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Ter inleiding
De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet komt met onder andere leerkrachten, medewerkers,
kinderen en ouders de organisatie, zoals de kinderopvang of school, binnen. De ervaring leert dat het lastig
kan zijn om hier als organisatie goed mee om te gaan. Tegelijkertijd is dat in onze optiek wel nodig.
Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School of een kinderopvang die werkt in een
vreedzame wijk, heeft een duidelijke pedagogische doelstelling: kinderen leren wat het betekent om in
een democratische samenleving op te groeien. De discussie over Zwarte Piet raakt aan een van de
kernwaarden in een democratie: het goed kunnen omgaan met verschillen. Het is een thema dat vraagt
om een pedagogische reactie, en het biedt een kans om met de kinderen het leven in een democratie te
bespreken.
Middels het programma van De Vreedzame School wordt aandacht besteed aan basale sociale,
emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je
verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor
verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen,
omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de
gemeenschap.
Aan die kennis, vaardigheden en houdingen wordt gewerkt in de lessen,
maar ook, als het goed is, in de dagelijkse praktijk in klas, school en wijk.
Waar mogelijk moet die inhoud gekoppeld worden aan echte,
betekenisvolle situaties. Die situaties doen zich in het klein voor: een
incident op het schoolplein. Maar soms leent een maatschappelijke
discussie zich ook voor zo’n teachable moment. Een gebeurtenis of kwestie
die gebruikt kan worden om kinderen te laten ervaren wat leven in een
democratie betekent.
De maatschappelijke discussie rondom de figuur van Zwarte Piet kan ook
zo’n teachable moment zijn. Met deze toolkit willen we scholen en andere
pedagogische instellingen een hulpmiddel in handen geven om de discussie
ook binnen de eigen organisatie te voeren. Hoewel we ook een voorbeeld van een les hebben
opgenomen, om samen met de kinderen te praten over deze kwestie, gaat de aandacht eerst uit naar de
volwassenen, naar de (professionele) opvoeders in (instellingen in) vreedzame wijken. Want voor een
pedagogische instelling is het goed om een gemeenschappelijke visie uit te kunnen dragen naar kinderen,
ouders en omgeving. De ervaring leert dat er binnen teams ook verschillende meningen zijn, en dat het
niet altijd even makkelijk is om consensus te bereiken. Vandaar dat het eerste deel van deze toolkit meer
algemeen van aard is en een aantal suggesties geeft voor bespreking in het team. Het tweede deel gaat in
op de vraag hoe en op welke wijze de kinderen hierbij kunnen worden betrokken.
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Zwarte Piet: een splijtzwam
De afgelopen jaren is de maatschappelijke discussie rondom Zwarte Piet sterk toegenomen. De
maatschappelijke discussie over Zwarte Piet draait in feite om de vraag of de figuur van Zwarte Piet
verwijst naar het slavernijverleden van Nederland, en of er al dan niet sprake is van racisme: het gebruik
van Zwarte Piet straalt uit dat mensen met een donkere huidskleur een knechtenrol hebben, dom en
slordig zijn, enzovoort.
Mensen die zijn opgegroeid met deze traditie staan vaak heel anders in deze discussie dan mensen die er
van een afstand (vaak verbaasd) naar kijken. Een werkgroep van de Verenigde Naties deed enige jaren
geleden onderzoek naar de discriminatie in Nederland van mensen van Afrikaanse afkomst. In dat
onderzoek is ook de rol van Zwarte Piet meegenomen. De werkgroep concludeerde dat de figuur van
Zwarte Piet een uiting van racisme is die bestreden moet worden via het onderwijs. De traditie is
achterhaald, aldus de werkgroep. In het buitenland en ook onder expats wordt vreemd opgekeken van
de Zwarte Piet-traditie, zoals bleek uit de documentaire van Sunny Bergman, en uit de reacties in
Schotland toen een Nederlandse expat in Killearn een Sinterklaasfeest wilde organiseren. Schotse media
verslikten zich in de kleur van Zwarte Piet. De Schotse minister van buitenlandse zaken reageerde met:
“Mensen die uit minderheidsgroepen komen, waaronder ikzelf, vinden dit soort gedrag aanstootgevend.
Schotland heeft dit achter zich gelaten en dit soort dingen moet echt ontmoedigd worden.
Elke stellingname in deze discussie levert heftige tegenreacties op. Zo ook hier. De voor- en
tegenstanders voeren een heftig debat. Zelfs geweld wordt niet geschuwd. Extreem rechtse activisten
en hooligans menen Piet te moeten verdedigen. De internationale aandacht is groeiende, waarbij
kritisch wordt gekeken naar de relatie tussen Piet en slavernij. De grote middengroep in Nederland, die
aanvankelijk voor behoud van Zwarte Piet was, begint in aantal af te nemen. Steeds meer mensen
worden moe van de discussie en willen vooral een voor de kinderen gezellig en vrolijk Sinterklaasfeest.
Toch is het debat over Piet karakteristiek voor onze diverse samenleving en onze democratie. Alleen
maar uitgaan van de meerderheid van stemmen ten koste van een gekwetste minderheid is niet de
oplossing waarmee wij tegenstellingen willen oplossen. De verharding van de discussie en de
complexiteit van het onderwerp (het gaat ook om een kinderfeest en om een oude traditie uit de
periode waarin onze samenleving minder diversiteit kende) zorgt er voor dat een oplossing lastig is. De
beslissers/bewindslieden proberen hun vingers niet aan deze strijd te branden.
Diverse scholen en besturen in het land hebben gezocht/zijn op zoek naar een oplossing voor dit
maatschappelijk dilemma. De oplossingen hangen vaak samen met de geografische context: grote steden
versus platteland.
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Gerard van Drielen, bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden: “Er waren
leerlingen, die zich niet prettig voelden bij de Sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte
Piet. (…) Bijzonder is dat álle scholen er achter staan, zowel het protestants-christelijke en katholieke als
het openbare onderwijs. Ook de kleinere onafhankelijke scholen hebben zich eraan gecommitteerd.
Scholen mogen zelf beslissen of ze nu al helemaal stoppen met de klassieke Zwarte Piet of dat ze dat
geleidelijk doen. Wij willen niet meteen iedereen daartoe verplichten. Bedenk dat Sinterklaas en Zwarte
Piet er twintig à dertig jaar over hebben gedaan om te veranderen van mensen waar je bang voor was tot
vrolijke kindervrienden. Dan is het logisch dat wij ook de tijd willen nemen voor deze verandering. (…)
Het kan best dat er straks pieten met zwarte roetvegen op hun wangen rondlopen. Of gele pieten. Als hij
maar niet helemaal zwart is.”

De Haagse schoolbesturen schrijven:
“De gezamenlijke schoolbesturen zijn van mening dat het Sinterklaasfeest een jarenlange traditie kent in
Nederland. Het Sinterklaasfeest is in eerste instantie een feest voor alle kinderen; het doel is een
Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden. De inrichting van het Sinterklaasfeest is momenteel en in het recente verleden - onderwerp van een maatschappelijk debat over het (vermeende)
discriminatoire karakter van m.n. de figuur van (Zwarte) Piet. Richtinggevend voor de inzet van de
schoolbesturen bij de inrichting van het Sinterklaasfeest is de uitspraak van het College voor de Rechten
van de Mens in een klacht van een ouder over de invulling van het feest op de school van haar kinderen.
Kern van deze uitspraak is dat:
1. een school op grond van de Algemene wet gelijke behandeling geen onderscheid mag maken op
grond van onder meer ras. De school heeft in dit kader ook de verplichting om te zorgen voor een
discriminatievrije onderwijsomgeving voor leerlingen;
2. de figuur (Zwarte) Piet kent discriminerende aspecten (“dom, knecht en donker”) en ook al is het
niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren;
3. het College verlangt van het bestuur een actieve en voortvarende invulling aan haar zorgplicht voor
een discriminatievrije omgeving: “Het gaat er hierbij niet om, om de figuur ‘Piet’ af te schaffen,
maar wel om de figuur een dusdanig andere invulling te geven dat die niet leidt tot negatieve
stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur”.
De Haagse schoolbesturen zijn van mening dat met het oog op het maatschappelijk debat en met in acht
neming van de hiervoor aangehaalde uitspraak een aanpassing van het Sinterklaasfeest, m.n. op de
onderdelen van de (als) discriminerende (ervaren) aspecten, noodzakelijk is. Uit verschillende
jurisprudentie komen in essentie de volgende (ervaren) discriminatoire aspecten naar voren:
• de zwarte huidskleur;
• het kroeshaar;
• de gouden oorringen;
• de dikke, rode lippen;
• de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) (Zwarte) Piet.
De schoolbesturen spreken af de figuur van (Zwarte) Piet in een periode van maximaal 3 jaar op alle
bovengenoemde aspecten aan te passen (…)
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Hoe kunnen we hier op een ‘vreedzame’ manier mee omgaan? Alvorens op die vraag in te gaan, eerst een korte
schets van de historie van Zwarte Piet, waar uit blijkt dat tradities altijd aan verandering onderhevig zijn.

Historie van Zwarte Piet
O.a ontleend aan http://www.art1.nl/artikel/7219-Historische_achtergrond_Zwarte_Piet.

De figuur van Zwarte Piet zoals wij die nu kennen is ontstaan in de
19e eeuw. Sint Nicolaas, of Sinterklaas, heeft eeuwenlang bestaan
zonder knecht. Later ontstonden diverse helpers, die ook als
boeman dienst deden. Soms waren de Pieten ook niet zwart, zoals
op deze foto uit 1935 (www.joop.nl). Maar in het algemeen wordt
aangenomen dat halverwege de 19e eeuw de traditie van Zwarte
Piet is ontstaan.
In het boekje Sint Nikolaas en zijn knecht (1850) van Jan Schenkman
is Sinterklaas voor het eerst afgebeeld met een ‘knechtje, dat zwart
is van kleur’. Onderzoekers van Zwarte Piet zijn het erover eens dat
Zwarte Piet in de eerste helft van de 20e eeuw een boosaardig
karakter had, en
dat hij zich pas halverwege de twintigste eeuw heeft ontwikkeld tot een vooral grappige figuur.
Tegelijkertijd wordt er in deze hele periode geen twijfel aan gelaten, tot in uiterst karikaturale en
stereotype voorstellingen aan toe, dat de zwarte knecht een man van Afrikaanse origine moet
voorstellen. Soms in fantasievolle en exotische ‘moorse’ kledij.
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Voor de herkomst van Zwarte Piet zijn verschillende verklaringen of opvattingen. Zwarte Piet kan
gezien worden als de personificatie van de duivel die door Sint is overwonnen en geknecht. Zwarte
Peter of Zwarte Piet is een naam die vanaf de late Middeleeuwen wordt gebruikt voor de duivel. In
Duitsland wordt Sinterklaas begeleid door knecht Ruprecht, een naam die ook voor de duivel wordt
gebruikt. Soms valt de rol van de duivel en de rol van Sint in één figuur samen. In het Engels wordt de
figuur van de duivel ook wel 'Old Nick' genoemd. Sinterklaas heeft hier klaarblijkelijk de slechte naam
van zijn knecht overgenomen.
In Amsterdam in de 16e en 17e eeuw liepen in de aanloop tot 6 december (de oorspronkelijke dag waarop
Sint Nicolaas wordt gevierd) Zwarte Klazen, ook wel Sunderklazen genoemd, door de straten en klopten
bij mensen aan om te vragen of er nog stoute kinderen waren. Klaas was hier dus de boeman. De latere
Zwarte Piet nam de rol van de Zwarte Klazen over.
Daarnaast wordt Zwarte Piet beschouwd als de voortzetting van de middeleeuwse Moor. Rond het thema
van de Moor is in de Nederlandse folklore een hele traditie ontstaan, denk aan de 'gapers' die bij
drogisterijen aan de gevel hingen. Zwarte Piet heeft een plaats gevonden in deze traditie, vooral vanaf het
moment dat de verblijfplaats van Sinterklaas in Spanje wordt geplaatst.
En dan is er nog de opvatting dat Piet terug te voeren is op de Germaanse mythologie. De oppergod
Wodan had in zijn gevolg een betrouwbare knecht die later omgevormd is tot Zwarte Piet, zoals Wodan is
omgevormd tot Sinterklaas.
Zo zijn er nog tal van andere, minder waarschijnlijke, theorieën over de herkomst van Zwarte Piet. De
beeldvorming van Zwarte Piet als knecht met duidelijke negroïde trekken, heeft haar oorsprong in de 19e
eeuw. Deze Zwarte Piet wordt afgebeeld met een zwarte huidskleur, kroeshaar en dikke lippen. Als hij
optreedt, spreekt hij vaak een kromme taal, later met een Surinaams accent en haalt dommige fratsen uit.
Deze Zwarte Piet is een fantasiefiguur, maar het is duidelijk dat hij past binnen de racistische
beeldvorming die over personen van Afrikaanse afkomst bestaat. De kleding van de Zwarte Pieten is
gebaseerd op de uniformen die zwarte pages in de 17e en 18e eeuw droegen.
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Duidelijk is wel dat de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet zich door de eeuwen heen flink heeft
gewijzigd. Met de publicatie van het boekje van Schenkman in 1850 onderging Sinterklaas een fikse
verandering en had hij er opeens een helper bij gekregen. Na verloop van tijd kreeg die helper een vaste
naam (Zwarte Piet) en snel daarna beschikte Sint over een heel leger van Zwarte Pieten.
In het begin van de twintigste eeuw kreeg Zwarte Piet de rol toebedeeld die Sinterklaas vroeger had, het
corrigeren en straffen van stoute kinderen. En hadden de pieten een nogal dommig karakter, en was er
een duidelijke hiërarchie: de sint was de baas. De laatste decennia is het gedrag en de hiërarchische
positie van Zwarte Piet veranderd. De rol van boosaardige, domme boeman is langzaam maar zeker
veranderd in die van een gezellige kindervriend die namens Sinterklaas cadeautjes en snoep uitdeelt. De
roe is verleden tijd. Pieten worden steeds meer neergezet als slimme ‘organisatietalenten’ die de
vergeetachtige Sint terzijde staan.
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Een kwaadaardige bisschop: 'Sint slaat Alexander', uit Sint Nicolaasvertellingen voor de jeugd, door C. van Schaick, 1852.
(OLM Arnhem)
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Wat betekent dit voor De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk?
De Vreedzame School wil stimuleren dat kinderen open staan voor verschillen tussen mensen. Dat
gebeurt via de lessen van blok 6 (We zijn allemaal anders), maar ook door een duidelijke sociale en
morele norm in klas en school te installeren: we horen bij elkaar, iedereen mag bij ons zichzelf zijn, en hoe
verschillend we soms ook zijn, we houden rekening met elkaar, we vormen samen een gemeenschap.
Soms geven schoolbesturen het advies aan hun scholen om, als hun kinderen of hun ouders het zwart
schminken van Piet als discriminerend ervaren, Zwarte Piet in dat geval te ontdoen van zijn
discriminerende kenmerken. Zo geeft VOS/ABB (de vereniging voor bestuur en management in het
openbaar onderwijs) haar scholen het volgende advies: “Een discriminatievrije omgeving en wederzijds
respect dienen dus het uitgangspunt te zijn. Als het zwart schminken van Piet door (een deel van) de
leerlingen, ouders en/of personeelsleden wordt beschouwd als discriminerend en/of respectloos, kan de
school besluiten om Piet geen of een andere kleur te geven.”
De vraag is echter of de verantwoordelijkheid van de school of andere pedagogische instelling niet verder
gaat dan de eigen situatie? Op alle scholen en andere pedagogische instellingen in Nederland wordt een
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen tot democratische burgers. Als er in onze samenleving
mensen zijn die zich gekrenkt voelen door deze traditie, kun je dat als opvoeder dan negeren? Welke
boodschap geef je daarmee af aan de kinderen? Nemen we het geluid van een minderheid serieus? Of
negeren we dat?
Soms zeggen kinderen en volwassenen in een conflictsituatie wel eens tegen elkaar: “Hoezo een conflict?
Ik heb geen conflict, hoor! Ze moet niet zo zeuren. Zij heeft een probleem, ik niet!” Hier lijkt hetzelfde te
spelen: de ene groep in de samenleving geeft aan last te hebben van Zwarte Piet, een andere groep zegt
dat die ‘niet zo moeten zeuren’.
In De Vreedzame School leren we kinderen dat er bij een conflict altijd twee partijen zijn, die allebei een
rol spelen, en allebei een aandeel hebben in het conflict. Wat je er ook van vindt en hoe je ook reageert:
er is sprake van een conflict dat opgelost moet worden. Liefst op een ‘vreedzame’ wijze: de standpunten
mogen botsen, maar we gaan op zoek naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.
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Op weg naar een gezamenlijke visie binnen de school/instelling
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft in 2014 interviews
gehouden onder liefhebbers én critici van het sinterklaasfeest. Uit dat onderzoek kwam naar voren
dat het sinterklaasfeest door alle geïnterviewden als kinder- en familiefeest van grote culturele
waarde wordt geacht. (Kozijn, G. (2014). Zwarte Piet, verkennend onderzoek naar een toekomstbestendig
sinterklaasfeest. Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed/ Pharos uitgevers.)

Liefhebbers zien Zwarte Piet als een vrolijk en kindvriendelijk contrasttype naast Sinterklaas en als
onlosmakelijk onderdeel van het sinterklaasfeest.
De critici die geïnterviewd zijn, ageren tegen de verbeelding van Zwarte Piet als racistische karikatuur van
een negroïde persoon, binnen een feest dat vanwege de grote uitstraling in de publieke ruimte niet te
ontwijken is. Het bestaan van Zwarte Piet heeft naar hun mening maatschappelijke consequenties
aangezien er (latente) discriminatie bestaat in Nederland. Liefhebbers en critici kijken vanuit een totaal
andere perceptie naar de figuur Zwarte Piet. Allemaal zijn ze van mening dat de anderen een verkeerd
beeld hebben van de betekenis van de verbeelding van Zwarte Piet.
De kans is groot dat er ook binnen een team van leerkrachten of andere (professionele) opvoeders
verschil van mening is over dit controversiële onderwerp. Een gezamenlijk standpunt is echter wel
gewenst, zeker voor een school. De eerste vraag binnen een schoolteam is dus: hebben leerkrachten bij
ons verschillende visies op dit vraagstuk? Hoe zit het bij ons: hebben wij ook liefhebbers én critici in het
team?
Om tot een gezamenlijk standpunt te komen is een goede discussie noodzakelijk. En om een goede
discussie te voeren binnen het team is het zinvol om ruimte te geven aan ieders mening. En om
vervolgens óók na te gaan waar die visies vandaan komen. Wat zijn de onderliggende ideeën en
overtuigingen? Komen visies voort uit ideeën of idealen over het omgaan met elkaar in een pluriforme
samenleving? Of uit kennis en wetenschap over de slavernijverleden en de historische achtergrond. Zoals
in het voorbeeld hieronder:
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Een andere geïnterviewde in het genoemde onderzoek was John Helsloot. Helsloot (1950) is cultureel
antropoloog, en als etnoloog verbonden aan het Meertens Instituut. Hij heeft de afgelopen twintig jaar
uitvoerig onderzoek gedaan naar het sinterklaasfeest en geldt als een van de academische experts op dit
gebied. Helsloot ziet Zwarte Piet als een twistappel in de maatschappij. De figuur wordt als instrument
gebruikt en daarmee als moreel markeringspunt: ‘aan welke kant sta je?’ Daarmee krijgt de figuur, aldus
Helsloot, een andere en krachtigere lading dan slechts de kindervriend die het voor vele liefhebbers van
Sinterklaas en Zwarte Piet is.
Helsloot herkent de positieve associaties van Zwarte Piet als een mooi aangeklede, vrolijke en leuke
figuur in de context van een kinderfeest. Hij is zelf ook liefhebber geweest van Zwarte Piet, tot er rond
2005 een kantelpunt kwam waarna hij de negatieve aspecten inzag. De verwijzing naar racistische
karikaturen en het gedragsrepertoire waarbij gerefereerd wordt aan een beeld dat donkere mensen altijd
vrolijk zijn en springen. Ook al zijn al deze verwijzingen niet bedoeld door de liefhebbers, dan nog is de
historische achtergrond en huidige onderliggende lading, zo stelt Helsloot, verwerpelijk en zou het beter
zijn als Zwarte Piet van het toneel verdwijnt.
Helsloot ziet tot zijn blijdschap meer mensen een vergelijkbaar proces richting dat kantelpunt
doormaken, waarbij zij gaan inzien welke onderliggende betekenissen er achter de figuur Zwarte Piet
verscholen gaan. Dit kantelpunt kan ook tot aversie tegen de figuur Zwarte Piet leiden, heeft hij
gemerkt. Helsloot denkt dat veel mensen nog niet genoeg weten over de representatie van donkere
mensen door middel van Zwarte Piet.

Of worden visies bepaald door de eigen achtergrond en de eigen ervaringen?
Neem bijvoorbeeld het onderstaande fragment uit een blog:
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Spreken over argumenten Zwarte Piet en zwijgen over pestgedrag
Tijdens sinterklaastijd is pesten oké
(…) Tegen het einde van de basisschool begon mijn gevoel van onbehagen bij het sinterklaasfeest. Er
was altijd wel iemand die mijn huidskleur op lachende wijze moest vergelijken met die van Zwarte Piet.
Of dat slecht geïmiteerde Surinaamse accent dat de pieten zich eind jaren ’80 hadden aangeleerd. Ik kan
me nog goed herinneren hoe ik ’s avonds in bed lag te bedenken wat ik ging zeggen als iemand weer
riep dat die pieten familie van mij waren en hoe ik mensen erop zou wijzen dat niemand in Spanje met
zo’n raar accent sprak. Een paar weken geleden vertelde mijn moeder mij hoe ze mij en mijn zusjes
minder fleurig kleedde rond deze tijd van het jaar. Ter bescherming, om te voorkomen dat ook maar
iemand die negatieve connectie met Zwarte Piet zou maken. Als moeder doet het namelijk ook pijn als
jouw kind gepest wordt.
Een Surinaams meisje vertelde eens dat Sinterklaas op de kleuterschool aan alle kindjes vroeg wat zij
later wilden worden. De Sint luisterde aandachtig naar alle antwoorden, maar bij haar was dat niet nodig
"Jij wilt natuurlijk Zwarte Piet worden," wist de Sint. Die dag verloor het feest voor het zoveelste
donkere kind zijn onschuld. Ik vergeet ook nooit meer de dag waarop ik met mijn kleine zusje aan de
hand naar huis liep. Vanuit het niets vond een meisje het nodig om mijn vijfjarig zusje, dat een baret
droeg, voor Zwarte Piet uit te maken. Het groepje tieners waarmee zij was vond het hilarisch en lachte
mijn zusje uit. En afgelopen weekend las ik een Facebookbericht van Peter van der Vorst, die met zijn
donkere zoontje door de stad liep en nog net hoorde dat een piet naar zijn zoontje wees met de woorden
"Kijk, daar heb je nog een pietje". Iemand reageerde op deze post met de vraag hoe hij dit forum durfde
misbruiken om 'zielig' te doen?
Ik kan nog wel even doorgaan met voorbeelden noemen. Ik kan ook nog wel even doorgaan met hoe ik
mezelf tijdens mijn tienerjaren heb geprobeerd zo 'onzichtbaar' mogelijk te maken tussen eind november
en 6 december. Nog steeds valt dat ongemakkelijke, nare gevoel dat dit hele feest bij mij oproept met
geen pen te beschrijven. En geloof me, ik heb het geprobeerd, Sinterklaas vieren. Gezellig werd het
nooit. Voor mij is het feest namelijk al jaren geleden verpest.
Ongetwijfeld staan er al lezers klaar om onder dit artikel het flink uitgemolken argument: "Ik ken héél
veel donkere mensen, die gewoon elk jaar met veel plezier Sinterklaas vieren" neer te pennen. Die
mensen moeten zich eerst maar eens afvragen hoe 'leuk' het leven van die héél veel donkere vrienden
wordt, als zij besluiten niet langer aan Sinterklaas te doen, omdat ze Zwarte Piet racistisch vinden?
Neem maar van mij aan dat er heel veel moed nodig is om je in Nederland uit te spreken tegen Zwarte
Piet. Vrijheid van meningsuiting gaat in deze periode namelijk met verlof.
De argumenten voor en tegen worden met veel kabaal over en weer geslingerd. Alleen op verhalen over
pesterijen reageert iedereen met oorverdovende stilte. Pesten vinden we in Nederland, terecht, niet oké,
behalve tijdens sinterklaastijd. "Kom niet aan ons kinderfeest," lees je dan overal. Alleen dat ons geldt
van eind november tot en met 5 december helaas maar voor een select groepje Nederlanders.
Tekst is afkomstig uit een blog op www.joop.nl door Carol Rock, journalist en blogger - 1-12-2014

Het kan ook goed zijn dat mensen het niet weten, (nog) geen standpunt hebben ingenomen, en/of beide
perspectieven kunnen begrijpen: enerzijds de discriminerende kenmerken, anderzijds de traditie als
volksfeest.
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Er zijn bij deze discussie in feite twee vragen die telkens verschillend kunnen worden beantwoord:
1. De vraag of mensen de verwijzing zien naar de racistische karikatuur van Zwarte Piet en het
slavernijverleden, of niet en Zwarte Piet beschouwen als een onschuldige traditie en een vrolijke
kindervriend.
2. De vraag of men de kwestie rondom Zwarte Piet ziet als een conflict dat opgelost moet worden.
Of als een kritiek die genegeerd kan worden, als zijnde het geluid van een hele kleine minderheid,
die zich maar aan moet passen.
Ten aanzien van de eerste vraag zal het lastig zijn om, wanneer er sprake is van verdeeldheid, te komen
tot overeenstemming. Ieders eigen antwoord heeft te maken met eigen achtergronden, ervaringen,
ideeën en overtuigingen. Die verander je niet zomaar. Het is misschien ook niet van belang dat we het er
allemaal over eens zijn of Zwarte Piet racistisch is. Het is van belang dat mensen die gekwetst worden dit
gevoel kenbaar kunnen maken en dat er vervolgens wordt gekeken hoe daar recht aan kan worden
gedaan. Zoals we ook de beleving van kinderen die gepest worden als uitgangspunt nemen voor een
aanpak, en niet de intenties van de pester.
Het meeste perspectief schuilt dan ook in de beantwoording van de tweede vraag. Dat wordt ook
bevestigd door het eerder aangehaalde onderzoek. Er is in de interviews sprake van een verdeeldheid,
maar er is ook, aldus de onderzoekers, een groeiende middengroep binnen de geïnterviewden, die bereid
is om wederzijds te luisteren en samen op zoek te gaan naar een maatschappelijk draagvlak voor een
toekomstbestendig sinterklaasfeest. Voor deze groep staat daarbij voorop dat het sinterklaasfeest een
verbindend feest moet zijn, dat geen mensen uitsluit en zoveel mogelijk mensen aanspreekt.
Laat leerkrachten en/of medewerkers zich een mening vormen na een goede discussie. Probeer te
bespreken hoe persoonlijke gevoelens, ideeën en ervaringen zich verhouden tot de grondprincipes van de
democratische samenleving: artikel 1 van onze grondwet verwoordt het recht op gelijke behandeling en
het verbod op discriminatie. Elke school of instelling heeft in dit kader de verplichting om te zorgen voor
een discriminatievrije omgeving voor kinderen. De figuur van Zwarte Piet kent discriminerende aspecten
(donker, dom, knecht) en ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend en
discriminerend ervaren.
Het is van belang dat niet bij voorbaat een groep medewerkers de mond gesnoerd wordt. Geef ook hen
die niet willen dat er getornd wordt aan de figuur van Zwarte Piet de ruimte. Laat zien dat er verschillende
perspectieven kunnen zijn, en dat we de vrijheid hebben om die gezichtspunten te uiten.
Maar dat er wel een oplossing moet komen die voor iedereen goed is.
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U kunt als team:
eerst gelegenheid geven om meningen vrijuit uit te wisselen; liefst in kleine subgroepen (geef elkaar
de ruimte, en neem niet elkaar de maat; verschillen mogen er zijn!)
de gedeelde belangen zoeken en benoemen (wat zit er onder water, onder de ijsberg?): waarschijnlijk
willen we allemaal op de een of andere manie het feest behouden
vervolgens samen een gezamenlijke strategie proberen te formuleren, vanuit uw professionele
verantwoordelijkheid als (mede)opvoeders: hoe gaan wij hier als school/organisatie mee om?
en tot slot afspraken maken over de wijze waarop (en in welke groepen) de leerkrachten en/of
medewerkers aandacht zullen besteden aan de kwestie, en over hoe er met ouders wordt
gecommuniceerd; in de volgende paragraaf volgt een voorbeeld van de inrichting van een
bijeenkomst met ouders over de rol van Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest.

De Vreedzame School over Zwarte Piet:
Of we het er nu over eens zijn of Zwarte Piet racistisch is of niet, het is van belang dat mensen die
gekwetst worden dit gevoel kenbaar kunnen maken en dat er vervolgens wordt gekeken hoe daar recht
aan kan worden gedaan.
Op een vreedzame school willen we kinderen leren dat we leven in een wereld vol verschillen en dat het
de kunst is om met die verschillen om te gaan. We zijn allemaal anders, we ervaren het sinterklaasfeest
dus ook allemaal anders, maar we horen wel bij elkaar. Dat betekent goed luisteren naar elkaar en de
ander serieus nemen. Een conflict lossen we op, op zo’n manier dat beide partijen tevreden zijn.
Daarom is het van belang om te zoeken naar een sinterklaasfeest dat voor iedereen een goed feest is, een
verbindend feest, dat geen mensen uitsluit en zoveel mogelijk mensen aanspreekt.
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Voorbeeld van een eventuele bijeenkomst met ouders
Wat we hiervoor beschreven over wat we met de leerkrachten of pedagogisch medewerkers kunnen
doen om te komen tot een gezamenlijk standpunt, geldt eigenlijk net zozeer voor een gesprek met de
ouders. Een dergelijk gesprek zou ook in één keer samen met medewerkers én ouders kunnen
plaatsvinden. Hoe dan ook is de communicatie met ouders rond dit onderwerp van groot belang.
Het Sinterklaasfeest is een belangrijke traditie in Nederland en veel mensen reageren met weerstand als
je hier iets aan wilt veranderen, zeker ouders met kinderen in de leeftijd dat er nog ‘geloofd’ wordt in
Sinterklaas. Het is daarom belangrijk om het onderwerp open en in een rustige context te bespreken.
Het van bovenaf regels opleggen over het al dan niet 'afschaffen' van Zwarte Piet kan heftige reacties
oproepen. Het lijkt beter om samen te zoeken naar een oplossing zonder afbreuk te doen aan het plezier
en de gezelligheid die bij het Sinterklaasfeest centraal moeten staan.
De hoog oplopende emoties en verharding van de discussie zijn natuurlijk ook goede redenen om
voorlopig geen ouderavond rond dit onderwerp te organiseren, zeker, als het vermoeden is, dat een
dergelijke avond tot ruzie gaat leiden.
Voorbereiding
▪ Nodig collega's, ouders of andere betrokkenen uit om samen het gesprek aan te gaan over de
invulling van het Sinterklaasfeest. Kondig aan dat u met name naar de rol van Zwarte Piet wilt kijken.
▪ Zorg voor een positieve insteek, zowel in de uitnodiging als op de avond zelf. Zet naast koffie en thee
ook chocolademelk klaar en serveer pepernoten of speculaasbrokken.
▪ Leg voor alle aanwezigen schrijfpapier en pennen klaar. Print de casussen (zie hieronder en in een
aparte bijlage) voor alle aanwezigen (deel deze pas later uit).
Opening
Heet alle ouders van harte welkom en geef nogmaals aan wat in de uitnodiging stond: we willen als
school/organisatie naar de rol van Zwarte Piet kijken, omdat die figuur discriminerende aspecten kent
(donker, dom, knecht) en ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend en
discriminerend ervaren. Dergelijke discriminerende elementen horen niet thuis op een school/instelling
waar kinderen worden voorbereid op een samenleving waarin discriminatie is verboden en die staat voor
gelijke behandeling voor iedereen.
Binnenkomer
Vraag de aanwezigen om voor zichzelf drie dingen op te schrijven die zij waarderen aan het
Sinterklaasfeest. Dit kan zijn: gedichten schrijven, surprises, de intocht per boot, chocoladeletters,
kadootjes, elkaar voor de gek houden etc. Dit wordt vervolgens op het bord geïnventariseerd. Door te
turven wordt gekeken wat er in de groep het meest gewaardeerd wordt aan het Sinterklaasfeest. En kan
benoemd worden dat het sinterklaasfeest voor iedereen waardevol is (gezamenlijk belang).
Discussie in kleine groepen
Verdeel de aanwezigen in groepjes van drie à vier personen. Deel de bijlage met casussen uit. In elk
groepje worden drie casussen besproken. De vraag is steeds: 'Hoe reageer je?' De deelnemers
antwoorden om de beurt.
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Het voorbeeld is deels ontleend aan een handreiking van Art.1 (landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen
en bestrijden van discriminatie op alle gronden).

1. Ook al ben ik zwart als roet?
Je bent hulpouder bij het Sinterklaasfeest. Abigail is vijf jaar oud, haar ouders komen uit Suriname en zij
heeft een heel donkere huidskleur. Samen zingen jullie: 'Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch
goed'. Abigail vraagt jou wat hiermee bedoeld wordt.
2. Hé, Zwarte Piet
Je houdt toezicht op het schoolplein. Een jongetje van Afrikaanse afkomst is aan het knikkeren. Een
ander kind roept: 'Hé, Zwarte Piet, mag ik met je meedoen?'
3. I am shocked
Op een feestje ontmoet je een Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd. Zij heeft onlangs de intocht
van Sinterklaas gezien op tv en is geschokt. Hoe kan het dat in Nederland dit soort racistische tradities
in ere worden gehouden? In Amerika zou zoiets nooit mogen.
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Nabespreking
Als alle casussen besproken zijn, komt de groep weer bij elkaar. De casussen en de reacties worden
besproken. Welke reacties waren er: verdedigen, aanvallen, uitleggen, begrip voor gevoelens van
anderen, of anders? Wat maakt dat je op een bepaalde manier reageert?
Geef ruimte voor alle meningen, maar bewaak als gespreksleider dat het geen welles-nietes-spel wordt
over de vraag of er nu wel of geen sprake is van racisme of verwijzing naar slavernijverleden. Breng de
discussie dan terug naar de vraag: kunnen we een oplossing bedenken die voor iedereen goed is.
Naar een oplossing
Breng in dat veel mensen in Nederland zich gekwetst voelen door de huidige traditie van Zwarte Piet. Vat
samen wat uw standpunt is, bijvoorbeeld:
Of we het er nu over eens zijn of Zwarte Piet racistisch is of niet, het is van belang dat mensen die
gekwetst worden dit gevoel kenbaar kunnen maken en dat er vervolgens wordt gekeken hoe daar
recht aan kan worden gedaan.
Op een vreedzame school willen we kinderen leren dat we leven in een wereld vol verschillen en dat
het de kunst is om met die verschillen om te gaan. We zijn allemaal anders, maar horen wel bij elkaar.
Dat betekent goed luisteren naar elkaar en de ander serieus nemen. Een conflict lossen we op, op zo’n
manier dat beide partijen tevreden zijn.
Daarom is het van belang om te zoeken naar een sinterklaasfeest dat voor iedereen een goed feest is,
een verbindend feest, dat geen mensen uitsluit en zoveel mogelijk mensen aanspreekt.
Bespreek een aantal oplossingen die door de jaren heen op verschillende plekken bedacht en uitgevoerd
zijn, en vraag de aanwezigen om in kleine groepen te brainstormen over mogelijke oplossingen
▪ gekleurde Pieten i.p.v. Zwarte Pieten;
▪ (gedrags)codes voor Zwarte Pieten (geen dikke lippen, zwart kroeshaar of zwaar Surinaams accent);
▪ alleen zwarte vegen van de schoorsteen op de wangen;
▪ géén Zwarte Pieten;
▪ kleurplaten, boekjes en liedjes screenen op negatieve en stereotiepe beelden;
Bespreek plenair na en inventariseer de meest genoemde oplossingen. Bepaal vervolgens samen voor
elke oplossing in hoeverre deze afbreuk doet aan de aan het begin genoemde punten die mensen
waarderen aan het Sinterklaasfeest. Vat dit uiteindelijk samen in een gezamenlijk voorstel voor de
Sinterklaasviering. Uitgangspunt moet zijn dat de Sinterklaasviering een feest voor iedereen moet zijn,
waarbij iedereen zich op zijn gemak voelt, jong en oud, zwart en wit!
De opbrengst van de avond kan door de stuurgroep Vreedzaam worden verwerkt tot een voorstel voor de
school.
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Casussen voor ouderavond

1. Ook al ben ik zwart als roet?
Je bent hulpouder bij het Sinterklaasfeest. Abigail is vijf jaar oud, haar ouders komen
uit Suriname en zij heeft een heel donkere huidskleur. Samen zingen jullie: 'Ook al
ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed'. Abigail vraagt jou wat hiermee bedoeld
wordt.

2. Hé, Zwarte Piet
Je houdt toezicht op het schoolplein. Een jongetje van Afrikaanse afkomst is aan het
knikkeren. Een ander kind roept: 'Hé, Zwarte Piet, mag ik met je meedoen?'

3. I am shocked
Op een feestje ontmoet je een Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd. Zij heeft
onlangs de intocht van Sinterklaas gezien op tv en is geschokt. Hoe kan het dat in
Nederland dit soort racistische tradities in ere worden gehouden? In Amerika zou
zoiets nooit mogen.
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Een lesactiviteit voor groep 6-7-8: Ruzie over Zwarte Piet
Hieronder is een lesbeschrijving opgenomen, waarmee u indien gewenst met kinderen in de leeftijd van
10 tot 12 jaar in gesprek kunt over de figuur van Zwarte Piet. De activiteit helpt wellicht de discussie meer
gestructureerd te laten verlopen en biedt de mogelijkheid om wat toe te voegen aan de manier waarop
de kinderen naar de kwestie kijken.
Idee achter de les is dat het zinvol is om:
- inzicht te geven in de achtergronden van deze kwestie
- kinderen bewust te maken van verschillende gezichtspunten
- kinderen leren respect te hebben voor verschillende gezichtspunten
- kinderen te leren dat mensen verschillen
- deze maatschappelijke discussie aan te grijpen om kinderen iets te leren over discriminatie.
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Ruzie over Zwarte Piet
Leeftijd:
Doel:

10-12 jaar (groep 6-8)
Kinderen worden zich bewust van de gevoeligheid rondom Zwarte Piet en denken na over
een oplossing.
Agenda op het bord Voorbereiding:
Zet filmclips klaar op youtube:
https://www.facebook.com/SchooltvBasta/posts/541145662643278
http://youtu.be/GjqxnY8Rd7g

Materiaal:

Agenda
- Binnenkomer
- Agenda en doel van de les doornemen
- Wat vinden wij er van?
- Hoe komt het?
- Ervaringen met discriminatie en vooroordeel
- Terug naar Zwarte Piet: een oplossing?

Binnenkomer
Waar hoor je bij?
Vraag de leerlingen door het lokaal te lopen, en snel groepjes te maken van kinderen die bij elkaar horen, nadat
je als leerkracht het onderwerp hebt aangegeven:
zelfde maand jarig
oudste/jongste/middelste/overige thuis
zelfde kleur haar
zelfde kleur ogen
in hetzelfde land geboren
zelfde sport beoefenen
enz.
Als de groepjes gevormd zijn, vraag steeds een groepslid om aan te geven welke groep zij zijn. Kort en flitsend.
Agenda en doel van de les doornemen
▪ De kinderen zitten in een kring. Vertel de kinderen dat er in De Vreedzame School een blok is dat heet We
zijn allemaal anders. Dat kennen jullie wel. Vraag een kind waar het blok over gaat. Juist, dat blok gaat
over dat iedereen anders is en dat dat heel gewoon is. Vandaag gaan we het, hoewel we nog niet bij blok 6
zijn, toch een les doen die gaat over verschillen tussen mensen en hoe we daar mee omgaan.
▪ Laat de filmclip zien: https://www.facebook.com/SchooltvBasta/posts/541145662643278, Vraag de
kinderen of ze al eens iets gehoord hebben over deze kwestie. Vertel dat het soms tot ruzie leidt en dat
we er in deze les over gaan praten.
▪ Neem de agenda door en vraag of iedereen akkoord is.

21

De Vreedzame School /Wijk

Toolkit ZWARTE PIET

Wat vinden wij er van?
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

De kinderen zitten nog in de kring. Vertel dat mensen al een tijdje ruziën over Zwarte Piet. Sommigen
vinden hem een belediging voor mensen met een donkere huidskleur en veel anderen zijn het daar
helemaal niet mee eens. De meeste kinderen vinden Zwarte Piet leuk en grappig en willen dat hij ieder jaar
naar Nederland komt. Toch begrijpen veel kinderen dat niet iedereen ze leuk vindt. Sommige donkere
mensen vinden het discriminerend dat Sinterklaas alleen maar zwarte hulpjes gebruikt. Veel kinderen
4
begrijpen ook dat donkere mensen het vervelend vinden als ze voor Zwarte Piet worden aangezien. Negen
van de tien kinderen willen dat Zwarte Piet ieder jaar blijft komen, maar sommigen denken dat het feest
ook iets anders gevierd kan worden. Zij vinden bijvoorbeeld dat Sinterklaas in de toekomst ook blanke,
rode, groene of blauwe pieten mee kan nemen.
Behandel indien nodig het begrip ‘discriminatie’. Schrijf het woord DISCRIMINATIE op het bord. Vertel
zoiets als: Discriminatie is de ongelijke behandeling van mensen vanwege bepaalde kenmerken. Het
betekent dat je anders met iemand of een groep omgaat dan met anderen. Dat doe je op basis van
bijvoorbeeld: geslacht, afkomst, opleidingsniveau, etc. Geef een paar voorbeelden, of kies zelf een
voorbeeld van discriminatie dat aansluit bij uw groep:
o Je zoekt een baantje maar je wordt afgewezen omdat je een hoofddoek draagt.
o Je zit in een rolstoel en om die reden laat de portier van een disco je niet binnen, terwijl je vrienden
wel naar binnen mogen.
o Je bent een Turkse jongen en wil bij een voetbalvereniging voetballen. Als je je wilt in schrijven zegt de
trainer dat je niet mag meedoen en maar bij een Turkse voetbalvereniging moet gaan voetballen. De
trainer zegt: ‘bij deze voetbalvereniging voetballen alleen witte Nederlandse jongens’.
Schrijf de vraag "Wat vind jij van Zwarte Piet? Moet hij blijven zoals hij is?” op het bord.
Geef de groep even individueel denktijd.
Laat ze vervolgens in tweetallen hun mening uitwisselen.
Bespreek plenair een paar meningen, geef een aantal kinderen een beurt.
Vat de bijdragen iedere keer kort samen. Vraag eventueel door om nieuwe informatie uit te lokken. Geef
liever niet zelf correcties op de verhalen maar laat kinderen zoveel mogelijk op elkaar reageren (Achmed
zegt …., “Wie wil er op reageren?” ). Laat merken dat je als leerkracht/volwassene benieuwd bent wat ze
allemaal vinden en niet of ze de goede antwoorden weten.
De kinderen kunnen verschillende posities innemen. Benadruk dat we altijd onze eigen bril op hebben als
we naar een conflict kijken. We hebben allemaal ons eigen gezichtspunt. Laat uitkomen dat er verschillend
over wordt gedacht, afhankelijk van de bril die je opzet.
Vat samen door de hoofdzaken eruit te halen. Zet die op het bord. Als er verschillende beelden bestaan
(bijvoorbeeld: ‘Het heeft niets met discriminatie te maken, het is gewoon een leuk feest’ versus ‘Ik vind het
raar, ze schelden ook wel eens een jongen uit voor zwarte piet als hij donker is’, respecteer die
verschillende gezichtspunten dan en geef ze beide ruimte (“Kim denk dat …, Nathalie denkt dat …).
Sluit de meningenronde af met te constateren dat er verschillende beelden en verschillende meningen zijn
en bespreek dit met de leerlingen. Is het één fout en het andere goed? Hoe zou het komen dat er
verschillend tegenaan gekeken wordt? Laat de leerlingen ontdekken dat verschillende gezichtspunten en
verschillende meningen te maken hebben met je ouders, je familie, je cultuur, je godsdienst.

Hoe komt het?
▪ Schrijf op het bord 'Hoe komt het?' Vraag aan de kinderen wat zij denken dat een oorzaak kan zijn voor het
geruzie over Zwarte Piet.
▪ Voeg zelf informatie toe. Maak gebruik van de gelegenheid om leerlingen in de bovenbouw te informeren
over relevante historische achtergronden: over de slavernij. De gevoeligheid rondom Zwarte Piet heeft te
maken met de geschiedenis.
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Het Jeugdjournaal hield een onderzoekje onder duizend kinderen tussen 9 en 12 jaar:
http://jeugdjournaal.nl/item/567341- kinderen-vinden-zwarte-piet-leuk-en-grappig.html
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Er zijn veel gekleurde mensen in ons land. Ze komen overal vandaan, maar een groot deel komt uit
Suriname, Curaçao, Aruba en de Nederlandse Antillen. Nederland heeft in de loop van de geschiedenis
namelijk een aantal koloniën gehad. Dat betekent: dat ze een ander land (meestal ver weg) in bezit namen,
met als doel om er geld aan te verdienen, omdat er in zo’n land bijvoorbeeld suiker of katoen kon worden
verbouwd. Suriname en de Nederlandse Antillen waren koloniën van Nederland. In die koloniën werden
slaven ingezet.
Schrijf het woord SLAVERNIJ op het bord of flap. Het is een stukje van onze geschiedenis waar we niet trots
op zijn. Maar het is wel goed om er van te weten en over na te denken. Nederlanders hebben vroeger in
slaven gehandeld en duizenden mensen in slavernij gehouden. Dit is een zwarte bladzijde in onze
geschiedenis omdat het met veel geweld gepaard ging. Niet alleen voor de nakomelingen van de slaven,
maar ook voor Nederland is dat een pijnlijke geschiedenis.
Vertel dat we eerst naar een filmpje gaan kijken. Vooraf: vertel dat aan het begin van het filmpje al direct
het woord 'neger' wordt gebruikt. Dat woord wordt vaak als zeer beledigend ervaren, en zouden we dan
ook moeten vermijden!
Vertoon een filmclip: http://youtu.be/GjqxnY8Rd7g (3.17 min.). Dit geeft kort wat eerste informatie over
slavernij, en laat kinderen dan nadenken over wat vrijheid is, en of ze zichzelf wel eens ‘slaaf’ voelen. (De
clip eindigt met de vraag ‘Wat maakt dat je je een slaaf kan voelen?’. Maar die laatste vraag kan beter
genegeerd worden. Is een wat onduidelijke vraag die weinig oplevert).
Kort plenair nabespreken. Vraag aan de kinderen of ze nu misschien beter kunnen begrijpen dat mensen
met een donkere huidskleur, die afstammen van de slaven, zich storen aan Zwarte Piet als een dom, zwart
knechtje.
Geef indien gewenst nog wat meer informatie:
Slaven zijn dus mensen die onder dwang moeten werken voor een ‘meester’, iemand die hen als zijn
bezit beschouwt. De grootste vorm van slavenhandel en slavernij heeft plaatsgevonden tussen het
jaar 1500 en 1873. Miljoenen Afrikanen zijn in die periode door Europese slavenhandelaren
verscheept naar Amerika. Ook Nederlanders deden daaraan mee en in totaal hebben ze ongeveer
600.000 slaven (‘tot slaaf gemaakten’ – niemand wordt als slaaf geboren!) verscheept vanuit Afrika,
en op de centrale slavenmarkt op Curaçao doorverkocht. Zo kwamen slaven in Noord-Amerika, ZuidAmerika en natuurlijk ook in Suriname en op de eilanden van de Nederlandse Antillen.
De grootste groei van de slavenhandel was in de 17e eeuw. In 1621 werd de WIC (West Indische
Compagnie) opgericht. Zo’n Compagnie was eigenlijk een verzameling van kooplieden uit alle
belangrijke steden van Nederland. Vanaf het jaar 1648 is de WIC zich vooral gaan richten op de
handel in slaven. In 1667 veroverde Nederland Suriname op de Engelsen, en al gauw werden er
diverse plantages gesticht. In 30 jaar tijd werden er ruim 200 plantages gesticht. Om deze plantages
te bewerken hadden de Nederlanders veel mensen/slaven nodig. Die ‘tot slaaf gemaakten’ werden,
zoals je in het filmpje hebt kunnen zien, uit Afrika gehaald.
De schepen voeren van Nederland naar Ghana, in Afrika. Van daaruit gingen de schepen volgeladen
met slaven naar Curaçao. Daar werden ze op de markt verkocht aan hun toekomstige meester of
meesteres. (Ze werden als paarden gekeurd en verkocht! Ze werden niet als mens gezien maar als
handel). Van daaruit gingen ze weer verder naar o.a. Suriname om daar op de plantages te werken. De
slavenschepen waren nu leeg en konden handel mee terug nemen die door de slaven was verbouwd.
De slaven verbouwden in het begin vooral veel suiker waar veel vraag naar was in Europa
en later ook koffie en andere producten.

24

De Vreedzame School /Wijk

Toolkit ZWARTE PIET

Terug naar Zwarte Piet: een oplossing?
▪ Vertel dat we nu een les hebben besteed aan het geruzie over Zwarte Piet. En vertel dat wij daar zelf nu
misschien beter over nagedacht hebben dan daarvoor.
▪ Het is eigenlijk een conflict. Er zijn twee partijen. De een wil dat Zwarte Piet zo blijft. De ander wil dat
Zwarte Piet verandert.
▪ Vraag de kinderen in de kring antwoord te geven op de vraag: “Hoe zouden we dit conflict op moeten
lossen?”
▪ Inventariseer de antwoorden. Misschien kan de groep een advies geven aan de directie over de
Sinterklaasviering in de toekomst.
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