
Gaat u de hele wereld 
rond? 
Kinderen vinden het heerlijk om 
cadeautjes te krijgen van Sinterk-
laas, maar ze hebben er ook kri-
tische vragen over. Waarom geeft 
u eigenlijk cadeautjes, terwijl u 
toch zelf jarig bent?, is de logische 
vraag van Jop van der Linden (7) uit 
Veghel, Uzra Mekke, Heleen Osse 
en Dirk uit Rosmalen. “In de mid-
deleeuwen gaf ik alleen cadeautjes 
aan arme kinderen. Die hadden 
meestal geen schoenen, dus dat was 
een goed cadeau. Daarom mogen 
jullie nu ook nog je schoen zetten. In 
de loop der jaren vond ik het eerli-
jker om alle kinderen cadeautjes te 
geven, en dan niet alleen schoenen, 
want die hadden veel kinderen al.” 
Jet van Osch (5) uit Den Bosch 
wil weten waarom Sinterklaas niet 
in Spanje blijft om daar kinderen 
cadeautjes te geven en Marlies uit 
Rosmalen wil weten of Sint de hele 
wereld rond gaat. “Ik kom op plaat-
sen waar ze mijn naamdag vieren, 
de dag van Sint Nicolaas. Behalve 
in Nederland doen ze dat ook in 
België en op sommige plaatsen in 
Oostenrijk, Tsjechië en Italië.” Sam 
Dieteren (5) uit Zeeland vraagt: 
Waarom breng je geen cadeautjes 
bij kinderen in arme landen? “Ik 
vind het ontzettend lief dat je dat 
vraagt. Het is nou eenmaal traditie 

dat ik in Nederland mijn verjaardag 
vier en daar dus ook cadeautjes uit-
deel. Ik geef wel geld aan mensen in 
arme landen, zodat ze daar scholen 
kunnen bouwen en ziekenhuizen. 
Daar hebben die kinderen veel meer 
aan dan aan poppen of spelletjes.” 
Eveline Claes, Uzra Mekke en Alma 
Hekers uit Rosmalen zijn benieuwd 
naar de hoeveelheid cadeautjes. Stan 
van Toor (7) uit Uden wil weten 
hoe hij zoveel cadeautjes kan kopen 
voor ieder kind. “Ik kan heel goed 
delegeren: speciale zwarte Pieten 
maken of kopen veel cadeautjes 
voor mij. Daar moeten ze dan wel 
extra lang voor naar de Pieten-
school, want dat is een belangrijke 
taak. Het zijn heel veel cadeautjes, 
zo veel dat ik ze niet kan tellen.” 
Cars en Marjolein uit Rosmalen 
willen weten of Sinterklaas wel eens 
een pakje in de verkeerde schoor-
steen heeft gegooid. “Eh, ja. Dom 
he. Maar de Pieten zorgen er altijd 
voor dat het op tijd weer goed komt. 
Soms koop ik ook de verkeerde kled-
ingmaat of krijgt een kind hetzelfde 
cadeautje twee keer. Ik word ook 
een dagje ouder. Maar ik probeer 
het allemaal goed bij te houden in 
het grote boek. Misschien moet ik 
toch eens leren hoe een computer 
werkt, de computerpiet heeft me 
verteld dat het daarmee veel beter 
bij te houden is.” Blijft over het 
grote raadsel van alle kinderen, 

Lotte Wagenaars (7) uit Boxtel, 
Nick en Stan van Santvoort uit Nu-
land, Tijke Wentink (8) uit Tilburg, 
Patrick de Jager uit Den Bosch 
durfden het te vragen: Hoe komen 
zwarte Pieten ‘s nachts alle huizen 
in, ook als er geen schoorsteen is en 
de deuren op slot zitten? ”Eigen-
lijk is het een geheimpje, maar als 
jullie het echt willen weten: er zijn 
sleutelpieten die alle deuren open 
kunnen maken. Ze doen ze gelukkig 
ook weer op slot hoor!”

Hoe vaak poetst u uw 
tanden? 
Veel kinderen vragen naar de eet-
gewoontes van de goedheiligman. 
Nick en Stan van Santvoort uit 
Nuland vragen: “Vindt u het Neder-
landse eten eigenlijk wel lekker, of 
kookt er iemand Spaans eten?” Do-
menique (6) uit Eindhoven, Eveline 
Claes, Tim en Brent uit Rosmalen 
vragen wat Sint het liefste eet. “En 
als u het niet lust, moet u dan toch 
uw bordje leeg eten?” ”Ik moet mijn 
bord altijd leegeten, anders denken 
de kookpieten dat ze niet lekker 
hebben gekookt. Zij koken voor me, 
ook in Nederland. Hier eet ik met 
dat koude weer graag boerenkool 
en andere stamppotten. En soms 
spruitjes, die vind ik best lekker, 
als het er maar niet te veel zijn.” 
Met dat laatste heeft Bas van der 
Maat (4) uit Den Bosch ook meteen 
antwoord. Marjolein uit Rosmalen 
wil nog weten of de Sint ook snoept. 
“Ja, ik ben zelf ook dol op peper-
noten, marsepein en taaitaai.” De 
vraag van Maud en Gwen Ketelaars 
(8 en 5) uit Veghel is dan ook niet 
zo gek: hoe vaak poetst u uw tanden 

per dag? ”Drie keer, dat moet wel 
als ik zo veel pepernoten eet.”

Bent u al opa?
Maar liefst zestig kinderen hebben 
gevraagd hoe oud Sinterklaas is. 
“Ik ben geboren in het jaar 270, 
dus dan kunnen jullie allemaal 
uitrekenen hoe oud ik ben.” Nienke 
van der Krabben (7) uit Middelrode 
wil graag weten uit welke papa en 
mama Sinterklaas is geboren. 
Zestien kinderen willen graag meer 
weten over de (echte) voor- en 
achternaam van Sinterklaas. “Mijn 
vader was de rijke koopman The-
ophanus en mijn moeder heette 
Nona. Ik heet eigenlijk Nikolaos 
van Myra. Nikolaos wordt in het 
Nederlands Nicolaas en Myra is de 
Turkse plaats waar ik bisschop ben 
geweest. Ik ben geboren in de plaats 
Patara, dat ligt ook in Turkije.” 
Bram van der Meulen (6) uit Empel 
is benieuwd of de Sint ooit verliefd 
is geweest en Anne Wijers (7) uit 
Uden, Naomi Copal (8) uit Tilburg 
en Lieve Tuitjer (6) uit Alphen 
vragen of hij eigenlijk getrouwd is 
terwijl Ivana van Duren (6) uit Oss, 
Romee Cooijmans (7) uit Den Dun-
gen willen weten of hij ook kinderen 
heeft. Misschien wel een zoontje, 
net als zijn paard Amerigo? Daniëlle 
den Hengst uit Tilburg, die ook op 5 
december jarig is, vraagt of hij ook 
al opa is: “Anders mag je mijn opa 
wel worden, dan hebben we dubbel 
feest op 5 december.” ”Ik ben heel 
vaak verliefd. Zo vaak dat ik maar 
beter niet kan trouwen. Dat mag 
ook niet, want bisschoppen mogen 
niet trouwen van de kerk. Ik heb dus 
ook geen kinderen. Maar gelukkig 
zijn alle kinderen in Nederland een 

Sinterklaas geeft antwoord
Kinderen kunnen vragen stellen waar journalisten nooit aan 

denken. Dat bleek wel uit de ruim 300 vragen aan Sinterklaas 
die kinderen naar het Brabants Dagblad stuurden. Hele school-
klassen stuurden pakketten met vragen. Sint heeft ze geduldig 
beantwoord, bijna allemaal. Op deze pagina een selectie van 
de leukste antwoorden op de meest brandende vragen. En Sint 

schreef  op speciaal verzoek in het vriendenboekje.
door Ilze Rike

donk (3 1/2) uit Tilburg vraagt: 
draagt Sinterklaas een pyama en 
slaapt u onder een dekbed met een 
leuke afbeelding? “Als ik alleen een 
dutje doe, hou ik soms wat gewone 
kleren aan. Dan kan ik snel weer 
opstaan. Maar als ik echt ga sla-
pen heb ik wel een pyama aan. Ik 
heb meerdere dekbedden, saaie met 
streepjes, maar ook een met een wit 
paard dat erg op Amerigo lijkt.”

Kan ik ook zwarte 
Piet worden? 
Hoeveel zwarte Pieten heeft Sin-
terklaas nou eigenlijk, hoeveel 
blijven er in Spanje en hoeveel 
komen er mee? Maar liefst veertig 
kinderen stelden daar vragen over. 
Marieke Berlin (bijna 7) uit Wijk en 
Aalburg wil ook weten hoe Sinterk-
laas aan nieuwe Pieten komt en of 
zij ook zwarte Piet kan worden. En 
Mathijs Peinenburg uit Rosmalen 
wil weten hoe oud je moet zijn om 
Piet te worden.”Ik heb wel eens 
geprobeerd de Pieten te tellen, maar 
ik raak elke keer de tel kwijt. Dat 
heb ik dus maar opgegeven, ik weet 
het echt niet. De Pieten weten zelf 
of ze mee mogen naar Nederland of 
beter in Spanje kunnen blijven om 
cadeautjes voor volgend jaar klaar 
te maken. Je wordt als zwarte Piet 
geboren, maar zelfs dan moet je nog 
naar de Pietenschool om een Pi-
etendiploma te halen. De ene Piet is 
nog jong als hij het Pietendiploma 
haalt en de andere is al wat ouder. 
Vandaar dat er ook hele jonge Pi-
etjes zijn.” Tanneke Rouws (10) uit 
Alphen, Gerwin Vink (8) uit Aalst, 
Ember van de Rakt (8) uit Nistel-
rode en Pim (7), Lonneke (6) en Cas 
(3) van Erven uit Hilvarenbeek wil-
len weten waarom de Pieten zwart 
zijn en Sinterklaas wit. Lynn Donk-
ers (5) uit Boerdonk vraagt zich af 
of Pieten ook al zwart zijn als ze 
geboren worden. ”De Pieten zijn bij 
de geboorte al een beetje gekleurd, 
maar ze worden steeds zwarter 
als ze door de schoorstenen gaan. 
Daarom geven ze soms een beetje 
zwart af. Als ze vijf jaar als zwarte 
Piet hebben gewerkt, geven ze niet 
meer af.” Teije Helfoirt uit Ros-
malen is het opgevallen dat de lu-
isterpiet zo goed kan luisteren: “Hoe 
heeft hij dat geleerd?” Zijn juffen 
Sonja en Marjolein van groep 4 van 
basisschool De Hoeven zijn ook 
heel benieuwd naar het antwoord. 
“Om goed te kunnen luisteren moet 
je daar gewoon heel veel in oefenen. 
Op school en thuis. En de luisterpi-
eten hebben ook nog eens speciale 
luisterlessen op de Pietenschool. 
Daar is het altijd zo stil, dat ze een 
speld moeten kunnen horen vallen.” 
Oscar (10) uit Eindhoven: waarom 
strooien Pieten altijd pepernoten? 
”Omdat het feest is. Het is een soort 
confetti, maar dan veel lekkerder.”

beetje mijn kinderen.” Lieve Tuitjer 
(6) uit Alphen vraagt: Als u dood 
bent wie is er dan Sinterklaas? “Ik 
wil daar liever niet over nadenken 
en ik weet het antwoord ook niet. 
Maar ik leef al zo lang, dat ik denk 
dat ik nog wel een paar honderd 
jaar mee kan.”

Draagt u wel eens een 
spijkerbroek?
Het eerste dat je ziet van Sinterk-
laas is zijn kleding. Maar waarom 
draagt hij bijvoorbeeld een mijter?, 
vraagt Jorien Hendix (8) uit Tilburg. 
Groep 1/2 van juf Veronique op de 
Franciscusschool in Zaltbommel 
wil ook graag weten of Sinterklaas 
meer mijters heeft en of die allemaal 
rood zijn. Merel Schoones (7) uit 
Heeswijk-Dinter vraagt waarom 
Sint altijd in het rood is gekleed. 
Pip Rebergen uit Rosmalen was 
de paarse onderjurk opgevallen: 
“Waarom heeft u die?” “Ik draag in 
Nederland de zondagse kleren van 
een bisschop, omdat het rond mijn 
verjaardag altijd een beetje feest is. 
Dan draag ik een bisschopshoed, 
een mijter. Ik heb veel verschillende 
mijters, allemaal verschillende 
tinten rood. Net als mijn mantel. 
Rood is de kleur van bisschoppen, 
vandaar. De paarse onderjurk hoort 
ook bij de kleding van bisschoppen, 
alleen dan een beetje moderner.” 
Over modern gesproken: Josefien 
Wijers (5) uit Uden wil weten of 
Sinterklaas ook wel eens een spij-
kerbroek draagt: “In Spanje wel. 
Daar draag ik altijd gewone kler-
en.” Zo heeft Anouk de Reeder uit 
Rosmalen ook meteen antwoord op 
haar vraag.Ook Jasmijn van Spaan-
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Mijn hobby’s: Pakpapier ontwerpen en mijters verzamelen (let maar eens op de fo-
to’s)
Favoriete vak op school: Taal, Nederlands (rijmen en dichten) en gymnastiek
Ik ben een fan van: Ali B. en het Wereld Natuur Fonds (ik ben Ranger!)
Dit moet er vaker zijn: IJsvrij, platte daken
De coolste film/coolste serie: Zoop!, en Baantjer en Spaanse zwart-witfilms
Mijn lievelingszanger/lievelingsband: ZZ Top, die baarden vind ik zo mooi
Allerbeste liedje: Er staat een paard in de gang, maar ook Kom van dat dak Af
Spannendste spel: Zwartepieten (dat is een kaartspel), voetbal (ik ben voor FC Ma-
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Waar ik goed in ben: Ezeltje Prik, borstplaatdammen
Ik heb een hekel aan: Zeurende moeders en strenge vaders en die nep-cola-Kerstman
Ik heb een oogje op: Alle juffen en moeders van Nederland en dat middelste meisje 
van K3
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Dit wil ik worden: Nog veel ouder
Mijn allergrootste wens: Dat alle kinderen blij zijn met hun cadeautjes


