
 
MOTIE GEMEENTERAAD 

 
 
 
 

Onderwerp: Sinterklaasintocht 

 
De Raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen, 
 
Constaterende dat: 

I. Sinterklaas met de bijbehorende sinterklaasintocht een kinderfeest is, dat voor íéder kind feestelijk 
zou moeten zijn; 

II. In het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties onder andere staat dat kinderen recht hebben op 
gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie; 

III. De Kinderombudsman stelt “dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast zodat kinderen geen 
negatieve effecten meer ervaren, door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en 
stereotyperende kenmerken” (1); 

IV. Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aanraadt “om de Zwarte Pietfiguur zo aan te 
passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief stereotype van mensen met een 
donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen” (2); 

V. Er bij de intocht in Zutphen dit jaar, in tegenstelling tot de landelijke intocht (NPO-richtlijn) en de 
intochten in de meeste andere gemeenten, enkel zwart geschminkte (mannelijke) pieten met rode 
lippen en kroeshaar aanwezig waren. 

 
Overwegende dat: 

a. Ook in 2020 in Zutphen een lokale intocht wordt georganiseerd; 
b. De gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, en in het bijzonder voor de kinderen; 
c. De politiek – raad en college – bij serieus ervaren maatschappelijke kwesties zich uit hoort te spreken 

in plaats van al dan niet bewust de andere kant op te kijken; 
d. Het debat over deze kwestie beter niet in de aanloop naar of tijdens de sinterklaas-weken kan worden 

gevoerd; 
e. Kinderen supersnel aan ieder feest met toeters, bellen en cadeautjes wennen, maar dat door sommige 

ouders het verdwijnen van de pieten van hun jeugdherinnering kennelijk als pijnlijk wordt ervaren; 
f. Voorstander zijn van Zwarte Piet niet als zodanig duidt op racisme;  
g. De kleine groep extreme voorstanders van Zwarte Piet helaas duidelijk heeft laten zien racistisch en 

dus discriminerend te zijn; 
 
Verzoekt het college om:  

1. In zijn reguliere contacten met het lokale intochtcomité en met groepen burgers te bespreken hoe, 
vanuit verschillende perspectieven, te komen tot pieten die voldoen aan de richtlijnen en 
aanbevelingen van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens; 

2. Hierbij niet alleen de intocht te betrekken, maar ook voor diverse ander vieringen in de gemeente te 
bespreken hoe te komen tot pieten die voldoen aan de richtlijnen en aanbevelingen van de 
Kinderombudsman; 

3. Openlijk stelling te nemen en in 2020 alleen de intocht te onthalen als de pieten zijn ontdaan van all e 
stereotyperende kenmerken; 

4. De raad voor het zomerreces van 2020 door middel van een memo te informeren over de vorderingen 
op bovenstaande punten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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1. Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing 

2. College voor de Rechten van de Mens: Standpunt Zwarte Piet  
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/zwarte-piet 

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/zwarte-piet

