
Wie gelooft er nog in Sinterklaas? 
Een ritueel geschenkenfeest als spiegel van veranderende relaties 

Mirjam van Leer 

De opmars van de kerstman, die in Nederland jaarlijks in 
steeds meer huishoudens pakjes onder de kerstboom legt, 
wordt de laatste jaren in de media dikwijls uitgelegd als 
een bedreiging voor de viering van het sinterklaasfeest. 
De traditie van pakjesavond zou op haar retour zijn. Druk
bezette tweeverdieners zouden geen tijd meer hebben voor 
het zorgvuldig uitzoeken van cadeaus met een boodschap, 
het maken van surprises en het schrijven van gedichten. 
Nederland zou, daarin ook gestimuleerd door het grootwin
kelbedrijf, massaal overgaan tot het veel gemakkelijker 
geven van prijzige cadeaus tijdens de kerstdagen. Cultuur
pessimisten waarschuwen in ingezonden brieven en op de 
discussiepagina's van kranten nu al weer jaren voor de 
aanstaande teloorgang van het sinterklaasfeest als gevolg 
van het materialisme en de toenemende veramerikanisering 
van de Nederlandse samenleving. 

'Wie gelooft er nog in Sinterklaas?' Als kinderen op 
school elkaar die vraag beginnen te stellen, is het bij de 
hele klas met het geloof in de magie van dit eeuwenoude 
decemberfeest meestal snel gedaan. De enkeling die dan 
nog denkt dat een mysterieuze figuur 's nachts alle schoe
nen vult, begrijpt uit de formulering van de vraag weI dat 
hij een achterblijver is en dat het tijd wordt om de harde 
werkelijkheid onder ogen te zien. 'Sinterklaas bestaat niet', 
heet het dan. Zijn de mensen die het feest tegenwoordig 
nog graag vieren kinderlijke dromers uit een culturele 
achterhoede, die niet in de gaten hebben dat hun geloof 
in een tijd van commercie, gemakzucht en onttovering 
niet meer past? 

De geschiedenis van het geven rond sinterklaas sugge
reert een andere uitleg. Ik geef daarvan in dit artikel een 
overzicht, dat een model wil bieden voor verder onder
zoek. Daarbij heb ik me laten leiden door de volgende 
vragen: hoe heeft het geven van geschenken bij het 
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sinterklaasfeest zich sinds het eind van de achttiende eeuw 
ontwikkeld? Wie gaven geschenken en wie ontvingen ze? 
Wat werd gegeven en wat werd daarvoor terugverwacht? 
Voor het beantwoorden van deze vragen heb ik gebruik 
gemaakt van kwalitatieve bronnen zoals prenten en foto's, 
sinterklaasversjes en -boekjes, literaire bronnen, nieuws
berichten en advertenties uit kranten - waarvoor hier als 
voorbeeld de Dordrechtsche Courant is gekozen -, archivalia 
van een vereniging uit Dordrecht, en tips voor een ge
slaagde viering die in de naoorlogse periode in het week
blad Margriet verschenen. Dit historische materiaal kon 
worden aangevuld met enkele interviews met mens en van 
verschillende generaties, met de resultaten van een lande
lijke telefonische enquete, en met gegevens uit recent markt
onderzoek. 1 

Na een schets van het the ore tisch kader voIgt een be
schrijving van de ontwikkeling van het geschenkenritueel 
van ouders en kinderen, van dat van mannen en vrouwen, 
en van uitwisselingen van attenties in wijdere sociale ver
band en zoals de familie, vriendennetwerken en werkrelaties, 
verenigingen en lokale gemeenschappen. Mijn stelling is 
dat deze veranderingen te beschouwen zijn als een weer
spiegeling van verschuivingen in de verhoudingen tussen 
mensen. Vanuit ditzelfde perspectief ga ik tenslotte in op 
de rec'ente ontwikkelingen en op de vraag wat er gebeurt 
met het sinterklaasfeest, nu een uitheemse Santa Claus 
met een arreslee vol surpriseloze, gedichtloze pakjes ons 
land lijkt binnen te suizen. 

Geschenken en relaties 

In inmiddels klassiek geworden antropologische studies is 
al te lezen, dat wie in tribale samenlevingen een geschenk 
gaf, de ontvanger verplichtte tot een tegengift of weder
dienst. Malinowski beschreef hoe de Trobrianders in de 
Stille Zuidzee hun geschenken zo strategisch mogelijk in
zetten met de bedoeling om prestige te winnen of andere 
transacties gunstig te be'invloeden.2 Bijzondere schelpen
kettingen en armbanden werden vol gens een ingewikkeld 
systeem van verplichtingen uitgewisseld met partners op 
andere eilanden binnen de archipel. De Trobrianders konden 
de uitwisselingsregels weliswaar niet als een abstracte theorie 
formuleren, maar ze wisten in elk concreet geval precies 
wat hun te doen stond. Daarbij hielden ze zich bijna altijd 
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aan hun verplichtingen, omdat ze wisten dat zij zich an
ders buiten de sociale en economische orde plaatsten. Ge
schenken, wedergiften en economische handelingen zoals 
ruil of verkoop pasten samen in een stelsel, dat volgens 
Malinowski op de lange duur altijd weer in evenwicht 
was, zodat aIle partijen er in gelijke mate baat bij hadden.3 

Uit de beschrijvingen die de Franse socioloog Mauss 
gaf van het geven in geldloze samenlevingen sprak niet 
zozeer de economische rationaliteit als wel het dwingende 
en soms zelfs vernietigende karakter van de plicht om te 
geven, te ontvangen en tegengiften te doen in de strijd 
om het behoud van eer en gunstige allianties.4 Mauss be
schreef de uitwisseling van geschenken in Oceanie, bij 
Noordamerikaanse indianen, Eskimo's en Australische ja
ger-verzamelaars. Geven moest volgens hem niet gezien 
worden als een zuiver economische handeling, maar als 
een 'totaal sociaal verschijnsel', met wortels in de sferen 
van religie, wetgeving, mora aI, politiek en verwantschap. 
Een illustratie van zijn betoog yond hij in de potlatch
festivals van de Noordamerikaanse Kwakiutl-indianen. 
Geschenken die bij deze feesten werden gegeven, riepen 
nog grotere tegengiften op in een competitie tussen clans 
en stammen, die van genera tie op generatie werd doorge
geven. Wie niet in staat was om een geschenk aan te bie
den dat minstens zo waardevol was als het gekregene, 
leed een gevoelig gezichtsverlies. Zoiets kon grote gevol
gen hebben voor de sociale en economische positie van de 
gehele clan of starn. 

De betekenis van het geven van geschenken in econo
mieen die op ruil waren gebaseerd, lijkt evident. Maar 
ook in moderne westerse samenlevingen, waarin het ruil
middel geld veel betrekkingen heeft gerationaliseerd, is 
een geschenk niet 'zomaar een aardigheidje'. Volgens Levi
Strauss hoeft veel van het exotische uitwisselingsritueel 
van Trobrianders en indianen twintigste-eeuwse wester
lingen niet zo vreemd of archatsch voor te komen. Ook 
wij kennen zaken die geen ander nut hebben dan dat we 
ze inzetten als geschenk zoals sieraden, bloemen, taart, of 
snoepgoed. Ret geven of ontvangen van cadeaus kan bij 
ons evengoed prestigewinst opleveren. En aan allerlei ge
bruiken rond de feestdagen ligt dezelfde morele code van 
wederkerigheid ten grondslag.5 Zonder dat van opzet sprake 
hoeft te zijn, verplicht degene die geeft de ontvanger tot 
dankbaarheid. Dat maakt het geven van geschenken tot 
een effectief bindmiddel in relaties. 
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Wederkerigheid lijkt dus wel een universeel moreel princi
pe. Maar zoals de socioloog Gouldner heeft aangegeven, 
betekent dit nog niet, dat iedereen op den duur vanzelf 
evenveel krijgt als geeft. Roof en uitbuiting zijn in het 
oog springende afwijkingen van de norm. Ook meer alle
daagse verschillen leiden ertoe dat van wederkerigheid in 
feite vaak nauwelijks sprake is. Wie weinig heeft, kan afhan
kelijk zijn van de goede gaven van een ander, zonder ze 
ooit te kunnen retourneren. Wie veel heeft of op meer 
relaties kan vertrouwen, kan gemakkelijk geven zonder de 
zekerheid van een tegengift. Er zijn tal van culturele voor
schriften die de spanning van zo'n gebrek aan wederke
righeid help en beheersen, zoals noblesse oblige, of het ver
bod op het nauwkeurig nagaan van de waarde van een 
geschenk: 'Een gegeven paard kijk je niet in de bek.' Weder
kerigheid is weliswaar een algemeen erkende norm, aldus 
Gouldner, maar verschillen in macht en afhankelijkheid 
bepalen uiteindelijk de praktijk.6 

In het feit dat de verhoudingen zo vaak scheef zijn, 
schuilt volgens de sociaal-psycholoog Schwartz juist ook 
het beklemmende van de norm van wederkerigheid. Het 
principe kan werken als beheersingsinstrument of als middel 
om een bepaalde status te verkrijgen of te behouden ten 
opzichte van de ontvanger of een breder publiek. Schwartz 
introduceerde het begrip 'schuldbalans'. Bij de uitwisse
ling van geschenken is in beginsel nu eens de ene schaal 
zwaarder, dan weer de andere. Maar als de weegschual 
lange tijd naar een kant doorslaat, komt de nadruk te 
liggen op de sociale minderwaardigheid van degene die 
onvoldoende in staat is om iets terug te geven.7 Gehoor
zaamheid is dan de enige mogelijkheid van 'terugbetalen': 
een zeer werkzaam pedagogisch mechanisme dat we ook 
van straffende en belonende sinterklazen maar al te goed 
kennen. 

Mensen geven niet aan al degenen met wie zij in con
tact komen. Uitwisselingen van geschenken vooronder
stellen dat de gevers zich op de een of andere manier met 
de ontvangers verbonden weten, en dat het hun wat waard 
is om die relatie in stand te houden. Mensen laten er aan 
elkaar en aan anderen bovendien mee zien, dat ze 'iets 
met elkaar hebben'. Het is in die zin een tie-sign: een 
publieke presentatie van het bestaan van een band tussen 
mensen.8 Maar zelfs niet in elke betekenisvolle relatie wor
den geschenken gegeven. De socioloog Caplow heeft aan 
de hand van veranderingen in het Amerikaanse kerstfeest 
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sinds de jaren twintig van deze eeuw laten zien, dat in 
mod erne westerse samenlevingen hetzelfde geldt als in 
tribale samenlevingen: geschenken worden vooral gege
yen in relaties die tegelijk belangrijk en niet of niet meer 
vanzelfsprekend zijn.9 Zichtbare veranderingen in rituele 
uitwisselingen van geschenken zijn dan ook te be schou
wen als aanwijzing voor veranderingen in vanzelfsprekend
heden, en meer specifiek, als de weerspiegeling van ver
schuivingen in machts- en afhankelijkheidsverhoudingen. 

De groei van de markteconomie en processen van in
dustrialisering en bureaucratisering hebben in West-Eu
ropa geleid tot een toenemende sociale vervlechting. 10 

Mensen waren in de oude agrarische gemeenschappen voor 
alles op een kleine groep anderen aangewezen. In de af
gelopen eeuwen raakten ze voor steeds minder op steeds 
meer anderen aangewezen. Daarbij werd de afhankelijk
heid gelijkmatiger verdeeld en moesten mens en meer re
kening met elkaar gaan houden. Dit proces is herkenbaar 
in verschuivingen in de heersende moraal, in de geschie
denis van relaties tussen ouders en kinderen, mannen en 
vrouwen, gezinnen en wijdere verbanden, II en ook in de 
wijze waarop het sinterklaasfeest in opeenvolgende perio
den is gevierd. 

Ouders en kinderen 

Het gebruik dat volwassenen in december iets aan kinde
ren geven, is al heel oud. Zeker is, dat op de middel
eeuwse kloosterscholen in de twaalfde eeuw al pedago
gisch ingerichte Sint-Nicolaasvieringen bestonden met 
beloning voor de ijverige kinderen en straf voor de min
der braven. 12 Waarschijnlijk is het geven thuis van ouders 
aan kinderen via Sint-Nicolaas naar het succesvolle voor
beeld van de kloosterscholen vanaf de middeleeuwen ook 
enigermate verbonden geweest met gewenst gedrag als 
tegenprestatie. Op het beroemde schilderij Sinterklaasfeest 
van Jan Steen is iets te zien van dat 'wie zaet is krijgt 
lekkers, wie stout is de roe'. De nadruk op de tegenpres
tatie van kinderen werd eind achttiende, begin negen
tiende eeuw sterker. Voorwaardelijk geven paste binnen 
het nieuwe opvoedingsideaal van de burgerij waarin belo
ning en straf het zedelijk besef van kinderen moesten vor
men. Dat moest hen behoeden voor het morele verval dat 
in de slechte economische omstandigheden van die eeuw 
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voortdurend op de loer leek te liggen. I 3 De in 1784 opge
richte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen liet voor de 
scholen stichtelijke prenten en boekjes uitbrengen. Daarin 
was Sinterklaas een vriendelijke, nette wijze die' ... aan 't 
brave kindje ruimschoots geeft, dat eerlijk, vlijtig, wijs en 
deugdzaam leeft', zoals bij een populaire prent van uitge
verij Brepols te Ie zen was. '4 

Dat was een hele vernieuwing. In de achttiende eeuw 
werden soms angstaanjagend vermomde 'Klaaskerels' met 
zwartgemaakte gezichten in huis gehaald om de kinderen 
bang te maken. Tegen deze 'schrikfigurenpedagogiek' werd 
de weerstand vooral in verlichte kringen groot. '5 Kinde
ren, zo yond men, moesten niet meer tot gehoorzaamheid 
worden gedwongen door hen bang te maken met de weer
wolf, de bullebak, tirannieke vaders en andere boeman
nen. In prentenboekjes uit het begin van de negentiende 
eeuw is nog wel eens een boze Sint te zien, die stoute 
kinderen hardhandig tot de orde roept. Maar in 1851 pu
bliceerde de Amsterdamse hoofdonderwijzer Schenkman 
het boekje Sint Nikolaas en zijn knecht. Het werd in de 
loop van de negentiende eeuw met telkens nieuwe illus
traties herdrukt, zodat de Sint zich steeds met de mo
dernste vervoermiddelen kon verplaatsen. Het betekende 
de doorbraak van de nieuwe, eerbiedwaardige, rechtvaar
dige, vermanende en belonende Sinterklaas. 

Geschenken aan kinderen golden niet alleen als belo
ning achteraf voor het gedrag van het jaar voorafgaand 
aan het feest, maar zouden volgens de tekstdichters van 
de negenciende-eeuwse versjes ook kunnen werken als prik
kel voor toekomstig gewenst gedrag: 

Zwarte knecht wees weI bedankt, 
WeI bedankt, weI bedankt, 
Nu zal ik aan 't leeren gaan, 
Daar kan j' op aan. 
Borstplaatjes groot in tal, 
'k Deel ze van avond al 
Met mijn lieve zusje klein. 
Blij zal ze zijnP6 

Welgestelde ouders konden hun kinderen naast lekkers 
heel wat aanlokkelijks bieden. In advertencies in de Dordrecht
sche Courant werden bijvoorbeeld cadeaus aangeprezen als 
leerzame boeken, prentenboeken en gezelschapsspelen, 
trommeltjes, zilveren speelgoed, passerdozen, griffel- en 
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pennenkokers, teken- en verfdozen, stereoscopen, zijden 
kinderparapluies, kinderserviesjes, bouwdozen, poppenhui
zen en poppenledikanten.17 Kinderen werden geacht als 
tegenprestatie thuis en op school gehoorzaam te zijn; niet 
aIleen tijdens het feest, maar ook in de periode ervoor en 
erna. Rijke kinderen werden in versjes daarnaast nog op 
hun morele plicht gewezen om wat aan minderbedeelden 
te geven: 

Sint Niklaas, kom binnen! / Wat moois brengt gij mee? 
Graag had ik een boekje! /Ik schenk er u twee! 
Het een zal u leeren, / Dat Godsvreugd en deugd 
Meer waard zijn dan schatten; / De bron van zijn vreugd. 
Het tweede toont klaar u, / Wat heil men geniet, 
Zoo men van zijn rijkdom / Aan d'armen iets biedtp8 

Het moraliserende kinderfeest binnenshuis van de welge
stelde burgerij met een nette, deftige Sinterklaas werd in 
de negentiende eeuw geleidelijk verheven tot ideaal voor 
allen. Het werd een feest van de opvoeders, waarbij met 
gezag, beloning en de dreiging van straf niet aIleen de 
eigen kinderen op het goede pad moesten worden ge
bracht, maar via de scholen ook de kinderen van anderen. 

Dat betekende overigens niet, dat de huiselijke viering in 
alle kringen even uitgebreid was. Buiten de steden en bij 
minder welgestelden was het al feest als jonge kinderen 
op sinterklaasochtend iets lekkers in hun schoen vonden. 
Zo vertelde een mevrouw uit de Alblasserwaard over de 
jaren dertig: 'Sinterklaasfeest? Feest was het nooit, want 
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de mens en hadden geen centeno We zongen natuurlijk 
volop versjes en we mochten ons klomp zetten. Kwam je 
's morgens op, dan zat er een speculaasje in, net als dat je 
nou bij de koffie krijgt, en suikerbeestjes en een paar peper
noten, en als je geluk had, dan had je een kleurboekie met 
een doosie met zes kleurtjes of iets. Nou en daar hield 
alles mee op.'19 Pakjesavond was in de eerste helft van de 
twintigste eeuw geen algemeen verschijnsel. Dat werd het 
pas in de jaren vijftig, mede door de inspanningen van het 
grootwinkelbedrijf dat in de jaren dertig opkwam, en de 
naoorlogse welvaartsgroei. 20 

Niet alleen nam het aantal vierders in de loop van de 
twintigste eeuw sterk toe, ook inhoudelijk veranderde het 
fee st. Gehoorzaamheid werd vanaf de jaren vijftig gelei
delijk tot een minder belangrijke deugd. In de plaats van 
een op discipline gerichte opvoeding kwam een meer psy
chologische benaderingvan kinderen.21 Voor het sinterklaas
feest betekende dit, dat het dreigen met zak en roe steeds 
minder een rol speelde en zelfs meer en meer taboe werd. 
Ouders kregen in het weekblad Margriet in de jaren vijf
tig en zestig de raad Sinterklaas vooral positieve zaken 
over hun kind in te fluisteren. Kinderen hebben er de 
laatste decennia per definitie 'recht' op om te krijgen, 
louter omdat ze kind zijn. 

Geheel gespeend van pedagogische overwegingen werd 
het geven van sinterklaasgeschenken aan kinderen overi
gens niet. Vanaf halverwege de jaren zestig is de keuze 
van het juiste cadeau voor een kind zelfs een zaak gewor
den die professionele bemoeienis behoeft.22 In advies
rubrieken van publieksbladen helpen ontwikkelingspsycholo
gen ouders en grootouders om het aanbod van speelgoed 
in te delen in categorieen als 'imitatiematerialen', 'construc
tiespeelgoed' en 'creativiteitsmaterialen'. Zij leren hun te 
kiezen wat geschikt is voor de gezonde ontwikkeling van 
kinderen en laten merken dat zo iets belangrijks best weI 
wat mag kosten. Ouders en grootouders die een beperkt 
budget hebben, krijgen in de rubriek 'Consumentenbelan
gen' in Margriet suggesties voor zo mogelijk nog verant
woordere geschenken. Zo schrijft de voorlichtster van het 
Nationaallnstituutvoor Budgetvoorlichting (NIBUD): 'Door 
het jaar he en kijk ik al naar eventuele aanbiedingen. Dat 
scheelt, en zo spreid ik m'n uitgaven ook een beetje, heb 
ik niet alle kosten in een maand.' Vroeger reageerden 
haar neefjes bij het opstellen van hun verlanglijst vooral 
op de reclame en speelden vervolgens nauwelijks met wat 
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ze bij het sinterklaasfeest kregen. Nu zijn ze lid geworden 
van de speel-o-theek: 'Nu lenen ze speelgoed, de ouders 
krijgen deskundig advies, en beiden komen erachter welk 
speelgoed de kinderen echt leuk vinden. En dat krijgen ze 
dan met de sint.'23 

Maar de ingrijpendste naoorlogse ontwikkeling van het 
ritueel is misschien weI het ontstaan van een zekere sym
metrie in het geven. 'Geloven' kinderen niet meer, dan 
betekent dat niet langer vanzelfsprekend het einde van de 
jaarlijkse viering. Het komt steeds vaker voor dat zij zelf 
ook cadeautjes gaan geven aan hun ouders, broers en zus
sen. Gehoorzaamheid is niet meer de enig mogelijke te
genprestatie: er staan nu cadeautjes tegenover cadeautjes. 
Het blad Margriet wordt moeders behulpzaam bij het be
denken van geschikte wensen: 'Kousen, onze innig ge
liefde en gewenste Nylons, kosten nog altijd 6 gulden op 
zijn minst. Fijn ondergoed, mooie kopjes, chocolade, zak
doekjes om het even, ze zijn voor een klein kind dat de 
cadeautjes uit eigen zak wil betalen, niet bereikbaar. Maar 
weI zijn er vele schoonheidsmiddelen, die niet kostbaar 
zijn en ons veel vreugde kunnen verschaffen. Zet deze nu 
eens op Uw verlanglijst!'24 Omdat de kinderen meestal 
nog maar weinig geld te besteden hebben, geeft het blad 
ook allerlei tips voor het zelf maken van cadeautjes van 
goedkope materialen. Zo kunnen kinderen toch volwaar
dig meedoen aan het uitwisselingsritueel. 

Het streven naar symmetrie blijkt ook uit andere aspecten 
van het naoorlogse sinterklaasfeest. In veel gezinnen is 
het gebruikelijk geworden om lootjes te trekken, zodat 
ieder slechts aan een ander gezins- of familielid een cadeau 
hoeft te geven. Tevoren worden afspraken gemaakt over 
het te besteden bedrag. En al hebben kinderen nog altijd 
veel minder te besteden dan hun ouders, zij kunnen hun 
geschenk minstens even 'groot' maken door tijd en aan
dacht te steken in surprises en gedichten. Kinderen mo
gen tegenwoordig ook hun ouders 'opvoeden' door ze in 
het gedicht of met de surprise grappend op hun tekortkomin
gen te wijzen. Het feest he eft zo een plaats gekregen in 
het streven naar een nieuw opvoedingsideaal: de ontwikke
ling van kinderen tot spontane, sociaal vaardige volwassenen. 

Emotionele betrokkenheid tussen ouders en kinderen, 
meer egalitaire verhoudingen en de psychologisering van 
de omgang binnen het naoorlogse gezin klinken ook door 
wanneer een door mij gelnterviewde Amsterdamse studente 
vertelt over het belang van sinterklaasgedichten: 'Het ging 
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eigenlijk meer om de surprise die daar omheen zat en het 
gedicht, dat had eigenlijk altijd heel sterk op jezelf be
trekking. Dus wat je dat jaar gedaan had, hoe je veranderd 
was en waar je je mee bezig gehouden had en zoo Je had 
daardoor echt een beetje het gevoel dat je een overzicht 
krijgt van hoe je op andere mensen overkomt, en je moet 
je zelf ook heel sterk realiseren hoe zij op jou overko
men.'25 

Wat is de achtergrond van die verandering? De econo
mische banden tussen ouders en kinderen zijn in de na
oorlogse periode minder hecht geworden, de machts
verschillen minder groot. Steeds minder kinderen zijn voor 
hun toekomstige levensonderhoud afhankelijk van vaar
digheden die ze van hun ouders leren, of van het ouder
lijk bedrijf. De stijging van het scholingsniveau betekent 
dat kinderen vaker al op jonge leeftijd hoger opgeleid zijn 
dan hun ouders. Baantjes, studiefinanciering en bijstand 
voor jongeren hebben het zicht op financiele onafhanke
lijkheid dichterbij gebracht. De kwetsbaarheid van de emo
tionele band en is toegenomen, terwijl mensen aan die ban
den juist nog wel veel belang hechten.26 

Persoonlijke warmte in de vorm van cadeaus wordt nu 
niet meer alleen aan kleine, maar ook aan opgroeiende 
kinderen betoond. Nu de machtsverschillen kleiner zijn, 
mogen ze minder accent krijgen. Daarom moeten ouders 
zichzelf soms ook openlijk opstellen als dankbare ontvan
gers van giften van hun kinderen. Bij het naoorlogse ri
tueel mag niet al te expliciet sprake zijn van een economi
sche overdracht in een richting. Daarom worden er loot
jes getrokken en afspraken gemaakt over het bedrag dat 
aan de sinterklaascadeautjes besteed mag worden en komt 
er meer accent te liggen op de niet-stoffelijke waarde van 
het gegevene; de aandacht die zit in een zelfgemaakt ca
deau, een spitsvondig gedicht of een knappe surprise. 

Mannen en vrouwen 

Uitwisselingen van geschenken tussen mannen en vrou
wen hebben in de geschiedenis van het sinterklaasfeest 
een veel grotere rol gespeeld dan tegenwoordig algemeen 
bekend is. Sint-Nicolaas was ook beschermheer van het 
ceremonieel van paarvorming. Sinterklaasmarkten dien
den voor trouwlustige jongeren als ontmoetingsplaats en 
het geven van 'vrijers' van speculaas was een populaire 
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Interview met EveJien, 2 I jaar, 
Amsterdam, 6 juli 1994. 
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vorm van hofmakerij. Als antwoord hoopten de gevers op 
een vergelijkbaar positief signaal. Deze rol van Sinter
klaas blijkt ook uit verscheidene 'vrijsterbedes' uit de ze
ventiende en achttiende eeuw waarin hij om een geschikte 
huwelijkskandidaat werd gevraagd. Mocht de wens ver
vuld worden, dan is volgens een liedje uit 1654 ook de 
tegenprestatie in stijl: 

Zo je mijn gebed verhoort, 
'k Zal je dienen al mijn leven: 
Breng ik dan een Zoontjen voort, 
'k Zal 't den naem van KLAASJEN geven. 27 

Hoewel de keuze van een huwelijkspartner formeel vrij 
was, konden ouders wel proberen een 'verkeerde' voor
keur te voorkomen en de kennismaking met een gewenste 
partij te organiseren. 28 Vooral in welgestelde kringen waar 
een huwelijk ook een alliantie tussen families was, ston
den de ontmoetingsmogelijkheden onder toezicht van de 
ouders. Daar kon geen sprake zijn van het jolig uitwisse
len van speculaaspoppen tijdens de markt, maar kon een 
jongeman hoogstens hopen op een uitnodiging van de 
juiste familie voor een keurig avondje koekvergulden met 
verliefde blikken en een speHetje pandverbeuren, zoals 
beschreven in Hildebrands Camera Obscura/9 of een cadeau
tje laten bezorgen bij het huis van zijn aanbedene in de 
hoop dat hij door haar vader geaccepteerd zou wordenY 

Naast, en meer en meer in plaats van, het vaak als 
zedeloos bestempelde plezier op de sinterklaasmarkten 
kwamen er in de negentiende eeuw rond 5 december feest
avondjes met muziek en dans die bakkers en kasteleins in 
feestzaaltjes voor hun klanten organiseerden. Onder druk 
van de tend ens tot verburgerlijking van al te uitbundig 
feestvermaak ging ook het sinterklaasfeest van de straat. 
Maar binnen bleef het vrolijk toegaan. In de Dordrechtsche 
Courant zijn volop voorbeelden te vinden van aankondigin
gen van dergelijke feesten. In 1835 werden de Dordtenaren 
uitgenodigd voor 'een gemaskerd bal, waar door twee lief
hebbers een Hornepijp zal gedanst worden, die met hunne 
costumes de Ouranoetang of den Braziliaanschen Aap zuHen 
vertonen; ook zal er gedurende de avond Orgel-Muzijk 
voor zang en dans gegeven worden'. Er werden kone toneel
stukken en pantomimes gespeeld, voordrachten gehou
den, liederen gezongen, nieuwe of komische dans en ge
demonstreerd zoals een 'horlpijp op stelten', een 'oranje 
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draai-allemande', 'onderscheidene nieuwe Quadrilles en 
Schotse Walsen met Linten en Bogen', en er werden kun
sten vertoond zoals die van de 'zoo zeer beroemden en 
geleerden, en bereids bij vel en alhier met roem bekenden 
HOND EMILE'. Tussendoor zorgden de kasteleins voor drank
jes, vanille-ijs, boter-banket en punchY 

Door het accent op dans en gezelligheid en het semi
open bare karakter van de ruimtes waar de feesten gehou
den werden, vormden deze bals nog weI een gelegenheid 
voor jonge trouwlustigen om een partner te ontmoeten. 
Maar tussen 1850 en 1900 verdwenen deze publieke paar
vormingsfeesten. In de Dordrechtsche Courant werden na 
1900 geen feestavonden van bakkers en kasteleins meer 
aangekondigd. Wellicht nam de belangstelling vanzelf af 
naarmate de kleine burgerij en de werklieden zich meer 
aan de sociale elite gingen spiegelen, toen de economi
sche omstandigheden dat toelieten. Een net sinterklaas
feest werd een huiselijk feest. 

Intussen zorgde de romantisering van het huwelijk eind 
achttiende, begin negentiende eeuw in burgerlijke krin
gen niet alleen voor de opkomst van huwelijksreizen,J2 
maar ook voor een nieuw ritueel: het geven van sinterklaas
geschenken binnen het huwelijk. Advertenties suggereren 
dat het in de eerste helft van de negentiende eeuw gebrui
kelijk werd dat mannen hun echtgenote een cadeau gaven 
als tekert van hun voortdurende genegenheid. Artikelen 
waar de negentiende-eeuwse deftigheid van afstraalt, wer
den aangeprezen als gepaste geschenken, zoals gouden en 
zilveren bijoux, luxueus uitgevoerde schelletrekkers, vlech
ten, kapspelden en parfumerie-artikelen, 'peignes de 
toilettes' en 'portes-bijoux', handwerkmateriaal, geborduurde 
kragen, mouwen en rokken, raamhorren met snijwerk en 
vergulde voetenbankjes, naaimachines of waaiers.33 Een
richtingsverkeer was het vooralsnog weI. Aanwijzingen dat 
de dames in deze periode ook iets vergelijkbaars aan hun 
echtgenoten gaven, heb ik niet kunnen vinden. 

Dat gebeurde pas in de tweede helft van de negentien
de eeuw. Na circa 1850 zijn ook advertenties in de kran
ten te vinden voor geschenken die vrouwen met een enigs
zins gevulde portemonnee konden geven aan hun echtge
noot, zoals snuifdozen, tabaksdozen en 'horlogie-dragers', 
zak- en schrijfportefeuilles, 'portes de cigares' en kristal
len inktkokers, zijden herenparapluies, dessert-sigaren, ge
reedschappen in elegante dozen, herel1winterhandschoenen, 
dassen of rook- en albumtafels.34 Voor het eerst is hier 
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sprake van een symmetrie in het geefpatroon. Mogelijk 
hing deze ontwikkeling samen met een versterking van de 
positie van vrouwen in burgerlijke gezinnen rond het midden 
van de vorige eeuw door de zo belangrijke rol die hun 
werd toegedicht bij de opvoeding van de kinderen. 

Dat getrouwde partners elkaar sinterklaasgeschenken 
geven, zou nog lange tijd uitzonderlijk blijven. Bij de in
terviews voor dit onderzoek trof ik nog een ouder echt
paar, dat het volstrekt normaal yond om aan de kinderen 
te geven, maar geheel overbodig om elkaar met sinter
klaas te verrassen. In de naoorlogse peri ode is te zien dat 
het bij het geven tussen partners binnen de hoeksteen van 
de samenleving in eerste instantie nog vooral om de hui
selijkheid draaide. In het weekblad Margriet geven ge
trouwde mannen en vrouwen elkaar in de jaren vijftig 
geschenken met het predikaat 'voor vader' en 'voor moe
der'. Het ging om het warme gevoel als gezin bij elkaar te 
horen en elkaar 'in functie' te waarderen. Maar dat veran
derde. Vooral na de jaren zeventig geven partners elkaar 
naast praktische cadeaus meer en meer 'versierende' ge
schenken zoals lingerie, cosmetica en luxe, niet-huishou
delijke gebruiksvoorwerpen. De gemiddelde prijs voor de 
eerste twintig tips voor damescadeaus in Margriet was in 
1955 nog negen gulden, en in 198044 gulden. Rekening 
houdend met de geldontwaarding is dit nog altijd een 
ruime verdubbeling. Ook in geld uitgedrukt zijn 'hij' en 
'zij' dus meer werk van elkaar gaan maken. 

Deze vormgeving van het ritueel past bij de nieuwe 
moraal, die voorschrijft dat huwelijken emotioneel bevre
digend moe ten zijn en dat partners aandacht voor elkaar 
horen te hebben, en hun best moe ten doen om elkaar te 
blijven behagen.35 Partnerrelaties zijn in deze periode een 
typisch voorbeeld geworden van belangrijke en tegelijk 
onzekere verhoudingen, waarin het geven van geschen
ken een grote rol speelt. Naarmate de verschillen in macht 
binnen huwelijksverhoudingen afnamen, de onontbindbaar
heid van de relatie minder vanzelfsprekend werd en de 
emotionele band meer accent kreeg, werd het geven van 
geschenken belangrijker. 

Rijk en arm, hoog en laag 

Geven rond sinterklaas heeft niet aIleen een rol gespeeld 
in de verhoudingen tussen ouders en kinderen, mann en 
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en vrouwen, maar ook tussen sociale lagen en groepen. 
Halverwege de negentiende eeuw groeide in burgerlijke 
kringen het besef dat de tegenstelling tussen arm en rijk 
geen natuurlijke kwestie was, maar een verschijnsel waar
aan men iets diende te doen. Dat leidde, zoals bekend, tot 
allerlei vormen van liefdadigheid en beschavingsarbeid.36 

Een uitingsvorm daarvan was ook de oprichting van comites 
van nette dames die sinterklaasfeesten op de scholen voor 
arme kinderen organiseerden. In Dordrecht noemden de 
dames zich bescheiden 'De Magt van 't Kleine'. Ze hoop
ten, zoals ze zelf lieten weten, met sinterklaas 'een vrien
delijke zonnestraal te werpen over de vaak vreugdeloze 
jeugd van de minbedeelden, door een geschenk, dat tege
lijk nuttig en blijvende is. ( ... ) opdat die dag ook voor 
deze een feestdag moge zijn, en niet alleen in de woning 
van de rijke, maar ook in die van den arme een blijde 
kinderlach strale, en de harten der ouders van dankbaar
heid kloppen om het genot hunner kleinen.'37 Het uitde
len van kleding en lekkers moest niet alleen de kinderen 
prikkel en tot regelmatig schoolbezoek, dat nauwgezet werd 
bijgehouden, maar ook hun ouders aanzetten om daar 
streng op toe te zien. 

In Amsterdam werden dergelijke sinterklaasfeesten voor 
de kinderen van openbare armenscholen vanaf 1871 geor-

36 
Zie bijvoorbeeld De Regt 1984. 
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ganiseerd in het Paleis voor Volksvlijt door een dames
comite dat was ingesteld door de Vereeniging tot Veredeling 
van het Volksvermaak. Zo'n 3500 kinderen die weinig ver
zuimd hadden, kregen een feest met toneel, voordracht of 
muziek. Ze dronken chocolademelk, aten krentebollen en 
konden na afloop kleren, speelgoed en iets lekkers mee 
naar huis nemen. 'Men moet weI een hart van ijzer en 
steen hebben, of een ware Nurks zijn, om niet tot tranen 
toe bewogen te worden, niet te trillen van aandoening en 
dankbare vreugde, als men het verkwikkelijk voorrecht 
heeft de hoog gekleurde wangen, gloeiende aangezichten, 
glinsterende oogen van de honderden kinderen te aan
schouwen, die het uitschreeuwen van de dolle pret, welke 
zij hebben bij de aanschouwing van Pierrot's grappen en 
Harlekijn's guiterijen, of ook wanneer St. Nicolaas in le
venden lijve, in het traditioneele kostuum, gevolgd door 
zijn zwarten knecht, de zaal doorloopt en de geschenken 
in oogenschouw gaat nemen', aldus een ooggetuigeverslag.38 

De gloedvolle woorden suggereren dat de organiserende 
burgers zelf behoorlijk wat genoegen beleefden aan de 
betoonde vrijgevigheid. 

Het ontstaan van dit nieuwe, disciplinerende geefritueel 
is in verband te brengen met veranderingen in de afhanke
lijkheidsrelatie tussen burgerij en arbeiders die het gevolg 
waren van nieuwe produktieprocessen na de industrialisa
tie. Of het de burgerij goed ging of niet, hing in steeds 
sterkere mate af van de beschikbaarheid van gedisciplineerde, 
betrouwbare werklieden in de fabrieken. Arbeiders, werk
lozen en hun kinderen moesten een nieuwe gedragsstandaard 
aangereikt krijgen en daarbij speelde het onderwijs een 
sleutelro1.39 

In de Dordrechtsche Courant verschijnen vanaf de jaren 
dertig van deze eeuw berichten over grootschalige feesten 
op het werk, waarbij de arb eiders en hun kinderen of hun 
jongere broertjes en zusjes in de kantine van bedrijven of 
in een feestzaal een sinterklaasattentie van hun werkgever 
kregen. Dit geefritueel is tegen dezelfde achtergrond te 
begrijpen. Het feest werd gemodelleerd naar dat van het 
gezin. De sinterklaasfeesten van bijvoorbeeld de Dordtse 
fabrieken van Victoria, de Merwede, Tornado, G. Broere 
N.V. en Fokker waren feesten zoals thuis met samen ge
zongen liedjes, chocolademelk, versnaperingen, een Sint 
die 'vermaande of prees', en voor iedereen een cadeau
tje.40 De volwassen arbeiders moesten ook bij Sinterklaas 
komen, een handje geven of een liedje zingen en kregen 
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zo de rol van kinderen toebedeeld. De directie had de 
vaderlijke taak om Sinterklaas naar binnen te leiden, wel
kom te heten en behulpzaam te zijn met het uitdelen van 
de eadeausY Foto's van de bedrijfssinterklaasfeesten in 

de jaren vijftig brengen dezelfde huiselijke enseenering in 
beeld.42 20 konden de gevers hun gevoel van verantwoor
delijkheid uitdrukken. Het feest moest de gevoelens van 
verbondenheid tussen de werknemers en de lei ding van 
het bedrijf versterken. Het was een verzoek om loyaliteit. 

Sint-Nieolaas heeft zieh bij herhaling laten inzetten als 
opbouwwerker. Toen eind negentiende eeuw de gevolgen 
duidelijk werden van de industrialisatie en de trek naar de 
steden, moesten nieuwe tradities orde scheppen, waar oudere 
verbanden hun betekenis verloren hadden. De kranten 
bevatten bladzijden vol verslagen van sinterklaasvieringen 
van verenigingen met hun eigen leden, bedoeld om de 
gemeenschapszin te versterken en allerlei tegenstellingen 
te overbruggen. In veel dorpen en steden werden vereni
gingen opgericht die feestelijke intoehten organiseerden 
alsof het een oude traditie betrof. De eerste intocht in 
Amsterdam in 1934 was bedoeld als zo'n samenbindend 
evenement.43 Het was de tijd van het bloedig neergesla
gen J ordaanoproer, de opkomst van de NSB en de opmars 
van Hitler in Duitsland. Het bedrijfsleven zorgde als pr
aetie voor een uitdeling van eadeautjes aan minderbedeelde 
kinderen in het VQndelpark. 

Ook de Duitse bezetter hoopte op de bindende, ver
pliehtende kraeht van het feest. Seyss-Inquart reed samen 
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met Sinterklaas met vrachtwagens vol speelgoed het stadje 
Leerdam binnen voor een uitdeling onder de kinderen 
van arbeiders van de plaatselijke glasfabriek. Stoute kin
deren trof hij niet aan. De gaven waren dan ook niet 
opvoedkundig bedoeld, maar gebracht in de hoop de band 
van de ouders met de gever te bestendigen. De twee hoge 
gasten werden met alle egards ontvangen door de burge
meester, de directeuren van de glasfabriek en tweehonderd
vijftig kinderen van de arbeiders. 'Het was een groot en 
blij familiefeest van de kinderen der in dit stadje wer
kende menschen', aldus de Dordrechtsche Courant.44 

Liefdadigheid, het geven aan minderbedeelden, speelt 
nog altijd een rol bij het feest. Bekende voorbeelden zijn 
de Witte-Bedjesactie van Ret Parool, Vara's Speelgoedac-

tie (opgevolgd door Kinderen voor Kinderen en giro 12345) 
en de advertenties van fondsenwervende instellingen die 
jaarlijks begin december in de kranten verschijnen. Maar 
er zijn wel verschillen met het negentiende-eeuwse lief
dadige sinterklaasfeest. Het geven wordt nu landelijk ge
organiseerd in plaats van lokaal en de doelen kunnen zelfs 
ver buiten de landsgrenzen liggen. Het geven is minder 
persoonlijk en anoniem geworden. Een acceptgiro is vol
doende. Niettemin stijgt het bedrag dat met dit liefdadige 
geven rond sinterklaas verbonden is nog jaarlijks. De gif
ten ten bate van de Witte-Bedjesactie zijn bijvoorbeeld de 
laatste jaren toegenomen van 227.873 gulden in 1989 tot 
291.069 gulden in 1995, terwijl het aantallezers van Ret 
Parool in diezelfde periode is afgenomen.45 

Het geven op scholen en tussen volwassenen buiten 
familieverband is zowel bewaard gebleven, als ingrijpend 
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van karakter veranderd. Geefrituelen zijn kleinschaliger 
geworden. Grootscheepse vieringen waarbij 'van boven 
naar beneden' door meesters of directie wordt gegeven, 
verloren terrein. Wie het feest tegenwoordig op school 
viert, doet dat met klasgenoten en niet meer met de hele 
school. Wie het op het werk viert, doet dat op een office 
party met coIlega's van de afdeling, 'onder mekaar' zoals 
dat heet, en minder vaak met het hele bedrijf in een feest
zaal. En wie het niet met familie viert, kan een avondje 
beleggen met vrienden, of met etagegenoten, zoals wel in 
studentenhuizen gebeurt. 

Bij deze rituelen is tegenwoordig net als bij het gezins
feest sprake van een relatieve symmetrie. Net als thuis 
worden meestal lootjes getrokken en draait het om de 
spitsvondige gedichten, waarin de gever liefst met humor 
commentaar geeft op het gedrag van de ontvanger. Die 
kritiek is niet aIleen amusement voor de rest van het ge
zelschap. Ook het 'slachtoffer' lijkt ernaar uit te zien. De 
verklaring daarvoor zou kunnen liggen in de meer egalitaire 
verhoudingen, die maken dat mens en tegenwoordig meer 
dan ooit voor het behoud van een relatie of positie ge
dwongen zijn zich bij hun gedrag te orienteren op signa
len van de wijze waarop ze op anderen overkomen. En 
daarover wil Sinterklaas weI een boekje open doen. 

Recente ontwikkelingen 

De laatste jaren verschenen er eind november telkens voor 
sinterklaasliefhebbers sombere voorspellingen in de me
dia. Cijfers leken uit te wijzen dat de dagen van het sinter
klaasfeest geteld waren. Het aantal vierders van het feest 
daalde, zo werd gewaarschuwd, terwijl het aantal mens en 
dat Kerstmis met cadeautjes vierde explosief steeg. De 
winkeliers en dan vooral het grootwinkelbedrijfkregen de 
schuld. Die zouden tegenwoordig veel te vroeg met etala
ges in Amerikaanse stijl beginnen, ten koste van de promotie 
van het eigen oer-Hollandse feest. Ook het publiek kreeg 
een veeg uit de pan. In de moderne gezinnen met twee 
werkende ouders zouden mensen uit gemakzucht hun pakjes 
liever door de kerstman laten bezorgen. Dat bespaarde 
immers de tijd van het schrijven van gedichten en het in 
elkaar knutselen van surprises. Pakjesavond, een brok cultu
reel erfgoed van de bovenste plank, Holland op zijn hollandst 
zou op het punt staan te verdwijnen. 
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Er kwamen ingezonden brieven in de kranten, en de 
schrijver Nicolaas Matsier kreeg in de NRC de gelegen
heid om in een reeks vlammende betogen de afvalligen 
terug te roepen. Verenigingen van winkeliers in provincie
steden zetten ludieke acties op touw, zoals in Assen, waar 
verkeersborden werden geplaatst die Santa Claus tot 6 
december de toegang verboden. Er werd een nationaal 
comite opgericht, dat met aIle mogelijke middelen zou 
gaan ijveren voor het behoud van Sint-Nicolaas in de eta
lages en in het Nederlandse straatbeeld. Maar zijn er wer
kelijk steeds minder mensen die in Sinterklaas geloven? 
Hoeveel mens en vierden het 'vroeger' eigenlijk? En wordt 

~ het feest echt steeds minder gevierd? De zaak-Sinterklaas 
~ bevat een waarschuwing voor historici en andere onder-
~ zoekers die ervan uitgaan dat kranteberichten zonder meer 
.5 de trend weergeven. 
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Voor de oorlog werd pakjesavond in Nederland niet alge
me en gevierd. Dat ritueel kreeg pas zijn grootste verbrei
ding in de jaren vijftig en zestig. Als sinds begin jaren 
tachtig weer een neergang wordt vermoed, moe ten we die 
dus in de eerste plaats zien tegen de achtergrond van die 
recente verbreiding. Cijfers over de decemberfeesten worden 
pas sinds 1990 systematisch verzameld. Deze cijfers geven 
niet aan, dat het feest op het punt staat te verdwijnen.46 

Vit marktonderzoek blijkt, dat het aantal mensen dat Kerst
mis met cadeautjes viert, de laatste jaren inderdaad is ge
stegen tot 43% in 1992. Maar deze stijging gaat niet ten 
koste van het aantal vierders van het sinterklaasfeest: dat 
blijft namelijk tamelijk constant, rond de 60%. Een groeiend 
aantal mens en in Nederland viert niet in plaats van, maar 

... 
Pakjesavond 1955 bij de familie 
G. Buis, Aalsmeer. 'Het feest is achter 
de rug. Het resultaat ligt op tafe!' 
Geen feest met dure kadoos. Dat had 
men vroeger niet.' 
Collectie P.]. Meertens-Instituut. 

46 
Bron: Marktonderzoek AGB Duratrend 
1993 en GfK InterAct 1995. 



naast sinterklaas ook Kerstmis met cadeautjes. Het per
centage dubbelvierders is gestegen van 15% in 1990 tot 
26% in 1994. Een kwart van de vierders die voor een 
onderzoek van het dagbiad Trouw werden ondervraagd, 
deed zelfs twee of meer keer per jaar aan sinterklaas. Het 
zou onjuist zijn te denken dat deze vierders pakjesavond 
nog aItijd vooral zien ais een kinderfeest: de helft vierde 
het feest zonder dat daar gelovende kinderen bij aanwezig 
waren. Er bleken zelfs enkele super-enthousiastelingen te 
zijn, die hun kerstcadeautjes van surprises of gedichten 
voorzagen. 

Hoe de publieke opwinding ge'interpreteerd zou kun
nen worden bij de eerste vermeende tekenen van bedrei
ging van het sinterklaasfeest komt in de bijdrage van John 
Heisioot aan de orde. Hier rest de vraag hoe het komt dat 
mens en in Nederland de Iaatste jaren meer en meer twee 
rituele geschenkenfeesten in december vieren.47 Zoais al 
aangegeven, worden geschenken vooral gegeven in rela
ties die belangrijk en tegelijk niet of niet meer vanzelfspre
kend zijn. Zulke relaties hebben mens en in onze compIe
xe, veranderlijke samenieving in overvioed. Dat geldt nog 
extra voor de categorieen met een oververtegenwoordiging 
'dubbelvierders': jonge mensen en bewoners van de grote 
steden. Relaties tussen mannen en vrouwen, ouders en 
kinderen, met familie en (ex-)schoonfamilie, vrienden en 
collega's duren niet meer vanzelfsprekend Ievensiang. Die 
verhoudingen zijn kwetsbaar geworden. Dat betekent dat 
mens en er wat aan moeten doen om ze in stand te hou
den. Daarvoor is het geven van cadeautjes een heel ge
schikt middel. Mensen hebben tegenwoordig bovendien 
met meer anderen een relatie te onderhouden dan met 
degenen die ze bij een feest treffen. Daarbij valt naast het 
eigen gezin te denken aan kinderen van gescheiden ouders, 
de familie en de schoonfamilie. Deze twee trends kunnen 
ertoe hebben bijgedragen, dat Nederland zo niet de kerst
man, dan toch wel de extra mogelijkheid om met Kerst
mis te geven gretig omarmd heeft. 

AI dan niet na'ieve leden van een culturele achterhoede 
zijn degenen die het sinterklaasfeest bIijven vieren dan 
ook niet. Anders dan te verwachten bij een oude traditie, 
wordt deze vooral door de jonge genera ties en door hoger 
opgeleiden in stand gehouden, ais een gebruik dat op een 
eigenaardige manier juist past in de tijdgeest. 
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47 
De inspanning van de commercie lijkt 
daarvoor onvoldoende verklaring. 
Kopers moeten ook willen ingaan op 
de voorstellen die hun in folders of 
etalages worden gedaan. 



Besluit 

De viering van het sinterklaasfeest heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt, waarin telkens andere aspecten het sterkst 
werden belicht. Van een gelegenheid voor de verheerlijking 
van huiselijke deugdzaamheid in de achttiende eeuw werd 
het een krachtig hulpmiddel bij de opvoeding van kinde
ren en 'minderen' in de negentiende en eerste helft van 
de twintigste eeuw, en vervolgens een mogelijkheid om in 
meer symmetrische en onzekere relaties uitdrukking te 
geven aan emotionele betrokkenheid. Geven en ontvan
gen veranderden. De tegenprestaties kregen een andere 
invulling in overeenstemming met veranderingen in machts
en afhankelijkheidsrelaties tussen mensen. De heilige 
Nicolaas, symbool bij uitstek van het belangeloze geven, 
heeft telkens weer nieuwe bondgenoten gevonden, die zijn 
feest in ere hielden. Of hij ook ditmaal in winkeliers
verenigingen, Sint-Nicolaascomites en joumalisten de sterk
sten heeft gekozen, zal de tijd moeten leren. Vooralsnog 
yah, alle modemisering ten spijt, en anders dan krantebe
richten willen doen geloven, maar een ding te conclude
ren: Sinterklaas bestaat - nog steeds. 

260 



Summary 

Who believes in St Nicholas? 
Ritual gift-giving and changing social relationships 

Historical-sociological investigation of the age-old 
December custom of gift-giving at 'Sinterklaas' (the 
feast of St Nicholas) in the Netherlands displays 
shifts in the pattern of giving and in the nature of 
the presents given. The author of this article argues 
that this phenomenon coincides with shifts in social 
relationships between parents and children, men and 
women, as well as private life and the wider com
munity in the last two centuries. In this time span, 
new rituals have been developed and the nature of 
reciprocal gifts has altered, as differences in power 
and dependency between givers and receivers de
creased. Although usually only perceived as a threat 
to the survival of the 'Sinterklaas' tradition, the in
creasing popularity of Christmas as a gift-giving cel
ebration in the Netherlands may be understood in 
the same light. 
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