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HOOFDSTUKV

HOE ZWART PIETJE KNECHT GEWORDEN IS BIJ
SINTER-KLAAS.

la , hoe is nu dat kl eine n eger tj e, met zijn zwart kroe
zelh aar en zijn gek neusje h et knech tje geworden van zo' n
grote Heilige aIs Sinter-Klaas ? W ant aIIe kin d eren die naar
de h emeI gaan, zouden w eI graag in de p laats van Z wart
Pietje wiIIen zijn, nietwaar ? -

Ge ku nt Sin ter-Klaas niet zien of Pietje is in de nabij
h eid. AIs hij w andelen gaat in de h emeL aIs h ij op bezoek
gaat bij de andere heilige Bfsschoppen, aIs h ij naar de aar- _
de komt om daar zijn kleine vriendjes te bezoeken, aItijd mag
Pietje mee, hetzij dat hij naast Sinter-Klaa:s Ioopt, nu eens
v66r hem, dan eens _.achter hem, hetzij dat hij achter op het
ezeltje meerijdt. - _

Ja, hoe komt toch Zwart Pietje aan die pretttgeplaats 7
WeL door het ezelt]e.
Dat zaI ik u eens in het Iang verteIIen.
Sinter-Klaas had nu een ezeltje. Hij was er erg blij mee,

en het ezeltje niet minder. Het sliep 's nachts in het staIIetje
-achter hetgouden huis, en overdag stond het te grazen op
de weide v66r het huis.

Maar Sinter-Klaas had geen knechtje om voor het ezeltje
te zorgen. De Engelen. die .dagelijks bij de hemelpoort kwa
men spelen, zorgden er weI voor, nu de -ene dan de andere ;
maar ze vergaten het weI eens in hun .sp e], en ze wisten 001( ·

niet te best hoe een ezelt]e moet verzorgd worden.
Een Serafijntje had ·hem op een k"eer een stuk chocola

gegeven. een ander honingkoekjes. een derde muntebollen,
in de_mening dat het ezeltje dat graag at. Maa~ het had er -
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erg pijn van in de buik gekregen en een ganse dag triestig
naar degrond staan kijken. Chocola, koekjes of munteboIIen
ztjn immers geen kost voor ezeltjes.

Sinter-Klaas zelf moest dail dikwijIs voor ztjn ezelt]e
zorgen, en ge weet, Sinter-K.laas is aI zo jong niet meer. Hij
sprak er eens over met Sint-Pieter, en die zei :

,...... Ik zaI er eens aan denken. .. aIs er weer nieuwelirigen
komen.

Een paar weken waren voorbijgegaan, en Sint-Pietel'
had het bijna vergeten.

- Gp een namiddag nu 'za t Sint-Pieter in zijn portierska
mer. Hu had in zijn dik boek de opteIIing gemaakt van de
nieuwe zielen, die hij die dag in de hemeI had · toegelaten,
en hij was zeer gelukkig. Oat was voor hem het prettigste
ogenblik van de dag, wanneer hij kon nateIIen hoeveeI nieu-
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we Heiligen er weeral meer in de hemel waren. Het was in
die tijd op de aarde juist oorlog, en vele kindertjes en vele
moeders ell vaders kwamen recht naar de heme], omdat ze
op aarde zoveel gelede~ hadden; . · .

,..... Een' goede dag vandaag Tzegde Sint-Pieter h ardop
in zichzelf. .

~ Daarop deed hi] het dikke boek toe om het straks door
een .Troonengel naar Prins·Sint-Michael te laten-dragen. Die
moet ook zijn handtekening zetten onder de dagelijkse Iijst.

Hij stak daarop zijn lange pijp aan, en zoals hij gewoon 
lijk deed tegen het einde van de dag, ging hij na~r de hemel
poort, deed het vierkante raam open in een del' deurvleugels,
stak er zijn kop door met zijn baard en zijn pijp, en keek zo
naar buiten.

En wat zag Sint-Pieter dan zo al van uit de heme], ter
wij] hij met de armen leunde op de rand van het raam 7

Vlak v66r zich zag hij de lange lange baan. die van op
de aarde en van uit het vagevuur recht naar de poort van de
hemeI Ioopt. Langs daar komen alle zielen, die in het hemels
P aradijs willen btnnentreden. - .
_. Automobiels, of koetsen,of paarden, of fietsen ziet rnen
daar niet. AI de zi'eltjes komen te voet.

Dicht bij de hemelpoort staa n links enrech ts enige ban
ken waarop zij kunnen rusten, in afwachtingdatzij a a n de 
beurt komen voor de ondervraging.

Aan beide zijden van de weg zag Sint-Pieter de ster
ren, grote en kleine. De zon zag. hi] ook. Die stond nog w el
in volle gl ans aande heme], maar de maan was zich toch al
aan h et oppoetsen, om haar plaats in te nemen voor de nacht.
Hij zag oak de aarde, d ie dtep berieden hem, aan het begin
van de hemelweg, te blinken hing in dezon.

En .terw ijl nu Sint-Pieter .van uit het hemelraam naar
alles keek. rterwij] de rook van zijn pijp in kruIIetjes omhoog
steeg, zag hij opeens op de hemelweg, h eel h eel vel' w eg, een
kl ein zwart puntje.
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..... \Vat zou dat zijn 7 zegde Sint-'Pieter bij zichzelf:
Zou dat een hondje zijn 7... Of een zwart schaapje 7

. Hij trok een diepe rtmpel in zijn voorho~fd, hij hield de
hand boven de 'ogen, om betel' te kunnen zien, Dan haastte
hij zich ineens naar zijn portierskamer, en kwam terug met
een Iange zienbuis. Hij keek en keek nu naar dat zwart pun
tje gindel' op qe hemelweg, en ...

..... Waal'achtig I zegde hij weer bij zichzelf, het is een
kIein zwart manneke.

En als dtt nu nader en nader kwam, merkte hij dat het
doodmoe voortstrompelde over.de heteweg die volop in de
zon lag, op blote voetjes, en het zwartje had niets anders
aan dan een kleinbroekje met een elastiekje om zijn buikje.
Sint-Pieter trok zijn ztenbuis terug. Hij kon het pekzwarte
ventje nu al met het blote oog zien. Hij trok weer een rimpeI
in zijn voorhoofd, ditmaal niet om betel' te zien, maar omdat
hij ztch verwonderd alvroeg :

..... Wat zou dat kleine baasje hier komen doen ? .. Zou .
die mi~schien de schouwen komen vegen in de hemel ?

En hij wachtte.
Het negertje, want het was een negertje, kwam dichter

endichterbij, hi] sukkelde op zijn blote voetjes moeilijk voor
trit, hij viel zelfs een paar keren van uitputting en moest nu
en dan blijven staan om te hijgen. Die moest 'zeker van heel
vel' komen. .

Sint-Pieter had er diep medelijden mee,' maar de he~el
is de hemeI. en de Hemelportier mag zo maar niet iedereen
bipuenlaten.

J Het zwarte mannetje had een dtchte kroezelkop, aIIe
maal kruIIetjes, een rode mond en gl'ote mooie ogen, En die
ogen, nu hij opeens v66r de hemelpoort stond, schitterden
van blijdschap. Hij scheen al zijn vermoeienis vergeten te
hebben.

..... WeI. schouwvegert]e, vanwaar komt gij? vroeg
Sint-Pieter van 'u it zijn open raam. _
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Het negertje schrok ge
weIdig van die stem, want'
hi] had de kop · van: Sint-
Pieter nog niet opgemerkt,

-' Uit ... uit... uit. . ., be
gon hij te stameIen zonder
uit zijn woorden te kunnen
geraken.

-' Uit.. . uit... Daar ver
sta ik niks van, Iachte Sinr
Pieter.

--' Uit ... uit de Kongo,
Mijnheer.

-' Un de Kongo I... Utt
de Kongo 7... vroeg Sint-Pieter verbaasd. En wat komt ge
hier doen 7... De schouwen vegen 7

-' WeI... weI... weI. ..
Het zwarte ventje stak verlegen het vingertje in de mond

en keek met bange ogen naar de Iange wittebaard van Sint-
Pieter. ..

-' Toe, zeg het maar.
-' WeI. .. we!. .. Pater Missionaris heeft gezegd dat ik ...

dat ik naar de hemel mocht gaan, asteblieft Mijnheer.
-' Zo I. .. Zo 1. .. Heeft Pater Missionaris dat gezegd 7...

Maar ik moet daar ook mijn woord over spreken, zuIIe... En
waarom heelt Pater Missionaris dat gezegd 7 En zijt ge wel
gedoopt 7

-' Jewel, Mijnheer, Pater Missionaris heeft mij ge
doopt, en .. . en... toen hebben de boze hetdenen mij dood
gemaakt, asteblieft Mijn~eer.

Sint-Pieter kreeg een schok. Daaraan had hij zich Hiet
verwacht. Hij had dus een echt kIein martelaartje voor zich.
Nu ·hij aandachtiger keek zag hi] ook dat het arme zwartje
nog een gl'ootIitteken op zijn borstje droeg. Met veeI zach
tere stem en .met bijila-een traan in zijn ogen vroeg hij nu :
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,....., 0 zo 1. .. ge zijt dus gedoopt. .. En welke naam kreegt
ge in het Heilig Doopsel ?

,....., Ik heette eerst Tim-Patta-Toe-Te-Foe, _maar na het
Heilig DoopseI heet il< Pietje, antwoordde het negertje

~dapper .

,....., Hoe-?
,....., Pietje, Mijnheer.
Sint-Pieter viel van de ene verbazing in de andere. Dan

zag hij dat het zwarte pummeltje het handje achter het elas
tiekje van zijn broek]« stak en een prentje voor de dag haalde.

,....., Dat is mijn Heilige Patroon, Mijnheer, zegde Pietje.
Pater Missionaris ·heeft mij dat gegeven en heeft gezegd dat
het de grootste Heilige van de hemel is . .

En waarachtig, daar zag Sint-Pieter zijn eigen portret
op het verfrummelde prentje. Hij -slikte van de ontroering en
vergat aan zijn pijp te trekken. Hij zou het negertje dadelijk
hebben bmnengelaten, maar -hij was nu eenmaal hemejpor
tier en daarom stelde hi] een laatste vraag :

,....., Kunt-ge ook bidden, Pietje ?
,....., Ja, Mijnheer.
,....., Bid dan eens.
Pietje vouwde de handjes en bad :
,....., Onze 'yader die in de hemel zijt laat al de arme ne- "

gertjes in de hemel komen Heilige Maria Moeder Gods geef
ons heden ons dagelijks brood bid voor ons mijn Heilige
Patroon Sint-Pieter nu en in het uur van in de naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes amen.

,....., 't Is goed, zegde Sint-Pieter met een gli~Iach, 't is .
heel goed, Pietje. .

, ,....., Mijnheer, vroeg het negertje nu opgewekt, Pater
Mi~sionaris heeftgezegd dat ik naar mijn Patroon moest
vragen... Kent gij die grote Hetltge P etrus niet ?

,....., Dat ben ekik, antwoordde Sint-Pieter daarop met
een beetje trots, en onderwtjl deed hij de hemelpoortopen.

-.0 Nadat hij het negertje een paar van de schoonste vleu
gels o· had aangebonden die hij in zi]n voorraadkamer had,
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liet Sint-Pieter hem bij de poort nog een ogenblikje wachten,
stapte in zijn portierskamer en schreef daar met zijn mooiste
hand de naam van «Zwart Pietje' » bij de lijst van de nieu
we Heiligen van die dag.

En terwij] hij zich nu afvroeg bij welke Engelen hij dat
lievenegertje zou pluatsen, bij de Serafijnen, bij de Cheru
bijnen, bij de Bazuinengden, bij de ... hoort hij opeens .ach 
ter zijn rug: « I-haa 1. .. I-haa 1. .. » Oat was het ezeltje van
Sinter-Klaas, dat daar aan 't ronddribbelen was geweest en
nu zo uit zijn eigen naar Zwart Pietje was toegekornen.

Nu wist Sint-Pieter dadeIijk wat hij met het schouw
vegertje doen moest.' 'H ij stapte haastig buiten, en daar ziet
hij, dat Stnter-Klaes uit zijn huis is gekomen, dat hi] Zwart
Pietje aI op het ezelt]e heeft gezet en er mee wegrijdt,

,...... Nu heb ik een knechtje, Mijnheer. Sint-Pieter, riep
Sinter-Klaas hem Iachend toe. Dank u we], hoor.

En zo werd Zwart Pietje het knechtje van Si~ter-Klaas.
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HOOFDSTUK VI

\iVAT ZWART PIETJE BIJ SINTER-KLAAS

MOET DOEN.

Zwart Pietje heeft ·"b ij .Sinter-Klaas wel een heerlijk
leventje. Hij moet de vogelties, die daar de ganse dag rond
het gouden huis ztngen en. pieperen, voederen met zaadjes
en kruimeltjes ; hij .moet elke dagvers water geven aan het
visje dat Sinter-Klaas fiekregen heeft van Sint-Agnes; hij
'moet Sinter-Klaas komen wakker maken 's morgens, en hem

- waarschuwen als er hoog bezoek is ; en hij moet ook voor
het ezelt]e. zorgen,

Dat laatste werk vindt hij het plezierigste.Het ezeltje
slaapt in: een grote stal vlak achter het gouden huis, waar
het los kan rondIopen zoveeI het wi], of rusten op een laag
vers stro. V angebonden te staan aan een touw is natuurIijk
geen kwestie. Daar kan hij dan springen en ezelstuimellngen
maken zoveel het hem lust, en als hij zich verveelt, zingt hij :
« I-haa L .. I-haa I» altijd maar opnieuw.

",s Avonds doet Pietje de deur van de stal dicht, vanwege
de tocht, en hij hangt een mooie bIauwe ster tegen de zol
dering, zodat het ezeltje ' s nachts niet in de donker zit.

Pietje heeft hem een naam gegeven, .Balkje, en zo noemt
hem nu iedereen. 's Morgens komt hij de deur weer open
maken, en dan mag Balkje de ganse dag daar~onddrentelen
omheen het gouden huis. - . .

De engelenkindertjes komcn nog meer bij -Z w art Pietje
spelen nu het ezeltje er is, en Pietje zet hen soms met twee
of drie tegeIijk op Balkje's rug, en dandraaft hij zo een eindje
met hen rond tot bij de hemeIpoort, om het aan Sint-Pieter
te laten zien.



Soms ook maakt Balkje ezelssprongen, of flapt ·hij met
zijn Iange ezelsoren, of zingt zijn liedje van « I-haa]. ..
1-haa 1», en dan Iachen- ze dat hun de -tranen over de wan
gen lopen. Balkje doet alles wat Pietje hem vraagt. Maar ze /
gaan nooit ver weg van het gouden huis, omdat Stnter-Klaas
hen soms nodig heeft. .

Ja ja, als ze Sinter-Klaas zo op Balkje's rug door de he
mel zien rijden, met Zwart Pietje achter hem gezeten, dan
zijn er wel vele Heiligen die graag een tijdje Sinter-Klaa~

zouden willen ztjn, en vele Engeltjes zouden even graag de
plaats van Pietje willen innemen. .

De Engeltjes komen aIIemaal dolgraag met Zwart Pietje
spelen. Dan moet hij voor hen Kongolees praten, en hij geeft
hun ook les in zijn taaI.Ge kunt denken wat een pret ze
hebben alsze aIIemaaI samen praten van :,L app a to eta totte
foemi. .. , waar niemand wat van verstaat. Sint-·Pieter wist .
niet waar zijn hoofd stond; toen kleine Agnes met haar leuk
kapoenensnuitje hem opzekere dag vroeg :

,I .
,I',
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,..... BoeIa Matari Sint-Pie.;.
ter em-foe kasperdjoe poIIe
poe?

Hij begreep er niks van,
en kIeine Agnes ook niet,
geIoof ik. Zwart Pietje ver
telt hun ook. terwij] ze op
het grasplein om hemheen
zitten, lange verhaaltjes over
Kongo, over de wiIde ctieren
en de grote bossen, en dan
Iuisteren ze met spanning. Zelfs Sint-Pieter komt er weI eens
bijstaan aIs Pietje zo aan 't verteIIen is, omdat hij over de ne
gertjes weI wat meer zou wjllen weten, nu er zo 'n aardig
schouwvegertje van daar gekomen is. Want Sint-Pieter
noemt Pietje nog aItijd « schouwvegertje », en met trots Iaat
hij aan iedereen horen dat hij, en niemand anders, de patroon
is van Zwart Pietje.

,..... Zoudt ge geloven, Mijnheer Sinter-KIaas, zegthij
zo weI eens, dat er bij de Zwarten ook vele brave mensen
wonen? -

,..... Ja, zegt Sinter-Klaas dan, vooraI bij de kleine ne
gertjes.

,..... En aIIe mensen zijn toch broeders, Mijnheer Sinter
KIaas. zo spreekt Sint-Pieter_verder, en de kleur van de huid
'd oet er niets toe.

,..... Neen, zeker niet, Mijnheer Sint-Pieter, in de ogen
van God zijn ze aIIemaaI gelijk. vooraI. . . vooraI de kindertjes.

AIs Pietje over zijn Pater Missionaris begint te verteI
Ien, kan hij maar niet aan het eind geraken. Wat die alle
maaI doet ginder in de zwarte Kongo, om de negertjes te be
keren, om hen te Ieren bidden en Iezen, om hun eten te be
zorgen en hen te genezen aIs ze ziek ztjn, neen maar, datis
btjna niet om te geloven.

Pietje .kan er niet over zwijgen.
-' En, fluistert hij dan tegen de Iuisteraartjes, Pater
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Missionaris bidt nog elke dag voor mij, en dan vraagt hi]
dat ik bijOnze-Lieve-Heer en bij Sint-Pieter zou ten beste
spreken voor al de negerzieltjes, en ook een beetje voor hem
als hij later voor de hemelpoort zal verschijnen.

AI zo dikwijls is Zwart Pietje bij de Hemelportier aan
gekomen om te vragen :

I-'" Oom Sint-Pieter,aIs Pater Missionaris op de hemel
poort komt kloppen, moet hij danniet te lang wachten ?

I-'" Wees maar gerust, schouwvegertje, antwoordt Sint
Pieter dan gemoedelijk, Pater Missionaris zijn nummer is aI
opgesclireven en zijn plaats in de hemel is al gereed.

Sedertdien komen de negertjes veel gemakkelijker in de
hemel en moeten nooit meer een larige ondervraging bij de
hemelpoort onderstaan. Het is voldoende dat zij de naam
van hun Pater Missionaris noemen, om dadelijk door Sint
Pieter te worden toegelaten.

- Oat hebben ze aIIemaal te danken aan Zwart Pietje.

. ,
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