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Inzicht in de Westerveldse situatie rondom Sinterklaas-intochten 
 

Al een aantal jaren is er een maatschappelijke discussie gaande rondom het stereotype beeld van het 

karakter en uiterlijk van Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest. Die discussie heeft zich 

de laatste tijd verhard en leidt tot onrust in de media, en soms ook op straat. De essentie is dat de 

wijze van stereotypering van de figuur van Zwarte Piet door velen in Nederland als discriminerend 

wordt ervaren. Het is een stereotypering die niet meer past in deze tijd.  

Al in 2016 heeft de Kinderombudsman (die als wettelijke taak heeft te bevorderen dat de rechten 

van jeugdigen worden geëerbiedigd)  naar aanleiding van klachten een uitspraak gedaan. De 

Kinderombudsman heeft het fenomeen Zwarte Piet getoetst aan het Internationaal Verdrag voor de 

Rechten van het Kind, met name aan artikel 2 (gelijke behandeling en bescherming tegen 

discriminatie) en artikel 3 (het belang van het kind dient voorop te staan bij alle besluiten en 

maatregelen die kinderen aangaan). De Kinderombudsman concludeert dat de huidige vorm van 

Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of 

discriminatie en daarmee in strijd is met artikel 2, 3 en 6 IVRK. De Kinderombudsman concludeert 

daarom dat Zwarte Piet zodanig aangepast moet worden dat gekleurde kinderen geen negatieve 

effecten meer ervaren en dat ieder kind zich veilig en goed voelt bij het Sinterklaasfeest. 

Ook de Minister President heeft recent gezegd, dat hij inmiddels door zijn gesprekken met mensen 
met een donkere huidskleur hierover aan het denken aan het denken is gezet. “Dat mensen zich 
hierdoor gediscrimineerd voelen, is wel het laatste wat je wilt bij het Sinterklaasfeest.  

In tegenstelling tot andere gemeenten wordt in Westerveld niet een gemeentelijke 
Sinterklaasintocht georganiseerd. Wel verleent de gemeente facilitaire medewerking aan 
Sinterklaasintochten, die op verschillende plaatsen worden georganiseerd en wordt incidenteel van 
de burgemeester gevraagd daarbij aanwezig te zijn. Ook los daarvan is het goed als vanuit de 
gemeente het gesprek wordt aangegaan met de organisatoren van de Sinterklaasintochten. Juist ook 
nu door de Corona-pandemie dit jaar Sinterklaasintochten niet of slechts in beperkte vorm zullen 
plaatsvinden, kan met wat meer afstand naar dit vraagstuk gekeken worden. 

Naar aanleiding daarvan de volgende vragen: 

1. Kan het College zich vinden in het standpunt dat ook in Westerveld het Sinterklaasfeest een 

inclusief feest zou moeten zijn voor alle kinderen zonder de stereotypering van Zwarte Piet, die als 

basis voor discriminatie zou kunnen dienen? 

2. Kan het College aangeven of vanuit de gemeente het gesprek over Zwarte Piet met de 

organisatoren van Sinterklaas-evenementen heeft plaatsgevonden? Zo ja, kan het College 

aangeven hoe de verschillende organisatoren daarin staan? En zo nee, is het College bereid dat 

gesprek alsnog aan te gaan met het oog op de Sinterklaasevenementen van 2021 en volgende 

jaren, en de raad daarover te informeren?  


