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SAMENVATTING 
Eind november 1623 komt de piraat Murad Rais, alias Jan Jansz van Haarlem met twee schepen en 

ongeveer 100 piraten aan boord aan in de haven van Veere. Deze gebeurtenis bevat alle elementen 

die het Nederlandse sinterklaasverhaal verschillend maakt van alle andere sinterklaaslegendes. 

De aankomst per stoomboot, de herkomst uit Spanje, de menselijke figuur van Zwarte Piet, de 

kleding van Zwarte Piet, de kist met geld die Sinterklaas bij zich heeft, de stoute kinderen die mee 

terug gaan en de afwezigheid van een verhaal over het vertrek van Sinterklaas kunnen hiermee 

worden verklaard. 

Het bezoek van de piraten zorgt in Veere voor een onvergetelijk sinterklaasfeest in allerlei opzichten. 

De verhalen hierover vermengen zich in de jaren erna met het oorspronkelijke sinterklaasverhaal. 

Vanwege de reformatie wordt hier niet over gepubliceerd en is er vanuit geschreven bronnen niets 

meer over bekend. Eeuwenlang wordt in overgeleverde sinterklaasverhalen, binnen een groter 

wordend deel van Nederland, de Sint begeleid door zowel duivels als piraten. Hiervoor zijn 

aanwijzingen gevonden in de vorm van beelden, namen die aan de begeleiders van Sinterklaas 

worden gegeven en ook in de verspreiding van de legende over Nederland.  

Begin 19e eeuw mag men zich weer, als gevolg van godsdienstvrijheid, in het openbaar als bisschop 

verkleden. In eerste instantie ontstaan er verschillende vormen van het sinterklaasfeest. Er is een 

Sint met duivels en piraten, een Sint met een gecombineerde duivel-piraat en een sint-duivel-piraat 

als een enkel figuur. Ze zijn allemaal mogelijk. Jan Schenkman kende de feesten in Amsterdam. Hij 

heeft rond 1850 een interpretatie populair gemaakt met een Sint en een begeleider waarin de duivel 

en de piraat zijn samengevoegd tot één figuur.  

Schenkman en de vroege sinterklaasvierders maakten wel een vergissing. In plaats van een blanke 

Afrikaan met een zwart gezicht tekenden ze een zwarte Afrikaan. Zwarte Piet is geen slaaf en ook 

geen page. Integendeel, voor de helft is hij een zwarte duivel en voor de andere helft een blanke 

islamitische slavenhandelaar.  

OPBOUW VAN DIT ARTIKEL 
Na een inleiding met relevante aspecten van de geschiedenis van het sinterklaasfeest komt de focus 

op de Nederlandse sinterklaaslegende. Deze legende bevat elementen, zoals de menselijke Zwarte 

Piet en de stoomboot uit Spanje, die in geen enkele andere sinterklaaslegende in de wereld 

voorkomen. Het tweede hoofdstuk besluit met de observatie dat er geen theorie bestaat buiten 

deze, die de Nederlandse legende kan verklaren.  

Via een inleiding over Barbarijse kapers en over Murad Rais, alias Jan Jansz van Haarlem, komt in 

hoofdstuk 4 het bezoek van Murad en zijn piraten aan Veere in 1623 aan bod. Duidelijk wordt dat dit 



bezoek alle elementen bevat die we tegenwoordig in de Nederlandse sinterklaaslegende 

terugvinden.  

In hoofdstuk 5 en 6 worden sporen in bekende feiten geanalyseerd uit de periode na 1623 die wijzen 

op het bezoek van Murad. Het gaat dan over de verspreiding van het nieuwe sinterklaasfeest over 

het land, de namen die aan Zwarte Piet worden gegeven en enkele prenten die refereren aan 

piraten. Als laatste, in hoofdstuk 7, wordt een scenario beschreven hoe, wanneer en waarom de 

duivel en de piraat tot de huidige Zwarte Piet zijn samengevoegd. 

 

1. HET SINTERKLAASFEEST TOT DE 19E EEUW 
Deze inleiding leunt sterk op het boek van L. Janssen [1]. Dit werk wordt gezien als het eerste en 

wellicht enige serieuze boek over de sinterklaastraditie in het Nederlands [2]. Het huidige 

sinterklaasfeest, zowel in Nederland als in andere landen, valt terug te voeren op twee legendes van 

Nicolaas van Myra en mogelijk op een Germaanse mythe. 

De eerste legende van Nicolaas gaat over drie jongens. Op weg naar het klooster overnachten drie 

schooljongens in een herberg. De hebzuchtige eigenaar berooft en vermoordt hen. Hij pekelt de 

jongens in zodat hij zijn volgende gasten een lekker maal kan voorzetten. Op het moment dat Sint-

Nicolaas de herberg bezoekt, merkt hij direct wat voor een vlees hij in de kuip heeft en wekt de 

scholieren tot leven. 

Deze legende geeft Sinterklaas de status van beschermheilige voor scholieren. Het feest dat hier 

uiteindelijk uit voortvloeit is al oud en kan worden teruggevoerd tot de 10e eeuw. Het werd toen 

gevierd op 28 december (onnozele-kinderen). Het was een zeer populair feest waar voor één dag de 

kinderen het in de kerk voor het zeggen hadden. Er werd een kinderbisschop gekozen en er werden 

parodieën van de liturgie opgevoerd. Dit ontaarde in schunnige teksten, dobbelen op het altaar enz. 

Het was een feest van baldadigheden. Thuis deed zich iets vergelijkbaars voor: De ouders en 

kinderen wisselden van rol en het jongste kind kreeg het voor het zeggen. 

De tweede legende gaat over drie meisjes. Een verarmde edelman kan zijn drie dochters geen 

bruidsschat meegeven, dus een huwelijk lijkt voor hen uitgesloten. Omdat hij zijn dochters ook niet 

meer kan onderhouden dreigt voor hen de prostitutie. De jonge Nicolaas, die genoeg geld heeft 

geërfd, besluit hun eer te redden. In het donker gaat hij, geholpen door het maanlicht, naar hun huis. 

Daar gooit hij drie nachten achtereen ongezien geld naar binnen. Van dank wil hij niet weten. 

Dit verhaal evolueert in het nachtelijk bezoek van Sinterklaas. Het is minder duidelijk waar en 

wanneer dit feest is ontstaan. De reden daarvoor is mogelijk dat het feest minder zichtbaar is omdat 

het zich voornamelijk binnen het gezin afspeelt. Dit feest van het nachtelijk bezoek is het feest voor 

kleine kinderen. Dit in tegenstelling tot het feest met de parodieën, dat meer door oudere kinderen 

wordt gevierd.  

De mythe van de wilde jacht [3] is een derde element van het sinterklaasfeest. Deze wilde jacht is de 

oude Germaanse benaming van een bovennatuurlijk verschijnsel, waarbij een spookachtige 

jachtgroep te paard door de nachtelijke lucht raast. De verschijning werd gezien als voorbode van 

naderend onweer. Het verschijnsel deed zich voor rond de kortste dag van het jaar. Bij de Germanen 

was Wodan de leider van de jachtgroep, later werd deze rol overgenomen door Sinterklaas en zijn 

knecht Ruprecht. De jacht is terug te voeren op de verering van gestorven voorouders. Deze doden 

zijn onder invloed van het christelijke geloof in de loop der jaren in duivels veranderd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovennatuurlijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onweer


Het probleem met de wilde jacht is dat niet bewezen kan worden dat het inderdaad een basis vormt 

voor het sinterklaasfeest. Er zijn geen schriftelijke aanwijzingen voor. Meisen toont aan dat het 

sinterklaasfeest ook verklaard kan worden uit alleen de christelijke geschiedenis [4]. De invloed van 

de wilde jacht kan echter ook niet worden uitgesloten. De parallellen met het sinterklaasfeest, zoals 

die in grote delen van Europa wordt of werd gevierd, zijn wel opvallend. 

 

ONTWIKKELING VAN HET SINTERKLAASFEEST IN NEDERLAND 
Vanaf rond 1100 na Chr. wordt Sint-Nicolaas een zeer populaire heilige in Nederland. Mogelijk wordt 

hem naast beschermheilige voor de scheepvaart ook machten toegedicht tegen overstromingen. De 

populariteit uit zich in het aantal heiligdommen dat aan hem is opgedragen (vooral ook rond de vaak 

overstromende Zuiderzee). In de 14e eeuw wordt 6 december een feestdag en krijgen kinderen een 

vrije dag en worden ze getrakteerd. Eén van de kinderen wordt als kinderbisschop gekozen en krijgt 

een mijter op. Deze kinderbisschop leidt dan een processie waarin verklede kinderen door de stad 

trekken en onderweg lekkers krijgen aangeboden. Dit aspect is volgens Meisen naar Nederland 

gekomen via middeleeuwse Franse kloosterscholen [4]. De kinderbisschop ondervraagt kinderen 

over hun gedrag, waarbij lieve kinderen lekkers krijgen en stoute kinderen de roe. 

In Amsterdam en andere steden krijgen kinderen van de kerk en het stadsbestuur geld, snoep of 

kleine geschenken. Op de dag ervoor doet men inkopen op de sinterklaasmarkt. Hier zijn onder 

andere sinterklaaskoek en marsepein te koop.  

Op de avond van 5 december vindt er een optocht plaats en dezelfde avond zetten kinderen hun 

schoen. Oorspronkelijk in de kerk, later thuis. Jongeren geven elkaar grote speculaaspoppen: vrijers 

en vrijsters genaamd. Sinterklaas doet hier dienst als “hylickmaker” oftewel huwelijksmaker. 

Sinterklaas wordt ook gezien als beschermer van huwbare jeugd, vanwege de legende met de drie 

meisjes. “Goedheiligman” betekent eigenlijk: “goedhuwelijksman”. ‘s Avonds gaan zwarte klazen de 

stad rond met gerammel van kettingen om stoute kinderen op te sporen. In de praktijk gaat het vaak 

om jongens die als zwarte klaas, een zwart of gemaskerd duivelfiguur, bij de meisjes op bezoek gaan. 

Deze traditie was in Nederland tot in de 19e eeuw zeer populair en is dat op de Waddeneilanden en 

in andere landen nog steeds. 

Tijdens de Reformatie ontstaan er bezwaren tegen het sinterklaasfeest. Dominees ageren ertegen 

vanwege het katholieke karakter en overheden hebben bezwaar omdat het vaak uitloopt op 

ongeregeldheden. Overigens is de katholieke kerk er ook niet blij mee, maar dan vanwege het 

heidense karakter. In de 17e eeuw worden delen van het feest op verschillende momenten en 

plaatsen verboden. In Amsterdam wordt in 1663 zelfs het hele sinterklaasfeest inclusief markt 

verboden. Een oproer van kinderen en hun ouders maakt dit verbod snel ongedaan. Het feest is te 

populair om te kunnen verbieden en stadsbesturen die in de praktijk door kooplieden worden 

gedomineerd zien hun zakelijke belangen in gevaar komen wanneer ze de bevolking te zeer tegen de 

haren instrijken. De autoriteiten staan het feest knarsetandend toe. Net als bij de kinderbisschop in 

de middeleeuwen is Sinterklaas ook hier het feest van de omkering. Even is het volk de baas in de 

stad.  

De legende van de bisschoppelijke Sinterklaas blijft bestaan maar wordt binnenshuis gevierd. Een 

beroemd schilderij van Jan Steen laat dit mooi zien, samen met een aantal interessante details: 

schoen, roe, surprise. Eeuwenlang komt Sinterklaas volgens de verhalen slechts ‘s nachts op bezoek. 

Hij is dus niet te zien, de illusie is voldoende [1]. 



In het openbaar gaat de duivel-figuur nu alleen verder. Hij is gebaseerd op de duivels uit de wilde 

jacht en/of de scholierenprocessie. Door de afwezigheid van Sinterklaas neemt deze figuur ook 

elementen van Sinterklaas over. Dit wordt de Zwarte Klaas [5]. Hij wordt uitgedost als een 

afschrikwekkende zwarte man met kettingen aan zijn voeten, met een roe en een zak. Deze figuur in 

de dubbelrol van zowel Sinterklaas als de duivel geeft snoepgoed aan brave kinderen en intimideert 

ongehoorzame kinderen om hen tot gehoorzaamheid te bewegen.  

Vanaf rond 1800 bestaat er vrijheid van godsdienst in Nederland en komt het openbare 

sinterklaasfeest langzaam weer terug. Het is niet bekend wanneer de eerste Sinterklaas als 

kindervriend in de openbaarheid verschijnt. Wel zijn er vermeldingen uit de eerste helft van de 19e 

eeuw van Sinterklazen in Amsterdam [6] en Limburg [7]. 

 

EEN OVERZICHT VAN DUIVELFIGUREN 
Vóór de reformatie werd sinterklaas in grote delen van Europa uitgebreid gevierd. Hij werd vergezeld 

door duivelfiguren. Een aantal van deze figuren bestaat nog steeds. A.J. Scheer maakt reizen door 

Europa en beschrijft vele duivel-tradities die allemaal aan Sinterklaas gerelateerd lijken [8] [9]. Een 

aantal hedendaagse voorbeelden van duivels: 

OOSTENRIJK 
In Oostenrijk wordt de Sint begeleid door Krampussen. Dit zijn duivels met ringen door de neus, 

horens, houten zwarte maskers op, roe in de hand en waaiervormige gele tanden uit hun bek. Op 

hun rug een tas met stro, waar kinderbeentjes uitsteken. Ze grommen na elke vermaning die Sint uit 

het heilige boek voorleest. 

ZWITSERLAND 
Sint-Nicolaas wordt hier Samichlaus genoemd en de duivels heten Schmutzli. Schmutzli is zwart 

geschminkt, heeft een donkere pij aan, een zak over zijn schouder en houdt een roe in de hand. 

Naast Schmutzli is er ook een engel met vleugels en een lantaarn. 

FRANKRIJK (LOTHARINGEN) 
De begeleider van Saint-Nicolas heet Pere Fouettard, draagt een baard, is donkerbruin geschminkt en 

heeft rossig haar. Hij slaat stoute kinderen met een zweep, al komt hij in de praktijk gelukkig nooit 

stoute kinderen tegen.  

IRAN 
Op het Iraanse nieuwjaar, Norooz, verschijnt er een Amoo Norooz. Hij lijkt op Sinterklaas, heeft een 

grote baard, brengt cadeautjes. Hij heeft een met goudband afgezette muts op met een embleem 

dat verwijst naar het Zoroastrisme, een godsdienst van vóór de Islam. Hij wordt vergezeld door Haji 

Firoez, die ook al niets met de Islam te maken heeft. Deze is zwart geschminkt, draag felrode kleren 

en danst, zingt en maakt grappen.  

 

NEDERLANDSE DUIVELS 
Nederland heeft ook nog steeds duivels. Deze duivels opereren zelfstandig, zonder Sinterklaas. 

Mogelijk zijn deze zelfstandige duivels ontstaan ten tijde van de Reformatie, vanwege het verbod op 

de bisschoppelijke Sinterklaas. Tot en met de 19e eeuw waren dit soort duivels in heel Nederland 

actief. De Jager beschrijft de huidige tradities die nog op de Waddeneilanden bestaan [10]:  



TEXEL 
Op 12 december viert men op Texel Oude Sunderklaas. Eerst de jongeren, daarna de ouderen lopen 

vermomd over straat en gaan naar binnen waar de deur op een kier is gezet. Ze spreken met 

verdraaide stem om niet te worden herkend. 

VLIELAND, SCHIERMONNIKOOG 
Op 5 december trekken op Vlieland en Schiermonnikoog verklede figuren, zowel mannen als 

vrouwen, 's avonds langs de huizen. De bedoeling is ook hier om anoniem te blijven. De verklede 

figuren zwijgen daartoe, al proberen hun gastheren hen tot spreken te verleiden. De 

Schiermonnikoger Klozums (Klaas-omes) praten slechts met vervormde stem. Er wordt natuurlijk 

allerlei gekheid gemaakt en later op de avond volgt de feestelijke ontmaskering. 

TERSCHELLING 
Het feest is hier ongeveer zoals op Vlieland en Schiermonnikoog, zij het dat het feest daar op 6 

december plaatsvindt en zich beperkt tot het oosten van het eiland. Bovendien mogen de vrouwen 

zich er niet als Sunderums voordoen, ook al wordt daar sinds de jaren zeventig de hand mee gelicht. 

Zij riskeren straffen bij ontdekking als vastgebonden worden aan een hek of een gedwongen 

duik nemen in een gierput of mestvaalt.  

AMELAND 
Ameland tenslotte heeft zijn Sundeklaas of Sunneklaas. Dit feest is totaal - horeca en winkels zijn 

maar liefst twee dagen dicht - en exclusief, in de zin dat vastelanders niet welkom zijn, 

vooral journalisten niet. In het vroegere katholieke oostelijke deel van het eiland is de 

uitvoering vrolijk en carnavalesk, met veel gedans en maskerades die doorgaans in een winkel zijn 

aangeschaft. In het van origine protestantse westelijke deel houdt men zich strikt aan de traditie.  

 

2. DE LEGENDE MET ZWARTE PIET EN DE STOOMBOOT 
Bijna overal in Europa bestaat of bestond er een traditie waarin Sint-Nicolaas wordt vergezeld door 

duivelse figuren. Deze figuren kunnen per regio verschillen in naam, aankleding en hun rol ten 

opzichte van Sinterklaas. In sommige gevallen is Sint-Nicolaas zelf de duivel. Overeenkomsten zijn er 

ook. De duivelse figuur is er om mensen bang of aan het schrikken te maken. Het gezicht is zwart of 

bedekt met een masker, hij rammelt met kettingen, hij heeft een roe en een zak om kinderen in te 

stoppen. Deze elementen kennen we ook van Zwarte Piet. De kettingen leven nog voort in het “wild 

geraas”. 

Het is opvallend dat het sinterklaasfeest heeft overleefd in een calvinistisch land als Nederland en 

niet in Duitsland, met het tolerantere lutherse geloof [1]. Sterker nog, in het calvinistische land is het 

sinterklaasfeest levendiger dan waar ook ter wereld.  

Opvallend is ook de afwijkende figuur van de duivel in de Nederlandse traditie. Zwarte Piet is een 

menselijk figuur geworden. Hierdoor zijn Sint en Piet vriendelijker en met name voor kleine kinderen 

veel aantrekkelijker. Het is geschikt voor het hele gezin. De nieuwe Sinterklaas past beter in de 

pedagogische denkbeelden van de 19e eeuw, het moment dat Zwarte Piet ontstaat. Goede kinderen 

worden beloond en stoute kinderen wordt de roe of zak in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt echter 

alleen gebruikt als opvoedmoment. Uiteindelijk krijgen alle kinderen iets lekkers.  



Naast de menselijke duivel is er nog een verschil met andere tradities. Zwarte Piet komt samen met 

Sinterklaas per boot aan uit Spanje. Een dergelijke aankomst komt alleen in de Nederlandse traditie 

voor. De aankomst is een element dat past bij een menselijke figuur als Zwarte Piet. Een 

bovenmenselijk figuur als een duivel hoeft normaal niet ergens vandaan te komen. Die is er gewoon. 

Hooguit komt de duivel uit onherbergzame oorden zoals het bos of uit de bergen. Een duivel maakt 

al helemaal geen gebruik van vervoermiddelen als een stoomboot. Dit geldt ook voor een heilige 

bisschop die in gezelschap van een duivel is. Het verhaal van de aankomst uit Spanje en de 

menselijke Zwarte Piet zijn dus met elkaar verbonden.  

Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijk verhaal zomaar ontstaat. Een volkstraditie die al eeuwen 

wordt gevolgd zal zich in de loop van de tijd gaandeweg aanpassen aan omstandigheden. De 

verandering naar de stoomboot uit Spanje en Zwarte Piet is echter een dramatische metamorfose. 

Als deze nieuwe vorm zo aantrekkelijk is, en de oude traditie zo makkelijk wordt vervangen, waarom 

wordt hij dan niet ook direct in andere landen nagevolgd? In de USA is er wel een Santa Claus, maar 

die is pas populair geworden na jarenlange intensieve reclamecampagnes van Coca Cola. Het boekje 

van Schenkman is daar niet mee te vergelijken [11]. Toch werd tot enkele jaren geleden Schenkman, 

een Amsterdamse schoolmeester, beschouwd als de vader van de nieuwe traditie. Zijn boekje: “Sint 

Nicolaas en zijn knecht” uit 1850 was modern en populair en de oorsprong ervan wordt in hoofdstuk 

7 verder besproken.  

Inmiddels valt er veel af te dingen aan dit scenario. Zo zijn er teksten en prenten gevonden van 

Sinterklaas met een menselijke begeleider die dateren van vóór 1850. Ook zijn er liedjes en verslagen 

die Spanje noemen als herkomst [12]. Schenkman als bedenker heeft dus afgedaan. Hij heeft hooguit 

enkele elementen gemoderniseerd, bijvoorbeeld de stoomboot in plaats van een gewone boot. 

Het is sowieso niet erg waarschijnlijk dat het nieuwe Nederlandse sinterklaasverhaal is gebaseerd op 

een creatieve uiting zoals bijvoorbeeld een tekst of een schilderij [13]. Een dergelijke tekst of beeld 

zou dan in het collectieve geheugen verankerd moeten zijn. Er moeten referenties te vinden zijn in 

andere teksten of beelden. Ook op andere manieren zou het zijn sporen nagelaten moeten hebben. 

Het zou zo’n belangrijk object zijn dat we het zeker terug moeten kunnen vinden. Nu wordt er 

inmiddels decennia gezocht naar de ultieme bron van Zwarte Piet. De bron is tot op heden niet 

gevonden. Dat is alleen te begrijpen wanneer een dergelijke bron helemaal niet bestaat. 

Het officiële scenario van het Meertens instituut is dat Zwarte Piet een page is, gebaseerd op 

beelden van voorname personen met zwarte bedienden. Helsloot gaat zelfs zover iedereen, die deze 

lezing niet volgt, te beschuldigen van culturele afasie [14]. Dit scenario is echter om de volgende 

twee redenen al onwaarschijnlijk: 

1. Een volksgebruik laat zich niet zo makkelijk rigoureus veranderen. 

2. Zwarte Piet en de stoomboot zijn met elkaar verbonden. Een schilderij van een page 

verklaart niet de combinatie met de stoomboot. 

De beelden van de page zijn hooguit gebruikt omdat er behoefte was de Zwarte Piet af te beelden. 

Tot halverwege de 19e eeuw bestonden Sinterklaas en zijn begeleiders alleen in verhalen. Er was 

geen beeld en men maakte daarom maar gebruik van bestaande beelden die enigszins in de buurt 

kwamen van wat er in de verhalen over werd verteld. 

Daarnaast zijn er auteurs die stellen dat Zwarte Piet afstamt van Zwarte Klaas en de duivelse figuren 

die in de oude traditie Sinterklaas begeleiden [15]. Sinterklaas is eeuwenlang begeleid door een 

zwarte of gemaskerde duivelse figuur. In de moderne tijd wordt hij begeleid door een zwarte 

menselijke figuur met dezelfde attributen als zak en roe en tot enkele decennia terug ook nog met 



kettingen. Dan moet je toch aannemen dat er sprake is van afstamming. Dit kan echter niet het hele 

verhaal zijn. Het verklaart nog niet hoe de menselijke Zwarte Piet samen met de stoomboot tot stand 

is gekomen.  

Inmiddels vinden we op internet vele suggesties dat Zwarte Piet afstamt van een piraat. Het is 

onduidelijk wie hier als eerste mee is gekomen. Tot nu toe heeft niemand deze suggestie serieus 

onderzocht. De suggestie op zich geeft ook nog geen verklaring hoe de piraat in het 

sinterklaasverhaal terecht is gekomen. Bovendien is ook de piraat niet het hele verhaal.  

Er is nog wel een andere serieuze poging gedaan om Zwarte Piet te laten afstammen van Saracenen 

uit Ivanhoe [16]. Deze verklaring is vervolgens weerlegd [17].  

Al deze pogingen ten spijt is het deze voorgangers niet gelukt om een bevredigende verklaring te 

vinden voor het ontstaan van Zwarte Piet. In dit artikel wordt voor het eerst een aannemelijk en met 

feiten onderbouwd scenario beschreven. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de bronnen die zijn 

verzameld door Verwoert en Giling [18]. 

 

3. KAPERS UIT BARBARIJE 
De kust van Noord-Afrika, de huidige kusten van Marokko, Algerije, Tunesië en Libië staan in de 17e 

eeuw bekend als Barbarije. De naam komt van de berbers die er wonen. Het gebied staat 

grotendeels onder bestuur van het Ottomaanse rijk.  

Dit gebied is zeer berucht vanwege de vele kapers die met toestemming van de Ottomanen Europese 

handelsschepen aanvallen en razzia’s uitvoeren aan de Europese kusten. Bij een razzia wordt een 

dorp aangevallen en leeggeplunderd. Ook de inwoners worden meegenomen en verkocht als slaven. 

In de 16e eeuw gebeurt dit alleen in de Middelandse zee. De kusten van Spanje, Frankrijk en Italië zijn 

hierbij het voornaamste doelwit. De kapers vallen ook Europese handelsschepen aan en verkopen de 

bemanningen op de slavenmarkten in Barbarije. Soms heeft een slaaf de mogelijkheid zich te 

bekeren tot de Islam. In dat geval heeft hij kans op een betere behandeling. Een bekeerde slaaf 

wordt door Europeanen een “renegaat” genoemd, wat afvallige of ketter betekent. 

Wanneer de slaaf zich heeft bekeerd en ook nog over een bruikbaar specialisme of kennis beschikt, 

kan deze het nog ver schoppen. Zo worden ook verschillende Nederlandse zeelieden buitgemaakt die 

over uitgebreide kennis beschikken van zeevaart en scheepsbouw. Voorbeelden zijn: Simon de 

Danser, Ivan de Veenboer alias Sulayman Rais en Jan Janszoon alias Murad Rais. De term Rais 

betekent hoofdman.  

Vanaf het begin van de 17e eeuw krijgen de kapers door kennis van onder andere deze Nederlandse 

zeelieden de beschikking over betere schepen, waarmee ze ook de Atlantische oceaan op kunnen. 

Vanaf nu zijn ook de kusten aan de Atlantische oceaan en de Noordzee doelwit. De kusten van 

Ierland, Engeland, Nederland en zelfs IJsland worden belaagd, evenals handelsschepen en 

vissersboten.  

In de loop der jaren zijn op deze manier naar schatting een miljoen Europeanen tot slaaf gemaakt en 

verkocht op de slavenmarkten van Noord-Afrika [19]. Dit cijfer heeft overigens alleen betrekking op 

de kusten van het huidige Algerije, Tunesië en Libië en niet op de rest van de islamitische wereld. Het 

totaal aantal Europese slaven is enkele malen hoger, zeker wanneer de Oost-Europese slavenroute 

via de Krim erbij wordt betrokken [20]. Met name vrouwen en kinderen zijn gewild. Zij worden 



ingezet als huishoudelijke hulp of als seksslaaf. Mannen worden ingezet voor werk op het veld of als 

galeislaaf. Belangrijke personen worden vastgehouden voor losgeld.  

In tegenstelling tot de rest van de Noord-Afrikaanse kust is Marokko altijd onafhankelijk gebleven 

van het Ottomaanse rijk. Na de dood van de sultan Al Mansur in 1603 ontstaat er wel een 

machtsvacuüm, waardoor het land gedurende een halve eeuw in een toestand van burgeroorlog 

verkeert. Op verschillende plaatsen zijn onafhankelijkheidsbewegingen actief. De meest uitgesproken 

is in het plaatsje Salé, dat zich in 1619 onafhankelijk van Marokko verklaart. Het ligt aan de 

noordkant van het huidige Rabat. Het stadje is voor een belangrijk deel bevolkt met Morisco’s uit 

Hornachos (Spanje) en andere plaatsen in Spanje. Morisco’s zijn Spaanse Moren die een decennium 

eerder Spanje zijn uitgezet. Het zijn mensen die zich al eeuwen tegen christelijke overheersing 

hebben verzet [21]. Met hun onafhankelijke houding ten opzichte van de Sultan en haat jegens 

Spanje is Salé opgekomen. Salé is een echt piratennest waarvan het bestuur bestaat uit 14 

piratenhoofdmannen. Zij kiezen uit hun midden de president. De eerste president is Murad Rais.  

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (hierna aangegeven met “de Republiek”) heeft sinds 

1610 diplomatieke relaties met Marokko, met name bedoeld om eigen handelsbelangen te 

behartigen en de Spanjaarden dwars te zitten. Vanwege de zwakte van het gezag van de Sultan komt 

er van de doelstellingen van deze relatie weinig terecht. De Republiek knoopt daarom ook relaties 

aan met Murad Rais. Doel hiervan is vooral het terugkrijgen van slaven en het ontmoedigen van 

aanvallen op Nederlandse schepen. Deze relatie is wel succesvol. Op een gegeven moment 

rapporteert een ambassadeur zelfs dat alle Nederlandse slaven in Salé zijn vrijgelaten [22]. Toch gaat 

Murad Rais door met het aanvallen van Nederlandse schepen [23]. 

Er is een verschil tussen kapen en piraterij. Kapen was misschien de facto maar niet de jure hetzelfde 

als piraterij. Het verschil zat hem erin dat kapers opdracht dan wel toestemming hadden van de 

overheid van het land van herkomst [24]. Was Jan Janszoon dan een kaper? Handelde hij in opdracht 

of met toestemming van de overheid van een land? Ja, dat deed hij, maar de leiding van Salé bestond 

uit louter zeerovers waaronder hijzelf. Salé was een vrijstaat dat zijn bestaansrecht en inkomsten uit 

de zeeroverij haalde. Officieel is hij dan misschien een kaper, maar in dit geval is de term piraat toch 

meer op zijn plaats. Overigens bestaat sinds 1856 het kapen officieel niet meer en noemen we het 

piraterij.  

 

MURAD RAIS ALIAS JAN JANSZOON VAN HAARLEM  
Over de jonge jaren van Jan Janszoon is weinig bekend [25]. Hij is geboren in 1570 in Haarlem en 

getrouwd in 1595 met Soutgen Cave. Zij krijgen twee kinderen, Edward en Lysbeth. Jan Janszoon 

begint een carrière op een kaperschip. Hij krijgt de opdracht om de onder Spanje vallende kapers van 

Duinkerken dwars te zitten.  

Het aanvallen van de Duinkerkers levert hem te weinig op en hij gaat buiten zijn opdracht zijn geluk 

verder naar het zuiden zoeken. Hier heeft hij veel meer prooien. Vanuit de havensteden van 

Barbarije valt hij Spaanse schepen aan onder de Nederlandse vlag en andere schepen onder de 

Turkse. In deze periode verlaat hij zijn Nederlandse gezin. 

Rond 1600 trouwt hij een tweede keer met Margarita. Zij is vermoedelijk Morisco, een onder dwang 

tot christendom bekeerde Moorse uit Cartagena. Zij krijgen 4 kinderen: Anthony, Abraham, Phillip en 

Cornelis. Later, in 1624, zou hij vermoedelijk ook nog met een Moorse prinses zijn getrouwd, 

mogelijk de dochter van sultan Moulay Zidan, de sultan van Marokko [26]. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_facto
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Rond 1618 vaart hij op de klippen bij Lanzarote en lijdt schipbreuk. Hij wordt gered door een andere 

Nederlandse renegaat en beroemde piraat: Ivan de Veenboer alias Suleyman Rais. Deze Suleyman 

Rais is door de Sultan in Constantinopel aangesteld als Admiraal van Algiers. De Veenboer neemt Jan 

Janszoon aan als stuurman en geeft hem al snel het commando over het schip. Na de dood van De 

Veenboer in 1620 neemt Janszoon diens zaken in Algiers over, hij bekeert zich tot de Islam en gaat de 

naam Murad Rais voeren. Wanneer de Algerijnen zogenaamd vrede sluiten met diverse Europese 

landen kunnen de piraten hun buit tijdelijk niet meer in Algiers verkopen [27]. Dit is voor Murad 

reden om zich in Salé te vestigen. Murad houdt niet van de bureaucratische verplichtingen die zijn rol 

als president van Salé met zich meebrengen en gaat door met zijn strooptochten.  

Zo komt hij ook twee keer aan land in de Republiek. In 1623 in Veere, waar hij getolereerd wordt en 

hij zijn schepen kan repareren en voorraden kan inslaan. Dit bezoek geeft uiteindelijk aanleiding voor 

het nieuwe sinterklaasfeest en wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgediept. 

In 1626 probeert hij op de Noordzee met een vlootje van drie schepen een Nederlands 

koopvaardijschip aan te vallen. Murad entert het schip en op het moment dat er 50 piraten 

overgesprongen zijn, wisselt het schip de vlag en blijkt het een Spaans oorlogsschip te zijn. De 50 

piraten worden gedood of gevangen genomen. Een van de Murad’s schepen moet zich direct 

overgeven. De andere twee kunnen ontkomen met veel doden en met zware averij. Eén schip loopt 

vervolgens de Maas bij Rotterdam binnen. Het andere kan via Texel ontkomen naar Amsterdam. Hier 

wacht hem een minder vriendelijk ontvangst dan de vorige keer. Hij krijgt geen medische hulp voor 

de gewonden en mag de doden niet begraven. Die worden daarom maar in het IJ onder het ijs 

geschoven. 

Murad heeft vele aanvallen op dorpen en overvallen op Europese schepen op zijn geweten. Twee 

overvallen op dorpen zijn bekend en berucht doordat ze uitgebreider zijn gedocumenteerd. Het is 

enkele slaven gelukt terug te keren en verslag uit te brengen: 

In 1627 vaart Murad naar IJsland om daar schepen aan te vallen en dorpen te plunderen [28]. Dit is 

de verste expeditie van een Barbarijse piraat tot dan toe. De buit valt echter tegen, vooral gerookte 

vis. Ze maken wel 400 dorpelingen buit die ze als slaven naar Noord-Afrika brengen. 

In 1631 plundert Murad het dorp Baltimore in het zuidwesten van Ierland [29]. Hij neemt hier tussen 

de 100 en 250 dorpelingen gevangen. Van hen zullen er slechts drie weer naar Ierland terugkeren.  

Er is ook informatie over de bemanning op de schepen van Murad. In de tweede helft van 1622 komt 

een klein aantal bemanningsleden van Murad aan land op Gran Canaria om water in te slaan. Een van 

hen vlucht. Het is de Spaanse renegaat Juan Rodelgas. De Spaanse inquisitie in Las Palmas 

ondervraagd hem vervolgens en hij blijkt een goede informant te zijn over de praktijken van de 

kapers en piraten uit Noord-Afrika. Rodelgas geeft informatie over de bemanning op het schip van 

Murad. Aan boord bevinden zich 18 Morisco’s, 24 Turken en Moren, 13 Nederlandse slaven, die zich 

niet willen bekeren tot de Islam en 8 Nederlandse renegaten [30]. Deze laatsten hebben namen als: 

Rached, Soliman, Mostafa, Morato en Soliman de kleine. Van drie anderen weet hij de namen niet 

meer [31].  

Verslagen van de aanvallen in IJsland en Ierland spreken daarentegen van excentriek geklede 

Europese renegaten, haveloze Europese slaven en verder Janitsaren. Janitsaren zijn leden van een 

Ottomaans elitecorps met hoge rode hoeden, lange jassen, canvas kniebroeken, ijzeren slippers en 

hangende snorren [32]. In Baltimore komt Murad met twee schepen. Het ene heeft 200 man aan 

boord en de andere 80. Het verschil in bemanning met het verslag uit 1622 heeft ongetwijfeld te 

maken met het feit dat Murad dan Algiers weer als uitvalsbasis gebruikt. 

http://www.wikiwand.com/nl/Algiers
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In 1635 wordt Murad gevangen genomen door de Malthezer Ridders en hij brengt 5 jaar door in 

gevangenschap. Hij weet in 1640 te vluchten en vestigt zich in Marokko. Daar brengt zijn dochter 

Lysbeth hem in 1641 een bezoek. Zij ontmoet een oude, breekbare man, zittend op een tapijt met 

satijnen kussens, omringd door bedienden. Na dit bezoek is niets meer van Murad vernomen [25].  

Van Simon de Danser is bekend dat hij Nederlandse schepen niet aanviel. De Veenboer deed dat wel, 

maar deed de veroverde Nederlanders vervolgens geen kwaad. Bij Murad Rais is dit anders. Hij valt 

iedereen aan en behandelt elke gevangene als slaaf. Overigens blijkt hij wel bereid de Nederlandse 

slaven, tegen een goede vergoeding, weer vrij te laten.  

Jan Janszoon is ook op het gebied van het geloof anders dan zijn voorgangers. Van hem is gezegd dat 

hij een zo fanatiek aanhanger van de profeet was geworden dat het leek of de haat tegen de 

Christenen hem met de paplepel was ingegoten [27]. Hij spoort anderen ook aan zich te bekeren en 

te laten besnijden. Andere renegaten zijn meestal tot de Islam bekeerd vanuit opportunisme en laten 

zich niet besnijden, zodat ze eventueel ook weer terug kunnen keren naar het Christendom. 

 

4. BEZOEK MURAD RAIS AAN VEERE IN 1623 
Eind november 1623 vaart Murad met twee schepen de haven van Veere binnen [33]. Hij heeft averij 

opgelopen op de Noordzee als gevolg van een storm. Het verslag van de gevluchte renegaat Rodelgas 

een jaar eerder leert dat een schip van Murad ongeveer 50 bemanningsleden per schip aan boord 

heeft. Op basis van die informatie komen er in Veere naar schatting zo’n 100 piraten binnen.  

Normaal zou een piraat met zijn staat van dienst direct worden opgepakt en veroordeeld (en dat 

betekent executie). Maar de Republiek heeft een verdrag met Marokko en wil dat niet in de 

waagschaal stellen. Bovendien lopen de diplomatieke contacten met Marokko voornamelijk via juist 

deze Murad. Vandaar dat ze hem tolereren in de haven van Veere. De autoriteiten proberen wel op 

Murad in te praten om zijn piratenleven op te zeggen en zich weer als een normaal burger te 

gedragen. Hiertoe laten ze ouders van de naar schatting acht Nederlandse renegaten en ook de 

vrouw en kinderen van Murad naar Veere komen om hen over te halen. Dit heeft geen effect.  

De bemanning van Murad bestaat behalve uit de Nederlandse renegaten nog uit Morisco’s, Moren 

en Turken. Waarschijnlijk is het niet per sé duidelijk voor een Europeaan wat precies het verschil is 

tussen die bevolkingsgroepen. Morisco’s spreken waarschijnlijk Spaans. Mogelijk duiden ze niet-

blanke bemanningsleden aan als Moor en gebruiken ze de term Turk voor blanke Noord-Afrikanen. 

Er zijn naast de piraten ook Europese slaven aan boord. Zij zijn onderweg bij eerdere aanvallen 

buitgemaakt.  

De piraten voeren in Veere reparaties uit aan de schepen, slaan nieuwe voorraden in en mogelijk 

probeert Murad ook een deel van de buit te verkopen. Gedurende zijn verblijf zijn een aantal van zijn 

Spaanse slaven gevlucht. Ze worden door de bevolking uit humanitaire overwegingen verborgen 

gehouden. Uit wraak voor het feit dat de bewoners ze niet willen teruggeven, entert Murad twee 

Franse handelsschepen tijdens het uitvaren richting zee. 

Wanneer Murad eind december weer weg vaart blijkt bovendien dat een behoorlijk aantal jongeren 

heeft aangemonsterd. Dit ondanks uitdrukkelijk verbod door de autoriteiten. Zij kunnen de verleiding 

van een spannend en rijk zeeroversbestaan niet weerstaan. 

 



DE PIRATEN EN HET SINTERKLAASFEEST 
Voor de bevolking van Veere is de aankomst en verblijf van Murad en zijn piraten een gebeurtenis 

die in de wijde omtrek bekend wordt. Niet elke dag komt een steenrijke piraat aanleggen. Nederland 

verkeert nog midden in de 80-jarige oorlog en het is op dat moment geenszins duidelijk dat dit 

uiteindelijk de gouden eeuw zou worden. Extra inkomsten zijn dan ook zeer welkom. Murad doet 

uitgebreid boodschappen in Veere. Zoals gebruikelijk laten piraten aan land het geld goed rollen. Zij 

hebben belang bij een goede relatie met de lokale bevolking. Ze zullen ook prominent aanwezig zijn 

geweest tijdens de sinterklaasmarkten die in die tijd nog werden gehouden.  

Murad is steenrijk [34]. Zijn bemanning, die deelt in de buit, is ook niet onbemiddeld. De bemanning 

draagt goede en excentrieke piratenkleding met tulband. Murad heeft zijn rijkdom en succes niet 

onder stoelen of banken gestoken. Hij is met veel geld zijn boot afgekomen. Hij heeft indruk gemaakt 

op de lokale en toegestroomde jeugd uit de omgeving. Sinterklaas is ook het feest waarbij verliefde 

jongens en meisjes elkaar vrijers en vrijsters gaven, om interesse in elkaar te tonen. De piraten 

hebben hier mogelijk aan meegedaan. Zij hebben ook cadeautjes gekocht. Waarschijnlijk is menig 

meisje verliefd geworden op een piraat. Dit is het meest bijzondere sinterklaasfeest voor de mensen 

in Veere in die generatie. 

Er gaat in die tijd tijdens het sinterklaasfeest niemand als bisschop verkleed. Maar er is wel een 

verkleedpartij. Men gaat als duivel de straten door op zoek naar stoute kinderen (en meisjes). De 

stad is al een week voor Sinterklaas in rep en roer vanwege dit feest. De piraten vallen dus met de 

neus in de boter en de naar schatting acht Nederlandse bemanningsleden kennen de tradities maar 

al te goed.  

Murad is niet zomaar een piratenhoofdman. Hij is ook de president van de onafhankelijke stadstaat 

Salé. Een machtig man, waar ook de bestuurders van Veere tegenop moeten hebben gekeken. Dat de 

autoriteiten niet blij zijn en de lokale bevolking wel, heeft een parallel met het sinterklaasfeest. De 

calvinistische autoriteiten (o.a. de dominee) zijn ook al niet gelukkig met het roomse sinterklaasfeest, 

maar moeten het gedogen vanwege de populariteit ervan.  

 

OVEREENKOMSTEN TUSSEN DIT BEZOEK EN HET HUIDIGE SINTERKLAASFEEST 
Waarom zou juist dit bezoek van de piraten aan Veere aanleiding kunnen zijn voor de Nederlandse 

sinterklaaslegende? De gebeurtenissen tijdens het bezoek van Murad in 1623 en het huidige 

sinterklaasfeest blijken veel overeenkomsten te bevatten. Daarnaast is er genoeg reden om aan te 

nemen dat de verhalen rond dit bezoek uiteindelijk geassocieerd zijn met de verhalen rond 

Sinterklaas. 

AANKOMST PER STOOMBOOT 
De stoomboot is geïntroduceerd door Jan Schenkman rond 1850. De eerste stoomboot in Nederland 

kwam op 8 mei 1816 aan in Veere [35]. Schenkman was toen 9 jaar oud. Het is dus mogelijk dat hij 

deze aankomst heeft geassocieerd met het verhaal over de piraten. In ieder geval heeft hij de 

aankomst op deze manier in de moderne tijd gezet. Murad Rais kwam zelf indertijd met twee 

imposante kruisgetuigde spiegelschepen en met als vlag de islamitische halve maan [33]. 

SPANJE 
Er zijn in de huidige theorieën over Zwarte Piet een aantal verklaringen voor de herkomst uit Spanje 

in omloop. Zo zou Spanje staan voor het land van het licht, van appels, groene velden en van 

overvloed. Een andere verklaring is dat Spanje voor de toenmalige Nederlandse kinderen stond voor 



het einde van de wereld. Ook is een verklaring dat Bari, waar de resten van de echte sint Nicolaas uit 

Myra worden bewaard, indertijd werd bestuurd door Spanje. Al deze verklaringen hebben nauwelijks 

of geen feitelijke ondersteuning. In het verhaal van Murad is de link ook niet direct. Hij komt uit Salé, 

niet uit Spanje.  

Toch zijn er meerdere connecties met Spanje. Zo is de voertaal van een groot deel van de piraten 

Spaans. Mogelijk bestond er ook een gemeenschappelijke taal tussen de piraten, een mengsel van 

Spaans en de lokale Berbertaal, met Spaans als hoofdingrediënt [26]. Er waren een aantal Spaanse 

slaven bevrijd uit de schepen, die zich verborgen hielden onder de bevolking van Veere. De Morisco’s 

kwamen niet zo lang geleden zelf nog uit Spanje. Murad had, volgens de kloppende geruchten een 

Spaans meisje getrouwd. Salé ligt weliswaar in Marokko, maar dat is nog altijd in de buurt van 

Spanje. Bovendien kun je een katholieke bisschop niet uit het islamitische Salé laten komen. 

TIMING 
Murad kwam eind november aan met zijn schepen. Toch een aantal weken voor het echte 

sinterklaasfeest. Ook nu nog komt de stoomboot enkele weken voor de Sinterklaasavond aan. 

GEEN UITTOCHT 
De uittocht van Murad was geen feest. Er was onmin over het niet terugkrijgen van de slaven. 

Vervolgens bleek dat een groot aantal jongeren was meegegaan. Bij het uitvaren enterde Murad ook 

nog eens twee Franse handelsschepen. Begrijpelijk dat de uittocht geen feestelijk vervolg heeft 

gekregen in de legende. 

CADEAUTJES 
Volgens de huidige traditie neemt Sinterklaas de pakjes voor de kinderen mee in zijn boot. Dit was in 

het verhaal van Jan Schenkman anders. Daar werd de geldkist gedragen door de knecht: “zijn knecht 

draagt de geldkist, o zie hoe hij zweet” en bij de banketbakker: “De bisschop koopt alles, zijn knecht 

draagt het uit”. Dus net als Murad kwam Sinterklaas zijn boot af met een geldkist om inkopen te 

doen.  

STOUTE KINDEREN 
De stoute kinderen, die niet naar de autoriteiten luisterden, gingen, net als nu, mee terug naar 

Spanje. Overigens waren de kinderen vooral stout omdat ze zich zouden laten bekeren tot de islam. 

Daarnaast werden ze piraat, wat niet algemeen gewaardeerd zou worden. Het feit dat ze niet naar de 

autoriteiten luisterden is natuurlijk ook niet zo best. 

ZWARTE PIET 
Het is niet bekend of Murad ook zwarte Afrikaanse piraten onder zijn bemanning had. Het zullen er 

in elk geval niet veel zijn geweest. De Europeanen en Morisco’s waren blank. De bemanning die als 

Turk werd aangeduid zal ook blank geweest zijn. Blijft over de Moren. Zij hadden mogelijk een 

donkerder huidskleur dan de rest. Maar zo zwart als Zwarte Piet zal het waarschijnlijk niet geweest 

zijn. Het is duidelijk dat de grote meerderheid van de piraten blank was. Dit is echter geen probleem 

voor de connectie met Zwarte Piet. Onze Zwarte Piet heeft twee voorlopers. Deze piraten en de 

duivel uit de oorspronkelijke traditie. De duivel had wel een zwart gezicht, evenals een zak, kettingen 

en een roe. Deze elementen, inclusief het zwarte gezicht komen van de andere voorloper. 

KLEDING VAN ZWARTE PIET 
In die tijd was dure kleding kleurig. Deze piraten waren rijk. Ze hadden kleurige piratenkleding aan, 

met een tulband of fez. Vergelijkbaar met de huidige kleding van Zwarte Piet. Het schijnt dat piraten 

ook oorringen droegen. Mogelijke functies van de oorring waren: aanzien, bijgeloof (de ring zou 



beschermen tegen gevaren) en als kapitaal om een begrafenis te kunnen betalen in het niet 

ondenkbeeldige geval dat de piraat komt te overlijden.  

MEERDERE PIETEN 
Tegenwoordig vieren we de intocht met een heleboel Zwarte Pieten. In het boek van Schenkman is 

er sprake van slechts één knecht. Toch blijkt dat in de overlevering er altijd sprake is geweest van 

meerdere begeleiders. 

 

WAT ER VERDER NOG MEESPEELDE 
De overeenkomsten met het huidige sinterklaasfeest zijn opvallend. Alle elementen van het 

Nederlandse sinterklaasfeest kunnen hiermee verklaard worden. Maar hoe komt het dat mensen in 

die tijd dit bezoek gingen associëren met het sinterklaasfeest? 

De belangrijkste oorzaak is natuurlijk dat de piraten er waren tijdens het sinterklaasfeest. Ze deden 

er waarschijnlijk ook nog vol overgave aan mee.  

Murad kan in een verhaal geassocieerd worden met Sinterklaas. Hij heeft veel geld en geeft het uit 

bij de lokale middenstand. Hij is bovendien een belangrijk man, iemand met status, waar de lokale 

notabelen tegenop kijken.  

De piraten, inclusief Murad zelf, kunnen goed geassocieerd worden met de duivels. De piraten zijn 

allen Islamitisch, wat in die tijd niet ver van duivels afligt. In de 17e eeuw zijn de islamitische kusten 

zeer berucht vanwege de zeerovers en de slavernij die in het vooruitzicht ligt wanneer je gegrepen 

wordt. Het is een reëel gevaar voor Nederlandse zeevaarders. Maarten Harpertszoon Tromp, de 

latere zeeheld, is bijvoorbeeld twee jaar lang slaaf geweest bij piraten in Salé. Uiteindelijk is hij weer 

vrijgelaten, een geluk dat de meeste slaven nooit hebben meegemaakt. 

De omkering van wie het voor het zeggen heeft, heeft altijd een rol gespeeld in het sinterklaasfeest. 

Het volk bepaalt in plaats van de autoriteiten. Dat is ook één van de redenen dat het feest zo 

populair is gebleven. De piraten passen daar perfect in. Zij zijn natuurlijk uitschot. Hun behandeling in 

Veere is zeer uitzonderlijk en zou in elke andere gelegenheid totaal anders zijn verlopen. Het bezoek 

van de piraten aan Veere ligt de autoriteiten zwaar op de maag. Ze hebben het uit opportunisme 

toegestaan, wat in feite voor het sinterklaasfeest ook geldt.  

 

WAT ER VERVOLGENS GEBEURDE. 
Het nieuws van het bezoek van Murad aan Veere is natuurlijk bekend bij de autoriteiten in Den Haag 

en elders. Niet voor niks hebben ze familieleden naar Veere gestuurd om te proberen de piraten over 

te halen zich weer als gewoon burger te gaan gedragen. Dit is echter alleen de feitelijke informatie. In 

het collectieve geheugen van de mensen die dit sinterklaasfeest hebben meegemaakt en van hen die 

het kennen van horen zeggen, is dit bezoek blijvend geassocieerd met Sinterklaas. Deze associatie 

hoeft niet meteen zo tot stand zijn gekomen. Misschien is het pas een generatie later gebeurd en 

misschien ook niet in Zeeland, maar in het westen van Brabant. Deze katholieke regio heeft wellicht 

meer op met de legenden van Sinterklaas. Daar kunnen ze het verhaal van de piraten er makkelijk 

aan hebben toegevoegd.  

 



5. VERSPREIDING PIRATEN-LEGENDE OVER NEDERLAND 
We maken nu een sprong naar de 19e eeuw. In de periode van 1623 tot 1800 is nagenoeg niets 

bekend over de ontwikkeling van het bisschoppelijke sinterklaasfeest. Natuurlijk zijn er nog wel de 

sinterklaasmarkten en de maskerades. Die gaan gewoon door, maar worden in de 18e eeuw wel 

langzaam minder populair. De eerste teksten die refereren naar een nieuw type feest zijn 

opgeschreven in de 2e helft van de 19e eeuw, maar bevatten herinneringen aan de jaren 20-40 van 

die eeuw. Het zijn teksten van Alberdingk Thijm met herinneringen uit 1828 uit Amsterdam en H. 

Welters met herinneringen uit de jaren 1840 uit Limburg [6] [7]. Impliciet is er altijd vanuit gegaan 

dat de nieuwe traditie in Amsterdam is begonnen. Dit komt onder meer door de rol van Sint-Nicolaas 

als beschermheilige van de stad en de rol die Amsterdam heeft in de sinterklaasliedjes.  

Er blijven nog twee vragen over, die naar de oorsprong en de verspreiding over het land [1]. Als de 

oorsprong van de nieuwe traditie in Amsterdam te vinden is, ligt het niet voor de hand dat Limburg 

daarin vrijwel direct in mee gaat en dat bijvoorbeeld Groningen pas zo’n 60 jaar later volgt. 

Groningen gaat pas over na 1890 na publicatie van een boekje “Lina’s Sint-Nicolaasboek, het feest 

van Sint-Nicolaas”. Dan is de eerste landelijke intocht in Venray in 1888 al geweest. Wanneer we de 

verspreiding over het land bekijken, dan blijkt dat het oude feest halverwege de 19e eeuw vooral 

populair is in Groningen, Friesland, Drenthe en 

Twente. Kennelijk is in deze gebieden de nieuwe vorm 

nog niet doorgedrongen. Wanneer we op een kaart 

aangeven waar de nieuwe vorm wel aanwezig is, dan 

zien we een gebied waarvan Zeeland in het 

epicentrum ligt. Wanneer de nieuwe vorm vanuit 

Zeeland als een olievlek over het land is verspreid in 

de periode 1623-1820, dan heeft het na 200 jaar de 

noordoostelijke provincies nog niet bereikt. Het 

aanpassen van tradities gaat zo langzaam dat de 

Waddeneilanden nu nog steeds niet over zijn. 

 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het nieuwe 

verhaal vooral in zwang is onder het katholieke deel 

van de bevolking. De rode gebieden (uitgezonderd 

Zeeland) komen overeen met gebieden waarvan 

katholieken meer dan 30% van de bevolking uitmaken. 

Maar dan is het wel vreemd dat Zeeland het verhaal 

wel kent en het relatief katholieke Twente niet. Hoe het ook zij, de asymmetrie in de verspreiding 

kan verklaard worden door aan te nemen dat de legende in Zeeland is begonnen en niet in 

Amsterdam.  

De ontwikkeling en verspreiding van de nieuwe legende heeft zich, door het verbod op de 

bisschoppelijke Sinterklaas, onder de radar afgespeeld. Het sinterklaasfeest was een familiefeest, 

waarbij schoentjes of klompjes bij zowel ouders als grootouders werden gezet. Tijdens dit feest 

werden er verhalen van ouder en grootouder aan kind doorverteld die de elementen Spanje, 

aankomst per boot en piraten in zich hadden. 

  

FIGUUR 1 GEBIEDEN MET NIEUWE TRADITIE 

HALVERWEGE 19E EEUW 



6. SPOREN VAN PIRATEN 
In mei 1940 heeft A. Weijnen een enquête gehouden naar de kleur en namen van de begeleider van 

Sinterklaas [36].  

 FIGUUR 2: NAMEN VOOR DE BEGELEIDER VAN SINTERKLAAS IN 1940 

 

 

Het blijkt dat de naam Zwarte Piet in het hele land wordt gebruikt en ook dat hij in verreweg de 

meeste gevallen zwart is. Er wordt slechts in enkele gevallen melding gemaakt van bruine en witte 

Pieten. In het noordenoosten wordt slechts gebruik gemaakt van de naam “Zwarte Piet”. In het 

zuiden en westen van het land, maar met name in het westen van Noord-Brabant worden er 



meerdere namen gebruikt. Dit gebeurt alleen wanneer er meerdere begeleiders zijn. Andere namen 

zijn onder andere: Jan de knecht, Assipan, Sabbas, Sjaksjoer, Trabbedoeli, Hans Moef, Krikkrak, 

Miecheltje, Pikkie, Petro, Hans.  

Volgens Weijnen zijn namen als Trabbedoeli, Krikkrak, Miecheltje, Pikkie, Petro, Hans Moef te 

verklaren door de duivelse voorgangers van Zwarte Piet. De namen zijn min of meer vergelijkbaar 

met bekende Duitse namen voor duivelse figuren: Hans Trapp, Hans Moef, Crampus en Ruprecht. De 

naam Trabbedoeli is bijvoorbeeld verwant aan Hans Trapp.  

Dat deze namen gebruikt worden voor de begeleider van Sinterklaas duidt op een menging die heeft 

plaatsgevonden tussen de oorspronkelijke duivelse begeleider en nieuwe menselijke. Deze menging 

heeft alleen plaatsgevonden in zuid en west Nederland. In het noordoosten gebruikt men vrijwel 

alleen de naam Zwarte Piet. In enkele gevallen wordt Zwarte Jan genoemd.  

De namen: Jan de Knecht, en de meer exotische Assipan, Sabbas en Sjaksjoer zijn moeilijker te 

verklaren uit de duivelse geschiedenis. Deze zouden daarom terug kunnen gaan naar de piraten van 

Murad. Een extra aanwijzing hiervoor is dat enkele van hen een bepaalde rol vervullen. Zo is Sabbas 

wat ondergeschikt, een hulp-knecht van Assipan. Sjaksjoer is degene die bij de fraters optreedt. Hij 

heeft kennelijk een wat deftiger rol. Een dergelijke rolverdeling is voor duivels niet gebruikelijk. Dit 

zijn dus mogelijk restanten van inmiddels vergeten aspecten van de Murad–geschiedenis.  

De namen Jan de knecht, Zwarte Jan en Rooie Jan zijn natuurlijk direct terug te voeren op Jan Jansz. 

Zou de naam Sjaksjoer ook kunnen afstammen van Jan Jansz? Jan Jansz  Jean Jaques  Jaques 

Jean  Chacque Jour  Sjaksjoer. Het lijkt misschien vergezocht, maar binnen een jolig 

sinterklaasfeest is gedurende 300 jaar van alles mogelijk. Bovendien is de verandering van Jan Jansen 

naar het deftige Franse Jean Jaques begrijpelijk gezien de rol die deze figuur speelt. De verandering 

van Chaque Jour naar het carnavaleske Sjaksjoer is in Noord-Brabant waarschijnlijk. Deze hypothese 

wordt verder ondersteund doordat Sjaksjoer een wat deftiger rol heeft dan de andere pieten. Jan 

Jansz was met zijn 53 jaar bij zijn bezoek aan Veere ouder dan de gemiddelde piraat en hij was 

bovendien de baas en een uitgesproken leidersfiguur.  

De mogelijke piratennamen Sjaksjoer, Assipan en Sabbas komen in de enquête met name voor in het 

westen van Noord-Brabant, maar ook in andere delen van Zuid en West Nederland. De concentratie 

precies in het gebied waar het piratenverhaal al vroeg is ontstaan, maakt het waarschijnlijker dat het 

hier om piratennamen gaat. 

De eerst bekende optredens van Sinterklaas samen met de nieuwe Zwarte Piet vinden plaats bij 

welgestelde katholieke particulieren. Hier speelt één persoon die nog niet de naam Zwarte Piet heeft 

wel de rol die we tegenwoordig als Zwarte Piet herkennen. Hij ziet er uit als een “kroesharige neger” 

[6] (1828 Amsterdam). Hij heeft bovendien een zak en een roe tot zijn beschikking en de Sint komt 

uit Spanje [7] (1840 Limburg). De bekende publicatie van Schenkman volgt in 1850 vanuit 

Amsterdam. 

  



We vatten nu de volgende feiten samen: 

 Het bezoek van de piraten aan Veere in 1623 

 De verspreiding van de legende halverwege de 19e eeuw zoals beschreven in het vorige 

hoofdstuk 

 De verzameling namen, de duivelse- en piraten-namen in zuid en west Nederland met de 

grotere concentratie van met name de piratennamen in West-Noord-Brabant 

 Het uitsluitende gebruik van de naam “Zwarte Piet” in het noordoosten 

 De publicaties uit met name Amsterdam over de nieuwe Sinterklaas halverwege de 19e eeuw 

 De eerst bekende optredens bij de hogere burgerij in Amsterdam en Limburg 

En kunnen het volgende scenario afleiden voor de ontwikkeling van de Nederlandse legende: Vanaf 

1623 zijn de verhalen uit Veere via het westen van Noord-Brabant langzaam als een olievlek over het 

land verspreid. Door het langzame tempo van verspreiding via mondelinge overlevering zijn de 

verhalen anno 1850 wel bekend in het zuiden en westen van het land, maar nog niet in het 

noordoosten. Wanneer door de nieuwe godsdienstvrijheid de Sint weer in het openbaar mag 

optreden, begint de nieuwe Sint zijn optredens in Amsterdam en andere regio’s waar hij bekend is, 

bij de beter gesitueerde particulieren. Vervolgens wordt met name vanuit Amsterdam over deze 

nieuwe Sint gepubliceerd. Het verhaal dat jarenlang onder de radar is gebleven komt nu naar buiten. 

Dit verhaal strookt niet 100% met de verhalen die bekend zijn over de duivels en piraten, maar wordt 

toch herkend door de bevolking in het zuiden en westen van Nederland. De publicatie van 

Schenkman laat nog voldoende open voor eigen invulling. Zo bestaat het boek alleen uit versjes en 

tekeningen. Het is niet een verhaal dat van A tot Z uitleg geeft hoe het feest er precies uitziet. Ook 

geeft hij de knecht geen naam. De oorspronkelijke verhalen over duivels en piraten blijven dan ook 

bestaan. De nieuwe figuur, die later de naam Zwarte Piet krijgt, wordt gewoon aan het assortiment 

begeleiders van Sinterklaas toegevoegd. Later gaat Zwarte Piet de oude duivels en piraten steeds 

meer overschaduwen en verdwijnen de oorspronkelijke verhalen langzaam naar de achtergrond. 

Het scenario van menging in het zuiden en westen wordt ondersteund door een anekdote uit een 

meisjeskostschool in Heijthuysen in het verslag van Weijnen (1940). Daar werd Sint begeleid door 

een deftige Piet en nog een aantal Pieten die sprongen en lawaai maakten, maar uiteindelijk wel 

meededen met het uitdelen met cadeautjes. Deze laatste Zwarte Pieten droegen horens [36].  

In het noordoosten wordt het nieuwe verhaal uit Amsterdam niet herkend. Voor hen komt de 

nieuwe Zwarte Piet met zijn stoomboot als een volslagen vreemd verhaal uit de lucht vallen. Toch 

wordt het in de rest van Nederland langzamerhand als standaard invulling van Sinterklaas gezien. Het 

noordoosten heeft daardoor de keuze: vasthouden aan de oude traditie of de nieuwe overnemen en 

de oude laten vallen.  

Op sommige plaatsen, zoals Grouw en Texel zie je noodgrepen. Op Texel wordt op 5 december de 

nieuwe Sinterklaas gevierd en op 12 december de oude. In Grouw wordt de nieuwe vorm op 21 

februari gevierd. Dit komt doordat op initiatief van een schooljuf in 1908 deze traditie is begonnen 

op die datum [37]. Mogelijk vond zij het een goed idee om mee te gaan, maar kon ze bewoners niet 

afbrengen van de oude traditie. Of ze wilde de oude traditie juist behouden naast de nieuwe. In Zuid 

en West Nederland waren deze noodgrepen niet nodig.  

 



EEN SCHILDERIJ UIT 1703 
Gedurende de 17e en 18e eeuw is het vanwege de 

Reformatie verboden om Sinterklaas in het openbaar 

als bisschop te vieren. Veel beelden van Sinterklaas 

met zijn begeleiders kunnen we dan ook niet 

verwachten. Toch zijn er de afgelopen jaren prenten 

boven water gekomen uit 1800 en is er zelfs een 

schilderij uit 1703 gevonden met aanwijzingen voor 

het bestaan van de combinatie van duivels en piraten. 

Het schilderij is van de Leidse schilder Mathijs Naiveu 

(1647-1726) [15].  Het is een voorstelling van het 

sinterklaasfeest. We zien Sinterklaas op een wit paard 

in de menigte. Hij heeft een roe in zijn hand en staat 

op het punt die te gebruiken bij twee vechtende 

jongens. Het feit dat Sinterklaas de roe hanteert is 

consistent met de rol die Sinterklaas heeft in het 

kinderfeest, zoals die in de 16e eeuw werd gevierd. De 

duivels spelen vooral een rol voor de oudere jeugd. 

De plaats van de kijker is vanaf het podium. Op het 

podium bevinden zich twee dansende harlekijns [38]. 

Interessant voor ons verhaal is echter dat er naast de 

harlekijns nog een piraat op het podium aanwezig is. 

Hier zien we een glimp van de verhalen zoals ze 80 

jaar na de komst van Murad onderdeel zijn in het 

sinterklaasfeest. Sinterklaas heeft meerdere 

begeleiders. De twee harlekijns stellen de duivels 

voor. Door ze in deze vorm te gieten maakt de 

schilder ze passend in de feestelijke en kleurrijke 

sfeer van het schilderij.  

De harlekijns hebben geen aandacht voor het voorval 

bij Sinterklaas. Ze gaan gewoon door met hun 

grappen en dans. Daarentegen kijkt de piraat wel 

naar het schouwspel en hij stopt met waar hij mee 

bezig was. Zien we hier het dubbele karakter van de 

huidige Zwarte Piet? We hebben de piraat als de 

kindervriend, die zich tot kinderen verhoudt en 

Sinterklaas helpt met zijn taak. En we zien de duivels 

die vooral baldadig zijn; De Rommelpiet die ‘s nachts 

alle stoelen in de klas andersom zet of het schoolbord 

vol kladdert met teksten vol spelfouten.  

De piraat is in het schilderij als kind uitgebeeld en 

bovendien op een niet-prominente manier. Naar de 

reden hiervoor kunnen we gissen. Heeft het ermee te 

maken dat de schilder de verhalen over de piraten 

toch niet volledig serieus durft te nemen? Wil hij 

aangeven dat de piraat nog niet een volwassen plek 

heeft in het verhaal? De schilder is geboren in Leiden. 

FIGUUR 3 SINTERKLAASFEEST NAIVEU 1703 

FIGUUR 4 DETAIL SINTERKLAASFEEST 



Zijn vader komt uit Rotterdam. Op het moment dat hij het schilderij maakt, woont hij in Amsterdam. 

Het is ook mogelijk dat hij de verhalen nog uit zijn kindertijd kan herinneren, maar dat ze in 

Amsterdam niet bekend zijn. 

 

EEN WITTE PIET 
Een tweede beeld is een prent in het jaar 1800 gedrukt door Weduwe Jacobus van Egmont in 

Amsterdam [39]. De man op het paard stelt Sinterklaas voor en de ander zijn knecht. Interessant is 

dat deze knecht niet zwart is, maar wit. Ook is hij in voornaamheid gelijk aan Sinterklaas. Verder is 

interessant dat in de tekst wordt gezegd dat de knecht zelfs op een kapitein lijkt: Hier herkennen we 

Jan Jansz als knecht van Sinterklaas. 

 

FIGUUR 5 DE NIEUWE SINT NICOLAAS PRENT 

De tekst van het begeleidende gedicht gaat als volgt:

Sint NICOLAAS die speelt den Baas, 
By Kinderen en bij Menschen, 
Hoe veel verlangen ‘er na dien Klaas, 
Welke altyd om hem wenschen. 
De Kindren die met lust en vlyt 
Hun best doen om te leeren, 
Die loont hy met veel zoetigheid, 
En ook met mooije Kleêren. 
Zyn Knecht lykt zelfs wel een Kaptein, 
Dien hy last geeft te zoeken 
Daar zoete of stoute Kindren zyn, 
Die hy dan komt bezoeken. 
 
 

D’Een brengt hy een Gardt, en d’ander weêr 
Een Boek, om braaf te leeren: 
De Kinderen die hun Ouders zeer 
Gehoorzaam zyn, wil hy vereeren 
Met Koek, Banket en Lekkerny, 
Een Pop om meê te speelen, 
Veel ander goed geeft hy daarby, 
Wien zou dit dan verveelen? 
Daarom, Kindren! Leert met vlyt, 
Gebruikt toch wel uw Boeken, 
Dan zal Sint NICOLAAS altyd 
U met zyn gunst bezoeken. 

 



7. DE LAATSTE STAP VAN DUIVELS EN PIRATEN NAAR 
ZWARTE PIET 

Eind 18e eeuw ontstaat er literatuur speciaal voor de 

jeugd. Deze literatuur is dan nog opvoedend en rationeel. 

Dit verandert halverwege de 19e eeuw onder invloed van 

ideeën van pedagogen als Pestalozzi en Fröbel, waarbij 

kinderen langer kind moeten kunnen zijn. Er komt dan 

meer ruimte voor fantasie [40]. In deze nieuwe 

ontwikkeling past ook het boekje “Sint-Nicolaas en zijn 

knecht” van Jan Schenkman uit 1850. Jan Schenkman 

werd tot voor kort gezien als de vader van het moderne 

sinterklaasfeest. Zijn boekje “Sint-Nicolaas en zijn knecht” 

is vele malen herdrukt.  

In figuur 6 is een beeld te zien van de knecht in de eerste 

druk. De knecht ziet er niet uit als piraat en ook niet als 

duivel. Het is duidelijk dat Schenkman zoekende is naar de 

vorm van de knecht. Hij geeft hem hier een wel erg 

menselijke vorm. Zo heeft hij in de plaatjes geen roe, zak 

of ketting (attributen van de duivel). In de teksten wordt 

wel gesuggereerd dat de knecht een roe heeft en een 

zakje. Schenkman houdt de duivelse invloed klein. 

In een latere uitgave uit 1885 ziet Zwarte Piet er heel 

anders uit. Hij is hier duidelijk herkenbaar als de moderne 

Zwarte Piet. Jan Schenkman heeft als eerste illustrator de 

begeleider getekend in een mengvorm tussen de duivel en 

de piraat. Hij heeft daarvoor wel voorbeelden gehad uit de 

praktijk.  

In Amsterdam werden er sinterklaasfeesten gevierd met 

een echte Sinterklaas en een echte zwarte begeleider. In 

de toenmalige verhalen werd de Sint begeleid door zowel 

duivels als piraten. Dit kunnen we concluderen uit het 

schilderij met afzonderlijke duivels en de piraat en uit de 

prent met de witte knecht. De piraat staat dan nog los van 

de duivel en ze hebben allebei een rol in het 

sinterklaasverhaal. De vorming van een combinatiefiguur 

heeft vermoedelijk pas plaatsgevonden bij het concreet 

uitbeelden van het verhaal.  

De eerste sinterklaasfeesten met een echte Sinterklaas 

zijn kleine particuliere huisbezoeken. Geen grote 

intochten. Een Sinterklaas met één enkele begeleider is 

dan wel zo praktisch. Maar hoe moet die nieuwe figuur er dan uit zien? Het heeft er alle schijn van 

dat er verwarring heerste bij de bourgeoisie aan de grachtengordel [8]. Wat zijn hun overwegingen 

geweest?  

FIGUUR 6 SCHENKMAN 1850 

FIGUUR 7 SCHENKMAN 1885 



Een mogelijk scenario: We weten dat de hogere kringen weinig op hadden met de bestaande traditie 

van de Zwarte Klazen. Hun feesten waren juist gebaseerd op het nachtelijk bezoek. Dit bezoek wordt 

uitgebreid met een levende Sinterklaas en een levende begeleider. De begeleider moet geschikt zijn 

voor kleine kinderen. De duivel mag daarom niet al te eng zijn. Als oplossing kun je de duivel 

combineren met de mens. Je moet het gezicht wel zwart maken, anders herken je er überhaupt geen 

duivel meer in. Je hebt dan een menselijk figuur die ook als duivel door kan en de kinderen geen 

schrik aanjaagt.  

Schenkman heeft deze interpretatie van het sinterklaasverhaal gezien en was er door geïnspireerd. 

Hij kende de verhalen met aparte duivels en piraten ook wel, maar deze vorm met slechts één knecht 

in mengvorm vond hij als schoolmeester pedagogisch verantwoord. Deze knecht kwam met de boot 

uit Spanje, net als de piraten en maakte wild geraas, net als de duivels. Overigens moeten de 

veelbesproken versregels: “Ook al ben ik zo zwart als roet, ik meen het wel goed” als volgt 

geïnterpreteerd worden: De knecht heeft wel een zwart gezicht net als de duivel, toch is hij zo 

vriendelijk als de piraat. 

Het lijkt erop dat onderwijzers en andere bewuste opvoeders een belangrijke rol hebben gespeeld in 

de vorming van de moderne sinterklaastraditie, of anders in het bestrijden van de bestaande traditie 

met Sinterklaas als schrikachtige duivelfiguur. Theoloog W.A. van Hengel heeft weinig op met het 

gebruik om sinterklaas concreet en als “gemeenen kluchtspeler” uit te beelden. Tevreden stelt hij 

“Leeraars en opvoeders verzetten zich genoegzaam met gemeene krachten tegen het ingeslopen 

gebruik, als voor de maatschappij hoogst nadeelig” [41]. 

Schenkman en de vroege sinterklaasvierders maakten wel een vergissing. In plaats van een blanke 

Afrikaan met een zwart gezicht tekenden ze een zwarte Afrikaan. Het is begrijpelijk dat zij deze 

nuance niet hebben gezien. Het heeft wel grote consequenties gehad. Decennialang probeert men 

nu al de oorsprong van Zwarte Piet te achterhalen. Geheel in de sinterklaastraditie zijn we met z’n 

allen op het verkeerde been gezet. Dit artikel laat zien waar Zwarte Piet vandaan komt. Hij is geen 

page en geen slaaf. Integendeel, voor de helft is hij een duivel en voor de andere helft een blanke 

islamitische slavenhandelaar. 

Kan de Zwarte Piet ook gebaseerd zijn op een eventuele zwarte piraat die knecht kan zijn geweest 

van de blanke Jan Jansz? Mocht het een onderdeel zijn geweest van het verhaal kan het 

meegeholpen hebben in de keuze van het uiterlijk. Maar uiteindelijk is dit niet doorslaggevend. De 

essentie van Zwarte Piet is dat hij zowel de duivel als de piraat in zich verenigt. Hij moet beide figuren 

kunnen vervangen. Zijn gezicht is zwart ongeacht de huidskleur van de piraat.  

 

ANDERE NIEUWE VORMEN VAN HET SINTERKLAASFEEST 
Ten tijde van Schenkman is de beschreven Sinterklaas met de ene knecht niet de enige nieuwe vorm 

die ontstaat. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om de oude traditie met de nieuwe te vermengen. 

De Génestet beschrijft in een gedicht een vorm die alleen bestaat uit een Sint, dus zonder knecht 

[42]. Deze Sint gromt, heeft een masker en een lelijk gewaad, maar is verder wel vriendelijk voor de 

kinderen en komt ook uit Spanje: 

De deur slaat open en Sint–Nikolaas treedt in, 
Al grommlend in den baard, die afstroomt van zijn kin: 
Een masker voor ’t gelaat – afschuwlijk van kleuren, 
En wel geschikt den moed der kleinen.... op te beuren; 
Een mijter op het hoofd, spits als een suikerbrood, 
Een mantel om, de voering buiten, purperrood, 



En ruim voor zes, een groenen reiszak in de handen, 
’t Land van belofte en zoeten koek en.... slechte tanden. 
 
 „Schuift, jongens,” – zegt Mevrouw – „bij ’t vuur den zorgstoel aan, 
Want de oude man heeft veel vermoeinis uitgestaan.” 
Dan, hoorders volgen al die sprookjes, praatjes, vragen, 
Die ge u herinren zult nog uit uw kinderdagen: 
Of daar gezorgd is voor het oude, grauwe paard, 
Waarmee de brave Sint zijn toer maakt over de aard’, 
En: u komt zóó uit Spanje? u zal de kou wel hinderen? 
En: heeft u ook een gard? en: houdt u veel van kinderen? 
 

Deze afwijkende vorm van het feest bevestigt de hypothese dat er in de verhalen nog geen Zwarte 

Piet is ontstaan. In de verhalen was er nog een sint en waren er duivels en piraten. De vorm van de 

Génestet bestaat uit een Sint, een duivel en een piraat in één figuur. Zo kon het dus ook. De vorm 

met drie verschillende figuren heeft ook bestaan. De namen die nog in 1940 in met name Noord-

Brabant aan de begeleiders van Sinterklaas werden gegeven wijzen op het bestaan van aparte 

duivels en piraten. Andere vormen waarbij de Sint is samengevoegd met de duivel met een aparte 

piraat of een Sint-piraat met aparte duivel zijn er misschien ook geweest. De uiteindelijke winnaar is 

de Sint met de duivel-piraat geworden.  

 

BELGIË 
In België werd Zwarte Piet tot voor kort Nicodemus genoemd [43]. Deze Nicodemus zag er hetzelfde 

uit als Zwarte Piet. De naam is terug te voeren op de duivelse voorganger van Zwarte Piet. Het is niet 

bekend wanneer er in België voor het eerst menselijke Nicodemussen voorkwamen. Gezien de 

verspreiding vanuit Zeeland zou België al vroeg bekend moeten zijn geweest met het verhaal van 

Murad. Voor België kampen we met een gebrek aan bronnen om de ontwikkeling van Zwarte Piet te 

kunnen volgen. Een tipje van de sluier wordt misschien opgelicht door een tekst van Guido Gezelle 

uit 1868 [44]. Hierin wordt er wel een zwarte knecht genoemd, maar er is verder, ook in de tekst 

eromheen, geen verwijzing naar piraten. “De oude Woensommegang wierd Sint Niklaais 

nachtprocessie; men zette den Bisschop te peerde, men gaf hem eenen zwarten knecht, met roede 

en asschenzak, en men zei daartegen Sint Niklaai met den duivel”. Gezelle omschrijft de zwarte 

knecht hier niet als een duivel met lelijke kleding of beestenvellen en horens. Het zou dus een 

menselijk figuur kunnen zijn, die hij vervolgens wel duivel noemt.  

 

DUITSLAND 
Een interessant gedicht is enkele jaren geleden gevonden in Duitsland [44]. De titel van het gedicht is 

“Der Weihnachtsmann und sein Knecht Ruprecht”. Boerma vertelt het volgende over de 

omstandigheden, die in het gedicht gaandeweg duidelijk worden. De kerstman en zijn knecht 

Ruprecht bezoeken een keurig burgermangezin. De dochter des huizes, Lotje is reeds 15 jaar en 7 

weken en dus oud genoeg om in het huwelijk te treden. Een huisvriend Rosenfeld, die met haar wil 

trouwen, heeft zich als Kerstman verkleed en Johan, bediende in het huis van Lotje, is knecht 

Ruprecht. Opmerkelijk is de beschrijving van deze twee feestfiguren. Beiden zijn gemaskerd. 



 

Es hiess: - Wir stammen her, weit her aus 

Mohrenland 

Der Weinachtsman, ein Türk und er sein 

Kastenträger 

Knecht Ruprecht, war sein Sklav ein 

schwarzgebranter Neger. [46] 

Ze zeggen dus dat ze uit het land van de ‘Moren’ komen. De Kerstman is een ‘Turk’ en degene die zijn 

koffer of kist draagt, Knecht Ruprecht, was diens slaaf: een zwartgebrande ‘neger’. Van de Kerstman 

wordt verder nog gezegd dat hij een ‘tüskschen Bund’ (tulband) draagt en Knecht Ruprecht laat 

daarbij ‘ein drolligt Minelied in Knüttelversen’ (een grappig liefdeslied in kreupelverzen) horen. 

We lezen hier dus over een Duitse kerstman met een menselijke zwarte knecht. De Duitse kerstman 

is net als de Amerikaanse Santa Claus een vorm van Sint-Nicolaas die naar de kerst getrokken is. Deze 

Sinterklaas is een turk met een tulband uit Morenland, een beschrijving die goed kan passen bij onze 

Jan Jansz. Zijn knecht Ruprecht is een slaaf en een zwartgebrande neger. Ruprecht is in Duitsland een 

bekende begeleider van Sinterklaas, maar wel een duivelfiguur. Mogelijk is dus net als in Nederland 

ook hier een combinatiefiguur ontstaan. Dit zou betekenen dat het verhaal van Murad ook in een of 

andere vorm in Duitsland bekend is geraakt. 

Betekent dit dat Murad ook zwarte slaven aan boord had? Daar zijn verder geen aanwijzingen voor. 

Het verslag van Juan Rodelgas in hoofdstuk 3 geeft aan dat de bemanning bestaat uit: acht 

Nederlandse renegaten en verder Morisco’s (blank), Turken (blank) en Moren (gekleurd). Daarnaast 

wordt er melding gemaakt van Europese slaven aan boord. Dat zijn mensen die onderweg op 

strooptochten zijn buitgemaakt. Er wordt geen melding gemaakt van Afrikaanse slaven.  

Er waren mogelijk wel zwarte piraten aan boord. De bemanningsleden die als Moren werden 

gerapporteerd zijn waarschijnlijk gekleurde Noord-Afrikanen. Het zou kunnen dat Murad een Moorse 

piraat als knecht had. Op de schepen maakten de Nederlandse Renegaten de dienst uit. In Salé zelf 

waren de Morisco’s de machtigste bevolkingsgroep. Wanneer zij op de schepen ook een relatief 

grote rol hadden, waren de Moren ondergeschikt. De vorming van de slaaf in het gedicht zou het 

gevolg kunnen zijn van invloeden uit andere bestaande teksten of beelden. Een Turk met een zwarte 

knecht: Dat betekent dat die knecht een slaaf is. Dat was in die tijd het beeld van Turken met zwarte 

knechten. 

 

8. CONCLUSIE 
De hypothese dat het bezoek van Murad aan Veere in 1623 heeft geleid tot de vorming van Zwarte 

Piet is om verschillende redenen aannemelijk. Zo kunnen alle inhoudelijke elementen die specifiek 

zijn voor de Nederlandse sinterklaaslegende verklaard worden met het bezoek. Er zijn voldoende 

voorwaarden aanwezig voor het vermengen van de herinnering aan het bezoek met het 

sinterklaasverhaal. De latere feiten, zoals de verspreiding over Nederland, de namen van de 

begeleiders, het schilderij uit 1703, het beeld van de witte knecht, de tekst van de Génestet en het 

gedicht van de Weihnachtsmann uit Duitsland kunnen met deze hypothese voor het eerst verklaard 

worden. De verspreiding van het nieuwe sinterklaasfeest over Nederland veronderstelt een bron in 



Zeeland. Het schilderij van Naiveu uit 1703 dateert de bron vóór 1700. Uit de genoemde feiten kan 

bovendien de hele ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet worden afgeleid. De samenvoeging van de 

piraten en duivels heeft in de eerste helft van de 19e eeuw plaatsgevonden, toen er weer 

godsdienstvrijheid was en het verhaal in de openbaarheid kon worden uitgebeeld. Volksgebruiken 

zijn niet makkelijk rigoureus te veranderen. De voorgestelde ontstaansgeschiedenis is daarmee 

consistent. Zo blijkt dat Sinterklaas geen afscheid heeft genomen van zijn duivels.  

De interpretaties van individuele feiten kunnen (te) speculatief aandoen. Voorbeelden daarvan 

zijn de gelijkenis van Jan Jansz met het beeld van de witte knecht die lijkt op een kapitein of de 

verandering van de naam Jan Jansz naar deftige begeleider Sjaksjoer. Uit de combinatie van de 

interpretaties komt er toch een consistent beeld naar voren. Alle feiten blijken dezelfde kant op te 

wijzen. Hiermee hebben we voor het eerst een aannemelijke theorie voor het ontstaan van Zwarte 

Piet. Een missend element van de theorie is nog een tekst waarin specifiek Barbarijse piraten of 

kapers in combinatie met Sinterklaas worden genoemd. Het missen van dit element verklaart deels 

waarom de link met Murad niet eerder door anderen is gelegd. Men heeft ook nooit goed naar een 

dergelijk element gezocht omdat de oorsprong van het verhaal nooit voor 1800 is gelegd en ook 

nooit in Zeeland. 

De associatie van Zwarte Piet met zwarte Afrikanen berust op een vergissing uit begin 19e eeuw. 

Door gebrek aan bronnen en door voorbarige conclusies uit een onbevestigde hypothese, is het 

beeld ontstaan dat Zwarte Piet van oorsprong een page is en dat hij te maken heeft met de trans-

Atlantische slavenhandel. Er blijkt wel een link te bestaan met slavenhandel, maar op een hele 

andere manier. Noord-Afrikaanse Kapers en Piraten joegen op Europese burgers en verkochten ze op 

Afrikaanse slavenmarkten. Het refereert aan een grotendeels genegeerde geschiedenis van slavernij, 

waarbij in de loop der jaren miljoenen Europese christelijke slaven in de islamitische wereld 

gevangen zijn gehouden. Het zwarte gezicht van Zwart Piet is van oorsprong een masker, afkomstig 

van de duivel. Het masker heeft als functie, naast schrik aanjagen, de drager ervan onherkenbaar te 

maken. De laatste functie heeft het in de huidige Nederlandse sinterklaastraditie nog steeds. 

 

PIRATENSCHAT 
Murad was natuurlijk een schurk, maar wel een rijke en kleurrijke schurk. Hij heeft recentelijk nog 

aanleiding gegeven voor theater [47] en een roman [48]. Door zijn bezoek aan Veere heeft hij het 

sinterklaasfeest verrijkt met een menselijke begeleider voor Sinterklaas. Hierdoor heeft het 

sinterklaasfeest in Nederland zijn unieke vorm gekregen en wordt het, in tegenstelling tot de meeste 

andere landen, nog steeds uitbundig gevierd. Dit is een piratenschat in de vorm van immaterieel 

erfgoed [49]. Deze schat is groter dan de grootste materiele piratenschat ooit in Nederland 

gevonden, de schat van Serooskerke, gevonden in 1965 [50]. Die schat bevat 6 kilo aan 1157 gouden 

munten en 1 valse koperen munt. De munten stammen uit de periode 1422-1622 en komen overal 

uit Europa vandaan. Enkele munten komen uit Marokko. Bedenk dat Serooskerke ongeveer 6 km van 

Veere af ligt en we kunnen stellen dat deze schat zeer waarschijnlijk ook afkomstig is van Murad. 

 

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET IN NEW YORK 
In 1609 kwamen de eerste Nederlanders aan op het eiland Manhattan. Ze hebben er een kolonie 

gesticht die Nieuw Amsterdam heette. In alles ademde de kolonie het Nederland van de 17e eeuw 

[51]. De kolonisten namen zowel zichtbare als onzichtbare gebruiken mee. Het is dus zeer 

waarschijnlijk dat ze ook Sinterklaas gevierd hebben en dat ze dat ook nog lang hebben volgehouden. 



Vaak zie je bij expats dat ze hun gebruiken strikter navolgen dan hun oorspronkelijke landgenoten. 

Sinterklaas als levende bisschop, met rode mijter en een staf, kwam hier echter, net als in Nederland 

in die tijd, niet voor. De legende van het nachtelijk bezoek van Sinterklaas kwam wel voor, dus 

zonder dat de kinderen hem konden zien. Of de legende van de piraten al bekend was in New York is 

onduidelijk. Wat we wel zeker weten is dat een zoon van Jan Jansz, Anthony Jansz van Salee, zoon 

van zijn 2e vrouw, zich in 1630 vestigde in Nieuw Amsterdam. Hij stond er bekend als “Mulat” of “de 

Turk”. Hij kreeg veel geld mee van zijn vader zodat hij in 1639 een van de grootste landeigenaren in 

Manhattan was [52]. Hij maakte veel indruk, vooral in negatieve zin. Uiteindelijk werd hij verbannen 

van Manhattan en moest hij verhuizen naar het eiland dat nu “Coney Island” heet. Dit eiland stond 

tot in de 19e eeuw nog bekend als “Turk Island”. Sinterklaas is dus in New York geweest. Zwarte Piet 

is er niet geweest, maar zijn zoon wel. 
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