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Spreekster is Eugenie Boer-Dirks, kunsthistorica en conservator van het Louis Couperus Museum in 
Den Haag.  
 
In het kader van Open Monumentendag, die in 2006 onder het motto ‘Feest‘ georganiseerd werd, 
werd een afsluitende lezing georganiseerd over de oorsprong van het Sinterklaasfeest in Nederland.  

 
Reeds zeventien eeuwen speelt de heilige Nicolaas 
een rol in de samenleving. Ooit vroegchristelijke 
bisschop in wat nu Turkije is, later belangrijkste 
patroonheilige in de Middeleeuwen. Toen voorwerp 
van afschuw en spot tijdens de Reformatie, inmiddels 
kindervriend in onze tijd. Er is in de loop der eeuwen 
een rijke hoeveelheid kunstvoorwerpen ontstaan 
waarop de heilige Nicolaas is voorgesteld. Aan de 
hand van afbeeldingen daarvan krijgt u gedurende de 
lezing een levendig beeld van de ontwikkelingen die 
de cultus rond zijn persoon doormaakte. In het 
buitenland maar vooral ook in Nederland, zowel op 
religieus als op profaan gebied. Tal van gebruiken van 
vandaag gaan terug op eeuwenoude legenden. De 

grote hoeveelheid middeleeuwse Nicolaaskerken of -kapellen in ons land -van Amsterdam tot 
IJsselstein, van Nijmegen tot Den Helder- geeft het belang aan van de heilige voor Nederland.  

 
Gouda zelf heeft nooit een Nicolaaskerk gehad. Wat Gouda daarentegen wél 
had was een dominee die op een heftige manier fulmineerde tégen de 
viering van het Sint-Nicolaasfeest. In 1658 schreef deze dominee, Jacobus 
Sceperus, een boekje "Geschenck op geseyde St. Nicolaes avont, aen allen 
ingesetenen van Gouda, welkcke Godts woort en waerheyt nevens haer 
zaelichheyt liefhebben en betrachten." (zie afbeelding van het watermerk 
van de titelpagina van het boekje van Sceperus).  
 

 
 

   

De reformatie heeft bewerkstelligd dat het feest ter ere van Sint-Nicolaas in vele protestant 
geworden landen naar de achtergrond verdween. 
Zo niet in Nederland! Ondanks geschriften als die 
van Sceperus bleef het feest bestaan en nam 
geleidelijk aan zelfs in belang toe. Begin 19e 
eeuw werd het beeld van de huidige sinterklaas 
als kindervriend, met een zwarte piet als knecht 
en op een witte schimmel die over daken rijdt, 
geschapen. Er zijn maar weinig Nederlandse 
kinderen die in hun jeugd géén kennis met hem 
maken. En voor vele volwassenen betekent het 
sinterklaasfeest vaak een schat aan dierbare 
herinneringen.  

 

   

 


