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INLEIDING 

In het grote boek over Sint-Nicolaas van Charles W. Jones, Saint 
Nicholas ofMyra, Ban, and Manhattan (1978), staat een curieuze pas
sage, die ongetwijfeld door Willem Frijhoff bij zijn onderzoek naar 
de beeldvorming in Amerika rond Evert Willemsz. Bogardus is op
gemerkt, maar waaraan door onderzoekers van het Nederlandse sin
terklaasfeest nog geen aandacht is geschonken. Verwonderlijk is dat 
niet, want het gaat om een bijzin in een vrij lang citaat uit de Gentle
man's Magazine van 1827. Dat wordt door Jones gebruikt om te laten 
zien dat in NewYork in de eerste decennia van de negentiende eeuw 
de datum van de viering van 'the Eve of St. Nicholas' nog niet vast
lag en rond die tijd naar oudejaarsavond was verschoven. Het artikel 
beschrijft hoe kinderen van 'the old Dutch settlers, and those who 
have fallen insensibly into their habits', allang tevoren naar het feest 
uitzien en zich een voorstelling trachten te maken van 'the pers on 
and being of Sandy Claus (evidentlya corruption of St. Nicholas)'. 
De auteur vermeldt dat deze figuur 'in the opinion of the majority, is 
represented by a little old negro, who descends the chimney at night, 
and distributes a variety of rewards with impartial justice'. I 

Sinterklaas verbeeld als 'een kleine oude neger'. Het is, op het eer
ste gezicht, een nogal ongewoon beeld. Wordt hier melding gemaakt 
van een voorstelling waaraan de herinnering in Nederland zelf verlo
ren was gegaan? Of omgekeerd daar juist nog niet uitgekristalliseerd 
was? Zou die op een of andere manier de Amsterdamse oud-onder
wijzer en publicist Jan Schenkman kunnen hebben beïnvloed toen hij 
in 185°, in zijn prentenboekje Sint Nikolaas en zijn knecht, de figuur 
schiep die later Zwarte Piet zou gaan heten?2 Aangezien de bericht
geving, bijvoorbeeld in Nederlandse boeken of tijdschriften, over wat 
zich in de eerste helft van de negentiende eeuw in New York en an
dere Amerikaanse steden in de maand december afspeelde op dit on
derwerp niet onderzocht is, valt dit niet geheel uit te sluiten. Maar hoe 
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aannemelijk is het dat in zo'n hypothetische bron het woord 'neger' 
gebruikt zou zijn? 

Het is jammer dat Jones het genoemde citaat niet van commentaar 
heeft voorzien. Want het is de vraag of de schrijver van het artikel van 
1827 zijn N ew Y orkse informanten wel goed heeft begrepen. Zullen 
zij hem niet eerder verteld hebben dat zij de sinterklaas figuur zagen 
als een 'black man', een 'zwarte man', en heeft hij die vervolgens, van
uit een ander referentiekader, opgevat als een 'negro'?3 In dat geval 
wordt de passage begrijpelijker. Als kinderschrikken, figuren verzon
nen om kinderen af te houden van gevaarlijk of ongewenst gedrag, 
werden Sinterklaas en 'de zwarte man' in Nederland immers soms 
in één adem genoemd.4 Eind achttiende eeuw gebeurde dat uiteraard 
in afkeurende zin door een verlicht auteur als IJsbrand van Hamels
veld.s Maar vanaf de jaren 1830-1840 begon zich in burgerlijke krin
gen een omslag, een proces van herinterpretatie, af te tekenen in de 
houding tegenover deze figuren. Nicolaas Beets bijvoorbeeld hekelde 
in 1837 de waanwijsheid van kinderen die wisten te vertellen 'dat St. 
Nicolaas niet door den schoorsteen komt, dat "wie aan den zwarten 
man gelooft, van zijn verstand beroofd is!" '.6 In plaats van schadelijk 
werden deze figuren geleidelijk juist als bevorderlijk voor de fantasie 
van het kind beschouwd en in de beeld- en vervolgens ook feestcul
tuur ingezet om huiselijke rituelen mee vorm te geven.? lets soortge
lijks kan zich, iets eerder, ook in NewYork hebben voorgedaan. Het 
'oude negertje' wekt niet de indruk erg griezelig gevonden te zijn. 

Een probleem bij deze interpretatie van het citaat is evenwel, zoals 
J ones als eerste heeft laten zien, dat van iets als 'het voortleven van N e
derlandse tradities' begin negentiende eeuw in NewYork nauwelijks 
gesproken kan worden. Dat Nederlandse verleden waarin de sinter
klaasviering een rol gespeeld zou hebben, werd toen wel verzonnen, 
door met name Washington Irving in nauw samenspel met andere 
NewYorkse schrijvers en intellectuelen, en in antwoord op specifieke 
lokale omstandigheden.8 Daarnaast is de 'zwarte man' als kinder
schrik bepaald geen louter Nederlandse voorstelling.9 Toch is het niet 
onmogelijk dat in dat Amerikaanse would-be Nederlandse milieu 'de 
zwarte man' als een 'oud-Nederlandse traditie' gecirculeerd heeft en 
op deze wijze in de Gentleman's Magazine terecht is gekomen. 

Hoe de figuur van Santa Claus kon uitgroeien tot de imaginaire ge
schenkenbrenger bij uitstek met Kerstmis is inmiddels door Ameri
kaanse onderzoekers meermalen beschreven.IO Hij kwam uiteindelijk 
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als overwinnaar naar voren in een concurrentiestrijd met talrijke an
dere soortgelijke figuren, 'a heterogeneous jumble of images, stories, 
and legends', afkomstig uit verschillende etnische tradities - verzon
nen of niet. II Is het' denkbaar', aanhakend op een door Willem Frijhoff 
in zijn Amsterdamse oratie opgeworpen probleem, dat zich daaruit, in 
aansluiting bij de voorstelling van de 'little old negro', ook een zwarte 
figuur zou hebben kunnen kristalliseren, in een hoofd- of eventueel 
bijrol?'2 

ZWARTE PIET IN AMERIKA? 

Voor zover ik weet heeft alleen Leigh Eric Schmidt zich met deze 
vraag, die verder waarschijnlijk alleen een Nederlander zou willen 
stellen, beziggehouden. Als een 'possibility' sluit hij dat niet uit. 
Hij verwijst expliciet naar de 'little old negro' uit 1827 en beschouwt 
deze als een voorbeeld van 'racial inclusion' in de, vooral gedurende 
de eerste helft van de negentiende eeuw nog geheel openliggende, 
verbeelding van geschenkenbrengers. Hij gaat echter een stap te ver 
wanneer hij, zonder bronvermelding, schrijft dat Santa Claus in die 
tijd 'in his rounds [ ... ] was accompanied occasionally by the Christ 
child, sometimes by a black assistant or servant named Peter'. '3 Na de 
publicaties van J ones zou deze al te gemakkelijke aanname van een 
overeenkomst tussen de huidige sinterklaasviering in Nederland en 
decemberfeesten in het vroegnegentiende-eeuwse Amerika niet meer 
gemaakt mogen worden - nog afgezien van het feit, maar daarmee 
kon Schmidt moeilijk bekend zijn, dat de zwarte knecht in Nederland 
pas in 1850 bij Schenkman ten tonele verschijnt.'4 Door Washington 
Irving werd hij dan ook niet genoemd. 

Schmidt baseert zich hier ongetwijfeld, gezien zijn woorden 
'rounds' en 'Christ child', op een in de literatuur meermalen ge
noemd bericht uit de Philadelphia Pennsylvania Gazette van 29 de
cember 1827. Dat vermeldt dat Kerstmis in die tijd 'in all the German 
towns' van de staat Pennsylvania een belangrijke feestdag is en dat 
kinderen uitzien naar wat zij in hun opgehangen sokken zullen krij
gen. 

'Bellschniggle', 'Christkindle' or 'St. Nicholas', punctually per
form their rounds, and bestow rewards and punishments as 
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occasion may require. Our readers are perhaps aware this Mr. 
Bellschniggle is a visible personage - Ebony in appeareance, but 
Topaz in spirit. He is the precursor of the joIly old elf 'Christ
kindie', or 'St. Nicholas', and makes his personal appearance, 
dressed in skins or old clothes, his face black, a beIl, a whip, and 
a pocket full of cakes or nuts; [ ... ]. 

'Christkindle' of 'St. Nicholas' zelf daarentegen 'is never seen'. De
ze brengt zijn geschenken 's nachts ongemerkt via de schoorsteen.'5 
Stephen Nissenbaum vindt het weliswaar 'interesting to note that 
this Belsnickle was made up in blackface', maar hij gaat daar verder 
niet op in.16 Een personage met een zwart gemaakt gezicht is echter 
niet hetzelfde als een 'black as sistant' , zoals Schmidt dat benoemt. 
Het gaat hier bovendien om een figuur van Duitse oorsprong. Spe
cifiek naar aanleiding van deze 'Mr. Bellschniggle', maar in het bre
dere kader van zijn studie over de 'blackface minstreis' van de jaren 
r830-r840, acht Dale <:;ockrell het 'impossible' 'to construct an under
standing that places race at the center of folk blackface'. Meer in het 
algemeen stelt hij dat 'in the culture of common people, masking in 
blackface was making a statement more about what you were not than 
about race'.17 Een zwart gemaakt gezicht was, naast ongewone kledij 
en vreemd gedrag, een van de middelen om dat anders-zijn, in een nu 
eens minder, dan meer ernstig spel, vorm te geven. Het zijn immers 
onherkenbare 'outsiders', dikwijls jongemannen, die de groepsnor
men articuleren, bijvoorbeeld tijdens decemberrituelen.18 De 'zwarte 
man' als kinderschrik ligt in dezelfde orde van betekenisgeving.19 

Schmidt heeft daarvoor onvoldoende oog gehad. 
Andere gegevens in Amerikaanse bronnen waarin een verzonnen 

figuur in verband gebracht kan worden met de kleur zwart of een 
echte zwarte zijn mij niet bekend. Intrigerend is wel dat Susan Davis 
heeft laten zien hoe in Philadelphia in de jaren r830 het 'belsnick
ling' een transformatie onderging. In plaats van ouderen die verkleed 
de huizen binnengingen om de kinderen te belonen of te bestraffen, 
zijn het dan groepjes jongelui uit de lagere klassen die bizar verkleed 
de straat opgaan. Zij dosten zich uit als vrouw, indiaan, Chinees of 
Duitser, en vooral als zwarte. 'Blackface was a popular theme in the 
street Christmas from the r830s.'20 In dezelfde geest als Cockrell ver
klaart Davis deze maskerades als 'the identification and impersona
tion of "others" and outsiders', door wie de jongeren zich op sociaal-
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economisch terrein bedreigd voelden en die ze niet alleen symbolisch 
uitbeeldden, maar vaak daadwerkelijk te lijf gingen.2l Ook in andere 
plaatsen deed zich dit soort ongeregeldheden op straat voor, al wordt 
in de literatuur niet expliciet vermeld dat men zich daar vermomde 
als 'blackface'. 22 

Het ontstaan van het Amerikaanse kerstfeest wordt door onder
zoekers mede gezien als een reactie op deze wilde straattaferelen. De 
beter gesitueerden keerden zich daarvan af, vierden het feest thuis 
met hun gezin en verzonnen nieuwe rituelen, met Santa Claus als 
centrale symbolische figuur. 23 Hier ligt een interessante parallel met 
de situatie in Nederland. Ook daar trokken in de negentiende eeuw, 
vooral op het platteland, groepjes jongelui rond, raar verkleed en soms 
met zwart gemaakte gezichten - maar dan met sinterklaas.24 Jan ter 
Gouw noemde ze graag de 'Zwarte Klazen'.25 Voor Van Hengel ver
laagden deze figuren met hun 'vreemde' uitdossingen de sinterklaas
figuur 'tot een gemeenen kluchtspeler' en hij vroeg zich in r83r af: 
'wie durft den tijd bepalen, waarin dit geheel veranderen zal?'26 Die 
omslag kwam betrekkelijk snel en werd gemarkeerd door het eerder 
genoemde boekje van Jan Schenkman (r850). Dat was een succes om
dat de illustraties precies aansloten bij de behoefte bij de burgerij aan 
een rustig, ordelijk en huiselijk sinterklaasfeesP7 Schenkman knoop
te aan bij eerdere vormelementen en boog die tegelijkertijd om: zijn 
Sinterklaas is bedaard en voornaam en heeft, om toch een minimale 
groep te vormen, een metgezel, die de, voor de burgerij bevattelijke, 
rol van knecht krijgt, een figuur met een donker gezicht die al snel 
evolueerde tot een 'echte' zwarte. Wat de nieuwe Sinterklaas en zijn 
zwarte knecht werden voor Nederland, werd Santa Claus, maar dan 
als eenling, voor Amerika.28 

Een theoretische mogelijkheid, een symbolische incorporatie en 
tegelijk transformatie van een 'zwarte' figuur zoals bewerkstelligd 
door Schenkman, blijkt daar inderdaad 'ondenkbaar' te zijn geweest. 
Schmidt stelt dat eveneens vast en verklaart dit primair uit het com
merciële belang van de verbeelding van de imaginaire kerstfiguur. 
'Stories about Santa Claus having a black assistant, or even himself 
being black, [ ... ] did not make the grade; such images were clearly out 
of harmony with the dominant white, middle-class market for Christ
mas presents.'29 Daaraan kon, blijkbaar, ook de vanaf het midden van 
de jaren r850 in de 'black minstrel shows' ontstane beeldvorming van 
(Zuidelijke) zwarten als 'loyal, grinning darkies who loved their white 
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folks' geen verandering brengen, zeker niet in het Noorden, dat op 
de vormgeving van het kerstfeest zijn stempel heeft gedrukt.3° Zelfs 
als symbolische 'outsiders' was in het universurh van imaginaire of 
nagespeelde figuren voor 'zwarte mannen' geen plaatsY 

Vergelijking met Amerika kan tevens het ontstaan van de Neder
landse sinterklaasiconografie verhelderen. Rond het midden van de 
negentiende eeuw waren zwarten in Nederland fYsiek vrijwel afwe
zigY Daarom was een zwarte knecht daar wél denkbaar en kon deze 
- zelfs blijmoedig - geaccepteerd worden. Dit neemt niet weg dat 
ook in Nederland het beeld van zwarten rond het midden van de ne
gentiende eeuw, naar huidige maatstaven, bepaald niet alleen maar 
positief was. Hun veronderstelde geschiktheid voor uitsluitend een 
dienende rol, hun trouwen kinderlijkheid stonden voorop, niet hun 
gelijkwaardigheid als mens aan witten.33 In dat kader kreeg de zwarte 
knecht van Sinterklaas zijn plaats. 

AMERIKANEN EN ZWARTE PIET 

Hebben de Amerikanen iets gemist nu hun Santa Claus het zonder 
een 'Black Pete' heeft moeten stellen? Of anders gezegd, hoe kijken 
Amerikanen, wit en zwart, aan tegen deze figuur in het Nederlandse 
sinterklaasfeest? Bij het ontbreken van een volwaardige studie over 
dit onderwerp moeten hier enkele losse kanttekeningen volstaan. Het 
valt op dat in Amerikaanse kinderboeken over Holland uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw de aanwezigheid van een zwarte knecht 
naast Sinterklaas eenvoudig als een gegeven gepresenteerd wordt, 
zonder nadere uitleg over het ongewone daarvan vergeleken met de 
Amerikaanse situatie.34 Een indruk van dat laatste biedt een toevallig 
gegeven uit Nederlands-Indië. Zwarte Piet keerde in 1937 in Malang 
overrichter zake terug nadat hij eropuit gestuurd was om Sinterklaas 
op te halen voor zijn bezoek aan de sociëteit. 

Het bleek dat deze Sint [ ... l eene echtgenoote had wier wieg een
maal in het land der Stars and Stripes had gestaan, het land met 
de aparte afdeelingen in trams en wachthuisjes voor 'white men' 
en 'coloured people' ... En dan haar echtgenoot in één auto, op 
een en dezelfde bank achterin met zoo'n stuk 'blooming, beg
gaHy, bastard nigger! Oh nO!'35 

ZWARTE PIET 

Sinterklaas en een Afro-Amerikaan in de rol van Zwarte Piet, in 1952 verwel
komd op het station van NewYork door in 'Nederlands kostuum' gestoken 
leerlingen van de Washington Irving High School en de Nederlandse consul. 

(Fotoarchief Spaarnestad) 

Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werden er in Amerika 
films vertoond en toneelstukken opgevoerd over de traditie van Sin
terklaas en Zwarte Piet. Traden beiden eerst samen op, in de loop van 
de jaren 1950 vertoonde Sinterklaas zich nog als enige op 'Hollandse' 
feesten in Amerika. 'Perhaps because of American ethnic sensitivity, 
Black Piet dropped out of the legend.'36 Dat valt ook af te leiden uit 
een foto van Sinterklaas met een witte begeleider tijdens een optocht 
georganiseerd door nazaten van Nederlandse immigranten in Pella, 
lowa, in de jaren 1980.37 

Pas eind jaren 1960, ongetwijfeld mede onder invloed van de zwar
te bewustzijnsbeweging in Amerika, en in toenemende mate van de 
jaren 1980 weerklinken in Nederland zelf kritische geluiden over de 
zwartheid van Piet, met name onder vanuit Suriname afkomstige Ne
derlanders. Zijn prominente rol in het sinterklaasfeest zou een bewijs 
zijn van het, nog steeds ontkende, vergeten of verdrongen, slavemij
verleden en racisme van de witte Nederlanders.38 Deze kritiek heeft 
de status van Zwarte Piet veranderd. Van een door velen als betrek-
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kelijk onschuldig beschouwde figuur uit de 'alledaagse mythologie', 
waartoe ook Sinterklaas, de kerstman of de paaslj.aas behoren, wordt 
hij nu een 'icoon', in de betekenis die Willem Frljhoff daaraan heeft 
gegeven, van de strijd tegen raciale vooroordelen. Hij is niet meer 
'louter representatie', maar 'verwijst naar iets wat werkelijk heeft 
plaatsgevonden, of althans naar de perceptie van de toeschouwer kan 
hebben plaatsgevonden')9 

Echo's van deze discussie over Zwarte Piet hebben ook Amerika 
bereikt en zijn te vinden in de pers en op internet.40 'Dutch St. Nick 
sidekick is politically incorrect.'41 Dit standpunt, in Nederland nog al
tijd dat van een zeer kleine minderheid, lijkt door Amerikanen, zwart 
en wit, breed en als vanzelfsprekend te worden gedeeld.42 Wanneer zij 
tijdens een verblijf in Nederland met Zwarte Piet worden geconfron
teerd, overheersen verbazing en ongeloof.43 

The black peters really freaked me out, as theywere a total shock. I 
had justvisited the Anne Frank house and was walking backto my 
hotel, when I sawa cart drive bywith a bunch of dudes in blackface 
in the back, dressed in comical costurnes and holding presents.44 

Een Amerikaan toonde op internet zelfgemaakte foto's van allerlei 
reclamemateriaal met daarop Zwarte Piet in winkels in Bussum. 'I 
try to imagine this hanging in a window in Chicago - how many mil
liseconds it would take to be shot out?'45 Op de schok die men ervaart 
volgt dan meestal snel een resolute afWijzing.46 

Deze weerzin richt zich primair op de manier waarop zwarten wor
den voorgesteld: karikaturaal en door witten in 'blackface'. Dit blok
keert bij Amerikanen opnieuw, net als in de periode tot ongeveer de 
jaren 1960, maar nu om diametraal tegenovergestelde redenen, een 
eventueel begrip voor een zwarte als imaginaire figuur in de alledaag
se mythologie.47 Aan te nemen valt dat Amerikanen daarmee tegen
woordig tevreden zijn en een negatief beeld hebben van de Neder
landse Zwarte Piet, voor zover zij tenminste met hem bekend zijn. 

'SANTA & PETE' 

In dit kader mag het dan wel bijzonder opmerkelijk heten dat in 1998 
in Amerika een boekje verscheen, een kerstverhaal geschreven door 
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twee 'African-Americans', Christopher Moore en Pamela Johnson, 
met als titel Santa &[ Pete.48 Net als Schenkman anderhalve eeuw te
voren in Nederland herschrijven zij de mythe van Santa Claus door 
daarin als tweede hoofdrolspeler een zwarte helper, Pete, te laten op
treden. Het gaat hierbij niet zozeer om de uitvinding van iets nieuws 
als wel om het ongedaan maken van een omissie in de Amerikaanse 
traditie. 'Mijn verhaal,' zei Moore, 'betekent een eerherstel voor Zwar
te Piet', 'een restauratie van het zwarte element van de belangrijkste 
Amerikaanse feestdag, Kerstmis'. 49 

Terwijl het volgens een nogal eens gehoorde verklaring Sinter
klaas is die de slaaf Zwarte Piet heeft vrijgekocht, is het in Santa &[ 

Pete de zwarte die het initiatief neemt en St. Nick, zoals men Santa 
'back then' noemde, bevrijdt uit de gevangenis van Sevilla, waarin 
hij ten onrechte opgesloten zat. Pete, in Spanje geboren, maar van 
Noord-Afrikaanse afkomst, was slaaf geweest en had zich door hard 
werken zelf weten vrij te kopen. Misschien met een knipoog naar de 
eerder genoemde 'little old negro' is Pete lang en jong. Pete en St. 
Nick stellen vast dat ze elkaar nodig hebben en eeuwenlang gaan zij 
samen naar Nederland om de kinderen daar cadeautjes te brengen. 
Van Pete leert St. Nick dat hij vooral oog moet hebben voor het goede 
in het kindergedrag. Als op een jaar blijkt dat sommige kinderen naar 
Amerika vertrokken zijn, reizen St. Nick en Pete hen na. In Nieuw
Amsterdam ontmoeten zij kinderen van zwarte slaven die hen van 
hun Nederlandse meesters direct herkennen en ook dominee Bogart, 
volgens Moore 'een kampioen van de integratie')O Ze voorkomen een 
confrontatie tussen Nederlanders en indianen en verspreiden door 
hun optreden hun gezamenlijke boodschap 'about friendship, team
work, doing for others, and having the faith to push past the differen
ces that can divide us, even when it makes us uncomfortable')' De 
lezer leert ook hoe Santa door allerlei toevalligheden aan zijn slee en 
acht rendieren komt, met Rudi op kop, en aan zijn rode pelsmantel. 
'Christmas may technically be a European tradition, but really, it's 
as Native American as anything else. Embrace it, Santa &[ Pete sug
gests.'52 Op basis van het boek werd een tv-film gemaakt, die door CBS 

op 5 december 1999 werd uitgezonden en sindsdien ook op video en 
dvd verkrijgbaar is. 

Na de afkeuring door Amerikanen van de uitbeelding van Zwarte 
Piet in het Nederlandse sinterklaasfeest zou men, omgekeerd, mogen 
verwachten dat zo'n zwart personage door hen van harte verwelkomd 
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wordt wanneer dat, zoals in Santa ti[ Pete, ondubbelzinnig positief en 
als aan Santa gelijkwaardig wordt voorgesteld. Qat lijkt maar in zeer 
beperkte mate het geval. Het boekje van Moore en Johnson, omschre
ven als 'a Christmas tale of folklore and friendship across borders' ,53 

is er, afgaand op enkele kritieken, wel in geslaagd geloofwaardig te 
maken dat Zwarte Piet eigenlijk en ten onrechte naast Santa Claus 
ontbreekt in de Amerikaanse alledaagse mythologie. 'Certainly in 
America, as the Christmas story has evolved, the notion of such a 
Black Peter has been whitewashed away.'54 Maar consequenties in de 
iconografie of bij de rituele of materiële vormgeving van het Ameri
kaanse kerstfeest lijken daaruit nog niet te zijn getrokken. Al zal het 
veel Amerikanen vaag bekend zijn dat Santa Claus iets te maken heeft 
met de Nederlandse Sinterklaas, de kracht van die, door Santa ti[ Pete 
opnieuw bemiddelde, oorspronkelijk Nederlandse erfenis is waar
schijnlijk toch te gering in het spectrum van de vele etnische tradities 
in Amerika om de al zo lang gegroeide concepties rond Santa Claus 
te kunnen doorbreken en bij te stellen. 'The book has never really 
caught on,' aldus recensent W. Kim Heron, en het werd dan ook niet 
herdrukt. 

Daarvoor sloot Santa ti[ Pete bovendien niet op dezelfde manier aan 
bij de tijdgeest als Schenkmans Sint Nikolaas en zijn knecht anderhal
ve eeuw eerder in Nederland. Moore beklaagde zich erover dat Santa 
ti[ Pete in boekhandels stond bij de 'black studies', ongetwijfeld omdat 
het geschreven is door zwarte auteurs, in plaats van op de 'far more 
appropriate' kerstafdeling.55 De essentie van het boekje is inderdaad 
juist dat het dat soort raciale indelingen wil overstijgen. Niet ieder
een was van die, waarschijnlijk als al te nadrukkelijk gepercipieerde, 
boodschap gecharmeerd. De schrijver Louis Wittig noemde de film 
een 'quirky attempt to create a politically correct Christmas myth'.56 

Maar anderen meenden dat het boekje 'will captivate readers of all 
ages with its timely messages about faith, history and racial unity', en 
zelfs dat 'this book could be the start of a better world!'57 

In Amerika is, zoals bekend, veel mogelijk. Voorlopig moet evenwel 
vastgesteld worden dat er daar, evenals in het verleden en ondanks de 
aanzet van Santa ti[ Pete, niet echt plaats is voor een Zwarte Piet naast 
Santa Claus. 

ZWARTE PIET 

NOTEN 
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