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“Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?” door Marcel Bas, uitgebracht door Uitgeverij Aspekt, 
biedt een tijdloze visie op het verhitte debat over Zwarte Piet. Is Zwarte Piet racistisch? Is Zwarte Piet 
een negentiende-eeuwse slaaf? Is Sinterklaas het archetype van de koloniale blanke die ieder jaar Af-
rikanen opnieuw knecht? “Nee”, zeg ik hierop in mijn boek. Op de vraag of de pikzwarte knecht ook in 
de eenentwintigste eeuw nog kan, zeg ik volmondig “Ja”, al kunnen we werken aan de manier waarop 
sommigen Zwarte Piet afbeelden. Maar Piet blijft zwart.
In het boek weerleg ik de huidige Zwarte Piet-kritiek grotendeels. De geschiedenis leert ons veel: met 
de bovenstaande, tegenwoordig vaak gestelde vragen in het achterhoofd neem ik de lezer mee naar 
de nog versluierd aanwezige wereld van uitbundige volksrituelen en boemannen. Want anders dan de 
moderne Zwarte Piet-critici plegen te doen, zal ik de lezer tonen dat Zwarte Piet veel ouder is dan de 
V.O.C. of de kolonisering. Lang voordat onze voorouders zwarte mensen hadden gezien doolden er elk 
jaar in december al zwarte pieten rond in onze folklore. En niet alleen in onze folklore: op vele plekken 
in Europa treffen we bizarre resten aan van de voorouders van Zwarte Piet. Stukje bij beetje beant-
woordt Europa’s kleurrijke verleden de vraag of Zwarte Piet racistisch is of niet.
Kijken we naar het heden, dan zien we dat kinderen gek zijn op Zwarte Piet. Zij zien hem zelfs liever 
dan Sinterklaas, en gevraagd waarom Piet zwart is, krijgen ze te horen dat hij zwart is van zijn gang 
door de schoorsteen. Blijkbaar geeft in ieder geval het huidige volksgeloof geen racistische verklaring 
voor de zwartheid van de stuurman en probleemoplosser van Sinterklaas. 
Ik studeer Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden en heb de afgelopen 22 jaar voor verschillende 
tijdschriften artikelen en essays over onderbelichte onderwerpen geschreven.

Nu verkrijgbaar bij Uitgeverij Aspekt en in de boekhandel: 
Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend? door Marcel Bas.
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