
6
DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 26 NOVEMBER 2014

IDFA

Toen tweemiljoenNederlanders op
Facebook achter het uiterlijk vanZwarte Piet
gingen staan, hakte documentairemaker
SunnyBergmandeknoopdoor: ze zou
eenfilmoverhemgaanmaken.Vervolgens
belandde ze in een spagaat.
DoorSara Berkeljon FotoDaniel Cohen

S
unnyBergmanheeft
zelf weinignostalgische
jeugdherinneringen
aanSinterklaas−haar
moeder is Engels, en
haarmarxistischevader
hielphaar toenze4was

uitdedroom. ‘Sinterklaaswasvol-
genshemeenkapitalistisch feestmet
geenanderdoeldanhetbevorderen
vanconsumentisme.’

Maardiezelfdevadervondheton-
zin toenBergmaneen jaarof tienge-
ledenbezwaarbegontemakentegen
ZwartePiet. ‘Gezeur.’ Erwarenbelang-
rijkeredingenomjedrukover tema-
ken.
Haarnieuwste film,Zwart als roet,

gaatdonderdag inpremière tijdens
het IDFA inAmsterdamen is 1 decem-
berop tv te zien.Het is eenpersoon-
lijke film,net alshaar voorgaande
films, zoalsBeperktHoudbaar en Slet-
vrees. Bergman (41) interviewt voor-
en tegenstanders vanZwarte Piet,
maarookvrienden, vriendinnen,
haarbuurmannen,haar vader ende
directeur vandeVPRO, overbewuste
enonbewuste vooroordelendiewij,
ja, óókBergmanzelf, hebbenover
mensenmet eendonkerehuidskleur.

Zewaseenvande indieners van
eenbezwaarschrift tegendeAmster-
damseSinterklaasintocht, enhup-
peldeverkleedalsZwartePietdoor
eenpark inLondenomdereacties te
peilen.Bijde landelijke intocht in
GoudawerdBergmantijdenshet fil-
mengearresteerd, voorheteerst in
haar leven. ‘Vanwegehetgeengehoor
gevenaaneenbevel tot verwijdering,
al kan ikmenietherinnerendat ik
datbevelhebgekregen. Ikwasdruk
aanhet filmen.Deberichtgevingover
watdaarophetpleingebeurde, klopt
niet. Ikhebgeenrellenof agressiege-
zien.Welpolitiedievrijhardhandig
optrad. Tegenmensendieniets an-
dersdedendandaar stáán,methet
idee:wijhebbennet zoveel rechthier
te staanenonzemening teuitenals
iederander.Degroepdie ik filmde,
werd ingeslotenendoordepolitie af-
gevoerd.Metmij erbij.’

Heb je getwijfeld of je die dag
mee zou gaan?
‘Ja,wanthet leekmenietper seeen
goed ideeomdaar tedemonstreren,

maarmijnnieuwsgierigheidwon
het.Hetwaseenkansomvanbinnen-
uit tekunnen filmen.’

Wanneer raakte je betrokken
bij de anti-Zwarte
Pietbeweging?
‘QuinsyGario schreef vorigeherfstop
Facebookdathijbezwaarging indie-
nen tegende intocht inAmsterdam.
Ikdacht:dandoe ikmee. Ik vonddat
ikmemoestuitspreken,dit isniet en-
kelhetprobleemvaneengroepjege-
kwetste zwartemensen. Toen twee
miljoenmensendoormiddel vande
PietitieopFacebookpal achterhet
uiterlijk vanZwartePietgingenstaan,
besloot ikdatdie filmoverZwarte
Piet,waarover ikal veel langerna-
dacht,numoestwordengemaakt.’

Waarom niet eerder?
‘Ikhaddit ideenogvoor ikBeperkt
Houdbaar (haarveelbesproken film
uit 2007overhethedendaagse
schoonheidsideaal, red.)hadge-
maakt.OverBeperktHoudbaaront-
stondophef, ikwas ineenshetmid-
delpuntvaneendebat. En ikwerd,dat
wasnieuw,ookpersoonlijk stevig
aangevallen.Als je je als vrouwexpli-
ciet feministischuitlaat, roep jeagres-
sieop,weet iknu. Ikwas lelijk enge-
frustreerd,of juistniet lelijkgenoeg
ommeoptewindenoverditonder-
werp.Deaanvallengingenvaakover
mijnuiterlijk,watgezienhetonder-
werpvande filmironischwas. Ik
wildenietmeteendaarnaeendocu-
mentairemakenoverZwartePiet en
wééronderdeelwordenvanzo’npu-
bliekdebat. Ikkonwel voorziendat
het reactiesopzouroepen.’

En dat bleek ook zo te zijn.
‘Nogal.Onderdeel zijnvaneen femi-
nistischdebat is lastig,maardit is
nog tienkeerheftiger.Racismebe-
spreken is inNederlandeennogveel
groter taboe. Ikkrijgveelgroveen
nare reacties. Kankerhoer,NSB’er, rot
opnaareenapenland. Ikkijkniet
meeropTwitter.Mensenkiezengraag
eensymboolomhunwoedeop los te
laten, enomdat ikmeuitgesproken
heb,ben ikdat toevallig.’

Is het moeilijk tegelijk activist
en documentairemaker te zijn?

‘Ja, dat is eenspagaat. Ik vindhet
moeilijkmezelf activist tenoemen,
omdatdatwoordbij andereneenne-
gatievebijklankheeft. Als filmmaker
streef jenaareenanalytische rol, je
moet jekunnenverplaatsen in ieder-
eendie je interviewt.Als activistwil je
eenzaakbepleiten. Ikhoopdathet
me isgeluktbijdeze filmvooral film-
maker te zijn.’

Quinsy Gario schreef op
Facebook: ‘De mensen die zich
nu nog als Zwarte Piet
verkleden zijn racistisch
bezig.’ Is dat een verstandige
opmerking?
‘Dat vind ik ingewikkeld.Hetkandat
jedebezwarennietkende,maarals je
hoortdathet vooreengrotegroep
mensenproblematisch is, zouer iets
vanbewustwordingmoetenoptre-
den. Tochzou ikzo’nuitspraakniet
gedaanhebben. Enerzijdsdenk ik:de
wegvangeleidelijkheid isdeenige
oplossing,het isgeziendeweerstand
onmogelijkZwartePiet ineenkeeraf
te schaffen.Maarprincipieelben ik
vanmeningdathet racistisch is, en
racismemoet jeniet afbouwen,daar-
meemoet jegewoonstoppen.’

Wat zou een goede oplossing
zijn?
‘Ik hebniet het ideedat ik datmoet
bedenken,maar ik als ik dan iets
moet zeggen: kleurenpieten, endan
zonder afropruik,maar gewoonmet
allerlei verschillende kapsels.

‘Het rare is: aande enekant ont-
kennende voorstanders vanZwarte
Piet dat hij zwart is doordat dat zijn
huidskleur is, aande andere kant zie
je indeontwikkeling vanZwarte Piet
veel vooroordelenover zwartemen-
sen; eerstwas Piet eenboeman,
daarnawashij dommig, daarna vro-
lijk enguitig, acrobatisch, nu is hij
een entertainer. Ookdat is, hoewel
positiever, een stereotypeover
zwartemensen.

‘Endanheb ikhet nogniet over
het historischnogal beladen con-
cept van eenwittemeestermet tal-
loze zwarte knechten.

‘Als racismeniet bestond, enhet
slavernijverledenookniet, danwas
hetmisschien een ander verhaal.
Maardat is niet zo.’

en week geleden las ik
’s avonds voor in een biblio-

theek en vertelde ik welke
liedjesmet grote kracht herin-
neringen oproepen. Ik zei: ‘Als
ik Low Down van Boz Scaggs

hoor, dan sta ikmeteen
weer in een veel te
wijde witte soul-
broekmet veel te

veel vrijkomend voorvocht te zoenenmetmijn
eerste vriendinnetje.’

In de pauze kwam er een reus van eenman op
mij af. Een biker in ruste. Een kerel zo groot als een
graafmachine, in eenmouwloos leren vest. Naast
hem stond de vrouw die al een leven lang achter-
op zat. Deman nammij apart. ‘Wat jij hebt, dat
heb ik ook. Voorvocht. Nog steeds. Liters lijken het.
Wat geinig dat jij dat ook hebt.’ Hij bleef zwijgend
naastmij staan. Dat voelde raar. Ik zat opeens – te-
genmijn zin – in een Praatgroep Voorvocht. Ik
keek voorzichtig naar deman. Misschien liep het
nu langs zijn benen. Ik had dat liever niet gewe-
ten. Hij zag dat ik keek en wees naar zijn broek. Hij
wachtte geconcentreerd. ‘Ja, nu’, zei hij.

Ikbesloot ingodsnaamdanmaar iets te zeggen.
‘Ikhadhetovervroeger, vandatvoorvocht, ergens in
1974,dusnietnu, tijdensde lezingbijvoorbeeld,
maar ikhadhetvroeger,dusnietnu.’

Hijhaaldezijnvrouwerbij.Datmaaktehetniet
makkelijker. ‘Vertel jij
hemeensovermijn
voorvocht. Alsdit een
vaasje is,wat iknuaan-
wijs, laat jij hemeens
zienwat ikperdag lek.’
Zijn vrouw keek in

het imaginaire vaasje
en wees. Vier deciliter,
schatte ik. Net zoveel
vocht als jemoet toe-
voegen bij Knorr Paëlla
Wereldgerechten.
Opeens voelde ik waar
de ontsnapping lag. Ik

ging hem raad vragen. ‘Luister’, zei ik. ‘Nu we het
toch over vocht hebben. Als je in een tijdschrift of
op de achterkant van een kruidenmix een recept
ziet staan voor suddervlees, dan gaat het ook
steeds over vocht. Dat het vlees net ondermoet
staan en dat je het lauwwarm op het vleesmoet
schenken;maar nu komt het, in bijna al die recep-
ten staat dat je het vlees daarna twee uurmoet
sudderen. In dat vocht. Daarna eventueel serveren
met aardappels. Maar dat klopt dus niet, van die
twee uur.’

Ikmerktedat ik ietsharderwasgaanspreken. ‘Ga
verder’, zeidebiker. Ikgingdoor. ‘Datkloptdusniet.
In tweeuurwordensukadelappennietgaar.Datbe-
staatniet.Maardat staatduswelopdeverpakking.
Dat is tochkrankzinnig. Ik vinddat zoerg.Mensen
gaan lekkeraandeslagmeteenrecept, zedoenmet
prachtigweerboodschappen,opeen fietsmetalle-
maalplasticbloemenaanhet stuurenzehebbenal-
lemaal leukepraatjesmetmensen indewinkel en
dannemenzehetbestevlees,wanthet ismaaréén
keerdinsdag.

Daarna komen ze thuismet een tas vol groen-
ten, kruiden, bouillon en lekker ruikende dingen
en dan volgen ze het recept van HonigMix voor
Hachee en dan zetten ze dat vleesmaar twee uur
op. En dat is dus te kort, verdomme. Zeven uur op
een laag pitje, minimaal, begrepen! En het liefst
een dag van tevoren. Waaromheeft niemand het
daarover? In wat voor een land leven we?’

‘Ja, nu, voel’, zei deman.

Een kerel zo groot als een
graafmachine namme apart.
‘Wat jij hebt, heb ik ook.’

Voorvocht
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