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ZEVENAAR – De oppositiepartijen
CDA en VVD zijn nog niet bereid
extra geld uit te geven aan het
nieuwe gemeentehuis van Zeve-
naar. De twee fracties vinden het
verstandiger te wachten tot de aan-
staande verbouwing van het
BAT-kantoor tot raadhuis klaar is.

Voor CDA en VVD blijft het be-
staande budget van 11,6 miljoen
euro de uiterste grens. De ge-
meenteraad beslist deze maand
over een voorstel om dat bedrag
met 2,4 miljoen euro te verhogen.
De coalitie van Lokaal Belang,
PvdA en D66 wil dat bedrag inzet-
ten voor een restaurant, een raad-
zaal en vergaderplekken in de fa-
briekshal naast het nieuwe ge-
meentehuis.
CDA-raadslid Gerard Nijland
wijst op de zorgelijke financiële si-
tuatie van de gemeente Zevenaar.
„Het CDA kan leven zonder een
raadzaal. We kunnen later over
die derde fase van het raadhuis be-
slissen”, aldus de voormalig wet-
houder van Financiën. Dat vindt
ook VVD’er Peter Vos. „Er zijn eer-
der grote projecten geweest die
veel duurder zijn geworden. Wij
vinden het risico groot gezien de
slechte financiële situatie van de
gemeente.”
D66 en PvdA, beide nieuwkomers
in de coalitie, hebben in het verle-
den tegen de verhuizing van het
gemeentehuis gestemd. Nu vin-
den zij dat Zevenaar moet gaan
voor een volwaardig gemeente-
huis in het BAT-kantoor. „Als de
PvdA het voor het zeggen had ge-
had, was er een sober gemeente-
huis op het Raadhuisplein geko-
men. Maar er is in het verleden
een andere keuze gemaakt. De ra-
tio is: je wilt geen half gemeente-
huis”, zegt PvdA-fractievoorzitter
Nathani Niebuur. Dat stelt ook
Peter Pollmann van D66. „De ver-
huizing is een feit waarbij D66
zich heeft neergelegd.”

door Kelly Heerink

D
isney. Dat straalt de wo-
ning van Bas Mannee
uit. Een Mickey-Mouse-
lampje, veel foto’s van
hem en zijn vriendin
Marieke van Kempen in
Disneyland Parijs en

twee katten die luisteren naar de namen
Mowgli en Shanti, vernoemd naar figuren
uit de Disneyfilm Jungle Book. Hij serveert
twee kopjes thee, waarop Mickey Mouse en
Minnie Mouse staan afgebeeld.

Waarom die fascinatie voor Disney?
„Van binnen ben ik nog steeds een groot
kind. Ik heb heel veel Disneyfilms gezien
vroeger. Ze creëren een bepaalde beleving
en daar heb ik veel respect voor. Zelf pro-
beer ik ook een bepaalde beleving te cre-
ëren bij mijn publiek.”

Zoals tijdens het sinterklaasfeest.
„Ja. Drie weken per jaar zit je in een Neder-
lands sprookje. Toen ik 15 jaar oud was,
speelde ik voor het eerst Zwarte Piet. Ik
kwam erachter dat ik dat schitterend vind,
mensen vermaken met mijn rol. Ik speel
zelf ook Sinterklaas. Het is een heerlijke
tijd waar we allemaal in opgaan.”

Niet allemaal, zo bleek. U zit bij het Pietengil-
de. Waarom is Zwarte Piet zo belangrijk voor
het sinterklaasfeest?
„Sinterklaas zonder Zwarte Piet is als een
dag zonder nacht.”

Waarom?
„Pieten zijn op zichzelf staande figuren.
Mythische wezens, die een donkere kleur
hebben. Het is geen huidskleur. Zwart
staat symbool voor de nacht. Hij lost

’s nachts als het ware op. Dat is het myste-
rieuze aan Zwarte Piet. En misschien wel
het belangrijkst: zwart is de maskerade. Zo
worden de pieten niet herkend.”

Door kinderen, het publiek. Maakt het voor
hen verder nog uit of het een rode, een blau-
we, een kaas- of een stroopwafel-Piet is?
„Nou, het gaat erom wat wij kinderen aan-
leren. Pieten evolueren door de jaren heen.
Eerder hadden de pieten kroeshaar, nu zijn
er allerlei zwarte pruiken. Ook de rode lip-
pen zijn niet meer zo groot. Sommige kin-
deren zullen even raar opkijken als ze in-
eens een blauwe piet zien. Maar uiteinde-
lijk raken ze daar wel aan gewend.”

En het draait om de kinderen toch?
„Sinterklaas is een sprookje door volwasse-
nen, voor kinderen. Volwassenen houden
het sprookje levend. Als je gedwongen
moet veranderen – en daar gaat de discus-
sie over – kun je het sprookje niet meer vol

overgave overbrengen. Daarnaast wil ik de
traditie later doorgeven aan mijn kinderen.
Sinterklaas is echt jeugdsentiment voor
mij. Tradities kun je niet opleggen.”

Donderdag ging het Pietengilde in hoger be-
roep tegen de uitspraak van de Rechtbank
Amsterdam dat Zwarte Piet een negatief ste-
reotype is. Hoever gaan jullie?
„Zover onze passie reikt. Als het probleem
Zwarte Piet gaat overstijgen, dan is het tijd
om te stoppen. Voor mij ligt de discussie
nu verder weg dan het feest zelf. Er zijn
nog andere wegen te bewandelen als de uit-
spraak niet goed uitpakt.”

Welke wegen?
„Daar doe ik nog geen uitspraak over.”

Bent u de discussie nog niet zat?
„Ik heb wel een stapje terug gedaan. Eerder
mengde ik me in discussies op internet.
Maar dat lost niets op. Ik wil nu in dialoog
gaan met mensen. Want ik begrijp dat
mensen een link leggen tussen Zwarte Piet
en de slavernij. Face to face kan ik mensen
op een fatsoenlijke manier uitleggen waar
Zwarte Piet vandaan komt. Dat gaat veel
verder terug dan de slavenhandel.”

Wat zien we van toen, nu nog in Zwarte Piet
terug?
„De verhouding tussen Sinterklaas en
Zwarte Piet. De bisschop en de heidense fi-
guur. Zwarte Piet toonde de misstanden
van de kerk. Hij neemt een loopje met het
gezag. Nu nog. Hij staat bijvoorbeeld gekke
bekken te trekken achter de sint.”

Is er over vijf jaar iets veranderd?
„Dat denk ik wel. Maar ik hoop geleidelijk
aan. Het lijkt of de media het podium ge-
ven aan gemeenten die ineens de kleur van
de pieten gaan veranderen. Anderen ne-
men dat over. Maar er is nog niets aan de
hand. Niemand heeft mij verteld dat ik de
kleur van mijn pieten moet veranderen.”

Zou u dat wel doen?
„Moeilijk om te zeggen. Ik denk het niet,
omdat ik daar zelf niet achter sta. Een bood-
schap van Disney is: luister naar jezelf. In
mijn ogen is Zwarte Piet niet fout.”

ZEVENAAR – De Zevenaarse ge-
meenteraad krijgt de mogelijk-
heid om bestuurders onder ede te
horen, op dezelfde wijze als dat in
Den Haag bij een parlementaire
enquête gebeurt.
Op initiatief van de VVD bewa-
pent de Zevenaarse politiek zich
met dit zware middel. Een concre-
te aanleiding is er niet, verklaart
VVD’er Fred van Dijk. „Laten we
hopen dat we dit instrument
nooit nodig hebben. Maar het kan
van pas komen in dossiers waar
informatie lastig boven water te
krijgen is.” Zevenaar kent al een
rekenkamercommissie. Die heeft
minder vergaande bevoegdheden.

ZEVENAAR – Tien afscheidsfoto’s
van Fotokring De Liemers zijn
1 november te zien tijdens een uit-
vaartmanifestatie in Ons Huis
aan de Dokter Honigstraat in Ze-
venaar. Een commissie selecteert
de beste afbeeldingen uit het

werk van twaalf fotokringleden.
Fotokring De Liemers werd bena-
derd door DoodGewoonAfscheid
om foto’s over afscheid te maken.
De mooiste wordt opgenomen in
de rouwkaartencollectie van Me-
mora Uitvaartverzorging.

PvdA en D66, voorheen te-
genstander van verhuizing
van raadhuis, gaan nu voor
volwaardig gemeentehuis
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� Bas Mannee is op 28 augustus 1985 gebo-
ren in de gemeente Tilburg.

� Hij woont tegenwoordig samen met zijn
vriendin en drie katten in Duiven.

� Mannee is medewerker service en veiligheid
bij Paleis Het Loo. Daarnaast heeft hij een ei-
gen entertainmentbedrijf. Hij werkt als ac-
teur bij pretpark Walibi in Biddinghuizen.

� Zijn hobby’s zijn sinterklaasfeest en Disney.
� Mannee richtte zes jaar geleden de Sinter-

Club in Duiven op.
� Hij is actief lid van het Pietengilde.
� Op persoonlijke titel is hij met dat gilde in

hoger beroep gegaan tegen de uitspraak dat
Zwarte Piet een negatief stereotype is.
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Bas Mannee, oprichter van de SinterClub in
Duiven, kijkt, zoals elk jaar, uit naar het
sinterklaasfeest. ‘Een traditioneel feest, een
sprookje, waarin Zwarte Piet onmisbaar is.’

�

‘Sint zonder Zwarte Piet
is als ’n dag zonder nacht’
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DIDAM/’S-HEERENBERG – Huizenbe-
zitters in Montferland gaan vol-
gend jaar ongeveer 6 procent
meer onroerendezaakbelasting be-
talen. Dat is het voornemen van
burgemeester en wethouders.
Ze willen het ozb-tarief verhogen
met 11 procent, van 0,138 procent
naar 0,154 procent van de waarde
van de woning. Maar omdat de
woningen volgens de gemeente
met circa 5,5 procent in waarde
zijn gedaald, pakt de tariefsverho-
ging in euro’s minder hoog uit.
Een woning die in 2013 210.000
euro waard was, is volgens de ge-
meente nu nog 200.000 euro
waard. De eigenaar ervan gaat
daardoor bij het voorgestelde
ozb-tarief 18 euro meer betalen.
De twee andere woonbelastingen
die inwoners van Montferland be-
talen, worden niet verhoogd. Zo
blijft het tarief van het rioolrecht
1,69 euro per kubieke meter water-
verbruik. Het basistarief van de af-
valstoffenheffing blijft 112 euro,
terwijl ook het tarief voor het le-
gen van de vuilnisbak niet veran-
dert.
Het college van B en W verwacht
twee jaar de ozb te moeten verho-
gen om de begroting in even-
wicht te houden. Daarna zou het
tarief weer naar beneden kunnen.

ANGERLO – De politieke partijen in
Zevenaar wachten nog met een de-
finitief ‘nee’ tegen de bouw van
een grote varkensstal aan de Eldrik-
seweg in Angerlo.

Wethouder Anja van Norel gaat
eerst in kaart brengen wat de ge-
volgen zijn van een weigering aan
het adres van agrariër Nieuwen-
huis. De veehouder heeft jaren ge-
leden ingestemd met een vertrek
uit de Dorpsstraat om de bouw
van huizen aan de overkant van
de weg mogelijk te maken. Op ver-
zoek van de gemeente is door
hem een bezwaar bij de Raad van
State tegen nieuwbouwwijk Kolk-
wijk ingetrokken.
In Angerlo leeft veel verzet tegen
de bouw van de stal met een klei-
ne dertienhonderd varkens. De
omwonenden vrezen voor over-
last van stank, verkeer en geluid.
Het gemeentebestuur heeft vori-
ge maand besloten om op de eer-
dere toezegging terug te komen.
Omdat de verkoop van huizen
niet wil vlotten, is de noodzaak
voor de verhuizing niet meer aan-
wezig, stellen burgemeester en
wethouders.
Nieuwenhuis voert aan dat hij
zich keurig aan de afspraken heeft
gehouden. De meeste politieke
partijen steunen de gemeentelij-
ke keuze, maar willen eerst zicht
hebben op de consequenties.

B en W:
ozb circa
6 procent
omhoog

Nog geen
definitief
‘nee’ tegen
grote stal

� Bas Mannee: „Niemand mag de mijter op zijn hoofd zetten, behalve Sinterklaas.” foto Jan van den Brink
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