“De Zwarte-Piet”

Statement rondom “onze” Pieten,
De vereniging Sinterklaas & Zwarte-Piet hanteert het volgende beleid i.z. haar Pieten
rondom de daar toe leidende discussies;
Onze Pieten zijn, geheel, donker bruin geschminkt, hebben geen groot opgezette rode
lippen en zijn voorzien van extra speelse details in de grime en kleding.
Ook hebben wij aandacht voor Pieten in verschillende Typetjes.
De kleur van de schmink is dan weliswaar niet gewijzigd, de rol van onze Pieten zeker
wel. Ze zijn speels, ludiek, eigenzinnig, niet onderdanig aan de Sint en zetten een
eigen spel en verhaallijn neer.
Graag willen wij een eeuwen oude traditie in ere houden en onze Pieten de
mogelijkheid bieden om op en gecamoufleerde, niet snel herkenbare wijze, hun spel als
Piet te kunnen uitvoeren. Door een geheel donkere grime op het gezicht aan te
brengen kunnen zij “onherkenbaar” hun act neerzetten en hoeven zij niet te vrezen
voor herkenbaarheid van onze “gelovige’ jonge fans.
Onze Pieten maken contact met alle kinderen en zorgen ervoor dat de kinderen van
“hun” feest kunnen genieten, ieder op zijn/haar manier. Kinderen die wat
terughoudend zijn geven wij de ruimte hier zelf hun weg in te vinden. Onze Pieten zijn
benaderbaar voor de kinderen en geven ze een vertrouwd en geruststellend gevoel.
In onze ogen is er geen enkele acteur, Sinterklaas of Piet, die middels het uitvoeren
van hun act binnen dit “Kindersprookje” dit doet met discriminerende gedachten.
De bijna "onverplichte” “verplichting", als het gaat om de Roet-Veeg-Piet, die het NTR
een ieder wil opleggen kunnen wij ons dan ook niet vinden, wij volgen deze lijn dan ook
niet.

Wij begrijpen dat niet iedereen dezelfde mening heeft rondom deze discussie.
Ook vinden wij het heel vervelend dat het uiterlijk van de Pieten bij sommige
Nederlanders een ander gevoel oproept. Echter is dat enkel op de kleur van de
Schmink gebaseerd en niet op de totale rol van de Pieten.
Laten we allemaal respectvol omgaan met een ieders keuze hierin.
Verder willen wij niet in discussie treden, zullen wij niet ingaan op uitlokkingen en gaan
wij als vereniging niet in gesprek over het uiterlijk van “onze” Pieten.
Niet in persoonlijke gesprekken met voorstanders, tegenstanders of de pers.
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