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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, 
 
Onder verwijzing naar de eerder vandaag aan u gezonden brief delen wij u het volgende mede.  
 
Het was bij ons al bekend dat de onderhavige website waar het bericht over mevrouw 
Jorritsma te lezen is op een onsmakelijke grap berust. De brief aan u gezonden heeft ertoe 
geleid dat nu vaststaat dat de naam van mevrouw Jorritsma gebruikt is om onder het mom 
van satire onnodig ‘haat te zaaien’.  
 
Zoals u weet heeft de meervoudige kamer van de bestuursrechtspraak van de Rechtbank 
Amsterdam afgelopen 3 juli 2014, in haar Uitspraak (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.  
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds de Uitspraak  van de Rechtbank de emoties onder een 
deel van de bevolking zijn toegenomen en dat er vanuit verschillende kanten mogelijk wordt 
aangestuurd tot sociale onrust. Het is belangrijk dat we met z’n allen ervoor waken dat racisme 
in onze samenleving, vermomd als satire, gemeengoed wordt. 
 
Nu vaststaat dat de naam van mevrouw Jorritsma voor een bedenkelijke vorm van satire is  
misbruikt vragen wij u vriendelijk om de  aan u eerder gezonden brief als niet geschreven te 
beschouwen.  Hoewel wij nog steeds hopen dat de VNG in casu mevrouw Jorritsma afstand 
neemt van het ‘gewraakte’ bericht, dat betekent een duidelijke stellingname laat zien.  
 
Voor het overige  
 
Ons dunkt dat de 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. 
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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 de Uitspraak 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.  
 
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) en van alle andere vormen van discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid.  Daarnaast zien wij een belangrijke rol voor u weggelegd als lid van het 
College van Burgemeesters. 
 
 
In afwachting van uw reactie.  
 
 
Vriendelijke groet 
 
Hoogachtend 
Namens het bestuur Landelijk Platform Slavernijverleden 
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman,  
Bestuursvoorzitter  
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