BLIJF VAN SINT EN PIET AF
Nederland moet op een andere wijze het Sinterklaasfeest
gaan vieren. Zwarte Piet moet verdwijnen of tenminste
vervangen worden door een Regenboog Piet, die zich sterk
moet maken voor de integratie van alle lagen, geledingen en
groeperingen in onze samenleving. Dat onzalige voorstel
deed historicus Jan de Bas afgelopen zaterdag op deze
pagina. De auteur wil hiermee een kinderfeest opzadelen met
zijn eigen zweverige maatschappelijke opvattingen.
Sinterklaas heeft volgens De Bas een imago van
"ouderwetse truttigheid" en roept gevoelens op van
discriminatie. De schrijver heeft dit jaar ongetwijfeld de
intocht van de Goedheiligman gemist. Op zaterdag 16
november stond in één op de twee huiskamers waar kleuters
rondkropen de televisie op Nederland 3, om geen minuut te
missen van de intocht van de Sint. Anderhalf miljoen kijkers
waardeerden het programma met een 7,9 terwijl de jongsten
een ongehoorde 8,5 gaven. Sints "ouderwetse truttigheid" is
kennelijk razend populair.
De Bas pleit desondanks voor hervorming van dit
kinderfeest, omdat sommige mensen Zwarte Piet als
discriminerend zouden ervaren. Zijn zogenaamde Integratie
Piet zou daarom Marokkaans en Turks snoepgoed moeten
uitdelen. Het is juist dat het Sinterklaasfeest problemen
geeft bij groepen allochtone kinderen. In Amsterdam moet
de Sint in sommige buurten al bijna met politie-begeleiding
over straat, om niet lastig te worden gevallen door met
name Marokkaanse kinderen. Die maken op school kennis
met de Sint, maar krijgen thuis vervolgens keihard te horen
dat het hele feest onzin is.
Aan ouders die hun kind zo'n leuk feest willen
onthouden zit een steekje los. Maar dat is nog geen reden
om aan dat steekje toe te geven. Redeneert De Bas langs
dezelfde lijn waar het 5 mei of Koninginnedag betreft?
Herkennen alle allochtonen zich wel in de viering van
Bevrijdingsdag? En zo nee, moet dat feest daarom volledig
veranderen? Tellen bezwaren van een handvol protestanten,

die met lede ogen aanzien dat hun kinderen een katholieke
geestelijke rond 5 december een aardige ouwe man vinden?
Dat Zwarte Piet als 'discriminerend' wordt gezien is
historisch onjuist en vooral het gevolg van gevoeligheden bij
blanke Nederlanders. Sinterklaas komt bijvoorbeeld graag in
Amsterdam-Zuidoost, bekend om zijn grote Surinaamse
gemeenschap. Surinaamse kinderen en hun ouders zijn met
de Sint opgegroeid. Mijn blanke kinderen zullen Zwarte Piet
tegelijkertijd niet verwarren met onze Surinaamse vrienden,
net zomin als het hen opvalt dat een oude bisschop, die uit
Spanje komt, ineens vloeiend Nederlands blijkt te spreken.
Het is gelukkig onmogelijk een zo breed gedragen feest
als Sinterklaas met idiote ideeën over Regenboog Pieten
zogenaamd te hervormen. Het feest hervormt als het ware
zichzelf, omdat het wordt gevierd in een veranderende
samenleving. Zwarte Piet is niet langer de karikatuur
waarmee een vorige generatie misschien nog opgroeide. In
geen tijden heb ik Pieten met een roe gezien en ze spreken
tegenwoordig ook normaal Nederlands. We hoeven niet in
paniek te raken over de effecten van Sint en Piet op de tere
kinderzieltjes. We moeten alle kinderen gewoon hun schoen
laten zetten.

