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Aan de bestuursvoorzitter van het 
Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) 
Drs. F. Weerwind 
 
Datum: 8 juli 2014 
 
Betreft: Standpunt en Positie van het NiNsee inzake de Zwarte Piet Zaak en uitspraken van 
mevrouw Jorritsma 
 
Geachte heer Weerwind, 
 
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. 
 
Zoals u weet heeft de meervoudige kamer van de bestuursrechtspraak van de Rechtbank 
Amsterdam afgelopen 3 juli 2014, in haar vonnis (3 juli 2014: ECLI:NL:RBAMS:2014:3888), het 
volgende overwogen:  
 
dat Zwarte Piet een fenomeen is dat een racistisch onderdeel is van de Sinterklaas traditie.  
Ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren. Het bevestigen van 
stereotype beelden (dom, knecht, en donker) werkt door en mensen hebben er last van.  
 
Ons dunkt dat deze uitspraak ook reden tot bezinning is in het kader van de uitvoering van de 
doelstellingen van het NiNsee. Zijnde onder andere de bestrijding van Afrofobie. Dit is dat wat 
ten grondslag heeft gelegen aan de trans Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme. 
Naar onze stellige overtuiging is dit juist een terrein waarbij NiNsee niet mag nalaten om deze 
overweging van de Rechtbank Amsterdam onder de aandacht van een groot publiek 
(nationaal en internationaal) te brengen.  
Het kan zijn dat het NiNsee naar aanleiding van het vonnis al met een Verklaring naar buiten 
is gekomen. Indien dat het geval is verzoeken wij u om ons een afschrift van de Verklaring te 
doen toekomen. Waarvoor dank. 
 
Wij doen u tevens het onderstaande bericht toekomen. Naar de inhoud waarnaar wij u 
kortheidshalve willen verwijzen.  
 
Wij citeren: 

Zwarte Piet krijgt gezelschap van Politionele Piet en Dutchbat-Piet 
5 juli 2014 (14:00) | Binnenland 

 

Sinterklaas krijgt er vanaf dit jaar een aantal nieuwe knechten bij. Naast Zwarte Piet maken 

voortaan ook Politionele Piet en Dutchbat-Piet deel uit van de entourage van de Sint. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt op die manier de controverse rond 

Zwarte Piet te beëindigen. 

 

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma legt uit: “De persoon van Zwarte Piet is voor veel 

mensen pijnlijk, omdat hij verwijst naar het slavernijverleden. Dat is echter niet de enige nare 
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episode in de Nederlandse geschiedenis. Door de knecht van Sinterklaas ook te laten 

verwijzen naar de politionele acties en het drama in Srebrenica, plaatsen we hem in een breder 

perspectief. Daarmee komen we tegemoet aan de kritiek op Zwarte Piet, zonder hem af te 

hoeven schaffen.” 

 

Het Sinterklaasfeest wordt een moment om stil te staan bij alle zwarte bladzijden in de 

vaderlandse geschiedenis, zo hoopt Jorritsma: “Politionele Piet en Dutchbat-Piet zijn maar het 

begin. Iedereen kan suggesties indienen, zodat geen enkele nationale schande onbespreekbaar 

blijft. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een NSB-Piet en een Nigel de Jong-Piet. Niets is te 

gek, zolang het maar negatief is.” 

Overigens zullen alle nieuwe Pieten gewoon zwart geschminkt worden. Jorritsma: “Dat is nu 

eenmaal de Nederlandse traditie.” 

(c) De Speld 
URL: http://www.speld.nl/2014/07/05/zwarte-piet-krijgt-gezelschap-van-politionele-piet-en-

dutchbat-piet/ 

---------------------------- 

Lees ook De Speld, Jouw vaste prik voor betrouwbaar nieuws.  
 
Tot zover het citaat inclusief de referenties/bronnen. 
 
Zoals u kunt lezen behelst het onderhavige bericht uitspraken van mevrouw A. Jorritsma, 
Burgemeester van Almere en tevens voorzitter van de VNG. Niet bekend is als zij op persoonlijke titel 
heeft gesproken of in de hoedanigheid van voorzitter van de VNG en van het College van 
Burgemeesters. Het bericht doet vermoeden van wel. Aangezien u ook lid bent van het Nederlandse 
College van Burgemeesters is het voor ons essentieel te weten als u de denkbeelden van mevrouw 
Jorritsma deelt. Concreet aan u dus de vraag als mevrouw Jorritsma ook namens het College van 
Burgemeesters heeft gesproken daar de VNG een orgaan is dat erop is opgericht om onder andere de 
overstijgende belangen van de gemeenten te behartigen.  
Zo ja, aan u de vraag: welke actie u uit hoofde van uw functie van Burgemeester en als 
bestuursvoorzitter van het NiNsee overweegt tegen deze naar de stellige overtuiging van de LPS 
achterban, zoals zij het kwalificeren ‘verwerpelijke’ denkbeelden van mevrouw Jorritsma. Een orgaan 
(VNG) dat ‘city diplomacy’ hoog in het vaandel heeft en een belangrijke rol vervult in het kader van de 
millennium development goals. Een instrument dat gelijke rechten en kansen van alle burgers in de 
wereld moet stimuleren op cruciale beleidsgebieden.  
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat racistische uitingen niet door de vrijheid van 
meningsuiting kan worden gedekt. Een racistische uiting is geen mening maar een misdrijf.  
 
Ten slotte: het gaat ons niet erom om u ter verantwoording te roepen voor de gepresenteerde 
denkbeelden van mevrouw Jorritsma.  
 
Ziet u ons verzoek in perspectief van uw dubbele rol: enerzijds als Burgemeester en anderzijds in de 
rol van ‘hoeder’ tegen Afrofobie (wij gaan er vanuit dat dit een belangrijke missie is van het NiNsee) 
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en van alle andere vormen van discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid.  
 
 
In afwachting van uw antwoord.  
 
 
Vriendelijke groet 
 
Hoogachtend 
Namens het bestuur Landelijk Platform Slavernijverleden 
 
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman,  
Bestuursvoorzitter  
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