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Les 10 Sinterklaas voor de rechter 
 
 

1. Hoe Sinterklaas Kerstman werd 

 
Coca Cola 

 
Father Christmas 

 
Thor 

 
 
De Kerstman is ontstaan uit Sinterklaas, maar hij zier er anders uit, heeft rendieren en een slee i.p.v. een 
paard, komt bijna 3 weken later etc. Hoe heeft dit beeld van de Kerstman zich ontwikkeld? 
In een presentatie van 5 minuten geeft u uw medecursisten antwoord op deze vraag.  
 
Behandel deze vragen 

 Het verschil in uiterlijk tussen Sinterklaas en de Kerstman 

 Waar komen de slee en rendieren vandaan? 

 Hoe kan het dat de Kerstman uit Lapland komt? 

 Is de Kerstman bedacht door Coca Cola? 
 

Informatie 
 1626: St. Nicolaas heilige van Nieuw Amsterdam 
 1664: Nieuw Amsterdam  New York, Sinterklaas opgenomen in documenten; Engelsen gebruikten 

andere kalender  6 dec werd 19 dec 
 1773: voor het eerst de naam St. A Claus 
 In een boek van Washington Irving, alias Diedrich Knickerbocker veranderde het paard in een karretje 

en de bisschop in een (Hollandse) burger met ronde buik 
 Dit beeld was basis voor gedicht ”Twas the night before Christmas” van Clement Moore (1821)  

karretje veranderde in slee getrokken door rendieren; St Nick vulde kousen van kinderen met 
speelgoed. Hij was gekleed in bont. 

 Invloed van Germaanse/Scandinavische mythologie: elfen + Thor/Donar: oud, vriendelijk, lange witte 
baard, reed met een wagen en woonde in het Noorden, rood was zijn kleur; midwinter 

 Afbeelding van Kerstman in 1860 voor kerstnummer van Harper’s Magazine 
 In Engeland vanaf eind 19

e
 eeuw Father Christmas, gebaseerd op Germaanse mythologie  Kerstman 

combinatie van Father Christmas, Vadertje Tijd, Koning Winter en Santa Claus/Sinterklaas 
 1925: artikel in de krant: op de Noordpool hebben rendieren geen gras  Santa Claus komt uit 

Lapland (Finland) 
 Rood = kleur van Kerstman en Coca Cola 
 Coca Cola werd vooral ’s zomers gedronken  reclame van Kerstman met flesje Coca cola  

afbeelding werd bekend in de hele wereld  Kerstman naar Nederland 
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2. Zwarte Piet 

 
als duivel 

 
verschillende soorten Pieten 

 
Protest tegen Zwarte Piet 

 
 
Over de oorsprong van Zwarte Piet bestaan verschillende theorieën. Vertel uw medecursisten in een 
presentatie van 5 minuten over een paar van deze theorieën. Vertel ook welke u het meest waarschijnlijk 
vindt en waarom. Sluit af met uw mening over Zwarte Piet. 
 
Behandel deze vragen 

 Wat is de oorsprong van de figuur Zwarte Piet? 

 Welke discussie wordt er over Zwarte Piet gevoerd en waarom? 

 Wat zijn de oplossingen voor  dit maatschappelijke probleem? 
 

Informatie 
 Zwarte Piet vanaf 1845; meerdere Pieten pas na de 2

e
 Wereldoorlog 

 Zwarte Piet als Afrikaanse wees, geadopteerd door Sint Nicolaas 
 (Ethiopische) slaaf Petrus/Piter, vrijgekocht door St. Nicolaas, uit dankbaarheid bij hem gebleven 
 Schoorsteenveger (= iemand die schoorstenen schoonmaakt) uit Italië; de roe (bos van takken) werd 

gebruikt om de schoorsteen schoon te maken; kleding van Zwarte Piet zou kleding zijn van Italiaanse 
schoorsteenvegers 

 Zwarte Piet/Peter = naam voor de duivel (Satan); zwart = kleur van het kwaad (= alles wat slecht is)  
symbool voor de overwinning op de duivel 

 In andere Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland) knecht met donkere kleding en soms 
een zwart gezicht (verschillende namen) 

 In sommige delen van Oostenrijk gaat Sinterklaas nog steeds met duivels op pad 
 In 16

e
 en 17

e
 eeuw (en in sommige gebieden/eilanden nu nog): Zwarte Klazen die kinderen bang 

maken  rol overgenomen door Zwarte Piet 
 In 19

e
 eeuw: zwart als huidskleur; associatie met mensen uit Afrika 

 Mensen uit Afrika/Azië werden afgebeeld met donkere huidskleur (bv. wijzen uit het Oosten die Jezus 
cadeau kwamen brengen): tot 17

e
 eeuw positief, later associatie met slaven/personeel van rijke 

mensen  kleding van Zwarte Piet is gebaseerd op kleding van een Moorse bediende (= servant) in 
18

e
 eeuw 

 Altijd discussie geweest over de figuur van Zwarte Piet, maar sinds 2013 is er veel discussie: 
discriminatie van mensen met een donkere huidskleur. Veel Surinamers en Antillianen hebben een 
bezwaar tegen Zwarte Piet. 

 Sinds 2014 alternatieven voor zwarte Piet, bijvoorbeeld Piet in andere kleuren, of een beetje zwart 
door het klimmen in de schoorsteen.  
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3. Legendes over Sint Nicolaas 

 
redding scholieren 

 
 arme man en de drie dochters 

 
scheepvaart 

 
 
Sint Nicolaas heeft echt bestaan en er zijn veel legendes over bijzondere dingen die hij zou hebben 
gedaan. Vertel in een presentatie van 5 minuten een aantal van deze legendes in uw eigen woorden aan 
de groep.  
 
Behandel deze vragen 

 Welke legendes zijn er over Sinterklaas? 

 Denkt u dat deze legendes waar zijn? 

 Wat is de invloed van deze legendes op de Sinterklaasviering? 
 

Informatie 
 Sinterklaas dronk als kind dronk weinig of geen moedermelk op woensdag en vrijdag (op die dagen 

werd door vroege Christenen tot 15.00 niet gegeten).  
 Gooide geld naar binnen bij arme man, zodat zijn drie dochters konden trouwen (en niet in de 

prostitutie zouden komen)  chocolademunten, speculaaspoppen, gooien van pepernoten (symbool 
van vruchtbaarheid) 

 Bracht drie overleden priesterstudenten/scholieren weer tot leven; studenten/scholieren vermoord 
door eigenaar van een herberg (=soort hotel) en verwerkt tot vlees 

 zorgde ervoor dat een baby bleef leven toen zijn bad in brand vloog.  
 Redde mensen op een schip tijdens onweer 
 3 onschuldige generaals ter dood veroordeeld. St. Nicolaas verscheen in een droom aan keizer 

Constantijn en overtuigde de Keizer van hun onschuld  generaals kwamen vrij 
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4. De relatie tussen Wodan en Sinterklaas 

 
origineel Wodan-beeld 

 
Wodan, moderne afbeelding 

 
 
Sommige mensen zeggen dat "onze" Sinterklaas gebaseerd is op de Germaanse god Wodan. Vertel over 
deze relatie in een presentatie van 5 minuten aan uw medecursisten.  
 
Behandel deze vragen 

 Wie was Wodan? 

 Wat zijn de overeenkomsten tussen Wodan en Sinterklaas? 

 Waarom zou er een relatie bestaan tussen Wodan en Sinterklaas? 

 Denkt u dat er een relatie bestaat tussen die twee? Of zijn er andere verklaringen voor de 
overeenkomsten? 
 

Informatie 
 Wodan: belangrijkste Germaanse god, vader van alle goden, beschermer van scheepvaart en handel 

(net als St. Nicolaas) 
 Mensen waren bang voor hem 
 Groot, lange baard, 1 oog 
 Lange mantel (jas/cape), hoed, ring en speer 
 wit paard (met 8 benen dat kan vliegen), wolven en raven (vogels): de raven bleven achter om te 

kijken wat er gebeurde als Wodan weg was 
 rijdt met dodenleger door de lucht 
 offers aan Wodan en zijn paard in sokken, laarzen of schoenen: wortels, graan 
 hulpje van Wodan keek door rookgaten om te kijken of er goede offers waren 
 Wodan en zijn hulpje gooiden zaden naar de mensen 
 sommige mannen moesten mensen straffen die slechte dingen deden 

 Wodan zou de Germaanse lettertekens hebben bedacht  chocoladeletters 
 In sommige gebieden Zwarte (enge) Klazen en duivels als helpers of mannen in wolvenhuiden 
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5. Sinterklaasfeest in andere landen 

 
Oostenrijk: St. Nicolaas met duivel Krampus 

 
Duitsland: met knecht Ruprecht 

 
 
U gaat een presentatie houden van vijf minuten voor uw medecursisten over het sinterklaasfeest in 
andere landen/gebieden.  
 
Behandel deze vragen 

 Hoe wordt het Sinterklaasfeest in andere landen/gebieden gevierd?  

 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met het Nederlandse sinterklaasfeest? 

 Kunt u een verklaring bedenken voor die verschillen? 
 

Informatie 
 Op de Waddeneilanden: Sunneklaas: 

 Meerdere Sunneklazen + soort spoken die voor de Sunneklazen uit gaan 
 Sunneklazen vechten met elkaar 
 Vrouwen en kinderen moeten binnenblijven, anders worden ze geslagen 

 Oostenrijk (Alpen) 
 Geen zwarte pieten, maar soort duivels 
 Mannen met geitenhoofden, schapenhuiden, hoorns en bellen 
 Mensen in graan 
 Meisjes worden geslagen; er wordt gevochten 

 Tsjechië 
 Kinderen verkleden zich als Sinterklaas, duivel en engel 
 Gaan langs de deuren: liedjes in ruil voor snoep 
 Zwitserland (6 december):  
 Rijdt op ezel, komt uit het bos 
 Hulpje: vies, donkere kleding 
 Geen cadeautjes, maar pinda’s, mandarijntjes en snoep 

 Duitsland 
 Nikolaus (lijkt meer op de Kerstman) en knecht (heeft verschillende namen in verschillende delen 

van Duitsland) met donkere kleding (geen donkere huid) 
 Schoen wordt gezet op 5 december 
 Kinderen krijgen veel snoep (geen cadeautjes) 

 
Als u lang in een land gewoond heeft waar het Sinterklaasfeest wordt gevierd, kunt u ook uit uw eigen 
ervaring vertellen. 
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6. Andere/Nieuwe feesten 

 
Pesach 

 
Suikerfeest 

 
 
Vertel in een presentatie van 5 minuten aan uw medecursisten over een belangrijk feest in uw land (Eid al 
Fitr / Suikerfeest, Offerfeest, Pesach, Diwali, Holi, Noruz, …).  
 
Behandel deze vragen 

 Sinds wanneer wordt dit feest gevierd? 

 Heeft dit feest een religieuze betekenis?  

 Hoe wordt dit feest gevierd?  

 Wordt het nu anders gevierd dan vroeger? 

 Zijn er elementen met een symbolische betekenis?  

 Wat is de rol van dit feest in de maatschappij? 
 
 

Informatie 
 Zorg dat uw voldoende weet over het door u gekozen feest om deze vragen te kunnen 

beantwoorden. Leg onbekende woorden uit. 
 
 
  


