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Lieve kinderen,

De Pieten en ik krijgen ieder jaar weer enorme stapels post. Vaak staan er 
allerlei bijzondere vragen in die briefjes en e-mails, zoals: Hoe kan ik Piet 
worden? Wat doet u in Spanje? Vieren Pieten ook hun verjaardag? Sta ik in 
het Grote Boek? Kunt u computeren? en Wat zijn appeltjes van oranje? 
Vragen waar jullie vast een antwoord op willen hebben!

Op een mooie zonnige zomerdag heeft Postpiet alle brieven verzameld en de 
vragen die erin stonden, opgeschreven. Eerlijk gezegd keken we er wel een 
beetje van op, want het waren er ontzettend veel! Dagenlang hebben we 
achter de computer gezeten om al die vragen te beantwoorden. Het was een 
hele berg papier toen alle velletjes uit de printer kwamen: het leek net een 
boek.

De Pieten en ik bedachten dat het een goed idee was om het uit te geven, als 
een écht boek, met tekeningen, en dit is het resultaat! Het lijkt eigenlijk een 
beetje op mijn Grote Boek, maar dan eentje waar jullie wél in mogen lezen. 
Straks weet jij ook hoe het gaat op de pietenschool, wat ik doe als ik vakantie 
heb en nog veel meer! En als je hierna nog vragen hebt, ik vind het heerlijk 
om post te krijgen!

Heel veel leesplezier en tot snel!

Hartelijke groeten,

Sinterklaas
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Waarom draagt Sinterklaas 
van die vreemde kleren?      

E en bisschop is een belangrijke man 
in de katholieke kerk en die hoort 

ǌŝĐŚ�ĚĞŌŝŐ�ƚĞ�ŬůĞĚĞŶ͘�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŝƐ�ǌŽ͛Ŷ�
ďŝƐƐĐŚŽƉ͘�,Ğƚ�ƉĂƐƚ�ŶŝĞƚ�ďŝũ�ĚĞ�^ŝŶƚ�Žŵ�ŝŶ�
een spijkerbroek en trui op het dek van 
ĚĞ�ƐƚŽŽŵďŽŽƚ�ƚĞ�ƐƚĂĂŶ͘��ĞŶ�ŵŽŽŝ�ƉĂŬ�ŝƐ�
natuurlijk ook netjes, maar dan herken 
ũĞ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ͘ ��ŝĞ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ŬůĞĚŝŶŐ�
ŵĂĂŬƚ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ĞǆƚƌĂ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ͘

Zijn de kleren van de Sint
altijd rood?

V ƌŽĞŐĞƌ�ǁĞƌĚ�ĚĞ�ŬĞƌŬ�ƟũĚĞŶƐ�
feesten met veel rood en paars 

ǀĞƌƐŝĞƌĚ͘��Ğ�ŬůĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŝƐƐĐŚŽƉ�ǁĂƐ�
ŵĞĞƐƚĂů�ŝŶ�ĚŝĞǌĞůĨĚĞ�ŬůĞƵƌĞŶ͘�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�
is dol op feestjes en rood is ook nog 
eens zijn lievelingskleur! In de kast van 
ĚĞ�^ŝŶƚ�ŚĂŶŐĞŶ�ĚƵƐ�ŐĞĞŶ�ŐƌŽĞŶĞ͕�ďůĂƵǁĞ�
ŽĨ�ƌŽǌĞ�ŬůĞƌĞŶ͘��Ğ�ŬůĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�^ŝŶƚĞƌͲ
ŬůĂĂƐ�ŝƐ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ǀĂŶ�ŇƵǁĞĞů͘�&ůƵǁĞĞů�ŝƐ�
ǌĂĐŚƚ�ĞŶ�ĐŚŝĐ͘

Heeft de Sint maar één staf?

S ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŚĞĞŌ�Ğƌ�ǁĞů�ǀŝũĨ͕ �ǁĂŶƚ�ƐŽŵƐ�
ŐĂĂƚ�ĞĞŶ�ƐƚĂĨ�ƐƚƵŬ�ŽĨ�ŬĂŶ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ŚĞŵ�

ŶŝĞƚ�ǀŝŶĚĞŶ͘�KŶĚĞƵŐĞŶĚĞ�WŝĞƚĞŶ�ƐƉĞůĞŶ�
namelijk wel eens heksje en zij gebruiken 
ĚĞ�ƐƚĂĨ�ĚĂŶ�ĂůƐ�ĞĞŶ�ďĞǌĞŵƐƚĞĞů͘�'ĞůƵŬŬŝŐ�
ŚĞĞŌ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŶŽŐ�ǀŝĞƌ�ƌĞƐĞƌǀĞƐƚĂīĞŶ͘�
,ŝũ�ƉĂŬƚ�ĚĂŶ�ŐĞǁŽŽŶ�ƐŶĞů�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ƐƚĂĨ͘

Trek je beste 
    tabberd an

De kleren van Sinterklaas 
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Hoeveel mijters heeft 
Sinterklaas?     

N Ğƚ�ĂůƐ�ũŝũ�ǁŝů�ĚĞ�^ŝŶƚ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ�ŚĞƚͲ
ǌĞůĨĚĞ�ĂĂŶ͘�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŚĞĞŌ�ĚƵƐ�

ĞĞŶ�ŚĞůĞďŽĞů�ŵŝũƚĞƌƐ͘��Ğ�ŵŝũƚĞƌƐ�ůŝũŬĞŶ�
op elkaar, maar ze zijn toch echt verschilͲ
ůĞŶĚ͘�<ŝũŬ�ŵĂĂƌ�ĞĞŶƐ�ŐŽĞĚ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ŬƌƵŝƐ͕�
ĚĞ�ůŝŶƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐŝĞƌĚĞ͕�ŐŽƵĚĞŶ�ƌĂŶĚĞŶ͘�
�ůůĞĞŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬŵŝũƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ǌŝĞƚ�Ğƌ�
ŚĞĞů�ĂŶĚĞƌƐ�Ƶŝƚ͘��ĞǌĞ�ĚƌĂĂŐƚ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�
bijvoorbeeld als hij aan het werk is in het 
ƉŝĞƚĞŶŚƵŝƐ͘��ŝŐĞŶůŝũŬ�ůŝũŬƚ�ĚĞ�ǁĞƌŬŵŝũƚĞƌ�ŶĞƚ�
op een stoere pet!

Gooit Sinterklaas zijn vieze 
kleren in de wasmand?

A lleen zijn onderbroeken, hemden 
en handschoenen gaan samen met 

ĚĞ�ƐƉƵůůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�WŝĞƚĞŶ�ŝŶ�ŐƌŽƚĞ�ǁĂƐŵĂͲ
ĐŚŝŶĞƐ͘��Ğ�ŵĞĞƐƚĞ�ŬůĞƌĞŶ�ǀĂŶ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�
zijn te chic om zomaar op een hoop in de 
ǁĂƐŵĂŶĚ�ƚĞ�ŐŽŽŝĞŶ͘��ŝũŶ�ŵŽŽŝĞ�ŬůĞƌĞŶ�
ŚĂŶŐƚ�^ŝŶƚ�ĚĂĂƌŽŵ�ĂůƟũĚ�ŬĞƵƌŝŐ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�
kleerhanger, ook als ze niet meer zo fris 
ƌƵŝŬĞŶ�ŽĨ�ǀŝĞƐ�ǌŝũŶ͘��Ğ�tĂƐƉŝĞƚĞŶ�ǁĂƐƐĞŶ�
deze dan met de hand in een heel groot 
ƐƚĞŶĞŶ�ďĂĚ͘��ŝũ�ŚĞďďĞŶ�ǌĞůĨƐ�ǁĂƐƉŽĞĚĞƌƐ�ŝŶ�
ĚĞ�ŬůĞƵƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬůĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ŝŶƚ͗�ƌŽŽĚ�
en paars!

Draagt Sinterklaas altijd 
handschoenen?     

I Ŷ�^ƉĂŶũĞ�ŚĞĞŌ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŶŽŽŝƚ�
handschoenen aan, maar als hij in 

ŽŶƐ�ůĂŶĚ�ŝƐ͕�ĚƌĂĂŐƚ�Śŝũ�ǌĞ�ŐƌĂĂŐ͘�,ŝĞƌ�ŝƐ�
ŚĞƚ�ǀĞĞů�ŬŽƵĚĞƌ�ĚĂŶ�ŝŶ�^ƉĂŶũĞ͊�/ĞĚĞƌĞ�
ŽĐŚƚĞŶĚ�ƉĂŬƚ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ĞĞŶ�ƐĐŚŽŶĞ�ŽŶĚĞƌͲ
broek én frisgewassen handschoenen 
Ƶŝƚ�ĚĞ�ŬĂƐƚ͘

Waar koopt Sinterkaas zijn 
kleren?

S ŽŵƐ�ŐĂĂƚ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ǁŝŶŬĞůĞŶ�ǀŽŽƌ�
nieuwe schoenen, handschoenen 

en onderbroeken, maar een mantel en 
ŵŝũƚĞƌ�ǀŝŶĚƚ�Śŝũ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ŐĞǁŽŶĞ�ǁŝŶŬĞůƐ͘�
�ĂĂƌŽŵ�ůĂĂƚ�Śŝũ�ǌŝũŶ�ŬůĞƌĞŶ�ƐƉĞĐŝĂĂů�ĚŽŽƌ�
ĞĞŶ�ŬůĞĞƌŵĂŬĞƌ�ŵĂŬĞŶ͘��ŝĞ�ŬŽŵƚ�ĞĞŶ�
paar keer per jaar naar het huis van 
ĚĞ�^ŝŶƚ�ŝŶ�^ƉĂŶũĞ͘�,Ğƚ�ŚƵůƉũĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŬůĞĞƌŵĂŬĞƌ�ŵĞĞƚ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ĚĂŶ�ŵĞƚ�
ĞĞŶ�ůĂŶŐ�ůŝŶƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŽƉ͗�ǌŝũŶ�ĂƌŵĞŶ͕�
ďĞŶĞŶ͕�ďŽƌƐƚ�ĞŶ�ďƵŝŬ͘��ĂĂƌŶĂ�ŬŝĞǌĞŶ�ǌĞ�
ƐĂŵĞŶ�ĚĞ�ŵŽŽŝƐƚĞ�ƐƚŽīĞŶ�Ƶŝƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�
ŶŝĞƵǁĞ�ŬůĞƌĞŶ͘��Ŷ�ŶĂ�ĞĞŶ�ƉĂĂƌ�ǁĞŬĞŶ�
ďƌĞŶŐƚ�ĚĞ�ŬůĞĞƌŵĂŬĞƌ�ĂůůĞƐ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�^ŝŶƚ͘
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Waarom heeft Sinterklaas 
altijd een staf bij zich?

E en staf hoort bij een bisschop, net als 
ĞĞŶ�ǌǁĂĂƌĚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ƌŝĚĚĞƌ͘ �WŽĞƚƐͲ 

ƉŝĞƚ�ǌŽƌŐƚ�ĞƌǀŽŽƌ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƐƚĂĨ�ĂůƟũĚ�Őůŝŵƚ�ĞŶ�
ďůŝŶŬƚ͘��Ž�ǌŝĞƚ�ĚĞ�^ŝŶƚ�Ğƌ�ŬŽŶŝŶŬůŝũŬ�Ƶŝƚ͊��ůƐ�
je een staf mag dragen, moet je goed voor 
ĂŶĚĞƌĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ͕�ĚƵƐ�ŐĂĂƚ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŽƉ�
ďĞǌŽĞŬ�ďŝũ�ǌŝĞŬĞŶ͕�ƉƌĂĂƚ�Śŝũ�ŵĞƚ�ǀĞƌĚƌŝĞƟŐĞ�
ŵĞŶƐĞŶ�ĞŶ�ŚĞůƉƚ�Śŝũ�ĂƌŵĞŶ͘�EĂƚƵƵƌůŝũŬ�
ŶĞĞŵƚ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ďŝũ�ǌŝũŶ�ďĞǌŽĞŬũĞƐ�ĂůƟũĚ�ŝĞƚƐ�
lekkers mee͘

Heeft Sinterklaas een bril?

J a, want zonder zijn leesbril lukt het 
ĚĞ�^ŝŶƚ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ�Žŵ�ĂůůĞ�ďƌŝĞǀĞŶ�ĞŶ�

ĞͲŵĂŝůƐ�ƚĞ�ůĞǌĞŶ�ŽĨ�ĞĞŶ�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŐŽĞĚ�ƚĞ�
ďĞŬŝũŬĞŶ͘�KŽŬ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ůĞǌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬƌĂŶƚ�
of een boek zet hij deze bril op het puntje 
ǀĂŶ�ǌŝũŶ�ŶĞƵƐ͘�'ĞůƵŬŬŝŐ�ŚĞĞŌ
Śŝũ�Ğƌ�ǁĞů�ƟĞŶ͕�
ǁĂŶƚ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�
weet soms niet 
meer waar hij 
zijn bril nu weer 
ŚĞĞŌ�ůĂƚĞŶ�ůŝŐŐĞŶ͘�
Eén keer is hij er 
zelfs per ongeluk 
ŽƉ�ŐĂĂŶ�ǌŝƩĞŶ͊�
Tegen de felle 
^ƉĂĂŶƐĞ�ǌŽŶ�ŚĞĞŌ�
ĚĞ�^ŝŶƚ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�
ĞĞŶ�ƉĂĂƌ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�
ǌŽŶŶĞďƌŝůůĞŶ͘

Waarom heeft Sinterklaas 
een rode ring?   

T ŽĞŶ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ůĂŶŐ�ŐĞůĞĚĞŶ�ďŝƐƐĐŚŽƉ�
ǁĞƌĚ͕�ŚĞĞŌ�Śŝũ�ĚŝĞ�ƌŝŶŐ�ŐĞŬƌĞŐĞŶ͘�

�ĞǌĞ�ƌŝŶŐ�ŶŽĞŵ�ũĞ�ĞĞŶ�ďŝƐƐĐŚŽƉƐƌŝŶŐ͘�
Hij vond dat heel bijzonder en was erg 
ƚƌŽƚƐ͘��ĂĂƌŽŵ�ŝƐ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�Ğƌ�ǌŽ�ǀŽŽƌͲ
ǌŝĐŚƟŐ�ŵĞĞ͘��ůƐ�ĚĞ�ƌŝŶŐ�ďŝũ�WŽĞƚƐƉŝĞƚ�ůŝŐƚ͕�
ƉĂŬƚ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ǌŝũŶ�ƉĂĂƌƐĞ�ƌĞƐĞƌǀĞͲƌŝŶŐ͘�
�Ğ�ƌŝŶŐ�ŚŽŽƌƚ�Žŵ�ĚĞ�ƌĞĐŚƚĞƌƌŝŶŐǀŝŶŐĞƌ͕ �
ŵĂĂƌ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ĚƌĂĂŐƚ�ŚĞŵ�ůŝĞǀĞƌ�ůŝŶŬƐ͘�,ŝũ�
ŐĞĞŌ�ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚ�ĞŶ�ĚĞ�ƌŝŶŐ�
ǌŝƚ�ĚĂŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǁĞŐ͘�

Laat Sinterklaas zijn 
haar knippen?

A Ĩ�ĞŶ�ƚŽĞ�ůĂĂƚ�ĚĞ�^ŝŶƚ�ǌŝũŶ�ďĂĂƌĚ�ĞŶ�
ŐŽůǀĞŶĚĞ͕�ǁŝƩĞ�ŚĂƌĞŶ�ŬŶŝƉƉĞŶ͘�

KƉƉĞƌŬŶŝƉƉŝĞƚ�ďĞŐŝŶƚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝͲ
ĚĞ�ǁĂƐďĞƵƌƚ͘��Ğ�^ŝŶƚ�ǀŝŶĚƚ�ŚĞƚ���
                     heerlijk om geknipt te      
�������������������������ǁŽƌĚĞŶ͘�KƉƉĞƌŬŶŝƉƉŝĞƚ��
                           doet het knipje voor        
�����������������������������ŬŶŝƉũĞ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ďŝũͲ����
                               zonder scherpe  
��������������������������������ƐĐŚĂĂƌ͘ �^ŽŵƐ�ŵĂŐ�ĚĞ��
                                  beste Knippiet het  
�����������������������������������ŚĂĂƌ�ǀĂŶ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ��
������������������������������������ĚŽĞŶ͘�'ĞůƵŬŬŝŐ��
�������������������������������������ŚĞĞŌ�ǌĞ�ŶŽŐ�ŶŽŽŝƚ��
                                       in het oor van   
����������������������������������������^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ���������������
                                         geknipt!
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Sinterklaas

Staf of kromstaf
�Ğ�ƐƚĂĨ�ŝƐ�ůĂŶŐ͕�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�
blinkend gouden kleur en 
ďŽǀĞŶŝŶ�ǌŝƚ�ĞĞŶ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�
ŬƌƵů͘

Handschoenen
�ŚŝƋƵĞ�ǁŝƩĞ�ŽĨ�ƉĂĂƌƐĞ�
ŚĂŶĚƐĐŚŽĞŶĞŶ͘

Cingel of klingel
Een dik koord met 
kwastjes aan het 
ĞŝŶĚĞ͘�,ŝũ�ůŝũŬƚ�ŽƉ�ĞĞŶ�
riem en houdt de albe 
ŽƉ�ĚĞ�ŐŽĞĚĞ�ƉůĂĂƚƐ͘�

Albe of hemd
Een wit gewaad met 
lange ŵŽƵǁĞŶ͘�

Tabberd
�ŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ůĂŶŐĞ�ũƵƌŬ�
tot op de enkels en 
meestal paars van 
ŬůĞƵƌ͘ ��Ğ�ƚĂďďĞƌĚ�ŝƐ�
ůĂŶŐĞƌ�ĚĂŶ�ĚĞ�ĂůďĞ͘

Mijter
�Ğ�ŵƵƚƐ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ǀŽƌŵ�ǀĂŶ�
ĞĞŶ�ŚƵŝƐ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƉƵŶƚĚĂŬ͘�
�Ğ�ƌĂŶĚĞŶ�ǌŝũŶ�ǀĞƌƐŝĞƌĚ�
met goud en edelstenen en 
voorop staat een gouden 
ŬƌƵŝƐ͘�^ŽŵƐ�ŚĂŶŐĞŶ�Ğƌ�ŇƵǁĞͲ
len banden aan beide kanten 
ǀĂŶ�ĚĞ�ŵŝũƚĞƌ͘

Mantel
�ĞŶ�ǁŝũĚĞ͕�ƌŽŽĚŇƵǁĞůĞŶ�
cape die de grond bijna raakt 
ĞŶ�ǀĂĂŬ�ǀĞƌƐŝĞƌĚ�ŝƐ�ŵĞƚ�ŐŽƵĚ͘

Grote Boek
'ƌŽŽƚ�ďŽĞŬ�ŵĞƚ�ŇƵǁĞůĞŶ�
ŬĂŌ�ĞŶ�ŐŽƵĚĞŶ�ŬƌƵŝƐ͘

Ring of bisschopsring
Een mooie ring van goud, 
die versierd is met een 
ŐƌŽƚĞ�ƌŽĚĞ�ƐƚĞĞŶ͕�ĞĞŶ�ƌŽďŝũŶ͘

Stola
�ŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ůĂŶŐĞ�ƐŵĂůůĞ�
sjaal van rode stof, die 
ƐƚĂƟŐ�Žŵ�ĚĞ�ŶĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�
^ŝŶƚ�ŚĂŶŐƚ͘
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Waarom zijn de Pieten zwart 
en hebben ze rode lippen?      

D Ğ�WŝĞƚĞŶ�ǌŝũŶ�ǌŽ�ǀĂĂŬ�ĚŽŽƌ�
de schoorsteen gegleden 

dat het roet niet meer van 
hun gezicht wil, vandaar dat 
ǌĞ�ǌǁĂƌƚ�ǌŝũŶ͘��Ŷ�ĚĞ�ƌŽĚĞ�
lippen… Voor een feestje 
doet je moeder vast ook 
ǁĞů�ĞĞŶƐ�ůŝƉƉĞŶƐƟŌ�ŽƉ͘��Ăƚ�
ƐƚĂĂƚ�ůĞŬŬĞƌ�ĨĞĞƐƚĞůŝũŬ͘�
WŝĞƚĞŶ�ǌŝĞŶ�Ğƌ�ŐƌĂĂŐ�ŵŽŽŝ�
Ƶŝƚ�ŵĞƚ�ŬůĞƵƌŝŐĞ�ůŝƉƉĞŶƐƟŌ͊

Krullen, kleren en glimmers van Piet  

Zwarte Piet, 
      wiedewiedewiet

Hoe komen de Pieten 
aan zwarte krullen?    

I Ŷ�ŚĞƚ�ŚƵŝƐ�ǀĂŶ�^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�
ŝŶ�^ƉĂŶũĞ�ǌŝũŶ�ƟĞŶ�<ŶŝƉͲ

ƉŝĞƚĞŶ͘��ŝũ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ŚĞůĞ�ĚĂŐ�
druk, dat kan ook haast niet 
ĂŶĚĞƌƐ�ŵĞƚ�ǌŽ�ǀĞĞů�WŝĞƚĞŶ͘�
�ŝĞ�ŬƌƵůůĞŶŬŽƉũĞƐ�ǌŝũŶ�ŚĞĞů�
ůĂƐƟŐ�ƚĞ�ǁĂƐƐĞŶ͕�ǁĂŶƚ�ĚĂĂƌ�
ďůŝũŌ�ŚĞƚ�ƌŽĞƚ�ǌŽ�ŝŶ�ǀĂƐƚ� 
ǌŝƩĞŶ͘�DĂĂƌ�ǌĞ��ŚĞďďĞŶ�ŚĞƚ�
zichzelf ook wel moeilijk 
ŐĞŵĂĂŬƚ͗�ǌĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ŶĂŵĞůŝũŬ�
ĂůůĞĞŶ�ǌǁĂƌƚĞ�ŬƌƵůůĞŶ�ŵĂŬĞŶ͘�
�ĞůĨƐ�ĚĞ�ůĂŶŐƐƚĞ�ďůŽŶĚĞ�ŚĂƌĞŶ�
toveren ze om in zwarte krulͲ
ůĞŶ͊��Ăƚ�ŝƐ�ĞƌŐ�ŚĂŶĚŝŐ͕�ǁĂŶƚ�
ǌŽ�ŚĞƌŬĞŶ�ũĞ�ĞĞŶ�WŝĞƚ� 
ŵĞƚĞĞŶ͘��Ğ�<ŶŝƉƉŝĞƚĞŶ�
ǁŽƌĚĞŶ�ǁĞů�ƐƚĞĞĚƐ�ŚŝƉƉĞƌ͘ �
WŝĞƚĞŶ�ĚŝĞ�ŶŝĞƚ�ǀĂŶ�ŵƵƚƐĞŶ�
houden, krijgen vrolijke 
ƐƚƌŝŬũĞƐ�ŽĨ�ŐůŝƩĞƌƐ�ŝŶ�
hun haar!

Dragen de Zwarte Pieten 
handschoenen tegen de kou?

I Ŷ�ŽŶƐ�ůĂŶĚ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǀĞĞů�ŬŽƵĚĞƌ�ĚĂŶ�ŝŶ�^ƉĂŶũĞ�ĞŶ�ĚĂĂƌŽŵ�
liggen er in de kasten van het pietenhuis stapels warme, 

ǌǁĂƌƚĞ�ŚĂŶĚƐĐŚŽĞŶĞŶ�ŝŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŵĂƚĞŶ͘��Ğ�ŚĂŶĚͲ 
schoenen zorgen er ook voor dat de pakjes mooi schoon  
ďůŝũǀĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ƉĞƉĞƌŶŽƚĞŶ�ůĞŬŬĞƌ�ǀĞƌƐ͘
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Dragen Zwarte Pieten 
alleen oorbellen?    

D Ğ�ŵĞĞƐƚĞ�WŝĞƚĞŶ�ŚŽƵĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂůůĞƌůĞŝ�
ƐŽŽƌƚĞŶ�ƐŝĞƌĂĚĞŶ͗�ŐƌŽƚĞ�ŐŽƵĚĞŶ�ŽŽƌͲ

ƌŝŶŐĞŶ͕�ĂƌŵďĂŶĚĞŶ͕�ŬĞƫŶŐĞŶ�ĞŶ�ŚŽƌůŽŐĞƐ͘�
WƌĂĐŚƟŐ�ǀŝŶĚĞŶ�ǌĞ�Ăů�ĚŝĞ�ŐůŝƩĞƌƐ�ĞŶ�ŐůŝŵͲ
ŵĞƌƐ͊�DĂĂƌ�ǌĞ�ĚƌĂŐĞŶ�ǌĞ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ͘� 
Klimpiet doet bijvoorbeeld nooit zijn  
oorringen in, want hij is bang dat hij eraan 
ďůŝũŌ�ŚĂŶŐĞŶ͘��ůůĞ��ǁĂƌƚĞ�WŝĞƚĞŶ�ǌŝũŶ�ĞƌŐ�
zuinig op hun mooie blinkende spulletjes 
en bewaren alles in een eigen juwelenͲ
ĚŽŽƐũĞ͘

Hoe komen de Pieten aan 
die mooie witte tanden?     

N ŝĞƚ�ĂůůĞ�WŝĞƚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ŚĞĞů�ŵŽŽŝĞ�
ǁŝƩĞ�ƚĂŶĚĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ŚƵŶ�ƚĂŶĚĞŶ� 

ůŝũŬĞŶ�ǁŝƩĞƌ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ǌǁĂƌƚĞ�ŐĞǌŝĐŚƚĞŶ�ĞŶ�
ĚĞ�ŬŶĂůƌŽĚĞ�ůŝƉƉĞŶƐƟŌ͘��ǁĂƌƚĞ�WŝĞƚĞŶ� 
hebben graag een schoon gebit en daarom 
poetsen ze twee keer per dag uitgebreid 
ŚƵŶ�ƚĂŶĚĞŶ͘�EĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŵŽĞƚĞŶ�ǌĞ�ŽŽŬ�ǁĞů�
ĞĞŶƐ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƚĂŶĚĂƌƚƐ͘�^ŽŵŵŝŐĞ�WŝĞƚĞŶ�
vinden dit leuker dan hun kamer opruimen, 
andere vinden het toch een beetje spanͲ
ŶĞŶĚ͘��Ŷ�ĂůƐ�ŚƵŶ�ƚĂŶĚĞŶ�ƐĐŚĞĞĨ�ŐƌŽĞŝĞŶ͕�
ŐĂĂŶ�ĚĞ��ǁĂƌƚĞ�WŝĞƚĞŶ�ĞůŬĞ�ǌĞƐ�ǁĞŬĞŶ�ŶĂĂƌ�
ĞĞŶ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ďĞƵŐĞůƚĂŶĚĂƌƚƐ�ŝŶ�^ƉĂŶũĞ͘
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Waarom dragen de Pieten 
pietenpakken? 

L ĂŶŐ�ŐĞůĞĚĞŶ͕�ŝŶ�ĚĞ�ƌŝĚĚĞƌƟũĚ͕�ǌŝũŶ�ĚĞ�
ƉŝĞƚĞŶƉĂŬŬĞŶ�ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘�WŝĞƚĞŶ�ĚƌĂŐĞŶ�

namelijk de kleren van een page, dat was 
ŚĞƚ�ŚƵůƉũĞ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ŵĞŶƐĞŶ͘� 
^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ�ŝƐ�ŽŽŬ�ǌŽ͛Ŷ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ŵĂŶ�ĞŶ�
Śŝũ�ŚĞĞŌ�ǀĞĞů�ŚƵůƉĞŶ͗�ĚĞ�WŝĞƚĞŶ͘��Ğ�ŬůĞƌĞŶ�
ǀĂŶ�ĚĞ�WŝĞƚĞŶ�ǌŝĞŶ�Ğƌ�ŶƵ�ǁĞů�ǁĂƚ�ĂŶĚĞƌƐ�
Ƶŝƚ͘�sƌŽĞŐĞƌ�ĚƌŽĞŐĞŶ�ĂůůĞ�WŝĞƚĞŶ�ƐĐŚŽĞŶĞŶ�
ŵĞƚ�ŐůŝŵŵĞŶĚĞ�ŐĞƐƉĞŶ͘��ĐŚƚ�ƐƵƉĞƌĚĞŌŝŐ͕�
ŵĂĂƌ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚĞ�WŝĞƚĞŶ�ǀŝŶĚĞŶ�ĚĞ�ŐǇŵͲ
schoenen van nu toch veel lekkerder 
lopen! Als het hard vriest en het dak glad 
is, trekken ze vaak voetbalschoenen met 
ŶŽƉƉĞŶ�ĂĂŶ͘��ŽŽƌ�ĚŝĞ�ŶŽƉƉĞŶ�ŐůŝũĚĞŶ�ǌĞ�
ƚĞŶŵŝŶƐƚĞ�ŶŝĞƚ�ǌŽ�ƐŶĞů�Ƶŝƚ�ŽƉ�ĚĞ�ĚĂŬĞŶ͘

Welke kleuren hebben de 
pietenpakken?

D e pietenpakken zijn er in alle kleuren 
ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐĞŶďŽŽŐ͘��Ŷ�ĞůŬĞ�WŝĞƚ�ŵĂŐ�

ǌŝũŶ�ĞŝŐĞŶ�ŬůĞƵƌ�ŬŝĞǌĞŶ͗�ǌŝůǀĞƌ͕ �ŽƌĂŶũĞ�ŵĞƚ�
blauw, glimmend paars… alles kan! In de 
ŬĂƐƚĞŶ�ŚĂŶŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�WŝĞƚĞŶ�ĞĞŶ�ƉĂĂƌ�
pakken, zo hebben ze een schoon setje 
ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞ�ĚĂŐ͘

Wat doet Piet met die bos 
takken? 

J Ğ�ŬĞŶƚ�ǀĂƐƚ�ŚĞƚ�ůŝĞĚũĞ�͚�ŝĞ�ŐŝŶĚƐ�ŬŽŵƚ�
ĚĞ�ƐƚŽŽŵďŽŽƚ͛͘ �/ĞĚĞƌĞĞŶ�ǌŝŶŐƚ�ĚĂŶ͗�

͚tŝĞ�ǌŽĞƚ�ŝƐ�ŬƌŝũŐƚ�ůĞŬŬĞƌƐ͕�ǁŝĞ�ƐƚŽƵƚ�ŝƐ�ĚĞ�
ƌŽĞ͛͘ ��ŝĞ�ƚĂŬŬĞŶ�ĚŝĞ�ĚĞ�WŝĞƚ�ĚƌĂĂŐƚ͕�ŶŽĞŵ�ũĞ�
ĞĞŶ�ƌŽĞ͘�sƌŽĞŐĞƌ�ǀĞƌƚĞůĚĞŶ�ĚĞ�ŵĞŶƐĞŶ�ĚĂƚ�
kinderen billenkoek kregen met de roe als 
ǌĞ�ƐƚŽƵƚ�ǁĂƌĞŶ�ŐĞǁĞĞƐƚ͘�EƵ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�ĚĞ�
WŝĞƚĞŶ�ĚĞ�ƌŽĞ�Žŵ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽƌƐƚĞĞŶ�ƚĞ�
vegen of sneeuw van het dak af te 
ďĞǌĞŵĞŶ͘
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Zwarte Piet

Rode lippen
WŝĞƚĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�ůŝƉƉĞŶƐƟŌ�
om hun lippen knalrood te 
ŵĂŬĞŶ͘

Jas
�Ğ�ũĂƐ�ǁŽƌĚƚ�ŽŽŬ�ǁĞů�ƉŽĨͲ
ďůŽƵƐĞ�ŽĨ�ƐŚŝƌƚ�ŐĞŶŽĞŵĚ͘�,ŝũ�
ŚĞĞŌ�ǀĞĞů�ŐŽƵĚĞŶ�ǀĞƌƐŝĞƌͲ
sels, glimmende knopen en 
ŝƐ�ŵĞĞƐƚĂů�ǀĂŶ�ŇƵǁĞĞů͘

Handschoenen
tĂƌŵĞ�ŚĂŶĚƐĐŚŽĞŶĞŶ͊

Roe
Een bos dunne takken, 
die aan de bovenkant 
is samengebonden met 
ĞĞŶ�ƚŽƵǁƚũĞ͘��Ž�ŚĞĞŌ�ĚĞ�
WŝĞƚ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚǀĂƚ͘

Sokken
Het zijn sokken tot 
aan de knie, zodat de 
ƉŽĩƌŽĞŬ�Ğƌ�ƉƌĞĐŝĞƐ�
ŽǀĞƌŚĞĞŶ�ǀĂůƚ͘��ĞŶ�
ĂĂŶƚĂů�WŝĞƚĞŶ�ĚƌĂĂŐƚ�
ůŝĞǀĞƌ�ĞĞŶ�ŵĂŝůůŽƚ͘

Veer
Een versiersel voor op de  
ƉŝĞƚĞŶŵƵƚƐ͘��Ğ�WŝĞƚĞŶ�ŬŝĞǌĞŶ�
ǌĞůĨ�ĞĞŶ�ǀĞĞƌ�ŝŶ�ŚƵŶ�ůŝĞǀĞůŝŶŐƐͲ
ŬůĞƵƌ͘ �'ƌŽĞŶ͕�ďůĂƵǁ͕�ŐĞĞů͕�ƌŽŽĚ͕�
ĞůŬĞ�ŬůĞƵƌ�ŝƐ�ŵŽŐĞůŝũŬ͘�

Oorbellen
Grote glimmende gouden 
ŽŽƌƌŝŶŐĞŶ͘

Zak
Een jutezak waar de 
WŝĞƚĞŶ�ǀĂŶ�ĂůůĞƐ�ŝŶ�
ƐƚŽƉƉĞŶ͗�ƐŶŽĞƉŐŽĞĚ͕�
cadeaus, verlanglijstjes 
ĞŶ�ƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͘

Cape
�Ğ�ĐĂƉĞ�ŝƐ�ǁŝũĚ�ĞŶ�ǀĂŶ�
ŇƵǁĞĞů�ĞŶ�ŬŽŵƚ�
ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ƚŽƚ�ŽƉ�ĚĞ�ďŝůůĞŶ͘

WŽĩƌŽĞŬ
�Ğ�ǁŝũĚĞ�ďƌŽĞŬ�ŬŽŵƚ�
tot net over de knie 
ĞŶ�ŚĞĞŌ�ĞůĂƐƟĞŬ�ĂĂŶ�
de onderkant zodat hij 
ůĞŬŬĞƌ�͚ƉŽŌ͛͊

Muts of baret
Er zijn veel verschillende mutsen 
ŝŶ�ĂůůĞ�ŬůĞƵƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐĞŶďŽŽŐ͘

Schoenen
�ǁĂƌƚĞ�WŝĞƚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�
verschillende soorten 
ƐĐŚŽĞŶĞŶ͗�ƐĐŚŽĞŶĞŶ�ŵĞƚ�
ŶŽƉƉĞŶ͕�ŇĞƵƌŝŐĞ�ŐǇŵͲ
schoenen of zwarte 
schoenen met blinkende 
gesp!

Kraag
Er zijn allerlei soorten  
ǁŝƩĞ�ŬƌĂŐĞŶ͗�ŐƌŽŽƚ͕�ŬůĞŝŶ͕� 
gerimpeld, met plooien, met 
kant of lusjes, geborduurd, met 
ŐůŝŵŵĞƌƚũĞƐ�ĞŶ�ŶŽŐ�ǀĞĞů�ŵĞĞƌ͘


