HET FEEST VAN SINTERKLAAS
INLEIDING
&
VERANTWOORDING

Als Museum De Koperen Knop iets bijzonders heeft, wordt er altijd op een bijzondere manier
aandacht aan gegeven. In 2021 is het museum twee weken lang Sinterklaashuis. Ook dat is
een bijzondere gebeurtenis, die extra aandacht verdient. Nu in de vorm van dit document.
Sinterklaas en alles wat daarbij hoort is een cultuuruiting, die is gebaseerd op het verleden.
Dit document is met alleen die gedachten in het achterhoofd samengesteld!

HET SINTERKLAASHUIS GAAT ALLEEN DOOR ALS DE SITUATIE DIT TOELAAT!
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STINTERKLAASHUIS IN MUSEUM DE KOPEREN KNOP

In de periode 22 november t/m 4 deLET OP: ALLES ONDER VOORBEHOUD
cember 2021 is het museum Sinterdinsdag
23.11.2021 13.00-17.00 u
klaashuis. De organisatie hiervan is in
woensdag 24.11.2021 13.00-17.00 u
handen van het comité, dat de plaatdonderdag 25.11.2021 13.00-17.00 u
selijke intocht verzorgt. Voor informatie vrijdag
26.11.2021 13.00-17.00 u
mail u naar sinthvd@gmail.com
zaterdag
27.11.2021 11.00-17.00 u
Schoolgroepen en kinderen met begedinsdag
30.11.2021 13.00-17.00 u
leiding zijn hartelijk welkom.
woensdag 01.12.2021 13.00-17.00 u
donderdag 02.12.2021 13.00-17.00 u
LET OP: elk bezoek
vrijdag
03.12.2021 13.00-17.00 u
vooraf online reserveren op:
zaterdag
04.12.2021 11.00-15.00 u

www.sinterklaashardinxveld.nl

Groepen kunnen ook op andere tijden reserveren.

DE HERKOMST
Nicolaas werd rond het jaar 300 na Chr. bisschop van Myra in Turkije. Zijn voorkomen als Sinterklaas
is van oorsprong afgeleid van de Germaanse Wodan. Die kliefde door de lucht op een achtvoetige
schimmel. Met een breedgerande hoed, een wijde mantel en een wonderlans. Nörwi, een zwarte rijmende reus, vergezelde hem. De Germanen waren bang van Wodan en stemden hem gunstig door in
een schoen wat eten voor de schimmel neer te zetten. Bisschop Nicolaas was een weldoener, vooral
voor kinderen. Zijn verering begon in Griekenland, waaide over naar Italië en bereikte ook Nederland.
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SINTERKLAASVIERING
Al in de middeleeuwen kregen de armen op 6 december brood uitgedeeld. Sommige arme kinderen
een met geld gevuld schoentje. Reeds in 1360 was het in Dordrecht de gewoonte om een bisschop te
kiezen, die vervolgens een rondtocht maakte. Sinds de 13e eeuw komt de avond voor Sint Nicolaas, 5
december, in zwang en is vooral bedoeld om kinderen te belonen of te straffen. Kinderschrik was
vroeger een belangrijk opvoedingselement. Bang maken hoorde er gewoon bij.
SYMBOLIEK
Het hele Sinterklaasverhaal zit vol symbolen. Zijn zwarte knecht lijkt op de door de goedheiligman
overwonnen duivel. De zak op de rug van zwarte piet bevat strafmiddelen. Om op een schimmel te
kunnen rijden moet je heel rijk zijn, ook om zoveel cadeaus uit te kunnen delen. De schoorsteen gold
vanouds als de verbinding met de (boze) buitenwereld waarin de geesten zich bevonden. De schoen
voor het eten voor het paard en de cadeaus voor de kinderen, geeft de onderworpenheid aan. Spanje
geldt in de (late) middeleeuwen als het land van grote rijkdom (denk aan de Spaanse zilvervloot).
MODERNE TIJD
De intochten van Sint Nicolaas dateren van de 20e eeuw. De roe is het
symbool van de vruchtbaarheid. Met
dit voorwerp kreeg de wat oudere
jeugd ervan langs als ze ondanks
hun huwbare leeftijd toch om geschenken bleven vragen. Het wees
hen erop dat ze een huwelijkspartner
moesten gaan zoeken. Later komt
daar de eetbare (speculaas of taai)
vrijer bij. Dergelijk koeken werden
steeds uitbundiger versierd en waren
bedoeld als versiertruc van trouwlustige jongelui.
Overigens is Sint Nicolaas tot na
1900 gevierd zonder dat daar een
persoon of een paard aan te pas
kwam. Sint Nicolaas was een symbool. Nog steeds wordt er wel op
deuren gebonsd op 5 december zonder dat het kind de sint te zien krijgt.

LETTERS VAN CHOCOLADE EN BANKET
Chocoladeletters en letters van banket zijn bekende verschijnselen met Sint Nicolaas. Met de letters
wil men een boodschap overbrengen. De Germanen bakten al koekjes in de vorm van letters. In de
middeleeuwen leerde men op de kloosterscholen lezen met behulp van losse letters. In 1828 ontdekte
Van Houten dat men warme chocolade in een vorm kon gieten. Toch duurde het nog tot rond 1900
voor de chocolade letter in de schoen werd gestopt. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het meer gebruikelijk.
Het woord banket komt van de bank, waar men tijdens feesten op zat. Later kwamen de tafels, die vol
stonden met eten. De taarten, vaak van bladerdeeg en amandelspijs, werden banket genoemd. In de
middeleeuwen hadden kloosters eigen scholen. Door het maken van letters van brooddeeg, leerde de
leerlingen lezen en schrijven. Als beloning voor een goede vordering mochten ze de letters opeten.
Vooral op het platteland dacht men vroeger dat als je letters eet, je ontwikkeld zou worden.
MARSEPEIN EN SUIKERBEESTEN
Figuren van marsepein of suikerbeesten zijn afkomstig van de Germaanse offerfeesten. In de tijd dat
de Germanen leefden werden veel dieren geofferd aan de god Freir. Men geloofde dat dit geluk
bracht. Bij de Germanen was het everzwijn een geluksdier. Vandaar dat in bakkerijen vaak marsepeinen varkens liggen, waar stukjes van worden afgesneden. Suikerharten en later suikerbeesten zijn
bedoeld om geliefden de gelegenheid te geven elkaar hun liefde te bevestigen. Sint Nicolaas is in alle
opzichten het feest van de verwachting. De oude Sinterklaasliedjes laten dit duidelijk horen.

PEPERNOTEN
De pepernoot is een vruchtbaarheidssymbool. Ze worden naar binnen gegooid, net zoals de gouden
munten uit de legende van de drie bruidsmeisjes. Het is hetzelfde symbool als het gooien van rijst of
confetti bij een huwelijk. Het was vroeger gebruikelijk om bij feesten noten te eten. Noten zijn in de
winter goed te bewaren. De noten (zaden) werden gezien als iets vruchtbaars. Als zaden werden ze
uitgestrooid over het land, om er in het volgende seizoen iets van te laten groeien.
SPECULAASVRIJERS
Eerder kwam de rol van SintNicolaas als huwelijksbemiddelaar al aan de orde.
Speculaas komt van het Latijnse woord speculatio, wat weerspiegeling betekent. De koekplanken waarop de speculaas
haar figuur krijgt, moesten een
weerspiegeling zijn van de
werkelijkheid.

De naam vrijer is afgeleid van de Germaanse godin van de liefde Freir. De vrijers van koek bestaat uit
een mannetjes of een vrouwtjes figuur of een combinatie van beide. Als een jongen een meisje aardig
vond gaf hij haar een mannelijke vrijer, die hij heel mooi had versierd. Als het meisje de jongen aardig
vond, liet ze de vrijer heel. Vond zij hem niet aardig, dan brak ze de kop van de vrijer af. Tegenwoordig worden de vrijers gemaakt van speculaas en ontstond de speculaaspop.
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Wat op de tekening hierboven vooral opvalt is de mijter van Sint Nicolaas. Het woord mijter komt van
het Latijnse Mitra, dat ‘muts met banden’ betekent. Dat is het traditionele, ceremoniële hoofddeksel
van bisschoppen en abten in onder meer de rooms-katholieke kerk, de anglicaanse kerk en de oosters-orthodoxe kerken.
TAAI TAAI
Taai taai is het tegenovergestelde van de vrijers. Als een meisje een koek kreeg van taai taai, groot
en grof en niet versierd, betekende dat een jongen haar niet aardig vond. Het was een belediging.
Speculaas is een koek die een vrij glad oppervlakte heeft, waardoor het mogelijk is om iets te doen
met de afbeeldingen. Die waren voor de ontvanger van betekenis. Speculaaspoppen hadden een
positieve betekenis, maar taaipoppen waren bedoeld om iemand ‘af te zouten’. Als een jongen een
meisje een speculaaspop schonk was dat een aanzoek; kreeg ze echter een taaipop dan werd haar te
verstaan gegeven dat de jongen niet van haar aanwezigheid gediend was.
Het strooien van pepernoten heeft alles te maken met het zaaien, dat vruchtbaarheidsriten aanduidt.
Het is te vergelijken met het hedendaagse gooien van confetti of rijst bij een huwelijk.

PAKJESAVOND EN PAPIER
Toen het geven van cadeaus aan de
kinderen was ingeburgerd werd het
gewoonte op de avond van 5 december de schoen bij de schoorsteen te
zetten, waarna de kinderen op 6 december in alle vroegte gespannen gingen kijken wat Sint Nicolaas hun had
gegeven. De ouders, die uiteindelijk de
gulle gevers waren, zagen daar weinig
van. De kinderen konden de halve
nacht niet slapen uit brandende
nieuwsgierigheid en slopen ’s morgens
in alle vroegte naar de schoorsteen.
Daardoor ontstond het idee om de cadeaus op pakjesvond te geven, zodat de ouders onder het genot van veel lekkers getuige konden zijn van het kindergeluk dat hun kroost ten deel viel. Zo is Sinterklaasavond of pakjesavond ontstaan.
Sinterklaaspapier kwam voor het eerst in gebruik voor de Tweede Wereldoorlog, toen luxe banketbakkerszaken er hun speculaaspoppen en chocoladeletters in verpakten. In de jaren vijftig kwam het ook
in gebruik in warenhuizen en luxe cadeauwinkels.
Rood, blauw en geel zijn bij dit inpakpapier de meest favoriete kleuren. In het begin was het erg dun
en was de ondergrond gebroken wit, versierd met summiere figuren of lijnen in zwart. In de loop van
de tijd werd het papier wat kleurrijker, maar vaak bleef dit beperkt tot een paar accentkleuren.
In de jaren zestig komen er soms wel
zes kleuren op het inmiddels ook een
andere ondergrond gekregen hebbende
papier. In de jaren zeventig komen ook
de kleuren oranje, bruin en paars voor.
Twintig jaar later verschijnt het kringlooppapier, het beige-bruine kaftpapier.
In de tweede helft van de jaren negentig
doet het glanzende en zilveren en goudkleurige sinterklaaspapier zijn intrede.
Sinterklaaspapier is aan mode onderhevig. Dat blijkt niet alleen uit het veranderen van de basiskleur, maar ook de afbeeldingen veranderen. Steeds meer
worden deze grappiger. Eind 20e eeuw
wordt sinterklaaspapier steeds meer
beconcurreerd door de kerst en verschijnt er steeds meer algemeen feestmaandpapier. Thans is er weer duidelijk
sprake van een opleving van het speciale sinterklaaspapier.
RIJMEN EN DICHTEN
Sint Nicolaas is een feest waarop je een ander
wilt verrassen. Je wilt een ander laten weten
hoe aardig, ondeugend of lief je hem of haar
vindt. Door dat in een rijmpje te verwoorden
namens Sint en Piet kun je veel meer zeggen
dan recht in het gezicht van iemand.
Als je er dan ook nog voor zorgt dat er woorden
op elkaar rijmen, krijg je een wat gezellige vrolijkheid.
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HET SCHOENZETTEN
Bij het verhaal van de schoorsteen heb je gelezen
dat de cadeaus via de schoorsteen het huis binnen
komen. Men zet dan bij of onder de schoorsteen
een schoen, vroeger zelf één of meer klompen.
Het schoenzetten is afkomstig uit de legende van
de drie bruidsmeisjes. Toen Sint- Nicolaas een
zakje met geld naar binnen wierp, kwam het terecht
in een klomp.
Bij het schoenzetten stopt men een wortel of wat
hooi in de schoen. Niet alleen om dat het paard dat
lekker vindt. Het is een oud Germaans gebruik om
paarden gunstig te stemmen. Het is een soort
dankoffer aan het paard van de gulle gever.
OUDE LEGENDES
Het verhaal gaat dat drie scholieren in de grote stad willen gaan studeren. Op een avond komen ze bij
een herberg aan. De herbergier is onbetrouwbare en steelt het geld van de kinderen. Hij snijdt de
kinderen in stukken en stopt die in een vat met pekel. Na zeven jaar komt Nicolaas toevallig in de
zelfde herberg om te eten en wil eten hebben uit het vat met pekel. Toen de herbergier en Nicolaas in
de kelder waren aangekomen, begon de bisschop te bidden en plotseling kwamen de drie scholieren
weer tot leven.
Een ander verhaal gaat over zeelieden. In de buurt van Myra was een aantal schepelingen op zee in
nood. De schepelingen hadden van de wonderen van Nicolaas gehoord en riepen hem om hulp. Nicolaas verscheen en bracht ze veilig in de haven. Nadat ze daar aangekomen waren gingen de schepelingen naar de kerk om God te danken voor hun redding. In de kerk herkenden ze de bisschop die hun
had gered en zij bedankten hem. Deze legende wordt ook wel gebruikt om te verklaren waarom Sinterklaas met de boot naar Nederland komt
HET SINT–NICOLAASFEEST
In dit schilderij van Jan Steen, uit
ongeveer 1665 zie je allerlei sinterklaastradities terugkomen, zoals
schoen zetten, zingen bij de
schoorsteen, krijgen met de roe.
Een jongen wijst naar de schoorsteen om de twee andere kinderen
te laten zien waar de geschenken
vandaan komen en ze zingen een
lied om Sinterklaas te bedanken.
Het kleine jongetje op de arm heeft
een vrijer in zijn hand.De huilende
jongen links op het schilderij heeft
in zijn schoen de roe gekregen. Hij
wordt uitgelachen zowel door het
meisje achter hem als door de
jongen in het midden. De grootmoeder op de achtergrond heeft
waarschijnlijk toch nog iets achter
het gordijn van de bedstee liggen.
Op de voorgrond staat een meisje
met haar cadeau, een Sint-Janspopje. Verder heeft ze een emmer vol lekkers aan haar arm hangen. Het meisje wil niks van dat lekkers delen met anderen, ook niet met haar moeder die met uitgestoken handen zit.
Het kleine jongetje heeft een kolfstok met bal gekregen, om te kolfen, een oud spel wat een beetje op
hockey lijkt. Op de voorgrond liggen allerlei lekkernijen.
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BISSCHOPSWIJN
Bisschopwijn is een warme drank, die uitstekend past bij het feest van onze bekendste
bisschop, Sint-Nicolaas. Een kleine waarschuwing vooraf: gebruik hittebestendige glazen of
punchkopjes in plaats van gewoon glaswerk.
Het zou jammer zijn als uw mooie glasservies
knapt.
1 sinaasappel
20 kruidnagelen
½ pijpkaneel

1 citroen
1 fles rode wijn
2 eetlepel suiker

Maak de sinaasappel en de citroen schoon en
steek in elk 10 kruidnagelen. Doe de wijn in
een pan, samen met 1 deciliter water, de
pijpkaneel, de suiker en de doorstoken citrusvruchten. Laat het geheel op een laag vuur
tegen de kook aan komen. Laat het mengsel
ongeveer 2 uur trekken. Serveer de bisschopwijn in punchkopjes. Een pittige verrassing om
de pakjesavond extra gezellig te maken.

18E EEUWSE WARME WIJN
1 fl rode wijn
1 wijnglas cognac
nootmuskaat

6 dl kokend water 1 wijnglas triple sec
12 klontjes suiker 6 kruidnagelen

Breng suiker kruidnagelen en wijn bijna aan de kook. Giet het kokende water
erbij en voeg de cognac toe. In glazen gieten en er wat nootmuskaat op ras
pen.

CHOCOMELK

ROOMBORSTPLAAT

SPECULAASBROKKEN

Warme chocolademelk
smaakt natuurlijk pas
echt naar sinterklaas
als je er een snufje
speculaaskruiden in
doet. Wat kinderen
trouwens heel lekker
vinden, is wat kaneel
erin, of wat dacht je
van een beetje zwarte
peper, grof en versgemalen uit de molen?
Dat geeft de chocolademelk iets meer een,
zeg maar culinair
Spaans tikje.

Voor borstplaat heb je speciale vormen nodig. Na het drogen
van de borstplaat moetje die makkelijk kunnen openmaken. Je
kunt ook ‘wilde’ borstplaat maken. In het recept vind je de
aanwijzingen. Met een paar druppels essence kun je de
borstplaat allerlei lekkere smaakjes geven. Koffie, amandel of
rum zijn favoriet. Chocoladeborstplaat maak je door met de
suiker een halve eetlepel cacaopoeder mee te koken. En als je
op dezelfde manier een theelepel oploskoffie mee kookt, krijg
je mokkaborstplaat.

Speculaasplanken met die mooie, oude figuurtjes
erin zijn echte verzamelobjecten geworden. Maar
bijna niemand gebruikt ze nog om speculaasjes of
speculaaspoppen mee te maken. Als je het niet
gewend bent, zijn ze ook lastig om mee te werken.
Eerst moetje ze bestrooien met rijstebloem, dan het
deeg in de vormpjes drukken en de bovenkant glad
maken. En dan komt het moeilijkste: je moet de
plank heel voorzichtig boven een bakplaat keren,
precies zo dat de speculaasjes of de speculaaspop
niet in brokken op de bakplaat uit elkaar valt. Nee,
dan kun je beter maar meteen speculaasbrokken
maken. Dat is een stuk makkelijker en voor de
smaak maakt ’t niets uit.

750 ml volle melk
200 g chocolade extra
puur, in kleine stukjes
Verder nodig: staafmixer of garde
BEREIDEN:

Melk in een pan
schenken, chocolade toevoegen en de
pan op een laag
vuur zetten. Chocolade al roerend in de
melk laten smelten.
Melk tot tegen het
kookpunt verwarmen
(niet laten koken, want
dan wordt de smaak
bitter.) en met een
staafmixer of garde
schuimig kloppen. In
bekers schenken.

200 g fijne kristalsuiker
4 el slagroom
25 g roomboter
enkele druppels essence
verder nodig: bakpapier, borstplaatvormen
Het bakpapier op een bakplaat of een plank leggen. De borstplaatvormen natmaken en op het bakpapier leggen. Voor wilde
borstplaat een kleine taartvorm met aluminiumfolie bekleden.
In een steelpan suiker met room en boter al roerende met
een houten lepel op laag vuur aan de kook brengen. AI
roerend suiker laten smelten en het mengsel ca. 5 minuten
zachtjes laten doorkoken. Regelmatig de opgeloste suiker van
de lepel laten lopen. Op het moment dat de laatste druppel
gesmolten suiker als dunne draad aan de lepel blijft hangen de
pan van het vuur nemen. Eventueel essence erdoor roeren.
Met de houten lepel de suikersiroop krachtig doorroeren, zodat
de suikerstroop snel afkoelt. Blijven roeren, ook langs de wand
van de pan, tot het mengsel een krassend geluid gaat maken.
Het borstplaatmengsel dan direct in de vormen schenken en
tijdens het schenken de vorm tegen de bakplaat drukken,
zodat de vloeibare suiker er niet uitloopt. (Dit moet snel gebeuren, want de suiker gaat nu snel stollen.) De borstplaat laten
afkoelen en goed hard laten worden.
Na 15 minuten de vormen met borstplaat voorzichtig over het
bakpapier schuiven zodat ze loskomen.
Vormen omdraaien en de andere kant van de borstplaat laten
drogen. Als de borstplaat helemaal hard is, de vormen verwijderen en de borstplaat op een schaal leggen. (De wilde
borstplaat helemaal hard laten worden, het aluminiumfolie
verwijderen en de borstplaat met een nat mes in stukken
snijden.)
Bereiden ca. 25 minuten, wachttijd ca. 30 minuten.

250 g zelfrijzend bakmeel
125 g bruine basterdsuiker
2 el speculaaskruiden
50 g halve blanke amandelen
175 g koude, harde roomboter, in kleine blokjes
verder nodig: huishoudfolie, bakpapier, deegroller
VOORBEREIDEN:

In een kom zelfrijzend bakmeel met bruine suiker, een
halve theelepel zout en speculaaskruiden door elkaar
mengen. Boter toevoegen en alles met de vingertoppen tot een korrelig deeg mengen. Het geheel snel
met koele handen tot een samenhangend en soepel
deeg kneden. Het deeg tot een bal vormen, verpakken in huishoudfolie en in de koelkast minstens 1 uur,
maar liever 2-3 dagen, laten rusten. (laat deeg enkele
dagen rusten voor goede speculaassmaak.
BEREIDEN:

Oven voorverwarmen op 175 °C. De bakplaat bekleden met bakpapier.
Het werkvlak en de deegroller bestuiven met wat
bloem. Het speculaasdeeg op het werkvlak leggen en
met de deegroller uitrollen tot een rechthoekige lap
van 1 cm dik. De deeglap op de bakplaat leggen en
amandelen erin drukken.
De bakplaat in het midden van de oven schuiven en
de speculaas in 25-30 minuten bruin en gaar bakken.
De speculaas op een rooster laten afkoelen en dan in
een trommel bewaren.
Voorbereiden 20 min., Wachttijd 1 uur (of 2 dg),
bereiden 35 min
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Museum De Koperen Knop is een actief museum, voor iedereen die iets
heeft met cultuur. Het vaste gedeelte van het museum in het voorhuis
vertelt van het rijke boerenleven in de Alblasserwaard. Op De Etage (een
grote ontvangstruimte) is het Betuwepaviljoen met een reconstructie van
Trijntje, de oudst begraven vrouw van Nederland. In het museum zijn constant wisselexposities, er is een museumtuin, met bijgebouwen, in de zomertijd een theetuin en altijd een museumcafé met terras. Ook is er een
kleine museumwinkel.

Binnendams 6 – 3373 AD Hardinxveld-Giessendam – 0184-611366 – www.koperenknop.nl

