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Hoofdstuk een
De ontmoeting
Het was heel koud en heel stil in het grote bos en er hing een dikke mist. De hele
dag was het boskaboutertje Paulus druk in de weer geweest, want er waren een paar
vogels ziek en die moesten natuurlijk verzorgd worden. Bovendien was Pluim, de
eekhoom, door zijn beukenootjes heen en dus had Paulus hem een mandjevol gebracht.
Dan had je nog de konijnen die, vooral als het mistig weer was, soms een
onbedaarlijke honger konden hebben. De winterwortels uit de voorraad van Paulus
waren dan ook bijzonder welkom geweest.
De mist was erg. Je zag bijna niets. De hele wereld was grauw en kleurloos. Het
was haast niet mogelijk om de weg te vinden en het ergste was nog wel dat je overal
tegenaan liep. Met je tenen tegen wortels en met je neus tegen bomen. Paulus had
een poosje met een kaarsje rondgelopen, maar dat hielp eigenlijk niets. Alleen gaf
het een gevoel van veiligheid. Daar het kaarsje bovendien telkens uitging, had Paulus
het ten slotte maar aan een egel gegeven, die het dadelijk smakelijk oppeuzelde.
En nu begon de avond te vallen en werd het nóg donkerder in het bos. Nergens
kraakte meer een takje. De vogels zaten dicht tegen elkaar aan gedrukt in de struiken
en maakten geen piepgeluidjes meer. De konijnen hadden zich diep in hun holen
teruggetrokken,
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met het vaste plan om gauw te slapen en te gaan dromen van lente, vers gras en malse
boterbloemen. Dat wilde niet erg lukken, want de klamme geur van de mist drong
door tot in hun slaapkamers, diep onder de grond. Mismoedig snuffelden de vochtige
konijneneuzen. Soms keken ze elkaar aan en mompelden: ‘Mist. Bah.’
Om deze tijd liep er niemand meer buiten.
Alleen Paulus was op weg naar zijn boom.
‘En dat zal tijd worden ook!’ mopperde hij. ‘De hele dag ben ik bezig geweest. Ik
voel mijn voetjes haast niet meer. Als ik thuis ben, steek ik dadelijk mijn vuurtje aan
en dan ga ik een lekker pijpje opsteken. Au, daar lag weer een steen. Ik mag mijn
neusje wel vasthouden, want als ik het nou nóg eens stoot... oei, wat heb ik gezegd?
Daar had je het alweer. Een tak tegen mijn neus.’
Paulus stond stil en keek om zich heen. Hij kon niets onderscheiden. Dat vond hij
bar vervelend, want hij had helemaal geen zin om op de late avond ook nog te
verdwalen in zijn eigen bos! Hij bleef nog een poosje flink hard mopperen, want dat
luchtte op. Toen ging hij op de tast verder. Hij struikelde nog een paar keer, hij gleed
uit over glibberige denneappeltjes, hij zakte tot zijn knietjes in een mollegang, zijn
humeur werd slechter en slechter en toen liep hij pardoes tegen een boomknoest aan.
Paulus deed zijn mond al open om de knoest uit te schelden, maar toen herkende hij
hem.
Ha, dacht Paulus, nou ben ik vlak bij huis, nou weet ik tenminste waar ik ben. Dit
is de knoest waar ik 's zomers wel eens op ga zitten als ik zin heb om op een knoest
te zitten. Nou moet ik díe kant uit en als ik hard loop, dan ben ik er zo. Ik ga...
Op dat moment weerklonk er een ontzaglijke nies, zomaar er-
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gens uit het duister. Als aan de grond genageld bleef Paulus staan. Zijn hartje begon
te bonzen en er liep een grote bibber over zijn ruggetje naar beneden, tot in zijn
knietjes.
‘Gommenikkie,’ zei Paulus zacht, ‘wat was dat?’
Toen schalde er een onbeschrijfelijk proestgeluid door de nacht, héél hard en héél
griezelig. Vooral voor kabouters.
Meteen verloor Paulus alle voorzichtigheid uit het oog en stormde weg, in de
richting van zijn veilige boom. Hij had echter nog geen vijf passen gelopen, of hij
rende tegen iets aan. Van schrik liet het boskaboutertje zich plat achterover vallen,
hoewel hij zich geen pijn had gedaan, want het ‘iets’ was zacht geweest.
Nu begon er ook nog een stem te praten, een warme, diepe stem en die zei:
‘Hu, Schimmeltje, wacht eens even. Er is iemand tegen mijn linkerschoen
aangelopen. Waarschijnlijk een konijntje.’
Muisstil hield Paulus zich. Geen vingertje durfde hij te verroeren. Hij voelde een
luchtstroom over zich heen gaan, een soort klein stormwindje, en dat stormwindje
rook duidelijk naar een dier. Meteen begreep Paulus dat dit de adem van een beest
moest zijn, groter dan er ooit een in het grote bos had rondgelopen.
Op zo'n ogenblik voelt een kabouter meer dan ooit dat hij maar een kabouter is.
Paulus had wel door de grond willen zakken, maar de grond werkte niet mee.
‘Ik ben er niet, hoor,’ zei hij zachtjes.
Juist toen hij dat zei, knarste er een heel klein stokje en toen brandde er opeens
een lucifer, vlak voor zijn neus. Dezelfde diepe stem van daarnet zei: ‘Nee maar, dat
is een gelukkig toeval. Daar zit een kabouter. Of eigenlijk ligt hij. Heb je je pijn
gedaan, mannetje?’
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‘Nee,’ piepte Paulus. Hij knipperde met zijn ogen tegen het onverwachte licht en
toen hij er een beetje aan wende, zag hij tot zijn grote verbazing een heel groot, maar
ook heel vriendelijk gezicht. Het gezicht van een reus, met een lange witte baard en
een geweldige rode muts op het hoofd, van een bijzonder vreemd model. Maar heel
even kon Paulus het gezicht bekijken, toen ging de lucifer uit.
Het is een mens, dacht Paulus. Hij bibberde nog wel een beetje, maar echt bang
was hij toch niet meer, want hij had meteen gezien dat dit niet het soort mens was
waarvoor een kabouter bang hoeft te zijn. Hij hoopte dat er weer een lucifer
aangestreken zou worden, want hij begon nu nieuwsgierig te worden. Hij ging alvast
overeind zitten, om beter te kunnen kijken en toen kwam er weer een vlammetje te
voorschijn springen.
Paulus keek wat hij kijken kon en wat hij zag was allemaal heel mooi. Een grote,
rijzige gestalte stond voor hem, gehuld in een wijde rode mantel. Op de vreemde,
grote hoed glinsterden edelstenen en de reus hield een staf in zijn hand, die vast en
zeker van puur goud moest zijn. Maar het meest werd Paulus getroffen door een paar
glanzende, vriendelijke ogen, die hem doordringend aankeken. En weer hoorde
Paulus die kalme stem.
‘Je bent toch niet bang voor me, is het wel?’
‘Nee,’ zei Paulus. ‘Eerst wel, maar nu niet meer. U bent erg mooi en u ziet er niet
gevaarlijk uit. Hola, daar gaat de lucifer weer uit.’
‘Het hindert niet, we kunnen in het donker ook wel met elkaar praten. Vertel eens,
mannetje, wie ben jij?’
‘Paulus,’ zei Paulus. ‘Paulus de boskabouter. En wie bent u, als ik vragen mag?’
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‘Ik ben Sint Nicolaas,’ was het antwoord.
‘O juist,’ zei Paulus.
Uit alle macht probeerde hij zich te herinneren of hij die naam al eens eerder had
gehoord. Misschien had Oehoeboeroe hem er iets over verteld? Of Salomo, de raaf?
Paulus wist het echt niet. Maar één ding was in ieder geval zeker: deze Sint Nicolaas
was nooit eerder in het grote bos geweest, want anders had Paulus dat stellig moeten
weten.
‘U bent dus Sint Nicolaas,’ zei Paulus en toen klonk opeens weer het vervaarlijke
gehinnik en meteen voelde Paulus alle bibbertjes weer terugkomen die hij juist was
kwijtgeraakt. Het was om je een aap te schrikken. Gedurende het korte gesprek dat
zij samen gevoerd hadden, was Paulus helemaal het grote beest vergeten waarvan
hij de adem gevoeld had.
‘Maakt u dat verschrikkelijke geluid?’ vroeg Paulus voor de zekerheid.
Sint Nicolaas moest lachen.
‘Welnee Paulus, hoe kom je daar nou bij? Dat doet mijn trouwe schimmel
natuurlijk. Hij is vanavond een beetje zenuwachtig, want we zijn verdwaald in dit
grote bos, nietwaar Schimmel?’
De schimmel gaf een geweldige proest en Paulus viel van de schrik ondersteboven.
‘Hè nee, Schimmel,’ sprak Sint Nicolaas bestraffend, ‘dat gehinnik moet je nu
eens even achterwege laten. Ik begrijp best dat een kabouter daar niet tegen kan.’
‘Nee,’ zei Paulus, terwijl hij overeind krabbelde, ‘ik kan er niet aan wennen. Doet
hij verder niets?’
‘Nooit,’ verzekerde Sint Nicolaas. ‘Maar vertel me eens, Paulus, weet jij hier de
weg in dit bos?’
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‘Dat zou ik wel denken,’ zei Paulus. ‘Dit is mijn bos. Zegt u maar waar u heen wilt,
dan zal ik u wel helpen.’
Sinterklaas zuchtte diep. Urenlang hadden hij en de schimmel lopen dwalen door
de mist. En die vochtige mist is niet prettig, zeker niet wanneer je al zo oud bent als
Sint Nicolaas. De arme heilige was koud geworden tot in zijn botten. Hij rilde en
verlangde heel erg naar een warm vuur.
‘Misschien,’ zei hij aarzelend, ‘misschien kun je mij naar het naastbijzijnde huis
brengen?’
Ja, dat zou Paulus graag willen doen voor Sint Nicolaas - maar er was in de verre
omtrek geen huis te vinden.
‘Dat spijt me nou verschrikkelijk,’ zei het boskaboutertje verdrietig. ‘Er zijn hier
geen huizen en er komen hier ook nooit mensen. Wel dieren, maar die wonen in
holen en... eh... ziet u... mijn boom is er natuurlijk wel. Misschien wilt u proberen
of u daarin kunt komen? Ik weet niet of het zal lukken, want mijn deurtje is maar
klein en u bent erg groot. Maar ik zou een vuurtje aan kunnen steken en een lekker
kopje thee zetten...’
‘Paulus,’ zei Sint Nicolaas vriendelijk, ‘ik neem je aanbod graag aan. Het zal
misschien wat moeilijkheden opleveren, vanwege mijn omvang, maar er zit niets
anders op. Wanneer hier toch geen huizen zijn...’
‘Nee,’ zei Paulus gauw. ‘Heus niet. Alleen bomen. En het zal mij een grote eer
zijn...’
Omdat het zo donker was, pakte Paulus de Sint bij een slip van zijn mantel en ging
hem voor naar zijn boom. Hij liep heel voorzichtig en nóg bleef Sint Nicolaas een
paar maal met staf en baard in de takken haken. De mijter moest hij zelfs afzetten,
want die was zo
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hoog dat je er echt niet mee door een bos kon lopen. En natuurlijk stapte ook de
schimmel achter hen aan. Dat vond Paulus niet zo'n prettig idee. Hij gaf een klein
rukje aan de mantel en fluisterde:
‘Eh... Sint Nicolaas, niet om het een of ander, maar moet dat grote beschimmelde
beest ook mee naar binnen?’
Gelukkig bleek dat niet nodig te zijn en dat was een pak van het kabouterhart. Sint
Nicolaas legde Paulus meteen uit dat Schimmel een paard was en helemaal niet
beschimmeld, maar mooi wit. Maar dat was in het donker natuurlijk niet te zien.
De kabouterboom hadden zij al gauw bereikt. Sint Nicolaas bond het leidsel van
zijn trouwe paard aan een tak en Paulus holde naar binnen om een lantarentje te
halen, waarmee hij zijn gast kon bijlichten. De Sint streek eens bedachtzaam over
zijn lange zachte baard en merkte op dat het deurtje wel erg laag was.
‘Dat is het,’ zei Paulus benepen. ‘En het spijt me heus verschrikkelijk. Maar ik
kan het echt niet helpen. Ik had toch ook nooit kunnen denken dat u me nog eens
zou komen opzoeken? Misschien wilt u het toch proberen.’
Sint Nicolaas probeerde het. Hij moest op zijn knieën gaan liggen en flink wringen,
terwijl Paulus uit alle macht hielp duwen. Het viel niet mee, maar ten slotte was het
niet de eerste keer dat Sint Nicolaas door een nauwe opening moest kruipen. Hoeveel
schoorstenen had hij in zijn loopbaan wel niet ontmoet, die eigenlijk veel en veel te
nauw waren voor zijn forse gestalte!
‘Nog even, Sint Nicolaas,’ steunde Paulus, ‘nog even volhouden.’
Sint Nicolaas zette de tanden op elkaar en hield vol. Het deurtje wás te klein, daar
viel niet aan te twijfelen. Maar Sinten kunnen bijzonder koppig zijn, net als
boskabouters.
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Daarom gaf hij het niet op.
En opeens...
Tjoeps!
‘Jaaaaa!’ juichte Paulus.
Sint Nicolaas was in de kabouterboom.
Paulus begon meteen bedrijvig heen en weer te hollen, want er was een heleboel
te redderen om dit onverwachte bezoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Om te beginnen waren zijn kabouterstoeltjes allemaal veel te klein en te zwak om
zo'n groot gewicht te kunnen dragen en je kunt een heilige toch moeilijk vragen om
op tafel plaats te nemen. Maar met een paar kussens wist Sint Nicolaas zich heel
goed te behelpen. Hij ging gewoon op de grond zitten, voor het haardje van Paulus.
IJlings maakte Paulus toen zijn vuurtje aan. Nu kon de Sint tenminste zijn
verkleumde handen warmen.
‘Heerlijk,’ verklaarde hij. ‘Die warmte doet goed. Brrrr, wat was ik koud geworden.
Waarom is het hier toch altijd zo mistig? Daar hebben we in Spanje zelden last van.’
Paulus knikte beleefd. Mistig was het hier wel, maar wat Spanje voor een ding
was, wist hij op geen stukken na.
‘Het is, naar ik meen, de eerste keer dat mijn schimmel verdwaald is,’ zei Sint
Nicolaas nu. ‘Ik laat hem altijd zijn eigen weg kiezen en hij vergist zich nooit.
Vanmiddag was ik op zijn rug even in slaap gevallen. Al dat reizen is ook wel erg
vermoeiend voor zo'n oud man als ik ben. Toen ik wakker werd, zag ik alleen maar
grijze mist om mij heen en mijn schimmel stond zo beteuterd op zijn paardeneus te
kijken, dat ik dadelijk begreep dat we verdwaald waren. En nu ben ik dan voor het
eerst van mijn leven op bezoek bij een kabouter.’
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‘Het is een reuze eer,’ stamelde Paulus. ‘U bent een heel hoog bezoek en... ooo, dat
zou ik haast vergeten. U zult natuurlijk wel honger hebben. Ik heb nog een maaltje
beukenootjes en een pannetje met gekookte paddestoelen. En hier is nog een gebakken
biefstukzwammetje voor u en een paar sneetjes eekhoornbrood. Ik geloof nooit dat
het genoeg is, maar het is alles wat ik in huis heb, Enne... houdt u van bosbessenwijn?’
‘Paulus,’ zei Sint Nicolaas, die meteen smakelijk begon te eten, ‘het is allemaal
even lekker wat je me voorzet. Ik moet bekennen dat ik zelden zo gesmuld heb. Jij
weet ook wel wat lekker is!’
Paulus glunderde: en of hij dat wist! Maar toen keek hij opeens heel bedrukt.
‘Dat grote proestbeest daar buiten,’ zei hij bedremmeld, ‘dat zou ik ook wel graag
iets willen brengen, maar ik heb tot mijn spijt geen spoortje schimmel in huis. Ik hou
de boel altijd keurig schoon, ziet u...’
Sint Nicolaas moest er hartelijk om lachen. Hij legde Paulus uit dat een wit paard
wel Schimmel kan heten, maar daarom nog geen schimmel hoeft te eten. Maar als
Paulus toevallig nog een paar winterwortels over had...
‘O ja, die heb ik wel,’ zei Paulus haastig en hij haalde gauw een arm vol
winterwortels uit zijn voorraadkamertje.
‘Kan ik ze hem zó geven?’ vroeg hij benauwd. ‘Bijt hij heus nooit?’
‘Maak je niet ongerust, Paulus. Schimmel is zo tam als een lammetje.’
Ondanks die verzekering voelde Paulus zijn knietjes weer bibberen, toen hij het
donker in stapte. Het mag dan een tam lammetje
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zijn, dacht Paulus, maar het is zo'n gróót soort lam. En laat hij nou alsjeblieft niet
weer zo eng gaan proesten, want daar krijg ik wat van.
Gelukkig voelde Sint Nicolaas met Paulus mee. Hij riep vanuit de kabouterboom:
‘Niet hinniken, Schimmel. Het kaboutertje komt je wat wortels brengen.’
Toen hoorde Paulus alleen maar een dankbaar gesnuif. Dat was trouwens ook nog
vrij griezelig. Gauw legde hij de wortels op de grond, vlak voor de warme paardeneus
en wipte meteen weer naar binnen om nu verder op zijn gemak naar de etende
bisschop te kijken.
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Hoofdstuk twee
Het gesprek met Sint Nicolaas
Heel erg verlegen zat Paulus op zijn kleine kabouterkrukje en staarde vol bewondering
naar Sint Nicolaas. Nooit had hij kunnen denken dat er zulke prachtige wezens
bestonden. Vooral die baard natuurlijk. Dat was nog eens een baard! Om jaloers op
te zijn. Paulus had zelf ook wel een baardje, maar dat was niets vergeleken met deze
klazebaard.
En dan die sneeuwwitte lokken. Paulus wreef eens over zijn eigen kale bolletje,
zo glad als een biljartbal, en hij zuchtte heimelijk. Het moest heerlijk zijn om zoveel
haar op het hoofd te hebben. Toen viel zijn oog op de gouden staf, die zo lang was
dat hij dwars in het kamertje moest staan. En dan die rode mijter, bezet met
edelstenen! Paulus had hem zelf heel voorzichtig met beide handjes naar binnen
mogen dragen en veilig in een hoekje gezet. Het boskaboutertje kwam hoe langer
hoe meer onder de indruk en hij zat boordevol vragen. Hij kon haast niet wachten
tot de Sint klaar zou zijn met eten en dat moest natuurlijk wel.
Eindelijk was het zo ver. Sint Nicolaas veegde zijn snor af met het servetje, dat
Paulus zo keurig bij zijn bordje had gelegd en zei:
‘Het heeft kostelijk gesmaakt, Paulus. Wel bedankt!’
Paulus glom van genoegen en wilde meteen aan het vragen gaan, maar nu wist hij
opeens niet waar hij beginnen moest. Hij
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keek eens naar de punten van zijn schoentjes en toen naar de grote schoenen van Sint
Nicolaas, waarop gouden gespen glommen. Toen stond hij haastig op om het bordje
en het servetje weg te ruimen en de kruimeltjes op te vegen. Toen dat allemaal klaar
was, ging hij weer tegenover Sint Nicolaas zitten en schraapte zijn keeltje.
Hij wilde weten wat je met Spanje kon doen en waarom de heilige met dat grote
witte beest op stap ging en of hij niet verschrikkelijk schrok, telkens als dat dier zo
vervaarlijk hinnikte.
Maar hij wist niet zeker of je zulke dingen wel vragen kunt aan een heilige.
Misschien zou Sint Nicolaas hem wel een erg domme kabouter vinden, als hij bekende
dat hij niet eens wist wie Spanje was. Waarschijnlijk was het beter om eerst nog iets
anders te doen.
Paulus wipte weer overeind, haalde zijn grootste tabakszak te voorschijn en een
splinternieuw pijpje, dat hij nog maar pas gemaakt had van een bijzonder mooie
kastanje.
‘Sint Nicolaas,’ fluisterde hij, ‘kan ik u soms dienen met een pijpje tabak? Dit
pijpje is nog niet gebruikt. Heus niet. Misschien... hm... wilt u het wel van mij
hebben?’
Sint Nicolaas keek nogal verrast en heel vriendelijk.
‘Om je de waarheid te zeggen, Paulus: ik rook nooit. Als je zo'n lange baard hebt
als ik, dan is roken gevaarlijk, begrijp je wel? Maar ik vind het erg aardig aangeboden.
Ik krijg zelf niet vaak cadeautjes, moet je weten. Dat pijpje van jou zou ik heel graag
willen hebben, als aandenken. Mag dat? Ik zal het zuinig bewaren.’
‘O Sint Nicolaas,’ stamelde Paulus en hij kreeg een kleur tot achter zijn oortjes.
‘Het is maar een heel eenvoudig pijpje...’
‘Maar het heeft voor mij meer waarde dan een kostbaar ge-
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schenk,’ verklaarde Sint Nicolaas en hij keek Paulus daarbij zo dankbaar aan, dat
het boskaboutertje van pure verlegenheid van zijn krukje tuimelde. Toen hij weer
zat, vervolgde Sint Nicolaas:
‘Ik zie aan je neus dat je me het een en ander vragen wilt. Is dat zo?’
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‘Nou en of,’ zei Paulus gauw, ‘wat is Spanje voor een ding en waarom gaat u met
dat grote schimmelbeest op reis en waarom blijft u niet rustig thuis als u al zo oud
bent, in plaats van zulke geweldige reizen te maken en waarom...’
‘Nou nou, niet alles tegelijk, Paulus,’ lachte Sint Nicolaas, ‘ik merk dat je slecht
op de hoogte bent van mijn gewoonten. Dat kan ik ook wel begrijpen, want ik ben
nog nooit in dit bos geweest. Maar ik zal het je allemaal uitleggen. Spanje is het land
waar ik vandaan kom. Ik woon daar het hele jaar, maar als de tijd van mijn verjaardag
aanbreekt, ga ik er op uit met een schip vol geschenken. Die zijn voor de kinderen,
tenminste, als ze zoet zijn geweest...’
Met grote ogen luisterde Paulus naar dit wonderlijke verhaal. Hij hoorde hoe de
cadeautjes lang van tevoren al ingepakt worden, hij hoorde van de grote boeken
waarin Sinterklaas nauwkeurig bijhoudt welke kinderen braaf zijn geweest en welke
niet. Hij hoorde van de knecht Zwarte Piet, die hem daarbij helpt en die altijd met
hem meereist. En van de trouwe schimmel, die met Sint Nicolaas en al over de daken
springt en hoe ze dan samen aan de schoorstenen luisteren naar de sinterklaasliedjes,
die in de huiskamers klinken.
Paulus kreeg een droog keeltje van het luisteren. Voor het eerst van zijn leven
hoorde hij van de wondere werken van Sint Nicolaas en natuurlijk hoorde hij daar
nog niet de helft van, want Sint Nicolaas is veel te bescheiden om alles te vertellen.
Maar wat hij er niet bij zei, kon Paulus uit zichzelf wel raden, daarvoor hoefde hij
alleen maar even in die grote trouwhartige ogen te kijken.
‘Tjonge jonge,’ zei Paulus met een schor stemmetje, ‘ik ben blij dat ik dat nu
allemaal weet. En dat u dat nou ieder jaar weer doet, hè. Verveelt dat nou nooit eens?’
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‘Welnee Paulus, dat verveelt me nooit,’ verzekerde de Sint. ‘Ik verlang altijd weer
naar al die kinderen, die met hun heldere stemmetjes zo prachtig kunnen zingen. Dit
jaar verlangde ik zo naar de kinderen dat ik alvast vooruit ben gereisd. Zwarte Piet
komt morgen achter mij aan, maar ik kon gewoon niet langer wachten. Vast en zeker
kijken ze nu al naar mij uit...’
‘Tja,’ zei Paulus in gedachten. ‘En de dieren dan?’
Paulus had het eruit geflapt voor hij er zelf erg in had. En meteen had hij er spijt
van, want het was toch wel duidelijk dat Sint Nicolaas het al druk genoeg had met
al die mensenkinderen en echt geen tijd over had om ook alle dieren nog eens te gaan
bezoeken. Paulus probeerde er nog gauw overheen te praten, maar het was al te laat.
Sint Nicolaas had hem heel goed verstaan en zag er opeens zeer bedrukt uit. Met
diepe rimpels in zijn voorhoofd staarde hij mistroostig in het vuurtje.
O, wat zat Paulus daar nu toch mee in. Van schaamte draaide hij op zijn krukje
heen en weer. Het was zijn schuld dat Sint Nicolaas nu zo bedroefd was. Was hij
maar nooit over die dieren begonnen. Paulus beet op zijn baardje en had zichzelf wel
een tik op zijn bol willen geven voor straf. Van pure zenuwen haalde hij zijn
doorgerookte kabouterpijpje voor de dag, maar gelukkig bedacht hij zich nog bijtijds
dat het heel onbeleefd zou zijn om onder de neus van Sint Nicolaas een pijpje op te
steken, te meer omdat de Sint zelf niet van roken hield. Gauw stopte Paulus het pijpje
weer weg en sprong op om een pot vlierthee te gaan zetten.
Bedrijvig scharrelde hij door zijn kamertje, in de hoop dat Sint Nicolaas niet zou
merken hoezeer hij in de war was. Hij zette de vlierthee, stofte een pluisje van de
mijter, poetste met zijn zakdoek
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de edelstenen wat op en viel toen met veel geraas languit over de staf. Toen hij
voorzichtig een blik in de richting van Sint Nicolaas wierp, merkte hij tot zijn schrik
dat de oude man er nog steeds even ongelukkig bij zat.
Nee, de goede Sint had van de verwarring van het boskaboutertje niets gemerkt.
Hij dacht diep na over de vraag die Paulus hem gesteld had. Waarom kwam hij niet
bij de dieren?
Toen de vlierthee voldoende getrokken was, merkte Paulus dat al zijn kopjes veel
en veel te klein waren voor iemand als Sint Nicolaas. In de gauwigheid maakte hij
toen zijn waskom maar schoon, droogde hem zorgvuldig af en schonk er vlierthee
in. Op zijn teentjes bracht hij de kom naar de bedroefde grijsaard en fluisterde:
‘Sint Nicolaas, hebt u trek in vlierthee?’
De Sint ontwaakte uit zijn gepieker, keek verstrooid naar de kom dampende thee
en vroeg: ‘Ga jij je wassen, Paulus?’
Verlegen legde Paulus uit waarom hij de thee in zijn waskom had gegoten. Toen
nam Sint Nicolaas de kom dankbaar aan en begon hem met kleine slokjes leeg te
drinken. Nu was Paulus in het hele grote bos bekend om zijn heerlijke vlierthee en
toen de heilige de hele kom had leeggedronken, zag hij er al beduidend minder
bezorgd uit.
‘Hè,’ zuchtte hij, ‘daar knapt een mens van op.’ Daarna veegde hij de druppeltjes
van zijn snor en hernam: ‘Wat die dieren betreft, daar had je groot gelijk in, Paulus.
Ook de dieren verdienen wel een paar geschenken. Maar waar moet ik de tijd vinden
om dat ook nog voor elkaar te krijgen? Het kost me nu al zoveel moeite om al die
mensenkinderen af te werken en dan al die dieren er nog bij. Om van de kabouters
nog maar te zwijgen...’
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‘O, Sint Nicolaas,’ zei Paulus dadelijk, ‘aan die kabouters moet u helemaal niet
denken. Wij zouden u graag willen helpen, als dat mogelijk was.’
‘Helpen?’ zei Sint Nicolaas en opeens klaarde zijn gezicht op. ‘Helpen zei je? Tja,
dat is nog zo gek niet. Als ik maar een enkel hulpsinterklaasje kon krijgen, dan waren
we uit de brand. Hier in het grote bos bijvoorbeeld. Een enkel hulpsinterklaasje
maar... hm... zeg eens, Paulus, zou jij er niet voor voelen om hulpsinterklaas te
worden?’
Paulus verslikte zich van schrik. Hij kreeg een kleur tot achter zijn oortjes en
staarde ongelovig naar Sint Nicolaas.
‘Ik?’ riep hij beduusd. ‘Ik hulp... nee maar, dat kan toch niet, dat zou... waar moet
ik... hoe zou ik...’
De diepe rimpels waren uit het voorhoofd van Sint Nicolaas verdwenen. Een
glimlach krulde zijn grote baard. Hij keek Paulus diep in de ogen en zei:
‘Je hebt een plan in mijn oude hoofd gezet, waar ik heel blij mee ben. Waarom
zou jij geen hulpsinterklaas worden? Je gunt de dieren toch wel hun sinterklaasfeest?
En ze hoeven helemaal niet te weten dat je maar een hulpsinterklaas bent. Ik benoem
jou gewoon tot mijn plaatsvervanger en dan is die moeilijkheid volkomen uit de
wereld. Wat denk je ervan? Is dat afgesproken?’
Sint Nicolaas stak zijn grote hand uit en Paulus legde daar aarzelend zijn kleine
kabouterhandje in.
‘Maar Sint Nicolaas,’ pruttelde hij nog, ‘ik zie er toch helemaal niet als een bisschop
uit? Ik ben maar een klein kaboutermannetje en ik heb maar gewone kleertjes aan
en bovendien...’
‘Dat komt allemaal in orde. Paulus,’ verzekerde Sint Nicolaas
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rustig. ‘Morgen zal ik Zwarte Piet naar je toe sturen met een mantel en een staf en
een mijter...’
‘Die is me veel te groot,’ fluisterde Paulus, terwijl hij een schuwe blik wierp op
de reusachtige mijter van Sint Nicolaas.
‘Ik heb er nog wel eentje uit de tijd toen ik zelf nog maar een klein Klaasje was.
Die zal je zeker passen. Dat is dus ook in orde. Alleen... hm... ik hoop niet dat ik je
daarmee beledig, Paulus, maar... eh... dat baardje van jou... dat is wel erg kort hè?’
Paulus greep verlegen naar zijn baardje.
‘Ja Sint Nicolaas,’ piepte hij. ‘Dat is het. Het is een miezerig klein
kabouterbaardje...’
‘Dan zal ik je ook een baard sturen, als je dat niet erg vindt. Je zult er net zo waardig
uitzien als ikzelf.’
‘Ik hoop,’ zei Paulus plechtig, ‘dat u er geen spijt van zult hebben. Ik zal mijn
uiterste best doen om u te vervangen. Dat beloof ik.’
‘Goed zo,’ zei Sint Nicolaas tevreden. ‘Jij zult de dieren van het grote bos een
onvergetelijke sinterklaasavond bezorgen. En natuurlijk zal ik ook zorgen dat er een
flinke zak met geschenken is en die mag jij dan helemaal verdelen. Zullen we het
daar maar op houden?’
Paulus knikte dankbaar. Hij vond het geweldig. Zijn oogjes glommen nu al van
trots. Hij wipte op zijn stoeltje en stelde nog wel honderd vragen. En Sint Nicolaas
beantwoordde al die vragen met het grootste geduld. Want natuurlijk moest het
boskaboutertje een heleboel weten, om straks als hulpsinterklaas een goed figuur te
kunnen slaan. Van alles legde Sint Nicolaas hem uit: hoe hij lopen moest, hoe hij
kijken moest, hoe hij zijn stem moest verdraaien zo-
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dat niemand de Paulusstem zou herkennen en nog veel meer.
Maar ten slotte was alles dan besproken. Sint Nicolaas stond op en zei:
‘Het spijt me erg, Paulus, maar nu moet ik heus weer verder, want er is voor mij
nog veel te doen. Vóór het aanbreken van de dag moet ik in de stad zijn. Ik wens je
veel succes als hulpsinterklaas en het volgend jaar kom ik zeker even langs, om te
horen hoe alles gegaan is. Wil je me nu nog even wijzen hoe ik rijden moet?’
Natuurlijk wilde Paulus dat. Hij duwde uit alle macht om Sint Nicolaas weer door
het deurtje naar buiten te krijgen en hij droeg hem de mijter en de staf na.
Sint Nicolaas besteeg zijn schimmel, die al ongeduldig was geworden van het
lange wachten. Hij bedankte Paulus nog eens hartelijk voor zijn gastvrij onthaal.
Nadat het boskaboutertje hem de kortste weg had gewezen om uit het bos te komen,
vertrok de heilige en was dadelijk met paard en al verdwenen in de nacht.
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Hoofdstuk drie
Wat Zwarte Piet aan Paulus bracht
Paulus was zo opgewonden dat hij niet eens in bed kroop. Hij wist van tevoren dat
er van slapen toch niets meer zou komen. In plaats daarvan gaapte hij geweldig,
stapte wat heen en weer door zijn kamertje, rommelde hier en daar een beetje, at een
paar beukenootjes, snoot zijn neus en wachtte ongeduldig op het aanbreken van de
morgen. De mist was gelukkig opgetrokken; dat had hij al gezien toen hij Sint
Nicolaas uitliet. Bij het eerste sprankje daglicht schoot hij zijn boom uit en draafde
op een holletje naar de boom van zijn vriend Salomo, de raaf.
Salomo zag Paulus al van heel ver aankomen en hij ontdekte ook meteen dat het
boskaboutertje roodomrande slaapoogjes had. Hij zette zijn bril recht, keek Paulus
streng aan, schraapte zijn keel en riep toen met zijn harde ravestem:
‘Waar ben jij vannacht geweest, Paulus?’
Paulus schrok van die vraag, want hij moest er goed voor oppassen vooral geen
geheimen te verraden. Hij krabbelde achter zijn oortjes en zei:
‘Thuis, Salomo.’
Dat was in ieder geval de volle waarheid. Paulus had er niet om hoeven te jokken.
‘Heb jij geslapen?’ vroeg de raaf verder.
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‘Daar ben ik niet aan toe gekomen,’ fluisterde Paulus.
Van verontwaardiging ging Salomo kaarsrecht zitten. ‘Wil jij dan wel eens gauw
zorgen dat je in je bedje komt! Wat zijn dat voor vreemde kuren? De nacht is er om
te slapen. Moet jij ziek worden? Vooruit, maak dat je weg komt.’
Paulus stapte verlegen van zijn ene voet op de andere voet. Hij voelde zich wel
wat teleurgesteld, want tenslotte was hij niet naar de raveboom gerend om een
uitbrander te krijgen. Hij ging dan ook niet weg, maar klom kalmpjes in de raveboom
en zette zich op een tak. Dat alles deed hij met zo'n gewichtig gezicht, dat Salomo
nieuwsgierig werd. Hij wiebelde wat op zijn tak en vroeg toen langs zijn snavel weg:
‘Was er nog iets?’
‘Jawel,’ zei Paulus. ‘Ik wilde jou wat vragen. Heb jij wel eens gehoord van iemand
die Sint Nicolaas heet?’
Salomo begon meteen ijverig te knikken. Hij was een raaf die een heleboel wist.
Hij hield zichzelf voor de geleerdste vogel van het grote bos, wijzer nog dan
Oehoeboeroe, de uil. Natuurlijk waren er toch ook wel veel dingen waar zelfs Salomo
nog nooit van gehoord had. En daar was Sint Nicolaas ook bij. Maar Salomo wilde
dat niet graag bekennen en daarom knikte hij zo ijverig. Na enig nadenken voegde
hij daar aan toe:
‘Ik heb Sint Nicolaas heel goed gekend.’
‘Fijn,’ zei Paulus. ‘Dan weet je zeker ook wel precies wanneer Sint Nicolaas jarig
is hè?’
Salomo knikte een poosje onvermoeid verder, maar toen ontdekte hij opeens dat
er ergens in zijn linkervleugel een veertje niet lekker zat. Met zijn grote snavel begon
hij uitvoerig in zijn vleugel
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te graaien. Intussen gluurde hij met één oog naar Paulus en hoopte dat die zijn vraag
zou vergeten. Maar Paulus wachtte geduldig tot Salomo klaar was met zijn gewriemel
en toen zei hij:
‘Nou, weet je het al?’
‘Tja,’ zei Salomo. Hij deed zijn ogen dicht en dacht even zo verschrikkelijk hard
na dat zijn kop ervan kraakte.
‘Er zat een veertje scheef,’ mompelde hij, ‘daarom vergat ik een ogenblik... hm...
eens even kijken, ik herinner het me natuurlijk heel goed... dat was... eh... dat was
in de maand mei.’
‘In mei?’ vroeg Paulus verbaasd. ‘Weet je dat wel zeker?’
Salomo slikte even. Hij had zijn ogen weer open, maar nu scheen hij
noodzakelijkerwijs op zijn kop te moeten krabben. Dat deed hij dus en toen hij merkte
dat Paulus niet van plan was met die lastige vragen op te houden, hernam hij nogal
roekeloos:
‘Jazeker, het was in mei. Ik stond erbij, heel toevallig, toen hij uit het ei kroop.
En toen hij nog maar een heel klein raafje was, kwam hij vaak bij me spelen.’
Paulus proestte het uit. ‘Maar beste Salomo, wat klets je nou toch voor onzin? Sint
Nicolaas is toch geen raaf?’
Salomo draaide gauw zijn kop achterstevoren en deed net of hij iets heel
merkwaardigs had ontdekt, boven in zijn boom. Hij zag nu wel in dat hij op de
verkeerde weg was en om zijn gezicht te redden lachte hij wat met Paulus mee en
riep:
‘Ja ja, haha, die Paulus! Sint Nicolaas een raaf, hoe kom je daarbij?’
‘Dat zei jijzelf,’ wees Paulus hem terecht. ‘Je beweerde dat je hem uit een ei zag
kruipen.’
‘Dat was zo maar bij wijze van spreken, Paulus, als je begrijpt
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wat ik bedoel. Misschien was het ook wel een andere Sint Nicolaas. Want ik heb er
een gekend, hoor. Vast en zeker!’
Paulus bekeek Salomo met wantrouwen. Toen sprak hij plechtig:
‘Sint Nicolaas is op zes december jarig.’
‘Precies!’ zei Salomo opgelucht. ‘Zes december. Ik wou het net zeggen. En nu
kwam je me natuurlijk vragen wat voor cadeautje je hem moet geven.’
‘Nee, dat kwam ik helemaal niet vragen. Sint Nicolaas geeft zelf cadeautjes als
hij jarig is. Aan alle kinderen en... hm, aan alle dieren. Aan iedereen!’
Eén moment keek Salomo strak naar Paulus. Zou die boskabouter hem voor de
gek houden? Hij begon nu heel erg te twijfelen. Wellicht was het beter om te bekennen
dat hij van Sint Nicolaas nog nooit gehoord had. Dat strookte echter niet met zijn
ravewaardigheid. Een echt wijze raaf behoort alles te weten. Salomo probeerde zo
zelfverzekerd te kijken als maar mogelijk was en sprak:
‘Kom kom, Paulus, hoe heb ik het nu met je? Wie geeft er nou geschenken weg
als hij zelf jarig is? Nee hoor, dat kan niet. Je bent in de war. Zeker omdat je helemaal
niet geslapen hebt. Wij moeten Sint Nicolaas een geschenk geven, dat is toch zeker
nogal duidelijk?’
‘O ja,’ zei Paulus kleintjes. ‘Nou je het zegt, geloof ik wel... hm... ik moet daar
nog eens even over nadenken, Salomo.’
Verslagen liet Paulus zich uit de raveboom zakken en wandelde weg, zo diep in
gedachten dat hij zelfs vergat om Salomo nog te groeten. Hij kon het hele verhaal
nu zelf haast niet meer geloven. De wijze Salomo had hem volkomen van zijn stuk
gebracht. Zou
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hij Sint Nicolaas misschien verkeerd begrepen hebben? Maar dat was toch haast niet
mogelijk. Wat had de heilige nu ook weer precies gezegd? ‘Het is zaliger te geven
dan te ontvangen.’
Ja, dat had hij gezegd en Paulus had het heel goed kunnen begrijpen. Hijzelf vond
het ook altijd minstens even leuk om iemand anders een plezier te doen als om zelf
iets te krijgen. Maar toch hoorde je geschenken te krijgen als je jarig was en blijkbaar
dacht niemand eraan om Sint Nicolaas iets te geven.
Toen schoot hem opeens het pijpje te binnen. Meteen klaarde het gezicht van
Paulus helemaal op. Hè gelukkig, dat was een pak van zijn hart. Hij had al voor een
cadeautje gezorgd. Sint Nicolaas was er blij mee geweest, dat had hij duidelijk laten
merken. Dat was dus in orde.
Paulus was zo blij met die ontdekking dat hij vergenoegd begon te fluiten. Maar
daar hield hij dadelijk mee op toen er een dikke kastanje op zijn neus ketste.
Verstoord keek Paulus op en toen zag hij Pluim de eekhoorn zitten, hoog in een
boom. Pluim trok rare gezichten tegen hem, zwaaide met zijn voorpootjes en met
zijn staart en scheen helemaal erg opgewonden te zijn.
‘Uitkijken, Paulus,’ riep Pluim zo zacht mogelijk, ‘oppassen hoor. Je moet je
meteen verstoppen. Er is een pikzwart mens in het grote bos. Daar, daar zit-ie. Maak
dat je wegkomt!’
Floep, weg was Pluim.
Maar Paulus vluchtte niet. Was er een pikzwart mens in het bos? Dan wist hij
genoeg. Dat kon niemand anders zijn dan Zwarte Piet, de knecht van Sint Nicolaas!
Daar hoorde hij hem al roepen, in de verte, met een diepe stem.
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‘Is die kleine kabouterrr waarrr?’
‘Hier ben ik,’ riep Paulus en hij deed gauw een paar stapjes naar voren.
En jawel hoor, daar kwam Zwarte Piet al aanstappen, dwars door de struiken, met
reuzenschreden. Hij was net zo zwart als Salomo, maar hij zag er veel mooier uit.
Op zijn hoofd droeg hij een bonte baret met wuivende struisveren en zijn kleren
waren prachtig. Maar hij had geen baard, zag Paulus tot zijn grote voldoening. Hoewel
dit pikzwarte mens er heel indrukwekkend uitzag, was Paulus toch helemaal niet
bang voor hem. Daarvoor had Sint Nicolaas hem al te veel van Zwarte Piet verteld.
En Paulus wist ook dat Zwarte Piet vandaag komen zou. Bovendien klonk de
Pieten-stem heel vriendelijk toen hij vroeg:
‘Jij die kleine kabouterrr pijpje gegeef aan Sinterrrklaas?’
Paulus knikte blij. Die kabouter was hij inderdaad.
‘Baas grrroot blij met pijpje,’ verzekerde Piet. ‘Prrrachtig mooi pijpje dat.
Sinterrrklaas niet vaak cadeautjes krrrijgen op zijn jaarrrdag. Ik jou hand geven
hierrr.’
Paulus keek naar de grote zwarte hand die Piet hem toestak en een beetje griezelig
vond hij het toch wel. Voorzichtig stak hij zijn pinkje uit en toen hij het terughad,
bekeek hij het pinkje onopvallend om te zien ofhet niet zwart was geworden. Maar
gelukkig had Piet niet afgegeven.
‘Jij grrroot klein hulpsinterrrklaasje worrrden voor dierrren,’ zei Piet. ‘Ik jou dit
allemaal handigen overrr van Sinterrrklaas.’
En daar zette Piet een grote zak voor Paulus neer en een pak en nog een pak en
nog een lang pak. Paulus snapte meteen wat er in dat laatste pak moest zitten: de
staf! Hij trilde van opwinding. Hij
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nodigde Zwarte Piet uit om bij hem thuis wat lekkers te komen eten, maar Piet
verklaarde dat hij geen tijd had, dat hij meteen weer verder moest reizen omdat
Sinterklaas op hem wachtte. Wel haalde hij nog gauw handenvol pepernoten uit zijn
zak. Paulus wist haast niet waar hij ze laten moest.
‘En nou ik weg,’ zei Piet gehaast. ‘Ik harrrd lopen weg. Jij lekkerrr peperrrnoten
eten. Jij goed jouw best doen en niks verrrgeten. Dag kabouterrr, grrroeten van baas!’
In een oogwenk was Zwarte Piet verdwenen en daar stond Paulus nu weer alleen
bij zijn pakken en zijn pepernoten. Het was zoveel dat hij het onmogelijk allemaal
tegelijk kon dragen en daarom ging hij er eerst maar eens rustig bij zitten, om op zijn
gemak de pepernoten op te eten. Het waren heerlijke pepernoten en Paulus smulde
er geducht van. Onderwijl snoof hij ook eens aan de grote zak, want daar kwamen
ook al zulke bijzonder lekkere geurtjes uit. Graag had Paulus die zak even
opengemaakt, om te kijken wat er in zat en misschien ook wel om het een en ander
te proeven, maar hij begreep wel dat zoiets niet paste voor een hulpsinterklaas. Dat
waren immers de geschenken voor de dieren. Hij bepaalde zich dus eerlijk tot de
pepernoten die hij gekregen had.
Intussen wierp Paulus wel benauwde blikken om zich heen. Hij moest natuurlijk
heel erg oppassen dat de dieren hem niet ontdekten met al die pakken en lekkernijen.
Gelukkig was er nog nergens een dieresnuit of -snavel te bekennen en dat stelde
Paulus gerust. Als hij eerst alle pepernoten opat, dan had hij tenminste zijn handen
vrij om de pakken te kunnen dragen. Maar terwijl hij daar zo fijn zat te smikkelen,
kwam er verandering in het bos.
De grote zak met lekkers verspreidde een geheimzinnige geur,
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die op grote afstand al te ruiken was, wanneer je daar de geschikte neus voor had.
En zulke neuzen waren er genoeg. Diep in het konijnehol van Wipper begonnen vier
konijneneuzen zenuwachtig op en neer te gaan. Verderop, onder een hele berg dorre
bladeren, snuften vier vochtige egelneusjes. Ietje, Pietje en Sprietje, de jonge egeltjes,
gaven elkaar veelbetekenende duwtjes en moeder Prikkeprik moest zichzelf geweld
aandoen om er nog slaperig uit te zien. Zelfs tot in het stoffige huisje van Gregorius
drongen de heerlijke geuren uit de zak van Sint Nicolaas door. Gregorius was er al
in geslaagd om één oog helemaal open te doen en hij begon juist aan het tweede.
Zijn vrouwtje Rosa lag onrustig te woelen en kon ieder ogenblik ontwaken en de vijf
kleine dasjes waren al klaar wakker en likten zich de snuitjes af.
Maar van dat alles wist Paulus nog niets. Hij at zijn pepernoten en toen de laatste
verdwenen was, stond hij op, streek zich tevreden over zijn buikje en vond dat het
vak van hulpsinterklaas minder moeilijkheden opleverde dan hij verwacht had. Maar
daarin vergiste Paulus zich. De moeilijkheden zouden nog komen.
De grote zak bleek erg zwaar te zijn. Het ding was haast net zo groot als de hele
Paulus en toen hij hem op zijn rug had gehesen, stond hij te wiebelen op zijn beentjes.
Dan waren de andere pakken er nog. Die moest hij wel tegelijk meenemen, want
anders bestond de kans dat de dieren zijn geheimen zouden ontdekken. Zwaar beladen,
diep gebukt onder zijn last, begon Paulus in de richting van zijn boom te strompelen.
In het konijnehol gingen de vier snufneuzen omhoog.
‘Het beweegt zich,’ fluisterde Wipper en allemaal wisten ze dadelijk wat hij
bedoelde. Tjoep, tjoep, tjoep, tjoep! Vier konijnen
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sprongen overhaast het hol uit. De top van de bladerberg ging een eindje de hoogte
in. Er kwamen vier egelneusjes uit te voorschijn.
‘De geur gaat wandelen,’ bromde Prikkeprik. Onder luid geritsel schommelden
de vier egeltjes uit hun schuilplaats.
In het huisje van Gregorius snoven zeven dasseneuzen om het hardst. ‘De vaat
gaat hier staan,’ mompelde Gregorius en toen slaagde hij er eindelijk in om met zijn
twee voorpoten ook het tweede oog helemaal open te krijgen. Toen vervolgde hij:
‘Ik bedoel: het gaat hier vandaan. Het pandelt naar de woom van Baulus. Opstaan!’
Zeven slaapdronken dassen kropen langzaam uit hun bedjes, stommelden door
het huisje, liepen tegen elkaar op, maar vonden ten slotte toch de voordeur, waardoor
ze achter elkaar naar buiten wankelden.
Paulus was nog pas halfweg zijn boom toen hij achter zich een geluid meende te
horen. Behoedzaam draaide hij zich een beetje om - hij kon met al die pakken op
zijn rug niet gewoon omkijken. Hoei, daar kwamen de moeilijkheden aan! Vier
konijnen, vier egels, zeven dassen zaten hem op de hielen. Allemaal met de neuzen
in de lucht, luid snuffend. Hoepsa, daar had je Pluim de eekhoorn ook al. En Pak en
Gap, de brutale eksters. Van alle kanten zag Paulus rusteloze wriemelneuzen opduiken.
En van overal staarden gretige glinsteroogjes naar de zak van Sinterklaas.
Toen begreep Paulus dat hij heel hard zou moeten hollen, wilde hij zijn boom
bereiken vóór al die hebberige hongerlappen hem hadden ingehaald. En hij liep hard.
Allemensen, wat liep hij hard. Nooit zou hij geloofd hebben dat je zó hard kon lopen
met zóveel pakken op je rug.
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En nou niet struikelen! dacht Paulus. Vooruit Paulus, lopen. Daar is mijn boom. Ik
moet het halen. Het móét!
Vlak achter hem holde de dierenhorde. Met een laatste wanhopige sprong schoot
Paulus zijn boom in, liet de zak en de pakken over de grond rollen en smeet de deur
dicht, juist voor de snuivende neuzen van zijn achtervolgers.
‘Ik heb het gehaald!’ hijgde Paulus.
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Hoofdstuk vier
De klaasliedjes
Ja, Paulus had het wel gehaald, maar daar was dan ook alles mee gezegd, want de
moeilijkheden waren nog niet overwonnen. Voor de kabouterboom verdrongen zich
nu wel dertig dieren, die er allemaal bijzonder hongerig uitzagen, die allemaal snuften
of hun leven ervan afhing en blijkbaar vastbesloten waren om te ontdekken waar die
heerlijke geuren vandaan kwamen.
Ze bonsden en klopten en hamerden op zijn deurtje, maar Paulus deed net of hij
niets hoorde. Eerst moest hij ervoor zorgen dat alles uit het gezicht was. Haast je rep
je vloog hij zijn laddertje op en zette de grote zak van Sinterklaas in zijn
voorraadkamertje. Buiten riepen al die dierenstemmen door elkaar en dat geroep
werd nog overstemd door het wilde gesnuif van vele diereneuzen.
De pakken verstopte Paulus in zijn slaapkamertje. Roetsj, daar gleed hij alweer
van zijn laddertje af. Het lange pak, waar de staf in moest zitten, zette hij zolang
tussen zijn tuingereedschap, in de hoek van zijn kamer.
Het kloppen, roepen en snuiven was intussen op volle kracht doorgegaan. Haastig
keek Paulus om zich heen. Nu viel er in zijn boom niets geheimzinnigs meer te
bespeuren. Nog hijgend van de inspanning stapte Paulus naar zijn voordeur en opende
die met een doodonschuldig gezicht. De dieren drongen meteen allemaal tegelijk
zijn kamertje binnen en liepen hem bijna omver.
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‘Wat is er eigenlijk aan de hand?’ vroeg Paulus zo gewoon mogelijk.
‘Jij weet ervan, Paulus!’ werd er geschreeuwd. ‘Jij liep zelf door het bos!’
‘We konden niet zien wat het was, maar het was lekker.’
‘Het rook heerlijk. En het zat op jouw rug!’
‘Het verdween in jouw boom. Het moet hier zijn.’
Gregorius stond helemaal vooraan. ‘Er liep een lekkere ruik door het bos,’
schreeuwde hij klagend. ‘En perbeer ons niet te vertellen dat we halemeel voor niks
wakker zijn gewierd geworden, want we hebben honger!’
Zo riepen ze allemaal door elkaar. Paulus deed net of hij er niets van begreep.
‘Ik heb niets gezien hoor,’ beweerde hij. ‘Jullie moeten je vergist hebben. Misschien
hebben jullie wel gedroomd.’
‘Ik droom niet verwebt,’ gilde Gregorius, ‘ik bedoel: ik lek niet verboomd...’
‘We zijn klaar wakker,’ bromde een verontwaardigde mol.
‘We ruiken het nog,’ piepte een stel muizen.
Wipper, het konijn, snoof nog eens heel diep en zei toen met grote beslistheid:
‘Het komt van boven. Uit het trapgat...’
Alle neuzen werden nu opgeheven. In de haast had Paulus het luik naar zijn
voorraadkamertje open laten staan. Het gesnuif begon weer met frisse moed.
‘Mmm, Wipper heeft gelijk.’
‘Het zit daarboven. Heerlijk!’
‘Mogen we gaan kijken, Paulus?’
‘Geen sprake van,’ zei Paulus en hij ging kordaat voor zijn lad-
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dertje staan. ‘Er gaat niemand naar boven. Het is mijn voorraadkamertje en daar
hebben jullie niets te maken.’
‘Ik heb er mijn winterslaap voor onderbroken,’ zeurde Prikkeprik teleurgesteld.
‘Ja,’ riep Gregorius, ‘ik heb er mijn winterloop voor ondergegaapt.’
Het werd een bijzonder benauwd ogenblikje voor Paulus. Even leek het er op of
de dieren met zijn allen het laddertje wilden bestormen. Ze waren wild geworden
door de heerlijke geuren en verschrikkelijk opdringerig.
Maar gelukkig ging opeens het deurtje open en kwam Oehoeboeroe binnenstappen.
Met zijn vurige uileogen keek hij even om zich heen en meteen werd het overal stil.
Toen richtte Oehoeboeroe zijn doordringende blikken op Paulus, die hijgend en met
een kleur van opwinding voor zijn laddertje stond. Paulus werd haast net zo verlegen
als de dieren.
‘Hm,’ deed Oehoeboeroe. ‘Wat gebeurt hier?’
‘O... eh... niets bijzonders, Oehoeboeroe,’ stamelde Paulus.
‘We zijn op bezoek bij Paulus,’ fluisterde Wipper kleintjes.
‘Op bezoek. Gewoon op bezoek,’ herhaalden de anderen.
‘Zo is het, Oehoeboeroe,’ beaamde Paulus. ‘Ze zijn allemaal op bezoek. Ik zou...
eh... ze juist sinterklaasliedjes gaan leren.’
‘Juist,’ zei Gregorius opgewekt, ‘splinters kaas met sprietjes. Dat is lekker.’
‘Ssssst,’ zei Rosa en ze trok haar echtgenoot hardpotig aan de staart. ‘Bederf het
nou niet weer. Paulus maakt het wel in orde.’
‘Au,’ schreeuwde Gregorius.
Maar Oehoeboeroe deed of hij de dassen niet hoorde.
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‘Zozo,’ zei hij. ‘Zozo. En wat bedoel jij met sinterklaasliedjes, Paulus?’
‘Dat,’ mompelde Paulus, ‘dat zou ik ze juist gaan uitleggen, Oehoeboeroe. Net
toen jij... eh... binnenkwam.’
‘Uitstekend,’ zei Oehoeboeroe. ‘Leg jij dat dan maar uit, dan zal ik ook
meeluisteren.’
‘Goed, goed. Dat zal ik doen. Als iedereen nu eerst rustig wil gaan zitten, dan zal
ik vertellen waar het om gaat.’
Dadelijk volgde een geschuifel van belang. Alle dieren zochten een goed plaatsje
en vanzelfsprekend lag dat plaatsje zo dicht mogelijk bij het laddertje. Daar zaten
natuurlijk al een heleboel beesten en die moesten dan weer opschuiven. Kortom: het
was een drukte en een lawaai van jewelste.
Daar kwam pas een einde aan, toen Paulus een beetje ongeduldig uitriep: ‘Nou is
het genoeg geweest. Iedereen heeft nu wel een zitplaats gevonden en ik verwacht
dat het stil is.’
Meteen werd het stil en dadelijk daarop begon Gregorius luidkeels te gillen, omdat
hij per ongeluk op een egeltje was gaan zitten. Het egeltje zocht een ander hoekje
op en toen kon Paulus beginnen.
‘Zoals jullie allemaal weten, is het morgen zes december.’
Oehoeboeroe was de enige die dat wist, de anderen hadden er nooit enig idee van
wat voor dag of wat voor maand het was.
‘Ik hoef jullie niet te zeggen,’ hernam Paulus, ‘dat het een bijzondere dag is, want
dan is Sint Nicolaas jarig.’
Wipper begon plotseling hevig te snikken.
‘Waarom huil jij, Wipper?’ vroeg Paulus verbaasd.
‘Ik weet het niet,’ snufte Wipper. ‘Ik dacht dat het zo hoorde. Het klonk zo
plechtig.’
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‘Er is helemaal geen reden om te huilen, want als Sint Nicolaas jarig is, vieren we
een groot feest en dan krijgen jullie allemaal geschenken en lekkers.’
Bij het laatste woord kwamen onmiddellijk alle neuzen weer in beroering en er
waren zelfs een paar dieren die naar het zolderluik gluurden en heimelijk naar het
laddertje opdrongen.
‘Sint Nicolaas,’ ging Paulus voort, ‘heeft mij beloofd dat hij dit jaar persoonlijk
in het grote bos zal komen, of liever: hij heeft mij opgedragen... ik bedoel: hij heeft
het zo verschrikkelijk druk en nu kan hij niet zelf, maar wel een hulpsinter... o nee,
dat mag ik nou juist niet vertellen...’
Paulus begon geweldig te stotteren, want hij merkte dat hij zich aardig aan het
verspreken was. Gelukkig merkten de dieren daar niets van. Die zaten met open
mond te luisteren en vonden het hele verhaal erg mooi.
Alleen Oehoeboeroe trok zijn uileoren een beetje op.
Paulus hoestte een keer achter zijn hand, krabde zich op zijn bolletje om zijn
verlegenheid te verbergen en zei vervolgens met een vaartje de rest van zijn
redevoering op.
‘Hij komt dus niet, ik bedoel wel. Maar dat doet er ook niet toe. De hoofdzaak is
dat we allemaal liedjes moeten zingen, want wie niet zingt, krijgt ook geen cadeautjes.’
De dieren werden weer onrustig. Ze wilden wel graag dadelijk beginnen met die
liedjes. Maar kregen ze dan ook meteen geschenken?
‘Nee,’ lachte Paulus, ‘jullie zijn veel te haastig. Morgen is Sint Nicolaas pas jarig,
morgenavond komt hij in het grote bos en dan wordt er pas gezongen en krijgen jullie
de geschenken. Van Sint
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Nicolaas heb ik een boekje gekregen waar alle klaasliedjes in staan. Ze zijn niet zo
erg gemakkelijk en daarom moeten jullie ze ijverig instuderen. Oehoeboeroe heeft
verreweg de mooiste stem. Misschien wil die wel zo vriendelijk zijn om de anderen
zangles te geven.’
‘Dat spreekt helendal nogal wel zo tamelijk vanzelf,’ sprak Oehoeboeroe gevleid.
Voor de vorm vroeg hij nog of Paulus zelf de liedjes met de dieren wilde doornemen.
‘Nee, dat is onmogelijk,’ zei Paulus gauw. ‘Ik moet nog het een en ander in orde
maken voor het bezoek van Sint Nicolaas. Ik heb dus echt geen tijd over. Gaan jullie
nou maar gauw aan het werk.’
Onder druk gemompel drongen de dieren naar buiten, achter Oehoeboeroe aan,
om de liedjes te gaan leren. Er waren er nog wel die verlangend naar boven keken,
maar Oehoeboeroe had er goed de wind onder en niemand durfde ongehoorzaam te
zijn.
Paulus voelde zich machtig opgelucht, toen hij de deur achter het laatste dier kon
sluiten. Hij wilde meteen naar boven hollen en... boemeldebons... daar tuimelde hij
languit over Gregorius, die in zijn eentje was achtergebleven en vredig lag te snurken.
Paulus schudde hem stevig door elkaar.
‘Hé Gregorius, word wakker. Ga gauw achter de anderen aan. Als jij morgenavond
geen klaasliedjes kent, krijg je helemaal geen lekkers.’
Gregorius gluurde slaperig door nauwe spleetoogjes naar Paulus, onderdrukte een
grote geeuw en bromde: ‘Ha, lekkers.’ Toen schommelde hij traag weg, vastbesloten
om niet meer in slaap te vallen.
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Het eerste wat Paulus nu deed, was goed zijn boom doorzoeken, om te zien of er niet
nog zo'n slaapkop verstopt zat. Toen hij zich ervan overtuigd had dat hij werkelijk
helemaal alleen was, sloot hij zorgvuldig zijn deurtje af. Nu mocht hij niet meer
gestoord worden.
Met kloppend hart haalde hij de grote pakken te voorschijn en peuterde de touwtjes
los. Verrukt keek hij naar de prachtige rode mantel. Hij was haast net zo mooi als
de tabberd van de echte Sinterklaas, alleen natuurlijk veel kleiner.
‘En dan een heuse klazemijter! Die moet ik meteen even passen!’ Paulus paste de
mijter en hij paste precies.
Er waren lange witte krullen aan een touwtje, die als pruik moesten dienen en een
reus van een klazebaard. Vooral de baard bracht Paulus in vervoering. Dat was nog
eens iets anders dan zijn eigen kleine kabouterbaardje! Paulus knoopte hem dadelijk
om en bekeek zichzelf in de spiegel. Toen hing hij de snor op aan zijn neus, deed de
mantel om, zette de mijter op zijn hoofd en nam de staf in zijn hand.
‘O Paulus, Paulus,’ bromde hij, ‘wat zie je er machtig mooi uit.’
Het zat allemaal als gegoten. Niemand zou hem herkennen. Hij was werkelijk van
top tot teen een echte bisschop, het kleinere broertje van Sint Nicolaas. Het was
alleen jammer dat de goedheiligman hem niet zelf even kon bekijken. Hij zou trots
zijn op zijn waardige hulpsinterklaas!
Die dag kwam Paulus zijn boom niet meer uit. Hij stapte zijn kamertje op en neer,
zo statig mogelijk, in volledige klaaskledij, met de staf in zijn hand. Hij moest erg
oppassen om niet over de lange
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mantel te struikelen en hij moest heel lang oefenen voor hij kon knikken zonder de
mijter te verliezen. Hij maakte vreemde blazende geluiden vanwege de snorren die
voor zijn mondje hingen, maar dat alles nam niet weg, dat hij zich toch steeds meer
op zijn gemak ging voelen in deze mooie kleren.
Natuurlijk moest hij zijn stem veranderen, want niemand mocht de stem van Paulus
herkennen. Vanonder zijn baard kwamen gesmoorde volzinnen, zoals ‘Beste kinderen,
ik bedoel: dieren. Zijn jullie allemaal zoet geweest?’
Het klonk indrukwekkend, vond Paulus zelf. Niet te onderscheiden van de echte
Sinterklaas. Het bleek alleen wat moeilijk te zijn om met die twee baarden rond te
lopen. Zijn eigen baardje kriebelde hinderlijk onder de lange klazebaard. Het was
ook moeilijk om verstaanbaar te spreken door twee baarden heen. Maar dat zou wel
wennen. Over het algemeen kon Paulus tevreden zijn, meer dan tevreden zelfs. Hoe
langer hij rondliep in zijn bisschoppelijk gewaad, hoe beter het ging.
Toen hij zo de hele dag had rondgewandeld in zijn kamertje, kostte het hem moeite
zich te herinneren dat hij Paulus was en niet Sint Nicolaas. ‘Ik voel me echt klazerig,’
bromde hij zielsgelukkig.
Eten deed Paulus de hele dag niet. Om te kunnen eten had hij immers de klazebaard
moeten afdoen en dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen. Maar toen de avond viel,
kreeg hij een geweldige slaap. Dat was geen wonder, want hij had de hele vorige
nacht niet geslapen. Er zat dus niets anders op dan de mantel af te leggen, mijter,
pruik en baard van zijn bol te halen en alles netjes over een stoel te hangen. Zonder
zijn ogen van al dat moois af te kunnen houden at Paulus gauw een sneetje
eekhoornbrood en toen kroop hij met een diepe zucht in zijn bedje.
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Hoofdstuk vijf
De nacht voor het feest
Maar nu moet je niet denken dat er veel van slapen kwam. Ook deze nacht ging
vrijwel slapeloos voorbij. Onrustig woelde Paulus heen en weer.
Eerlijk gezegd was hij nu toch wel wat zenuwachtig voor zijn optreden als
hulpsinterklaas. Oppassen was de boodschap. Iedere kleine vergissing zou alles in
de war kunnen sturen. Wat zou Paulus moeten zeggen als de dieren er achter kwamen
dat het Paulus was, in plaats van de echte heilige? Hu, aan die mogelijkheid durfde
hij niet eens te denken! En stel je voor dat er nu juist in deze nacht een dief in zijn
boom zou sluipen...
Voor de zekerheid klom Paulus weer uit zijn bedje en ging beneden kijken of de
klaaskleren er nog wel waren. Gelukkig was alles in orde en omdat hij nu toch beneden
was, besloot hij om het hele kostuum nog een keer te passen. Weer stond Paulus vol
bewondering voor de spiegel naar zichzelf te kijken. Zijn zelfvertrouwen keerde als
bij toverslag terug. Nee, er was geen sprake van dat de dieren in deze statige, zij het
wat kleine bisschop het boskaboutertje Paulus konden herkennen. Opgelucht streek
Paulus zich over zijn lange baard en toen... toen werd er op de deur geklopt.
‘Binnen,’ riep Paulus met een beverig stemmetje en toen herstelde hij dat haastig
en riep: ‘Ik bedoel juist niet binnen, ik bedoel buiten. Wie is daar?’
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‘Ik ben Oehoeboeroe,’ klonk het achter de dichte deur.
‘O juist,’ zei Paulus. ‘Dag Oehoeboeroe. Wat kom jij doen?’
‘Ik wou je nog even een paar kleinigheden vragen. Of... eh... komt het niet
gelegen?’
‘O jawel, dat wil zeggen... vind je het goed dat ik binnen blijf? Het is me buiten
veel te koud.’
‘Zeker Paulus, zeker. Waarom zou je ook naar buiten komen? Maar je vindt het
dan natuurlijk wel goed dat ík even bínnenkom. Het is voor mij ook wat koud buiten.’
Even was het heel stil. Toen riep Paulus: ‘Jaja, een ogenblikje...’
Daarna stond Oehoeboeroe in stomme verbazing te luisteren naar allerlei
wonderlijke geluiden die uit de Paulusboom kwamen. Geritsel en geschuif, geloop
en gestruikel, gerinkel, gekraak, gehijg. Er werd ‘hoepsa’ geroepen en ‘lieve help’
en ‘ook dat nog’, maar eindelijk werd de deur dan toch geopend en verscheen Paulus
met een hoogrode kleur. Hij probeerde ook nog te kijken alsof er niets bijzonders
aan de hand was, maar dat lukte volstrekt niet.
Natuurlijk was Oehoeboeroe nogal verbaasd over deze wonderlijke ontvangst. Hij
wierp een vluchtige blik om zich heen, maar gelukkig stelde hij geen lastige vragen
en dat vond Paulus erg vriendelijk van hem.
‘Vertel eens, Oehoeboeroe, hoe gaat het met die klaasliedjes?’ vroeg Paulus snel,
om tenminste ergens over te praten.
‘Daar gaat het juist over, Paulus. Er zijn een paar moeilijkheden...’
‘Alweer moeilijkheden?’ schrok Paulus.
‘Inderdaad. Er is in die liedjes nogal wel zo tamelijk veel sprake van het zetten
van schoentjes. En nu weet jij even goed als ik dat de
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dieren helendal geen schoentjes hebben. Wat moet Sint Nicolaas er nu van denken
als iedereen over schoentjes zingt en er staat niet één schoentje bij de schoorsteen?’
Dat was werkelijk een moeilijk geval. Paulus moest er een hele poos over nadenken,
voor hij de oplossing gevonden had. Maar toen bleek dat ook een erg eenvoudige
oplossing te zijn.
‘Ik heb het,’ zei Paulus. ‘De dieren mogen mijn schoentjes lenen en die zetten ze
dan bij de schoorsteen.’
‘Mooi,’ zei Oehoeboeroe. ‘Dat is dus in orde. Alleen... hm, zie je... de dieren
hebben ook geen schoorsteen.’
Weer moest Paulus een hele tijd nadenken. Oehoeboeroe maakte het hem niet
gemakkelijk. Maar ten slotte vond Paulus ook hiervoor een uitweg.
‘We zetten de schoentjes hier, bij mijn schoorsteen.’
‘Juist. En dan moet ik dus vragen of alle dieren zich bij deze schoorsteen
verzamelen willen?’
‘Ja, dat is uitstekend. Ze komen gewoon allemaal in mijn boom, dan hebben we
ze meteen bij elkaar en dan hoef ik niet zo ver te lopen. Hola, ik bedoel: dan hoeft
Sint Nicolaas niet zo ver te lopen. Nou ja, rijden dan. Maar denk er aan: nu nog niet
hoor. Vanavond pas, als het helemaal donker is.’
‘Vanzelfsprekend,’ zei Oehoeboeroe. ‘Wel bedankt voor de inlichtingen. Dan ga
ik nu maar weer. O nee, dat is waar ook, er is nog meer.’
‘O ja?’ vroeg Paulus onrustig.
‘Er staan nog meer raadselachtige zaken in die klaasliedjes, Paulus. Heeft jouw
boom een dak?’
‘Nee Oehoeboeroe. Maar wat zou dat?’
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‘Weet je dan niet dat Sint Nicolaas een dak nodig heeft en dan nog wel een dak met
schimmel er op? Wat de schimmel betreft, die heb ik al gevonden, een heleboel zelfs.
In het huisje van die vieze Gregorius. Maar dat dak, hè. Hoe komen wij aan een dak?’
Toen moest Paulus lachen. ‘Ik geloof niet dat je het goed begrepen hebt,
Oehoeboeroe. Die schimmel is geen schimmel maar een Schimmel. En dat is iets
anders.’
‘Aha,’ sprak Oehoeboeroe, zonder er iets van te begrijpen.
‘En die Schimmel is een paard,’ vervolgde Paulus.
‘Zozo,’ zei Oehoeboeroe ernstig. ‘Zoiets had ik ook al gedacht. Dat verandert de
zaak nogal wel zo tamelijk.’
Toen zei Oehoeboeroe minutenlang niets. Hij keek enige tijd naar de zoldering,
wat Paulus erg onplezierig vond, in verband met het luik naar zijn slaapkamertje.
Daarna kneep Oehoeboeroe één oog dicht, deed het toen langzaam weer open en
scheen te wachten tot Paulus weer iets zeggen zou. Maar Paulus zei niets. Paulus
stond duizend angsten uit, want ieder ogenblik kon Oehoeboeroe zijn geheim
ontdekken.
Eindelijk schraapte Oehoeboeroe verlegen zijn keel en mompelde: ‘Een paard
dus.’ Hij probeerde Paulus niet aan te kijken en zijn stem klonk erg onzeker.
‘Juist, een paard. Misschien zul je wel vinden dat ik een helendal nogal wel zo
tamelijk zeer malle, ouwe, vergeetachtige uil ben, maar om je de waarheid te zeggen
is het me toch even ontschoten wat een paard nou ook weer voor een ding is.’
‘Maar Oehoeboeroe! Ik dacht dat je dat wel wist. Hoewel ik het zelf ook niet wist
voor ik er een gez... hm... ik bedoel... nou ja, ik zal het je wel uitleggen. Een paard
is een heel groot beest en het is
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wit, met lange haren en het maakt zo'n geluid.’ Toen hinnikte Paulus zo natuurgetrouw
dat Oehoeboeroe van pure schrik een luchtsprong maakte, waarbij hij met zijn uilekop
tegen de zoldering bonsde. B O E M ! Het klonk erg dof. Toen Oehoeboeroe weer op
de grond stond hield hij zijn kop schuin en voelde met een poot hoe groot de buil
was. Het was gelukkig niet zo'n erg grote buil.
‘Was dat een paardengeluid, Paulus?’ vroeg hij toen benepen.
‘Ja, dat was het.’
‘Ik schrok me een uilehoed,’ zei Oehoeboeroe. ‘Maar nu weet ik het dus. En Sint
Nicolaas zit altijd op zo'n dier, nietwaar?’
Juist wilde Paulus ‘Ja’ zeggen, toen hij zich bedacht en gauw uitlegde dat Sint
Nicolaas wel vaak op zo'n paard zat, maar toch niet altijd. En Paulus geloofde vast
dat Sint Nicolaas zonder paard zou komen, hij wist het eigenlijk wel zeker.
‘Gelukkig maar,’ zuchtte Oehoeboeroe. ‘Want dat kan ik je wel vertellen: als dat
paard meekwam, dan kwam ik niet.’
‘Je kunt er van op aan,’ zei Paulus. ‘Het paard zal niet komen. Enne... hm... wat
ik zeggen wou... ik zal mijn boom niet afsluiten en ik zal mijn schoentjes bij de
schoorsteen laten staan, maar ikzelf... ikzelf kan er niet bij zijn, Oehoeboeroe.’
Lang keek Oehoeboeroe Paulus aan, op een erg achterdochtige manier. Toen vroeg
hij:
‘Paulus, weet je wel zeker dat het paard niet meekomt?’
‘O ja, heel zeker,’ zei Paulus gauw.
‘Dan begrijp ik er helendal niets van,’ peinsde Oehoeboeroe. ‘Het paard komt dus
niet. En jij ook niet. Heb jij dan misschien reden om bang te zijn voor Sint Nicolaas?
Ben jij soms een beetje stout geweest en durf jij Sint Nicolaas niet onder de ogen te
komen?’

Jean Dulieu, Paulus de hulpsinterklaas

60

Jean Dulieu, Paulus de hulpsinterklaas

61
Paulus voelde zich erg in het nauw gedreven. Hij wiebelde heen en weer, draaide
aan zijn baardje, knipperde met zijn oogjes en zei:
‘Dat is het heus niet, Oehoeboeroe, echt niet. Maar ik... ik heb... ik moet... ik zal...’
Het was verschrikkelijk moeilijk om een uitvlucht te verzinnen, zo onder de
stekende uileogen van Oehoeboeroe. Maar opeens had het boskaboutertje toch iets
gevonden.
‘Ik heb het,’ zei hij blij. ‘Ik heb Sint Nicolaas beloofd dat ik op het paard zou
passen, terwijl hij hier op bezoek is.’
‘O,’ zei Oehoeboeroe.
De brave uil keek nogal ongelovig, maar hij scheen toch genoegen te nemen met
deze verklaring. Hij gaf Paulus de raad om gauw in bed te kruipen en verliet daarna
de kabouterboom met een peinzende blik in zijn vurige ogen.
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Gauw deed Paulus de deur achter hem dicht en zonk van uitputting op zijn krukje
neer. Oef, wat had hij het benauwd gehad! Het had weinig gescheeld of hij had
Oehoeboeroe alles verraden. Wat moest hij nu doen? Naar bed gaan? O nee! Hij zou
maar nachtmerries krijgen. Het leek Paulus veel verstandiger om een wandeling te
maken. Dan kon zijn bolletje wat afkoelen in de nachtlucht.
Paulus kleedde zich dus warm aan, sloot zorgvuldig zijn boom af en stapte het
donkere bos in. Hoewel het nu midden in de nacht was, kon hij toch meer zien dan
op die mistige avond toen hij Sint Nicolaas ontmoette. Hoog boven het bos schitterden
een paar heldere sterren en als er niet zoveel wolken waren geweest, had Paulus ook
de maan kunnen zien. Telkens moest het boskaboutertje omhoog kijken naar de
twinkelende lichtjes en soms verbeeldde hij zich dat de sterren ook naar hem keken.
Eenmaal meende hij zelfs te zien dat er één knipoogde, maar dat zou wel verbeelding
zijn. Toch knipoogde Paulus voor de zekerheid terug. Je kon nooit weten!
Toen hoorde Paulus opeens kleine stemmetjes, die samen een liedje zongen. Het
geluid kwam van diep onder de grond vandaan, waarschijnlijk uit een konijnehol.
Paulus bleef staan en luisterde goed of hij de woorden ook kon verstaan.
‘Zie de maan schijnt door de bomen...’
Meteen keek Paulus op en warempel, daar had je de maan, dik en rond, zoals
Gregorius na een feestmaal. Paulus knikte de maan vriendelijk toe en luisterde verder.
Hij herkende nu de stemmetjes. Het waren Wipper en zijn vrouwtje en de twee kleine
konijntjes, Hupje en Hipje. Ze repeteerden de klaasliedjes. Tevreden lachte Paulus
in zijn baardje, terwijl hij verder wandelde.
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Tussen de bladeren klonken miezerige egelgeluiden. Ook de egels oefenden druk
voor het komende feest. Paulus was nog graag even gaan luisteren hoe de familie
Das het er afbracht. Maar om nu nog helemaal naar het huisje van Gregorius te
wandelen, nee, dat was hem toch te ver. Nog even ging hij op een boomstronk zitten,
om te genieten van de stilte en van de frisse nachtlucht. De schuchtere
dierenstemmetjes die hier en daar klonken verstoorden de stilte niet. Integendeel,
het leek wel of de wereld groter en ruimer werd door die paar geluidjes.
Op de terugweg naar zijn boom vernam Paulus nóg een bekende stem, maar die
klonk helemaal niet schuchter of zacht. Paulus hield niet van afluisteren, maar wat
Oehoeboeroe Salomo toeschreeuwde moest hij wel verstaan.
‘Wat vertel je me nou, Salomo?’ riep Oehoeboeroe met diepe minachting. ‘Weet
jij werkelijk niet wat een schimmel is? Dat valt me van je tegen! Een schimmel is
een paard, Salomo, onmetelijk groot en helemaal nogal wel zo tamelijk wit, vooral
in de mist. En het maakt een geluid, Salomo, zó...’
En toen maakte Oehoeboeroe een lawaai dat meer dan verschrikkelijk was. Het
leek natuurlijk in de verste verte niet op het hinniken van een paard, maar Salomo
schrok er zo erg van, dat hij de hele verdere nacht geen oog meer dicht kon doen.
Toen Paulus thuiskwam, stond de maan nog aan de hemel maar in het oosten was
al een flauwe lichtschijn zichtbaar.
Nu moet de zon nog één keer langswandelen en dan is het Sinterklaasavond, de
avond waarop ik, Paulus, hulpsinterklaas mag zijn! dacht hij.
Met de borst vooruit stapte hij heel trots zijn boom weer in. Nog
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nooit had het boskaboutertje zich zo gewichtig gevoeld. Hij wreef in zijn handjes en
zag in zijn verbeelding de verheugde dierengezichten al voor zich. Och och, wat zou
het een prachtig feest worden, een feest om nooit te vergeten! ‘Daar zullen Sint
Nicolaas en ik voor zorgen,’ mompelde Paulus in zijn baardje.
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Hoofdstuk zes
Sinterklaasavond
O, wat had die dag lang geduurd. Wel honderd keer was Paulus gaan kijken of de
mantel er nog wel was en de staf en de baard. Ook voor de dieren scheen er aan deze
dag geen einde te komen. Vanaf de vroege morgen hadden ze lopen prevelen, steeds
maar weer opnieuw de moeilijke woorden herhalend van de klaasliedjes.
De vogels hadden er nog de minste last mee, die waren gewend om te zingen.
Maar voor de konijnen en mollen, voor de dassen en egels en muizen en eekhoorns
was het een heel zware opgave, te meer omdat ze van de woorden geen steek
begrepen. Niemand had Sint Nicolaas ooit gezien. Ze konden zich van deze
raadselachtige mens geen voorstelling maken. Wat een mijter was en wat een staf,
wisten ze geen van allen.
En dan was iedereen doodsbang voor het paard. Ze vreesden dat het beest toch
mee zou komen, ondanks de verzekeringen van Oehoeboeroe dat Paulus op het paard
zou passen. Die angst voor de goede Schimmel had Salomo op zijn geweten. In de
vroege morgen had de raaf alle dieren bezoekjes gebracht en overal allervreselijkst
door zijn snavel geschetterd, waarbij hij beweerde dat het paard van Sinterklaas zulke
geluiden maakte.
Het was voor de dieren dan ook eigenlijk een grote opluchting toen ze hoorden
dat Paulus de hele dag door niemand gezien was.
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Daaruit konden ze opmaken dat Paulus inderdaad naar het paard was gegaan om
erop te passen. Aan de andere kant vonden ze het natuurlijk heel jammer dat het
boskaboutertje nu het bezoek van Sint Nicolaas zou mislopen, vooral omdat het feest
in zijn eigen boom zou plaatsvinden.
En in die boom beende Paulus ongeduldig heen en weer. Buiten durfde hij zich
niet te vertonen. Iedereen moest geloven dat hij er niet was. Hij brandde van verlangen
om zijn gewichtige rol te gaan spelen. Toch durfde hij de klaaskleren niet meer aan
te trekken voor het donker was, want het bleef altijd nog mogelijk dat er iemand op
bezoek zou komen.
Bij het ondergaan van de zon kon Paulus echter niet langer wachten. Nu was het
zo ver, eindelijk! Hij begon met de pruik op te zetten - voor de spiegel natuurlijk,
want het kwam er op aan de pruik te dragen alsof hij zijn hele leven met zulke lange
witte haren had rondgelopen. Toen volgde de baard. Oei, zijn eigen kabouterbaardje
zat toch wel danig in de weg. Paulus probeerde het zoveel mogelijk glad te strijken,
maar dat wilde niet best lukken. Zijn baardje bleef wippen en dan wipte de klazebaard
mee. Als hij er flink aan trok, ging het nog wel, maar zo gauw hij hem losliet, deed
de baard W I P . Dat was bijzonder vervelend.
Als ik nu maar niet vergeet om die baard vast te houden, dacht Paulus bezorgd.
Met al dat baardengeharrewar was de tijd omgevlogen en plotseling vernam Paulus
in de verte opgewonden stemmen. Dat moesten de dieren al zijn. En hij was nog niet
eens klaar met verkleden! Als een haas schoot Paulus in de tabberd. Toen viel zijn
oog op zijn schoentjes. Dat was waar ook, hij had Oehoeboeroe beloofd ze onder de
schoorsteen klaar te zetten. Gauw trok hij
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ze uit en zette ze voor zijn vuurtje. Op hetzelfde ogenblik drong het tot hem door
hoe verschrikkelijk dom het was geweest om zoiets te beloven. Want nu had Paulus
zelf immers geen schoentjes om aan te trekken. Het was zijn enige paar!
‘Dan maar op kousevoeten. Niets aan te doen,’ mompelde hij in zijn twee baarden.
Hij hoorde de dierenstemmen naderen. Ze waren al veel dichterbij. Er viel geen tijd
te verliezen, hij moest naar buiten om zich in de struiken te verstoppen. Daar miste
hij de zak met de geschenken en het lekkers. Ook dat nog! Als de wind stormde hij
zijn laddertje op, griste de zak uit zijn voorraadkamertje en toen hij zich omdraaide
om haastig weer naar beneden te klauteren, trapte hij natuurlijk op zijn lange mantel.
Boemeldebommeldebang! In een ommezientje was Paulus weer beneden. Vlugger
kon het al niet. Gelukkig viel hij bovenop de grote zak en deed zich geen pijn. Hij
pakte de mijter van de tafel, greep naar de staf en holde hals over kop zijn boom uit
en regelrecht de struiken in. Juist toen de eerste dieren in het gezicht kwamen,
verdween de hulpsinterklaas buiten adem uit het gezicht. Pas toen hij zich goed en
wel had teruggetrokken achter een wirwar van takken, ontdekte Paulus tot zijn grote
ontsteltenis dat hij in de haast niet de staf, maar een doodgewone hark had
meegenomen...
Daar zat de hulpsinterklaas nu uit te hijgen op het mos. Met een hark in de hand
en op kousevoetjes. De baard was hem door het harde lopen over de schouder
geslagen.
Van alle kanten kwamen de dieren aanlopen. De eksters, die nooit te laat kwamen
als er wat te halen viel. Salomo in al zijn ravewaardigheid, met vier brillen op zijn
snavel en een hoge hoed op het hoofd. Toen een hele tijd niets. Daarna schommelden
de egel-
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tjes naderbij en toen kwam er weer een hele tijd niets. Dat de egelfamilie zo eenzaam
aan kwam wandelen had een goede reden. Niemand voelde ervoor om in het donker
tegen een egel op te botsen, want dat zou een pijnlijke ervaring zijn. Daarom bleven
alle dieren een flink eind uit de buurt van de egels.
Intussen was Paulus weer een beetje op adem gekomen. Hij lette verder niet meer
op de konijnen en de mollen en de muizen, die achter elkaar zijn boom binnenstapten,
doch besteedde al zijn aandacht aan zijn baard, die hij nu zonder spiegel weer recht
moest zien te krijgen. Het was maar goed dat hij verscheidene keren geoefend had,
anders zou er helemaal niets van terecht gekomen zijn. Nu lukte het vrij aardig.
Weliswaar had de baard eerst mooier gezeten, minder springerig, maar Paulus was
al lang blij dat het knoopje achterop zijn bolletje niet was losgeraakt. Als hij nu maar
niet vergat om het ding stevig in bedwang te houden, dan zou hij zijn rol heel goed
kunnen spelen. Maar die hark hè, dat was wel erg... en die kousevoeten...
‘Niet meer aan denken,’ bromde Paulus tegen zichzelf. ‘Dat helpt niet. Met een
beetje geluk heeft geen dier het in de gaten.’
Als laatste van alle dieren was nu Oehoeboeroe naar binnen gegaan. Hij deelde
links en rechts waarschuwingen uit om niet te dringen, geen ruzie te maken en zich
in het algemeen uiterst netjes te gedragen. Als een veldheer liet Oehoeboeroe zijn
donkere uileblik over de gelederen gaan en telde na of alle bosbewoners er wel waren.
Door het gedrang was het echter niet goed mogelijk om precies te tellen en daarom
riep Oehoeboeroe:
‘Is iemand er nog niet?’ Er kwam geen antwoord.
‘Dan zijn we er dus allemaal,’ zei Oehoeboeroe tevreden.
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‘Behalve Sint Nicolaas,’ fluisterde een bedeesd konijntje.
‘Natuurlijk, behalve Sint Nicolaas,’ gaf Oehoeboeroe toe. ‘Maar die komt straks...’
‘En dat paard is er ook niet,’ riep Salomo hard.
Iedereen werd er onrustig van. Men kreeg trilpoten en knipperogen.
‘Salomo,’ sprak Oehoeboeroe bestraffend, ‘praat niet over dat paard. Het paard is
er niet en het paard komt ook niet. Ik stel voor om nu alvast te beginnen met het
zingen van een klaasliedje, dan zal Sint Nicolaas vast wel gauw verschijnen.’
Meteen begonnen alle dieren tegelijk te zingen, alle liedjes die ze geleerd hadden
en allemaal door elkaar. Het was een oorverdovend lawaai.
Voor Paulus was dit het teken dat het grote ogenblik was aangebroken. Hij werd
opeens verschrikkelijk zenuwachtig. Het was heel moeilijk om zonder kleerscheuren
uit de struiken te komen en dan nog wel met een mijter op het hoofd. Zijn baard zat
om een tak geslagen en hij meende te voelen dat zijn pruik weer scheef was gezakt.
‘Ooooooo,’ steunde Paulus, ‘het valt toch helemaal niet mee. Het is nog veel
moeilijker dan ik gedacht had. Maar ik moet toch gaan, want ze rekenen er allemaal
op.’
Behoedzaam werkte Paulus zich los uit de grijperige takken. De grote zak trok hij
achter zich aan. Nog even stond hij stil om na te gaan of alles wel redelijk zat en toen
stak hij een bibberend handje uit en klopte driemaal op de deur van zijn eigen boom.
Dadelijk verstomde het gezang. Het werd muisstil in de kabouterboom. De dieren
hielden hun adem in, hun ogen werden groot
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van verwachting. Vol spanning tuurden ze allemaal naar de deur, waardoor de heilige
bisschop nu binnen zou treden. Gregorius veegde nog gauw een paar zweetdroppeltjes
van zijn dasseneus en ging van pure opwinding op de hoge hoed van Salomo zitten,
die met een puffend geluid in elkaar zakte.
Oehoeboeroe deed langzaam de deur open en toen schreed Sint Nicolaas statig
binnen.
Een gemompel van bewondering steeg op uit de rijen der dieren. Nog nooit hadden
ze zoiets moois gezien. Wat een prachtige baard had me die bisschop. Daarbij
vergeleken was het baardje van Paulus niets bijzonders. En dan die schitterende muts!
Tot nu toe had iedereen gedacht dat de hoge hoed van Salomo het mooiste hoofddeksel
was op de hele wereld. Dat had Salomo zelf ook gedacht.
Die lange witte lokken, dat leek wel sneeuw. En die rode mantel. Wie had er ooit
zo'n mantel aanschouwd? Mooier dan het rood van de ondergaande zon, dacht Rosa
en toen gaf ze Gregorius een por, omdat hij alweer met zijn ogen dicht stond te
dommelen.
En dan die prachtige schoenen van Sint Nicolaas! O nee, dat zagen ze toch verkeerd.
Sint Nicolaas had helemaal geen schoenen aan, maar liep op doorgestopte
kaboutersokjes. Nou ja, het hoorde vermoedelijk bij zijn waardigheid. Bij
goedheiligmannen wist je zulke dingen nooit precies. Hij was er hun nog dierbaarder
om, want zijzelf hadden immers ook nooit schoenen aan? En niet te vergeten: die
glinsterende staf van puur goud! Ja, die staf was haast nog wel het mooist van alles.
Oppervlakkig gezien leek hij wel wat op een doodgewone hark, maar als je goed
keek, zag je toch duidelijk dat het een echt gouden staf was, versierd met kostbare
edelstenen, die flonkerden bij iedere beweging.
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Sint Nicolaas schreed dus door het kamertje. Hij struikelde zo statig mogelijk over
zijn lange mantel, gaf gauw een mep tegen de mijter, die natuurlijk alweer scheef
stond, maar die door de mep nog schever kwam te staan en probeerde toen heel
waardig naar de dieren te kijken, die in een grote kring zaten en een en al bewondering
waren. Het was een hele geruststelling dat niemand Paulus herkende. Alles was bijna
in orde. Alleen met de staf moest nog iets gebeuren.
Paulus besloot dat meteen maar te doen. Kordaat stapte hij naar de hoek waar zijn
schoffels en scheppen en harken stonden, rommelde wat rond tussen al dat
gereedschap en verwisselde toen handig zijn hark met de echte staf. Het viel eigenlijk
nauwelijks op. Hoogstens meenden de dieren dat de staf nu nog mooier was geworden.
‘Hè hè,’ zei de hulpsinterklaas, ‘dat is gelukt.’
Toen stapte hij waardig naar zijn vuurtje, waarvoor zijn lekkere stoel al klaarstond.
Op dat ogenblik ontdekten de dieren pas dat Sint Nicolaas een grote zak achter
zich aan sleurde. Meteen kwamen alle neuzen weer in beweging en niemand had in
de gaten dat de Sint van de gelegenheid gebruik maakte om zijn snor op te trekken.
Heel kalm zette de goede heilige zich nu in het stoeltje van Paulus, waar hij precies
in paste. Hij wierp een schuinse blik op de twee kabouterschoentjes, die keurig naast
elkaar voor de haard stonden. Met een onopvallende beweging sloeg hij toen zijn
tabberd om zijn knietjes, zodat zijn kousevoetjes er helemaal onder verdwenen. Toen
wilde hij iets gaan zeggen en... WIP deed de baard, die hij even had moeten loslaten.
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Haastig greep Sint Nicolaas zijn baard beet, trok hem stevig naar beneden en sprak:
‘Het doet mij genoegen...’ Toen zweeg de Sint en er kwam een verschrikte uitdrukking
in zijn oogjes. Wat was namelijk het geval? Paulus had wel al ondervonden dat de
klazebaard bij het praten onbehoorlijk kon opwippen, hij had ook wel binnensmonds
een aantal mooie volzinnen uitgesproken voor de spiegel, maar echt hardop praten,
met de mond goed open, dat had hij natuurlijk niet kunnen proberen. Wanneer hij
nu iets zei, dan bewogen zijn kin en zijn baardje, daar was niets aan te doen. En dan
wipte de klazebaard erger dan ooit!
Vasthouden, dacht Paulus, goed strak houden, dat is het enige.
‘Beste dieren,’ begon hij weer. ‘Het doet mij genoegen jullie allemaal goed vast
te houden. Hola, zo bedoel ik het niet. Ik zal proberen... hm... genoegen zei ik, heel
groot genoegen, ooooo, wat kriebelt die snor. Dat hoort er niet bij, hoor. Ik wou maar
zeggen: wie wil er nu eens een mooi klaasliedje voor mij zingen?’
Paulus had een rood hoofd gekregen van verlegenheid. De baard was zonder twijfel
losser gaan zitten. Hij moest het ding met één hand vasthouden, terwijl hij met de
andere hand plechtige klaasgebaren maakte.
Sommige dieren keken wat bevreemd.
Oehoeboeroe keek bepaald achterdochtig.
‘Een klaasliedje,’ herhaalde Paulus benepen.
‘O juist,’ zei Oehoeboeroe, en hij schoof met zijn grote vleugel een bedeesde merel
naar voren. Die merel was verreweg de beste zanger van het gezelschap en daarom
had Oehoeboeroe hem uitgekozen.
Het leidde de aandacht een beetje van Sinterklaas af. Iedereen keek naar de merel
en Paulus herademde.
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‘Wat moet ik voor u zingen, Sint Nicolaas?’ vroeg de merel benauwd.
De heilige greep stevig in zijn baard en zei: ‘Zing maar wat je wilt, merel, het zal
zeker mooi zijn.’
Toen begon de merel te zingen, zó mooi, dat alle neuzen er stil van werden. Zelfs
Gregorius hield op met zijn kleine snurkjes en kwam overeind om de merel beter te
kunnen zien. Met een puffend geluid kwam toen ook de hoge hoed van Salomo weer
overeind. Salomo merkte nu pas wat er met zijn hoge hoed gebeurd was. Hij wilde
al gaan schreeuwen maar bedwong zijn woede, om het mooie moment niet te
verstoren.
Wat Sint Nicolaas betrof, de goede heilige was zo onder de indruk van de
merelzang, dat hij overal in zijn tabberd naar een zakdoek begon te zoeken, om de
tranen uit zijn ogen te kunnen vegen. Toen hij bemerkte dat hij helemaal vergeten
had een zakdoek bij zich te steken, haalde hij zo hard zijn neus op dat er een snorpunt
naar binnen schoot. Sint moest toen natuurlijk geweldig niezen en dat gaf even enige
verwarring. Salomo wilde toeschieten om te helpen, maar de Sint weerde hem dadelijk
af. Hij wuifde met beide handen en zei: ‘Nee, nee!’ en toen wipte de baard weer en
Sint Nicolaas kreeg opeens een vuurrode kleur. Weer greep hij die lastige baard beet,
gaf er een flinke ruk aan met de woorden: ‘En nou zitten blijven!’ en... had wel door
de grond willen zinken. Achter zijn oortjes knapte iets. Het touwtje natuurlijk! De
baard ging opeens heel erg los zitten. Wanneer Paulus hem nu losliet, zou hij de
klazebaard helemaal verliezen!
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Hoofdstuk zeven
De hulpsinterklaas krijgt hulp
Op hete kolen zat Paulus, op erg hete kolen, midden in zijn eigen boom, met aan alle
kanten dieren en met een baard die ieder ogenblik van zijn kin kon vallen. Als hij
zijn hand maar even bewoog, bewoog de baard al mee. De losse einden van het
touwtje kriebelden achter zijn oren. Zijn verhitte kaboutergezichtje was onder de
pruik en de mijter en de twee baarden nu helemaal paars geworden. Het was een
vreselijke toestand. De arme hulpsinterklaas wierp verlangende blikken naar de deur.
Kon hij er maar met een vaartje vandoor gaan! Al was het alleen maar om die baard
weer goed vast te knopen. Maar het was onmogelijk. Zoiets kon hij de dieren niet
aandoen. De teleurstelling zou veel te groot zijn. Hij moest zijn rol wel blijven spelen,
zoals hij dat aan de echte Sint Nicolaas beloofd had. Niemand mocht merken dat hij
maar een hulpsinterklaas was.
Gelukkig schoot hem opeens te binnen dat hij nog een grote zak met geschenken
bij zich had staan. Wanneer hij maar eerst was begonnen met uitdelen, dan zouden
de dieren waarschijnlijk geen tijd meer hebben om op hem en zijn wiebelende baard
te letten. Terwijl hij de baard met een hand vast bleef houden, stak hij de andere
hand, die erg beefde, naar de zak uit. Hij trok de zak dichter naar zich toe en ontdekte
een nieuwe tegenslag. De zak was met een stevig touw dichtgebonden en met één
hand kon Paulus hem onmo-
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gelijk openmaken. Het scheelde toen heel weinig of Paulus had de moed opgegeven
en bekend gemaakt wie hij was. Maar toen stond opeens de trouwe Oehoeboeroe
voor hem en keek hem diep in de ogen. En die brave uil fluisterde in zijn oor:
‘Volhouden Paulus. Ik zal je wel helpen.’
Het drong niet eens tot Paulus door dat Oehoeboeroe dus zijn geheim geraden had.
Hij herstelde zich op bewonderenswaardige wijze, keek vriendelijk de kring rond en
vroeg:
‘Wie wil mij even helpen met het openmaken van de zak? Mijn oude
heiligenvingers zijn wat stram geworden.’
Oehoeboeroe kon nog juist bijtijds roepen: ‘Nee nee, niet allemaal tegelijk,’ anders
waren de dieren zeker met zijn allen bovenop de zak gesprongen. Toen boog
Oehoeboeroe zich voorover en maakte zelf met zijn sterke snavel het touw los.
‘Ik dank u,’ sprak Paulus met een plechtige hoofdknik, die hem bijna de mijter
deed verliezen. Ongemerkt gaf Oehoeboeroe de mijter een zetje, waardoor hij weer
recht kwam te staan.
Heel voorzichtig bukte de Sint zich toen ook en begon zenuwachtig in de zak te
grabbelen. Hij hield het hoofd krampachtig rechtop, om niets te verliezen van alles
wat er aan en op zat. Toen hij het eerste pakje beet had, probeerde hij langs zijn neus
te kijken wat er voor naam op stond. Maar het ging niet, het ging beslist niet. De
snor zat hem ook nog in de weg. Weer was het Oehoeboeroe die uitkomst bracht.
‘Kan ik de Sint misschien helpen?’ vroeg hij gedienstig.
‘Heel graag, Oehoeboeroe,’ zei Paulus gauw. ‘Mijn ogen zijn wat zwak geworden.
Kun je me ook vertellen wiens naam er op dit pakje staat?’
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‘Jazeker, Paulus,’ zei Oehoeboeroe.
Sint Nicolaas verschoot van kleur.
‘Wie zegt er dat ik Paulus ben?’ vroeg hij angstig.
‘Dat zeg ik helendal niet,’ verklaarde Oehoeboeroe, ‘dat staat op het pakje.’
‘Dus dan is dat pakje voor mij?’ piepte Paulus benauwd.
‘Nee, warempel niet,’ riep Oehoeboeroe, ‘dat pakje is voor Paulus.’
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‘O,’ zei Paulus en staarde peinzend voor zich uit. ‘Dan moet Sint Nicolaas zich
vergist hebben, want hij wist toch dat ik er niet was, ik bedoel: ik wist toch dat hij
er niet was.’
Toen begonnen alle dieren door elkaar te roepen.
‘Paulus is er niet.’
‘Paulus past op uw paard.’
‘Wij zullen het pakje wel voor Paulus bewaren.’
‘Goed goed,’ sprak de hulpsinterklaas toen. ‘Dan krijg ik het wel als ik terugkom.
Ik bedoel: als Paulus terug is, dan zal ik het mezelf wel geven... ik wou zeggen dat
jij het dan wel aan mij zult geven, nietwaar Oehoeboeroe?’
‘Natuurlijk, Sint Nicolaas,’ sprak Oehoeboeroe nadrukkelijk, ‘ik zal dat pakje uit
uw naam aan Paulus geven. Maar als ik u was, zou ik nou maar eens wat lekkers
rondstrooien.’
‘Dat is een uitstekend idee,’ zei Paulus opgelucht. Haastig greep hij wederom in
de zak en begon handenvol pepernoten en ander lekkers om zich heen te werpen.
Daar hadden alle dieren op gewacht! Een wild gejuich steeg op. Ze buitelden en
rolden over elkaar heen en propten hun monden vol met al die lekkere dingetjes. Het
was een geroezemoes en een gestommel van belang.
Te midden van al die drukte greep Paulus naar zijn achterhoofd om de touwtjes
van de klazebaard te zoeken. Niemand lette nu op hem, dit was zijn enige kans om
de baard weer vast te krijgen. Paulus kreeg iets te pakken en hij knoopte dat dadelijk
vast, maar zelfs een hulpsinterklaas kan niet op zijn eigen achterhoofd kijken en
daardoor had hij er geen vermoeden van dat het linkertouwtje van de klazebaard nu
vastzat aan een haarlok van de klazepruik.
In ieder geval kreeg Paulus nu weer meer zelfvertrouwen. Hij
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richtte zich fier op. Nu kwam alles waarschijnlijk nog wel goed. Hij had nog niets
bedorven. De dieren waren in een uitgelaten stemming, zoals dat hoort op
sinterklaasavond.
Paulus greep in de zak, telkens weer, en er daalde een regen van lekkernijen neer
over al die wriemelende dierenlijfjes.
Het uiterlijk van de hulpsinterklaas was er anders niet op vooruit gegaan. Zijn
baard hing nu aan één oor en onder die baard was duidelijk het kabouterbaardje te
zien. De snor zat grondig scheef en de mooie witte krullen kwamen in een vreemd
knoedeltje ergens onder de mijter vandaan. Maar behalve Oehoeboeroe merkte
niemand daar wat van. Ze hadden het allemaal veel te druk met snoepen.
En nu kwamen de geschenken! Een onafzienbare rij pakjes diepte Paulus op uit
de onuitputtelijke zak. Voor iedereen was er wat. Speelgoed en suikerbeestjes, letters
van chocola en grote vrijers. Oehoeboeroe kreeg een muis van marsepein, Gregorius
een wollen slaapmuts en moedertje Prikkeprik een echte vingerhoed, omdat de Sint
meende dat zij zich wel vaak in de vingertjes zou prikken met al die stekeltjes. Sint
Nicolaas had werkelijk aan iedereen gedacht, er werd geen diertje overgeslagen.
De brave heilige zat op een bedaarde manier met zijn hoofd te knikken en meende
nog steeds dat hij op de echte Sint Nicolaas leek. Oehoeboeroe had de grootste moeite
om de aandacht van deze zogenaamde Sinterklaas af te leiden. Telkens wanneer
iemand iets te lang naar zijn zin naar Sinterklaas gluurde, zette Oehoeboeroe weer
een nieuw klaasliedje in. Er werd veel gejuicht en gelachen. Paulus had minstens
evenveel plezier als de dieren. Soms vergat hij helemaal om zijn baard vast te houden
en dan wipte het ding
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zo potsierlijk dat de dieren er de grootste pret over hadden.
‘En nu allemaal even stil!’ beval Oehoeboeroe met zijn diepe stem. ‘Gregorius
heeft nog geen liedje voor Sint Nicolaas gezongen.’
‘Ha, ja, Gregorius moet ook zingen,’ werd er geroepen en: ‘Nu zult u eens wat
horen, Sint Nicolaas!’
Gregorius begon eerst vriendelijk te kwispelen, maar daar hield hij verschrikt mee
op toen het tot hem doordrong wat er van hem verwacht werd.
De slaperige das werd uit een hoek van het kamertje getrokken en door vele poten
naar voren geduwd. Helemaal wakker was Gregorius stellig niet. Na het vele snoepen
had hij geprobeerd een tukje te doen, maar dat was door het lawaai om hem heen
niet erg gelukt. Toen hij nu half dommelend voor Sint Nicolaas stond, werd hij opeens
verschrikkelijk zenuwachtig. Vaag zag hij een Sint voor zich met twee baarden en
met krullen op de vreemdste plaatsen en dat maakte hem nog angstiger. Wanhopig
zocht hij in zijn rommelige dassegeheugen naar de moeilijke woorden van al die
klaasliedjes. Zijn knieën begonnen te knikken en hij wierp smekende blikken op de
heiligman, misschien wel in de hoop dat die medelijden met hem zou hebben.
Maar de Sint keek heel ernstig naar hem.
‘Ja, Gregorius, alle dieren hebben nu al klaasliedjes voor me gezongen, behalve
jij. Je ontkomt er niet aan, vooruit, laat horen wat je kan.’
Diep beschaamd boog Gregorius het dassehoofd. Op een teken van Oehoeboeroe
werd het heel stil in de kabouterboom. Toen begon Gregorius te zingen met een
bibberende bromstem:
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‘Zie de boot stoomt door de strui... eh... nee, boooooomen,
Sinter... schoen... harpoen en... eh kaaaaaas.
't Waaiend paardje is gekoooooomen,
en het heerlijk wild gedaaaaaas.
Vol van wimpels huppelen wij...
O, wat zijn we heden blij,
Vol van rimpels himpelt hij
in de simpel... kimpel... timpel... eh... brei!’

Na dat schone lied brak er een daverend gelach los. Alle dieren kregen tranen in de
ogen en ook Sint Nicolaas gierde het uit. Hij vergat al zijn waardigheid, sloeg zich
met beide handen op de knieën en verloor daarbij de voorzichtigheid wel erg uit het
oog.
De gevolgen waren verschrikkelijk. De mooie lange baard wapperde naar de grond
en sleurde de krullen mee. De mijter boemelde van de klazebol en... daar stond een
doodongelukkige Paulus voor de ogen van de onthutste dieren. Vergeefs probeerde
hij zich nog te verstoppen in zijn wijde mantel. Het was al te laat. Iedereen had hem
herkend. Een wild tumult brak los. Schelle kreten weerklonken. Er werd gegooid
met pepernoten.
‘Het is Sint Nicolaas helemaal niet,’ werd er geroepen, ‘het is Paulus!’
‘We zijn voor de mal gehouden!’
‘Paulus zou op het paard passen!’
‘Waar is het paard?’
‘Er is een paard in de boom!’
‘Ik wil eruit. We moeten vluchten!’
Angstig renden de dieren door elkaar. Ze botsten tegen elkaar op en vielen over
stoeltjes en krukjes. In de algemene verwarring gris-
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te Paulus zijn schoentjes voor het vuurtje weg, wierp één vastbesloten blik op de
deur en wilde zich juist een doortocht banen om er vandoor te gaan, toen Salomo,
die bij het noemen van het paard naar buiten was gevlucht, hijgend weer naar binnen
kwam springen en boven al het lawaai uit schreeuwde:
‘Er staat een mens voor de deur!’
Iedereen had het verstaan. Plotseling stonden allen roerloos. Geen staartje bewoog,
geen neus wriemelde, geen snorhaar trilde. De deur was open blijven staan en van
buiten klonk een diepe stem, die sprak:
‘U grrroot gelijk hebben, baas. Alles zijn misgegaan. Kleine hulpsinterrrklaas
grrroot naarrr aan toe!’
‘Zwarte Piet!’ gilde Paulus en toen holde hij de boom uit en alle dieren stoven
achter hem aan.
En daar stond de echte Sint Nicolaas, met Zwarte Piet aan zijn rechterhand. De
schimmel hadden zij gelukkig aan de rand van het bos achtergelaten, anders waren
alle dieren zeker dadelijk weggevlucht.
‘O Sint Nicolaas,’ hikte Paulus, ‘wat heerlijk dat u zelf nog gekomen bent. Het is
allemaal fout gegaan en ik heb toch heus mijn best gedaan. Maar die baard van u,
die wou niet en mijn baardje ook niet en ik had bij ongeluk de hark meegenomen en
mijn schoentjes was ik ook al kwijt en de snor schoot in mijn neusgat en...’
Het huilen stond Paulus nader dan het lachen. Maar Sint Nicolaas stelde hem gauw
gerust.
‘Stil maar, Paulus, ik begrijp het allemaal wel. Het is blijkbaar nog veel moeilijker
dan ik dacht om voor Sinterklaas te spelen.’
‘O Sint Nicolaas,’ fluisterde Paulus diep beschaamd, ‘ik vind het zo vreselijk naar
dat het nou mislukt is. Ik heb heus...’
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‘Het is jouw schuld niet, Paulus. Jij hebt gedaan wat je kon, dat weet ik wel. Maar
ikzelf heb een domme streek uitgehaald door dat pakje voor jou in die zak te stoppen.
Het schoot me opeens te binnen terwijl ik met Piet over de daken klauterde en toen
ben ik meteen naar het grote bos gekomen om te zien of ik mijn vergissing nog goed
kon maken.’
‘Sinterrrklaas niet grrroot dom gedaan...’ zei Piet schuldbewust. ‘Het Zwarrrte
Piet geweest die pakje voorrr kabouterrrtje in zak gedoet.’
‘Och, beste Piet,’ zei Sint Nicolaas goedig, ‘dat doet er nu niet meer toe. Je hebt
me beloofd dat je voortaan beter op zult letten en daar vertrouw ik nu maar op.’
‘Ja, Sinterrrklaas,’ zei Piet dankbaar.
Toen wendde de heilige zich tot de dieren en vervolgde:
‘Heeft het lekkers gesmaakt en zijn de geschenken bevallen?’
‘Het was heerlijk!’
‘Wel bedankt, Sinterklaas!’
‘Het was een prachtig feest!’
‘Zo mag ik het horen,’ lachte Sint Nicolaas. ‘Ik merk wel, Paulus, dat je als
hulpsinterklaas ondanks die paar kleine ongelukjes toch je doel bereikt hebt. Ik dank
je wel voor je hulp, Paulus. En heb je nu het pakje al opengemaakt, dat er voor jou
bij was?’
Nee, dat had Paulus nog niet. Oehoeboeroe kwam er dadelijk mee aandragen en
Paulus kon van nieuwsgierigheid en ongeduld het touwtje haast niet loskrijgen. En
wat kwam er uit dat pakje?
Een prachtig pijpje van echt barnsteen en echt meerschuim.
‘Maar Sint Nicolaas,’ stamelde Paulus, ‘dat is... dat... dat is toch veel te mooi voor
mij... voor een eenvoudige kabouter? Dat heb ik echt niet verdiend.’
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‘Dat heb je echt wél verdiend,’ sprak Sint Nicolaas vriendelijk. ‘Maar nu ga ik
afscheid van jullie nemen, want ik moet vanavond nog een heleboel bezoeken
afleggen.’
Alle dieren kregen een voor een een hand van Sint Nicolaas. Paulus was de enige
van het gezelschap die ook Zwarte Piet een hand durfde geven. Toen de heilige klaar
was om te vertrekken, trok Paulus hem nog even bescheiden aan zijn tabberd.
‘Ik wilde u nog iets vragen, Sint Nicolaas,’ fluisterde hij. ‘Hoef ik volgend jaar
niet weer voor hulpsinterklaas te spelen?’
‘Nee Paulus,’ lachte Sint Nicolaas, ‘dat hoeft heus niet. Voortaan zal ik de dieren
in het grote bos niet vergeten. En...’ zo voegde hij er met een veelbetekenend
knipoogje aan toe, ‘de kabouters ook niet.’
Luid zingend brachten Paulus en zijn vrienden Sint Nicolaas en Zwarte Piet weg
tot aan de rand van het grote bos. Van een flinke afstand keken ze toe hoe de goede
heilige op het griezelige paard klom en al wuivend verdween in de verte.
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