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Vergulde speculaaspoppen
Liefdesgift van trouwlustige jongelui

Dit nummer van ‘Traditie’ gaat helemaal
over een bekende volksheilige: Sint
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Nicolaas. Bekend omdat zijn sterfdag al
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heel wat eeuwen wordt gevierd. Sinds hij
het enkele jaren geleden – volgens de
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kerstmannetje lijkt zijn gedenkdag populairder dan
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bekend feest zijn, de heilige zelf hult zich in
veel wazige nevels.
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Beschermheilige van zeelieden, reizigers,
Wie is toch die geheimzinnige man die
op 5 en 6 december wordt herdacht in
heel veel gezinnen in Nederland. In het
boek Ikonografie van Sint-Niklaas in
Vlaanderen met voorwoord van K.C.
Peeters (1972) probeert Renaat van der
Linden daarop een antwoord te geven.
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einde van
de derde
en het
begin van
de vierde
eeuw. Hij zou
omstreeks 270 in
Patara of Patras in Lykië
zijn geboren, als enige zoon van welgestelde ouders. Nicolaas werd bisschop
van een kleine christengemeenschap in
Myra en zou zwaar geleden hebben
onder de christenvervolgingen van de
Romeinse keizer Diokletianes. Hij zou
zelfs opgesloten hebben gezeten, totdat
keizer Konstantinus de macht overnam
en de gevangen christenen vrijliet.

Het gezicht van
Sint Nicolaas
Historici bezitten weinig gegevens over
het leven van Sint Nicolaas. De belangrijkste bronnen over de ikonografie van
Sint Nicolaas zijn de Legenda Aurea
van Jacobus de Voragine uit de dertiende eeuw en de Generale Legenden
der Heylighen van Heribertus
Rosweydus en P. Petrus Ribadineira
uit de zestiende eeuw.

Na zijn dood werden de stoffelijke resten van Nicolaas bijgezet in de basiliek
van Myra. Daar bleven ze totdat
handelaren en kruisvaarders zijn overblijfselen in 1087 ontvoerden naar Bari.

In feite zijn er meerdere bisschoppen
die in aanmerking komen. De meest
waarschijnlijke kandidaat leefde op het
1

In Myra was het op dat moment niet
veilig. De inwoners waren naar de
bergen gevlucht, omdat de Turken hun
stad bedreigden. In het klooster waar de
resten van Sint Nicolaas lagen
begraven, vertoefden nog maar vier
monniken. Daarom leek het beter om
de heilige over te brengen naar rustiger
oorden.
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Liefdesgift van
trouwlustige jongelui
In Bari – een stad in Zuid-Italië – werden de overblijfselen van Nicolaas
bijgezet in de basiliek van San Nicola.
Vandaaruit verspreidden zijn relikwieën
zich naar het noorden, onder andere
naar Maastricht.
In 1957 werd het gebeente van Sint
Nicolaas door wetenschappers uit de
universiteit van Bari en geleerden uit
alle hoeken van Italië onderzocht. Aan de hand van
de schedel stelden
ze een schets
van het gelaat
samen. Deze
reconstructie is
gepubliceerd in
Bollettino di
S. Nicola V (Bari,
1957). Of het de
échte Sint
Nicolaas is weten
we niet, maar de
Sinterklaas die in
Bari begraven is,
krijgt hierdoor een
gezicht.
Sinterklaasuitzendingen
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft meegewerkt aan een aantal televisie uitzendingen over Sint
Nicolaas bij Teleac/NOT. Op 30 november om 10.45 uur zendt het programma
ZEP een documentaire uit over Sinterklaas. ZEP is een programma over
cultureel erfgoed en wordt gemaakt in
het kader van cultuur en school.
In de serie ‘Feesten met een verhaal’
wordt Sinterklaas in de persoon van
Rien van den Heuvel – een van de
auteurs van deze Traditie – belicht.
Rien van den Heuvel laat zien dat het
Sinterklaasfeest veel te maken heeft
met ‘iets voor een ander over hebben’.
De uitzendingen kunt u op donderdag
26 november, 3 december bekijken om
9.30 uur en 5 december om 8.55 uur.
Radioserie over multiculturele rituelen
Het jaar van de volkscultuur begint op
26 december 1998 met een radioserie

over multiculturele rituelen die het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
samen met Teleac/NOT gemaakt heeft.
De uitzendtijd is wekelijks op zaterdag
van 15.30 tot 16.00 uur. Thema’s zijn
de midwintertijd en de rituelen van de
levensloop.

die helemaal niet onder de indruk is
van de goed heilig man: “Iedereen kan
wel zeggen dat hij Sinterklaas is”. De
Sint wordt gevangen gezet en wordt
dan door de slimme Piet, die zich
verkleed heeft met krantenmijter en
baard, bevrijd.

Allemaal poppenkast
Sinterklaas en Zwarte Piet komen ook
voor in het boek Allemaal Poppenkast
van Jacques Vriens en Francine Oomen.
De wintertijd is bij uitstek geschikt om
te vertellen of om poppenkast te spelen.
Voor beide volkskunstvormen kunt u
inspiratie putten in het boek. Allemaal
poppenkast geeft oude verhalen een
nieuw jasje. Zo zijn de oude verhalen
Roodkapje en Hans en Grietje modern
bewerkt.

Een verrassend nieuwe kijk op de
verhouding tussen Sint en Piet en het
imago van Sinterklaas.
Dynamische Sinterklaas
Sinterklaas en het beeld dat wij van
deze volksheilige hebben, verandert
met de tijd mee. Dat is de kracht van
Sinterklaas, zo weet hij eeuw na eeuw
en crisis na crisis te overwinnen. Hij
past zich aan. Aan de tijd en aan de
maatschappij. In een multiculturele
samenleving als de onze heeft hij
daarom zijn plaatsje als nationaal feest
ruimschoots verdiend.

Sinterklaas komt in het boek in de problemen als hij Zwarte Piet probeert te
helpen die zo moe is van het pakjes
rondbrengen dat hij onderweg in slaap
valt. Hij wordt door de politie opgepakt

V

ergulde
speculaaspoppen

Vroeger versierden jongeren in de sinterklaastijd grote figuren van
speculaas met verf, papier of bladgoud. Het aanbieden van zo’n
opgetuigde speculaaskoek was één van de versiertrucs van trouwlustige
jongelui. De sinterklaastijd was immers een van de periodes om uit
vrijen te gaan.
Ineke Strouken

Ineke Strouken
hoofdredacteur
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Een speculaasvrijer

gedicht: met beide kun je iemand op
een speelse, maar niet mis te verstane
wijze op zijn of haar nummer zetten.
Een raak gekozen voorstelling hield
iemand de spiegel van zijn of haar
gedrag voor.

koekjes in niets meer op die grote speculaaspoppen van vroeger. Dat komt
omdat bakkers van vóór 1850 heel
ander deeg gebruikten, wat keiharde
baksels opleverde. Zó zelfs dat het
gebruikelijk was speculaas eerst tot pap
te koken, om het daarna met een lepel
op te slobberen.
Waren die ouderwetse speculazen
nogal weerbarstig in de mond,
voor het oog waren ze een lust.
Met behulp van houten speculaasplanken konden van het
keiharde deeg allerlei fraaie
afbeeldingen gevormd
worden: schepen, dieren,
voertuigen, gebouwen,
wapens en vlaggen of
Bijbelse voorstellingen. Alles
was mogelijk.

Om die reden wordt de oorsprong van
het woord speculaas gezocht in het
latijnse speculum, dat spiegel betekent.
Het woord speculum kan ook slaan op
het feit dat baksel en vorm elkaars
spiegelbeeld zijn.
Weer andere theorieën beweren dat
speculaas van spekkenklaas komt –
‘spek’ betekent snoep – of van speculatie: welbehagen of plezier. Een laatste
verklaring is dat speculaas teruggaat op
het latijnse woord speculator, bisschop.
Met Sinterklaas, die de bisschop van
Myra was, eten we dus ‘bisschopskoek’.

Bisschopskoek
Tijdens de Sinterklaastijd gaf men
elkaar speculaas cadeau, waarbij de
voorstelling zorgvuldig was gekozen.
De afbeeldingen speelden een zelfde rol
als tegenwoordig het Sinterklaas-

Uit vrijen
De autoriteiten hebben het na de
Reformatie niet gemakkelijk gehad met
afbeeldingen in brood, koek of suikerwerk. De steile Nederlandse dominees
bestreden Sint Nicolaas als een rooms

feest, dat de mensen afleidde van het
ware geloof. Vooral afbeeldingen lagen
gevoelig, omdat ze tot afgoderij zouden
leiden.
Gemeentebesturen hielpen de dominees
een handje door de Sinterklaasviering
te verbieden. Zo werd het verkopen van
koeken met afbeeldingen in 1607 in
Delft tijdens de Sinterklaastijd
verboden.

Paarvorming
Wie met Sinterklaas met iemand wilde
‘vozen’, kon kiezen uit verschillend
ontmoetingsplaatsen. Populair waren
de Sint-Nicolaasmarkten, met kraampjes waar lekkers te koop was, waaronder speculazen. Ze hadden de
gedaante van een koning of koningin,
stadhouder, soldaat, herder, herderin,
boer of boerin.

Effectief lijken dergelijke verboden niet
te zijn geweest. Vooral de jeugd liet
zich het feest niet ontnemen. Voor hen
was Sinterklaas de mateloos populaire
hylickmaker, wat ‘huwelijksmakelaar’
betekent, al werd dit begrip later verbasterd tot ‘heiligman’.

In de volksmond heetten ze vrijers of
vrijsters, wat een aanwijzing is dat
zowel jongens als meisjes het initiatief
konden nemen om contact te leggen.
De ‘vrijer’ werd vaak afgebeeld met een
hond, vis, sabel, geweer, lans, pijp,
paraplu of sleutel. De vrijster was vaak
omlijst door een kat, vogel, bloem, tas,
shawl, druiventros of slot.

Met Sinterklaas ging de jeugd massaal
uit vrijen. Het eerste contact werd vaak
gelegd door elkaar een hart van marsepein of een vrijer van Claeskoek (speculaas) te geven. Het gebruik valt te
vergelijken met de moderne Valentijnskaart. Overigens, wie iemand dodelijk
wenste te beledigen, gaf hem een
taaiman cadeau.

Wie zo’n claeskoek kreeg en accepteerde, gaf daarmee te kennen op de
avances in te willen gaan. De koek kón
geweigerd worden, maar in de praktijk
gebeurde dat zelden. De gever had al
dagen van te voren zijn risico’s zitten
calculeren en alleen bij een totaal
verkeerde inschatting kwam het tot een
afwijzing.
Ondanks het opgeheven vingertje van
de dominees, werd het gebruik om
koeken uit te wisselen in de loop van
de achttiende eeuw alleen maar
populairder.
Bladgoud
Wie op de sinterklaasmarkt zijn geliefde mis liep, kon altijd nog zijn slag
slaan in de herbergen. De kasteleins
organiseerden er in de dagen voor
Sinterklaas feesten met muzikanten,
pantomimespelers of polkadansers op
stelten.
Bovendien waren er nog, al is daar
weinig over bekend, Sint Nicolaasbals:
volkse feesten, die door mond-opmond-reclame of via flyers bekendgemaakt werden, op dezelfde manier als
tegenwoordig aan houseparty’s ruchtbaarheid wordt gegeven.

Ooit gesnoept van een kerststol in
augustus? Die kans is klein. Ons gevoel
zegt dat je die stollen alleen in de laatste week van december kunt eten. Wat
na Nieuwjaar nog over is, raken de
bakkers aan de straatstenen niet meer
kwijt. Het arsenaal speciale koek-,
gebak- en broodsoorten, gebonden aan
bepaalde momenten in het jaar, was
vroeger veel groter dan tegenwoordig.
Maar het koekduo dat de Sinterklaastijd
al eeuwen lang begeleidt – speculaas en
taai-taai – kennen we nog steeds.
Speculaas
Speculaas is in de loop van de tijd
nogal van smaak en gedaante veranderd. Eigenlijk lijken onze kleine, broze

Een speculaaspop werd vroeger mooi

Een in onze ogen vreemde ontmoetingsplaats waren de bakkerijen, waar

versierd met bladgoud en glazuur.
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bakkers de zogenoemde verguldavondjes hielden. Ze stookten hun lokalen
lekker warm, zetten hapjes klaar en de
aanwezigen konden er speculazen
beschilderen, met gekleurd papier
beplakken of vergulden met bladgoud.
Door de drank en de muziek kon het er
in de achttiende eeuw op deze verguldavondjes heet aan toe gaan. Een eeuw
later echter waren die avondjes al toonbeelden van burgerlijke beschaving
geworden: de ouders regelden wie er
samenkwamen en een volwassene hield
er toezicht.
Huwbare dochters
Een beschrijving van zo’n burgerlijk
verguldavondje in bakkerij ‘de Zoete
Inval’ is bekend uit Hildebrands Camera
Obscura (1839). De ‘Zoete Inval’ was
volgens de schrijver “nog altijd een
degelijke koekwinkel, en tegen St.
Nicolaas-avond zijn er nog immer pret-
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Speculaas wordt in spiegelbeeld (‘speculum’) gebakken

op de koek te plakken en dat lette
nogal nauw: te veel water maakte het
bladgoud dof, te weinig vocht betekende dat het goud niet plakte. Met het
konijnestaartje werd het goud op de
speculaas gedrukt.
Nederige komaf
Hildebrand verzekert zijn lezer dat vergulden niet altijd zo simpel is. “Ja, een
vierduits varken kan een ieder beplakken; een streepje voor de grond, en een
ruitje op zijn lijf, dat kan een kind!
Maar deftige vrijers en vrijsters van

waarschuwde in het
Handelsblad van 27
november 1857 tegen
het eten van “flikkerende Sint Nicolaaspoppen met vals goud
beplakt”. Met ‘vals
goud’ bedoelde hij die
legering van onedele
metalen. Toen artsen
er in steeds fellere
bewoordingen tegen
gingen ageren, staakten
de bakkers hun verguldavondjes en sommige
gemeentes vaardigden
zelfs een verbod uit.

vierentwintig stuivers netjes te vergulden, tot de plooitjes van de kraag en
de ruitjes van de breizak toe; een Eva
bij de boom op te sieren, geen enkel
appeltje (want het is een appelboom
geweest) te vergeten, en de bochten van
de slang niet hoekig te maken, dat is
iets anders.”
De deelnemers aan de avondjes waren
in Hildebrands tijd van bescheiden
komaf; het waren de kinderen van
grote winkeliers, belangrijke ambachtslieden en klerken. De hogere burgerij
uit de negentiende eeuw haalde zijn
neus op voor die verguldavondjes.
Jongens uit deze kringen lieten hun
speculaaspoppen bij het ouderlijk huis
van hun geliefde bezorgen. Daarmee
kreeg de dame een duidelijk teken en
tegelijk kon de gever de reacties van pa
peilen.

tige verguldpartijen”. Hij beschrijft hoe
kort voor Sinterklaas bij koekenbakker
H.P. de Groot – “Alle Zoorten van Koek
en Kleyngoed” – een gezelschap van
negen huwbare dochters samenkomt
om speculaaskoeken te vergulden.
“Om alles geregeld in zijn werk te doen
gaan, zat aan het ene einde van de tafel
het lieve Saartje, die de verschillende
sinterklaaskoeken uitdeelde, welke de
bewerking moesten ondergaan: vrijers,
vrijsters, schepen, paradijzen, dagbroers, ruiters, rijtuigen, alle meestal
van de eerste grootte: terwijl aan het
tegenovergestelde einde moeder De
Groot, die ook de thee schonk, boekjes
bladgoud in breder en smaller repen
knipte, om daarvan ieder behoorlijk te
voorzien.”
Voor iedereen stond een kopje water,
een penseel en een konijnestaart klaar.
Water werd gebruikt om het bladgoud

Huwelijk van
Juliana
en Bernhard
Tegelijk degenereerden
de speculazen, wat de
schuld was van de bakkers. Zij verwerkten na 1850 steeds
meer boter, melk en vet in hun deeg,
wat het deeg losser en lekkerder maakte, maar waardoor het met die mooie,
scherpe koekafbeeldingen was gedaan.
Zodra het luchtige deeg uit de speculaasvorm werd losgetikt, vloeide het op
de bakplaat uiteen tot een vormeloze
massa. Haarscherpe afbeeldingen van
driemasters, treinen en historische figuren kon de bakker nu wel vergeten.

Vals goud
Bladgoud is kostbaar spul en om die
reden werden er ook allerlei surrogaten
gebruikt. Een eenvoudig middel was het
geklutste ei, liefst in de verhouding
twee dooiers op één deel eiwit. Een
tweede alternatief was saffraanpoeder,
gemengd met een even grote hoeveelheid knaapjeskruid dat drie weken in
stalmest had staan broeien.

Adam
en Eva

Een veel minder onschuldig alternatief
was de veel gebruikte legering van
koper, tin en zink, waardoor de verguldavondjes uiteindelijk in een kwade
reuk kwamen te staan. Ene dokter Lobie
6

meer de vlucht met de zeppelin en het
huwelijk van prinses Juliana met prins
Bernhard. Het was voor het laatst dat er
historische gebeurtenissen werden vastgelegd in koekplanken en speculaas.
Het heeft ook geen zin meer: wie kijkt
er tegenwoordig nog naar wat hij in
zijn mond stopt?
Foto’s: J. Rijsterborgh

Kort voor de tweede wereldoorlog
werden de allerlaatste koekplanken
gesneden, naar aanleiding van onder
7
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Rien van den Heuvel

G

Kinderprent
midden
negentiende
eeuw

GASTRONOMIE

Wie zoet is krijgt lekkers

Foto’s:
J. Rijsterborgh

Op het Sinterklaasfeest mag lekker veel gesnoept worden:
pepernoten, taai taai, roomborstplaat en heerlijk (gevulde) speculaas.
Hieronder staan recepten om al dat lekkers zelf te maken.

Pepernoten
Neem:
■ 125 gram zelfrijzend bakmeel
■ 50 gram bruine basterdsuiker
■ 25 gram boter
■ een halve eetlepel anijszaad of
andere speculaaskruiden
■ een eetlepel stroop
■ een eetlepel melk of karnemelk
■ een heel klein beetje zout
Al deze spullen bij elkaar
doen in een grote
kom en goed
kneden tot het
een lekker
soepele deegbal is
geworden. Daarvan
dan kleine balletjes draaien en die op een beboterde
bakplaat leggen. Bak de pepernoten
midden in een voorgewarmde oven.
Bij een temperatuur van 175 graden
zijn de pepernoten in 20 minuten
gaar.
Dikke Speculaas
Neem:
■ 100 gram zelfrijzend bakmeel
■ 75 gram boter
■ 70 gram bruine basterdsuiker
■ een theelepel anijszaad of
andere speculaaskruiden
■ een beetje citroenschilrasp
■ een heel klein beetje zout
■ wat koffiemelk
■ wat amandelen
Doe alles (behalve de koffiemelk en de
amandelen) in een grote kom. Snij de
boter in de kom in kleine stukjes en

Speculaasvulling
Neem:
■ 250 gram amandelspijs
■ een eidooier
■ een theelepel citroenschilrasp
■ een beetje eiwit

kneed de deegmassa tot een bal. Rol de
deeg met een deegroller uit op een
beboterde bakplaat. De uitgerolde deeglaag kan ongeveer 1 cm dik blijven. Als
je wilt, kun je uit de uitgerolde deeglaag ook figuren snijden, zoals een
hart, een huis of een hond. Bestrijk nu
de deeglaag aan de bovenkant met koffiemelk en leg er gehalveerde ontvelde
amandelen op om de
boel te versieren. Bak
de speculaas op 175
graden midden in
een voorgewarmde
oven in ongeveer
30 minuten gaar.

Voor gevulde speculaas maak je eerst
het deeg, zoals je dat hierboven voor
dikke speculaas hebt gezien. Verdeel
het speculaasdeeg in twee helften. Leg
een helft in een beboterde en met
bloem bestoven boterkoekvorm van
ongeveer 18 centimeter lengte. Werk
het deeg ook tegen de randen omhoog
en bestrijk het met opgeklopt eiwit.
Verdeel dan de vulling – waarvan je de
hierboven staande ingrediënten natuurlijk eerst goed door elkaar geroerd hebt
– over de hele oppervlakte van het deeg
in de boterkoekvorm. Dek het geheel af
met de rest van het speculaasdeeg.
Bestrijk de bovenkant met koffiemelk
of -room en bak de koek onderin een
voorgewarmde oven met een temperatuur van 175 graden een half uur lang.
Daarna moet je de oven op 150 graden
zetten en bak je het geheel nog eens
een half uur.

Je kunt ook deegvormen
maken in een
speculaasvorm van
hout. Zorg
er dan
voor dat
die houten
vorm een
paar uur
voor het
bakken in
water en
zout gelegen heeft.
Goed
afdrogen
voordat je het
deeg in de vorm drukt en de vorm eerst
met bloem bestrooien. Dan kun je de
figuren weer gemakkelijk uit de houten
vorm halen om ze op de bakplaat in de
oven te bakken.

Roomborstplaat
Neem:
■ 250 gram fijne kristalsuiker
■ 125 gram poedersuiker
■ 125 gram slagroom
■ een beetje vanillesuiker of een
vanillestokje
Meng de twee suikersoorten met de
room en laat het geheel op een zacht
vuur, terwijl je blijft roeren, langzaam
8

het beslag te dik wordt voor de houten
lepel, werk dan met een deegspatel.
Laat dit kleverige deeg, afgedekt met
een stuk plastic 12 tot 24 uur op
kamertemperatuur rusten.
Bestuif een vetvrij papier royaal met
meel en rol hierop het deeg met een
deegroller tot een dikte van ongeveer
een halve cm uit.
Snij figuren uit het deeg en leg de figuren op een goed ingevette bakplaat.
Kleine figuren worden in de oven op de
middelste richel in circa 10 minuten op
een temperatuur van 175 graden gaar.
Voor grote figuren heb je wat langere
baktijd nodig.

smelten. Kook de suikermassa
als die vloeibaar is geworden,
op een hoger vuur snel tot de
laatste druppel die van de
lepel afloopt een draad trekt.
Neem de pan van het vuur,
doe de vanillesuiker er bij
of snij het vanillestokje
open en schraap de
vanillezaadjes in de
massa. Roer net zo
lang tot de massa
dik en ondoorzichtig begint te
worden. Giet de
massa dan uit in beboterde borstplaatvormen, die van tevoren op een nat
gemaakt of beboterd stuk vetvrij papier
zijn gezet. Laat de borstplaat eerst goed
afkoelen voordat je hem uit de vorm
haalt.

voor het maken van de suikerglazuur:
■ 1 theelepel eiwit
■ 15 gram ongerafineerde tot poedersuiker gemalen rietsuiker
Roer het eiwit en de rietsuiker in een
kom tot een gladde pasta ontstaat en
dek het voorlopig even met een vochtig
doekje af.

Versierde Taai Taai
Neem voor 1 pond:
voor het maken van het deeg:
■ 350 gram volkorenmeel
■ een kwart eetlepel zuiveringszout
(bij de drogist)
■ 225 gram half gekristalliseerde
honing (bloemenhoningcreme)
■ een deciliter karnemelk
■ een ei
■ een klein beetje zout
■ een eetlepel anijszaad
Meng in een grote kom het meel met
het zuiveringszout en maak er een kuiltje in. Klop de honing met melk, eieren,
zout en anijs tot de honing niet meer
klontert.
Giet dit in het kuiltje en roer alles van
het midden uit tot een glad deeg. Als

voor plaksel:
roer wat bloem met een beetje water
tot een dik vloeibaar deegje

■

voor de versiering kun je nemen:
gepelde en gehalveerde amandelen
■ halve cashewnoten
■ alle soorten gedroogde zuidvruchten
(grote in stukjes knippen)
■ zonnebloempitten en kruidnagelen
(voor het maken van oogjes)
■ sesamzaad (voor haren en
vlakvulling)
■ popcorn (voor baard en sneeuw)
■ drop
■

9

Tips voor
het versieren:
Maak
van de
figuren die
je op de taai taai wilt
maken eerst een schets.
Geef moeilijke lijntjes van
raampjes, gezichten en letters op de
gebakken koeken aan met krasjes van
een puntig mesje.
Maak een puntzakje van vetvrij papier,
vul dit tot halve hoogte met suikerglazuur, vouw het dicht en knip van
het puntje een klein stukje af. Hoe meer
je afknipt hoe groter de opening wordt
en des te dikker het lijntje wordt dat je
langs de krasjes op de koek wilt trekken. Gebruik een pincet om de versieringen op de koek te plakken.
Denk er aan dat je de koek eerst
besmeert met het plaksel van bloem en
water.
Voor het vullen van hele vlakken
markeer je eerst de omtrekken met een
fijn lijntje van suikerglazuur en laat dit
goed drogen. Bestrijk het te vullen vlak
dun met losgeklopt eiwit en bestrooi de
hele koek royaal met sesamzaad. Druk
dit wat aan. Laat het een paar minuten
drogen en laat het zaad er weer
aflopen. Het sesam plakt nu op de met
eiwit bestreken gedeelten. Bestrijk en
bestrooi vakje voor vakje. Eiwit droogt
vlug en dan plakt het zaad niet meer.
Werk op een vel vetvrij papier dan kun
je het overtollige zaad makkelijk weer
gebruiken en in het potje teruggieten
Eet smakelijk en veel plezier!

Rien van den Heuvel
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Rijmen en dichten
Zonder je hemd
op te lichten

Sinterklaas is een feest waarop je een
ander wilt verrassen. Je wilt aan die
ander laten horen hoe aardig, ondeugend of lief je iemand vindt. Je kunt
dikwijls veel meer kwijt dan normaal,
want jouw rijmpje komt immers van
Sint en Piet!
Soms zitten mensen wekenlang te
zwoegen voordat ze een rijmpje klaar
hebben. ‘Ik kan niks verzinnen’, denken
ze dan. En als er dan na lange tijd iets
op papier is gezet, zijn het vaak heel
kromme zinnen. Het rijmen is dan
belangrijker geworden dan de inhoud
van het gedicht. Rijmdwang noemen
we zoiets. Daardoor worden veel
gedichten saai. Maar dat komt ook,
omdat mensen in hun gedichten niet
origineel en zichzelf durven te zijn.

Het maken van gedichten hoort bij de viering van
het Sinterklaasfeest, net als boterletters, pepernoten
en surprises. De middeleeuwse Sinterklaasspelen
waren op rijm gezet. Een toneelstuk op rijm kun je
makkelijker uit je hoofd leren dan een gewoon stuk
tekst. Bovendien klinkt iets dat rijmt vaak mooier
in de oren.
11

Inhoud
Zet voordat je begint met dichten in
een paar woorden op papier waar je het
over wilt gaan hebben. Denk daarbij
aan: bepaalde eigenschappen van de
persoon, hobby’s, werk, dingen die hij
of zij de afgelopen tijd heel goed heeft
gedaan of die juist heel erg dom waren.
Denk er aan dat het vooral leuk moet
blijven. Onnodig iemand kwetsen is
alleen maar grof. Daar zit echt niemand
op te wachten.
Vorm
Als je weet waar je gedicht in grote lijnen over zal gaan, ga dan eens kijken
in welke vorm je de inhoud wilt gaan
gieten.
Bepaal dan bijvoorbeeld het rijmschema. Meestal gaan we uit van het zoge-
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Gedichten van kinderen

Je kunt ook alleen de klinkers laten
rijmen en niet de medeklinkers.
Bijvoorbeeld: lief en liep. Met een
deftig woord heet dat assonantie.
Ook kun je de beginmedeklinkers van
woorden laten rijmen: bijvoorbeeld rep
en roer, Peter en Piet, willens en
wetens. Alliteratie noemen we dat.
Associaties
Nu ben je al een heleboel te weten
gekomen over rijmen. Maar met rijmen
alleen ben je er niet. Probeer de dingen
ook zo origineel mogelijk te zeggen.
Probeer ze te zeggen zoals jij ze voelt
en vóór je ziet. Als je aan iemand
denkt, wat komt er dan spontaan bij je
op? Je kunt natuurlijk zeggen: je bent
zo zoet als suiker. Maar dat zegt iedereen al. Maar als jij denkt aan zoet, denk
je misschien aan iets heel anders, bijvoorbeeld chocoladepasta of bonbons.
Je moet proberen de dingen zo te
schrijven dat de lezer ze opeens voor
zich ziet. Woorden als liefde, pijn,
angst klinken wel mooi en poëtisch,
maar het gevoel dat je er mee wilt uitdrukken, wordt pas echt levend als je er
iets aan verbindt dat echt van jou is.

Foto’s:
J. Rijsterborgh

naamde eindrijm. Dat wil zeggen dat de
laatste woorden van de zinnen op
elkaar rijmen.
Daarbij kun je kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
– slagrijm, waarbij alle eindwoorden
op elkaar rijmen, bijvoorbeeld: Sint,
wind, bemind, kind (rijmschema:a-a-aa)
– gepaard rijm, waarbij twee opeenvolgende eindwoorden op elkaar rijmen, bijvoorbeeld: Sint, vind, schenken, denken (rijmschema: a-a-b-b-c-c)
– gekruist rijm, waarbij eindwoorden
afwisselend op elkaar rijmen, bijvoorbeeld: Sint, merken, vind, sterken (rijmschema a-b-a-b)
– omarmend rijm, waarbij twee buitenste en twee binnenste eindwoorden
op elkaar rijmen, bijvoorbeeld: Sint,
willen, gillen, begint (rijmschema a-bb-a)
– gebroken rijm, waarbij het tweede en
het vierde eindwoord of het eerste en

het derde eindwoord op elkaar rijmen,
bijvoorbeeld: Sint, kennen, verstand,
verwennen (rijmschema: a-b-c-b of
rijmschema a-b-a-c)
– verspringend rijm, waarbij het eerste
en het vierde, het tweede en het vijfde,
het derde en het zesde eindwoord op
elkaar rijmen, bijvoorbeeld: Sint, doen,
rijden, lint, zoen, strijden (rijmschema
a-b-c a-b-c).

Bijvoorbeeld: ik hou van jou als de zee
van het land. Ik voel dezelfde pijn als
toen ik mijn hand had verbrand. Mijn
angst is zo groot als dat van het kind
met gaatjes dat naar de tandarts moet.
Je kunt bepaalde gevoelens, mensen,
dieren of dingen ook als iets vergelijkbaars laten zien. Door het trekken van
zo’n vergelijking gaat de lezer opeens
met andere ogen ergens tegenaan
kijken, waardoor de dingen opeens
weer nieuw lijken te worden. Een paar
voorbeelden. Mijn angst, dat trillend
juffershondje. De eerste lentekrokus
van mijn hoop. Je bent een geurende
seringenbloesem in mijn tuin. Je staat
voor altijd op mijn harde schijf.

Behalve eindrijm kun je zo nu en dan
ook binnenrijm toepassen. Dat wil zeggen dat je binnen een bepaalde regel
ook woorden of lettergrepen op elkaar
laat rijmen. Bijvoorbeeld: Van Sint die
jou heel erg veel bemint.
Als je het helemaal mooi wilt doen, dan
probeer je zoveel mogelijk om volrijm
te gebruiken, waarbij van de rijmwoorden zowel de beklemtoonde klinkers als
de daarop volgende medeklinkers rijmen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
woorden als: laten, zaten, haten.

Limerick
Wanneer je eens verrassend voor de
dag wilt komen, maak dan eens een
limerick. Een limerick is een grappig
12

De intocht van Sinterklaas
Kijk, daar is de pakjesboot.
En ik krijg een pepernoot.
Ik krijg ook nog ander snoep,
want ik sta netjes op de stoep.
Toen kwam er een optocht
en een Piet die kadootjes kocht.
Een andere Piet zit op het dak.
Daar was hij gekomen via een tak.
Ik mag ook een liedje zingen.
Dat ging over allerlei dingen.
Het heet namelijk: Sinterklaas is jarig.
Maar het paard is baldadig.
Dat is niet pluis,
daarom ga ik naar huis.

Sint was in het kasteel
en hij at een makreel.
Piet vond dat niet lekker
en Sint baalde als een stekker.
‘Foei toch’, zei de Sint
Je lijkt wel zo’n stout kind.
Ik ontsla je anders
en dan ga je maar terug naar je land.
Dat heet Maaslanders.
Wat een domme naam.
Je stond daar ook altijd achter de
kraam,
waar je kaas verkocht.
Wat van je ouders ook helemaal niet
mocht.
En nu speel ik op mijn fluit.
Het gedicht is uit.

Berdine Hueskes (9 jaar) uit Didam

Melanie van der Kleut (10 jaar)
uit Renswoude

versje dat bestaat uit 5 regels met het
volgende rijmschema: a-a-b-b-a. De
laatste regel bevat vaak een verrassende wending (pointe). In de eerste regel
staat vaak een plaatsnaam vermeld.
Regel 3 en 4 zijn wat korter dan de
regels 1, 2 en 5.
‘Als Sint Nicolaas verschijnt in Laag
Soeren,
laat hij zich per schimmel vervoeren.
Per fiets heeft geen zin.
Nee daar trapt hij niet in.
Een fiets is voor burgers en boeren.’
Als korte versvorm heb je ook nog de
haiku. Die bestaat uit maar drie regels.
De eerste regel bestaat uit 5 lettergrepen, de tweede uit 7 lettergrepen en de
derde weer uit 5 lettergrepen.
‘De Sint ging rijden
Over de hoge daken
van het platteland.’
Als kleine versvorm noemen we
ook nog het kwatrijn. Dat
bestaat uit vier regels met als
rijmschema a-a-b-a. Deze
vorm is al heel oud.
In elfde eeuw is Omar
Khayam uit Perzië er al
heel beroemd mee
geworden.
13

Sint reed op het dak
met zijn hele mooie pak.
Maar Piet was er niet.
Hij zat verscholen tussen het riet,
want hij was bang voor de mensen,
want ze hadden zulke rare wensen.
De één wou een konijn,
de ander een fontein.
De Piet vond het te zwaar
en Sint vond dat niet raar.
Sint huurde daarom een andere Piet
in.
Alleen de Sint vond hem te min.
Hij kon wel de kadootjes goed
bezorgen,
maar reed wel tot in de morgen.
Maar Sint vond het maar niks
en nam een lekkere twix.
Marloes Robbertsen (10 jaar) Renswoude
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Surprises

Maak de behangerslijm aan met water.
Goed roeren, zodat de lijm soepel
genoeg is.
Plak over het kippengaas gescheurde
stroken krantenpapier, die je dompelt in
de aangemaakte behangerslijm. Af en
toe blijven roeren in de lijm om deze
voldoende soepel te houden.
Wanneer je één laagje krantenstroken
op de vorm van kippengaas hebt aangebracht, breng je een tweede en zelfs
een derde of vierde laagje in
behangerslijm gedoopte krantenstroken
aan. Hoe meer lagen hoe steviger je
surprise wordt.
Laat je surprise tenminste een dag
drogen op een warme plek.
Wanneer de kranten goed gedroogd
zijn, kun je je surprise gaan opschilderen met liefst dekkende plakkaatverf.

Net als met gedichten kun je iemand
verrassen door een surprise.
Je maakt de verpakking van het
cadeau zo dat je er een heleboel mee
vertelt over de persoon die het geschenk
van Sint en Piet
krijgt.
Sinterklaas, 1963
Foto: Spaarnestad

Er zijn enorm veel mogelijkheden om surprises te maken.
Denk maar eens aan bijvoorbeeld: een negerzoen, een
neus, een voet, een broek, een
mannetje, een tv-camera, een
boom vol pakjes, een landschap, een fles, een kip, een
kasteel, een filmprojectieapparaat. Je kunt surprises
maken van veel verschillende materialen:
karton, hout, textiel en
papier maché.

een opening in de surprises om het
cadeautje in de surprise te kunnen
stoppen en natuurlijk ook om hem weer
uit de surprise te kunnen laten halen
door degenen die het cadeautje krijgt.
Vouw scherpe uitsteeksels van het kippengaas zo weg dat je zelf en de ontvanger van de surprise zich daar niet
meer aan kan verwonden.

Papier maché
Met papier maché kun je
werkelijk prachtige
dingen maken.

Een paar suggesties
Als iemand een grote snoeper is, zou je
een negerzoen kunnen maken. Die vul
je met scheerschuim. Doe dit niet
langer dan een paar uur voordat
de surprise moet worden
uitgepakt, want scheerschuim zakt in. Doe in
het scheerschuim je
cadeaus. Als je geen
scheerschuim hebt, kun je ook
gescheurd papier, houtwol of
iets dergelijks gebruiken. Bij
het maken moet je zorgen
voor een voldoende groot gat
bovenin de vorm van de negerzoen.
Door dit gat kun je de cadeaus doen,
het scheerschuim en dergelijke.
Wanneer die in de negerzoen zitten,
plak je een stuk papier over het gat
heen dat je in dezelfde (bruine) kleur
verft als de rest van de negerzoen.
Voor iemand die vaak in zijn neus
peutert, zou je van papier maché een
grote neus kunnen maken. Je spaart in
de vorm een paar neusgaten uit, waardoor je de ingepakte cadeautjes en
bijvoorbeeld confetti, serpentines, gel
en andere feestelijk, glibberig en langdradig spul naar binnen kunt doen. Als
alles in de neus zit, plak je de neusgaten dicht met bijvoorbeeld een paar
stukken doorzichtig plastic.

Wat heb je
nodig?
■ kippengaas
■ kranten
■ behangerslijm
Vorm van kippengaas de vorm die jouw surprises
moet krijgen, bijvoorbeeld een voet,
een neus of een landschap. Denk aan
14

Illustraties: Fiel van der Veen
uit de ‘Succes Surprises Gids’
van Ernst van Altena
(Hema B.V., Amsterdam, 1990).
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H

et verhaal van
Sint Nicolaas
Rien van den Heuvel

Sinterklaas is
bij ons een
heel belangrijk

Bisschoppelijke
kerk van Myra

feest.

Beschermheilige van
zeelieden,
reizigers,
huwbare maagden,
kinderen
en gevangenen

Vooral voor de kleintjes is het heel spannend.
Maar ook als je ouder bent, kijk je er naar
uit. De viering van het Sint Nicolaasfeest is
dan ook heel gezellig met al die surprises,
gedichten en lekkers. Het Sint Nicolaasfeest is
een echt familiefeest.

De gedachte dat Sinterklaas met de
stoomboot uit Spanje komt, stamt uit
de vorige eeuw. Men dacht toen dat
Sinterklaas iets te maken had met de
Gouden Eeuw en onze handel met
Spanje. Zwarte Piet is nog steeds
gekleed als een Spaanse edelman met
een baret, voorzien van een veer, een
kleurrijk jasje, een pofbroek, gekleurde
maillot en witte kraag. In de zeventiende en achttiende eeuw was het bij
belangrijke mensen hier in de mode om
Moorse pages in dienst te hebben. Een

‘Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan!’ Zo begint een van de
bekendste Sinterklaasliedjes. Maar Sint
Nicolaas komt helemaal niet uit Spanje.
Sinterklaas werd waarschijnlijk in het
jaar 280 geboren in het plaatsje Patara,
vlakbij de stad Myra in Licië aan de
kust van de Middellandse Zee. Vroeger
hoorde Licië bij Griekenland.
Tegenwoordig is het een deel van
Turkije. De stad Myra heeft ook een
Turkse naam gekregen. De stad heet nu
Demre.
17

page is een dienstknecht. Moren zijn de
zwarte bewoners van Spanje en Mauretanië. Dat laatste land ligt in Noord
Afrika.
De sterfdag van Nicolaas
We weten dat Sinterklaas net als iedereen een vader en een moeder heeft
gehad. De naam van de moeder was
Nonna en de vader heette Eupiphanius,
een koopman. De ouders gaven de
jonge Nicolaas een vrome opvoeding.
Al op negentienjarige leeftijd werd hij
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De geboorte van Nicolaas
Jan van Rillaert de Jonge

Relikwieën
Toen Sinterklaas gestorven was, werd
zijn lichaam in een prachtige kist
gelegd. Ze maakten voor die kist een
speciale kamer in de bisschoppelijke
kerk van Myra. Eeuwenlang gingen de
mensen uit Myra en omgeving naar de
kist om er te bidden en om van alles
aan Sint Nicolaas te vragen. In de elfde
eeuw werd het gevaarlijk in Myra.
Vijandelijke Islamitische legers
probeerden de stad te veroveren.
In die tijd werd Sinterklaas in de
havenstad Bari, in Zuid Italië, al volop
vereerd als patroonheilige van de zeelieden. De mensen uit Bari vonden het
belangrijk om het gebeente van hun
patroonheilige Nicolaas te redden uit
handen van de troepen die Myra
probeerden te veroveren. In het jaar
1087 vertrokken schepen uit Bari richting Myra. De Italiaanse zeelui wisten
het stoffelijk overschot van Sint
Nicolaas met kist en al net op tijd uit in
de bisschoppelijke kerk van Myra te
halen. Op 7 mei 1087 kwamen ze op
hun schepen met het gebeente van Sint
Nicolaas juichend terug in de haven
van Bari. Om dat te herdenken is er
ieder jaar op 7 mei nog groot feest in
Bari. Tot op de dag van vandaag ligt
het gebeente van de heilige bisschop in
de prachtige basiliek, die de mensen
daar speciaal voor Sinterklaas gebouwd
hebben.

Overbrenging van het gebeente van Nicolaas van
Myra naar Bari

Het opengebroken graf van Nicolaas in Myra

Reliekhouder met
botjes van
Sint Nicolaasprocessie te Bari op 7 mei

tot priester gewijd. Al gauw volgde
Nicolaas zijn oom op als bisschop van
Myra.
Sinterklaas is gestorven op 6 december
342. In feite vieren we op 6 december
dus niet zijn geboortedag, maar zijn
sterfdag.
Dat is niet zo vreemd, want in de
katholieke kerk is het heel gewoon om
de sterfdag van een heilige te vieren.

Maar niet alleen in Bari zijn er stoffelijke resten van Sinterklaas te vinden.
In 1972 zijn er een paar resten (relikwieën) van Sinterklaas vanuit Bari
overgebracht naar de Grieks Orthodoxe
kerk in de stad Flushing, dat ligt in de
staat New York in de Verenigde Staten
van Amerika. Ook andere plaatsen
bewaren stukjes van het stoffelijk overschot van Sinterklaas. In Maastricht
hebben ze wat botjes van de heilige.

Sint Nicolaas

Van een heilige weten we in ieder geval
zeker dat die naar de hemel is gegaan.
Nu begint in de Oosterse landen een
feestdag al op de vooravond er van.
Vandaar dat we het Sinterklaasfeest
beginnen op 5 december ’s avonds.
En natuurlijk weten we ook dat Sinterklaas niet echt gestorven is. Ieder jaar
komt hij ons weer bezoeken met al zijn
Pieten. Sinterklaas kent het geheim van
de eeuwige jeugd.

Legenden
Al gauw wisten de mensen in heel
Europa allerlei goede dingen te vertellen over de Heilige Nicolaas. Of ze allemaal echt gebeurd zijn, is de vraag.
Maar als je iets maar vaak genoeg
18

zou hij twee uur lang overeind in zijn
badje hebben staan bidden. Vroeger
waren er dagen waarop de mensen
volgens de regels van de kerk moesten
vasten. Ze mochten dan bijvoorbeeld
geen vlees eten. Op zulke dagen
weigerde de kleine Nicolaas om uit de
borsten van zijn moeder Nonna te
drinken.
Theodorus van Constantinopel schreef
in de zesde eeuw al een aantal legenden over Sinterklaas op in zijn boek
Historia Tripartita (geschiedenis in drie
delen). In 960 schreef de Duitse bisschop Reginholt een toneelstuk over de
wondere werken van de heilige
Nicolaas. Naderhand zijn er nog veel
meer Nicolaasspelen gemaakt. De
teksten van die spelen waren allemaal
op rijm gezet. Dat klonk mooi en de
spelers konden daardoor de teksten
gemakkelijk onthouden.

hoort, ga je er vanzelf in geloven.
Zulke verhalen noemen we legenden.
Mensen hebben nu eenmaal behoefte
aan iemand die ze bij kan staan in
nood. Vroeger konden de mensen zich
nog niet zo goed beschermen tegen
ziekten, armoede en gevaren op zee.
Een heleboel technische hulpmiddelen,
medicijnen en sociale voorzieningen
bestonden nog niet. Dan kon je in nood
alleen nog maar bidden tot een heilige
in de hoop dat die je zou willen helpen.
Zo’n machtige heilige was Sinterklaas.
De katholieke kerk heeft er flink aan
meegeholpen dat de gelovigen de heilige bisschop gingen zien als hun grote
held. Vooral in de eerste eeuwen van
het Christendom aanbaden veel mensen
in Europa nog Griekse, Romeinse en
Germaanse goden. De kerk kon dat ‘bijgeloof’ niet gebruiken en zorgde er
voor dat de mensen hun eigen christelijke volksheld kregen. Zo’n held kon
dingen die een normaal mens nooit zou
kunnen. Zo kon Sinterklaas al direct na
zijn geboorte helemaal uit zichzelf
rechtop staan. Meteen na zijn geboorte

De legende van de drie
meisjes die Sint Nicolaas om
een bruidsschat vragen.

Doopvont, 11e eeuw, Doornik.
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De drie huwbare dochters
Heel bekend is de legende van Sinterklaas en de drie huwbare dochters. Als
jong priester kwam Sinterklaas langs
het huis van een arme edelman, die drie
dochters had. Door het open raam
hoorde hij verschrikkelijk huilen. De
oudste dochter wilde graag trouwen,
maar de vader had niet genoeg geld om
de bruidsschat te betalen. Zonder
bruidschat kon er vroeger - en in sommige landen nog steeds - niet getrouwd
worden. Er zat voor de arme vader
niets anders op dan een van de beide
jongere dochters te verkopen. De jonge
priester Nicolaas gooide een zakje met
goudstukken door het open raam naar
binnen. Daardoor kon de vader de
bruidschat voor de oudste dochter
betalen en hoefde geen van de andere
dochters verkocht te worden.
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Sint Nicolaas redt

‘Vita’ levensikoon Nicolaas

de drie studenten

kelder,” zei Sint Nicolaas. De herbergier
moest mee naar de kelder of hij het nou
leuk vond of niet. Daar begon Sinterklaas te bidden en opeens stonden de
drie jonge studenten zo maar op uit
hun pekeltonnen, alsof er niets gebeurd
was. De drie studenten bedankten
Sinterklaas dat hij hen weer levend
gemaakt had en vervolgden hun reis.
De boze herbergier kreeg er flink van
langs.

Hetzelfde gebeurde toen de tweede
dochter wilde trouwen. Ook nu kon de
vader de bruidschat niet betalen en zou
de jongste dochter verkocht moeten
worden om aan het nodige geld te
komen. Opnieuw gooide Sinterklaas
ongezien een zakje met goudstukken
door het open raam naar binnen. Toen
de derde dochter aan de beurt was om
te trouwen en Sint Nicolaas weer een
zakje met geldstukken naar binnen
gooide, stormde de vader en de jongste
dochter naar buiten om te kijken wie
die gulle gever nu eigenlijk was. Vader
en dochter zagen dat het de jonge
priester Nicolaas geweest was. Maar die
zei: “Jullie moeten niet mij bedanken,
maar God.”

De wonderlijke
pelgrimstocht
Vlak voordat Sinterklaas tot bisschop
werd benoemd, maakte hij een pelgrimstocht naar het Heilig Land, waar
Jezus had geleefd. Plotseling stak er
een verschrikkelijke storm op. Het schip
waarmee hij reisde, dreigde met man en
muis te vergaan. Door een vreselijke
rukwind viel een van de zeelieden uit
de mast dood op het dek neer. Sinterklaas sprak een gebed uit en maakte de
dode zeeman weer levend. Het roer van
het schip was afgebroken. Daardoor
was het schip niet meer te sturen. Ook
dat was voor Sinterklaas geen probleem. Hij liet de wind draaien en het
grote zeilschip werd rechtstreeks terug
geblazen naar de havenstad Myra, waar
iedereen veilig aan land kon gaan.

De jonge wijnschenker
Piraten kwamen regelmatig plunderen
in de havenstad Myra waar Sinterklaas
bisschop was geweest. Op een keer
gebeurde dat weer terwijl de inwoners
van Myra groot feest hadden om de
sterfdag van Sint Nicolaas te vieren. De
piraten trokken zich daar niks van aan
en namen Basilios mee. Dat was een
jongen van pas tien jaar oud. Basilios
moest bij de piraten werken als wijnschenker. Je begrijpt wel dat de ouders
van Basilios ontroostbaar waren. Het
jaar er op was er weer een groot
Sinterklaasfeest in Myra. Op die dag
baden de beide ouders vurig tot de
Heilige Nicolaas om hun jongen weer
terug te krijgen. En wat gebeurde er?
Plotseling als uit het niets stond hun
zoon Basilios weer springlevend en
gezond voor hen.

Het concilie van Nicea
Als bisschop van Myra mocht Sint
Nicolaas in het jaar 325 bij het concilie
van Nicea zijn. Een concilie is een grote
vergadering, die de paus houdt met zijn
bisschoppen om belangrijke besluiten te
nemen over hoe het allemaal verder
moet in de katholieke kerk. Een van de
bisschoppen, een zekere Arius Spiridon,
vertelde op dat concilie een aantal din-

gen die helemaal niet klopten met de
officiële leer van de kerk. Sint Nicolaas
kon dat niet uitstaan. Hij werd zo
kwaad dat hij Arius Spiridon een klap
in zijn gezicht gaf. De paus vond dat
zoiets niet kon op een concilie. Dus
moest Sint Nicolaas zijn bisschoppelijke
kleren uittrekken en werd hij in een cel
gestopt.
In de gevangenis zat hij de hele nacht
te bidden. In die nacht kwamen
Christus en Maria in de cel die Nicolaas
zijn bisschopskleren weer terug kwamen brengen. De volgende morgen
troffen de gevangenisbewaarders
Sinterklaas aan in zijn cel met zijn mijter op en zijn tabberd aan. Hij zat te
lezen in de bijbel. Toen de paus hoorde
van dit wonder mocht Sinterklaas weer
met het concilie meedoen.
Speculaasvrijer
Door al die legenden werd Sinterklaas
de beschermheilige voor een heleboel
mensen. Iedereen vond in die wonderlijke verhalen wel iets wat op zichzelf
sloeg. Zo werd Sint Nicolaas de
patroonheilige van de huwbare maagden, van reizigers, zeelieden, studenten,
kinderen en gevangenen.

werd hij een populaire heilige over heel
Europa tot diep in Rusland toe. Op het
concilie van Oxford in het jaar 1222
werd 6 december, de sterfdag van Sint
Nicolaas, uitgeroepen tot de voornaamste kerkelijke feestdag. Na Jezus en
Maria werd Sint Nicolaas als de voornaamste heilige aanbeden.

Dat Sinterklaas de patroonheilige is van
jongelui die graag verkering willen
hebben, blijkt wel uit de naam
Sinterklaas Goed Heiligman. Dat kan
ook gelezen worden als Goed Heylik
Man oftewel Goed Huwelijk Man.
Wanneer verliefde mensen elkaar met
Sinterklaas een speculaaspop geven,
schenken ze als het ware zichzelf aan
de ander in de vorm van die pop. Alsof
ze willen zeggen: ‘Ik ben om op te
eten’. Lange tijd is ook het vergulden of
versieren van speculaaspoppen met
Sinterklaas in de mode geweest. Hier
zat letterlijk iets in van je vrijer willen
versieren. Taai taai poppen werden
gegeven aan ouwe vrijsters (ongehuwde
vrouwen), om te plagen dat ze nog niet
getrouwd waren.

De drie studenten
Drie studenten reisden door het land
van universiteit naar universiteit. Op
een donkere avond kwamen ze aan bij
een afgelegen herberg. De baas van de
herberg was een misdadig type. Hij
beroofde de jonge studenten van hun
geld, sneed ze in stukken en stopte ze
in drie tonnen, die in de kelder
stonden. Hij goot zout water (pekel)
over de in stukken gesneden studenten
om het vlees te kunnen bewaren.
Zeven jaar later kwam Sint Nicolaas
voorbij de herberg. De herbergier
probeerde heel aardig te zijn voor de
bisschop. Maar Sinterklaas trapte daar
niet in. “Breng me maar eens naar de

Sint Nicolaas als beschermheer van de armen en de reizigers
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In de middeleeuwen werd op de kloosterscholen in Europa de sterfdag van
Sinterklaas gevierd door studenten en
hun leraren. Een van de jongens
benoemden ze dan tot kinderbisschop.
Die had het één dag voor het zeggen.
Uit archieven weten we dat er in 1163
in Utrecht een Sinterklaasoptocht
plaatsvond met een kinderbisschop en
met koorknapen. Ook mochten kinderen al vroeg hun schoen zetten.
In Amsterdam werden vanaf de veertiende eeuw tot aan 1836 ieder jaar
Sint Nicolaasmarkten gehouden. Op
deze markten kon je gebakken afbeeldingen van ruiters te paard en andere
lekkernijen kopen. ‘Slikkerdemikjes’
noemden ze dat.

Belangrijke heilige
Door de vele wonderen die aan de
heilige bisschop werden toegeschreven,
21

Volksheilige
Toen de hervorming in Nederland zijn
intrede deed, was het tot ver in de
zeventiende eeuw verboden om met
Sinterklaas kinderoptochten te organiseren. Ook het ‘setten van de scoe’ was
niet toegestaan net zo min als het houden van Sinterklaasmarkten. Natuurlijk
deden de mensen dat stiekem toch.
Sinterklaas was immers een populaire
volksheilige. In Arnhem zei het
gemeentebestuur in 1622 dat het verboden was om Sinterklaaskoekjes te
bakken en de schoen te zetten. Deze
‘paapse superstitieen’ oftewel ‘rooms
bijgeloof’ paste niet in het gereformeerde geloof dat in de Nederlanden de enig
toegestane godsdienst was.
Zoals we hierboven gezien hebben, is
het Sinterklaasfeest in ons land altijd
volop gevierd. Het gekke is dat hij er
wel was, maar eigenlijk ook niet echt.
Wel werd er op ramen en deuren
gebonsd en werd er met kettingen
gerammeld. In de middeleeuwen waren
er de kinderoptochten, maar Sinterklaas
als een volwassen persoon is pas vrij
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St. Nicolaes milde gaven (1640)

ziet al zijn voornemens mislukken. Hij
is de tegenhanger van de waardige en
wijze Sint Nicolaas.

Wanneer de mensen genoeg offers
gebracht hadden, zorgde Wodan weer
voor een vruchtbaar nieuw jaar. Oel
gooide dan vruchtbare zaadjes door het
rookgat naar binnen. In de pepernoten
van tegenwoordig zouden we die zaden
nog kunnen herkennen. Het klinkt allemaal heel mooi, maar of het waar is
weten we niet. De Germanen hebben er
niks van opgeschreven.

laat ons land binnengekomen. In 1888
vindt in Venray een Sinterklaasoptocht
plaats met een volwassen Sint en met
engelen en duivels. In het begin van
deze eeuw duikt de bisschop in Twente
in levende lijve op. De officiële intocht
in Amsterdam is in feite pas begonnen
in 1934.
Sinterklaas en Wodan
Er zijn mensen die zeggen dat
Sinterklaas eigenlijk afstamt van
Wodan, de oppergod van de Germanen.
Sinterklaas met zijn mantel, staf en
lange witte baard, die op zijn schimmel
over de daken rijdt, zou heel veel lijken
op Wodan.
Wodan was een fors persoon met mantel, muts en witte baard. In zijn handen
droeg hij een speer met een slang aan
de top. In de tijd vóór de middeleeuwen
reed hij met zijn achtbenige paard
Sleipnir door het hemelruim in de tijd
rond de zonnewende. Zijn zoon Oel
keek bij de mensen door de rookgaten
van de huizen naar binnen om te zien
of de mensen hem offers hadden
gebracht in de vorm van dieren of
brood. Die offerdieren zouden we
tegenwoordig nog terugvinden in de
vorm van marsepeinen varkens en suikerbeesten. Het hooi in de klomp voor
het paard zou een overblijfsel zijn van
het hooi-offer dat de Germanen aan
Wodan brachten. Door dat gluren door
de rookgaten had Oel natuurlijk een
zwart gezicht gekregen.

Sinterklaasboeken voor
de jeugd
Sinterklaas komt in literatuur voor de
jeugd het eerst voor in de zogenaamde
centsprenten. Dat waren vellen van 37
centimeter hoog en 27 centimeter breed
met daarop een houtsnede of een serie
kleine houtsneden bij elkaar. Daaronder
stonden dan een paar regels tekst. Ze
kosten een cent en werden vanaf 1680
steeds meer voor kinderen gedrukt en
verkocht door rondreizende marskramers.

Zwarte Piet
Al in de middeleeuwse Sinterklaasoptochten liepen als duivels verklede
jongens mee in de stoet. Waar het
goede is, daar is ook het kwade. De
duiveltjes hadden een zak bij zich,
waarin ze stoute kinderen stopten om
ze mee naar de hel te nemen. Maar ook
hadden ze kettingen, waarmee
Sinterklaas de duiveltjes gevangen
hield. Zwarte Piet zou dus een duivel
kunnen zijn.

Op een van die centsprenten staat
Sinterklaas te paard die snoep en
geschenken uitdeelt. Op het einde van
de achttiende eeuw verschijnen er
boekjes die Sint Nicolaes-almanack
werden genoemd. Daarin stond maar
één tekst of één plaatje van Sinterklaas.
Op 6 december kregen kinderen deze
boekjes als geschenk. Na 1800 komen
er kinderboeken waarin zoete kinderen
worden beloond en stoute kinderen op
6 december worden gestraft.

Maar Zwarte Piet zou ook af kunnen
stammen van Piter, een Ethiopische
wees, die door Sinterklaas op een slavenmarkt gekocht zou zijn en die na
zijn vrijlating uit dankbaarheid bij de
heilige in dienst gebleven is. Zwarte
Piet kan ook een Moorse page zijn, die
hooggeplaatste mensen in de zeventiende en achttiende eeuw graag in
dienst hadden.

Het bekendste Sinterklaasboek is Sint
Nikolaas en zijn knecht van de
Amsterdamse schoolmeester Jan
Schenkman. Het verscheen in 1850 te
Amsterdam. In het boek houdt Piet de
zak open en stopt Sint de stoute kinderen er in. Dit Sinterklaasboek bestaat
uit 16 gedichten en bij elk gedicht staat
een handgekleurde prent. Onderwerpen
zijn onder andere: de aankomst van
Sint en Piet per stoomboot, de intocht,
de banketbakker, op het dak, strooiavond, kinderen in de zak en het vertrek per stoomboot. Dit boek is heel
populair geworden en is zelfs tot aan
1950 nog herdrukt.

Als we het Wodanverhaal mogen geloven, is Zwarte Piet, een afstammeling
van Oel, de zoon van Wodan, die door
de rookgaten van de huizen naar binnen keek. Oel had ook een zak bij zich.
Daarin stopte hij de maan. Bij nieuwe
maan liet hij de maan weer langzaam
los uit zijn zak. Ook wordt wel gezegd
dat Wodan zich op zijn tochten door
het luchtruim liet vergezellen door twee
zwarte raven.
Vroeger waren de kinderen erg bang
voor Zwarte Piet. Hij kon je zo maar in
de zak stoppen en meenemen. Hij rammelde boosaardig met zijn ketting en
als je niet goed uitkeek, kreeg je er van
langs met zijn roe. Tegenwoordig doet
Piet gekke en een beetje ondeugende
dingen. Hij heeft het beste voor, maar

De kerstman
In vergelijking tot Sinterklaas is de
kerstman maar een nietszeggend
figuur. Veel verder dan wat rammelen
met een bel en het uitroepen van de
kreet: ‘hoho hoho’ komt hij niet. De
kerstman kent ook niet die lange, bij22

zondere geschiedenis die Sinterklaas
wel heeft. De kerstman is in 1809 door
de schrijver Irving Washington gewoon
uit zijn duim gezogen, waarbij zelfs de
naam Santa Claus gepikt is van onze
Goedheiligman.
Weet je wat bij Sinterklaas ook veel
aardiger is dan bij het kerstmannetje?
Het Sinterklaasfeest vraagt om creatieve surprises, gedichten en tekeningen.
Hiermee kun je op een leuke manier
laten zien en horen hoe je - in naam
van Sint en Piet - over een ander
denkt. Bij de kerstman wordt domweg
een cadeau onder de kerstboom gelegd.
De kleren van Sinterklaas
De kleren van Sinterklaas zijn die van
een katholieke bisschop. Hij draagt een
paarse onderrok met daarover heen een
wit onderkleed van linnen. Dat heet de
albe (albus betekent in het latijn wit).
De symbolische betekenis van wit is:
reinheid of puurheid. De cingel (cingere
= omgorden) is een lang, meestal wit
koord van wol, zijde of linnen dat als
gordel wordt gebruikt om de ruim zittende albe mee op te binden. Door de
insnoering wordt de bisschop gewezen
op zelfbeheersing. De stola is een lange
smalle strook stof die om de hals wordt
gedragen. De stola is een teken van
waardigheid.
Dan draagt Sinterklaas een tabberd
oftewel een koorkap. Die heeft de vorm
van een grote cape in een halve cirkel
die gesloten kan worden met een versierde gesp. Ook de koorkap verwijst
naar waardigheid. De tabberd is rood.

Dat is de kleur die in de kerk gebruikt
wordt met pinksteren en voor vieringen
ter nagedachtenis aan martelaren. Rood
is de kleur van vuur en van bloed.
Sinterklaas draagt een roodfluwelen
mijter in dezelfde kleur als de tabberd.
Ook de mijter zegt iets over de voorname waardigheid en de goddelijke
bestemming van Sinterklaas. De verdere aankleding van Sinterklaas bestaat
uit witte sokken, witte handschoenen
en zwarte schoenen. En als Sinterklaas
extra feestelijk voor de dag wil komen,
draagt hij gouden schoenen.
Aan de ringvinger van zijn rechterhand
heeft hij een schitterende zegelring met
een rode flonkerende robijn. Die heeft
Sinterklaas gekregen toen hij door de
paus tot bisschop werd benoemd. In
zijn linkerhand draagt hij een gouden
staf met een mooie krul er aan. Dat is
de herdersstaf. Sinterklaas hoedt over
de mensen net als een herder over zijn
schapen. Maar de staf zegt ook iets
over de levensboom, de boom van
kennis van goed en kwaad uit het aards
paradijs.

Sinterklaas op Internet
Wist je dat Sinterklaas tegenwoordig
ook op Internet te vinden is? De
Goedheiligman heeft de hulp ingeroepen van de computerkunstenaars
Sander Kessels en Arthur Nieuwenhuis
voor het maken van veel illustraties,
teksten en animaties. Hierdoor is
Sinternet een heel bijzondere ‘site’
geworden om te bezoeken. Allerhande
mensen die zich verdiept hebben in de

viering van het Sinterklaasfeest verlenen
hun medewerking aan
de Sint-site. Dit is
het adres:
http://www.sint.nl.
Op Sinternet is er
op de homepage
(Stoompage) tot
op de datum
van de officiële intocht,
maar een klein
stoombootje te
zien. Vanaf de
officiële
intocht is de
site open. Te
vinden is daar
dan: informatie voor detailhandelaren,
intochtcomité’s,
een agenda over
waar wat te doen is
met Sinterklaas, zoals
in musea, tentoonstellingen,
lezingen, geschiedenis en wetenswaardigheden rond Sinterklaas.
Maar je kunt ook ‘chatten’ met de Sint,
karaoke zingen met een aantal bekende
Sint Nicolaasliedjes, teksten en muzieknoten van liedjes uitprinten, je naam in
chocoladeletters uitprinten voor bij de
surprises, recepten bekijken voor
speculaas, pepernoten en borstplaat,
tips krijgen voor gedichten en surprises.
Op de site vindt je ook de intochtdata
voor de komende jaren. Er is een
galerie met kindertekeningen. Je kunt
een computercursus schoorsteenklimmen volgen of aan discussiegroepen
meedoen. Kijk op: www.sint.nl.
Foto’s: J. Rijsterborgh

☞ De Stichting Sinternet is te bereiken via het
secretariaat van de Stichting Nationaal
Sint Nicolaas Comité, Postbus 28006,
5602 JA Eindhoven,
tel. 040-2424245, fax 040-2424517.
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Rien van den Heuvel

stofvouw

1/2 mantel Sint-Nicolaas

hand

Wat is er leuker dan zelf je

bloes zwarte Piet
2x knippen

rimpelen

mijter 2x knippen

middenvoor en middenachter

stofvouw

muts

hand
zwarte Piet
4x
knippen

stofvouw

S

Sinterklaaspoppen
voor de poppenkast

zwarte Piet

Sint-Nicolaas

halsopening

langs deze lijn kantje naaien

I

middenvoor en middenachter

W

eigen Sinterklaasverhaal te
spelen in een poppenkast met
Alle patronen 3x vergroten

handpoppen die je helemaal
zelf gemaakt hebt.

Voor de Sint Nicolaashandpop heb je nodig:
■ ongeveer 20 cm x 25 cm huidkleurig
tricot
■ ongeveer 15 cm x 10 cm wit tricot
voor de handen
■ een oud katoenen tricot hemdje
■ elastiek van 5 cm breed en 6 cm
lang
■ een stukje karton van ongeveer 25
cm x 10 cm
■ rood fluweel of flanel
■ 50 cm wit kant van ongeveer 1,5 cm
breed
■ goudkleurig garen of 10 cm goudkleurig band voor het kruis op de
mijter en voor langs de mantel
■ ongesponnen gekaarde schapenwol
of eventueel katoenen watten voor
de baard en de haren
■ wit ijzergaren

schuin naar rechtsbeneden (de halsdraad). Let er hierbij op dat het elastieken kokertje niet wordt dichtgetrokken
Herhaal dit naar links beneden. Trek de
draden voorzichtig aan, zodat twee
wangen ontstaan. Zet de draad goed
vast. Wikkel een draad een paar keer
stevig om de tricotlap en de koker,
zodat het hemdentricot niet meer los
om het kokertje floddert. Neem nu de
huidkleurige tricot en span die om het
hoofd. Vouw op het achterhoofd de
naadtoeslag naar binnen en naai de
naad dicht.

Naai van het brede elastiek een kokertje
dat om een vinger past.
Knip uit het tricothemdje een lapje van
20 cm x 20 cm. Leg op het midden
hiervan een bolletje geplozen wol. Trek
het tricot rondom aan, totdat een stevig
bolletje ontstaat met een omtrek van
ongeveer 20 centimeter. Zorg er voor
dat het elastieken kokertje de hals gaat
vormen. Bindt vervolgens ijzergaren
om het hoofd in de vorm van een kruis.
Trek met de naald de wol omhoog,
midden onder de draad die dwars over
het hoofd loopt, de zogenaamde ogendraad. Je krijgt nu de vorm van de
neus. Naai eventueel nog wat extra wol
op het tricot voor de neus.

Neem het patroon voor de mantel over
en knip deze uit de rode stof tweemaal
met een naadtoeslag van 1 cm. Rafelige
stof even zigzaggen op de naaimachine.
Naai de mantel dicht volgens de stippellijnen. Nu de mantel keren en het

Neem nu naald en draad (het ijzergaren), zet de draad vlak boven de neus
vast met een steekje (geen knoop) en ga
24

halsopening

zwarte Piet

naai er een stukje goudband in de vorm
van een kruis op. Maak nu de ogen en
de mond.

witte kant op de aangegeven lijnen er
op naaien. Maak van het witte tricot
twee handjes. Sinterklaas heeft immers
witte handschoenen. Knip deze per
handschoen twee keer uit en denk om
voldoende naadtoeslag. Vul ze niet te
stijf met wat wol en maak een polsje
door er een afbinddraad omheen te binden. Steek de handjes in de armsgaten
van de mantel, sla een zoompje naar
binnen en naai de mouwen rondom de
polsdraad dicht. Steek het elastieken
kokertje met de kop in de halsopening
en zet de mantel bij de halsdraad stevig
vast.

lijf zwarte Piet
2x knippen

Geef Sinterklaas tot slot een mooie
baard en haren van witte, ongesponnen
wol of katoenen watten. Zet baard en
haren zo onzichtbaar mogelijk aan het
hoofd vast met rondom kleine steekjes.
Eventueel nog een klein plukje wol of
watten voor de wenkbrauwen. Zet de
mijter zo onzichtbaar mogelijk vast op
het hoofd (op de plaats van de oren).
Voor Zwarte Piet heb je het
volgende materiaal nodig:
■ ongeveer 30 cm x 25 cm zwart tricot
voor hoofd en handjes
■ katoenen tricot (eventueel een oud
hemdje) voor het binnenhoofd
■ kleurige restjes stof en/of vilt voor
het Pietenpak, namelijk: 20 x 26 cm
voor de pofbroek, 25 cm x 25 cm
voor de muts, een reepje van 5 cm
breed en ongeveer 10 tot 12 centimeter lang (de lengte is gelijk aan de
omtrek van het hoofd) plus de naadtoeslag) voor de muts, een reep van
40 cm x 5 cm voor de kraag, een
lapje van 15 cm x 30 cm voor de
bloes
■ ongesponnen gekaarde wol

Knip van karton tweemaal het mijterpatroon. Controleer voor je gaat knippen eerst de omtrek van het hoofd en
maak de mijter zo nog groter of kleiner.
Knip van de rode stof (denk om de stofvouw en de naadtoeslag) tweemaal het
mijterpatroon en stik de mijter dicht
met de goede kanten op elkaar. Laat de
onderkant open. Keer de mijter en strijk
deze. Schuif de uitgeknipte kartonnen
mijterdelen in de stof en naai de onderkant dicht. Naai zo dat de steekjes net
aan de binnenkant zitten. Dit kun je
bereiken door de zoom aan de binnenkant iets meer in te vouwen. Borduur
op de aangegeven plaats een kruis of
25

■

■
■
■

felgekleurde tricot (bijvoorbeeld een
oud T-shirt) voor het lijf en de maillot van Piet
zwarte bouclé wol of ongesponnen
donkere wol voor de haren.
elastiek 5 cm breed en 6 cm lang
restjes wit en bruin borduurgaren
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paard
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plaats
voor oren
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vilt

en
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b

oor
2x knippen

kop paard
2x knippen

middenvoor en middenachter

I

lijf paard
2x knippen

stofvouw

W

Het hoofd maak je precies als dat van
Sinterklaas, waarbij je natuurlijk in
plaats van huidkleurig tricot zwart
tricot moet gebruiken. Maak het haar
door kleine lusjes over het hoofd te
naaien met bouclé wol. Je kunt ook een
`mutsje’ haken van zwarte bouclé wol
en dat op het hoofd vastnaaien. Een
derde mogelijkheid is om ongesponnen
zwarte wol als een mutsje over het
hoofd te leggen en door te stoppen met
machinegaren. Als je dit stevig aantrekt, ontstaat een kroeskopeffect.
Maak de ogen met wit en bruin
borduurgaren en de mond met rood
borduurgaren.

overgebleven 1/3 deel dicht. Rimpel de
bovenkant en de beide pijpen in, trek
de pofbroek aan en zet hem vast in de
taille.

Knip een lijf van gekleurd tricot volgens het patroon en stik het dicht,
behalve bij de halsopening. Keer het lijf
en de benen en vul het niet te stevig
met wol. Het lijf mag best een beetje
slungelig worden. Naai een bloes volgens het patroon. Laat de halsopening
open net als de mouwen. Keer de bloes
binnenste buiten. Schuif daarna het
hoofd met het halskokertje in de halsopening en naai de bloes aan de hals
vast. Naai de handjes net als bij
Sinterklaas. Rimpel de mouwen en naai
ze aan de polsjes vast. Knip het lapje
voor de broek middendoor, zodat er
twee repen van 20 cm x 12 cm ontstaan. Leg ze met de goede kanten op
elkaar en stik de zijnaden voor 2/3 deel
dicht. Leg de naden op elkaar en stik de

Voor de schimmel van
Sinterklaas heb je nodig:
■ circa 40 cm x 50 cm witte borg- of
mantelstof
■ ongesponnen gekaarde wol
■ een restje roze vilt
■ een restje bruine of beige vilt
■ ongeveer 100 cm biaisband
■ een restje bruine breiwol voor de
manen
■ borduurgaren voor de ogen
■ een reep slap karton van ongeveer
20 cm x 3 cm

op met de ongesponnen wol tot aan de
plaats waar de manen ophouden. Zie in
het patroon de letter b. Naai de onderkant van de hals netjes dicht (het
zoompje naar binnen vouwen) en duw
de stof naar binnen tot aan de vulwol:
op deze manier ontstaat een holte voor
een vinger. Voer de oren met roze vilt,
keer ze en naai ze op de aangegeven
plaatsen vast.

Knip dan van kleurige stof een cirkel
met een straal van 12 cm. Rimpel de
rand in en naai deze vast op een reep
stof van 5 cm x 10 cm a 12 cm. Zoom
de reep stof aan de binnenkant tegen.
Naai de muts met en paar steekjes op
het hoofd en naai er nog een veer of
een kleurige pluim op. Maak tenslotte
nog een kraag voor om de hals van de
reep stof van 5 cm x 40 cm door deze
dubbel te vouwen en te rimpelen.

Maak manen door de wol om de reep
slap karton te wikkelen. Naai ieder lusje
met een steekje vast op het hoofd van
de schimmel (tussen a en b). Door slap
karton te gebruiken, kun je de buiging
van de hals gemakkelijk volgen. Zodra
alle lusjes vastgenaaid zijn, knip je ze
door. Het kartonnetje valt er dan uit en
de manen zijn klaar.
Naai het lijf dicht, behalve de halsopening. Keer het lijf en naai op de
aangegeven plaats twee rondjes bruin
of beige vilt. Naai het lijf netjes rond de
hals vast. Sla het rode biaisband dubbel
en naai het dicht. Bevestig het op de
aangegeven manier als leidsels om het
paardehoofd en borduur de ogen.

Neem de patroondelen van de tekening
over en knip ze uit met de stof met
ongeveer 2 cm naadtoeslag. Naai het
hoofd dicht, maar laat de onderkant
van de hals open. Vul het hoofd stevig

Uit: ’Leven met het jaar. Verhalen, liedjes en
spelletjes, recepten en knutsels.’
Christiane Kutik en Eva-Maria Ott-Heidemann.
Uitgeverij Christofoor Zeist, 1991.
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Sint Nicolaasprenten
uit de negentiende eeuw

Kinderprenten zijn de voorlopers van het stripverhaal. Het was massalectuur.
Hoewel ze gedrukt zijn in miljoenen oplagen, zijn er relatief maar weinig van
bewaard gebleven. De prenten verbeelden scénes uit het dagelijks leven. Kinderen
leerden op deze manier het leven, feest en betekenis van Sinterklaas kennen.
De kinderprenten uit de vorige eeuw zijn sterk moraliserend.
28
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Bert van Gelder

M

akkers staakt
uw wild geraas!

Veranderende opvattingen over Sint Nicolaas en Zwarte Piet
In 1995 richtte ik uitgeverij
De Zilverdistel op, waarvan
de eerste uitgave een
Sinterklaasliedboek zou
moeten worden. Die keuze
was logisch omdat zowel
mijn partner als ik al van
kinds af aan Sinterklaasgek
zijn. Die gekte uitte zich
onder andere in het feit dat
we als gezin al ruim vijftien
jaar een multomap met
Sinterklaasliedjes bijhielden
en er zo’n vijfenzeventig
traditionele hadden
verzameld die we op

Kinderprent, circa 1850

Toen het plan ontstond de uitgeverij te
starten met een Sinterklaasliedboek,
ben ik enige maanden in tientallen
Nederlandse en Vlaamse bibliotheken,
archieven en verzamelingen op zoek
gegaan naar kinderliedjes over Sint
Nicolaas en Zwarte Piet. Uiteindelijk
heb ik ruim zeshonderd
Sinterklaasliedjes met een eigen melodie uit de laatste honderdvijftig jaar
verzameld.
Verlichting
Als we, zoals gebruikelijk is, het begin
van de geschiedenis van het moderne
kinderlied verbinden met de
Verlichtingsidealen die in de loop van
de achttiende eeuw de maatschappij
doordesemen, dan zien we dat in de
periode van 1750 tot 1840 nauwelijks
nieuwe Sinterklaasliedjes zijn ontstaan.
Wel bestaan in die periode nog steeds
de Sinterklaasalmanakken en beginnen
er Sinterklaas ABC-boekjes, specifiek
voor kinderen te verschijnen, maar
liedjes worden er niet speciaal gecomponeerd; noch worden er Sinterklaasteksten op bestaande muziek gezet. De
bloeitijd van het Sinterklaas-kinderlied
begint rond 1840 binnen de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
welke bloeitijd tot op de dag van
vandaag heeft aangehouden.

ing van het kind ontwaakt. Rousseau
benadrukte daarnaast het belang van
een natuurlijk en gevoelvol muziekbeleven, terwijl ook Pestalozzi op de
opvoedende waarde van muziek wees.
In Nederland moeten mensen als Justus
van Effen, Hieronijmus van Alphen,
Pieter ‘t Hoen, Betje Wolff en Aagje
Deken genoemd worden als exponenten
van deze pedagogische
Verlichtingsideeën.
Sinds de middeleeuwen bestonden er
ook tot kinderlied verbasterde volksliedjes rond de Sinterklaasviering, maar
juist in de tijd van de Verlichting viel
de inhoud van de Sinterklaasviering ten
prooi aan de rationele zuivering: alles
wat onzin was voor het nuchtere verstand of wat tot de fantasiewereld
behoorde, moest omwille van de redelijkheid die uiteindelijk tot hogere zedelijkheid zou leiden, uitgebannen worden. Als vader en moeder maar openlijk
in naam van de goede bisschop de
beloners van het deugdzame kind
mochten zijn, was er niets aan de hand:
het feest bood handvatten voor de
pedagogische vorming van het jonge
kind. Maar het bijgeloof dat een zo
lang geleden overleden figuur elk jaar
door de schoorsteen naar de kinderschoen zou afdalen, moest bestreden
worden.

Vanaf het begin van de achttiende
eeuw gingen filosofieën die waarde
hechtten aan de rede steeds meer het
denken in West-Europa, en dus ook in
Nederland beïnvloeden. Uit de werken
van de filosofen, die de
Verlichtingsidealen voorstonden blijken
vooral optimisme op de gebieden van
opvoeding, staatsleer en natuurwetenschappen en het besef dat de mens door
de zondeval niet verdorven is en dat
kennis deugd is.

pakjesavond met elkaar
allemaal uit volle borst
zongen.

30

Onder invloed van de filosoof John
Locke ‘de kinderziel is tabula rasa’, een
onbeschreven blad en pedagogen als
Jean Jacques Rousseau ‘de mens is van
nature goed en kan door de rede opgevoed worden’ en Johann Heinrich
Pestalozzi was de belangstelling voor
de karakterontwikkeling en -ontplooi31

Romantiek
De als reactie op de Verlichting ontstane herwaardering van het gevoel en de
verbeelding, de Romantiek, kreeg vanaf
1835 gestalte in de kinderliteratuur
door het verschijnen van J.J.A.
Goeverneur’s bundeltje Fabelen en
gedichtjes, waarin a-rationele dingen
gebeuren; kinderen praten bijvoorbeeld
met dieren. In de Sinterklaasliteratuur
komt het sentiment rond dezelfde tijd
terug in het boekje Zestal gedichtjes
voor de lieve kinderen tot een geschenkje op het Sint Nicolaasfeest, waarin
voor het eerst liefdadigheid als kinderdeugd geprezen wordt. Het ‘Weldadige
Betje’ schenkt haar Sinterklaasgeschenken aan ‘een bleke man, zo
zwak dat hij nauwelijks lopen kan’.
Vanaf 1831 begon Jan Pieter Heije, arts
en later bestuurslid van de afdeling
Amsterdam van het Nut en lid van
Maatschappij Toonkunst kinderliederen
te schrijven. Door zijn contacten bij
Toonkunst werden veel van zijn
gedichten vervolgens op muziek gezet.
Onder andere door J. Viotta, J.J.H.
Verhulst, J.B. van Bree en later R. Hol.
In 1845 verschenen deze liederen met
bladmuziek. Als Sinterklaas-lied schreef
Heije bijvoorbeeld ‘Zie de maan schijnt
door de bomen’. Binnen dezelfde afdeling Amsterdam van ‘t Nut groeide ook
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beweging en Jan Ligthart wordt het
gevoelsleven centraal gesteld en ontstaat de volksopvoedinggedachte. Kunst
en kunstenaars gingen een grote rol
spelen bij deze beschavingspolitiek.
Pure schoonheid, absolute esthetische
waarden en gemeenschapskunst moeten
de mens weer in harmonie met zichzelf
brengen. De jeugd belichaamt de nieuwe toekomst, mede door de ontvankelijkheid van ‘t kind voor kunst. Het
waren vooral vrouwelijke kunstenaars
die streden voor deze grotere gevoelsbenadering bij de opvoeding van het
kind.

een nieuwe invulling van de
Sinterklaasviering, waarbij het rationele
element en de opvoedkundige aspecten
zwaar aangezet werden.
Jan Schenkman, een Amsterdams
onderwijzer, vervaardigde het boek Sint
Nicolaas en zijn Knecht waarin een
samenhangende canon rond Sint Nicolaas is geweven: hij komt uit Spanje
met de stoomboot, samen met zijn
zwarte knecht, hij heeft een zak waarin
stoute kinderen kunnen worden meegenomen en hij rijdt over de daken op
een paard. De katholieke bisschop werd
geseculariseerd, grotendeels van irrationeel bijgelovige trekjes ontdaan – zoals
de hemel als plaats van herkomst; het
feit dat hij door de lucht rijdt op zijn
paard en dat hij een geketende duivel
meevoert – en als beschermheilige van
Amsterdam acceptabel gemaakt voor
alle gezindten en alle Amsterdammers.
Daarnaast speelde vanaf 1848 de vrijheid van godsdienst een rol.
Wat de tweede helft van de negentiende eeuw betreft, heeft met name papier-

In de kinderliteratuur heeft deze
stroming de naam: ‘het Tijdperk van de
Tantes’ gekregen, mede omdat er ook
een aantal schrijfsters was dat zich
daadwerkelijk Tante noemde: Tante
Lize, Tante Marie, Tante Sientje, Tante
Johanna, Tante Ida, Tante Louise. De
teksten die te vaak over helemaal niks
gingen en alleen een behaaglijk soort
knusheid uitstraalden hebben de tantes
in de kinderliteratuur hun slechte naam
bezorgt. Ongetwijfeld is het gevoel van
knusheid ook de centrale emotie bij de
Sinterklaasviering en die is nooit meer
zo perfect verwoord als in deze periode.
De bovengenoemde tantes vormen dan
ook het hoogtepunt in de Sinterklaasliedkunst.
Enkele mannelijke collega’s die hier
goed bij aansluiten zijn Simon
Abramsz, H.A. Almoes, Antoon Bon, Jo
Moinat, Johan Oostveen en David
Tomkins.

handel en uitgeverij Vlieger in
Amsterdam een belangrijk stempel
gedrukt op de verspreiding van kinderliteratuur voor de huiselijke kring door
zijn specialisatie in kinder- en prentenboeken. Sint Nicolaas en zijn Knecht
was bijvoorbeeld in 1908 nog in verschillende uitgaven en ook prijsklassen
verkrijgbaar. In diezelfde jaren zien we
de opkomst van de jeugdtijdschriften,
al dan niet verzuild. Terwijl er bijvoorbeeld in 1820 geen tijdschriften specifiek voor de jeugd werden uitgegeven,
waren dat er in 1840 acht, in 1860 elf,
in 1880 dertien en in 1900 tweeëndertig.

Terwijl ondertussen de periode
1900-1910 moeilijk was geweest voor
de jeugdtijdschriften en vooral veel
jeugdtijdschriften van orthodoxprotestante signatuur werden opgeheven, vindt vanaf 1910 een wildgroei
plaats in katholieke jeugdbladen; in
reclamekranten voor de jeugd, in
kinderbijlagen bij kranten en tijdschriften en in jeugdorganen van allerlei
jeugdbewegingen. Iets waar de Tantes
en Ooms hun voordeel mee deden:
honderden bijdragen werden door hen
geleverd aan tientallen jeugdtijdschriften.

Het tijdperk van de ‘Tantes’
Rond 1890 begint men het noodzakelijk
te vinden het volk op te voeden tot een
goede smaak. Door de negatieve effecten van de industrialisatie zou het
gevoel voor schoonheid uit het leven
verdwenen zijn. Een intensieve muzikale en kunstzinnige opvoeding moet het
harmonisch gevoel bevorderen. Door
onderwijshervormers als de Reform32

Dit componeren voor ‘Kinderen voor
Kinderen’ leidde er anderzijds toe dat
popmusici Sinterklaasliedjes gingen
schrijven, die vervolgens op popconcerten ten gehore werden gebracht. Het
Goede Doel maakte van ‘Sinterklaas,
wie kent hem niet; Sinterklaas, en
natuurlijk Zwarte Piet’ een hit waarbij
duizenden jongeren ‘Pepernoten, pepernoten, pepernoten, taai, taai, taai, taai’
meebrulden. Henk Temming van Het
Goede Doel maakte ondertussen een
prima Sinterklaas-CD De Hulpsinterklaas die in de vorm van een televisieprogramma werd gevisualiseerd en tot
de hoogtepunten uit de moderne
Sinterklaasliedcultuur gerekend kan
worden.

Radio en televisie
In de jaren twintig en dertig was een
van de interessantste persoonlijkheden
voor de geschiedenis van het kinderlied: Antoinette van Dijk (1879-1975).
Zij werkte mee aan de allereerste
Nederlandse radio-uitzendingen vanuit
de Haagse Beukstraat en componeerde
de prachtige Sinterklaasliedjes ‘Wees
welkom vandaag in ons midden’ en
‘Vijf december, vijf december, ja, dat is
de blijde dag!’, beide opgenomen in de
Haagse Zangbundel.
Vanaf de jaren dertig gaan de radiouitzendingen met kinderliedjes, eerst
met Antoinette van Dijk en Jacob
Hamel en na 1945 met mensen als
Herman Broekhuizen, Paula van
Alphen en Lo van der Werf een grote
rol spelen bij de verspreiding van het
kinderlied, een trend die eerst in de
vroege jaren zeventig afgesloten wordt.
In de tussentijd is een parade van
kinderkoren op de radio voorbij
getrokken met namen als De Merels,
De Krekels, De Karekieten, De
Schellebellen en De Leidse Sleuteltjes.
Deze kinderkoren hebben met name
veel bijgedragen aan het levendhouden van de bekende Sinterklaasevergreens.

Een marginale, maar in dit verband
toch wel noemenswaardige invloed
hadden voorts de Sinterklaasmusicals
die in de jaren zeventig en tachtig door
de NOS op de televisie werden uitgezonden rond de intocht. Opvallend veel
mensen herinneren zich bijvoorbeeld
nu nog steeds ‘Een huis in een schoen’
van Mies Bouhuys en Julius Steffaro
uit 1972, opgenomen in Monnikendam
met Adri van Oorschot, Piet Römer,
Leen Jongewaard en Annabel. Het liedje uit die musical Een huis, een huis
voor Annabel wordt zeker in kringen
van Sinterklaas Genootschappen,
intochtcomité’s en Sinterklaascentrales
nog algemeen gekend en gezongen.

De televisie heeft nauwelijks enige rol
gespeeld voor de verspreiding van het
kinderlied; vooral ook omdat de popmuziek vanaf de jaren zestig een
zodanig brede stroom was geworden,
dat het alle lagen van de bevolking, dus
ook de kinderen, aansprak.
Bij de televisie heeft hooguit het
VARA-programma ‘Kinderen voor
Kinderen’ vanaf het begin van de jaren
tachtig invloed op de ontwikkeling van
het kinderlied gehad. Dat kwam ook
mede omdat popmusici voor het
programma melodieën componeerden
bij op kinderen afgestemde teksten.
Omdat dit programma zich echter op
een leeftijdgroep richt, die niet meer in
Sinterklaas gelooft, is de invloed op het
Sinterklaaslied te verwaarlozen.
Uitsluitend het liedje ‘Ik ben toch zeker
Sinterklaas niet’ is door dit programma
bekend geworden.

Schoolliedjes
Verhoudingsgewijs is de invloed van de
massamedia echter aanzienlijk minder
dan die van de nieuwe marketingmethoden op het gebied van kinderliedjes.
Benny Vreden, in de jaren vijftig actief
op de radio met het programma ‘Barend
Bluf’, richtte later een productiemaatschappij op voor kinderliedjes die de
verkoop regelt via direct-mail aan
abonnees. Scholen nemen een abonnement bij BVP en krijgen vervolgens een
aantal malen per jaar cassettes met
nieuwe kinderliedjes toegezonden, al
dan niet aangevuld met karaoke-mogelijkheid. Zo kan het gebeuren dat kleuters en kinderen in de onderbouw nieuwe Sinterklaasliedjes zingen, die hun
33

ouders nog nooit gehoord hebben,
maar die wel ineens een rage zijn, zoals
bijvoorbeeld de ‘Zwarte Pieten-rap’
twee jaar geleden. Ook Jingo-music in
Santpoort maakt van deze methode
gebruik.
Daarnaast vervult de Gehrels Vereniging middels het blad De Pyramide,
tijdschrift voor muzikale vorming een
belangrijke taak voor de professionalisering van het muziekonderwijs op de
basisschool door leraren bij te staan en
zo nodig bij te scholen. In het genoemde blad worden ook regelmatig nieuwe
Sinterklaasliedjes ten doop gehouden.
Verschillen in Sinterklaasviering in Nederland
en Vlaanderen
Tussen Vlaanderen en Nederland
bestaan heden ten dage een aantal verschillen in de Sinterklaasviering, waarbij Vlaanderen de traditionele viering
behouden heeft, terwijl die in
Nederland de afgelopen honderdvijftig
jaar aan verandering onderhevig is
geweest.

Detail uit ‘Sint Nicolaas’, Brepols & Dierckx zoon,
litho begin twintigste eeuw, met speelse verwijzing
naar de drukker van deze prenten.
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Een paar kenmerken van de Vlaamse
viering:
– Sinterklaas rijdt op 6 december
‘s ochtends cadeautjes op tafel.
– Kinderen zien Sinterklaas en Zwarte
Piet niet of nauwelijks in levenden
lijve, omdat ze maar op een paar plaatsen een intocht houden, zelden in winkelcentra of warenhuizen aanwezig zijn
en niet op schoolbezoek gaan.
– Sinterklaas arriveert er niet officieel
per stoomboot en komt ook niet specifiek uit Spanje.
– Sinterklaas vertrekt nog officieel op
een paar plaatsen en doet dat dan met
behulp van een luchtballon.
– Sinterklaas vertoont in zijn algemeenheid meer trekjes van een wonderdoende heilige en bovendien van een
rooms-katholieke bisschop dan zijn
geseculariseerde Nederlandse alterego.
Ook in de afgelopen jaren door de
Vlaamse BRTN gemaakte, series van het
televisieprogramma ‘Dag Sinterklaasje’
waarin Bart Peeters in de week voor 6
december iedere dag een vraag van de
kinderen beantwoordt over Sint Nico-

cadeaus tevoorschijn komen. Om dat
tevoorschijn komen te verklaren is een
veel concretere representatie van Sint
Nicolaas en Zwarte Piet nodig.

laas en Zwarte Piet, zien we opvallende
verschillen met Nederland. De Sint is
zonder meer een sprookjesachtige
figuur die in een soort luchtkasteel
woont, maar één Zwarte Piet heeft en
door Bart in zijn algemeenheid wordt
benaderd als een reguliere katholieke
bisschop, van wie je ter begroeting bijvoorbeeld de ring kust. Dit kussen van
de bisschopsring door de gelovige is
een hedendaags overblijfsel van een
specifiek-katholieke benadering van
Sint Nicolaas, die in Nederland niet
meer voorkomt. Op Nederlandse
Sinterklaascursussen moet de hulpsinterklazen ook altijd verteld worden
aan welke hand ze geacht worden de
bisschopsring te dragen.

Dat in beide situaties natuurlijk ook
altijd de ouders als goede gevers aan de
kinderen gepresenteerd kunnen worden,
spreekt voor zich. Minder bekend is het
hierboven vermelde feit dat in het
begin van de negentiende eeuw vanuit
het verlichtingsideaal binnen de pedagogiek juist veel ouders zichzelf als
goede gevers presenteerden en alle
bijgeloof omtrent een wonderdoende
heilige naar het rijk der fabelen
verwezen.
Dat in de Sinterklaasliedjes bovenstaande ontwikkelingen hun neerslag
vinden is duidelijk: Zo is ‘Oh, kom er
eens kijken’ een representant van het
‘rijden op tafel’ op de ochtend van 6
december (oorspronkelijk heet het lied
dan ook ‘Zes December’), terwijl ‘Hoor
wie klopt daar, kinderen’ (onderdeel
van ‘Hoor de wind waait door de
bomen’) daarentegen een representant
van de ‘pakjes-avond’-viering is. Dat
het eerste lied ouder moet zijn dan het
tweede spreekt vanzelf.

Het meest opvallende van bovenstaande verschillen is het ‘op tafel rijden’
van cadeautjes op de ochtend van 6
december, waar in het Noorden ‘pakjesavond’ wordt gevierd op 5 december. In
het verleden werden ook in Nederland
de cadeaus op de ochtend van 6
december oningepakt op de huiskamertafel ‘gereden’. Pas de laatste vijftig
jaar is steeds meer de viering van pakjesavond vanuit de provincie Holland
opgekomen en verspreid over Nederland. Doordat ik jaarlijks als ‘hulp-piet’
optreed in de Sint Nicolaashof in
Nuenen in Brabant – de verblijfplaats
van de Sint tijdens de drie weken dat
hij jaarlijks in Nederland logeert – kan
ik constateren dat daar regelmatig
bezoekers vertellen dat zij thuis nog
steeds het feest op de ochtend van 6
december vieren.

Sinterklaas verandert
De hierboven besproken verschillen
tussen de viering in Vlaanderen en
Nederland zijn, zoals hierboven gezegd,
ontstaan doordat in het midden van de
negentiende eeuw de afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen de Sinterklaasviering
een nieuwe inhoud heeft gegeven.
Daarbij is van Sint Nicolaas een
nationale figuur gemaakt door hem te
seculariseren en te ontdoen van katholieke eigenschappen en allerlei wonderdoende heilige mystieke trekjes.

De gezinnen waar op tafel gereden
wordt, zien Sint Nicolaas nooit lijfelijk.
Daardoor blijft de Sint een veel
abstracter, bovennatuurlijk wonderdoener – een in het dagelijks leven van
gewone stervelingen ingrijpende heilige
– van wiens doen en laten nauwelijks
iets bekend is. Bij gezinnen die daarentegen pakjesavond vieren, is iedereen
aanwezig op het moment dat de

Bij de vieringen voor de Amsterdamse
jeugd van de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak in het
Paleis van Volksvlijt in de tweede helft
van de negentiende eeuw werd deze
‘nieuwe’ Sinterklaas aan jeugd, overheid, schoolbesturen, middenstand en
pers gepresenteerd. Dat daar een aantal

... Wie lief is krijgt lekkers, wie stout is de roe...
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nieuwe Sinterklaasliederen hun oeruitvoering heeft beleefd, is alleszins aannemelijk.
De voorstelling van de Sint, ontstaan in
de afdeling Amsterdam van het Nut, is
de afgelopen eeuw in Nederland verder
geconcretiseerd en feitelijker geworden.
Momenteel vertoont de canon een grote
interne consistentie. Oorspronkelijk
kwam Sinterklaas met een kleurling als
knecht, een paard en een geldkist met
de stoomboot uit Spanje, reed de volgende dagen onder andere over de
daken, kocht snoep en cadeautjes bij de
middenstand, gooide deze door de
schoorsteen in de schoenen van de
brave kinderen, corrigeerde stoute
kinderen en vertrok weer per trein.
Tegenwoordig zijn twee elementen
verdwenen: onder invloed van veranderende pedagogische ideeën is het
bestraffend aspect naar de achtergrond
gedrongen en de Sint vertrekt niet
meer, noch per trein noch anderszins.

Tijdens de schoolbezoeken verwoordt
de Sint bepaalde

Concretisering zien we onder andere in
de volgende aspecten:
– De gekleurde knecht, eerst een Moor
zonder eigennaam, later Zwarte Piet,
terwijl nog in kinderboeken uit de jaren
twintig de zwarte knecht ‘Jan’ in plaats
van ‘Piet’ kan heten. Tegenwoordig is
hij qua kleur feitelijk Bruine Piet,
gekleed in de fluwelen of brokaten kleding van het zestiende-eeuwse Spaanse
hof.
– Het aantal knechten werd explosief
uitgebreid waardoor ‘Zwarte Piet’ een
soortnaam is geworden en de individuele pieten onder andere Pedro, Carlo,
Skrabbedoelie of Stromboli zijn gaan
heten.
– Het paard werd een rijpaard, terwijl
in het vijfenzeventig jaar geleden door
de Vlaming René de Clercq gecomponeerde lied ‘Sinterklaas zal ‘t avond
komen’ nog sprake is van een wagen
en zijn gespan waarmee Sinterklaas
trouw alle wijken bezoekt. Het rijpaard
werd een schimmel, terwijl wij op platen uit de negentiende eeuw Sinterklaas
vaak op een bruin of een zwart paard
zien afgebeeld.

gedragsregels

– De schimmel kreeg een eigennaam
en tegenwoordig weet de rechtgeaarde
Nederlandse gelovige dat de Sint twee
schimmels op de stoomboot meebrengt,
namelijk ‘Amerigo’ en ‘Slecht-WeerVandaag’, waarop hij respectievelijk
over de Nederlandse en de Vlaamse
televisie rijdt.
– De stoomboot is tegenwoordig de
Pakjesboot-12 geworden en de
geschenken en het snoep brengt hij
grotendeels mee van boord. Dat snoep
bestaat uit pepernoten, Friese pepernoten of kruidnootjes, al dan niet
gemengd met schuimpjes of tum-tum.
– Sinterklaas houdt een intocht met
zijn pieten, wagens vol geschenken en
meestal een gevolg van Spaanse edelen,
grandes en senorita’s en is na de
intocht vaak in winkelcentra of op
straat aanwezig, wordt ingehaald op
school, in wijkcentrum of verenigingsgebouw of komt thuis op huisbezoek.
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Naast de regionale verschillen tussen
Vlaanderen en Nederland bestaan er
nog tientallen plaatselijke of regionale
gebruiken, die afwijken van de Sinterklaasviering zoals hier besproken.
Bekend zijn in Nederland natuurlijk de
gebruiken op de Waddeneilanden en in
Koedijk en in Grouw. In België die in
onder andere Mürringen en voorheen
in Wichelen. Ook elders in Europa
wordt Sinterklaas nog volop gevierd.
Deze vieringen kennen hun eigen
liederen en liedjes.
Sint is geen boeman meer
De veranderende didactische en pedagogische inzichten vinden we terug in
de Sinterklaasviering en de Sinterklaasliedjes. Liedjes waarin een bengel
in de zak wordt gestopt; kinderen
worden meegesleept naar Spanje, een
zakje zout of de roe wordt uitgedeeld
kunnen tegenwoordig echt niet meer.
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Verbazingwekkend genoeg zijn deze
liedjes ook in het verleden echter
uiterst schaars. Weliswaar is er in het
oudere repertoire soms sprake van
stoute kinderen die knorren of een
zakje met wat zout krijgen of wordt de
bittere smart bezongen van degenen die
voor koek een gard kregen of wordt er
aan herinnerd dat onderin de zak een
grote plak ligt voor het luie en stoute
kind, maar de algemene teneur van dit
soort teksten is dat de soep niet zo heet
wordt gegeten als ze wordt opgediend.
Sint en Piet zijn ieders vriend en het
voornemen je leven te beteren, is voldoende om door hen in gratie aangenomen te worden. Het eventuele leed zou
ook altijd een ander dan jezelf treffen
en de eventuele straf is voor een denkbeeldige derde.

Dit zijn natuurlijk hele leuke eigentijdse
vormen van het Sinterklaaslied en er
zouden er veel meer geschreven moeten
worden, maar er moet voor gewaakt
worden dat de trend niet te ver doorschiet en dat Sint als een seniele oude
grijsaard of een beklagenswaardige
oude tobber wordt voorgesteld. Enig
niveau moet Sinterklaas absoluut
behouden en enig aanzien moet hij
blijven genieten; al was het maar om
niet door die Angelsaksische tuinkabouter met zijn bel en rendieren onder
de voet gelopen te worden!

jaren zestig toont zich ook in het verder afbreken van de oorspronkelijke
autoriteit van Sint en Piet. Sinterklaas
wordt een vriendelijke oude mensenvriend, die menselijke trekjes vertoont
als vergeetachtig worden, te stram zijn
om zonder hulp op zijn paard te komen
of ziek in bed moeten blijven.
Al deze ontwikkelingen zien we ook
terugkomen in de Sinterklaasliedjes
waar Sinterklaas bij voorbeeld het werk
niet aankan en hulpsinterklazen moet
inschakelen, waar de schimmel ziek is
zodat Sinterklaas het dak niet op kan of
de belevenissen van de Zwarte Pieten
worden bezongen als ze van het dak af
rollen of cadeautjes per ongeluk
omwisselen.

De straffende Sint Nicolaas

Zwarte Piet
Terwijl Sinterklaas tot steeds alledaagser proporties werd teruggebracht is de
ster van Zwarte Piet al honderd jaar rij-

zende. Uiteraard weerspiegelt de verhouding tussen Sint en Piet van oudsher de maatschappelijke denkbeelden
rond twee thema’s: de verhouding van
baas tot knecht en de verhouding van
de West-Europeaan tegenover de nietEuropeaan. Op beide gebieden, klassentegenstelling en etnocentrisme, heeft de
West-Europese samenleving de afgelopen honderdvijftig jaar enorme verschuivingen in waarden- en normenpatronen te zien gegeven. Historische

Het enige echt gruwelijke gebeurt in
twee Vlaamse liedjes uit de jaren twintig waar respectievelijk Sinterklaas door
vergeetachtigheid een schattig meisje
overslaat bij het geschenken uitdelen
en een vader het Sinterklaasgeschenk
van zijn zoontje kapot slaat.
De democratiseringstendens in de
maatschappelijke ontwikkeling sinds de

gegevenheden beoordelen vanuit het
waardenpatroon van vandaag lijkt legitiem, maar is het niet, hooguit emotioneel bevredigend. Rond de waardering
van die waarden-en normenpatronen
en van de verschuivingen daarin,

Sinterklaas op huisbezoek

kristalliseren zich echter vanouds
sentimenten en ressentimenten uit.
Vanzelfsprekend weerspiegelt een
Sinterklaasprent uit 1860 het maatschappelijk beeld dat op dat moment de
Nederlanders uit de middenklasse of
hogere standen hadden van de lagere
milieus en van niet-Europeanen.
Achteraf dat beeld bekritiseren heeft
weinig zin. Op het moment dat die
prent werd gemaakt had Nederland
officieel de slavernij nog niet eens
afgeschaft en dus wordt Piet op prenten
uit die tijd soms voorgesteld als slaaf
met een ketting aan zijn voet; mogelijk
mede vanuit het oude katholieke geloof
in de door de heilige geketende duivel.
Nog in de jaren zestig heb ik in Den
Haag Zwarte Piet met een ketting aan
zijn voet gezien, niet uit racistische
motieven, maar eenvoudigweg omdat
de betrokken families een veertig jaar
oud, goed geconserveerd heel rijk uitgevoerd Zwarte Pietenkostuum koester-

Sint en Piet op het dak
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Zie ginds komt de
stoomboot uit Spanje
weer aan

maar is dat belangrijk? Ze hebben veel
mensen veel plezier bezorgd.

van het klas-, school- of gymlokaal of
de huiselijke viering door leerkrachten
of redacteuren van jeugdtijdschriften.
De composities zijn daardoor eenvoudig, vaak onbeholpen, door muzikale amateurs vervaardigd met als doel
een maximaal effect van knusheid en
gezelligheid op de feestviering.
Regelmatig schrijven ook muziekdocenten Sinterklaasliedjes, maar het
blijven dan toch gelegenheidswerkjes
voor huiselijk gebruik.

den en ze het feest op de voor hun
vanouds bekende traditionele manier
vierden.
Vooral de laatste dertig jaar wordt de
positie en de rol van Zwarte Piet
bekritiseerd vanuit twee kampen: de
politiek-correcte denkers en de immigranten. Beide groepen gaan uit angst
voor uitingen van al dan niet vermeend
hedendaags racisme, in een totaal
gebrek aan historisch besef en een
gebrek aan inzicht in de ontwikkelingen in de Nederlandse normen- en
waardenpatronen voorbij aan het feit
dat Zwarte Piet heden ten dage een
geheel eigen, volstrekt aan de Sint
gelijkwaardige positie in de Sinterklaascanon heeft verworven.
De rol van Zwarte Piet in de viering
van het Sinterklaasfeest is ook een veel
leukere in het directe contact met de
gelovigen dan de statige, afstandelijke,
beetje kleurloze, ietwat autoritaire rol
van de Sint. Ik speel regelmatig beide
rollen, maar Zwarte Piet zijn is
onnoemlijk veel leuker doordat de
afstand tot de kinderen in die rol veel
en veel kleiner is. Doordat een Sint
meestal met veel Pieten op stap gaat, is
een ontmoeting met Zwarte Piet voor
de kinderen ook gewoner, minder uniek
en daarmee onbevangener.
Daarentegen slaat een confrontatie met

grond blijft. Dat is ook begrijpelijk
omdat een liedschrijver de Zwarte
Pieten leuke dingen kan laten doen of
gekke streken kan laten uithalen, terwijl Sint een kleurloze braafheid ademt.
Als gevolg hiervan is te verwachten dat
de positie van Piet en in mindere mate
de Schimmel, in de viering en in de
Sinterklaasliedcultuur de komende
jaren nog verder versterkt zal worden.

de Sint veel kinderen met stomheid
waardoor een ongedwongen babbel
niet direct tot de mogelijkheden
behoort.
Mede onder invloed van maatschappelijke veranderingen is het aantal Zwarte
Pieten dat de Sint vergezelt de laatste
decennia explosief toegenomen. Een
plaatselijke intocht van Sint met vijftig
Zwarte Pieten is normaal, maar regelmatig zijn het er ook wel tachtig of
zelfs honderd. De Sinterklaascentrales
beconcurreren elkaar onderling sterk en
moeten dus alles uit de kast trekken om
hun intocht bij gemeente of winkeliersvereniging te behouden en niet weggeconcurreerd te worden, terwijl een nog
steeds groeiend deel van de
Nederlanders zin heeft in maskerades
en verkleedpartijen en dus graag voor
nop als Piet meegaat.

Sinterklaasliedjes
Hoewel in het negentiende-eeuwse
onderwijs het twee- en driestemmig
zingen aangeleerd werd, zijn alle
Sinterklaasliedjes uit die tijd toch eenstemmig gecomponeerd. Waarschijnlijk
houdt dat verband met de korte tijd
van het jaar dat deze liedjes gezongen
kunnen worden, zodat ze ook pas midden november ingestudeerd werden.
Twee of drie weken voorbereidingstijd
lijkt kort voor het instuderen van een
meerstemmig lied, maar ongetwijfeld
zal een of andere leerkracht dit huzarenstukje ooit wel eens uitgehaald hebben. In het liedbestand is daarvan in
ieder geval nauwelijks een spoor terug
te vinden.

In de liedjes zien we deze herwaardering van Zwarte Piet vanaf het begin
van deze eeuw. Terwijl bij de negentiende eeuwse liedjes alles om de Sint
draait en er hooguit in het voorbijgaan
verwezen wordt naar ‘Uw knecht’ zien
we rond de eeuwwisseling dat de
knecht – op dat moment soms Piet
geheten – een zelfstandige rol krijgt in
de viering, terwijl vanaf de jaren vijftig
bijna alle liedjes over Zwarte Piet gaan
en Sint als Vaderfiguur op de achter-

Recent heb ik een kerstliedboek
gemaakt naar analogie van het Sinterklaasliedboek en de verschillen zijn
opvallend: Sinterklaasliedjes zijn
gecomponeerd voor de beslotenheid
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Opvallend veel vrouwen componeerden
deze liedjes; ongetwijfeld vanuit hun
onderwijs-achtergrond en vanwege de
jeugdtijdschriften, maar vooral omdat
de belevingswereld van het jonge kind
traditioneel het domein van de vrouw
was. Johanna Veth en Katharina
Leopold hebben prachtige liedjes
gemaakt, mede doordat ze de teksten
schreven op oorspronkelijk bestaande,
meestal Duitse, melodieën. Zoals
gezegd waardeer ik
daarnaast erg het
werk van
Antoinette van
Dijk, maar ook
S.M. Bouman-van
Tertholen heeft
verdienstelijke liedjes geschreven, die
door Theo van der
Bijl op muziek
gezet of bewerkt
zijn.
Simon Abramsz en
H.A. Almoes vormen onder de mannen de top, maar
ook de cabaretier
Koos Speenhoff en
Pietje Bel-auteur
Chris van Abkoude
schreven Sinterklaasliedjes.

Musicologen beleven compositorisch
gezien dan ook weinig plezier aan het
Sinterklaaslied. De doelgroep is echter
een moelijke: jonge kinderen die in
korte tijd een lied moeten instuderen
dat ze op een viering ten gehore
kunnen brengen. Natuurlijk zijn er ook
componisten geweest met hoge aspiraties die het Sinterklaaslied tot zelfstandig kunstwerk wilden verheffen.
Voorzover deze pretentieuze werken
ooit zijn uitgevoerd – altijd door geoefende solisten, koren of orkesten –
lijken ze toch vooral bedoeld om een
volwassen publiek te epateren en niet
om de kinderen een plezierige viering
te garanderen. De bedoeling van een
Sinterklaaslied is niet zelfstandig
kunstwerk te zijn, maar de stemming
onder een jeugdig publiek te verhogen.
De componisten van deze liedjes, grotendeels afkomstig uit het reguliere of
muziekonderwijs, zijn volkomen onbekend in de officiële Nederlandse klassieke muziekgeschiedenis. Hun namen
vind je terug in vergeelde schoolboekjes, los in de band liggende zangbundeltjes op rommelmarkten en in een
auteursregister van een bibliografie van
jeugdtijdschriften. Slechts een enkeling
– Veth, Viotta, Van Vladeracken – is
terechtgekomen in een componistenlexicon maar dat zegt mogelijk meer
over het muziekhistorisch onderzoek in
Nederland dan over de componeerkwaliteiten van de betrokkenen. Namen
van bekende mensen als Wagenaar of
Van Rennès kom je niet tegen, ongetwijfeld vanwege hun verheven opvattingen over kunst. Kunst met een grote
K zijn de Sinterklaasliedjes zeker niet,

Rijk werden de componisten en tekstdichters er niet van. Weinig specifieke
Sinterklaasbundels beleefden meer dan
één druk. Uitzonderingen zijn die van
Abramsz, Broekhuizen, Kruseman,
Leopold, Oostveen, Van Pelt & Boon en
Veth. Overigens maakt het ondoorzichtige uitgavebeleid van muziekuitgeverijen, die vaak geen jaar of
plaats van uitgifte vermelden, geen
drukgegevens noemen en geen fondslijst publiceren dit soort conclusies
ongewis. Het werk van Almoes is
mogelijk tienduizenden keren gedrukt,
maar meer over de drukgeschiedenis
van zijn werk dan de naam van de
bundel, de plaats van uitgifte en de
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naam van de muziekuitgever weten we
niet. Bij een van de meest omvattende
en verrassende Sinterklaasbundels Sint
Nicolaas op Bezoek weten we zelfs niet
meer dan de naam van de bundel.
Ook het feit dat het hier periodiek
commercieel-aantrekkelijke gebruiksmuziek betreft zorgt er voor dat bewerkers en arrangeurs hun eigen versie van
een bestaand liedje maken door enkele
noten of maten te wijzigen en hun
bronnen te verzwijgen. Het gevolg hiervan is dat bij veel liedjes onduidelijk is

of het een arrangement van een al
langer bestaand lied of een nieuw liedje
betreft. Alleen als je achteraf het geluk
hebt tegen een als zodanig te herkennen oudere liedbundel op te lopen
waarin hetzelfde lied staat, kan je
constateren dat het in het eerste geval
blijkbaar een bewerking of arrangement heeft betroffen. Eigenlijk alleen
de muziekuitgeverijen Wagenaar,
Kruseman en Noske lijken de auteursrechten geëerbiedigd te hebben door
bronvermeldingen op te nemen en, in
het geval van Wagenaar, de oorspronkelijke auteurs ook om toestemming te
vragen.
Foto’s: J. Rijsterborgh

In het volgende
nummer:
Het jaar van de volkscultuur
1999-2000
Klein-beeldhouwwerk uit de
collectie Hendrik Wiegersma
In het begin van deze eeuw voelden
expressionistische kunstenaars zich
aangetrokken tot volkskunst. Zij vonden dat
volkskunst voldeed aan hun idealen van het
pure en ongekunstelde. Een van deze
kunstenaars was de arts en schilder Hendrik
Wiegersma uit Deurne die een grote collectie
houtsnijwerk verzamelde.

C

Kinderliedjes
Tot halverwege de achttiende eeuw was er
van een aparte kinderwereld geen sprake.
Onder invloed van de pedagogen Rousseau
en Pestalozzi werd een nieuwe zienswijze ten
aanzien van de opvoeding van kinderen
gemeengoed. Rousseau en Pestalozzi stelden
dat kinderen behoefte hadden aan eigen
literatuur. Ook vonden zij muziek een goed
opvoedmiddel. Vanaf 1785 verschenen de
eerste kinderliedboekjes.
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Steek de voet in hout, dan wordt men oud
Molens, klompen en tulpen. Dat zijn de drie zaken waarop
Nederland patent meent te hebben. Toch is
dat maar ten dele waar. De klomp is
géén Nederlandse, maar een
Franse uitvinding. In het midden
van de veertiende eeuw kreeg
iemand in Noord-Frankrijk
het lumineuze idee om een
stuk hout zo uit te hollen
dat er een voet in paste.

En nog veel meer ...

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming van
de uitgever.
ISSN 1382-4104

TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN TRENDS

Een uitgave van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
met medewerking van de Federatie voor
Volkskunde in Vlaanderen, de Academie
voor Cultuur en Gastronomie en de
Stichting Promotie Nationaal Erfgoed.

Redactie en exploitatie:
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht
Tel. 00-31-(0)30-2319997
Fax. 00-31-(0)30-2334047

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur

