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Het schilderij in de klas is 
precies even groot als het 
schilderij dat Jan Steen 
maakte!  

Toen Jan voor zijn doek 
stond, zag dat er dus 
ongeveer zo uit. 

Jan Steen aan het werk



Deze jongen is dit jaar niet 
lief geweest. Hij huilt, want hij 
heeft de roe (een bos takken) 
in zijn schoen gekregen. 

Zie je het bosje? In de schoen 
die de zus vasthoudt? 

“Haha!”, lacht zijn zus. 
“Net goed! 
Je hebt de roe gekregen, 
pestkop!”

(Meer informatie over de roe 
staat in de docentenlesbrief)
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En ook dit jongetje lacht zijn 
huilende broer uit, omdat 
hij geen cadeautje van 
Sinterklaas in zijn schoen heeft 
gekregen.
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Maar kijk eens naar de vinger 
van oma, daar achter het 
gordijn. 

Ze roept de huilende jongen. 

Zo te zien aan haar lachende 
gezicht heeft zij een verrassing 
voor hem. 

Zou hij dan tóch een cadeautje 
krijgen van Sinterklaas? 
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Deze jongen wijst naar de 
schoorsteen. Daar heeft 
Sinterklaas zijn cadeaus 
doorheen gegooid. Het 
zusje op zijn arm heeft een 
speculaas- of taaitaaipop in 
de vorm van Sinterklaas vast. 
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Deze jongen is alvast aan 
het zingen om de Sint te 
bedanken. 

“Dank u Sinterklaaaaaaasje!”
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Dit zusje is lief geweest. Ze 
heeft een pop én een emmer 
vol snoep en speelgoed van 
Sinterklaas gekregen. 

Haar moeder vraagt: 
“Laat eens zien wat jij  van 
Sinterklaas hebt gehad?”

Die emmer gebruikte haar 
moeder trouwens meestal als 
boodschappentas.  
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Dit popje is geen gewoon 
popje. Het is een soort 
gelukspoppetje dat het meisje 
beschermt tegen vervelende 
ziektes. Tenminste, dat dachten 
de mensen toen. 
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Sinterklaas brengt altijd lekkers 
mee. In de tijd van Jan Steen 
waren dat appels, wafels, 
honingkoeken, speculaas, 
ontbijtkoek en taaitaai. 
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Deze koek heette een 
‘duivekater’. Mensen aten dit 
alleen als er iets te vieren was. 
Zoals wij nu taart eten. 
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Zie je wat er in deze appel zit? 
Een muntstuk! Dat was een 
Sinterklaas-cadeautje voor de 
grote mensen. 
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Het is moeilijk te zien, maar 
door dit raam zie je dat de zon 
opkomt. Het wordt langzaam 
licht. 

Licht? Op Sinterklaasavond is 
het toch juist hartstikke donker? 

Klopt! Maar op dit schilderij 
is het geen Sinterklaasavond, 
maar Sinterklaasóchtend! 

Vroeger vierden de mensen 
namelijk op de ochtend van 6 
december Sinterklaas en niet 
op de avond van 5 december. 
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Jan Steen
Dit schilderij is ook gemaakt door Jan 
Steen. En de man op het schilderij is... 
Jan Steen. 

Het is een zelfportret. Grote kans 
dat Jan naast zijn schildersezel een 
grote spiegel had staan toen hij dit 
schilderde. 

Als je een schilderij maakt van jezelf, 
kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen 
hoe je eruit komt te zien. Misschien is je 
haar langer of juist heel kort of zijn je 
ogen bruin in plaats van blauw.

Jan Steen deed dat ook. Hier 
schilderde hij zichzelf als een deftige 
man. Kijk maar naar die chique kleren, 
zijn mooie lange haren, het dikke, rode 
gordijn op de achtergrond of het mooie 
uitzicht. 

Jan was in het echt niet zo deftig. 
Hij verdiende best wat geld met zijn 
schilderijen, maar hij was niet heel rijk. 

Nu denk je misschien: die Jan was vast 
een ijdeltuit; Iemand die zichzelf graag 
een beetje mooier maakt dan ie is. 
Ha! Nou, kijk dan maar eens naar de 
volgende schilderijen van Jan Steen. 
Daar heeft hij zichzelf stiekem ook 
ingeschilderd. 
• Herken je Jan?
• Ziet hij er daar ook zo deftig uit? 



Prinsjesdag, Jan Steen, 
1660 - 1679



Prinsjesdag, Jan Steen, 
1660 - 1679



Soo voer gesongen, soo na gepepen, 
Jan Steen, 1668 - 1670



Soo voer gesongen, soo na gepepen, 
Jan Steen, 1668 - 1670



Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen
Jan Steen, 1663 - 1665



Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen
Jan Steen, 1663 - 1665



Kinderen leren een poes dansen,
Jan Steen, 1660 - 1679



Kinderen leren een poes dansen,
Jan Steen, 1660 - 1679



Sinterklaas; het verboden feest

Sinterklaas is al héél oud. Dat weet iedereen. Maar niemand weet precies hóe oud hij is. 
En wat nóg gekker is: we weten ook niet precies hoe hij er vroeger uitzag. Het was toen 
namelijk verboden om een tekening van Sinterklaas te maken! Daarom staat hij ook niet op 
dit schilderij. 

• Hoe denk jij dat Sinterklaas er 350 jaar geleden uitzag? 

Waarom dan?
Héle nieuwsgierige kleuters nemen misschien 
geen genoegen met alleen het weetje dat 
Sinterklaas in de tijd van Jan Steen niet 
afgebeeld mocht worden. 
“Waarom mocht dat dan niet?”

Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden 
op het niveau van kleuters. De reden gaat 
namelijk terug naar de protestanten en de 
katholieken. 

Héél beknopt uitgelegd was Sinterklaas 
een bisschop, een belangrijke man voor 
katholieken. Het Sinterklaasfeest was dus lang 
geleden een feest dat alleen door katholieken 
werd gevierd.

In de tijd dat Jan Steen Het Sinterklaasfeest 
schilderde, hadden de protestanten en de 
katholieken ruzie. Na een lang gevecht 
wonnen de protestanten en zij maakten meteen 
een paar nieuwe regels. Eén van die regels 
was: niemand mag meer katholiek zijn. En 
er mochten dus ook geen katholieke feestjes 
gevierd worden. 

Het sinterklaasfeest vieren mocht dus niet 
meer. En om ervoor te zorgen dat iedereen 
Sinterklaas zou vergeten, mochten er ook 
geen plaatjes meer gemaakt worden van 
Sinterklaas. 

Gelukkig bleven de katholieken stiekem het 
sinterklaasfeest vieren en zijn we Sinterklaas 
dus nooit vergeten.



Het huishouden van Jan Steen

Het vrolijke huisgezin,
Jan Steen, 1668

Als het bij iemand thuis een 
rommeltje is, met kinderen 
die niet luisteren, over de 
bank rennen, op de tafel 
zitten en allemaal dingen 
doen die niet mogen, 
zeggen we weleens:
‘Wat een huishouden van 
Jan Steen!’

Kijk eens goed naar dit 
schilderij. 
De volwassenen zijn 
gezellig aan het zingen. Ze 
spelen muziek. Drinken een 
glaasje wijn. En ze letten 
eigenlijk helemaal niet op de 
kinderen. 

Het ziet er gezellig uit. Maar 
wat doen de kinderen in 
de tussentijd? Het meisje 
in de groene jurk vooraan 
drinkt stiekem ook een slokje 
wijn. De jongen in het raam 
rookt een pijp, net als de 
kinderen bij de schoorsteen. 
En de jongen met de fluit zit 
bovenop de tafel! 

Ze doen stiekem allemaal 
dingen die niet mogen 
en daarom is dit ‘een 
huishouden van Jan Steen’. 



Zingen voor Sinterklaas

“Sancte Claus, goed heylig man! Trek uwe beste Tabaert aen, Reiz daer 
mee na Amsterdam, Van Amsterdam na Spanje, Daer Appelen van 
Oranje, Daer Appelen van granaten, Die rollen door de Straaten.” 
— John Pintard, 1810

Weten jullie welk bekende sinterklaasliedje meer dan 200 jaar geleden al 
werd gezonden door de kinderen? 
Klik hier voor het goede antwoord, gezongen door de Pieten zelf! 

https://schooltv.nl/video/sinterklaas-goedheiligman-de-pieten-zingen-een-sinterklaasliedje/


Nederland in de tijd van Jan Steen 

Jan Steen leefde zo’n 
400 jaar geleden. 
Die tijd noemen we: 
de Gouden Eeuw. 
De meeste grachten 
in het centrum van 
Amsterdam zijn in die 
tijd gegraven. 

Op dit schilderij zie je 
hoe de grachten en 
de nieuw gebouwde 
grachtenhuizen eruit 
zagen. 

Nu, 400 jaar later, 
zien  die mooie 
huizen er anders uit 
dan toen. Maar je 
kunt de huizen nog 
steeds herkennen. 

Kijk maar eens op 
deze website. 

Let op! Deze informatie staat 
ook in de lesbrief bij 

De Nachtwacht voor 
groep 1 en heeft een hoge 

moeilijkheidsgraad! 

Hoge 
moeilijkheids-

graad

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hgo/hg25/


In de tijd van Jan Steen woonden 
er zo’n 2 miljoen mensen in 
Nederland. Nu zijn dat er 17 
miljoen. Maar toch werd het druk, 
want iedereen wilde op dezelfde 
plek, in het westen van Nederland, 
wonen. Daar was namelijk veel 
werk te doen en daar kon je dus het 
makkelijkste geld verdienen. 

Voor al die mensen moesten 
natuurlijk huizen worden gebouwd. 
De rijke koopmannen en hun 
gezin woonden vaak in grote 
grachtenpanden. In de straatjes 
tussen de grachten woonden arme 
gezinnen. Soms woonde een heel 
gezin in één kamer. 

Het is maar goed dat je de geur 
van dit schilderij van een andere 
Nederlandse schilder, Gerrit 
Berckheyde, niet kunt ruiken. Het 
stonk namelijk verschrikkelijk in de 
steden, want er waren geen wc’s! 
Mensen poepten en plasten in 
een po (een soort emmer) en als 
ze klaar waren, gooiden ze die 
gewoon leeg in de grachten. Jek! 

Nederland in de tijd van Jan Steen Hoge 
moeilijkheids-

graad



Extra informatie en leuke weetjes zijn te vinden 
in de geprinte lesbrief
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