
Cultuur & Televisie
Uitgeverijen worstelen met Zwarte Piet in kinderboeken

CULTUUR

Uitgeverijen zijn verdeeld over wat ze aan moeten met Zwarte Piet in kinderboeken - Foto: ANP

 door Lisa Vos |  26 sep 2014

Uitgevers twijfelen over de gedaante van Zwarte Piet in hun kinderboeken. Blijft hij zwart of kleurt hij bont?
'We hebben de baas-knechtverhouding er maar uit gehaald, en het zwart ook.'

HEMA deed Zwarte Piet al in de ban, Fisher-Price levert de Sinterklaasset met Zwarte Piet niet meer en nu de
Sinterklaasboeken weer in de winkel verschijnen, wordt duidelijk dat ook uitgevers worstelen met de rol van Piet. Wat moeten
ze toch met de zwarte knecht?

Conservatief

Uitgeverij Ploegsma vindt dat je deze kwestie niet kunt negeren, maar kiest geen kant. Ilse van de Zee van Ploegsma haalt
geen titels terug. 'Er is een kleine groep radicale voorstanders, een kleine groep radicale tegenstanders en een veel grotere
groep die de discussie een beetje aan zich voorbij laat gaan. Wie zijn wij als uitgever om maar één bepaald soort boek uit te
geven?' vraagt van der Zee zich af.

Ploegsma voert wel aanpassingen door bij enkele nieuwe boeken. Het liedjesboek Sinterklaasje kom maar binnen met je piet is
daar een van. In dit boek krijgen kinderen die stout zijn, niet langer de roe en vervult Zwarte Piet niet langer de rol van
knecht. Alles wat discriminerend of onbegrijpelijk is, is gewijzigd. Het boek ligt nog niet in de winkel, maar Ploegsma is nu al
overstelpt met boze reacties.

'Dat weerhoudt ons er niet van om extra campagne te voeren. Er is schijnbaar behoefte aan een ander soort sinterklaasboek en
-lied en daar spelen wij op in. Het is belangrijk om met de tijd mee te gaan. De discussie negeren is nogal conservatief.'

Racisten

Er zijn uitgeverijen die dat wel doen. Jean Christophe Boele van Hensbroek, directeur van uitgeverij Lemniscaat vindt het een
heel vervelende en vooral onzinnige discussie.
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'Al mijn gehele leven breng ik sinterklaasboeken uit. Het kost me dan ook veel moeite om te realiseren dat als ik doorga met
wat ik altijd al heb gedaan, ik in de hoek van racisten wordt neergezet,' zegt hij. Desondanks is Van Hensbroek niet bang dat hij
geen boeken meer zou verkopen. 'Juist wel!' zegt hij. 'De discussie doet het verlangen naar de klassieke zwarte Piet alleen maar
toenemen.'

1.000 Zwarte Pietjes

Voor Lemniscaat, maakte Charlotte Dematons het prentenboek Sinterklaas. Het boek werd in 2008 bekroond met een
Gouden Penseel en is het meest iconische sinterklaasboek van nu. Dematons vertelt helemaal niks over in Sinterklaas.

Dat wil zeggen, niet in letters. Maar haar illustraties spreken boekdelen. Er staan wel duizend zwarte Pietjes in het boek.

Klassiekers

Sinterklaas zakt door zijn paard – Thea Dubelaar 
Sinterklaas – Charlotte Dematons Jip en Janneke 
Sinterklaas komt – Annie M.G. Schmidt

Zelfcensuur

Ook uitgeverij Kluitman kiest ervoor om nog steeds alleen het traditionele sinterklaasverhaal uit te brengen. 'Wij doen niet
mee aan deze onzinnige kwestie,' zegt directeur Piero Kluitman. Zwarte Piet is volgens hem op geen enkele manier
discriminerend bedoeld. 'Wie zich inleest in de geschiedkundige oorsprong van Zwarte Piet weet dat Piet geen neger was, maar
een zwart geschminkte duivel,' zegt hij. Volgens Kluitman heeft onwetendheid ervoor gezorgd dat de discussie zo heftig werd
en is er sprake van zelfcensuur. Zelfs als illustratoren of auteurs hun boeken liever anders zien, gaat Kluitman daar niet in mee.
'Tenzij ze er heel erg op staan, dan wel.'.

Baas-knechtverhouding

Uitgeverij Gottmer heeft wel boeken aangepast. De uitgever is zeer begaan bij wat er speelt en brengt dit jaar meerdere
boeken uit die aansluiten bij het 'huidige milieu'.

De boeken zijn enigszins aangepast, maar zodanig, dat 'we hopen dat mensen het niet eens zouden opvallen'. Het enige dat
Gottmer heeft weggelaten, is 'de baas-knechtverhouding en het zwart'.  Zo heeft Piet in Snelle Piet ging uit fietsen van Geertje
Aalders verschillende huidskleuren, van heel blank tot heel donker.

Oude kwestie

Arend van Dam stelde Zwarte Piet al in 1989 ter discussie. Het lag volgens hem
helemaal niet voor de hand dat Piet zwart was en hij wilde de angst die zijn eigen
kinderen voor de zwarte boeman hadden wegnemen. Piet onderging in Van Dams Het
Pietenboek een ware transformatie en kreeg alle kleuren van de regenboog. Het
werd uitgegeven in 1989, maar kreeg destijds nauwelijks bijval. 'De pers was daar
toen helemaal niet mee bezig', aldus Van Dam.

Beledigd

converted by Web2PDFConvert.com

/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/10/Hoe-een-fel-boek-over-verval-Frankrijk-enorm-succes-blijkt-1619116W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/10/Hiervoor-krijgen-wetenschappers-de-Nobelprijs-voor-Geneeskunde-1614866W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/10/Dit-is-de-nieuwe-chef-dirigent-van-het-Koninklijk-Concertgebouworkest-1613793W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/10/100-iconische-persfotos-van-Maximas-traan-tot-John-Lennon-1612073W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/10/Dit-weten-we-tot-dusver-over-afpersing-Linda-en-John-de-Mol-1611460W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/9/Elsevier-fotograaf-Marco-Hillen-54-overleden-1609200W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/9/In-verlaten-huis-Alaska-staat-een-wel-heel-bijzondere-kist-1608157W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/9/Vijf-levensechte-shows-die-misschien-toch-niet-helemaal-echt-zijn-1604381W/?intcmp=articleslider
/Cultuur--Televisie/achtergrond/2014/9/Wat-u-moet-weten-over-de-geschiedenis-van-Prinsjesdag-1600035W/?intcmp=articleslider
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Tags

zwarte piet  kinderboeken  uitgeverijen  sinterklaas

zie ook

Marieke Spaans van Gottmer benadrukt dat de Nederlandse traditie gerespecteerd wordt, maar vindt ook dat rekening
gehouden moet worden met mensen die zich beledigd voelen. Het aanpassen van de boeken die zij op voorraad hebben gaat
nog te ver, maar bij een eventuele herdruk neemt Gottmer de discussie zeker in acht.

Per titel wordt er besloten of het boek aangepast moet worden of niet. Zo is het boek Sint gaat op gym een hele bonte
verzameling van regenboogpieten geworden. 'Het boek is op een zodanige wijze aangepast dat iedereen ervan kan genieten
zonder zich beledigd te voelen,' zegt Spaans.

België

De Vlaamse uitgeverij Clavis deelt die visie. Ondanks dat deze kwestie helemaal niet in België speelt, haakt de uitgever graag in
op de situatie die nu in Nederland heerst. 'We leven in een kleurrijke maatschappij en willen dat iedereen kan genieten van
onze productie,' zegt uitgever Philippe Werck.

Daarom brengt Clavis het boek De Pieten maken het bont uit een verhaal over bontgekleurde Pieten. Overigens betekent dit
niet dat de uitgever alle boeken waarin zwarte Piet nog wel in voorkomt terughaalt. Werck ziet het niet als zijn taak om zijn
publiek nieuwe maatschappijvisies op te dringen. 'Of een Piet nou bont is of niet, dat doet er niet toe.'

Aangepaste boeken

Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet – Paul
Passchier en Thedo Keizer
De Pieten maken het bont – Pimm van Hest
Lola's sint – Kristina G. Langarika

Fisher-Price bant Zwarte Piet: vier keer omstreden speelgoed

23CULTUUR & TELEVISIE  9 sep

Hoe Krim-kunst teruggeven een politieke beslissing wordt
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Misschien moeten we die hele kindervrind maar afschaffen
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Gouda kiest voor goudgele, kaas- en
stroopwafelpieten

Charmeoffensief van Albert Heijn: gedicht voor
Zwarte Piet

Sinterklaasliedjes op de schop: 'zwart' en 'knecht'
geschrapt
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vandermijn zegt: 26 sep

Raaf zegt: 26 sep

hoera voor de persvrijheid zegt: 26 sep

Sad-Eyed Lady of the Lowlands zegt: 26 sep

Harryhijger2 zegt: 26 sep

31 reacties

17 0

Worstel er niet mee, het is heel eenvoudig.
De Zwarte Piet van NU, heeft niets met het verre verleden te maken.

Zo simpel is het, één en één is twee, je hoeft niet te worstelen.
laat je geen schuldgevoelens aanpraten door mensen die geestelijk onstabiel zijn, de schuld ligt niet bij ons, maar bij hun!
Zij kunnen het beste naar een therapeut stappen, om van deze zelf opgewekte waanbeelden af te komen.

19 0

Heel eenvoudig, vanaf vandaag koop ik geen boeken uitgegeven door Querido en Gottmer meer. 

1 14

maak van zwartepiet een opgewekte, intelligente, behulpzame, vriendelijke, vindingrijke en behendige jongeman/vrouw
kortom een persoon die iedereen wel als vriend-/in, (schoon-)zoon/dochter, vader/moeder, buurman/vrouw of collega willen hebben
probleem opgelost

21 0

Vandaag kreeg ik het Elsevier weekblad per post en bijgesloten zat een petitie annex brief aan burgemeester Van der Laan. 
Grandioos initiatief.
Meteen ingevuld en gepost. 
"Stop de discriminatie van Zwarte Piet."
Voor mijn kleindochter ga ik alleen nog maar op zoek naar de ware Sinterklaas en Zwarte Piet boeken. De rest kan de "aangepaste"
boeken dumpen bij De Slegte. Daaaag Querido en Gottmer. Ook jullie andere boeken zal ik mijden als de pest.

19 0

Er is geen worsteling. Zwarte Piet is zwart. Al het andere is ruis, van een extremistisch minderheid. Daar aan toegeven, is toegeven aan
dwinglandij.
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