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Tiidliin 3oo - 2ots
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Ca 3oo

Rond hei joor 300 werd ene Nicoloos
in het Oost-Romeinse (nu Turkse) Myro
bisschop in de Kqtholieke kerk. Toen no
zijn dood ollerlei wonderen oon hem
werden toegeschreven, werd hij heilig
verkloord. Hij werd enorm populoir in

hei Oosten.

Around the year 3oo, Nicholas became Bishop
of Myra in the Catholic Church. After his death,
all l<inds of miracles were attributed to him,
and he was canonized. Saint Nicholas became
extremely popular in the East.

ilililil1ilililil

Ca 1395

Sint Nicoloos verbeeldt door Fro Angeli-
co rond 1395 toen de heilige ook in Zuid-
en Wesi-Europo heel populoir werd,
onder ondere. ols beschermer von
kinderen, zeelui, prostituees, reizigers,
jonge vrouwen evenols beschermheilige
von Amsterdom. Von Zworte Piet wos
geen sproke, wel soms von een duistere
begeleider, met kettingen en een zok.

ilililililil1ilililililil1t

185o

ln 1850 publiceert de Amsterdomse
onderwijzerJon Schenkmon een pren-
tenboek met verhooltjes op rijm, woorin
voor het eerst een zworte knecht wordt
ofgebeeld. Dil wordt het hondboek
voor de nieuwe (Nederlondse) Sinier-
kloosviering. Sindsdien komen ze met
een stoomboot uiÍ Sponje en worden er
intochten opgezet.

Around 495, as depicted by the painter Fra
Angelico, Saint Nicholas became very popular
in Southern and Western Europe, and rvas seen
as a protector of children, sailors, prostitutes,
travelers, and young women, as rvel1 as the
patÍon saint of Amsterdam . Zt+,arte Piet was
absent, but sometimes Saint \iicholas rvas

accompanied by a dark companion s'ho carried
chains and a pouch.

In r85o, the Amsterdam schoolteacher fan
Schenkman published a picture book with
rhyming stories. For the first time, these stories
poÍtrayed 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 entÍance ceremonies (intochten)
were organized.
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1934

In 1934 komt Sint voor het eerst per boot
oon in Amsterdom en wordt vergezeld
door een oontol doorvoor oongeworven
Surinoomse motrozen ols Zworte Piet.

Regelmotig werd in die tijd een zwort
persoon ols Piet ingehuurd. De verklo-
ring 'zwort von de schoorsteen' wos toen

nog niet bekend.

Voor eeuwig Sinterkloos, oltijd in beweging

Vanaf ry45

No de Tweede Wereldoorlog wordt Ne-

derlond steeds diverser, zools deze twee
monnen in Rotterdom (1948) ionen. Heel

veel zworte nieuwkomers moken het

sinds die tijd mee nogeroepen ie worden
ols'zworte piet', 'roetmop'etc. Voorol de

Sinterkloostijd is lostig

Vanaf tg6o

Vonof de joren zestig beginnen er pro-
testen tegen de figuur Zwarle Piet te ont-
stoon: koloniool stereotype, beledigend
voor iedereen met een kleur, rocistisch

enz. Hier een cover von heÍ populoire
weekblod Ponoromo begin joren 1920,

woorop een von de eerste Surinoomse

migronten in Nederlond, verkleed ols de

Sint, een Ponoromo cover met een witte
Sint verscheurt.

From the 1960s, protests arose against the
character Zwarte Piet: PieÍ was a colonial
stereotype, the character was racist and
insulting to people of color, et cetera. At the
beginning olr97o, the cover ofthe popular
magazine Panorama showed one of the first
Surinamese migrants to the Netherlands
tearing apart another magazine with a white
Sint on the cover.

In ry34, Sinf arrived by boat for the first
time in Amsterdam and he was joined by a
number of Surinamese sailors recruited to
play Zwarte Pief. In this time, paÍty comittees
regularly hired black people to play Pief. The

explanation of "black from the chimney" was
still unknown.

After World War II, the Netherlands became

increasingly diverse, as demonstrated in this
r94B photo of two men in Rotterdam. Since that
time, many newcomers \\'ith dark skin recailed
others shouting"Zu,arte Piet" and other
ethnic s1urs, especiallf in the time around the
Sinterklaas celebrations.
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1g8o

Vonof de joren tochtig zwellen de
protesten oon en beginnen in de Sin-
terkloostijd bijno deel von het ritueel
te worden, met nome in de londelijke
dogbloden en bij octies in de Rondstod.
Er verschijnen ook boeken en brochu-
res over de problemotische Piei. Enkele
scholen schoffen de zworte Piet of.

20o,6

Intussen heeft de ielevisie een steeds
grotere rol gekregen bij de invulling von
het sinterkloosverhool. ln 2006 besluit
het STNTERKLAASJoURNAAL de stoom-
boot onder de regenboog door te loten
voren, wqordoor de pieten von kleur
veronderen. No veel protesten wordt dit
experiment niet meer herhoold.

2()()8

Als onderdeel von een kunstproject or,

de Nederlondse identiteit in het Eindhr
vense Von Abbe Museum orgoniserer
twee kunstenoors een demonstrotie
tegen Zworte Piet. Slogons zullenonde
ondere zijn 'Kom moor binnen zonder
knecht'en 'Zworte Piet bestooi niet
meer'. Er komen zoveel bedreigingen
bommeldingen binnen dot de demon
strotie moet worden ofgelost.

in zoo8, two artists organized a demonstratir
against Zwarte Pief as part of an art proiect
about Dutch identity in the Eindhoven Van
Abbe Museum. They wanted to include sioga
like "Come in without a servant" and,,Zwartt
Pief no longer exists." The resulting thÍeats
including bomb threats - forced the mayor to
cancel the demonstration.

1ililililililililililililil1ilililililililililililil

I

From the yeaÍ 19Bo the protests swelled, and
became almost a ritual of their own during
Sinterklaas time. This was especially the case in
the national newspapeÍs and in the Randsfad.
Books and brochures aiso appeared, detailing
the problematic aspects of Pief. Some schools
abolished the use of Zwarte Piet.

Meanwhile, television played an increasingly
important role in the implementation
of lhe Sinterklaas story. In zoo6, the
StNrrn«raas;oURNAAL decided that
something must be done about Ztvarte piet.The
steamboat "sailed under the rainbon." thereby
altering PieÉ's color(s). After manv prorests, this
experiment was not repeated.
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2011

2011 lijkt een kontelpunt Íe zijn gewor-
den. Tijdens de intocht in Dordrecht
stoon er enkele jonge mensen wooron-
der Quinsy Gorio en Kno'ledge Cesor
met een t-shirt 'Zworle Piet is rocisme'
tussen het publiek. Ze worden met grote
overmqcht georresteerd. Onterecht, zo
wordt (veel) loier geoordeeld. Sinds-
dien is Zworte Piet een notionool debot
geworden.

Voor eeuwig Sinterkloos, oltijd in beweging
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2015

Overol vinden discussies ploots, over
de vroog of Zworte Piet nog wel kon

en wot de relotie is met rocisme. De

meningen lijken zich ie verhorden, moor
doorochter blijkt er ollerlei te bewegen.
ln het vroege nojoor von 2015 besluiien
stichtingen die vele tientollen bosisscho-
len vertegenwoordigen in de Rondstod

dot Zworte Piet bij hen niet meer op
school komt. De verondering lijkt niet
meer te stoppen.

gFENSARESEHgtE*

Na llenHaag en,Rotterdam is Zwarte Piet
nu ook niet meer welkom in UtÍ€cht

AilsíÍÉiuAlí, Nfl a.ls op o',§brc sdElef, iD tleo Hq m RofEdm,
komt ru @k opoperbebasisrctsler in Utreót ZBaft PietoLtms

theE;ista[ZE]spi6dàdè-
rckffidèWa&!estàetype
:trgeE gres ËaÍs itrhet Siater-
iÍaasHtop@ :*btsi:' (NRC)

Everywhere there are discussions about the
question ofrvhether 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 zor5, foundations representing
dozens of primarl- schools in the Randstad
decided Zwarte Piet rrill longer be present in
schools. The change seems unstoppable.

The year zou seemed to be a tipping point.
During the intocht in Dordrecht, a few young
people inciuding Quinsy Gario and I(no'Iedge
Cesare stood among the public spectators
wearing t-shirts with the slogan "Zwarte Piet ís
racisme."They were arrested with great force,

and wrongly, as was (much) later ludged. Since

then Zwarte Piet has become a national debate.
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lcoon van de heilige Nícoloos
volgens de orthodoxe troditie

r Korenwonder: Bisschop Nicoloos en
de oongevulde scheepslodingen groon
in de stod Myro, olieverfschilderij
op poneel, de onderste helft von
het linker luik von het retobel von de
Heilige Nicoloos, toegeschreven oon

Sint Nicoloqs von heilige tot opvoeder
ln de tweede helft von de derde eeuw werd in
het zuidwesten von het huidige Turkije, woor toen
overigens nog geen Turks volk woonde, een jon-
gen geboren die loter bisschop zou worden. ln het
Oost-Romeinse rijk - wont dot wos het toen nog
- wos het christendom in opkomst, en rond 3OO

werd in de niet ver von Antolyo gelegen kustploots
Myro, Nicoloos tot bisschop benoemd. Veel verho-
len over de wonderen die hij hod verricht deden
de ronde, woordoor hij no zijn dood ol snel heilig
werd verkloord. Hij groeide uit tot misschien wel de
populoirste heilige ooit, slechis te vergelijken met
Morio oÍJezus.

Pos in de tijd von de kruistochten, iussen de elfde en
dertiende eeuw, toen christelijke legers uit Euro-
po ien strijde trokken tegen de islom in polesiino,
sloeg Sint Nicoloos' populoriteit over noor Zuid- en
Wesl-Europo, woor hij vereerd werd ols bescher-
mer von onder meer zeelieden, kinderen, reizigers,
geliefden en prostituees. Voorol zijn goedgeefse rol
voor kinderen is oltijd blijven bestoqn en zelfs een
eigen leven goon leiden

Een onbekende meester schilderde omstreeks
1500 de wonderboorlijke oonvulling von

scheepslodingen groon in Myro Qoor bisschop
Nrco/oos (coll. Groeningemuseuin Brugge) l

Hier te londe werden in de Middeleeuwen Sint-Ni-
coloosvieringen rond de noomdog von de heilige
voorol voor de orme kinderen gehouden, in kerken
en in de publieke ruimte. Doorbij wos geen ver-
klede Nicoloos-figuur oonwezig, loqt stoqn een
zworte knecht. Met de komst von de Reformotie
vonden velen dot dit kotholieke feest moest ver-
dwijnen. Uit de openbore ruimte verdween het
inderdood, moor in huiselijke kring bleef het feest
bestoon. Dqt is heel duidelijk te zien op ollerlei
schilderijen uit die tijd, bijvoorbeeld von.Jon Steen.
Nog steeds wos doorbij geen íysieke Sini oonwezig.
Aon het eind von de ochitiende eeuw verdween
de mogie enigszins, en moesten kinderen leren dot
codeous hooguit nomens Sint Nicoloos, moor wel
door de ouders gegeven werden. Doormee werd
Sinterkloos gekoppeld oon opvoeding. Het ritueel
bleef dus belongrijk, moor nu ook omdot ouders zo
hun kinderen Íot goed gedrog konden qonzetten,
inclusief roe en gord, moor nog oltijd zonder een
lijfelijk oonwezige Sint met helper. Hei wos nu echt
een burgerlijk gezinsritueel geworden. Her en der
werd soms nog in de openbore rulmte een Sinter-
kloosmorkt georgoniseerd, moor in Amsterdom
bijvoorbeeld werd die rond ,l830 

wegens gebrek
oon belongstelling opgeheven.2

Donkere knechten
Zools in olle religies met vostgelegde regels, rituelen
en gebruiken kent ook het christendorn veel ele-
menten die ol uit pre-christelijke periodes stommen.
De belongrijkste onderzoekers von het sinterkloos-
ritueel goon ervon uit dot ook dit is geboseerd op
zo'n somengoon von chrisÍelijke en pre-christelijke
elementen, woorbij de lootste niet olleen Germoon-
se en Keltische volkstrodities bevotten, moor zelfs
Romeinse en Oriënloolse.3 ln pre-christelijke tijden
wos er nomelijk ol heel long sproke von winter-
feesten in december. Feesten vqn licht en donker,
woorbij donker stond voor winter, voor dood, voor
duivels. Door hoorden woorschijnlijk ook duistere
figuren bij. Het verhqol wos dqt Wodon op zijn vlie-
gende poord Sleipnir in die donkere dogen longs-
kwom om de doden die tot don toe vostgeketend

de Meesier vqn de Legende von Lucio
(omslreeks 1500, vermoedelijk te
Brugge), Groeningemuseum te Brugge

'?Jef deJoger, RiÍuelen; nieuwe en
oude gebruiken in Nederlond- Utrechi:
Specirum, 2001 [ook: wwwjefdejoger.
nllsint.phpl.

'?Allison Blokely, Blocks in the Dutch
world; The evolution of racíol imogery
in a modern society. Bloomington:
lndiono University Press, ,1993, p.41.
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hodden gezeien, te bevrijden. Dot Sint Nicoloos
soms met een duistere begeleider wordt ofgebeeld,
komt woorschijnlijk hier vondoon.a Zworte Piet kon
dus worden beschouwd ols een overwonnen duivel,
een von de velen die het tegen Sint Nicoloos hebben
ofgelegd. ln oude Nederlondse folklore is Zworte
Piet ook vook de noom voor de duivel. Oorspronke-
lijk wos de figuur von Zworte Piet don ook geketend,
en de zok die hij droeg bevotte olle verschrikkingen
von de hel, zo wos het idee. Toen hei geloof dot
duivels concrete verschijningen woren ofnom, werd
Piet een knechtje, moor zijn geblokerde (roei!) ge-
zicht, zijn kettingen en zijn zok wijzen op zijn duivel-
se verleden.5

Zulke pre-christelijke feesten worden nergens meer
in hun oorspronkelijke vorm gevierd, moor reston-
ten bleven nog her en der te zien. Zo trokken tot de
ochttiende eeuw in de decembermoqnd donker
gemookte monnen door de Amsterdomse stroten,
die met zwore kettingen veel lowooi mookten (wild
geroos) en op zoek wqren noor vrouwen die snel
moesten moken dqt ze in huis kwomen en noor
stoute kinderen die ze dreigden tot pepernoten te
vermolen. Tot vondoog zijn er ook nog de klqzen
op de Woddeneilonden en in het Friese Grouw
komt nog steeds op de noomdog von de heilige, 22

februori, Sint Pieier longs. Die droogt von oudsher
een witte mqntel, berijdt een zwort poord en zljn
donkere knecht heet Honsje Pik. ln 1908 wordt zijn
uiierlijk ols volgt beschreven: een ketting oon zijn
been, een oude jos om woorop lekkernijen woren
genooid en een doek voor zijn gezicht die olleen
zijn ogen onbedekt liet. Dit signolement goot op
voor tolloze klozen in heel veel Iokole lrqdities en
voor een grote diversiteit oon zowel klozen ols hun

knechten in de Duitstolige wereld en Fronkrijk.6

Op middeleeuwse Frqnse kloosterscholen, wordt
vonof een gegeven moment op het feest von de
Onnozele Kinderen (28 december) een kinderbis-
schop gekozen, die een mis porodieert. Hij onder-
vroogt zijn medeleerlingen over hun gedrog en wie
zoet is geweest, krijgt lekkers en wie stout wos de

roe. Dit norreníeesi is zich over het hele noorden,
midden en westen von Europo goon verspreiden
en is longzoomoon verplootst noor 6 december,
de sterfdog von Sint Nicoloos.s Ook mochten orme
kinderen in middeleeuwse steden rond de sterfdog
von Sint Nicoloos een schoen zetfen in de kerk, die
de gegoede burgerij verVolgens met snoepgoed
vulde. Tegelijkertijd ging ook het pre-chrislel'rjk
verhool rond dot ols Wodons poord Sleipnir zijn
joorlijkse rondgong mookte, mensen wot voer voor
hem in een schoeristopten en die bij de schoor-
steen zetten, die fungeerde ols verbinding met de
geestenwereld.

Kortom, long voor de introductie von de Zworte Piet
zools wij die kennen, bestoon er ol donkere bege-
leiders vqn de Sinl, vereenzelvigd met wilde, duivel-
se figuren die vrouwen en kinderen bong moken en

die duidelijk contrqsteren met de rust, beschoving,
goedheid en vrijgevigheid von de heilige op zijn
witte poord. Uit verschillende pre-christelijke en

christelijke trodities ontsiond in de loop der eeuwen
een feest rond de sterfdog von de heilige Nicoloos,
de kindervriend, soms - moor niet ols regelT - ver-
gezeld door een donkere helper. ln ieder gevol zijn
er geen legendes of ofbeeldingen von voór 1850

bekend woorin Sint Nicoloos een donkere knecht bij
zich heeft, moor in de resiqnten von pre-christelijke
trodities is hij wel vook oonwezig.

Zworte Piet sioot dus in een longe trodltie woorin
licht en duisternis, beschoofd en wild, deugd en

ondeugd, gezelligheid en ongst somengoon in

de figuren von Sint en Piet. Als Sint in het protes-
tonÍse Nederlond meer en meer zijn kotholieke en

duivelse elementen verliest, lijkt ook de duistere
helper te verdwijnen. Het wordt een keurig, bur-
gerlijk feesl dot voorql binnenshuis wordt gevierd.
Dot is ook precies hei moment dot Nederlond de
slovernij goot ofschoffen en zich voorneemÍ die
onbeschqofde zworte sloven orbeidsdiscipline
en enige beschoving bij te brengen. De overheid
wilde nomelijk deze goedkope orbeidskrochten
niet kwijt roken en ook no de ofschoffing von de

Allison Blokely, Blocks ín the Dutch
rcrld*

5 Aldus een von de internoiionole
stondoordwerken die nog steeds veel
in Sint Nicoloos studies wordl gebruikt
von de Duitse etnoloog Korl Meisen,
Nikolouskult und Nikolausbrouch ím

Abendlonde (1931).

6 DeJoger, Riluelen 2001.

7 Meisen, Nikolouskult, 1931.

8 de Boer & Helsloot (2009:184):'Von
een knechl of voste begeleider wos in

legendes over Sinl Nicoloos, noch in
ofbeeldingen ooii sproke geweest.'
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Begeleiders von sínl Nicoloos in ondere Europese londen, vlnr: Hons Tropp (Duitstond), Krompus (oosfenrijk)

slovernij nog economisch proft'jt von hen hebben.
Ook obolitionisfen, degenen die ol longere tijd
voor ofschoffing hodden gestreden, woren ervon
overtuigd dot het obsoluut noodzokelijk wos de
sloofgemookten te kerstenen (christen moken) en
te disciplineren om von hen beschoofde mensen te
moken die een beter leven zouden kunnen leiden in
Surinome en op de Antillen. precies op dot momeni
wordt in Nederlond de mythische Zworte piet in
korte tijd omgevormd toi een concrete zworte mon
die nogol wild, ogressief en dreigend, moor wel
eindeloos trouw zijn witte meester, toonbeeld von
eeuwenoude beschoving, blijft dienen. ln Engelond
woor no nog veel heftiger debot de slovernij in .1g34

wos ofgeschoft gebeurde dot niet, omdot het ols
Anglicoons lond geen Sint_Nicolooslroditie (meer?)
kende. ln Fronkrijk wos met de poliiieke omwente_
ling von l84g meteen ook de slovernij ofgeschoft.
Wellicht heeft dqi er mee te moken dot hier pere
Fouettord, het hulpje von Soint Nicolos, tot op de
dog von vondoog nog een smoezelige zwerver is.
In de sloven houdende noties portugol en Sponje is
er in feite nooit een debot gevoerd over de of_
schoffing von de slovernij; die overkwom hen. Een
Afrikoons ogende Zworle piet komt door niet voor.
En de Duitslolige londen hodden geen koloniën met
sloofgemookte Afrikonen en (dus) bleef de hulp
von Sint Nicoloos (Ruprecht, Schmutzli, Hons Tropp,
Krompus en onderen) er eveneens uitzien ols een
met roet vies gemookte Hogrid_ochtige zwerver,
of een monsterlijk wezen met horens en gevoorlijke

s ln ieder gevol is ook door de discussie
begonnen over de vroog hoe rocisiisch
hij is. Zie bljvoorbeeld www.ogorovox.
f r,/octuo I ites/societe,/o riicl e,/le- pere-
fouettord-un-stereotype-142531

otiributen - kortom de oloude duivelse figuren. Al_
leen in Nederlond en - wellicht onder Nederlondse
invloed in delen von Belgiee - werd Zworte piet een
Afrikoons uiiziende mon.

ln de negentiende eeuw wos het gongbore beeld von
zworte mensen - en dol gold voorol voor sloofge_
mookÍe Afrikonen in de koloniën - er een von voorol
fysieke wezens, speels, kinderlijk, onbetrouwboor
en dommig. Doi komt overeen met het beeld woor
Nederlonders mee zijn opgegroeid. ln mijn oordrijks_
kundeboek uit de joren zestig werd ,de Surinoomse
Creool' nog omschreven ols iemond die houdt von
het goede leven, vrolijk is en niet erg geneigd tot hord
werken, kortom: kinderlijk, een beetje dommig en lui,
woor tegenover don de spoorzome en hord werken_
de Hindostoon werd gesteld, die pos no de slovernij
noor Surinome wos gehoold om de Afrikqonse slo_
ven te vervongen. Er is veel von de zwortepietfiguur
in te herkennen, wot verkloort woorom de zworte
Nederlqnders er moeite mee hebben.

Hoe 'gnze'Zwqrte Piet ontsfond
Het Sinterkloosfeest, zools wij dot nu kennen, in_
clusief Zworle Piei, is in feite de uitvinding von één
mon, Jon Schenkmon. Deze Amsterdomse onder_
wuzer wos een promineni lid von de Mootschoppij
tot NuÍ von 't Algemeen, een notionole vereniging
die zich bezighield (en nog steeds bezighoudt), mei
onderwijs, volksontwikkeling en mooischoppelijke
discussies. ln de joren 1850 sprok deze vereniging

en Père Foutettord (Fronkrijk).
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slaal alsroor der':ÍeÈ §'I.

Holverwege de negentiende eeuw goot mentole

slovernijde lichomelijke slovernij vervongen en wordt

denken in rossen hiérorchie populoir. lllustrotie uit

G.P.C. von Breugel, Dogverhoal von een reis noor ...

de kolonie Surinome, 1842.

zich krochtig uit voor ofschoffing von de slovernij.l0

Dot ook Schenkmon zich doormee bezig moet

hebben gehouden blijkt uit een nief mis te verstoon

spotdicht dot hij in 1850 publiceerde:. Sint Nicoloas
schenkt ieder wot: boertig dichtstukje, over de offoi-
re von prinses Morionne en hoor sloofje. Deze tonte

von koning Willem lll wos door huwelijksperikelen in

opsprook gerooktll, en zij nom no een reis door de

Oriënt een vijftienjorig donker jongetje mee terug

noor Europo dot ze ols sloofie hod gekocht in Al-
exondrië voor noor het schijnt 68 gulden. Berichten

doqrover verschenen in olle Nederlondse kronten.

Het is echter niet dit spotdicht dot Schenkmon groie
bekendheid verschofte, moor het prentenboek

Sint Nicoloos en zijn knecht dot in hetzelfde joor
verscheen en dot geldt ols het eerste echte Sinter-

kloosboek. De door hem geschreven morolistische
verhooltjes op rijm zijn door een tekenoor voorzien

von kleurige prenten woorop de knecht von Sin-

terkloos een exotisch geklede, zworte jongemon is.

Er woren ol oonwijzingen dot er in Nederlond rond

die tijd soms zworte mensen werden gebruikt ols

Zworle Piet12, moor sinds Schenkmons boek is dot
beeld structureel. Verschillende onderzoekers von

de sinterkloostroditie goon ervon uit dot Schenk-

mon de ruwe versie von hei feesl wilde ontdoen
von zijn meer ofstotelijke en ogressieve elementen

en er een beschoofd en pedogogisch verontwoord

Voor eeuwig Sinierkloos, oltijd in beweging

feest von wilde moken. Doorom mookie een deftige
Sinterkloos zijn opwochting, begeleid door een

zworte poge, die gelijkenis vertoont met de zwor-
te poges op de regentenstukken uit Nederlonds

Gouden Eeuw, die geen twijfel lieten bestoon
over wie de boos is. De regenten bestroften slecht
gedrog, beloonden goed gedrog en kwomen op

voor de ormen. Het zijn de typische opvoedingsi-
deolen von de burgerij in die tijd, zools ook blijkt

uit een von Schenkmons rijmpjes, Sint Nikoloos bij

Sint Nikloos! kom binnen,
Wot moois brengt gij mee?
Groog hod ik een boekje!....
lk schenk u er twee.
Het een zol u leeren,
Doi Godsvrucht en deugd
Meer woord zijn don schotten,
De bron zijn von vreugd.
Het lweede toont kloor u,

Wot vreugd men geniet,
Zoo men von zijn' rijkdom
Ook d' ormen iets biedt.

Het zou kunnen dot deze getekende zworte knecht,

die pos loter Zworte Piet ging heten, gemodelleerd
wos noor de beschrijvingen von de sloofgemookte
jongen die prinses Morionne hod meegenomen,
wont in eerste instontie heeft hij een oosterse fez

op zijn hoofd en droogt hij een wijde, Ionge pof-
broek en heeft muiltjes oon zijn voeten. Pos veel

loÍer komen de pogepokjes in beeld. Kunsthistoricus

Elmer Kolfin twijfelt er niet oon dot inspirotie voor

het beeld von Zworte Piel is gevonden in de zworte
bedienden die met hun bozen uit de slovenkoloniën
noor Nederlond kwomen en uiteindelijk op de be-
kende regentenschilderijen werden ofgebeeld. De

ro Zie o.o. Moorten Kuitenbrouwer 1978: 82.

rrZij wos een dochier von Willem I die
von hoor odellijke mon wos gescheiden

en openlijk somenwoonde met hoor
koetsier, met wie zU ook een kind hod.

12 De schrijver-dichïer Jozef Alberdingk
Thilm publiceerde in 1884 in het

dogblod De Amsterdommereen ortikel
woorin hij een Sinterkloosovond uii zijn
jeugd in 1828 beschrijí'i, oon huis bij een

rijke koiholieke koopmon. Er komt een

echte Sinterkloos, die wordi bijgestoon

door een 'kroeshorige neger', oldus
Thijm en die 'Pieter me knechl'
wordt genoemd. [www.meertens.
know.n l/cms/enl10 9 - nieuws brief/
uilgeti.ht /iL3577 -de- oudst-bekend e-
noo m -,ic. -z wc rre- piei- pieier- me-
knec:---353_
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korte, hoge pofbroek, de moillot en de molenkroog
duiden doorop, wooroon Kolfin ff ntjes toevoegt dot
een Fronse bron onthult dot de zworte bedienden
dit soort kleding verschrikkelijk vonden.í3

Of Schenkmon zelf de knecht vqn Sinterkloos ols
een Afrikoon zog of gemodelleerd hod noor een
sloof, weten we niet. Wel goon de tekeningen heel
duidelijk in die richting. Bovendien krijgen zworte
monnen vonof de negentiende eeuw tot in de joren
'1950 regelmotig het verzoek om ols Zworte piet op
te treden. ln 1859 schrijft het Amsterdomse kotholie-
ke dogblod De Tijd dot 'hier en door de gewoonte
bestoot dol een goedhortige peeloom of een oude
huisknecht zich iijdens het sinterkloosfeest tooit met
een mijter en stof, en vergezeld wordt door ,een

personnoodje, een Neger, die onder den noom
Pieter mijn knechi, niet minder populoir is dqn de
Heilige Bisschop-zelf.'

ln 1876 orgoniseerden de studenten in Uirecht een
feestelijke rijtoer mei een drietol koetsen, die de
hele dog duurde en ook de joren doorno weer
werd herhoold. 'Sint Nicoloos met zijn zworten
knecht werd door vier zworte poorden, door
twee negers gereden, de stroien doorgevoerd.,

Piet

Bij de eerste intochi per boot in Amsterdom, in
1934, wordi een oontol Afro-Surinoomse motro_
zen von een schip dot toevollig in de hoven log,
gevroogd ols Zworte Piet op te treden, wot ze
enigszins beteuterd nog deden ook. Komerlid Arie
l.Jzermons sprok in l93Z over de slechte omston-
digheden wqorin zworte londgenoten leefden en
voegde door cynisch oon toe dot 'er in ons lond
voor negers bijno geen werkgelegenheid te vin_
den [is]; beholve misschien in de eerste week von
December wqnneer er een zekere vroog is noor
rosechfe zworte knechten voor de diverse Sinter-
klozen.'ls Dot wos overigens ook letterlijk zo, wont
de zworteJozef Vroom verdiende in 1946 het niet
onoordige bedrog von 25 gulden door pokketten
von de 'ZworIe Pietencenirole' rond te brengen
en doornoosi nog een feest op te fleuren ols ,een

rechistreeks uit Sponje geimporteerde vuurvreien_
de Piet.'r6 Of hij doi zo leuk vond is de vroog, wont
ook in zijn gewone kleren, gedurende het joor kon
hij in bepoolde Amsierdomse buurten geen stop Íe
zetten zonder een sleep kinderen ochter zich qon
die ollemool'Zworle Piet, Zworte piet' noor hem
riepen. Zools hijzelf zei:')e werd er flouw von.,i7
Overigens hodden vrijwel olle zworte Nederlon-
ders door in die tijd lost von.

D e Am ste rdo m se o nde rwijze r
J on Schenkmo n (1 80 6 -t 863)

r3 [www.volkskront.nl,/leven/geen-
iwijfel -zworie-piet-sto mt-of-vo n -
kindsloven-o3531694/l

r5 A. lzermon in een vergodering 16 Kogie 2Oe6:71_72
von hei Ministerie von Binnenlondse
Zoken in het Dossier'Negercoborels', 17 Kogie 2Oe6:71-72
16 november 193/, Stodsorchief
Amsierdom

Prent uit Schenkmons boek: Sint Nrco/oos en zijn knecht (1g50)

ra Boër en Helsloot.



Voor eeuwig Sinterkloos, olt'rjd in beweging

)ij de intocht van Sinferkloos in Amsterdom in 1934

ttoren Afro-Surinoamse motrozen gevraogd voor
7-worte Piet te spelen

)ok het veelvuldige gebruik von de term 'Moor'
roor de knecht von Sint Nicoloos duidt erop dot hij

rls een zworte mon werd gezien. Weliswoor kon

>en Moor ook een lichtergekleurde Noord-Afrikoon
:ijn, moor in het gewone sprookgebruik werd er

neestol toch een zworte persoon mee bedoeld.rB

n de periode voordot de benqming Zworte Piet

Jemeengoed wos, werd vook de term Moor ge-
>ruikt.rs Een prochtig voorbeeld is het verslog von

ret bezoek von Sint Nicoloos mei zijn knechten oon

lierikzee op 5 december1924.
linierkloos wordt omringd door'zijn trouwe
\4oorenknopen' en'Moorenbedienden loden kisten

,rol speelgoed uit en de poordenknecht brengt heï

roord'. Vervolgens moeten olle kinderen nqor de

;chouwbu rg v on Zierikzee komen,
'en.jo, ols er een eleclrische schel rotelt, stop-
pen Sinterkloos en zijn Moorenknopen binnen.

Er wordt suikergoed en morsepein uitgedeeld.
P olseling wordt Gijs door de Mooren gegrepen

en in de zok gestopl. Sinïerkloos moet tussen-

beide komen en pos ols hij beterschop beloofd

heeft, mog hij weer vrt1 [ ]

loe prochtig en kostboor is de gonsche kleeding

von Sint-Nicoloos.Jon, die meï zr.1n vriend Gerrit

v ok vooroon stoot, kon er niet genoeg noor kij-

ken. En toch is er iets onders, woordoor deion-
gen zich nog meer voelï oongetrokken. Dot is het

geloot von den bisschop, zoo edel von trekken,

meï oogen, wooruit goedheid en vriendeliikheid

hem tegenblikken. 'lk hou von 'm, Gerritl'zegï

Johon Vroom, zworfe bezorger
bij de Píetencentrole, joren viiftig

(coll. J.Groenenboer)

Jon, hee zocht, ols schoomde hrl zrch een weinig.

Moor Gerrii begrijpt zijn vriend 'lk ook,'zegt hrl

"i ls 'n goeie mon, dot kun je best zien.' Opeens

schrikken ze; wont met luid geroos komen de

vier Moorenbedienden von SinÍ Nicoloos noor
voren. Zij zi)n druk bezig geweesï de uit Sponle

meegekomen kisÍen - wot zou door wel in ziï-

ten? - op een qereedsïoonden wogen te loden.

Nu springen ze noor voren, lochen en roepen in

een voor Zierikzeesche jongens onversloonbore
tool en toonen don drelgend de oitributen, die

zijlcijzich drogen. Wot dit ziin? Een heeí1 een

korwois in de hond; doï is de poordenknecht,

die sÍroks het poord von Sint-Nicoloos, wonneer
de bisschop is opgeslegen, brj den teugel zol

leiden. De iweede rommelt met een i.izeren ket-

ting, dien hij over de sirootsteenen loot slepen

De derde droogl een zok op den rug, woorvon
de beslemming duidelr-1k genoeg is, evenols von

de roede, von ïwijgen soomgebonden, die hij

dreigend oon delongens loot zien. De jeugd

schoterlocht om de'zworte pieten,'zoools zij de

knechts von Slnterkloos noemen.'20

Piet wordt hier dus omschreven ols Moor, moor
wordt door de jeugd ol Zworte Piet genoemd; hij

is luidruchtig, dreigend en ogressieí, heeft zelfs

nog de heidense keïting ochter zich oon slepen,

moor hij wekt ook ol de lochlusï op. Zijn kleding is
herkenboor ols Piet, moor tegenwoordig ziet hij er

toch wel wot onders uit: hij heeft nog geen witte

Een von de echte zworte pieten te

huur in de joren derfig en loter (bron

onbekend)

I Denk oon de moor Othello, die door
Shokespeore ols een AÍrikoon werd
beschreven; of het liedje Morioontje zo

zwort ols roei; ook de uitdrukking'zo
zwort zien ols een moor'duidt op een

donkere huidskleur en een'moorkop' is

een zworl poord don wel een gebokje
omhuld in donkere chocolode.

rs Zeker in de zuidelijke provincies
woren nog tot oon de joren 1950

ondere nomen gongboor zools
Assipon, Sobbos, Sjoksoer, of
Troppodoelie (zie ook Frits Booy).
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'?oJ. Sïomperius, St. Nico oos le
Zierikzee (co. 1925).



Aonkomst von Sínterkloos in Zierikzee co.1925 (coll. Gemeente-orch.
Schouwen Duivelond)

Burgemeestersvrouw mevr. Fokker von Croyestein Rengers-
kerke speelde voor Sinterkloos op (bosís)school B. in Zierik-
zee, 1924 (coll. Gemeenteorch. Schouwen-Duívelond)

Piet

rolkroog, geen oorringen en loopt niet op gympen.
Bovendien zijn het er niet meer don vier!

Zworte Piet goot verqnderen
Sint en Piet woren voor de meeste mensen olleen
zichtbqor bij hun publieke optredens en in koek-
vorm en prenten. Bij de meeste mensen kwomen
ze niet thuis, noch op school. Prochtig wordt dit

beschreven door het dochtertje von het schipper-
sechtpoor Muller, dot in 1876 bij een pleeggezin in

Rotterdqm woont en hoor 5 december beschrijft:
'Om twee uren kwomen de kinderen op school
en Mijnheer Bikkers ook. Dqorno nomen w1 de
lei, doorop schreven wij over Sï. Nicoloos. Om
drie uren gingen sommige klnderen noor de
kleedkomer om Sï. Nicoloos kleederen qon te
trekken. Toen zij kloor woren gingen z1 door de
schoollokqlen wondelen. Wij lochten zeer. Von
der Hool en Anno goven een speculoospop
oon de kinderen. Doorover woren wrl zeer blij.
Doornq gingen wi.j noor hei eerste schoollo-
kool om Mijnheer Hirsch ïe bedonken voor de
speculoospop Vervolgens goven von der Mool
en Anno bruidsuikers oon de kinderen. Eindellk
gingen wij om 4 uren noor huis. lk kwom thuls, ik
verïoonde mijn speculoospop oon mijn pleeg-
moeder. Het werd donker. Mrjn pleegmoeder
siok de lomp oon. Mijn pleegmoeder vroeg mij:
'Hebï U wel plezier/pleizier op school gehod?'
lk ontwoordde: '.Jol' Doorno breidde ik een
kous. Wij oten hei ovondmool. Mijn pleegvoder
kwom om zeven uren thuis. lk nom mijn specu-
loospop uit de kosi en vertoonde hem oon mijn
pleegvoder. Don zette ik hem in de kost. Om
holf 8 gingen mijn pleegvoder, mrjn pleegmoe-
der en ik wondelen. lk zog op den Binnenweg
vele winkels, woorin vele prochtige lekkernilen
liggen. Mrjn pleegvoder kochï boterletters, sui-
kergoed, enz. voor mrl Om negen uren gingen
wij noor huis.'2r

Op stroot en in winkels werden Sinterklqos en
Piet longzomerhond steeds zichtboorder donkzij
de vele intochten en het gebruik von hun ofbeel-
dingen in reclomes. Heel long beperkte zich dot
tot een poor weken voor 5 december. Pos in de
tweede helft von de twintigste eeuw wordt de
periode woqrin Sint en Píet oonwezig zijn steeds
meer opgerekt; tegenwoordig zijn zij ql vonof
begin november niet te missen in winkels en in het
strootbeeld. Ruim drie weken voor Sints feestdog
komen zij ol in Nederlond oon.22 Dot leidt tot de

'?r 
Stodsorchief Roiierdom; Tronscript

J.G. Muller's 'Netboek' ot 1876/1877.

Dogverhool von Sint-Nicoloos Íeest (5
December 1826).

22 En de rek is er nog niei uil woni sinds

2012 begint hei STNTERKLAAS.JoURNAAL

ol 5 dogen voor de oonkomst von
Sinierkloos.



Voor eeuwig Sinterkloos, oltijd in beweging

belongrijkste verondering in het feest, die quo

impoct nouwelijks onderschqt kon worden: de
invloed von de televisie.

Op 4 december 1951 deed Sinterkloos zijn intrede
op de Nederlondse televisie, precies twee moon-
den no de eerste officiële televisie-uitzending.
Het wos live, dus er is niets von bewoord geble-
ven; doorom weten we ook niet hoeveel Pieten

er bij woren, noch hoe ze er uiizogen. Moor het

geeft wel oon dot direct werd beseft hoe goed
het Sinterkloosfeest en televisie somengoon. Het
joor doorop is het ol troditie en worden de Sint en

zijn gevolg op 5 december in Studio lrene verwel-
komd door Mies Bouwmon. Dol blijft zo totdot de

televisie vonof 1967 zelf een noÍionole intocht voor
ielevisie gooÍ orgoniseren. Dot is meteen ook de

eerste uitzending die in kleur wordt uitgezonden
op de tot don toe helemool zwort-witte Neder-
londse televisie. Doi geeft opnieuw hei belong oon
dot de televisie oon dit spektokel hechtte. Vonof
dot moment ontstoot er een notionole regie von
het feest, wont wot op televisie gebeuri geeft de

stondoord oon: zó zien Sint en zijn Pieten eruil,
zó wordt een intocht georgoniseerd, zó heet zijn

poord en zo is het verhool von zijn (oon)komst.
Zo'n uitzending duurde onderholf uur en wos een

notionole gebeurtenis, woor jong en oud nqor ke-
ken. Nog steeds trekt de uitzending von de notio-
nole intocht gemiddeld onderholf tot twee miljoen
kijkers en behoorÍ doormee toÍ de zeer goed

bekeken progrommo's.23

Het Sinterkloosfeest krijgt er dus een dimensie bij.

Noost het feest in huiselijke kring, meestol zonder
een echte Sint en Piet, en de meer publieke Sint en

Piet die op school komen - en in ioenemende mote
ook in de bedrijfs- of sportkontine - of met een loko-
le intocht worden ingehoold, komt er nu een notio-
nole Sint, met een toenemend oontol Pieten in een

televisiespekto kel wqo rom heen o I lerlei verhoo I lijnen

worden bedochi. Het wordt ol snel een concurren-
tiestrrjd tussen de commerciële en de publieke zen-
ders. De eerste beginnen in 1999 met DE CLUB vAN

SINTERKLAAS, een soop von 20 toï 29 (bijno) dogelijk-
se uitzendingen voor kinderen die eindigt rond 6 de-
cember.2a leder joor is er een nieuwe verhoollijn, met

een nieuw plot.25 Noost Sinterkloos figureren Pieten

en ondere bijfiguren met ollemool een voste rol.

Kort doorop, in 2001, komt de publieke omroep met

het SINTERKLAASJoURNAAL, dot ol snel het notionole
ijkpunt von de sinterkloostelevisie, zelfs von het hele

publieke feest wordl. Ook hier dogelijkse uitzendin-
gen vonoÍ ongeveer een moond voor 5 december,

met een voste presentotrice en sterversloggevers.

leder joor beleven Sinterkloos en zijn Pieten nieuwe

ovonturen in een verhool met een sponnend plot, ols

voorbereiding op de groie dog.

Kennelijk goon de tv-mokers ervon uit dot het

troditionele verhool nief meer voldoei voor de

hedendoogse jeugd. Bovendien blijkt het progrom-
mo een uitstekende monier von publieksbinding
met bijbehorende reclomeblokken. De stroffende
en belonende wijze oude mon, bijgestoon door zijn

'?3 ln 2014 werd de intochi zelfs bekeken

door 2,4 miljoen kijkers met een

morktoondeel von 24,8 proceni [www.
beeldengeluidwiki.nllindex.php/lntocht-
von_Si nterkloosl (1 4 - 07 -2O1 5).

'?a 
Respeclievelijk Fox Kids,letix

en RTL 4 en ïelekids. Telekids

wos ooit ol begonnen met hei
Sinterkloosprogrommo Pitïige
Pepernolen.

2s Bijvoorbeeld: DE CLUB VAN

SINTERKLAAS & DE VERDWUNING

vAN WAGEN 27 (2OO3); DE CLUB vAN

SINTERKLAAS & DE SPEELGOEDDIEF

(2OO7) oí DE CLUB VAN SINTERKLAAS &

DE SPEELGoEDDTEF (2011) die de looisie
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in de reeks wos. Sindsdien wordl er
olleen nog iederjoor een bioscoopfilm
geproduceerd.

Mies Bouwmon interviewt de Sint voor televisie, 195 Natíonole intocht in Roermond 2012."*



Piet

Prent uit C. von Schoíck Sint Nikoloos- voor de
jeugd Roelonts, (1849)

dreigende en onversÍoonboor protende zworïe
knecht zijn don niet meer te herkennen. Moor dot
proces wos ol veel eerder begonnen.

I ji,':ffi ::rï: : #:ï[ïi,r;: ïï:; *'
uitdeelt. Dot wos nog een overblijfsel uit de tijd dot
Piet hem nog niet vergezelde, zools blijkt uit een
prentenboek uit 'l849.

Ook in de illustroties bij Schenkmon bestroft de Sint
de stoute kinderen nog zelf, moor meer en meer
goot die took noor piet. Het begeleidende rijmpje
bij de prent von Schenkmon begint ols volgt:

Ei, ei, die Sint Niklqos
rlls long no niet mok!
Door stopt hij twee knoopjes
Pordoes in zijn zak.

ln de eerste uitgove is de knecht von Sinterkloos
niet meer don een wot voge, trouwe knecht, met
weinig gezichtsuitdrukking, die zich in hei zweet
werkt voor zijn boos. Bij lotere illustroioren krijgt hij

26 Zie ook Inge Schuiien, Het ZworÍe
Pieï Smoelenboek (2014).

t.: qt :=j:{§las bÍi iiouta trindBreu

Prent uít Schenkmons boek uitgave IBBS Prent uit Schenkmons boek, uitgove

meer gezichtsuitdrukking, vook nors en bozig, en
wordt hij de enige von wie dreiging uitgoot. Sinter-
kloos wordi sÍeeds rustiger en wijzer. Hoe Sint en
Piet zijn uitgedost verondert nogol eens in de loop
der tijd.26 Sinterkloos heeft olle mogelijke soorten
boorden (zelfs bruine) en vele soorten gewoden
en mijters; Piet heeft ollerhonde hoofddeksels, met
en zonder veer, heel uiteenlopende bovenkleding
en krogen en longe, strokke broeken tot en met
korte pofbroeken en olles door tussenin, tot zelfs
een soort rokje oon toe. Bovendien heeft hij tot de
twintigste eeuw niet of nouwelijks oorringen of dik-
ke rode lippen. Die korikotuur von een zworte mon
ontstoot pos loter. Ook is hij de eerste holve eeuw
oltijd in zijn eentje. Pos in de twintigste eeuw krijgt
Sinterkloqs gezelschop von meer Pieten. Doormee
worden ze ononiemer, wont ze heten qllemqol piet

en zien er ongeveer hetzelfde uit.

Longe tijd blijft het oqntol Pieten klein, en het zijn
ook oltijd monnen die hem verbeelden. Dot klopt
ook met de dreigende rol die hem is toebedeeld.
Moor ook dot verondert no de Tweede Wereldoor-
log en zeker vonof de bemoeienis von de televisie.
lntochten worden mossoler en commerciële1 met
grote optochten, muziekkopellen en reclomewo-

1?A



Prent uil Schenkmons boek, uitgove 1907

Voor eeuwig Sinterkloos, oli'rjd in beweging

Prent von Sinterkloos oonkomst in een Nederlands dorp begin 20e eeuw
(Everett Collection)

gens en een toenemend oontol Pieten, onder wie
steeds voker ook vrouwelijke. Dot zol ongetwijfeld
te moken hebben met de veronderende rol von
Piet. Onder invloed von het onderwijs - Sint en Piet

komen ook op steeds meer scholen - en voorol
von de televisie en het veronderende pedogogisch
inzicht verdwijnt de ogressieve, dreigende en strof-
fende Piet, evenols de bij hem horende ottributen
ols de zok, de roe en de ketting, voor zover die er
nog wos. Door wordt ook bewust oon gewerkt,
wont in 1965 gooit de notionole Sinterkloos, tijdens
de intocht op de televisie, demonstrqtief de zok in
hei woter. Het korokter en de toon von de figuren
en von het íeest worden geregisseerd. Tegelijkertijd
wordt Piet steeds meer een clowneske korikotuur,
die ook vook met Pietje wordt oongesproken. Hij

is Ienig en mookt ollerlei copriolen, hij kon inmid-
dels verstoonbqor proten, moor blijki oliedom; zijn

lippen worden vuurrood, hij krijgt gouden oorringen
en hij locht constont. Bij de getekende Zworte Piet,

in reclome-uitingen, prenien, kleurploten en boek-
jes worden deze korikoturole kenmerken vook nog
exlro oongezei. Woorschijnlijk is dit ook de periode
woorin het verhool ontstoot doï Zworïe PieÍ door
de schoorsteen volt of klouierï, woordoor hij zo
zwort is. Toï don toe gebruikten de Sinl en hijzelf de

schoorsteen olleen om er door te kijken en te zien
hoe de kinderen zich gedrogen en om er codequ-
tjes en snoepgoed doorheen te gooien.

De lootste decennio lopen er honderden klonen von
Piet rond in de grote intochten en zeker de notio-
nole. Vonof het moment doi de komst von de Sint

gescript en geregisseerd goot worden voor de ver-
holende soopseries von DE STNTERKLAAS CLug en het
STNTERKLAASJoURNAAL, krijgt een deel von de Pieten
een eigen funciie, met bijbehorend korokter. Zo

komt er een wegwijspiet, een muziekpiet, een coole
piet, een kookpieÍ, een gedichtenpiet, computerpiet,
regelpiet, hulppiet en tol von ondere. Sinterkloos
is tegenwoordig bijno een bijfiguur geworden in
zijn eigen verhool. ln ieder gevol is hij een grooÍ
deel von zijn outoriteit kwijt door zijn verstrooid-
heid en hoge ouderdom, een dimensie die deels is
overgenomen door de Hoofdpiet. De hiërorchie is

veronderd. De overige Pieïen zijn minder dom don
voorheen, moor wel volkomen eendimensionool: ze

hebben moor één funciie met doorbij behorende
koroktertrek, olleen bij elkoor opgeteld vormen ze

de voormqlige Zworte Piet. Het schoensmeerzworl,
ook wel pietenzwort genoemd, von vroeger heeft
vook ploots gemookt voor een meer 'notuurlijke'

139



Piel

Pielenshow von nogemookte Piet-kostuums von prenten en foto's uit de jaren 1B5O-1960. De modellen woren

niet geschminkl en net als vroeger werden er ook zworte modellen gebruikt. Tropenmuseum 2013, onderdeel
von de tentoonstelling Zwort & Wit (foto: Ale*'von Stipríoon)

kleur bruin, de pruiken kroeshoor zijn nu veelol
zwort krulhoor geworden en de lippen zijn meestol

niet meer zo overdreven dik en rood. Wel is hier een

heel groot verschil te constoteren tussen de leven-
de Piet en de getekende Piei; die lootste heefi nog
weinig von zijn stereoiiepe uiterlijk verloren.

Een belongrijke verondering, die mensen vroeger
niet voor .ogltijL hodden gehouden, is dot kinde-
ren zich nu verkleden ols Sint en voorol ols Piet, ook
kinderen die nog zwoqr'gelovig' zijn.Zo'n een tot
twee generoties geleden zou dot gevoeld zijn ols

een soort heiligschennis; nu is hel eerder een soort
eerbetoon dot oongeeft hoe ooiboor en ongevoqr-
lijk Sint en Piet geworden zijn.

Tegenover ol deze veronderingen stoot sinds de
joren zeventig ook de irend dot hei sinterkloosfeesÍ

meer en meer terrein l'rjkt te verliezen, met nome
oon het kerstfeest. Steeds vroeger komen de kerst-
versleringen tevoorschijn en grote winkels komen
ol met hun kerstocties terwijl Sinterkloos nog niet
is vertrokken. Sommige bronches, zools de horeco
en de tuinceniro sloon Sinterkloos zelfs helemool
over.27 Op de Sinterkloospogino von de NRC op 5
december 1980 komt een qontol mensen oon het

woord, onder wie beroemde kinderboekenschrij-
vers ols Guus Kuijer enJon Terlouw, die duidelijk
moken dot ze sinterkloos moor een oubollig feest
vinden. ln een column wordt geschetst hoe de

seculqrisotie von Nederlond gelijke tred lijkt ie
houden met de teloorgong von Sinterkloos: 'nog

een joor of drie, vier en de Goedheiligmon zol zijn
vervollen tot de stotus von de pooshoos: een hou-
vost in het bestoon von bonketbokkers en speel-
goedhondeloors, moor verder zo dood ols een

'7 Zte Helsloot 2005
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Plotenhoes uif de joren 1960

pier.' Opmerkelijk in de column is ook de verwijzing
noor'demonstronten die knullige kortonnen mijters
opzetten'. Doormee komen we op een ondere sinter-
kloostroditie: het protest.

Troditie vqn protest en roep om verondering
Zo long Sint Nicoloos olleen fungeerde ols rooms-
kotholieke heilige, wos zijn figuur onomstreden.
Zodro vonof de zestiende eeuw het protestontisme
dominont werd, looiden de protesten tegen hem
op. De toenmolige gereformeerde kerk spreekt zich
uit tegen het feest en predikonten en stodbestuur-
ders probeerden de viering ervon tegen te goon, in
ieder gevol de publieke uiÍingen. Niet olleen vonden
ze het een kotholiek overblijfsel, moor ook de won-
ordelijkheden op stroot en de verkwisting woormee
hei feest gepoord ging, poste volgens hen niet bij
een colvinisiische levenswijze. Inderdood ging,
voorol in de steden, de publieke dimensie von het
Sint Nicoloosfeest snel verloren en werd het meer
een gezinsÍeest, dot ochter de voordeur thuis hoor-
de. Dot het ioch bleef voortbestoon, komt woor-
schijnlijk doordot het feest ol longer voste grond
onder de voet hod, en de overheden niet streng op-
troden tegen het festijn; ze wilden de rust beworen
en hodden oog voor de economische belongen, die
er ook toen ol woren, zools de ormenzorg rond die
dotum.2B Door de verhuiselijking en verburgerlijking
von het sinterkloosfeest, wordt het longzoomoon
beschoofd en doormee weer oonvoordboor voor
iedereen. Het wordt een feest woorin de opvoeders
de kinderen de moderne moroliteit von goed en

Voor eeuwig Sinterkloos, oltijd in beweging

1960 - Recenfe kleurploot

kwood, gehoorzoomheid en hord werken oonle-
ren. Dot is don ook de ochtergrond von de enor-
me populoriteit von Schenkmons boek. Als echter
een eeuw loter de moderne opvoedingsmethoden
niet meer stroken met de hordhondige methodes
die Sint en Piet nog honteren, klinkt er opnieuw
protest. Redelijk snel en von bovenof - onder meer
door de noiionqle televisie - zien we de trqditie
veronderen. Sint wordt duidelijk softer en ook Piet
verliest zijn dreigende uitstroling. ln de bestoonde
liedjes die nog steeds worden gezongen, heeft hij

nog zijn troditionele ottribuien, moor er komt een
heel scolo oon nieuwe liedjes met een leukere en

lieve boodschop bij.

In diezelfde iijd klinken ook de eerste protesten
tegen het vermeend koloniole en discriminerende
korokter von de figuur Zworie Piet. ln het joor 1963

woorin het eeuwfeest von de ofschoffing von de
slovernij in Nederlond werd gevierd, kondigt een
hoofdonderwijzer uit het Brobontse Wonroy oon
dot hij von zworte noor witte Pieten wil overstop-
pen, omdot hij ze onpedogogisch en discriminerend
vindt.2e Een storm von verontwoordiging breekt
los, woorin iconen von de notionole televisie, zools
Godfried Bomons, het tegen de mon opnemen. In-
middels is Nederlond don in een stroomversnelling
von veronderingen gerookt. Geinspireerd door olle
witte plonnen von de provobeweging komt me-
vrouw M.C. Grunbouer mef een Witte-Pietenplon.
Zij lrekt de lijn door von slovernij noqr Sinterkloos,
wont ook ol is dot sysieem een eeuw tevoren ofge-

Boekvoorploof co. 1960
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Demonstrotíe tegen Zworte Piet ín

Amsterdam Zuidoost, 1996, een tro-
ditie die ol in de joren 1970 begon.

schoft, toch 'blijven wij moor doorsukkelen met de

oude lroditie de neger ols sloof voor fe stellen. [...]
De mochtige Blonke Meester zit op zijn schimmel
of op zijn troon. Piet moet lopen of zwore zokken
sjouwen en hij mog noost de troon op een kruk-
je zitten oon de voeten von zijn boos.' Bovendien
spreekt de Sint keurig, terwijl de Pieten nog steeds

olles in gebroken Nederlonds zeggen en zingen
we dot ze ondonks dot ze zwort ziln het toch goed
menen.3o Op de cover von de Ponoromo woorin de
ideeën von Grunbouer werden gepubliceerd, stond
de Surinoomse NederlonderJimmy von der Lok,

die verkleed ols zworte Sinterkloqs een Ponoromo
met een coverfoto von een witte Sinterkloos ver-
scheurt. Een qndere foto uit die tijd werd gemookt
in opdrocht von fotobureou Spoornestod met een
zworte Sint en een witte Piet.

Veel effect hodden deze octies niet, moor ze zetten
een enkeling wel oon hei denken.3lMeer octies
volgden, vooról von zworïe migronten uit Surino-
me en de Antillen. Vonof de joren zeventig vinden
er joorlijks in de Bijlmer rond 5 december demon-
strolies iegen het rocistische korokter von Zworte
Piet ploots. Buiten de Bijlmer worden deze nou-
welijks gehoord. Wel verschijnen er nu ieder joor
rond SinÍerkloos ingezonden brieven columns en

ondere stukken in de dogbloden die een kritische
toon oonsloon over hei Sinterkloqsfeest en voorol
over ZworÍe Piet. Nei zo veel stukken schrijven het

Zworte Sint op bezoek in Almere, 1995 (coll. Bob Friedlonder)

tegenovergestelde: 'honden of von onze troditie'.
Doormee is een nieuw joorlijks medioritueel ge-
schopen. Er verschijnen nu ook serieuze geschriften,
veelolvon zworte outeurs, die willen oontonen dot
Zworle Piet niet meer post in de moderne postko-
loniole somenleving.32 Gerdq Hovertong legt het in

1987 zelfs uit oon Pino in SESAMSTRAAT: 'Het is elk
joor weer het zelfde liedje: Sinterkloos is nog niei
eens in het lond of zworte mensen, grote mensen
en kinderen, worden voor Zworte Piet uitgeschol-
den. Voor veel zworte mensen, grote mensen en

kinderen, is het helemool geen feest.' Longzomer-
hond begint het dus toch een notionool onderwerp
te worden. En dot wordt het nog meer ols in 1993

tijdens de sinterkloosintocht in Amsterdom noost de
zworte Pieten ook Pieten rondlopen die in ondere
kleuren zijn geschminkt. Volgens een onderzoekje
von de Volkskront vonden twee op de drie zworte
Amsterdommers dit toen een goede onÍwikkeling
en de helft von de witte Amsterdommers wos het
doormee eens.33

Het belongrijkste bezwoor tegen Zworte Piet is dot
hij een korikotuur blijft von een zworte mon, en

doï de wijze, witte Sinterkloos zijn meerdere blijft,
hoezeer Piet ook zijn monoger is geworden. Het duo
geeft nog steeds de ongelijkheid tussen zwort en wit
in de wereld weer. Bovendien zeggen velen dot de
iniolerontie von veel Nederlonders die niet eens noor
de bezworen von zworte Nederlonders luisteren,

10 PonoromoT december 1968,

geciieerd in Helslooi 2005:253.

3r Helslooi 2QQ5: 253-254.

3'? Lulu Helder en ScotÍy Grovenberch
(red.), Sinierkloosje kom moor binnen
zonder knechl (Berchem 1988) en
Rohino Hossonkhon, Al is hij zo zwori
ols roet (Den Hoog 1988), of het
Curogoose Cultureel Medio Collectief

dot I in 1981 een film mookt'WE DoEN

HET VOOR DE KINDEREN, diè IooT zien dot
Zworle Piet voor (Aniillioonse) kinderen
helemool niet zo'n onschuldig figuur is.
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een teken is von een veel grotere intolerontie. Het
goot niet (olleen) om Zworte Piet, het goot om een
veel groter verschijnsel von discriminotie en rocisme.

Het Amsterdomse experiment von de intocht in 1993

kreeg echter niet direct een vervolg. Wel verschijnt
Zworte Piet intussen nu niet meer op een oontol,
voorol zworte, scholen in de Rondstod, omdot het
ols te kweisend wordt ervoren. Op ondere scholen
begeleiden onders gekleurde Pieten de Sint. Toch

zet het niet echt doot wellicht omdot de meeste
docenten zelf in de sinterkloostroditie zijn opge-

Foto von een olternotíef Sint en Píet poor uit 1967 (Not. Archief,

coll. Spoornestod)

3a www.zoppen.blog.nll
nps / 20 O 6 /11 / 30 / klochten regen_over_
regenboogpieten

Weekblod Ponoro'ino rond 1970, met een zwarte
Sint op de cover die een Ponordmo met een witte Sint

erop verscheurt.

groeid en er geen enkel kwood in zien. ln 2006
woogde het STNTERKLAASJOURNAAL - toen ol een
vost bestonddeel von de Sinterklooservoring - een
nieuwe poging. ln de serie voort de stoombooi
onder de regenboog door met ols gevolg dot een
deel von de Pieien ondere kleuren krijgen. Deze
speelse oplossing vond geen instemming bij veel
Nederlonders. De NTR kreeg ollerlei beledigingen
en scheldkononnodes te verwerken, werd bedreigd
en er werden zelfs mensen oongevollen.3a Het joor
doorop woren olle Pieten weer zwort, of eigenlijk
bruin. Weer twee joor loter, in de moond ougus-
tus, orgoniseerden twee (buitenlondse) kunste-
noors ols onderdeel von hun kunstproject over de
Nederlondse identiteit een demonstrotie tegen
ZworIe Piet in het Von Abbemuseum in Eindhoven.
De burgemeester zog zich echter genoodzookl
de demonstrotie of te gelosten; bommeldingen en
dreiging met geweld tegen de demonstronten en
het museum brochten de openbore orde in gevoor.
De zwortepietdiscussie is vonof doi moment geen
rituele dons meer, mqor een serieus mootschop-
pelijk en politiek debot, woorbij geweld heloos
niei wordt geschuwd. De ene portij begrijpt niet
woorom die vrolijke Piet per se zwort moet blijven,
terwijl zworte mensen dogelijks met ochterstelling,
discriminotie en rocisme te moken hebben. De
qndere portij begrijpt niet dot hun onschuldige feest
ook moor iets von doen kon hebben met rocisme
en discriminotie, en dot dit een von de weinige
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"Actievoerders von Nederlond wordl Beter protesteren in Amsterdom in
2011" (Fotogrofie Frouwkje Smit)

echt Nederlondse trodities is, die in een snel glo_
boliserende wereld juist beschermd moet worden.
Verworring olom, discussies op het scherp von de
snede, dreiging met geweld en ondertussen een
groeiende groep twijfeloors en stilzwijgende expe_
rimenten von verondering.

Wie voeren de discussie?
Het zwortepietdeboi is inmiddels een discussie die
tot op hei niveou von 'gesprekken bij het kofFie_
opporooi' en op verjoordogsportijen is doorge_
d ro n gen. Moo r ook politici, bed rijfswoordvoerders,
wetenschoppers en olle mogelijke soorten orgoni_
soties doen uitsproken over het verschijnsel. De be_
longrijkste woordvoerders von degenen die Zworte
Piet willen houden zools hij is, zijn woorschijnlijk het
Pietengilde en de huidige minister-president. De
lootste wil zich eigenlijk helemool niet mengen in
het debot, moor doet ondertussen toch niet mis Íe
versfone uiisproken ols dot Zworte piet nu een_
mool zwqrt is, of dot zijn vrienden op de Antillen zo
blij zijn dot ze zich niet zwort hoeven te moken en
dot hij zelf dogen bezig is om de schmink von zijn
gezicht te holen. Toch lijkt zijn stondpunt ook te ver_
onderen; in reoctie op een kritisch VN-ropport over
rocisme in Nederlqnd, bleek opeens de kleur von
Piet er niet meer toe te doen voor de premier; ,lk

vind het niei zo belongrijk hoe het ventje eruit ziet.,
Bij het Pieiengilde is de verondering nog veel dui_
delijker. ln de zook voor de Rood von Stote die de
groep hod oongesponnen tegen het gerechtelijk
verbod in 2014 om Zworte pieten te gebruiken bij
de intocht in Amsterdom, formuleerden ze dit meer
don eens. Al in het eerste bezwoorpunt stellen ze:
'De figuur von Zworte Piet [...] is vonzelfsprekend
onderhevig geweesi oon continue verondering en
herinterpretotie.' Verondering is dus ook voor hen

vonzelfsprekend. 'Zworte piet is in de lootsie vijftig
joor op pedogogische gronden zijn boemonkorok_
ter verloren en is geëvolueerd von zworte knecht
noor de vrolijke clown die niet longer krom proot.
Zworte Piet vertolkers gebruiken soms wel rode of
onders gekleurde schmink op de lippen, moor de
lippen worden niet dikker gemookt. Ringoorbellen
worden nouwelijks nog gedrogen,, zo consioteert
het gilde en bovendien hebben ze nu zwort krul-
lend hoor, geen kroeshoor. Kortom, ook zij stellen
- instemmend - dot Zworte piet ol vele veronde_
ringen heeft ondergoon in zijn bestoon ols gevolg
von veronderende mootschoppelijke ideeën. Moor
uiteindelijk dient hij wel zwort te blrjven, wont die
kleur heeft volgens het pietengilde niets met ,een

negroïde persoon'te moken en kon doorom geen
stereotypering zijn. Moor toch zeggen de gilde_
leden vervolgens wel: 'Verder worden (coniinu)
oonpossingen doorgevoerd om Íegemoet te komen
oon de belongen von mensen die zich gekweÍst
voelen door Zworte Piet. Zo wordt het uiterlijk von
Zworte Piet veronderd om enige schijn von stereo_
typering te voorkomen.' Ze erkennen doormee dot
mensen zich gekwetst kunnen voelen door in ieder
gevol een schijn von stereotypering. Alleen ol door
die veronderingen zou Zworte piet niet negotief
kunnen zljn, zo stoot in het lootste bezwoorpunt te
lezen: 'Mede in het licht von de Íegemoetkomingen
en wijzigingen die ol worden doorgevoerd, moet
geoordeeld worden dot het in zijn olgemeenheid
besiempelen von Zworte piet ols 'een rqcistische
stereotypering'te ver goot en geen recht doet
oon de expressievrijheid von het pietengilde en de
wens von een belongrijk deel von de Nederlondse
mootschoppij.' Kortom, zelfs de meest strijdbo_
re iegenstonder von verondering geeft toe dot
verondering misschien wel nodig is, beholve wot
de kleur betreft, en dot oonpossing von Zworte
Piet oon een veronderende mootschoppij eigenlijk
oltijd ol heeft plootsgevonden.

De tegenslonders von Zwqrte piei hebben niet zo,n
eenduidige woordvoerder ols hei pieïengilde, ol
bestempelen velen Quinsy Gorio wel ols zodonig.
Hij wos degene die somen met Kno'ledge Cesore
en enkele onderen tijdens de notionole intocht in
Dordrecht tussen het publiek ging stoon met T_shirts
bedrukt met: 'Zworte Piet = rocisme, en vervolgens
hordhondig door de politie werd georresteerd. Toen
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Quinsy Gorio en Kno'ledge Cesor profesteren tijdens de notionole intochf in
Dordrecht, 2011; even loter werden ze georresteerd.

hij ook nog in enkele notionole televisieprogrommo's
werd gevroogd hierover te spreken, bombordeer-
den zijn opponenten hem tot Notionole Zeurpiet. Het
veld von tegenstonders en veronderoors vqn Zworte
Piet is echter veel breder en gevorieerder don Gorio,
of de orgonisotie Kick Out Zworte Piet, of het Londe-
lijk Plotform Slovernijverleden. Somen met een heel
qqntol onderen, wooronder Doorbrook, 'Piet op de
Zworte Lijst', New Urbon Collective, Anousho Nzume,
Potrick Mothurin, of Kunto Rincho, willen ze het liefst
zo snel mogelijk Zworle Piet uit het feest verwijderd
hebben, omdot hij een symbool is von rocisme in

deze somenleving en het hordnekkig vosthouden
qon de troditie stoot voor de weigering dooroon ieis
te veronderen.

Een groot oontol Nederlonders denkt pos sinds
kort nq over deze kwestie en velen brengen
veronderingen oon in hoe zij het feest vieren. Zij
zijn tot de conclusie gekomen dot de figuur von
Zworle Piet niet meer post in de huidige somenle-
ving. Alleen willen ze hem misschien niet (meteen)
helemool kwijt en zullen ze ook niet zo snel het
woord rocisme in de mond nemen, omdot ze zich-
zelÍ zo niet willen zien. Moor velen zien wel dot er
iets niet goed zit en dqt er in ieder gevol lets moeÍ
vero nderen. Bekende Nederlonders ols Lodewijk
Asscher, burgemeester von der Loon en Poul de
Leeuw behoren doortoe. ln deze publicotie komen
mensen oon het woord die ieder op hun eigen
terrein gewoon begonnen zljn veronderingen oon
te brengen. De een goot doorin wot verder don
de onder, mqor ollemo ol zijn ze beïnvloed door
het debot dot de lootste joren over Zworte Piet op
gong is gekomen. Er lijkt meer te veronderen don
soms wordt gesteld in de publieke discussie.

Sinterklaas in Perpetual Motion

. Around the year 3oo, Nicholas became Bishop
of Myra. Myra was part of the eastern Roman
Empire in what is now modern Turkey. He
performed many miracles and was canonized
after his death.

. FronLthe rrth century, Saint Nicholas also
became hugely popular in Europe. Among
oihers, he was the pràtector of sailors,
prostitutes, lovers and children. His role as the
pÍotector of children increased in prominence.

r Festivities became popular around Saint
Nicholas's Name Day, a Cathoiic celebration.
These were particularly important for (poor)
children, who celebrated this festival in
churches, central squares and at markets,
where they would get treats. Saint Nicholas
occasionally had a helper, but he was not black-
colored in the way Zwarte Piet, or "Black Piet"
is now depicted,. Zwarte Piet's absence in these
celebrations can also be observed in paintings
from that time.

. Saint Nicholas's Name Day, like many
Christian festivals, coincided with Pagan
celebrations and rituals that existed before
Christianity in Eutope. Saint Nicholas's Name
Day fe1l around the shortest, darkest day of
the year; the ancient winter festivals of light
and dark took place around the same time.
These festivities were devoted to Germanic
and Celtic gods who were sometimes pictured
flying through the air on a horse. One example
was Odin, a god who came to liberate the
still-chained dead, who were represented as
devils with dirty or dark forms. Saint Nicholas
reflected these depictions: at that time in
Christian Europe, the church was struggling
against a culture of demonic paganism.

o This historical background is one explanation
for why Saint Nicholas was shown with a
dark companion in many European countries.
His companion could therefore be seen as a
vanquished devil, one ofmany liberated by
Saint Nicholas. In ancient Dutch foll<lore,
Zwarte Piet was often the name of the devil.
Originally, the figure of Zwarte Pietwas also
chained and carried a bag that contained ail
the horrors of hell. When the belief that devils
were a real phenomenon had waned, Zwarte
Piet was depicted more as an aggressive, human
figure, with a blackened face, chains, and a sacl<
pointing to his evil past.
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. Around the l8th and rgth centuries, Saint
Nicholas's Name Day party disappeared as a

religious ceiebration both in Protestant and
Catholic Netherlands. It became a secular
celebration that took place in the public space.

It gained a strong pedagogical dimension,
where children's good behavior was rewarded
and bad behavior was punished.

. In this period, the Netherlands abolished
slavery. Also in this period, science propagated

the notion that humanity couid be divided
into a hierarchy of races: at the top, the white
civilized man and at the bottom, the savage

black man. The reasoning of European nations
like the Netherlands went like this: In order to
benefit from black labor even after the abolition
of slavery, Africa must be colonized and the
enslaved Africans in the Americas must be

mentally disciplined.

. in the Netherlands, precisely at the same

moment, the devilish figure who sometimes

accompanied Saint Nicholas (or Sínterklaas)
quickly morphed into a specific type who,
rather than being portrayed as quite wild,
aggressive and threatening, was instead a
dark-skinned servant endlessly faithful to his
white master: Such faithfulness was a paragon

of ancient civilization. The Netherlands stood

alone in this transformation. Perhaps this was
because here, slavery was abolished so late. In
every other European country, the dark figure
accompanying Saint Nicholas remained a

variation on a medieval vagabond or a mythical
beast. In any case, Saint Nicholas's helper did
not become exotically costumed with an African
appearance, as was the case in ihe Netherlands.

. The Amsterdam schoolteàcher |an
Schenkman was directly responsible foi'the
Dutch creation of Zwarte Piet.In t85o, he wrote
a very popular children's book ful1 of songs

and drawings. The form of Sinferklaas's black
seÍvant created in this book gradually became
pervasive throughout the Netheriands.

. At that time, another tradition began: As

before, a black seÍvant accompanied Sinferlrlaas.

But now, Ihe Sinterklaas celebration took place

in homes and at schools, where presents were

handed out. From ihe start of this tradition,
Sinterklaas'sblack servant was referred to as

a negeÍ, or "negro," which was also the term
generally used to describe black people. The

noÍion that Zwarte Piet was blackened as a result
of climbing down the chimney was not yet a part
of the story.

. The next notable change came at the end of
the 19th and the beginning ofthe zoth century.
Demonstrating a circular evolulion, Sinterklaas

moved from a private party, which took place in
the home and also in schools, to a celebration that
again conquered the public space. This happened

with the emergence of welcoming ceremonies,

" intochtenl' parades through the city.

. Gradually, businesses began to see lucrative
possibilities, and the Sinterklaas festivities
weÍe commercialized. In the period around
Sinterklaas streets were decorated with Sinf
& Piet window displays and graphics. The

formerly punitive Zwarte Piet increasingly
became a caricature with exaggerated thick
lips and gold earrings. He spoke senselessly,
and was very energetic yet menacing and
ridiculous at the same time. This portÍayal
was in great opposition to the part played by
the wise, white Sinferklaas.

. The biggest changes took place about two
to three generations ago, in the r95os and
r96os. The number of Pieten that accompanied
Sinterklaas at the public welcoming
ceremonies expanded from iust a handful to
hundreds. The Sinterklaas period, not least
due to commercial considerations, stretched
to a three-week period. The arrival was now
broadcast on national television resulting in
a more standardized celebration. What was
once unthinkable happened more and more:
a woman played the character ol Zwarte Píett.

Protests by teachers and educators helped
to change the aggressive and threatening
naiure of Zwarte Piet, including the use of
attributes like the rod and the bag. He became
increasingly playful and thus even more of
a caricature with black frizzy hair and thick
lips. He was still also very much devoted to his
eternal boss, Sinfer/rlaas.

o From the r96os and 197os, protests emerged

about the offensive character of Zwarte Piet. Not
entireiy coincidentally, this was also the period
in which a large influx of black immigrants
from the Caribbean colonies entered the
Netherlands. Almost without exception, these

immigrants found themselves confronted with
the Dutch comparing lhemwiïh Zwarte Piet,
oÍ even addressing them as Zwarte Piet. Some

immigrants expressed that for part of the year,

they felt like they were seeing a caricature of
themselves in shops, schools and on the streets.

. Peaceful protests and written critiques
gradually began to be heard and find a part

in the Sinferklaas celebrations taking place

around December 5th.

. Around the yeaÍ 2ooo, a strong change

and further standardization of Sinterklaas
festivities took place with the arrival of the
Sínterklaasj ournaal on public television. In
this program, viewers watched the arrival of
Sínterklaas to the Netherlands and experienced
his stay. The program used a narrative series

with a daily episode. Every year, the story
had a new plot.The Pieten each had a specific
function in the story and only one trait, like
Cool Piet, Rope Piet, Computer Piei, and
Music Pief. Their talk became clearer, their
Írizzy, Afro-like hair became softer with large
curls, their red lips weÍe not so thick, and
iheir shiny black face paint became browner.
They behaved in a slightly less submissive
way to Sir'rferklaas, who was now portrayed

as quite o1d. The most dramatic caricatures
disappeared, but the likeness to darker-colored
Dutch men and women perhaps oniy increased.

. In anycase, the protests againsÍZwarte
Piet grew. Partly due to the influence of an
increasingly nationalistic atmosphere in the
Netherlands and the power of social media,
the response to the protests became fiercer
and more violent. In zoo8, two female artists
organized a pÍotest march against Zwarte Piet
in Eindhoven, but it was canceled due to a

bomb threat.

o Currently, the issue has really become a

national debate: In 2o11, some activists wearing
t-shirts with the slogan Zwarte Piet is Racisme

were arrested during the national arrival of
Sinterklaas. Since then, much has taken place:

people have made threats, organized debates,

and circulated petitions. Lawsuits have been

filed and iudgments have been made from
abroad, including from the United Nations.
The atmosphere surrounding the debate has

become grimmer and supporters and opponents
ol Zwarte Píet seem to have entrenched
themseives in contradictory positions. Yet,

there is a less outspoken but growing group of
people who, for the first time, aÍe staÍting to
think about the phenomenon in a more critical
way. Everywhere and increasingly, Pief is again
changing. Sinterklaas will not go away, but
it will always evolve, because it has always
evolved, for nearly two miilennia.
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