
 
 

 

 

 

 

SINT NICOLAAS OP HET DAK.  

 

Toen Nicolaas nog een jongen was, woonde hij met zijn pappa en mamma in een stad. Zij waren erg 

rijk. De vader en moeder van Nicolaas gingen dood. Hij kreeg al het geld. Hij had van zijn vader en 

moeder geleerd om te delen en daarom wilde hij zijn geld delen met arme mensen. Er woonde een 

arme man met zijn twee dochters in de stad. 

 

’s Nachts, toen iedereen sliep, sloop Nicolaas naar het huis van de arme man en klom op het dak, op 

zoek naar een open raam. Hij vond er een en strooide een paar munten naar binnen. Nicolaas ging 

tevreden terug naar huis. 

De volgende ochtend vonden de  arme man en zijn dochters de munten op de vloer. Ze snapten het niet 

maar waren er wel heel blij mee. Ze pakten de munten één voor één van de grond. Nu konden ze 

eindelijk eten kopen. Ze hadden al zo lang honger.  

 

Een aantal weken gingen voorbij en de winter kwam. Het werd kouder en kouder buiten en Nicolaas 

zag de man en zijn dochters over straat lopen. Ze bibberden in hun oude kleren. Ze hadden niet eens 

een jas. Nicolaas besloot om die nacht weer wat geld te strooien in het huis van de arme man en zijn 

dochters. Dan konden zij warme kleren kopen en hout om de kachel in hun huis te laten branden.  

’s Nachts klom Nicolaas weer op het dak en vond een raampje op een kier. Hij opende het en strooide 

munten naar binnen. Hij verdween zonder dat iemand hem had gezien. Een van de meisjes was vroeg 

beneden en vond de munten op de grond. Ze was zo blij. Wat zouden ze het lekker warm gaan krijgen 

in huis.  

 

Dat was nu de tweede keer dat er zomaar munten binnen lagen. De arme man besloot om wakker te 

blijven om te zien hoe dat kon. De volgende nacht bleef de man bij het haardvuur zitten. Toen hij bijna 

in slaap viel hoorde hij gestommel op het dak. Hij hoorde het gepiep van een raam dat open ging. Hij 

ging naar boven om te kijken.  

 

Toen hij boven kwam stond daar een grote doos maar er was niemand te zien. De man opende de doos 

en zag dat er warme jassen inzaten. De arme man keek uit het raam en zag iemand in het donker 

verdwijnen. Hij rende naar beneden en de deur uit, Nicolaas achterna. Hij wilde weten wie hem al die 

cadeautjes had gegeven. Nicolaas rende zo hard als hij kon maar de arme man rende harder.  

“Nicolaas?”, zei de buurman geschrokken. “Heb jij mij al die cadeaus gegeven?”. Nicolaas glimlachte, 

gaf de buurman een hand en zei: “Vertel alsjeblieft aan niemand dat ik het was. Wees blij en geniet er 

van.” Daarna verdween Nicolaas in het donker. 

 

 


