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  Verklarende woordenlijst

Inleiding

Dit lespakket gaat over Sinterklaas en Zwarte Piet, zoals kinderen in Nederland hen sinds jaar en dag 
kennen. Zij maken deel uit van een unieke traditie waarin het kind centraal staat. De eerste vermeldingen 
dat het heiligenfeest in onze contreien als een kinderfeest werd opgevat, dateren al van de veertiende 
eeuw. Je mag dus stellen dat het nog ouder is dan Nederland zelf.

Zonder eigenbelang
Het feest brengt kinderen bovendien waarden bij, die karakteristiek zijn voor een christelijke cultuur als 
de Nederlandse: ‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.’  Het goede doen wordt beloond, kwaad 
doen wordt bestraft. Tegelijk is de goedheiligman iemand die zich samen met zijn knecht inspant 
om anderen blij te maken. Zij doen dat zonder enig eigenbelang. Het kind staat vanzelfsprekend aan 
de ontvangende zijde, en geniet van de sfeer, de spanning van het schoen zetten en het krijgen van 
geschenken. Het ervaren van die vreugde is een voorbereiding op de toekomst, waarin het hopelijk in 
staat zal zijn zelf anderen vreugde te bezorgen.

Oogmerken
De diepe wortels van dit feest maken het een geschikt thema om kinderen van groep zeven en acht 
achterom te laten kijken en aan de hand van Sinterklaas en Zwarte Piet de geschiedenis van hun eigen 
cultuur te onderzoeken. We hebben het lespakket daarom ontwikkeld vanuit de volgende oogmerken:

Doelgroep PO groep 7/ 8
Werkvormen Kijken, vertellen, luisteren, onderzoeken, 

samenwerken
Kerndoelen 1, 4, 38, 51 en 56
Duur van de lessen +/- 60 minuten

Leerdoelen en relatie tot de kerndoelen
Het Sinterklaasfeest is een vrolijk kinderfeest en dat moet zo blijven. Door de vele discussies kan er een 
negatieve sfeer rond ontstaan, die deze vrolijkheid aantast. Een belangrijk doel van dit lespakket is dat 
de leerlingen plezier hebben in wat ze over Zwarte Piet en Sinterklaas leren. Daarom ligt in dit lespakket 
de nadruk op het verwerven van kennis over de achtergronden van Zwarte Piet en Sinterklaas en minder 
op het debat. Door allereerst de historische feiten te kennen, kunnen de leerlingen een eigen mening 
vormen over de jaarlijks terugkerende Zwarte Piet-discussie. 

Leerlingen:
- Leren de culturele en historische achtergronden van Sinterklaas en het Sinterklaasfeest;
- Leren de culturele en historische achtergronden van Zwarte Piet;
- Kunnen onder woorden brengen wat het verband is tussen het Sinterklaasfeest en het christendom;
- Ontdekken de symbolische betekenis van voorwerpen, attributen en gebruiken van het Sinterklaasfeest;
- Kunnen zich inleven in de oorspronkelijke betekenis van het Sinterklaasfeest.

Het lespakket sluit aan bij kerndoelen 1, 4, 38, 51 en 56.

Opbouw en gebruik van het lespakket
Het lespakket is bedoeld voor kinderen uit groep zeven en acht. Het bestaat uit drie op zichzelf staande 
lessen van elk ongeveer zestig minuten. De opbouw van het lespakket is als volgt:

Les 1. De geschiedenis van Sinterklaas.
Les 2. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! – Les over de oorsprong van Zwarte Piet.
Les 3. Afsluitende les – Quiz over voorgaande lessen.

Bron afbeelding op cover: Wikipedia, Sander van der Wel

© - Het Lespakket Zwarte Piet & Sinterklaas is ontwikkeld door en eigendom van Stichting Civitas 
Christiana. Alle rechten voorbehouden. 
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Inhoud en lesdoelen

Duur totale les (zonder extra)
60 min. 

Deze les gaat over de oorsprong van het 
Sinterklaasfeest. Aan het einde van deze 
les kennen de leerlingen de verschillende 
achtergronden van Sint-Nicolaas en het 
Sinterklaasfeest in Nederland. 

Lesdoelen:
- De leerlingen leren over de culturele en 
historische achtergrond van Sint-Nicolaas en 
het Sinterklaasfeest in Nederland;
- De leerlingen kunnen onder woorden 
brengen wat het verband is tussen de viering 
van Sinterklaas en het christendom;
- De leerlingen ontdekken de symbolische 
betekenis van voorwerpen, attributen en 
gebruiken van het Sinterklaasfeest;
- De leerlingen kunnen zich inleven in 
de oorspronkelijke betekenis van het 
Sinterklaasfeest.

Benodigdheden

- Voor iedere leerling werkblad 1 (bestaande uit 
twee pagina's);
- Nakijkblad 1;
- Zo nodig: een uitdraai van de legende van de 
drie meisjes, die u aan de klas kunt voorlezen.

Tips

- Over Sint-Nicolaas bestaan vele legendes, 
die soms geschikt zijn om te vertellen. In 
dit lespakket worden er enkele aangehaald. 
Deze kunt u uiteraard uitbreiden met meer 
legenden; 
- U vindt achterin deze docentenhandleiding 
een verklarende woordenlijst waarin meer 
wordt uitgelegd over de symboliek rond 
Sinterklaas. 

Werkvormen

1.1 Lesintroductie
- Vertelling verhaal: De legende van de drie 
meisjes zonder bruidsschat;
- Onderwijsleergesprek over de legende en het 
huidige Sinterklaasfeest.

20 min.
Klassikaal

1.2 Kern 
Werkblad: Lezen, schrijven, kijken

30 min. 
Individueel

Slot
Nabespreken opdrachten

10 min. 
Klassikaal

Lesopzet les 1 - De geschiedenis van Sinterklaas
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Voorafgaand aan iedere les treft u achtergrondinformatie aan die kan helpen bij het geven van de lessen. 
Daarnaast bevat het een kort overzicht waarop de lesdoelen, benodigdheden en werkvormen staan 
beschreven. Zo is in een oogopslag zichtbaar wat voor het geven van de betreffende les nodig is. De 
werkbladen voor de leerlingen bevinden zich in deze handleiding. U herkent ze aan het icoontje van de 
mijter rechts bovenaan.                   

Benodigdheden
Voorafgaand aan iedere les treft u een kort overzicht aan waarop de benodigdheden voor die 
betreffende les staan beschreven. Meestal heeft u een werkblad (gekopieerd voor iedere leerling) en een 
nakijkblad nodig. Les 3 vraagt iets meer voorbereiding.

Wij wensen docenten en leerlingen voor deze Sinterklaastijd leuke en inspirerende lessen toe.

Bronnen
Marcel Bas, Zwarte Piet. Discriminerend of fascinerend? Uitg. Aspekt (2014).

Adam C. English, The Saint Who Would Be Santa Claus: The True Life and Trials of Nicholas of Myra. Baylor 
University Press (2012).

Peter de Kort van Dal, Elk vooroordeel heeft een nadeel. Uitg. Het Schrijversportaal (2014).

Klaas Maas, Zwarte Piet is geen racisme. Uitg. De Blauwe Tijger (2017).

Arnold-Jan Scheer, Zwarte Sinterklazen. Over Pieten en ander heidens volk. Uitg. Papieren Tijger (2014).

Peter van Trigt, 1000 jaar Sinterklaas. Uitg. LM Publishers (2016).

Diverse auteurs, Het Zwarte Piet Smoelenboek. De vele gezichten van Piet in heden en verleden. Uitg. De 
Graveinse Abeel (2014).
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Zestiende-eeuwse fresco over het concilie van Nicea

Bisschop in Klein-Azië
In de vierde eeuw van onze jaartelling was 
Nicolaas bisschop in de stad Myra. Dat is 
het huidige Demre in Turkije. Bedenk dat de 
Turken pas omstreeks 1000 het huidige Turkije 
binnenvielen. Van oorsprong is Klein-Azië echter 
door en door Grieks cultuurgebied, waar nog 
talloze monumenten van getuigen. De apostel 
Paulus zaaide er al in de eerste eeuw de zaden 
van het christendom. Het gebied won aan belang 
toen de Romeinse keizer Constantijn in het begin 
van de vierde eeuw (313 n.Chr.) niet alleen het 
christendom tot belangrijkste godsdienst van 
zijn rijk maakte, maar op de grens van Europa 
en Klein-Azië bovendien zijn nieuwe hoofdstad 
Constantinopel stichtte (324).

Niet ver daarvandaan, in Nicea, zat diezelfde keizer 
Constantijn in 325 bovendien het eerste grote 
concilie voor. Een concilie is een vergadering van 
kerkleiders, bisschoppen en abten, om een aantal 
leerstellige kwesties op te lossen. Het is op dit 
concilie dat de eerste sporen van Sint-Nicolaas 
opduiken. Er zijn althans presentielijsten van dit 
concilie overgeleverd die hem vermelden. Gebrek 
aan ondersteunend bewijs heeft de wetenschap 
er in de loop van de twintigste eeuw – de eeuw 
van de ‘historische kritiek’ – toe gebracht de 
historiciteit van Nicolaas steeds meer in twijfel 
te trekken. Zelfs de katholieke Kerk ging daarin 
mee, door de feestdag van Sint-Nicolaas op 

zes december een lagere status te geven op de 
kerkelijke kalender.

Historiciteit
Het werd in de afgelopen eeuw steeds 
gebruikelijker Sint-Nicolaas als louter 
legendarische figuur te beschouwen, die weinig of 
geen basis in de geschiedenis had. In 1953 daalde 
echter de archeoloog Luigi Martino af in de crypte 
van de basiliek van Sint-Nicolaas in Bari. In deze 
Zuid-Italiaanse havenstad wordt het gebeente van 
de heilige vereerd, dat vanuit Myra daarheen is 
overgebracht. Dat bleek in 1087 nodig, vanwege 
de al genoemde islamitisch-Turkse veroveringen. 
Sindsdien werd Bari zo een belangrijke 
bedevaartplaats. Het was in 1953 wel de vraag of 
de sarcofaag van Sint-Nicolaas nog enige inhoud 
zou hebben. Tot opluchting van de bisschop 
van Bari (en van de plaatselijke middenstand 
waarschijnlijk) was dat het geval. Er werden botten 
gevonden van een oudere man. Het zou tot 2004 
duren dat men er in slaagde met behulp van 
moderne technieken het gezicht van die man te 
reconstrueren. De BBC maakte een documentaire 
over ‘het gezicht van Sinterklaas’. Hoewel ze uit 
de juiste tijd dateren, is het niet mogelijk deze 
menselijke resten met zekerheid te koppelen aan 
de historische Nicolaas van Myra.

Toch is er een keer gekomen in de toenemende 
twijfels der geleerden of Sint-Nicolaas echt 

De vermoedelijke graftombe van Sint-Nicolaas

1. Achtergrondinformatie voor de leerkracht: De geschiedenis van Sinterklaas
Het feest van Sinterklaas vieren heeft in ons land zeer oude papieren. Je mag zeggen dat het nog ouder is dan 
Nederland zelf, dat immers pas ontstond met de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Vanaf de middeleeuwen 
is het met onze streken verbonden gebleven, tot op de dag van vandaag. Maar hoe kon de verering van deze 
Griekse wonderheilige, wiens historische papieren ooit hevig omstreden waren, in ons land terechtkomen? 
Waarom vieren we jaarlijks zijn feest op 5 december, terwijl zijn kerkelijke feestdag op 6 december valt?

bestaan heeft. Dat is te danken aan de 
dominicaner monnik Gerardo Cioffari. Hij heeft 
nieuwe bronnen gevonden en die met andere 
geïnventariseerd en gecombineerd. Hij dateert het 
leven van Sint-Nicolaas nu op ongeveer 260-335 en 
heeft historische bewijzen gevonden voor de vele 
legendes die om de heilige zijn ontstaan. Ook kon 
hij de aanwezigheid van Nicolaas op het concilie 
van Nicea in hoge mate aannemelijk maken. 

Niet alleen wist Cioffari de vroegste zekere 
vermelding van Sint-Nicolaas op te sporen (in 555 
bij de Byzantijnse historicus Procopius) maar ook 
te reconstrueren waar die zijn informatie weer 
vandaan had. Dat moet een verloren gegaan 
document van ca. 400 geweest zijn. Ook zijn er tal 
van vermeldingen in de zesde eeuw. Een ander 
indirect, maar wel indrukwekkend bewijs is dat 
de naam Nicolaas vóór de vierde eeuw praktisch 
niet voorkomt, maar daarna opeens overvloedig 
terug te vinden is en blijft in doopregisters, 
op inscripties, grafstenen enzovoort. Al het 
bewijsmateriaal bij elkaar wijst sterk in de 
richting dat Sint-Nicolaas echt bestaan heeft, en 
bovendien inderdaad als de bisschop van Myra die 
in 325 aanwezig was op het concilie van Nicea. 

Theophanu. Bron afbeelding: Wikipedia, Kristin Weber

Byzantijnse prinses
Maar hoe is de verering voor die Sint-Nicolaas in 
Nederland terecht gekomen? In 972 kwam de 
Byzantijnse prinses Theophanu naar het Westen 
om te trouwen met Otto II, keizer van het Heilig 
Roomse Rijk. Deze hield onder andere in Nijmegen 
hof. De latere keizerin Theophanu nam uit 
Byzantium haar verering voor de H. Nicolaas mee. 
De achthoekige Sint-Nicolaaskapel op het 

 
Sint-Nicolaaskapel in Nijmegen. Bron afbeelding: Wikpedia, M. 
Nonnenmacher

Valkhof getuigt daar nog van. Theophanu overleed 
jong in Nijmegen. De kapel is echter niet door 
haar gesticht, maar door een gelijknamige nicht 
ter nagedachtenis aan haar tante. Vandaar de 
toewijding aan Sint-Nicolaas. Toen enige decennia 
later het gebeente van Sint-Nicolaas naar Zuid-
Italië werd overgebracht, verspreidde zijn verering 
zich echter door heel Europa. Daarvan getuigt 
bijvoorbeeld het liturgisch drama (een gregoriaans 
gezongen mirakelspel dat uitgevoerd werd in het 
koorgebed van kloosters) dat overgeleverd is in 
een handschrift uit de twaalfde eeuw in het Franse 
klooster Fleury. Daarin worden wonderen van Sint-
Nicolaas nagespeeld, als opsteker voor de juist 
begonnen Adventstijd, de weken van boete en 
inkeer die voorafgaan aan Kerstmis. 

Heilige van gewone mensen
Sint-Nicolaas is bij uitstek de heilige voor gewone 
mensen en kinderen. In het bijzonder geldt hij als 
beschermheilige van schippers en zeelieden, maar 
ook van reizende kooplui, berouwvolle dieven, 
apothekers, brouwers en studenten. En van 
mannen en vrouwen die een echtgenoot zoeken, 
en van onvruchtbare echtparen die naar een kind 
verlangen. Met de viering van heiligenfeesten
wordt al op de vooravond begonnen, vandaar dat 
die - zoals in Nederland - een dag voor kan lopen 
op de katholieke heiligenkalender. Dit verklaart 
waarom we Sinterklaas op 5 december vieren.  
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Een Russische legende kan ons duidelijk maken 
hoezeer Sint-Nicolaas als een echte vriend van 
het volk werd gezien. Toen de heilige na zijn 
dood opsteeg naar de hemel, deed hij dat samen 
met Sint-Cassianus, een schoolmeester die juist 
het martelaarschap had ondergaan en zich liet 
voorstaan op zijn verzorgd uiterlijk en smetteloze 
gewaad. Halverwege hun tocht naar de hemel, 
aldus de legende, klonken vanaf de aarde de 
noodkreten van een Russisch boertje. Hij was met 
zijn kar in de modder blijven steken en dreigde 
dood te vriezen. Sint-Nicolaas schoot hem in 
duikvlucht te hulp, zette zich schrap in de modder 
en hielp de boerenkar losduwen. In de hemel 
moesten beide heiligen aantreden voor God: 
Cassianus, glanzend in zijn smetteloos gewaad, 
Sint-Nicolaas bezweet en onder de modder. God 
eiste een verklaring. Toen Hij de ware toedracht 
vernomen had, kende God aan Sint-Nicolaas 
voortaan tweemaal per jaar een feestdag toe. 
De dag van Sint-Cassianus werd echter op 29 
februari gezet, zodat diens feest maar eenmaal in 
de vier jaar werd gevierd. Heiligheid die letterlijk 
‘vuile handen’ maakt, kon bij God toch op grotere 
waardering rekenen.

In huiselijke sfeer
Langs welke route het moderne Sinterklaasfeest 
zich uit de middeleeuwse verering van de heilige 
heeft ontwikkeld, is niet zonder meer duidelijk. 

Mogelijk heeft het ludieke kloostergebruik om 
eind december een ‘kinderbisschop’ te kiezen, 
een als bisschop uitgedoste jongen, die eind 
december in vol ornaat en omringd door een 
‘hofhouding’ over straat mocht trekken, een rol 
gespeeld bij het ontstaan van de moderne traditie 
van de Sinterklaasintocht met Zwarte Pieten. Dit 
ondanks het feit dat het feest zich toch vooral in 
de huiselijke sfeer afspeelde. 

In elk geval wist de heilige in Nederland een grote 
status te behouden, ook al heeft de storm van 
de reformatie in de zestiende eeuw daarvan veel 
sporen uitgewist. Weinigen weten nog dat de 
Oude Kerk van Amsterdam oorspronkelijk gewijd 
was aan Sint-Nicolaas, een logische keuze voor 
een stad van zeelieden en kooplui. Jan Steen 
(1625-1679), een katholiek gebleven schilder uit 
Leiden, schilderde twee herkenbare Sinterklaas-
stukken: we zien Hollandse gezinnen die bij 
de schouw toekijken hoe een klein meisje haar 
geschenk uitpakt. Op beide schilderijen staat ook 
een huilend jongetje dat blijkbaar achter het net 
vist. 

‘Negatieve getuigen’ uit die tijd zijn er ook. 
Dominee Jacobus Sceperus maakte voor het 
nageslacht een eigen Sinterklaascadeautje klaar. 
Zijn Geschenck, op geseijde St. Nicolaes avont is 
in feite een woedende tirade tegen het planten 
van “pauselijke superstitie” in kinderen, in plaats 
van die “uytteroyen”. Vijanden van Sinterklaas en 
Zwarte Piet zijn dus niets nieuws. De beschrijving 
van het feest door de boze dominee is na zoveel 
eeuwen nog altijd herkenbaar: kinderen zetten 
hun schoen, gevuld met voer voor het paard. De 
ouders verruilen dat ’s nachts voor snoepgoed, 
en zelfs, aldus de verontwaardigde dominee, 
voor een “ghebeelde Koecken opwelcke het Beelt 
van Den Bisschop Nicolaus staet”. Ook zingen 
de kinderen Sinterklaasliedjes, alvorens naar 
bed te gaan. De dominee zal er wel niet blij mee 
zijn, dat vier eeuwen later de verdedigers van 
het Sinterklaasfeest zich uitgerekend op hem 
beroepen, ten bewijze hoe oud de traditie is.

De eerste vermeldingen van Zwarte Piet dateren 
van de achttiende eeuw, wat uiteraard niet uitsluit 
dat de traditie nog ouder is. Daar gaan we in les 
2 nader op in. De boodschap om voor nu mee te 
nemen, is dat het Sinterklaasfeest, zelfs de huidige 
viering ervan, in ons land over zeer oude papieren 
beschikt. Er zijn weinig elementen in onze cultuur 
die zich ermee meten kunnen.

1.1 Lesintroductie
Begin de les met het vertellen van de legende over de drie meisjes zonder bruidsschat. U kunt dit verhaal 
in eigen woorden vertellen, of onderstaande tekst aan de leerlingen voorlezen.

De legende van de drie meisjes zonder bruidsschat

Er leefde eens een edelman met drie dochters. Hoewel de man ooit heel veel geld had, was hij nu 
straatarm. Iedere dag was het maar de vraag of hij en zijn drie dochters wel wat te eten hadden. 
Het kwam dan ook regelmatig voor dat ze met een knorrende maag naar bed moesten.  
 
Door alle zorgen die de man had, kon hij 's avonds nooit goed slapen: urenlang lag hij te piekeren 
over al zijn zorgen. Waar moest hij genoeg eten vandaan halen en hoe konden hij en zijn gezin 
in leven blijven? Maar de meeste zorgen had hij over zijn drie dochters. Elke edelvrouw hoorde te 
trouwen, het liefst met een rijke edelman. En als zijn dochters waren getrouwd, hoefde hij voor veel 
minder eten te zorgen! Maar ja, wie wilde er nu trouwen met een edelvrouw zonder geld? In die tijd 
moest iedere vrouw een bruidsschat betalen om te kunnen trouwen. De man had alleen geen idee 
waar hij het geld voor deze bruidsschatten vandaan moest halen. 

Iedere dag werd het probleem groter en groter, er was steeds minder te eten en het was uitgesloten 
dat zijn dochters ooit zouden kunnen trouwen. Op het laatst zag de man maar één oplossing: om 
in leven te blijven zou hij zijn drie dochters moeten verkopen als slaaf. 

Toen Nicolaas hoorde van dit verschrikkelijke plan, vond hij het zo erg dat hij het wilde 
tegenhouden. Drie nachten achter elkaar ging hij daarom naar het huis van de man en gooide 
door het slaapkamerraam van de dochters genoeg geld naar binnen voor een bruidsschat. Je kunt 
je voorstellen hoe blij de dochters waren toen zij ontdekten dat zij niet als slaaf verkocht zouden 
worden! 

De arme man wilde natuurlijk wel weten van wie al dat geld kwam. Toen de derde nacht weer 
geld naar binnen werd gegooid, was er een enorme bons te horen. Nicolaas wilde dat het geheim 
bleef dat het geld van hem kwam en nam snel de benen. Maar door de enorme bons was de man 
wakker geworden en hij zette snel de achtervolging in. Toen hij Nicolaas had ingehaald, viel hij op 
zijn knieën om uit dankbaarheid diens voeten te kussen. Hiervan wilde Nicolaas echter niets weten 
en hij vroeg de man om tot aan zijn dood niets over het gekregen geld aan anderen te vertellen. 

Vertel dat er over Sinterklaas veel van zulke verhalen rondgaan en dat soms stukjes uit deze legenden 
nog terug te vinden zijn in de manier waarop wij het Sinterklaasfeest vieren. Noem als voorbeeld 
het strooien van pepernoten (Nicolaas strooide met geld). Misschien herkennen de leerlingen meer 
elementen. Denk aan: 

• Het eten van gouden chocolademunten (verwijst naar het goud dat de meisjes als bruidsschat 
kregen);

• Nicolaas die snel de benen nam (ook nu vlucht Zwarte Piet vaak snel als hij een zak met cadeautjes 
voor de deur heeft gezet). 

1.2 Kern
Deel aan iedere leerling het werkblad uit (zie volgende pagina). Vertel dat het werkblad gaat over de 
geschiedenis van Sinterklaas en het Sinterklaasfeest. Het werkblad bevat enkele vragen waarvan de 
leerlingen niet vanzelf het antwoord weten. Besteed hier bij het nabespreken aandacht aan. 

1.3 Slot
Bespreek het gemaakte werkblad. Gebruik hiervoor het nakijkblad. 

Het Sint-Nicolaasfeest, Jan Havicksz Steen, 1665- 1668



Kijk naar de afbeelding met de drie naakte jongens. Je ziet hoe Sint-Nicolaas naast het vat 
staat om de jongens te redden. Toch lijkt hij niet helemaal op Sinterklaas. Wat mis je bij deze 
Sint?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Sommige voorwerpen die Sint-Nicolaas op de afbeelding bij zich heeft, heeft een moderne 
Sinterklaas vaak ook. Welke herken je? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dit werkblad gaat over de geschiedenis van 
Sinterklaas. Je leert wie Sinterklaas was en waarom wij 
op 5 december pakjesavond vieren. 

Sint-Nicolaas
Al eeuwenlang vieren mensen in Nederland Sinterklaas. 
Wist je dat het Sinterklaasfeest eigenlijk een katholiek 
feest is? En dat Sinterklaas echt heeft bestaan? Zijn naam 
was Nicolaas en hij leefde ongeveer 1700 jaar geleden in 
het land dat we nu Turkije noemen. 

Over Sinterklaas gaan veel bijzondere en wonderlijke 
verhalen. Zo is er het verhaal over de drie jongens die 
door Sint-Nicolaas worden gered: 
Drie jongens waren door een gemene herbergier 
vermoord en in stukken in een vat gestopt. Deze stukken 
wilde hij aan zijn gasten als avondeten voorzetten.  
Toen Nicolaas in de herberg kwam eten en vlees kreeg 
voorgezet, merkte hij dat er iets niet in orde was. Hij liep 
rechtstreeks naar het vat. Als bij toverslag sprongen de 
drie jongens eruit, levend en wel. 

1. De geschiedenis van 
Sinterklaas

Ook vandaag zijn er nog bisschoppen. Wat is een 
bisschop?
_______________________________________________
_______________________________________________

Hiernaast zie je een afbeelding van bisschop Jan 
Hendriks en van Sinterklaas. Welke overeenkomsten 
zie je? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

1

2

Nicolaas leidde zo'n bijzonder en gelovig leven dat hij na zijn dood door gelovige 
mensen als heilig werd beschouwd. Dat wil zeggen dat Nicolaas tijdens zijn 
leven zo goed heeft geleefd dat hij daardoor iets van God heeft laten zien aan 
de mensen. Volgens de Kerk moet eigenlijk iedereen zo proberen te leven. 
Omdat dit niet gemakkelijk is, zegt de Kerk: Nicolaas leefde zo goed, hij is een 
groot voorbeeld voor ons, hij is heilig! Het woordje Sint geeft aan dat Nicolaas 
heilig is. En om daar nog eens extra bij stil te staan, vieren we al eeuwen lang het 
Sinterklaasfeest: een feest ter ere van het bijzondere leven van Sint-Nicolaas. 
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Sint-Nicolaas heeft waarschijnlijk rond 260-335 n.Chr. geleefd. Al over zijn kindertijd 
gaan bijzondere verhalen. Zo gaat het verhaal dat hij vlak na zijn geboorte tijdens 
een bad plots rechtop ging staan en God ervoor dankte dat hij geboren was. 
Nicolaas werd door zijn ouders gelovig opgevoed en uiteindelijk koos hij ervoor 
om te gaan werken voor de Kerk. Nicolaas werkte voor de Kerk als bisschop. Dat 
betekent dat hij leider en leraar was over een groot aantal gelovige mensen. 

Mogelijk is Sint-Nicolaas gestorven op 6 december. Wanneer je zijn graf wilt 
bezoeken, moet je naar Italië, waar zijn botten zijn te vinden. 

Los de puzzel op. 5

Verticaal
Drie arme meisjes kregen van Sint-Nicolaas 
een...
Sint-Nicolaas leidde een bijzonder en   
gelovig leven. Daarom is hij...
Sint-Nicolaas redde drie jongens uit een...
Sint-Nicolaas werd in ... geboren.
Het Sinterklaasfeest is van oorsprong...
Op ... december vieren wij pakjesavond.

1.

2.

3.
4.
5.
11.

Horizontaal
Sint-Nicolaas werkte als...
Sinterklaas en bisschoppen dragen een...
Een heilige noem je ook wel...
Hier liggen de botten van Sint-Nicolaas.
Sint-Nicolaas leefde ongeveer ... jaar geleden.

6.
7.
8.
9.
10.

11
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Kijk naar de afbeelding met de drie naakte jongens. Je ziet hoe Sint-Nicolaas naast het vat staat om 
de jongens te redden. Toch lijkt hij niet helemaal op Sinterklaas. Wat mis je bij deze Sint?
Baard .                                                                                                                                                                                    

Sommige voorwerpen die Sint-Nicolaas op de afbeelding bij zich heeft, heeft een moderne 
Sinterklaas vaak ook. Welke herken je? 
Mijter, staf, albe (wit onderkleed), kazuifel (bij Sinterklaas is dit het rode bovenkleed, bij deze             
afbeelding is het een versierd priesterkleed).                                                                                                          

Ook vandaag zijn er nog bisschoppen. Wat is een bisschop?
Dat betekent dat hij leider en leraar is over een groot aantal gelovige mensen. 

Hiernaast zie je een afbeelding van bisschop Jan Hendriks en van Sinterklaas. Welke 
overeenkomsten zie je? 
Mijter, staf, albe, kazuifel. Sint-Nicolaas was een bisschop, veel attributen van Sinterklaas komen daardoor 
overeen met die van een bisschop. Mijter - wordt door bisschoppen gedragen. Staf - symboliseert een 
herdersstaf en toont de kerkelijke macht van de bisschop. Albe - dit onderkleed is altijd wit, het verwijst 
naar reinheid en puurheid. Kazuifel - dit is vaak een rijkelijk versierd bovenkleed, dat de bisschop of priester 
tijdens het opdragen van de Mis draagt. Mogelijk zien leerlingen een overeenkomst tussen de rode 
koorkap van Sinterklaas en de kazuifel van de bisschop. Bisschop Hendriks draagt op de afbeelding geen 
stola (rode 'das'), iets wat wel zo lijkt door zijn kazuifel. De stola van Sinterklaas wordt wel gedragen door 
bisschoppen, gewoonlijk tijdens de viering van de Mis of het toedienen van sacramenten. 

Nakijkblad 1 - De geschiedenis van Sinterklaas
1

2

3

4

Verticaal
Drie arme meisjes kregen van Sint-Nicolaas 
een...
Sint-Nicolaas leidde een bijzonder en   
gelovig leven. Daarom is hij...
Sint-Nicolaas redde drie jongens uit een...
Sint-Nicolaas werd in ... geboren.
Het Sinterklaasfeest is van oorsprong..
Op ... december vieren wij pakjesavond.

1.

2.

3.
4.
5.
11.

Horizontaal
Sint-Nicolaas werkte als...
Sinterklaas en bisschoppen dragen een...
Een heilige noem je ook wel...
Hier liggen de botten van Sint-Nicolaas.
Sint-Nicolaas leefde ongeveer ... jaar geleden.

6.
7.
8.
9.
10.

1

Los de puzzel op. 5
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Inhoud en lesdoelen

Duur totale les 
        60 min. 

Deze les gaat over de oorsprong van Zwarte 
Piet. Aan het einde van deze les kennen de 
leerlingen de verschillende achtergronden 
van Zwarte Piet en over enkele elementen de 
symbolische betekenis. 
- De leerlingen leren over de culturele en 
historische achtergrond van Zwarte Piet;
- De leerlingen ontdekken de symbolische 
betekenis van voorwerpen, attributen en 
gebruiken van Zwarte Piet.

Benodigdheden

- Digibord met daarop in het groot een 
projectie van het werk van Jan Steen Het Sint-
Nicolaasfeest (wanneer u de titel van het werk 
en de naam van Jan Steen invoert op Google, 
zijn er vele afbeeldingen te vinden);
- Voor iedere leerlingen werkblad 2 (deze 
bestaat uit twee bladzijden);
- Nakijkblad 2.

Tips
 

- Bekijk samen het werk van Jan Steen in het 
groot op het digibord. Laat leerlingen die 
iets zien naar voren lopen, zodat zij het aan 
andere leerlingen kunnen aanwijzen. 
Het werk van Jan Steen is makkelijk te 
vinden op internet. Typ op Google Jan 
Steen: Het Sint-Nicolaasfeest in en u krijgt bij 
afbeeldingen veel versies. Geen digibord? 
Kopieer (het liefst in kleur) de afbeelding uit 
deze docentenhandleiding en deel die aan de 
leerlingen uit;
- U vindt achterin deze docentenhandleiding 
een verklarende woordenlijst waarin meer 
wordt uitgelegd over de symboliek van 
Sinterklaas en Zwarte Piet.  

Werkvormen

1.1 Lesintroductie
Kunst kijken: het beschouwen van het werk 
van Jan Steen: Het Sint-Nicolaasfeest 

15 min.
Klassikaal

1.2 Kern 
Werkblad: lezen, schrijven, kijken

35 min.
Individueel

Slot
Nabespreken opdrachten

10 min. 
       Klassikaal

Lesopzet les 2 - Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is 
de roe! - De oorsprong van Zwarte Piet

j

k
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van een man met een zwart masker. Hoe dan 
ook, in de decennia voor Schenkman zijn er al 
verscheidene vermeldingen van Zwarte Piet als 
begeleider van de Sint.

Grootste geluk
Sinterklaas en Zwarte Piet brengen kinderen in een 
christelijke cultuur als de Nederlandse belangrijke 
waarden bij. Als goedheiligman laat Sint zien dat 
het grootste geluk eruit bestaat andere mensen 
gelukkig te maken. Alleen onbaatzuchtige 
goedheid is echte goedheid. Ieder kind wordt 
door hem bemind. Maar Sint weet en ziet alles, 
zodat het je geraden is altijd braaf te zijn, ook als 
je niet gezien wordt. Zwarte Piet is dan weer de 
helper van Sint, maar ook degene die met zijn roe 
kinderen straft als die stout zijn geweest. In het 
uiterste geval stopt hij ze in de zak en neemt hij ze 
mee naar Spanje.

 

Haji Firoez. Bron afbeelding: Wikipedia, Ninara

Verbluffend
Het zwartmaken van een gezicht in midwintertijd 
strekt zich uit tot buiten Europa. Zo wordt in Iran 
(en gebieden die daar cultureel mee in verbinding 
staan) aan het begin van de lente een eigen 
Nieuwjaar gevierd, Nooroz. Er treedt een koppel bij 
op dat verbluffend lijkt op onze Sint en Piet: een 
oude man, Amoo Noorzo, met lange witte baard 
en een met goud afgezette muts brengt kadootjes 
voor de kinderen. Hij wordt vergezeld door Haji 
Firoez, een clowneske figuur met een volgens 
de traditie zwartgemaakt gezicht. De viering van 
Nooroz staat op de lijst van werelderfgoed van 
Unesco. In tegenstelling tot Nederland heeft deze 
‘Zwarte Piet’ een beschermde status gekregen.

 

Krampus stopt een stout jongetje in een mand

Bellen en kettingen
Volkskundigen wijzen op een belangrijke inspiratie 
voor onze huidige Zwarte Piet: de duivelachtige 
Krampus-figuur met bokkenhoorns uit Oostenrijk, 
Hongarije, Slovenië, Kroatië, Italië en Tsjechië. Een 
zwartgemaakt gelaat maakt vaak deel uit van zijn 
uitdossing. Jonge mannen vermommen zich als de 
Krampus in het begin van december. Vooral op de 
avond van 5 december zwerven ze over de straten 
en jagen ze kinderen angst aan met roestige bellen 
en kettingen. Ook gaan ze huizen binnen. Waar 
Sinterklaas cadeautjes uitdeelt aan brave kinderen, 
dreigt Krampus met straf voor de stoute. Hij 
tuchtigt ze of stopt ze in zijn zak, waarna de stoute 
kinderen meegenomen worden naar het bos. 

Een auteur uit Steiermark schrijft in 1780: “In 
Oostenrijk was het vroeger gebruikelijk [...] dat 
een van de kosters de Heilige Nicolaas uitbeeldde 
terwijl een andere zich schrikwekkend verkleedde 
als diens knecht; in deze kledij gingen ze 
vervolgens bij de huizen naar binnen. De kinderen 
die zich goed gedroegen kregen een cadeau. De 
stoute kinderen kregen de knecht achter zich 
aan, die deed alsof hij hen wilde meenemen.” 
Deze gestalte kwam ook in andere streken voor. 
In Midden- en Noord-Duitsland heet hij Knecht 
Ruprecht, maar in andere streken draagt hij weer 
andere namen.

‘Sunneklaas’
Het gerammel met kettingen door Zwarte Piet, 
waar ook oude Nederlandse bronnen melding 

'Blijkbaar oude gewoonte'
De feitelijke grondslag hiervoor ontbreekt echter. 
Om te beginnen was Schenkman actief in de 
beweging tegen slavernij. Belangrijker nog is 
dat hij in geen enkel opzicht als de bedenker 
van Zwarte Piet beschouwd kan worden, en 
nog minder als de vormgever van het huidige 
Sinterklaasfeest. 

Schenkman schreef eenvoudigweg over een al 
bestaande traditie en bevestigde die juist. Dat 
die niets te maken heeft met het verband dat 
tegenstanders van Zwarte Piet zo graag willen 
leggen, namelijk die tussen huidskleur en de 
meester-knechtverhouding, blijkt wel uit het 
Leesboek voor de jeugd uit 1802, een halve eeuw 
eerder. Dit boek spreekt afkeurend over een 
blijkbaar oude gewoonte in Nederland om met 
Sinterklaas (6 december) zwartgemaakte “kerels… 
die dan dien Heiligen moesten verbeelden” met 
rammelende kettingen langs huizen te sturen om 
kinderen bang te maken. “Den zoeten kinderen 
gooiden zij lekkers toe, en sloegen vaak de stoute 
jongens, welken zij ook eene roede bragten.” 

Lukraak
Deze volkstraditie waarbij mensen zich zwart 
schminken in midwintertijd, komt in heel Europa 
voor. Er bestaat veel wetenschappelijke literatuur 
over. Alles wijst op een voorchristelijke gebruik dat 
in onze streken met Sint en Piet een gekerstende 
vorm kreeg. Zwarte Piet verbinden met de 
slavernij van Afrikanen in de Nieuwe Wereld is dus 
volkomen lukraak. De zwartheid van Zwarte Piet 
heeft niets te maken met zijn ondergeschiktheid 
als knecht van Sint. Het leggen van dit verband 
berust op een moderne projectie. 

Moraliserende kinderdichter
Het gebruiken van het Sinterklaasfeest voor 
politieke agenda’s wordt in de hand gewerkt 
door de relatieve schaarste aan bronnen. Het feit 

dat Nederland na de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) een protestants gestempelde natie was, 
waar menig predikant bezwaar maakte tegen 
het ‘Roomse’ feest van Sinterklaas, heeft ertoe 
bijgedragen dat het binnenshuis ging en weinig 
sporen achterliet. Die sporen zijn er echter wel.

Neem het gedichtje van de moraliserende 
kinderdichter Hiëronimus van Alphen, 
gepubliceerd rond 1780.

Klaasje: Pietje, zoo gij niet wilt deugen,
    Dan verschijnt de zwarte man.

Pietje: Klaasje, foei, dat is een leugen!
    Laat hem komen als hij kan.
    Die aan zulk een man gelooft,
    Is van zijn verstand beroofd.   

Het gedichtje is apart, omdat de sprekende 
kinderen zelf Klaas en Pietje heten en de laatste 
de eerste aanspoort niet aan een “zwarte man” 
te geloven die stoute kinderen komt halen, een 
duidelijke zinspeling op de figuur van Zwarte Piet. 
Bij het gedichtje hoort overigens een afbeelding   

 

Afbeelding bij het gedichtje Klaasje en Pietje. Bron afbeelding:  
http://www.dbnl.org 

2. Achtergrondinformatie voor de leerkracht: De geschiedenis van Zwarte Piet
Aan de figuur van Sinterklaas zoals wij die kennen, ligt een concreet historisch individu ten grondslag: een 
oudchristelijke heilige. De geschiedenis van zijn schelmachtige knecht is ingewikkelder. De tegenstanders 
van Zwarte Piet beginnen graag met het prentenboekje aan te voeren dat de Amsterdamse onderwijzer Jan 
Schenkman in 1850 uitgaf. De suggestie is dat dit het startpunt van de moderne Sint en Piet zou zijn. Inderdaad 
zien we Sint en Piet hier afgebeeld op de manier waarop we ze nu nog kennen. Deze framing wil het idee in 
omloop brengen dat de figuur van Zwarte Piet als helper van Sint pas een kleine 170 jaar oud is, uit de tijd dat de 
slavernij in Suriname nog niet was afgeschaft (dat gebeurde in 1863). Met deze willekeurige associatie brengt 
men de figuur van Zwarte Piet bewust in de sfeer van identiteitspolitiek en maatschappelijke tegenstellingen.
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2.1 Lesintroductie
Start de les met het bekijken van het kunstwerk van Jan Steen: Het Sint-Nicolaasfeest. Druk hiervoor de 
volgende pagina meerdere keren af, of projecteer het werk op het digibord. Laat de leerlingen eerst 
vertellen wat zij zien. Probeer hierbij te voorkomen dat zij direct invulling geven aan de betekenis van 
het werk, over het algemeen zien zij dan meer. Ga pas na een korte inventarisatie in op de betekenis. Stel 
hierbij vragen als:

- Wat doet de familie?
- Waarom zou het jongetje huilen?
- Hoe reageren de anderen op het gehuil?
- Herken je zaken die met Sinterklaas te maken hebben?
- Wat voor titel zou dit schilderij kunnen hebben? 

Wijs de leerlingen op personen en voorwerpen en bespreek daarbij de betekenis. 

Het jongetje huilt; hij heeft van Sint                   
niets gekregen. Plagerig toont het 
meisje op de achtergrond zijn lege 
schoen. 

Ook dit jongetje wijst lachend naar 
de  lege schoen. Hij heeft een stok in 
zijn handen, een kliek, dat in de tijd 
van Jan Steen gebruikt werd bij een 
populair balsspel. 

De vrouw bij het gordijn wenkt 
het huilende jongetje. Zij zal hem 
waarschijnlijk troosten met een 
cadeautje van achter het gordijn.

Dit meisje valt goed op doordat zij het 
meest licht lijkt te vangen. Bovendien 
heeft ze haar handen vol met 
cadeaus. Opvallend is de pop in haar 
handen, het is een heiligenbeeldje. 

Deze drie kinderen staan onder een 
schouw, de oudste wijst naar de 
schoorsteen. Het iets jongere jongetje 
bedankt Sinterklaas al zingend. Het 
kleine kindje heeft een taaipop in de 
handen, in de vorm van Sint-Nicolaas. 

Op de voorgrond (ook rechts op 
de tafel) is snoepgoed afgebeeld. 
Te zien zijn onder anderen een 
speculaaskoek, een honingkoek, een 
appel en noten. Helemaal rechts op 
de tafel is in een appel een geldstuk 
gedrukt: het is een appeltje voor de 
dorst. 

van maken, past in de ontwikkeling van Piet 
als een contrastfiguur van de heilige. Hij wordt 
dan opgevat als een onderworpen duivel, wiens 
ketenen erop wijzen dat hij door de heilige tot 
knecht is gemaakt. Ook het eerder aangehaalde 
Nederlandse citaat uit 1802 heeft het over de 
“blijkbaar oude traditie” waarin zwartgemaakte 
kerels met rammelende kettingen rond 6 
december langs de huizen gaan. Het maakt gelijk 
duidelijk waar het “makkers, staakt u wild geraas” 
betrekking op heeft. Het lijkt nog voort te leven 
op het gebruik van ‘Sunneklaas’ op Ameland, waar 
mannen met knuppels, gehuld in lakens, vrouwen 
en kinderen van straat jagen. Ze blazen op hoorns 
die donkere geluiden maken.

Christusbeeld
De Krampus-figuur in Midden-Europa is een 
vergelijkbaar geketende duivel. Op sommige 
afbeeldingen zien we hem zelfs aan een touw 
achter Sint meegevoerd worden door een engel, 
zodat de goedheiligman twee vaste begeleiders 
heeft. Maar volksgebruiken zijn grillig. Op andere 
afbeeldingen zien we Krampus alleen gezinnen 
bezoeken, dus zonder Sint, en wordt hij door 
kinderen met gevouwen handen ontvangen 
onder een Christusbeeld. 

Zo breed is het spectrum van het Zwarte Piet-type: 
van duivel via vrolijke schelm en vrouwenjager 
tot hulpje van de heilige! In Nederland is hij 
echter al sinds jaar en dag onze eigen Zwarte 
Piet: de vrolijke begeleider van de Sint, die de 
goedheiligman terzijde staat op zijn missie om 
zoveel mogelijk kinderen blij te maken.
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Bron afbeelding: www.rijksmuseum.nl

2.2 Kern
Deel aan iedere leerling het werkblad uit. Vertel dat het werkblad gaat over de oorsprong van Zwarte 
Piet. Laat de leerlingen in tweetallen of individueel het werkblad maken. 

2.3 Slot
Bespreek met behulp van het nakijkblad het werkblad. 



Dit werkblad gaat over de geschiedenis van Zwarte 
Piet. Je leert niet alleen waar hij vandaan komt, maar 
ook waarom in sommige liedjes bijvoorbeeld over een 
roe of een zak wordt gezongen. 

Nu is Zwarte Piet vaak de grappige helper van Sinterklaas, 
maar dit is niet altijd zo geweest. Vroeger leerden 
kinderen dat Zwarte Piet stoute kinderen met een 
roe straf gaf, of dat hij je zelfs mee kon nemen naar 
Spanje als je je slecht had gedragen! Sommige oude 
Sinterklaasliedjes die we nu nog zingen, gaan hier over. 
Ook in andere landen is de helper van Sinterklaas echt 
geen gezellig mannetje. 

Wees dus maar blij met onze eigen Zwarte Piet in 
Nederland! Hij let wel op wie zich goed gedragen, maar 
hij is toch vooral een grappige kindervriend. 

1

2. Wie zoet is krijgt lekkers, 
wie stout is de roe!

Tegenwoordig is Zwarte Piet een echte kindervriend. Kun jij je nog iets van Zwarte Piet 
herinneren uit de tijd dat je nog in Sint en Piet geloofde? Wat dan?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hiernaast zie je een deel 
van het Sinterklaasliedje 
'Zie de maan schijnt door de 
bomen'. 
Kleur de woorden of zinnen 
waarvan je de betekenis 
niet kent met een rood 
potlood. 

4

Er zijn een paar oude liedjes die iets van de geschiedenis van Zwarte Piet laten zien. 
Denk bijvoorbeeld aan het liedje ‘Zie de maan schijnt door de bomen’. Veel mensen 
weten niet wat de zin 'Makkers staakt uw wild geraas’ betekent. Vroeger gingen rond 
Sinterklaasavond zwartgemaakte mannen met rammelende kettingen langs de 
huizen. Zij probeerden anderen bang te maken. Door te zingen 'makkers staakt uw 
wild geraas' wordt aan deze mannen gevraagd te stoppen met het maken van hun 
kabaal, want het avondje van Sinterklaas oftewel pakjesavond is begonnen!

Ook in andere landen wordt Sinterklaas gevierd. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië. 
Maar ook in Iran komt er ieder jaar een oude man met een lange witte baard samen met een 
zwartgemaakte helper cadeautjes brengen. Zwarte Piet heeft in deze landen vaak een andere naam. 
Bijvoorbeeld Krampus. Ook ziet hij er vaak angstaanjagend uit. Veel meer dan onze Zwarte Piet!

Deze foto is gemaakt in 
Oostenrijk. 
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In Duitsland heeft Sinterklaas 
soms helpers mee die er uitzien 
als een takkenbos en duiveltje. 

Dit is een foto uit Iran. De 
zwarte helper heet hier Haji 
Firoez. Hij is net zoals onze Piet 
vriendelijk en grappig.
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Hoewel we niet helemaal precies weten hoe Zwarte Piet is ontstaan, kun 
je er van uitgaan dat de monsterlijke helpers uit het buitenland en onze 
Zwarte Piet dezelfde oorsprong hebben. Waarschijnlijk zag onze Zwarte 
Piet er heel vroeger ook angstaanjagend uit. 

Kijk eens goed naar deze afbeelding van Krampus. Zie je de kettingen op 
de grond liggen? Krampus stelt eigenlijk een duivel voor, die knecht is 
geworden van Sint-Nicolaas. De kettingen laten dat zien. 

Het maakt duidelijk dat Sint-Nicolaas de baas is over de duivel. Zo moet 
het ons leren dat het goede sterker is dan het slechte en dat het beter is 
om goed te leven. Met het Sinterklaasfeest worden we beloond of bestraft 
voor de manier waarop we hebben geleefd: wie braaf is geweest krijgt 
cadeautjes, wie stout is geweest krijgt de roe of moet zelfs mee naar Spanje.

2 Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Weet jij eigenlijk wat een roe is? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Leg in eigen woorden uit waarom Krampus een ketting bij zijn voeten heeft. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

Zie de maan schijnt door de bomen 
Makkers staakt uw wild geraas. 
‘t Heerlijk avondje is gekomen 
‘t avondje van Sinterklaas. 
Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard 
Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard

5 Schrijf op wat de verschillende woorden of zinnen betekenen. 

Makkers staakt uw wild geraas ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gard ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 2
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Inhoud en lesdoelen

Duur totale les 
60 min. 

In deze laatste les staat de leerstof van de 
vorige twee lessen centraal. Daarnaast leren 
de leerlingen enkele nieuwe weetjes die in 
voorgaande lessen nog niet aan bod zijn 
gekomen. Deze afsluitende les is een quiz. 

- De leerlingen herhalen de leerstof van de 
voorgaande lessen;
- De leerlingen leren iets extra's over de 
historische en culturele achtergrond van 
Sinterklaas en Zwarte Piet.

Benodigdheden

- Quizvragen;
- Een grote zak pepernoten;
- Een digibord of krijtbord waarop getekend 
kan worden.

Voor ieder groepje:
- Een antwoordblad voor de open vragen;
- Een uitdraai van de kaartjes A, B en C en waar/
niet waar, die vooraf losgeknipt moet worden 
(op het kopieerblad staan genoeg kaartjes voor 
2 groepjes).

Tip 

- Geef de leerlingen aan het eind van de 
les een Zwarte Pietendiploma. Deze zijn te 
bestellen via onze website: 
www.cultuurondervuur.nu/lespakket 
Voor € 19,50,- krijgt u 35 op hoogwaardig 
papier gedrukte diploma's, als ook een 
docentenhandleiding in brochure-vorm, de 
werkbladen voor leerlingen en een A3-poster 
van Sinterklaas en Zwarte Piet;
- U vindt achterin deze docentenhandleiding 
een verklarende woordenlijst waarin meer 
wordt uitgelegd over de symboliek rondom 
Sinterklaas. 

Werkvormen

1.1 Lesintroductie
Uitleg van de quiz

5 min. 
       Klassikaal

1.2 Kern 
Spelen van de quiz

50 min. 
       Klassikaal, in groepjes van 3 / 4 leerlingen

Slot
Bepalen van de winnaar

5 min. 
       Klassikaal

Lesopzet les 3 - QuizNakijkblad 2 - Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!

1 Tegenwoordig is Zwarte Piet een echte kindervriend. Kun jij je nog iets van Zwarte Piet 
herinneren uit de tijd dat je nog in Sint en Piet geloofde? Wat dan?
Eigen antwoord. 

2 Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Weet jij eigenlijk wat een roe is? 
Een roe is een takkenbos. Een voorbeeld kunnen de leerlingen zien op de zwart-witte afbeelding 
van het werkblad, daar heeft een huilend jongetje een roe in de handen. Een takkenbos wordt 
vanouds als bezem of borstel gebruikt, bijvoorbeeld door schoorsteenvegers. Het is ook geschikt 
om stoute kinderen mee te slaan, zonder hen te beschadigen. De schilderijen van Jan Steen 
suggereren dat de roe ook anders werd gebruikt: als een kind die in zijn schoen vond, wist het dat 
te oud was geworden voor het Sinterklaasfeest.

Leg in eigen woorden uit waarom Krampus een ketting bij zijn voeten heeft. 
Krampus stelt een onderworpen duivel voor. Hij is 'geknecht' door Sint-Nicolaas. De ketenen op de 
afbeelding wijzen daarop. Het vertelt ons dat het goede (God) overwint van het kwaad (de duivel).  

3

Hiernaast zie je een deel 
van het Sinterklaasliedje 
'Zie de maan schijnt door de 
bomen'. 
Kleur de woorden of zinnen 
waarvan je de betekenis 
niet kent met een rood 
potlood. 
Eigen antwoord. 

4
Zie de maan schijnt door de bomen 
Makkers staakt uw wild geraas. 
‘t Heerlijk avondje is gekomen 
‘t avondje van Sinterklaas. 
Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard 
Vol verwachting klopt ons hart 
Wie de koek krijgt, wie de gard

5 Schrijf op wat de verschillende woorden of zinnen betekenen. 

Makkers staakt uw wild geraas - Vroeger gingen rond 6 december zwartgemaakte mannen 
langs de huizen om mensen bang te maken. De zin 'makkers staakt uw wild geraas' roept op om 
hiermee te stoppen. Overigens komt een vergelijkbare traditie nog steeds voor op Ameland, 
waar mannen tijdens 'Sunneklaas' vrouwen en kinderen uit de straten de huizen in jagen. 
Gard - Een gard is een ander woord voor roe. Het is dus een takkenbos waarmee gestraft wordt. 

2
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3.1 Speluitleg
Verdeel de klas in groepjes van ongeveer vier leerlingen. Vertel dat de quizvragen gaan over de lessen 
van vorige week, maar dat er ook een aantal gok-vragen en doe-vragen zijn. Bij iedere vraag kunnen de 
leerlingen een of twee pepernoten winnen of verliezen. De gewonnen pepernoten mogen de leerlingen 
aan het einde van het spel onderling verdelen en opeten. (Tijdens de quiz mogen de pepernoten nog 
niet gegeten worden, anders is niet na te gaan welk groepje heeft gewonnen.)

Ieder groepje krijgt als startkapitaal twee pepernoten. 

Na het stellen van de vraag of geven van de opdracht bepaalt ieder groepje hoeveel pepernoten hij 
inzet. Dit moeten er minimaal een of maximaal twee zijn. Heeft het groepje een pepernoot ingezet en de 
vraag goed, dan verdient het een nieuwe pepernoot. Hebben zij twee ingezet, dan verdienen zij er twee. 
Wanneer er een fout antwoord is gegeven, verliest het groepje de inzet (dit kunnen er dus een of twee 
zijn). Let op: wanneer een groepje door het geven van foute antwoorden geen pepernoten meer heeft, 
ontvangt het een nieuw 'startkapitaal' van een pepernoot.

3.2 Slot
Bepaal na de laatste vraag welk groepje de meeste pepernoten heeft. Dit groepje heeft de quiz 
gewonnen. De leerlingen krijgen allemaal een Zwarte Pietdiploma. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u nog even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.
Kom dan nog even bij ons aan,
en laat uw paardje maar buiten staan.

2

4

5

6

8

11

12

14

18

21

Antwoordblad open vragen

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Quizvragen

Vraag 1  Hoeveel jaar geleden leefde Sint-Nicolaas ongeveer?
A. 1500 jaar geleden, in het begin van de middeleeuwen.
B. 1700 jaar geleden, in de tijd van de Romeinse keizers.
C. Sinterklaas is een legende en heeft nooit bestaan.
Juiste antwoord: B.

Vraag 2  Wat betekenen in liedje 'zie de maan schijnt door de bomen' de woorden makkers  
staakt uw wild geraas?
Juiste antwoord: Vroeger gingen rond 6 december zwartgemaakte mannen  met kettingen langs de huizen 
om mensen bang te maken. De zin 'makkers staakt uw wild geraas' roept op om hiermee te stoppen. 

Vraag 3  Teken op het bord een mijter. Het groepje dat het eerste raadt wat er wordt   
getekend, wint zijn inzet.

Vraag 4  Over Sint-Nicolaas gaan vele verhalen. Zo hielp hij drie meisjes door geld door hun 
ramen te gooien. De meisje konden dit gebruiken als...
Juiste antwoord: Bruidsschat, geld om te trouwen.

Vraag 5  Op welke dag is Sint-Nicolaas waarschijnlijk gestorven?
Juiste antwoord: 6 december.

Vraag 6  In Nederland hebben we Zwarte Piet, maar in sommige landen hebben ze een soort 
zwart-geschilderde duivel. Hoe heet deze duivel ook wel? 
Juiste antwoord: Krampus. Hoewel niet in de eerdere lessen besproken, is Ruprecht ook goed. 

Vraag 7  Welke letter van het alfabet wordt als chocoladeletter het meest verkocht?
A. U
B. T
C. M
Juiste antwoord: C. Dit komt doordat de meeste mensen denken dat er in de letter M de meeste chocolade zit. 
Dit klopt overigens niet, letters als de I zijn gewoon dikker gemaakt waardoor elke letter toch evenveel chocola 
bevat.  (Bron: https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/chocoladeletters/)

Vraag 8  Welk beroep had Sint-Nicolaas?
Juiste antwoord: Hij was bisschop.

Vraag 9  Bisschoppen en Sinterklaas dragen vaak een mooie ring aan hun vinger. Dit droeg 
Sint-Nicolaas vroeger ook omdat hij bisschop was. Een bisschop draagt een ring omdat:
A. Het betekent dat hij getrouwd is met de Kerk en niet meer kan trouwen.
B. Het betekent dat hij heel erg rijk is.
C. Het dragen van een ring heeft geen speciale betekenis. 
Juiste antwoord: A.

Vraag 10  In welk land komen er geen Zwarte Pieten of Krampussen of iets wat er op lijkt voor?
A. Iran
B. Irak
C. Tsjechië
Juiste antwoord: B.
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Vraag 11  De eerste regel van het Sinterklaasliedje ontbreekt. Welke? (Het liedje staat zonder 
de eerste regel ook uitgeschreven op het antwoordblad van de leerlingen.)

want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u nog even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.
Kom dan nog even bij ons aan,
en laat uw paardje maar buiten staan.

Juiste antwoord: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht.

Vraag 12  Een ander woord voor Sint is...
Juiste antwoord: Heilige.

Vraag 13  Waar of niet waar: Je kunt nu nog steeds heilig worden verklaard door de katholieke 
Kerk.
Juiste antwoord: Waar.

Vraag 14  Waarschijnlijk heb je wel gehoord dat er een aantal mensen Zwarte Piet af willen 
schaffen. Welke reden voeren ze hier aan?
Meerdere antwoorden goed: 
- Mensen met een donkere huidskleur zouden door het fenomeen Zwarte Piet beledigd kunnen worden  
 omdat zij ook een donkere huidskleur hebben;
- Hij zou hen herinneren aan hun onderworpen status in de tijd van de slavernij. Piet is immers de knecht  
 van Sint, een oude blanke man;
- Onder het gebruik van het kroeshaar en de rode lippen zou een poging van blanke Nederlanders   
 schuilgaan om mensen met een donkere huidskleur belachelijk te maken (een karikatuur);

Vraag 15  Klap of neurie het liedje ‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’. Het 
groepje dat als eerste raadt welk liedje het is, wint zijn inzet. 

Vraag 16  Waar of niet waar:
Sinterklaas en bisschoppen dragen beiden een staf. Deze staf is eigenlijk een herdersstaf, 
waarmee vroeger een herder zijn schapen beschermde tegen bijvoorbeeld wilde dieren. Net 
zoals Sinterklaas bovenin zijn staf een krul heeft, liep de herdersstaf wat breder uit. Zo kon hij die 
gebruiken als een soort golfstick: met de verdikking kon hij kluitjes modder of steentjes schieten 
naar afdwalende schapen, zodat die weer netjes bij de kudde zouden gaan.
Juiste antwoord: Waar.

Vraag 17  Ieder jaar komt Sinterklaas uit Spanje weer aan. Wat heeft Sint-Nicolaas eigenlijk 
met Spanje te maken?
A. Hij heeft hier gewoond.
B. Hij ligt hier begraven.
C. Omdat er Spanje vroeger bekend stond als een land waar luxe geschenken vandaan kwamen. 
Juiste antwoord: C.

Vraag 18  Wat is een ander woord voor gard?
Juiste antwoord: Roe.

Vraag 19  Teken op het bord een stoomboot. Het groepje dat het eerste ziet dat er een 
stoomboot wordt getekend, wint zijn inzet. 

Vraag 20  In welk land liggen de botten van Sint-Nicolaas?
A. Turkije
B. Italië
C. Nederland
Juiste antwoord: B.

Vraag 21  Wat hebben zowel Sinterklaas als een bisschop op hun hoofd?
Juiste antwoord: Een mijter.

Vraag 22  Hoeveel pepernoten eten we gemiddeld per jaar?
A. 0 – 150 pepernoten.
B. 150 – 300 pepernoten.
C. 300 – 450 pepernoten.
Juiste antwoord: B. De meeste kruidnoten komen uit één fabriek (7 op de 10). Volgens deze fabriek eten 
we gemiddeld 176 pepernoten. Tel daar de pepernoten uit andere fabrieken bij, en je komt uit op zo’n 250 
pepernoten per jaar. (Bron: https://www.ad.nl/binnenland/kruidnootjeskoning-van-delft-bakt-3-miljard-
pepernoten~a5e2a790/) 



30 31

Verklarende begrippenlijst
Heilig
Sint-Nicolaas is een ‘Sint’, dat wil zeggen, een 
heilige. Dat is geen vanzelfsprekend begrip meer. 
Wel komt nog regelmatig in het nieuws dat de 
katholieke Kerk een overledene officieel heilig 
verklaart. Bijvoorbeeld Moeder Teresa in 2016. 
Zo’n heiligverklaring wil zeggen dat de Kerk 
officieel erkent dat die persoon in levenswijze zo 
voortreffelijk Jezus Christus heeft nagevolgd dat 
hij/zij zonder twijfel in de hemel is, en zich daar 
dichtbij God bevindt. 

Voorbeeld en helper
Gelovigen mogen de heilige voortaan aanroepen, 
zodat die als voorspreker kan optreden, en het 
gebed van de gelovige versterken. Het levensdoel 
van de gelovige is immers om eveneens - met 
vallen en opstaan - in de hemel te komen. Daar 
kan hij wel wat hulp bij gebruiken, niet alleen 
in geestelijke zin, maar bijvoorbeeld ook bij 
praktische problemen als ziekte en andere 
tegenslag. Vaak is er een verband tussen het 
leven van zo’n heilige en het specifieke probleem 
waarvoor in gebed zijn hulp wordt gevraagd. 
Een heilige is dus zowel een inspirerende en 
vererenswaardige voorbeeldfiguur, als iemand die 
direct als helper mag worden aangeroepen.

Reliek
Dit concept van heiligheid is ontstaan in 
de oudchristelijke traditie en pas veel later 
geformaliseerd tot een heiligverklaringsproces. 
Sint-Nicolaas is echter nooit heilig verklaard, net 
zo min als bijvoorbeeld Sint-Augustinus of andere 
grote gestaltes uit de eerste eeuwen van het 
christendom. Hun reputatie van heiligheid ging 
eenvoudig van mond tot mond en leidde ertoe dat 
kinderen bij de geboorte hun naam kregen en dat 
er kerken aan hen werden toegewijd, vaak met een 
reliek. Een reliek is een tastbaar stukje materie dat 
met de heilige verbonden was, vaak van lichamelijke 
aard: een stukje bot of schedel, nagel of haar.

Aureool
Een heilige is op afbeeldingen gemakkelijk 
te herkennen door zijn aureool. Dat is een 
stralenkrans, een ‘zonnetje’, achter zijn hoofd (of 
zelfs om zijn hele lichaam). Oorspronkelijk werd 
het alleen gebruikt bij Christus, maar geleidelijk is 
het ook bij Maria en andere heiligen gebruikelijk 
geworden.

Bisschop
Sint-Nicolaas was bisschop van Myra. Een bisschop 

(Grieks voor ‘toezichthouder’) is een kerkelijk 
ambt. Het is verbonden met de hoogste van de 
drie wijdingen in de Kerk. Die wijdingen vallen elk 
samen met een trapje in de kerkelijke hiërarchie, 
waarin de wijdeling dan wordt opgenomen: 
diaken, priester, bisschop. De wijding stelt 
hem in staat namens de Kerk bepaalde rituele 
handelingen te verrichten. Een diaken mag 
bijvoorbeeld dopen en bepaalde taken in de 
eredienst uitvoeren, maar pas als priester mag hij 
de Mis opdragen. Alleen een bisschop kan diakens, 
priesters en andere bisschoppen wijden en zo de 
kerkelijke hiërarchie uitbreiden.

Mijter, staf, ring
Ook de paus is een bisschop: de bisschop van 
Rome, die in de katholieke Kerk een uitzonderlijk 
leergezag heeft. Een bisschop is te herkennen aan 
zijn mijter, maar het bekende hoofddeksel in de 
vorm van een vissenbek en twee linten is pas later 
in zwang gekomen. De historische Sint-Nicolaas 
heeft die niet gedragen. Mogelijk voerde hij wel 
een bisschopsstaf, net als de huidige Sinterklaas, 
al was in het Oosten een krul niet gebruikelijk. De 
bisschopsstaf is eigenlijk een herdersstaf, waarmee 
de bisschop symbolisch geacht wordt zijn kudde 
te bewaken.  Ook draagt een bisschop een speciale 
ring, als teken van zijn ‘getrouwd’ zijn met de Kerk. 
Op zijn borst draagt hij een borstkruis, maar niet 
altijd zichtbaar. 

Detail van een schilderij over Sint Nicolaas gemaakt door 
Gherardo Starnina (1422). De aureool is duidelijk te herkennen. 

Albe, ‘tabberd’
Albe: het witte onderkleed dat door Sinterklaas 
onder de rode koorkap (abusievelijk ‘tabberd’ 
genoemd) wordt gedragen. Een tabberd is 
eigenlijk een geborduurd, hoog sluitend gewaad. 

In de katholieke liturgie draagt een diaken die, 
niet een bisschop. De associatie tussen Sinterklaas 
en tabberd komt door het liedje: ‘Sinterklaas 
goedheiligman, trek je beste tabberd aan.’

Schimmel
Als bekleder van een hoog kerkelijk ambt, was het 
paard ooit voor een bisschop een aangewezen 
vervoersmiddel. De voorstelling als rijdend over de 
daken zou teruggaan op een heidense voorstelling 
van de oppergod Wodan. Witte paarden golden bij 
de Germanen als heilig. 

Stoomboot
Sint-Nicolaas is de beschermheilige van zeelui. 
Het boekje van Jan Schenkman maakte van de 
aankomstboot rond 1850 een stoomboot, toen een 
recente uitvinding.

Spanje
Hoewel Spanje bij het onstaan van ons land een 
tegenstander was, vertegenwoordigde het wel 
een verfijnde beschaving, waar luxe geschenken 
vandaan kwamen. 

Chocoladeletters
Al in het antieke Rome leerden mensen het alfabet 
door het eten van letterkoeken. Op middeleeuwse 
kloosterscholen kregen leerlingen schrijfles met 
behulp van losse broodletters. In onze tijd zijn dit 
chocoladeletters geworden.

Chocolademunten
Denk aan de legende van de drie arme zusjes. Om 
hen van de prostitutie te redden, gooide Sint-
Nicolaas drie beurzen met geld naar binnen, zodat 
ze een bruidsschat hadden en konden trouwen. 
Ook taai-taai poppen, die vrijers verbeelden, 
verwijzen naar dit verhaal.
 

Marsepein
Omdat marsepein vaak de vorm van een varken 
of een ander dier heeft, wordt het als herinnering 
gezien aan het feit dat er voor 6 december, het 
kerkelijke feest van Sint-Nicolaas, geslacht mocht 
worden en zo de karigheid van de Adventstijd (de 
weken voor Kerstmis) werd doorbroken.

Pepernoten
Pepernoten gelden als een symbool van 
vruchtbaarheid. Ook het strooien verwijst weer 
naar het naar binnen gooien van geld bij de 
drie arme zusjes, zodat ze konden trouwen (en 
vruchtbaar worden).

Roe
Een takkenbos wordt vanouds als bezem 

of borstel gebruikt, bijvoorbeeld door 
schoorsteenvegers. Het is ook geschikt om stoute 
kinderen mee te slaan, zonder hen te beschadigen. 
De schilderijen van Jan Steen suggereren dat 
de roe ook anders werd gebruikt: als een kind 
die in zijn schoen vond, wist het dat te oud was 
geworden voor het Sinterklaasfeest.

Oorringen
Matrozen droegen vroeger vaak oorringen van 
goud. Als hun schip zou vergaan en hun lichaam 
aanspoelde, werd van het goud een begrafenis 
betaald. Slaven droegen nooit oorringen. 

Knecht
Zwarte Piet is de ‘knecht’ van Sinterklaas. Het 
woord knecht wordt tegenwoordig niet veel meer 
gebruikt, maar was vroeger een alledaags woord. 
Een knecht was een werknemer die tegen betaling 
zijn baas hielp bij diens werk. Net als Zwarte Piet 
bij Sint doet!

Schoorsteen
De schoorsteen is een middeleeuwse uitvinding. 
Maar ook het gat in het dak werd in heidense 
tijden een bijzondere betekenis toegekend omdat 
dit het huis met de hemel verbond.

Schoen zetten
De schoen zetten is oorspronkelijk een vorm van 
bedelen. Arme mensen mochten vroeger hun 
schoen in de kerk zetten. Gelovigen die het breder 
hadden, konden daar dan geld in doen.

Grote Boek van Sinterklaas
In het grote boek van Sinterklaas houdt Sint per 
jaar de goede en slechte daden van alle kinderen 
bij, om ze daar op 5 december aan 
te herinneren. Denk aan uitdrukking 
'een boekje over iemand open 
doen' en aan het Laatste Oordeel 
volgens het Bijbelboek 
Openbaring 20,12:  
"De doden werden 
geoordeeld uit 
hetgeen in 
de boeken 
geschreven 
was, naar 
hun 
daden."
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