
 

De traditie van Sinterklaas kent de laatste jaren een bewogen debat. Maken we kinderen iets wijs als 

we vertellen over Sinterklaas? Zijn we racisten als we blijven inzetten op Zwarte Piet? Mogen we 

weigeren om Zwarte Piet te spelen op de stageschool? Hoe kijken we naar nieuwe educatieve 

materialen zoals ‘Spiekpieten’? Dat zijn vragen waar we het met studenten in de Bachelor Lager 

Onderwijs (Diepenbeek) van hogeschool UCLL over hebben. 

 

Het kader dat we gebruiken is de postkritische geloofsschaal, ontworpen door godsdienstpsycholoog 

Dirk Hutsebaut (KULeuven). We proberen met studenten te zoeken naar wat een letterlijke 

geloofsbenadering is van de sinterklaastraditie, alsook aandacht te hebben voor de externe kritiek 

die klinkt bij zij die deze traditie in vraag stellen. We reiken onze studenten een visie aan waarbij we 

zoeken naar een postkritische lezing van de traditie van Sinterklaas zonder te vervallen in een enge 

moraliserende houding. Kritisch kijken begint met afstand nemen, en ook durven loslaten van 

datgene waar we (als kind en samenleving) vast aan hangen met het oog op een nieuwe toekomst 

waarmee we nog meer mensen kunnen begeesteren.  

 

Voor elk kind een Sint 

 

De geschiedenis van 6 december, naamdag van de heilige Sint-Nikolaas 

Op 6 december vieren Christenen de heilige Sint-Nikolaas, bisschop van Myra in de 4de eeuw. Myra, 

gelegen in Turkije, toen nog Constantinopel waar het christendom staatsgodsdienst werd. 

    Deze bisschop dankt zijn heiligheid aan menig legende waarbij hij kinderen redde van de dood. 

Een volwassene die het expliciet opneemt voor kinderen was erg vooruitstrevend voor de 4de eeuw. 

Wetende dat de publicatie van Ellen Key ‘De eeuw van het kind’ in 1900 de aanleiding gaf tot tal van 

pedagogische bewegingen, en de kindertijd dan pas werd ingehuldigd.  

De legende van Sint-Nikolaas is uitgegroeid tot een heuse traditie. Sint-Nikolaas wordt Sinterklaas. Hij 

wordt afgebeeld als bisschop. Al verraadt zijn blanke tint en witte baard nog weinig van zijn Turkse 

afkomst. Zijn staf verwijst naar het herderschap. Herders zijn waakzaam, ze hebben aandacht voor de 

kudde en voor elk schaap in het bijzonder. De krul in de staf is zo gemaakt om elk verloren schaap 

terug bij de kudde te brengen. Iedereen hoort erbij, elk kind.  



Het verhaal van Sint en Zwarte Piet wordt in de 19de eeuw opgetekend binnen de eerste 

kinderliteratuur, samen met tal van kinderliedjes waarin gezongen wordt ‘Zie ginds komt de 

stoomboot uit Spanje weer aan’. Eerst ging het verhaal dat hij in Spanje al het lekkers ging halen, om 

er later ook te wonen.     

 

Zwarte Piet: de toegevoegde kleur uit een koloniale periode 

In de 19de eeuw wordt de figuur van Zwarte Piet toegevoegd aan de traditie. Ten tijde van de 

kolonisatie zien we hem zowel in België als in Nederland opduiken als de knecht van Sinterklaas. De 

gelijkenis tussen ‘Zwarte Piet’ en de ‘gekoloniseerde neger’ is wel erg treffend. Met zijn rode lippen, 

gouden oorringen en zwarte krullen verwijst hij naar de slavernij van de ‘negers’, opgezet door de 

blanken in diverse kolonies zoals voormalig Kongo en Suriname. Sommigen geven aan dat er wel heel 

veel gelijkenis is tussen de kleurrijke kleding van Zwarte Piet met deze van de Moorse pages. Dit 

waren de Noord-Afrikaanse bedienden van de Spaanse adel die ook in onze streken werkzaam 

waren. Om deze redenen stelt men de figuur van Zwarte Piet vandaag in vraag en klaagt men hem 

aan als racistisch. 

 

De Sint: een pedagogisch en economisch middel   

Ook de Sint zelf ontsnapt niet aan kritiek. Zo lijkt het sinterklaasgebeuren wel ontspoord tot een 

commercieel hoogtepunt waarbij speelgoedwinkels baat hebben. Alle aandacht lijkt te gaan naar de 

vele kinderbrieven met verlanglijstjes vol speelgoed. Verlanglijstjes bij een bord of een schoen die ze 

vaak op meer dan een plek mogen leggen. Ouders gaan vele weken op voorhand aan de slag om alles 

in te slaan. Sommigen met een bang hartje dat de Sint iets niet kan (financiële budget) of vergeet te 

brengen van wat op het verlanglijstje staat. Het siert ouders ergens wel dat voor hun kinderen geen 

euro te veel is, en daar zelfs voor in het rood willen gaan. Al lijkt het sinterklaasgebeuren hier vaak 

enkel om het ‘hebben’ te gaan.   

Ook stellen we vast dat die zak van Sinterklaas veel aandacht heeft gekregen. ‘Wie goed doet, krijgt 

lekkers. Wie stout is, de roe’, zingen we. Het educatieve pakket van de ‘Spiekpieten’ getuigt van deze 

moraliserende aanpak: het sinterklaasgebeuren wordt ingezet als een pedagogisch middel om 

kinderen op te voeden. Zo verstopt men de Spiekpieten in de klas opdat ze kunnen waken over het 

goed gedrag van kinderen. Sommige leraren hanteren ze in hun beloningssysteem. Of men verstopt 

ze in de klas om te kijken wat de leerlingen nodig hebben zodat ze de Sint daarover kunnen 

informeren. 

Dat de sinterklaastraditie verengd wordt tot een pedagogisch middel voor de opvoeding van 

kinderen én voor de stijgende verkoop van de speelgoedindustrie trekt de ziel uit de legende van 

Sint-Nikolaas van Myra. 

Omdat de ziel weg is, klinken er stemmen om het hele gebeuren af te schaffen. 

 

Voorbij de kritiek: op zoek naar een herijkte betekenis van Sinterklaas 

Tradities bij de tijd brengen, betekent altijd afscheid nemen van iets dat vele jaren in onze cultuur 

vanzelfsprekend was. Tradities kennen een rijk verleden en ontstaansproces. Net daarom zijn ze niet 

zomaar te nemen of te laten, verdienen ze het om telkens opnieuw gewogen en herdacht te worden. 



Dit doen we enerzijds door de kritiek van het heden ernstig te nemen (kritisch standpunt), maar 

anderzijds met hernieuwd inzicht de rijkdom van de kern van de traditie terug naar boven te halen 

met het oog op een duurzame toekomst. Vanuit deze constructieve houding kunnen we een 

vernieuwde blik werpen op het sinterklaasgebeuren. 

Laten we de legende van deze bisschop uit Myra daarom eens proberen opnieuw te lezen, rekening 

houdend met de (historische) kritiek, maar gericht op een diepmenselijke betekenis en inspiratie van 

het sinterklaasfeest (= postkritische geloofsbenadering). Kunnen we dan nog stellen dat Sinterklaas 

‘bestaat’? 

  

Sint en piet: onvoorwaardelijke liefde 

Ja, Sinterklaas bestaat. Voor alle kinderen die hopen en dromen dat de Sint hun huis op 6 december 

niet voorbijrijdt. Voor alle kinderen die hopen dat er iemand is die naar hen luistert en hun brief 

leest. Voor alle kinderen die zich eenzaam en alleen voelen. Voor alle kinderen die dromen dat hun 

wens mag uitkomen. Voor alle kinderen die geloven … wat niets anders is dan die mooie 

verbeeldingskracht om te kunnen ‘horen dat het paard trappelt op het dak’.   

Ja, Sinterklaas bestaat - in alle tinten bruin - voor die mensen die hem levend willen houden en hem 

elk jaar opnieuw handen en voeten geven als de kindervriend die aandacht heeft voor het kleine en 

het kwetsbare, die luistert naar de grote dromen en de diepere verlangens van kinderen. 

En wat doen we dan met ‘Zwarte Piet’? Als we met nieuwe ogen willen kijken dan doen we er goed 

aan om hem geen ‘Zwarte’ Piet meer te noemen. Zo kan ‘roetpiet’ een manier zijn om de Sint toch 

een helpend hand te bieden, het verhaal gaat dan dat ‘de oude man niet door de schoorsteen kan’. 

Of laten we hem gewoon ‘Piet’ of ‘Miet’ noemen, de vertegenwoordiger van het kind op zich.  

Kinderen zien zichzelf in die clowneske Piet die vrolijk en gezwind geniet van het leven. Piet is eerlijk 

en oprecht, zichzelf ten voeten uit. Hij flirt met waarden en conventies. En het mooie is dat hij zo ook 

mag zijn van de Sint, de goedheid zelve. Ook al is Piet soms wat onhandig, deugnieterig en ja, soms 

zelfs een beetje stout. Hij weet dat die kindervriend onvoorwaardelijk van hem houdt. 

Als we uitgaan van de bezieling van Sinterklaas dan vinden we het belangrijk dat ‘elk kind een sint’ 

krijgt en willen we steeds weer getuigen van diens onvoorwaardelijke liefde. Laten we er voor 

zorgen dat de Sint vele helpende handen heeft, en mag elk kind - ongeacht diens afkomst en geloof -  

in een ouder of leraar die hem een geborgen toekomst biedt een Sint ervaren, en dit elke dag 

opnieuw.  

 

Sinterklaas: een kinderfeest 

En laten we dat vieren op 6 december. Samen zingen en spelen. Een onvergetelijk kinderfeest! Want 

ook spelen is een uitdaging vandaag geworden. Het spel terug uitvinden! Geen digitale spelen die 

individualiseren en zich afspelen in een virtuele wereld. Maar een kinderfeest waar leraren samen 

een spel spelen met leerlingen, leerlingen een spel spelen met elkaar. En aan de lijve ervaren hoeveel 

deugd dit doet. Laat Sinterklaas een delen zijn in de ervaring van dit samen opgaan in het spel en 

daar plezier aan beleven.  

Laten we dit geschenk onze kinderen doorgeven! 


