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Column Pieter ter Steeg
Extra uitzending van het Sinterklaasjournaal: Na Zwarte Piet nu ook bijltjesdag voor Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart, het is nu tijd voor een gesproken Sinterklaasjournaal! Uw columnist,
voor deze keer Pieterbaas, zat laatst in de vluchtauto van een schurk uit het Sinterklaasjournaal. Die
schurk ging ergens in den lande een aanslag plegen op de schoorsteen, op de Zwarte Pieten. Is deze
aanslag op de Zwarte Pieten het begin van het einde? Zal ook de bijl vallen voor onze oude baas,
Sinterklaas? Dit apocalyptisch einde, deze bijltjesdag, dit Einde van onze heerlijke avondje was
overigens al veel langer cryptisch versleuteld in: Wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe.
Dit klinkt namelijk als een leuke Dag des Oordeels, een “Wij zijn lekker stout van VOF de Kunst” met
een TIK-keltje sm, AU! Er wordt liefdevol en plagerig aan bewustwording van je kleine en grote
zondes gewerkt. Zwarte Piet was en is een sleutelfiguur, hij nam immers de stoute kinderen, de
zondaars, de zonde, weg.
Jeminee, hou op, Zwarte Piet lijkt toch helemaal niet op Jezus Christ Superstar?
Klopt! bewustwording, begrijpen wat werkelijk goed en kwaad is, en er naar handelen is niet voor
onze wat dommige Zwarte Piet. Piet is wel een licht in pepernoten bakken, maar hij is niet verlicht.
Dan maar de volle spot aan, op de alles onthullende winkelhaak in de mantel van ons
Sinterklaasfeest. Wie zag werkelijk als eerste de spierwitte blote billen van onze Sinterklaas? Wie was
historisch gezien de eerste verloster, nu heet dat verloskundige. Dat was natuurlijk een vrouw, noem
haar Eva of Maria. Zij stimuleerde dat Sinterklaas zijn fruithapje slikte, op tijd naar bed ging en zijn
stukjes appel, kennis van Goed en Kwaad binnen kreeg. Die vrouwen, noem ze Gaia, Sara… werden
ooit door testosteron en spiermassa gedreven mannen, resp. Apollo, Abraham, al ruim voor ook
maar de geboorte van Christus op de tweede plaats gezet, letterlijk zwart gemaakt. De vrouwen,
Zwarte Eva of Bloody Mary in de Joekee, kregen de zwarte Piet, werden het zwarte schaap, niet de
ram. Terwijl toch liefst 23% van de genen voor intelligentie op het vrouwelijke X-chromosoom ligt, de
X-factor. Vrouwen hebben namelijk wel de hersens om conflicten op te ver-lossen zonder geweld, in
harmonie, ze zijn socIAAL
De vrouw, dus, ontbreekt nog heleMAAL in ons oerhollandse SinterklaasverHAAL, ook mijn Maria
moet ook geduldig ook alles vele MAAL-en her-HAAL-len, voordat deze dommige Pieter, uw
columnist, snappen, ja. Die winkelhaak fiksen we ff. Het Sinterklaasfeest wordt helemaal omgegooid.
Sint krijgt een genderoperatie, die oude gerimpelde grijze houten klaas wordt omgebouwd en glad
geschoren tot een eeuwig jong blijvende Santa Maria en Piet blijft gewoon knecht.
Piets recht als knecht is dan het aanrecht en als zwarte Pieter zichzelf en het huis niet goed poetst
krijgt hij niet op zijn MIJter maar op zijn mieter. Van poetsen wordt hij meteen ook nog een witte
Piet, zijn we ook van Zwarte Piet af!
O ja, die volgevreten Kerstman, Santa Kloss, Claus, hij, Santa Maria, dus nu ook, gaat voortaan na
liposuctie als een slanke den door het leven zonder twee kerstballen.
Gouwestad Radio is heel trots om deze nog grotere wereldprimeur dan het recente pausinterview
life uit te kunnen zenden. Ook nog namens de paus, dank voor die Bloehme en halleluja!
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