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PateoPedia Paper 

 

Waarom de Sint wit is en diens Pieten zwart zijn 
door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp 

 

Wie niet weet wat de Sint en diens Pieten van origine uitbeelden denkt al snel dat de witte 

Sint en de zwarte Pieten betrekking zouden hebben op huidskleuren, bijvoorbeeld van een 

vroegere Europeaan en vroegere Afrikanen. Daar heeft het echter helemaal niets mee van 

doen. Het gaat hier namelijk over de uitbeelding van hemellichamen. In de loop der tijd is die 

uitbeelding een eigen leven gaan leiden, en vergaten de mensen waar het echt over ging. 

Gelukkig kunnen we dankzij Wholly Science heel eenvoudig deze oorspronkelijke betekenis 

weer boven tafel halen.  
 

De zon (genaamd ‘Helios’ in Wholly Science) straalt als enig hemellichaam in ons 

zonnestelsel (zichtbaar) licht uit. De zon Helios kunnen we daarom zien als ‘wit’ (licht), wat 

dan betekent: lichtgevend. De overige hemellichamen in ons zonnestelsel stralen van zichzelf 

geen (zichtbaar) licht uit. Deze overige hemellichamen kunnen we daarom zien als ‘zwart’, 

wat dan betekent: lichtontvangend. Dit ontvangen licht wordt vervolgens gedeeltelijk 

weerkaatst (in alle mogelijke richtingen). Vanaf het aardoppervlak kunnen we het weerkaatste 

zonlicht zien dat afkomstig is van zowel de maan Luna als van de planeten Mercurius, Venus, 

Mars, Jupiter en Saturnus.  
 

Nagenoeg alle mythologische verhalen gaan over deze zeven hemellichamen. Vaak worden ze 

daarin voorgesteld als goden. Ook onze dagen van de week zijn naar deze zeven 

hemellichamen vernoemd: maandag (Luna), dinsdag (Mars), woensdag (Mercurius), 

donderdag (Jupiter), vrijdag (Venus), zaterdag (Saturnus) en zondag (Helios). In het 

Nederlands zijn niet alle vernoemingen evident, maar voor die anderen hoeven we alleen 

maar naar bijvoorbeeld het Frans te kijken om deze relatie heel duidelijk te kunnen zien. 

 

In mijn boeken ga ik hier nog veel dieper op in, maar de 

strekking zal inmiddels hopelijk duidelijk zijn: het 

verhaal van de witte Sint diens zwarte Pieten beeldt de 

lichtgevende zon Helios uit met daaromheen de 

lichtweerkaatsende hemellichamen. De foto links geeft 

dus de uitbeelding weer van bijvoorbeeld links Venus, 

midden Helios en rechts Mars. 

 

De witte kragen om de hals van de zwarte Pieten stellen het weerkaatste zonlicht voor. De 

lange gezichtsharen van de Sint stellen het zonlicht voor, dat rondom in alle richtingen 

uitstraalt. We zien de zon Helios niet alleen als wit, maar bij zonsondergang ook als rood, en 

bij het schijnen door bepaalde wolken zien we zelfs een gouden zon. Dit zijn dan ook de 

overige kleuren van de kleding van de Sint. De staf van de Sint stelt eveneens het zonlicht 

voor. Wanneer een Piet deze staf vasthoudt wordt daarmee uitgebeeld dat dit (van zichzelf 

duistere) hemellichaam het zonlicht weerkaatst naar het aardoppervlak.  
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In de USA is de personificatie genaamd Sint-Nicolaas verbasterd tot ‘Santa Claus’, wat in het 

Nederlands vervolgens weer is vertaald als de Kerstman. Het moge duidelijk zijn dat het hier 

nog steeds over de personificatie van de zon Helios gaat. Echter, de Kerstman heeft geen 

Pieten maar rendieren die de omringende hemellichamen uitbeelden. Het aantal rendieren is 

acht, want dat zijn: Mercurius, Venus, Luna, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, en Neptunus. 

Rudolf (‘the red-nosed reindeer’), het rendier met de rode neus, stelt uiteraard Mars voor. 

Soms komt het aantal rendieren van de Kerstman uit op negen, want dan wordt ook Pluto 

meegeteld. Het zonlicht dat wordt weerkaatst door Uranus, Neptunus en Pluto is niet met het 

blote oog waar te nemen vanaf het aardoppervlak.  

 

 
Ook de kerstboom beeldt precies hetzelfde uit. De ster in 

de top stelt de zon Helios voor. De kerstboom staat 

symbool voor de stamboom van Helios. Diens 

nakomelingen hangen in deze afstammingsboom als 

ballen. Nederlanders doen geen ster bovenin deze 

stamboom, maar een piek. Dit fallussymbool verwijst 

naar de vruchtbaarheid van Helios (want planeten komen 

voort uit zonnen). De lichtjes in de kerstboom stellen de 

hemellichamen voor wanneer ze licht weerkaatsen naar 

het aardoppervlak. De slingers staan symbool voor de 

omloopbanen van deze hemellichamen.  

 

Op eenzelfde, opvallend eenvoudige manier kunnen we essentie van het Kerstfeest uitleggen. 

Wil je daar meer van weten, lees dan één van mijn meer recente boeken. De informatie 

daarover vind je op de website Pateo.nl. 

 

Wil je meehelpen om het zogenaamde Zwarte-Pieten-Debat voor eens en altijd te beslechten, 

deel dit document dan met zoveel mogelijk mensen. De directe link naar dit document is: 

 

http://www.pateo.nl/PDF/PateoPediaPaper07_nl.pdf 

 

Op voorhand wil ik jou daar hartelijk voor bedanken! 

 

Wil je dit delen met Engelstaligen, verspreid dan de volgende link, waarbij niet de Sint maar 

Santa als uitgangspunt is genomen voor deze uitleg: 

 

http://www.pateo.nl/PDF/PateoPediaPaper07.pdf 

 

 


