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Inleiding 

Er lijkt een grote discrepantie te zijn tussen de gevoelens en beleving ten aanzien van een vermeend 

traditionele Zwarte Piet bij grote delen van de Nederlandse bevolking enerzijds, en de 

wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van deze figuur anderzijds.  

De populaire-wetenschappelijke web site Kennislink, met partners onder alle belangrijke 

wetenschappelijke instituten in dit land en -misschien in deze discussie toch niet geheel onbelangrijk- 

een compleet wit-Nederlandse redactie, concludeerde twee jaar geleden: 

"Al met al is de knecht van Sinterklaas een eeuwenoud Europees verschijnsel. De tijd en de 

veranderende opvattingen die daarbij horen, maakte hem aan transformatie onderhevig. De Zwarte 

Piet zoals we hem nu kennen, gaat eigenlijk nog geen vijftig jaar mee. Grote kans dat hij zich in de 

toekomst weer zal aanpassen."  

Velen denken dat de Zwarte Piet net zo oud is als Sinterklaas en onveranderlijk dezelfde is gebleven 

en daarom ook zo moet blijven. Het gaat hier echter om een zogenaamde ‘invented tradition’, die 

bovendien in zijn ruim anderhalve eeuw van bestaan nogal aan veranderingen onderhevig is 

geweest. Het Pietengilde erkent dit tot op zekere hoogte ook en pleit er daarom voor de figuur juist 

in zijn cultuurhistorische ontwikkeling te verstaan. De redeneringen daarbij lijken echter niet altijd 

even consistent.  

 

Repliek op de bezwaarpunten van het Pietengilde 

De rechtbank zou zich hebben gebaseerd op een onjuist en onvolledig feitelijk en cultuur-historisch 

kader, stelt het Pietengilde. 

 

ad 50. 

De rechtbank zou zich niet oip de juiste karakteristieken van ZP hebben gebaseerd. 

De geschetste karakteristieken van ZP (dikke lippen, kroeshaar, zwarte huid, oorringen en krompraat) 

zijn echter aantoonbaar de karakteristieken zoals die kenmerkend waren gedurende de 20e eeuw, 

waarbij hij eerst een schrikaanjagende boeman was en vanaf de jaren 60/70 meer en meer een 

dommige, vrolijke Frans. In reclame-uitingen, waar zeker een maand per jaar werkelijk niemand 

omheen kan, van supermarkt tot buurtkrant, voerde tot zeer recent de stereotype ZP de boventoon. 

De laatste jaren begint dat beeld inderdaad te verschuiven, naar ... paradoxaal genoeg een normaler 

beeld van een gekleurd persoon: niet meer glimmend kunstmatig zwart, maar 'natuurlijk bruin', geen 
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 Een groot deel van de historische informatie is gebaseerd op- en/of geciteerd dan wel geparafraseerd uit de literatuur 

vermeld in noot 2.  
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overgeproportioneerde lippen meer en herkenbaarder haar. Dat maakt het in feite nog pijnlijker, 

want nu wordt de gekleurde Nederlander nog veel méér vereenzelvigd met een verder volstrekt één-

dimensionale ZP (de meesten kunnen maar 1 kunstje), die hoezeer hij ook een manager van de Sint 

geworden mag zijn, nog steeds in zijn dienst staat en nog steeds maar 1 kleur mag hebben en dat is 

in ieder geval niet wit, de kleur van Sint (die er gezien zijn afkomst eigenlijk als een Turk uit zou 

moeten zien). 

 

ad 51. 

De ZP figuur zou "geen gangbaar uiterlijk" hebben en "er zijn zoveel Zwarte Pieten als er Zwarte 

Pieten vertolkers zijn". Dit lijkt me moeilijk vol te houden. Iedereen herkent in een oogopslag de 

figuur van ZP, ook al zijn er variaties. De combinatie donker geschminkt + page-pakje = ZP is voor 

iedereen in Nederland duidelijk en dus gangbaar. Dat daarnaast gekleurde mensen regelmatig door 

witte kinderen als Zwarte Piet worden aangewezen betekent dat de donkere kleur alleen al in 

belangrijke mate beeldbepalend is voor ZP's uiterlijk. 

 

ad 52. 

Inderdaad is de levende ZP de laatste jaren niet altijd meer verbeeld volgens het zeker wel gangbare 

beeld van voorheen, zoals iedereen dat gekend heeft die ouder is dan 45 jaar. 

 
In reclame-uitingen komt dit beeld echter nog veelvuldig voor in het straatbeeld en in winkels, 

wellicht zelfs op de reclamewagens in de Sinterklaasoptocht? Daarmee is echter niet gezegd dat de 

huidige, enigszins aangepaste ZP minder aanstootgevend zou zijn. Opmerkelijk genoeg heeft ZP pas 

in de periode dat zijn lippen minder dik en zijn haar minder kroes werd wel steeds prominenter 

standaard slavenoorringen gekregen... 
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Intocht Amsterdam 2012, 4 van de 5 Pieten met oorringen. 

 

ad 53 en 54. 

Inderdaad heeft ZP een evolutie doorgemaakt. Hier wordt dus met zoveel woorden onderschreven 

dat ZP uit een onoirbare traditie komt van een zwart gekleurde krom pratende boeman met dikke 

lippen, kroeshaar en ringoorbellen. In punt 53 wordt gesteld: "dat Zwarte Piet kroeshaar heeft is 

onjuist", maar in het volgende staat dat: "Zwarte Pieten hadden niet uitsluitend kroeshaar" (dus 

soms toch nog altijd wel!). "Ringoorbellen worden nauwelijks nog gedragen" (art 53) en "Er zijn in het 

geheel geen oorbellen meer gebruikt", is niet alleen in tegenspraak met elkaar, maar wordt door 

bovenstaande foto ontkracht. 

 

ad 55-63. 

Kern van de argumenten: 

Je moet Zwarte Piet in zijn cultuur-historische ontwikkeling verstaan die wordt bepaald door pre-

christelijke Germaanse en kerkelijk-Middeleeuwse elementen; daarom heeft Zwarte Piet niets 

negroïdes en daarom kan hij niets met de veel latere geschiedenis van slavernij te maken hebben. 

Kijk ook maar naar de Sinterklaasbegeleiders in andere Europese landen. Er wordt voor dit alles een 

beroep gedaan op deskundigen die het kennelijk hierover allemaal met elkaar eens zijn. 

 

Mijn bevinding is dat er heel veel gepubliceerd wordt, zeker op internet, maar dat slechts weinigen 

werkelijk wetenschappelijk onderbouwd studie van Sinterklaas en Zwarte Piet hebben gemaakt. De 

vanuit wetenschappelijk oogpunt meest serieus te nemen onderzoeker qua  (internationale)  

reputatie en status, institutionele inbedding en publicatiegeschiedenis is dr. John Helsloot van het 

KNAW-Meertens Instituut voor Onderzoek en Documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur. Maar 
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hij is zeker niet de enige. Het hierna volgende is dan ook op publicaties van meerdere 

wetenschappers gebaseerd.2 

  

Wat is de stand van zaken? 

Sint Nicolaasvieringen waren er in de Middeleeuwen vooral voor de arme kinderen en vonden in 

Nederland in kerken en in de publieke ruimte plaats. Daarbij was geen verklede Nicolaas-figuur 

aanwezig, laat staan een zwarte knecht. Met de komst van de Reformatie in Nederland vonden velen 

dat dit Katholieke feest moest verdwijnen. Dat deed het inderdaad uit de openbare ruimte, maar in 

huiselijke kring bleef het wel bestaan (zie de schilderijen van Jan Steen), nog steeds zonder een 

aanwezige Sint. Aan het eind van de 18e eeuw, onder invloed van de Verlichting, werd Sint Nicolaas 

dood verklaard. Kinderen moesten leren dat cadeau's hooguit namens Sint Nicolaas, maar wel door 

de ouders gegeven werden. Dat was rationeel = Verlicht. Voor de ouder bleef het ritueel belangrijk 

omdat ze zo hun kinderen tot goed gedrag konden aanzetten, inclusief roe en gard, exclusief nog een 

bezoekende Sint + knecht. Het was echt een burgerlijk gezinsritueel geworden. Her en der werd soms 

nog in de openbare ruimte een Sinterklaasmarkt georganiseerd, maar bijvoorbeeld in Amsterdam 

werd die rond 1830 wegens gebrek aan belangstelling opgeheven (de Jager 2001). 

                            
 

                                                           
2
 Onder meer: 

 Boer, Eugenie en John Helsloot, Het Sinterklaasboek (meer dan 17 eeuwen geschiedenis van ('Sinterklaas'), 
Zwolle: waanders, 2009. 

 Boer, Eugenie, Nieuw licht op Zwarte Piet; een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst van 
Zwarte Piet. In: Volkskundig Bulletin, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap 19 (1993), 1-35. 

 Booy, Frits, Op zoek naar Zwarte Piet; een speurtocht naar de herkomst, de ontwikkeling en de betekenis van de 
dienaar van Sinterklaas. Eindhoven: Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité, 2008. 

 Helsloot, John, De oudst bekende naam van Zwarte Piet: Pieter-me-knecht (1850). Nieuwsbrief KNAW 
Meertensinstituut, november 2011. [http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/nieuwsbriefteksten/ 
nieuwsbriefuitgelicht/143677-de-oudst-bekende-naam-van-zwarte-piet-pieter-me-knecht-1850] 

 Helsloot, John, Is Zwarte Piet uit te leggen? In W.Koops, M. Pieper en E. Boer (red.), Sinterklaas v erklaard. 
Amsterdam: SWP, 2009, 76-85. 

 Helsloot, John, Het feest; de strijd om Zwarte Piet. In I. Hoving, H. Dibbits en M. Schrover (red.), Cultuur en 
migratie in Nederland; veranderingen van het alledaagse, 1950-2000. Den Haag: SDU, 2005,  249-273. 

 Helsloot, John, De opkomst van Sinterklaas als nationaal feest in Nederland. Een schets op grond van twee 
volkskundevragenlijsten van het Meertens Instituut. In A. Döring, Faszination Nikolaus, Kult, Brauch, Kommerz. 
Essen: Klartext, 2001, 104-139. 

 Jager, Jef de, Rituelen; nieuwe en oude gebruiken in Nederland. Utrecht: Spectrum, 2001 [ook: 
http://www.jefdejager.nl/sint.php] 
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In dezelfde tijd als bovenstaande prent moet er, waarschijnlijk eerst in katholieke milieus, begonnen 

zijn met het uitnodigen van een verklede Sint Nicolaas. Er is tot nu toe slechts een vermelding dat hij 

daarbij begeleid werd door een man die een korf met geschenken droeg, "Pieter me knecht, een 

'kroesharige neger'" (Helsloot 2011)3. 

 

Nog steeds een standaardwerk in het internationaal onderzoek naar de Sint Nicolaas traditie is dat 

van Duitse ethnoloog Karl Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande (1931). Volgens 

hem ligt de herkomst van het kinderfeest in middeleeuwse Franse kloosterscholen, waar op 

Onnozele Kinderen (28 december) een kinderbisschop werd gekozen, die een parodie op een mis 

opvoerde en zijn medeleerlingen over hun gedrag uithoorde: wie zoet was kreeg lekkers, wie stout 

was de roe. Op een of andere manier moet dit narrenfeest, dat zich over het hele noorden, midden 

en westen van Europa verspreidde, naar 6 december zijn verplaatst, de sterfdag van Sint Nicolaas. Op 

die datum kreeg het feest geleidelijk zijn huidige aanzien, aldus Meisen. De geschenken die men ging 

uitdelen, herinneren daarbij aan de Sint Nicolaaslegende van de bruidsschat voor de drie maagden; 

de schoen waarin ze worden gestopt aan de graanboten waarmee Nicolaas de bevolking van Myra 

redde; de schoorsteen aan het raam waardoor die bruidsschat naar binnen was gegooid. 

En Zwarte Piet moeten we volgens Meisen beschouwen als een overwonnen duivel, een van de velen 

die het tegen Sint Nicolaas hebben afgelegd. Oorspronkelijk was Zwarte Piet geketend en bevatte de 

door hem gedragen zak, zo dacht men,  alle verschrikkingen van de hel. Toen het geloof afnam dat 

duivels concrete verschijningen waren, werd Piet een knechtje, maar zijn zwartgeblakerde gezicht, 

zijn kettingen en zijn zak wijzen op zijn duivelse verleden. 

Met deze kerkelijke interpretatie van sinterklaasgebruiken uit 1931 reageerde Meisen op de 

zienswijze van de germanistische school, die op dat moment dominant was (en wel zodanig dat de 

nazi's alle exemplaren van Meisens boek die zij te pakken konden krijgen, vernietigden). Aanhangers 

van die school zagen in Sinterklaas een gekerstend Wodanfeest, waarin ook Freir, de god van 

geschenken en vruchtbaarheid, een rol speelde en Wodans door de lucht vliegende paard Sleipnir. 

Hij droeg een breedgerande hoed en een wijde mantel; in zijn hand had hij de wonderlans Gungnir. 

Dikwijls ging Wodan vergezeld van Nörwi, een zwarte rijmende reus, die met een roe vruchtbaarheid 

bracht. De mensen stopten ten behoeve van Wodans paard wat voer in een schoen bij de 

schoorsteen, die als verbinding met de geestenwereld fungeerde. Hiermee is 'Sinterklaas' volgens 

germanistische mythologen vrijwel rond. Maar een speciaal punt van aandacht is zijn lange witte 

baard geweest. In de Byzantijnse kerk wordt Nicolaas namelijk consequent afgebeeld met een 

geschoren baardje; de lange baard van Sinterklaas moet dus wel van Wodan afkomstig zijn.  

"Het probleem met de germanistische visie is dat zij […] is geconstrueerd in de negentiende eeuw op 

basis van sprookjes die Jacob Grimm heeft verzameld. Dit is 'invented tradition' in de ware zin van 

het woord. Bovendien gaat die visie voorbij aan mogelijke christelijke invloeden op het feest, terwijl 

die juist in de loop van de geschiedenis steeds meer op de voorgrond zijn getreden. Onder 

wetenschappers is het Wodan-verhaal daarom niet erg populair meer; wel onder publicisten. In 

recente publicaties is hij nog in verband gebracht met de Janusfiguur (katholieke heilige enerzijds, 

Wodan anderzijds) en met de Wijze Sjamaan, die in tijd gemeten zelfs Wodan voorafgaat. Niettemin 

is het duidelijk dat het Sinterklaasfeest ook buitenkerkelijke elementen in zich draagt. Zo is daar de 

magische leeftijd van de goedheilige. De katholieke Kerk vereert alleen gestorven heiligen, maar deze 

                                                           
33

 Zie http://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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sint leeft nog, hoewel hij al honderden jaren oud is. Ook de diverse klazen die er zijn geven aan dat 

de Kerk de regie nooit volledig voerde." (geciteerd in de Jager 2001). 

 

In het Friese Grouw komt Sinterklaas helemaal niet langs, maar Sint Pieter. Hij draagt een witte 

mantel in plaats van een rode, berijdt een zwart paard in plaats van een schimmel en zijn enige 

zwarte knecht heet Hantjse Pik. In 1908 werd hij als volgt beschreven: met 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 klazen of zijn helper in de Duitstalige wereld en Frankrijk.  Bij Ter Gouw 

(Volksvermaken, 1871) staat te lezen dat in Amsterdam 'zwarte klazen' kettingen over de 

straatstenen lieten kletteren, op deuren en vensters bonsden en met een bullebakstem riepen of er 

nog stoute kinderen waren. Die konden dan mee om tot pepernoten te worden vermalen. Geen 

woord of beeld van Zwarte Piet: 

 

 

         
 

Laten we het er daarom voorlopig op houden dat Piet (en Sint) christelijke, zowel als pré-christelijke 

elementen in zich heeft, waarbij vaak een donker figuur de hoofdfiguur vergezelde als getemde 

duivel en/of als symbool van vruchtbaarheid. Ook al stellen de Boer & Helsloot (2009:184): “Van een 

knecht of vaste begeleider was in legendes over Sint Nicolaas, noch in afbeeldingen ooit sprake 

geweest.”  Ook de schoorsteen speelde al vroeg een rol, uitgaand (contact met de geestenwereld) en 

binnenkomend (aanvoerkanaal van geschenken). Nergens is echter sprake van iemand die door de 

schoorsteen kruipt. Het is nog onduidelijk wanneer dat verhaal in de Nederlandse traditie terecht is 

gekomen 

In het buitenland, met name de Duitstalige landen en Frankrijk zien we die bijfiguur nog steeds 

figureren, maar geen van ze lijkt ook maar in de verte op een soort Zwarte Piet zoals wij die kennen. 

Ze variëren van vermomde duivels, stieren en monsters tot gelijkenissen van Hagrid uit de 

hedendaagse Harry Potterfilms. Nergens ook maar iets dat aanleiding geeft te denken dat het 

eigenlijk om een zwarte man gaat.  Alleen in Nederland is dat het geval.4  

 

                                                           
4
 En soms in België en soms ook Frankrijk, maar het is de vraag in hoeverre dat Nederlandse invloeden zijn. In ieder geval is 

ook daar de discussie gestart over de vraag hoe racistisch hij is. Bijv.  http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-
pere-fouettard-un-stereotype-142531 
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Hans Trapp (Dui.) Schmutzli (Zwi.)  Père Fouettard (Fra.) 

 

  
Knecht Ruprecht (Dui)     Krampus (Oost.) 

 

 

Er waren al aanwijzingen dat er in Nederland voor 1850 zwarte mensen werden gebruikt als Zwarte 

Piet, maar vanaf dat jaar wordt dat beeld structureel, met de introductie van een zwarte knecht van 

Sint Nicolaas in het prentenboek van de Amsterdamse onderwijzer Schenkman. Zijn boek is 

waarschijnlijk een bewuste poging geweest het feest een wat vreedzamer karakter te geven dan de 

soms nogal agressieve Sint en zijn nog agressievere helpers tot dan toe tentoon spreidden (zoals dat 

ook nu in een aantal buitenlanden nog geldt en als te afschrikwekkend voor kinderen wordt gezien).5 

Het is niet onwaarschijnlijk dat deze getekende knecht zonder naam gemodelleerd was naar de  

slaafgemaakte jongen die de tante van de toenmalige koning Willem III (en dochter van Willem I) op 

reis in Egypte in 1848 had gekocht voor Fl 68,- en mee terug naar Europa nam. De naamloze knecht 

                                                           
5
   'Ik vermoed dat Zwarte Piet is bedacht als alternatief voor de griezelige sintbegeleiders in het buitenland. Zoals daar zijn: 

Knecht Ruprecht in Duitsland, een baardige blanke man die inderdaad schoorsteenroet op zijn gezicht heeft, Krampus in het 
Alpengebied, een duivel met een pels van een zwart schaap, en Père Fouettard in Frankrijk, letterlijk: Vader Zweep, van wie 
werd verteld dat hij drie kinderen had doodgeslagen. Ook de Klazen van de Waddeneilanden hebben mogelijk als 
afschrikwekkend voorbeeld gediend. Vergeleken met al deze figuren was Zwarte Piet een wonder van beschaving. In zijn 
pagekleren beeldde hij ook een onschuldig knaapje uit, dat destijds in Nederland volkomen exotisch was, waardoor 
niemand aanstoot aan hem kon nemen.' (de Jager 2001) 
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van Sint heeft o.a. een oosterse fez op zijn hoofd en een wijde, lange pofbroek en muiltjes aan. Pas 

veel later komen de pagepakjes in beeld en dan nog is dat zeker meteen niet de standaarddracht.6 

Hier lijkt een eerste verband met slavernij te liggen, zij het niet in een van de Nederlandse 

slavenkoloniën. De vraag is of dat wat uitmaakte. In die tijd waren zwart en slaaf en primitief 

ongeveer synoniem geworden na twee-en-een-halve eeuw nationale ervaring met handel in en 

productie met slaafgemaakte Afrikanen. 

 

Is Zwarte Piet gerelateerd aan het slavernijverleden? 

1) Op het moment dat ZP als zwarte, menselijke, knecht aan het ritueel wordt toegevoegd, in de 

eerste helft van de 19e eeuw, is Nederland nog volop een slavenhoudende natie en is de 

voornaamste ervaring van Nederlanders met zwarte mensen die van een relatie van meester-slaaf. 

Die slaafgemaakte Afrikaan staat bekend als heidens, onbetrouwbaar, dom, agressief, maar ook 

kinderlijk en speels; alleen in staat tot arbeid als hij daartoe met harde hand wordt aangezet. In ieder 

geval is het zijn taak in het leven de witte mens te dienen. Tot ver in de 19e eeuw werd deze zwarte 

slaaf-witte meester relatie gelegitimeerd met de bijbel in de hand. Dat gebeurde  via het verhaal van 

Noachs zoon Cham die zijn vader bespotte en daarom werd vervloekt tot eeuwige dienstbaarheid in 

de tenten van de twee andere broers, Sem (van wie de joden zouden afstammen) en Jafeth (van wie 

de Europeanen zouden afstammen), Afrikanen stamden dus af van Cham. Dit werd ook eeuwenlang 

vanaf de kansels in Nederland verkondigd (zie o.a. Paasman 1984, van Stipriaan 2014). Nog recent 

kon in streng gereformeerde kring in Nederland gehoord worden dat op zwarte mensen de vloek van 

Cham rust. 

2) Rond 1850 is het wel duidelijk dat de slavernij ook door Nederland zal worden afgeschaft 

(Engeland en Frankrijk hebben dat al gedaan en zijn met hun ex-slavenkoloniën de buren van 

Suriname en de Antillen. Bovendien is er een actieve anti-slavernij beweging op dat moment in 

Nederlandaan het lobbiën. De slaafgemaakte Afrikanen in Suriname, die nooit tot de christelijke kerk 

waren toegelaten en die nooit hadden mogen leren lezen en schrijven, moesten in het koloniale 

systeem nu zonder de fysieke dwang van de zweep, maar door mentale dwang geprest worden hun 

goedkope arbeid aan de kolonisator te leveren. Daarvoor werden massale beschavingscampagnes 

opgezet die hen psychische onderdanigheid en arbeidsdiscipline moesten bijbrengen. Dat gebeurde 

door grootscheepse kerstening en na de slavernij invoering van een basale leerplicht, 25 jaar voordat 

die in Nederland werd ingevoerd! Dienstbaar en ondergeschikt was en bleef het motto voor de 

gekoloniseerde zwarte mens.  

3) Juist daarom is alleen in de Nederlandse beeldvorming uiteindelijk niet de getemde duivel blijven 

bestaan, zoals overal elders waar men geen slavernij (meer) kende wel het geval is. In Nederland 

kwam daarvoor het beeld in de plaats van de getemde zwarte mens, waarvoor 'we' ook na de 

slavernij niet (meer) bang hoefden zijn. 

                                                           
6
 Bij de eerste uitgave van Schenkmans boek in 1850 speelden net de schandalen rond prinses Marianne, die ging scheiden 

en met haar koetsier woonde. Op dat moment was zij net terug gekeerd van een lange reis door de Oriënt, waar zij in 
Alexandrië een 15 jarig donker jongetje had gekocht, dat zij mee terug nam naar Europa. Dat verscheen in alle Nederlandse 
kranten en Schenkman publiceerde daarover in het zelfde jaar als zijn beroemde geïllustreerde Sinterklaasboek, een 
spotgedicht 'Sint Nicolaas schenkt ieder wat: boertig dichtstukje'. De slaafgemaakte jongeman van prinses Marianne zat dus 
zeker in zijn gedachten. 
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4) Tegelijk bleef de zwarte mens in de beeldvorming wel speels, kinderlijk, onbetrouwbaar, dommig. 

Dat zijn ook de beelden waar Nederlanders mee zijn opgegroeid. In mijn aardrijkskundeboek 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, beetje dommig en lui), waar tegenover dan de 

spaarzame en hardwerkende Hindostaan werd gesteld, die na de slavernij naar Suriname was 

gehaald.  

5) De belangrijkste beelden die Nederland in de 19e eeuw kende van zwarte mensen waren die van 

zwarte bedienden op de vele regentenschilderijen en/of van zwarte bedienden in het echt. In beide 

gevallen ging het hoofdzakelijk om mensen die als slaaf door hun eigenaars vanuit de koloniën mee 

(terug) naar Nederland waren genomen en hier de jure binnen 6 maanden tot maximaal een jaar vrij 

mens moesten worden, omdat in dit deel van het Nederlandse rijk geen slavernij bestond.7 De pas in 

de loop van de 20e eeuw algemeen geworden page-dracht van Zwarte Piet is onmiskenbaar 

gemodelleerd naar de zwarte pages op de regentenportretten. Hoe rijker aangekleed de pages eruit 

zagen, des te groter ook de rijkdom en status van de afgebeelde regent. En altijd zien we ze in een 

onderdanige, dienstbare positie en houding. Kunsthistoricus van Nederlandse 17e/18e-eeuwse 

Nederlandse kunst, dr. Elmer Kolfin (UvA) bevestigt de grote overeenkomsten met het pietenpak:  

de, 'pofbroek, maillot, vaak ook een molensteenkraag, het is hetzelfde.' De zwarte bedienden 

werden volgens hem geregeld afgebeeld in pakken met de (felle) kleuren uit het familiewapen van 

hun meester; naast de stalen band om de nek nog een onmiskenbaar teken van eigendom. Van een 

Franse bron weten we dat de dragers van deze pakken hun kleding verschrikkelijk vonden.' 

(geciteerd in de Volkskrant 23/10/13) 

 

Vanuit de cultuur-historische ontwikkeling van de huidige Sint en Piet is er wel degelijk een duidelijke 

associatie met het uiterlijk en de geschiedenis van de slaafgemaakte Afrikaanse mens. Het is in dat 

licht natuurlijk veel minder belangrijk of dat niet zo gevoeld wordt door de nazaten van degenen die 

tot de slavenmakers behoorden –logisch, want waarom zou je zulke connotaties bewaren als je er 

zelf geen last van hebt? Het gaat dus om de gevoelens die het oproept bij nazaten van degenen die 

slaaf gemaakt waren en die, juist vanwege die koloniale historische rol van Nederland, uiteindelijk in 

dit land met deze tot dan toe nauwelijks bekritiseerde traditie terecht zijn gekomen. En het gaat ook 

om de gevoelens van degenen die zijn gaan zien dat deze traditie herinnert aan een verleden 

waarvoor Nederland pas zeer recent en schoorvoetend zijn spijt betuigt en geen reden geeft tot 

feestvieren; en/of gaat het om de gevoelens van mensen van welke achtergrond dan ook, die vinden 

dat hun kinderen niet mee zouden moeten doen aan- en tegen hun wil geconfronteerd worden met- 

een stereotype figuur dat hen verhindert evenwichtig in hedendaagse diversiteit op te groeien.    

 

Ad 74-75  

“ Zwarte Piet is geen stereotype van zwarte mensen in de zin van negroïde”, stelt het Pietengilde. En 

de “vertolkers van Zwarte Piet beogen geen negroïde figuur uit te beelden", maar louter “de 

historische, mytische figuur Zwarte Piet”. 

                                                           
7
 Met als een van de bekendste 19

e
-eeuwse voorbeelden de familie Kegge die door Nicolaas Beets in zijn Camera Obscura 

(1839) ten tonele werd gevoerd in Haarlem, waar hij in huis werd rondgeleid om hun koloniale schatten te bewonderen, 
evenals hun "zwarte lakeien en palfreniers". “In de loop van ons gesprek verhaalde Henriëtte mij de wonderen van het huis 
en de paarden en de slaven, die de familie in de West had; een slaaf voor de zakdoek, een slaaf voor de waaier, een slaaf 
voor het kerkboek, een slaaf voor de flacon!” (Geciteerd in R. Buikema en M. Meijer (red.), Cultuur en migratie in 
Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980. Den Haag: SDU, 2003, p.1.  
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De historische Zwarte Piet is echter degene die sinds halverwege de 19e eeuw bestaat. Duistere 

figuren die daarvoor bestonden –en nu elders nog steeds bestaan- zijn inderdaad mythisch, maar 

heetten geen Zwarte Piet (soms zelfs Klaas8) en leken/lijken absoluut niet op de figuur die in 

Nederland in de loop van de 20e eeuw algemeen Zwarte Piet is gaan heten. En die figuur heeft wel 

degelijk “ negroïde” associaties, gezien het feit dat voor die rol voorheen vaak Afro-Nederlanders 

werden ingehuurd,9 evenals het feit dat Afro-Nederlanders door onwetende kinderen worden 

“herkend” en nagewezen als Zwarte Piet.  

    
 De eerste intocht per boot in Amsterdam, 1934, met echte Pieten uit Suriname. In die tijd werd de 

Sint ook nog door Spaanse edelen vergezeld. 

 

Bovendien spelen de huidige “vertolkers zelfs niet de historische Zwarte Piet, want die werd nu juist 

teveel als een boeman ervaren. Ze spelen een aangepast, hedendaags aftreksel van een Zwarte Piet 

die in de loop van de 20e eeuw min of meer nationaal tot stand is gekomen en dat –erkend door het 

Pietengilde- lange tijd wel overdreven lippen, kroesharig en krom pratend dom was. Oftewel, ze 

spelen een aangepast aftreksel van een negatief stereotype.  

Alle veranderingen die tot dit aftreksel hebben geleid zijn allerminst “verklaarbaar vanuit de 

ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet en zijn rol en verhouding tot de Sinterklaas figuur”, zoals die 

door het Pietengilde begrepen wordt. Ze zijn allemaal bewuste aanpassingen aan een 

(veranderende) samenleving geweest, van de introductie van de zwarte knecht in het werk van Jan 

Schenkman tot het veranderen van glimmend zwarte Zwarte Piet schmink in ‘natuurlijk bruin’. 

Zo overtuigd lijkt overigens toch ook niet iedereen te zijn van de aanvaardbaarheid van het imago 

van Zwarte Piet, want als er buitenlanders in het geding zijn wordt Piet heel gemakkelijk niet meer 

                                                           
8
 Zoals de figuur in nr. 56 die ten onrechte als “Piet” wordt aangeduid; zie citaat van ter Grouw hierboven) 

9
 Voor de eerste intocht per boot van Sinterklaas in Amsterdam, werd een groep Afro-Surinaamse zeelui die toevallig met 

hun schip in de haven lagen, gevraagd als Pieten op te treden. Zij stemden toe, maar stonden er vervolgens nogal beteuterd 
bij (zie foto). 



 

11 
 

zwart/bruin gemaakt, zoals bij de opening door Sinterklaas en witte pieten van een Hema pop up 

store in London (foto). Of pieten worden zelfs helemaal geweerd, zoals op Schiphol in de 

decembertijd het geval schijnt te zijn, of zoals in de vele oorspronkelijk Nederlandse 

gemeenschappen in de VS en Canada, die geen zwartgemaakte Piet meer hebben, of de Nederlandse 

ambassade in de VS waar Zwarte Piet is vervangen door regenboogpieten vanwege de 

“gevoeligheden die in de VS op dit gebied spelen”. 10 En wat zijn die gevoeligheden? …..  erfenissen 

van het Amerikaanse slavernijverleden!  

            
 

Ad. 79-81 

Tot slot de vraag of het een vermeend negatieve stereotypering in de figuur van Zwarte Piet het 

effect zou kunnen hebben dat zwarte mensen zich minder gewaardeerd voelen dan zwarte mensen. 

Een vreemde vraag, want natuurlijk is het niet alleen Zwarte Piet die zo’n effect te weeg brengt. Hij is 

onderdeel van een lange geschiedenis en van een breed maatschappelijk systeem waarin die 

ongelijkwaardigheid zit verdisconteerd. Alleen aan de “goede” kant van de balans, omdat je niet 

‘anders’ bent dan mainstream Nederland, dan bestaat er niet of nauwelijks besef van de last die 

stereotypering betekent. In interviews met Nieuwe Nederlanders valt heel regelmatig, vaak in een 

onopvallende bijzin, dat hij of zij nu eenmaal twee keer zo hard moet werken als een witte 

Nederlander om even ver te komen11. Voor Afro-Nederlanders geldt dat in optima forma. Hen is 

onder Nederlandse vlag sinds de 17e eeuw te verstaan gegeven dat zij minder zijn dan de witte 

Nederlander. Pas in 1971, vlak voor de onafhankelijkheid, werd bijvoorbeeld in Suriname het 

praktiseren van de eigen winti-religie uit het wetboek van strafrecht gehaald, een beschaafd mens 

hoorde christen te zijn. Hoe gelijkwaardig ben je dan als je in Nederland komt. Op alle fronten, van 

huisvesting tot scholing, tot werkgelegenheid, tot eigen vermogen etc. staan Surinaamse en 

                                                           
10

 Zie: http://www.nu.nl/buitenland/2678274/zwarte-piet-niet-welkom-in-canada-klachten-racisme.html 
Ook: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3550127/2013/11/23/Zwarte-Piet-niet-welkom-op-
ambassade-in-VS.dhtml 
11

 Dit geldt eveneens voor heel veel Marokkaanse-, Turkse-, Antilliaanse-, Kaapverdische- en andere Nieuwe Nederlanders. 

http://www.nu.nl/buitenland/2678274/zwarte-piet-niet-welkom-in-canada-klachten-racisme.html


 

12 
 

Antilliaanse Nederlanders achter op Europese Nederlanders.12 Het gaat er dus niet om of zij zich door 

Zwarte Piet minder gewaardeerd voelen. Zwarte Piet is een van de overduidelijke elementen, jaarlijks 

terugkerend, dat laat zien dat zij een dienende taak hebben. Want hoezeer Zwarte Piet ook 

geëmancipeerd mag zijn, Sinterklaas wordt hij nooit. 

 

Conclusie 

Interessant is dat wat nu als een oude en rotsvaste nationale traditie wordt gezien, al meerdere 

malen bijna op sterven na dood was. Allereerst  was dat als gevolg van de Reformatie en daarna de 

Verlichting, eind 18e, begin 19e eeuw, zoals hiervoor al beschreven. Maar ook meer recent was zo’n 

tendens zichtbaar. In de jaren 1960/70 leek Sinterklaas namelijk meer en meer richting kerstviering 

te verschuiven. NRC-Handelsblad op Sinterklaasavond 1980: “Het hoge woord moet er maar eens uit: 

Sinterklaas loopt op zijn laatste benen”. De krant gaf hem nog een jaar of drie, vier. De tekenen 

wezen inderdaad in die richting. Grootwinkelbedrijven begonnen al met kerstversieringen terwijl 

Sinterklaas nog in het land was en restaurants en tuincentra sloegen zijn feest zelfs helemaal over 

(Helsloot 2005). Het is dus nog niet zo heel lang geleden dat de Sinterklaaspopulariteit weer is gaan 

stijgen. Dit lijkt parallel te lopen aan toenemend nationalisme in samenleving en politiek die angst 

predikt voor verlies van het eigene door immigratiegolven (“tsunamis”) en door de steeds meer 

toenemende dominantie van “Europa”. 

Geheel terecht stelt het Pietengilde dat hedendaags erfgoed als het Sinterklaasfeest moet worden 

gezien in de cultuurhistorische context waarin het door de tijd heen is ontwikkeld. Alleen impliceert 

dat nu juist dat het daarmee op z’n minst een omstreden fenomeen wordt, want die historie is niet 

alleen die van de christelijke cultuur of de Germaanse mythologie, maar minstens zozeer de meer 

recente Nederlandse geschiedenis van de specifieke manier waarop wit en zwart zich tot elkaar 

hebben verhouden. Historische ontwikkeling slaat geen tijdperken over, maar is inclusief. Niet voor 

niets stelt een van de onderzoekers van het Centrum voor Volkscultuur in deze kwestie dat 

immaterieel erfgoed –zoals Sint en Piet– gezien moet worden in de geschiedenis waarin het is 

ontstaan, dat tradities nooit “onschuldig” zijn en dat ook de Sinterklaas traditie daartoe behoort.13   

Het heeft er alle schijn van dat het Pietengilde (en vele anderen) best het een en ander aan Zwarte 

Piet zouden willen veranderen, omdat ze zelf ook zien dat er in ieder geval negatieve connotaties aan 

deze figuur hebben gezeten. Zo is bijvoorbeeld ook, vanwege gevoeligheden en om een inclusief 

gebaar te maken naar niet-christelijke Amsterdammers, het kruis van Sints mijter verdwenen. Zo 

moeilijk blijkt dat dus niet te zijn. In feite het enige dat niet veranderd lijkt te mogen worden is de 

huidskleur van Piet. Piet wordt in veel gevallen al niet eens meer als Zwarte Piet aangeduid (Wegwijs 

Piet, Coole Piet, Internet Piet) en het zwart van Zwarte Piet is al lang bruinig geworden. Het lijkt erop 

of juist de enige overduidelijke associatie met de Afro-Nederlander moet blijven bestaan, zijn kleur. 

En dat zou te treurig zijn om echt waar te kunnen zijn. 

Tot slot, de niet mis te verstane conclusie van Sinterklaas-onderzoeker Helsloot: "Voor wie ogen in 

z'n hoofd heeft kan er geen twijfel over bestaan dat de figuur van Zwarte Piet een symbool is van een 

raciale en racistische stereotypering van zwarten, met name in de beeldcultuur. Misschien 

                                                           
12

 CBS cijfers worden uitgesplitst in Surinaams of Antilliaans, niet bijvoorbeeld Afro-Nederlands.  
Dat Marokkaanse en Turkse Nederlanders nog veel ongelijker scoren is eveneens treurig maar een ander verhaal, want zij 
zijn niet van oudsher onder Nederlands bestuur opgegroeid. 
13

 Albert van der Zeijden, Omgaan met controversieel immaterieel erfgoed. Immaterieel Erfgoed 2012: 2, 16-21. 



 

13 
 

niet direct toen hij in 1850 bedacht werd (Helsloot, 2008), maar zeker al snel daarna. Het zou  

vanzelfsprekend moeten zijn dat het onbehoorlijk is dat witten plezier maken door middel van de 

uitbeelding van een zwarte. Zwarte Piet is in zijn huidige vorm niet uit te leggen" (Helsloot 2009: 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


