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Hoe heet het paard van Sinterklaas?

Dat is een moeilijke vraag, want Sinterklaas heeft meerdere
paarden. Iedereen kent natuurlijk het televisiepaard
Slechtweervandaag. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nog de
paarden Amerigo en Ozosnel. Maar hét hoofdpaard van de Sint
luistert naar de naam “Majestuoso”. Met dit paard gaan Sinterklaas
en Zwarte Piet dan ook altijd over de daken, als alle kindjes
slapen…

Waarom ziet Sinterklaas er soms anders uit?

Net zoals iedereen draagt ook Sinterklaas niet altijd dezelfde
kleren. Hij heeft een kast vol mijters en mantels.
Bovendien heeft de Sint zeker 10 verschillende staffen.

Waarom komt de Sint soms met de auto op bezoek?

Dit gebeurt meestal wanneer het bijna 6 december is. Het is dan
héél druk voor Sinterklaas en alle Zwarte Pieten, maar zeker ook
voor het paard. Omdat Majestuoso goed uitgeslapen zou zijn om
iedere nacht over de daken te kunnen lopen, zorgt de Sint ervoor
dat het paard zoveel mogelijk overdag en ’s avonds kan uitrusten.
Daarom vraagt Sinterklaas aan sommige mensen om met hem en
Zwarte Piet met de auto naar de kinderen toe te rijden.

Hoeveel Zwarte Pieten zijn er eigenlijk?

Wel, er zijn een heleboel Zwarte Pieten, zoals de Hoofdpiet,
Huispiet, Mediapiet, Wegwijspiet, Pakjespiet, Kookpiet, Snoeppiet,
Paardenpiet,… Kortom, er zijn heel veel Zwarte Pieten, zeker meer
dan 200.

Zijn er ook meisjespieten?

Ja, natuurlijk zijn er ook meisjespieten. En er zijn er trouwens een
heel aantal hoor. Soms worden de meisjespieten al eens
“Zwarte Miet” genoemd. En deze onmisbare Pieten zijn er eigenlijk
altijd al geweest. Maar ze komen nu wel meer dan vroeger samen
met Sinterklaas op bezoek.

Hoe kan Majestuoso over de daken lopen?

Dit is eeuwenlang een goed bewaard geheim gebleven, maar het
antwoord kan nu wel gegeven worden. Het geheim zit hem
namelijk in de hoefijzers van Majestuoso. Deze zijn van magisch
goud gemaakt, waardoor het paard over de daken kan lopen.

Sinterklaas en zijn Pieten kunnen op één nacht toch niet
overal komen, of wel?

Bij sommige kindjes komen Sint en Piet overdag of ’s avonds op
bezoek om de cadeautjes persoonlijk te overhandigen.
Maar ‘s nachts kan dat natuurlijk niet, omdat iedereen dan slaapt.
Dan komen de Pieten in actie om de cadeautjes tot bij àlle
kinderen te brengen.
Met zijn staf – gemaakt van hetzelfde magische goud als de
hoefijzers van Majestuoso – kan Sinterklaas de tijd laten stilstaan,
zodat de Pieten meer tijd hebben om alle cadeautjes te bezorgen.

Kan Zwarte Piet wel door een rokende schoorsteen?

Nee, door een rokende schoorsteen kan Zwarte Piet niet. Want als
de schoorsteen rookt wil dat zeggen
dat de open haard of de kachel nog brandt. Maar daar weet Piet
wel een oplossing voor hoor.
Hij heeft namelijk altijd wat “vuurdoofpoeder” bij zich. Dat poeder
strooit hij dan in de schoorsteen waardoor het vuur uitgaat en de
schoorsteen stopt met roken.

Hoe kunnen Sint en Piet naar binnen komen als er helemaal
geen schoorsteen is?
Zoals jullie misschien al wel weten komen Sint en Piet dan
gewoon langs de deur naar binnen. Sinterklaas heeft namelijk een
heel speciale ring. Hiermee tikt hij dan drie keer op de deur, en die
gaat dan vanzelf open.
Maar Zwarte Piet vindt het nog steeds véél leuker om langs de
schoorsteen binnen te komen, dat is het liefste dat hij doet.

Sommigen zeggen dat Sinterklaas in de hemel woont, maar
hij woont toch in Spanje?
Wel, Sinterklaas woont in Spanje, maar tegelijkertijd ook in de
hemel! Dat klinkt misschien vreemd, maar eigenlijk is het heel
eenvoudig. Het kasteel van de Sint staat namelijk op een berg in
Spanje, en die berg is zó hoog dat het kasteel tussen de wolken in
de hemel staat.

Komen Sinterklaas en de Pieten altijd met de stoomboot
naar ons land?

Ja, altijd! Dat komt omdat dan alle Pieten en alle cadeautjes en
snoepgoed in één keer mee kunnen.
Als hij dan in het land is neemt hij soms een ander vervoermiddel,
zoals bijvoorbeeld een auto, de bus of de trein om naar de
kinderen toe te gaan.

Hoe oud is Sinterklaas?

Sinterklaas komt al zo lang en bij zovele kinderen langs dat hij
eigenlijk zelf niet zo goed meer weet hoe oud hij ondertussen
geworden is. Maar wist je dat de Sint al langskwam bij de opa van
de opa van de opa van de opa van jouw opa toen die nog een kleine
jongen was? Dus Sinterklaas moet toch écht al heel oud zijn hé?

Soms zien we Sinterklaas met een ezel in plaats van met
Majestuoso. Hoe komt dat?

Wel, Sinterklaas en de Pieten hebben een behulpzaam ezeltje, dat
luistert naar de naam Balkje.
Dit lieve dier helpt de cadeautjes te vervoeren van het kasteel in
Spanje, zo de berg af tot aan de stoomboot.
Balkje komt ook altijd mee met de boot, omdat hij anders alleen
zou achterblijven in Spanje.
Bovendien helpt dit lieve ezeltje ook om alle cadeautjes te
bezorgen bij de kinderen, net zoals zijn beste vriend Majestuoso
dat doet.

Waarom zijn de Pieten zwart?

Alle Pieten zijn zwart omdat ze zo vaak én zo graag door de
schoorsteen glijden. En pas wanneer ze helemààl zwart zijn
worden het échte Zwarte Pieten. Pieten die niet helemaal zwart
zijn noemen we eigenlijk oefenpieten, omdat zij nog veel moeten
oefenen met door de schoorstenen te glijden.

Wat gebeurt er met de tutjes die de kinderen aan
Sinterklaas meegeven?

Wel, ieder tutje die een kindje meegeeft met Sinterklaas en Zwarte
Piet is een cadeautje voor de babypieten.
Sinterklaas deelt namelijk veel cadeautjes uit om zijn verjaardag
te vieren, maar krijgt er zelf niet zoveel. Daarom is hij blij als hij
een tutje krijgt. De Sint geeft die tutjes dan aan de babypieten, mét
de groetjes van alle flinke kinderen in België.

Kan Sinterklaas ook ziek worden?

Zoals iedereen wordt Sinterklaas wel eens ziek. Dan zorgen de
Zwarte Pieten met veel liefde voor de Sint. En als de Pieten al
eens ziek worden doet Sinterklaas natuurlijk net hetzelfde voor
hen.

