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In september werd bekend dat VPRO’s ‘Achterwerk’ 
nauwelijks nog brieven krijgt van kinderen. Krijgen jullie 
wél nog handgeschreven meesterwerken?
Sinterklaas: “Wij hebben daar helemáál geen last van. Stromen 

brieven blijven bij ons binnenkomen, mooie tekeningen ook.”

Hoofdpiet: “Misschien heeft het daar wel mee te maken: kinderen 

maken graag tekeningen en die gaan ze niet gauw inscannen. 

Tegen de tijd dat ze kunnen scannen, hebben ze meestal al geen 

zin meer om Sinterklaas een brief te schrijven.”

Sinterklaas: “We zijn dol op tekeningen en dat hoeven dan echt 

geen Rembrandts te zijn. Als kinderen hun best hebben gedaan, 

zijn we al tevreden.”

Hoofdpiet: “Sinterklaas is daar heel coulant in. Ik denk nog weleens 

dat een kind wat meer zijn best had mogen doen. Ik ga dat natuurlijk 

niet zeggen, maar praat daar wel even met de ouders over.”

Dus jullie krijgen geen WhatsApp-berichtjes met verlang-
lijstjes? 
Sinterklaas: “Ik heb geen komhoeheetzo’nding.”

Hoofdpiet: “Ik heb ook geen smartphone. We willen graag dat het 

op dat terrein 1972 blijft. Het blijkt ook helemaal niet zo nodig. Op 

de een of andere manier kleeft het aan ons dat wij ouderwets zijn.

Kinderen snappen dat wel.”

Zijn jullie ook ouderwets in de cadeaus? Geven jullie kaat-
senballen in een net of ook weleens een tablet cadeau?

Zijn jullie ieder jaar begin november een beetje onrustiger 
dan normaal?
Sinterklaas: “Met terugwerkende kracht zou je op van de zenu-

wen moeten zijn, als je bedenkt wat er allemaal mis is gegaan in 

vorige jaren.”

Hoofdpiet: “Maar we zijn nooit zenuwachtig, daar is geen enkele 

reden voor. Het loopt altijd goed af.”

Doen jullie aan yoga om zo zen te zijn?
Sinterklaas: “Ik ben nog behoorlijk vief voor mijn leeftijd, maar mijn 

benen in mijn nek leggen, dat zit er niet meer in.” 

Hoofdpiet: “Voor dat zweverige gebeuren zijn we niet zo gevoelig. 

Een schietgebedje hier of daar kan weleens voorkomen. En de 

oude Sint heeft wat ritueeltjes.”

Sinterklaas: “Ik zet de mijter weleens andersom en als dat goed 

werkt, dan houden we het zo. Maar sommige dingen probeer ik wel 

af te leren, hoor. Als ik bijvoorbeeld weer een extra keer terug moet 

om te controleren of mijn baard wel goed gekamd is.” 

Jullie moeten veel praten voor publiek. Hebben jullie een 
cursus ‘Speechen als Obama’ gevolgd?
Sinterklaas: “Ik heb, om het op z’n Hollands te zeggen, mijn hart op 

mijn tong en reageer op de omstandigheden. Over het algemeen 

komt er niet al te veel onzin uit.”

Hoofdpiet: “Het is vanaf het moment dat we aanleggen in Neder-

land eigenlijk één grote improvisatieshow.”

“Ik zou maar een     saaie geliefde zijn”

Terwijl de Pieten een dating-app op hun telefoon installeren, leest 

Sint rustig door in zijn Grote Boek. Hoofdpiet kijkt eens een aflevering 

van Nieuwe Buren terug. Nee, last van stress hebben de goedheiligman 

en zijn adjudant niet. En speeches rollen ook als vanzelf uit hun mond. 

Een makkelijk baantje, dat sinterklaasschap? In elk geval eentje waar-

bij je dag en nacht gevolgd wordt door camera’s.
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Hoofdpiet: “... Dan haalt u uit?”

Sinterklaas: “Nee, maar dan ga ik wel nadenken over wat zo 

iemand volgend jaar moet krijgen.”

Kunnen wij cadeaus die we niet zo leuk vinden weer aan 
u mee teruggeven, zodat ze volgend jaar bij iemand an-
ders terechtkomen?
Hoofdpiet: “Daar blijkt wel een zekere mate van ondankbaar-

heid uit.”

Sinterklaas: “We hebben weleens een vergaderingetje onderling 

of we niet gewoon een mooi voorleesboek moeten geven in 

plaats van nog meer digitale schermen. Maar het kan voorko-

men. Alle cadeaus zijn tenslotte heel persoonlijk.”

Hoofdpiet: “Gek genoeg zijn kaatsenballen in een net ook nog 

populair. Die zitten misschien niet meer in een net, en het zijn 

nu van die stuiterballetjes uit China, maar ouderwetse cadeaus 

als ballen of poppen blijven in de smaak vallen. En zelfs volwas-

senen zitten ook weer thuis aan tafel met de tong uit de mond 

boven een kleurboek.”

De Luisterpiet voorziet jullie van alle informatie, maar 
hoe zit het eigenlijk met de privacy van kinderen?
Hoofdpiet: “Die is er niet. Kinderen hebben geen privacy. Het is 

aan de kinderen zelf om goed de deur af te sluiten of hun dag-

boek op te bergen.” 

Sinterklaas: “En Luisterpiet luistert heel gericht. Die weet pre-

cies wanneer er privégesprekken zijn, die direct het andere oor 

weer uitgaan.”

Hoofdpiet: “Het zijn echte filterjongens.”

Dus voor een ‘Pietenleaks’ hoeven we niet bang te zijn?
Sinterklaas: “Nee hoor. Luisterpiet filtert 

alleen wat we moeten weten voor 

pakjesavond.”

Hoe duurzaam zijn jullie?
Sinterklaas: “Nou, heel duurzaam.

We gaan tenslotte al honderden jaren mee.”

Maar hoe groen is de stoomboot?
Sinterklaas: “Daar houden we ons niet zo mee bezig. De boot 

vaart gewoon op pepernotengas. Er zijn altijd veel pepernoten 

over, die we mee terugnemen naar Spanje om compost van te 

maken. Zo genereren we brandstof. Ik moet zeggen: soms ruikt 

de stoom ook wel een beetje zoetig. Ik krijg acuut trek als de 

boot wordt opgestart. En de boot loopt altijd als een naaima-

chientje. We hebben zelden pech.”

En speelgoed dat door kinderhandjes gemaakt is?
Sinterklaas: “Daar letten we natuurlijk wel op. En we letten er 

ook op dat mensen niet zomaar iets weggooien als ze het niet 

meer leuk vinden.”

Hoofdpiet: “Ze moeten erop letten, maar wij letten er weer niet 

op of zij erop letten.”

Sinterklaas: “Nou, als ik zie dat een kind heel onzorgvuldig is 

met zijn speelgoed…” HOOFDPIET
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Sinterklaas: “Geef het dan aan iemand die het wél leuk vindt. Of 

aan een ziekenhuis of asielzoekerscentrum, waar ze altijd om 

speelgoed verlegen zitten.”

En hoe zit het met obesitas? Letten jullie daarop?
Sinterklaas: “Is dat een persoonlijke vraag? Mijn tabberd kleedt 

toch behoorlijk af, dacht ik zo...”

Ik bedoel: werkt al het snoepgoed dat jullie uitdelen 
niet obesitas in de hand bij kinderen?
Sinterklaas: “Soms geven we inderdaad wat veel, maar dat 

moeten kinderen, en met name ouders, zelf een beetje in 

de hand houden.”

Hoofdpiet: “Het is natuurlijk niet verstandig als kinderen 

zes taaitaaipoppen naar binnen proppen, zoals ik dat vroe-

ger deed.”

Of zijn pepernoten superfoods?
Hoofdpiet: “Nee, dat zijn ze helaas níet. Dus dat is wel een 

puntje van aandacht.”

Sinterklaas: “Er zijn wel bakkerijen die hun best doen om snoep-

goed zonder suiker of glutenvrije pepernoten te maken.”

Jullie hebben elk jaar hetzelfde aan. Zijn jullie niet zo 
modegevoelig?
Hoofdpiet: “We zijn natuurlijk wel een beetje traditioneel, maar 

de goede opletters hebben ge-

zien dat wij drie jaar geleden 

een nieuwe outfit hebben ont-

vangen.”

Sinterklaas: “En als je goed kijkt, 

zie je verschillen in iedere stad.”

Maar Pieten met hipster-
baarden hoeven we nog niet 
te verwachten?
Hoofdpiet: “Er zijn grenzen.”

En krijgt u nou nooit eens 
genoeg van dat rood, Sinter-
klaas?
Sinterklaas: “Ik vind het een 

prachtige kleur. Ik heb wel-

eens paars of geel geprobeerd, maar toen voelde ik me een 

groot kuiken en kwam ik toch weer uit bij rood. Dat is toch de 

kleur van warmte en behaaglijkheid, die hoort bij de stem-

ming van het jaar.”

Hoofdpiet: “De Sint steekt ook mooi af bij de schimmel. En dat 

is weer een mooi contrast met de Pieten, die alle kleuren van 

de regenboog zijn in hun kleding.”

Kleding geeft vaak ook een gemoedstoestand weer. 
Stapt u ooit met uw verkeerde been uit bed?
Sinterklaas: “Ik ben nooit heel chagrijnig.”

Hoofdpiet: “Knorrig, maar meer ook niet.”

Sinterklaas: “De Pieten kunnen emotioneel wat grilliger zijn. 

Hoofdpiet kan uit zijn slof schieten als er weer eens wat fout 

gaat, maar ik hou er wel van hoor, een beetje passie.”

Hoofdpiet: “Ik reageer dat af op de onder mij gestelden en dan 

moet Sinterklaas mij soms even corrigeren. Sinds het Sinter-

klaasjournaal op tv is, komt dat allemaal maar naar buiten. Het 

publiek ziet álles.”

Jullie zitten eigenlijk in een realitysoap, nietwaar?
Hoofdpiet: “In een hyperrealitysoap.”

Sinterklaas: “Dat hadden we driehonderd jaar geleden natuurlijk 

nooit kunnen verwachten, maar we gaan met onze tijd mee.” 

“Pepernoten zijn geen superfoods”

PIETENHUIS

SINT 11



DIEUWERTJE BLOK

Hoofdpiet: “We gaan een heel eind met de moderne tijd 

mee, maar het stopt bij verlanglijstjes op de tablet en via smart-

phones. Die hebben we simpelweg niet.”

Sinterklaas: “En het stopt direct na 5 december. Camera’s in 

Spanje laten we niet toe.”

Maar we willen zo graag weten hoe het eraan toegaat 
aan de Costa Brava.
Hoofdpiet: “We verwijzen dan altijd naar de onwaarschijnlijk 

mooie prentenboeken die gemaakt worden en die er allemaal 

een gooi naar doen. En die gooien zijn allemaal raak.”

Sinterklaas: “Zoals kinderen in hun fantasie denken dat het er-

uitziet, zo ziet het eruit. Als ze denken dat het een groot wit 

kasteel is met palmbomen, 

dan is dát waar wij wonen.”

Maar eten jullie paella 
of stamppot daar?
Hoofdpiet: “Niet tegelijk op 

een avond. Ik vind het alle-

bei ontzettend lekker en je 

kunt op veel plekken in 

Spanje behoorlijke Holland-

se pot krijgen.”

Sinterklaas: “De pakjesboot komt natuurlijk vol naar Nederland, 

maar gaat leeg terug. Dan stoppen we het ruim vol Hollandse 

lekkernijen, zoals boerenkool, stroopwafels of brokken Goudse 

kaas.”

Hoofdpiet: “Haagse hopjes en drop. Fijne Nederlandse kinder-

boeken of het jaaroverzicht.”

Sinterklaas: “Oudejaarsconferences.”

Hoofdpiet: “Mooie dvd’s van films als De 

Marathon bijvoorbeeld. Dat blijft leuk.”

In een realitysoap is altijd sprake 
van liefde. We hebben weleens Pie-
ten zien trouwen in het ‘Sinterklaas-
journaal’. Hoe zit dat bij jullie?
Hoofdpiet: “Diep geheim en heel 

steady. De Hoofdpiet moet toch een 

beetje de droom in stand houden voor 

zowel dochters als moeders dat een 

lang weekend met hem misschien 

bereikbaar is.”

Wordt er onder de Pieten een 
beetje online gedatet?

Hoofdpiet: “Onder jongere Pieten ongetwijfeld. Ik vind het al heel 

wat dat ik weet wat het is.”

Sinterklaas: “Ik heb bijvoorbeeld geen idee.”

Hoofdpiet: “Een app waarmee je mensen in je omgeving kunt 

vinden met wie je kunt zoenen. Nog dezelfde dag!”

Sinterklaas: “Ik moest toch maar eens aan zo’n telefoontje be-

ginnen. Grapje natuurlijk.”

Hoofdpiet: “De Pieten mogen van mij daten wat ze willen, maar 

zelf doe ik er niet aan. Als je veel in beeld bent zoals ik, kun je 

beter niet online daten.”

Moedigt u romances onder uw Pieten aan?
Sinterklaas: “Dat hoeft helemaal niet, dat gaat vanzelf.”

En als ze nu een leuke Spanjaard ontmoeten of een 
Spaanse schone?
Sinterklaas: “Dan moeten ze die een paar weken per jaar mis-

sen, maar dat maakt het er alleen meer leuker op, toch?”

Hoofdpiet: “En voor diegene die achterblijft, is het plezier dat je 

een Piet als partner hebt natuurlijk levensgroot. Je bed kan wel-

“Sinterklaas in een realitysoap, 
dat hadden we driehonderd 

jaar geleden nooit verwacht”
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iswaar ‘s nachts leeg zijn, want dan zit je Piet op het dak. Maar 

ach, dat komt in de beste huwelijken voor.”

U bent zelf niet zo van de romances, Sinterklaas?
Sinterklaas: “Ik juich elke vorm van mensen die lief voor elkaar 

zijn toe, maar ik heb zelf genoeg aan al die liefde van mensen 

die het leuk vinden als ik naar Nederland kom. Daar ben ik zó 

druk mee, ik zou maar een saaie geliefde zijn. Ik zit altijd met 

mijn neus in mijn Grote Boek en ik heb mijn paard, waar ik veel 

aandacht aan besteed.”

Dat klinkt een beetje workaholic...
Sinterklaas: “Het is een hobby.”

Hoofdpiet: “Het valt samen met zijn persoonlijkheid: je bent niet 

een deel van de dag Sinterklaas.”

Dus een burn-out ligt niet op de loer?
Sinterklaas: “Heeft dat iets met openhaardhout te maken? Een 

gezellig burnhoutje met een aantal goede vrienden en een glas 

wijn, dat lijkt me wel wat.”

Zijn er levenslessen die jullie leren van alle kinderen die 
jullie tegenkomen?
Hoofdpiet: “Soms zijn er kinderen die al zo’n ongelooflijke hoe-

veelheid tegenslag voor hun kiezen hebben gekregen en toch zo 

veerkrachtig zijn. Kinderen die gruwelijk ziek zijn of een ouder 

hebben verloren. Die kinderen blijken toch gewoon de volgende 

dag weer op te staan om ertegenaan te gaan.”

Sinterklaas: “Daar leer je van dat je niet te veel moet zeuren 

over de kleine tegenslagen.”

Hoofdpiet: “Omdat we achter zoveel voordeuren komen, weten 

we dat als geen ander.”

Sinterklaas: “Kinderen weten veel beter in het moment te leven. 

Volwassenen denken veel na over wat er zou kunnen gebeuren 

en gaan daarover piekeren. Kinderen staan veel meer in het 

hier en nu.”

We hebben een bizarre zomer vol oorlog achter de rug. 
Houden jullie je daar ook mee bezig?
Sinterklaas: “Uiteraard! Ik maak me veel zorgen over de kinde-

ren die in oorlogsgebieden leven − wat zo’n geweldsuitbarsting 

voor hen gaat betekenen in de toekomst. En ik hoop dat de ge-

schiedenis eindelijk eens gaat leren dat je met elkaar moet 

praten en elkaar moet accepteren. Degenen die er het meest 

onder lijden, zijn vaak de kinderen.”

Hoofdpiet: “Zelfs in de meest bizarre omstandigheden blijven 

feesten een belangrijke functie hebben: mensen bij elkaar bren-

gen. Wij verzorgen een klein stukje van die traditie in Neder-

land.”

Een Routepiet heeft alvast de route in Gouda verkend. 
Is dat vanwege terrorismegevaar?
Hoofdpiet: “Nee, dat is vanwege verdwalingsgevaar.”

Sinterklaas: “Ik heb wel gehoord van Google Maps. Ik begrijp dat 

je dan precies kunt zien waar je bent.”

Hoofdpiet: “Maar je kunt nog veel beter zien waar je bent als je 

om je heen kijkt.” S

Het Sinterklaasjournaal wordt vanaf 11 november dagelijks 

uitgezonden door de NTR. 
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