
Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de 

oorsprong van  

allerlei woorden. 

HANS BEELEN EN 

NICOLINE VAN DER SIJS

Wie zoet is ...
wangelooff, superstitie en af- 

goderye.” Maar evenmin als de 

paaseieren en het paasbrood  

konden de lekkernijen van de  

Sint door de puriteinen worden 

uitgedreven.

 Integendeel: in de loop van de 

achttiende eeuw daalde de prijs 

van suiker, waardoor deze zoetig-

heden voor steeds meer mensen 

betaalbaar werden. Bakkers die 

zich hadden gespecialiseerd in 

zoete waren, legden hun middel-

eeuwse naam suikerbakkers af en 

gingen zich voortaan banketbak-

kers noemen. In deze periode 

ging men de naam banket gebrui-

ken voor ‘zoete spijzen’; eerder 

duidde banket – eigenlijk een 

bankje, dat wil zeggen een zit-

plaats – een hartig feestmaal aan 

(waarbij men aanzit). Het werd 

mode om thuis koffie en thee te 

drinken, die men zoette met sui-

ker en nuttigde met een koekje of 

stukje banket erbij. In het Neder-

lands spitste de betekenis van 

banket zich hierbij verder toe tot 

‘met amandelspijs gevuld gebak’.

Taaitaai
Het snoepgoed van de Sint ver-

anderde in de achttiende eeuw 

zowel van vorm als van naam. 

Honingkoek werd opgevolgd door 

een van roggemeel met stroop  

gebakken bruine koek, die (van-

wege de taaiheid) ‘taaitaai’ werd 

genoemd. Taaitaai werd het hele 

jaar door bij de koffie of de thee 

gegeten, maar in de sinterklaas-

tijd was het gebruik de koeken in 

de vorm van poppen te bakken. 

Deze werden door de kopers ver-

guld, geglazuurd of op andere 

wijze versierd en cadeau gedaan 

aan geliefde personen (vandaar 

de benamingen vrijers en vrij-

sters). De Sint was immers ook 

de beschermheilige van de trouw-

grage mensen.

Speculaas
In plaats van ‘klaasjes’ of ‘klaas-

koeken’ ging men in de achttiende 

eeuw ‘speculaasjes’ of ‘speculaas-

poppen’ eten, waarvan de recep-

tuur veel leek op die van klaasjes. 

De oudste naam van dit gebak 

was speculatie, een woord dat al 

bestond in de betekenis ‘overden-

king, bespiegeling’ en ‘welbeha-

gen’. In de achttiende eeuw ging 

men dit woord overdrachtelijk  

gebruiken voor het gebak – ófwel 

in de zin van ‘gebak voor fijnproe-

vers’, ófwel als ‘fantasiegoed’. Het 

woord speculaas is vermoedelijk 

ontstaan doordat men nevenvor-

men als speculacie en speculasie 

ging opvatten als verkleinwoord. 

Op dezelfde wijze is het woord  

relaas ontstaan uit relatie.

Chocoladeletters
Het gebruik van letters als educa-

tief snoepgoed om het alfabet te 

leren is al eeuwenoud. In 1797 be-

schrijft Catharina Zierikhoven in 

het Volkoomen Neerlandsch kook-

kunstig woordenboek allerlei “let-

ter-koeken”. In haar tijd werd het 

met Sinterklaas gebruikelijk lek-

kernijen in de vorm van letters te 

bakken, die het oudere amandel-

brood vervingen. In de negentien-

de eeuw leidde het bakken van 

letters van verschillende ingredi-

enten tot allerlei varianten met 

nieuwe namen: banketletter, ge-

vulde letter, boterletter, amandel-

letter, marsepeinletter en chocola-

deletter. Vooral die laatste blijkt 

rond 1900 zijn plaats in de kin-

derziel definitief te hebben ver-

overd: “St Nicolaas is toch in de 

eerste plaats een kinderfeest. Kiel-

tjes en broekjes laten dat grut 

koud. Een marsepijnen hart, een 

chocoladeletter is meer van hun 

gading.” (Bataviaasch Handels-

blad, 2 december 1893). In 1899 

omschreven Taco de Beer en E. 

Laurillard in Woordenschat choco-

ladeletters als “groote, lange, 

zwarte letters, waarmede de 

naam van een artist of leverancier 

op aanplakbiljet, affiche enz. staat 

uitgedrukt.” De benaming van het 

snoepgoed was toen al zó bekend 

dat deze kon worden toegepast 

op de typografie. Voer voor taal-

liefhebbers.   <

D
e gewoonte om met Sin-

terklaas je schoen te zet-

ten in de hoop dat die ge-

vuld wordt met lekkers, bestaat al 

sinds de zestiende eeuw. Waaruit 

die “snoeperie” of “slickermicken” 

– zoals de schrijver G.A. Bredero 

het noemt – vroeger bestond, is te 

lezen in zijn blijspel Moortje uit 

1615. De min Geertruy vertelt 

daarin wat haar zoon allemaal in 

zijn schoen vond: “Hielle peper-

huysjes met suycker-erretten, met 

kabbeljaus ooghen, en kappittel-

stocken”, oftewel: ‘hele papieren 

zakjes met suikererwten, kabel-

jauwsogen, en kapittelstokjes’: 

kabeljauwsogen was net als suiker-

erwten de naam voor suikerbolle-

tjes, kapittelstokjes voor staafjes 

anijs of stukjes amandel met sui-

ker. 

 Andere lekkernijen die van 

oudsher door jong en oud met 

Sinterklaas werden gegeten,  

waren ‘amandelbrood’, ‘honing-

koeken’ en ‘klaaskoek’ of ‘klaas-

jes’, en figuren van marsepein. In 

Brood- en gebakvormen en hunne 

beteekenis in de folklore (1932) 

vertelt J.H. Nannings dat in een 

Amsterdamse koekwinkel in de 

zeventiende eeuw in de sinter-

klaastijd de volgende producten 

te vinden waren: “kruidkoek, 

anijskoek, snipperkoek, sukade-

koek, gerstekoek, krentenkoek, 

rozijnenkoek, mangelkoek, confij-

tekoek, hijlikmakers, benistekoek, 

keuningskoek, stroopkoek, heu-

ningkoek, boterkoek, bagijnen-

koek, claeskoek, kerskoek, jaep-

jeskoek en fonteinkoek”.

 In de zeventiende eeuw won 

het protestantisme hier terrein. 

De calvinisten verzetten zich  

tegen de verering van de goed-

geefse bisschop, die immers een 

katholieke heilige was. In Delft 

werd het in 1600 verboden op 

Sint-Nicolaasavond kramen op te 

zetten “in welcke cramen vercogt 

worden verscheydene goederen 

die men den cleynen kinderen  

dyets maeckt dat den zelfden  

Nicolaes hemluyden geeft; ’t 

welck (...) is (...) streckende tot 
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