Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van het Sint-Nicolaasgenootschap Nederland
heeft Henk van Benthem in het verenigingsgebouw Sint Joseph te Montfoort de
onderstaande lezing gehouden.
Een nieuwe kijk op Jan Schenkmans Sint-Nikolaas, een muzikale inleiding1
Wie Sint-Nicolaasliederen in een chronologische volgorde zet en onderzoekt in welke
historische context de liederen zijn ontstaan, kan zomaar tot nieuwe verrassende
ontdekkingen komen. Ik wil u er een aantal voorleggen.
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Het boek

Op 14 september 2013 gunt Arnon Grunberg ons een inkijkje in de traditie van het
joodse Nieuwjaar. Hij beschrijft een God die de berouwvolle gelovigen in een boek
opschrijft.

Volkskrant zaterdag 14 september 2013 (fragment)
Dus 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
meester 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:
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De muzikale omlijsting werd verzorgd door de zangers Ivar Halfman, Henk Stoeten, Stijn Aartsen en
Dierick Aartsen.

Uit: Sint Nikolaas en zijn kneght,1850
(te zingen op de wijze van ‘Zie ginds komt de stoomboot’ bijlage 1).
Jan Schenkman heeft in zijn ‘Sint Nikolaas en zijn kneght’,uit 1850, naar joods voorbeeld
Sint Nicolaas een groot opschrijfboek gegeven. Of bestond die joodse traditie in 1850 nog
niet, en is het eerder andersom: heeft het joodse geloof Schenkmans idee van het grote
boek (Sündenregister) geadopteerd?
Hoe kwam Sint Nikolaas aan die kennis over die kinderen? Schenkman deed voorkomen
dat Sint Nikolaas in de dagen vóór 6 december de kinderen bespiedde, en met behulp van
zijn knecht zijn oordeel vormde:

Uit: Sint Nikolaas en zijn kneght,1850
(te zingen op de wijze van ‘Zie ginds komt de stoomboot’, zie bijlage 1)
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Wie was de Sinterklaas?

Is dit niet een vorm van blasfemie? Nee, want Sinterklaas was toen, in 1850, niet bekend
als de Sint Nicolaas van Myra. Immers katholieke heiligen rijden niet op paarden (behalve
Sint Michaël en Sint Joris die tegen draken vochten), dragen geen tabbaard (onderdeel
van een militaire uitrusting, soort overgooier over het harnas), hebben geen knecht
(nodig), wonen niet in Spanje, varen niet op een stoomboot, doen geen boodschappen en
houden ook geen boek.
Wie was hij dan wel? Ik leg u twee mogelijkheden voor.
a)
Eigenlijk is ‘Hoe zag Sinterklaas er toen uit?’, een rare vraag, want ‘sinterklaas’ was meer
een spel, een verkleedpartij. Een familielid, een bekende of een bediende verkleede zich
als Sinterklaas: laken binnenstebuiten, hoed op, grote schoenen aan zodat men voor
kleine kinderen onherkenbaar was, een mand vol lekkers en in de zakken van de jas nog
meer verrassingen.

De beminnelijke Gerrit, 1840, 3de druk
Uit een boekje van Roelf Gerrit Rijkens De beminnelijke Gerrit (uitg. J. Oomkens,
Groningen, 1822) komen we meer te weten. Er is een sinterklaasverhaal opgenomen als
hoofdstuk F. Bovenstaande afbeelding uit het hoofdstuk toont een persoon met een
cadeaumand. Vanwege het niet op de huidige Sint Nicolaas gelijkende mannetje denken
sommigen dat het hier gaat om (een voorloper van) Zwarte Piet, de knecht. Uit de tekst
blijkt dat dat niet het geval is. Het gaat om Sinterklaas zelf: ‘Hier speelt de knecht van
Pieterbaas, zeer deftig voor Sint Nikolaas. Hier is Jochem Pötsman, de knecht van den
koopman Pieter, druk bezig, om de kleine krullebolletjes (de zonen van koopman Pieter)
eenen doodschrik op het lijf te jagen. Als de kinderen voldoende geïntimideerd zijn zegt
Sint Nikolaas: ‘Hier heb ik eene mand vol suikergoed, ook heb ik nog een paar poppen in
mijne zakken. Verder heb ik onder mijnen arm eene roede; - verstaat gij? eene roede, - die zal
ik uwen vader geven, daarmede moet hij u fiks den mantel uitvegen; als gij stout zijt,
hoort gij?’ Het gaat hier dus niet om een ‘helper’, maar om iemand die een Sinterklaasje.
Van dit poppetje werd een sjabloontje gemaakt dat herhaaldelijk werd afgedrukt in
advertenties:

Sjabloon in een advertentie voor chocoladeletters en –figuren in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 6 december 1847 (in spiegelbeeld).

Met dit in ons achterhoofd begrijpen we iets meer van ‘De St. Nicolaas Avond’ van
Simon Andreas Krausz (1760 - 1825), te vinden in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, te
Brussel.

ca. 1810

Even goed kijken, wat zien we: man met wollen muts, dikke mantel, mand met poppen,
waarschuwend vingertje, glimlachende moeder, kinderen - eerbiedig kijkend, klein kind bangig vastklampend aan haar broertje. Op deze manier werd het Sinterklaasfeest toen
gevierd.
En De Genestet beschrijft in het gedicht ‘Nicolaas avond’ (1849), hoe de moeder en de
vriend van de dochter op Sint Nicolaasavond de vader in het ootje nemen. Want die
wilde aanvankelijk niet instemmen met het huwelijk tussen dochter en haar vriend. Na
het optreden van de als Sint Nicolaas verklede aanstaande schoonzoon kwam de
toestemming alsnog.
b)
De tweede interpretatie van ‘Wie is Sinterklaas?’ is meer religieus van origine. Hij is een
bastaardheilige, vermoedelijk een onecht kind van de kerkelijke heilige Nicolaas van zes
december. Hij moest zich het hele jaar schuilhouden in het donkere bos en kwam alleen
tevoorschijn in de nacht van 5 op 6 december.
In advertenties in het Algemeen Handelsblad Amsterdam komt nog een ander
reclamesjabloontje voor. Hier lijkt een jonge Sinterklaas al veel meer op zijn
bastaardvader. Mantel en binnengewaad, lang haar, ringbaardje, staf in de linkerhand
(afdruk in spiegelbeeld), wit kruis op de mijter. Duidelijk een voorbeeld geweest voor
Schenkman 1850, staf in de rechterhand en de baard is behoorlijk gegroeid wat tot meer
charisma kan leiden.

Schenkman 4 december 1850
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Reclamesjabloon 5 dec. 1846

Spanje

De eerder genoemde De Genestet komt ook nog met iets anders: Luilekkerland. Dat is
het land van Cokanje, het gaat om een eiland in zee niet ver van de kust van Spanje. Een
gedicht uit de 15de eeuw verhaalt het volgende:

Ver in zee bij west Spanje

Is een land, dat heet Cokanje
Wie ‘Fur in see bi west spayngne’ googlet vindt vele sites met dit gedicht.
Ook in Middeleeuwse liedkunst komt Cokanje voor, bijv. hier uit de Carmina Burana:

Uit: DTV Weltliteratur 2063, Carmina Burana (12/13de eeuw)
En in het Nederlands Volkslied. Met ‘Pikardië’ is bedoeld ‘Luilekkerland’ ofwel in het
Duits ‘Schlaraffenland’:

Uit: ‘Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen’
van Dr. J. van Vloten, vierde druk, Sijthof, Leiden 1894, pag. 76
4 Zwarte Piet
Hoe komt Schenkman erbij zijn Sint Nikolaas een ‘zwarte knecht’ mee te geven?
Schenkman was een kind van zijn tijd, hij hield een school in Amsterdam. Hij schreef
voor de krant- het Algemeen Handelsblad, Amsterdam - kleine handleidingen voor
medicijngebruik. Hij las zijn krant natuurlijk grondig en wist precies wat er in zijn tijd
omging.
In 2012 was ik op vakantie in Frankrijk. Als jongen las ik het populaire boekje Ivanhoe, en
nu vond ik op een marktje het origineel van Walter Scott als Penguin Pocket voor € 4,-.
Al gauw liep ik terug naar de tent en haalde een potlood, want ik vond daar allerlei
aanwijzingen voor dingen die wel eens ten grondslag konden liggen aan ons
sinterklaasfeest. Ik raakte er snel van overtuigd dat Schenkman Ivanhoe gelezen moest

hebben. En dingen eruit gebruikt heeft om zijn eigen boekje ‘Sint Nikolaas en zijn
kneght’ uit 1850’ vorm te geven. Ivanhoe werd geschreven in 1819 en vertaald in het
Nederlands in 1823, een tweede druk volgde in 1833.

De titel in het Nederlands is ‘Ivanhoe, of de terugkeer der kruisvaarders’. Scotts boek
begint met de terugkomst in Engeland van ene Brian de Bois-Guilbert, ridder in de orde
van de Tempeliers. Deze orde had in Jeruzalem de tempel verdedigd tegen de Saracenen
in de tijd van sultan Saladin. Dit alles fantasievol uitgewerkt door Walter Scott. Als deze
ridder na de derde kruistocht naar Yorkshire komt heeft hij in zijn gevolg:

‘twee bedienden met donkere gezichten, witte tulbanden en oosterse kleding. Zij
droegen zilveren halsbanden en zilveren ringen om hun donkere armen en benen; de een
had blote onderarmen en de ander was van de knie tot zijn enkel naakt. Van zijde en vol
borduurwerk was hun kleding dat getuigde van de rijkdom en het aanzien van hun
meester’.

Leon Cogniet ‘Rebecca en Brian de Bois Guilbert’ 1828
Dit schilderij toont aan welk een enorm vertrouwen men destijds had in deze Saraceense
bedienden. Hun dierbaarsche schat vertrouwde men ze toe. Als we dit vertalen naar
Schenkman: ‘zijn knecht draagt de geldkist’. Het gaat dan niet om een willekeurig
kinderslaafje zoals nu vaak gesuggereerd wordt. Maar anderzijds waren deze Saracenen
trouw tot in den dood, wat zeker nu een bedenkelijk kantje heeft.
Toen Front-de-Boeuf een joodse bankier gevangen hield en hem wilde afpersen ‘betrad
hij de kerker gevolgd door de twee Saraceense bedienden van de tempelridder. De
zwarte slaven hadden hun prachtige kleren uitgetrokken en waren nu gekleed in
wambuizen en broeken van grof linnen, de mouwen opgestroopt tot boven de
ellebogen.’ Geïnspireerd door Scotts beschrijvingen heeft Schenkman Sint Nikolaas ook
zo’n zwarte bediende meegegeven. Niet in een prachtige oriëntaalse uitmonstering, maar
in hun werkkleding, passend bij de Nederlandse zakelijkheid en bescheidenheid, tevens
gelijkende op matrozenkleding uit 1850.

Uit: Sint Nikolaas en zijn kneght, 1850
(te zingen op de melodie van’ Zie ginds komt de stoomboot’, zie bijlage 1)

Bij Scott dragen deze Saraceense knechten ook namen: ‘Hamet and Abdalla’. Deze
namen vinden we in de ‘Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des
bekenden aardkloots ...’ By Geerlof Suikers, Isaac Verburg, Wetstein, 1728, pag 146.
Het zijn Marokkaanse prinsen! Scott doet grondig onderzoek. De namen van deze
Marokkaanse koningszonen worden maar zeer terloops vermeld omdat misschien Scott
niet zeker was van de geschiedkundige juistheid ervan. In deze encyclopedie blijken die
prinsen in de 16de eeuw geleefd te hebben, aan het hof van Karel V (hetgeen aan Scotts
bedoelingen en opzet natuurlijk niets afdoet).

In een latere druk, ná Schenkmans dood in 1863, verandert de knecht, wordt hij zwarter,
dikke lippen en oorringetje, hij krijgt hij een pofbroekje en een maillotje aan, wordt hij
infantiel als een onwillig slaafje, goed voor de slavenhandel, maar nu door de heilige Sint
gered (of dergelijke nonsens).
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Het paard

Ook hier heeft Schenkman vermoedelijk goed naar Scott gekeken als deze schrijft:

arms

Uit: Sint Nikolaas en zijn kneght,1850

(Zingen, op de melodie van Zie ginds komt de stoomboot, bijlage 1)
Het is dus helemaal niet gek als Kannewet in 1845 zijn Sinterklaas als een soort ridder
uitbeeldt. Johannes Kannewet, Amsterdam (ca. 1845). Frits Gerssen (Sint Nicolaas op
centsprenten Hoogeveen 2008). Onderstaand de oudste centsprent waarop de sinterklaas
voorkomt. Hij rijdt op een bruin paard, heeft manden bij zijn knieën voor de presentjes
en vruchten, draagt een jas met een riem en een helm met een Tempelierskruis.

Johannes Kannewet, volksprent uit 1840

De centsprent afgebeeld op de voorkant van mijn boek dateert van ca. 1880
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De stoomboot

Wie er de KB-oudekranten tussen 1819 en 1850 op naslaat en ‘Ivanhoe’ intikt krijgt maar
liefst 218 hits. Deze zijn globaal in drieën te verdelen: 1. Scotts Ivanhoe, Engels en
Nederlands, advertenties; 2. Toneelstukken en opera’s over Ivanhoe, ‘Der Templer und
die Judin’ van Heinrich Marschner, Rossini (pistache) en Ivanhoe-avondjes. Interessant is
de derde categorie die bestaat uit Scheepsjournalen, berichten, aankomst en vertrek. Er
waren berichten 1820/40 van een groot zeilschip genaamd ‘Ivanhoe’ dat de havens van
Batavia, Rotterdam, Antwerpen en New Orleans aandeed, en vermoedelijk vergaan is in
1847 in het Caraïbische gebied. Daarna wordt er een nieuw, modern stoom-schip
gebouwd genaamd ‘Ivanhoe’ dat vaart tussen Rotterdam en Edinburgh (Leith):

Algemeen Handelsblad, 4 oktober 1850
50 jaar later, rond de eeuwwisseling toen Sinterkaas nog lang niet de katholieke heilige
uit Myra was, dichtte Katharina Leopold nieuwe teksten op bestaande, populaire
melodieën (Kath. Leopold: Sint Nicolaas, 12 versjes, Groningen 1898). Zo’n bekend lied
was ‘Ihren Schäfer zu erwarten’ over een moeder die jaloers is op haar eigen dochter
omdat zij verliefd is en op haar vrijer wacht:

Op de melodie van dit bovenstaande lied dichtte Katharina Leopold (tante van de dichter
H.J.Leopold) ‘Zeg heb jullie ‘t al vernomen?’ (te zingen, zie bijlage 2)
--Het is Joës a Leydis die met zijn boekje ‘Sint Nicolaas’ (Amsterdam, G. Botg. 1897) voor
het eerst oppert dat de bastaard-heilige Sinterklaas wel eens in verband gebracht zou
kunnen worden met de kerkelijke Sint Nicolaas van Myra. Dit is voor Karl Meisen een
aansporing om dit ‘volksgebruik’ nader te onderzoeken. In zijn ‘Nikolauskult und
Nikolausbrauch im Abendlande’ (Düsseldorf 1931) komt hij met talloze aanduidingen van
kerken, steden, charitaten, namen, instellingen, die wijzen op de mogelijkheid dat de

geheimzinnige sinterklaas inderdaad de oude heilige Nicolaas van Myra zou kunnen zijn.
Vergelijken kan wel, maar bewijzen kan niet, immers wie of wat sinterklaas vóór deze
vergelijking was is onduidelijk. Dat Meisen nieuwe ideeën verkondigde is hem duur
komen te staan. Tijdens Das Dritte Reich (Hitler & Friends) verbood (index) men
Meissens boek omdat het aan de Germaanse geschiedenis, mythologie en volksgeloof,
afbreuk zou doen. Omdat de nazi’s misdadigers zijn, zijn we geneigd partij voor Meisen
te kiezen, maar alleen daarom heeft Meisen nog geen gelijk.
Ter afsluiting van de lezing zongen de aanwezigen het oudste mij bekende kerkelijke
heiligenlied over Sint Nicolaas, de sequens ‘Congaudentes exultemus’ in wisselzang,
ondersteund door de zangers. Dit lied is in zijn geheel opgenomen in mijn boek SintNicolaasliederen.2
Is er een mooiere felicitatie denkbaar voor het jubilerende SNG-Nederland?
Henk van Benthem
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Henk van Benthem: Sint-Nicolaasliederen. Oorspronkelijke teksten en melodieën.
Uitgever: Kemper Conseil Publishing, ‘s-Gravenhage.
boek met CD: ISBN 978 9076542 263
boek zonder CD: ISBN 978 9076542 379

Bijlage 1 Zie ginds komt de stoomboot. Driestemmig gezet door Henk van Benthem
Melodie genomen uit ‘Goede Bekenden’ van Joh. De Veer, Amsterdam 1912.

Bijlage 2 Zeg, heb jullie ’t al vernomen, vierstemmig gezet door Henk van Benthem
Melodie genomen uit ‘Sint Nikolaas, 12 versjes’ van Kath. Leopold Groningen 1898.

