Voor- en tegenstanders Zwarte Piet bekvechten

Kinderen in de mangel
Patrick, van de pro-club die we
volgens de eigen site niet aan de
NVU mogen linken, is fel. ,,Zwarte
Piet hoort bij Nederland. En de
kinderen hebben er helemaal geen
last van. Niks racisme.''
Een zwarte piet balt zijn vuist als hij
langs een groep tegenstanders loopt.

Een voorstander, vergezeld door
Zwarte Piet houdt een protestbord
omhoog.
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UTRECHT
Rituele dans voor de Jaarbeurs bij
het Zapp Sinterklaasfeest. Voor- en
tegenstanders van 'Black Face'
troffen elkaar. Over en weer
schreeuwen met de kinderen
ertussenin.

,,Maar die zelfingenomen types
weten niet waarmee ze bezig zijn'',
zegt zijn collega Yvette. ,,Ze vallen
onze tradities aan en vertellen wat
we moeten doen. Dat voelt als een
invasie.''
'No more black face', zingen de
anti's. 'Sinterklaas, Sinterklaas en
natúúrlijk Zwarte Piet', reageren de
pro's. Je zou bijna vergeten waar
het om gaat: een Zapp
Sinterklaasfeest voor de kleinsten,
van KRO/NCRV en Omroep Max,
met behalve Sint en Piet onder
anderen ook B-Brave, Ron
Boszhard en Bob de Bouwer.
Directeur Jan Slagter van Max
komt ook even kijken. ,,Iedereen
mag demonstreren, maar het moet
wel goed verlopen. Ik hoop dat het
vredig blijft.

worden. ,,Pas dan is het goed.''
Triest
Enno en Harma Guikema uit het
Groningse Bedem, kijken wat
bedremmeld rond. Zij: ,,Het is toch
te triest voor woorden dat kinderen
hiermee geconfronteerd worden.''
Hij: ,,Het is een kinderfeest, dus
Zwarte Piet of veegpiet, dat maakt
niet uit. Ze moeten het niet over de
ruggen van de kinderen
uitvechten.''
Er gaan bij de pro's soms
middelvingers de lucht in, er wordt
een keer gespuugd en geroepen
dat ze een anti weten te vinden,
maar over het algemeen is de sfeer
niet vijandig, alhoewel ook zeker
niet vriendelijk. Tegen half vier is
alles wel geroepen, de minipietjes
zijn binnen, de voeten zijn koud. En
de volgende afspraak staat al: een
dag later in Rotterdam.

Kwestie van tijd en dan is deze
discussie weer over. Maar
misschien is dat wishful thinking.''
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Het is ijzig koud bij de Jaarbeurs en
dat komt niet alleen door de
temperatuur. Dicht bij de
Croeselaan staan tientallen
tegenstanders van Zwarte Piet in
het hun toegewezen vak te roepen
dat het hulpje van de Sint racisme
is.
Aan de overkant staat de net zo
omvangrijke pro-pietgroepering
'Red ons Nederland en blijf af van
onze traditie'. Ze zingen
sinterklaasliedjes en twee donkere
Zwarte Pieten delen pepernoten uit.
En daar tussendoor passeren de
vaak beteuterd kijkende ouders met
hun minipietjes, die overigens zeer
zelden zwart geschminkt zijn.
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Hoe de passerende kinderpietjes
het geschreeuw van de
volwassenen ervaren, dat is zijn
grote zorg. ,,Wat zullen ze er van
denken? Hoewel ik vermoed dat ze
het binnen allemaal weer snel
vergeten zijn, vraag ik me toch af of
je zo'n demonstratie hier moet
houden.''
Het kan niet op een andere plek,
zegt actievoerder Dorien uit
Rotterdam. Jaren is niet naar
tegenstanders geluisterd, nu moet
het wel hier . ,,Ik heb zelf twee
zwarte kinderen waartegen van
alles geroepen wordt. Dat maakt
hen verdrietig en mij boos.''
En dus moeten alle raciale
karikaturen verdwijnen. En 'hulpje
Piet' moet medewerker van Sint
maandag 28 november 2016
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