Arnold-Jan Scheer: Zwarte Sinterklazen (over Pieten en ander heidens volk) (Papieren T¡jger, € 18)

Arnold-Jan is geen onbekende op het Sintfront. ln 2009 schreef hij het boek Wild Geraas: mijn
wonderlijke re¡zen met Sinterklaas en de kerstman. Dit is een verslag van zijn pensoonlijke speurtocht
naar de historische bronnen en tradities van de feesten rond Sinterklaas en de kerstman (uitgeverij
Aspekt). Scheer (1965), journalist en theatermaker, heeft een indrukwekkende lijst publicaties op zijn
naam staan en kreeg bekendheid met het programma Schowroom op de NCRV en Paradijsvogels van
de AVRO. Buitenbeentjes is de overeenkomst en horen daar de Sint ofZwarte Piet ook bij?
Bü het ter perse gaan van deze Tijdingen was het boek nog niet van de drukker terug, en mocht ik het
werk in pdf inzien. Zoals hij zelf schrijft op de achterflap: Nergens in Europa is Zwarte Piet een
Afrikaan en komt niet door de schoorsteen: hij heeft zichzelf pikzwart gemaakt ñìet roet. Hij reisde
30jaar lang naar uithoeken van Europa om te k¡jken naar rituelen rondom Sinterklaasvieringen. ln
december komt bij National Geographic Nederland-België een artikel over he Sundekloazen op
Ameland van zijn hand. Scheer probeert aan te tonen dat het zwart maken in een oeroude trad¡tie
staat (langer dan 150jaar) en dat het een essentieel onderdeel is van gebruiken die ook heden nog
plaatsvinden. S¡nterklaasfeesten die op de immateriele-Werelderfgoedlijst moeten. De
inhoudsopgave geeft een bonte mengeling te zien van kleine bijdragen: een kleine 50 op nog geen
200 bladzijden. Toch begint ook hij met het noemen van en het opnemen voor Schenkman en zijn
boekje. Hij verwijst daarin naar een tien-jaar ouder boekje van Hoffman: een ¡nteressante openingl
Schenkman probeerde een posit¡eve bijdrage te leveren en dat lukte tot oktober 2013, Bijna dertig
jaar eerder is Scheer begonnen te zoeken naar de oorsprong van wat hij noemt een "getemde
extatische rite".
De st¡jl van Scheer is direct, u¡tdagend, maar ook goed leesbaar: "ls Zwarte Piet racisme, of ¡s dat te
kort door de bocht en waar z¡t de bocht?" H¡j re¡st voor zün doel naar Macedonië: heeft roet iets te
maken met roe en roots?l Beren ¡n de Pyreneën, in Tjech¡ë en op Sardinië: zwarte mannen als
begeleiders van de Sint en die het op vrouwen hebben gemunt. Ook Nederland kent zo de
geschiedenis: op de Veluwe (Zwarte Sinterklaas) en op Ameland. Minder bekende en bekende
volgers van de Sint, de een nog gruwelijker dan de ander: Père Fouettard, Krampus, Cert, Percht,
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Schmutzli. Scheer neemt ons mee naar een niet helemaal bekende wereld van donkere begeleiders
die in de traditie van Sintbegeleiders of mensen die zich zwartgemaakt hebben, niet om een
evenknie van slaven te zijn maar passend in een oude midw¡ntervier¡ng (Black Mummers in
Engeland, Blackies Day in Padstow, Cornwall). Santa Claus bij zo'n Mummers Play is dat Saint
Nicholas, is de Weinachtsman en Sankt Nikolaus eigenlijk een en de zelfde figuur? Hij reist naar
Perzië, treft Groene, Oude en N¡euwe Klazen. De discussie over Pieten en volkskunde opent op
pagina 95: Vuisje, Helsloot, Grunberg, DWDD, André van Es, Van der Laan. Scheer wordt aangevallen
als verdediger van slavernij. onaangenaam, onwaar, ontluisterend zegt hij.
Een lange, welkome beschrijving van wat er gebeurt op 4 december op Ameland (103-110) en telkens
keert Scheer terug b¡j de Germaanse wortels van het feest, welke door andere Sintkenners niet altijd
omarmd worden. Helsloot als vertegenwoordiger van de mening dat Zwarte Piet pas sinds 1850
bestaat en dat het beter is dat dit relict van racisme verdwijnt, tegenover de gedachte dat na
onderzoek de gesch¡edenis van culturele u¡t¡ngen van etnisch zwarte samenlevingen steeds dichter
bij die van etnisch w¡tte komen te liggen.
Het boek kan in mijn ogen niet in één adem worden u¡tgelezen, daar ¡s het te versn¡pperd voor in
ondenrverpen. Maar een totaalbeeld van geschiedenis van rituelen rondom het Sinterklaasfeest geeft
wel meer achtergrond aan de discussies, die vaak uit de hand lopen de laatste t¡jd, Een van de laatste
hoofdstukken heeft de veelbetekenende t¡tel "Polderpiet", waarin de memorabele bijeenkomst nog
vernoemd wordt van 31 maart in Montfort van het SNG: "Neem afscheid van Zwarte Piet". Door de
rede werd Helsloot "de ideoloog van de ant¡-Zwarte P¡etbeweging geworden, wiens standpunten
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met de maker op hol slaat, eindigt Scheer met de oproep: "Het wordt tüd dat hij zijn oude karakter
weer laat zien. Een spottende, mythische figuur. Zwarte Piet ¡s geen slaaf, lntegendeel, hij is een
held. Hij duikt steeds weer op. Hij is ongrijpbaar. Hij is van het volk, iemand die steeds uit zün eigen
vuur, roet en as herrijst."
Geen onbesproken werk, maar wel een dat naar mijn bescheiden mening door ieder die meer wil
weten over Zwarte Piet en zijn achtergrond als opinievormend gelezen moet worden.

Een bewogen joør met veel tegenstonders, moor nog veel meer voorstonders van ons trad¡t¡onele
Íeest. Aanpossingen gaan geleidelijk, soms echter nog te snel. Politiek correct en polderend ¡n de
officiële kanolen en (positief) behoudend doorbuiten? lntolerontie ¡s een kwolìjke zook, moor dot
geldt -zools ik ol eerder in de Tijdingen opme*te- meerdere konten op. Hoe het moet: blijven of
veronderen, dot weet ¡k niet. De Nederlonder zol het wel regelen, moor olsjeblielt buiten oogafstand
vøn de kinderen, wont de rellen b¡j de ¡ntocht met de orrestoties voor de ogen van de jeugd om wie
het droøit doen mij schomen dat ik een volwossene ben.
Artikelen gaon noemen is ondoenlijk, zeker omdot volledigheid niet kon en je het r¡sico loopt
belongrijke uit¡ngen over te slaon. Misschien øardig om een keer te beküken de føcsimile druk von
7850 van Jon Schenkmon (op Sl¡deshore), de prochtige persìfloges en liedjes von Von der Loon & Woe,
de filmpjes von Arnold-Jan Scheer (eerste elf pogino's von zün boek ols pdf op zìjn site, inclusieJ
verwijzing noor film the Pogon roots of Block Pete and Sønta, daornøøst link noar Zwart gemook|
troiler van deze documentoire), de bijdrage van Frits Booij over Zwarte Piet met veel illustrot¡es
(bijlage bij Tijdschrift lmmaterieel ErÍgoed), de Facebook pagind met een reeks art¡kelen ¡n
"geschiedenis vøn Zworte Piet, Block Pete: history of o chorocter". En nog veel meer!
Struin zelÍ het ¡nternet øf en kom met interessonte b¡jdrogen en meld ze!

