Barryl Biekman, Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden
Barryl Biekman is geboren in Suriname en stelt zich voor als Afrikaanse Surinaamse
Nederlandse wereldburger. Vanuit het perspectief van de trans Atlantische slavernij een
nazaat van een tot slaaf gemaakte Afrikaan.
Zij is voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden en verder actief betrokken bij
verschillenden niet gouvernementele nationale en internationale belangenorganisaties.
Biekman is een mensenrechtenactiviste op het gebied van racismebestrijding. Haar focus
is mensenrechten en duurzame voorspoedontwikkeling. Identiteitsversterking van de
groep waaruit ze voortkomt en politieke en economische empowerment van vrouwen en
meisjes en overige groepen in een vulnerable staat.
Zij is gericht op kwesties die te maken hebben met vreemdelingenhaat en institutionele
discriminatie. Moeten we tot aan de wortel worden bestrijden. Het Sinterklaasfeest
beschouwt Biekman niet als een losstaand iets. Het is een concept of ontwerp. Een
ontwerp waar alles netjes in geregeld is en een betekenis heeft. Een concept waar Zwarte
Piet en het verwerpelijk slavernijverleden bijgehaald zijn. Het is een concept waar
waandenkbeelden over zwarte mensen in de figuur zwarte piet vertegenwoordigd zijn. Het
is een concept waar superioriteitsideologieën tot uitdrukking komen en bovendien is het
racistisch. Zwarte Piet is racistisch omdat het stereotypen over de zwarte mens bevestigen,
zoals ook zichtbaar in Sjors en Sjimmie of Kuifje stripverhalen.
Het gaat om een cultuurhistorische traditie die zo ingeburgerd is dat mensen niet eens
door hebben dat een deel daarvan racisme vertegenwoordigt. Over een compromis: het
enige compromis dat mogelijk is, is dat Zwarte Piet totaal wordt afgeschaft. De wijze
waarop Zwarte Piet concreet zal worden verwijderd uit het feest ziet Biekman niet als haar
probleem. Als je Zwarte Piet en alles wat eraan refereert uit het Sinterklaasfeest verwijdert
hou je cadeautjes, gedichtjes, lieve en leuke dingen over. Ook de versjes zijn onderhevig
aan een kritische beschouwing. Volgens de VN-verdragen en de Europese ras-artikelen
moeten alle stereotypen die refereren aan racistische denkbeelden bestreden worden.
Biekman beseft dat het verwijderen van Zwarte Piet pijn zal doen voor de liefhebbers.
Het begin ligt bij een goed curriculum rond mensenrechteneducatie. Je kunt starten op de
leraren opleidingen, want het zijn de leraren die het moeten doorgeven. Binnen de context
van mensenrechteneducatie kun je thema’s als Zwarte Piet en de trans-Atlantische
slavenhandel en kolonialisme bespreken. Als daar over onderwezen wordt gaat de Zwarte
Piet-kwestie ook meer tot de verbeelding spreken. De Sinterklaasorganisaties zouden ook
onderricht moeten worden over mensenrechten en over racisme en cursussen
waarin de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden verteld wordt.
Als je in een winkel loopt hebben kinderen in de periode november december de associatie
gauw gemaakt. Als de tegenstanders nu blijven doorzetten gaan mensen nadenken en
krijgen ze de aha-erlebnis. Zo is ook de vrouwenbeweging succesvol geweest. Mocht
Zwarte Piet over 5 of 10 jaar nog steeds bestaan dan zegt dat iets over het
bewustwordingsniveau en -besef van de Nederlanders.
De politiek moet zich laten horen, alleen al omdat het College van de Rechten van de Mens
heeft gesteld dat Zwarte Piet racisme is. Het College praat ook niet over aanpassen.
Daarom moet Zwarte Piet in één keer uit het feest verwijderd worden. In Suriname is ook
bepaald dat het Sinterklaasfeest met zwarte piet niet meer mag. In Nederland gaat het
niet gebeuren omdat het kabinet dat niet wil. Er is in Nederland bijna geen draagvlak om
deze vorm van racisme te bestrijden. Maar Nederland heeft conventies geratificeerd die
nageleefd en gehandhaafd moeten worden. Het kabinet is zodoende bevoegd en
verantwoordelijk om racisme aan te pakken. Als er een volksfeest is dat racisme
vertegenwoordigt dan kan en moet Nederland ingrijpen. Zo kan er aan scholen worden
aanbevolen om Zwarte Piet uit het Sinterklaasfeest uit te bannen.
Concluderend stelt Biekman dat Zwarte Piet racistisch is; dit is geen mening, maar een feit.
Het is de absolute waarheid, aangetoond door het College voor de Rechten van de Mens.
Aangezien over racisme geen compromissen kunnen worden gesloten moet Zwarte Piet
volledig uit het Sinterklaasfeest worden verwijderd. Mensenrechteneducatie is de sleutel
om bij de liefhebbers het besef te laten ontstaan welke racistische connotatie er achter
Zwarte Piet zit.

