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Het sinterklaasfeest is een eeuwenoude traditie in Nederland – en zoals elke traditie, aan verandering 
onderhevig. De laatste jaren, zeker sinds en door de protesten van activisten Quinsy Gario, Jerry Afriyie 
en Miss Kitty in 2011, lijkt deze verandering in een stroomversnelling te zijn gekomen. Veel basisscholen in 
de grote steden besloten 5 december dit jaar ‘anders’ te vieren. De wending in het SINTERKLAASJOURNAAL 
in 2014, de opkomst van de Roetvegenpiet en de introductie van de gouden pieten door ‘s lands deftigste 
warenhuis. Het zijn veranderingen en initiatieven die soms van elkaar verschillen in hun achterliggende 
gedachte of beoogde maatschappelijke impact. Maar het zijn vooral veranderingen en initiatieven 
— van bekende én onbekende Nederlanders, grote bedrijven en kleine organisaties — die elkaar 
ontmoeten in hun concrete alternatieven voor Zwarte Piet. Eén ding is immers duidelijk geworden: veel 
bedrijven, scholen, mediamakers, en individuen worstelen met de pietendiscussie, zoeken naar hun 
positie daarin en zijn er nog niet uit of en hoe het dan concreet anders kan. Die worsteling en twijfel 
vinden plaats tegen de achtergrond van een vaak verhit maatschappelijk debat dat maar weinig ruimte 
laat voor gemeenschappelijkheid. 

Piet is het tastbare en zichtbare resultaat van een bijzondere en vruchtbare samenwerking tussen 
onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en onafhankelijke media- en cultuurprofessionals 
uit Amsterdam. Wij hebben elkaar gevonden in het streven een uniek geluid te laten horen dat afstand 
neemt van de felle discussie, en de spotlights te richten op creatieve veranderingen en aanstekelijke 
initiatieven in de manier waarop het sinterklaasfeest gevierd kan worden. Door uiteenlopende 
initiatieven aandacht te geven, hopen we juffen, meesters, ouders, maar ook beleidsmakers, 
mediaproducenten, event managers en politici, te inspireren en waar nodig handvatten te geven voor 
de vormgeving van een eigentijdse sinterklaasviering. 

Piet combineert deze kennismaking met initiatieven uit binnen- en buitenland met prachtig 
beeldmateriaal, een historisch overzicht van veranderingen in het sinterklaasfeest door de eeuwen 
heen en persoonlijke verhalen van bekende Nederlanders. Met dit kleurrijke palet aan verhalen, 
ontwikkelingen, beelden en initiatieven denken en hopen we dat deze Piet lezers laat ontdekken dat een 
traditie zo veel leuker en krachtiger wordt als hij met de tijd mee verandert.
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Van Zwarte Piet naar Pieterbaas 

Actrice en moeder Hadewych Minis  
doet het anders
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Hadewych Minis

‘Ik wil niet dat mijn kind op straat loopt en naar een Surinaams kindje roept: 
Hey Zwarte Piet!’ Toen Hadewych Minis (38) drieënhalf jaar geleden moeder 
werd, kreeg ze steeds meer moeite met de figuur Zwarte Piet. Minis is actrice 
en zangeres. Ze speelde onder andere Rachel Hazes in de film BLOED, ZWEET 
EN TRANEN en de vrouwelijke hoofdrol in de speelfilm BORGMAN. Voor beide 
won ze een Gouden Kalf. 

Overal door het huis staan vieze voeten. In de schoen 
bij de kachel zit een half aangevreten wortel, daarnaast 
staat een leeg waterbakje. De situatie doet vermoeden 
dat er iemand is geweest. Een jongetje van drie wordt 
wakker met rode konen. Hij kijkt mama Minis aan 
en roept: ‘oh nee, het paard is weer geweest!’ Met 
glunderende ogen beschrijft de actrice een willekeurige 
ochtend eind november. Ze vindt het leuk om van het 
sinterklaasfeest een spel te maken. ‘Dát is het leuke aan 
het sinter-klaasfeest. Die spanning die ik als kind ook zo 
leuk vond, dat is het belangrijkste.’

Ook zij heeft nostalgische herinneringen aan het 
sinterklaasfeest, maar Zwarte Piet hoort daar niet bij. 
Sinds 2001 is Minis geen fan meer van deze figuur. 
Tijdens haar rol in het toneelstuk LANGE LIES LANGE JAN 
vertelde haar donkere mede-actrice dat kinderen op 
straat tegen haar zeiden: ‘Hey Zwarte Piet!’ En dat dat 
heel kwetsend was. ‘Toen dacht ik: ja daar moet wat aan 
gebeuren. Het is allerminst de bedoeling dat een feest 
dat over vreugde gaat, zo kwetsend is.’

Minis heeft het met haar kinderen altijd over Pieterbaas, 
ze gebruikt de benaming Zwarte Piet nooit. Ze heeft 
een dochter van zeven maanden en een zoontje van 
drieënhalf jaar. Haar zoontje zit op de crèche. Daar 
heeft ze bezwaar gemaakt tegen de figuur Zwarte Piet. 
‘Van de andere ouders vonden sommigen de discussie 
onzin, maar ik ben er voor gaan staan en toen is het 
gelukt om Piet te veranderen.’ Op de crèche lopen 
daarom nu kleurenpietjes rond.

Minis vindt het belangrijk om zich uit te spreken. 
Ze deed onder andere mee aan de Piet Makeover 

waarin verschillende bekende Nederlanders in korte 
filmpjes hun mening uiten over de figuur Zwarte 
Piet. Ook twittert ze er soms over. Lafheid is volgens 
Minis een van de meest kwalijke dingen. ‘Sommige 
mensen spreken zich uit, en die uitspraken zijn soms 
heftig, maar de grootste groep mensen doet niks. 
Zo wil ik niet in het leven staan.’ Ze vindt dat ze een 
verantwoordelijkheid draagt tegenover de wereld en 
haar kinderen ‘om van deze plek een zo fijn mogelijke 
plek te maken waar iedereen zich prettig voelt.’ 

Haar jeugd
Dit gedachtegoed komt voort uit Minis’ opvoeding. Ze 
groeide als dochter van twee muzikanten samen met 
haar broer op in Maastricht, ze komt uit een zogeheten 
‘links’ gezin. Belangrijke waarden die ze meekreeg, 
waren dat je goed bent voor elkaar en de ander 
respecteert. Dit heeft ook invloed op de manier waarop 
zij nu zelf haar kinderen opvoedt. Zo vertelt ze dat ze 
laatst met haar zoontje een boek doorbladerde waarin 
een donkere vrouw stond afgebeeld. ‘Hey dat is een 
aap!’ riep haar zoontje. ‘Ik schrok daar heel erg van en 
heb toen uitgelegd dat dat kwetsend is en hij dat niet 
moet zeggen.’ Juist om dit soort situaties is het belangrijk 
om stereotype beeldvorming tegen te gaan.

Haar beste herinnering aan het sinterklaasfeest is dat 
het veel spanning met zich meebrengt. Als kind vierde 
ze het jaarlijks eerst bij de ene opa en oma en dan bij 
de andere. Er werd muziek gemaakt en gezongen en 
nooit waren er een Sinterklaas en pieten bij. Volgens 
haar was dat eigenlijk spannender. ‘Dan ging mijn vader 
of buurman heel hard op de deur kloppen en dan werd 
strooigoed naar binnen gegooid en dan rolde er een 

juten zak met cadeaus gewoon naar beneden. Ik vond 
dat zo spannend en eng.’ 

Deze spanning vond ze ook op school het leukst. Daar 
waren wel zwarte pieten. Minis weet nog goed dat 
ze haar leraressen vaak herkende, maar dat ze toch 
bleef geloven. ‘Ik heb wel tot mijn achtste in Sinterklaas 
geloofd, maar meer omdat ik het gewoon wilde.’ 
Nostalgische herinneringen heeft ze zeker aan Zwarte 
Piet. ‘Die geur van die schmink vond ik heel lekker en de 
handdruk die je dan door die handschoen heen voelde. 
Dat herinner ik me nog goed.’ Maar de spanning had niks 
met de kleur van de pieten te maken. 

De discussie
Vanaf 2001 ging Minis al regelmatig in gesprek over 
Zwarte Piet. Ze merkte toen hoe veel heftige reacties 
ze kreeg. Ook werd ze vaak niet serieus genomen. 
‘Mensen gaven vaak geen reactie of ze zeiden: ga je 
nou serieus daar moeilijk over doen? Ze deden er heel 
lacherig over.’ Tegenwoordig is haar eigen omgeving 
ook voor verandering. 
Ze schrikt van de heftige reacties die ze nu op het 
internet leest en vaak een racistische ondertoon hebben. 
‘We leven in Nederland, in 2015. Is dit serieus waar wat ik 
hier lees? Dat vind ik echt absurd.’ Ze wijt de reacties aan 
een bepaalde angst. ‘Mensen zijn bang dat ze iets wordt 
afgepakt. Ze denken: dit is ons Nederland, terwijl we al 
generaties leven in een multicultureel land. Ze denken 
alleen maar in hun eigen straatje. Minis leert haar 
kinderen dat je respect moet hebben voor elkaar en het 
voor elkaar moet opnemen. Al helemaal als sommige 
groepen niet serieus genomen worden. ‘Dat vind ik het 
belangrijkste in de opvoeding.’

Minis vraagt zich af wat er nou wezenlijk verandert. 
‘Vroeger waren de pieten niet eens zwart.’ Haar ideale 
Piet is geschminkt in een vrolijke kleur met bijpassende 
pruik en handschoenen. Ze omschrijft hem als een soort 
clown. ‘Dat je die spanning voelt van: oh die ziet er heel 
leuk uit, maar hij is ook een beetje eng.’ Piet mag van 
haar zo snel mogelijk veranderen. ‘Ik wil niet dat mijn 
kind op straat loopt en naar een Surinaams kindje roept: 
Hey Zwarte Piet! Ik wil niet dat hij die link legt.’ Als het 
feest maar spannend is en leuk voor iederéén, dat is 
waar het sinterklaasfeest voor Minis om draait. 

‘Van de andere ouders vonden 
sommigen de discussie onzin,  
maar ik ben er voor gaan staan 
en toen is het gelukt om Piet te 
veranderen.’ 

Actress and singer Hadewych Minis speaks out
I do not want my child walking down the street and 
calling out to a Surinamese child: “Hey Zwarte Piet!’” 
Hadewych Minis is an actress and singer. She played 
Rachel Hazes in the film Bloed, Zweet en Tranen and 
the female lead in the movie Borgman. For both roles 
she won a Gouden Kalf (The biggest prize in Dutch film). 
She has had issues with Zwarte Piet for a long time, but 
when she became a mother, three and a half years ago, 
her discomfort became even bigger. Her ideal Piet has 
a colorfully painted face and matching wig and gloves. 
She describes him as a kind of clown: “He looks very 
nice, but is also a little scary.” 



Als je in mijn hart kijkt, vind ik dat Zwarte Piet zijn naam eer aan hoort te doen. Zo ben ik met 
hem opgegroeid. Pieten kwamen door de schoorsteen. Daarom dragen ze een roe bij zich, 
van oudsher het attribuut van schoorsteenvegers. Daarmee borstelen ze het rookkanaal vrij 
van roet. Het zwart op hun gezicht komt van hun werk. Iets anders is mij nooit verteld, iets 
anders heb ik nooit gedacht. Piet is zwart omdat dat bij zijn werk hoort, hij is zwart omdat het 
hoort bij het icoon dat hij is geworden, bij het verhaal zoals ons dat als kinderen verteld is. Hij 
is zwart geschminkt zoals in het circus de clown wit geschminkt is. 

Toen ik Lex, mijn partner, in 1979 leerde kennen was hij leraar Frans op een Ivo-Mavo in 
Amsterdam. Elk jaar speelde hij Sinterklaas. Veel van zijn leerlingen waren allochtoon, vaak 
van Afrikaans-Surinaamse afkomst. Het sprak daarom vanzelf, en dit gebeurde zonder enige 
discussie, dat de huid van de pieten die Lex meenam niet zwart werd geschminkt. Het idee kwam 
niet eens op. Niet omdat het iets met meesters en slaven heeft te maken, maar omdat een zwart 
geschminkt blank kind naast een klasgenoot met Afrikaanse wortels absurd zou zijn. Niemand 
dacht aan kwetsen of gekwetst worden, het was gewoon empathie, beleefdheid en gezond 
verstand. Tot zijn afscheid in de jaren negentig is dit altijd zo gebleven. Geen blanke Amsterdamse 
ouder die hier ooit aanstoot aan nam of het zelfs maar vreemd vond. Het sinterklaasfeest was 
een verkleedfestijn, niet meer, niet minder. Glimmende petten, rare pofbroeken, wuivende veren 
en schminkstiften in alle kleuren van de regenboog! Iets waar iedereen aan mee wil doen. Omdat 
iedereen als vanzelfsprekend aan een ander dacht was het onbeladen, zodat kinderen met een 
gekleurde huid even graag voor Piet wilden spelen als de rest.

Ik was zelf een dik kind. Ik meed ieder feest en at mijn ongeluk weg, want zolang je 
suiker proeft, kun je je verdriet verdringen. Billy Turf was een extreem dikke schooljongen, een 
stripfiguur, die op elke pagina verschrikkelijk ten onder ging en vervolgens door alle slanke 
klasgenoten uitgelachen werd. Iedereen was dol op Billy Turf. Mij sneed hij op elke tekening 
door mijn ziel. Als ik op straat liep, werd mij zijn naam nageroepen. Ik denk niet dat de makers 
van de strip of de mensen die er om moesten lachen wanneer ze hem lazen er bij stilstonden 
dat wat hen pret bezorgde, iemand anders wel eens zou kunnen kwetsen. Toch deed het dat. 
En hoe. Ook zonder opzet kun je iemand beschadigen en pijn doen. 

In 2001 zag Ben, mijn andere partner, voor het eerst een Zwarte Piet. Hij bleef midden op 
straat staan, zijn mond viel open. Hij keek me aan, beschaamd, verbijsterd, niet wetend wat 
te doen. Ben is Amerikaan. In zijn land is een vertoning als deze ondenkbaar, onmenselijk, 
onwenselijk. Ik heb hem gerustgesteld. Ik heb hem uitgelegd dat dit bij ons gewoonte is, 
kinderspel, volstrekt onschuldig. Dat dit niets te maken had met ras en nog minder met 
discriminatie. Hij kon het niet geloven. 
Tot voor kort kon ik zwarte pieten tegenover iedereen op deze manier verdedigen. Ik heb dat 
ook gedaan, steeds wanneer buitenlanders in de feestmaanden bij ons op bezoek kwamen 
en geschokt reageerden zoals Ben. Telkens heb ik uitgelegd dat ons gebruik niets met 

discriminatie had te maken. Dat had het ook niet. Toen niet. Nog niet. En nog steeds geloof ik 
niet dat zwarte pieten slaven voorstellen. Wat ik wel geloof, is dat je er slaven in kunt zien.

In 1997 publiceerde ik mijn roman. Twee Afrikaanse prinsjes worden daarin naar 
Nederland gebracht als geschenk voor Koning Willem I, een waar gebeurd verhaal. Ik heb 
geen oordeel over de geschiedenis. Aan oordelen heeft een mens niets en een schrijver 
al helemaal niet. Oordelen zitten begrip alleen maar in de weg. En ik wilde zo graag 
begrijpen waarom het ene prinsje zich helemaal aanpaste en het andere helemaal niet. 
Hiertoe liet ik de jongetjes een sinterklaasfeest meemaken, gewoon om te zien hoe die twee 
uiteenlopende persoonlijkheden daarop zouden reageren. Kroonprins Willem (III) springt 
tevoorschijn, zwart geschminkt. Op dat moment, waarop geen andere kleurlingen in het 
Nederlandse straatbeeld werden gezien, is het de Hollandse kroonprins die het ergste 
schrikt, woedend, omdat zijn feestelijke entree bedorven werd door de veel natuurlijker 
gekleurde concurrentie.  

Mijn ideale Piet is een Piet die niemand kwetst. Mijn ideale mens is trouwens net zo. 
Zulke pieten hebben bestaan. In de jaren tachtig en negentig verhoogden ze de feestvreugde 
op de Ivo-Mavo en allerlei andere scholen. Maar de samenleving van toen, waarvan ze 
een product waren, bestaat niet meer. Die was zeker niet volmaakt, maar de angst voor 
het andere en onbekende was daarin niet manifest, niet alledaags, 
niet allesoverheersend zoals nu. En zolang er geen angst was, 
bleef er ruimte voor nuance. Er bestond maatschappelijk gevoel, 
een vanzelfsprekend humanisme was de norm. Alle meningen 
kwamen voor, maar het was voor iedereen volstrekt duidelijk, zelfs 
voor degene die ze uitte, welke van fatsoen getuigde en welke van 
onfatsoen. Aan deze duidelijkheid heeft de angstpolitiek van de 
afgelopen jaren een einde gemaakt.

Traditie biedt in onzekere tijden meer troost dan de toekomst. 
Er zijn daarom mensen opgestaan die zich aan onze blanke 
sinterklaastraditie vastklampen alsof hun identiteit van Piets zwarte 
huid afhangt. Alsof het geen feest is, maar een strijd. Daartussen zitten 
beste, brave mensen maar ook velen die met een gekleurde huid - 
tenzij die uit een potje komt – normaal gesproken weinig ophebben. 
Te velen die sowieso niets met een ander ophebben. Zij gebruiken nu 
termen en argumenten die opruiend zijn en bewust kwetsend. Hun 
houding heeft mijn houding ten opzichte van Zwarte Piet veranderd. 
Hun fanatisme slaat me ieder argument uit handen.

Ook zonder opzet kun je iemand pijn doen. Als ik daarop word 
aangesproken, wil ik niets liever dan proberen dat in de toekomst te 
voorkomen. Dat voelt in dit geval best lastig, omdat ik in het oude 
nooit iets kwaads gezien heb en met het zorgeloos vertrouwde, dat 
wij als kinderen zo hebben gekoesterd, nooit iets slechts van zin was. 
Integendeel. Maar tijden, gevoelens en opvattingen veranderen. Wie 
daar niet aan wil, heeft het leven niet begrepen. De oplossing zit hem – 
voor beide partijen - in luisteren in plaats van oordelen. Oordelen zitten 
begrip maar in de weg, vooral begrip voor anderen. Waarom dus niet 
gewoon teruggrijpen op onze traditie, die traditie uit het Amsterdam van 
de jaren tachtig? Alleen dat kan de feestvreugde nog terugbrengen.

Writer Arthur Japin: The ideal Piet 
hurts no one
The pieten come through the chimney. 
Therefore, they carry a rod with them, 
traditionally an attribute of chimney
sweeps. They brush the chimney vent 
clear of soot.
The black on their faces comes from their 
work. At least, that is how the story goes. 
In the 1980s, Japin’s partner often played 
Sinterklaas at the school where he taught 
French. Because many students were of 
African-Surinamese descent, he brought 
along pieten who were not made up. That 
went without saying.
Twenty years later, Japin’s other partner 
– who is from the US– saw a Zwarte Piet 
on the street and his jaw dropped. At 
that time, Japin was still comfortable 
with the tradition and defended Zwarte 
Piet. In those years – the 80s and 90s – 
society was not perfect, but the Dutch 
were more open to others than they are 
now. “Obviously humanism was the 
norm.”  In uncertain times, tradition 
brings more comfort than change. That’s 
why some people are frantically holding 
onto Zwarte Piet. Anyone who thinks 
otherwise is the enemy. The fanaticism 
with which the battle is now waged 
destroys all Japin’s previous arguments.
Times change, as do feelings and beliefs. 
The solution to the problem of Zwarte 
Piet is: listen instead of judge.
“Judgments get in the way of 
understanding others.” 

De ideale Piet 
kwetst niemand
Arthur Japin

Arthur JapinColumn
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Wanneer Piet precies zichtbaarheid heeft gekregen in het Nederlandse straatbeeld, 
is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval was hij vanaf het einde van de 
negentiende eeuw rond 5 december aanwezig bij intochten en op schoolpleinen in 
sommige dorpen en steden. Daarna is die zichtbaarheid alleen maar toegenomen. 
De periode tussen de intocht en het vertrek op 6 december werd – om commerciële 
redenen – steeds langer. Ver voor de aankomst worden etalages opgesierd met 
pieten – veel meer dan met sinterklazen − er verschijnen reclamebillboards met zijn 
beeltenis langs wegen, er lopen soms pieten door de winkelstraten en -centra en niet 
alleen feestartikelenwinkels bieden Piet-uitdossingen te koop aan. De allergrootste 
zichtbaarheid krijgt Piet natuurlijk tijdens de vele intochten, de nationale, maar 
vooral ook de plaatselijke. Meestal wordt Sint met veel vertoon officieel door de 
burgemeester ontvangen, omringd door vele tientallen, soms zelfs honderden pieten 
die grappen maken en capriolen uitvoeren. 

In toenemende mate verschijnen er ook kleinschalige demonstraties pro- en anti-Piet 
in het straatbeeld, vooral in de Randstad. Ook die lijken beeldbepalend, maar dan 
voor de verharding van de standpunten van voor- en tegenstanders. Toch is dat een 
vertekend beeld, want, ook al is dat minder direct zichtbaar, er verandert intussen 
van alles. Zo nam een paar jaar geleden in Utrecht Ans van Hoof, voorzitter van de 
raad van bestuur van kinderopvangorganisatie Ludens, het initiatief tot zogenaamde 
stadsdialogen. Inmiddels heeft ze samen met een aantal organisaties al vier van zulke 
dialoogbijeenkomsten georganiseerd, die erop gericht zijn voor- en tegenstanders 
van Piet met elkaar te laten praten. Het idee is dat als je maar met elkaar praat, er 
uiteindelijk ook een oplossing komt. Er worden ook veel scholen bij betrokken. En dat 
blijkt te werken, want een van de gesprekspartners is de organisatie die de Utrechtse 
intocht regelt en die liet afgelopen jaar ook Tour-(de France)pieten en confettipieten 
meelopen. Geen wereldschokkende verandering, maar wel de uitkomst van dialoog. 
Welke stap dit jaar zal worden gezet is nog niet bekend.

Veranderingen in de gemeentelijke intocht

'B
es

tu
ur

 o
ve

rle
g'

 M
ag

nu
s W

ei
gh

tm
an



Piet and the city

21

‘Een maatschappelijke  
verandering bewerkstelligen neemt tijd. 

Verandering zal er komen,  
maar dat duurt een aantal jaar.  

Geef mensen ook de tijd daarvoor.’

In 2014 werden de pieten bij de intocht van Sinterklaas een veelbesproken onderwerp.
Elke gemeente ging hier op haar eigen manier mee om. Hier en daar was sprake van 
kleine aanpassingen van de gebruikte pieten. Klassieke elementen, zoals oorbellen 
en rode lippen werden achterwege gelaten. Enkele grotere gemeenten namen het 
voortouw door duidelijke veranderingen in hun pieten aan te brengen. Zowel in 
Amsterdam als Utrecht liepen roetpieten rond. Daarnaast had de intocht in Utrecht 
ook enkele kleurenpieten die meewerkten met de intocht. Haarlem en Gouda kozen 
voor pieten die de lokale culturele tradities omarmden. Er waren bloemenpieten, 
representatief voor bloemenstad Haarlem, en stroopwafelpieten, passend bij Gouda  
als geboorteplaats van de stroopwafel.

Voor de intochtorganisaties van Amsterdam en Utrecht is het duidelijk: Piet blijft 
veranderen, en het beeld van ‘de Piet’ is steeds in beweging. Bij de intocht in Amsterdam 
hadden pieten al langer geen oorbellen, en waren er niet uitsluitend pieten met 
kroeshaar, en hadden de pieten hun lippen gestift in een kleur van hun eigen keuze. 
Vanaf 2013 kwam niet alleen de Sint te paard, maar werd hij vergezeld door een 
aantal paardrijdende pieten. Ook werden Sint en Piet gelijkwaardig afgebeeld op de 
posters die de intocht aankondigden: Piet steeds minder als een knecht, steeds meer 
als een vriend van de Sint. Utrecht volgde deze trend ook. Daar hebben de pieten al 
vijf jaar geen grote oorbellen meer in, en ook worden de pieten eerder bruin dan zwart 
geschminkt. Deze veranderingen kwamen in Amsterdam al ter sprake in 1999, toen er 
een algemene Sinterklaascode werd voorgesteld. In de Sinterklaascode staan enkele 
sleutelideeën voor de viering van Sinterklaas in een multi-etnische samenleving. In deze 
code wordt ook de gelijkwaardigheid tussen Sint en Piet benadrukt. Vertegenwoordigers 
van de intochtcomités van Amsterdam en van Utrecht verwachten dat er langzaamaan 
toegewerkt wordt naar een Piet die gewoon ‘Piet’ is. Pam Evenhuis, woordvoerder van 
het intochtcomité in Amsterdam, vindt het belangrijk dat de Amsterdamse pieten bij de 
intocht stapsgewijs veranderen. ‘Een maatschappelijke verandering bewerkstelligen 
neemt tijd. Verandering zal er komen, maar dat duurt een aantal jaar. Geef mensen ook 
de tijd daarvoor.’ Ook Jeroen Doensen, bestuurslid van het intochtcomité in Utrecht ziet 
een gestage verandering voor zich. ‘We kunnen niet verwachten dat alles binnen één 
jaar verandert, het moet geleidelijk.’

Maar ook het Sint & en Pietengilde is niet tegen een zekere mate van verandering.  
De organisatie schrijft in een brief aan de basisscholen: ‘zo hebben de meeste 
vertolkers [aangesloten bij het gilde] dus rode lippen binnen de eigen lipgrenzen, 
praten geen krompraat, hebben geen kroeshaar maar een grovere krul. Een 
gelijkheid tussen Sint en de zwarte pieten is er ook al lange tijd.’ Kleine details 
misschien, maar het geeft wel aan dat vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat het 
traditionele pietenbeeld niet meer kan. Het langst was dat beeld nog te zien in de 
getekende Piet. Maar ook over Piet als pop of als tekening in etalages en reclames 
wordt nu veel meer nagedacht, want welke middenstander wil er nu kwetsen of 
klanten buitensluiten?

In landen waar veel Nederlandse migranten wonen, zoals Canada en de VS, wordt 
vaak nog steeds Sinterklaas gevierd en intochten georganiseerd. Alleen hebben ze 
daar eigen oplossingen voor gevonden. In het Canadese Vancouver bijvoorbeeld doen 
ze het sinds een verbod enkele jaren geleden gewoon zonder zwarte pieten en in het 
Amerikaanse Rhinebeck is er een festival met twee parades ontstaan waarin allerlei 
nieuwe figuren voorkomen en de kinderen een veel actievere rol hebben. Er zijn daar 
ook helpers – Grumpuses – maar die hebben niets meer met 
Zwarte Piet te maken.

Nog steeds kun je in Nederland op straat, in winkel, bus of trein 
kinderen wel ‘Zwarte Piet’ horen zeggen over of tegen een 
Afro-Nederlander. Vroeger zou daarom gelachen worden. 
Nu zullen ouders veel vaker dan vroeger gegeneerd aan hun 
kroost uitleggen dat dat niet kan, ook al weten ze dat hun kind 
het niet naar bedoelt.

Piet in the city
In the weeks before December 5th, 
encounters with Sint and one or more 
pieten are common in urban areas. After 
the official arrival has taken place, they 
can be seen in different public spaces. 

There’s a particularly good chance 
of bumping into Sinterklaas and Piet 
in shopping streets and malls. Often, 
the pieten are still painted black, but 
most are not wearing earrings or frizzy 
haired wigs and have not painted on 
thick, red lips. 

Sinterklaas is still very popular in 
countries with a high number of Dutch 
migrants. However, wearing blackface 
in other countries is not acceptable, 
particularly in the United States. Dutch 
people who celebrate Sinterklaas in 
other countries have thus found a 
variety of solutions to adapt the custom 
in culturally appropriate ways.

Piet

20
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Sinterklaasintocht Gouda 2014
Fotografie Yvonne Palsgraaf

De landelijke intocht vindt elk jaar in 
een andere stad plaats. Vorig jaar, in 
2014, viel Gouda die eer te beurt. Als 
nationale intochtstad had Gouda een 
prominente rol in de manier waarop 
de pieten vorm zouden krijgen. Het 
intochtcomité besloot gehoor te geven 
aan de kritiek op Zwarte Piet. Naast de 
traditionele Piet koos het comité ervoor 
om ook pieten te laten meelopen die 
bij het imago van Gouda passen. Dit 
besluit werd genomen na uitvoerige 
gesprekken tussen intochtcomités uit 
andere steden. In een interview met 
Omroep West vertelt Milo Schoenmaker, 
burgemeester van Gouda, dat het 
moeilijk was om eenstemmigheid te 
bereiken. ‘Natuurlijk kwamen er vragen 
over hoe Zwarte Piet er in Gouda 
dit jaar uit zal zien. In de afgelopen 
maanden heb ik hierover veel 
reacties ontvangen en heb ik met veel 
Gouwenaars gesproken. Ik heb gemerkt 
dat het geen eenvoudige opgave is 
om tot een oplossing te komen waarin 
iedereen zich kan vinden. Samen met 
de stad heb ik gezocht naar een balans 
die past in de Goudse tradities en recht 
doet aan de verschillende opvattingen.’
 
Experimenteren
De balans werd uiteindelijk gevonden 
in een combinatie van het oude en 
het nieuwe. Het werd een variant 

op de traditionele zwarte pieten: 
donkerbruin geschminkt en zonder 
verdere stereotype kenmerken als 
oorbellen en grote lippen. Daarnaast 
was er ook ruimte voor een aantal 
creatieve alternatieven. Gouda 
koos ervoor om met twee nieuwe 
soorten pieten te komen. Twee van 
de alternatieven zijn direct gekoppeld 
aan het culturele imago van Gouda. 
Er kwamen stroopwafelpieten en 
goudse-kaaspieten bij. Goudse kaas 
geniet internationale bekendheid 
als merknaam, en Gouda staat ook 
bekend als de geboorteplaats van 
de stroopwafel. Met deze pieten kon 
Gouda een eigen stempel drukken op 
de feestelijkheden. 

Net als in het SINTERKLAASJOURNAAL 
had Sinterklaas clownspieten en 
roetveegpieten meegenomen. In een 
van de uitzendingen van dit programma 
behalen drie clowns hun pietendiploma 
en mogen ze als Piet aan het werk 
gaan. Er waren voor- en tegengeluiden 
te horen over deze veranderingen, 
maar Sinterklaas zelf had er tijdens de 
intocht een goed gevoel over: ‘Er is een 
hoop gedoe geweest, maar Sinterklaas 
zegt altijd: het komt vanzelf weer 
helemaal goed.’

24

Piet and the city

Intocht in Gouda
Each year the national intocht, or 
municipal welcoming ceremony, 
takes place in a different city. In 2014 
Gouda had this honor. The local intocht 
committee decided to take into account 
criticism about Zwarte Piet and to 
experiment with creative alternatives. 
The traditional pieten were painted dark 
brown and did not have stereotypical 
attributes like earrings and big lips. 
Moreover, they were accompanied by 
“Gouda cheese” pieten, “stroopwafel” 
pieten—both making reference to 
typical products of the city—and by 
“clown” pieten. There were varying 
opinions about these changes, but 
Sinterklaas himself was positive about 
the event. “There was a lot of fuss, but 
as Sinterklaas always says, things will 
eventually turn out OK,” he said.

Een Pietje van eigen deeg

Gouda
Een creatief compromis

Kaaspiet en Stroopwafelpiet

Een Pietje van eigen deeg

Gouda
Een creatief compromis
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‘De pieten worden zwart van het roet in de 
schoorsteen; wordt het niet tijd om af en toe te 

douchen? Dan wordt Zwarte Piet over de periode 
langzamerhand Schoorsteenpiet.’

Amsterdam organiseert ieder jaar 
de grootste intocht van het land. De 
gemeente Amsterdam heeft altijd een 
actieve rol gehad in de organisatie van 
de intocht van Sinterklaas. Vorig jaar 
heeft de gemeente ook een belangrijke 
rol gespeeld bij discussies over de 
karakteristieken van de pieten tijdens de 
intocht. Samen met Stichting Sinterklaas 
Intocht Amsterdam heeft de gemeente 
een plan opgesteld waarin binnen vier 
jaar alle pieten tijdens de intocht een 
nieuwe invulling krijgen. Zij worden 
omgedoopt tot ‘schoorsteenpieten’. 

Pam Evenhuis: ‘In 2014 heeft het bestuur 
besloten dat we begrip hebben voor de 
discussie rondom de zwarte pieten, dat 
we ons kunnen voorstellen dat mensen 
dat niet prettig vinden en dat we 
daarom een verandering doorvoeren 
in Amsterdam: van 25 procent 

schoorsteenpieten in 2014 en 50 procent 
in 2015. Dat hebben we besproken met 
de gemeente Amsterdam en in deze 
stappen gaan we verder.’ Uiteindelijk 
wordt honderd procent van de ingezette 
pieten tijdens de intocht in Amsterdam 
een Schoorsteenpiet. Op deze manier 
gaat de verandering geleidelijk, en 
heeft Amsterdam de tijd om er aan 
te wennen. Schoorsteenpieten zijn 
voor Evenhuis de enige zinnige en 
alternatieve invulling voor Zwarte 
Piet; die passen immers goed binnen 
het bestaande verhaal. Fantasierijke 
alternatieven, zoals de pieten uit Gouda 
en Haarlem, vindt Evenhuis minder 
goed kunnen, omdat die niet passen 
binnen het verhaal van Sinterklaas 
zoals het nu verteld wordt. Het verhaal 
waar Evenhuis op doelt, verklaart dat 
pieten deels zwart zijn doordat zij in 
de schoorstenen moeten klimmen om 

cadeautjes af te leveren. Zo worden 
de pieten langzaam maar zeker zwart 
van het roet. ‘De pieten worden zwart 
van het roet in de schoorsteen; wordt 
het niet tijd om af en toe te douchen? 
Dan wordt Zwarte Piet over de periode 
langzamerhand Schoorsteenpiet.’

Voor Evenhuis is de verandering naar 
een Schoorsteenpiet belangrijk om de 
traditie van Sinterklaas in Nederland 
te behouden. Sinterklaas en zijn pieten 
zullen zich moeten aanpassen aan het 
Nederland van nu. Juist omdat het om 
een kinderfeest gaat, moet het sprookje 
blijven kloppen. Een Schoorsteenpiet 
spreekt tot de verbeelding, omdat hij 
past bij het verhaal. Sint en Piet zijn 
symbolen voor het sprookje, maar dat 
betekent niet dat de invulling niet kan 
veranderen. Het lijkt Evenhuis daarom 
verstandig om de scherpe kantjes van 

Schoorsteenpieten in

Amsterdam
Het alternatief in ‘s lands grootste intocht 

de viering af te halen. Op die manier 
kunnen zo veel mogelijk mensen zich 
in het feest vinden. Het pietendebat 
lijkt venijnig, maar dat geldt slechts 
voor de extremen. Het overgrote deel 
van de vierders is veel gematigder, en 
voor hen maakt het niet echt uit dat er 
veranderingen plaatsvinden. ‘Zeg tien 
procent van beide kanten en tachtig 
procent in het midden, daar gaat het 
om. En in Amsterdam richten wij ons ook 
op die tachtig procent.’

Diepgewortelde tradities veranderen 
niet snel, maar door stapsgewijs te 
veranderen probeert het Amsterdamse 
intochtcomité het draagvlak voor de 
Schoorsteenpiet te vergroten. Dit is voor 
de gemeente en het intochtcomité de 
meest zinnige oplossing om de discussie 
te overstijgen. De Schoorsteenpiet 
heeft een verbinding met het huidige 

sinterklaasverhaal, en er hoeft 
verder niet veel te veranderen om 
plek te maken voor deze Piet. Liedjes 
kunnen hetzelfde blijven, en Piet kan 
zo de Sint blijven helpen, volgens de 
organisatie. Het normaliseren van 
de Schoorsteenpiet kan niet alleen 
gebeuren vanuit het comité. Evenhuis 
zou daarom graag zien dat individuele 
vierders zelf beeldmateriaal maken van 
hun vieringen met schoorsteenpieten. 
‘Als we Schoorsteenpiet willen 
doorvoeren, moeten we de beelden 
die mensen in hun hoofd hebben 
langzamerhand gaan bijpoetsen en 
daarvoor hebben we middelen nodig 
en dit is een van die middelen.’

Chimney pieten 
Amsterdam’s welcoming ceremony for 
Sinterklaas is the biggest in the country. 
It is organized by the municipality 
and the Stichting Sinterklaas Intocht. 
Pam Evenhuis, from this foundation, 
argues that most people will be able to 
adapt to gradual changes. In his view, 
the problem is the extreme positions: 
“The extremes are ten percent on both 
sides. The eighty percent in the middle, 
that’s what counts. And in Amsterdam, 
we focus on that eighty percent.” 
For Evenhuis, the only reasonable 
transformation for Zwarte Piet is the 
“Chimney Piet,” because it matches 
the story better, but this does not mean 
that the story itself cannot change. 
What matters at the end is that as many 
people as possible can take part in the 
celebration. 
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(een zelforganisatie van Hindostaanse 
Surinamers in de gemeente Utrecht), 
en Stichting Art. 1 Midden Nederland 
(een anti-racismeorganisatie). De 
doelstelling van de initiatiefgroep 
is het sinterklaasfeest tot een feest 
te maken dat voor iedereen leuk is, 
met respect voor de grote diversiteit 
onder de Utrechtse bevolking. Voor de 
Stichting Stadsontspanning, zelf ook 
deelnemer aan het initiatief, is de input 
uit dit overleg en uit de dialoogavonden 
belangrijk geweest voor de interne 
besluitvorming over de toekomst 
van Piet. De aanpassingen zijn mede 
hieraan te danken.

De groep is altijd op zoek naar 
andere spelers met een rol in 
het zwartepietdebat. Zo werden 
gesprekken gevoerd met de 
intochtcomités in Amsterdam en 
Gouda, met burgemeester Van der 
Laan, met minister Asscher en met 
de NTR. Iedereen is welkom in de 
groep om zijn of haar verhaal te doen. 
Iedereen brengt ideeën mee uit de 
eigen organisatie, en vervolgens wordt 
geprobeerd een aanpak te bedenken 

waarin die ideeën als plannen zo 
breed mogelijk uitgedragen kunnen 
worden. Een van deze plannen was 
de ontwikkeling van een toolkit, 
‘om ideeën aan te reiken om het 
sinterklaasfeest op een voor iedereen 
respectvolle manier te kunnen vieren’, 
aldus Ans van Hoof. De toolkit is 
ontwikkeld door stichting en is voor 
iedereen digitaal vrij beschikbaar op 
Art. 1 Midden Nederland.

Stedelijke intochten
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‘Last minute hebben we besloten, in de  
avond vergaderd, dat de pieten die dat wilden, 

Roetveegpiet konden worden. Toen hebben we in de 
ochtend bij de speech gezegd ‘wie dat wil,  

kan daarvoor kiezen.’

Ook het Utrechtse intochtcomité heeft 
ervoor gekozen om de pieten bij de 
intocht onder de loep te nemen. In 2014 
besloot het comité zijn pieten verder 
aan te passen dan al gedaan werd. Een 
eerste stap voor de nieuwe Utrechtse Piet 
was de naam. ‘Zwarte’ werd losgelaten, 
en nu werden de pieten simpelweg ‘Piet’. 
Daarnaast veranderden een aantal 
pieten van kleur. Om deze verandering 
binnen het sinterklaasverhaal te laten 
passen, had het intochtcomité een nieuw 
intochtverhaal nodig. Uiteindelijk werden 
er verschillende plannen uitgevoerd. 
Het geluk wilde dat de motor van de 
stoomboot van Sinterklaas ‘verstopt 
raakte’ met pakpapier. Toen de pieten 
de motor probeerden te repareren 
tijdens de intocht, knalde al het 
pakpapier er als confetti uit. Dit liet een 
nadrukkelijk stempel achter op de pieten: 
zij werden omgetoverd tot confettipieten, 
met allemaal kleurtjes op hun gezicht. 

Het Utrechtse intochtcomité maakte 
ook handig gebruik van de rage 
die de Tour de France 2015 met zich 
mee bracht. Enkele pieten werden 
geschminkt in het thema van de Tour. 

Er was bijvoorbeeld een bolletjespiet, 
vernoemd naar de gelijknamige 
bolletjestrui. Deze pieten mochten van 
de burgemeester meedoen aan de 
Tour de France, en reden op racefietsen 
mee met de intocht. Tot slot besloot 
het comité dat de ‘gewone’ pieten 
die meeliepen er ook voor mochten 
kiezen om ‘roetveegpieten’ te worden. 
Dit zijn pieten die wat vegen op hun 
gezicht hebben van het roet. Voor de 
pieten die nog wel donkerbruin werden 
geschminkt werd per Piet gekeken of 
een pruik echt nodig was. Er waren 
ook pruiken in andere kleuren waar de 
overige pieten voor konden kiezen. 

‘Last minute hebben we besloten, in 
de avond vergaderd, dat de pieten 
die dat wilden, roetveegpiet konden 
worden. Toen hebben we in de ochtend 
bij de speech gezegd ‘wie dat wil, kan 
daarvoor kiezen.’ – Jeroen Doensen van 
de Stichting Stadsonwikkeling Utrecht en 
bestuurslid van het intochtcomité Utrecht.

Alle pieten zijn vrijwilligers, en het 
intochtcomité vond het belangrijk om 
de pieten een ruime keuze te geven in 

de manier waarop zij verkleed wilden 
gaan. Uiteindelijk moet elke speler zich 
er prettig bij voelen. Het intochtcomité 
heeft de veranderingen van de intocht 
in 2014 uitgebreid geëvalueerd en 
gebruikte hier ook enquêtes voor. 
Er vonden grote veranderingen 
plaats, en het comité wilde weten 
hoe deze werden ontvangen. Op de 
alternatieve pieten waren veel positieve 
reacties. Jeroen Doensen, lid van het 
intochtcomité van Utrecht, is van mening 
dat verandering noodzakelijk is om 
de traditie van het sinterklaasfeest te 
behouden. Hij wil niet af van de figuur 
Piet binnen de sinterklaasviering. ‘Ik 
denk dat een figuur als Piet belangrijk is 
voor het sinterklaasfeest, anders is het 
ongeloofwaardig dat de Sint alleen heel 
Nederland van cadeautjes kan voorzien. 
Ik denk wel dat de hulpjes steeds meer 
gelijkwaardig worden.’

Anders dan in Amsterdam speelde 
de gemeente Utrecht een kleine rol 
binnen de organisatie van de intocht. 
Het college van burgemeester en 
wethouders koos er expres voor om 
buiten de invulling van het feest te 

Ruimte voor roetvegen 

Geleidelijke veranderingen

Utrecht

Gradual change in Utrecht
The committee that organizes Sint and 
Piet’s arrival in Utrecht is independent 
from the municipality and tries to 
be as open to the community and 
to new ideas as possible. Thus, for 
example, it receives input from the 
local Piet Initiative, a group that aims 
at facilitating a broad dialogue about 
the issue and at making the celebration 
more inclusive. Changes in Utrecht’s 
celebration in the last years include an 
official change of name — Sint’s helpers 
are now simply called pieten — and, 
instead of black make-up, they can 
choose to be soot pieten during the 
parade. Last year, there was an 
additional Confetti Piet, and because 
the Tour de France passed through 
Utrecht, there was also a Polka Dot Piet. 

blijven; dit was een punt waar de 
bevolking zelf over moest beslissen. Wel 
geeft Doensen aan dat de gemeente 
graag op de hoogte wilde blijven van 
alle veranderingen. ‘In Utrecht hebben 
ze nadrukkelijk gezegd: we zijn graag 
op de hoogte, maar we willen ons hierin 
zo min mogelijk sturend of organiserend 
of leidend opstellen.’

Wat betreft de toekomst van het 
sinterklaasfeest denkt Doensen dat er 
in de grote steden een Amsterdams 
scenario zal ontstaan. Hij gaat ervan 
uit dat steeds meer steden over zullen 
gaan op roetpieten. In Amsterdam 
zelf hoopt het intochtcomité dat het 
draagvlak voor deze pieten alleen 
maar toeneemt. Evenhuis en Doensen 
denken beiden dat het een kwestie van 
tijd is tot iedereen gewend is geraakt 
aan de veranderingen. Belangrijk is wel 
dat die tijd ook gegeven moet wordt, 
en dat eventuele veranderingen niet te 
snel gaan. Wel geloven ze allebei dat 
de traditie van het sinterklaasfeest blijft 
voortbestaan in Nederland, maar dan in 
een ietwat vernieuwde vorm.

Utrechts geluid
Niet alleen de intochtorganisatie boog 
zich over een nieuwe sinterklaasviering. 
De Utrechtse Initiatiefgroep Piet heeft 
ook een verkenning uitgevoerd. De 
groep is ontstaan uit een samenwerking 
tussen verschillende stichtingen en 
probeert sinds 2013 de dialoog over 
Zwarte Piet zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Door zo veel mogelijk 
relevante partijen te betrekken bij 
de discussie, wil Ans van Hoof, een 
van de oprichters van Utrechtse 
Initiatiefgroep Piet en voorzitter van 
kinderopvangorganisatie Ludens, 
met een alternatief komen dat voor 
iedereen acceptabel is. Het initiatief 
groeide en meer organisaties sloten 
zich aan, waaronder Stichting Asha 

Tourpiet
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Sunny Bergman meets Tanja Jess

Tanja: Het is nooit mijn bedoeling geweest activist te 
worden, maar ik vind het nu eenmaal moeilijk mijn 
kop te houden als ik misstanden waarneem. Zo ben ik 
opgevoed. Juist door onze Duitse achtergrond en de 
Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, waren 
mijn ouders er extra op gespitst hun kinderen op te 
voeden tot zelfstandig denkende individuen. Ik kreeg als 
kind de mantra ‘Wees geen kuddedier’ mee. 

Maar tot voor kort behoorde ik tot de grote groep 
Nederlanders die totaal geen probleem ziet in de figuur 
Zwarte Piet. Nooit bij stilgestaan dat die kwetsend of 
stigmatiserend zou kunnen zijn. Ik ben pas twee jaar om.

Sunny: Mijn zwarte-piet-kan-niet realisatie is van 
langer geleden. Ik had een West-Afrikaanse vriend 
die het heel vervelend vond om voor Zwarte Piet 
uitgemaakt te worden. Ik weet nog dat ik er zo’n 
vijftien jaar geleden bij de VPRO tijdens de lunch 
over praatte. Toen reageerde iedereen met: Pfff 
vermoeiend!!! Zo politiek correct! 

Toen ik kinderen kreeg, zag ik dat de pieten op 
de school van mijn zoon expres met spelfouten op 

het bord schreven, en bewust dom deden. Toen 
dacht ik: Wat doet dit in het onderbewuste van 
die kinderen? Ik heb me bij het juridische initiatief 
van Quinsy Gario aangesloten, omdat je zo vaak 
hoort dat we de pieten-traditie moeten afschaffen 
omdat het kwetsend is voor donkere mensen. Maar 
als witte moeder van bijna witte kinderen vind ik 
dat zij en anderen ook verschoond moeten blijven 
van racistische stereotypen. Racisme tast onze 
menselijkheid aan. Voor mij is het een principiële 
kwestie, geen kwestie van gekwetstheid.

Tanja: Ik ben tot inzicht gekomen door mijn vriendin 
Anousha Nzume. Zij legde mij uit hoe het voor haar was, 
sindsdien ben ik er anders naar gaan kijken. We zijn al 
vijftien jaar vriendinnen, maar we hebben er vroeger 
nooit echt gesprekken over gehad. Ook andere donkere 
vrienden hebben nooit iets tegen me gezegd, ze vonden 
het klaarblijkelijk lastig. Misschien daardoor heb je bij 
heel veel Nederlanders zoiets van: het was toch nooit 
een probleem? 

Maar het is ook zo’n moeilijk onderwerp; daarom 
durfde niemand het aan te kaarten. Dat vond ik ook 

wel pijnlijk, dat Anousha dus zo lang het gevoel had dat 
ze haar pijn hierover niet met mij kon delen. Misschien 
was ik vroeger niet invoelend genoeg of ik stond er 
niet echt voor open. Dat is confronterend toch? Dat je 
je moet realiseren dat jijzelf soms ook ongevoelig bent 
tegenover een ander.

Sunny: Ik was heel blij met jouw bijdrage aan het 
debat. En eerlijk gezegd, was ik ook verrast. Ik wist 
alleen dat jij een BN-er was. Een actrice uit een soap. 
En ik verwachtte van jou niet zo’n tegendraads geluid.

Tanja: Dat is ook een vooroordeel! Ik speel nota bene al 
vijftien jaar niet meer in een soap.

Sunny: Klopt. Sorry. En wat ik ook bewonder: voor 
jou was het misschien nog wel gedurfder om je uit te 
spreken. Jouw fans zijn waarschijnlijk eerder fervente 
pro-pieters dan mijn achterban. Hoewel: ook veel 
VPRO-leden waren enorm fel – die zegden hun 
lidmaatschap op vanwege mijn activisme. En ook nu 
zie ik veel reacties van mensen die mij intens haten 
op de stukjes die ik schrijf voor de VPRO. Dat verbaast 
me nog steeds. 

Tanja: Dat vind ik ook moeilijk; ik wil namelijk het liefst 
aardig gevonden worden. Mensen die op mijn tijdlijn 
gaan schelden die blok ik, al dat vuil is niet goed voor 
je ziel. Ook vind ik het lastig dat mij vaak woorden in de 
mond gelegd worden: O dus ik ben een racist?, terwijl 
ik nooit heb gezegd dat iemand een racist is omdat hij 
Zwarte Piet leuk vindt. Dat vind ik namelijk ook helemaal 
niet. Of ze zeggen: o, die Tanja, heeft ze weer eens 
aandacht nodig? Alsof de aandacht die je krijgt als je je 
tegen Zwarte Piet uitspreekt zo leuk is! 

Sunny: Nee, daar zit je op te wachten. Op die 
scheldtirades.

En vaak krijg je ‘hoer’ naar je hoofd geslingerd, 
aandachtshoer of zo. Op een gegeven moment 
ben ik beleefd gaan reageren op mensen die me 
toewierpen: ‘Sterf kankerhoer!’ Dan stuurde ik een 
mail waarin ik eindigde met ‘vriendelijke groeten’

Tanja: Kijk, je zet natuurlijk wel wat op het spel, als je 
je uitspreekt. Ik denk ook wel eens: misschien is het nu 
beter mijn kop te houden. Ik bedoel: de hypotheek moet 
ook betaald worden. Het is simpelweg niet commercieel 

Tekst Sunny Bergman Fotografie Ady van de Plas

Gesprek tussen twee blonde antizwartepietactivisten*

‘Toen was ik me er nog 
niet bewust van hoe dat 
door andere mensen 
werd opgevat. Nu het is 
aangekaart en bespreekbaar 
gemaakt, moet je er ook wat 
mee doen, vind ik.’
Tanja Jess
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In de zwartepietendiscussie zeggen mensen vaak: Het 
valt toch wel mee hier in Nederland qua racisme? Bij dat 
experiment zag je dat het niet meevalt. En door die test 
ga je ook nadenken over jezelf. In hoeverre zou ik anders 
reageren? Durf in de spiegel te kijken: voel ik me niet 
stiekem verheven als blanke? 
 

Sunny: Inderdaad. Het is zo belangrijk om eerlijk 
te zijn, ook over je eigen vooroordelen. Iedereen 
is beïnvloed. Onze cultuur is nu eenmaal niet 
neutraal. Er zijn zo veel subtiele én minder subtiele 
manieren waarop we aangeleerd krijgen dat een 
witte huidskleur eigenlijk superieur is. Tegelijkertijd 
leren we dat racisme extreem fout is. Dat maakt het 
bespreken ervan zo ingewikkeld. Daarom reageren 
mensen als door een wesp gestoken: ‘racist’ is het 
ergste scheldwoord is wat er bestaat.

Tanja: Ik denk ook dat veel mensen het heel lastig vinden 
om het goed te doen. Ik bedoel het toch niet verkeerd? 
Zoals met het woord ‘neger’. Je kunt dat niet meer 
gebruiken. Maar niet iedereen weet dat. En je bent niet 
meteen racistisch bezig als je dat niet weet. 

Ik heb bijvoorbeeld ooit meegedaan aan de sterren-
playbackshow. Toen was ik Michael Jackson, compleet 
met black face. Het was geen parodie. Ik wilde gewoon 
graag totaal transformeren en mijn idool zo goed 
mogelijk nadoen. Heb nota bene gewonnen. Maar om 
te winnen moest ik wel black facen. Maar was ik toen 
racistisch? Nee. Wel slecht geïnformeerd. En daar ligt 
wellicht ook een deel van de oplossing. Er zou in het 
onderwijs meer aandacht besteed moeten worden aan 
het slavernij verleden van Nederland.

Sunny: Ik heb zelf ook wel eens Zwarte Piet gespeeld 
toen ik jong was. Ik denk dat black face in een ideale 
wereld misschien geen probleem zou hoeven te zijn. 
Een wereld zonder de geschiedenis van racisme en 
koloniale onderdrukking, dan is het simpelweg een 
verkleedpartij. Maar die onschuld, die jij voelde toen je 
Michael Jackson playbackte, die is er natuurlijk niet echt. 

Maar ik ga dat wel googelen. Dat wil ik zien, jij als 
Michael!

om publiekelijk tegen Zwarte Piet te zijn. Je beperkt je 
doelgroep. Heel veel BN-ers wilden wel meedoen met 
de Pietmakeover-actie**, maar werden teruggefloten 
door hun management. Mijn management heeft nooit 
aan de bel getrokken. Je kunt je afvragen of het wel een 
goed management is … haha. 

Ik heb natuurlijk ook veel bijval gekregen. Maar dat was 
dan meestal in een privébericht. Dat is ook opvallend: 
haten doen mensen publiekelijk, maar steun betuigen ze 
dan weer liever privé.

Sunny: Dit debat legt natuurlijk een groter 
probleem bloot. Het probleem van racisme in 
Nederland. En dat tast ons zelfbeeld aan, Nederland 
als tolerante natie.

Tanja: Wat ik heel sterk vond aan jouw film ZWART ALS 
ROET is de fietsendieftest waarin drie jongens met een 
verschillende huidskleur een fiets stelen. Daarin zag 
je het keiharde bewijs dat donkere mensen anders 
behandeld worden dan witte mensen. Bij de donkere 
jongens werd de politie gebeld, terwijl de witte jongen 
zelfs hulp kreeg. 

Tanja Jess
Tanja Jess werd bij het grote publiek bekend 
door de rol van Bowien Galema in GTST. In 
2000 verliet ze de serie en sindsdien is zij 
te zien geweest in diverse films (o.a. Leef!, 
Hannahannah, Kees de Jongen), tv-series 
(Bloedverwanten, Bon Bini Beach, Van 
God Los), presenteerde zij radio- en tv- 
programma’s en schreef zij columns en samen 
met Anousha Nzume het boek De Mama Match. 
Op dit moment is zij op te zien in de KRO-serie 
Trollie en in het Theater met de voorstelling 
Bloedverwanten/Vergetelheid.

Sunny Bergman
Sunny Bergman is documentairemaker 
en schrijver. Ze studeerde politicologie en 
filosofie aan de Universiteit van York en werkt 
sindsdien veel voor de VPRO als filmmaker 
en columniste. Ze is bekend geworden met 
persoonlijke getinte documentaires. In 2007 
maakte ze Beperkt Houdbaar, over het 
onrealistische schoonheidsideaal. Deze film 
kreeg veel internationale prijzen en leidde 
dat een verwoed debat in de media over 
dit onderwerp. Daarna maakte ze de serie 
Sunny Side of Seks – waarvoor ze de Dirk 
Scherpenzeel –prijs kreeg – over seksualiteit 
vanuit crosscultureel perspectief.

De documentaire Sletvrees en het 
gelijknamige boek gaan over de dubbele 
seksuele moraal. Vorig jaar verscheen Zwart 
als Roet, een documentaire waarin ze racisme 
in Nederland onderzocht naar aanleiding van 
het steeds heftiger zwartepietendebat.

Ook deed Sunny mee aan de rechtszaak 
tegen de gemeente Amsterdam omdat die een 
vergunning verleende voor de Sintintocht met 
(het racistische karakter van) Zwarte Piet.

Sunny Bergman meets Tanja Jess: a conversation
between two blonde anti-Zwarte Piet activists
Tanja became known for her role in the soap Goede 
Tijden, Slechte Tijden. She later starred in films 
and plays. She says, “It’s never been my intention to 
become an activist, but it’s simply too hard to ignore if 
I perceive abuses. That’s how I was raised. As I child I 
heard the mantra ‘Don’t follow the crowd’.”

Among others, documentary filmmaker Sunny 
Bergman created Beperkt Houdbaar, about the 
Western ideal of beauty. She also made Zwart Als 
Roet (Our Colonial Hangover) about Zwarte Piet. At 
her child’s school she saw the pieten deliberately 
misspelling things and acting stupid. She then 
thought: “What are these portrayals doing in the 
subconscious minds of the children?”

Tanja Jess: “Dare to look in the mirror: don’t I 
secretly feel like I’m superior because I’m white?” 

Sunny Bergman: “Racism affects our humanity. For 
me it’s a matter of principle, not a matter of being hurt.”

*Tanja is op het moment van de ontmoeting 
niet blond, en noemt zich geen activist. Wel 
was zij een van de initiatiefnemers van de 
Pietmakeover-actie. 

**De Pietmakeover-actie werd in 2014 
opgezet werd door Irene de Kom-Avogadri, 
Jörgen Raymann, Rossana Kluivert, Anousha 
Nzume en Tanja Jess. Zij trommelden een 
grote groep BN-ers op die allemaal een 
selfie-filmpje maakten waarin zij opriepen 
Piet een makeover te geven. De filmpjes zijn 
nog steeds te zien op de Facebook-pagina 
Pietmakeover.
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Voor eeuwig Sinterklaas, altijd in beweging

Sint-Nicolaas, Nicolaas van Myra, 1294

Historicus Alex van Stipriaan begint in de vierde eeuw

interklaas – of eigenlijk Sint Nicolaas, zoals hij ook 
in Nederland lang werd genoemd – geniet hier al 
sinds de Middeleeuwen een ongekende populariteit. 
De feestelijkheden rond zijn sterfdag, zes december, 
zijn al die tijd belangrijk geweest en zullen dat vast 
nog wel een tijd blijven. Dat heeft alles te maken met 
de veranderingen in vorm en inhoud van het feest, 

waardoor de aantrekkingskracht ook in veranderende 
omstandigheden groot bleef. Zo werd hij van een door 

vrijwel iedereen aanbeden katholieke beschermheilige tot een fictieve 
figuur die ouders in ere houden zo lang hun kinderen klein zijn. Sint 
Nicolaas ontwikkelde zich van een mythische heilige aan wie mensen 
hun leven toevertrouwden tot de mythische held van kleine kinderen, 
die wordt gekoesterd om de gezelligheid en de cadeautjes. 

Voor eeuwig 
Sinterklaas, 
altijd in 
beweging

S
Sinterklaas through the ages
Alex Stipriaan is Professor of Caribbean 
History at the Erasmus University 
Rotterdam. In his piece he describes 
the origin and history of Sinterklaas. 
The mythical saint, now a well-known 
friend of Dutch children, did not always 
have a servant. How did Piet actually 
become the figure we know today?
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Tijdlijn 300 - 2015

Ca 300
Rond het jaar 300 werd ene Nicolaas 
in het Oost-Romeinse (nu Turkse) Myra 
bisschop in de Katholieke kerk. Toen na 
zijn dood allerlei wonderen aan hem 
werden toegeschreven, werd hij heilig 
verklaard. Hij werd enorm populair in 
het Oosten.

Around the year 300, Nicholas became Bishop 
of Myra in the Catholic Church. After his death, 
all kinds of miracles were attributed to him, 
and he was canonized. Saint Nicholas became 
extremely popular in the East.

Around 1395, as depicted by the painter Fra 
Angelico, Saint Nicholas became very popular 
in Southern and Western Europe, and was seen 
as a protector of children, sailors, prostitutes, 
travelers, and young women, as well as the 
patron saint of Amsterdam. Zwarte Piet was 
absent, but sometimes Saint Nicholas was 
accompanied by a dark companion who carried 
chains and a pouch.

In 1850, the Amsterdam schoolteacher Jan 
Schenkman published a picture book with 
rhyming stories. For the first time, these stories 
portrayed Saint Nicholas with a black servant. 
This became the handbook for the new (Dutch) 
Sinterklaas celebration. Since then, Sinterklaas 
and his servant arrived on a steamboat from 
Spain, and entrance ceremonies (intochten) 
were organized.

In 1934, Sint arrived by boat for the first 
time in Amsterdam and he was joined by a 
number of Surinamese sailors recruited to 
play Zwarte Piet. In this time, party comittees 
regularly hired black people to play Piet. The 
explanation of “black from the chimney” was 
still unknown.

After World War II, the Netherlands became 
increasingly diverse, as demonstrated in this 
1948 photo of two men in Rotterdam. Since that 
time, many newcomers with dark skin recalled 
others shouting “Zwarte Piet” and other 
ethnic slurs, especially in the time around the 
Sinterklaas celebrations.

From the 1960s, protests arose against the 
character Zwarte Piet: Piet was a colonial 
stereotype, the character was racist and 
insulting to people of color, et cetera. At the 
beginning of 1970, the cover of the popular 
magazine Panorama showed one of the first 
Surinamese migrants to the Netherlands 
tearing apart another magazine with a white 
Sint on the cover. 

Ca 1395
Sint Nicolaas verbeeldt door Fra Angeli-
co rond 1395 toen de heilige ook in Zuid- 
en West-Europa heel populair werd, 
onder andere. als beschermer van 
kinderen, zeelui, prostituees, reizigers, 
jonge vrouwen evenals beschermheilige 
van Amsterdam. Van Zwarte Piet was 
geen sprake, wel soms van een duistere 
begeleider, met kettingen en een zak.

1850
In 1850 publiceert de Amsterdamse 
onderwijzer Jan Schenkman een pren-
tenboek met verhaaltjes op rijm, waarin 
voor het eerst een zwarte knecht wordt 
afgebeeld. Dit wordt het handboek 
voor de nieuwe (Nederlandse) Sinter-
klaasviering. Sindsdien komen ze met 
een stoomboot uit Spanje en worden er 
intochten opgezet.

1934
In 1934 komt Sint voor het eerst per boot 
aan in Amsterdam en wordt vergezeld 
door een aantal daarvoor aangeworven 
Surinaamse matrozen als Zwarte Piet. 
Regelmatig werd in die tijd een zwart 
persoon als Piet ingehuurd. De verkla-
ring ‘zwart van de schoorsteen’ was toen 
nog niet bekend.

Vanaf 1945
Na de Tweede Wereldoorlog wordt Ne-
derland steeds diverser, zoals deze twee 
mannen in Rotterdam (1948) tonen. Heel 
veel zwarte nieuwkomers maken het 
sinds die tijd mee nageroepen te worden 
als ‘zwarte piet’, ‘roetmop’ etc. Vooral de 
Sinterklaastijd is lastig

Vanaf 1960
Vanaf de jaren zestig beginnen er pro-
testen tegen de figuur Zwarte Piet te ont-
staan: koloniaal stereotype, beledigend 
voor iedereen met een kleur, racistisch 
enz. Hier een cover van het populaire 
weekblad Panorama begin jaren 1970, 
waarop een van de eerste Surinaamse 
migranten in Nederland, verkleed als de 
Sint, een Panorama cover met een witte 
Sint verscheurt.
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1980
Vanaf de jaren tachtig zwellen de 
protesten aan en beginnen in de Sin-
terklaastijd bijna deel van het ritueel 
te worden, met name in de landelijke 
dagbladen en bij acties in de Randstad. 
Er verschijnen ook boeken en brochu-
res over de problematische Piet. Enkele 
scholen schaffen de zwarte Piet af.

2011
2011 lijkt een kantelpunt te zijn gewor-
den. Tijdens de intocht in Dordrecht 
staan er enkele jonge mensen waaron-
der Quinsy Gario en Kno’ledge Cesar 
met een t-shirt ‘Zwarte Piet is racisme’ 
tussen het publiek. Ze worden met grote 
overmacht gearresteerd. Onterecht, zo 
wordt (veel) later geoordeeld. Sinds-
dien is Zwarte Piet een nationaal debat 
geworden.

2006
Intussen heeft de televisie een steeds 
grotere rol gekregen bij de invulling van 
het sinterklaasverhaal. In 2006 besluit 
het SINTERKLAASJOURNAAL de stoom-
boot onder de regenboog door te laten 
varen, waardoor de pieten van kleur 
veranderen. Na veel protesten wordt dit 
experiment niet meer herhaald.

2015
Overal vinden discussies plaats, over 
de vraag of Zwarte Piet nog wel kan 
en wat de relatie is met racisme. De 
meningen lijken zich te verharden, maar 
daarachter blijkt er allerlei te bewegen. 
In het vroege najaar van 2015 besluiten 
stichtingen die vele tientallen basisscho-
len vertegenwoordigen in de Randstad 
dat Zwarte Piet bij hen niet meer op 
school komt. De verandering lijkt niet 
meer te stoppen.

2008
Als onderdeel van een kunstproject over 
de Nederlandse identiteit in het Eindho-
vense Van Abbe Museum organiseren 
twee kunstenaars een demonstratie 
tegen Zwarte Piet. Slogans zullenonder 
andere zijn ‘Kom maar binnen zonder 
knecht’ en ‘Zwarte Piet bestaat niet 
meer’. Er komen zoveel bedreigingen en 
bommeldingen binnen dat de demon-
stratie moet worden afgelast.

From the year 1980 the protests swelled, and 
became almost a ritual of their own during  
Sinterklaas time. This was especially the case in 
the national newspapers and in the Randstad. 
Books and brochures also appeared, detailing 
the problematic aspects of Piet. Some schools 
abolished the use of Zwarte Piet.

Meanwhile, television played an increasingly 
important role in the implementation 
of the Sinterklaas story. In 2006, the 
Sinterklaasjournaal decided that 
something must be done about Zwarte Piet. The 
steamboat “sailed under the rainbow” thereby 
altering Piet’s color(s). After many protests, this 
experiment was not repeated.

In 2008, two artists organized a demonstration 
against Zwarte Piet as part of an art project 
about Dutch identity in the Eindhoven Van 
Abbe Museum. They wanted to include slogans 
like “Come in without a servant” and “Zwarte 
Piet no longer exists.” The resulting threats – 
including bomb threats – forced the mayor to 
cancel the demonstration.

The year 2011 seemed to be a tipping point. 
During the intocht in Dordrecht, a few young 
people including Quinsy Gario and Kno'ledge 
Cesare stood among the public spectators 
wearing t-shirts with the slogan “Zwarte Piet is 
racisme.” They were arrested with great force, 
and wrongly, as was (much) later judged. Since 
then Zwarte Piet has become a national debate.

Everywhere there are discussions about the 
question of whether Zwarte Piet can continue 
and what is the character’s relationship to 
racism. The debate appears to be tougher, but 
behind it there is a great deal of movement. In 
early autumn 2015, foundations representing 
dozens of primary schools in the Randstad 
decided Zwarte Piet will longer be present in 
schools. The change seems unstoppable.
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Sint Nicolaas van heilige tot opvoeder
In de tweede helft van de derde eeuw werd in 
het zuidwesten van het huidige Turkije, waar toen 
overigens nog geen Turks volk woonde, een jon-
gen geboren die later bisschop zou worden. In het 
Oost-Romeinse rijk – want dat was het toen nog 
– was het christendom in opkomst, en rond 300 
werd in de niet ver van Antalya gelegen kustplaats 
Myra, Nicolaas tot bisschop benoemd. Veel verha-
len over de wonderen die hij had verricht deden 
de ronde, waardoor hij na zijn dood al snel heilig 
werd verklaard. Hij groeide uit tot misschien wel de 
populairste heilige ooit, slechts te vergelijken met 
Maria of Jezus. 

Pas in de tijd van de kruistochten, tussen de elfde en 
dertiende eeuw, toen christelijke legers uit Euro-
pa ten strijde trokken tegen de islam in Palestina, 
sloeg Sint Nicolaas’ populariteit over naar Zuid- en 
West-Europa, waar hij vereerd werd als bescher-
mer van onder meer zeelieden, kinderen, reizigers, 
geliefden en prostituees. Vooral zijn goedgeefse rol 
voor kinderen is altijd blijven bestaan en zelfs een 
eigen leven gaan leiden.

Hier te lande werden in de Middeleeuwen Sint-Ni-
colaasvieringen rond de naamdag van de heilige 
vooral voor de arme kinderen gehouden, in kerken 
en in de publieke ruimte. Daarbij was geen ver-
klede Nicolaas-figuur aanwezig, laat staan een 
zwarte knecht. Met de komst van de Reformatie 
vonden velen dat dit katholieke feest moest ver-
dwijnen. Uit de openbare ruimte verdween het 
inderdaad, maar in huiselijke kring bleef het feest 
bestaan. Dat is heel duidelijk te zien op allerlei 
schilderijen uit die tijd, bijvoorbeeld van Jan Steen. 
Nog steeds was daarbij geen fysieke Sint aanwezig. 
Aan het eind van de achttiende eeuw verdween 
de magie enigszins, en moesten kinderen leren dat 
cadeaus hooguit namens Sint Nicolaas, maar wel 
door de ouders gegeven werden. Daarmee werd 
Sinterklaas gekoppeld aan opvoeding. Het ritueel 
bleef dus belangrijk, maar nu ook omdat ouders zo 
hun kinderen tot goed gedrag konden aanzetten, 
inclusief roe en gard, maar nog altijd zonder een 
lijfelijk aanwezige Sint met helper. Het was nu echt 
een burgerlijk gezinsritueel geworden. Her en der 
werd soms nog in de openbare ruimte een Sinter-
klaasmarkt georganiseerd, maar in Amsterdam 
bijvoorbeeld werd die rond 1830 wegens gebrek 
aan belangstelling opgeheven.2

Donkere knechten
Zoals in alle religies met vastgelegde regels, rituelen 
en gebruiken kent ook het christendom veel ele-
menten die al uit pre-christelijke periodes stammen. 
De belangrijkste onderzoekers van het sinterklaas-
ritueel gaan ervan uit dat ook dit is gebaseerd op 
zo’n samengaan van christelijke en pre-christelijke 
elementen, waarbij de laatste niet alleen Germaan-
se en Keltische volkstradities bevatten, maar zelfs 
Romeinse en Oriëntaalse.3 In pre-christelijke tijden 
was er namelijk al heel lang sprake van winter-
feesten in december. Feesten van licht en donker, 
waarbij donker stond voor winter, voor dood, voor 
duivels. Daar hoorden waarschijnlijk ook duistere 
figuren bij. Het verhaal was dat Wodan op zijn vlie-
gende paard Sleipnir in die donkere dagen langs-
kwam om de doden die tot dan toe vastgeketend 

hadden gezeten, te bevrijden. Dat Sint Nicolaas 
soms met een duistere begeleider wordt afgebeeld, 
komt waarschijnlijk hier vandaan.4 Zwarte Piet kan 
dus worden beschouwd als een overwonnen duivel, 
een van de velen die het tegen Sint Nicolaas hebben 
afgelegd. In oude Nederlandse folklore is Zwarte 
Piet ook vaak de naam voor de duivel. Oorspronke-
lijk was de figuur van Zwarte Piet dan ook geketend, 
en de zak die hij droeg bevatte alle verschrikkingen 
van de hel, zo was het idee. Toen het geloof dat 
duivels concrete verschijningen waren afnam, werd 
Piet een knechtje, maar zijn geblakerde (roet!) ge-
zicht, zijn kettingen en zijn zak wijzen op zijn duivel-
se verleden.5

Zulke pre-christelijke feesten worden nergens meer 
in hun oorspronkelijke vorm gevierd, maar restan-
ten bleven nog her en der te zien. Zo trokken tot de 
achttiende eeuw in de decembermaand donker 
gemaakte mannen door de Amsterdamse straten, 
die met zware kettingen veel lawaai maakten (wild 
geraas) en op zoek waren naar vrouwen die snel 
moesten maken dat ze in huis kwamen en naar 
stoute kinderen die ze dreigden tot pepernoten te 
vermalen. Tot vandaag zijn er ook nog de klazen 
op de Waddeneilanden en in het Friese Grouw 
komt nog steeds op de naamdag van de heilige, 22 
februari, Sint Pieter langs. Die draagt van oudsher 
een witte mantel, berijdt een zwart paard en zijn 
donkere knecht heet Hansje Pik. In 1908 wordt zijn 
uiterlijk als volgt beschreven: een ketting aan zijn 
been, een oude jas om waarop lekkernijen waren 
genaaid en een doek voor zijn gezicht die alleen 
zijn ogen onbedekt liet. Dit signalement gaat op 
voor talloze klazen in heel veel lokale tradities en 
voor een grote diversiteit aan zowel klazen als hun 
knechten in de Duitstalige wereld en Frankrijk.6

Op middeleeuwse Franse kloosterscholen, wordt 
vanaf een gegeven moment op het feest van de 
Onnozele Kinderen (28 december) een kinderbis-
schop gekozen, die een mis parodieert. Hij onder-
vraagt zijn medeleerlingen over hun gedrag en wie 
zoet is geweest, krijgt lekkers en wie stout was de 

roe. Dit narrenfeest is zich over het hele noorden, 
midden en westen van Europa gaan verspreiden 
en is langzaamaan verplaatst naar 6 december, 
de sterfdag van Sint Nicolaas.8 Ook mochten arme 
kinderen in middeleeuwse steden rond de sterfdag 
van Sint Nicolaas een schoen zetten in de kerk, die 
de gegoede burgerij vervolgens met snoepgoed 
vulde. Tegelijkertijd ging ook het pre-christelijk 
verhaal rond dat als Wodans paard Sleipnir zijn 
jaarlijkse rondgang maakte, mensen wat voer voor 
hem in een schoen stopten en die bij de schoor-
steen zetten, die fungeerde als verbinding met de 
geestenwereld. 

Kortom, lang voor de introductie van de Zwarte Piet 
zoals wij die kennen, bestaan er al donkere bege-
leiders van de Sint, vereenzelvigd met wilde, duivel-
se figuren die vrouwen en kinderen bang maken en 
die duidelijk contrasteren met de rust, beschaving, 
goedheid en vrijgevigheid van de heilige op zijn 
witte paard. Uit verschillende pre-christelijke en 
christelijke tradities ontstond in de loop der eeuwen 
een feest rond de sterfdag van de heilige Nicolaas, 
de kindervriend, soms – maar niet als regel7 – ver-
gezeld door een donkere helper. In ieder geval zijn 
er geen legendes of afbeeldingen van vóór 1850 
bekend waarin Sint Nicolaas een donkere knecht bij 
zich heeft, maar in de restanten van pre-christelijke 
tradities is hij wel vaak aanwezig.

Zwarte Piet staat dus in een lange traditie waarin 
licht en duisternis, beschaafd en wild, deugd en 
ondeugd, gezelligheid en angst samengaan in 
de figuren van Sint en Piet. Als Sint in het protes-
tantse Nederland meer en meer zijn katholieke en 
duivelse elementen verliest, lijkt ook de duistere 
helper te verdwijnen. Het wordt een keurig, bur-
gerlijk feest dat vooral binnenshuis wordt gevierd. 
Dat is ook precies het moment dat Nederland de 
slavernij gaat afschaffen en zich voorneemt die 
onbeschaafde zwarte slaven arbeidsdiscipline 
en enige beschaving bij te brengen. De overheid 
wilde namelijk deze goedkope arbeidskrachten 
niet kwijt raken en ook na de afschaffing van de 

1 Korenwonder: Bisschop Nicolaas en 
de aangevulde scheepsladingen graan 
in de stad Myra, olieverfschilderij 
op paneel, de onderste helft van 
het linker luik van het retabel van de 
Heilige Nicolaas, toegeschreven aan 

de Meester van de Legende van Lucia 
(omstreeks 1500, vermoedelijk te 
Brugge), Groeningemuseum te Brugge. 

2 Jef de Jager, Rituelen; nieuwe en 
oude gebruiken in Nederland. Utrecht: 
Spectrum, 2001 [ook: www.jefdejager.
nl/sint.php].

2 Allison Blakely, Blacks in the Dutch 
world; The evolution of racial imagery 
in a modern society. Bloomington: 
Indiana University Press, 1993, p.41. 

Een onbekende meester schilderde omstreeks 
1500 de wonderbaarlijke aanvulling van 
scheepsladingen graan in Myra door bisschop 
Nicolaas (coll. Groeningemuseum Brugge) 1

Icoon van de heilige Nicolaas 
volgens de orthodoxe traditie

4 Allison Blakely, Blacks in the Dutch
world*
.

5 Aldus een van de internationale 
standaardwerken die nog steeds veel 
in Sint Nicolaas studies wordt gebruikt 
van de Duitse etnoloog Karl Meisen, 
Nikolauskult und Nikolausbrauch im 
Abendlande (1931).

6 De Jager, Rituelen 2001.

7 Meisen, Nikolauskult, 1931.

8 de Boer & Helsloot (2009:184): ‘Van 
een knecht of vaste begeleider was in 
legendes over Sint Nicolaas, noch in 
afbeeldingen ooit sprake geweest.’
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Piet Voor eeuwig Sinterklaas, altijd in beweging

slavernij nog economisch profijt van hen hebben. 
Ook abolitionisten, degenen die al langere tijd 
voor afschaffing hadden gestreden, waren ervan 
overtuigd dat het absoluut noodzakelijk was de 
slaafgemaakten te kerstenen (christen maken) en 
te disciplineren om van hen beschaafde mensen te 
maken die een beter leven zouden kunnen leiden in 
Suriname en op de Antillen. Precies op dat moment 
wordt in Nederland de mythische Zwarte Piet in 
korte tijd omgevormd tot een concrete zwarte man 
die nogal wild, agressief en dreigend, maar wel 
eindeloos trouw zijn witte meester, toonbeeld van 
eeuwenoude beschaving, blijft dienen. In Engeland 
waar na nog veel heftiger debat de slavernij in 1834 
was afgeschaft gebeurde dat niet, omdat het als 
Anglicaans land geen Sint-Nicolaastraditie (meer?) 
kende. In Frankrijk was met de politieke omwente-
ling van 1848 meteen ook de slavernij afgeschaft. 
Wellicht heeft dat er mee te maken dat hier Père 
Fouettard, het hulpje van Saint Nicolas, tot op de 
dag van vandaag nog een smoezelige zwerver is. 
In de slaven houdende naties Portugal en Spanje is 
er in feite nooit een debat gevoerd over de af-
schaffing van de slavernij; die overkwam hen. Een 
Afrikaans ogende Zwarte Piet komt daar niet voor. 
En de Duitstalige landen hadden geen koloniën met 
slaafgemaakte Afrikanen en (dus) bleef de hulp 
van Sint Nicolaas (Ruprecht, Schmutzli, Hans Trapp, 
Krampus en anderen) er eveneens uitzien als een 
met roet vies gemaakte Hagrid-achtige zwerver, 
of een monsterlijk wezen met horens en gevaarlijke 

attributen – kortom de aloude duivelse figuren. Al-
leen in Nederland en – wellicht onder Nederlandse 
invloed in delen van België9 – werd Zwarte Piet een 
Afrikaans uitziende man.

In de negentiende eeuw was het gangbare beeld van 
zwarte mensen – en dat gold vooral voor slaafge-
maakte Afrikanen in de koloniën – er een van vooral 
fysieke wezens, speels, kinderlijk, onbetrouwbaar 
en dommig. Dat komt overeen met het beeld waar 
Nederlanders mee zijn opgegroeid. In mijn aardrijks-
kundeboek uit de jaren zestig werd ‘de Surinaamse 
Creool’ nog omschreven als iemand die houdt van 
het goede leven, vrolijk is en niet erg geneigd tot hard 
werken, kortom: kinderlijk, een beetje dommig en lui, 
waar tegenover dan de spaarzame en hard werken-
de Hindostaan werd gesteld, die pas na de slavernij 
naar Suriname was gehaald om de Afrikaanse sla-
ven te vervangen. Er is veel van de zwartepietfiguur 
in te herkennen, wat verklaart waarom de zwarte 
Nederlanders er moeite mee hebben.

Hoe ‘onze’ Zwarte Piet ontstond
Het Sinterklaasfeest, zoals wij dat nu kennen, in-
clusief Zwarte Piet, is in feite de uitvinding van één 
man, Jan Schenkman. Deze Amsterdamse onder-
wijzer was een prominent lid van de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen, een nationale vereniging 
die zich bezighield (en nog steeds bezighoudt), met 
onderwijs, volksontwikkeling en maatschappelijke 
discussies. In de jaren 1850 sprak deze vereniging 

zich krachtig uit voor afschaffing van de slavernij.10 
Dat ook Schenkman zich daarmee bezig moet 
hebben gehouden blijkt uit een niet mis te verstaan 
spotdicht dat hij in 1850 publiceerde: Sint Nicolaas 
schenkt ieder wat: boertig dichtstukje, over de affai-
re van prinses Marianne en haar slaafje. Deze tante 
van koning Willem III was door huwelijksperikelen in 
opspraak geraakt11, en zij nam na een reis door de 
Oriënt een vijftienjarig donker jongetje mee terug 
naar Europa dat ze als slaafje had gekocht in Al-
exandrië voor naar het schijnt 68 gulden. Berichten 
daarover verschenen in alle Nederlandse kranten.
Het is echter niet dit spotdicht dat Schenkman grote 
bekendheid verschafte, maar het prentenboek 
Sint Nicolaas en zijn knecht dat in hetzelfde jaar 
verscheen en dat geldt als het eerste echte Sinter-
klaasboek. De door hem geschreven moralistische 
verhaaltjes op rijm zijn door een tekenaar voorzien 
van kleurige prenten waarop de knecht van Sin-
terklaas een exotisch geklede, zwarte jongeman is. 
Er waren al aanwijzingen dat er in Nederland rond 
die tijd soms zwarte mensen werden gebruikt als 
Zwarte Piet12, maar sinds Schenkmans boek is dat 
beeld structureel. Verschillende onderzoekers van 
de sinterklaastraditie gaan ervan uit dat Schenk-
man de ruwe versie van het feest wilde ontdoen 
van zijn meer afstotelijke en agressieve elementen 
en er een beschaafd en pedagogisch verantwoord 

feest van wilde maken. Daarom maakte een deftige 
Sinterklaas zijn opwachting, begeleid door een 
zwarte page, die gelijkenis vertoont met de zwar-
te pages op de regentenstukken uit Nederlands 
Gouden Eeuw, die geen twijfel lieten bestaan 
over wie de baas is. De regenten bestraften slecht 
gedrag, beloonden goed gedrag en kwamen op 
voor de armen. Het zijn de typische opvoedingsi-
dealen van de burgerij in die tijd, zoals ook blijkt 
uit een van Schenkmans rijmpjes, Sint Nikolaas bij 
een rijk kind:

Het zou kunnen dat deze getekende zwarte knecht, 
die pas later Zwarte Piet ging heten, gemodelleerd 
was naar de beschrijvingen van de slaafgemaakte 
jongen die prinses Marianne had meegenomen, 
want in eerste instantie heeft hij een oosterse fez 
op zijn hoofd en draagt hij een wijde, lange pof-
broek en heeft muiltjes aan zijn voeten. Pas veel 
later komen de pagepakjes in beeld. Kunsthistoricus 
Elmer Kolfin twijfelt er niet aan dat inspiratie voor 
het beeld van Zwarte Piet is gevonden in de zwarte 
bedienden die met hun bazen uit de slavenkoloniën 
naar Nederland kwamen en uiteindelijk op de be-
kende regentenschilderijen werden afgebeeld. De 

9 In ieder geval is ook daar de discussie 
begonnen over de vraag hoe racistisch 
hij is. Zie bijvoorbeeld www.agoravox.
fr/actualites/societe/article/le-pere-
fouettard-un-stereotype-142531 

Sint Niklaas! kom binnen,
Wat moois brengt gij mee?
Graag had ik een boekje!....
Ik schenk u er twee.
Het een zal u leeren,
Dat Godsvrucht en deugd
Meer waard zijn dan schatten,
De bron zijn van vreugd.
Het tweede toont klaar u,
Wat vreugd men geniet,
Zoo men van zijn’ rijkdom
Ook d’ armen iets biedt.

Begeleiders van Sint Nicolaas in andere Europese landen, vlnr: Hans Trapp (Duitsland), Krampus (Oostenrijk) en Père Foutettard (Frankrijk).
Halverwege de negentiende eeuw gaat mentale 
slavernijde lichamelijke slavernij vervangen en wordt 
denken in rassen hiërarchie populair. Illustratie uit 
G.P.C. van Breugel, Dagverhaal van een reis naar … 
de kolonie Suriname, 1842.

10 Zie o.a. Maarten Kuitenbrouwer 1978: 82.

11 Zij was een dochter van Willem I die 
van haar adellijke man was gescheiden 
en openlijk samenwoonde met haar 
koetsier, met wie zij ook een kind had.

12 De schrijver-dichter Jozef Alberdingk 
Thijm publiceerde in 1884 in het 
dagblad De Amsterdammer een artikel 
waarin hij een Sinterklaasavond uit zijn 
jeugd in 1828 beschrijft, aan huis bij een 
rijke katholieke koopman. Er komt een 
echte Sinterklaas, die wordt bijgestaan 

door een ‘kroesharige neger’, aldus 
Thijm en die  ‘Pieter me knecht’ 
wordt genoemd. [www.meertens.
knaw.nl/cms/en/109-nieuwsbrief/
uitgelicht/143677-de-oudst-bekende-
naam-van-zwarte-piet-pieter-me-
knecht-1850]
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