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Aan het bestuur van de VIE 

t.a.v. de directeur, mevrouw Strouken 

 

Datum 24 januari 2015 

 

Geachte mevrouw Strouken. 

 

Uw persbericht is ruim een week door het LPS  in de beste orde ontvangen. 

 

Aan uw grijnzende gezichten bij het bericht op de website te zien – ook in de bijgaande statement van het LPS 

als bewijs opgenomen-  bent u vooral opgelucht dat uw lang gekoesterde eigen wens om de Sint Nicolaas 

traditie inclusief Zwarte Piet eindelijk op de Nationale lijst te krijgen bewaarheid is geworden. 

 

U weet als geen ander dat u met VUUR heeft gespeeld. Door het Certificaat te ondertekenen heeft u 

medewerking verleend aan plaatsing op de ‘Nationale Lijst’ van een deels verwerpelijke traditie vanwege het 

racistisch fenomeen Zwarte Piet. 

 

In het persbericht lezen we 

“Aan plaatsing op de Nationale Inventaris is een zorgvuldige procedure voorafgegaan, waarbij een 

onafhankelijke Toetsingscommissie beoordeelt of de voordracht aan alle formele eisen voldoet, waarvan de 

belangrijkste zijn dat het moet gaan om een traditie met enige geschiedenis en dat er een gemeenschap achter 

staat die wil werken aan de toekomst van de traditie.”  

Mogen wij u eraan herinneren dat de VIE jokt.  
De VIE heeft een zogenaamde onafhankelijke onderzoek verricht maar zich niet gehouden aan de afspraken 

van goed fatsoen. Van een zorgvuldige procedure is dus geenszins sprake. De VIE is kennelijk vergeten dat 

het onderzoeksrapport in eigen beheer is gehouden en naar eigen inzicht is geïnterpreteerd.  

 

In het persbericht lezen we verder 

“De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de Nederlandse 

ondertekening van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, waarmee ons land 

zich verplicht het immaterieel erfgoed binnen zijn grenzen te inventariseren. Plaatsing op de Nationale 

Inventaris wil niet zeggen dat een traditie moet blijven zoals zij is. Het past in de geest van de UNESCO 

conventie dat gemeenschappen werken aan hun tradities, zodat ze ook voor de toekomst levensvatbaar kunnen 

blijven”.  

De VIE jokt. 
De plaatsing op de lijst van de Sint Nicolaas traditie is niet in de geest van de UNESCO conventie. Dat zou 

misschien de Sint Nicolaas traditie zijn zonder Zwarte Piet. Maar nu de VIE akkoord is gegaan om alle 

elementen te betrekken dus inclusief Zwarte Piet, kan de VIE niet beweren dat het in de geest is van de 

Conventie. De UNESCO als belangrijk Orgaan van de VN zal nooit toestaan dat racistische elementen in 
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tradities op de UNESCO lijst een plek krijgen. De VIE heeft wat het LPS betreft bijgedragen aan de 

schending van de Spirit van de UNESCO Conventie. Mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgaande 

brief van de VN van 17 januari 2013 aan de Regering van Nederland? De inhoud spreekt boekdelen.  

Het bevreemd velen overigens dat het ondertekende Certificaat nog niet is gepubliceerd op de website. 

 

Verder lezen we 

 

“Het Sint & Pietengilde is zich ervan bewust dat er discussie is rond elementen van de huidige 

sinterklaasviering, met name Zwarte Piet. Marc Giling, voorzitter van het Sint & Pietengilde: ‘In een sfeer 

van dialoog en met respect voor uiteenlopende standpunten wil het Sint & Pietengilde bouwen aan een 

toekomst voor de traditie, waarin alle Nederlanders zich kunnen vinden.’ Hierbij benadrukt Giling dat ook het 

Sint & Pietengilde niet bij machte is om verandering in de traditie door te voeren. Dit kan, zoals altijd bij 

tradities, alleen vanuit de maatschappij gebeuren in een proces van geleidelijkheid” 

 

Let u vooral op de volgende volzin 

 

“Hierbij benadrukt Giling dat ook het Sint & Pietengilde niet bij machte is om verandering in de traditie door 

te voeren. Dit kan, zoals altijd bij tradities, alleen vanuit de maatschappij gebeuren in een proces van 

geleidelijkheid” 
 

Wat zegt deze persoon: We zijn niet bij machte zegt Giling: om Afrophobia te bestrijden. 

 

TERWIJL het de plicht van elke burger, elke staat om Racisme, tot aan de bodem/ de wortel aan te pakken. 

Niet alleen Anti Semitisme, Homo & Transgender phobia of Islam phobia!!!! 

Afrophobia is evenzo belangrijk.  Wat dat betreft kennen we geen gradaties in de aanpak van verwerpelijke 

systemen en instituties die tot doel hebben groepen (burgers) in de samenleving weg te zetten, te negeren of 

uit te sluiten. Ook Afrophobia moet tot aan de wortel worden aangepakt en daarvoor had de VIE ook kunnen 

zorgen. 

 

Een gemiste kans!!!!!!! 

 

Het laatste woord is daarom nog niet gevallen!!! 

 

Graag uw reactie 

 

Vriendelijke groet 

Mede namens het bestuur van het Landelijk Platform Slavernijverleden 

Mw. Dr. Barryl A. Biekman & dhr.Kensly Vrede 
 
 
 
 
 

mailto:info@platformslavernijmonument.nl
http://www.platformslavernijmonument.nl/

