Afbeeldingen die Schenkman mogelijk hebben
geïnspireerd
Waar komt deze knecht vandaan? Hoe komt Schenkman bij een knecht
überhaupt en in deze vorm? Hieronder een aantal afbeeldingen van vóór 1850.
Ik heb gezocht naar dienaren met een vergelijkbaar uiterlijk en vergelijkbare
kleding als afgebeeld in de eerste druk van ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’
Amsterdam 1850. Ik beweer niet dat Schenkman deze afbeeldingen gezien moet
hebben, maar, in het algemeen, zó zag een ‘zwarte’ slaaf, dienaar, knecht,
Saraceen, Mammeluk eruit:
1 (1798) Een Egyptische vorst, een Mammeluk, wordt gevangen genomen en
voor Napoleon geleid:

Detail van ‘Battle of the pyramids 21 juli 1798’ van François Louis Joseph
Watteau 1799, Valenciennes Musée des Beaux-Arts.
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Voor een volledige afbeelding:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francois-LouisJoseph_Watteau_001.jpg
In Walter Scotts ‘Ivanhoe’ (1819) heeft een de tempelridder Brian de BoisGuilbert in zijn gevolg twee zwarte knechten, twee Saracenen, zie citaat1
hieronder. Deze beschrijving zou grote invloed kunnen hebben gehad op
Schenkmans ideeën over ‘een zwarte knecht’ horende bij Sint Nikolaas. Terloops
noemt Scott de namen van twee Marokkaanse prinsen ‘Hamat en Adalla’,
doelende op deze twee Saraceense dienaren. Prinsen, zonen van Marokkaanse
vorsten, dat is de relatie met de afbeelding hierboven.

‘Ivanhoe’ was zeer populair, ook in Amsterdam: opera’s, toneelstukken,
verkleed-avondjes (lady Rowena, Rebecca, Brian de Bois Guilberft, Ivanhoe),
vertalingen. Prof. Raedts wijst op de grote invloed die ‘Ivanhoe’ had in
Nederland2.

1

Walter Scott ‘Ivanhoe’ vertaling van Damsma/Miedema (Atheneum, Amsterdam 2006), beschrijving pag 47,
de namen van de Marokkaanse prinsen pag. 54.
2

Peter Raedts ‘De Ontdekking van de Middeleeuwen’ Amsterdam 2011, pag 118.
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2 (1806)

Een Arabier kijkt in de strijd verschrikt naar Bonaparte:

Detail van ‘The battle of Aboukir (Cavalerie geleid door general Murat) 23 juli
1799’ van Baron Antoine-Jean Gros, 1806, Museé National du Chateau,
Versailles.
3 (1806) Zwarte knechten (links onder) wier meesters vergiffenis ontvangen na
hun opstandig gedrag:
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Detail van ‘Bonaparte schenkt de opstandelingen van Caïro vergiffenis op het ElBekirplein’ links: van Pierre Narcisse Guérin (1806) Caen, Musée des Beaux-Arts
rechts: van Pierre Narcisse Guérin (1808) Versailles, Musée National du Château
4 (1810) Arabieren die midden in het strijdgewoel Bonaparte om genade
smeken:

Detail van ‘Battle of the Pyramids 21 juli 1798’ van Baron Antoine-Jean Gros,
1810, Musée National de Château, Versailles
Napoleon Bonaparte trok ten strijde naar Egypte (1798). Deze expeditie was
militair niet bepaald succesvol. Maar bijzonder was dat de jonge Napoleon een
leger aan wetenschappers en kunstenaars meenam om Egypte letterlijk en
figuurlijk in kaart te brengen: ‘La Descripion de LÉgypte’, 1809, 23 delen. Dat
leidde tot talrijke afbeeldingen van donkere mannen die geconfronteerd werden
met Franse soldaten. Dit had tot gevolg dat er in Europa een ware Egypte-manie
uitbrak. Men richtte zijn huis op Egyptische wijze in, men kleedde zich als een
Egyptische prins of prinses. De tulband kwam in zwang.
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5 (1810) Een zwarte knecht, een Saraceen, houdt zijn stervende koning in zijn
arm en verdedigt zich tegen de Fransen soldaten van Bonaparte:

Detail van ‘de opstandelingen van Caïro, 21 oktober 1798’ van Anne-Louis
Girodet-Troison, 1810, Versailles, Musée National du Chateau

5

6 (1812) Een knecht in een wit tuniek met een rode, hoge fez. Het lijkt er op
alsof deze jongen aanbevolen wordt als dienaar:

Detail van ‘Rustpauze van het Franse leger in Syena (Assouan) 2 febr. 1799’ van
Jean Charles Tardieu, 1812, Versailles, Musée national des Châteaux de
Versailles et de Trianon
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7 (1826) Een zwarte knecht, niet in werkkleding, maar in vol ornaat ter
bescherming van ‘Griekenland’.
http://www.meesterwerkenshop.nl/onderwerpen/griekse-mythologieschilderijen/griekenland-op-de-ruines-van-missolonghi-eugene-delacroix.html
Griekenland voerde een onafhankelijkheidsstrijd tegen het Ottomaanse rijk
(1821 – 1832). Een nieuw Hellas was het ideaal van o.a. Lord Byron,
gevisualiseerd door Delacroix:

Detail van ‘Griekenland op de ruines van Missolonghi’ van de jonge Eugène
Delacroix, 1826, Bordeaux Musée des Beaux Arts.
8 (1832)

Een Marokkaanse ruiter:
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Detail van ‘Militaire oefening van de Marokkaanse ruiters’ Eugène Delacroix,
1832, Montpellier , Musée Fabre.
Vergelijk de illustratie bij ‘St Nikolaas op den schoorsteen (5)
9 (1836) Zittende op een kameel met twee welpen, op leeuwenjacht:

Detail uit ‘Lion Hunt’ door Horatius Vernet, 1836, Wallace Collection, London
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10 (1837)

Een zwarte knecht op een schimmel. Een dienaar op een arabier:

Detail van ‘Bij de zoete wateren van Azië in Constantinopel’ van Johann Michael
Wittmer, 1837, München, Bayerische Staatsgemäldesammlung, Neue
Pinakothek.
11 (1837)

de zwarte knecht die aan de voet van zijn meester zit:

Detail van ‘De veldtocht in Egypte, de slag bij Heliopolis op 20 maart 1800’ van
Léon Cogniet, 1837, Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles et de
Trianon.
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Karel Knip, red. wetenschap bij het NRC, maakte mij in december 2013 erop
attent dat Napoleon ook een zwarte knecht had, Roustam Raza. Deze Mameluk
waakte als een leeuw over zijn baas. Als Napoleon tijdens zijn veldtochten in zijn
tent op zijn veldbed sliep, lag deze knecht naast hem op de grond. Wie de tent
binnentrad struikelde eerst over de knecht. Karel Knip wat betreft mamelukken:
‘Napoleon bevocht ze rond 1798 in Egypte, lijfde er vele in in zijn leger en
benoemde er één tot zijn lijfbediende: Roustam Raza. Die werd het toonbeeld
van trouw. Toen Napoleon in oktober 1811 op zijn schimmel Amsterdam
binnenreed reed Roustam Raza achter hem. Tot in 1846 kon je in circussen
kijken naar het paardennummer ‘Napoleon en zijn mameluk’. Want mamelukken
waren krijgshaftige ruiters. Het is misschien geen toeval dat de knecht van 1850
op een steigerend paard is afgebeeld.’
12 (1838)

te midden van de marktdrukte in Constantinopel:

Detail van ‘de slavenmarkt’ van Sir William Allan, 1838, National Gallery of
Scotland, Edinburgh
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13 (1838)

Mannen in een bootje op de Nijl bij Luxor:

Detail van ‘General view of the ruins of Luxor from the Nile’ door David Roberts
(1838) uit ‘Sketches in Egypt & Nubia’ lithographed by Louis Haghe, Executive
Yearbook Enterprises B.V. Den Haag 1982
.
14 (1838) Mannen tekenend en schetsend bij Thebe:

11

Detail van ‘View from under the portorico of Dayr-el-Medeeneh, Thebe’ door
David Roberts (1838) uit ‘Sketches in Egypt & Nubia’ lithographed by Louis
Haghe, Executive Yearbook Enterprises B.V. Den Haag 1982
15 (1841) portretten van Algerijnse jongemannen:

‘Studies van Algerijnse autochtonen’ van Louis Anselme Longa, 1841
Paris, Bibliotèque du Muséum national d’Histoire naturelle
16 (1844)

Een zwarte knecht ontvoert de blanke maagd:
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Detail van ‘De ontvoering’ van Henri Félix Philippoteaux, 1844
Privéverzameling.
Félix Philippoteaux werkte samen met Léon Cogniet http://www.napoleonempire.com/paintings/mont_thabor.php een afbeelding van ‘La Battaille du Mont
Tabor’ waar linker midden een zware knecht sneuvelt (Bekijk ook Pierre Narcisse,
baron Geuérin).
17 (1844) achterop een kameel bij zijn baas:
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Syrische Arabieren op reis (detail) Prosper Marilhat, 1844 Musée Condé, Chantilly
18 (1845)

Josef, als onderdaan van de Farao, donker afgebeeld in wit gewaad:

Detail van ‘Josef verklaart de dromen van de Farao’ van Adrien Guignet, 1845,
Rouen, Musée des Beaux-Arts
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19 (1845)
knecht:

de sultan van Marokko, zittende te paard, begeleid door een zwarte

Detail van ‘MulayAbd al-Rahman, Sultan van Marokko, verlatende zijn paleis,
omgeven door zijn Garde’ van Eugène Delacroix. 1845 Toulouse, Musée des
Augustins
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20 (1848)

Drie Spaanse mannen in witte kledij.

Detail van ‘San Cristo de la Luz, oude moskee in Toledo’ van Friedrich Gärtner
1848, München, Städtische Galerie im Lenbachhaus.
Dat waren 20 afbeeldingen in chronologische volgorde van soldaten, strijders,
dienaren van God, vorsten of de overheid. Van belang is dat wij hier geen
pagepakjes en verwijzingen naar Nederlandse slavenhandel vinden. Het gaat hier
om oriëntalistische mode en om kunst. Ook Schenkman relateerde zijn creaties
aan deze algemene hang naar oosterse beelden, realistisch of niet, waarbij je
kon wegdromen.
Henk van Benthem, 2015
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