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Henk van Benthem over Schenkman’s ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’ 
 
 

Op 4 december 1850 verschijnt in Amsterdam het boekje ‘Sint Nikolaas en zijn 
knecht’ met daarin een nieuwe Franse Sint-Nikolaas die aan zijn zijde een zwarte 
knecht had. Het boekje bevat het lied ‘Zie, ginds komt de Stoomboot’ (16 

coupletten) met daarbij prachtige hoogwaardige artistieke afbeeldingen. 
Sommige auteurs kenschetsen de plaatjes als ‘primitieve volkskunst’, ten 

onrechte naar mijn mening: het betreft een eigen stijl, weinig onderzocht door 
kunsthistorici, hier vol humor en verborgen schoonheden (zie bijvoorbeeld de 
halve maan bij het couplet ‘St. Nikolaas op den Schoorsteen’).  Eerst alle 

afbeelding van deze jongen uit dit boekje, van commentaar en 
achtergrondinformatie voorzien:  

 
Eerste couplet ‘Aankomst’  
 

 

Zijn knecht staat te lagchen En wenkt ons reeds 
toe: 

“Wie zoet is krijgt lekkers,  Wie stout was – een 
roê.”  
 

De knecht draagt in zijn linkerhand iets lekkers en in zijn 
rechterhand de roede. Opmerkelijk is ‘zoet is’ en ‘stout 

was’; de dichter gaat ervan uit dat alle kinderen zoet zijn 
en dat in het verleden elk kind wel eens stout geweest is. 
Opmerkelijk is het aandachtstreepje ‘–’ hetgeen 

betekent: even wachten, het kind laten raden wat er 
komt. Opmerkelijk is ‘een’ roede; dus niet ‘met de roe’ 

oftewel een pak slaag, maar een ‘roede ten geschenke’, 
als symbool van tucht en discipline1.  
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← 
De roede als geschenk, illustratie bij ‘Stouten 
Wim’, een lied op de melodie van ‘Io Vivat’ uit 
‘Van Sinterklaas en Pieterbaas’ van S. Abramsz 
(Zuthen 1919, P.van Belkum Zn.), 70 jaar ná 
‘Sint Nikolaas en zijn knecht’ van Schenkman.   

→ 
De protestantse predikant uit Doesburg ds. C. 
van Schaïck steekt in ‘Sint Nicolaasvertellingen 
voor de jeugd’ (1852) de draak met het 
Katholieke Sinterklaasfeest. De illustrator 
tekent een rijzweepje als roede (i.p.v. een 
takkenbos, fasci). Sinds 1991 (1

ste
 druk ‘Sint-

Nicolaasliederen) een veel gekopieerde en 
becommentarieerde illustratie.  
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De eerste zin van het lied luidt volledig: ‘Zie, ginds komt de Stoomboot Uit 

Spanje weêr aan’ In het artikel van Robert Irwin ‘Spanje, Poort tot de Oriënt’ (in 
het boek bij de tentoonstelling ‘Van Delacroix tot Kandinsky, Oriëntalisme in 

Europa’ Parijs / Brussel 2010) staat het volgende te lezen:  
 

 

 

 

 
De titel zegt het al ‘Spanje, Poort tot de Oriënt’. Opmerkelijk vind ik ‘Die streken 

waren in die tijd werkelijk nog terra incognita’.  
 

Tweede couplet ‘Plegtige intogt’ :  
 
Zie het verschil in de 1ste en 2de druk, illustratie bij couplet 2 (‘Zijn knecht 

draagt de geldkist, o ziet hoe hij zweet’) waarin de knecht als betrouwbare 
thesaurier de geldkist draagt. Opvallend is dat een geldkist ter grote van een 

mensenhoofd (1e dr.) verruild wordt voor een ware hutkoffer (2e dr.). Opvallend 
is ook dat de rode-bieszwartepiet nog met zijn rechterhand het zweet van zijn 
voorhoofd veegt terwijl de pofbroekzwartepiet glimlachend zijn werkplicht doet. 

                                       
 

   1e druk (1850)   2de druk 
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Derde couplet ‘bij den Banketbakker’ Vierde couplet ‘In den Boekwinkel’  

Vijfde couplet ‘Op den Schoorsteen’ 
 

 
 

‘De Bisschop koopt 
alles;  

Zijn knecht draagt 
het uit.’ 
 

 
 

‘O vond ik er morgen  
Maar een in mijn 

schoen! 
‘k Gaf hem en zijn 
knecht dan  

Een hand en een zoen.’ 
 

 
 

‘Wat ziet ge op dien 
schoorsteen? 

Een paard en een’ man! 
Jazeker, hij is het! 
Zijn knecht staat er bij’ 

De paarden zijn bijzonder lenig. Mijn persoonlijke interpretatie: In Walter Scotts 
‘Ivanhoe’ (1819) staat een beschrijving van een paard uit het Midden Oosten. 
Het lijkt me mogelijk dat die beschrijving bij de totstandkoming van de illustratie 

bij couplet 5 een rol heeft gespeeld.  
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Ziehier een citaat. En ook de voorkant van het 

Penguinboekje met het schilderij van Léon 
Cogniet (1827) waar de ‘zwarte piet’ (de door en 

door betrouwbare Saraceense knecht) Rebecca 
redt uit het vuur van het brandende kasteel. 
‘The steeds’ is een oude term voor ‘de paarden’. 

Opmerkelijk: ‘their fine slender limbs, small 
fetlocks, thin manes, and easy springy motion’. 

 

 

 

 
Zesde couplet ‘St. Nikolaas luistert aan de deur.’ Zevende couplet  ‘St. 

Nikolaas houdt boek.’ Twaalfde couplet ‘bij een rijk kind.’ Dertiende couplet 
‘bij een’ snoeper.’ 
 

 

 
 
‘Hem kan men niet 

foppen,  
Geloof mij opregt,  
Wat hij niet gezien 

heeft,  

 

 
 

‘Sint Niklaas, de 
bisschop, 
Schrijft hier in zijn boek 

… 
Wat zou hij wel schrijven 

  

     
 
De knecht draagt nog 

wat boeken ‘bij een 
rijk kind.’ 
 

De knecht schrikt als 
Sint Nikolaas een 

snoeper aan zijn oor 
trekt.  



5 
 

Vertelt hem zijn 

knecht.’  
 

Van u en van mij? – 

O. vraag het zijn knecht 
eens’ 

   
   
Waar komt toch dat boek vandaan (couplet 7)? Arnon Grünberg bracht mij op 

een idee: 
 

 
 
De Volkskrant, 14 september 2013. Gedurende tien dagen, tussen Rosj Hasjana 
(joodse Nieuwjaar) en Jom Kip(p)oer (Grote verzoendag, 14 september 2013, 

de zaterdag van het artikel) schrijft God de namen van de berouwvolle gelovigen 
op in het grote boek. Kennelijk een oud joodse traditie die Schenkman in 1850 

wellicht op het idee bracht: ‘Sint Niklaas houdt boek’. Alle kinderen, de lieve en 
de stoute, niet alleen berouwvolle, werden daarin vermeld. Dus: Jan Schenkman 
heeft, naar joods voorbeeld, Sint Nicolaas een groot opschrijfboek 

(Sündenregister) gegeven2.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
2
 In de sequens voor de dodenmis ‘Dies Irae’ (uit de 12de eeuw) staat in de 5

de
 couplet: Liber scriptus 

proferetur, in quo totum continetur, quod inultum iudicetur’ (zie Kees Vellekoop ‘Dies Irae Dies Illa, Studien zur 
Frühgeschichte einer Sequenz’ A.B.Creyghton / Bilthoven 1978). Het gaat hier meer om een profetie die stelt 
dat aan het einde der tijden ieder terecht moet staan, dan om een boek waarin mijn aantekeningen bijhoudt.  
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Vijftiende couplet ‘bij stoute kinderen.’ Zestiende couplet ‘St. Nikolaas 
vertrekt.’ 

 

 
 
‘Ei, Ei die Sint Niklaas 
Is lang na niet mak! 

Daar stopt hij twee knaapjes 
Pardoes in zijn zak.’ 

 

 
 
‘Daar stijgt hij  op ’t paardje 

Per Luchtbal omhoog.  
Zijn knecht zit in ’t schuitje, 

Maar rilt als een blad 
‘k Wed dat hij veel liever 
In ’t Stoomschip weer zat!’ 

 
*** 

 
Dit is dus de eerste zwarte knecht, later ‘Zwarte Piet’ genoemd. Wat waren zijn 
eigenschappen?  

 
Dienstbaar en respectvol. Hij draagt de boodschappentas (3) met alle wat Sint 

Nikolaas bij de banketbakker heeft gekocht, hij neemt van Sint Nikolaas de 
boeken aan (4) en stopt die in een mand, hij houdt de zak open (15) zodat Sint 

Nikolaas stoute kinderen daarin zou kunnen deponeren (hetgeen niet gebeurt). 
Bij alle dingen is het Sint Nikolaas die handelt: Sint Nikolaas straft (de knecht 
niet) en beloont. Er is nergens sprake van dat de knecht de kinderen bang 

maakt; de kindervrees geldt Sint Nikolaas: hij beslist en oordeelt. De knecht doet 
slechts wat hem wordt opgedragen, hij beslist en oordeelt niet; hij respecteert 

zijn baas.   
Vakkundig en betrouwbaar: hij weet, begrijpt en onthoudt wat Sint Nikolaas 
in zijn boek schrijft (7), hem, als thesaurier, vertrouwt Sint Nikolaas de schatkist 
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toe (2), hij kan uiterst goed paardrijden (5) zoals te zien is als hij, klaar voor de 

sprong, over de daken rijdt. Eén ding is misschien een minder prijzenswaardige 
eigenschap: hij is ook een verklikker (6); anderzijds is dit ook weer een goed 

element omdat hiermede de almacht van Sint Nikolaas gerelativeerd wordt, 
Sinterklaas is God-zelve niet (Sinterklaas is zelf ook een knecht, namelijk een 
knecht van de hemel, van God).   

Menselijk: hij zweet (2) als hij een zware taak moet uitvoeren, hij schrikt (13) 
als Sint Nikolaas een snoeper aan zijn oor trekt, hij is bang (16) als hij in een 

bakje onder een luchtballon omhoog zweeft (naar het onbekende).   
Symboolwaarde: hij houdt in zijn rechterhand (voor de kijker links) de roede 
en in zijn linkerhand (voor de kijker rechts) de beloning omhoog (1) op het schip 

in de haven bij de aankomst.  
 

 
 

 


