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Bijlage 5: 
 
De drie kinderen in het pekelvat of hoe Sinterklaas drie schooljongens redde uit de 
handen van een gemene herbergier. 
 
Bron van het verhaal: 
Il etait trois petits enfants is een middeleeuwse volksbalade. Het oude lied werd 
ontdekt in het noorden van Frankrijk door Gerard de Nerval. In 1842 publiceerde hij 
het lied in La Sylphide. In 1864 werd de tekst door Armand Gouzien van muziek 
voorzien: https://www.youtube.com/watch?v=WRkYtP_Bijo 
 

Het is een verhaal uit de tijd dat Sinterklaas nog jong was en nog geen baard had. 
Op grond van deze legende wordt de heilige Nicolaas de beschermer van de 
kinderen en in het bijzonder de scholieren.  

Het verhaal: 
Drie jongens zijn op weg naar school. Daarvoor moest je toen tenminste twee 
dagen lopen. Helaas is dat niet zonder gevaar. De jongens nemen de kortste weg. 
Maar die loopt door een bos! Wanneer de jongens bij het bos aankomen, wordt het 
al donker. Wat zullen ze doen? Doorlopen of wachten op de volgende dag? Ze 
besluiten door te lopen, want ze moeten op tijd op school zijn. Het wordt 
donkerder en donkerder. Maar gelukkig zien ze in de verte een lichtje. Midden in 
dat bos staat een herberg  (nu noemen we dat een hotel). Gelukkig, ze rennen 
ernaar toe en kloppen op de deur. 
De herbergier (de hoteleigenaar) doet open en zegt: kom maar binnen. Ik heb een 
bed om in te slapen en brood om te eten. Maar de waard deugt niet en lokt de 
jongens in de val. Hij biedt ze eten en onderdak aan, maar in plaats daarvan sluit 
hij ze op in de kelder. De jongens in de kelder roepen dat ze eruit willen. Maar 
niemand hoort ze en verdrietig en bang vallen ze in slaap. 
 
Ook Sint-Nicolaas is onderweg. Hij rijdt door hetzelfde bos en stopt ook bij de 
herberg. Op het moment dat de herbergier de deur opendoet, weet de Sint dat het 
niet pluis is.  Hij spreekt de herbergier aan. Zijn hier misschien ook drie jongens? 
Nee, zegt de waard, nooit gezien. 
Wilt u misschien iets eten? Ja dat lijkt me wel lekker zegt de Sint. 
 De herbergier gaat aan de slag, maar loopt iedere keer met een boog om de deur 
van de kelder heen. Sint heeft natuurlijk allang in de gaten dat daarachter iets 
verborgen zit. Hij zegt tegen de man, laat me maar eens in de kelder kijken wat je 
op vooraad hebt.  
Als de herbergier daar niet op reageert, doet de Sint zelf de deur open 
en vindt de slapende jongens. Hij steekt zijn hand boven ze uit en tikt 
ze alledrie even aan. De schooljongens worden wakker en zien de 
Sint. 
 
De ene zegt: Ik sliep, maar ik zag u in mijn droom. De tweede zegt: ik 
sliep en zag u ook en riep naar u om hulp en de derde zegt: Ik sliep ook, maar ik 
was in het Paradijs/ de hemel, zo mooi was het daar. 
 
De herbergier valt op zijn knieën en zegt: ik heb ze even opgesloten, want ik 
vertrouwde het niet. Sint zegt: beste man dat verhaal is niet waar, dat kan ieder 
kind begrijpen. Beken en heb spijt, dat is het beste wat je kunt doen. Geef ze het 
geld terug, geef ons goed te eten, dan zorg ik dat ze op tijd op school zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRkYtP_Bijo



