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2014 nadert zijn eindpunt, een mooi moment om tezamen terug en vooruit  te blikken 
op een langlopende discussie. 

Het rijke Westen begint zijn glans te verliezen: antiwesters sentiment krijgt in grote 
delen van de wereld steeds meer de overhand. Dat weerhoudt veel inwoners van de 
derde wereld er niet van massaal de grenzen over  te trekken, klaar om in  
jip-en-janneketaal toegesproken te worden over onze multiculturele samenleving. Ook 
burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden stellen zich in dezen proactief 
op. Op de website die regelmatig wordt geüpdatet, is in niet mis te verstane woorden 
uitgelegd wie onder meer nieuwkomer is, een fraai eufemisme voor allochtoon. 

Dat leidt bijna onvermijdelijk tot de gedachtesprong en grote vraag van het jaar: 
is Zwarte Piet een niet-westerse nazaat of is hij een mythisch of sprookjesfiguur? 
Voor  sommigen een gênante dialoog die menigeen intussen uit zijn brein heeft 
gedeletet. Allerlei groeperingen hebben er naar hartenlust over gediscussieerd, velen 
zijn gechoqueerd en verwachten misschien zelfs dat deze escapade uitloopt op een 
pyrrusoverwinning voor de pseudopiet die als alternatief wordt aangedragen. 

Nu de zwartepietendiscussie zelfs in de zomermaanden hoogtij vierde – vindt de knecht  
van Sinterklaas zijn oorsprong in de middeleeuwen of is hij een afstammeling van de 
slavenhandel –  lijkt de Poldernederlandse samenleving  haar ideologische veren te laten 
varen. Exit de exotisch en enigszins chic geklede Zwarte Piet.

Een kleurrijkere 5 decemberviering  kan leiden tot een re-integratietraject voor de 
langdurig absente maar beresterke zwartgelakte werknemer. Mogelijk is dit in de 
zwartepieten-cao vastgelegd en kan bovendien Sint-Nicolaas – ons eigen opaatje en 
quasireligieuze goedheilig man – als senior medewerker kiezen voor een prepensioen, 
waarnaar hij ongetwijfeld intussen heeft gegoogeld. De hamvraag luidt: buitelen we 
over elkaar heen voor een fundamenteel discussiepunt of zijn we krankjorume pietjes-
precies? In de antiautoritaire samenleving die we sinds de jaren 70 met een eigengereide 
no-nonsensepolitiek aanhangen, blijft het spitsroeden lopen.


