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‘Meisjes en jongens,’ zegt meester Tom, ‘ik heb een vraag.’ 
Alle kinderen gaan rechtop zitten. ‘Wie,’ vraagt meester, 

‘komt er zondag naar onze stad?’ Niemand weet het. ‘Op een 
boot,’ zegt meester. O… eh… ‘Met zijn pieten,’ zegt meester. 
Dan weet iedereen het: ‘Sinterklaas!!!’



‘Heel goed,’ zegt meester, ‘en ik heb 
nog een vraag: wie is Sinterklaas?’ De 
kinderen beginnen door elkaar heen 
te roepen: ‘Sinterklaas is heel oud. Hij 
heeft een baard. Hij heeft een hoge rode 
hoed en die heet mijter. Hij rijdt op een 
paard. Hij vaart op een boot. De mensen 
die Sinterklaas helpen heten piet. Hij 
heeft een staf. Sinterklaas is heel lief. Ja, 
want hij geeft cadeautjes.’



Pinar zegt: ‘Sinterklaas is geboren in Turkije.’ Iedereen is even 
stil. Dan zegt Linda: ‘Maar hij komt altijd uit Spanje!’ ‘En tulpen 
komen ook uit Turkije,’ zegt Pinar. ‘Sinterklaas is toch geen tulp!’ 
roept Ramon. Daar moeten ze vreselijk hard om lachen. Als ze 
weer stil zijn, zegt meester Tom: ‘Pinar heeft gelijk.’ Huh?



‘Het is waar,’ zegt meester Tom, ‘Sinterklaas is geboren in Turkije.’ 
‘En toen hij werd geboren, had hij al een baard,’ zegt Pinar. ‘Nee,’ 
zegt meester, ‘dat denk ik niet.’ De kinderen schudden hun hoofd. 
Zij denken ook van niet. Een baby met een lange witte baard – 
daar hebben ze nog nooit van gehoord. 



‘Sinterklaas wóónt in Spanje,’ zegt Linda. ‘Ik denk,’ zegt Appie, ‘dat 
Sinterklaas, toen hij was geboren, met de stoomboot naar Spanje 
is gevaren.’ ‘Niet met de stoomboot,’ zegt meester Tom, ‘want 
Sinterklaas is zó oud, hij is zó lang geleden geboren, toen waren er 
nog geen stoomboten. Hij voer op een schip met acht zeilen.’ Wauw. 



‘Toen Sinterklaas naar Spanje voer,’ zegt Appie, ‘toen is hij ook 
in Marokko geweest.’ ‘Zeker weten,’ zegt meester Tom. Alle 
kinderen beginnen weer door elkaar te roepen: ‘En in China. 
En in Iran. En in Suriname. En in Polen. En in Somalië. En 
in Irak. En op Curaçao. En in Groningen. En in Syrië. En in 
Italië.’ ‘Ja,’ zegt meester, ‘Sinterklaas is in al die landen geweest. 
Hij was op wereldreis.’ 




