(69) De knecht van….
6 december 2019. Groot nieuws op de nieuwsbulletin van de NOS.
Sinterklaas is met zijn pieten weer vertrokken naar Spanje. De komende
negen maanden is het weer rustig op het gebied van de contra- en pro
zwarte pieten discussie. De contra’s men dat het uiterlijk, de rol en
vooral de zwarte of diep donkerbruine schmink racistisch,
discriminerend en denigrerend is. Voorstanders stellen dat zwarte piet
een onschuldig en kindvriendelijk folkloristisch figuur is die voortkomt
uit de Nederlandse traditie. Het afgelopen jaar had de NOS bij de intocht
geen zwarte pieten, maar roetveeg pieten. Volgens mij is in de loop van
de jaren het gedrag van de piet al heel erg veranderd. In mijn
kinderjaren was de piet steenkoolzwart. Zo zwart als geen mens kon
zijn. Ook wel logisch wij hadden toen namelijk nog twee kachels met
kolen. Daarbij had de piet altijd een roe en een jute zak bij zich. Stoute
kinderen kregen met de roe en gingen in de zak mee naar Spanje. Ook
kregen zij een zakje zout in hun schoen. Niks mis mee en door iedereen
geaccepteerd. Om voor eens en altijd van dit gesteggel tussen
volwassenen af te zijn, stel ik voor om de knecht van sinterklaas te
ontslaan en per direct de knecht Krampus van de Oostenrijkse SintNicolaas aan te nemen. Krampus is een duivelse figuur, die verkleed in
schapenvachten en met maskers en horens samen met Sint-Nicolaas op
vijf en zes december langs de huizen trekt. Hij heeft ook een roe en een
jute zake bij zich. Krampus heeft dezelfde taak als zwarte piet: het
straffen van stoute kinderen en het belonen van de goede, door het
uitdelen van cadeautjes. Een bijkomend voordeel is volgens mij ook, dat
de reis vanuit Spanje met een klimaat vervuilende stoomboot ook kan
worden afgeschaft. Gewoon vanuit Oostenrijk met de sneltrein naar
Nederland. De reis volgen via het live verslag van Dieuwertje. Eind goed
al goed.
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