Hilversum, 4 juli 2019
Betreft: intocht, Zwarte Piet en maatschappelijke discussie

Geacht college, geachte gemeenteraad,
Naar aanleiding van het laatste nieuws rondom Sinterklaas, de intocht en Zwarte Piet stelt Kick Out
Zwarte Piet graag enkele vragen aan u.
Vervolging
Gisteren lazen we in de het NRC’ dat 14 mannen zijn veroordeeld voor openlijk geweld tegen
demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en tegen de politie bij de intocht in
Eindhoven2. De veroordeelde mannen kregen taakstraffen tot wel 160 uur en één van hen zelfs een
gevangenisstraf van twee weken. Zij werden onder meer veroordeeld wegens het gooien van eieren en
bier naar de KOZP-demonstranten.
In Hilversum ervoeren de Kick Out Zwarte Pïet-demonstranten, onder wie één van ondergetekenden,
hetzelfde. Wij zijn bekogeld met eieren door pro-Pietbetogers en een enkele demonstrant werd zelfs
op het hoofd geraakt. Na deze gebeurtenissen stond in de Gooi en Eembode van 29 november 2018’
(zie hieronder) te lezen dat de burgemeester n.a.v. vragen van de SP zei ‘geen enkele aanleiding [te
zien]’ om deze mensen op te sporen en te bestraffen. Volgens hem hadden deze mensen ‘geen strafbare
feiten gepleegd’.
Pro-zwarte- pietbetogers niet opsporen
HILVERSUM Waarom burgemeester Pieter Broertjes geen werk laat
maken van het opsporen en bestraffen van de mensen die tijdens de
intocht van Sinterklaas met een tegendemonstratie kwamen, is de SP
een raadsel. De burgervader ziet daarvoor geen enkele aanleiding.
In onder meer Eindhoven heeft de burgemeester aangekondigd de
relschoppers op te sporen en ervoor te zorgen dat zij een gepaste
straf krijgen. In Hilversum bezigt Broertjes zulke taal niet. Daarmee
laat hij de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet in de kou staan, zo
meent de SP.
De meeste tegendemonstranten kwamen niet uit Hilversum, zegt
Broertjes in Het Gesprek Met. Wij kennen ze niet. Ze waren na een
uur ook weer weg. We hebben ze niet aangehouden. Ze hebben geen
strafbare feiten gepleegd, luidt zijn verdere uitleg.

Maar nu er toch eierengooiers uit Eindhoven zijn veroordeeld, kunnen we concluderen dat er wel
degelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Ook in Hilversum zijn er door de politie beelden verzameld met
oog op eventuele vervolging. Kick Out Zwarte Piet zou graag in gesprek treden met de burgemeester en
de politie over eventuele opsporing en vervolging, daar Eindhoven laat zien dat dit daadwerkelijk
mogelijk is.
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Maatschappelijk debat
Met oog op een inclusieve Sinterklaasintocht, deden wij van Kick Out Zwarte Piet op 16 mei 2019 in de
Gooi en Eembode4 de oproep aan de burgemeester om het maatschappelijk debat te gaan organiseren
over Zwarte Piet bij de intocht 2019. Een week later, in de Gooi en Eembode van 23 mei5, staat te lezen
dat burgemeester Broertjes ‘de handschoen oppakt’ die wij hadden neergelegd en dat hij zegt het
maatschappelijk debat over een andere invulling van de Sinterklaasintocht te willen organiseren.
Dit is inmiddels zes weken geleden en het maatschappelijk debat blijft nog uit. Het reces staat voor de
deur en na het reces is ons gevraagd al tijdig een eventuele demonstratie aan te melden. Kortom, het
wordt nu tijd de maatschappelijke discussie aan te gaan. Wij zien daarom uit naar de uitnodiging van de
burgemeester om te praten over een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen. Wellicht kan de
burgemeester aangeven wanneer hij op de planning had staan om met ons om de tafel te gaan.
Alvast dank voor het beantwoorden, en wij hopen op een spoedig antwoord van u op deze brief.
Met vriendelijke groet,
Namens Kick Out Zwarte Piet en Stichting Nederland Wordt Beter,

Jimmy Stol en ierry Afriyie
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