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Persoonlijke verhalen en herinneringen werpen
nieuw licht op Sinterklaas en Zwarte Piet
Website en mini-tentoonstelling ‘Sint & Piet & Ik’ van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
en Amsterdam Museum: www.amsterdammuseum.nl/sintenpiet
Traditiegetrouw besteedt Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ook dit jaar weer aandacht aan
Sinterklaas. 2013 is een uitzonderlijk jaar voor de Goedheiligman, en in het bijzonder voor
Zwarte Piet. Ons’ Lieve Heer op Solder sluit daarop aan: met een mini-expositie en een
kinderaudiotour door het museum met speciale aandacht voor Sint en Piet. Samen met het
Amsterdam Museum is een website gemaakt ‘Sint & Piet & Ik’ met ruimte voor persoonlijke
verhalen én dilemma’s rond de recent opgelaaide Zwarte Pieten-discussie. Dit is de plek waar
iedereen welkom is eigen verhalen over Sint en Piet te delen. De mini-tentoonstelling in
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is te zien t/m 8 december, de website is te vinden op
www.amsterdammuseum.nl/sintenpiet.
De kleine tijdelijke presentatie in Ons´ Lieve Heer op Solder focust op de geschiedenis van de
Sinterklaastraditie, met onder meer het 19de-eeuwse boekje van Jan Schenkman waarop de uiterlijke
kenmerken van Zwarte Piet grotendeels zijn gebaseerd. Het museum plaatst naast deze historisch
Sint en Piet twee beelden van actuele Pieten tegenover elkaar: een ‘ouderwetse’ Zwarte Piet van
fotograaf Cindy Heijen en een ‘zwart van roet’ Piet van Philipp Abbass gemaakt voor de campagne
van ‘Nederland wordt Beter’.
Ons´ Lieve Heer op Solder kiest doelbewust voor een presentatie waarbij persoonlijke herinneringen
en verhalen nieuw licht werpen op het Sinterklaasfeest. Deze verborgen zolderkerk is van oudsher
een plek waar tolerantie en een respectvolle omgang met verschillende visies en geloven thuishoren.
Vanuit dit vertrekpunt wordt ook het Sinterklaasfeest beschouwd, met als doel een collectie verhalen
te verzamelen rondom dit thema dat zo nauw met het museum verbonden is. Bovendien is de kerk
gewijd aan Sint Nicolaas, in de Middeleeuwen de patroonheilige van de stad Amsterdam.
Zwarte Piet discussie wordt museumcollectie
Het verzamelen van verhalen, vaak online, is voor het Amsterdam Museum en Ons’ Lieve Heer op
Solder al jarenlang een beproefde manier om de collectie van de musea aan te vullen met ‘levende
geschiedenis’. Op de website www.amsterdammuseum.nl/sintenpiet kan iedereen herinneringen aan
Sint en Piet achterlaten. Het is een plek voor persoonlijke anekdotes die laten zien wat Piet of Sint
voor mensen betekent. Of ze het feest vieren, of juist niet. Uiteraard is er ook ruimte voor de al jaren
voortdurende discussie rondom Zwarte Piet.
Feestelijke audiotour
Ook nieuw dit jaar is een speciale audiotour voor kinderen en families. In deze tour wordt gedurende
het jaar ingegaan op de feesten die actueel zijn in die periode. De komende tijd staat Sinterklaas
centraal, later deze maand komt kerst erbij, en in de loop van 2014 volgen de feestdagen zoals
Pasen en Pinksteren. Deze audiotour maakt deel uit van de het project ‘Feest! Weet wat je viert!’, een
landelijk educatieproject in samenwerking met Museum Catharijneconvent en het Bijbels Museum.
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