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1. Zoals bekend leiden de Britten graag een heel eigen leven (6,3) 

maar ook zij hebben een dag om pakjes te geven. 

Al is de charitas helaas naar achteren geschoven  

want op deze dag komt nu vooral de koopwoede boven. 

 

2. Sint-Nicolaas is destijds in het Griekse Patara geboren. (11) 

Inmiddels is die plaats tot het Turkse gebied gaan behoren. 

Maar in Griekenland wordt de goede bisschop nog steeds geëerd 

door deze beroepsgroep voor wie hij als schutspatroon fungeert.  

 

3. Het verhaal der Vier Heemskinderen is vermaard, (7) 

zij zaten met z’n allen op één groot paard. 

Dit rijdier van de Franse Sint is qua omvang bescheiden 

en kan dus maar één persoon op zijn rug laten rijden. 

 

4. Sints Amerikaanse neef is van een bedenkelijk niveau, (9) 

zijn conversatie beperkt zich veelal tot een “Ho, ho, ho”. 

Als klimaatscepticus sloeg hij bij de keuze van deze woonplaats een flater,  

hij moet nu verkassen naar een woonboot als het ijs verandert in water. 

 

5. In ’t voorjaar planten Duitsers een den,  en soms een paal (7) 

maar goed bewaken moeten ze die dingen allemaal 

tegen andere dorpen die het voorwerp willen stelen 

dat hoort echt vrijwel overal nog tot de rituelen 

 

6. Dit feest dat ooit als Oudjaar van de Kelten is begonnen (9) 

heeft wereldwijd aan populariteit enorm gewonnen 

Ook hier gaan steeds meer kinderen verkleed langs alle deuren 

om onder ‘trick-or-treat’ geroep om snoep te komen zeuren 

 

7. Op de zesde december is ooit Nicolaas van Myra gestorven (9, 8) 

en heeft dusdoende een plaats in de hemel verworven. 

In deze tijdrekening wordt geheel anders geteld 

waardoor in de Oekraïne de negentiende december als feestdag geldt. 

 

8. Reeds in de zeventiende eeuw werd het Sinterklaasfeest gevierd, (3, 10, 3, 3, 5) 

te zien op een doek dat de eregalerij van het Rijksmuseum siert. 

De schilder wist van een gezin zo’n rommelig geheel te maken 

dat het voor altijd met zijn naam verbonden zou raken.  

 

9. Hoewel er concurrentie is van feestje nummer zes, (4, 7) 

is ook deze traditie echt nog lang niet op de fles 

Veel kinderen gaan dan met lampionnen over straat,  

en als ze voor u zingen, houd het snoepgoed dan paraat. 



10. Dreigen met roe en zak als straf voor kinderzonden (7)  

wordt bij ons pedagogisch onverantwoord gevonden, 

maar in de Alpen laat men deze helper van Sint nog angst aanjagen 

om te zorgen dat het grut zich goed blijft gedragen. 

11. Lang geleden hebben wij een Fries dorpje vergeten. (4, 5) 

Sint Nicolaas wordt daar dan ook niet welkom meer geheten. 

Elk jaar wordt daar sindsdien geduldig op zijn broer gewacht, 

tot die in februari daar cadeautjes heeft gebracht. 

  

12. In een Italiaanse stad met een belangrijke haven (2, 4, 7) 

ligt het gebeente van de bisschop van Myra veilig begraven. 

Als dank zorgde de Sint voor het vervullen der dromen 

van deze dames die anders niet aan de man waren gekomen 

 

13. Op deze dag komt vaak heel de familie bij elkaar (12) 

en memoreert men alle goede dingen van het jaar, 

vaak onder het genot van een feestelijk maal;  

hierin staat de kalkoen nog vrijwel overal centraal. 

 

14. Voor langslapers is deze feestdag hoegenaamd geen pretje: (6) 

Met veel lawaai trommelt men dan een ieder uit zijn bedje 

Soms werd het ook wel aangegrepen om te kunnen rellen 

waardoor men hier daar extra politie op moest stellen. 

  

15. Ook de Zwitsers in hun hooggelegen gebied (10) 

vergeten de viering van Samichlaus niet. 

Hij is het middelpunt van een kleurrijke avondtocht 

die jaarlijks door duizenden mensen wordt bezocht. 

 

16. In Nederland zijn Pieten er vooral om lekkers weg te geven, (4, 9) 

maar zie je mijn Franse collega, ren dan liever voor je leven 

want als hij jou als kind benadert ben je stout geweest 

en dan is 6 december voor jou geen gezellig feest. 

 

17. In Scandinavië viert men dit feest vanaf de kortste dag; (9) 

in hoofdzaak is hier sprake van een stevig drinkgelag 

De festiviteiten die samen twaalf dagen duren 

gaan meestal ook gepaard met diverse grote vuren. 

 

18. Op een der Waddeneilanden verkleedt men zich elk jaar; (4, 11) 

daarbij hoort ook het in de maling nemen van elkaar. 

Dat men ook pakjesavond viert is relatief pas kort;  

dat blijkt wel uit de naam die aan dit feest gegeven wordt.  

 


