem beter 

helpen bij het nadenken dan gedachteloos tokkelen. Nou ja?  

Hij dacht niet over de muziek maar wel over racisme 

“Puh, ik een racist mompelde hij in zichzelf. Hoe komen ze erop? 

Ben ik niet altijd juist voor de zwakken en zieken opgekomen. 

Ja, vroeger waren ze meest wit. 

Maar ja toen woonden de negers…. 

Ach ach …. Ook al zo’n verboden woord, wat doen sommige mensen toch moeilijk! 

Toen zag je alleen zwarte mensen in Afrika en daar kwam ik niet. Daar vieren de mensen andere 

feesten. 

De enige zwarte die mensen zagen was Zwarte Piet. Mijn trouwe knecht. 

Ik zal die lui uitnodigen hier in mijn Paleis 

Haha in het hol van de leeuw!” 

  

congres 
Het was een drukte van belang in de keuken van het paleis en ook in de congreszaal. Bijna alle 

Pieten liepen met een boos gezicht rond. Behalve de vier hoofdpieten wist niemand waarom er 

vergaderd moest worden.  

“Waarom mogen we niet gewoon lekker vakantie vieren en uitrusten?” mopperden ze terwijl de 144 

stoelen werden neergezet. Ook de microfoons werden aangesloten, tafels voor de koffie, thee, water 

en sinaasappels. en broodjes. Nee, geen pepernoten.  

Je denkt toch niet dat Sint en Piet alleen maar pepernoot en Speculaas en fruit van marsepein eten?  

 

Om de ernst van de zaak aan te geven werd er door Piet Maarten gezegd: “Sinterklaas wordt 

bedreigd en wij ook.” 

De lampen werden aangesloten want de zon zou ondergaan vóór het einde van de vergadering. 

Er werden grote vazen bloemen neergezet, er kwamen kleedjes op de tafels. Het moet toch een 

beetje gezellig zijn. 

  

  

Klokslag 4 uur zat de hele zaal vol. De kinderen in Nederland zouden de Pieten niet herkend 

hebben, geen een was zwart geschminkt.  Niemand droeg een pruik en de meesten ook geen 

oorbellen. Ik vergis me. Er zijn ook vrouwen bij de zwarte Pieten tegenwoordig en die hadden vaak 

wel leuke dingen in hun oren. Je kon nu goed zien dat Pieten niet allemaal van dezelfde komaf zijn. 

Het was een rumoer van jewelste. Sommigen dachten dat er terroristische aanslagen dreigden. 

 Anderen dat het paleis in brand kon vliegen.  

Er waren pieten die opperden dat iemand Sinterklaas misschien wou vergiftigen of dat Sinterklaas 

een ongeneselijke of besmettelijke ziekte had. 

Maar behalve die ier wist niemand het. 

  

Zodra Sinterklaas het podium op stapte werd het doodstil. Omdat hij nu geen staf bij zich had sloeg 

hij met een voorzittershamer op de tafel. Hij blies in de microfoon: “Test test. Kunnen jullie mij 

goed horen?” 

“Ja Sinterklaas.”  

“Goedzo. Nou ik zit.” 

De pieten  Eric, Maarten, Jamey en Danny namen plaats aan weerskanten van de Sint.  

“Nou okee. 

Luister allemaal goed: 

Dit is de belangrijkste vergadering die ik ooit gehad heb. Ik ga jullie iets vertellen over mijn leven 

als Sint. Ik heb straks jullie raad en ideeën nodig.  



Allereerst wil ik de chef-perspiet uitnodigen om naar voren te komen.” 

  

In het midden van de zaal stond een jonge vrouw op en stapte naar voren. Piet Sylvia. 

 Een jaar of 20 geleden heeft Sinterklaas besloten om ook vrouwen toe te laten tot zijn Pietenleger. 

Ook een Sint moet met zijn tijd meegaan.  

 Vertel eens 
“Piet Sylvia vertel mij eens. Heb jij in Nederland ook naar het nieuws gekeken, heb je de kranten 

gelezen?” 

“Ja Sinterklaas.” 

“Is het waar dat er een groep mensen is in Nederland die wil dat ik zwarte Pieten afschaf?” 

“Ja Sinterklaas, dat klopt.” 

“En wat vind jij daarvan?” 

  

Het werd rumoerig in de zaal. Iedereen was verontwaardigd.  

Stilte. Alleen kalmte kan ons redden. 

  

“Eerlijk gezegd Sinterklaas,  ik kan het niet begrijpen” 

“Heb jij de Nederlandse kranten gelezen?” 

Ja Sint, ik heb het afgelopen jaar alle berichten over dit onderwerp nauwkeurig verzameld. In de 

kranten en op radio en tv. 

Er zijn mensen die denken dat zwarte Piet een verschijnsel is dat met de slavernij te maken heeft.” 

 

Er klonken kreten van ontzetting in de zaal. 

Sint tikte met de hamer op de tafel: 

“Ik eis stilte, beste Pieten 

We gaan de zaak samen oplossen maar  dat kan alleen als we niet door elkaar praten en wel heel 

goed luisteren. 

Slavernij Piet Sylvia dat is mij ter ore gekomen. Waarom heeft de Nicolaaspersdienst mij niet 

meteen op de hoogte gebracht?” 

“De Nicolaaspersdienst wilde u niet nodeloos ongerust en verdrietig maken Sinterklaas. Wij 

dachten dat er in Nederland genoeg verstandige mensen zijn die kunnen uitleggen hoe de vork echt 

in de steel zit.” 

  

“Welke mensen zijn het dan die zo denken?” 

“Het is begonnen , Sinterklaas met mensen die zelf een donkere  huid hebben. “ 

“Bedoel je Afrikanen?” 

“Nee Sinterklaas  of eh… Ja Sinterklaas” 

“Wat bedoel je nou, ja of nee?” 

  

Intussen was er een tweede perspiet op naar de microfoon gelopen. 

“Neemt u mij niet kwalijk Sinterklaas,  maar ik denk dat ik Piet Sylvia kan helpen bij het uitleggen. 

Ik ben en journalist maar heb mij ook in de geschiedenis van het Sinterklaasfeest verdiept. Mag ik?” 

  

“Ah Piet Diederik. Ja,je mag. We luisteren vol spanning.” 

“Nou het zit zo: 

Vroeger , tot 1950 ongeveer, woonden er eigenlijk haast alleen witte mensen in Nederland. 

Maar daarna zijn er steeds meer gekleurde mensen bij gekomen.” 

  

“Dat is toch geen probleem? 

Die tellen voor ons toch ook mee? Of zitten hier soms Pieten in de zaal die discrimineren? 



Steek eens even je hand omhoog als je een Piet bent of kent die witte kinderen meer geeft dan 

andere kinderen.” 

  

Sint tuurde met een strenge blik de zaal in maar er ging niet één vinger omhoog. 

Er kwam even een voldane glimlach over Sints gelaat. 

“Gelukkig, dat wist ik ook wel. Zo zijn jullie niet.  

Ga verder met je uitleg Pieter.  

Kom maar even naar voren aan mijn tafel, dan kan iedereen in de zaal je goed zien.” 

slaven 
Diederik dribbelde naar voren. 

“Kan iemand Diederik even een glaasje water brengen? En mij ook?” 

 

Diederik vervolgde: “Het probleem is begonnen met mensen die afstammen van slaven. Nederland 

heeft in de 17 de eeuw slaven vervoerd naar Amerika. Die slaven kwamen uit Afrika.” 

  

“Ja dat kan ik me nog herinneren dat was een gruwelijke zaak. 

Daar heb ik me ook tegen gekeerd. 

Jullie kennen toch het liedje van Moriaantje zo zwart als roet? 

Ik zing de eerste regel en dan luister ik even wie het verder zingen kan: 

  

Sinterklaas stond op om zijn stem de ruimte te geven. 

In de zaal volgde iedereen zijn voorbeeld. 

Sint zong nogmaals de eerste regel: 

“Moriaantje zo zwart als roet 

En daar klonk uit alle andere kelen 

Ging eens wandelen zonder hoed 

Maar de zon scheen op haar bolletje 

Daarom droeg zij een parasolletje 

  

Ahh!!!Jullie kennen het. Mooi! Wat niet iedereen weet is dat ik dat lied geschreven is toen ik te 

maken had met een paar domme verwaande kinderen die kinderen plaagden omdat ze zwart waren. 

Weet je wat ik gedaan heb?” 

“Neeee!” 

“Ik heb de domme pestkop in een inktpot  gedoopt en met zijn allen hebben we hem toen heel hard 

uitgelachen.  

Pesten mag niet!!! En de kleur van je huid maakt je geen beter of slechter mens.  

Maar ga verder Piet Pieter. Die slavernij, dat is toch al heel lang geleden? 

In Nederland waren trouwens geen slaven.” 

  

Klopt, maar wel in Suriname en de Nederlandse Antillen.” 

“Hebben die mensen daar nú nog last van?” 

“Dat zeggen ze Sint, en ze voelen zich belachelijk gemaakt door ons, want zwarte Pieten zien er net 

zo uit als zij in de slaventijd.” 

  

“Hohoho, wie dat zegt weet niet veel van geschiedenis.!” 

“Daar heeft u gelijk in Sint, maar ze zijn niet te overtuigen. Ze luisteren gewoon niet, ze wíllen niet 

luisteren.” 

  

Weer liep iemand uit de zaal naar een microfoon. Ze zwaaide ten teken dat ze iets wilde zeggen. 

“Ja toe maar, Pietje Mieke, sprak Sint. Neem het woord” 



  

“Ja, goede middag allemaal. Voor degenen die mij niet zo goed kennen, ik werk dus op de 

kostuumafdeling. 

Sinterklaas ik begrijp niet hoe mensen kunnen denken dat wij ons aankleden als slaven. Wij hebben 

nooit iets met slavernij te maken gehad. Slaven werden gruwelijk slecht behandeld. Ze hadden vaak 

helemaal geen kleren. Ze werden bloot verhandeld. Ze stonden als beesten op de markt. Het was 

afschuwelijk. Ze werden geslagen, ze hadden geen huis. Kinderen werden van de ouders gestolen 

en    “ 

  

“Hou maar op, dat weet ik allemaal. Het was een gruwel, een gruwel zeg ik. Maar wat wou je 

zeggen over de kleding?” 

“Nou wij dragen goud, dat dragen slaven niet natuurlijk. 

Wij hebben kleren van de mooiste stoffen, super duur en comfortabel. 

Wij dragen de kragen zoals de rijke mensen van 400 jaar geleden 

Wij maken ons zwart  pikzwart, glimmend zwart ook, wij geven af. Er loopt geen echt volk op 

aarde rond dat zo zwart is als wij. Trouwens, er bestaan ook witte en bruine slaven. Of nouja die 

bestonden.  

Wij dragen een zwarte pruik – behalve dan de Pieten die al zwarte krulletjes van zichzelf hebben- 

en we kleuren onze lippen extra rood. 

Waarom? Om er allemaal hetzelfde uit te zien en om mensen met een slecht geweten een beetje 

bang te maken. 

Onze voorgangers gingen niet allemaal zo mooi gekleed.  

Dat kunnen we de mensen toch uitleggen. De ouders van de kinderen weten dat toch? En mijn zus 

werkt al 30 jaar op de kleuterschool. Er is geen kleuter die denkt dat zwarte |Pieten als zwarte |Piet 

ter wereld komen.  

 kleuters 
Je hebt gelijk. Wat die kleuters betreft, die denken niet na over de herkomst. Ze zien mij, ze zien 

jullie. Kleuters  bezitten nog de gave om magie te begrijpen. 

Het is nu iets meer dan 150 jaar geleden dat ik besloot dat de kinderen vaak veel te bang waren voor 

zwarte Piet.  

De tijden veranderden. Na lang nadenken hebben ik toen gedacht dat het zou helpen als de Pieten 

een beetje ander uiterlijk zouden aannemen. 

De kinderen moesten niet meer bang te zijn dat ze geslagen zouden worden of ontvoerd. Ouders 

moeten ook hun kinderen niet slaan. Slaan als straf dat is uit de tijd. Dat geloof kwam mooi 

aangekleed liepen en als ze niet meer zouden dreigen kindertjes mee te nemen. Ik heb gekeken naar 

mijn collega heiligen en schijnheiligen. In Italië bijvoorbeeld zijn ook feesten met zwarte mannen. 

Die feesten zijn zo oud als de duivel. Op sommige plekken zijn de zwarte mannen vervangen 

figuren die gekleed gaan als rijke moren.” 

 knecht 
“Ik wil nog even mijn verhaal nog graag afmaken Sinterklaas . Piet Pieter hernam het  woord. 

Wij worden soms knecht genoemd 

Op de hoge daken rijdt Sint Nicolaas met zijn knecht....” 

 “Wat is daar nu weer het probleem?” 

“Wel, iemand knechten heeft ook de betekenis van iemand onderwerpen.” 

  

Maar jullie mijn zeergewaardeerde knechten zijn toch gewoon vrijwillig voor mij aan het werk?  

Een knecht is gewoon een helper een assistent. Ik gebruik dat woord al sinds de riddertijd. In 

Engeland kennen ze het woord knight dat betekent ook knecht,  Een knecht is een ridder. 



Iedere leerling-piet die zijn examen haalt wordt door mij tot Piet geslagen zoals vroeger de ridders 

die hun opleiding voltooiden. Voor ze met het zwaard tot ridder gelagen werden mochten die lui 

geen paard rijden of zich mooi aankleden. 

Dus dat woord heeft mensen in de war gebracht begrijp ik. ’t Is toch wat!” 

“Nee Sinterklaas. Ik moet er nog een ding bij zeggen. Het schijnt dat er kinderen zijn die een 

kleurtje hebben en door vervelende mensen uitgescholden worden voor Piet of zwarte Piet.” 

  

De hele zaal schoot in de lach:   Dat is toch niet erg?  Alle mensen houden van Pieten. Nou ja er zijn 

ook mensen die kinderen bang maken voor Piet. Maar wij doen dat niet. 

Eigenaardig. Kinderen vragen mij zo vaak of ze mee mogen naar Spanje om Piet te worden. Ze 

bewonderen jullie.. 

  

Sinterklaas moest ook even bedaren van de slappe lach. “Goed. 

Orde in de zaal. 

Het hele protest berust dus op een hoop misverstanden.  

Denken jullie nu eens allemaal even goed na. Wat kunnen we doen?! 

 

“Ik heb net bedacht dat het handig is als iedereen even overlegt met andere Pieten in de zaal. En dat 

onder het genot van een hapje en een drankje. Ik schors de vergadering tot acht uur en in de 

tussentijd kunnen de technische Pieten mooi zorgen dat de geschiedenis Pieten en de Perspieten mij 

kunnen assisteren met mooie illustraties over mijn geschiedenis. Ik zal jullie na de pauze eerst wat 

meer over mijn leven en werk vertellen dat wordt haast een college. Historiepiet Fabian gaat mij 

daarbij helpen. Fabian zoek jij op je kantoor eens even die prachtige ...krachtpunt op.” 

 “PowerPoint bedoelt u Sinterklaas? 

“Jajajaj is goed. Waarom hebben al die dingen toch Engelse namen? Als het nou Spaans was! Zorg 

er voor dat alles op groot scherm getoond kan worden! 

Dan schors ik nu even de vergadering. Het is nu 6 uur. Iedereen kan wat eten en drinken en vooral 

ideeën ontwikkelen. We hervatten de vergadering om 8 uur.” 

pauze 
 Dit gezegd hebbende stapte Sinterklaas energiek op en liep resoluut in de richting van zijn kantoor.  

Ondertussen wenkte hij twee geschiedenispieten en Perspieten om hem te volgen. 

De stilte in de zaal was meteen verdwenen. De verontwaardigde Pieten raakten in opgewonden 

gesprekken verwikkeld. Je zag een hoop mensen druk met de armen gebaren om hun woorden 

kracht bij te zetten. Er waren Pieten die huilden, er waren Pieten die troostten. Er ontstonden 

groepjes rondom Pieten die ideeën opperden. Om half acht was het lawaai in een luid geroezemoes 

veranderd. De zaal en de gangen en alle kleine kamertjes van het paleis zaten vol werkgroepjes die 

met een kan koffie en een schaal broodjes genoeg energie hadden om een reddingsplan uit te 

werken. De tranen waren weg, er werd weer gelachen. Pieten zijn van nature optimistisch van aard, 

moedig, creatief en opgeven staat niet in hun woordenboek!!! 

De avond 
Om 5 voor acht klonk de bisschoppelijke gong en spoedden alle Pieten zich opgewonden terug naar 

hun plaats. Om 1 minuut voor acht nam–de Sint zijn plaats, zijn zetel weer in. 

Klokslag acht uur- ieder uur wordt de klok ook geluid blies hij even ter controle in de microfoon 

“hij doet het” en keek achterom naar een prachtige afbeelding van de Germaanse god Wodan. Een 

man met lange witte haren,  gezeten op een gevleugeld wit paard dat zich door het hemelgewelf 

bewoog, begeleid door twee zwarte raven of waren het kraaien. 

  

 Sint weer plaats. De lichten in de zaal werden gedempt en het lawaai van de pratende Pieten 

verstomde. Iedereen wachtte gespannen op … 



Goeden avond allemaal. Ik hop dat jullie het niet erg vinden dat ik blijf zitten maar ik geloof dat ik 

voor iedereen goed te zien en te horen ben?  

“Ja Sinterklaas.” 

“Mooi. Ik heb jullie beloofd wat over mijn herkomst te vertellen. Er zijn heel wat fabeltjes over mij 

bekend, veel prachtige romantische verhalen, maar ik vertel jullie wat ik zelf weet. Ik heb aan Piet 

Fabian de opdracht gegeven om mij af en toe een vraag te stellen om het een beetje te sturen. Want 

het is nogal een geschiedenis. 

Ik ben bang dat wij pas morgen aan jullie reddingsplannen zullen toekomen. Dat is niet zo erg. Het 

duurt nog even voor het weer december is. 

 

De geschiedenis, Sint vertelt 
Mijn geschiedenis dus. Om te beginnen 

ik weet niet wat jullie je nog kunnen herinneren maar van mijn geboorte herinner ik mij niets 

Jullie hebben allemaal een vader en een moeder. Wie mijn eerste ouders waren weet ik niet net zo 

min als ik mijn leeftijd ken. Het kan natuurlijk te wijten zijn aan een overvol geheugen ik ben 

namelijk oud, echt heel oud. “Hoe oud precies Sinterklaas?” 

 

Dat doet er ook niet toe ik ben gewoon heel oud. Ik hoor bij de mensen, bij de mensen in Europa. Ik 

ben een stukje cultuur. Wat de meesten van jullie niet weten, ik vertel het nu, is dat ik mij normaal 

aan het einde van de winter zo tegen het einde van januari terugtrek. Dan ga ik terug naar mijn 

bakermat, naar de mythische wereld, de wereld van de heiligen en schijnheiligen. De Germanen 

noemde die wereld het Walhalla. Voor mij heeft het geen naam het is een wonderwereld. Het is 

gewoon mijn thuis. Ik klim op een donkere bij nieuwe maan het dak op zeg mijn spreuk en ga in 

rook op naar huis. Daar rust ik uit en praat met mijn mede wonderwereldbewoners zoals Sint 

Maarten, Sint Cecilia, sint Franciscus, opzoeken!!!??? 

 

“Wat gebeurt er in de tussentijd hier Sint?” 

Ik heb een aardse plaatsvervanger, een hulpsinterklaas en de pietenvakschool is geweldig goed 

georganiseerd. 

Even terug naar de Germanen. Zoals ik al zei mijn geboorte en opvoeding herinner ik me niet maar 

wel kan ik zeggen dat ik in ieders hoofd zit, Mensen kunnen niet zonder wonderen en ik ben daar 1 

van. Ik ben Sinterklaas in Nederland maar ik heb collega’s in andere culturen en in andere tijden. 

Zij heten anders en zien er misschien anders uit maar zij doen het zelfde: Wij brengen allemaal de 

mensen tot het goede. We bieden hoop in bange en donkere dagen. Wij verenigen de mensen en 

helpen hun de boze gedachten en angsten te verdrijven. Waar mogelijk belonen wij het goede en 

bestraffen het slechte. Hum dat is in deze tijd een beetje uit de mode...dat straffen. Moderne 

Nederlanders hebben alleen aandacht voor het positieve en denken dat alle negativiteit kan worden 

overwonnen door negeren. 

‘Grappig woord sinterklaas négeren of negéren.” 

In de zaal wordt gelachen. 

“Jajaja Piet Fabian, helaas een grapje dat bij de anti- zwarte Pieters beslist in het verkeerd keelgat 

schiet. Schenk mij trouwens eens even een glaasje vocht in. 

Ik ga verder 

Ik ben met de tijd meegegaan   

Men noemde mij 
Lang geleden noemden ze mij Wodan. De Germanen vereerden mij als een god. Jullie zien hem 

achter mij afgebeeld. Van Christus had hier nog nooit iemand gehoord. Ik had ook toen een paard. 

Een wit paard, een wonderpaard. Sleipnir. Samen schoten wij hoog boven de mensen door de 

hemel. Mensen hadden toen nog niet zoveel noten op hun zang als nu. Maar op de keper beschouwd 



is er niet veel veranderd. Mensen wensen gezondheid, een man een vrouw, kinderen, een huis, 

voorspoed, een goede oogst een goede baan, veiligheid. Ik probeerde de akkers en de mensen en 

dieren vruchtbaar te houden. De Germanen bedankten mij daarvoor met offers bij het vuur. Waar 

vuur is, is rook, rook stijgt op en het rookkanaal is de beste verbinding met de wonderwereld. 

Sinterklaas, is dat dan de reden dat de kinderen hun schoen bij de schoorsteen zetten? 

Dat heb je goed begrepen. Zo zit dat ja. En begrijp je nu ook wat die raven waren? 

Nee Sinterklaas. 

Dat waren welbeschouwd mijn eerste zwarte Pieten. 

 

 Omdat mijn ogen meer zien dan die van een gewoon mens kan ik gehoor geven aan verzoeken. 

Dat kan ik alleen met behulp van mijn knechten. Jullie vormen mijn alter ego, mijn wederhelft. 

Waar zou ik zin zonder jullie? Hoe zou ik zoveel kunnen zien en horen?  

 

Denk na: “Op welke tijd van de dag vinden de meeste inbraken en overvallen plaats?” 

“De tijd? Nou als het donker is” 

“Juist ja en waarom dan?” 

“Nogal wiedes , in het donker wordt je niet zo gauw gezien.” 

En daarom zijn mijn Pieten zwart, liefst pikzwart onmenselijk zwart. Als zwarte detectives kunnen 

zij bij nacht ook de slechteriken betrappen. Mijn detectives moeten onherkenbaar en zelfs ook 

regelmatig onzichtbaar zijn. Mijn raven vlogen bij nacht door de lucht en legden het oor te luisteren 

bij de rookkanalen. Zo hoorden zij onopgemerkt. 

“ 

“Ahh, ja natuurlijk. Als wij onze gezichten zwart maken herkennen onze eigen kinderen ons zelfs 

niet.” 

Bij de Friezen en de Saksen was ik de God van de winter en de korengod. 

Ik was Wodan en reed door de lucht op zijn achtbenig paard Sleipnir. Mijn twee raven Hugin en 

Munin (‘Geheugen’ en ‘Gedachte’) en mijntwee wolven begeleidden hem op zijn tochten. Zij 

bespioneerden alle mensen, zelfs hun gedachten waren niet veilig, en vertelden Wodan alles. Zo 

kon Wodan tijdens zijn tochten de stoute mensen straffen en beschermde hij de goede mensen.  

Op aarde was het Joelfeest het grote feest voor Wodan. Het Joelfeest werd eind december gevierd. 

Dat was en is de tijd van de zonnewende. Volgens het Germaanse geloof raasden dan alle geesten, 

onder aanvoering van Wodan, door de lucht. Daarbij maakten zij ontzettend veel lawaai. De 

Germanen maakten tijdens het Joelfeest ook veel lawaai. Zij verkleedden zich om de boze geesten 

te misleiden. Ze verkleedden zich vaak in  schaapshuiden en droegen enge zwarte maskers met 

hoorns. 

Fabian klikte een nieuwe voorstelling op het scherm. 

“Maar Sinterklaas er zijn nog steeds plaatsen in Europa waar ze dat doen. Op Ameland hebben ze 

nog steeds ook zo’n feest sundrums.  

woensdag 
“Klopt, daar hebben we het later over, leuk dat je dat weet. 

Er is ook een dag naar mij genoemd. Iemand hier die dat weet? 

Ik noem de dagen van de week en als je denkt dat het die dag is dan ga je even staan: 

Maandag…” 

niemand stond op 

“dinsdag 

Woensdag…” 

Als bij toverslag stonden alle Pieten op hun benen. 

“Prachtig, jullie zijn slim. Woensdag is de dag van Wodan.” 

 



 Men noemde mij een god. Ga lekker weer zitten. Ik heb collega’s, collega    eh zeg maar goden. 

Wij wonen in het onzichtbare, Virtualistan, de schijnwereld. Op de momenten dat de mensheid niet 

aan ons denkt ontmoeten wij elkaar daar. In de loop der tijden zijn de mensen veranderd en zo ook 

de goden. 

Alle Goden hebben secundanten, helpers, assistenten, knechten. Ik ben de brenger van het goede. Ik 

ben voor niemand bang. Gedachten zijn onzichtbaar voor de mens maar wij goden zien de 

gedachten opstijgen naar het Spinsel in de vorm van rook. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Jacht 

In de zaal hoorde je gemompel woordjes als schoorsteen, kachel. Je zag geknik. 

Mensen weten dat in alle culturen. Contact leggen met de goden doe je door vurig te bidden...  Waar 

vuur is, is rook. Rook is de verbinding met de bovenwereld. 

Wij Goden zien ook zaken die het daglicht niet verdragen kunnen. Piet Fabian vertel eens: Wanneer 

worden de meeste inbraken en overvallen gepleegd? 

Als het donker is Sinterklaas! 

Waarom? 

Omdat je in het donker minder herkenbaar bent. 

Precies. Daarom had ik vroeger al bedacht dat ik het niet alleen kon. Ik heb extra ogen nodig van 

assistenten die zich onzichtbaar kunnen bewegen in het donker. 

 

Volgende plaatje 

Op het plaatje zien jullie mijn eerste Pieten. 

Maar dat zijn kraaien ! 

Inderdaad ja. Kraaien. Pientere vogels het en ze zijn zwart. In de nacht zul je hen niet kunnen zien. 

 

Toen is het begonnen. Mensen waren een beetje bang voor zwart.  

Hoe zou dat komen? 

Nogal wiedes Sinterklaas, riep een Pietje dat op de eerste rij zat, “Zwart is immers de kleur van de 

nacht…. het donker en heel veel mensen zijn bang in het donker. 

Ik was vroeger zelf ook bang in het donker.  

Moderne mensen zijn ook bang voor het donker daarom branden er zoveel lampen in de wereld.” 

 

“Goed opgemerkt 

Zwart werd een teken, een symbool voor dood en verderf.  

Iemand van jullie die een uitdrukking kent met ZWART?” 

Er werd van alles geroepen:  

 

Zwarte katten brengen ongeluk. 

Zwarte magie. 

Zwart werken. 

Iemand zwart maken. 

Het ziet zwart van de mensen 

op zwart zaad zitten 

de duivel is zo zwart als men hem schildert 

zwarte sneeuw zien 

zwartrijders 

zo zwart als de nacht 

een zwartboek aanleggen 

 

“Zwart is dus ook het onzichtbare, het onbekende. En onbekend maakt onbemind.” 

 

“Maar de kinderen houden van ons”  iemand uit de zaal. Ja!!!! Riepen daarop de andere |Pieten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Jacht


“En dat moet zo blijven, daarom zitten we hier, lieve Pieten van me. Wisten jullie trouwens we 

hadden het over zwart maar.. Piet is  niet zo maar een naam.  Als je een hoge Piet bent....nou dan 

ben je belangrijk. 

 

Ehh, waar waren we gebleven? Oja, de tijd van het heidendom. Afijn mensen, niet speciaal 

kinderen vroegen mijn hulp om het land vruchtbaar te maken, om te zorgen dat er kinderen geboren 

werden, om te zorgen dat er appeltjes aan de bomen groeien. Ik ben natuurlijk niet almachtig, dat is 

geen enkele God er zijn ook tegenkrachten maar ik heb gedaan wat ik kon voor eerlijke mensen. De 

mensen zongen voor mij bij het vuur en offerden noten, die aten ze zelf ook trouwens. 

Ze vierden feesten rondom het vuur. Het was altijd in de winter in de tijd dat de mensen in de korte 

dagen en lange nachten zo zeer verlangden dat de duisternis weer plaats zou maken voor het licht 

voor de lente de tijd waarin alles in de natuur weer begint te groeien. Ze droegen huiden en woeste 

zwarte maskers. Ze maakten zoveel lawaai als mogelijk om alle boze geesten op de vlucht te jagen. 

Ze hielpen mij zo mee het kwaad te verdrijven door zichzelf zwart te maken. Er zijn in Europa nog 

steeds wat kleine gebieden, kleine dorpjes waar dat gebeurt. Zelfs in Nederland. Als die Zwarte \-

Pieten haters dat wisten... “ 

“Ze gaan het weten Sinterklaas 

We zullen ze leren!” 

“Piet pas op je woorden. Dat klinkt dreigend, dat moet je niet doen. Wij verlagen ons niet.” 

Respect 
Ik bedoel het serieus Sinterklaas. Wij verdienen respect. 

 

Afijn ik moet een beetje haast maken met mijn verhaal. 

Toen de \Romeinen kwamen en later toen Christus aan de mensen verscheen werd ik anders 

genoemd en deed ik mij anders voor. De mensen lieten mij niet los. Waarom zouden ze ook ik ben 

goed voor de mensen. Ik help hen, zij vereren mij. In de christelijke tijd die ook al lang duurt tot op 

heden, heb ik vele goede werken gedaan waarover men geschreven heeft. 

Ik heb drie jongetjes gered uit handen van een a slager die ze wilde slachten en als vlees verkopen. 

Ik hen meisjes behoed voor een verschrikkelijk huwelijk door ze te voorzien van een fatsoenlijke 

bruidsschat, ik heb zeelieden gered van de verdrinkingsdood. Er zijn veel verhalen over mij in 

omloop en ze zijn waar. Ik zat niet stil. 

Uit dankbaarheid bleef men mijn naamdag vieren. Stilletjes heb ik een Christelijke naam gekregen, 

ik ben zelfs bisschop geworden. Wie precies bedacht heeft mij Nicolaas te noemen weet ik niet 

meer maar het moet geweest zijn op 6 de4cember van een of ander jaar. 

De geschiedenis is lang en het was in de tijd dat boeken en mensen die lezen konden nog schaars 

waren. 

 

 

In de tijd van de \Romeinen die heel Europa probeerden te veroveren heb ik mij in het gewaad van 

Christelijke hoge Geestelijken gestoken. Hoewel de Christenen maar 1 God kennen hebben ze 

daarnaast heel veel Heiligen. Heiligen zijn eigenlijk de hulpgoden van de schepper, zij vertoeven 

regelmatig op aarde. We doen er alles aan om het goede, het recht en de liefde te laten zegevieren. 

Soms doen we dat door een wonder te voltrekken. 

 

Geloven doen mensen overal ter wereld. Niemand weet exact waar we vandaan komen, niemand 

weet exact wat er na de dood ervaren wordt. Wij heiligen weten al te goed dat onze gestalten 

afhangen van de plaats waar we verschijnen. Wij hebben ons altijd aangepast. 

Sint keek op zijn horloge; Jongens en meisjes, lieve Pieten van me. Ik was er al bang voor deze 

avond is niet lang genoeg. Ik ben bang dat we de rest van de verhalen tot morgen moeten laten 

wachten. 



 

We want more! We want more! De hele zaal protesteerde. Een oude Piet kwam naar voren. Sint, wij 

zijn gewend om in de nacht te werken in Nederland , we houden het nog wel even vol. Bovendien 

zijn we te opgewonden om te slapen. 

overleveringen 
Nou goed. Dan ga ik jullie eens even aan het woord laten 

Fabian….toon eens een legende  

Er verscheen een afbeelding op het scherm van een bootje op een de zee waarin iemand een gouden 

beker in het water laat vallen. 

Kan een van jullie vertellen misschien wat dit met mij te maken heeft? Grijp dan de microfoon. 

 

Een lange Piet met een golvende lang zwart haar gekleed als een vrouw in India met een paar 

rammelende gouden armbanden om de polsen grijpt haar kans. 

Sint ik ken dit verhaal: 

Het was in de tijd dat u leefde in Myra. Dat is een plaats die nu in Turkije ligt. Er was een echtpaar 

in Frankrijk dat u had aangeroepen, ze wilden een zoon. U heeft hen geholpen , zij beloofden u 

daarom een bedevaart te maken naar Myra en wilden u danken door u een gouden beker te 

schenken. De vader was een gierigaard. Hij vond de beker zo mooi dat hij een kopie maakte voor u 

en de echte zelf wilde houden. U vond deze leugenaars zo geen zoon waardig en met de beker liet u 

ook de zoon in de golven verdrinken. Uiteraard zorgde u dat de jongen aan wal kon verder leven. 

Toen de nu bedroefde ouders de kopie op het altaar in Myra wilde zetten verscheen de 

doodgewaande zoon in de kerk met de originele beker in de hand. Hij vertelt dat Sint-Nicolaas hem 

gered had toen hij in de golven verdwenen was. Uit dankbaarheid offert de vader de beide bekers 

aan Sint-Nicolaas.  

Klopt, dat was een leuk wondertje. Ja mensen kunnen sinterklaas niet voor de gek houden en zeker 

niet straffeloos. 

Fabian, doe nog eens een plaatje! 

Oja, een kerk die ik leegblies. 

Iemand in de zaal? 

En weer stommelde iemand naar de microfoon. 

Adeolatus 
Volgens mij hoort dit bij het verhaal van Adeolates 

Ergens in 9 honderd zoveel. U werkte daar in de hoedanigheid van bisschop. Bij uw afscheid in 

Myra had u uw lichaam in bisschopskleding laten starvene en begraven. Zij kwamen op bedevaart 

om bij uw graf om hulp te smeken. Twee lieve mensen Cetrhron en Eufrosina kwamen niet vergeefs 

Met uw hulp werd hun op 6 december een zoon geboren. Ze noemden hem Adeolates, dat betekent 

door God gegeven. Uit dankbaarheid bouwen de ouders een Sint Nicolaaskerk. Toen het knaapje 7 

jaar werd en men de voorbereidselen voor het Sint-Nicolaasfeest trof, vielen de Agareners het land 

binnen. Zij voerden heel wat burgers als slaven mee, ook Adeodatus. Hij wordt wijnschenker van 

koning Marmorinus. 

Een jaar later is Adeodatus bezig de koning te bedienen. Hij kijkt echter sip, want zijn gedachten 

zijn bij zijn ouders, die thuis het Sint-Nicolaasfeest  vieren. De koning merkt dit en vraagt uitleg. 

Daarop vertelt Adeodatus wat hem kwelt. De koning, die zeer tevredens over de knaap is, antwoordt 

dat niets of niemand hem van Adeodatus zal scheiden, ook Sint-Nicolaas niet. Dat was blijkbaar 

teveel gezegd, want onmiddellijk teistert een wervelwind het paleis. Adeodatus, nog met een beker 

wijn in de hand, wordt meegesleurd en belandt voor de Nicolaaskerk die zijn vader gebouwd had. 



 

Ja een mooie geschiedenis was dat. Ik heb me toen gedragen als de Wodan van weleer. En…een 

slaaf bevrijd!!! 

 

Willen jullie er nog een? 

Jaa!!!! 

Oké Fabian klik maar verder 

Er verschijnt een prachtig schilderij van een moeder die een kindje in bad doet. 

Wie kan ik het woord geven? 

Ja mij, dit vind ik een leuk verhaal.  

Ahh Piet Ganzeveer. Ik noem je bij je achternaam want dat is zo’n prachtige naam. 

Ga je gang. 

Jongens we hadden er weel een quiz van kunnen maken zeg 

Toe maar, vertel! 

 

 

 

Sint vertelt nog een keer over Wodan 
En lang geleden toen ik nog Wodan heette en de mensen simpel blij maakte met een zegen over het 

land … toen had ik een zwarte raaf. Wat zeg ik? Twee raven!!!, Hugin (de gedachte) en Munin (het 

geheugen) Mijn helpers zijn mijn spionnen en in de nacht zijn zwarten onzichtbaar zelfs in de 

maneschijn.  

Ik keek naar de mensen en  wilde weten hoe hen verging. In mijn Germaanse tijd vlogen mijn twee 

raven vlogen 's morgens uit over de aarde en keerden 's avonds terug. Ze nestelden zich op mijn 

schouders en vertelden mij, Wodan over wat ze hadden gezien en gehoord. Ik heb heel wat paarden 

gehad. Mijn eerste paarde was Sleipnir. Een machtig paard, een wonderpaard zogezegd, hij had 8 

benen. Ik was toen nog geen bisschop, en eigenlijk ben ik dat nu ook niet. Maar ik had ook toen een 

witte baard en ik droeg wel een lang gewaad en had een grappig hoofddeksel.  

En de staf Sinterklaas? 

Oja, nee geen staf, geen toverstaf maar tijdens mijn tochten had ik een speer in de hand mijn 

Gugnir. Dat was een speer met een slangenkop waarmee ik de bliksem kon oproepen. 

Tijdens mijn tochten verjoeg ik het kwaad, ik liet het stormen en flitsen, het ging er ruig aan toe op 

mijn tochten aan de donkere hemel. 

 

Is dat het wild geraas Sinterklaas. 

Hm ja. Makkers staakt u wild geraas. Dat zei ik dan als het tijd werd op te houden tegen mijn brave 

donkere helpers Eckhart en Oel. 

 

Sint zuchtte, schenk mij eens een glas bisschopswijn, 

Ja jongens dat waren tijden, in vervlogen tijden kon ik dus vliegen zoals mijn Disney-uitvoering de 

kerstman in Amerika. 

 

Zeg, Sint stond op uit zijn stoel. Ja mensen, ik moet even uit mijn praatstoel. Ik wordt stijf van al 

dat zitten. Ik heb een beetje van mijn magische krachten laten verslonzen omdat de mensheid zelf 

zoveel kan tegenwoordig. Bliksemafleiders waren een van mijn eerste obstakels. 

 

Willen jullie nog wel verder luisteren of kan ik beter oplossen in de tijd? Eerlijk zeggen hoor. Dan 

leg ik mij te ruste. 

 



In de zaal begon te klappen. Alle Pieten stonden op en riepen: “we want more    we want more!!!”  

 

Fabian kun jij wat vertellen vertel eens over Wodan en de Germanen? 

 

 Ja zeker Sinterklaas.  De Germanen voelden zich klein tegenover de krachten van de natuur. Voor 

hen was de wind een goddelijk wezen ze noemden hem Wodan hun woord voor adem. Hij was de 

god van oorlog en dood. Hij bracht de zielen van de overledenen met zijn paard naar de 

onderwereld. Ook was hij de god van de wind, kennis, wijsheid en poëzie. Wodan was de god van 

de runen (voorloper van onze letters). Verder werd hij aanbeden als god van handel en winst en was 

hij de beschermheer van de oogst, omdat hij de stormwinden kon afwenden van de velden en zo 

misoogsten voorkomen. Hij schonk de mensen rijkdom via goede oogsten. 

 

oel 
 

Om Wodan gunstig te stemmen brachten de Germanen offers, ook aan 

het paard Sleipnir.  

Die oogstoffers, zoals wortels, granen, vruchten, hooi brachten ze aan het 

begin van de winter waren.   

Deze werden in sokken, laarzen of klompen gestopt en bij de stookplaats 

gelegd.  

De Germanen brachten ook dierenoffers. 

 Naast Wodan had je Oel, de vader van de nacht. Oel was de baas over de 

maan. Oel had een zak waarin hij de maan kon verstoppen en van waaruit hij de maan weer aan de 

hemel kon plaatsen, vooral na zonsondergang Hij was ook een boodschapper van Wodan. Er werd 

verteld dat Oel in de door de rookgaten keek om de offergaven te keuren. Als Oel tevreden gestemd 

was  strooide levenszaden uit.  

Er was nog een begeleider, vaak nam Wodan de rijm- of winterreus Nörwi mee. Nörwi was ook 

zwart en had een roede 

 

Er klonk wat gemompel op de voorste rij. 

Stil Fabian, ik hoor iets grappigs. Sint boog zich naar voren en richt zich tot een Piet met een lange 

blonde paardestaart. Zijn lippen krullen tot een glimlach als hij haar aanspreekt. : 

Zeg: hoorde ik dat nou goed? 

Zit jij mij hier een beetje uit te schelden voor oelewapper? 

Piet Marian wordt rood en stamelt: Nee Sinterklaas ik zei 

Dus de bestrijders van Sinterklaas zijn echte Oelewappers. 

 

De zaal lacht, Sint lacht.  

Wat wil je daarmee zeggen? 

Nou ze wapperen Oel weg…en die is toch ook min of meer zwarte Piet Of zie ik dat fout?  

Nee maar, die is goed. Zullen we onze tegenstanders voortaan de Oelewappers noemen?  

Marian keek opgelucht. 

 

 

God? 
Sint, mag ik u iets vragen? Is dat echt waar allemaal? Bent u dus eigenlijk een Goed? Een 

Germaanse God? Ik besta wel en ik besta niet. 

 



Wat zal ik jullie daar op zeggen? God zit in de hoofden van de mens. Trouwens, de duivel soms 

ook. Mijn verschijning komt voort uit de gedachtewereld. Het klinkt misschien wat vaag, maar 

goden zijn ook vaag , zoals geesten. 

Wat Fabian nog niet verteld heeft is dat ik  vroeger ook optrad als de god van oorlog, de helper in 

de strijd – voor de goede zaak uiteraard-  en de dood.  

In het najaar, in het stormseizoen trok ik 12 nachten met een grote schare van gestorven zielen, mijn 

goede demonen met wild geraas door het luchtruim, in het donker natuurlijk. Ze noemden dat de 

wilde jacht. 

Mogen jullie raden welke kleur mijn legertje had. 

De mensen zaten dan beneden met elkander rond het vuur geschaard en gaven elkaar geschenken. 

Voor mij legden ze ook wat neer, en voor mijn trouwe schimmel natuurlijk. En de mensen hoopten 

dat uit de lucht weer nieuwe levenszaden op de akkers gestrooid zouden worden 

Door het rookgat konden de geesten weer even afdalen en zich bij de levenden ophouden. 

 

Dat klinkt als Allerzielen, Sint, Halloween 

 

Noem het hoe je wilt. De mensen zijn nooit echt veranderd. De goden ook niet. 

God is overal als je hem wilt zien.  Wij goeden zijn gewoon te verdelen in 2. De goeden van goed 

en de goden van kwaad. En alle feesten zijn daarop terug te voeren. 

 

Toen de volken elkaar tegen kwamen namen ze elkaars feesten over. In wezen zijn al die feesten 

hetzelfde. 

De mensen proberen het goede over zich af te roepen, ze proberen het boze schrik aan te jagen. Ze 

hopen dat hun voorouders hun kunnen bijstaan. Ze offeren, aan de goden en aan elkaar. Ze feesten, 

ze zingen, ze dansen, en ze eten en drinken. En zo houden ze hun angst voor de dood in bedwang. 

Dus, Carnaval Allerzielen, de processies, drie Koningen, Halloween ….Sinterklaas….. 

 

Er zijn er nog veel meer. Ook in Azië en Afrika vieren de mensen feest. De kleren zijn anders, de 

huidskleur is anders, de taal is anders en het klimaat en de natuur. Maar de mensen zijn in hun 

diepste wezen niet zo verschillend, ze zoeken bescherming. Ze hopen dat er leven is na de dood. Ze 

willen met een rein geweten sterven. Ze willen het beste voor hun geliefden die achterblijven. 

 

Is er een leven na de dood Sint? 
Daar mag ik je niets over vertellen. L’histoire se répète 

Wat zegt u? 

De geschiedenis herhaalt zich, dat is een beroemde uitspraak van …. 

 

Ik kan je er alleen op wijzen dat al het leven uit een kringloop, een samenspel van kringlopen 

bestaat. De appel valt, de pitten worden weer planten. De nieuwe appelbomen bloeien en 

produceren weer appels. Andere pitten vormen weer een bijdrage aan ander leven. 

De seizoenen komen altijd weer. De zon gaat onder en komt weerom. 

Sinterklaas gaat en komt weer terug. 

Alles bij elkaar is HET LEVEN . 

De plannen 
Maar wat sta ik jullie hier te vervelen. Het lijkt wel een lesje filosofie. 

We moeten in actie komen toch ik kan jullie niet missen 

 

Wie van jullie heeft er al een idee, handen omhoog dan. 

 



Ahh, kijk dat is mooi. 

Heel veel handen, misschien wel de helft van alle handen in de zaal, gaan omhoog. Sint pinkt een 

traan weg van ontroering. 

 

Ik wil graag die Piet Xavier de daar in het midden van de zaal zit zijn plannen laten ontvouwen. 

Wat zeg je 

Jullie zijn met een groep van 10? 

Ook goed, kom naar voren. 

 

Opnamen 
Hallo Pieten in de zaal 

Ons plan is het volgende 

Jullie zien hier opnameapparatuur. 

Ik ben een techniekpiet en dat zijn wij alle 10. 

Zonder medeweten hebben we dit hele geschiedeniscollege tot nu toe gefilmd. Ook het geluid 

hebben we apart opgenomen. 

 

Ons plan is om de Oelewappers, zo zal ik ze nu maar noemen, in een congres bijeen te roepen en 

hun dit te laten zien. 

Misschien dat hun lange tenen dan weer kort worden en dat ze dan snappen dat wij geen 

slavernijproduct zijn. Dat we niemand belachelijk maken. 

 

Zozo, dat is een mooie actie. Aan jullie opnamekunsten zal het niet leggen. 

Reacties uit de zaal? 

 

Piet Bakker… 

Nou Sinterklaas en medepieten. Het klinkt leuk maar, 

Die Oelewappers WILLEN niet overtuigd worden. Ze willen gewoon niet luisteren dus ik denk dat 

de zaal leegstroomt zodra we een presentatie starten. 

 

Dan moeten we eerst hun aanvoerders te pakken nemen. 

Jongens wat een taal. Wij blijven beschaafd hoor. 

Wie? 

 

Sinterklaas ik denk dat we mevrouw Simons en Quincy Gario een geheel verzorgde vakantie in uw 

paleis moeten aanbieden. Dan kunt u met hen in gesprek en geeft u hen een voorvertoning. 

 

Schrijfpiet, noteer alle voorstellen! 

 

Wie? 

Wij hadden bedacht dat we een paar vertegenwoordigers van de Oelewappers uitnodigen om te 

laten zien hoe onze opleiding eruit ziet. 

We willen voorstellen om ook in het Sinterklaasjournaal een serie afleveringen van de opleiding te 

laten zien. Dan kunnen ze ook zien hoe wij zwart worden, dat wij onszelf zwart schminken. 

Dan kunnen de jonge gelovigen zien dat ìederéén in beginsel kans maakt om zwarte Piet te worden. 

 

Noteer het plan. 

 

Ja…!... 



Wij hadden bedacht dat we de oelewappers laten zien dat er in andere landen ook oude feesten zijn 

met zwarte figuren. De film van Arnold Jan Scheer is daar een mooi voorbeeld van. 

 

En daar achteraan… 

We willen ook die mevrouw van de Verenigde Naties erbij hebben en Barak Obama.  

Interessant. Waarom meneer Obama? 

Nou Sinterklaas, dat is iemand die zich inzet tegen Racisme maar hij is altijd bereid volgens ons tot 

een echt gesprek. Hij is een redelijke man. Hij heeft moed en aanzien. 

 

We komen steeds verder. 

onderduiken 
Jij daar op de vierde rij. 

Wij stellen voor om het feest te laten onderduiken. 

Wat bedoel je daarmee? 

 

Ik bedoel dat u niet meer op de tv verschijnt Dat u de hulpsinterklazen ook sommeert om niet meer 

in de media te verschijnen. De mensen vieren ons feest dan weer net als vroeger….  In huiselijke 

kring op hun eigen manier. En wij gaan her en der op bezoek. 

 

Niet onaardig maar ik ben bang dat de commercie dan gewoon met fake-klazen aan komt zetten. 

We nemen het mee. 

 

Ik zie nog een hand hier vooraan.  

Wij vinden het zaak om de pestkoppen te zoeken en te bezoeken.   

We zetten hen gewoon voor paal als we de school bezoeken. 

We zetten ze tijdens onze aanwezigheid in een hele grote doorzichtige zak op het podium. 

Een alternatieve schandpaal. Dat zal hen leren!!!! 

Op de scholen hanteren ze tegenwoordig een pestprotocol. 

Een wat???? 

Een pestprotocol. 

Dat moet je me uitleggen. Is dat om te leren pesten? 

 

\Nee omgekeerd \Sinterklaas, het is juist bedoeld om kinderen niet de kans te geven om te pesten. 

Ze krijgen les over de schade die ze aanrichten, en tenslotte ondertekenen ze een document waarin 

ze plechtig beloven dat ze niet meer zullen pesten. 

 

Zit je me nou voor de gek te houden? 

Nee Sinterklaas, dit is serieus. 

Wat een ….hoe noemen ze dat tegenwoordig….kom help me even boel 

Bulshit Sinterklaas? 

Ja dat! 

Kinderen mogen niet pesten. Maar pestkoppen heb je altijd gehad. Dat pak je aan, natuurlijk, dat 

spreekt. Daar is toch geen lesprogramma voor nodig? Gewoon straffen!!!!! 

Kinderen die andere kinderen pijn willen doen door hen met Zwarte Piet uit te schelden willen 

gewoon pesten. In de zomer zullen ze wel andere scheldnamen verzinnen. Dat zijn gewoon 

kinderen die niet goed zijn opgevoed!!!! 

Zijn er trouwens ook kinderen die voor Sinterklaas worden uitgescholden of word ik achtergesteld? 

 

Ik geloof het niet Sint  



atelierpieten 
Ik zie daar dat de atelierpieten ook een idee hebben? 

Nou Sint wij bedachten dat we de kleding wel een heel klein beetje kunnen veranderen. Hoewel we 

er natuurlijk helemaal niet  bij lopen als slaven dachten we dat we de vechtende partijen misschien 

bijelkaar kunnen brengen door wat aanpassingen. 

De vrouwenpieten gaan in vrouwenkleding ...dat is ook iets nieuws. 

Wat dacht u hiervan? Naast de spreker staat klimt een tweede Piet in een prachtig gewaad op de 

stoel en draait een rondje. 

Een mooie wijd uitstaande glimmend rode rok, de traditionele witte kraag en een zwarte hoge hoed. 

 

waaouw!!!!! klinkt het uit de zaal. Een paar Pieten fluiten. Sintewrklaas staat op en klapt in zijn 

handen en dan begint iedereen te applaudisseren. 

 

Ik keur het meteen goed. En wat hebben jullie voor de mannen in gedachte? 

 

We hebben het nog niet uitgewerkt Sint. 

Zwart moet blijven natuurlijk maar ons kapsel kan wel eens wat anders.... geen krullen meer en alle 

mannen ook een hoge hoed misschien?Schoorsteenvegers hadden vroeger ook een hoge hoed op. 

Of witte krullen en een schaoenvachtjas....gelijk lekker warm ook 

 

of 

een witte jas met vleugels op de rug en een vogelmuts zoals op deze tekening? 

Een derde Piet was inmiddels ook opgestaan en ontrolde een groot vel met een tekening van het 

voorsstel. 

Er gingen heel wat wenkbrauwen omhoog. 

 

Ik moet zeggen zei Sinterklaas terwijl hij weer ging zitten dat jullie hard gewerkt hebben aan de 

ideen. Dank jullie wel 

loterij 
Goed, Nog één idee en dan wordt het tijd om op te breken, de tijd vliegt voorbij. 

 

Ja jij daar lange Jochem…   zeg het maar: 

 

Een man in joggingpak stapte naar voren, hij was zo lang dat hij noest oppassen dat hij niet met zijn 

hoofd tegen de lamp liep. 

Hoe lang ben je eigenlijk ? Vroeg Sint toen hij bij de microfoon stond. 

2meter en 10 cm Sinterklaas. 

Dan heb je vast een jeel lang voorstellenGut wat een flauwe opmerking van mij, neem me niet 

kwalijk. Ik luister: 

 

 

Wij dachten we geven  alle brave kinderen onder de 11een loterijbriefje in de schoen voor een kans  

op een vakantie hierin de Pietenvakschool. Deze kinderen kunnen dan in het land optreden als zeg 

maar Ambassadeurs als ze terug zijn. 

 

Wat een alleraardigst idee. 

Fabian….wat sta je daar te seinen. 

 

Sint, ik wou alleen maar vragen of we dan uw Christelijke periode morgen mogen vertellen. 

Sint kijkt de zaal in. 



Nou, laat maar horen, Willen we dat? 

 

Jaaaaaaaa!!!!!!! 

Dat is dan afgesproken. 

Ik ga alle ideeën overdenken en morgen. 

Dat wordt de laatste brainstormdag 

Zoals gezegd:  Al het goede komt in drieën dus in drie dagen moeten we voldoende ideeën hebben 

verzameld . We treffen we elkaar hier nog een keer om 10 uur in de ochtend, koffietijd. 

Welterusten allemaal 

 

Sint draaide zich om en stapte vastberaden op Fabian af. Hij wenkte de Piet die alle voorstellen had 

opgeschreven en liep, druk pratend met grote gebaren,  tussen de twee mannen in naar zijn kantoor. 

 

De zaal stroomde snel leeg maar in groepjes, alle Pietenhoofden borrelden van de ideeën. 

Het duurde lang die nacht voor werkelijk alle lichten gedoofd waren in het Sinterklaaspaleis. Op de 

binnenplaatsen was gelach te horen, discussies, er was muziek. Er werden nieuwe nummers 

gemaakt. De meeste Pieten sliepen onrustig. Sommigen deden nauwelijks een oog dicht, anderen 

vielen net in diepe slaap toen het signaal voor het ontbijt klonk. 

 

|Geen wonder bijna iedereen in de zaal de volgende ochtend erg kleine oogjes had. 

Toen Sint verscheen met de hoofdpieten barstte er een applaus los. 

 

De volgende ochtend 
Nou jongens en meisjes, goedemorgen allemaal. Hartelijk dank voor deze enthousiaste ontvangst. 

Jullie zien er wat slaperig uit. 

Piet Ali heeft me laten weten dat hij een rep gemaakt heeft . Kom maar even naar voren Piet Ali en 

laat horen. Waar is de sportpiet? 

Als jij nu even voordoet hoe daar op te bewegen dan kunnen we de hele zaal even laten gymmen. 

En zo gebeurde.  

 

ER IS IETS RAARS AAN DE HAND 

IN HET KLEINE NEDERLAND 

M AAR IK BEN DIE IK BEN. 

ER ZIJN OPEENS WAT MEBSEB 

WAT MINDER TOLERANT 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

MAAR WIJ KUNNEN NIET TOEREREN 

DAT ZE \OPIETEN DIRCRIMINEREN. 

WE ZULLEN DIE OELEWAPPERS DUS 

EEN LESJE MOETEN LEREN 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

ZE MOETEN MAAR BEGRIJPEN  



DAT WIJ NIET DANSEN NAAR HUNPIJPEN 

WIJ ZIJN GEEN SLAVEN ZELFS NIET VAN DE SINT 

WIJ WERDEKN ENKEL EN ALLEEN UIT LIEFDE VOOR HET KIND 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

IK BEN ZWART  

NIET ROOD , GEEL OF GROEN  

DE KLEUR VAN DE NACHT,  

DAAR IS ECHT NIETS AAN TE DOEN 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

IK BEN NIET DOM 

EN WERD NOOIT ONDERDRUKT 

MIJ UIT TE ROEIEN 

DENK NIET DAT DAT LUKT 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

ZOWEL SINT ALS ZWARTE PIET 

JE ZIET HEN MEESTAL NIET 

WIJ HEBBEN MAGISCHE KRACHTEN 

EN REIZEN DOOR DE NACHTEN 

DOOR DE NACHTEN 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

WIJ ZIJN OVERAL AANWEZIG 

EN ALTIJD HEEL GOED BEZIG 

ALS EEN EEN SCHIM IN HET DUISTER 

WIJ HOREN ZELFS GEFLUISTER 

ZELFS GEFLUISTER 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

DOOR DE SCHOORSTENEN VAN DE HUIZEN 

STROOIEN WIJ PEPERNOTEN EN OOK MUIZEN 

GUL MET MUIZEN 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 



Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

SINT EN PIET ,ZIJ HOREN BIJ DE MENSEN 

ZIJ ZIJN GEBOREN VOOR ALLE GOEDE WENSEN 

ZIJ BESTAAN WEL EN OOK WEER NIET 

WIJ ZIJN JE GEWETEN 

IK BEN ZWARTE PIET 

ZWARTE PIET 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

NU WIL MEN PIETEN IN ANDERE KLEUREN 

IK BELOOF JE, DAT GAAT NIET GEBEUREN 

IK BEN DE TROTSE  RECHTERHAND VAN SINTERKLAAS 

GEEN ONDERDRUKTE, DOE TOCH NIET DWAAS 

DOE TOCH NIET DWAAS 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

WIJ LEEFDEN TUSSEN GERMANEN IN TURKIJE EN IN SPANJE 

EN PAS DAAR VONDEN WE APPELTJES VAN ORANJE 

WIJ VERANDERDEN PER LAND EN PER TIJD 

MAAR ALTIJD OP BASIS VAN VRIJWILLIGHEID 

VRIJWILLIGHEID 

 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

IS HET WAAR DAT KINDEREN WORDEN GEPEST 

DAN IS ER MAAR EEN DING DAT ONS REST 

WANT UITSCHELDEN VOOR ZWARTE |PIET  

DAT KAN NATUURLIJK NIET 

NATUURLIJK NIET 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 



 

HERT KIND DAT PEST 

 IS GEWOON EEN ETTERBAK 

HIJ MOET ALS VROEGER 

 GEWOON IN DE ZAK 

IN DE ZAK 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

BLIJKBAAR WERD  

DAT KIND NIET OPGEVOED 

ZICH LEREN GEDRAGEN  

DAT IS WAT HET MOET 

IS WAT HET MOET 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

ZWART IS MIJN KLEUR,   

HOORT BIJ MIJN UNIFORM 

IK OVERLEEFDE MET DE SINT 

ZO  ZELFS DE BEELDENSTORM 

DE BEELDENSTORM 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

GEKLEED NIET ALS EEN SLAAF MAAR ALS EEN HEER 

KWAM IK NA ONDERDRUKKING IN DE STRATEN WEER 

SINT IS WIT EN PIET IS ZWART 

SINT HEEFT EEN PAARD EN IK HAD EEN GARD 

IK HAD EEN GARD 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

HET PAARD HEEFT GEDRAGEN 

DE GARD HEEFT GESLAGEN 

MAAR MIJN TIK MAAKT NIET STUK 

MIJN ROE BRENGT GELUK 



BRENGT GELUK 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

JING EN JANG, GOED EN KWAAD 

WIJ BRENGEN DE MENSEN HET GOEDE ZAAD 

EN HOU JE NIET VAN MIJ 

DAN GAAN WIJ JE HUIS VOORBIJ 

JA VOORBIJ 

IK LAAT JE VRIJ 

MAAR BLIJF AF VAN MIJ 

M AAR IK BEN DIE IK BEN 
Wij zijn allen zwarte Piet 

En wij verdwijnen lekker niet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het was een uitzinnig gejoel, een vrolijke boel in de zaal. Alle Pieten stonden te dansen en ook 

Sinterklaas bewoog mee op zijn manier. 

Het refrein werd uit volle borst meegezongen en er klonk een daverend applaus toen de zanger boog 

en met gespreide benen op het podium ging zitten. 

 

Sint liep op de uitgeputte rapper toe greep de microfoon en sprak zelf ook hijgend: “Dat was heel 

bijzonder mooi. We zijn allemaal vrolijk geworden en energiek en strijdbaar  

Vond u het echt leuk Sint? De Piet sprong overeind: Sint wij hebben nog een rap gemaakt. 

Ohh nee, kreunde Sint 

Niet nu 

Jongen ik kan niet meer. Ik geloof vast dat je lieve collega’s ook blij zijn dat ze weer even rustig 

kunnen zitten. We zijn niet allemaal zo fit als jij.  

Straks Sint? In de pauze dan? 

Dat lijkt me een goed idee. 

Wat vinden jullie? Sint keek met pretoogjes nu, de zaal in 

Jaa!! Klonk het. 

 

Goed. 

Dan gaan we nu beginnen met de rest van mijn geschiedeniscollege. Ik heb er zin in, ben je er klaar 

voor Fabian? Mijn Pietenlegertje er klaar voor? Staat het opnameapparatuur aan? 

Op de achtergrond van het podium verscheen een prachtige afbeelding van het oude Byzantium. 

 



Nou goed, 

Jezus Christus werd geboren. 

Dat gaf me een commotie. Afgezant vanuit het hemelrijk Een brenger van vrede, van eenheid, van 

liefde eigenlijk van alles wat goedheid heet. 

Ik heet niet voor niets goedheiligman .. waar het goede in het geding is vind je mij aan je kant 

Overigens  

Iemand die weed wat Goedheiligman betekent? Steek je hand op 

Ja jij daar met je blauwe trui, ik ben je naam even kwijt: 

Geeft niet Sinterklaas, mijn naam is Sjeng Ik wou zeggen Dat u goed bent en heilig natuurlijk. 

Mis!!! Daar was ik al bang voor. 

Iemand een andere verklaring. 

Het bleef muisstil in de zaal. 

Sint Nicolaas keerde zich naar Fabian. Die stond al glimlachend met zijn hoofd te schudden.  

Fabian??? 

Ja Sint, volgens mij bent u de beschermheer van het huwelijk, van de liefde Als je het een beetje 

anders uitspreekt “goed heilikman” dan kun je begrijpen dat het oude woord “huwelijk” een beetje 

versleten is in de loop der tijden. U was dus een goed huwelijksman, een huwelijksmaker. En dat 

hoort natuurlijk bij dat prachtige verhaal onder andere van die drie meisjes die geen geld hadden om 

te trouwen. 

Inderdaad. Hoe weet je dat allemaal? Kun je in het kort aan ieder  her vertellen hoe dat verhaal 

ging? 

Ja het was in uw Byzantijnse tijd. Er waren drie arme meisjes. Hun vader was radeloos en dacht dat 

de meisjes in de prostitutie zouden belanden omdat hij geen geld had om ze uit te huwelijken. In die 

tijden zochten de ouders voor de huwelijkskandidaat. Ouders van een zoon gingen alleen akkoord 

met een huwelijk als de aanstaande schoondochter een bruidsschat meebracht. Maar die drie zusjes 

hadden niks. Ze huilden omdat ze bang waren voor de toekomst. Het kwam de goede Sint ter ore en 

hij wilde natuurlijk helpen. Drie nachten achtereen gooide hij ongezien een zakje met goudstukken 

bij de 3 meisjes in huis. Nu konden de meisjes een goed huwelijk sluiten. Toen ze aan hun vader 

vroegen waar dat goud vandaan kwam, zei hun vader: ''t Was een vreemdeling zeker, die verdwaald 

was.' 

 

De zaal begon te zingen 

Ik zal hem gauw eens vragen naar zijn naam 

Sint Nicolaas Sint Nicolaas brengt ons vanavond 

Een bezoek 

En strooi dan wat lekkers] 

In een of andere hoek 

 

Koekoek 

 

Heel goed Fabian, en het is daarom dat ik symbolisch nog steeds geld strooi in de vorm van 

chocolademuntjes met zilver en goudfolie. Dat hadden jullie natuurlijk al; gesnapt. 

 

Het kwam Sinterklaas ter ore en hij gooide Sinterklaas  

Jongens ik vertel verder 

Het Christendom had dus zijn intrede gedaan 

Het Germaanse geloof raakte her en der in verdrukking en ik reisde wat door de wereld, nou ja, 

door de oude wereld, Europa zullen we maar zeggen. In andere werelddelen zijn andere 

wonderdoeners actief. 

 



Ik nam een nieuwe vorm aan. Zoals Jezus geboren werd in Nazareth, als een vertegenwoordiger van 

de enige God, de god van de goede zaak, de tegenhanger van de duivel, werd ik opnieuw geboren in 

Klein Azië, daar waar nu Turkije ligt. 

Het dorpje heette Myra in Patara. We schrijven het jaar 270. En mijn naam zou geen Sint Nicolaas 

zijn als ik een gewoon kind was geweest. Mijn lieve ouders Euphenius en Anna zullen verbaasd en 

ongerust geweest zijn toen ik niet altijd wilde drinken. Ik dronk elke dag op de vaste tijden de 

moedermelk maar niet op woensdag en vrijdag. Dan dronk ik alleen 's avonds. Deze gewoonte heb 

ik mijn hele verdere leven volgehouden. . Al snel zagen mijn ouders dat ik desondanks voorspoedig 

opgroeide. Het maakte mij bekend als wonderkind.  

In zijn jeugd deed hij niet mee aan de nutteloze spelletjes van zijn vriendjes. In plaats daarvan ging 

hij vaak naar de kerk. Hij probeerde alle stukken uit de Heilige Schrift die hij er hoorde, te 

onthouden. 

In mijn jeugd deed had ik geen belangstelling voor de nutteloze spelletjes van mijn vriendjes. In 

plaats daarvan ging ik vaak naar de kerk. Ik probeerde alle stukken uit de Heilige Schrift die ik er 

hoorde, te onthouden. 

 

Mijn ouders waren goede mensen die helaas jong stierven. Zij lieten me een klein fortuin na en 

daarmee kon ik veel mensen blij maken. Ik kon het niet aanzien als mensen onrechtvaardig werden 

behandeld of als mensen onder zware armoede leden. 

Ik had een oom in Myra, hij was daar aartsbisschop en onder zijn bescherming werd ik wegwijs 

gemaakt in de christelijke traditie, ik werd geschoold als priester en ten slotte mocht ik in zijn 

voetspoor treden. 

Toen na zijn dood een nieuwe bisschop gekozen moest worden, kwamen velen in gebed bijeen in 

Myra om tot een goede keuze te komen. De voorzitter kreeg in zijn slaap een visioen. Een stem 

sprak hem dat hij de volgende morgen naar de kerkdeur moest gaan. De eerste man die de naam 

Nicolaas zou dragen, moest tot bisschop worden gewijd. Het wonder wilde, dat ik Nicolaas - door 

God gezonden - al voor dag en dauw naar de kerk ging. Toen ik naar binnen stapte, kwam de 

bisschop op mij af, want die dacht: "Ik zal eens even vragen naar zijn naam." Argeloos als een duif 

boog ik het hoofd en zei: "Nicolaas, dienaar van Uwe heiligheid." Toen hebben ze mij daar bij de 

deur vastgegrepen en met algemene stemmen meteen maar als bisschop geïnstalleerd. Ze 

bekleedden mij met schitterende sieraden en troonden hem op de bisschopszetel. 

Zo werd ik zonder enige strijd de nieuwe bisschop. Ik zette mijn werk voort : hulp bieden aan de 

armen, bescherming bieden aan kinderen en schippers. Ik hou van boten zoals jullie weten. Maar 

toen was er nog geen stoomboot te bekennen hoor. 

De hele bevolking had destijds bijgedragen aan het bijzonder zeldzame cadeau voor de bisschop: 

een volkomen wit paard. 

Nu gebeurde het, dat er destijds in de kerk een geweldige strijd aan de gang was. Toen ook al. De 

geloofsgemeenschap was ernstig verdeeld over de vraag hoe je nu precies over de persoon van 

Jezus Christus moest spreken. Moest je van Hem zeggen, dat Hij God was? Hoe zat dat dan, want 

Hij was immers een mens geweest? Of moest je zeggen dat Hij mens was geweest? Maar wat 

bedoelden dan de heilige Bijbelboeken die steeds maar zeiden dat Hij Gods Zoon was, ja God zelf? 

Om de waarheid te vinden riep de keizer van het Romeinse Rijk, keizer Constantijn, alle leiders van 

de kerk in vergadering bijeen. (De keizer sprak niet gewoon van een vergadering, hij zei deftig 

'concilie'; en hij keek daar zeer ernstig bij). Alle bisschoppen werden uitgenodigd om zich te 

verzamelen in het plaatsje Nicea. Iedere bisschop zou daar zijn zegje mogen doen over de persoon 

van Christus. Daar zou ook uiteindelijk bepaald worden wat de waarheid was. 

 

http://www.heiligen.net/wb/nicea.php


Het was niet allemaal even gemakkelijk in die tijd. De Romeinen waren de baas, toen hielden ze 

nog niet van Christenen. Dat heeft nog wel even geduurd. 

Bisschop Nicolaas van Myra Patara liet het gewone aardse leven in 343 op 6 december voor wat het 

was. 

Maar Nicolaas zou Nicolaas niet wezen als hij niet in een andere gedaante weer boven water kwam 

natuurlijk. De dankbare mensen wilden mij niet vergeten en bleven mij jaarlijks herdenken, mijn 

sterfdag werd een feestdag en pelgrims bezochten mijn graf. 

Ik op mijn beurt bleef wonderen verrichten 

Nicolaas-legende: Koren 

Eens werd de hele provincie waar het bisdom van Sint Nicolaas onder hoorde, door een geweldige 

hongersnood geteisterd. Niemand had ook nog maar iets te eten. 

Nu verneemt onze man Gods dat er schepen in de haven liggen, boordevol graan. Hij gaat er meteen 

heen en vraagt de sjouwersknechten de uitgehongerde bevolking te hulp te komen. Al lieten ze maar 

per schip zo'n honderd baal graan op de kade staan. 

Maar zij zeiden: "Vader, dat durven we niet. Want toen we uitvoeren uit Alexandrië, is onze lading 

precies afgewogen en die moeten we in dezelfde hoeveelheid afleveren bij de graanschuren van de 

staat."  

De heilige man antwoordde hun: "Doe toch maar wat ik je zeg. En ik beloof je in naam van God 

zelf dat de douanebeambten van de staat geen greintje minder zullen aantreffen in de lading." Toen 

deden die mannen het dus maar. 

Op de plaats van bestemming aangekomen, leverden zij alle graan af in de graanschuren en het was 

inderdaad precies de hoeveelheid die in Alexandrië was afgewogen. Ze realiseerden zich dat dit een 

wonder was, begonnen het overal rond te bazuinen en verheerlijkten God in de persoon van zijn 

dienaar.  

Het graan dat ze bij hem hadden achtergelaten, was intussen door Nicolaas uitgedeeld. Ieder kreeg 

naar behoefte; het wonder was van dien aard dat de hoeveelheid voldoende was om de hele 

landstreek voor twee jaar te voeden. En dat niet alleen. Het leverde zelf ook weer rijke oogsten op. 

[183] 

En in dit mooie verhaal spelen jullie ook een rol 

Fabian we hebben een achtergrond van een knappend houtvuur nodig en het geluid dat erbij hoort. 

Dat hoort bij een verhaal als dit als ik n mijn praatstoel zit 

Rijmt! 

Nicolaas-legende: De Drie Studenten  

In de middeleeuwen was Europa overdekt met dichtbegroeide bossen en wouden. Waar nu koeien 

grazen en graan staat te wuiven, of ook wel dorpjes en steden zijn gebouwd: daar was vroeger bos. 

Het wemelde van de struikrovers. Met name 's nachts 

. Daarom trof je hier en daar herbergen aan, een boerderij of houtvesterswoning die als onderdak 

konden dienen voor de nacht. Ze lagen haast altijd op één dagmars, een dag lopen van elkaar. Er 

waren nog geen auto’s, geen fietsen zelfs en paarden waren voorbehouden aan heel rijke lieden.  

Zo waren er eens drie studenten in zo'n bos onderweg.  waren. Het was herfst en het weer was  

somber en donker, de dagen kort en de weg door het bos soms nauwelijks te zien. Zelfs  overdag 

was het amper licht.. Onderweg zagen de jongens de voorbereidingen op een lange strenge winter:  

Beesten werden geslacht en ingepekeld zodat het vlees niet zou bederven, want wat in het vat zit 

verzuurt niet. Hooivoorraden opgeslagen en droog toegedekt onder een afdak. In de kelders werden 



gevuld met ingemaakt fruit. Appels op de zolder uitgelegd. In de bossen werd hout gesprokkeld om 

straks voldoende vuur in de haard te hebben. 

 

Die dag was de zon al even onder toen de drie studenten bij een herberg aankwamen. 

 

  

Doe boer en boerin ontvingen de drie vriendelijk. Ze wezen hun hun slaapplaats aan, een paar 

strozakken met groezelige lakens. Er had al menig reiziger zijn roes uitgeslapen. Ze konden zich 

tegoed doen aan een lekkere vleesmaaltijd. Het vlees is juist ingepekeld. De drie lieten dronken er 

een stevig biertje bij en bemerkten zo niet, hoe de boer en boerin elkaar blikken van 

verstandhouding toewierpen.  

“Die hebben geld. Reizigers van ver die moeten iets in de buidel hebben. als we het handig 

aanpakken worden we hier fors beter van. 

 

Alvorens hun ogen te sluiten voor een goede nacht deden drie studenten  - hun avondgebeden. Ze 

riepen ook de heilige Nicolaas aan, de bisschop van Myra; de beschermheer van ook reizigers en  

studenten.  

“Wilt u ons behoeden op onze weg, waar zo vaak rovers en ander gespuis de buurt onveilig 

maakt.?” Met een gerust hart gingen ze slapen, want Sint-Nikolaas zou waken over hen. Daar 

vertrouwden ze vast op. 

Toen zij enkele diep in slaap waren, slopen de boer en zijn vrouw naar de slaapzolder. Zonder 

aarzelen en hakten ze de jongens het hoofd af. Daarna onderzochten ze temidden van een plas 

bloed, de broekzakken na op de rinkelende goudstukken. \En toen was hetr zaak de gruweldaad te 

verhullen, ze verstopten de 6 lichaamsdelen onder in het pekelvat tussen de andere hompen vlees. 

De kleding smeten ze in het haardvuur.. Wie weet kwam het nog eens van pas in tijden van 

schaarste. Het gebeurde vaker dat reizigers vermist raken op zulke lange reizen. Er waren vast 

ouders en leermeesters die hun verdwijning vreesden. Maar wat te doen. Amber alert was ern niet in 

die dagen. Niet eens een telefoon.   

In de herberg ging  het leven zijn gewone gangetje totdat 

Op een dag een oude bisschop op doorreis de herberg aandeed. Hij werd vergezeld door een jong 

zwarte metgezel. 

De waard was vereerd met het hoge bezoek en vertelde dat hij nog heerlijk pekelvlees op het menu 

had staan. 

De bisschop had een fijne neus en vroeg zich af wat voor eigenaardig vlees dat wel kond zijn. 

Varkensvlees waarde heer. 

Varkensvlees zegt u? Gek, zei Nikolaas tegen zijn zwarte knecht, maar zo luid dat de boer hem 

goed kon verstaan: "wat ik ruik is iets heel anders dan varkensvlees. Vind jij niet, Pieterman?" De 

boer die nattigheid begon te voelen, kwam vlug naderbij en bezwoer Nikolaas, dat het toch echt 

varkensvlees was; misschien dat de bisschop het vlees van vorig jaar rook dat ook nog in hetzelfde 

vat werd bewaard. "Nee nee, het is niet van vorig jaar; en het is geen varkensvlees. Zeg eens, 

Pieterman, jij komt uit een land waar ze expert zijn in dit soort vlees: ruik jij ook wat ik ruik?" 

De waard bleef bij zijn uitspraak: varkensvlees. 

. "Roept uw vrouw" beval de bisschop. Zij reageerde zo mogelijk nog zenuwachtiger dan haar man: 

" Monseigneur? “ 

Wat voor vlees heeft u in het vat? 

Wij zijn eerlijke mensen, die met hard werken aan de kost moeten komen. Dacht u dat wij u een 

mindere soort vlees zouden voorzetten?" 

Integendeel. 

Haar gezicht ontspande zich 

U heeft daar vlees van een hogere soort 

Ze keek haar man opgelucht en lachend aan 



"Nee, dat dacht ik zeker niet. Niet een mindere, maar een hogere soort, want wat ik ruik is 

mensenvlees!" Nu werden de beide echtelieden doodsbleek. 

Nikolaas gebood: "Wijs mij dat vat maar eens aan." Trillend en bibberend gingen ze hem voor. 

"Haal die deksel er maar eens af...! Wilt u nog steeds volhouden dat het hier alleen maar om 

varkensvlees gaat? En hoe komt het dan, dat uit dit pekelvat al zeven jaar lang gebeden naar mij 

opstijgen: gebeden van drie jongemannen die hier in uw boerderij voor het laatst zijn gezien en 

sindsdien worden vermist? Weet u wel wie u voor u heeft? Ik ben Sint-Nikolaas, bisschop van 

Myra. 

hief zijn hand in een zegenend gebaar omhoog en sprak: "Zoals ooit een engel vanuit de hemel 

neerdaalde om drie jongemannen uit de vuuroven te redden, zo ben ik neergedaald om jullie drieën 

uit dit pekelvat tot het leven terug te brengen. Daarom zeg ik jullie: sta op!" 

Tot ontsteltenis van de boer en de boerin kwam er borrelend beweging in het vat, en vervolgens 

kwamen de drie studenten levend en wel uit het vat omhoog."  

Onmiddellijk wezen ze de boer en boerin als hun moordenaars aan. En om hun woorden kracht bij 

te zetten, doken ze nogmaals onder en brachten handen vol goudstukken tevoorschijn. 

 

De boer en zijn vrouw vreesden nu voor hun leven. Zij vielen op de  knieën en met hun handen 

geheven smeekten zede heilige bisschop om genade.  

Zij beloofden hun leven te beteren en nooit meer te zondigen.  

Ze beloofden elk jaar vlees te geven aan de studenten van de meest naburige stad.  

Ze gaven hooi en winterpeen voor het paard van Sinterklaas.  

Ze beloofde elk jaar het feest van Sinterklaas te vieren.  

De Sint sprak: "Ik zal jullie vergiffenis schenken en in leven laten. Op één voorwaarde...!"  

Het echtpaar jammerde: "We doen alles wat u ons opdraagt. " 

 "Heel eenvoudig" zei de Sint "Geef, al je medemensen altijd een nieuwe kans, zoals ik jullie laat 

leven en een nieuwe kans geef, 

 Toen vroeg hij nog aan de studenten of ze het met deze regeling eens konden zijn. "Ja" zeiden ze. 

"Als dat zo is, zei Sint-Nikolaas, en nu wendde hij zich tot de boer en boerin "dan zou ik nu 

eindelijk wel eens willen proeven hoe lekker jullie varkensvlees is; en zouden we het op prijs 

stellen, als u met ons vijven meeat." 

 

In 1071 werd Turkije veroverd door de Islam. Christenen mochten niet langer in het openbaar hun 

godsdienst belijden. Ook verering van Sint Nicolaas in Myra werd verboden. In 1087 deden vissers 

uit het Zuid-Italiaanse plaatsje Bari een inval in de stad Myra. Ze roofden de sarcofaag met het 

stoffelijk overschot van Sint Nicolaas en brachten het over naar hun vaderstad. Op 8 mei 1087 voer 

de boot met de kostbare schat plechtig de haven van Bari binnen. Vanaf dat moment werd deze stad 

bedevaartsoord. Er verrees een nieuwe kerk ter ere van hem. Van daaruit verspreidde zich Sint 

Nicolaas' verering over de hele wereld verspreid: in het westen als kindervriend, in het oosten als 

wonderdoener. In de 13de eeuw werd zijn feestdag vastgesteld op 6 december. 

Vanaf dat moment verspreidde zich de Nicolaasverering over heel Europa. Hij werd patroon (= 

beschermheilige) van Griekenland en Rusland; van zeelui, handelaars en vele handelssteden. In vele 

grote Europese havensteden verrezen er Sint-Nicolaaskerken:  

 

In Oost-Europa heeft hij zelfs de titel gekregen van 'Mede-Verlosser met Christus'! 

Andere Patronaten 

Hij is patroon van de liefde; daarnaast is hij beschermheilige van ongetrouwde en trouwlustige 

meisjes; van kinderen en in het bijzonder van schoolkinderen, koorknapen, studenten, onderwijzers, 

leraren, advocaten, notarissen, juristen, rechters, rechtsgeleerden en geestelijken; van reders, zeelui, 

schippers, matrozen, veerlieden, reizigers en pelgrims; van vissers en vishandelaars; van handelslui 



en de christelijke middenstand, van kruideniers kooplieden, marskramers, leurders en 

lommerdhouders; van kruideniers, specerijenhandelaren, parfumeurs en apothekers; van molenaars, 

korenhandelaren (vanwege de legende met het koren); van bakkers (niet alleen vanwege de 

verhoogde activiteit van deze beroepsgroep rond zijn feest, maar wellicht ook, omdat men de 

gouden bollen op zijn afbeeldingen - de bruidsschat voor de drie meisjes - voor broden aanzag); van 

slagers; van jeneverstokers, bierbrouwers, kuipers en herbergiers; ; van lakenscheerders, 

linnenhandelaren, band- en lintwevers, kantwerkhandelaren en knopenmakers; van bankiers; van 

boeren; van kaarsenmakers; van brandweerlieden (wellicht vanwege de legende met Diana?); van 

stoelenmakers; van soldaten (vanwege de legende met de generaals?); steengroevearbeiders, 

steenhouwers; van gevangenen; 

Hij wordt aangeroepen tegen echtelijke onvruchtbaarheid, voor bevrijding uit de gevangenis, voor 

het terugkrijgen van verloren zaken, tegen foutieve oordelen, tegen gevaren van stormen en van het 

water, patroon van de zee. 

 

 

De middeleeuwen 

Op het scherm verscheen een plaatje van Sinterklaas in de 16de eeuw met daaronder 

in vette chocoladeletters: 

MIDELLEEUWEN 

 

Sinterklaas begon te bulderen van het lachen en in de zaal werd gegniffeld. 

Fabian, je gaat enorm met je tijd mee zie ik. 

Fabian keek de Sint niet begrijpend aan. 

Hoe bedoelt u Sint? 

Wel jongen, wat heb ik met leeuwen te maken 

De Hollandse leeuwen in het wapen van Nederland meent u? 

Jongen, je bent besmet door de |Nederlandse jeugd. 

Wat heb je opgeschreven 

 

Ooh Sint nu zie ik het 

Het moet zijn dubbel D en enkel L. Stom! 

Dat zeggende sloeg hij zich voor het hoofd. 

 

Nou ja, je mag blijven hoor. Een mens, ook een zwarte Piet maakt wel eens een fout. 

Het beste schimmeltje van Sint Nicolaas struikelt wel eens. 

 



 
 
Hoe werd het Sinterklaasfeest gevierd door jullie middeleeuwse voorouders? 

Om daar goed antwoord op te geven, moeten we de geschiedenis in twee delen verdelen: 

1 De tijd vóór de Reformatie, toen praktisch ieder hetzelfde katholieke geloof had en dat op 

dezelfde manier beleefde; 

2 Na de Reformatie; zeg maar vanaf het jaar 1572. 

1 Vóór de Reformatie (tot 1572) 

 

 

In welke tijd leven we? 

1648Het stadsbestuur van Tiel verbood het zetten van de schoen. 

Het zou alleen maar leiden tot geldverspilling.  

Het verbod is inmiddels ingetrokken. 

TIEL - Kinderen in Tiel mogen tijdens sinterklaas hun schoen niet zetten vanwege 

een vierhonderd jaar oude verordening. Doen zij dit toch dan riskeren zij een 

boete van twee goudguldens.  

De verordening is nooit aangepast. Volgens burgemeester Steven Vreeze is de oude verordening 

een serieuze zaak in een tijd dat het schenden van regels niet meer gedoogd wordt. 

Streekarchivaris Wim Veerman heeft de Tielse kinderen aan het schrikken gebracht door de 

burgemeester van de eeuwenoude verordening op de hoogte te stellen. ,,Het schoenzetten is in 1618 

verboden door de calvinistische bestuurders om excessen tegen te gaan'', zegt Veerman. ,,Er werden 

steeds grotere cadeaus gegeven. Opa's en oma's wilden steeds meer dan de ander geven en dreven 

zichzelf tot armoede. De protestantse bestuurders gebruikten dit als een excuus om het schoenzetten 

tijdens het katholieke Sint-Nicolaas te verbieden.''  

Volgens Veerman is het bekendmaken van de verordening een ludieke actie van hem geweest om 

Sinterklaas een beetje te plagen. ,,De actie is pas echt geslaagd als de gemeenteraad de verordening 

intrekt.''  



Burgemeester Vreeze gaat de gemeenteraad na 5 december vragen dit te doen. ,,De gemeente zal 

nog een keer met de hand over haar brede hart strijken.'' Tot 5 december mogen de kinderen 

gewoon hun schoen bij het raam zetten zonder het risico te lopen twee goudguldens te moeten 

betalen. 

 

 

1663In Amsterdam kwamen kinderen in opstand  

tegen het verbod op Sinterklaasvieringen.  

 

 
 

De Sinterklaasmarkten verdwenen wat naar de achtergrond  

maar bleven bestaan tot in de 19e eeuw.  

In huis werd er wel Sinterklaas gevierd. 
 hij had vaak een bezem - het oeroude vruchtbaarheidssymbool - waarmee hij jonge vrouwen plaagde 

en later kinderen. 
 

De Germanen offerden gevlochten broden en broodkransen aan de goden. Dit doet denken aan de 

speculaaspoppen 

Italie Befana op bezem  duitsland Budelfrau  Berchtel 

Het Vaticaantwee heiligen, één uit Myra in Klein Asië en één 
 uit Pinora, die beiden ‘verchristelijkte’ watergoden waren. s concilie van 1970 schrapte Sint-Nicolaas van 

de lijst van heiligen en bevestigde dat Sinterklaas een heidense oorsprong had. 
De raven wonen in Asgard vinden dit terug in de traditie van Sinterklaas. Een aantal Zwarte 

Pieten zou bij het vertrek van Sinterklaas achterblijven, en aan de Sint rapport uitbrengen over 

het doen en laten van de mensen 
In Beieren wordt hij Pelz Nickel Ook in Tyrol is hij een klein, donker behaard figuur met hoorntjes, die 

Klaubau wordt genoemd.  
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