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Waar komt de Kerstman vandaan?
Het zal je misschien verbazen, maar de Kerstman komt uit Nederland. Eigenlijk is de Ker-
stman namelijk Sinterklaas! Huh? Nou, kijk… Zo’n vierhonderd jaar geleden gingen er 
Nederlanders in Amerika wonen. Ook daar bleven zij sinterklaas vieren en zo kwamen de 
Amerikanen ermee in aanraking. Maar Nederlanders waren niet de enigen die hun tradities 
meenamen naar Amerika. Ook mensen uit andere landen brachten hun feesten en gebruiken 
mee Door die mix van culturen werd het sinterklaasfeest in Amerika stukje bij beetje anders 
dan hier. Maar de naam Santa Claus lijkt nog steeds verdacht veel op die van Sinterklaas ;-)

Waarom ziet de Kerstman eruit als een dikke goedzak?
Dat heeft te maken met Coco-Cola. Je weet wel, het frisdrankmerk. Eerst moet je weten dat 
de Kerstman vroeger op allerlei verschillende manieren werd afgebeeld: dik, dun, lang, klein, 
vrolijk, mopperig… Tot ongeveer 1931. Toen kreeg de Amerikaan Haddon Sundblom namelijk 
de opdracht om voor Coca-Cola de Kerstman te tekenen. De buurman van Sundblom (een 
dikke, vrolijke bejaarde) zou model hebben gestaan voor de tekening en zo ontstond de 
rondbuikige goedzak met rode blosjes op zijn wangen. De reclames van Coca-Cola hebben er 
voor een groot deel voor gezorgd dat iedereen nu hetzelfde beeld heeft bij de Kerstman.

Waarom vieren we Kerstmis op 25 december?
Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus gevierd. Je zou dus denken dat Jezus op 25 de-
cember is geboren, maar is dat wel zo? Het goede antwoord is: dat weten we niet, want in de 
Bijbel staat geen datum. Het zou dus best kunnen dat Jezus in de zomer is geboren. Maar hoe 
komen we dan aan 25 december? Dat is heel simpel: die datum is gewoon uitgekozen, door 
de Romeinse keizer Constantijn. Er was op die datum al een ander (Germaans) feest en dat 
combineerde hij met de viering van de geboorte van Jezus. Wel zo makkelijk!

Waar komt de kerstboom vandaan?
Daar is niet iedereen het over eens, maar waarschijnlijk zit het ongeveer zo: Heel lang 
geleden hadden de mensen in Duitsland (de Germanen) het midwinterfeest. Ze vierden dan 
dat de dagen weer langer werden en versierden hun huis met de spar: een symbool voor 
nieuw leven. In de vierde eeuw besloot keizer Constantijn dat rond de tijd van het midwin-
terfeest voortaan ook de geboorte van Jezus werd gevierd. De sparren werden toen met 
Kerstmis in de kerk gezet en later bij de mensen thuis.

Hoe wordt Kerstmis in andere landen gevierd?
In Mexico hangen ze een piñata aan het plafond. Dat is een dier van papier-maché waar 
snoep en speelgoed in zit. Kinderen moeten de piñata geblinddoekt stukslaan. In Polen wordt 
met kerst stro op de vloer gelegd om de mensen te herinneren aan de stal waarin Jezus werd 
geboren. In Oostenrijk zeggen sommige mensen dat niet de Kerstman, maar het Kerstkind de 
cadeautjes brengt. In de Oekraïne versieren ze de kerstboom met spinnenwebben. Dit hoort 
bij een mooi verhaal over een vrouw die zo arm is dat ze geen versieringen kan kopen. Als ze 
op kerstmorgen wakker wordt, ziet ze dat een spin haar boom heeft versierd met fonkelend 
spinrag. En in Hongarije, daar zetten de kinderen hun schoen op 6 december, zodat de Kerst-
man die ‘s avonds kan vullen. Doet dat je niet aan iemand denken…





dennenboom
kerstman
sneeuwpop
cadeautjes
kerstnacht
lichtjes
stal
geboorte
piek
noordpool
ballen
ster

winter
engelenhaar
kerstkaart
familie
liedjes
kransjes
arrenslee
maaltijd
vakantie
hulst
december
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11 Als je een zoetekauw bent, moet je zeker eens arretjescake 

proeven! Dit mierzoete gerecht komt uit Drenthe. En het 

bijzondere is: om deze cake te maken heb je geen oven 

nodig. Probeer maar!

22 Verkruimel de biscuitjes. Doe dan de boter in een pan en laat het smelt

en. Let op: de boter mag niet bruin worden! 
Meng nu de eieren en suiker met de mixer door elkaar. Voeg steeds een 

beetje cacao toe. Vervolgens roer je de gesmolten boter door dit meng

sel. Tot slot gooi je de koekkruimels ook door dit beslag en laat je het 

even staan.

33 
Intussen doe je plastic folie in het bakblik. Dit doe je, zodat de cake als hij 

klaar is niet aan het blik blijft plakken. 

Schep daarna het beslag in het bakblik. En nu komt het! Deze cake doe je 

nu niet in de oven, maar… in de koelkast! Daar moet de arretjescake een dag 

in staan, zodat hij stevig wordt. De volgende dag kun je hem dan in plakjes 

snijden. Smullen maar! 

Benodigdheden:

- mixer
- bakblik
- kom
- plastic folie

Ingrediënten:- 350 gram roomboter- 400 gram suiker- 4 eieren
- 400 gram biscuitjes (koekjes)

- 10 eetlepels cacao

Arretjescake
Bereidingstijd: 30 minuten
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Hoeveel rendieren heeft de Kerstman?

5
7
9
11

A:
B:
C:
D:

Vroeger had de Kerstman 8 rendieren: Dasher, 

Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder 

en Blitzen. Later kwam Rudolph erbij. Hij mag 

tijdens het vliegen altijd voorop, vanwege zijn 

lichtgevende neus.

Goede antwoord: C. 9

Wat zetten inwoners van IJsland in hun kerststal?A:
B:
C:
D:

draken
heksen
spoken
trollen

Deze trollen stoppen in de 13 nachten voor 
Kerstmis cadeautjes in de schoenen van brave 
kinderen. Stoute kinderen krijgen een aardap
pel.

Goede antwoord: D. trollen

Wat is het Engelse woord voor sneeuwpop?

A:
B:
C:
D:

snowdoll
snowdrop
snowflake
snowman

Goede antwoord: D. snowman

Denk maar aan het liedje uit Frozen: Do you 

want to build a snowman?

Waar staat de grootste kerstboom van Nederland?
A:
B:
C:
D:

Amsterdam
Baarn
Hilversum
IJsselstein

Goede antwoord: D. IJsselstein

In IJsselstein staat een zendmast: de Gerbran dytoren. Met kerst worden er extra kabels aan de mast vastgemaakt, zodat de vorm op een kerstboom lijkt. Daarna worden er allemaal lampjes in gehangen.

Hoeveel kerstkaarten werden er vorig jaar in

Nederland per post verstuurd?

Tip: er wonen ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland.

A:
B:
C:
D:

9 miljoen kaarten

20 miljoen kaarten

70 miljoen kaarten

130 miljoen kaarten Goede antwoord: D. 130 miljoen kaarten

Veel, hè! Het aantal kerstkaarten dat per post 

wordt verstuurd, wordt wel steeds minder. 

Waarschijnlijk worden er dit jaar "nog maar" 

115 miljoen kaarten op de bus gedaan.



77

1010

88

99

66
Met Kerstmis vieren christenen de geboorte van Jezus.
In welke stad werd Jezus volgens de Bijbel geboren?

Deze kerstvakantie zijn er weer een heleboel films die je in de

bioscoop kunt bekijken, zoals Snoopy and Charlie Brown:

The Peanuts Movie. Weet jij wat voor hond Snoopy is?

Bethlehem
Jeruzalem
Nazareth
Mekka

A:
B:
C:
D:

een beagle
een jack russell
een teckel
een vlinderhond

A:
B:
C:
D:

Wat zie je op de foto?

A:
B:
C:
D:

een navidad

een piñata
een ratón
een tapa

Wat doen ze in Mexico op oudejaarsavond als ze

in het nieuwe jaar een nieuwe liefde willen?

Hoe wordt tweede kerstdag in Engeland genoemd?

A:
B:
C:
D:

Ze hangen hartjes in de kerstboom.

Ze zoenen al hun familieleden op het voorhoofd.

Ze dragen rood ondergoed.

Ze kleien hun toekomstige geliefde.

A:
B:
C:
D:

All Saints’ Day
Boxing Day
Christmas Day
Saint Patrick's Day

Snoopy is 65 jaar geleden bedacht. Hij is dol op 

pizza, maar haat snoepjes met een kokos

notensmaak.

Goede antwoord: A. een beagle

Jezus werd geboren in Bethlehem. Hij groeide 
op in Nazareth en stierf in Jeruzalem.

Goede antwoord: A. Bethlehem

Piñata is een Spaans woord. Je spreekt het uit 

als /pienjata/. In Mexico worden deze 

felgekleurde figuren van papier-maché gevuld 

met snoep, confetti en cadeautjes. Kinderen 

mogen er geblinddoekt met een stok tegenaan 

slaan totdat de piñata openbreekt en alles op 

de grond valt.

Goede antwoord: B. een piñata

Als ze rijk willen worden, dragen ze een gele 

onderbroek.

Goede antwoord: C. Ze dragen rood ondergoed.

Eerste kerstdag noemen ze Christmas Day.

Goede antwoord: B, Boxing Day.



Help de Kerstman

 de schoorsteen te

  vinden! Het antwoord
vind je op pagina 15



Verbind de puntjes

Wat houdt de

Kerstman vast?
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Welke schaduw past
bij het plaatje?
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