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Geachte mevrouw Nijhuis,
Op 15 november jongstleden ontvingen wij van u de volgende vragen ten aanzien van het
verwijderen van de boeken van Zwarte Piet in de bibliotheek. Met deze brief geven wij u daar
graag antwoord op.
Is het college op de hoogte dat bibliotheek bezig is met om alle boeken met Zwarte Piet
te verwijderen?
Het college is ervan op de hoogte dat Bibliotheek Hengelo boeken met Zwarte Piet vervangt. De
collectievorming is een verantwoordelijkheid van elke lokale bibliotheek en iedere bibliotheek
maakt daarin eigen keuzes. Wij zijn van mening dat de bibliotheek er voor iedereen is en iedereen
zich bij de bibliotheek thuis moeten kunnen voelen, ook bij de bibliotheek in Hengelo. Bibliotheek
Hengelo heeft ons laten weten dat zij bij hun collectievorming ook de ontwikkelingen in de
maatschappij volgen. Wij ondersteunen dit uitgangspunt.
Is het college het met de PVV eens, dat de Hengelose burger een vrije keuze moet
hebben of zij boeken met Zwarte Piet of een andere Piet willen lezen?
En is het college het met de PVV eens dat het verwijderen van boeken, het toepassen
van censuur en het uitvagen van onze cultuur en geschiedenis totaal onaanvaardbaar is?
Het college is het met de PVV eens dat de Hengelose burger een vrije keuze moet hebben om
boeken met Zwarte Piet of een andere Piet te kunnen lezen en in een reactie van de Bibliotheek
Hengelo hebben wij vernomen dat niet alle Pietenboeken zijn verdwenen, maar dat de boeken met
zeer stereotype Zwarte Pieten worden vervangen door boeken met meer diversiteit. In navolging
van de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet, past de samenleving de tradities binnen het
Sinterklaasfeest aan. Bibliotheek Hengelo sluit hier met hun collectiewijziging bij aan. Het college
deelt niet de mening van de PVV dat met het verwijderen van de Zwarte Pietboeken er censuur
wordt toegepast of er sprake is van uitvagen van cultuur en geschiedenis.
Is het college bereid met de bibliotheek in gesprek te gaan en te verzoeken de boeken
met Zwarte Piet voor uitleen te behouden? Zo nee, waarom niet?
En is het college bereid om, als de bibliotheek niet bereid is de boeken met Zwarte Piet
te laten staan, de bibliotheek te korten op hun gemeentelijke subsidies?
In lijn van bovenstaande antwoorden achten wij het niet noodzakelijk om het vervangen van de
Zwarte Pietboeken uit de collectie apart te agenderen in de reguliere gesprekken die de gemeente
als subsidient van Bibliotheek Hengelo voert. Omdat de collectievorming de verantwoordelijkheid is
Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer
2

Zaaknummer
3156819

Uw kenmerk

van de Bibliotheek en zij in dit specifieke geval de ontwikkelingen in de maatschappij volgen is het
college van mening dat er geen reden is om te korten op de gemeentelijke subsidies.
Wij vertrouwen erop uw vragen met dit bericht voldoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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