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ACHTERGRONDEN VAN HET SINT-NICOLAASFEEST 
 
Over Sint-Nicolaas of Sinterklaas is weinig met zekerheid bekend. Hij zou omstreeks 325 
bisschop zijn geweest van Myra, een kustplaats in Klein-Azië, het huidige Turkije. Aan-
genomen mag worden, dat hij iemand is geweest met een grote uitstraling, zodat veel 
‘sterke verhalen’ om hem heen ontstaan zijn waarin vooral zijn goedheid ‘uitvergroot’ 
wordt. In de literatuurwetenschap worden dergelijke verhalen rond een heilige legenden 
genoemd. 
Er was nog een tweede Nicolaas, ook bisschop in Klein-Azië, met name in de stad Pinara. 
Van hem is bekend dat hij in 564, dus ruim twee eeuwen later dan die eerste Nicolaas, 
gestorven is. De verhalen over beiden zijn vermoedelijk in de tijd samengevoegd. In het 
ontstaan van legenden is het ineenschuiven van meerdere levensverhalen geen ongewoon 
gegeven. 
 
Vanaf de 6de eeuw werd Nicolaas als heilige vereerd in Myra en Constantinopel (het 
huidige Istanbul), later door Grieken en Russen. In de 9de eeuw werd hij al vereerd in 
Italië. In de 10de eeuw was zijn faam doorgedrongen tot in Frankrijk, Engeland , Duits-
land en ons land.  
In die tijd was er een druk verkeer over het water van reizende kooplieden tussen de ste-
den van de Hanze (een soort handelsverbond). Deze kooplieden hoorden de wonderver-
halen van Sint-Nicolaas en vertelden die verder aan anderen. 
In 1087 heeft men, zo wordt beweerd, het gebeente van Nicolaas naar de handelsstad Bari 
aan de oostkust van Zuid-Italië overgebracht. ‘Overgebracht’ is misschien een te fraai 
woord: zijn gebeente is uit Myra geroofd. Daar leefden inmiddels moslims en die werden 
toentertijd door onze christelijke voorouders als ongelovigen gezien. 
 
Sint-Nicolaas is de beschermheilige geworden van veel groepen mensen: scholieren, kin-
deren, schippers, kooplieden, bakkers, apothekers en juristen. Amsterdam nam hem aan 
als schutspatroon (beschermheilige) van de stad. Niet voor niets telt Amsterdam drie 
Sint-Nicolaaskerken. Zelfs van heel Rusland werd hij de beschermheilige. 
 
Een Russisch gezegde luidt: “Als de goede God er niet zou zijn, hebben we altijd de hei-
lige Nicolaas nog.” Geen wonder dat hij veel voorkomt op ikonen (een ikoon is een ge-
schilderde afbeelding van een heilige op een houten ondergrond van een of meer plank-
jes). Daarbij wordt hij vaak afgebeeld met drie goudstukken, drie gouden bollen of drie 
beurzen, ook wel naast een kuip met drie kinderen. Die gouden munten of beurzen staan 
voor de volgende legende:  
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Een edelman, die drie dochters had, was zó verarmd, dat hij  de meisjes geen bruidsschat mee kon 
geven. Dat was vroeger en bij veel volken nu nog de gewoonte. Liever dan zijn dochters aan man-
nen van mindere stand uit te huwelijken liet hij ze ongetrouwd. Sint-Nicolaas, die dit ter ore was 
gekomen, ging in het geheim ’s nachts langs het huis van die edelman en wierp een beurs met 
goudstukken door een open raam naar binnen. Hij deed dit drie nachten lang. Zo kon de edelman 
voor zijn dochters een goed huwelijk arrangeren. 

 
De drie kinderen in de kuip staan voor een nog merkwaardiger verhaal: 
 

Drie jongens, vluchtelingen, vroegen onderdak voor de nacht bij een slager. Deze weigerde. De 
jongens liepen teleurgesteld door. Maar toen riep de slager hen terug en gaf ze toch onderdak. Hij 
deed dit op aanraden van zijn vrouw. Die had haar man verteld dat vluchtelingen vaak veel zilver-
stukken bezitten. Daardoor was zijn hebzucht gewekt. Na een goede maaltijd gingen de jongens 
tevreden slapen. Daar had de slager op gewacht. Met zijn vleesbijl sloeg hij ze alle drie dood. 
Maar hoe hij ook zocht, hij vond geen zilver bij de knapen. Uiteindelijk wist hij zich geen raad 
met de vermoorde kinderen. Maar zijn vrouw zei: “Stop ze maar in de pekelton, dan zien we mor-
gen wel verder.” Diezelfde nacht al kreeg Nicolaas het verhaal te horen van een engel. De volgen-
de morgen ging hij naar de slager toe, die op de markt stond. “Heb je thuis in het vat niet drie jon-
ge varkens in het zout staan?” vroeg Nicolaas.  
De slager begreep, dat Sint-Nicolaas alles wist en bekende zijn misdaad. Samen gingen zij de sla-
gerij binnen. Daar maakte Nicolaas een kruisteken over de pekelton en, jawel, de drie jongens 
sprongen heelhuids uit het vat. 

 
(Nu we het toch over wonderen hebben,in het Friese plaatsje Wieuwerd staat een Sint-
Nicolaas-kerkje. Niemand weet hoe het komt, maar in de grafkelder van dat kerkje ver-
gaan de lichamen niet. Je kunt dat zelf gaan zien.) 
 
In Noord-Europa zijn in  de Sinterklaasverhalen nogal wat Germaanse symbolen en tradi-
ties opgenomen. 
De wintergod Odin zou een goede  ‘voorloper’ van Sinterklaas kunnen zijn. Onze Ger-
maanse voorouders hadden voor Odin veel ontzag: hij zorgde ervoor dat alles groeien 
kon. Hij zou met zijn paard Sephir, dat maar liefst zes poten had, over de boerenhoeven 
vliegen. De boeren offerden allerlei landbouwproducten, zoals bieten, wortelen, appels en 
koren, om met hem op goede voet te blijven staan. Deze offergaven werden onder het 
schoorsteengat gelegd, zodat Odin alles vanaf het dak kon zien, als hij met zijn paard 
voorbijkwam. Het neerleggen van een wortel voor het paard van Sinterklaas zou hier de 
voortzetting van zijn. 
Als kinderen nu hun schoen zetten en vol verwachting ‘naast de schoorsteen’ liedjes zin-
gen, drukken zij eigenlijk uit wat de Germanen ook deden: iets terug verwachten, toén 
vruchtbaarheid van het land, nú cadeautjes. 
De god Odin zou ook knechten hebben: moerasgeesten. Omdat de mensen uit die tijd 
bang voor hen waren, hoewel ze een positieve betekenis hadden, stelde men ze zich voor 
als zwarte figuren, want zwart staat voor duisternis en angst. Deze geesten, de latere 
zwarte pieten, zouden vaak een bosje berkentakken bij zich hebben, waarmee ze nieuwe 
levenskracht aan de mens en het land gaven. De roe van Zwarte Piet had dus aanvankelijk 
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een positieve betekenis. De berk immers geeft met zijn katjes een teken van nieuwe 
groeikracht, van lente. 
Wanneer de kortste dag er aankwam, zei men vroeger: ‘Het is nu bijna ‘midwinter’. In 
die periode zou Odin zaadjes door de schoorsteen strooien om aan te geven, dat het land 
weer vruchtbaar werd. Er wordt beweerd, dat het pepernoten strooien hierop teruggaat. 
 
 
Het Sinterklaasfeest kent vele oude tradities. Twee moeten  hier zeker genoemd worden: 
in de eerste plaats het maken van surprises. Hiermee nemen we elkaar op de korrel, hou-
den elkaar voor de gek. Vroeger begon men daarmee rond 11 november. Op de elfde van 
de elfde werd de carnavalstijd ingeluid, of ingeschoten zoals in Maastricht. Het carnaval 
is een zogenaamd rolomkeringsfeest: bekende personen werden belachelijk gemaakt, 
doordat men verkleed als zo’n persoon de straat opging om allerlei grappen en grollen uit 
te halen. De boel op z’n kop zetten door middel van surprises zou hiervan overgebleven 
zijn. 
Behalve de bekende lekkernijen worden door sommigen traditionele dranken in ere ge-
houden: chocolademelk voor de kinderen en bisschopswijn voor de volwassenen. Bis-
schopswijn wordt getrokken van sinaasappel, kruidnagel en kaneel. Hij wordt warm ge-
serveerd. 
 
We keren terug naar en besluiten deze informatie met de Sint zelf: de échte feestdag van 
Sinterklaas is 6 december. Dat is zijn sterfdag. Bij katholieken is het de gewoonte om 
juist de sterfdag van heiligen te vieren: dat is immers de geboortedag van hun ‘tweede 
(hemelse) leven’. De avond die aan 6 december voorafgaat, pakjesavond, valt uiteraard 
op 5 december. 


