‘Zwarte Piet is geen Afrikaanse slaaf maar een Saraceen’
Henk van Benthems nieuwe verklaring van de zwarte knecht van Sinterklaas
John Helsloot
In het boekje Sint Nikolaas en zijn knecht (1850) van Jan Schenkman (1806-1863) is
Sinterklaas voor het eerst afgebeeld met een ‘knechtje, / Dat zwart is van kleur’. Hoe
kwam Schenkman daarbij? Over die vraag hebben velen zich het hoofd gebroken.
Allerlei verklaringen zijn voorgesteld. Een definitief uitsluitsel kon echter nog niet
worden gegeven. Totdat misschien nog eens een uitspraak van Jan Schenkman zelf
gevonden wordt waarin hij zijn keuze uitlegt – en dan nog, zal het blijven bij gissingen,
veronderstellingen en ‘circumstantial evidence’. Pas als de digitalisering van
afbeeldingen en teksten uit Nederland van voor 1850 voltooid is, komt de mogelijkheid
van een enigszins gefundeerde uitspraak in zicht.
Gelukkig staat het onderzoek naar de herkomst van Zwarte Piet ondertussen niet stil. In
zijn artikel ‘Sint-Nicolaasliederen. Toonbeelden van feestvieren’ in de glossy Sint van
2012 (blz. 110-115) presenteert Henk van Benthem een nieuwe bron die zijns inziens
het raadsel kan oplossen. Het is de roman Ivanhoe (1819/1820) van Walter Scott. Die
werd in 1824 vertaald als Ivanhoe, of De terugkomst der kruisvaarders (tweede druk in
1833). Een volgende uitgave verscheen daarna voor het eerst weer in 1852 – dus niet in
1850 zoals in het artikel staat (Sint, blz. 113), onder alleen de titel Ivanhoe.
Onderwijzer Schenkman kán dit boek gelezen hebben. Als het te duur was om te kopen,
dan mogelijk via een bibliotheek. Tussen 1850, als Sint Nikolaas en zijn knecht verschijnt,
en een uitgave van Ivanhoe ligt wel minimaal zeventien jaar. Maar Schenkman kan het
boek later in handen hebben gekregen, tot kort voor of zelfs in 1850 aan toe.
Jakken en broeken van grof linnen
Ivanhoe speelt in het Engeland van eind twaalfde eeuw. Ridders, Tempeliers, keren terug
van de derde kruistocht. Sommigen hebben zwarte bedienden mee naar huis genomen,
zoals de schurk Front-de-Boeuf. In de scène waarin hij in zijn kasteel een Jood op een
gloeiend rooster dreigt te binden als hij zijn geld niet afgeeft, betreedt Front-de-Boeuf
‘de gevangenis, gevolgd door de twee Saraceensche slaven des Tempeliers. (...) De
zwarte slaven, welke Front-de-Boeuf vergezelden, hadden hunne prachtige kleding
afgelegd, en jakken en broeken van grof linnen aangetrokken, hunne mouwen waren
boven den elleboog vast gemaakt (…)’ (hier geciteerd uit deel II, bladzijde 111 van de
Nederlandse uitgave van 1824).
Wie de plaatjes in Schenkmans boekje goed bekijkt – ze werden door Henk van Benthem
gereproduceerd in zijn boek Sint-Nicolaasliederen. Oorspronkelijke teksten en melodieën
(Leidschendam: Kemper Conseil Publishing, 2009)1 – zal getroffen worden door de
overeenkomst tussen de beschrijving van deze ‘jakken en broeken van grof linnen’ en de
kleding van deze zwarte knecht van Sinterklaas.
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Uit: Jan Schenkman, Sint Nikolaas en zijn knecht (Amsterdam: Bom, 1850). Koninklijke Bibliotheek.

Dat moet ook bij Van Benthem het geval zijn geweest. Vervolgens neemt hij een grote
stap en concludeert hij, zonder enige reserve: ‘Geïnspireerd door Scotts beschrijvingen,
heeft Schenkman Sint Nikolaas een zwarte knecht gegeven.’ En wel ‘in werkkleding,
passend bij de Nederlandse zakelijkheid en bescheidenheid, tevens gelijkende op
matrozenkleding uit 1850.’ (Sint, blz. 114).
Dankzij deze passage valt, waarschijnlijk voor het eerst, te begrijpen wat voor soort
kleding Schenkmans knecht aan heeft. Maar dat jonge zwarten min of meer zo gekleed
konden zijn, is ook bekend uit andere bronnen. Zoals illustraties in tijdschriften en
boeken uit de jaren 1840. Hieronder twee voorbeelden daarvan.

2

Uit: Nederlandsch Magazijn 1844, p. 69. Bibliotheek Universiteit van Amsterdam.

Uit: Congo’s avonturen, toen hij zijnen meester zocht. Een verhaal voor de jeugd, op waarheid gegrond.
Deventer: A.J. van den Sigtenhorst [1842], tegenover p. 68. Stadsbibliotheek Haarlem.

De beschrijving van dit soort kleding van zwarten in Ivanhoe is dus zeker niet uniek.
Daarnaast circuleerden er afbeeldingen waaruit Schenkman eveneens geput kan
hebben. Het is mogelijk, maar evenmin aantoonbaar, dat hij zich door juist deze passage
liet leiden toen hij zijn zwarte knecht van Sinterklaas min of meer zo liet afbeelden. Maar
voor Van Benthem is deze parallellie in kleding niet het enige of voornaamste bewijs
voor zijn stelling.

3

Beschikken over beschrijvingen of afbeeldingen waarop de zwarte knecht gemodelleerd
zou kunnen zijn is een ding. Maar in het Zwarte Piet-onderzoek gaat het om de vraag,
zoals Van Benthem terecht schrijft, ‘waarom onze Sinterklaas nu een zwarte knecht
heeft’ (Sint, blz. 113). Daarover heeft Van Benthem een bijzondere visie, die in nauwe
wisselwerking staat met zijn lezing van Scotts Ivanhoe.
Trouwe Saracenen
Het staat er in het artikel niet expliciet, maar het wordt wel sterk gesuggereerd dat de
eerste zwarte knecht in het boekje van Schenkman, als direct gevolg van de
beschrijvingen in Ivanhoe, een ‘Saraceen’ is. De knecht draagt immers de geldkist van
Sinterklaas. ‘Thesaurier! Het dragen van de geldkist werd niet zomaar aan een slaaf
opgedragen of een kind. Saracenen waren de bewoners van Palestina en de landen daar
omheen. (…) Saracenen hadden aanzien. Saraceense slaven waren bedienden met een
onvoorwaardelijke trouw.’ (Sint, blz. 111).
Dat blijkt volgens Van Benthem eveneens uit een andere passage in Ivanhoe: als de
ridder Brian de Bois-Guilbert zijn geliefde Rebekka uit een brandend kasteel laat redden
op het paard van een Saraceen. ‘Hier valt nog eens goed op welk een belangrijke functie
die Saraceense bedienden hadden: het allerliefste wat de tempelridder bezat (…)
vertrouwde hij toe aan zijn Saraceense knecht.’ (Sint, blz. 112).
Dat Schenkman aan Sinterklaas een ‘Saraceen’ als knecht wilde meegeven, is volgens
Van Benthem in latere uitgaven van Sint Nikolaas en zijn knecht uit beeld geraakt.
Daarin, zoals in de uitgave van 1907, is hij ‘een heuse zwarte man met opvallend oogwit
en rode lippen’ (Sint, blz. 114) geworden. Op de uitgave van ca. 1905 is dit beter te zien:

Uit: Jan Schenkman, Sint Nikolaas en zijn knecht (Amsterdam: Vlieger, ca. 1905). Koninklijke Bibliotheek.

Deze ontwikkeling in de uitbeelding van de knechtfiguur, niet alleen in latere uitgaven
van het boekje van Schenkman, maar ook in sinterklaasboekjes van andere auteurs, is,
weet Van Benthem, strijdig met de oorspronkelijke bedoeling van Schenkman. Want al
komen er in Ivanhoe ‘ook Afrikaanse zwarten voor’, het zijn ‘Personen van een totaal
ander mensenras en oorsprong dan de Saracenen en met een andere functie.’ (Sint, blz.
114).
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Om dat verschil duidelijk te maken wijst hij op een passage in de roman waar de van
hekserij beschuldigde Rebekka, tenzij er een wonder gebeurt, de dood wacht op de
brandstapel. Hier geciteerd naar de Nederlandse uitgave van 1824:
‘Naast dezen doodelijken toestel stonden vier zwarte slaven, wier kleur en Afrikaansche
trekken, toen zoo weinig bekend in Engeland, de menigte verschrikten, welke hen
beschouwde als duivels, welke met hun eigen duivelsch werk bezig waren. (...) En
wanneer zij in gesprek met elkander hunne dikke lippen openden en hunne witte
tanden toonden, als of zij grijnsden uit blijdschap over het verwachte treurspel, konde
het verschrikte gemeen naauwelijks nalaten te gelooven, dat zij wezenlijk de booze
geesten waren, met welke de heks gemeenschap gehad had (...)’ (III:281).
Hieruit concludeert Van Benthem: ‘Deze zwarten stonden niet model voor Schenkmans
knecht; in Sint Nikolaas en zijn knecht komen Afrikaanse slaven niet voor. Het karakter
boeman of schrikaanjager heeft Schenkmans knecht nooit gehad, integendeel, hij is de
meest betrouwbare bediende aan wie je je grootste schat kunt toevertrouwen.’ (Sint, blz.
114).
De Saracenen worden in Ivanhoe, aldus Van Benthem, gecontrasteerd met als griezelig
beschreven ‘Afrikaanse slaven’ of ‘zwarten’. In werkelijkheid is dit verschil in Ivanhoe
minder scherp. De ‘Saraceensche slaven’ worden in een adem ‘zwarte slaven’ genoemd,
evengoed als de mannen met ‘Afrikaansche trekken’. En worden die laatsten afgetekend
als verlekkerd op een komende afschuwelijke gebeurtenis, dat geldt ook, al noemt Van
Benthem deze passage niet, voor de Saraceense slaven die in opdracht van Front-deBoeuf de Jood dreigen met het rooster:
‘(...) de woeste oogen der Saracenen, somber onder hunne zwarte wenkbraauwen heen
en weder rollende, en eene nog akeligere vertooning makende door de witheid van den
kring rondom den oogappel, gaven veeleer het geheim vermaak te kennen, hetwelk zij
van het aanstaande tooneel verwachtten, dan eenigen tegenzin, om daarin deelgenooten
en medehelpers te zijn. (...) (Ivanhoe 1824 II:118).
Een uitsluitend positieve waardering van ‘Saraceense slaven’, hoe ‘trouw’ misschien ook,
valt hieruit nu niet bepaald af te leiden. Een ambivalente voorstelling in deze tijd, begin
negentiende eeuw, van zwarte slaven – hier bovendien in functie van situaties in de
roman, negatief bij het rooster en de brandstapel, positief bij de redding van Rebekka –
ligt veel meer voor de hand.
Maar veel belangrijker is dat het onderscheid tussen ‘Saraceense’ en ‘Afrikaanse slaven’
op een schijntegenstelling berust. Bij ‘Saraceense slaven’ gaat het niet om Saracenen die
slaaf zijn, maar om zwarte slaven ván Saracenen. Walter Scott laat daar in een van zijn
voetnoten bij een latere Engelse uitgave (1830) van Ivanhoe geen twijfel over bestaan.
Deze noot is getiteld ‘Negro Slaves’. Daarin verweert hij zich tegen critici die ‘the
complexion of the slaves of Brian de Bois-Guilbert’ als anachronistisch beschouwen. Als
romancier verwerpt hij deze kritiek:
‘what can be more natural, than that the Templars, who, we know, copied closely the
luxuries of the Asiatic warriors with whom they fought, should use the service of the
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enslaved Africans, whom the fate of war transferred to new masters? I am sure, if there
are no precise proofs of their having done so, there is nothing, on the other hand, that
can entitle us positively to conclude that they never did. Besides, there is an instance in
romance.’2
Deze voetnoot ontbreekt in de Nederlandse uitgave van Ivanhoe van 1833. Had die
daarin wel gestaan, dan was het voor de Schenkman van Van Benthem onmiddellijk
duidelijk geweest dat bij ‘zwarte slaven’ een onderscheid tussen Saracenen en
Afrikaanse slaven niet gemaakt wordt in Ivanhoe.
Mogelijk is wel dat Schenkman, net als Van Benthem, op het verkeerde been is gezet. Als
Schenkman een gretig lezer van Scott was, heeft hij misschien ook diens roman The
Talisman (1825) gelezen, in 1826-1827 vertaald als De Talisman, of Richard
Leeuwenhart in Palestina. Daarin schrijft Scott, net als in zijn latere voetnoot over ‘Negro
slaves’: ‘verscheiden van de Vorsten van den kruistogt hadden zwarte slaven in hunne
huishouding ingevoerd, in navolging van de barbaarsche pracht der Sarracenen’ (De
Talisman II, blz. 208).3 Dat zou iedere twijfel weggenomen kunnen hebben.
In de nieuwe vertaling van Ivanhoe van 1852 is achterin de voetnoot ‘Over de negerslaven’ wel opgenomen.4 Het voert de speculatie naar grote hoogten als verondersteld
zou worden dat Schenkman, na eventuele kennisname van deze noot, zijn uitgever Bom
gevraagd zou hebben nog eens te kijken naar de uitbeelding van de knechtfiguur. Feit is
wel dat daarin iets verandert als Bom een tweede, nieuwe uitgave uitbrengt van Sint
Nikolaas en zijn knecht.5 Dat gebeurt in 1858, zoals valt af te leiden uit deze advertenties:

Amsterdamsche Courant 3-12-1857. Koninklijke Bibliotheek.

Amsterdamsche Courant 3-12-1858. Koninklijke Bibliotheek.

In deze nieuwe uitgave krijgt de zwarte knecht voor het eerst z’n pofbroek, baret en
algehele uiterlijk van een page. Er lijkt nu ook geen twijfel mogelijk dat hij een zwarte
man moet voorstellen. Zo werd dat ook destijds gezien. In een artikel in De Tijd van 6
december 1859 staat dat Sinterklaas bij zijn huisbezoek vaak vergezeld werd door ‘een
neger’.
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Uit: Jan Schenkman, Sint Nikolaas en zijn knecht (Amsterdam: Bom, [voor 1862]).6 Particuliere collectie.

Het is van belang te benadrukken dat deze nieuwe uitmonstering van de zwarte knecht
nog tijdens Schenkmans leven plaatshad – niet pas ‘in de druk van 1870’ (Sint, blz. 114).
Aangenomen moet worden dat deze nieuwe plaatjes overeenkwamen Schenkmans
bedoelingen. En dus strijdig zijn met de bedoelingen die Van Benthem aan Schenkman
toeschrijft. Ook Schenkman bedoelde met ‘zwart van kleur’ een zwart iemand.
Eerherstel
Gebaseerd op zijn lezing van Scotts Ivanhoe stelt Van Benthem dat het ‘knechtje, Dat
zwart is van kleur’ in de eerste uitgave van Jan Schenkmans Sint Nikolaas en zijn knecht
geen zwarte of Afrikaanse slaaf wil voorstellen. Daarmee mengt hij zich tevens in het
debat over de vraag in hoeverre de huidige figuur van Zwarte Piet nog aanvaardbaar is
in het Sinterklaasfeest. ‘Met het verbieden van de zwarte knecht vandaag de dag
ontneem je Sint-Nicolaas zijn meest betrouwbare schatbewaarder. Pas later, na
Schenkmans dood in 1863, hebben uitgevers en boekjesschrijvers het beeld van de
betrouwbare knecht veranderd in een grappenmaker, een lolbroek die de kinderen
schrik aanjaagt. Eerherstel is nodig!’ (Sint, blz. 114).
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Het is niet duidelijk voor wie dit eerherstel wordt gevraagd, voor Jan Schenkman, de
zwarte knecht, of mogelijk beiden. Onderzoekers van Zwarte Piet zijn het er unaniem
over eens dat de zwarte knecht in de eerste uitgave van Schenkman geen boosaardige of
griezelige figuur is. Eind negentiende, begin twintigste eeuw is hij dat, zowel in latere
uitgaven van Schenkman als in sinterklaasboekjes van andere auteurs, inderdaad veelal
overduidelijk wél. Vanaf het midden van de twintigste eeuw ontwikkelt hij zich weer tot
een vooral grappige figuur. Tegelijkertijd wordt er in deze hele periode geen enkele
twijfel aan gelaten, tot in uiterst karikaturale en stereotype voorstellingen aan toe, dat
de zwarte knecht een man van Afrikaanse origine moet voorstellen. Soms – en
inderdaad net als in Ivanhoe – in fantasievolle en exotische ‘oosterse’ kledij. Op deze
soms wat onderbelichte ‘oriëntaalse’ lijn in de manier waarop de ‘zwarte knecht’ door
tekenaars is opgevat vestigt Van Benthem terecht de aandacht.7

Plaathoes, ca. 1958. Particuliere collectie.

Op voorstellingen als hierboven, tot op de huidige dag gereproduceerd alleen al in
reclamemateriaal en op pakpapier, richt zich het verzet tegen Zwarte Piet. Van Benthem
wekt de indruk dat hij dit protest misplaatst vindt, want gericht tegen de verkeerde.
Immers, de zwarte knecht was oorspronkelijk geen zwarte, maar een ‘trouwe’ Saraceen.
Wie kan tegen zo’n bediende bezwaar hebben? Het is een opvallende eigenschap van
veel Nederlanders om, als zij geconfronteerd worden met de stelling dat Zwarte Piet een
karikatuur is van een zwarte man, het over een andere boeg te gooien.8 ‘Zwarte Piet is
zwart omdat hij door de schoorsteen kruipt’, is een zeer geliefde verklaring. De bijdrage
van Van Benthem aan Sint past in deze categorie.
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Door bovendien de ‘trouw’ van deze zwarte bediende te benadrukken,9 of hij nu
Saraceen is of niet, zet Van Benthem onbedoeld het ideologisch systeem, de
wensdromen, voort waarop slavernij, oriëntalisme en kolonialisme gegrondvest waren.
Het is ook daarom al onwaarschijnlijk dat de voorgestelde nieuwe interpretatie van de
eerste zwarte knecht het ongenoegen met Zwarte Piet zal kunnen wegnemen en
daarmee het verhoopte ‘eerherstel’ zal kunnen bewerkstelligen.
Conclusie
Door te wijzen op het voorkomen van zwarte bedienden in Scotts Ivanhoe heeft Henk
van Benthem een interessante bijdrage geleverd aan het onderzoek van Zwarte Piet. Het
is niet onmogelijk, maar evenmin bewijsbaar, dat deze passages– op enigerlei wijze – in
Schenkmans achterhoofd hebben gezeten toen hij Sinterklaas een ‘zwarte’ knecht gaf.
Wel is Ivanhoe een bron over zwarten naast andere – te denken valt alleen al aan Scotts
De Talisman –, waarvan de digitale ontsluiting nog op zich laat wachten. Van Benthems
claim dé bron van Schenkmans zwarte knecht gevonden te hebben mist voldoende
grond.
Dat geldt eveneens voor zijn stelling dat de zwarte knecht die nu Zwarte Piet heet geen
zwarte man wil voorstellen, maar een ‘trouwe Saraceen’. Daarmee wordt gesuggereerd
dat de tegenwoordige beeldvorming van en rondom Zwarte Piet eigenlijk op een
vergissing berust: Jan Schenkman had helemaal geen zwarte man op het oog. De inzet
daarbij lijkt om degenen die Sinterklaas zijn zwarte knecht willen ‘ontnemen’ de wind
uit de zeilen te nemen. Dat Zwarte Piet een ‘Saraceen’ is, is een misverstand waarover
Scott zelf al in zijn Ivanhoe geen twijfel liet bestaan: het gaat bij de zwarte bedienden om
‘neger-slaven’. Het is onjuist,10 naar mijn mening ook maatschappelijk gezien, om dat
misverstand te willen laten voortbestaan.

Een ander exemplaar is te zien op de site van de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur:
http://www.hetoudekinderboek.nl/archief/BomNikolaas/BomNikolaas.htm.
2 http://www.readbookonline.net/read/5138/17331/ Zie ook het artikel van Ibn
Warraq, ‘Sir Walter Scott, Jews and Saracens, and Other Sundry Subjects’, in New English
Review van mei 2009,
http://www.newenglishreview.org/Ibn_Warraq/Sir_Walter_Scott,_Jews_and_Saracens,_
and_Other_Sundry_Subjects/
3 Ik vond deze passage via Md Saifuz Zaman, ‘The Edification of Sir Walter Scott’s Saladin
in The Talisman’, Studies in Literature and Language 1:8 (2010) blz. 39-46,
http://cscanada.net/index.php/sll/article/view/j.sll.1923156320100108.005.
4 ‘(…) wat zou er dan natuurlijker zijn, dan dat de Tempeliers, – die, zoo als wij wel
weten, de weelderigheid der Aziatische krijgslieden, met welke zij kampten navolgden, –
de diensten zouden gebruiken der Afrikaansche slaven, welke de wisselvalligheden van
den oorlog in hunne handen leverden?’, Ivanhoe (Haarlem: A.C. Kruseman, 1852) II, blz.
282.
5 Deze tweede uitgave werd eerder al gedateerd in ‘circa 1855’, P.J. Buijnsters en L.
Buijnsters-Smets, Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de
negentiende eeuw (Zwolle 2001) blz. 303, 321, 450 n. 16.
1
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Dit plaatje komt overeen met dat in het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek, dat in
de catalogus gedateerd wordt als ‘verschenen in of na 1860, en voor 1862, want in
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de fondslijst achterop staat een boek van Schenkman dat in 1860 is verschenen,
en de volgende titel van Schenkman die in 1862 verscheen, staat er niet op.’
Zie de afbeeldingen 19-20 en 23-27 in Frits Booy, Op zoek naar Zwarte Piet. Een
speurtocht naar de herkomst, de ontwikkeling en de betekenis van de dienaar van
Sinterklaas. Tweede, herziene druk. (Eindhoven: Stichting Nationaal Sint Nicolaas
Comité, 2008) blz. 33-34, 38-41. Met name afbeelding 27, de voorkant van een (vast
katholiek) sinterklaasboekje uit ca. 1915, waarop Sinterklaas omgeven wordt door
zwarte dienaren met een kruis op hun schild en hun tuniek, roept associaties op met
‘kruisridders’.
8 Zie mijn artikel ‘Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the Netherlands’ in vol. 3 van het
internettijdschrift Quotidian, www.quotidian.nl
9 Zie Renate Ammerlaan, ‘”Want al was zijn huid ook zwart, Teêrgevoelig was zijn hart”.
Beeldvorming over zwarten en slavernij in kinderboeken, 1807-1863’, OSO. Tijdschrift
voor Surinamistiek 24 (2005) blz. 39-51.
10 Maar etnologisch gezien, waarbij het ook gaat om de manier waarop mensen de figuur
van Zwarte Piet verschillend, op een eigen wijze, interpreteren, uiteraard een
interessant onderzoeksgegeven.
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