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In 1658 verraste dominee Jacobus Sceperus 
(1607-1677) de inwoners van Gouda met een 
St.- Nicolaaspresentje: een boekje met de 
prikkelende titel: Geschenck op geseyde St. 
Nicolaes Avont aen Allen Ingesetenen van 
Gouda, welcke Godts Woort en Waerheijt 
nevens haer Zaelicheijt lieffhebben en be-
trachten. De titelprent, gegraveerd door M. 
Suys, toont enkele scènes uit het leven van 
St. Nicolaus, bisschop van Myra. 

Het boekje is een van de vele stichtelijke traktaatjes en 
gelijksoortige geschriften die in de 17e eeuw op vaak 
weinig stichtelijke wijze het geloof en de praktijk van on-
der anderen de rooms-katholieken bestrijden. Immers, 
als men u zal vragen welke god er huist in die prachtig 
versierde kerkgebouwen van de paepschen en daar ver-
eerd wordt, dan, zegt Jacobus Sceperus:

sal men u brenghen tot een kinderlijcke, belacchelij-
cke pop; tot een houten, steenen,  coperen, silveren, 
gouden, off geschildert beelt van Anna, Maria, Lucia, 
Agniet, Martinus, Nicolaus, Dominicus, Franciscus, off 
van eenich ander, ter eeren van welcke den tempel ge-
bout, gesticht, en gewijet is. 

Van dit boekje zijn maar weinig exemplaren overgele-
verd. Tegenwoordig kan iedere belangstellende het via 
het internet op het scherm van de computer laten ver-

St. Nicolaes of Goudsche Duyvel-Jaeger? 
enkele notities betreffende de titelprent en het boekje Geschenck op  
geseyde St. Nicolaes Avont van jacobus sceperus

Gerard J. Vroeijenstijn

Het titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh 
(foto Nico J.Boerboom)
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Katholieke Kerk kiest hij een heilige die in zijn dagen niet 
alleen algemeen bekend was, maar wiens feest zelfs door 
vele gereformeerden gewoon gezellig thuis gevierd werd 
met cadeautjes in de schoen en het zingen van liedjes bij 
de schoorsteen op sinterklaasavond. 

De felle bestrijding van Sinterklaas door Sceperus 
heeft één aspect heel duidelijk gemaakt: Sinterklaas 
en de H. Nicolaus van Myra zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Als dat niet het geval was, had hij niet 
ten strijde hoeven trekken. De geboorteakte van Sin-
terklaas moet gezocht worden in de Rooms-Katholieke 
Kerk. Pas in de 19e eeuw worden Wodan, Sleipnir en een 
hele Germaanse mythologiewinkel ter verklaring aange-
voerd.2 Sceperus heeft die geseyde sint nicolaes gekozen 
als hét exemplum, hét voorbeeld van paapse afgoderij. 
Is het Sceperus te doen om St. Nicolaas? Nee, hij mikt 
hoger. Hij wil hiermee alle praktijken aan de kaak te stel-
len waarmee papen, monicken, cloppen, en bagijnen de 
kinderen en eenvoudigen bedriegen ten koste van het 
Ware Geloof. Eigenlijk is die St. Nicolaas maar bijzaak. 
Sceperus wil aantonen dat de hele Katholieke Kerk pure 
afgoderij is.

Het boekje is te karakteriseren als een lang uitge-

Detail van het titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh (foto Nico J.Boerboom)

schijnen.1 In verschillende publicaties over dit boekje in 
verband met Sint Nicolaas en de ontwikkeling van het 
sinterklaasfeest wordt het boekje gepresenteerd als een 
unieke bron van gegevens betreffende het sinterklaas-
feest in de 17e eeuw. In het boekje van Sceperus is echter 
niet één gegeven – een kort versje uitgezonderd – over 
Nicolaas en zijn feest te vinden, dat niet al sinds eeuwen 
bekend was. Ook hedendaagse onderzoekers hoeven 
Sceperus niet te lezen om kennis betreffende Sinterklaas 
en sinterklaasviering in huiselijke kring in de 17e eeuw te 
verwerven. Wat Sceperus vertelt over St. Nicolaes, was 
al lang bekend voordat hij zijn ganzenveder in de roet-
zwarte inkt doopte. Wél kan men het Geschenck lezen als 
een bevestiging van bestaande gebruiken. Het boekje is 
zeker interessant om de wijze waarop een 17e-eeuwse 
dominee zich verzet tegen St. Nicolaas/Sinterklaas en 
zijn feest.

Sceperus’ boekje gaat welbeschouwd niet over Sint Ni-
colaas. Het is een scheldschrift, een luidruchtig pamflet 
tegen de vermeende afgoderij, superstitie en die ‘ver-
vloekte’ heiligenverering door de katholieken. En uit de 
hele santenkraam van de door hem zo verfoeide Rooms-
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sponnen tirade tegen alles wat niet calvinistisch/gere-
formeerd is. Het is tevens een felle aanval op de viering 
van het St. Nicolaasfeest in kerk en gezin. We weten nu 
dat die aanval weinig resultaat heeft opgeleverd. In de 
persoon van de H. Nicolaus worden alle heiligen uit de 
Katholieke Kerk door Sceperus verketterd. Ik aarzel het 
een theologisch pamflet te noemen, omdat het uitbun-
dig strooien met citaten uit de Bijbel en geschriften van 
kerkvaders en auteurs uit voorgaande eeuwen om zijn 
gelijk aan te tonen, in mijn ogen weinig met theologie 
te maken heeft. 

Sceperus schenkt ons inderdaad een bevestiging dat 
het sinterklaasfeest in zijn tijd binnenskamers gevierd 
werd op een manier die wij ook nu nog kennen. In de 
woorden van Sceperus:

De ouders maecken haeren onnooselen wichters wijs, 
dat Nicolaus, des avonts ende des nachts voor sijnen 
heyl[ighen] dach, allenthalven daermen hem alsdan 
aenroept, komt ter schoorsteen ingereeden, en den 
kinderen meede brengt, en in de schoenen steeckt veele 
snoeperyen van appelen, nooten, koecken, vijgen, ro-
sijnen, suycker, gelt, gout, silver, neevens aller hande 
kindertuych, en poppegoet. [...] De onnoosele kinderen 
bestroyen de caemer in welcke sy de comste van St. Ni-

claes verwachten, met stro, hoy en haever, opdat het 
peert van desen H. Man, komende te post gereeden, 
wat pleysteren en daervan eeten sou.3

Maar dan is het nuttig te weten dat al deze elementen 
van het sinterklaasfeest al in de 16e eeuw – misschien 
zelfs al eerder – aanwezig waren. Sceperus vat samen 
wat al lang bekend en gebruikelijk was. Hij vertelt dus 
niets nieuws. Wél danken we aan hem dit korte sinter-
klaasversje (blz. 184)

Sinte Niclaes Bisschop, 
Goet heylich man;
Wilje wat in mijn Schoentje geeven, 
Godt loont u dan.
Gheefftmen een Beurs met bellen
Soo sal ickje niet meer quellen.
Soo langhe als het Godt geliefft
Heb ick Sinte Niclaesjen lieff 

Anne de Vries heeft vastgesteld dat dit versje in de 
mondelinge overlevering niet bewaard is gebleven: 
‘Toen men in de negentiende eeuw oude rijmen begon 
te verzamelen, werd het teruggevonden – bij Sceperus. 
Het is aan zijn strijd tegen Sinterklaas te danken dat we 
het nog kennen’.4 Ook in de Nederlandse Liederenbank is 
dit versje opgenomen in het bestand, onder vermelding 
van Sceperus’ boekje als de enige vindplaats. 

Titelpagina

De titelpagina is gegraveerd door M. Suijs. Over deze M. 
Suys is weinig bekend. Christiaan Kramm5 vermeldt over 

1. Ik maak gebruik van de gedigitaliseerde editie. [Geschenck, op 
geseijde St. Nicolaes avont aen allen ... - Google Books: https://
books.google.com/books/.../Geschenck_op_geseijde_St_Nicolaes_
avont.html?id...]
2. Een goed voorbeeld daarvan is: E. Verwijs, De christelijke Feesten. 
Eene bijdrage tot de kennis der Germaansche mythologie. I. Sinterklaas 
(’s-Gravenhage 1865). Interessant is de eerste serieuze studie in 
Nederland over Sinterklaas: W.A. van Hengel, Sint-Nikolaas en het 
Sint-Nikolaas-Feest (Leiden 1831). 
3. Stop de ontheiliging van Sint en Piet! Geplaatst op 4 december 
2012 door Paul Abels (www.paulabels.nl/2012/12/de-ontheiliging-
van-sint-en-piet/)
4. A. de Vries, Meisje kun je wel jokken? Achtergrond en betekenis van de 
Nederlandse kinderrijmen (Amsterdam 2015). Een beurs met bellen: 
in het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam bevindt zich een 
beursje van fluweel met zilverdraad, en zilveren ballen en sleutel.
5. Ch. Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche 
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroeg-
sten tot op onzen tijd, 4 (Amsterdam 1857-1864).

Handtekening van M.Suijs op titelpagina Geschenck op geseyde St. 
Nicolaes Avont, samh (foto Nico J.Boerboom)
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feest van Sint Nicolaus op 6 december. Bovendien waren 
er verzamelingen van heiligenlevens in het Latijn, Itali-
aans, Engels, Frans, Duits en Nederlands. Is dit titelblad 
voor de huidige lezer herkenbaar? Het lijkt erop dat het 
in onze tijd niet voor ieder duidelijk is wat Suys heeft 
gegraveerd. Mijn aandacht werd getrokken door een op-
merking van Paul Abels in Duizend jaar Gouda.7

De tekst bij de afgebeelde gravure uit Sceperus’ Ge-
schenck luidt: ‘Opmerkelijk is het detail links achter de 

hem slechts dat hij een onvermeld graveur is, die de ti-
telprent heeft gegraveerd voor het werk van C. Pierson, 
Antwoorden der Griecksche Vorsten op twaelf van Ovidius 
Nazoos Treurbrieven der Blakende Vorstinnen, gedrukt in 
Gouda in 1658. Deze gravure zou volgens hem middel-
matig zijn en de tekening slecht. Volgens Kramm komt 
Suijs zeker uit Gouda, omdat verscheiden personen van 
die naam in de regering zaten. Het genoemde boek van 
Pierson werd gedrukt door Gouwenaar Kornelis Dyvoort 
voor de boekverkoper Jan Tielmans. De belettering van 
beide titelgravurers vertoont veel overeenkomst. Ook 
op de afbeeldingen van het Geschenck, dat Kramm niet 
noemt, zijn mijns inziens zijn woorden van toepassing: 
‘middelmatig en de teekening slecht’. Is er inmiddels 
iets meer bekend over die ‘onvermelde graveur’ M. 
Suys? Waarschijnlijk wel.

Hans Suijs heeft daar onderzoek naar gedaan.6 Hij kan 
niet alle vragen bevredigend beantwoorden, maar wat hij 
schrijft komt mij zeer aannemelijk voor. Hij noemt ene 
Margrieta Suijs, die een dochter was van de Goudse bur-
gemeester Govert Suijs. Zij huwde op 16 januari 1676 met 
Hendrik Bary, een befaamd graveur. Hans Suijs schrijft 
vervolgens: ‘...27 november 1642 als doopdatum voor 
Margrieta. Nu begint het te kloppen. Een zestienjarige 
zou zo’n gravure wel kunnen maken. Misschien heeft 
zij wel les van Hendrik gehad, die tien jaar ouder was. 
Ontluikende liefde met het (graveer)mes in de hand?’ De 
zeer matige kwaliteit van de gravures kan dan verklaard 
worden: Margrieta Suys kon nog niet zo goed tekenen. 

Zullen de inwoners van Gouda anno 1658 de scènes op 
het titelblad van het Geschenck hebben herkend? Mis-
schien hebben niet alle inwoners begrepen wat de jeug-
dige Suijs heeft getekend, maar zeer waarschijnlijk zagen 
de katholieken en degenen die nog niet zo lang geleden 
de moederkerk hadden verlaten heel goed wat er op het 
titelblad van het boekje zoal was afgebeeld. Zij waren im-
mers al eeuwenlang vertrouwd met het levensverhaal, de 
wonderdaden en het feest van Sint Nicolaus. De verhalen 
van Jacobus de Voragine en Caesarius van Heisterbach 
en anderen werden niet alleen in de kloosters gelezen en 
verteld, zij werden ook verwerkt in de preken die in hun 
(schuil)kerken werden gehouden ter gelegenheid van het 

Titelblad van Antwoorden der Griecksche Vorsten op twaelf van 
Ovidius Nazoos Treurbrieven der Blakende Vorstinnen, samh (foto 
Nico J.Boerboom)
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twee horens over zijn hoofd trok. Deze scène is ook te 
zien op de titelprent, die gegraveerd is door de Goudse 
graveur Hendrick Bary’. 

Het is niet duidelijk waarom Abels meent dat de ti-
telprent is gegraveerd door Hendrick Bary. Er staat toch 
duidelijk rechts onder M. Suijs sculp. Misschien heeft 
Hendrick Bary (1632-1707) de prent wel gegraveerd, 
maar de tekeningetjes zijn zeker niet van zijn hand. Bary 
maakte fraaie portretten en tal van historische voorstel-
lingen en genretafereeltjes. De tekeningen op deze titel-
prent liggen ver beneden het niveau van Bary. 

De titelpagina van Geschenck toont uitsluitend enkele 
scènes die betrekking hebben op St. Nicolaus. 

De rechter scène toont Nicolaas als man die nog geen 
bisschop is. Hij gooit een zak met geld of goud in het huis 
van een verarmde edelman die zich genoodzaakt meent 
zijn dochters aan prostitutie over te leveren. Dankzij dit 
geld kunnen de meisjes een eerbaar huwelijk sluiten.

De middelste scène heeft betrekking op de redding 
van drie onschuldige burgers die ter dood veroordeeld 

heilige. Gelet op de twee horens op het hoofd van de 
geestelijke, is hier de duivelsuitdrijving door pater Ver-
elst uit 1650 afgebeeld. Het verhaal hierover deed blijk-
baar in de hele stad de ronde’. In een boeiend artikel 
van dezelfde auteur uit de Tidinge8 staat de titelpagina 
eveneens afgedrukt. Daarbij treffen we dit tekstgedeel-
te aan: ‘De frustratie van Sceperus over de in zijn ogen 
gruwelijke paapse misstanden schreef hij van zich af in 
zijn Geschenck. Hierin richtte hij zijn pijlen niet alleen 
op het in de titel genoemde sinterklaasfeest, maar ook 
op andere vormen van bijgeloof en devotie. Zo stelt hij 
ook een geruchtmakend geval van duiveluitdrijving aan 
de kaak, waarbij een Goudse priester een dierenvel met 

6. ‘Fouten zijn organisch, ze planten zich voort’ - Stamboomonder-
zoek naar de familie Suijs - Hans Suijs. (www.diegoude.nl/fouten-
zijn-organisch-ze-planten-zich-voort-2004-2) 
7. P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda.   Een stadsgeschiede-
nis (Hilversum 2002), 445 
8. P.H.A.M. Abels, ‘Een ‘scandpaal voor Sceperus’. Goudse dominee 
en bibliofiel’, Tidinge van Die Goude 1 (2015), 4-13. 

Scène links Scène rechts Scène midden
op titelblad van Geschenck op geseyde St. Nicolaes Avont, samh (foto Nico J.Boerboom)
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zijn. De beul staat op het punt hen te onthoofden, maar 
St. Nicolaas, nu wél als bisschop, redt hen door het 
zwaard vast te pakken.

De linkerafbeelding toont St. Nicolaas die in de nacht 
in een visioen aan het bed van de slapende keizer Con-
stantijn verschijnt. Deze wil drie legeraanvoerders die er 
ten onrechte van beschuldigd zijn dat zij de keizer willen 
ombrengen, de volgende morgen ter dood laten bren-
gen. St. Nicolaas gebiedt hem deze onschuldige mannen 
vrij te laten. 

Op de titelpagina van Geschenck zijn in totaal vijf scè-
nes afgebeeld die betrekking hebben op St. Nicolaas. 
1. de bisschopsfiguur op de voorgrond met mantel en 

staf. Waarom de mijter apart geplaatst is, is mij niet 
duidelijk.

2. de tobbe met één kind, dat een biddend/dankend ge-
baar maakt nadat het tot leven is gewekt.

3. het naar binnen werpen van goud in het huis van de 
verarmde man en zijn drie dochters.

4. het vastpakken van het zwaard van de beul om te 
voorkomen dat drie onschuldigen worden gedood.

5. de verschijning van St. Nicolaas aan keizer Constan-
tijn in een droomgezicht.

In de linkerscène is dus geen duivelsuitdrijving afge-
beeld, maar een befaamde passage uit de vita van Sint 
Nicolaus: ‘de verschijning in een nachtelijk droomge-
zicht aan keizer Constantijn’. De figuur naast het bed is 
St. Nicolaus. Er zijn enkele duidelijk zichtbare signalen: 
de figuur draagt niet het kleed van een priester in Gouda 
in de 17e eeuw, maar een gewaad zoals ook St. Nicolaus 
op de voorgrond draagt, een bisschopsgewaad. Het bed 
is ook geen bed van een eenvoudige man of vrouw uit 
Gouda omstreeks 1650. Het is een vorstelijk bed, zoals 
we dat ook op andere afbeeldingen aantreffen. De figuur 
naast het bed draagt geen horens maar een mijter zo-
als op de voorgrond op het zuiltje is afgebeeld. En ten 

9. Over die Goudschen Duyvel-Jaeger heeft Paul Abels een interessant 
artikel geschreven: ‘Goudse duvelstoejager brengt Maria naar Wad-
dinxveen’. (http://www.paulabels.nl/2009/o6/duvelstoejager)

slotte: de bisschop maakt het gebaar dat hoort bij het 
antwoord ‘Ik ben Nicolaus, bisschop van de stad Myra’ 
of een gebaar van verwijt.

Daarnaast kan men zich afvragen waarom op het titel-
blad van een boekje waarin op slechts circa een derde 
van het totale aantal bladzijden over St. Nicolaas ge-
sproken wordt, uitgerekend een duivelsuitdrijving door 
een Goudse priester afgebeeld zou moeten worden. In 
het boekje van Sceperus worden inderdaad enkele dui-
velsuitdrijvingen honend besproken. Op onder andere 
pagina 176 is er sprake van dien Goudschen Duyvel-Jae-
ger, maar daarvan vinden we dus geen afbeelding terug 
op de titelprent.9


