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beheerde bossen om wereldwijd de bossen te behouden.
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uitgever.



Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer 
dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.

Hendrik Mattheus van Randwijk (1909-1966)

Voor Frida en Oskar en 
hun Rozenmoeder
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Voorwoord

De Zwarte Pietdiscussie beleefde in 2014 een hoogtepunt. Misschien is ‘dieptepunt’ 
een beter woord. Er zĳn er die zeggen dat er belangrĳkere dingen zĳn om ons mee 
bezig te houden. De wereld staat in brand, maar wĳ maken ons druk over Zwarte 
Piet. Er worden mensen onthoofd, er zĳn miljoenen mensen op de vlucht, er sterven 
duizenden aan Ebola... maar wĳ maken ons druk over Zwarte Piet. Mensen die 
vinden dat we onze tĳd beter kunnen besteden, hebben zowel gelĳk als ongelĳk. 
Er zĳn ergere dingen dan de Zwarte Pietdiscussie en er zĳn dingen die niet zo erg 
zĳn als de Zwarte Pietdiscussie. Maar, ongeacht waar je de Zwarte Pietdiscussie 
wilt scharen op de ladder van dingen waar we aandacht aan besteden, feit blĳft 
dat we het recht hebben, als Nederlanders, om ons bezig te houden met zaken die 
Nederland aangaan.

De Schotten hebben in 2014 gestemd in verband met hun (on)afhankelĳkheid. Dat 
is ook minder erg dan wat er elders in de wereld gebeurde, maar toch heeft niemand 
hen het recht ontnomen om zich daarmee bezig te houden. Als de Schotten iets 
van belang vinden, dan houden zĳ zich daarmee bezig, ongeacht wat er elders in de 
wereld gebeurt. Alleen de Nederlanders zĳn blĳkbaar de mening toegedaan dat wat 
er hier gebeurt, van minder belang is dan wat er elders gebeurt. We zouden best eens 
wat meer op mogen komen voor onszelf. Als wĳ het ergens over willen hebben, dan 
mag dat, ongeacht wat er in de rest van de wereld gebeurt. 

Voor ons is de Zwarte Pietdiscussie belangrĳk. Zwarte Piet is onderdeel van ons 
erfgoed en hĳ is onderdeel van een van onze tradities. Alleen daarom al is het 
belangrĳk voor Nederland. Het is bovendien niet iedere dag dat een heel land 
ervan wordt beticht racistisch te zĳn, en omdat we onszelf mogen verdedigen tegen 
valse aantĳgingen, mogen we er net zoveel tĳd en aandacht aan besteden als wĳ 
goeddunken.

Uit de historie van Zwarte Piet blĳkt dat hĳ niet gebaseerd is op een slaaf en dat zĳn 
kleur niet gebaseerd is op de zwarte slaven van de trans-Atlantische slavenhandel. 
Zĳn ketting heeft niets van doen met slavenketenen, zĳn kleding is niet die van 
een slavenpage en zĳn zak staat niet synoniem voor de zakken waarmee goederen 
vanuit de koloniën werden verscheept. Het strooigoed is geen verwĳzing naar 
de goudstukken die in de staatskas van Nederland vloeiden en dat hĳ een knecht 
is, houdt niet in dat hĳ een slaaf is. In dit boek worden de bewĳzen daarvoor 
aangedragen. Het probleem in deze discussie lĳkt echter te zĳn dat de tegenstanders 
van Zwarte Piet niet bereid zĳn zich te verdiepen in de geschiedenis van Zwarte 
Piet. Hadden ze dat wel, op voorhand, gedaan, dan was de discussie niet nodig 
geweest.
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Nu ons erfgoed verminkt wordt door mensen die bang zĳn het te verdedigen, is het 
nodig om op te komen voor dat waar 96 procent van de Nederlanders in gelooft. 
Als het bĳ de tegenstanders niet doordringt wat de werkelĳke historie is van 
Zwarte Piet, dan is de enige andere mogelĳkheid om duidelĳk te maken dat Zwarte 
Piet geen negatieve stereotypering is. Want als Zwarte Piet alleen maar positieve 
eigenschappen heeft (wat hĳ heeft) dan is er ook op die grond geen enkele reden 
om hem te willen verbieden of aan te passen. Op grond van zĳn historie was dat er 
sowieso al niet.

Zwarte Piet is in België beschermd erfgoed; sinds 2009 staat hĳ op de Inventaris 
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De neef van Zwarte Piet, de 
Iraanse Haji Firuz, is ook al beschermd erfgoed; in 2010 werd hĳ erkend door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Diezelfde Verenigde Naties vindt 
de Nederlandse Zwarte Piet racistisch. Dat is meten met twee maten. Je kunt niet 
zeggen dat Zwarte Piet in het ene land wel mag maar in een ander land racisme is.

Eén van de VN-inspecteurs die verklaarden dat Zwarte Piet racistisch is, Verene 
Sheperd, stelt dat de herstelbetalingen voor het slavernĳverleden waarmee 
Nederland over de brug moet komen, meegenomen moeten worden in de Zwarte 
Pietdiscussie. Caricom, het samenwerkingsverband van veertien Caribische landen, 
klaagt Nederland namelĳk aan voor zĳn rol in het slavernĳverleden. Nederland 
moet betalen, zo vindt de VN. En daarmee is dan meteen duidelĳk waarom onze 
Zwarte Piet (nog) niet beschermd wordt. En dat terwĳl uit onderzoek naar het 
slavernĳverleden duidelĳk is geworden dat een andere kĳk op het slavernĳverleden 
noodzakelĳk is.

Er is niets mis met Zwarte Piet. Hĳ is in alle opzichten prima zoals hĳ is. Je kunt dan 
ook stellen, nu er mensen zĳn die het woord ‘racisme’ in de mond hebben genomen, 
dat juist het wĳzigen of verbieden van Zwarte Piet racisme is. Het zĳn de Piethaters 
die discrimineren, niet de mensen die hem in hun hart hebben gesloten. Iedereen die 
van Zwarte Piet houdt, weet namelĳk wat hĳ is: geweldig!

Inge Schuiten
Uitgever
Uitgeverĳ De Graveinse Abeel
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De 
Lieve 
Kleine 
Pietjes 
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Die Lieve Kleine Pietjes 
vinden het altijd erg 
interessant wat Sint 
allemaal doet.

Als de Pietjes de kans 
krijgen, spelen ze zelf 
ook nog graag even met 
al het mooie speelgoed!
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Pagina uit het boek St. Nikolaas en zijn knecht  van Jan Schenkman 
waarop de Sint achter zijn bureau te zien is en diens knecht naast 
het bureau staat. Het boek verscheen in 1850. Hoewel Sinterklaas 
en zijn knecht al eerder te zien waren op a�eeldingen is het in dit 
boek de eerste keer dat de lezer de Sint en zijn knecht kan volgen 
vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen tot ze het land 
verlaten.
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Fabel: Jan Schenkman heeft in 1850 Zwarte Piet verzonnen 
in zijn boek.

Feit: In Schenkmans boek uit 1850 is 
geen Zwarte Piet te bekennen.

De zwarte knecht die Schenkman opvoerde in zijn boek is dan wel de helper van 
Sint Nicolaas, maar het is zeker nog niet de Zwarte Piet zoals wij die kennen.

Links is een afbeelding zichtbaar uit het boek uit 1850 van Schenkmans St. Nikolaas 
en zijn knecht. De knecht die te zien is, is dan wel 
zwart, maar hij heeft geen rode lippen, hij heeft 
geen gouden oorringen, hij heeft geen kroeshaar 
en hij draagt geen pietenpak. 

Zwarte Piet gaat er pas uitzien zoals Zwarte Piet 
in latere drukken van het boek. Maar in 1850 ziet 
hij er dus niet uit zoals de Zwarte Piet die wij nu 
kennen. De enige overeenkomst is dat ze zwart 
zijn. De kleding die de knecht draagt in dit boek 
is fantasie-oriëntaals; het lijkt op de wijde kleding 
die men in bepaalde delen van Azië draagt, maar 
het is het niet precies.

Schenkman verzon Zwarte Piet zoals die er anno nu uitziet dus niet. 

Jan Schenkman (1806-
1863) was onderwijzer en 
hoofd van een school aan 
de Anjeliersgracht in de 
Jordaan te Amsterdam. 
De Jordaan was in de 19e 
eeuw een straatarme 
arbeidersbuurt in 
Amsterdam. 
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Fabel: Jan Schenkman heeft in 1850 een zwarte knecht 
opgevoerd in zijn boek. Voor die tijd was de knecht niet 

zwart.

Feit: In 1828 had Sint Nicolaas al 
een zwarte helper in Nederland.

Jan Schenkman wordt ervan beschuldigd een zwarte knecht toegewezen te hebben 
aan Sinterklaas. Maar hij heeft de zwarte knecht niet verzonnen: hij heeft slechts 
opgetekend wat hij in zijn woonplaats Amsterdam zag. Het Sinterklaasfeest werd 
daar in ieder geval al sinds 1828 met een zwarte knecht gevierd.

Josephus Alberdingk Thijm schreef  over een 
Sinterklaasfeest uit 1828 in Amsterdam aan een 
van de grachten waar een Sint en een zwarte helper 
op bezoek gingen bij een familie. Uit de tekst 
blijkt ook dat dat niet de enige keer was dat zoiets 
gebeurde; Sint en zijn knecht gingen veel vaker op 
familiebezoek in Amsterdam in de Sinterklaastijd.

Schenkman woonde en werkte in Amsterdam. Aangezien hij in 1806 geboren werd, 
zal hij vanaf  ongeveer 1812 bewust Sint Nicolaas en zijn zwarte knecht hebben 
kunnen zien in de Amsterdamse straten rond Sinterklaastijd. Net zoals nu kinderen 
op straat Sinterklaas en Zwarte Piet zien, net zo zal Schenkman ze gezien hebben. 
En toen hij zijn boek schreef  over het Sinterklaasfeest, hoefde hij alleen maar op te 
schrijven wat hij al vanaf  kinds af  aan gezien had.

Josephus Alberdingk Thijm 
(1820-1889) was hoogleraar, 
boekhandelaar-uitgever, 
auteur en dichter.
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Ik ben Piet Diego, de zingende ambassadeur van het mooiste feest van het jaar, 
tevens mede-oprichter van het Pietengilde (pietengilde.nl). Ik ben al ruim 13 
jaar aan het werk voor Sinterklaas! In 2001 ben ik begonnen als Coole Piet bij de 
televisieserie De Nieuwe Club van Sinterklaas.

Ieder jaar breng ik een cd uit waarvoor ik de liedjes zelf schrijf. Muzikale hits 
zoals De streken van tante Toets en Paniek in de confettifabriek belandden op 
nummer 1 in de hitlijsten. 

Ik heb al in veel films gespeeld, en in de film Sinterklaas en het Geheim van het 
grote boek vraag ik Sint of de kinderen mij bij mijn voornaam mogen noemen, 
Diego, want zo heet ik in het echt. Gelukkig mocht dat! Maar hoe je mij ook 
noemt, ik ben en blijf: Diego, de Coolste Piet van Nederland!

Piet

Diego
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Jan ter Gouw (1814-1894) was 
hoofdonderwijzer op een 
Amsterdamse school. Na zijn 
pensionering kreeg hij van de 
regering een jaarlijkse toelage 
om onderzoek te doen naar de 
geschiedenis van Amsterdam, 
waar hij vervolgens diverse 
boeken over schreef.

Jan ter Gouw vertelt dat al in de vijftiende eeuw jongens hun gezicht zwart 
schminkten om aldus onherkenbaar langs de huizen te gaan ‘waarbij ze aan de 
deuren rammelden en schreeuwend vroegen of  er 
nog stoute kinderen waren’. 
De zwarte kleur is dus geen uitvinding van 
Schenkman. Het gebruik bestond immers al in 
de middeleeuwen. Sints knecht is derhalve geen 
negerslaaf. Want om een negerslaaf  te kunnen 
imiteren, moeten negerslaven bekend zijn geweest in 
de desbetreffende periode dat mensen hun gezicht 
zwart schminkten om zo angst aan te jagen en om 
op zoek te gaan naar stoute kinderen. Maar in de 
middeleeuwen schminkten mensen hun gezicht al 
zwart. En dat is niet de periode waarin de trans-Atlantische slavenhandel ontstond; 
de handel in slaven die vanuit Afrika naar zowel Noord- als Zuid-Amerika werden 
vervoerd, begon pas na de middeleeuwen.

De middeleeuwen beslaan de periode tussen 500 en 1500. Amerika werd in 1492 
ontdekt door Columbus. Het is dus onmogelijk dat het zwart van de helper van de 
Sint ontstaan is in de slavernijtijd, want in de tijd dat in de middeleeuwen mensen 
hun gezicht zwart schminkten en vroegen of  er nog stoute kinderen waren, was 
Amerika nog helemaal niet ontdekt. 

Fabel: Zwarte Piet is zwart omdat hij een negerslaaf is.

Feit: In de middeleeuwen schminkte 
men het gezicht al zwart met het 
Sinterklaasfeest.
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Jan ter Gouw (1814-1894) was 
hoofdonderwijzer op een 
Amsterdamse school. Na zijn 
pensionering kreeg hij van de 
regering een jaarlijkse toelage 
om onderzoek te doen naar de 
geschiedenis van Amsterdam, 
waar hij vervolgens diverse 
boeken over schreef.

Het eerste slaventransport vond plaats in de zestiende eeuw. De Trans-Atlantic Slave 
Trade (slavevoyages.org) heeft een database van meer dan 35.000 slaventransporten 
en het eerste transport vond plaats in 1514. In de middeleeuwen waren er dus 
geen slaventransporten van Afrika naar Amerika (omdat Amerika nog niet ontdekt 
was) maar in de middeleeuwen schminkten de mensen wel hun gezicht zwart. De 
oorsprong van het zwart schminken ligt dus niet in de periode van de slavernijtijd 
maar ervóór. En daarom is de knecht van Sint Nicolaas niet gebaseerd op een slaaf.


