
 
Het gezeur voorbij? 
Zwarte Piet 

Zander Lamme en Ilan Sluis 

Het gezeur in de Pietendiscussie lijkt voorbij. Geen bontgekleurde Pieten in het 

Sinterklaasjournaal . Slechts een op het laatst aangekondigd protest tegen Zwarte Piet tijdens de 

intocht in Dokkum. Het lijkt er volgens kenners op dat er dit jaar een zeer ontspannen 

Sinterklaasfeest aan komt, zonder grootschalige, verhitte discussies. Maar met veel cadeaus en 

snoepgoed.  14 november 2017 
 

Het klinkt als een groot cliché, maar wie je het ook vraagt in Dokkum, 

iedereen geeft dezelfde verklaring voor de schijnbare ingetogenheid 

rondom de Pietendiscussie: de Friese nuchterheid. „En misschien vinden 

tegenstanders Dokkum te ver weg”, zegt eigenaresse Erica Kooyenga van 

kledingwinkel Sorella. 

Ja, er komt een anti-Pietprotest. Die demonstranten krijgen volgens de 

gemeente Dokkum een plekje toegewezen. „Demonstreren is nou eenmaal 

een grondrecht”, reageert een woordvoerder laconiek. Maar de 

demonstranten hebben zich pas op het allerlaatste moment aangemeld en 

het is onduidelijk hoe groot de opkomst zal zijn. Een confrontatie met 

fanatieke voorvechters van Zwarte Piet, zoals het extreemrechtse NVU, 

valt niet te verwachten. Die club blijft weg. 

Alleen een paar ouderen bij het oude stadhuis in het centrum klinken fel 

over het thema. „Wij organiseren een knokploeg hier tegen de 



tegenstanders”, zeggen ze met een dikke knipoog. ,,Ze krijgen eenzelfde 

ontvangst als Bonifatius”, verwijst een man met een kwinkslag naar de 

vermeende moord op de achtste-eeuwse heilige. 

 

De gevels van enkele winkels in Dokkum zijn volgehangen met ’nostalgische Pieten’. FOTO’S ANNE VAN DER WOUDE 

Bruggen 

Alle andere Dokkumers richten zich liever op het feest. Al valt de 

versiering in het stadje nog wat tegen. „De kades zijn hier opgeknapt, de 

bruggen geverfd en wij hebben onze panden wel versierd”, zegt Willemien 

Dijkstra van lifestylewinkel 1622. Samen met de buurwinkel Sorella 

hebben ze de gevel volgehangen met Pieten, Zwarte Pieten. „Wij noemen 

het nostalgische Pieten.” 

Dat de discussie rondom de kleur van Pieten dit jaar veel minder heftig is 

dan afgelopen jaren merkt ook Ineke Strouken. De oud-directeur van het 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bemoeide zich de 

afgelopen jaren stevig met de Pietendiscussie en kreeg ladingen 

onaangename mails. Maar dit jaar is het rustig. „Normaal stroomt vanaf 

augustus mijn mailbox vol. Ik ontvang nu wel wat, maar nog geen fractie 

van afgelopen jaren”, zegt ze. Niet dat er niet meer gediscussieerd wordt, 

maar anders. „Erfgoedorganisaties en intochtcomités zijn er echt wel mee 



bezig. Vooral met het slavernijverleden”, zegt ze. Maar op straat verstomt 

het. „We weten het allemaal wel. We zijn de schrik voorbij.” 

 

Het lijkt een ontspannen feest te worden dit jaar. FOTO 123RF 

Ook volgens dé Pietendeskundige, Frits Booy, is de angel wel uit de 

discussie. „In veel grote steden zijn er verschillende soorten Pieten 

gekomen. Zoals de roetveegpiet in Den Haag en Rotterdam. Daar is de 

herkomst van de zwarte kleur aangepast. In de dorpen is Piet traditioneler 

gebleven, maar is er misschien ook minder moeite mee.” 

Booy deed veel onderzoek naar de herkomst van Zwarte Piet en reist het 

hele land door voor lezingen. Hij merkt dat het uiterlijk dit jaar een minder 

groot issue is. „Al is er in Amsterdam nu weer gedoe over de Spaanse 

edelmanpakjes. Dat deugt nu ook weer niet. Maar een symposium in 

Dokkum rondom Zwarte Piet heb ik afgeraden. Daar is volgens mij nu 

geen behoefte aan. De argumenten zijn bekend. Er is wel een soort van 

vermoeidheid rondom dit thema.” 

Al lijkt er dus een betrekkelijke rust van zowel pro- als anti-Zwarte 

Pietengroepen, Booy en Strouken zijn zich ervan bewust dat de vlam zo 

weer in de pan kan slaan. „Ik ben echt voorzichtig met mijn uitspraken”, 

zegt Strouken. „Er hoeft maar iets te gebeuren en het laait zo weer op.” 



 

De lekkernijen liggen al uitgestald in het tijdelijke museum van de Sint in Dokkum. 

Het is niet zo dat er minder aandacht is voor Sinterklaas, zegt retailkenner 

Paul Moers. Volgens hem gaan we Sinterklaas vieren als nooit tevoren. 

„De cadeaus worden groter en duurder dit jaar en we eten ons suf aan 

pepernoten, marsepein en chocoladeletters.” We hebben er dus ongekend 

veel zin in. „De Sint zou zomaar eens tien procent meer kunnen uitgeven in 

onze winkels.” 

En hoe is het dan met de afbeelding van Zwarte Piet in de winkels? „Dat 

verschilt per regio. In Twente en Brabant zal je die veel meer zien dan in 

het westen. Winkeliers zijn pragmatisch.” 
Goed stuk? 

 


