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Mei St. Nicolaas door Nederland. Aardige vertellingen voor onze jeugd von H.CJ. Amsterdam om 1920 

• 

JOHN HELSLOOT 

De opkomst van Sinterklaas 
als nationaal feest in Nederland 

Een schets op grond van twee volkskundevragenlijsten 
(1943 en 1994) van het Meertens Instituut* 

Tijdens het Europees kampioenschap voetbal 
cl,\{ begin 2000 werd gehouden in :\leJerland 
en & lgië ~tond cr in Je Nederlandse krant 
NRC HaJldelsblad (24 juni 2000, Z3) een fra<lic 

p<iJ.:ina met foto's van zonderling uitgedoste 
supporters van de verschillende nat'iona(t! elf. 
tallen. De meesten hadden hu n hoofd beschil
derd in de klellren van hun nationale vlag. An
deren hadden een hoofddeksel opdat duiddij k 
herkenbaar was als nation;ml symboot: de 
Spanjaard de horens van een <;ticr, de Frans
man een Gallische helm. Een van de l'\cder
landers had eveneens gekozen voor een derge
lijk ;1ttribuut. Of dat voor inwoners V<lll andere 
hmden herkenbam was, is dc \'faag. Hij had 
zich gemoid met een hoge mijter. van oranje en 
!Il.èt een rood-wit-blauwe bnan in he t midJc!l 
en 1<11\>:5 de Tand, en een zicht bam onechte wi r
grijze baard. Voor vrijwel iedere Nederlander 
was zijn bedoeling onmiddellijk duidelijk. Als 
personificatie van de Nederlandse nationale 
identiteit ~te undc hier Sinterklaas he t natio
nale tean\. Bij eerdere voetbalwcJstrijden was 
dit ook al hel gevu!.1 WÎlde men iets rypisch en 
ollmÎskenbaars :\ederlands uitbeelden, dan 
was Sinterklaas een voor de hand liggende en 
aansprekende keuze . 

Voor etnologen is dit geen onbekend ver
schijnsel. In dl' a(gdopen (wee eeuwen zijn ele
menren \'<111 de \'olkscuhuur in verscheidene 

Europees kampioenschap voetbal 2000: 
Supporter van de Nederlanders 

Europese landen door leidende figuren ingezct 
om de nfltllmale ecnbCl({ cc smeden of rc Vt;:l"

beelden. Tall oze voorbeelden zijn hicn'<.l!1 te 
geven, variërend van klcdcrdrachectl of het 
draaiorgel in Nederland; tot een bepaald ge
recht in Hongarije"' of het skiën in Noorwe
gen.' Meer nog dan in de uirvindingv:1l1 dcr/.:e-
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lijkc nationale symbolen zijn etnologen geïnte
resseerd in de m~micr \\'a~f()p mensen daamlce 
omgaan en welke betekenissen :ij daaraan 
hechten in hun alledaagse praktijk ,b Beziet 
men dt;>zc processen V<lll toc-eigening, waar
naar in cu!nmfwclcnsch:lppelijk onder::ock 
thans vooral de behmgstclling uitgaat,? op lan
gere termijn, d.1Il blijkt dat zich hkr allerlei in
teressante omwikkelingen en vcr!>chuivingcn 
voordoen. Deze laten iets zien van de spannin
gen die zich, als gevolg v(m brede re m8atschap
pelijkc ontwikkelingen, kunnen voordoen tus
sen verschillende groepen ("Jf generaties binnen 
de bevolking van een land. Vooral de Zweedse 
etnoloog Orvan LÖFOREN hcefr dc: c proces
~cn in verscheidene boeiende studies gedocli
menleerd en geanalyseerd. 

Al is de band tIIs:;en Sintcrkl ft<ls en Neder
land <I[ eeuwen oud, dat hij op een zomerse dag 
op een voeth,t.lrribune als supporter kun zitten 
is niettemin vrij uitzonderlijk . Het paST in het 
patroon van een creatieve omgang: met natiÛ" 
nalt: :.ymbolen - w<larbij de alolluegell\\'oordig
heid van de kleur omnjc een cen trale plaats in
neemt -f; die pas sinds tien fl twimigjaar in Ne
derland wlmrneemhaar is. Het lijkt erop dat 
het beroep op dergelijke symbolen en emble
men intensiever was d,m in de onmiddellijk 
voorafgaande decenniH. Het zou echter onjuist 
zijn hieruit re concluderen dat dit voortkwam 
Ilit een groeiend samnhorighciJsbesef. Inte
gendeel, de prominente rol van Sintt:rkl'las is 
eerder verkla:-Il'baar ui t het ontstaan v(m nieu 
we breuklijnen in de Nederlandse samenleving 
die pas in die rijd aan he t' lich t bvamen , Men 
bn zelfs stellen dat de posüie van Sinrerklaa$ 
eind J<ln~n tachtig, begin jfHen negentig ter dis
cussie stond - wat een zeer "on-Nederlands" 
vct1;chijnscl genoemd 20U kunnen worden . De 
belangrijkste oorzaak daarvan was - het is geen 
nieuwe c()!lstatering - de als maar aan belang 
winnende rol van de kerstman als gever van 
geschenken in de m:l<.md december. De com
motie die dit veroorzaakte, blijkens soms hevi
ge discussie~ În de medi<l, vormde in 1994 aan-

leiding om aan de cOTro:!spondemen V<ln ons in
stituut een vragenlijst uit te sturen uver dc Sin
terklaas- en Kerstviering, met n;1l11C over hun 
houding tegenover deze (eesten. 

Zoals bekend9 hebben volbkundige \'wgen
lijsten een niet onomstreden Status. Voom! ge
schooiden in de technieken van sociaal-we
tenschappelijk onde rzoek maken zich daaro
ver wel eens vrolijk, en nict gt:hed ten onrech
te. Aan de in die kringen gelden normen, met 
name ten aanzien van de repr(,.·senlativileit, 
kunnen en willen ze echter niet be,mtwoor. 
Jen . Ze bieden niet meel; maar zekel' ook nid 
minder J<ln een indruk van de mogelijke reik· 
wijdte aan handelingen en opvmtingen ten 
aanzien V (lll een bepaald e tno logisch onder
werp waarowr, zeker ",Is het om huiselijk ge
drag gaar, uit andere bronnen doorgaans wei
nig bekend is. l'\iet remin gee(t het betrekkelijk 
grote a<lnt<ll lijsten (ca. 500) daaraan een zeker 
gewicht; de \'cr:;preiding van de corresponden
ten ovet vrijwel het gehele land en hun geva
rieerde Ilmatschappclijke 'achtergrond d ragen 
daaraan nogecns bij. In zeker zin is de overver
tegenwoordiging v(ln invulIers in dc leeftijd 
van zestig jaar en ouder zelfs een voordeeL Zij 
konden terugzien op omwikkelingen en het 
heden "ergelijken met (hun perceptie van) het 
verleden. 

De bijwndere omsrandigheid dat ons in~ti
tuut al eerder, in een lijst van t 941, vragen a~m 
het net vml omespündenren had gt:sreld over 
Sin terklaas en zijn (eest maakte her Illogelijk 
nog mecr relie( re geven Cl::!n dir verleden . De 
gege\'C:ns in deze !ij ~t (c'l. \COO ingev ulde for
mulieren), ~lechts een enke le mnnl benut, \va
ren bui tengewoon verra~~end. Juist omdat de 
daaruit sprekende omwikkeling in de literatu
ur betrekkelijk summier ter sprake komt. is in 
her ondcr~taalldc ruim uit deze belangrijke 
bron geciteerd. 

Uit het (ei[ dat deze lijst tijdens de bezetting 
werd uitgestuurd, zou men thans geneigd ku n
nen zijn a( te leiden dat juiST toen gevraagd 
werJ nam iets typisch Nederlands. lnhoeverre 

dit meespedde vait niet goed meer te ac h ter
halen , mnar het is niet onmogelijk. Bij het op
stellen van vragenlijsten keek het Amsrerdam 
se Volkskllndebureau doorgaans naar de vra
gen gesteld voor de Duitse vo l kskundc~atlas, 

de AlIas der deu(.çcllen Volkskunde. In 1938 wa
ren daarv,m bJ,men (56- 61) gepubliceerd op 
grond vall de antwoorden van de a l in 1932 ge
s[elde vraag (nr. 107) over het St.-Nicobas
feest. Bovendien had de voorûner van de 
volkskundecommissie , J:.m DE VRIES, enkele 
bladzijden (18-22) rliln het Sinterklaasfeest 
gewijd in zijn in 1941 verschenen boek je De 
wetenschap der volkslwnde. In ee n beschouwing 
over de verhoud ing tussen de "plnttcbndseul
tuur" en de "hogere steedse beschaving" stelde 
hij de "volbe" Simel'klaasvicring, me t name 
het optreden van de woeste "Sl1nderklazen" op 
Ameland1o, tegenover "de opgeruigde bis
Khopsfiguren van .Bijenkorf' ol' ,Vroom en 
Dreesmann' [twee stedelijke warenhu izenr. !l 
Het was, wals hierna zal blijken, begrijpelijk 
dat hij in deze jaren in hun onderlinge verhou~ 
ding: geïnteresseerd was.. Ut de corresponden
tie tusscn De Vries en de secretaris van de 
volkskundecommÎssÎe, P. J. MI:.ERTE:-\:S, hlijkt 
dat men behoefte had aan meer (dtelijke gege
\'ens. zoals over "het voorkomen van optoch
ten als de Sundcrk lazen" (hrief van De Vries 

a<tll Mcencl1S van 25- 10- 1943). "Her ZOu" , 

v()lgen~ M~ertens, "toch wel gewenscht [zijn ] 
nauwkeurig vast re leggen, op wdkc dagen in 
ons land Sinterklaas of een daarop gelij kend 
(eest gevierd wordr" (hrief aan De Vries v:ln )-

11- 1943) . Da<tfom werd daarnaar gevraagd , 
even<lls n<l<lJ' de denkbeelden (de "voorstel
ling") over Sinterk laa~, gebruike n in huis en 

eventuele "optochten". 
Naar aspecten als de waardering ofbcleving 

van het Sinterklaasreest werd wen nog niet 
ge\'raagd - thema's die in belangrijke mme ten 
!,'fondslag lagen aan de lijst van 1994. Al is de 
wetenschappelijkc problematiek achrer beide 
lijsten (uiteraard) niet dezelfde, [Och is het mo
gelijk de <lmwoorden d:.m rop tezamen te be· 

schoU\ven, omdat beide momentopnamen een 
inzicht bieden in het verloop v;ln de culturele 
dynamiek, en daarmee in de "erhouding tus
sen het S imerklaa ... feest en Nederland. 

1 Modernisering van het Sinterklaasfeest 
in de eerste helft van de 
twintigste eeuw 

U Voorstelli ngen van Sinterklaas 

Hoe dan werd het Sinterkl aasfeest omstrccb 
de jnren veertig v,m deze ectlw, e n in d~ dua

raan voorafgaande decennia - v00rZüver de 
vragenlijst dCl.arovcr in licht - gevierd? Welke 
voor~telling{en) had men \'<111 de heilige en zij n 
knec ht! Welke rituelen kregen ondcr invloed 
d aarvan gestalte Welke wisselwerkingen zijn 
hier te onderkennen! 

Inlochl van Sinterklaas in een stad, rond 1900 

I 
I 
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De vraag op welke welke wijze men zich Sin
terklaas voorstelde, beantwoordde de meer
derheid van de correspondenten, dus in het 
hele land, in 1943 met: als een bisschop. Het is 
een even triviaal- Sinterklaas "is" immers een 
bisschop - als veelzeggend gegeven. Want zo 
vanzelfsprekend was dat in een voorafgaande 
periode nog niet. Dat leert het geringe aantal 
antwoorden dat van deze beeldvorming afwijkt 
of op veranderingen daarin wijst. Een compli
cerende factor bij de interpretatie van het 
meest gegeven antwoord is dat in de vraagstel
ling de wijze van "voorstellen" niet precies is 
omschreven. Daardoor is niet duidelijk of de 
correspondenten verwezen naar een normatie
ve beeldvorming, naar hun persoonlijke in
kleuring of toe-eigening daarvan - op het ni
veau van de beeldvorming of in zelf vormgege
ven rituelen -, of naar de Sinterklaasfiguur zo
als die zich van "buiten af" aan hen voordeed, 
dat wil zeggen door anderen vorm gegeven -
als dit al gebeurde. 

Enkele correspondenten gaven aan dat voor 
hen de voorstelling van Sinterklaas als bis
schop iets betrekkelijk nieuws was en dat zij die 
ontleenden aan plaatjes in prenteboeken of 
aan verhalen. De kinder stellen hem (. .. ) het 
meest voor van plaatjes (F 02e/1924) 12; geen spe
ciale locale voorstelling. Gewoon zooals 't in de 
prentenboeken staat (B B 67a/1904). Met deze 
voorstellingen kwamen zij vooral op school in 
contact. Daar was soms "in de klas op 't bord 
een prachtige plaat opgehangen, waar Sint Ni
colaas op staat met zijn knecht".13 Zelf hadden 
kinderen vroeger een ander beeld van de heili
ge. Dat werd voor sommigen gekenmerkt door 
de afwezigheid of geringe omlijning van een 
bepaald beeld - ik kom daar in een volgende 
paragraaf op terug. Bij de ingeboren bevolking -
en die bedoeld u toch - is het St.Nicolaasritueel 
weinig ontwikkeld. ( ... ) De voorstelling van een 
bisschop is heel vaag, indien al aanw (F 111/ 
1894). Uit het Friese dorp Ooster Nijkerk be
richtte een gereformeerde onderwijzer dat Sin
terklaas werd beschouwd als soort van bisschop. 

Protestantse kinderen weten natuurlijk niet wat 
een bisschop is, daarom wordt er op zijn ambt ook 
geen nadruk gelegd (B 13a/1922). Katholieken 
waren daarmee uiteraard wel bekend: als bis
schop alleen bij de R.K. (E 144/1911). 

Een correspondent uit Goor in Overijssel, 
een onderwijzer, schreef dat de figuur van de 
bisschop bij de boerenkinderen tot eind negen
tiende eeuw tamelijk onbekend was. De latere 
voorstelling van een bisschop op een wit paard over 
de daken rijdend was geimporteerd (G G 223a/ 
1878). Iemand uit de omgeving van Goor 
meende bovendien dat deze overname pas een 
vrij recent verschijnsel was: de laatste tijd begint 
dit op te komen (E 40a/1889). Ook vanuit een 
heel ander deel van het land, Groede in Zee
uws-Vlaanderen, schreef iemand: dit [de bis
schopsfiguur] is alles import (I 107/1881). Op 
grond van dergelijke mededelingen is ruwweg 
vast te stellen dat gedurende de eerste decen
nia van de twintigste eeuw een "vreemd", van 
buitenaf komend, beeld oudere, nauwelijks in
gevulde voorstellingen van Sinterklaas aan het 
verdringen was - met name bij de niet-katho
lieke plattelandsbevolking. Dit was vanzelf
sprekend een proces dat niet rechtlijnig ver
liep, maar afhankelijk van plaatselijke of regio
nale omstandigheden verschilde in tempo, 
reikwijdte en intensiteit. 

Een belangrijke factor in dit proces was dat 
de bisschopsfiguur niet alleen doordrong door 
middel van woord en beeld, maar ook als wer
kelijk zichtbare figuur in nieuwe rituelen. On
der de plattelandsbevolking komt hij ( ... ) weinig in 
costuum voor, schreef een correspondent uit het 
stadje Terneuzen. Het feest beperkt zich [daar] 
tot geschenken en verhalen over hem. Maar in de 
stad konden kinderen Sinterklaas zien, als hij 
zijn, door de winkeliersvereniging georgani
seerde, intocht hield of als reclame aanwezig 
was in winkels (I 112/1928). Voor sommige 
dorpsbewoners bleek dat omstreeks 1940 nog 
een noviteit te zijn. 14 

Kinderen zagen hem bijna nooit, om de eenvou
dige reden dat er geen ,Sinterklaas' rond gaat. De 

laatste jaren is hierin geleidelijk enige verandering 
gekomen en is soms ook in de Groninger dorpen 
een Sinterklaas te zien. In mijn jeugd heb ik in het 
dorp [Loppersum in Groningen] ( .. .) S. [inter
klaas ] nooit gezien (C 75); Een echte Sinterklaas 
ziet men hier praktisch nooit (F 76/1924); Dat 
Sinterklaas in levenden lijve verschijnt, was geen 
gebruik. Tegenwoordig verandert dat, en wordt er 
meer uiterlijk Sinterklaasfeest gevierd (G 93/ 
1916); Sinterklaas verschijnt practisch nooit in ,le
vende lijve', niet in 't dorp [Koudekerke in Zee
land] en zeker niet op de afgelegen boerderijen 
(180/1906); Sint Nicolaas en Piet zijn, voorzover 
mij bekend, nooit in levenden lijve op ons dorp 
[Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen] verschenen 
(1168/1884). Vgl.: in ieder dorp komt [tegen
woordig] een St. Nicolaas. Ik heb er vroeger nooit 
een gezien ([1994]/I 103/1918). 

Met een tastbare bisschopsfiguur kwam men 
wèl in contact op de instelling die bij uitstek als 
intermediair fungeerde tussen stedelijke (en 
daarmee burgerlijke en nationale cultuur) en 
dorpscultuur: de lagere school. Een correspon
dent in Burum in Friesland, een melkventer, 
veronderstelde dat de inwoners hem zagen als 
bisschop omdat deze voorstelling gegeven wordt als 
de Sint de school komt bezoeken (B 113a/1888). 
Ook elders hadden dit schoolbezoek plaats. In 
de laatste jaren komt het gebruik meer in ere dat de 
Sint [met] zijn knecht werkelijk zelf komt. Vooral 
op scholen enz. In mijn jeugd nog niet (C 88/ 
1916). Vroeger verscheen St. Nicolaas nooit in het 
publiek. Nu komt hij weleens als Bisschop in de 
school, bevestigde een landbouwer, eveneens 
uit Groningen (C 131/1874). VAN LEER15 pleit 
terecht voor verder onderzoek naar het 
schoolbezoek van Sinterklaas. 

Wat de kinderen over de heilige leerden in 
boekjes of door liedjes, werd met zo 'n bezoek 
aanschouwelijk voorgesteld. Daarin, stelt 
SAUERMANN terecht, lag tevens een belang
rijk deel van de motivatie van de onderwijzers 
om zich voor het feest in te zetten: hun leerlin
gen konden bij de ontvangst van Sinterklaas 
laten zien wat zij presteerden op het gebied van 

zingen, musiceren, gedichtjes opzeggen of te
kenen. Bovendien wonnen daardoor niet al
leen de schoolkinderen, maar indirect ook de 
onderwijzers en daarmee hun school aan maat
schappelijk prestige. 16 

De invloed van deze in een fraai gewaad ge
stoken Sinterklaas, een dunkt me (toch) niet in
heems [e] verschijning, aldus een onderwijzer in 
een Drents dorp (G 93/1916), is ongetwijfeld 
van een niet te onderschatten betekenis ge
weest voor de dorpscultuur. Door de introduc
tie van dit ritueel gedroeg men zich nu net als in 
de stad, zoals een oud-onderwijzeres in een 
Fries dorp schreef (B 35/1887). Een correspon
dent in het Zeeuwse Kloetinge schreef dat de 
viering [van Sinterklaas] van betrekkelijk jonge 
datum is. Gedaante, attributen en de verschillende 
gebruiken zijn dus overgenomen en vertonen zeer 
veel gelijkenis met de diverse voorstellingen en ge
bruiken in de ,steden' (I 070). Volgens een corre
spondent in het Drentse Slochteren waren 
deze gebruiken daar al geleidelijk sedert ca. 1890 
uit Holland binnengedrongen (C 118/1872). 
Deze ontwikkeling werd nog versterkt doordat 
winkeliers nu ook op sommige dorpen dit hoog 
bezoek soms voor reclame (C 35/1872) gingen 
organiseren. 

1.2 Sinterklaas-
op een schimmel rijdend over de daken 

De confrontatie tussen het voorgeschreven 
beeld en de dorpse praktijk komt op grappige 
wijze tot uitdrukking in de antwoorden die ge
geven werden op de vraag of men bekend was 
met de voorstelling dat Sinterklaas op een 
schimmel rijdt, en nog wel over de daken. In
derdaad, schreven verscheidene correspon
denten, zo werd het de kinderen verteld. Dit 
was de algem[ene] Nederl[andse] voorstelling, 
door boekjes e.d. verkregen (I 70). Men was 
daarmee dan wel bekend, zo blijkt uit het me
rendeel van de antwoorden, maar tegelijkertijd 
wordt uit enkele incidentele opmerkingen dui-



110 ', ", ' '" , , JOH/l HElSLOOT ~'~" , Dè opkomstv~ó Sinti;"aa"I, nalionaalfe.sti~ Nederlancl ' " ", , " ' ' 111":,,, ' 

Si nte rklaas op een dak 

delijk dat het beeld van een over de daken 
rijdende Sinterklaas met scepsis tegemoet 
werd getreden. 

Dat staat ill de prcrJrcnblJekje.\, schreef een 
mevrouw uit een dorp in Noord-Holland , Joch 
wanneer men het zegt gdoovell ze [de kinderen] 
het al gal,tu nier meel; omdat ze gatlU' weten dat 
een pumd graotcr is dtm een schoorstee1l (E 29x/ 
1873). Bovendien werkte de nu zichtbare Sin
terklaas de twijfel in de hand. DalIr ge/twen Je 
I<inderm niet meer cum, schreef een school
hoofd, wam in de middag vall 5 dec. Iwmr hij ge
zeten op zijn schimmel de sc!Jool bezor:;/ç,::n (C 37 ) . 
Dat hieruit meer ~preekt dan Je "normale" on
geloofwaardigheid van deze voorstelling, cn 
ook ie ts (l is kritische houding tegenover een 
clement van stadse cultuur, valt af te leiden uit 
enkele andere antwoorden. BláteTl rijdt mcn 

mocilijk over de dakcn, dal is bij een b()erderij al te 

fantastisch, dat kal! in een dorp niet bes!, want 

nooit staan [daBr] (wce huizen tegcl1 elkaar (resp . 
1 I03i1919, E 29/1923, G 6/1922, E 64/ 18951 
Expliciet werd zelfs gesteld cbt hij hij de hurgen 
over de daken ging, maar bij Je boeren niet; 
daar ging hij o,,·cr Je stram en kwam h ij de V"Oor

dcur in (L 10/1906) . Voor het beklimmen van 
het dak zag men hoog~tens een rol weggelegá 
voor Z\varte Piet. 

Beeld en werkelijkheid botsten verder on
vermijdelijk wanneer Je zichtbare Sinterklaas 
juist geen schimmel bereed. In de verhalen w t 

hij wel op een schimmel, hij verwningen niet 
(schimmels zijn sc/uum) (E 28a/ 191O); een 
schimmel Lun zich hier llooi! zien (F 29a/ I920). 
Behalve dan wel eens toev,dig, zoals vlak na de 
oorlog in Zeeuws-Vlaanderen. Schimmels kwa
men hier 1'oor /944 heel zeldzewm voor Op het 
ogenblik komen zc hier vcel Vool: Dit komt omdat 
de DuilSchen tlit Fwnhijk bij het terus:uckkcn 
wel paarden hebben lllecs:cnomcn, die hier zijn 

Bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet in een burgers gezin 

blijven IwnRen. Dit zijn bijna allen witte !)(Wrden 

(1108/1 905). Maar was geen schimmel voor
banden, dan stelde men de norm soepel ter dis
cussie en \\ias, bij gebrek aan beter, een bruin 
pamd evengoed (u\1lvaardbam. Of 't een schim
mel moet zijn? Mij onbekend. (.. ) Er t;ielgeen na
dml, hierop (L 053/1863); Ik mcen wei in het ver

luw/, maar op de straat heb ik n{)()it anders gezien 
cum een hn.in paard (E 198/1893); ken schim
mel:] Ja, in de wrhcelding ten mimle. In werke
lijklteid een gewoon !xwrd (1\.·f M 9/1879). In he t 
Limburgse Heerlerheide diende vroeger som~ 
zelfs een ezel (vaak niet ,echt', doch een rrwmper

joon in ezdshuiJ) (Q Q lIZa/I920) als rijdie r. 
Deze creatieve omg,ll1g met een zich vor

mende rraditie blijkt ook uit de talrijke mede
delingen dat Sinterklaas in het dorp per auto o( 

in een rijtuig arriveerde . Zoo mogelijk een schim
mel maar hij komt ooh ui per auto (L 112/1890). 
Wilde men werkelijk modern of "stads~ zijn, 

dan viel daaraan niet te ontkomen! In die zin is 
te begrijpen dat enkele correspondenten bet 
idee dat Sinterklaa8 over de daken reed , als ou
derwets beschreven. Deze ()!wdtting heerst, ge
loof ik, niet meer zo sterk (lis vroeger (B 114/ 
1917), vroeger wel, nu niet meer (G 143/l867). 
Al kon bij de aankomst in een auto ook het on 
vermogen v,m Sin tcrkb:ls meespelen om een 
p:l:lrd te berijden: Sommige Sinterklazcn durven 
/liel op pcwrd te rijdcn en gaan dan /Jcr awo of 
dre55eerlwr (K K 40/1 905). 

Slechts een enkele maal wordt expliciet be
nadru kt dom middel van een ncvenschikking 
- Sinterklaas rijdt alleen's nachts over Je c!a
ken, overdag niet en dan gebruikt hij een auto 
- dar het \"erh:lal over de heilige en her daarop 
geba~eerde ritucel naar t\\:ee verschillende 
werkelijkheden verwi .i zcn . De stem van de kin
deren zelf wordt hier natuurlijk node gemist. 
Daardoor blijft men in het ongewisse of en hoe 
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zij beide voorstellingsniveau's harmoniseer
den. Dat er een spanningsverhouding was, die 
verder reikte dan gewone twijfel en eerder ver
wees naar verschillen in perceptie tussen 
dorps- en stadscultuur, lijkt echter onmisken
baar. Daarvoor waren nog andere redenen aan 
te wijzen, waarop ik hierna nog terugkom. 

1.3 Zwarte Piet 

Zoals bekend komt Sinterklaas niet alleen, maar 
wordt hij vergezeld door een knecht. Kunsthis
torisch onderzoek naar afbeeldingen van Sin
terklaas laat zien dat het idee dat hij een zwarte 
knecht heeft eerst in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw vorm heeft gekregen. De be
naming Zwarte Piet is zelfs pas bekend uit het 
begin van de twintigste eeuw. 17 De verspreiding, 
laat staan acceptatie en betekenisgeving, van 
deze iconografie en naamgeving zijn tot nu toe 
nog nauwelijks onderzocht. Een eerste aanzet 
bood de inventarisatie van WEI]NEN uit 1940, 
het verslag van een landelijke schriftelijke en
quête. De vragenlijst van 1943 biedt verder in
zicht in dit proces. Weliswaar noemden de 
meeste respondenten, evenals bij de voorstel
ling van Sinterklaas als bisschop, Zwarte Piet als 
naam van diens knecht. Maar uit de antwoor
den die daarvan afweken of die ontwikkelingen 
signaleerden, blijkt dat de dynamiek toen nog 
niet tot stilstand was gekomen. 

Bejaarde correspondenten in het noorden 
van het land herinnerden zich dat de figuur 
van de knecht daar vroeger onbekend was. Sin
terklaas stopte de boosdoeners persoonlijk in de 
zak. Zwarte Piet is geen Friese figuur, maar ook uit 
Holland gekomen (B 121/1870; C 118/1872). 
Verscheidene anderen deelden mee dat de die
naar vroeger eenvoudig Jan de knecht heette, 
en pas geleidelijk, volgens een correspondent 
in Drenthe eerst in de jaren dertig (F 60/ 
1886), was gemoderniseerd tot Zwarte Piet 
(F 60/1909). Dit werd gezien als een import
verschijnsel (G 223a/1878). 

In het zuiden van het land was hij bekend 
onder benamingen zoals Trappadoeli, Nicode
mus, Assiepan, Sabbas of Hans Moef ednog ver
scheidene andere meer zoals Pikkie, Robbert 
(F 133/1872), Krik-krak (I 139/1879), MicheIt
je (K 140/1901), Hansje van Vese (of Kese) 
(1162/1907). De bijzondere naam Jacques Jour 
werd vooral verspreid vanuit katholieke scho
len. Op de school van de Kath. [olieke] Zusters le
ren de kinderen hem (Zwarte Piet) betitelen als 
Sjaak Sjoor, schreef een correspondent uit 
Groesbeek (L 119/1888). WEI]NEN I8 wees eve
neens op invloed van "de fraters" op deze 
naam, die misschien afkomstig was van een ter 
gelegenheid van het Sinterklaasfeest opgevo
erd toneelstuk. De naam Nicodemus is waar
schijnlijk verspreid vanuit België. 19 Hans Moef 
stamt duidelijk uit Duits gebied. 

De variëteit in de benaming van de knecht 
werd incidenteel verklaard uit de behoefte om, 
wanneer meer dan één knecht optrad, deze elk 
een aparte naam te geven. Hij heet Pieterbaas, 
zijn er meer, dan heten deze: Sabbas en Trappa
doeli (I 116c/1923); Zwarte Piet; als er twee zijn, 
dan de tweede Hans (M 7x/1896). Maar evenals 
bij Jan de knecht voltrok zich ook bij deze be
namingen het proces van uniformering. Zij 
werden teruggedrongen ten gunste van het 
steeds meer algemeen aanvaarde Zwarte Piet: 
Assiepan, tegenwoordig ook Zwarte Piet (K 179a/ 
1888); Zwarte Piet, soms ook nog Trapadoelie 
(L 214/1915); vroeger Sabbas (L 263/1894); 
vroeger Hans Moef; thans meest Zjwarte Piet 
(Q 111x/1901). 

1.4 Het wilde Sinterklaaslopen 
of Sinterklaasjagen 

De Sinterklaas in de gedaante van een bis
schop mocht dan voor de dorpskinderen in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw een be
trekkelijk nieuwe figuur zijn, met een bezoek 
van een "Sinterklaas" in levende lijve waren zij 
toch niet geheel onbekend. Uit het collectieve 

geheugen in Nederland is thans vrijwel ver
dwenen, dat het langs de deuren gaan van kin
deren en jongelui, verkleed als Sinterklaas en 
Zwarte Piet of anderszins, tot eind negentien
de, begin twintigste eeuw een in vrijwel het ge
hele land voorkomend verschijnsel was. Dit 
werd het Sunte(r)-Klaaslopen genoemd, of ook 
Sinterklaes jije (Fries voor Sinterklaas jagen) 
(B 67a/1904), summer klaske-loopen (B 102/ 
1895), of poplopen (K 40/1905). 

Op 5 december 's avonds gebeurt het nog wel 
dat jongens van 13-15 [jaar] zich als St. Nicolaas 
proberen te vermommen en zo door het dorp trek
ken. Waar kinderen zijn, bellen zij dan aan en vra
gen of St. Nicolaas mag binnenkomen. Wordt dit 
toegestaan dan proberen zij de kinderen soms bang 
te maken, maar vertrekken al gauw weer na een 
beloning te hebben gekregen (B 72/1905), luidt 
een algemene karakteristiek uit Grotegast in 
Groningen. In soortgelijke zin werd het ge
bruik beschreven voor Heerewaarden in Gel
derland. Kinderen (tot ongeveer 15 jaar) (gaan) 
op 5 Dec. 's avonds ,mombakkesen'. Zij verkleden 
zich, doen een mombakkes voor (meestal zelf ge
maakt), hebben soms een koffertje bij zich of een 
zak (Zwarte Piet), meestal een stok in de hand en 
gaan dan naar huis aan huis. Als hun wat ge
vraagd wordt, geven ze geen antwoord of mompe
len een beetje en krijgen meestal een paar centen, 
een appel of een snoeperijtje (L 88/1893). Veel 
invullers van de lijst van 1943 konden zich dit 
gebruik alleen nog maar herinneren. Al zijn de 
beschrijvingen vaak zeer summier, er zijn te
vens aanwijzingen van duidelijke veranderin
gen in te onderkennen, die het mogelijk ma
ken een proces te reconstrueren. 

Over de leeftijd van deze rondtrekkende 
Sinterklazen lopen de beschrijvingen enigszins 
uiteen. Toch is duidelijk dat het hier een acti
viteit betreft van uitsluitend jongens, van zo 'n 
jaar of tien tot zestien, soms iets jonger of wat 
ouder, en niet (meer) speciaal van "jongeman
nen" (vraag 32g), zoals in de enquête werd ve
rondersteld. Boven de 16 jaar gaat men zooiets 
niet licht meer doen, misschien zijn er uitzonderin-

gen (L 45/1885). Een enkele maal worden ze 
omschreven als boereknechts (L 208/1888, E 
35b/1870). Ze trokken door het dorp in kleine 
groepen, meest twee aan twee, of in iets grotere 
samenstelling tot hoogstens zo'n vijf jongens. 
Elk groepje ,werkt' voor zich (B 74/1909); iedere 
Sinterklaas liep op zichzelf en wordt dan wel vaak 
gevolgd door verschillende jongens (B 42/1889). 

De kern van de rol die zij speelden bestond 
in het angst aanjagen, vooral van kleine kinde
ren. Daarnaast richtten ze zich op die andere 
groep van vreesachtigen (C 189/1883) in het 
dorp, de jonge meisjes. De meisjes hebben een 
houding als: raak me niet aan, want ik wil zo 
graag! (C 145/1895). De meisjes werden gepakt, 
soms gezoend. Of [de jongens] sprongen met de 
meisjes in 't rond. Gewoonlijk vluchtten de meisjes, 
doch werden tot in de huizen achtervolgd (Q 38/ 
1870).20 

Om de kinderen bang te kunnen maken of 
om op de jonge vrouwen af te kunnen gaan, 
moesten de jongens - zo blijkt de algehele 
norm - onherkenbaar zijn: 't minste is dat men 
ze niet kent (G 143x/1890).21 Daartoe waren ze 
in de eerste plaats bizar en potsierlijk uitgedost. 
Hoe gekker, hoe mooier (G 223/1909, L 386/ 
1921), of zo bont en verscheiden mogelijk 
(G 2571903), luidde het devies.22 Ze hadden 
hun gezicht met roet zwart gemaakt of droegen 
een (waarschijnlijk papieren) masker (een ge
bêlschap in de noordelijke provincies), soms 
ook een nagemaakte baard of snor en op het 
hoofd een rare hoed, zoals een papieren steek 
(B 67a/1904), een hoge hoed (B 101/1906), een 
driekanten steek (C 148a/1867), een oude slappe 
zwarte hoed (C 186/1919), een plooimuts 
(F 98a/1908) of een gekleurde pet (G 79/1884). 
En ze trokken vreemde kleren aan. Naast aller
lei toevallig voorhanden oude kledingstukken, 
zoals te grote of omgekeerde jassen, waren dat 
vooral witte vrouwenkleren en -ondergoed of 
witte lappen, zoals lakens of een tafelkleed. 
Deze "travestie", zo blijkt uit de antwoorden, 
was een in het oog springend kenmerk van hun 
kledij; veel meer dan de behoefte vreeswek-
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kend en onherkenbaar te zijn hoeft daar niet 
achter te worden gezocht. 

De wens om een speciaal Sinterklaas en 
Zwarte Piet uit te beelden stond dus (nog) niet 
overal en altijd duidelijk voorop. Immers, en 
dit bleek ook al uit de vorige paragraaf, een Sin
terklaas als bisschop bestond toen niet. Bovendien 
was er niet één Sinterklaas, maar er liepen er ver
scheidene rond (E 35b/1870). De jongens kon
den daarom als Sinterklaas verkleed zijn, maar 
ook wat anders aan hebben. Er gold niet een be
paalde regel (Q 36/1893), 't geeft niet wat ze uit
beelden (F 98/1925), vermomming al naar het 
uitkomt (G 118/1894). Ze waren op zo'n manier 
verkleed, dat ze niet erg op de bisschop lijken 
(C 183/1910), sommigen als echte Sinterklaas, 
doch het merendeel in variaties van oude vrouwen 
tot spoken (beddelakens) toe (G 28/1919). Ge
brek aan de vereiste kleding - ze waren zoveel 
mogelijk uitgedost als een echte Sint Nicolaas 
(Bisschop) en Jan de knecht (C 163/1904) - kon 
daarvoor mede een reden zijn. Daardoor kwam 
het waarschijnlijk ook voor, dat enkele jongens 
in het geheel niet verkleed waren. Sinterklaas
avond trok en trekt de jeugd langs de huizen, ver
kleed en onverkleed (G 81a/1908). 

Op 5 december of al enkele dagen eerder 
kondigden de jongens 's avonds hun komst aan 
door veel lawaai te maken. Ze schreeuwden, 
stampten op de grond of rammelden met een 
ketting. Dat is het teeken voor de ouders om de 
kinderen op Sinterklaas' komst te wijzen. En met
een het oogenblik voor de kinderen om de dood
stuipen op het lijf te krijgen (E 57x/1878). De 
ketting, gedragen aan een been, kon een attri
buut zijn van zowel Zwarte Piet als van Sinter
klaas, en soms zelfs van het paard. De jongens 
bonsden hard op de deur - enkele correspon
denten maakten zich vrolijk over de vraag of er 
aangebeld werd: boerderijen hadden immers 
meestal (nog) geen deurbel; al gebeurde dit 
hard bellen later wel- en openden die daarna 
plotseling. Met een dreigende brom- of graf
stem stelden ze de traditionele (F 60a) vraag: 
Zijn hier ook stoute kinderen?, of: Mag Sinterklaas 

wel binnenkomen? (B 102/1895). Of riepen 
eenvoudig: Hier is Sunterklaas (G 61/1922). 

Ze strooiden pepernoten - 1 à 2 keer achter 
elkaar, om vooral niet door langer strooien even
tueel gezien (en/of herkend) te worden (B 114/ 
1917) - of smakten die hard tegen de houten zol
dering (E 35b1870) en vertrokken weer, al la
waai makend. Het strooien gebeurde ook wel 
door alleen een zwarte hand in de deurope
ning. Dat de Sinterklazen of Pieten zelf zongen 
of dat er voor hen gezongen moest worden 
wordt niet of nauwelijks vermeld; hoogstens 
was het een onsamenhangend, onverstaanbaar 
luid zingen (F 60/1886). Wel maakten zij dik
wijls ook nog muziek met een mond- of trek
harmonica, of geluid met een rommelpot. 

Het ging er de jongens enerzijds om voor ge
noegen (C 184/1891) verkleed rond te gaan, an
derzijds om, evenals bij de andere ommegangen 
zoals met Kerstmis, nieuwjaar, driekoningen of 
vastenavond, wat centen op te halen, of appels, 
koekjes, worst en bij de ouderen soms een borrel 
of een sigaar. Dat is dan half grap, half bedelpartij 
(C 189/1883). De ontvangst die hen ten deel 
viel, vertoonde een soortgelijke schakering. Ze 
gaan overal binnen, worden in den regel vriendelijk 
ontvangen (G 177/1897); ze hebben het recht om 
overal binnen te komen, [tenzij] de huisvrouw an
ders van mening is (K 98/1914). Bij anderen 
drongen [ze] min of meer tegen de bewoners in de 
huizen binnen (C 156/1877), en waren daarom 
niet zeer welkom en worden meestal met een cent 
afgescheept (C 149b/1918). Ontegenzeggelijk 
ging het hier, zoals Sauermannn stelt, om "eine 
Demonstration der Burschenschaft im Dorfe".n 
Want wanneer hen de fooi geweigerd werd, 
volgde soms een traditionele sanctie. Dan is het 
wel gebeurd, dat ze wraak namen, door bijv. de put
emmer (pitketel) in de regenbak te laten zinken 
(I 86/1912) of dat geweldig lawaai wordt gemaakt 
met potten en deksels (L 269/1907). Het is niet 
verwonderlijk dat (ze) van sommige boeren zelfs 
een pak slaag (kregen) (L 10/1906); worden ge
woonlijk weggejaagd zonder hun zin te krijgen 
(Q 36/1883). 

De Sinterklazen vertoonden zich in huis zelf 
doorgaans niet (maar als het grotere jongens 
waren, uit op de jonge meisjes, uiteraard wel). 
Hierin lagen fundamentele verschillen met het 
zich doordringende bezoek van de zichtbare 
Sinterklaas op de scholen. Dat werd ook dui
delijk zo gevoeld, zoals blijkt uit een opmerking 
van een verpleegster in het Friese dorp Top
penhuizen: De Sinterklaas laat zich nooit zien. 
Dit is het echte volksgebruik. Dominee's, onder
wijzers, e.d. mogen misschien wel eens een mooi 
aangeklede Sinterklaas voorstellen, maar voor het 
gewone volk geldt bovenstaande beschrijving 
(B 117/1918). 

Toch blijkt uit de antwoorden dat zich ook 
hier geleidelijk de nieuwere voorstellingen met 
oudere, meer diffuse, vermengden en deze om
vormden. Al droegen de jongens soms "een le
lijk mombakkes", tussen haakjes voegde een 
correspondent daaraan toe: dit is echter ouder
wets (186/1912). Dat valt bijvoorbeeld ook af 
te leiden uit deze, meer bewuste, verkleding: 
De Sunterklaas heeft meestal een grote jurk van 
rode stof van grote zus of moeder aan, met een of 
andere zelf vervaardigde muts op, waarvoor ze dan 
een kruis in geknipt of getekend hebben en met wit
te baard. Zwarte Pieten hebben meestal een blouse 
en zwarte directoir en zwarte kousen aan (G 61/ 
1922). De stok om vrees aan te jagen kon dan 
herduid worden als de staf van de bisschop, de 
zak om gaven in te verzamelen als de zak voor 
stoute kinderen van Zwarte Piet, het stampen 
op de grond als een nabootsing van het trappen 
van de schimmel (K 171/1915). 

Ook het optreden van de "Sinterklazen" zelf 
kreeg nu een ambivalent karakter. Om de kin
deren bang te maken rammelt hij met kettingen. 
Soms vertoont hij zich bij avond aan de deur, en 
speelt spook. Maar tegelijkertijd, komt hij (soms) 
gemoedelijk voor den dag in 't gezelschap en houdt 
uitdeling. De kinderen zijn dan niet bang. Ze hou
den alles maar voor half-echt (L 53/1863). De 
ketting werd dan alleen als grapje opgevat (E 58/ 
1892). Aan de deur gingen de jongelui zich 
eveneens anders gedragen. Vroeger met ketting 

rammelende Pieten; thans niet meer, gewoon het 
achterhuis binnentredend, of op bestelling klop
pend (E 220/1898); Zwarte Piet rammelt met ket
tingen, maar overigens komen ze heel kalm binnen, 
opdat de kinderen niet te erg zullen schrikken 
(G 177/1928). Daarmee conformeerden ze 
zich aan de opvattingen van de ouderen: bij 
voorkeur geen kinderen angst aanjagen, schreef 
bijvoorbeeld een tuinbouwer uit Warmenhui
zen in Noord-Holland (E 16) - al vond een 
schoolhoofd in Vijfhuizen dat daardoor wel wat 
van 't poëtische (als ik 't zo noemen mag) verloren 
was gegaan (E 10Ia/1893). De verschijning 
van de jongens diende nu eerder om de door 
Sinterklaas te geven geschenken aan te kondi
gen. Ze kwamen de kinderen vertellen dat Sinter
klaas 's nachts de klomp zou komen vullen. Zo kon 
het gebeuren dat men 10 x op een avond voorbo
den van St. Nicolaas geweest waren (E 194/ 
1882). Dat heeft er weer toe geleid dat ook de 
rol van deze rondtrekkende Sinterklazen zich 
omvormde, zoals de JAGER24 al schetste, tot 
het spelen van "de" Sinterklaas, die, nu in een 
gehuurd pak, bezoeken bracht aan de scholen, 
armenhuis, en enkele burgers (F 83/1909) en 
daar pakjes afleverde. 

Wie aan het met lawaai schrik aanjagen vast 
wilde houden, leek steeds meer tot een achter
blijvende minderheid te gaan behoren: Mis
schien bij een enkele, maar over 't algemeen niet 
(E 37/1882); bij enkele boeren met ketting geram
mel (E 233/1881); er zijn hier nog mensen en ge
lukkig wordt hun aantal minder, die de goede Sint 
als een soort boeman voorstellen en hij komt dan 
ook met veel lawaai binnen (F 88/1919); het was 
een kwestie van persoonlijk inzicht (verschillend) 
geworden (G 93/1890). De overname en ac
ceptatie van de burgerlijke, stedelijke, of mo
derne cultuur door segmenten van de dorpsge
meenschap komt duidelijk naar voren, als ver
meld wordt dat het gebruik vooral op de boerde
rijen (1122/1928) te vinden was. Daar kreeg 
men bezoek van de meer ,onbeschaafde' Sinter
klazen; in andere gezinnen wordt hij meer plechtig 
met liedjes begroet (E 30/1902). Maar verder 
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bleef dan het stil: I) om de kleinen (_ .. ) niet te Id
!ell schrikken of bang te maken; 2) om de groteren 
(. .. ) niet te wild of wmoerig re maken (K 18Îal 
1907). 

DOOf deze veranderingen en tweeslachtig
heid kret'g hun bezoek cen ge heel ander bmk. 
ter en ontviel de zin daarv<lll ~tccds meer. Men 
gaf de Sinterklazen minder, en Je lief11chberij 
neemt dan ook af (C 189/1883), met name bij 
de grotere jongens: tegenwoordig is dit verfdeden 
in Ul1bntik, S/Jnradisch. Allel:f1 de schoolg[aande 1 
jeu.gd nog (L431/1906). Het Sinterklaaslopen 
kreeg d:.mrdoor soms het karakter van het he· 
mek van hlst igc, bedelende kinderen. "Niche 
die Bräuche entarre ren", stelt SAUER.\1,;\'N N te

recht, "sondcrn die Lcitbildcr der Ge~ellschaft 
wandelten sich, .<,(ldaf) die Briiuche plötzlich in 
einem anderen Lic ht erscheinen muBten". De 
eerder genoemde negarieve reacties op hun be
zoek kunnen misschien onk in dit licht gezien 
worden. Op sommige pla<1t'~en werd hcr Sin
terklaaslopen door de gemeelHe ronduit vcr
boden, omda( het als bedelarij word! besdwllwd 
en derhalve maJba((f was; daardoor ZOu her ge
bruik we/gauw over zijn (G 32b),l? Ofhet werd 
vervangen dom een georga niseerde optocht 
met lampions voor jonge kinderen op St.
Maarten. Deze fase van neergang kan verkla
ren waarom enkele correspondenten het Sin
tcrklaaslopcl1 geen specÎ</(l! gebruik, nWM een 
toevallige cUlrdii!.hód noemden (e 163/ 1904) 
S)'steem of (werb'eri,1R zit daann niet (C 1891 
1868), dil is JWlkl me geel! mul geb1llik. Haugf 
llleer van toewIllige omswlldiglleckn (IJ: dun, dm 
het CL>rlgeWIXJTl!C of gebnlik is (13 8'i;J,/1904). Uit
eindelijk n;lmcn oudere mannen hun rol over, 

in de gedaanrc \'an Je "echte" Sinterklaas. 
De belangrijkste, daarmee ~amcnvallende, 

ontwikkeling was wel dat het ongcorgm)isecr

de, wilde Sinl'erklaaslopen werd getransfor
meerd to t een feeste lijke intocht - bij her beRin 
t/(ffi het dor/) (E 24a/1907) en op officieeIe wijze 
(K 182(1921), in hcr publiek en overdag (L 21 'in! 
1921) - van Sinterklaas Jour de straten \'an 
het dorp. Door SAUERi\.lANN I

'i werd voor 

\'(festfalcn dezelfde ontwikkeling vastgesteld . 
St. Nicolaas is ook hi~r geci .. ~liseerd, beschreef 
een correspondent, een ambtenaar in \'(fog
num (E 33/19(2), de algehele verandering 
kertl;J,chtig. Zijn wilde optreden van voorheen 
IveHj nu omschreven met adjectieven <lIs heel 
kalm, zond~r 11lJnoer, lIerjes, gemoede/ijl" heel 
kalmpjes en deftig, emslig, belltwrd, wiendelijk 
knikkend, wlUlrd(~ en statie-tooi zoals 'n bisKJIOP 
van zijn leeft ijd past (resp. K 218/1910) , E 36/ 
1882, f 8/1886, G 74/ IH7\, L 192/ 1873, G 
75b/1928, K 137). Pregnant komt de venmde
rende houding tegenover de Sinterkhlzen cn 

Pieten tot uitdrukking in de tekst vün een lied 
Je. Zo'n vijfentwintig jaa r tevoren ZOllgen de 
kinderen: ,Pit;t de knedH zo zwart als roet , mer een 
ketting aan zijn wet'. Nu zingen ze daarvoor: ,met 
een sfmisveer op zijn/wed' (E 28aJl91 0). Hef la
waai v<ln de Sinrerkll\zen werd vervangti!n door 

de ordelijke fünen van /tel dorNmtlZiekgezei
sc/wp en û(!(1Tachter de Jeugd, al zingende Cll sprin 
gende (1 10711899) . Jongens konden in die op
tocht een rol toebedeeld krijgen, bi jvoorbeeld 
op kleiIIe paardjes, als heraul('JI gekleed (L 64bl 
1882). hen nangcwezen dOOf de orgl1nisatoren 
daarvan: onderwijzers of de oudcr~. De veran
dering in de gebruiken correspondeerde met 
een w randering in de sociale achtergrond van 
de uitvocrenden - van jongeren naar ouderen; 
in de aard van hun ro! - v,m actief naar vooral 
passief; en in het karakter van het gehruik -
van ongeorganiseerd naar georganiseerd . In de 
plaats va n de jongeling~chap trad nu het ver
enigingsleven . Dit vormde een afspiegeling 
van een veel breder maatschHppclijk proces.!9 

15 De Sinterklaasviering thuis 

Het Sinte rkl;J,aslopen ontwikkelde zich dus tot 
twee afzon~lerlijke gebruiken, d ie d",Hlllee 
nieuwe tradiües werden: de intocht van Sin
terkla,ls (de en ige!) in de plaats en zijn bezoek, 
n u op bestelling, aan [lfzonderlijke gezinnen. 
Smnen met de Sintcrkla<lsfcesten op tic scho-

len waren dit, zoals al benaJrukt, omstreeks 
1943 betrekkelijk nieuwe verschijnselen, De 
nieuwe wijze van Sinterklaa~vit!n:n behoor
de tot de stetlelijke, ,H ollandse" of burger
lijke cultuur. Danrdoor kon een ~chüolhoofd 
in het' Overijselse Havelte constateren: Sin
terklaas wordt door ck boeren hit'T zo goed als 
niet gevierd CF 0631l88ï) . Ouk volgens zijn 
collega uit het Drentse Hoogeveen deed 
men er (vroeger) weiniK of niets aa1l (G 74/ 
1875). Een landbouwer uit All'C rgen (Ov.) 
bevestigde d it: SL.Nicolaasavond (ook wel 

Rèlwemd ,Kloasaovend') wordt Iner op het 
platteland \veinig gt'IJierd (G 1 i4xJl902). 
Dat wa~ echter een nogal eenzijdige visie, 
bepaa ld door wat deze corro.::s]Xlntlemcn 
<lIs vicrCIl zagen, zoals blijkt uit deze op
merking: in de gezinnen word! cr geen feest 
ge\:ierd, 's AtJOnJ:l wurdt dom de kinderen 
olJgezet en '.1 morgem liggen de c,~deautjes 

klaar. N!eerniet (e 38aI1908). Maar deze 
perceptie was in beweging, 'k Geloof dar 
er iH de lamstc lijd meer edll ,sinterklaas
{ee.>I' gevierd u:ordt en wel op 5 december 's 
utlUltds. Van mijn jeltgd herinner ik me ni..:'s 
anders dan, ,VeIJf SutlJlekl(U/s loopm' en op 
de (Jt'(md t'an 5 Dec. eert bou/je <:elfeJl meI 
brood, dal 's uac/u_s get'uld wird (G 931 
191 6) . Een belangrijke f;J,ewr daa rbij 
\\' ,l S de geleidelijke groei van de welstand . /n 
IX/eSf-Friesland (werd er) nier t'cel werk Wil Ke
maakt", tliant "er wuren geen dingen om te gcv,;.'T\ 

in die LijdeTl (E 14a/1872). Bij de arbeidenbetm{
king is het in ere gekomen sinds huar soc iale positie 
is verbeterd (C 189/1883). Op de aard V811 de 
huiselijke viering ga ik nu nader in. 

Over het bezoek van Sinterklaas aan het 
huisgezin bestonden ruwweg (wee voorste llin
gen, die elkaar konden aanvu llen of juist uit 

sluiten : een law3'liïge en een stille variant. 
Voor deze laatste gold: Sinterklaas komt 51il/etjes 
in de nacht (F 121119 10), hij komt 's nachts uls 
alles slaapt (C 85/(898) . De lawaaiïge sloot 
nauw aan bij het zojuist bespwken Sinterklaas
lope n door de dorpsjongens. 

Bezoek van Sinterklaas 
aan eefl school 

Ik (herinner) me, dat mijn vader, die pepem(J[en 
strooide hij ons in de kamer, dat hij' in de gang met 
eOl kcttiTlR ramme/de (B 24/1922); Men had een 
keuiJlg in de hcmd, waarmee meI! rammelde. Men 
belde, zonder dm de kinderen mochten ~Qetefl , dat 
men het deed (he! beUende familielid ging tIOOr ha 
IJellen ollojJIJallmd uit dc kamer en kwam een 
poosje 1\(1 't bellen ,enig) (B 57/ 1906); Zo tegen 5 
dec. wordt er 's avonds ook ,/JilJCrnuwmid'. Vader 
of een amkr tM/wassen huisgewlof, of een vriende
lijl.:.2 buumum, trekt een grote oude jus aan, tJet 
diep in de o,(;en, meestal ~en ketting achter zich 
aal1, hoewel dal in de laatste jaren wat uilg(Ull. Als 



een soort bo<::man roept hij dan door een kier van 
de kamerdeur: ,zijn llier ook stoute kinderen! ' (in 't 

Nederl[ands]), Op het ontkennend anwoord 
strooit hij d.:m, eveneen.l door een kier van de deur 
zijn pepernoten. In de algemene opwinding maakt 
hij daamlee dat hij wegkont (B 11 ï /l 918); In 
enge kring - in fa milie - slJeelt er wel eens iemand 
voor St. Nico/cW$ - behoorlijk onherkenhaar f!.e
maakt - [om) de jonge kinderen schrik en wees 
IWH te jagen el1 dan wordt er tv'eI eell.\ danig ge
bl"Uik !Jan rammelende kettingen gemaakt (C 189/ 
1868) ; Een der huisgenoten Lwcht buitenshuis 
dom geklop, gemmmd of s;eruep: ,Zijn de kindert
jes goed zoet?' enz., Je kleintjes binnm te onder
steunen in hun y:ell)()f Er (mI/en dan ook nog plot
selin{; eni<ele lek/(ernijen uit de schoorsteen om de 
tirees wat te verZdcluen (C [89/1 883); ECll bllur
man of een goede ,-'riend la«t achter de deHr of 'r 
j"(wm een keuing rammelen (F 102a/ 1884); Ge
woonliJk RMt vader of eeH knecht 's aWllds in 't 

donker een !Jaar nwal rond de '1roJliny: rennen, met 
zijn voeten her IJ(/(!rdengttrapIJe/ nabootsend en 
em rammelende /wtting in de Iwrul ai:; dre igement. 
Al., hij u'eer vertrokken is ligt er '..laak een cadeaut
je voor de bHitendl.'lO" (G [0/ 1922); Vroeger gooi
den de rwm hui, gaand~.' urbeiders een ketting in de 
gang (I 11 6a/1 922); Een Win de buren of kennis
sen doet de voordeur open (lJf belt dl1ll, mam hij de 
boerenmcnschen LI mecswl geen bel aan de dCllr) . 
Komt in den gang, mmme/t met een ket ting, oomt 
OIJ de kûmerdeur doet deze 0IJen en strOOit wm I)e
perbollen in de kamel: Cam dan lUWT hirmen en 
geeft de kindcmt een cadeawje (I 11 ï/187ï) . 
Vgl. ook de herin nering dat in de jfl,ren twintig 
iemwul (buurman) die O!J het raam klnpte en riep 
,zijn er nog .\tollte kinderen

" 
Dm heeft jmen gedu

urd, altijd die Vlaag (VK65 /'ia/1 103/ 1918). 
Ook hier was he t doel om de kinderen, V(J O 

ral als ze stuut w8ren ge\veest, bang te maken . 
En dat effect werd ook bcreikr: Jo , zelf hebböl 
mijn ,-'ader en de knecht mij eens de doodschri/, OIJ 
het lijf gejaagd dmr ecrst met een zware ketting, die 
bij hel eggen wordt gebruikt (een ees;eken 'n) ove)" 
de .ltr(Ult.';leenm vall de boerelerij te wmmden 
(F 60~1); in mijn jeugd rammelde hij [Sinter/daas] 

geweldig met de ketting die in de O/JC1l schoorsteen 
hing, zodat ik ,,"'an schril, met 't hoofd andeT de de
kem kroop en llOuwelijl<.s dorst adem/wlen (Q 361 
1883). 

Een volgende bse in de tradit ievorming was 
dan het bezoe k aan huis van dc "ech te" Sinter
klaas (~l kon dit ook samenvallen met de zo
juist genoemde variant : Alleen de laatslt' jaren 
komt de Sim il 1 pe1"SrxJIl. Klopt .>;ew()on aan de 
deur. Soms mmmelt de vader lilt:! kettingen voor de 
ramen langs (M 15,,/1902). Dit bemck ging ge
paard met ander ritueel dan bij het bewek \'an 
de verklede jongelui. AL, St.Nï cola(lS op $lIrpri

seavond besteld wordt (5 Dec. ) , schreef een on
derwijzer uit Den Dungen in J\1oord-Brahmt, 
Jan is de taak t'(/Jl Zwarte PieL: lawaai mahen door 
met de ketting te rammelen; schrik aanjagen en 
snoet) strooien, terwijl Sinreri</aas in een groot 
boek, waarin hij aHc stol/ten dingen van ieder kind 
afzonderliJk hec[! opxeschre-vcn, voorleest en hem 
ben.lpr en Ilun beloven het niet meer Ie doen. SO/llS 
straft /ll C1l 't l SlOW kind met het iJl de zak te SlOppen 
en hem zogenaamd mee ndar Spanje te ncmen. Na 
cen tijdje mag hij cr '..veer uit. dis het maar belooft 
voortaan zoet te zijn (L [48/1 927) . Een enkele 
maal wordt expliciet vermeld dat dit, al dan 
niet grimmige, bezoek van de Sint aall huis, pas 
vrij recent in de plaats gekumen was van de 
voor$te lling van het geheimzinnige, nachte
lijke bezoek . De bisschop in ;:;root tentje is WIJl de 
,moderne rijd' (F 102/1916); Hij komt '.I nach ts 
stil door de ~choors'ecn . Tegemw ordig komr t en 
verkleede man al.<; bi.'i .~cllOP in de kamer binnm met 
of zonder lau:aai (L 03 3/1889) . Ongetwijfeld 
heeft het bezoek \'fln Sinterklaas fl,8n de scho
len hier ged iend als voorbeeld . Wijdverbreid 
was dit huiselijke bezoek , ook gezien de claa
ra<t11 verbonden kosten, zeker nie t. Alleen in 
meer burgerlijke kringen kon, en wilde, men 
zich di t veroorloven. Dat 2i i1l!erklam bij de hin
deren rUUI hl/is kU.'dm, IS lets dat ik voor Leeuwar
den niet durf beantwoorden, schreef een k ram 
Engels. Bij om niet en bij 'I meerendee! der be1.d
king ook niet. In sommige deftige kringen nIJs
schien? Gewoonltjk SijjJe/1 '1NlJldatlr hel [geb1llih] 

ondachtig door naar de lagere wikskringen 
(B 56/188 2). Vuor de dorpen zal dit in nog ster
kere mate gegolden hebben, zoals in het Gro
ningse Bro§.,'weg. Her is hier Reen !-;ebruik dat St. 
Nic[olaas l dl1l~\ kom/, alleen op school, de ude
atltjes kwamen door de schoorsteen binnen 
(C 114,!I899) .~ 

Rondom deze stille vari::mt - hij komt hier ge
"ldoos binnen! (F 128/1911) - waren geheel 
andere rituel en geweven. De beslotenheid v~n 
de huiselijke kring, de gemeenschap van ou
ders en kinderen, stonden hier voorop . Een 
echte SinterkldO:; ziet men hier praktisch nooit. De 
kinderen weren nier beter uf Sinterklaas komt 's 
nachts, als zij slapen, Ol/er !tet dak rijden en Ztvarte 
Pict )(Omt door de schoorsteen en [egt wat in hun 
klomp. Ze merken cr dm 'l.o·erder niets 1,'an (F 76/ 
1924). Ook hier blijken de gebruiken aan ve
randeringen onderhevig gC\veest te zijn en 
beïnvloed door de al meermalen genoemde al
gemene processen. 

A anknopend bij de voorstelling dat Sinter
klaas op een paard reed, 81 dan niet over de da
ken, werd de kinderen voorgehouden dat het 
om een bezoek van de heilige uit te lokke n 
1l(xldz<l kelijk was een eigen bijdrage te geven 
aan de voeding van het paard. Dit gehruik 

Sinterklaas bezoekt, 
op een boeren paard 
rijdend, de school in 
Borcu lo, 1950/51 

.1 .. ," 

bleek in het gehele land bekend. In een voor
werp dat iet~ kon bev8tten (een klomp, een 
schoen, een mandje, een bord, een pan, maar 
ook een pet (som~ gold het hier om een sexe
onderscheid: jongen de pel , meisjes een mandje 
enz. (F 13b/(910) of een hoed werd hooi ge
legd, of haver, roggebrood, broodkorsten, een 
voederbiet , een R'in terwortel, aardappelschil
Ien, koolbladeren, kortom al/es, Wa! een p«Qrd 
mam iu.'it (B 92a/19 18) ; dikwijls "ierd daar nog 
een bakje of emmer water aan roegevoegd . Dit 
heette het (ll)zetlen, Jat is de term (C 75). De ga
ven werden bij de schoorsteen of kachel ge 

plaats t, voor het raam, en uuk wel bij de ingang 
van de boerderij. Een enkele maal wordt ui t 
he t zuiden V8n het land gemeld dat de kinde 
ren met krijt een ladder tekenden onder de 
schoursteen ; die Uii/5 voor Sillterkla(js om daar
langs naar beneden te klimmen (L 242/1899, 
L 189/1889). 

Zelfs bij dit face t van het huiselijk ritueel 
lijkt een tendens naar uniformering zichtbaar, 
\Vant twee correspondenten gaven aan dat de 
variëteit van de voorwerpen om het hooi in te 
doen, met name het bord en de klomp, terug
gedrongen werd door de , ongetwijfeld V<ln ver
halen en arbeeldingen bekende, schoen. Im-

• 
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mers, een schoen is moderner (C 146/1906); 
vroeger zette men de klomp ( ... ) nu 'n schoen 
(L 200/1932). De behoefte om modern te zijn 
kon soms zo ver gaan dat het schoenzetten als 
zodanig als iets van het verleden werd be
schouwd, vergeleken met het nieuwere ge
bruik dat Sinterklaas zelf op bezoek kwam. Dit 
is wat verouderd, tegenwoordig doen ze dit niet 
meer) (1107/1899); schoenen of klompen worden 
niet meer gezet. St. Nicolaas deelt persoonlijk zijn 
gaven uit (Q 93/1891). Maar dit waren duide
lijk uitzonderingsgevallen. 

Als de "eigenlijke" datum voor het opzetten 
gold voor ongeveer een derde van de respon
denten de avond van 5 december. Toch werd 
daar door anderen, ongeveer de helft van de 
invullers van de lijst, al enige tijd tevoren mee 
begonnen, variërend van een periode van een 
week tot meer dan twee weken. Of hier sprake 
is van regionale verschillen of van veranderin
gen in de tijd, valt op grond van de gegevens in 
de vragenlijst niet meer goed na te gaan. Af
wijkingen van de "norm" dat 5 december de ei
genlijke dag was, werden geconstateerd, meest
al bij anderen, maar niet als problematisch er
varen. Er gold hier een zekere mate van indivi
duele vrijheid: Dat verschilt zéér voor 
verschillende gezinnen (K 179bx/1882); hoeveel 
dagen voor St. Nicolaas is aan geen wet verbonden 
(G 15/1865); officieel de avond voor St. Nicolaas 
(5 dec.) Enkele dagen vroeger ook reeds (L 378/ 
1916). 

Wel werd verscheidene malen aangegeven 
dat het opzetten gedurende een wat langere 
periode een recent verschijnsel was. Vroeger al
leen op 5 dec., nu al wel een week eerder (F 118/ 
1888); tegenwordig beginnen veel kinderen al2 à 
3 weken voor St. Nicolaas, maar 15 à 20 jaar gele
den alleen op den avond van 5 dec. (L 281/1911). 
Ook werd erop gewezen dit gebruik samenhing 
met de welstand van de ouders. In het algemeen: 
hoe armer, hoe minder dagen (B 51x/1900); vroe
ger op 5 dec; een misbruik voor verwende kinderen 
heeft de datum vervroegd (C 29/1896); het hangt 
af van de portemonnaie der ouders (F 59c/1917); 

verwende kinderen mogen natuurlijk eerder begin
nen (L 3/1908). En dit kon weer samenvallen 
met het verschil tussen "burger" en "boer": Bij 
de keuterboertjes de avond voor 5 Dec., bij de wel
gestelde[n] ongeveer 1 week hiervoor (F 187/ 
1877); bij de boeren alleen op 5 Dec. ( ... ), bij de 
burgers ca een week vóór 5 Dec." (L 10/1906). 
Op grond van deze gegevens mag veronder
steld worden dat ook op dit specifieke aspect 
van de Sinterklaasviering de toenemende ver
spreiding en acceptatie van de burgerlijke cul
tuur van invloed waren. Dat blijkt anderszins 
uit de mededeling dat begonnen werd als de 
winkels in de stad St. Nic[olaasl etalage gaan ma
ken (K 75a/1903). De kinderen beginnen ermee, 
wanneer moeder zegt dat ze St.Nic[olaasl bij de 
bakker gezien heeft. Dit is meestal ca. een week 
voor St. Nic[olaasl (155/1895). Maar factoren 
als de ,geestdrift' van de kinderen (B 7), of hun 
leeftijd - kleinere kinderen weleens vroeger, 
schoolgaande op 5 dec. (C 159/1889), konden 
bij deze vervroeging van het feest eveneens 
een rol spelen. 

Er bestond een duidelijke rangorde tussen 5 
en 6 december en de voorafgaande periode. 
Deze laatste gold slechts als voorbereidingstijd. 
De kinderen zongen dan Sinterklaasliedjes en 
er werd door een van de ouders soms gestrooid 
met snoepgoed, dat ze met gesloten ogen mo
esten opvangen. Dat de kinderen in de schoen 
en dergelijke, die zij voor het paard klaar zet
ten, dan al snoep of geschenken kregen, blijkt 
uit de vragenlijst slechts zelden. Er is niet spe
ciaal naar gevraagd. Misschien gold het als 
vanzelfsprekend, maar het is evengoed moge
lijk dat dit inderdaad niet gebeurde, of althans 
niet op die manier. Want het kwam in ieder ge
val wèl voor dat in deze voorbereidende peri
ode een kous of sok bij de schoorsteen werd op
gehangen, waarin de kinderen de volgende dag 
een taai-taai, een borstplaatje of pepernoten 
vonden. Dan is dat blijk dat hij er reeds is (B 1 a/ 
1876). Of dit, sindsdien vrijwel verdwenen, ge
bruik het enige tijd voor 5 december opzetten 
van het voedsel voor het paard uitsloot - Meest-

al wordt er enige dagen van te voren een kous of 
iets dergelijks onder de schoorsteen gelegd, waar 
dan snoep in gedaan wordt door de ouders. Voer 
voor het paard wordt niet gegeven (B 18/1916); 
neen (d.w.z. geen voer voor het paard), wel wordt 
de kous opgehangen bij de schoorsteen, waarin de 
volgende dag iets wordt gevonden. Ongeveer een 
week voor 5 dec. (B 24/1922)) -, daarnaast kon 
bestaan of het opzetten beperkte tot alleen de 
avond van 5 december (een week te voren wordt 
de kous opgehangen; 5 dec. echter schoentje met 
roggebrood of hooi, E 10/1899), is niet geheel 
duidelijk. Ook hier gold blijkbaar in deze jaren 
de al meermalen geconstateerde individuele 
vrijheid om het gebruik vorm te geven, waarbij 
bovendien regionale tradities een rol gespeeld 
kunnen hebben. 

. Voor de kinderen gold als structuur van het 
feest dat op 5 december (voor het laatst) werd 
opgezet. De belangrijkste klomp is die van 5 
dec[ember]-avond (L 103/1924). Verscheidene 
malen wordt vermeld dat die avond niet (al
leen) een klomp of schoen wordt opgezet, maar 
een mandje of iets dergelijks (een schoen is te klein) 
(B 90/1892), of een schort of een blousje (B 26a/ 
1930), een grote doek (B 117/1918) of een muts 
(. .. ) naast de klomp met stroo (B 115aIJ1917). 
De kleintjes roepen door de schoorsteen wat hij 
moet rijden of er wordt -nverlanglijstje geschreven 
(K 157/1901). Verlanglijstjes worden echter in 
de antwoorden vrijwel niet genoemd en waren 
ongetwijfeld nog nauwelijks vanuit burgerlijke 
kringen doorgedrongen op het platteland. 
Soms werd er nog een keer gestrooid. De kin
deren gingen daarna naar bed. De volgende 
ochtend vroeg wachtten hen de geschenken 
die St.-Nicolaas gebracht had. Die golden als 
het eigenlijke cadeau (G 223/1909, L 67/1910). 
Hierbij golden soms nog weer bijzondere ge
bruiken, met name in de noordelijke provin
cies. Daar was de regel: 5 december vragen, 6 de
cember zoeken (B 22/1892), want Sinterklaas 
heeft het gebrachte verstopt (B 90/1892), in alle 
mogelijke hoekjes (B 117/1918) of op een andere 
plaats in huis (F 36/1903.31 Alleen in Noord-

Holland werd op Sinterklaasavond een ,stoeltje' 
gezet. Dit is een stoel bij de schoorsteen zetten 
(E 59/1925). De volgende ochtend (lagen) ge
schenken van allerlei aard voor ieder [kind 1 op 
zijn eigen stoel (E 42/1876.32 Tot slot kon dan de 
heilige door de schoorsteen bedankt worden: 
Daankoe Sienterklaas!!! (K 157/1901), zoals de 
laatste regel van een bekend sinterklaasliedje 
luidde. 

Niet alleen thuis kregen de kinderen ge
schenken. Zij brachten op 5 december in de 
dorpen ook pannen bij ooms en tantes. Deze pan 
(Sonderklaze pan) wordt 6 dec. 's morgens terug
gehaald gevuld met de geschenken (B 4). Of er 
werd ,bij familie en bekenden' een klomp gebracht. 
,Men noemt dat ,de klomp stellen' (K 75a/1903); 
het in ontvangst nemen van sinterklaasgeschenken 
bij oom of tante, noemt men: ,de klomp uithalen' 
(L 103/1924). Geliefde adressen voor de kin
deren waren met name die van hem of haar 
naar wie (n) het kind vernoemd was (F 121/1910) 
of in Limburg (platteland), die van de peter en 
meter (L 382/1883). 

Aan de deelname van de kinderen aan de 
huiselijke viering kwam een eind als ze zo'n 
twaalfldertien jaar waren geworden. Dan wa
ren ze naar het oordeel van de ouderen te groot 
waren geworden voor geschenken, die toen alleen 
aan kinderen werden gegeven. Om dit moment te 
markeren kregen ze daarvoor in de plaats in de 
sonterklazepan een zakje met zout, een turf een 
koolraap e.d. (B 4). Het kind werd dan, zoals 
het in Friesland heette, ofsálte (afgezouten) .33 

Dan was het uit (C 154a/1891). Elders vonden 
deze kinderen ook wel een paardevijg in de 
klomp (F 121/1910). Voortaan kregen ze hun 
cadeautje gewoon met de volwassenen (B 117/ 
1918). 

Een onderscheid met de viering voor de kin
deren was dat de volwassenen hun Sinter
klaasfeest meestal op 5 december zelf vierden, 
's middags of 's avonds - met name als er kleintjes 
in huis zijn: 's avonds laat, als de jeugd slaapt 
(B 117/1918). Daarbij moet echter onmiddel
lijk aangetekend worden dat dit in deze jaren 
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zeker geen algeme en voorkomende praktij k 
was. Hoewel volwassenen c!bar in burgerlijk
stedelijk milieu al eind negentiende eeuw ge
schenken gaven, It berichtten verscheidene 
correspondenten nog ongeveer een hah'c 
eeuw later: ollden:n vierden het niet (C 154n/ 
1ö91); CT word! /tier haas! Jli/:!s aan het Sinter
kllulSfeesl gedaan. aUeeli als er kleine kinderen ~ipl 
(186/1923) . l-Iier begon echter duidelijk ve
randering: in te komen . Over ' r algcln.:en tI,'())'dl 

er door de t'Ol tu(I~Sellen op 5 december 's avonds 
geen gezellig {wrmdje Vlm gemaakt, hoewel dir ge

bmik Je laatste JaTell wel wal terrein wmt (B 117/ 
1918); wlwa.çsenen ,l(cven elkaar geen 
SI.Nic[o!aas] cadca1L\, maal' de bewngslcllilW 
!,.'oor SeNic[ olaas J i., groeic1I(1<:" (G 19/1883 IS 

Waar dut het geval \\i<lS. blijkt de naam pak
jcs- of surprise-avond (of pekskesaflvend (L 271/ 
1875») in de eerste decennia van de twintigste 
t:!euw geleidelijk terrein tc hebben gewonnen. 
Sommigt: correspondenten realiseerden zich 
terJegedm dit een nog betrekkelijk recen t vcr
schijnsel was, waardoor men, wals een onder
wijzer uit her dorp Spaken burg het zelF.; (! ir
d rukte, !Jlt zijn isolement tIerlost (F 121/ 1910) 
wè rd . 111 verschil/ende gezinnen u;ordt op 1Il0derHe 
11.'ijze IJlct j)akjes gewe-rkt (B 90/1892); glTKlceren 
knjgen 's (1I'01ld5 5 dec. ,pakjes' (E .3ï!I882). Da[ 
betekende dat de cademL"( hij voorkwr ~no ver
J)ah (worden) dat het surprises zijn, mer o[ ZIJnder 
eeH Sinterklaas Dj Zwam Piet (E 198/(893) . 
Deze werden soms in huis gegooid (E 1898) of 
acm de deur gezN na !tard bellen!! (L Zoo/ L 932), 
waarschijnlijk door een gezins - of familielid. 
Ma,H ook vrienden en kennissen (K 182/1Hi8) 
konden ZO bl!dach[ worden. Een jonge onder
wijl~r uit hel Brabantse Den Dungen be
~çhrecf surprisc-avond zelfs als de lreu..'OOflte dm 
voora l jongvncmn02n meisje~ en (KIk omgekeerd I d
kaar] surpr~les sturen. l',:leeswl brO:JlgeJl ze ze zelf. 
maar t .'/I/ChICU ~muier .>;ezien te ~ijl!, zodra ~e de 
surprise op de drem/Jel of no~ nel biJmen hebben 
gezet, zo hnrd dlll de inwmletulc(n) /1(![ wel horen 
en aldus de sHrfJrÎSe t.!inden . Ze besuuUlllleestal rá! 
gekke mme/nte dingm, om je te [o/JI)en. Pie!e~u-

terige dingen in 'n heel gron! pak, met ... ·cel banten
I)apier crom; bonbondozen met kolen erin, etc. ALs 
ze hel menen, ~il er tlilijd nog wel iets fijm bI). Dik
wijls educr is hel alleen maar wllmde/oze rommel. 
\Vij (ik heh ï Zfmers) kregen eens een kist. Toen 
we ze nJ)enden zagen we heiellUlal wit. Er zat n.l. 
een illg:ednd<te t.'C("T mei /xmenmee/ erop. Laler 
kwamen enkele jongem zgn. buurten. Naruurlijk 
was dat om IC kijken hoe het meI de k'SI W(!S afgelo
pen ell of ze nog Keell meel zagen (L 148/192 7) . 
Men :ou kunnen zeggen da t he t plezier dat 
jongelui vroeger in het wilde sinterklf"lasjagen 
zochten op ~lcze wijze een nieuwe uitdruk

king:ó\'orm had gekregen. Heel opvnllend is 
evenwel dat in de lij st vrijwel geen melding 
wordt gemaakt van het schrijven van de pak jes 
begeleidende geestige of spottende gedichtjes. 

Van der MOLE:\" lb had ongetwijfeld gelijk 
met zijn stelling dat .,he t vooral de ~cholen zijn 
geweest, d ie de moderne ,Hollandse' viering 
met het geven van presenten ook aan ouderen, 
in zwang hebben gebracht" . Want di t werd ge
zie n als een nieuw "smdsu of burgerlijk ge
bruik'; al/een in de steden op de VOOl"(lwnd 

(L326/19 I5); op 5 dcc. '5 (lvond~ (/mrgcrs) , 6 
dcc. (boeren) (M 39/1918), oJJ .~ommige j.1k/(!tICII, 

menIal bij niel-boeren op 5 december (L 154/ 
19 19) . Er waren mensen op de dorpen, zoals de 
Spakcnburgse onderwij:cr, die graag bij de:e 
omwikkel ing wilden aanknopen, andere n za
gen di t alles met lede ogen a:lI1 . Vun Iwt oor
s/nollkeJijlw is (. . . ) weimg meer (wel: Hel is 011 -

{aard iJ! een cadeatajes ,l(ct:erij (G 253/1911), Of 
dir nu uit bcwlL";te aF,"'i jzing voortkw~,m of om
dat m~n er nog te weinig mee bekend was, deze 
houding werd op de dorpen, dat wil zeggen 
[Oen waarscb ijnlijk vooral in het zuiden van 
het land, vooral gevonden bij de o!lder~ boeren
starul. Daal" hestaat geen .~uTf)risem .. ond (L 241 / 
1922) ; cegC1 I'\.HJprdig ook p(lk)e.wllond , .. oor de gnJ
t("Ten en t.'OlwasSi'ncn op 5 dec. Mam nog llicl bij 
dcboer~1l (L43 1/1906). 

Slechts een enkele maal maakten corres
pondenten er melding van, zij het afl rzelend, 
dat ook kinderen aan p<lkjcsavond deelnamen. 

Oorslmnlkelijk 5 decem ber 's aV()71d~ opzetten en 
'5 morgens 6 Jec. de cadeawjes Olll1.'(mgell; rhans 
mmlt het op de avond van Je 5e g:evierJ, doch 6 
december is llOR steeds de naamdag (F 20/ 1920). 
Ook hier speelden sociaal-clilturele verschil
len weer een rol: 5 dec 's avond.\ hij om thu.is, 
:.dueef de zoon V<ln een Friöe veehouder, de 
meeste kinderen in 't dorp moeten in de morgen ~'aJl 
6 clec. hun St. Nko/aas [geschenk] zoeken iJl de 
woonkamer (F 2cll924); bij de niet-boeren ojJ 5 
Dcc, 's al/Gllds. De boerenkinderen hebben op 6 
Dec. 's morgens hUil CClJemu (L 14511908) . 

2 Tussenbalans 

}-J et b duidelijk ebt. achteraf bc:ien, de vra
gen!ij~t over SinrerklaHs in 1943 is uitgestuurd 
op een bij:::onder gunstig momcnt in de ge
schiedenis van d it feest in Nederland . Terwijl 
daM helemaal niet n"ar gevraagd werd, W~Hen 
vele correspondenten zich ervan bewust dat 
het fees[ sterk van karakter aan het verande
ren was. In hun va~k in telegramstij l gestelde 
antwoorden konden zij daarop soms reflecte
ren, oorzaken V~ln vemndering aanwijzen en 
zelfs contouren schetsen van de reikwijdte van 

StnterkIaas bezoekt 
de school in 
's·Gravendeel. 
een dorp naast 
Dordrecht, 1931 

die ont\vikkding. Op grond van deze, temid
den van de duizenden gegevens verspreide, 
mededelingen is daarvan in het voorafgaande 
een model, een vereenvoudigd schematisch 
beeld, geschetst . 

Dat liet zien dm ~ind$ (in ieder geval) het 
eind van de negentiende eeuw zich vanuir bur
gerlijke, ~ tede lijke kringen geleide lijk een 
nieuwe, "moderne" wijze van Sim erklaasvie
ren verspreidt over he t land . In dit proces ver
vullen met n<lme de dorpsonderwijzers een 
e ruciale rol ab culturele intermediairs. Dflliag 
ook wel V\ X) f de hand. Immers, zij :etten da<u
mee het werk VOOrt van hun Amsterdamse col
lega Jan SCHEN KMAN, d ie th;l1ls beschouwd 
wordt als de a uctor intellectuabs van de nieu
we Sinterklaasviering met zijn boekje St. Niko
I(U/s en vjn kJlec/u uil c. 1850. 1lI Daarin wordt 
Sin terklaas nis een statige en waardige bis
schop, zelfs als bij de kinderen bestraft. Boven
dien werd de zwarte knecht uit.gevonden , de 
,umkomst per stoomboot, uit "Spanje". Hdaas 
is bij het opstellen \'an Je vr<1genlijst met der
gelijke aspecten onvoldoende rekening gehou
de n. Voonl1 via de schoolkindere n werde n eer
Jere diffuse v(x)fS[ellingen van Sint c:rkbas in
gevuld, hcrvomld en geordend. Mede als ge -
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volg daarva<ln verliezen bestaande gebruiken 
van de jongelingschap hun functie en beteke
nis en verdwijnen J<lannce van het toneel. 
Vohvasscncn nemen hun rol over, in een gem
gani~ccrJe Sinterklaasviering. Ecn ~deftigc " 
Sinterklaas en kleine kinderen staan tijdens 
het feesl centraal. Ongemerkt gaf deze vorm 
tegelijkertijd een nkuwc en verdere invutling 
aan percepties van huiselijkheid, gezinsleven 
en gezelligheid, waartegen ook de boeren 
steeds minder weerstand konden bieden. !9 Het 

was te VClw,1Chtcn d,u dit ook Je viering door 
volwassenen niet onberoerd liet. Jn de verte 

was de commercinliSl.:ring van hel feest reeds 
zichtbaar. 

Uircnlard zijn de gebruikte begrippen "mo
dern" en "ouderwets", "stad" en "platteland", 
.,burger" en "boer" veel te grof en onnauwkeu
rig, want ongediffcrenricerd. Daar staat tegen
over dar ze \vel een hulpmiddel vormen om ee n 
complex proces in kaan te brengen en om 
krachtlijnen te onderkennen . Bovendien 

weerspiegelen ze de perceptie van de corres
pondenten, wat op zich ook een gegeven is. 
Dat illusrrecn namelijk dat. mensen die zich rm 
bijvoorbeeld de "moderne" rnflnier van Sinrer
kla" svieren bekenden, zich d,larmee van ande
ren in hUil omgeving konden onderscheiden. 
Minder dan een hinderpaHI was dat op den 
duur een gunstige voorw8arde voor de verdere 
verspreiding van deze vorm van het feesr. An
deren ailrzelden (nog) of waren bewust terug
houdend. De modernisering van het platte
I,md was nie t een wals vall vernieuwingen die 
mechanisch werd overgenomen. ·1:1 Ernstiger b 
evenwel, zoals al eerder bcn~drukt, d<1t hier 
onvoldoende recht kon worden geda:m aan 
he t differentiële proces van verandering n<lar 
ruimte en tijd_ Op sommige plaatsen of zelfs 
delen van het land deed zich de beschreven 
ontwikkeling ('t'rJer voor dan elders, en waar
schijnlijk ook in ver~chillende mate en imemi
reit. Vooml waar het de introductie van de 
openbare intocht van Sinterklaas betreft , de 

Intocht van Smler1daas, Amsterdam 1935 

vieringen op de scholen of eventuele verboden 
\'éln overheidswege tegen het wilde ~inter

klaaslopen is het nodig aanvullende hronnen 
te raadplegen om het beeld verder in te vullen 
en te nuanceren. Voor de huiselijke viering zal 
dir steeds moeilijker worden, zeker voor krin
gen waaruit geen eg"Odoeumenten bt:kend :ijn. 

De belangrijkste ontwikkeling W AS onge
twijfeld dat niet alleen op steeds grotere schaal 
het feest op nieu\\'e wijze gevierd werd, maar 
dat tevens steeds met'l" mensen dat ook besèf
ren. Er ontstünd een "imagined community". 
"This putative homogeneity ( ... ) enables pco
ple of objectively d ifferent da~s ~tatllscs to 

identify themsclvcs with thc encomp:\ssing na
tional culture"'" Die verbondenheid gwcide al 
wanneer men als inwoners van een pln<lts geza
m~nlijk getuige was van de intocht daar \'TIn 
Sinrerklaas . Dit werd nog versterkt door de be
richten in de krant van ~(x)ttgclijke inruchten 
ciders, vooml die in Amsterdam waar de in~ 
tocht vanaf 1934 groots werd opge1:et. In de 
eerHe helft van de twinl"igst..: eeuw gingen de 
kinderen naar school gescheiden mJ;lr denomi
nntie. AI waren cr naruurlijk uit> .... ondcringen, 
in het algemeen lijkt de verzuiling geen rem te 
hebben gevormd op de nieuwe Sinterk l<l<lsvie
ring. Zowel katholieke <lIs ptotest;lnr~c onder
wIjzers zullen zich met gelijk enthousiasme 
daarvoor ingezet hebben - (11 is nader onderzo
ek mx!igom deze stelling te onderbouwen. Dat 

Sinterklaas meer dan een katholieke heilige 
W:15, "de inrcreonfcssionde of liever ge:egd de 
<I-confessionele volksheilige is van het Neder
landsche volk" - in de w(xwlcn van de in
vloedrijke fol klorist DJ VAN DER VE:-.l,~ 1 moet 

een bto;~e<l gedr(lgen overt uiging zijn geweest. 
Oe wetenschap dat steeds meer mensen, mis
schien wcl "iedereen", in .. heel Nederland", op 
"dezdfde wijze" Sinterklai.l~ vierde, moc t op 
een gegeven moment , tijdens de eerste decen
nia na de Tweede \VerelJ(xnlog, niet alleen een 
fei telijke betekenis hebben gekregen, maM ook 
een ideologische, normatieve: 20 viert iede
reen her, zo moet men het \'ieren. Naar deze 

bete kenisgeving is in de lijst van 194.' niet ge
vraagd, en dat kon ook nog niet goed. De allt
Ivoorden maken echter wel Juidelijk waarom 
en hoe zich deze ontwikkeling kon voordoen. 

3 Traditionalisering van het 
Sinterklaasfeest in de tweede 
helft van de twintigste eeuw 

Volkskundevragenlijst 65 (! 994) werd door 
het Meent!llS Insti tu \l t niet zozeer uitgestuurd 
om een beeld re krijgen van Je geschiedenis 

v<ln het Sinterklaasfeest vallaf het midden van 
de twintigste ec mv. De them:ü die in de lijst 
v,:m 1943 aan de orde gesteld werden, keerden 
daa rin niet terug. De directe aanle iding om de 
lijst op te stellen vormde de begin jaren negen
t"ig bij tiiden hevige publieke disc \l ~sie over de 
~ta[Us en toekomst van het feest , dat zich in 
een crisis heene te bevinden_ Waarover ging 

deze disc\lssie, welke argu nlenten waren in het 
geding, inhoeverrc werden zij gedeeld door 
mensen die niet aan d it debm in de media deel
namen? De wens om meer over deze nspecten 
te weten te komen lag een grondslag aan vra
gen over de beleving van eventuele: ver::mde
ringen in het fee;,t. De nntwoorden bieden een 
zeer selectie\'e momentopname, want het me
rendeel van de ongeveer vijfhonderd corres
pondenten die een ingevulde lijst terugst uurde 
wns van midddbare leeftijd en ouder. De mees
ten hadden zelf geen jonge kinderen meer in 
huis . Over de manier waarop het feeS[ in Ne
der],·md gevierd werd kan de lijst dus slechts 
beperkt inlichten; daarvoor zijn andere bron
nen nodig. Toch zijn de nntwoorden waarde
vol. Men zou kunnen :eggen dat degenen die 
dl' opkomst van het feest mHsrrc:eks het mid
den van de vorige eeuw mm den lijve hadden 
bdeefd, in de lijst de gelegenheid kregen een 
oordeel te ve ll en over latere ontwikkelingen. 
(nhnewrre be,mtwoordJe het feest aan de 
vorm, en norm, vall hun jeugd en vroege vol

wassenheid? 
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Dat hier, na een halve eeuw, sprake zou kun
nen zijn van volledige correspondentie was na
tuurlijk niet te verwachten. Met een variatie 
op SCHUURMAN43 kan men zeggen dat feesten 
"zowel tekens zijn van solidariteit als van con
currentie" en daardoor "constant in bewe
ging". Op nieuwe culturele vormen wordt im
mers steeds actief voortgeborduurd. In dit pro
ces onderscheidt Schuurman, op grond van 
Gombrich, twee typische reacties: 1. over
drijving, leidend tot inflatie en 2. afwijking van 
de norm, vooral wanneer zich een "polarise
rende kwestie" aandient, dat wil zeggen een 
punt van discussie dat "in een bepaald veld 
beeldbepalend is" en "waaraan men zich niet 
kan onttrekken". Daarnaast is er nog een an
der, derde type reactie, door Schuurman be
schreven als een "traditionaliseringsproces", 
waarin een groep herkenbaar tracht te blijven 
"door niet mee te doen aan de nieuwe ontwik
keling en vast te houden aan het bestaande".44 
Beziet men dit in veel breder perspectief, dan 
valt deze houding ook als uiting van een proces 
van nationalisering te interpreteren. Met het 
door Schuurman geschetste analytische in
strumentarium voor de beschrijving van deze 
complementaire gedragingen en houdingen 
vallen de antwoorden op de vragenlijst van 
1994 goed in kaart te brengen. Ze laten zien, 
hem opnieuw variërend, dat aan het eind van 
de twintigste eeuw "hele nieuwe sociale groe
pen op (komen), terwijl andere hun plaats in de 
veranderende samenleving opnieuw moeten 
definiëren" . 45 

3.1 Overdrijving en inflatie 

De cadeaus met Sint zijn groter/duurder en elk 
kind krijgt te veel naar mijn idee (op school, buurt
vereniging, sportvereniging, bij winkels een schoen 
zetten, thuis, opa en oma, bij het werklkantoor van 
de vader/moeder). Wij vieren beide feesten nog zo
als wij (mijn man en ik) het vroeger ook vierden ca. 
1960, [zoals] toen wij kind waren, maar het Sin-

terklaasfeest had vroeger iets geheimzinnigs, dat nu 
geheel verdwenen is. Overal lopen Pieten, overal 
zijn Sinterklazen aanwezig. Het mystièke van dat 
feest is weg! (G 32c/1922). Gezien mijn geboorte
jaar 1910 verlang ik nog steeds terug naar vroeger. 
Nu is alles gecommercialiseerd. Hoe duurder, hoe 
beter. Alles hebben ze al en zijn niet meer blij te 
krijgen. Overal duiken de Sinterklazen op. Vroeger 
had je er nog nooit een gezien (I 51/1910). Deze 
hartekreten van enkele correspondenten zijn 
symptomatisch voor een groot aantal antwoor
den. Afgemeten aan de maar één of twee gene
raties oude norm is het feest - in deze perceptie 
- uitgegroeid tot wanstaltige proporties, waar
door het gedegenereerd is geraakt. Dit uitte 
zich in verschillende opzichten. 

Allereerst valt te wijzen op de excessieve 
verlenging van de "Sinterklaastijd". De klach
ten daarover in de media werden door veel 
correspondenten gedeeld. Het feest begint vol
gens ons veel en veel te vroeg; vroeger was het 'n 
echt kinderfeest, maar zo'n spektakel als tegen
woordig, dat hoeft ook niet (L 157/1918). Dit 
werd in het algemeen toegeschreven aan de 
invloed van de reclame, in de vorm van folders 
door de brievenbus of op de televisie. Ik voel het 
met enige wrevel al aankomen na 1 oktober. De re
clame dringt zich dan op (L 151a/1918)j bij ver
schillende grote zaken (begint) die tijd in september 
al (F 163/1915). Dit was een symptoom van de 
idioterie van de commercie (F 178a/1934) en 
gold als uitgesproken belachelijk (F 184/1917, I 
167/1929). Immers, daardoor ging het eigen
lijke karakter (L 271/1920) of de oorspronkelijke 
aard (L 151a/1918) van hetfeest verloren. Bo
vendien raakten kinderen door deze lange 
voorbereidingstijd in de war (F 179/1916)j dat 
is niet goed (kleine kinderen verwachten minstens 
elke week een cadeautje) (F 133/1931). 

Eveneens te ver uitgebreid was de kring van 
degenen die het feest vierden. Vroeger was het 
een ,kinderfeest' waarvan de ouderen het meest ge
noten. Nu is het een feest voor allen, waarbij de 
commercie het meest geniet! (A 2/1942), nu krijgt 
iedereen wel wat, groot of klein (L 151/1929) . 

Het was, kortom, een feest geworden voor Jan 
en Alleman! (K 64/1929). Door Mirjam van 
LEER is deze verandering uitvoerig beschreven 
en geanalyseerd. 

Mede daardoor heeft zich een verandering 
voorgedaan in het aantal en de aard van de ge
schenken die gegeven worden. Voor de oorlog 
was het zo dat de kinderen van de rijkelui grote, 
dure kado's kregen, die van de armen niets of iets 
kleins. Nu geeft iedereen praktisch (C 151/1930). 
Alles was simpeler. Je kreeg minder - soms nuttige 
dingen (kousen of zakdoeken). Echt dure kado's 
waren er nooit bij (E 173/1917). Bij minder wel
gestelden werd zelfs de aanschaf van bv. sokken, 
strikken e.d. uitgesteld tot 5 dec. of kwam het 
voor dat een keuterboer die ik kende zijn vrouw 
een wipkar gaf Het volgend jaar kreeg hij overgor
dijnen (C 165/1927). Ten opzichte van mijn eigen 
jeugd zien we nu het andere uiterste. Nu dure en 
volop cadeaus. Wij kregen vroeger (8 kinderen) 1 
of 2 ,bruikbare/nuttige' cadeautjes, zoals een door 
moeder gebreide trui of borstrok, aangekleed met 
een kleurdoos/boek en zoiets als een legpuzzel 
(L 279/1933). Ik denk dat bv. de ,bromtol', een 
,mecanodoos', ,pop' of ,trein' meer echt speelgoed 
gaf dan de tegenwoordige cadeaus (1103/1918), 

die ook omschreven werden als prullaria en zg. 
statussymbolen (E 86/1920) of onnodige en 
waardeloze dingen (E 129/1925). In dezelfde 
geest werden een prentenboek, 'n ganzenbord, 'n 
schortje en 'n stukje suikergoed geplaatst tegeno
ver computerspelletjes, video's, stereo- installaties 
enz. (K 188/1934). Dergelijke cadeaus gaan het 
nivo van ,geschenk' ver te boven. De commercie 
heeft wel erg toegeslagen (G 56/1928). Een set be
tonboren wordt bij wijze van spreken als een bele
diging gezien. Een CD-toren, CD's, CD-speler en 
dergelijke kado's is toch wel een must om die te 
krijgen (F 178/1923). Dat waren geen cadeautjes 
meer, maar zoethouders en sussers voor een kwaad 
geweten van de ouders t.O.V. hun kinderen. Want 
kinderen krijgen door het moderne egoïsme van 
veel ouders niet wat ze zouden moeten hebben 
(F 178a/1934). Het zou zelfs zo erg zijn dat kin
deren soms niet meer weten wat ze zullen vragen 
en daarom maar constant geld aan Sinterklaas 
vragen (E 39/1920). De jeugd heeft in den regel 
reeds alles, zodoende gaat ook de aardigheid er van 
af, wat wel heel erg jammer is!! (L 271/1909). 

Deze verandering in het type geschenken 
bleef niet zonder gevolgen voor het karakter 
van de huiselijke viering. Het eigenlijke feest van 
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Sinterklaas bestaat niet meer. Wij proberen het met 
ons gezin wel op de ouderwetse manier te vieren, 
dus: surprises maken en geen dure cadeaus 
(K 141/1923). Vroeger werd St. Nicolaas ge
vierd, zat de hele familie om de tafel en ieder pakte 
het cadeau en las het gedichtje voor met versnape
ring en drankje. Nu lijkt het of men geen tijd meer 
heeft (A 2/1909). Het gaat nu vaak meer om de 
waarde van de geschenken, dan om de gezelligheid 
van een feest met kleine met zorg gekozen cadeaut
jes en lange gedichten (E 31 a/1946). Van een ge
zinsfeest is het uitgegroeid naar een ,cadeau'-feest 
(K 176/1911). Maar door de kostbaarheid van de 
cadeaux gaat het spel verloren (Q 111/1919). 
Daardoor is het feest thuis niet meer zo span
nend (C 184/1947), veel minder leuk en allemaal 
zo gewoon geworden (E 130/1935) en zijn de 
verbazing en verwondering weg (K 125/1929). 

In de beleving van deze correspondenten is 
het huiselijke Sinterklaasfeest in de na-oorlog
se periode niet alleen gegroeid, maar vooral 
doorgegroeid. Zij voelen zich vervreemd ten 
opzichte van de vieringen die zij in hun jeugd 
hebben meegemaakt. De goede herinneringen 
daaraan zijn zo krachtig dat veranderingen als 
afwijkingen worden beschouwd. Terwijl velen 
het toch duidelijk vroeger niet al te breed had
den, wordt de thans ten toon gespreide wel
vaart bestempeld als overdaad en afgekeurd. 
De zelfwerkzaamheid van de surprises en de 
plagerij van de bijbehorende gedichten zijn 
verdwenen. Zo is het geen "echt" Sinterklaas
feest meer. Hun gevoel van tevredenheid met 
het kleine herkennen zij niet meer terug in de 
emoties van de tegenwoordige kinderen. Men 
voelt zich buiten spel gezet en bovendien 
machteloos tegenover de nieuwe ontwikkelin
gen. Om die in één woord te beschrijven han
teren vrijwel al deze correspondenten het be
grip "de commercie". Het wordt steeds moeilijker 
eigen inzichten en tradities te volgen; steeds zwaar
der drukte van het dictaat van (ouders van) ande
re kinderen, en de commercie (B 112/1924); alles 
wordt commercieel aangepast, waardoor de eigen
lijke traditionele viering in de verdrukking komt 

(F 163/1915). Men voelt zich iets opgedrongen 
door een vreemde, ongrijpbare macht, die het eige
ne, het traditionele doet verdampen. ;Zo werd de 
voedingsbodem geschapen voor een afweerreactie. 

3.2 Afwijking van de norm 

In de bovenstaande visie werd het Sinterklaas
feest als het ware van binnenuit uitgehold. 
Maar het werd ook van buiten bedreigd. Er 
ontstond onmiskenbaar een "polariserende 
kwestie". In de tweede helft van de twintigste 
eeuw kreeg Sinterklaas als gever van geschen
ken in de maand december steeds meer con
currentie van de kerstman. Diens toenemende 
invloed stelde de vanzelfsprekendheid of norm 
ter discussie dat het Sinterklaasfeest de enige 
gelegenheid was om elkaar iets te geven. Het 
was mogelijk daarvan af te wijken en, zoals uit 
allerlei cijfers in de media naar voren kwam, 
steeds meer mensen deden dat ook. Onze cor
respondenten stelden die ontwikkeling eve
neens vast. Het geven van geschenken is voor 'n 
gedeelte verschoven naar kerstmis (E 118/1923), 
de kerstgeschenken nemen steeds meer de plaats in 
van Sinterklaas (L 320a/1922). Al werd deze 
trend gesignaleerd, over de omvang van dit 
verschijnsel kon men geen preciese uitspraken 
doen. 

Het wekt geen verwondering dat degenen 
die opgegroeid waren met Sinterklaas als enige 
geschenkenfeest moeite hadden om hun posi
tie tegenover deze invulling van het Kerstfeest 
te bepalen. Voor verscheidene corresponden
ten was deze ontwikkeling wel verklaarbaar. 
Omdat er nu vele vrije dagen gekomen zijn rond 
kerstmis en het nieuwe jaar, is ook het geven van 
kado's naar kerstmis verschoven (L 56/1924). 
Daarentegen is de viering van Sinterklaas in prin
ciPe één dag en dan is het afgelopen (C 184/ 
1947); het feest moet dan als het ware tussen
door gevierd worden (C 99/1924). De bereid
heid om naar het Kerstfeest uit te wijken kon 
nog versterkt worden wanneer de kinderen 

volwassen of het huis uit waren. Toen de kinde
ren klein waren, [lag het] accent op Sinterklaas. 
Da's nu andersom (E 223/1939). Juist wanneer 
de kinderen verspreid over het land wonen, 
bieden de vrije dagen van de kerstvakantie een 
goede gelegenheid het ouderlijk huis te bezoe
ken en dan tevens elkaar een geschenk te ge
ven. 

Bij het merendeel van de correspondenten 
werd deze begripvolle houding echter nIet ge
vonden. Stellige uitspraken als: Kerstmis is geen 
feest voor geschenken (L 153/1926) en: Eigenlijk 
hebben cadeaus met het Kerstfeest niets te maken 
(195/1919), vallen in allerlei toonaarden te 
beluisteren. Immers, dan wordt het Kerstfeest 
een absoluut werelds feest en schiet ver de beteke
nis voorbij (F 169/1912), de echte betekenis van 
het Kerstfeest kan dan naar de achtergrond gaan 
(G 171/1925). Liefdadigheid vormde hierop 
evenwel een uitzondering: als men noodlijdende 
gezinnen een pakket stuurt, zieken enz., dat is wel 
de kerstgedachte (B 35/1915). Corresponden
ten met een protestantse achtergrond herin
nerden zich dat ze in hun jeugd van hun ouders 
een boek kregen of op het Kerstfeest van de 
zondagsschool wat versnaperingen en soms een 
kadotje. Maar van kerstgeschenken zoals tegen
woordig steeds meer gebeurt, was geen sprake 
(B 102/1920). In sommige katholieke kringen 
werden vroeger wel geschenken gegeven in de 
vorm van kaarsen, wijn, kerstkrans ofkerstgebak, 
maar ook dat was onvergelijkbaar met de meer 
huishoudelijke artikelen (I 057a/1918) die thans 
uitgewisseld worden. Die heetten vreemd aan 
het Kerstfeest. 

3.2 Nationalisering 

Die vreemdheid kon nog nader ingevuld wor
den. Geschenken met Kerstmis waren niet al
leen on-Bijbels, maar ook - en dat in één adem 
- on-Nederlands (I 24/1919). Juist het niet geven 
[met Kerstmis] is Nederlands gebruik (B 112/ 
1924). Wat het geven van cadeaus betreft: 

Daar hebben wij Sinterklaas voor (G 222/1923), 
luidde hier de ijzeren logica (al schreven enke
le correspondenten al voorzichtiger dat we ei
genlijk 't Sinterklaas feest daar voor hebben 
(L 203/1928), of: Wij hadden vroeger alleen Sin
terklaas hiervoor (L 271/1920). Vanuit dit per
spectief kon het geven van geschenken met 
Kerstmis niet anders dan "buitenlands" zijn: 
het gaat de buitenlandse kant uit (B 7/1923). 
Hierbij werd vooral gedacht aan Amerika - in 
dat opzicht is het Kerstfeest in Nederland sterk 
,veramerikaniseerd'" (M4/1928), maar ook aan 
Duitsland, Engeland en de Scandinavische 
landen. Het verbaast nu niet meer dat dit een 
onjuiste zaak (C 70/1920) werd gevonden: een 
typisch Hollands feest dreigt verdrongen te worden 
door een ,import' feest (F 113/1928). 

Dat werd toegeschreven aan verscheidene 
factoren. Allereerst was er de beïnvloeding door 
de media. Op tv of in de film worden met kerstmis 
geschenken gegeven (C 184/1947) en was te zien 
hoeveel men in Engeland en Amerika uitgeeft aan 
Kerstsurprises (C 165/1940). Vervolgens wees 
men (weer) op de rol van de commercie. Het 
geven van kerstgeschenken is overgewaaid uit 
Angelsaksische landen en de commercie moedigt dit 
aan (G 173/1914). Maar daarmee stelde de 
commercie zich op een verkeerd standpunt, op een 
Amerikaans model (I 140/1919). De handel tracht 
(uit hebzucht) ons volksfeest St. Nicolaas te verja
gen met behulp van een namaak Sinterklaas 
(Kerstman) die reeds voor 5 dec. luid bellend, be
geleid door vreemde liederen, de sfeer probeert te 
overschreeuwen (daarbij geholpen door de TV) 
(K 93/1919), zo verwoordde een correspon
dent zijn afkeer van het samenspel van beide 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen konden 
zich voordoen, omdat tegelijkertijd de gods
dienstige beleving van het Kerstfeest steeds 
meer aan belang inboette. Het vervlakte tot 
een werelds of algemeen feest: de ontkerstening 
geeft er een ander accent aan (L 270/1922). Er is 
een tendens naar verheidensing. Met kerst hebben 
veel mensen toch niets te doen, dus het past in el
kaar (E 139/922). Men weet geen religieuze in-
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.vulling cwn hel kerstfeest te geven, haalt 1111 5 dec. 
ell 25 dec. door elkaar (K 105/1926). Daarmee 
maakre men van een dnistelijk feest ecu 2e sin
IC1Hw:ifcesr (I 58/ 1933). 

Wic zich tegen deze ontwikkelingen verzet
re, had vanzelfsprekend weinig op met de fIgu 

ur van dc kerstman. Dat uitte zich soms in felle 
bcw00rdingen. De kerstman was 'n belachelijke 
iJioOl (B 11 2/1930), een jammerlijk mishakiel 
(K 218a/l923), die wen.'i ik tot boven de poolcir
kel (I 86/1923), die mag gctJOeRlijk Vlm 'l toneel 
verdwijnen (F 119/1932), ik 1100P dat hij 
tI((jwriesl in Ala.,ka (L Z07!1937). Men had op 

hem tegen dat hij nergens Y(XH stond , hij was 
een 11ietzeggende, gekunstelde, betekenisloze 
en (1)gclC'lonvaardige figuur: iI;t~ liOor films op de 
LV; niet edu (F 2a/1951), on~in ~onder (ICluer

,grond (G 1 (411924). Ook hier werd weer srerk 
gevoeld da t de kersrman vreemd was aan Ne
derland. Hij werd gezien <lis een ons war opge
drongen figuur (M 13!1955), een Amerikaanse 
man; lum CIIJwIlr is superieur, swat mij legen 

(B 29/\937) . Hij wa~, in fmail! bewoordingen, 
een inktvlek op een mooi Nederlands schiltlel"ij 
(L \81/1935) of een sullig hirsch·figtwr: ee711a71J 
dut Simerklaa.\ kent, ZOIJ geen behoefte mnelen 
hehben (lan eell slap aftrebel als de k(''rstman (A 
8/1933) . Hoort lliet in Nederlalld, ééll goedheilig
mali iSR"enoeR (C76/1927)j is in ollsland geen 
rradifie (\ 4911954) . Andere terme n die in dit 

verband vallen zijn: nep, imitatie, surrogaat, 

namaak of een caricatuur. Onze kinderen be
schouw(d)en hem als onecht en Imitenlands. 
Onecht d. w.z. 2 Sinten op straal zou schokken, 2 
ker.mnamlell niet (I 116d/ 1929). Als steeds vid 
dit gevoel iets opgedrongen te worden S<1men 

met weerzin tegen her d rijven v:m "de com
mercie" , De kerstman /teeft met comercie Ie ma
ken C!Jl dal is nier goed (L 182a/1939), hij was een 
schertsfiguur. In Olls !mld allecn als middel om de 
killsa re doen rinkelcn (G 58/1918) . En ook hier 
werd op het onchristelijke karakter van zijn 
verschijning gewezen. Een kerstman hoon niet 
bij hel echIe )(crstfeest dat op de Bijbel gegrona is! 
(G 198/1928) , hij W<1S 'n schelSflgUl.4.r die de dief)e 

betekelli~ valt het kind in de kribbe tIflJJedig baga
talliseertellvcrurnkt (17WI917). 

Deze sterke afweerreacties waren echter 
nier nw.arw!vcnd voor alle correspondemen. 
Het kwam enigszins ah een verrassing dat wr
scheidene anderen gem<1tigd positief of zelfs 
welwillend tegenover de kerstman stonden. 
Oell het hoort er zo bij (G 11.5/ 1930), geeft $feer 
twn ik kersrrijd (G 246/1918), Sanw Claus I'ind 
ik ook een gezellig personlJge. En mooie {l<lkjes on
der de oonll heeft ook iets (E 41/1925). Soms gaf 
men blijk langzaam aan hem gewend te mken. 
Iemand was llogal ~ceplisch cent, maar accep

teerde h em nu (L 96a/1921) . Heb ik ne! 01) !.tI. 

een /cuke film gezi~n. Wa.l mooi. Eerder zei Iwt me 
niets (C 16511943) , ach, hij is ook niet meerwcg 
te denken (K 18,J1919). Maar ook hier kwam. 
toch al snel weer enige afstandelijkheid om de 

h oek kijken. De kerstman was heel Jeuk t.oor de 
kinderen, maar Ileeft niet~ mer het Ke rstfees! te 

maken (F 145/ 1930), lioorkindercllwelgmppiK. 
Verdl'r t!l/een maar commen:ie (G 246/1926). Er 
was dan misschien op zich weinig regen de 
kerstman, in Nederland hoorde hij toch eigen
lijk nier thuis. A ls figuur was hij wcl/cuk, doch 
niet ,!Is Goed HciligmaJl (e 115/1928), geen mo
eite mee, m(/(lr {veiniK fomctionceI . GeeJi m .i. hl 
Neder/alld ·weinig toegevoegde waarde aan her 
Kerstfeest (K 174/ 1958). In de=c visie kon de 
kerstman getOlereerd worden, als hij zich m~ar 
niet opdringerig gedroeg. Mag voor mij «.-el, 
maar hoop toch dat hij niet de ol..'crlwnd krijgt, in 
t-'eroolld met Simerldaas, die moet blijw n! (L 15.3/ 
1926) , maK, maar niet voor Sinterklaas of in 
pkwrs van Sil ltcrklaas (E 209/1 953 ). In mwol
ging van de plechtige inrocht van Sinte rkb .. s 
werd hier en daar nu ook de aankomst van de 
kerstman georganiseerd. Sommigen hadden 
daar geen bezwaar tegen of vonden dat zelfs 
wel aardig, voor anderen ging di t duideli jk te 
vet; ik tal mij dtwr fcl tegen ve rzeUCIl, de on-Ne
der/ajJdse commerciële indringer eVCIlttteel eigen
handig de weK ven!)en-en! (F 1191\932). 

He t is duidelijk dat de kern van dergelijke 
afv>'Îjzende reac ries op de viering van Kerstmis 
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als geschenkenfeest en op de ker~tnmn bestond 
in de haast automatische reflex bij velen d,n 
het Sinterklaasfeest en Nederland onll)smake
lijk met clkanr zij n verbonden en dac die band 
n ie t verbroken mag worden. In de vragenlijst 
werd nof.! eens expliciet gevraagd o f, inhoever
re en waarom men vond dat S interklanscen ty
pisch l'\ederlands feest was . 

Om de stelling tc sraven dar Sinterklails in
derd<lad een t)'jJi.lCh oer-Hollands ,J(}!k.sfee~t 

(F 113/1928) of echt O!ld-I-lol1and$ feest 
(G 234/1922) was, wezen verscheidene corre
s(xmdentel1 erop dat het in het buitenland 
eenvoudig niet voorkomt. Het was een olld-ne
derlands gebnûk, dat in andere landeIInier hekend 
is (K 145a/1928). l~:lCh vormen stellige ui t
spraken als de:c een betrekkeli jke uitzonde
ring. Nogal wat correspondenten toonden zich 
eerder enigszins aarzelend op dit punt. Omdat 
hel (vrijwel) alleen in Nederland bestaat, tal her 
wel een t)'pisch Nederlands feest zijn (e 149/ 

1929). Erover nadenkend bemerkte men dat 
wat men feitdij k wist, botste met wat eerder 
aangevoeld werd. Uitspraken als: ju, ik dacht 
her 1AJel (F 18 1/ 1927), schijnbaar wel (I 6/1915), 
eigenlijk wel, voor mijn gevoel (G 182/1921) ge
tuigen van deze houding. Waarop die geba
seerd was, bleek minder duidelijk. 'r hoorf.al/cen 
bij Nederland, misschien is dat nog een idee lIir m'n 
kinderjarC!Jl (174/1946), heet altijd zO (B 7J 
1923), ik weet niet beter (E J 09!l92 7). Slechts 
een klein aamal wist positief dat het Sinter
klaasfeest niet alleen in. Nederland, maar ook 
in België (Vlaanderen) gevierd werd en in 
noordwest- Duitsland . 

Anderen zagen het kenmerkende van Sin
terklaas niet zozeer in de aan- of afwezigheid 
van het feesl elders, manr mecr in de manier en 
Je intensiteit waarop he t in Nederland gevierd 
werd . Die zie je, tlOlget lS mij, nerR"erlS anders 
(B 112/1957). A lhoewel ooh in andere landen 
Sinterklaas gevierd word!, is her in Nederlnnd Hit -
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gegroeid rol lier jaarlijkse I'O/ksfcesr (e 15li 
1910); ik heb de indmk dat er In andere landen 
,del zu'n IJ/Jhef van Simcrkl<.as gemaakt «Jordl 
(058/1946); die kenden hoogtdr een aftreksel 
}liervlm (E 109/1930) . \V:u het feest bovendien 
zo bijzonder cn to t iets typisch Ncdcr I ~md~ 

maakt..: , wa~ dat het in her Itde umd wordt ge
vierd (F 1.3b/1920), door heel Neder/mld (l 57a! 
19 18). T.lsthaar werd dit besef wanneer men 
als Nederlander in het buitenland \'erroefde. Ik 
merk mm brieven van familie in 'r buitenland dar 
ze ,om' fees t missen, 'r hoort gewoon bij Nederland 
(195/1926) . Het feest gaf !.!Cel dierbare herinne
ringen, die je met nier-neder/lUIders 11i(.'1 dden klim 
(856/19 59). Die vcrbomk:nheid werd ook 
verticaal gevoe ld, met het vcrleJ cn: o1/(/e schil
derijen u it de 1 ie eeuw getfûKen nOK altijd van de
~e1fde elI goed invoclbme mmosfeer (C 99/1924), 
waarbij meermalen gewezen werd op het schil
derij Win een Sinterklaasmorgen van Jan 
Slcen. Hct (cest " ras traditie lil lied Nederland, 
al eemven/(mg (F 84/1939). Door de eigen le
vensgeschiedenis voelde men zich daarmee 
verbonde n, 't Is een Nederlands feest omdat we er 
)TI!;/! ojJgegroeid ZiJ11 (G 90a/1 9 16), omdat je hd 
van kind af aan zo gevind heb! (P 14 2J 19! 1). 
Hel hoort bij Neder land, her is iets eigens en een 
goede herinnering aan 5 dec. is later ~'oor een kind 
waardevol (C 183/1924). 

In de jarcn negentig werden in verscheidene 
plflatsen actie-comités opgericht om het be
houd V<lll het Sinte rklaasfeest te bevorderen. 
Met allerlei initiarieven monde de nog steeds 
best<lande Stich ting Nationaal Sint N icolaas 
Comité zich het meest actief. N iet icdt! l'een zag 
daar veel heil in : ontwikkelingen zijnlliet ccgen te 
houden (I 80/1926), tradilies kl/nnen veranderen, 
dm IS in !Jel verleden ook s:cbel/T/l (F 90/1923). 
Het kunstmatig handhaven vfln het Sinter
kl ilasfeest achtte men zinloos. Alles wat je Will 

$tl/ren in de fulklore gaat mis. Je m(Jet de dingen ne
mell zoals ze groeimlt;eranderen (E 180/1932), 
het hOltelen van feesten, laat Ziell m.i, niet afdwin
gen (I 51/ 1945). In deze beleving werJen tradi
ties vereenzelvigd me t authenticiteit en spon-

taniteit: 11iet zo iers forceren lOt ,blijnm', aIs men 
lIet niCI meer tviU (I 10.3/1918). H('t moet uil tie 
mensen zelf komen. Als dat niet geheltrt in vol
doende nww, dim lleeft Sinterklaas blijkixtar OH-

1e'oIJoende betekenis meer in onze nt/rum (K 5/ 
1962) .Hel' kocstere n van het eigen gelij k en 
een haas t <lfgcdwongcn tolerantie leken zich 
hier in evenwicht te houden: neen, gewoon 
overWlen aan de gangbare menwlilt'il. Mocht het 
feest wegzakken (l/$ een achterhaalde folklore, dan 
moeten we dar aanvaarden (E 173/1917). Maar 
bij anderen konden inspanningen om het feest 
te bèvordercn juist wel op steun rekenen. An
Jers blijf! er helemaal geen Sinterklnasfees! ovel': 
in sommige steden/dorpen leek het wel of er geen 
Sint meeT bestaat (E 229/ l925 ). We mGgen onze 
Nede rlandse culwurgew()()lltrn wel vasthouden 
(G 94/19 15); u!e moelen meer ruggeRT(Wt wnen 
en (ms IlÎel lalen leiden door Tecltl111e en commercie 
(F 163/19 15); zo iel~ eigens moel behouden 
blijven; er is al genoeg vmAakking (130/1935); 
onze C!lllure/e b(tgage duigt toch al ol;erspoeld Ie 
IJ.'mden door Amcrikaan5e toestanden (K 18<1/ 
191 9). 

4 Slotbeschouwing 

De vragenlijst van 1994 Ix>od nie t meer dan 
een momentopname van een specifi eke fase in 

de viering v~n het S interklaasfeest in :--Jeder
land. De antw(xJfdcn leveren geen bouwste
nen, zoals de lijst v<1n 1943, voor de geschied
schrijving V<ln het' (eesl in de tweede helft van 
de twintigste CCU\ \' . Voor de vele verschijnings
vormen en aspecten van het feest zullen aller
lei andere bronnen geraadpleegd moeten wor
den. In deze bijdrngc werd slechts één aspect 
centraal gesteld: het besef van het nationa le, 

typisch Nede rlandse karakre r \'al1 Sinterklaas. 
He t eerste deel van d it stu k liet zien, weliswaar 
schetsmatig, dm Je v(Jorwaarden VOOf dit besef 
pas in de eers te helft van de twintigste eeuw 
waren ontstaan. Gedurende die decennia kwu
men steeds met! l' mensen in aanraking met een 

nieuwe, moderne vorm van Sinterklaasvieren. 
Geleidelijk namèn zij dic ook over, a ls onder
deel van een veranderende en door de groei 
van de \\ldvaatt mogelijk gemaakte levensstijl. 
De gemeenschappelijke pr8k rijk leidde ('cvens 
tot het besef d~t men iets met :t!t!r vd en, e i
genlijk het hele land, deelde . Het is aanneme
lijk - een apart onderzoek hiernaar is dringend 
gewenst - Jat de ja;nlijkse berichtgeving over 
het feeH in de media dit besef zowel zal hebben 
weerspiegeld als gestimulet!rd. 

Een opmerkelijke uitkomst van de vragen
lijst van 1994 is dat het bewu~tzijl1 van het [t!

cent e, gegroeide karakter van Sinterkbas <l Is 
natiollfml fees t eig~n l ijk geheel onrbreekt. H~~t 
typisch Ned t! rlandse van het fcest gold als van
zelfsprekend en werd eenvoudig nIs zoJanig 
<langevocld. Ot! krach t van dit sentiment, op
geroepen door de hedreigende kom!'! vnn de 
,.vreemde" kerstman, drong aarzelingen, de 
vraag of dit feiteli jk wel het geval was, naar de 
ach tergronJ.'i6 Terecht stelt de etnoloog G er
ard ROOljAKKERSH

, naar aanleid ing van een 
(l ndef geval: "H et is blijkbaar binnen ~én gcnc
ratie mogelij k om een ,eigen' tradit ie te vesti
gen w(lrlr:l::m door de dragers ~cn zekere 

Intocht van Sinterklaas 
in Haarlem, 1992 

onaantastbaarheid wordt toegekend". Het 
bijzondere vfln ei(' crisis w,larin het Sintt'rklaa:.
feest zich midden jaren negentig hevond is dat 
d it gevoel d <lnrdoor i'Jllcen maar aan kracht 
won. Het is niet overdrevt!n tt! stellen dat eerst 
toen het bewustzijn geaccentueerd wcrd J at 
Sinterkla8s een onloslllllkelijk element b van 
Je Nedt::rlanJ:;e natlollalt' cultuur - en, in het 
verlengde daarvan, dat Sinterklaas als supIXJr
ter op de t ribune mot'st :ittt'n als het nationale 
elftal spceldc. Het verlies vnn de vanzelfspre
kendheid van Sinterkla,ls leidde, paradoxaler
wijze, tot et'1l toenemend besef dat hij een na
tiOIule figuur is. 

Dit was ht! t gevolg vun belangrijke transfor
maties in de :-.lederlanc\se s:'lmenkving. In de 
loop vall d~ lwintig~l": ecuw, ruwweg van de ja
ren dt!rtig tm de jaren zest ig, wist de ~mode r 
ne" levensstij l van de miJdenklassen zijn stem
pt"! H: drukken op wat Joor iedereen Hnormaal" 
werd ge\'ondcn, zowel in gedragingen als in op
vaningen. -Il\ Wat gegroeid was kreeg hd ken
merk \'8n een van:clfsprekende en alledaagse 
onaantastbaarheid.49 V,maf ongeveer de jart!!1 
zestig was deze cultuur l!1 toenemende mate 
onderhevig aan erosie. VOOI' J e generatie die 
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deze cultuur vorm had geJ.:e
ven en de groei Jaar"an had 
meegemaakt, wm, dit een ui
termate bedreigt:nde ontwik
keling. H aar zekerheden en 
vanzelfsprekendheden wet
den aangetas!. Zoals de ant
woorden in de vragenlijst 
van 1994 luten zien, had 
men - de grote gelijksoor
tigheid van de antwoorden 
van mensen vfln ongeveer 
dezelfde leeftijd en uit het 

hele land staat het voor
zichtig toe om te spreken 
van een door een "genera
tie" gedeeld cultuurpatroon 
- het gevoel dat de rcgie van 
het eigen leven werd O\'cr
genomen door anon ieme 
krachten, die men betitelde 
met (erlllcn al:. "de commer
cie" en ~hct buitenland" 
(maa r niet, en da t is een op
merkelijk gegeven, "de bui
tenlanders") . Een af\l.'ijzende, 
defensieve rcactie, verwoord 

in de taal \'an het I\ationalis
me, was het gevolg, SoJ Aan he t 
eigene wilde men zoveel mogelijk vasthouden. 
Dit des temeer, waar door het J.:ecombincerJe 
effect van brede maatschappelijke processen 
wals de steeds n"I<lr groeiende wclvanrt, de ~e
cularisering, democratisering en individualise
ring gevoc\ens van o llllerlingc verbondenheid 
steeds meer ufnmncn, Wat men nog wel deel~ 
de, of leek te dden, kreeg Jaardoor een steeds 
groter be lang:!! Waar de overname van allerlei 

nieuwe vormen vnn gedrag, mer nmne in de 
sfeer van de consumptie, een betrekkelijk dif
fuus proces was, kreeg deze een benoembaar en 
herkenbaar karakter toen deze zich ook uit
strekte tot de feesten in december. De nieuwe, 
"buitenlandse" waardering van het Kersrfeest 
als geschenkenfeest werd gezien als een onJer-

oben: Aankomst van Sinterklaas met de motGrliels, 1992 

unien: Aankomst van Sinlerklaas met de trein, 1992 

mijning, zoniet vernie tiging, \'an een wezenlijk 
onderdeel V'lI1. de Nederlamlse cllltllur. 12 

Daarbij hadden deze ouderen cr !.lIl\'oldoen
de oog voor dat jongeren hier bewust en uit 
vrije wil \'oor kozen . De Zweedse etnoloog Jo
nas FRYKlvlAN heeft in verscheidene a rtikelen 
gewezen op het grote gevoel van bevrijding, bij 
jongere generaties in Wesreuropesc landen in 
de <efgelopen decennia, van de druk van t radi
ties en op de toegenomen mogelijkheden zelf 
vorm te geven aal\ her beswan. Mer tradities 
gaat men tegenwoordig creatief, speels, oneer
biedig en informee l om. Zt= hebben hun norma-

tÎeve autoriteit verlorenY Met zou hierin een 
uiting kunnen zien van de zogenaamde post
moderne cultuur, met haar lijfspreuk "anything 
goes" en vrijwel onbeperkte keuzevrijheid uit 
cuhurdl" vormen. Terecht heeft LÖFGRE.~ 

aanbevolen hier het hoofd koel te houden en 
niet te snelle conclusies te trekken. Si Want de 
vragenlijst uit 1943lîer zien hoc ook al in de 
eerste helft van de rwintigsle eeuw de overna
me van het nieuwe Sinlerklaasfeest een keuze 
\vas en een ombuiging van eerdere wegen. Ook 
het tegenwoordige Simerklaa~fee~r is, zoals 
een betrekkelijk jonge correspondent uit Rot
terJam schreef, meer iets «-'at je me! een aantal 
mensen hes!t.û( om ~e doen , niet meer zo vaJ1zelj. 
sprekend (K 511962). Zoals Löfgrcn terecht 
heeft gesteld: "cach ncw generation cteates its 
own definition nor only of rhe national heriw
ge but abo of nati{)n~l lloi'alty . " s~ Et zijn op dit 
vbk wel breuklijnen, maar die worden niet 
meer op zelfde m<lnicr iI<mgcvoeld. Gc\'oelens 
van nationale verbondenheid zijn minder ge
word<!n, tt!n gunste van de goede bc lev ing- op 
:iehzclf - van de goede versta.ndhouding lIlet 
vrienden en kennÎssen.~ Het alleenrecht als 
gevcr van geschenken in december zal Sinter
klaas voorlopig niet te rugkrijgen: de kerstlllan 
is uit Nederland niet meer weg te denken. 
Maar een nationalbering van het Ker~tfeest, 

"een kerstfeest op zijn Hollands", Si dar wil zeg
gen met gedichtjes en surprises. behoort zeker 
niet tot de onmogelijkheden . Me t het nationa
lisme V<ln de negenriende eeuw heeft ook het 
tegenwoordige gebruik van de kleur oranje bij 
<llleriei nationale gelege nheden nog maar \vei
nig meer te IlHlken. Ook in dit Hcln dient de 
Sinterklaas met de oranje mijter te worden ge
zien. Hij is een nationa.a.1 symbool, en is dat 
door de discussie rond zijn pers(xm vooral de 
laatste tijd zelfs in toenemende mate gewor
den, maar erg serieus is het allemaal niet. Mis
schien mag men, tot rypisch Nederlands be
sluit, wel :cggen dat deze houding tegenover 
een nationaal feest ande re b nden tot voor
beeld kan strekken. 

Literatuur 

.A...'1DERSON. B. (1983): Imagmcd COmmtlllU1C5. Reilcc
tionSO!1 the origin al1d spread of:-Jmioualmn. London/ 
:-Jtw YOlk. 

BAUSJNGER, H. (1988): t\nmerkungen !1II1l Verhältll1s 
"on öffcmlic.hcr lInd privm<.'r FcstKullur. In: DüJinJ:, 
D./P. FricdcnmnnlP. Münch Olg.l, Ö{{cnhchc mlkul
!lIT. Politische Fcste in Dcurschl:mJ VOI\ .ler Autkili
rong bis :um Ersten Wdth il'!:. Rclllbek bel Il<1Owuq;, 
S. 390-404 . 

BIl-1MER, A.C. (1996) : l\al1onak Symboic -eln Ëntwurf. 
11\; K, Roth (14;,). Mil del' LÀffcrem lcl'Cn. ËUTOIl:ti
sche Ethnologie !Iud lmerk\lhurelle Kommunikation. 
~{lin:;te r/l"lüw::hm/Ntw York, S. 105- 1 Jj , 

BLEHR, B. (1999): ün ritl1~1 cffcCli\·e nc,~. TI1e case of 
ConstitlLtion Day.ln: Edmologi.\ Scandil\~vtc a, S.lS-
41 

BljLEVELO, G. (1996): W~ar io .I ... orllc lm~ n. Het draaior
gd als f" lklure. In:Volbkundig I)ulbin 22, S. 69- 91. 

I1OER-DIRKS, E. (1991): Nieuw licht 011 Zwam Pief. Een 
lamstrustoriseh antwoord op tic ,'raag naar d~ her
komst '0':\11 zW:H1e Piet. In:V()lk,kllnd i ~ Bulletin 19. 
S. i- lS , 

BDER-DlRKS, E. (1995): 0.: 5ml Nicol.ms \';m Jun 
Sçhenkman. in: Ons Amsterdnm 4;. S.Z8Z- ZS6. 

CllRt:iTENSEN, O. (1994); Th" na tionalizouion uf wime. 
and skiing in NOTway. An analysi$ of lhc idC(llogical 
background. In: Ar\'. Nurdic Ye .. rlx,..,K or Folklore 50. 
5.81-101. 

DEKKER, A.J. (I989): De \'olkskumlc\'m/?Cn!ijstl'l\ \',ln 

het PJ. ~ecrtens-Jn5tit\lllr. Hun dod en hun n'\(l'~C

lijkhcJcn en bcpcrkin.,ocll ab bron. In: Volkskundi::: 
Bulletin 15, 5. 60-84. 

DEKKER, 'r: (l99l). Ausbrclttllljl U1W \·èrbüTgerhchull~ 
dtr nie'dcr!;in,lisch('n Feslkulrur im 19. unu ZO. J:Jhr
hundert.ln: 1: Dekker ti.:\. (~d.). Ausurehllng bürger
licht! Kult"f in den Nkx1cr!<lnJ~n unu N{jrdwc~l, 
dcutschland. :VIiinSIer. S. 42- 56, 

DEKKER. T. (20c0) : Di~ nkJcrliimhschc Volbkundc und 
ihrt !,'1üJlnkderländische Ideale, In: (i. Hirsch(elder, D. 
Scheil & A. Sclulitka-Re,htcl\st ~ 1111l1 (lig. ). Kuhurcn_ 
Spmehcn-Übergängc. Fcmchrift fOr H.L Cox W!ll 65, 
Gebummg. Köln/\\'/ci1l1.1r/\Vkll, S. 581 - 595 . 

DOCKUJ..·!. H.C. van (1948) ; Vnn niellw)u,usU\orgcl1 tnr 
oudejaDI~anmd in Drenthe , A~scn. 

ER1K!:iEN, A. (1994); Like b~forc, just diflercnt , \10dcrn 
popu)a. undcrsr;l1ldings of thc concept t>f u~diti\\n. lil: 
AR": NmdiL Yc.ubouk u( Folklore 50. S. 9-Z3. 

rOSTER. R.J- (1991): Makinj:: nationnl cultures in lhc glu
lml ccurnenc. In: Annual Re\'iew of Anthrupolog.,. 20, 
5. lJS-260. 

fRlJHOFF, W. (1997): Toci.'igcning: wan bczltSo:Ir:mg nnM 
bctekcnisg('\·ing. In; Tr<1jtcta 6. S. 99-118. 

FRYKMAN. J. (199')): 1110: inlOrm:Jhziltiun of nillion~1 
idtutity. In: Ethnologia ElIfOP"C" H. S. 5-15. 



136 JOHN HELSLOOT ~ De opkomst van Sinterklaas als nationaal feest in Nederland 137 
FRYKMAN, J. (1999): Belonging in Europe. Modern iden

tities in minds and places. In: Ethnologia Europaea 29, 
S.13-24. 

FRYKMAN, J. (2000): National identities. Between moder
nity and cultural nationalism. In: Volkskultur und Mo
derne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. 
Festschrift für Konrad Köstlin zum 60. Geburtstag am 
8. Mai 2000. Wien, S. 269-286. 

GHESQUIERE, R. (1989): Van Nicolaas van Myra tot Sin
terklaas. De kracht van een verhaal. Leuven/Amers
foort. 

GINKEL, R. van (1995): Groen-zwart. Texels in het hart. 
Beschouwingen over een eilandcultuur. Amsterdam. 

GINKEL, R. van (1997): Notities over Nederlanders. An
tropologische reflecties. Amsterdam/Meppel. 

HELS LOOT, J. (1996a): Sinterklaas en de komst van de 
kerstman. Decemberfeesten in postmodern Nederland 
tussen eigen en vreemd. In: Volkskundig Bulletin 23, S. 
262-298. 

HELSLOOT, J. (1996b): Sinterklaas en Kerstmis. Verschil
len, veranderingen, verklaringen. In: Respons. Mede
delingen van het P.J. Meertens-Instituut 1, S. 15-23. 

HORST-HoEKSTRA, AC. ter (1949): Stoeltje zette. In: 
De Speelwagen 4, S. 354-355. 

JAGER, J. L. de (1981): Volksgebruiken in Nederland. Ut
recht/Antwerpen. 

JOBSE-VAN PUTTEN, J. (1995): Eenvoudig maar voed
zaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd 
in Nederland. Nijmegen. 

JONG, A de (1998): Dracht en eendracht. De politieke 
dimensie van klederdrachten, 1850-1920. In: D. Ver
hoeven et al., Klederdracht en kleedgedrag. Het kostu
um harer majesteits onderdanen, 1898-1998. Nijme
gen, S. 67-82. 

KASCHUBA, W (1998): Nation und Emotion. Europäi
sche Befindlichkeiten. In: Ethnologia Europaea 28, S. 
101-110. 

KISBÁN, E. (1989): From peasant dish to national symbol. 
An early deliberate example. In: Ethnologia Europaea 
19, S. 97-104. 

KÖSTLIN, K. (1999a): Sternsingen, Christkind und Ein
töpfe. Brauch-Transformationen in die Moderne. In: 
M. Sammer (Hg.) , Leitmotive. Kulturgeschichtliche 
Studien zur Traditionsbildung. Festschrift für Dietz
Rüdiger Moser zum 60. Geburtstag am 22. März 1999. 
Kallmünz, S. 553-561. 

KÖSTLIN, K. (1999b): Vanishing borders and the rise of 
culture(s). In: Ethnologia Europaea 29, S. 31-36. 

KRUIZINGA, J.H. (1953): Levende folklore in Nederland 
en Vlaanderen. Assen. 

LEER, M. van (1995): Geven rond Sinterklaas. Een ritueel 
als spiegel van veranderende relaties. Amsterdam. 

LEER, M. van (1996): Wie gelooft er nog in Sinterklaas? 
Een ritueel geschenkenfeest als spiegel van verande
rende relaties. In: Volkskundig Bulletin 22, S. 239-
261. 

LIGHTHART, J. (1918): Hoe Sint Nicolaas te vieren? In: 
Idem, Over opvoeding. 1. Groningen/Den Haag, S. 
142-171. 

LÖFGREN, O. (1987): Deconstructing Swe&ishness: cul
ture and c1ass in modern Sweden. In: A J ackson (ed.), 
Anthropology at home. London, S. 74-93. 

LÖFGREN, O. (1989): The nationalization of culture. In: 
Ethnologia Europaea 19, S. 5-23. 

LÖFGREN, O. (1993a): The cultural grammar of nation
building. The nationalization of nationalism. In: P.J. 
Anttonen & R. Kvideland (ed.), Nordic frontiers. Re
cent issues in the study of modern traditional culture in 
the Nordic countries. Turku, S. 217-238. 

LÖFGREN, O. (1993b): The great Christmas quarreIl and 
other Swedish traditions. In: D. Miller (ed.), Unwrap
ping Christmas. Oxford, S. 217-234. 

LÖFGREN, O. (1993c): Materializing the nation in Swe
den and America. In: Ethnos 58, S. 161-196. 

LÖFGREN, O. (1995): Leben im Transit? Identitäten und 
Territorialitäten in historischer Perspektive. In: Histo
rische Anthropologie 3, S. 349-363. 

LÖFGREN, O. (1996): Linking the local, the national and 
the global. Past and present trends in European ethno
logy. In: Ethnologia Europaea 26, S. 157-168. 

MOLEN, S.J. VAN DER (1961): Levend volksleven. Een ei
gentijdse volkskunde van Nederland. Assen. 

MEURKENS, P. (1984): Sociale verandering in het oude 
Kempenland. Demografie, economie en cultuur van een 
preïndustriële samenleving (1840-1910). Nijmegen. 

PLEIJ, H. (1998): Hollands welbehagen. Amsterdam. 
RIGHART, H. (1992): Het einde van Nederland? Kente

ring in politiek, cultuur en milieu. Utrecht/Antwer
pen. 

ROOIJAKKERS, G. (1996): De ideologie van het heem. In: 
C. van der Borgt, A Hermans & H. J acobs (ed.), Con
structie van het eigene. Culturele vormen van regiona
le identiteit in Nederland. Amsterdam, S. 5-27. 

SAUERMANN, D. (1996): Von Advent bis Dreikönige. 
Weihnachten in Westfalen. Münster. 

SCHUURMAN, AJ. (1991): Tussen stereotype en levens
stijl. De ontwikkeling van de plattelandscultuur in de 
negentiende eeuw. In: Tijdschrift vo'or Geschiedenis 
104, S. 532-547. 

SCHUURMAN, A (1994): Evolutie en involutie. De ont
wikkeling van de materiële cultuur op het Nederlandse 
platteland in de negentiende eeuw. In: H. F1ap/M.H.D. 
van Leeuwen (ed.), Op lange termijn. Verklaringen 
van trends in de geschiedenis van samenlevingen. Hil
versum, S. 17-36. 

SCHUURMAN, A, (1999): Plattelandscultuur in de ne
gentiende en vroege twintigste eeuw. Modernisering 
en globalisering. Een essay. In: Jaarboek Nederlands 
Openluchtmuseum 5, S. 270-301. 

STOKVIS, P.R.D. (1993): Van kind tot volwassene. Over
gangsrituelen in Nederland van de Franse tijd tot de 
Eerste Wereldoorlog. In: De Negentiende eeuw 17, S. 
51-66. 

VEN, D.J. VAN DER (1920): Neerlands-volksleven. Ams
terdam-Zaltbommel. 

VERWIJS, E. (1863): Sinterklaas. 's Gravenhage. 
VIS, D. (1948): De Zaanstreek. Een beschrijving van het 

Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling. 
Leiden. 

VRIES, J. DE (1941): De wetenschap der volkskunde. 
Amsterdam. 

WEIJNEN, A (1940): De knechts van Sinterklaas. In: Bra
bantia Nostra 6, S. 47-55. 

ZEIJDEN, A VAN DER (1992): Volkskundig materiaal als 
bron voor historici. In: Tijdschrift voor sociale geschie
denis 18, S. 66-82. 

Voetnoten 

* Deze bijdrage is een uitgebreide Nederlandse versie van de lezing die 
ik november 1997 in Keulen heb gehouden op het symposium "Komm 
Nikolaus komm ... Nikolausbrauch an Rhein und Maas. Sein Wandel 
von 1900 bis heute". De Duitse versie, waarnaar ik hier ter complete
ringverwijs, wordt in 2000 gepubliceerd in het Rheinisch-westfälische 
Zeitschrift für Volkskunde. Over de vragenlijst van 1994 schreef in al 
twee eerdere artikelen (1996a en 1996b). Een korte samenvatting van 
de inhoud van beide lijsten zal ook verschijnen in een nummer van het 
tijdschrift Nehalennia. 
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"Sinterklaas" als nationales Fest in den Niederlanden 

Der Nikolaus - "Sinterklaas" - ist einer für je
den Niederländer erkennbare nationale Sym
bolfigur, so sehr, dass er bei der Fußball-Euro
pameisterschaft 2000 als Fan mit orangefarbe
ner Mitra im Stadion auftrat. Ein solcher Auf
tritt war nicht selbstverständlich, vor allem 
nicht nach dem Wandel des Nikolausbrauches 
in den 1980er und 1990er Jahren. 

Das Meertens Institut führte 1994 eine Um
frage durch, um diesen Brauchwandel zu un
tersuchen und die Ergebnisse mit einer schon 
1943 erfolgten Erhebung zu vergleichen. Die 
Antworten der älteren Befragung zeigen die 
Bedingungen, unter denen das Nikolausfest zu 
einem nationalen Ereignis werden konnte, 
während die 1994er Umfrage nur eine Mo
mentaufnahme der Nikolausfeiern in den Nie
derlanden bietet. Im Mittelpunkt des Beitrages 
geht es um die Bedeutung des nationalen, ty
pisch-niederländischen Charakters des "Sin
terklaas". 

Die Umfrage aus dem Jahre 1943 fand zu ei
nem günstigen Zeitpunkt statt: Viele der da
maligen Gewährspersonen waren sich darüber 
im Klaren, dass das Nikolausfest in einem 
Wandel begriffen war. Gegen Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts kannte man 
noch Bräuche wie das Nikolausjagen oder das 
wilde "Sinterklaaslopen": Kinder und Jugend
liche liefen verkleidet von Haus zu Haus, 
schlugen Krach und erschreckten die Men
schen. Oder Nikolaus ritt nachts als unsicht
barer Schimmelreiter über die Dächer und ver
teilte seine Gaben. Dieses Bild änderte sich seit 
Ende des 19. Jahrhunderts. Ausgehend von 
städtisch-bürgerlichen Kreisen breitete sich 
eine modeme Form der Nikolausfeier aus. In 
diesem Prozess spielten Dorfschullehrer eine 
herausragende Rolle, die die Arbeit ihres Kol
legen Jan Schenkmann fortsetzten. Dieser 

stellte in seinem Buch St. Nikolaas en zijn 
knecht (ca. 1850) den Nikolaus als ehrwürdi
gen Bischof, der die Kinder beschenkt, auch 
wenn er sie tadelt. Außerdem wurde der 
schwarze Knecht erfunden sowie die Ankunft 
per Dampfschiff aus Spanien. 

Über die Schulkinder wurden früher diffuse 
Nikolaus-Vorstellungen ersetzt und reformiert. 
Die Bräuche der männlichen Jugend ver
schwanden. Erwachsene übernahmen die 
Hauptrolle in einem geordneten, gesitteten 
Nikolausfest, ein vornehmer Nikolaus und 
kleine Kinder stehen nun im Mittelpunkt des 
Festgeschehens. 

Gleichzeitig erhielt das Fest auch eine neue 
häuslich-familiäre Dimension, es zielte auf Fa
milienleben und Geselligkeit; die Kommerzia
lisierung warf ihre erste Schatten voraus. 

Die wichtigste Entwicklung jedoch war 
zweifellos, dass auch immer mehr Menschen 
dies Fest feierten. Es entstand eine "imagined 
community"; das Wissen darum, dass viele an
dere das Fest auf die selbe Weise begingen, trug 
zu einem Gefühl der Verbundenheit bei, das 
durch die Presseberichte z.B. über den Einzug 
des Nikolaus anderenorts verstärkt wurde. Vor 
allem Berichte über den Einzug in Amsterdam, 
der seit 1932 groß inszeniert wird, förderte 
dies. 

Die weltanschauliche Verfassung der nie
derländischen Gesellschaft scheint nicht hem
mend gewirkt zu haben. Sowohl katholische 
als auch protestantische Volksschullehrer setz
ten sich mit gleicher Begeisterung für die neu
en, modemen Nikolausfeiern ein. Es war wohl 
eine weitverbreitete Überzeugung, dass St. Ni
kolaus mehr als ein katholischer Heiliger ist, 
nämlich der "interkonfessionelle oder besser a
konfessionelle Volksheilige des niederländi
schen Volkes". Das Bewusstsein, dass immer 

mehr Menschen, vielleicht sogar jeder in 
"ganz" Holland auf "dieselbe Art" Nikolaus 
feierte, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt 
während der ersten Jahrzehnte nach dem 2. 
Weltkrieg nicht nur eine tatsächliche Bedeu
tung erlangt haben, sondern auch eine ideolo
gische, normative: Jeder feiert so, also muss 
man so feiern. 

Die Umfrage aus dem Jahre 1943 zeigte, wie 
das Nikolausfest aufgrund der Übernahme mo
derner Formen durch immer mehr Menschen, 
durch verbesserte soziale Bedingungen, durch 
ausgeprägte Berichterstattung in den Medien 
zu einem nationalen Ereignis werden konnte. 
Ein bemerkenswertes Ergebnis der Erhebung 
von 1994 war, dass das Bewusstsein eines ge
wachsenen Charakters des Nikolausfestes als 
nationales Fest eigentlich völlig fehlt. Das ty
pisch Niederländische gilt als selbstverständ
lich und muss nicht hinterfragt werden: "Es ist 
anscheinend innerhalb einer Generation mög
lich, eine eigene Tradition zu festigen, der 
dann durch ihre Träger eine gewisse Unantast
barkeit zugesprochen wird. Durch die Krise der 
Sinterklaas-Feier Mitte der 1990er Jahre wur
de das Bewusstsein geschärft, dass Sinterklaas 
ein unlösbares Element der nationalen nieder
ländischen Kultur ist - und dass Sinterklaas als 
Fan bei der Europameisterschaft auf der Tribü
ne sitzen kann, wenn es gilt, die Nationalelf 
anzufeuern. Der Verlust der Selbstverständ
lichkeit des Sinterklaas führte paradoxerweise 
zu seiner zunehmenden Bedeutung als natio
nale Symbolfigur. 

Dies war die Folge wichtiger Veränderungen 
in der niederländischen Gesellschaft. Wie die 
Antworten der meisten Gewährspersonen aus 
der Umfrage von 1994 zeigen, hatte man das 
Gefühl, die Regie über das eigene Leben zu 
verlieren, anonymen Kräften ausgeliefert zu 
sein. Eine defensive Reaktion war die Folge. 
Man wollte am Eigenen festhalten. Die neue, 
"ausländische" Art des Weihnachtsfestes als 

Geschenkfest wurde als "Zerstörung" eines we
sentlichen Bestandteils der niederländischen 
Kultur angesehen. Dabei übersah die ältere 
Generation völlig, dass die jüngere sich be
wusst und aus freiem Willen für die neuen For
men entschied und sich dadurch vom Druck 
der Traditionen befreite. Gegenwärtig geht 
man mit Traditionen kreativ, spielerisch, re
spektlos um, sie haben ihre Autorität verloren. 
Der Leitspruch "anything goes" der postmo
dernen Kultur verleitet zu unbegrenzter Wahl
freiheit kultureller Formen. Trotzdem sollte 
man keine voreiligen Schlüsse ziehen, denn 
wie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 
Übernahme einer moderneren Art, das Nikol
ausfest zu begehen, ein freiwilliges Beschreiten 
neuer Wege war, so ist auch die gegenwärtige 
Form etwas, "was man mit einer Anzahl Men
schen gemeinsam zu tun beschließt". Gefühle 
nationaler Verbundenheit sind geringer gewor
den, das gemeinsame Erleben, die Geselligkeit 
mit Freunden und Bekannten stehen im Vor
dergrund. Das alleinige Recht als Gabenbrin
ger im Dezember wird St. Nikolaus vorläufig 
nicht zurück erlangen; der Weihnachtsmann 
ist aus den Niederlanden nicht mehr wegzu
denken. Aber eine Nationalisierung des Weih
nachtsfestes als "Weihnachtsfest auf hollän
disch" mit Gedichten und Surprises ist sicher
lich nicht unmöglich. 

Mit dem Nationalismus des 19. Jahrhun
derts hat der gegenwärtige Gebrauch der Farbe 
Orange nur wenig zu tun. Auch unter diesem 
Aspekt muss die eingangs erwähnte orangefar
bene Mitra des Nikolaus gesehen werden. Sin
terklaas ist ein nationales Symbol; und er ist es 
durch die Diskussion um seine Person in der 
letzten Zeit in zunehmenden Maße geworden. 
Aber sehr ernsthaft gemeint ist das alles nicht. 
Vielleicht darf man diese Haltung einem natio
nalen Fest gegenüber als "typisch niederlän
disch" anderen Ländern zum Vorbild wün
schen. 


