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SITTT OF PIÉT???

Het verbaast me eigenlijk, dat - voorzover.ilyvget - er nog níemand heeft geprote§teerd tegen het feitdat 'zvvarte' Piet inderdaad zwart is, en dat sintàrrtaàs ,ri àà, utanre wàr"otïooiöestera.Het lijkt verdacht veel op discriminatie. Alsof de btanke rÀnïiiia zo goeaTnËrig isËn de zwarte steedsmaar weer als dom moet worden versteten. En de uitarukt<int ;iemaàd oe zwaftJÈiet toespelen, geeftnu ook niet bepaald veel sympathie weer.
Maar wie durft het aan om hier verandering in aan te brengen? Trouwens de meester en knecht verhou-ding strookt al lang niet meer met onze o§vattingen; ye iiln ioch gerijkwaardig aan elkaar! Een sínt tepaard en Piet te voet c,at geeft blijk van eeà heel i6ooare óïatting ronoom het omgaan van mensen metelkaar.
Dat het toch altijd door stand hou-dt geett misschien wel aan dat wij mensen diep in ons hart toch nog veelondemocratiser zijn, dan we in Íeitè dikwijls ,oorgereí1;;rr.
Daarom was het misschien wel de moeite waard ori te oeginlë, il Berghem hier maar eens veranderingin aan te brengen. Je kunt dan denken aan verschilt;d;ilGiijrn"o"ï; or. iwartà Ëiet op het paard ensinterklaas te voet er naast,.je keer:t dan gewo.onde rolien o'ri iwe krijgen dan allemaal met zwarte piette maken en dat is in deze tijd van economische teruggang-nàj nea,írà, óóir; óót run je denken aaneen zwarte sinterklaas en een blanke Piet (het zou mdÀietive-óonoeren oat wöop àeze manier alvoor-uitlopen op een situatie die toch komt); ook is het nog ,àgeiUio, de pieten en OJ*fàen in grote getalente laten rondtrekken: zwarte en blanke Pieten en ziarte-en'branke sinterklazen om te laten zien dat zegelijkwaardig ziJn aan elkaar, zoals bv. oi; een.oàmÀnrtr"tË-fo"nr< eventueel 

"àn 
oe onderwijzers enleraren op 1 oktober in Den Haag, die warèn ook niet aàn ei[aài!ólui-riilrioàï, ]"t 

"n, 
maar lierendaar niets van blijken).

lk vermoeddat we de.landelijke pers zouden halen en als dit dan gekoppeld zou kunnen worden aan deakties van de plaatselijke middenstand, dan zouden we er allemaàt ueier van worden. De middenstand,die een goede omzet zou halen en heel de.plaatsetiire óe*""nrïíö;ï;'iaïïe uiodenstand demiddelen zou krijgen om ook in de toekomst'het veóigiisiÈËn ilËÈi1;;i;ËiiË"" steunen. En datdat laatste straks weer belangrijk zal ziln dal spreert ,'i"ï riià"tf. tn een fijd van bezuinigingen en debroekriem aanhalen is het gewoon pleiierig te'weten, oàt ài'oionnen zijn die niet opdrogen-Maar landelijk bekend of niet, we héboen tiet ats gJ.Làí""h"í r"n Berghem ook zelÍ in de hand of debronnen water zufien brijven geven. Zorgen we eidan ook voor oat zeïièt opàióén.
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