Rieter: Helmondse Piet, zwart of niet?
De kleur van Zwarte Piet. Het is het onderwerp in ons land waar iedereen een mening over heeft. De
afgelopen weken is de zwartepietendiscussie weer erg actueel in onze regio. Neem Eindhoven als
voorbeeld. Daar gaat de politiek een rol spelen door het alleen maar toelaten van roetveegpieten.
Waarschijnlijk omdat ze de demonstraties en de ongeregeldheden die deze discussie veroorzaakt
meer dan zat zijn. Logisch natuurlijk dat je daar vanaf wilt, maar Helder Helmond is van mening dat
dit niet de oplossing is.
Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd dat er dit jaar demonstraties zullen plaatsvinden in
Helmond. En dit baart ons natuurlijk zorgen. Deze groepering vindt Zwarte Piet racistisch en
schoffeert miljoenen mensen die genieten van een prachtig kinderfeest en helemaal geen racistische
bedoelingen hebben. De aanwezigheid van KOZP zal niet door iedereen in dank worden afgenomen.
Er zullen daarom van te voren afspraken worden gemaakt met KOZP om alles soepel te laten
verlopen. Helder Helmond is verontrust dat onze gemeente zal zwichten voor de wensen van deze
groepering. Tot op heden is er in Helmond nog weinig tot geen inmenging van de politiek. Behalve
een indringend gesprek met het sinterklaascomité zijn er ook weinig pressiemiddelen. Er zijn geen
sancties en dat is maar goed ook. Helder Helmond vindt namelijk dat de gemeente op afstand moet
blijven bij zaken die burgers zelf organiseren en waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen. Het is
aan de samenleving zelf hoe het Sinterklaasfeest wordt gevierd en welke kleur de Pieten hebben.
Het Helmondse sinterklaascomité heeft eerder dit jaar aangegeven na te gaan denken over de kleur
van Zwarte Piet. Helder Helmond is verontrust dat Zwarte Piet ook uit Helmond zal gaan verdwijnen.
Met als gevolg dat vele vrijwilligers zullen stoppen bij Het Kasteel van Sinterklaas. Vandaar dat we
afgelopen week met een statement kwamen: ‘’Helder Helmond koestert Zwarte Piet!’’ We zijn
namelijk van mening dat Zwarte Piet de afgelopen 7 jaar onterecht in diskrediet is gebracht. Ook bij
verschillende Black Lives Matter-demonstraties van de afgelopen weken werd Zwarte Piet erbij
gehaald. Het wordt tijd dat mensen Zwarte Piet en racisme los van elkaar koppelen, want het gaat
hier om 2 totaal verschillende dingen. Daarnaast kunnen we het nooit iedereen 100 procent naar de
zin maken. Als je de traditie in stand houdt, is niet iedereen tevreden. Pas je het aan, is ook niet
iedereen blij.
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