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Met een onderzoek over enkele december-

feesten wilde het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur een onbekend terrein van het

erfgoed ontginnen: feestgedrag in een

multiculturele context.1 In oktober en

november 2003 onderzochten we de

beleving van enkele decemberfeesten (het

Suikerfeest2, Sinterklaas en Kerstmis) bij

allochtone volwassenen en jongeren3 met

diverse etnisch-culturele affiniteiten.

Naast de genoemde decemberfeesten

informeerden we ook naar het vieren van

en de kennis over feesten op andere

momenten van het jaar.4 Casus voor de

studie over de feestbeleving van jongeren

was een multiculturele school in Borger-

hout waar alle leerlingen (12 tot 20 jaar)5

een schriftelijke vragenlijst invulden. De

resultaten werden getest en vergeleken

met focusgroepen van volwassenen met

diverse achtergronden6.

FEESTEN VOORAL GEKEND VAN

DE FEESTACTIVITEITEN

We vonden een veelzijdig antwoord.

Bovendien gaven de resultaten een

genuanceerd beeld van een multiculturele

samenleving. We kunnen concluderen dat

er wel degelijk een bescheiden  beweging

in de bestudeerde stadsbuurt zit, zij het

vaak onzichtbaar. We vonden sporen terug

die aantonen dat culturen elkaar op

zichtbare en onzichtbare manieren

beïnvloeden: sommige aspecten worden

geïntegreerd en krijgen een nieuwe

toepassing, andere aspecten worden

afgewezen. Eerder dan nieuwe feesten

volledig over te nemen, blijkt men bepaalde

feestaspecten te selecteren.

Hoewel bijna alle ondervraagde jongeren

al hebben gehoord over Sinterklaas,

Kerstmis of het Suikerfeest, blijken ze niet

altijd de betekenis te kennen. 1 op de 5

jongeren beweert de achtergrond van het

sinterklaasfeest te kennen, 1 op de 3

jongeren de betekenis van Kerstmis en 4

op de 5 jongeren de betekenis van het

Suikerfeest. Dit laatste is niet verwonderlijk

aangezien bij de meeste ondervraagde

jongeren de islam aanwezig is in hun

opvoeding.Vaak associeert men de feesten

met de typische activiteiten van de

feestdag zelf7: veel snoepen, lekker eten,

geschenkjes krijgen, enz. Allochtone

volwassenen formuleren doorgaans een

correcter antwoord op de achtergronden

van de feesten dan de jongeren.

Enkele treffende citaten uit

de antwoordformulieren:

• Suikerfeest

‘Dat is het leukste feest van het jaar want

dan krijgen we allemaal snoep.’

(meisje, Marokkaans, 14 jaar)

‘Dan mag je snoepen tot je er van ziek wordt.’

(jongen, Marokkaans, 13 jaar)

SINTERKLAASJE,
KOM MAAR BINNEN?

Beleving van decemberfeesten bij allochtonen

Is Sinterklaas een welgeziene gast in allochtone huiskamers of heeft de

kerstman meer voet binnenskamers? Pronkt naast een eventuele kerst-

boom ook een kerststal? Hebben televisie, school en familie een invloed

op de feestbeleving van allochtone jongeren? Zijn ouders en jongeren

verschillend betrokken bij de eindejaarsfeesten? Worden eigen feesten

door etnisch-culturele gemeenschappen extra gecultiveerd na migratie

of ontstaat er een kruisbestuiving tussen feesten, gemeenschappen en

mensen? Kunnen we stellen dat mensen naast elkaar leven of elkaar toch

beïnvloeden waar het gaat om het vieren van feesten?

[ Katrijn D’hamers ]

Zoetigheden tijdens het Suikerfeest.
Foto: Katrijn D’hamers
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• Kerstmis

‘De kerstman is jarig, ha ha ha, en brengt

dan voor iedereen cadeautjes.’

(meisje, Marokkaans, 17 jaar)

• Driekoningen

‘Aanbellen, zingen en bedelen voor geld.’

(meisje, Turks, 17 jaar)

‘Een soort taart bakken.’

(meisje, Marokkaans, 16 jaar)

BETERE KENNIS VAN DE EIGEN

RELIGIEUZE FEESTEN

Jongeren en volwassenen zijn doorgaans

beter vertrouwd met feesten uit de eigen

cultuursfeer. Dit blijkt bij de jongeren op te

gaan voor zowel het Suikerfeest als

Kerstmis. Het Suikerfeest is wel meer

bekend bij de islamitische (85 %) dan bij de

christelijke (25 %) leerlingen. Kerstmis is dan

weer meer bekend bij de christelijke (74 %)

dan bij de islamitische jongeren (33 %).

Met Sinterklaas gelden deze verhoudingen

niet meer: islamitische jongeren verschillen

niet in hun kennis van het sinterklaasfeest

van andere jongeren (1 op de 5 van alle

jongeren beweert de achtergrond van

Sinterklaas te kennen). Dit kan mogelijk

worden verklaard doordat de allochtone

jongeren met een christelijke affiniteit net

als de jongeren met een islamitische achter-

grond met een culturele context zijn

vertrouwd waar Sinterklaas een vreemde is.

Zijzelf, hun ouders of grootouders migreer-

den uit landen waar Sinterklaas doorgaans

niet wordt gevierd. Ook met feesten zoals

het Offerfeest8, Asjoera9, Driekoningen of

Pasen blijkt de vaststelling op te gaan dat

allochtone jongeren en volwassenen meer

vertrouwd zijn met feesten uit de eigen

cultuur- of religiesfeer dan met feesten die

men er niet toe rekent.

INFORMATIE OVER FEESTEN KOMT VOORAL

VIA SCHOOL,TELEVISIE EN FAMILIE

De televisie neemt als informatiebron voor

jongeren zowel bij Sinterklaas, Kerstmis als

het Suikerfeest een belangrijke plaats in.

Zie ook grafiek 1. Bij Kerstmis en Sinterklaas

komt beeldvorming via televisie zelfs op

de eerste plaats, gevolgd door de

winkel/supermarkt en de school.

Sinterklaas wordt door het merendeel van

de jongeren immers enkel op school

gevierd en amper thuis. Bij islamitische

gezinnen is ook Kerstmis thuis vieren

weinig populair. Vandaar dat de familie als

informatiebron minder belangrijk is bij

Sinterklaas of Kerstmis, wel bij het

Suikerfeest voor islamitische jongeren.

Bij het Suikerfeest is de familie (79 %) de

belangrijkste informatiebron. Televisie

komt op de tweede plaats (48 %). Hier gaat

het vooral om informatieve programma’s

op de satelliettelevisie. Als we echter bij het

Suikerfeest een onderscheid maken naar

levensbeschouwing, blijkt voor islamitische

leerlingen de familie (86 %) de belangrijkste

informatiebron, gevolgd door de televisie

(52 %) en de school (34 %). Niet-

islamitische jongeren beroepen zich voor

informatie vooral op de leraars en

medeleerlingen op school (74 %).

Opvallend is dat meer jongeren Kerstmis

associëren met de kerstman dan met Jezus

Christus zelf. De invloed van de televisie en

de reclame in de winkels die steeds meer de

figuur van de kerstman op de voorgrond

schuiven, lijken hier veelzeggend.Bovendien

verklaart 63 % van de jongeren de achter-

grond van Kerstmis niet te kennen. Zelfs de

associatie met Coca-Cola staat genoteerd

vóór de os en de ezel. Zie grafiek 2.

KERSTMAN MEER VOET

BINNENSKAMERS DAN SINTERKLAAS

Hoewel het onderzoek toont dat Sinter-

klaas (62 %) meer wordt gevierd dan

Kerstmis (31 %), mogen we toch besluiten

dat bij allochtonen thuis Sinterklaas

minder geïntroduceerd is dan Kerstmis.

Het vieren van Sinterklaas scoort immers

hoog omdat het vooral op school wordt

gevierd (90 %). Slechts 1 op de 10 jongeren

heeft in 2002 thuis Sinterklaas gevierd,

minder dan de jongeren die iets hadden

FEESTEN & DIVERSITEIT

Coca-Cola wordt door 1 op de 4 jongeren
geassocieerd met Kerstmis

Grafiek 1: informatiebronnen
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw
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gedaan met Kerstmis thuis (bijvoorbeeld

versiering,kaartjes sturen,geschenken enz.).

Als redenen dat Sinterklaas thuis weinig te

zoeken heeft, zeggen sommigen dat ze al te

groot zijn voor het feest10 en anderen dat ze

Sinterklaas niet vieren omdat ze moslim

zijn. Sinterklaas wordt inderdaad nog door

60 % van de jongeren omschreven als een

zuiver christelijk feest (zonder andere

invloeden). Ook de allochtone volwassenen

geven doorgaans aan Sinterklaas buiten de

deur of schoorsteen te houden. Wanneer

het feest toch thuis wordt gevierd, is dit in

de eerste plaats voor het plezier van de

kinderen die Sinterklaas kennen van op

school of via hun vriendjes. Volgens onder-

zoek in Nederland11 zouden 1 op 4 van de

Marokkaanse respondenten en 1 op 8 van

de Turkse iets doen rond Sinterklaas. Dit

beeld lijkt in Vlaanderen niet te kloppen.

Bijna niemand van de Marokkaanse jongeren

bijvoorbeeld viert thuis Sinterklaas. Ook

zouden in Nederland de buren af en toe

betrokken zijn bij verrassingen.12 Ook deze

verrassingen gaan voor ons onderzoek maar

weinig op. Maar dit kan eventueel aan een

andere buurtsamenstelling te wijten zijn.

SINTERKLAASFEEST IS VOORAL LEUK

EN LEKKER

Dat Sinterklaas bij allochtonen thuis amper

wordt gevierd, wil echter nog niet zeggen dat

het sinterklaasfeest niet wordt geapprecieerd:

1 op de 3 jongeren verheugt zich omwille van

het plezier en de verrassingen en 1 op 4

omwille van het snoepgoed. Zie ook grafiek 3.

Opvallend is dat slechts 6 % van de jongeren

die verklaarden vorig jaar iets te hebben

gedaan met Sinterklaas, hun schoentje

zetten. 35 % herinnerde zich Sinterklaas te

hebben gevierd door liedjes te zingen.

Lootjes trekken met het sinterklaasfeest blijkt

in tegenstelling tot de gewoonte in

Nederland in ons onderzoek weinig populair:

slechts 3 %. Dit is mogelijk te verklaren

vanwege de aanwezigheid van een drietal

kinderen met Nederlandse grootouders.

GESCHENKEN: VOORAL GELD EN

NIEUWE KLEREN

Afhankelijk van het feest dat wordt

gevierd, ontvangen jongeren geschenken
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Sinterklaasje, kom maar binnen?

Grafiek 2: associaties met Kerstmis
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw

Grafiek 3: wat vind je belangrijk met Sinterklaas?
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw

Een kerstman in een etalage in de omgeving van
de school in Borgerhout. Foto: Katrijn D’hamers

Sinterklaassnoep.
Foto: Katrijn D’hamers
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- vooral geld en nieuwe kleren - van

ouders, grootouders, broers of zussen, ver-

dere verwanten of vrienden. Met Kerstmis

of nieuwjaar zien we een symmetrie in het

geschenkenverkeer: jongeren treden dan

zelf ook op als schenkers.

Vooral met het Suikerfeest ontvangen

islamitische jongeren geschenken (93 %

tegenover 27 % met Kerstmis of nieuwjaar).

De twee meest voorkomende geschenken

bij het Suikerfeest zijn geld (89 %) en nieu-

we kleren (72 %). Het is immers de gewoon-

te dat kinderen en jongeren bij het

Suikerfeest geld en nieuwe kleren krijgen,

die beide een nieuwe start symboliseren

nadat er in de ramadan werd gebeden en

geboet voor de zonden. Waarschijnlijk ligt

daarom het aandeel aan geld en nieuwe

kleren bij het Suikerfeest hoger dan bij

Kerstmis of nieuwjaar.

Deze geschenken krijgen de jongeren

vooral van hun ouders (92 %), broers of

zussen (62 %) en hun grootouders (46 %).

Maar ook in een uitgebreider netwerk van

verwanten (tantes, ooms en zelfs neven en

nichten) worden geschenken gegeven,

meestal in de vorm van geld. Zie grafiek 4.

Voor allochtone volwassenen die toch iets

krijgen of geven is het geschenk meestal

iets nuttigs, dat men bovendien op

voorhand heeft gevraagd. Bovendien zijn

het vooral de nieuwkomers met een

christelijke achtergrond die met Kerstmis

geschenken geven. Men legt bij Kerstmis

ook eerder de nadruk op het gezellig

samenzijn met familie en vrienden dan op

het uitwisselen van geschenken.

GESCHENKENVERKEER TUSSEN LEEFTIJDS-

GENOTEN OP HET EINDE VAN HET JAAR

Opvallend is dat op het einde van de

maand december de geschenken bij de

vooral islamitische jongeren niet zozeer

komen van de ouders of grootouders, maar

wel van broers of zussen (53 %) en

vrienden (50 %). Zie ook grafiek 5. Geld en

nieuwe kleren zijn ook hier de populairste

geschenken.

Men kan de vraag stellen of hier mogelijk

sprake is van een overname van een

geschenkenritueel bij jongeren, vooral als

je ziet dat de ouders weinig tot niet zijn

betrokken als schenkers met Kerstmis of

nieuwjaar maar wel geschenken ontvangen.

Een ander opvallend resultaat is dat nieuwjaar

(1 op 5) populairder is dan Kerstmis (1 op 10)

om geschenken te geven. Overigens werd er

meer met nieuwjaar (60 %) dan met Kerstmis

(7 %) vuurwerk afgestoken of bekeken.

KERSTBOOM ZONDER KERSTSTAL

Slechts 12 % van alle jongeren brengt thuis

kerstversiering aan. Van deze jongeren zet

bijna de helft (48 %) een kerstboom (91 %

van de christelijke jongeren tegenover 19

% van de islamitische jongeren). Meestal

staat er naast de kerstboom dan geen

kerststal (slechts bij 20 %).Wanneer er toch

een kerststal wordt gezet, is dit meestal

door de christelijke jongeren (45 %) en veel

minder door de islamitische jongeren

(slechts 4 %). Een mogelijke verklaring is

dat de kerststal nog meer een religieuze

(christelijke) connotatie heeft dan de

kerstboom zelf. Het kan ook zijn dat er

raamversieringen (36 %) worden aangebracht.

Ook bij volwassen

allochtonen blijkt

eerder aan versiering

te worden gedaan in

families met een

christelijke achter-

grond dan bij deze

van niet-christelijke

origine. Soms wordt

kerstversiering aange-

bracht voor het plezier

van de kinderen, of

door de kinderen zelf, bijvoorbeeld in hun

kamer, voor de gezelligheid.

TOE-EIGENING VAN EINDEJAARS-

FEESTEN EERDER DOOR  JONGEREN

DAN DOOR HUN OUDERS

Gezien de vaststellingen dat Sinterklaas bij

de ondervraagde jongeren thuis niet komt,

maar wel op school wordt gewaardeerd,

dat er af en toe kerstversiering wordt

aangebracht door de jongeren en er zich

op het einde van de maand december

geschenkenverkeer ontwikkelt tussen

leeftijdsgenoten, zou men kunnen stellen

dat jongeren meer dan hun ouders betrokken

zijn in de toe-eigening van bepaalde

aspecten van het sinterklaas- en kerstfeest.

Slechts weinig jongeren krijgen met het

Suikerfeest een ander geschenk dan geld

of nieuwe kleren. Dus de vaststelling uit

Nederlands onderzoek dat ook bij het

Suikerfeest een geschenkenritueel optreedt

dat niet afkomstig is uit de herkomstlanden13,

gaat volgens ons onderzoek in Vlaanderen

vooralsnog niet op.

ONDERSCHEID TUSSEN RELIGIEUZE EN

SECULIERE ASPECTEN

Sommige jongeren maken een onder-

scheid tussen de religieuze en de seculiere

aspecten van Sinterklaas en Kerstmis.

Verschillende islamitische jongeren verkla-

ren Sinterklaas niet te vieren omdat ze al te

groot zijn.Terwijl andere jongeren expliciet

vermelden Sinterklaas of Kerstmis niet te

vieren omdat ze moslim zijn. De niet-

christelijke jongeren hebben weinig raak-

vlakken met Kerstmis, omdat ze dit als een

FEESTEN & DIVERSITEIT

Geld blijft een populaire geschenkenvorm.
Foto: Katrijn D’hamers

Grafiek 4: van wie kreeg je een geschenk met het Suikerfeest?
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw



religieus (christelijk) feest waarnemen. Terwijl

dan weer andere jongeren zekere aspecten

zoals versiering en geschenken wel interes-

sant vinden, waarbij de religieuze tint achter-

wege wordt gelaten.Men selecteert met andere

woorden die aspecten die passen binnen de

eigen levensovertuiging of identiteit.

BERICHTEN VOORAL PER SMS

Gelukwensen worden door de jongeren

vooral ter gelegenheid van het Suikerfeest

gestuurd (84 %). Op het einde van het jaar

hebben de wensen vooral betrekking op

nieuwjaar en minder op Kerstmis en

nieuwjaar samen, of  Kerstmis apart. Vooral

sms’jes zijn populair om wensen over te

brengen. Zie grafieken 6 en 7.

KERSTMIS EN SUIKERFEEST IN DE

EERSTE PLAATS FAMILIEFEESTEN

Zowel met het Suikerfeest (94 %) als met

Kerstmis (65 %) verkiezen jongeren samen

met familie te zijn. Het Suikerfeest wordt

vooral gevierd met de grote familie (eigen

gezin en verdere verwanten: grootouders,

tantes,ooms,neven,nichten) en Kerstmis met

het kerngezin of vrienden. De vaststelling dat

minder jongeren Kerstmis zien als een

familiaal feest dan het Suikerfeest kan wor-

den verklaard doordat Kerstmis, als christelijk

feest waargenomen, minder ingang vindt bij

islamitische gezinnen dan het Suikerfeest.

Met Kerstmis ondernemen islamitische

jongeren ook andere activiteiten zoals tv-

kijken, kaartjes sturen, uitgaan en andere.

De religieuze betekenis verschuift vooral

bij Kerstmis naar de achtergrond (12 %). De

religieuze betekenis is wel belangrijker bij

het Suikerfeest (52 %). Aangezien de

meeste ondervraagde jongeren affiniteit

hebben met de islam, is de religieuze

betekenis in het onderzoek voor hen ook

minder relevant.Weinig islamitische jongeren

ondernemen activiteiten met Kerstmis, zij

het niet voor de religieuze betekenis.

CONCLUSIES

Uit de studie van de feestbeleving van

(vooral allochtone) jongeren en (vooral

allochtone) volwassenen blijkt dat er wel

degelijk een beweging zit in feesten. Deze

beweging situeert zich op verschillende

niveaus.Vaak gaat het louter om kennis van

een bepaald feest. Soms sijpelen nieuwe

feestrituelen door in de leefwereld van de

jongeren en volwassenen. Of worden feest-

aspecten om diverse redenen afgewezen.

Eerder dan in huiselijke sfeer Sinterklaas of

Kerstmis te vieren, werden geselecteerde

aspecten (vooral met betrekking tot

Kerstmis) in de thuissituatie geïntroduceerd.

U kan het volledige onderzoeksrapport

opvragen bij het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur vzw (info@vcv.be). ■
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Sinterklaasje, kom maar binnen?

1 Met dank aan Paul Geerts, directeur van het
Instituut Maris Stella & Sint-Agnes, en aan
Sandanna en Hans van Bru-taal.

2 Het Suikerfeest is het drie dagen durende feest
ter afsluiting van de ramadan, de verplichte
vastenperiode voor moslims die één maand
duurt. In de herkomstlanden wordt dit feest met
een uitgebreid netwerk van verwanten en met
speciale maaltijden en zoetigheden gevierd. In
de migratielanden duurt dit feest meestal
minder lang omdat vaak het netwerk van
verwanten ontbreekt en het publieke leven in
de westerse landen niet is aangepast aan het
ritme van de islamfeesten. (Islamitische leerlingen
kunnen wel de dag van het Suikerfeest thuis vieren).
Het Suikerfeest is eigenlijk geen eindejaarsfeest.
Elk jaar valt dit feest immers 11 dagen vroeger
dan het jaar voordien. In 2003 begon het
Suikerfeest op 25 november. Aangezien de
islamitische maankalender 11 dagen korter is
dan de westerse kalender, zal het Suikerfeest in
2004 beginnen op 14 november.

3 Hoofdzakelijk gaat het om jongeren die
vertrouwd zijn met de islam (87 %). We
informeerden naar de aanwezigheid van een
religie of levensbeschouwing in hun opvoeding.
Dit zegt echter nog niet of de jongeren zichzelf
ook zo identificeren.

4 Valentijn, ramadan, Offerfeest, Driekoningen,
Asjoera, Pasen, Sint-Maarten, enkele nationale
feestdagen en de Vlaamse feestdag.

5 In totaal vulden 349 jongeren de vragenlijst in.
6 We spraken met ongeveer 50 volwassenen van

diverse achtergronden. Voor de contacten
werkten we samen met Bru-taal, een vereniging
in Brussel die de Nederlandse talenkennis van
anderstaligen wil bevorderen.

7 Een uitzondering was misschien het islamitische
Offerfeest waarvan de leerlingen vaak haarfijn
het verhaal reconstrueerden.

8 Met het Offerfeest wordt het einde van de
pelgrimstocht naar Mekka en de dag van het
offeren van een schaap gevierd.

9 Voor sjiietische moslims is Asjoera vooral een
rouwdag (herdenking van de martelaarsdood
van de kleinzoon van Mohammed). Voor
soennitische moslims is het een dag van
liefdadigheid en vrijgevigheid.

10 We beschikken niet over gegevens of
Sinterklaas dan wel een bezoekje bracht aan de
kleinere broertjes of zusjes.

11 Hester, Dibbits, Lootjes trekken met het
Suikerfeest. Processen van integratie. In: H.
Bennis, G. Extra, P. Muysken en J. Nortier (red.),
Een buurt in beweging. Talen en culturen in het
Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam,
Aksant/TCULT, 2002, p.91.

12 Idem, p.94.
13 Idem, p.96.

Grafiek 5: geschenkenverkeer met Kerstmis of nieuwjaar
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw

Grafiek 6: berichten gestuurd met het Suikerfeest
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw

Grafiek 7: Berichten gestuurd met Kerstmis of nieuwjaar
Bron: Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw
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