Medialogica in de klas
De Zwarte Pietendiscussie
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
De discussie over Zwarte Piet speelt al
tientallen jaren, maar in 2011 kwam het
debat in een stroomversnelling. Dit debat
wordt tot op de dag van vandaag gevoerd.
Voorstanders en tegenstanders vliegen
elkaar in de haren. Maar hoe beïnvloedt de
werkelijkheid het beeld van Zwarte Piet?

Kijkvragen
1 ‘Zwarte Piet is racisme’, was één van de
eerste bewegingen tegen Zwarte Piet.
a Wat deden zij bij hun demonstratie in
Dordrecht volgens de politie verkeerd?
b Hoe werden zij vervolgens aangepakt?
c Wat vond voormalig gemeenteraadslid
Peggy Burke hiervan?

Vakgebied
Maatschappijleer, mediawijsheid
Kernbegrippen
Zwarte Piet, Sinterklaas, racisme, RTL
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma Maatschappijwetenschappen, Domein C Massamedia,
subdomein C5 Massamedia en cultuur en
Domein D Multiculturele samenleving.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Medialogica in de klas’. Op Schooltv.nl vind
je meer uit deze serie, zoals: ‘Tsunami uit
het oosten’.
Antwoorden
1a Ze verstoorden de openbare orde. b De
politie trad hardhandig op. c Zij vond dat
de 2 mannen gewoon recht op vrijheid
van meningsuiting hadden. 2 Ze gaan niet
verder op de klachten in. 3a De rechtbank
oordeelt dat Zwarte Piet inderdaad leidt
tot negatieve stereotyperingen van
donkere mensen. b Nee, slechts 12%. 4a In
dat jaar werden clownspieten, witte
pieten en roetveegpieten geïntroduceerd.
b In 2015 waren er juist weer veel Zwarte
Pieten. 5a RTL schafte de Zwarte Piet
helemaal af en verving ze voor
schoorsteenpieten. b Het alternatief
moest dichtbij het sinterklaasverhaal
blijven en alle Pieten moesten in één keer
anders zijn. 6ab Eigen antwoord.

2 Tegenstanders van Zwarte Piet
probeerden de optocht tegen te houden.
Maar de bezwaarschriftencommissie van
de gemeente Amsterdam verklaarde de
klachten ongegrond. Wat betekent dit?
3a Wat was de uitspraak van de rechtbank
in de zaak tegen de gemeente Amsterdam?
b Was het merendeel van de Nederlanders
het hiermee eens?
4a In hoeverre veranderde het
sinterklaasfeest van 2014?
b En in 2015?
5 RTL besloot het in 2016 over een andere
boeg te gooien.
a Hoe zou RTL voortaan omgaan met
Zwarte Piet?
b Welke twee criteria hanteerde RTL
hiervoor?
Verdiepingsvragen
6a Wat vind jij van de Zwarte
Pietendiscussie: ben je voor of tegen
Zwarte Piet en waarom?
b Hoe heb je je mening hierover kunnen
vormen? Denk aan je ouders, social media,
het journaal of de krant.
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