Het Zaanpanel over de Lokale dialoog intocht van Sinterklaas in Zaanstad.
Bijlage 1. Enkele willekeurig gekozen quotes (3 selecties) n.a.v. de vraag “Vindt
u de discussie over de kleur van de Piet terecht of onterecht?”
panelleden aan het woord die de discussie terecht vinden:

















Een kleine groep mensen die van alles roepen over discriminatie, voeren de boventoon. Sint is
een feest voor alle kinderen. Misschien kunnen we een keer een zwarte Sint nemen en witte
Pieten. Ik ben benieuwd hoe de discussie zich dan gaat ontwikkelen. Er zullen gerust zaken gaan
veranderen rond de zwarte Pieten, door de maatschappelijke discussie, maar laat het geleidelijk
aan gebeuren.
Goed dat Zaanstad het feest organiseert. Ter aanvulling op de vraag of het feest in huidige vorm
moet blijven bestaan: ik sta achter de keuze voor roetpieten en geen gekleurde pieten.
Het feest is in de loop der jaren veranderd en zal dat blijven doen. Maar het is een
traditie/volksfeest dat wat mij betreft niets met discriminatie te maken heeft. De mensen die fel tel
tegen zijn kunnen dat ook proberen te begrijpen, net zoals voorstanders water bij de wijn kunnen
doen en afzien van hele zwarte pieten.
Het is een gevoelig onderwerp vanwege de link met het koloniaal verleden. Afgezien daarvan is
de inhoud en het karakter van het feest altijd aan verandering onderhevig geweest. Sinterklaas en
Zwarte Piet hadden tot in de jaren zestig niet alleen een sympathieke rol maar ook streng
opvoedend karakter, met soms sadistische trekjes. Dat is gelukkig veranderd, ouders en andere
opvoeders zijn zelf verantwoordelijk voor hun taak. De discussie over het fenomeen Piet moet
breder gevoerd worden en herleid tot dialoog, leidend tot een voor allen aanvaardbare figuur, als
ideaal. Daar mag de rijksoverheid, de minister van BZ, het voortouw in nemen..
Het sinterklaasfeest zál hoe dan ook veranderen, zoals het afgelopen tientallen jaren ook al
veranderde. Tempo is daarin wat anders, maar wij vieren nu als gezin ook iets anders Sinterklaas
dan in jaren ‘80. Al was het maar omdat pepernoten tegenwoordig al vanaf augustus verkrijgbaar
zijn en letters in alle mogelijke smaken. De discussie rond piet is veel te extreem geworden (aan
beide zijden), de schreeuwers hebben de aandacht i.p.v. de gemiddelde Nederlander. Hopelijk
gaat dat komende jaren, door de tijd, in wat rustiger vaarwater komen
Het zou zo fijn zijn als mensen niet zo star zouden zijn in hun opvattingen, wat meer open zouden
staan voor de gevoelens van anderen zonder zich meteen aangevallen te voelen.
Ik als donkere man vind het een mooi feest, alleen ik ga niet naar de intocht met mijn kinderen.
Reden is dat ik geen zin heb in commentaar. Ik vind een van de grootste problemen van dit feest,
is de simpele grappen die worden gemaakt naar de donkere mensen. Door bekende en
onbekende. Zolang zwarte piet wordt vergeleken met de donkere mensen, blijf je deze discussies
houden. Jammer
Wat zijn de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Waardoor verhardt de discussie, die
velen in beginsel wel begrepen, maar nu als een van de keiharde aanvallen op hun identiteit
ervaren?
Leven en laten leven. Het is opvallend dat veelal de Nederlander zich in andere landen aanpast
aan de daar geldende normen. In het huidige Nederland zal dat voor het merendeel van de
mensen met een andere achtergrond ook het geval zijn. Achterstanden in welzijn zorgt voor
ongenoegen bij iedereen. Kweek begrip voor elkaars situatie. Het ene is niet beter dan het ander,
het ene is wel anders in beleving, probeer de beleving te veranderen en misschien van onderaf.
(Ik kan me zo voor stellen dat een klein Marokkaans kindje Sinterklaas net zo leuk vindt. Niet daar
zit de weerstand, maar wel in de cultuur van de ouderen.
Wat ik mis in de zogenaamde "zwarte" piet discussie is de geschiedenis van het ontstaan van de
zogenaamde pietermansknecht van Sinterklaas. De betreffende bisschop van Mira is samen met
onderdrukte kinderen vanuit Turkije naar Spanje gevlucht! Waarom?, hij probeerde de
slavenkinderen een iets beter leven aan het bisschoppelijke paleis te geven maar dit werd niet
door de overwegend Islamitische bevolking en machthebbers gepikt dus vluchtte hij met een
behoorlijk stel kinderen naar Spanje. En als Sinterklaas is hij de beschermheilige van Amsterdam
geworden. Waar hebben we het nu over? Ik vind dat de, trouwens welke discussie over
"minderheden, "brede maatschappelijk gedragen" discussie onzuiver gevoerd wordt, het woord
zegt het al, een discussie is luisteren en aanpassen naar en aan elkaar en niet alleen aanpassen
aan degenen die zich "achtergesteld" voelen.

panelleden aan het woord die de discussie onterecht vinden:















Afblijven van Zwarte Piet. Dit hoort bij onze cultuur en is toch eigenlijk een sprookje. Niks aan
veranderen.
Als mensen van een ander land in Nederland komen wonen, moeten zij de tradities ook
accepteren. Dat moeten wij als we naar een ander land emigreren ook. Sinterklaas was een
heilige uit Mira in het Oost Romeinse rijk. (Nu is dat Turkije) Dat hij toen een gekleurde knecht had
om hem te helpen, heeft dat niets met de slavernij te maken. Momenteel heeft een Nederlandse
baas toch ook wel eens een gekleurde werknemer in dienst. "Loonslaaf". Trouwens de slavernij,
waar men op doelt is pas veel later gekomen. Ik vind het erg vervelend, dat dit soort volwassen
mensen het kinderfeest zo aan het verstoren is. Men is gewoon op rellen uit. Dit zie je ook bij
voetbal wedstrijden. Lekker er naar toe gaan en knokpartijen uitlokken. Wat is het volgende
onderwerp? de paas haas? de kerstboom? Nu zijn zelfs pepernoten discriminerend. Hoe lang
gaat dit door?
Als wij in Nederland allemaal, echt allemaal, begrijpen dat wij net als Kerst Pasen en Pinksteren
duizenden jaren oude Heidense feesten vieren met een Katholiek sausje overgoten, dan begrijp je
dat Sinterklaas niets met Slavernij te maken heeft. Niet in ieder geval zoals nu door antikoloniale
groepen wordt gebracht. Slavernij op zich is al zo oud als de mensheid en vindt ook nu nog plaats,
dus staat hier los van.
A.u.b. geen demonstraties bij de intocht, dit is echt onacceptabel voor kinderen die nog geloven,
zie het maar eens uit te leggen als ouder zijnde. Verder is mijn mening dat demonstraties het feest
en de sfeer verpesten
Blijf af van onze traditie
De discussies moeten niet gevoerd worden in dezelfde periode als het feest wordt gevierd. Als dat
in de periode januari tot september gebeurt, kun je zonder tijdsdruk overleggen en verpest die
hele discussie het grootste feest van Nederland niet. Dan nog wordt het moeilijk omdat de
extremisten niet tot rede vatbaar blijken te zijn.
Er is inderdaad een kleine groep mensen, die het verpest. Door het demonstreren op het feest
zelf, goed te keuren, geef je ze een podium. We weten ondertussen wel wat ze willen, tis toch
nooit goed. Bruine pieten niet, roetpieten niet, ze willen veegpieten, waarvan je meteen ziet wie
het zijn, dan kun je het net zo goed meteen afschaffen. En alle andere Nederlandse feesten, want
daar is ook vast iets op aan te merken. Ik vind het een goed compromis om de pieten niet heel
zwart te schminken, maar bruin is ook prima. Of roetpieten die vaak door de schoorsteen gegaan
zijn. Maar niet van die veegpieten, zodat je al snel ziet wie het eigenlijk is, dit kan natuurlijk niet! Ik
ben blij dat het voor onze kinderen het laatste jaar is, en ze dit feest hebben mogen meemaken...
want t wordt er niet leuker op zo!
Het is mijns inziens de meest belachelijke jaarlijks terugkomende discussie. Een groepje
"volwassen" die er alles aan doet om een kinderfeest periode te verpesten. Je hoeft niet mee te
doen aan een traditie als men niet wilt. Verpest het dan ook niet voor diegene die dat wel willen.
Ik vind het super dat Zaanstad her Sinterklaasfeest organiseert en hoop dat ze met een goede
oplossing komen voor beide partijen, zodat de kids er niets van merken en kunnen genieten.
Jammer dat elk jaar rond deze tijd weer een discussie op gang komt. Dit verstoort het feest
enorm, het zet mensen lijnrecht tegenover elkaar over de rug van een kinderfeest. Hieraan word
niet meer aan gedacht tijdens discussie. We leven een jaar lang met elkaar en dan ineens is er
weer het racisme wat de boventoon voert. Ik snap er helemaal niets van!! Blijf niet hangen in de
tijd van slavernij en onderdrukking, dit heeft niets te maken met het Sinterklaas feest. Laten we
dat op een ander tijdstip van het jaar eens met elkaar over hebben en in discussie gaan. Er is al
veel te veel haat en nijd in deze wereld!! Laten we in vredesnaam dit kinderfeest vieren met
elkaar.. Het gaat ook om de toekomst want het zijn kinderen die verder moeten in een
multiculturele samenleving en dat gaat op deze manier door de hele discussie een deuk krijgen.
Leven en laten leven!!!

panelleden aan het woord die m.b.t. de discussie weet niet / geen mening
hebben ingevuld:





Een clown wordt over het algemeen wit gemaakt met rode neus en lippen. hier zie je veel zelfspot
in. Zolang iets niet discriminerend of kleinerend wordt gebruikt kan het positief werken. Met elkaar
de juiste modus vinden in gesprek is de beste oplossing
Iedereen heeft de vrijheid zich te naar eigen verkiezing te (ver)kleden en toneelstukjes op te
voeren. We doen de hele dag niet anders! Als je echter bepaalde bevolkingsgroepen als mikpunt
hebt die zich daar door geraakt voelen en zich tegen verweren is dat ook hun goed recht. Dit
kinderfeest mag nooit ontaarden in het gebruiken van geweld. De overheid moet elke actie nemen
om verdere polarisatie te voorkomen of te beperken. ook namens of tegen kinderen.
Zaanstad moet oppassen dat zijn rol beperkt blijft tot het (zonder incidenten) organiseren van de
intocht. Het moet een leuke dag worden. Het lijkt me ook niet handig om breed in de media uit te
wijden of er zwarte Pieten zijn of anderszins gekleurde Pieten. Dat roept reacties op. De
Gemeente Zaanstad moet zelf geen politiek standpunt innemen. Ze moet neutraal blijven. Immers
de gemeente Zaanstad is er voor iedere burger. Zowel voor de voor- als tegenstanders van
zwarte Piet. Wel moet Zaanstad escalatie voorkomen en zeker niet een openlijke discussie voeren
over de hoofden van kinderen.

