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Spreker Frits Booy was ruim 35 leraar Nederlands op enkele lycea. Hij is voorzitter van de Stichting 
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, bestuurslid van de Stichting Nationaal Sint Nicolaas 
Comité en één van de weinige sinterklaasdeskundigen in ons land. Hij publiceert regelmatig 
artikelen over oude kinder- en jeugdboeken en over onze sinterklaascultuur en hij organiseert 
sinterklaastentoonstellingen. Hij werkte mee aan de bundel Sint Nicolaas van A tot Z (1997) en 
publiceerde in 2003 een studie over Zwarte Piet, getiteld Op zoek naar Zwarte Piet, beide 
uitgegeven door de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité te Eindhoven.       
 
Wie was er ooit niet een beetje bang voor Zwarte Piet, de 
trouwe, kleurrijk geklede dienaar van Sint Nicolaas? Een klein 
kind staat uiteraard niet stil bij de herkomst en ontwikkeling 
van dit donkere personage, maar op latere leeftijd willen 
velen wel eens meer te weten komen over de achtergronden 
van Zwarte Piet. 
 
Gelukkig is er de afgelopen decennia veel onbekende 
informatie over hem in allerlei bronnen zoals oude publicaties 
en sinterklaasboeken ontdekt, zodat er nu veel meer kennis is 
die tot meer inzicht in deze bijzondere dienaar bijdraagt. Van 
Sint Nicolaas was al eeuwenlang sprake, voordat Zwarte Piet 
verscheen. Pas halverwege de negentiende eeuw ging in 
Nederland en Vlaanderen een naamloze donkere dienaar in 
een kleurrijk pagekostuum naast hem optreden. Deze zou vrij 
snel de dreigende en straffende rol van Sint Nicolaas 
overnemen. Zwarte Piet lijkt verwant met angstaanjagende 
figuren als Ruprecht en Krampus, traditionele begeleiders van Sint Nicolaas in het buitenland en 
binnenlandse boemannen als Bullebak en Bietebauw, die lange tijd gebruikt zijn om de jeugd op het 
rechte pad te houden.  
 
In deze lezing gaat het over de theorieën betreffende de herkomst van Zwarte Piet, over zijn 
voorlopers en hoe hij zich als personage heeft ontwikkeld. Ook komen aspecten als kleding, 
attributen en naam aan de orde. Maar of hiermee het mysterie van Zwarte Piet helemaal is 
ontrafeld...?   

 


