Akelige sciencefiction ?
Bibliotheken verwijderen snel en massaal boeken met Zwarte
Piet.

Fahrenheit 451 (1953), het dystopisch sciencefictionboek van
de Amerikaanse schrijver Ray Bradbury wordt werkelijkheid. Het
speelt in een wereld waar boeken verbannen zijn, en kritische
gedachten worden onderdrukt. De titel refereert aan de
temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt, 451
graden Fahrenheit (ca. 233 graden Celsius).

Wat doen jullie ertegen? Alle negers, zoals die in onderstaand
filmpje, die onze geschiedenis, cultuur, maatschappij en
gebruiken aanvallen, terug naar Afrika sturen? En er geen meer
een verblijfsvergunning of asiel geven. Dan hebben we meteen
geen last meer van racisme…. zoals vroeger.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1333440576/bibliotheken-verwij
deren-boeken-met-zwarte-piet
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Amsterdam – Bibliotheken zijn op grote schaal en in stilte
bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen.
Volgens directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
Anton Kok noemt dat ’logisch’ en ’passend bij de tijdsgeest’.
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„Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen”,
zegt hij in het AD. „Zwarte Piet is, wat mij betreft, ’in
strijd met de goede zeden’.”

Dat een groot deel van de Nederlanders nog wel fan is van
Zwarte Piet, vindt Anton Kok geen reden om de boeken te
bewaren. „Sommigen zien fascisme ook zitten. Ik bedoel dat een
smaldeel niet ons beleid kan bepalen.”

Dat ’smaldeel’ bestaat uit 55 procent van de Nederlanders die
volgens een laatste onderzoek Zwarte Piet willen houden.
Voorheen was die meerderheid veel groter, maar tegen de
enquêteurs zeggen ze dat ze voor ’de lieve vrede’ nu voor
aanpassing zijn.
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’Schoonmaak’
Volgens Kok sluiten de bibliotheken met hun ’schoonmaak’ bij
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aan.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&em
bedId=twitterwidget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=132681
8899778805761&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2F
nieuws%2F1333440576%2Fbibliotheken-verwijderen-boeken-metzwartepiet&siteScreenName=telegraaf&theme=light&widgetsVersion=ed20a
2b%3A1601588405575&width=550px

„Als Zwarte Piet in strijd met de goede zeden is, welke boeken
gaan dan nog meer verdwijnen?” vraagt staatssecretaris Raymond
Knops zich hardop af op sociale media. Minister Ingrid van
Engelshoven (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), die het
onderwerp wel in haar portefeuille heeft, vindt het juist goed
dat de discussie in openbare bibliotheken plaatsvindt. Die
bibliotheken zijn onafhankelijk en gaan over hun eigen
collectie, benadrukt ze.

Bekijk ook:KOZP ook in actie tegen ’grijze piet’

Het is volgens de progressieve D66-politica goed dat
bibliotheken meebewegen, mits ze dit „transparant doen en
hierover het gesprek aangaan met iedereen die dat wil.” Van
Engelshoven ziet het niet zitten dat de boeken worden
weggegooid, omdat het „goed is te blijven leren van het
verleden.”

Het kabinet spreekt normaal gesproken met één mond. Van
Engelshoven laat de uitspraken van Knops aan hemzelf, zegt een
woordvoerder van de minister. „Hij heeft ook een rol binnen
zijn partij en we gaan richting verkiezingen.”

