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Tekst: Isha Van Alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereld-
burger met een hardnekkige 
schrijfmicrobe. Ze houdt van ont-
dekkingen en uitdagingen, blijft 
immer kritisch en verwonderd.

ZWARTE PIET IS NIET 
ERG FEMINISTISCH  Fo
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In 1976 verscheen het feministische cultboek  
‘De schaamte voorbij’. Het was niet het eerste boek 
van Anja Meulenbelt. Een jaartje eerder verscheen 
‘Feminisme en Socialisme, een inleiding’. Dat boek 
zorgde voor minder ophef dan ‘De schaamte voorbij’, 
maar was zeker niet minder interessant. Meulenbelt 
verwijst naar dat boekje bij het verschijnen van haar 
meest recente roman ‘Feminisme. Terug van nooit 
weggeweest’: veel van de ideeën van toen heeft ze 
van onder het stof gehaald, opgefrist en herkauwd. 
Eigenlijk komt de boodschap nog steeds op het-
zelfde neer: opkomen voor de rechten van vrouwen 
is opkomen voor de rechten van iedereen, en zeker 
voor de rechten van mensen 
die minder sterk staan in de 
samenleving.
“Als we de vrouwenbevrijding 
als méér willen zien dan het 
verbeteren van de be-
staansmogelijkheden van een 
paar individuele vrouwen die 
zich óf van een beter bestaan 
voorzien dankzij een betere 
opleiding, óf genoegen nemen 
met een minimaal bestaan aan 
de rand van de maatschappij, 
dan kunnen we er niet omheen 
dat we ook de verschillen tus-
sen vrouwen onderling zullen 
moeten opheffen, net als de 
verschillen tussen mannen”, 
schrijft ze op pagina 83 van 
‘Feminisme en Socialisme’. 
Verrassend actueel. Het femi-
nistische debat gaat vandaag 
over verschillen tussen binnen- en buitenlanders, 
tussen geloofsovertuigingen, verschillende geaardhe-
den, verschillen in politieke en sociale overtuiging, over 
keuzevrijheid, over bevoordeeld zijn in een samenle-
ving en dat beseffen. 
Dat vind ik sterk aan Anja Meulenbelt. Ze blijft al 
decennia herhalen dat het persoonlijke politiek is. 
“Iedereen vraagt om erkenning, acceptatie en eerlijk-
heid”, zegt ze. De eerste stap naar een betere wereld 
is erkennen dat onze maatschappij fundamenteel 
oneerlijk georganiseerd is. Er is genoeg geld in omloop 

om iedereen die het nodig heeft van een deftige 
uitkering te voorzien. De Belgische Grondwet is 
stevig genoeg om radicale keuzes te maken en 
op te komen voor de minderheden en hun rechten, 
én voor ideologische en filosofische minderheden. 
Natuurlijk hebben moslims een plaats in onze samen-
leving. En als een minderheid vraagt om de figuur van 
Zwarte Piet af te schaffen, dan moeten we dat gewoon 
doen. Anja Meulenbelt heeft daar ook een duidelijke 
mening over: “Nu is het van ‘Wij, de witte bevolking, 
besluiten dat wat het clubje zwarte mensen wil, onzin 
is’. Zo roep je woede op. Voor alle zwarte mensen die ik 
ken, is Zwarte Piet een symbool. En zij zeggen: ‘Wij vra-

gen iets, wij gaan ervan uit 
dat wij ook burgers zijn van 
dit land en dat wij ook iets 
te zeggen hebben over wat 
er hier gebeurt. Wij schaffen 
niet de hele cultuur af. Wij 
zeggen alleen maar: ‘Doe iets 
anders met die Zwarte Piet, 
want voor onze kinderen is 
dat beledigend. Wij willen 
een sinterklaasfeest waar alle 
kinderen iets aan hebben.’ 
Dat is een bescheiden eis.” 
En toch blijkt het moeilijk 
om daar een duidelijke en 
expliciete mening over 
te uiten. Zwarte Piet gaat 
over beeldvorming, over de 
boodschap die we mee-
geven aan onze kinderen, 
over hoe de samenleving 
georganiseerd is.

Hoe hard vechten wij niet tegen stereotiepe beeldvor-
ming? Tegen de homo met het slappe handje en de 
lesbo in tuinbroek? Binnenkort is het weer Sinterklaas. 
We kunnen niet van vandaag op morgen het politiek-
economische systeem veranderen en alle onrechtvaar-
digheid bannen. We kunnen ons wel uitspreken tegen 
een racistisch beeld met wortels in een onduidelijk 
verleden dat vandaag kwetsend en verwarrend is 
voor onze medeburgers. Afschaffen dus! Gewoon een 
kwestie van respect. 

De eerste stap 
naar een betere 
wereld is erken-
nen dat onze 
maatschappij 
fundamenteel 
oneerlijk geor-
ganiseerd is


