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Vele tradities bij het 
Sinterklaasfeest

Zodra Sint in het land is, gaan de 
kinderen hun schoen zetten. Zij hopen 
dat de Pieten ’s nachts iets lekkers in 
hun schoen doen. De Pieten helpen 
Sinterklaas om cadeautjes en snoep uit 
te delen.

Sinterklaas zit vaak op een paard. Het 
paard heette tot 2019 Amerigo, maar 
tegenwoordig heet het Ozosnel. In België 
heet het paard Slecht-Weer-Vandaag. 

We hebben heel veel 
Sinterklaasliedjes. En bijna elke 
Nederlander kan ze meezingen. 
Een paar liedjes: Zie ginds komt de 

stoomboot, Zie de maan schijnt door de 

bomen en Sinterklaas kapoentje. Deze 
liedjes waarschuwen de kinderen dat ze 
wel lief moeten zijn en blijven. Vroeger 
zeiden de vaders en moeders tegen hun 
stoute kinderen: “Pas op, Piet neemt 
je mee in de zak naar Spanje!” Dat was 
voor de meeste kinderen voldoende om 
dan heel lief te zijn… Er is ook een liedje 
over de zak van Sinterklaas.

Als er geen kleine kinderen meer thuis 
zijn die in Sinterklaas geloven, wordt er 
vaak een surprise-avond gehouden. Er 
worden lootjes met namen getrokken. 

Als je een lootje met daarop de naam 
Jan hebt getrokken, dan koop je een 
leuk cadeau voor Jan, maak je een 
gedicht en je knutselt een surprise om 
het cadeau heen. Bijvoorbeeld: Jan 
rookt graag sigaretten. Dan maak je een 
reuzesigaret waarin de echte sigaretten 
zitten verstopt. Of Jan houdt van skiën. 
Dan maak je een skischoen van papier 
en lijm waar je het cadeau in verstopt. 

We eten lekkernijen als het 
Sinterklaastijd is. Pepernoten, 
kruidnoten, taaitaai, speculaas, 
marsepein, boterletter en 
chocoladeletters. De tandarts is heel blij 
met deze Sinterklaasperiode, goed voor 
zijn portemonnee :)

Vragen

•  Heb je al een keer Sinterklaas 
gevierd?

•  Wat vond je ervan? Leuk, stom, snap 
er niks van …?

•  Ben je ook bij de intocht van 
Sinterklaas geweest?

•  Heb je gehoord over de discussie 
over Zwarte Piet? Wat vind je ervan?

SinterklaasTraditie

Sinterklaas of Sint-Nicolaas is één 
van de belangrijkste tradities 
van de Nederlanders. Het is het 
kinderfeest van het jaar. Maar ook 
de volwassen mensen vinden het 
een leuke traditie. 

Geschiedenis

Nicolaas was de bisschop van de 
stad Myra in Turkije. Hij is geboren 
in het jaar 280. Nicolaas gaf veel 
geld aan arme mensen. Ongeveer 
200 jaar na zijn dood werd hij heilig 
verklaard. En als je heilig wordt 
verklaard, dan komt er ‘Sint’ voor je 
naam. 

Sinterklaas komt toch uit 
Spanje?

We weten dat Sint-Nicolaas is 
geboren in Turkije. Waarom zeggen 
we dan: “Sinterklaas komt uit 
Spanje”? We denken dat dat komt 
doordat Spanje vroeger een rijk 
en machtig land was. Er was ook 
oorlog tussen Spanje en Nederland 
tussen 1568 (= vijftien achtenzestig) 
en 1648 (= zestien achtenveertig). 
De Nederlanders ruilden hun 
goud en zilver voor kruiden en 
sinaasappels van de Spanjaarden. 
Misschien dacht men (= de mensen) 
dat alles uit Spanje kwam, dus ook 
Sinterklaas. Want Sinterklaas gaf 
ook geld en cadeautjes. 

Nederlanders vieren het 
Sinterklaasfeest al vanaf de 16e 
(=zestiende) eeuw. Maar Sinterklaas 
komt dus echt niet uit Spanje. 
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Moeilijke woorden
•  De traditie: de gewoonte, het 

gebruik. Iets wat elk jaar wordt 
gedaan of gevierd, zoals het 
Sinterklaasfeest

•  De bisschop: een geestelijke, een 
priester van de hoogste rang. Een 
hoge baas in de katholieke kerk

•  Heilig: eerbiedwaardig, onbedorven, 
rein, volmaakt, zuiver

•  Geboren: als baby ter wereld 
gekomen zijn. Geboren is een 
voltooide tijd = het is klaar/afgerond. 
Het is een werkwoord dat je nooit 
kan vervoegen. Je kan niet zeggen: 
“Ik geboor” of “jij geboort”.

 - Ik ben geboren.
 - Jij bent geboren.
 - Hij/zij/het is geboren.
 - Wij/jullie/zij zijn geboren.
•  Machtig: krachtig, groot, sterk. Een 

president is machtig. Hij heeft veel 
macht over een land, hij kan veel 
bepalen in het land.

•  Ruilen: omwisselen of iets 
vervangen. De kapotte, oude lamp 
ruil je in voor een lamp die het wel 
doet. 

• De eeuw: een periode van 100 jaar
•  Meezingen: samen met anderen 

zingen. Of met een liedje op de radio 
meezingen. 

 - Ik zing mee, jullie zingen mee. 
 -  Wij hebben meegezongen 

toen Sinterklaas Noordwijk 
binnenkwam.

• Ginds: daar, daar in de verte, ver weg
•  Het kapoentje: een gecastreerde 

haan. Maar we weten niet of dat 
ook in het Sinterklaasliedje wordt 
bedoeld. Of is het een vreemde 
gast, een bandiet, een deugniet of 
Klaas Kapoen? Klaas Kapoen was 
een populaire man die in de 19e 
(=negentiende) eeuw leefde. Hij was 
een bandiet, een schurk, iemand 
die vaak met de politie in conflict 

kwam. Sommige mensen denken 
dat hij zijn achternaam, Kapoen, 
heeft doorgegeven aan die andere 
populaire Klaas, Sinterklaas. Luister 
maar eens naar het liedje van 
“Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje…”

•  Castreren: letterlijk ‘ontmannen’. 
Het verwijderen van de zaadballen 
of het doorsnijden van de 
zaadleiders. Paarden, honden, 
katers (= mannetjeskat) worden vaak 
gecastreerd. Ze kunnen dan geen 
kinderen meer maken. Een hengst 
(= mannetjespaard) wordt na de 
castratie een ruin. Een gecastreerde 
haan wordt een kapoen. Een kater 
blijft een kater…

•  Geloven: Als je ergens in gelooft, 
dan denk je dat het echt waar is, 
of dat het echt zo is gebeurd of zal 
gebeuren. Je gelooft in God, in een 
profeet, in het halen van je examen. 
Je gelooft een ander. Je gelooft zijn 
verhaal. 

•  Lootjestrekken: traditie die hoort 
bij het Sinterklaasfeest. Je bent 
met een groep mensen. Iedereen 
schrijft zijn naam op een papiertje. 
Dit heet een lootje. De lootjes doe je 
in een hoed of in een bakje. Je mag 
niet kijken in de hoed. Je kijkt de 
andere kant op en pakt een lootje 
uit de hoed. We zeggen dan: je trekt 
een lootje. Mensen kunnen ook 
lootjestrekken om te bepalen wie iets 
moet doen.

•  Knutselen: iets in elkaar zetten, 
bijvoorbeeld van papier of karton en 
lijm, of van hout. Je kan een kastje in 
elkaar knutselen. Of je knutselt van 
wc-rolletjes een Sinterklaas.

•  Verstoppen: verbergen, bedekken, 
geheimhouden. We spelen 
verstoppertje in het huis. Eén kind 
gaat zoeken en de andere kinderen 

zijn verstopt. Het ene kind zit in een 
kast, een ander kind zit in de kelder, 
weer een ander kind zit onder de 
tafel. “Ik tel tot tien, wie niet weg is 
wordt gezien…” en dan zoeken!

•  De lekkernijen: snoep, koekjes, 
chocolade, marsepein

Thema Sinterklaas


