Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden
Burgemeester van Meppel, Excellentie J. Westmaas
Datum, 13 november 2015
Burgemeester,
Wij danken u voor uw reactie.
Het Landelijk Platform Slavernijverleden is er ook veel aan gelegen dat er geen aanvallen gericht tegen
vreedzame demonstranten zullen plaatsvinden. Maar u schrijft ook: “Er is mij veel aan gelegen om het grootste
kinderfeest van Nederland op een feestelijke, veilige en respectvolle manier te laten plaatsvinden. Daarbij
past ook respect voor een ieder die hier anders over denkt”.
Mogen wij u vooral op deze onderstaande (vertaalde) passage uit paragraaf 17 uit het CERD rapport (28
augustus 2015) verwijzen?
17. Terwijl de Commissie begrijpt dat de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet door vele personen in de
Nederlandse samenleving wordt gevierd, constateert de Commissie met bezorgdheid dat het karakter van
Zwarte Piet negatieve stereotypen van mensen van Afrikaanse afkomst uitbeeldt en door veel mensen van
Afrikaanse afkomst als een overblijfsel van de slavernij wordt ervaren; het is schadelijk voor de waardigheid
en eigenwaarde van kinderen en volwassenen van Afrikaanse afkomst. De Commissie is bezorgd over
het discriminerende effect van dergelijke stereotypen, die haaks staan op wat het Verdrag beoogt.
We mogen hopen dat u beseft dat u net als de Nederlandse Staat verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen
dat het grootste kinderfeest van Nederland niet omgeven is door racistische kenmerken. Daarbij past vooral
een attitude van een burgervader die bereid is om racisme tot aan de wortel aan te pakken.
Wij willen uw attentie ook vragen voor de general policy recommendation 10 (December 15, 2006/ March 21
2007) from the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) that never there can be racist
stereotypes within education institutions. Ziet u de link:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N10/engrecommendation%20nr%2010.pdf
“Ensure that school education plays a key-role in the fight against racism and racial discrimination in society:
d) by removing from textbooks any racist material or material that encourages stereotypes, intolerance or
prejudice against any minority group;
e) by promoting critical thinking among pupils and equipping them with the necessary skills to become aware
of and react to stereotypes or intolerant elements contained in material they use;”
Wij gaan voor de menselijke waardigheid voor ogen: dat er geen schade wordt toegebracht aan de waardigheid
en eigenwaarde van kinderen en volwassenen van Afrikaanse afkomst door vertoon van Zwarte Pieten. De ogen
van de Wereldgemeenschap zijn extra op u gericht. De vraag is vooral: zal Meppel de nieuwe toon zetten? Wij
zijn in spannende afwachting.
Vriendelijke groet
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman
Voorzitter Landelijk Platform slavernijverleden
Bijlagen 2
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Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden
Van: Postbus Gemeente Meppel [mailto:postbus@meppel.nl]
Verzonden: vrijdag 13 november 2015 11:08
Aan: 'lanplatfo@xs4all.nl' <lanplatfo@xs4all.nl>
Onderwerp: Bevestiging ontvangst e-mail
Geachte heer, mevrouw,
Op 12 november 2015 heeft de gemeente uw e-mailbericht met betrekking tot de landelijke
intocht van Sinterklaas , gericht aan de heer Leeuwin, ontvangen.
De gemeente is zich ervan bewust dat de intocht van Sinterklaas gemengde gevoelens oproept.
Uw reactie is daar een voorbeeld van. Ik begrijp de zorg die u en anderen hierover hebben.

Er is mij veel aan gelegen om het grootste kinderfeest van Nederland op een feestelijke, veilige
en respectvolle manier te laten plaatsvinden. Daarbij past ook respect voor een ieder die hier
anders over denkt.

Wij hebben kennis genomen van uw e-mail en danken u daarvoor hartelijk.

Hoogachtend,
namens de burgemeester van Meppel,

C. Stuurman-ten Lande

juridisch adviseur, Afdeling Ondersteuning MenR
Gemeente Meppel | Postbus 501 | 7940AM Meppel
Aanwezig op: Ma Di Do-tw Vr



Denk aan ons milieu voordat je besluit om deze mail te printen.

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie
bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt.
Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding,
openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per
vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.
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