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Hoe denken Amsterdammers over Zwarte Piet?

Samenvatting en conclusie
Ondanks de traditionele onduidelijkheid over de werkelijke rol van Zwarte Piet: knecht,
slaaf, logistiek manager, moor of zwart van het roet, zien we de laatste tijd meer discussie
over Zwarte Piet: vorig jaar droegen mensen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’
tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht en werden in Amsterdam vijf mensen door
de politie opgepakt omdat zij met behulp van pamfletten Zwarte Piet aan discriminatie
koppelden. Het is onduidelijk hoe er in Amsterdam over wordt gedacht en hoe groot de
weerstand tegen Zwarte Piet is.
In Amsterdam heeft wethouder van Es het onderwerp op de politieke agenda gezet door
voor te stellen dat Piet een roetveeg moet krijgen in plaats van de gebruikelijke zwarte
schmink.
In opdracht van DMO legden we Amsterdammers de vraag voor of ze zich door Zwarte Piet
gediscrimineerd voelen. Aan het onderzoek deden mensen met een verschillende
achtergrond mee, die in te delen is in vier groepen, te weten: donker gekleurd (bestaande
uit 140 Surinamers, 71 Antillianen en 86 Ghanezen), niet-westers (bestaande uit 59
Turken, 86 Marokkanen, 71 mensen met een overig niet-westerse achtergrond), westers
(waaronder 110 Europeanen, 75 mensen uit Engels sprekende landen) en autochtonen
(636 Nederlanders).
De resultaten laten zien dat er over Zwarte Piet in Amsterdam verschillend wordt gedacht.
Zo voelt ruim een kwart van de Surinaamse Amsterdammers zich gediscrimineerd, terwijl
dit van de Ghanezen 14% is. Autochtone Amsterdammers voelen zich niet gediscrimineerd
en ook Amsterdammers met een Turkse en Marokkaanse achtergrond ervaren dat niet.
Tabel Zwarte Piet is: (procenten)
discriminerend discriminerend
niet
voor mezelf voor anderen discriminerend

onbekend

n=

Nederlands

1

25

73

1

631

Surinaams

27

50

19

4

140

Antilliaans

18

55

24

3

71

Ghanees

14

56

28

2

86

Turks

3

30

53

14

59

Marokkaans

5

58

26

11

86

Europees

2

47

49

2

110

Engels sprekend

9

47

43

1

75

overig niet-westers

21

35

42

2

71

onbekend

2

35

63

0

54

totaal

7

37

53

7

99

512

728

44

n=

1383

Surinaamse en Ghanese ouders geven daarnaast aan dat zij er moeite mee hebben als
een Zwarte Piet de school van hun kind bezoekt (respectievelijk 39% en 28%).
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1 Inleiding
Al jaren wordt er rond Sinterklaas gesproken over het racistische karakter van Zwarte Piet.
Wethouder van Es heeft het onderwerp inmiddels op de politieke agenda gezet door er
voor te pleiten om afscheid te nemen van de zwarte knecht. Ze stelt voor om Zwarte Piet in
plaats van zwart te schminken een enkele roetveeg te geven. Zij wordt in haar mening
gesteund door de onderzoekers van het Meertens Instituut die stellen dat het
Sinterklaasfeest ooit begonnen is zonder Zwarte Piet en dat hij voor het eerst in 1850 ten
tonele verscheen. 'Zwarte Piet is in essentie een racistisch fenomeen' zegt de onderzoeker
in een interview in het Parool van 3 december. 'Het verschijnsel staat in de traditie van een
oude opvatting dat een dienende rol donkergekleurde mensen nu eenmaal het beste past.'
Daarentegen bestrijdt het Sint Nicolaas Genootschap een dag later in dezelfde krant de
opvatting van de wethouder dat Zwarte Piet zijn langste tijd gehad heeft. Het Genootschap
erkent dat het kinderfeest in beweging is: ‘De figuur van Zwarte Piet verandert. Hij is geen
domme knecht meer, maar een onmisbare manager’.
Naar aanleiding van het voorstel van de wethouder heeft dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling O+S, Bureau Onderzoek en Statistiek, gevraagd onderzoek uit te voeren
onder inwoners van de stad met als doel er achter te komen hoe Amsterdammers over dit
typisch Nederlandse fenomeen Zwarte Piet denken en of Zwarte Piet als discriminerend
wordt ervaren.
Het onderzoek werd vlak na Sinterklaas uitgevoerd, in de week van 10 tot en met 13
december 2012. De vragenlijst werd ingevuld door 823 leden van ons digitale panel, 91
Internationals vulden de vragenlijst eveneens online in en daarnaast werden 474 mensen
op straat geïnterviewd. Deze laatste groep bestond uit mensen met een Surinaamse,
Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese achtergrond.
Een deel van de Internationals die aan het onderzoek meededen komt uit landen als Groot
Brittannië, Canada en de Verenigde Staten of Australië en Nieuw-Zeeland. In Canada
wordt Piet niet meer zwart geschminkt na klachten uit de Afrikaanse gemeenschap. Met
uitzondering van Canada kennen bovengenoemde landen vanuit het koloniale verleden
een vrij grote ‘gekleurde’ gemeenschap, zoals bijvoorbeeld Hindoestanen, AfroAmerikanen of Aboriginals en Maori’s.
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De verdeling over de verschillende groepen ziet er als volgt uit:
Tabel 1 Respondenten naar etnische achtergrond
abs.

%

Nederlands

636

46

Surinaams

140

10

Antilliaans

71

5

Ghanees

86

6

Turks

59

4

Marokkaans
Europees
Engels sprekend, waaronder:

86

6

110

8

75

5

Groot Brittannië

10

Canada -Verenigde Staten

58

Australië - Nieuw Zeeland

7

overig niet westers

71

5

onbekend

54

4

1388

100

totaal

In dit rapport worden de resultaten voor de verschillende herkomstgroepen besproken.
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2 Resultaten
Sinterklaasviering
Bijna de helft van de Amsterdammers heeft Sinterklaas gevierd, een klein deel zou dat op
het moment van het onderzoek nog gaan doen. Surinamers en Antillianen wijken hierin niet
veel af van het gemiddelde. Van de Ghanezen heeft een kleiner deel Sinterklaas gevierd
en gaat 5% dat nog doen. Van de Amsterdamse moslims vierde ongeveer een kwart
Sinterklaas.
Tabel 1 Heeft Sinterklaas gevierd of gaat dat nog doen (n=1388, procenten)
ja

ga ik nog
doen

n=

Nederlands

55

1

636

Surinaams

46

0

140

Antilliaans

56

0

71

Ghanees

35

5

86

Turks

24

0

59

Marokkaans

23

0

86

Europees

50

5

110

Engels sprekend

40

7

75

overig niet-westers

41

7

71

onbekend

57

0

54

totaal

48

2

665

23

n=

1388

De meeste mensen vierden Sinterklaas met familie of het gezin. Daarnaast vierde men
5 december met vrienden, collega’s of op school, zij het minder vaak. Surinamers vierden
Sinterklaas het vaakst met het gezin, bij Nederlanders wordt het het vaakst met de familie
gevierd.
Tabel 2 Hoe heeft u Sinterklaas gevierd of hoe gaat u dat nog doen? (n=688, procenten, meer
antwoorden mogelijk)
familie

gezin

vrienden

Nederlands

school

werk

n=

58

45

Surinaams

36

61

14

9

11

354

16

28

6

Antilliaans

67

25

Ghanees

35

40

23

30

13

40

35

6

0

29

Turks

34

0

43

0

14
20

29

43

Marokkaans

25

25

30

15

30

Europees

32

52

27

17

25

60

Engels sprekend

31

54

29

9

23

35

overig niet-westers

35

27

24

15

9

33

onbekend

55

36

23

7

13

31

totaal

46

45

17

13

14

319

311

120

91

96

n=

688
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Associaties bij het woord Zwarte Piet
De meeste mensen denken over Zwarte Piet: het is een aardige vent die pepernoten en
cadeautjes uitdeelt, is zwart van de schoorsteenroet, de knecht van Sinterklaas (in de zin
van hulpje), hij heeft een mooi pak aan, het is erg leuk voor de kinderen en Sinterklaas en hij
horen nou eenmaal bij elkaar. Daarentegen heeft een (veel kleiner) deel van de
ondervraagden een negatieve associatie bij het woord Zwarte Piet: het is racistisch, stom,
discriminerend, gênant, hij stelt een domme man voor, een slaaf van Sinterklaas, een neger.
Ghanezen en Surinamers denken dat vaker dan anderen. In de bijlage is het commentaar
op het woord Zwarte Piet voor de verschillende groepen respondenten opgenomen.
Discussie over Zwarte Piet
Sommige mensen vinden dat Zwarte Piet er gewoon bij hoort, andere ervaren Zwarte Piet
als discriminerend. We legden de respondenten de vraag voor hoe zij over Zwarte Piet
denken. Zeven procent van alle ondervraagden ervaart Zwarte Piet als discriminerend. Bij
Surinamers, Antillianen, overige niet-westerse allochtonen en Ghanezen liggen deze
percentages veel hoger en lopen uiteen van 27% bij Surinamers tot 14% bij Ghanezen.
Van de Nederlanders voelt slechts 1% zich door Zwarte Piet gediscrimineerd (zie tabel 4
op de volgende pagina). Hoe hoger het opleidingsniveau hoe vaker mensen zich zelf
gediscrimineerd voelen door Zwarte Piet.
Ruim eenderde van alle ondervraagden kan zich voorstellen dat Zwarte Piet als
discriminerend wordt ervaren door andere mensen hoewel ze zich zelf er niet door
gediscrimineerd voelen (37%). Bij Marokkanen is dit aandeel het hoogst (58%), bij
Nederlanders het laagst (25%). Van de Europeanen en mensen uit Engels sprekende
landen kan bijna de helft zich hier wat bij voorstellen. Bij Ghanezen, Surinamers en
Antillianen is dit aandeel nog hoger.
Ruim de helft van alle respondenten ervaart Zwarte Piet niet als discriminerend voor
zichzelf en kan zich ook niet voorstellen dat anderen dat wel als zodanig ervaren (53%). Bij
Nederlanders is dit aandeel het hoogst, namelijk 73%. Ruim een kwart van de Ghanezen,
bijna een kwart van de Antillianen en bijna eenvijfde van de Surinamers denkt er net zo
over. Mensen die zelf Sinterklaas hebben gevierd vinden Zwarte Piet vaker niet
discriminerend.
Figuur 3 Zwarte Piet is: (procenten)

%
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Tabel 4 Zwarte Piet is: (procenten)
discriminerend discriminerend
niet
voor mezelf voor anderen discriminerend

onbekend

n=

Nederlands

1

25

73

1

631

Surinaams

27

50

19

4

140

Antilliaans

18

55

24

3

71

Ghanees

14

56

28

2

86

Turks

3

30

53

14

59

Marokkaans

5

58

26

11

86

Europees

2

47

49

2

110

Engels sprekend

9

47

43

1

75

overig niet-westers

21

35

42

2

71

onbekend

2

35

63

0

54

totaal

7

37

53

7

99

512

728

44

n=

1383

Sinterklaasfeest op school
Bijna een kwart van alle respondenten heeft jonge kinderen (jonger dan 10 jaar). Bij
Nederlanders, Europeanen en mensen uit Engels sprekende landen ligt dit aandeel rond
de 15%, bij de overige groepen varieert dit tussen 29% bij Marokkanen en 48% bij Turkse
Amsterdammers.
Aan de mensen met jonge kinderen vroegen we wat ze er van zouden vinden als
Sinterklaas op school gevierd werd waarbij ook zwart geschminkte Pieten aanwezig
zouden zijn. Bijna acht van de tien ouders hebben hier geen moeite mee (78%), iets meer
dan één op de zes ouders heeft hier wel degelijk moeite mee (16%). Bij Surinamers,
Ghanezen en Antillianen liggen deze percentages (veel) hoger, namelijk op 39%, 28% en
24% respectievelijk, hoewel ook bij hen de meerderheid het niet erg vindt als er
geschminkte Zwarte Pieten aanwezig zijn.
Tabel 5 Aanwezigheid geschminkte Zwarte Piet op school bij Sinterklaasfeest (n=331, procenten)
heb ik moeite
mee

heb ik geen
moeite mee

onbekend

n=

Nederlands

4

94

2

92

Surinaams

39

61

0

59

Antilliaans

24

69

7

29

Ghanees

28

56

16

36

Turks

7

93

0

28

Marokkaans

0

100

0

25

Europees

6

89

5

18

Engels sprekend

17

50

33

12

overig niet-westers

15

69

16

26

onbekend

13

87

0

8

totaal

16

78

6

n=

54

260

17

331
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Alternatieven voor Zwarte Piet
Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer helemaal zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. We legden de respondenten
de vraag voor wat zij hier van vinden. Ruim eenvijfde kan zich in dit alternatief vinden
(22%). Vooral Ghanezen, Surinamers, Marokkanen en Antillianen zijn voorstander van een
roetveeg, hoewel zij in bijna gelijke mate vinden dat Zwarte Piet gewoon zwart mag zijn.
Een klein deel van de ondervraagden vindt een roetveeg net zo discriminerend (2%). Een
deel van de mensen vindt dat Zwarte Piet een andere kleur moet hebben (5%). Dat kan
elke kleur van de regenboog zijn. Alternatieven voor de manier van schminken of het
weglaten van de pruik worden ook gegeven. Een aantal mensen merkt op dat als Zwarte
Piet een roetveeg zou krijgen, hij voor kinderen herkenbaar is als bijvoorbeeld de buurman
of een familielid en dat is niet de bedoeling (zie de bijlage).
Bijna zes van de tien respondenten vinden dat Zwarte Piet gewoon zwart moet zijn (57%).
Nederlanders vinden dat het vaakst (74%). Drie procent vindt dat Zwarte Piet moet worden
afgeschaft.
Tabel 6 Wat vindt u van een roetveeg als alternatief? (procenten, n-1383)
prima
net zo
alternatief discriminerend

moet
worden
andere kleur afgeschaft

moet
gewoon
zwart zijn

n=

Nederlands

14

1

1

1

74

631

Surinaams

37

1

10

9

36

140

Antilliaans

31

0

17

4

37

71

Ghanees

42

0

7

2

37

86

Turks

10

3

51

59
86

12

3

Marokkaans

31

2

9

7

43

Europees

22

4

4

5

49

110

Engels sprekend

27

3

8

4

45

75

overig niet-westers

22

3

13

1

44

71

onbekend

17

6

2

2

65

54

totaal

22

2

5

3

57

299

24

75

42

794

n=

1383

Van de 99 respondenten die Zwarte Piet discriminerend voor zichzelf vinden is 38%
Surinaams, 13% Antilliaans, 12% Ghanees en 15% komt uit niet-westerse landen. Veertig
procent is hoog opgeleid, 30% heeft een middelbare opleiding gevolgd.
Eenderde heeft Sinterklaas gevierd, 2% zou dat nog aan doen. De associaties die ze bij
Zwarte Piet hebben zijn veelal negatief van aard: discriminatie en racisme worden vaak
genoemd. Vierenveertig procent heeft kinderen jonger dan 10 jaar. Van hen heeft 77% er
moeite mee als er tijdens het Sinterklaasfeest op school zwart geschminkte Pieten
aanwezig zouden zijn.
Bijna de helft vindt een roetveeg een prima alternatief voor Zwarte Piet (47%), 19% is van
mening dat Piet een andere kleur moet krijgen en 17% vindt dat Zwarte Piet helemaal moet
worden afgeschaft. Vier procent vindt dat Piet gewoon zwart mag zijn.
Toelichtingen en discussiepunten
Bijna de helft van de ondervraagden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog
een toelichting op het onderzoek te geven. Alle opmerkingen zijn opgenomen in de bijlage
en lopen uiteen van: ‘afschaffen’ tot ‘onzindiscussie’.
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Bijlage 1 Open antwoorden

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Nederlands)
 'Grappig' (oorspronkelijk) maar na alle discussies steeds meer 'ongemakkelijk'
 (zak vol) pepernoten
 Aan een kleurrijk figuur die assistent is van Sinterklaas en zwart is omdat hij door de
schoorsteen kruipt.
 Aan iets wat bij het Sinterklaasfeest hoort.
 Aan sinterklaas, daar horen zwarte pieten bij.
 Aan zwarte piet
 Achterlijk
 Acrobaat op de daken
 Afrikanen
 Afschaffen!
 Angst
 Angst voor kleine kinderen
 Assistent
 Assistenten van sinterklaas
 Baret
 Baret met veer en pofbroek
 Baret met veren
 Beetje ouderwets, noem het liever piet.
 Boos
 Cadeautjes
 Cadeautjes
 Clown
 Controverse; maar ook een fictieve persoon die cachet geeft aan een mooie traditie.
 Cultuur, met een nostalgische lading
 Daar moeten ze met hun handen vanaf blijven
 Dat is de man die schoenen van mijn kinderen vol stopt met cadeaus en lekkernijen.
 De geinponum
 De goedlachse knecht van Sinterklaas
 De helper van Sinterklaas, het knechtje
 De hulp van Sinterklaas
 De hulp van sinterklaas, strooigoed, grappen
 De kecht van Sinterklaas
 De knecht van Sinterklaas
 De metgezellen van Sinterklaas
 De onmisbare metgezel van de Sint.
 De roe
 De zak (2 x genoemd)
 De zak (met cadeautjes)
 December
 Degeen die Sklaas helpt en klimt in de schoorsteen en dan wordt ie zwart
 Degene die een zak draagt waarin de kadootjes voor de kinderen (en volwassenen) zitten, hij
helpt dus Sinterklaas
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 Deugniet
 Deze absoluut onzinnige enquête. Ik vind de discussie ronduit bespottelijk
 Deze hoort er voor 300% bij. Laat die Caroline Gehrels opzouten. Wat een trut hola.
 Deze is onlosmakelijk verbonden aan Sinterklaas.
 Die hoort bij Sinterklaas!!
 Discussie
 Domme slaafse neger! Ha, ha! Nee hoor: gewoon een vrolijke acrobatische snuiter
 Een beetje debiel knechtje van Sinterklaas
 Een blanke met een zwart gemaakt gezicht.
 Een oer hollandse traditie
 Een spring in het veld,met zak kado,s!
 Een verkleed en zwart geverfd mens, zoals een clown een verkleed en wit geverfd mens is
 Een vrolijk maf figuur
 Een zwarte man die lachend snoep uit deeld
 Enig !!!!!!!!!!!
 Feest
 Feest voor kinderen. Of word ik nu geacht aan racisme of sleven te denken?
 Fijn, sinterklaas is er weer
 Flauwiteiten
 Folklore
 Fun jeugd
 Gedoe-discussie
 Geen
 Gemoedelijk
 Geschminkte kinderen in kleurige pakjes met pruik en oorbellen
 Geweldige hulp
 Gewoon, Zwarte Piet
 Gewoon: zwarte piet
 Gezellig (5 x genoemd)
 Gezellig en racisme
 Gezellig, leuk, warm
 Gezellige grappenmaker
 Gezelligheid (2 x genoemd)
 Gezeur over of het racistisch is of niet.
 Gezeur over racisme - nooit bij stilgestaan dat Piet een neger was. Ik dacht dat hij zwart was
van het roet
 Glimpakje
 Grap
 Grapjas (3 x genoemd)
 Grappenmaker
 Grappig (14 x genoemd)
 Grappig, helper van Sint
 Gymnastiek
 Heb er een hekel aan!
 Heel leuk kinderfeest dat al meer dan honderd jaar bestaat
 Heerlijke olijke figuur
 Helemaal niets
 Helper van Sinterklaas
 Het hulpje van Sinterklaas
 Hij brengt de cadeautjes.
 Hoera
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 Hoort bij Sinterklaas (7 x genoemd)
 Hoort erbij (9 x genoemd)
 Houwen zo
 Hulp van Sinterklaas (28 x genoemd)
 Humor! (2 x genoemd)
 In ieder geval geen racistische connotaties
 In zestiende eeuws costuum gestoken hulpje van Sinterklaas
 Intocht
 Ja dat wel
 Jaarlijks discussiepunt
 Je ziet me niet
 Kadootjes (3 x genoemd)
 Kinderachtig gedoe
 Kinderfeest
 Kindertijd
 Kindervriend (2 x genoemd)
 Kindervriend, geschminkt, pepernoten
 Kleurig
 Kleurige pak
 Kleurrijk (3 x genoemd)
 Kleurrijk figuur
 Kleurrijk maatje van de sint
 Klopt niet
 Knecht van sint (29 x genoemd)
 Knecht van sinterklaas
 Krulletjes
 Lachen (3 x genoemd)
 Lekkers
 Leuk (40 x genoemd)
 Leuk is een met st. Klaas in een adem
 Leuk persoon
 Leuk uitgedost, de zak en pepernoten
 Leuk, gekleurde strepen op zijn pofbroek
 Leuk, mooie donkere man.
 Leuk, Piet komt met cadeaus
 Leuke traditie (3 x genoemd)
 Leuke vent
 Lol maken
 Loser (verliezer)
 Maillot
 Mooi pakje en baret
 Mooie kleren!
 Mooie kleur
 Muts
 Natuurlijk hoort daar ZWARTE Piet bij!!!! De knecht van Sinterklaas
 Nederlands
 Neger (3 x genoemd)
 Niet leuk om hem te spelen
 Niet over zeiken
 Niet over zeuren, dit is vanouds een man die zwart geworden is van het door de schoorsteen
kruipen, daarom heeft hij ook meestal een witte nek.
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 Onafscheidelijke twee-eenheid
 Onderdeel van Sinterklaas
 Ondeugend (2 x genoemd)
 Ongein uithalend grappig figuur met pepernoten.
 Onmisbaar (2 x genoemd)
 Onmisbare hulp van Sinterklaas, zwart door het roet van schoorsteen
 Oude traditionele wortels in Germaanse mythologie maar enorm pijnlijk voor donkere kinderen
en vermengd met slavernijgeschiedenis van Nederland
 Ouderwets
 Pakjes (3 x genoemd)
 Pakjesavond
 Pepernoten (76 x genoemd)
 Piet (2 x genoemd)
 Piet hoort erbij
 Pieterbaas (2 x genoemd)
 Plezier
 Plezier/gein
 Pofbroek
 Politiek verneukt
 Prima (2 x genoemd)
 Prima, deze schoorsteenveger
 Quincy Gario
 Raar figuur.
 Racisme (3 x genoemd)
 Racistisch
 Regelen alle kado's
 Roe (de roe) (3 x genoemd)
 Roe, zak, knecht,
 Roet (4 x genoemd)
 Schaamte
 Schminck
 Schoensmeer
 Schoorsteen (10 x genoemd)
 Schoorsteen zwart
 Schoorsteen, traditie
 Schoorsteenexpert
 Schoorsteenveger
 Sinterklaas (57 x genoemd)
 Slavernij
 Snoep gooiende vrolijke lieden die rondspringen.
 Snoepgoed (3 x genoemd)
 Soort harlekijn
 Spannend
 Spannend
 Speculaas
 Speelgoed
 Speels (2 x genoemd)
 Speelsheid
 Spelen
 Springen
 Springen en vrolijkheid
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 Stoer
 Stom
 Stom pakje
 Strooien
 Strooien
 Strooigoed (7 x genoemd)
 Surprises en gedichten Pepernoten Spannend, strooien
 Symbool van de duivel, boeman voor kinderen. Knecht van sint nicolaas
 Tenenkrommend!
 Toneel
 Traditie (15 x genoemd)
 Traditie, hoort er bij
 Traditie, hoort erbij. Leuk!
 Tradition
 Uit de tijd
 Ulpje v Sinterklaas. Grappig. Pepernoten krijgen. Met kinderen lol maken, Ondeugend.
 Veel make up
 Verkleden
 Verschijning bij Sinterklaas als slimme manager
 Vriend en hulp van sinterklaas
 Vriendelijk
 Vriendelijk vrolijk baasje
 Vriendelijke hulp
 Vriendje
 Vrolijk (18 x genoemd)
 Vrolijk, grappig
 Vrolijk, jolig, strooiend, huppelend
 Vrolijke assistent
 Vrolijke guitige grappenmaker, leuke kindervriend
 Vrolijke helper
 Vrolijke helper
 Vrolijke helper van Sinterklaas
 Vrolijke helpers van de Sint
 Vrolijke hulp van sinterklaas
 Vrolijke hulp van Sinterklaas
 Vrolijke hulp van sinterklaas
 Vrolijke zwarte man
 Vrolijkheid (8 x genoemd)
 Vrolijkheid, beste vriend van ieder kind
 Vrolijkheid, snoepgoed, strooien
 Vrolijkheid,gek doen clown
 Wie kent hem niet, dat liedje: sinterklaas, wie kent hem niet sinterklaas sinterklaas en
natuurlijk zwarte piet...
 Wie zoet is krijgt lekkers
 Wiedewiedewiet ik hoor je wel maar ik zie je niet
 Wiedewiedewiet, glimmende zwarte schmink
 Zak (4 x genoemd)
 Zeur Piet André van Es
 Zijn mooie Pieten-outfit
 Zo zwart als roet
 Zwart (9 x genoemd)
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 Zwart en vrolijk
 Zwart geverfd gezicht
 Zwart van roet
 Zwarte knecht van Sinterklaas
 Zwarte man met pepernoten
 Zwarte Piet
 Zwarte Piet hoort nou eenmaal bij een Sinterklaasfeest. Al dat geklets over discriminatie, dat
vind ik zo'n flauwe kul.
 Zwarte piet met de zak van sint
 Zwarte Piet zo zwart als roet die een cadeautje in je schoenen doet.
 Zwarte piet, je hoort hem wel maar ziet hem niet.
 Zwartgemaakte verklede persoon. Vrolijke helper van sint.

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Surinaams)
 Associatie met vernedering. (2 x genoemd)
 Belachelijk. (2 x genoemd)
 Black face. (2 x genoemd)
 Cadeautjes. (6 x genoemd)
 Discriminatie (4 x genoemd)
 Discussies. (2 x genoemd)
 Drukte. (2 x genoemd)
 Een persoon die sinterklaas helpt met uitdelen van cadeautjes. (2 x genoemd)
 Feest. (2 x genoemd)
 Geschminkt iemand. (2 x genoemd)
 Geschminkte mensen. (2 x genoemd)
 Gewoon pieten. (2 x genoemd)
 Gezellig feest voor kinderen. (2 x genoemd)
 Hartstikke leuk voor de kinderen. (2 x genoemd)
 Helemaal niks: het is voor mijn tijd. (2 x genoemd)
 Hoort erbij. (2 x genoemd)
 Iets dat bij Sinterklaas hoort. (2 x genoemd)
 Ik ben niet ingeburgerd in Zwarte Piet. (2 x genoemd)
 Ik geloof er niet in. (2 x genoemd)
 In stand houden van de slavernij rol van vroeger. (2 x genoemd)
 Kinderen vinden het leuk. (2 x genoemd)
 Kleurige pet met veer
 Knecht. (4 x genoemd)
 Leuk voor de jeugd. (2 x genoemd)
 Leuk voor de kinderen. (2 x genoemd)
 Leuk, maar niet meer van deze tijd
 Leuk. (5 x genoemd)
 Mijn jeugd
 Neger. (4 x genoemd)
 Niet echt veel. (2 x genoemd)
 Niet meer van deze tijd; controversieel.
 Niks bijzonders. (2 x genoemd)
 Onzin. (2 x genoemd)
 Ophef. (2 x genoemd)
 Pakjesavond. (2 x genoemd)
 Pepernoten
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 Pepernoten. (11 x genoemd)
 Plezier. (2 x genoemd)
 Racisme (8 x genoemd)
 Racistisch feest. (2 x genoemd)
 Racistisch. Niet leuk. Vooral op school hebben donkere kinderen er last van. (2 x genoemd)
 Schoorsteen/Italië. (2 x genoemd)
 Sinterklaas
 Sinterklaas. (3 x genoemd)
 Spannend voor de kinderen. (2 x genoemd)
 Stom. (2 x genoemd)
 Surprise. (2 x genoemd)
 Traditie, hij hoort bij Sinterklaas
 Vroeger, dat bepaalde mensen gebruikt werden. Onderdanige correlatie. (2 x genoemd)
 Vrolijk persoon. (2 x genoemd)
 Wringend, het wringt. (2 x genoemd)
 Zwart en gezelligheid. (2 x genoemd)
 Zwarte man. (2 x genoemd)
 Zwarte Piet gewoon. (2 x genoemd)
 Zwarte rare knecht

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Antilliaans)
 Cadeaus. (2 x genoemd)
 Cadeautjes. (2 x genoemd)
 Deelt pepernoten uit
 Discriminatie. (2 x genoemd)
 Discussie. (2 x genoemd)
 Familiedag. (2 x genoemd)
 Feest. (2 x genoemd)
 Gekleurd. (2 x genoemd)
 Gezegende man. (2 x genoemd)
 Grapjas. (2 x genoemd)
 Het is gewoon voor stoute jongens. (2 x genoemd)
 Hoort erbij. (2 x genoemd)
 Knecht
 Leuk. (4 x genoemd)
 Pepernoten. (9 x genoemd)
 Racisme. (7 x genoemd)
 Racisten.
 Roet. (3 x genoemd)
 Sinterklaas. (2 x genoemd)
 Snoep. (2 x genoemd)
 Traditie. (2 x genoemd)
 Waarom negroïde? (2 x genoemd)
 Zwart, Sint. (2 x genoemd)

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Ghanezen)
 Blijheid, kinderen. (2 x genoemd)
 Blijheid. (2 x genoemd)
 Cadeautjes en snoep. (2 x genoemd)
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 Chocoladeletter, zak, Sinterklaas. (2 x genoemd)
 Denk er niet teveel bij na. (2 x genoemd)
 Discriminatie. (2 x genoemd)
 Dom. (2 x genoemd)
 Dubbel gevoel. (2 x genoemd)
 Gezellig, leuk voor kinderen (2 x genoemd)
 Goed. (2 x genoemd)
 Grap. (2 x genoemd)
 Grapje. (2 x genoemd)
 Grappig. (6 x genoemd)
 Hulpjes. (2 x genoemd)
 Ik begrijp het niet. (2 x genoemd)
 Ik denk er helemaal niets bij. (2 x genoemd)
 Ik denk er niet bij na, ik doe niet moeilijk. (2 x genoemd)
 Klinkt negatief. (2 x genoemd)
 Koloniale geschiedenis van Nederland. (2 x genoemd)
 Leuk voor kinderen. (2 x genoemd)
 Leuk. (2 x genoemd)
 Leuke dag. (2 x genoemd)
 Moeilijk te zeggen. (2 x genoemd)
 Negatieve bedoelingen. (2 x genoemd)
 Negatieve betekenis. (2 x genoemd)
 Niks. (4 x genoemd)
 Pakje, schmink, oorbellen, krullend haar. (2 x genoemd)
 Sinterklaas. (4 x genoemd)
 Slecht rolmodel. (2 x genoemd)
 Slecht. (2 x genoemd)
 Slechtrol model/beeldvorming. (2 x genoemd)
 Stom. (2 x genoemd)
 Strange. (2 x genoemd)
 Viering. (2 x genoemd)
 Vreemd. (2 x genoemd)
 Zwart. (2 x genoemd)

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Turks)
 Commercieel. (2 x genoemd)
 Geld. (2 x genoemd)
 Getint uiterlijk. (2 x genoemd)
 Grappig. (2 x genoemd)
 Gratis pepernoten. (2 x genoemd)
 Helpen. (2 x genoemd)
 Hoort bij sinterklaas. (2 x genoemd)
 Hulp van sinterklaas. (4 x genoemd)
 Kerst, Sinterklaas. (2 x genoemd)
 Kinderfeest. (2 x genoemd)
 Knecht en Sinterklaas. (2 x genoemd)
 Knecht/slaaf. (2 x genoemd)
 Leuk. (2 x genoemd)
 Onzin. (2 x genoemd)
 Pepernoten. (2 x genoemd)
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 Schmink.
 Sinterklaas. (2 x genoemd)
 Sinterklaas/slaaf (2 x genoemd)
 Slaaf. (2 x genoemd)
 Slaafje. (2 x genoemd)
 Strooigoed
 Vrolijke mannen in een gekleurd pak
 Zwart geverfd. (2 x genoemd)

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Marokkaans)
 Bediener. (2 x genoemd)
 Ben ik mee opgegroeid. (2 x genoemd)
 Cadeautjes. (6 x genoemd)
 Dat hij bij Sinterklaas hoort. (2 x genoemd)
 Discriminerend. (4 x genoemd)
 Donkere man. (2 x genoemd)
 Feest. (2 x genoemd)
 Feestje voor de kinderen. (2 x genoemd)
 Gelijkheid. (2 x genoemd)
 Gezelligheid. (2 x genoemd)
 Hulpje van sinterklaas. (2 x genoemd)
 Hulpje. (2 x genoemd)
 Iemand sierlijk gekleed en donker geschminkt. (2 x genoemd)
 Leuk vrolijk
 Leuke mannen en vrouwen die me laten lachen. (2 x genoemd)
 Mensen die bij Sinterklaas horen. (2 x genoemd)
 Nergens aan. (2 x genoemd)
 Onderdaan. (2 x genoemd)
 Oninteressant. (2 x genoemd)
 Pepernoten. (2 x genoemd)
 Racisme (hoe je het ook wendt of keert). (2 x genoemd)
 Racisme! (4 x genoemd)
 Sint vieren. (2 x genoemd)
 Sinterklaas en z'n witte paard. (2 x genoemd)
 Slaafje.(2 x genoemd)
 Slavernij. (4 x genoemd)
 Traditie/cultuur. (2 x genoemd)
 Voor kinderen. (2 x genoemd)
 Vrienden. (2 x genoemd)
 Westerse cultuur. (2 x genoemd)
 Wij doen dat niet. (2 x genoemd)
 Zwart, mooi. (2 x genoemd)
 Zwart. (3 x genoemd)

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Europa)
 6 to 8 Black men by D. Sedaris zie Youtube
 Assistant
 Bizarre
 Black (4 x genoemd)
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 Black face
 Black midget
 Children
 Christmas elves :)
 Cookies
 De knecht van Sinterklaas
 Despite the attempt of making it an acceptable figure, I think it is too linked to racial judgement
 Discrimineren - slavenhandel  Een zwarte jonge man.
 Feest
 Feest
 Fire place
 Flauw gedoe over Zwarte Piet, Negerzoen, Jodenkoeken enz. Alsof daarmee iets kwetsend
bedoelt is.
 Friend
 Funny old tradition
 Gewoon leuk. (2 x genoemd)
 Gezellig (2 x genoemd)
 Gezeur
 Grappig
 Helper and right and hand of Sinterklaas.Colourful dresses.
 Het is meer een beeld dan een woord dat me te binnen schiet.
 Hm..
 Hulp van Sinterklaas
 Hulpje (2 x genoemd)
 Hulpje van sinterklaas
 I don't know their story, but the fist thought was:It's racist!
 Is dit nu echt iets om onderzoek naar te doen?
 Joy, fun, originality, tradition, history,
 Kado
 Kerst
 Kind, smiling.
 Knecht
 Knecht
 Knecht van Sinterklaas
 Knechtje, beetje dommig persoon, zwart (ook van schoorsteen - ben 'oud' want weet nog van
schoorstenen)
 Kruidnoten
 Leuk (4 x genoemd)
 Leuk en onderdeel van de traditie.
 Leuke ondeugende man
 Maillot
 Mooie pet
 Muts
 Naughty slave
 Negerslaaf
 Onacceptabel
 Pepernoten (9 x genoemd)
 Pet met veer
 Presents (2 x genoemd)
 Raar
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 Racism (4 x genoemd)
 Racisme
 Roe
 Schminken
 Schoorsteen, zak van zwarte piet, pietepet, hulppiet, hoofdpiet
 Shiny colourful head
 Sint
 Sinterklaas
 Sinterklaas (2 x genoemd)
 Sinterklaas liedjes, zo zwart als roet, pepernoten strooien
 Sinterklaas'help
 Slave (2 x genoemd)
 Slavernij
 Snoepjes
 Spanje
 Spicy cookies
 Strooien (2 x genoemd)
 Superficial
 That Sinterklaas is using a person of African origin as his assistant / help / slave.
 Traditie
 Tradition
 Vrolijk
 Vrolijk, stout, pepernoten
 Waarom niet BONTE PIET?
 X-mas is close and there will be a big celebration in the office with a lot of kids and candies.
 Zwart mannetje
 Zwarte
 Zwarte piet leuk en gezellig. (2 x genoemd)

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = Engels sprekend)
 Achterhaald
 Black (5 x genoemd)
 Black faces (5 x genoemd)
 Black peter
 Candy
 Children
 Cool
 Cool guy
 Creepy
 Dat hij zwart is,maar dat was hij 45jaar geleden ook al en toen was dit geen enkel probleem.
 De knecht van sint
 De knecht van sinterklaas
 De vrolijke metgezel van de goedheiligman
 De zak
 Dutch
 Een gezellige vrolijke man, heeft snoepgoed bij zich, assistent van sinterklaas.
 Fake
 Feest
 Gezelligheid
 Grappig (2 x genoemd)
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 Het gezelschap van de sint
 Insensitive
 Knecht
 Leuk
 Leuk kinderfeest. (2 x genoemd)
 Ondeugend
 Pepernoot
 Pepernoten (3 x genoemd)
 Racism (6 x genoemd)
 Racist (3 x genoemd)
 Schoensmeer
 Schoorsteen
 Silly
 Sinterklaas (7 x genoemd)
 Slave
 Slavery
 Slaves ....and face paint
 Snoep
 Snoep, feest en leuk. (2 x genoemd)
 Strooien
 The concept is somewhat crazy for a north american...
 Traditie
 Traditie
 Traditional pictgure !
 Twijfelachtig figuur
 Vrolijke helper van sinterklaas
 Vrolijke noot bij sinterklaas
 Vrolijkheid
 Zwarte

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = overig niet-westers)
 Acrobaat
 Akelig gevoel; racisme. (2 x genoemd)
 Cadeautjes, lekker! (2 x genoemd)
 Colours
 Cute
 De zak en de roe
 Discriminatie. (6 x genoemd)
 Funny
 Grappig, gezellig. (2 x genoemd)
 Helper of sinterklass
 Helper van Sinterklaas
 Horse
 Ik ben ermee opgegroeid, is leuk. (2 x genoemd)
 Ik zie het als een feest. (2 x genoemd)
 Knecht van Sinterklaas.
 Leuk (3 x genoemd)
 Leuk, vriendelijk en gezellig. (2 x genoemd)
 Leuk!
 Leuk. (3 x genoemd)
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 Niet in mij hoofd. (2 x genoemd)
 Niet leuk, discriminatie. (2 x genoemd)
 Niks. (2 x genoemd)
 Pepernoten
 Pepernoten (3 x genoemd)
 Perfect
 Presents
 Racist
 Rascisme. Kinderen van zwarte vrienden die huilend thuiskomen omdat ze Zwarte Piet
worden genoemd. Of laatst een dochter van een vriendin die huilend thuiskwam omdat haar
blanke vriendinnetjes bang voor haar waren niet meer naast haar wilden zitten. Ze waren
bang voor zwarte piet en zagen het onderscheid tussen ZP en hun vriendinnetje niet.
 Sinterklaas. (3 x genoemd)
 Sinterklaas' hulpje.
 Slaafje
 Slafen
 Slave
 Snoep. (2 x genoemd)
 Strooigoed!
 They look fun and kinda creepy :D
 Very playful helper!
 Wiedewiedewiet, khoor je wel maar zie je niet
 Zwart

3. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet. Wat is het eerste woord dat u te binnen schiet als
u aan Zwarte Piet denkt? (herkomst = onbekend)
 Aardige vent
 Combi
 De knecht van sint Nicolaas
 De roe de zak slechterik dom
 De zak
 Deelt de roe uit aan stoute kinderen, maar niet heus.
 Deugniet
 Discriminatie
 Feest
 Gênant
 Gezellig
 Grappenmaker, zelf gespeeld
 Heel leuk hoort er beslist bij,
 Het hulpje van sinterklaas
 Hoort zo
 Hulp sint
 Jeukende schmink
 Jongleren, handen lopen, pepernoten.
 Cadeautjes strooien
 Knecht
 Knecht van sinterklaas die door de schoorsteen cadeautjes in de kinderschoen aflevert
 Leuk (2 x genoemd)
 Leuk, grappig
 Leuke dartele pieterman die de ernst van de sint doorbreekt.
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 Leuke herinneringen
 Mannelijk figuur, speels, leuk.
 Mooi aangeklede en zwart gemaakte man (of vrouw) die pepernoten strooit
 Pepernoten (2 x genoemd)
 Pias
 Plezier
 Roede
 Schoorsteen
 Sinterklaas
 Sinterklaas (7 x genoemd)
 Slaaf
 Slavernij
 Strooigoed
 Vrolijke noot (2 x genoemd)
 Wiedewiedewiet ik hoor je wel maar ik zie je niet pepernoten zwartgeverfde gezichten rode
lippen gouden ringen in de oren felgekleurde velours pakken en maillots
 Zonder zwarte piet geen sinterklaas
 Zwart (2 x genoemd)

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Nederlands)
 Alle kleuren
 Alle kleuren van de mensen die we hebben! Geen pruik meer, wel pakje
 Allemaal kleurtjes
 Allerlei kleuren
 Bont
 Gewoon wit
 Groen
 Ieder jaar andere kleur
 Zwart als roet in plaats van negerbruin.
 Afhankelijk van context
 Alle ideeën zijn prima, mensen moeten er zelf van maken wat ze willen.
 Alle kleuren van de regenboog, en ook zwart en wit, dan is er geen discussie meer mogelijk
 Alle praktische oplossingen gaan voorbij aan de complexe etnische, culturele, en historische
achtergronden die uitmonden in de verschillende standpunten rondom dit thema.
 Als ze daar gelukkig van wordt, knalpimpelpaars mag ook, maar het is een dom populistisch
idee
 Als zwarte piet niet geschminkt is, dan zie je dat het de buurman is, gewoon zo laten dus
 Andree van es is een idiote
 Andree van es moet afgeschaft worden wat een trut hola. En dat is dan de politiek die ons
moet vertegenwoordigen. Opzouten met die slappe hap. Burka over der kop en op het
vliegtuig naar iran. Ruimt lekker op
 Andréé van es moet de zwarte piet krijgen en liefst veel verder dan naar Spanje worden
afgevoerd.
 Andree van es moet niet zo zeuren.
 Belachelijk
 Daar mag van es zich niet mee bemoeien
 Dat andre van es op moet rotten
 De wethouder zou onze cultuur moeten beschermen
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 Die roetveeg is uiteraard een prima alternatief, echter mensen die van een "andere" komaf zijn
en problemen hebben met het fenomeen zwarte piet moeten zich realiseren dat ze niet echt
ingeburgerd zijn!
 Diverse kleuren, zwart, wit, rood, groen en blauw
 Een mediterraan uiterlijk, daar komt hij tenslotte vandaan
 Een roetveeg sluit beter aan bij de oorsprong van "zwarte" piet
 Een zwarte piet moet gewoon zwart zijn.
 Gaat t alleen om de kleur? Niet ook om het haar? En de outfit?
 Gewoon zonder kleur wel traditionele kleding
 Gewoon zwart, maar geen probleem als er een alternatieve kleuren bij zitten
 Grote mensen (volwassenen) discrimineren, kinderen niet. Sinterklaas is een feest voor
kinderen, ik vindt dat volwassenen op moeten houden met discrimineren en dat deze
discussie meer problemen veroorzaakt dat het hele onderwerp met rust laten. Of moeten we
in de toekomst onze kinderen zeggen dat het niet zwarte piet is maar "roetveeg piet"?
 Het is een hele domme discussie van politiek correcte mensen die geen historisch perspectief
hebben en alleen op tilt slaan bij 'zwart'.
 Het laat mij min of meer Siberisch
 I don't care too much how he looks, but he has to be the same in the entire country then. Keep
the helpers of sinterklaas
 Iets wat de identiteit van de sinthulp verbergt. 1 veeg lijkt mij dan onvoldoende.
 Ik vermoed dat (zwarte) piet zonder make up / schmink net zo goed kan werken. Moeten we
even aan wennen maar in België schijnt het te werken...
 Ik vind dat mevrouw andree van es zich met belangrijkere zaken moet bezighouden. Ik vind
deze discussie onzinnig en alleen maar politiek correcte roeptoeterij. Eigenlijk was ik
bijzonder geïrriteerd door mevrouw van Es
 Ik vind de verschillende gekleurde pieten wel een aardig idee (m-en-m's)
 Ik vind het een ingewikkeld vraagstuk. Als kind vond ik zwarte piet gewoon zwarte piet, zo
zwart als roet. Ik heb hem nooit gezien als iemand die uit het buitenland kwam. Kinderen
zien dat namelijk niet volgens mij. Ik zag gewoon een mens met zwarte huidskleur, die bij
sinterklaas hoorde. Ik heb nooit gedacht dat zwarte piet een neger was, want ik wist
gewoonweg niet wat dat was. Ik begrijp het ergens wel dat mensen het als beledigend
ervaren, maar ik denk niet dat kinderen dat zo ervaren en om die reden vind ik de commotie
daaromtrent een beetje overdreven. Een paar roetvegen zijn desalniettemin in mijn ogen
een prima alternatief.
 Ik worstel ermee, zwarte piet is onderdeel van en onlosmakelijk verbonden met de
waardevolle traditie van het sinterklaasfeest, tegelijkertijd is het een onmiskenbaar
overblijfsel van het slavernijverleden. Voor kinderen speelt dat geen enkele rol. En voor
oudere kinderen kan zwarte piet een goede aanleiding zijn om dat verleden te bespreken.
 Neem echte kleurlingen van allerlei tinten of gewoon schminken in vrolijke kleuren
 Noem hem gewoon pietje en een Chinese piet is een chinees en een blanke piet is blank en
een Surinaamse piet is Surinaams.
 Noem hem piet en dan is kleur onbelangrijk
 Piet is zwart door roet dus in mijn beleving geen verschil
 Pieten mogen zwart zijn en alle andere kleuren.
 Roetveeg is zoals t voor mij bedoeld is dus geen alternatief. In die zin dus prima want het is
het zwart vd schoorsteen
 Roetveeg, zwart, 'n andere kleur, alles is oké, maar niet afschaffen
 Sinterklaas en zwarte piet moeten helemaal worden afgeschaft
 Te belachelijk voor woorden
 Verschillende kleuren piet, maar zeker ook zwart
 Volkomen belachelijk idee
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 Zwarte piet in alle kleuren
 Zwarte piet mag iedere kleur hebben die hij maar wil!
 Zwarte piet moet gewoon piet heten en zijn eigen huidskleur hebben
 Zwarte piet moet gewoon zwart zijn!!
 Zwarte piet wordt piet, zonder schmink en pruik dus!

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Surinaams)
 Afwisseling, bijv.: Zwarte Klaas.
 Een witte piet.
 Geel, groen,zwart,blauw allemaal gekke kleuren.
 Groene piet, gele piet.
 Ook andere kleur pieten.
 Gewoon een Piet met zijn eigen lichaamskleur
 Zwarte piet moet zwart blijven als herinnering aan het slavernijverleden. Piet is immes het
voorbeeld van de "goede"slaaf. (Ook al ben ik zwart als roet (en dus niet door roet) meen
het toch goed)

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Antilliaans)
 Alle kleuren.
 Alles mixen.
 Rood, blauw, oranje.

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Ghanezen)
 Alle verschillende soorten pieten, alle maten en kleuren. En gewoon piet.
 Allerlei etnische kleuren.
 Wat ze hebben van nature.
 Andere verstandhouding.
 Positief en reflectie van samenleving.

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Turks)
 Blauw, niet zoals een mens.
 Er kunnen ook gewoon blanke pieten meedoen.
 Onzinnige discussie.

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Marokkaans)
 Het maakt mij niets uit.
 Schminken overbodig verleden zegt genoeg.
 Wit
 Wit.
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7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Europa)
 Blue
 De natuurlijke
 Green for example
 Pimpelpaars met groene sterretjes (lol ! )
 Andree van es is gestoord
 Dit is een kinderfeest, waar men vroeger niet bij stil stond of dit discriminerend was. Gewoon
uit zijn verband gerukt
 Een roetveeg zou een prima alternatief kunnen zijn maar levert problemen op met de
herkenbaarheid van pieten.
 Er moeten zwarte pieten zijn, groene pieten, gele pieten, rode pieten, etc. Gekleurde pieten.
Wit geschminkte pieten kan ook.
 Er zijn belangrijkere dingen die aandacht behoeven.
 I keep zwarte piet, but i would add a white character that makes bad/funny jokes to kids, like
giving salty candies
 I think its hard to change tradition and make the piets white therefore im ok with black
 I think that if this is a decades long tradition, it should be continued as it always was
regardless of what some people opinate. People have to learn to discern between what's
real and what's fantasy. Zwarte piet si black and that's the way it is. I understand that some
people don't like it, i'm not this tradition biggest fan either, but i cancompletely discern and
keep my comments. What matters is if children are happy. Did any child started wondering
why is sinterklaas white and zwarte piet black? I think not, for children everyone is equal. It's
the adults that come with their ideas of discrimination between races. If the concept of rarsim
didn't exist no one would have this problem. It's just ridiculous in my opinion.
 Ik begrijp het sentiment heel erg goed. Ik vind 't ook pijnlijk als een persoon met donkere
huidskleur op straat door kleine kinderen wordt aangesproken als zwarte piet. Daarentegen
vind ik 't niet vervelend als een oude man met baard wordt aangesproken als sinterklaas.
Een roetveeg vind ik wel een aardig initiatief. Wellicht dat over 50 jaar de traditionele zwarte
piet weer opnieuw wordt uitgevonden. Als voor een grote bevolkingsgroep zwarte piet pijnlijk
is, zou ik me als maatschappij flexibel op willen stellen en niet koste wat kost willen
vasthouden aan traditie.
 Minder dom doen, ernstiger worden, maar wel grappig blijven
 Veelkleurig, bont
 Zwarte piet moet zwart zijn, anders noem je hem witte piet

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = Engels sprekend)
 Any non human colour
 Blauw, groen of rood.
 Many colours including black and white, yellow, red, green
 Net als op Curaçao alle kleuren van de regenboog
 Regenboogkleuren
 A soot swipe is a good alternative, however just to be completely clear, the 'African' features of
Zwarte Piet should be abolished, such as the large lips and nose. Also there should be
education for children about equality between the races which explains why 'blackface' is so
incredibly offensive, also the Netherlands should apologise to black people of the world for
the huge offence they have caused by holding on to Zwarte Piet.
 A soot swipe is a good idea, and without the afro wig and red lips
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 Andrée van Es moet zich eens met serieuze zaken bezig gaan houden. Ze komt vast van een
linkse partij, hebben zeker niets anders te doen
 Can we have a mix of (real) zwarte Piet and white, yellow, brown as well?
 It is ok that Zwarte Piet is black, but it is not ok that he is a slave, and the black face is a
reminder of that history,
 No face paint
 Still dress like zwarte Piet but don't colour face- regardless of ethnicity, keep natural colour.
 Try stop calling piet zwart for a beginning

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = niet-westers)
 Kan ook andere etnische kleuren.
 Rode
 Wit
 Zwarte Piet in verschillende (etnische) kleuren.
 Onzin! Zwarte piet is piet wie kent hem niet
 Rode lippen weg, kroeshaar weg en oorringen weg

7 Wethouder Andrée van Es vindt dat Zwarte Piet niet meer zwart moet zijn, maar
bijvoorbeeld een roetveeg in zijn gezicht zou moeten hebben. Wat vindt u?
(herkomst = onbekend)
 alle kleuren van de regenboog
 Zwarte Piet mag gewoon zwart zijn, maar mag ook ongeschminkt zijn
 Zwarte piet mag zowel zwart zijn als pimpelpaars of gespikkeld. Wie vindt dat zwarte Piet niet
zwart mag zijn, heeft een racistische kijk op de meergepigmenteerde medeburger
 Zwarte piet mag zwart zijn, maar de kleurig pieter die ilaatst zag zijn ook heel erg leuk.
 Zwarte sinterklaas

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Nederlands)
 1. Houd toch eens op. Elk jaar deze tijd weer dezelfde discussie. 2. Verwijder Mevr v. Es uit
het gemeente bestuur
 1) ik denk dat het heel goed is als kinderen weten dat ze meedoen aan het grootste toneelstuk
ter wereld; in een toneelstuk is schmink heel gewoon. 2) kort nadat dit onderwerp voor het
eerst in de media kwam, was ik ontroerd toen de caribbean brassband mee liep in de
sinterklaasoptocht; hoera iedereen doet mee
 Aan mensen die zich gediscrimineerd voelen moet uitgelegd worden dat sinterklaas gewoon
een oude traditie is en een heerlijk kinderfeest. En zwarte pieten horen daar gewoon bij. Is
het ook discriminatie dat de sint wit is ?
 Afschaffen
 Al eeuwen lang hoort Sinterklaas en Zwarte Piet als een eenheid, moeten we hier nu over
zeuren
 Alleen het weglaten van woord zwarte bij Piet brengt vele veranderingen met zich mee.
Bijvoorbeeld ook in alle liedjes, verhalen en boeken. De traditie zou er wel eens meer onder
kunnen lijden dan nu valt te voorzien.
 Allemaal flauwekul, als zwarte piet wordt afgeschaft, dan sinterklaas ook afschaffen.
Sinterklaasviering is net zo onecht als zwarte piet. Goed voor de winkels verder niets.
 Allereerst: onderzoek heeft het racistische karakter van Zwarte Piet afdoende aangetoond.
Ten tweede zal het kinderen een zorg zijn of Piet zwart, rood of groen is. Ten derde:
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waarom iets in stand houden dat zoveel mensen kwetst? Geef Piet gewoon allerlei kleuren
en introduceer dit met het motto: Wie klaagt over zwarte piet is geen zeurpiet. Daarom
hierbij de nieuwe kleurpiet.
 Alles is zo discriminerend als je het zelf maakt. Kinderen kunnen nog magisch denken: die
zien niet wat wij zien. Hou het zoals het is en richt je op problemen waar discriminatie een
echt issue is.
 Als er geen discriminatie is, hoef je ook niet dit soort krampachtige discussies te voeren.
 Als kind dacht ik alleen maar dat zwarte Piet zwart was omdat hij door schoorstenen moest.
 Als Zwarte piet niet meer zwart mag zijn, mogen mensen zich ook niet meer gaan verkleden
bij carnaval. Anders zou een boer of een clown zich ook gediscrimineerd kunnen voelen.
 Andre van Es moet zelf maar een hele dag in de schoorsteen gaan zitten. Kijken of zij dan een
roet streepje heeft of pikzwart is. Dit is onze cultuur en blijf van onze zwarte Piet, cq
schoorsteenveger af.
 Andree v Es snapt het concept zwarte piet niet. Er is niks discriminerends aan. Hij ziet zwart
vd roet omdat hij door schoorstenen klimt. Vrouwen mogen ook geen sint zijn, en ik voel me
helemaal niet gediscrimineerd. Het is een Oudhollandse cultuur, en dat moeten weer zo
laten.
 Andree van Es moet ophouden met ze gezeur, heb zeker niets ander te doen .
 Aperte onzin om een eeuwenoud feest te gaan veranderen. Gewoon kinderen uitleggen hoe
het zit met Zwarte Piet en hoe het vroeger zat met slavernij. Daar is ècht wel een mouw aan
te passen.
 Beetje laat, zo een week na Sinterklaas...
 Beetje respect voor dit Nederlandse culturele fenomeen.
 Belachelijke discussie!! Zwarte Piet is zwart doordat hij door de schoorsteen moet. Heeft niets
met discriminatie te maken!!!
 Belangrijk is of er respect is voor zwarte Piet.
 Ben het niet met de wethouder eens. Heb nooit gemerkt dat de zwarte vriendjes van mijn
kinderen hier onder hebben geleden en zou dan ook willen voorstellen het zo nu en dan
opkomende bezwaar van discriminatie niet te voeden door te pleiten voor halfbakken
compromissen. Woon in Zuidoost.
 Beschouw het nou als een jaarlijks terugkerend vrolijke herdenking van het koloniale verleden
van Nederland. Elk jaar opnieuw wordt heel Nederland herinnerd aan het feit dat 'wij'
vroeger nogal racistisch waren. Nu niet meer! Maar we stoppen het verleden niet weg.
 Bij de vraag of Zwarte Piet als discriminerend ervaren wordt kon ik geen goede keuze maken.
Er zit nog iets tussen 'ik kan me goed voorstellen' en 'ik kan me niet voorstellen'. Ik kan het
me wel enigszins voorstellen dat iemand zich gediscrimineerd voelt, maar dat vind ik niet
terecht. De bron van discriminatie zit echt ergens anders.
 Bij Zwarte Piet denk ik totaal niet aan zwarte Nederlanders. Afschaffen van Zwarte Piet draagt
niets bij aan het oplossen van eventuele discriminatieproblemen
 Bijzonder dat er zoveel ophef is over een nationale traditie.
 Compleet non issue
 Dat gedoe moet nu maar eens ophouden. Het kruis moet weer terug op de mijter (ik ben niet
katholiek) en Zwarte Piet moet blijven (ik ben niet blank) evenals Artis moet blijven.
 Dat hier belastinggeld aan uitgegeven wordt vind ik BESPOTTELIJK
 Dat Piet nu helemaal zwart is, is in mijn Sinterklaasbeleving ook al van de kachel/roet en heeft
dus al niets met etnische achtergrond/racisme te maken. Maar als dit door anderen niet zo
beleefd wordt vind ik een paar roetvegen i.p.v. Helemaal zwart prima. Maar Piet hoort er wel
bij!
 De discussie over zwarte piet is weer de zoveelste betutteling van correcte politiek.
 De grootste flauwekul discussie die er bestaat. Denk dat er voor mevrouw van Es
belangrijkere zaken te doen zijn, dan haar frustratie over een kinderfeestje, wat slechts i
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gebaseerd op overlevering en een groot theater en commercie is. Misschien is het
belangrijker om aandacht te besteden aan de kinderen die geen cadeautjes kunnen krijgen
wegens diverse vaak minder goede omstandigheden.
 De helper was oorspronkelijk een Moor. Waarom moeten sprookjes worden aangepast?
 De kleding die zwarte piet draagt is voldoende. Kinderen zal het een zorg zijn wat voor kleur
hij is. En wij noemen hem al jaren gewoon Piet, niet ZWARTE Piet.
 De liedjes hebben rare teksten zoals ook al ben ik zwart als roet ik meen het toch goed. Het
zou goed zijn dit soort zinnen in de liedjes te veranderen en alle basisscholen een cd ervan
te geven.
 De mensen die roepen zich gediscrimineerd te voelen zijn zelf degenen die discrimineren
 De mensen die zich hier aan storen hebben gewoon pech gehad en moeten onze tradities niet
verstoren
 De piet van nu is niet meer de "domme" knecht uit de jaren 50 met een nep Surinaams
accent.
 De politiek moet zich niet bezighouden met deze flauwekul en de tijd besteden aan nuttige
dingen. Als mevrouw Van Es zich hiermee moet profileren, kan zij beter iets anders gaan
doen.
 De werkelijk zwarte piet gaat naar de politiek correcte wethouder. Een non-item!
 De wethouder heeft een verkeerde gedachte en is krankzinnig. Moet zo snel mogelijk
opgeborgen worden. Het slaat helemaal nergens op. Zielig, zielig en de weg kwijt !!
 De wethouder hoeft zich niet bezig te houden met zwarte piet!
 De wethouder zet tegenstellingen in onze samenleving op scherp door in haar politieke
correctheid een extreme positie in te nemen. Ze hoort in het midden te staan, niet aan een
oud-linkse flank.
 De zóveelste hype...
 De zwarte Piet discussie vind ik een doorgeschoten normerende discussie. Ik ben heel erg
tegen discriminatie, laat dat duidelijk zijn, maar je kan het ook overdrijven
 Deze discussie is al zo vaak gevoerd dat het vervelend wordt. Het platform waar de discussie
nu plaatsvindt is ronduit stuitend. Het zou fijn zijn als bestuurders zich bezig houden met
BESTUREN!!!!
 Deze discussie is volledige onzin, gestart door mensen met een minderwaardigheidscomplex
die toevallig zwart zijn en daarom wordt het opgepikt. Bah. Laat zwarte piet zwarte piet en
de zeurpieten de zeurpieten. Ga anders lekker ergens anders wonen, in Afrika bijvoorbeeld
 Deze ophef is bijna zo traditioneel aan het worden als het sinterklaasfeest zelf. Bij zwarte piet
hebben kinderen een positieve associatie, dus prima. Alleen volwassenen kunnen zich altijd
weer erg druk maken over niets.
 Deze vragen alleen aan mensen vragen die zich gediscrimineerd zouden kunnen voelen,
Surinamers en zo. Mag zeker niet?
 Die opzichtig geschminkte mensen maken deel uit van de traditie. Echte zwarte pieten zou
heel vreemd zijn.
 Diegene die het discriminerend vind,doen het zelf. ze maken de menigte er op attent,dat
zwarte piet discriminerend is,hou op met die onzin,geen rode gele groene of een veeg
,gewoon zwarte piet. laat die Wethouder Andrew van Es .zich bezig houden met belangrijke
dingen
 Discrimineren doe je niet door een folkloristische viering. Discrimineren doe je door je gedrag
naar anderen zonder hen te respecteren. Dat heeft helemaal niets met Zwarte Piet te
maken.
 Dit is niet Amerika!
 Dit is toch geen grap? Zijn er geen belangrijkere dingen om te onderzoeken?
 Dit onderwerp moet niet zo zwaar beladen worden gemaakt. Het laatste waar een kind aan
denkt bij het zien van Zwarte Piet is discriminatie.
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 Doe effe normaal man
 Dom gezwam over een onbegrepen winterfeest, en daarmee racistisch!! Leg bij een
knalpimpelpaars interraciaal homofeest kinderen uit waar het over gaat en biedt als
gemeente je excuses aan je burgers aan dat je voor zo iets populistisch geld verspilt aan
een enquête !
 Door hier zoveel negatieve aandacht op te vestigen wordt het vanzelf aanstootgevend. Laat
de traditie met rust en probeer het probleem van discriminatie bij de kern aan te pakken, ipv
via deze omslachtige traditie vernietigende omweg!!
 Een flauwekul issue
 Een roetveeg klopt zelfs beter met het verhaal: schoorsteenveger.
 Een slappe, zg. Politiek correcte discussie, die regelmatig terugkeert. Hoe zit het met die
katholieke pedofiel in die jurk?
 Een totaal zwartgemaakte Piet is duidelijk zwart gemaakt. Het enige kwalijke aan zwarte Piet
is kinderen bang maken voor een zwarte piet. Dat zou nooit mogen.
 Een zwarte Piet die gewoon Nederlands spreekt, zonder rare accenten, dikke lippen ed. Lijkt
me geen enkel probleem. Zwarte Piet hoort nu eenmaal bij ons Sinterklaasfeest, bij onze
geschiedenis.
 Er is discussie zolang ik me kan herinneren. Als je geen Zwarte Piet meer wilt, heeft een veeg
m.i. Totaal geen functie. Overigens denk ik dat kinderen Zwarte Piet niet als zwart (met
stereotiep: dom)waarnemen, maar als een heel belangrijke, zo niet de belangrijkste persoon
van het feest. Zwarte Piet heeft steeds meer status gekregen!
 Er stond in het Parool vandaag dat soms kinderen Sinterklaas eng vinden en Zwarte Piet niet.
Misschien voor de discussie van volgend jaar?
 Er wordt veel te veel aandacht geschonken aan iets wat in een traditioneel kinderfeest hoort
en geen politiek correct gebeuren zou moeten worden. De traditie wijzigen vind ik ook
discriminerend, maar dan voor onze cultuur.
 Er zijn veel discussies over dit onderwerp. Het meeste wordt door voorstanders gesproken
over de 'traditie'. Misschien is het een idee om de geschiedenis van deze traditie nog meer
onder de aandacht te brengen. Dan kan men zien dat die in de loopp der tijd veranderd is en
dat dat helemaal niet erg is. Dan neemt de weerstand tegen het veranderen van het uiterlijk
van Zwarte Piet wat makkelijker. Zo werkte het althans bij mij wel. En kinderen roepen nu
vaak al Piet, Piet. Laten we dat Zwarte er dan maar helemaal af laten.
 Erg ver gezocht. Kinderen discrimineren niet!!
 Ergens snap ik de discussie wel maar dit is een Nederlandse traditie die dacht ik totaal geen
denigrerende grondslag heeft,de Moren waren hulpen van een bisschop. Kan toch ook niet
zo zijn dat kinderen die nu bv 4 jaar zijn en nog heilig in Sint en zwarte Piet geloven volgend
jaar dan een Piet met een zwarte veeg te zien krijgen? Zou dat niet heel snel resulteren in
ongeloof. Want hoe ontdekt een kind bv nu dat het niet klopt= bv wanneer er een witte nek
wordt gezien. En hoeveel liedjes moeten er dan herschreven/ verboden worden.....
 Expliciet maken dat het geen discriminatie is kan met behulp van een grap, bv. Een keer een
zwarte Sinterklaas met een witte Piet.
 Folklore moet liever folklore blijven
 Geen aandacht meer aan besteden en gewoon Sinterklaas vieren zoals mensen dat willen!
 Geen blauwe, gele rode pieten, maar gewoon zwart
 Geen gekoketteer met het slavernijverleden. Gewoon meedoen met de zelf verkozen nieuwe
Europese identiteit. Al die gekwetste creolen hebben er in de 70er jaren zelf massaal voor
gekozen Suriname in te ruilen voor Nederland.
 Geen gemeentelijke kwestie, gemeente dient zich tot kerntaken te beperken ipv een epigoon
van de immer uitdijende overheidsbemoeienis in het leven van burgers aan wie zij
dienstbaar moet zijn.
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 Gekleurde pieten is ook een goed alternatief. Over 50 jaar schamen we ons rot dat we zwarte
pieten hadden
 Gekleurde pieten zijn ook prima.
 Gemengde gevoelens. Enerzijds: traditie. Niet zeiken. Anderzijds: tradities kunnen
veranderen.
 Gewoon hier eens over ophouden en de traditie in ere houden. Zwarte Piet is nooit verzonnen
als in de betekenis van slaaf of dergelijke!
 Gewoon lekker zo laten. Waar praten we over. Het is een kinderfeest, laat de kinderen lekker
genieten.
 Gewoon zo laten het hoort bij onze geschiedenis
 Goed initiatief; hoog tijd dat er een einde wordt gemaakt aan deze belachelijke traditie.
Sinterklaas kan gewoon in stand gehouden worden zonder dit stuk discriminatie erin.
Kinderen zullen het verschil amper merken.
 Goede Hollandse traditie vraag alle kinderen en er zal er geen associaties hebben met
discriminatie oid
 Grappig, om nu te horen dat je al 57 jaar discriminerend bent, terwijl het er alleen om gaat wat
Piet met mij doet: belonen of in de zak stoppen. Ik discrimineer de uitvoerders van mijn
oordeel niet. Ik voel me meer door ze gediscrimineerd.
 Grote onzin om deze discussie aan te gaan. Belangrijk onderdeel van onze historie en cultuur.
Behoudt Sinterklaas & Zwarte Piet in huidige vorm, maar durf wel de dialoog aan te gaan
om toe te lichten hoe het kwam waarom sinterklaas bij is gestaan door zwarte Pieten. Je
historie en culturele normen en waarden ontkennen is hypocriet.
 Heb ik net al gemeld. Politici die zich met dit soort uitlatingen bezig houden kunnen we beter
transporteren naar een onbewoond eiland.
 Helaas een onzin discussie die de laatste jarensteeds vaker de kop opsteekt. We gaan toch
niet aan geschiedvervalsing doen?
 Helaas identificeren velen met een donkere huidskleur zich met een overduidelijk verklede
figuur die zelfs nooit heeft bestaan. En wat met schoorsteenvegers die zich ook niet in
december "gediscrimineerd tot knecht" willen voelen. De volgende protestgroep? Jammer
dat hierdoor toch iets van de oude folklore verloren gaat. Maar ik ken geen donkere
medemens die aan alle kenmerken voldoet. Zo echt pikzwart, dikke felrode lippen, wollige
kroespruik, die specifieke kleding, Vanaf 5 december tot november d.a.v. Zie je echt
niemand zo over straat lopen. Misschien hun eigen zelfbeeld bijstellen en er boven staan?
En kinderen vertellen dat het slechts een heel oud verhaal is? Beetje meer voorlichting en
wat minder snel denken dat we maar alles moeten aanpassen als iemand iets niet goed
vindt? Er wordt toch echt niets kwaads mee bedoelt. Ik zit hier dus nogal dubbel in, ja.
Waarom mensen kwetsen, maar waarom ook een onschuldig iets elimineren. Die veeg
misschien dus, maar je verliest dan ook iets.
 Heldere enquête over onzindiscussie
 Het beeld van zwarte piet kan als kwetsend ervaren worden, maar gezien het feit dat het om
een kinderfeest gaat moet je niet aan de traditie tornen. Misschien moet er gekeken worden
om karikature eigenschappen (grote rode lippen ect) af te zwakken. Het zou helpen als het
beeld in context geplaatst wordt. Je zou zelfs kunnen argumenteren dat het
integratie/acceptatie bevorderd aangezien voor vele kinderen zwarte piet een eerste
introductie met de gekleurde medemens is, een positieve!
 Het blijkt een steeds weer terugkerend onderwerp te zijn, vaak aangezwengeld door een zgn
'politiek correct' iemand... Wethouder van Es moet zich met belangrijker zaken bezig
houden.
 Het feest is voor de kinderen en die zien het niet als discriminatie.
 Het gezeur over Piet is belachelijk.
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 Het is een beetje jammer dat er steeds maar buitenlandse mensen zich gediscrimineerd
voelen over bijvoorbeeld: zwarte piet en negerzoenen. Hoe erg kan het zijn!! Het lijkt wel
een soort hype.
 Het is een goed onderwerp. Het is vreselijk ergerlijk dat iedereen weer zo hysterisch, politiek
correct in een stuip schiet bij het Sinterklaasfeest en (oei) zwarte Piet in het bijzonder.
 Het is een hollands volksfeest voornamelijk voor alle kinderen! Laat dat zo!
 Het is een spel van ons allemaal, geen serieuze flauwekul daarmee. Wordt veel te zwaar
gemaakt.
 Het is een toneelstukje voor kinderen die geloven in de goedheiligman. Zij zien er niets
discriminerends in, het zijn enkel volwassenen die er moeite mee hebben. Mag de Kerstman
dan ook niet meer met zijn dwergen in de speelgoedfabriek?
 Het is een traditie en wie hier komt zal zich moeten aanpassen aan de tradities die hier zijn.
Zo hoort dat te zijn.
 Het is een traditie het heeft helemaal niets met discrimineren te maken,ik heb alleen
buitenlandse vrienden,en ben met een afrikaan getrouwd geweest,heb veel te maken en te
maken gehad met discriminatie, maar ik vind dit belachelijk. Straks als men wijzer is
geworden mbt discriminatie van moslims vooral uit het midden oosten,en daar een schuld
gevoel over bestaat,mogen de drie wijzen met kerstmis niet meer uit het oosten komen,en
witte gewaden dragen.er zijn zoveel discriminatie problemen oa bij de overheid en wat onze
vertegenwoordigers en voorbeelden zeggen,dat dit wel iets is om je druk over te maken als
dergelijke discriminatie er niet meer is
 Het is een traditioneel feest,om nu ineens politiek korrekt te zijn ,lijkt mij zwaar overdreven. Als
mensen zich aangesproken voelen moeten ze zich afvragen waarom. Is het omdat hij niet
de hoofdrol speelt in het verhaal?Of denkt men dat het een uiting is van onderdrukking?
Nonsens. Als je naar het Sinterklaas journaal kijkt zie je juist wat een "belangrijke plek hij
inneemt in het 'Sprookje" Volgens mij los je discriminatie niet op met het verwijderen van
Zwarte Piet,was het maar zo!Typisch dat de discussie steeds weer op gang komt in
december.
 Het is een traditioneel kinderfeest. We breken al zo veel af en laat dit gewoon zo als wij
gewend zijn!!!
 Het is een volwassenen discussie, kinderen die in de sint geloven, zien het verschil niet, net
zo min dat zij zien dat de Sint eigenlijk het schoolhoofd is; de buurman of hun vader.. Zwarte
piet is begonnen als schoorsteenveger, dus hoeft niet volledig zwart te zijn.
 Het is gewoon een traditie, een kinderfeest, niks aan de hand!
 Het is heel raar (ik ben ermee opgegroeid, net als mijn echtgenoot die als kind in Suriname
woonde) om te zeggen, maar als ik besef dat die Zwarte Piet pas recent (iets van 150 jaar
geleden) aan Sint is vastgeknoopt, dan klopt er eigenlijk toch iets niet. Piet weg, tsja,
misschien eens beginnen met wat minder Pieten en dan in een andere vorm en ze
langzaam vergeten of misschien geen Zwarte Piet meer, maar Pieten en dan allerlei
huidskleuren (en niet dat gekke geel en paars enzo, want zo ziet niemand er uit).
 Het is leuk en een spannende tijd voor de kinderen. Een gezellige tijd
 Het is ons cultureel erfgoed, daar hoort zwarte piet ook bij. Niet aan tornen. Hij is zwart omdat
hij door de schoorsteen klimt met kado's!
 Het is ONS kinderfeest en daar moeten ze vanaf blijven, die moraalridders
 Het is ROET. Niet zijn huidskleur. Laten we tradities in hun waarde laten zonder er te veel
achter te zoeken.
 Het is te triest voor woorden dat jullie bureau hier aandacht aan moet besteden. Ik wordt een
beetje misselijk van deze dingen. Ik voel me ook niet gediscrimineerd omdat b.v. Pipo de
clown wit is. Hoe stupide kun je de wereld maken, hoe halfgaar wil je 'm hebben?
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 Het is totaal niet discriminerend bedoeld. Dat onderscheid zouden mensen die zich door zo
iets grappigs en onschuldigs ook al gediscrimineerd voelen meer moeten maken of leren te
maken of geleerd worden te maken.
 Het is traditie!!!
 Het is volslagen belachelijk dat hier discussie over is. Zwarte Piet is een NEDERLANDSE
traditie en wie zich hier aan stoort moet snel in een ANDER land gaan wonen, waar geen
Sinterklaas gevierd wordt.
 Het is weer typisch Nederlands om iets wat al eeuwen bestaat opeens Discriminerend te
vinden. Ik erger me hier zeer aan. Heeft de wethouder NIETS anders te doen ?????
 Het kost me moeite dit onderwerp serieus te nemen, maar ik heb wat buitenlandse artikelen
gelezen, en begrijp nu toch wel dat het voor Nederland een heel rare indruk maakt, deze
traditie.
 Het leukste feest in Nederland moet gewoon doorgaan. Wij hebben toch ook respect voor de
feesten van anderen.
 Het moet een keer afgelopen zijn met dat gezeur over Zwarte Piet. De volwassen maken een
probleem van een geaccepteerd kinderfeest. Bij de intocht zie je alle kinderen van
verschillende komaf vrolijk gekleed als Pietjes langs de kant staan. Een kind zal nooit tegen
een donker persoon in de tram zwarte Piet zeggen, mits deze een gekleurde pofbroek
draagt, lippenstift en een krullenpruik!
 Het moet eens afgelopen zijn met een oud volksgebruik in Nederland af te lopen kraken. In
mijn zeer multiculturele wijk ken ik geen kinderen die anti zwarte Piet zijn.
 Het sinterklaasjournaal zegt consequent: Piet ipv zwarte Piet dat vind ik wel goed. Maar
jongens hebben jullie niet wat beters te doen?
 Het vraagstuk zit in de geest .Zwarte Piet is een traditie, er is geen sprake van racisme in die
traditie. De neerbuigendheid die wordt gevoeld is niet als zodanig bedoeld. Decolonizing the
mind.
 Het wordt tijd dat hier iets mee gebeurt
 Het zal wel even wennen zijn voor de gelovige kindjes...
 Het zou geen slecht idee zijn als de mens in het algemeen zijn "lontje" weer eens wat liet
aangroeien! Hoe meer klaagmogelijkheden er worden geboden c.q. Bespreekbaar worden
gemaakt hoe meer de mens de weg kwijtraakt en dat heeft niets meer met kleur te maken.
 Het zou goed zijn, om ook niet blanke kinderen of volwassenen als sinterklaas te verkleden of
sinterklaas te laten spelen en die dan niet wit te schminken, maar gewoon zwart of bruin te
laten. De oorspronkelijke bisschop van Myra was immers waarschijnlijk ook Turks van
afkomst. En alle kinderen die als Piet verkleed zijn, zwart te maken ook als ze zelf al een
zwarte huidskleur hebben. Dat maakt het meer tot een spel en minder tot een impliciete
vermeende boodschap dat zwarte mensen knechten zijn
 Hij is zwart omdat hij door de schoorsteen klimt en onder het roet zit. Niet omdat hij een neger
is. Hij is een Spanjaard en dus geen neger. Gewoon vuil dus. Mensen moeten niet zo
zeuren en niet zo overgevoelig doen. Wij zijn toch ook niet beledigd omdat de Sint wit is?
 Hij mag zwart zijn, maar hoeft niet dom te zijn met een spraakgebrek. Langzaam afbouwen
richting Van Es' idee is prima.
 Hopelijk blijft het Sinterklaasfeest zoals het nu. Als er iets aan het uiterlijk van zwarte piet
veranderd zal deze generatie kinderen niet meer geloven en dan verdwijnt Sinterklaas (ons
feest: Nederlands cultureel erfgoed) misschien wel in zijn geheel en dan is zonde!
 Houd een traditie gewoon zoals het bedoeld is, door al die media aandacht wordt deze traditie
tekort gedaan! Vroeger hoorde je hier niemand over dus graag zo laten!
 Houd het (Amsterdamse) Sinterklaasfeest in stand zo als het is !!! Hij is perslot ook de
beschermheilige van Amsterdam !!! Of gaat mw. Andree van Es straks ook zeuren over de
Kerstman met obesitas ?? Nee toch ??
 Houdt tradities in ere! Tolerantie en respect gaat twee kanten op.
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 Huidige 'hype rond ZP is belachelijk. Hoort gewoon bij Sinterklaas feest als deel van een hele
oude traditie uit de Nederlandse cultuur
 I am Dutch and I have grown up with this tradition. For me zwarte Piet is completely normal.
But I have noticed much more critique about him lately. It comes mostly from non-Dutch,
white people though who point at the history of slavery. The black people who live here don't
seem to have many problems with zwarte Piet and that makes me wonder what the real
problem is here
 Idioot onderzoek!
 Ieder jaar weer deze NON-discussie! Zwarte Piet en Sinterklaas bestaan niet. Dat weet
iedereen vanaf een jaar of 9. Voor kinderen die nog wel geloven in dit verhaal is het een
heerlijk feest. Kinderen van die leeftijd zien geeneens huidskleur verschil. En zijn alleen
maar geïnteresseerd in het snoepgoed en de cadeaus die Sinterklaas en Zwarte Piet komen
brengen. Mocht er al een associatie zijn bij deze kinderen met Zwarte Piet, dan is dat
iemand met een zwart gezicht die cadeaus en snoepgoed komt brengen! Kortom: hou nou
eens op met dit geneuzel! Er is zoveel meer werk te doen in Amsterdam mbt integratie. Hup,
mevrouw Van Es, aan het werk dus!
 Ik ben het zat, dat bij alles wat maar mogelijk is het woord "Discriminatie" erbij gehaald wordt.
Waar blijven tradities etc.
 Ik ben leerkracht groep 1. Ben er na 35 jaar klaar mee. Het moet veranderen: beginnen in
Amsterdam!!!
 Ik ben natuurlijk cultureel beïnvloed. Voor mij als kind en voor mijn zoon nu iis zwarte piet
gewoon een fenomeen die geen koppeling heeft/ had met het dagelijks leven.
 Ik ben niet heel gevoelig over het onderwerp, maar misschien wordt het wel eens tijd om het
gebruik van Moorse slaven eens af te schaffen. Sinterklaas is net zo leuk met een of ander
alternatief, we vinden als blanken altijd dat we zo braaf zijn en dat Moslims zich moeten
verontschuldigen voor allerlei gedrag, laten we zelf dan ook niet zo'n slecht voorbeeld geven
door onze ogen te sluiten voor een traditie waarin een blanke Sint een paar zwarte slaven
heeft. Als het niet zo bedoeld is dan ook prima, maar dan moet het ook geen probleem zijn
ze niet meer per definitie zwart te laten zijn. Die tijd is gewoon een beetje voorbij.
 Ik ben opgegroeid met zwarte piet zat op school met Surinaamse kinderen en wij hebben nooit
problemen gehad. De problemen worden door de volwassene!!!!Gemaakt. Onze oude
gebruiken moeten blijven zoals ze zijn.
 Ik ben van de linkse kerk, vreselijk politiek correct enzo, maar hier ga ik toch van dat pad af.
Misschien omdat ik zelf zoveel positieve herinneringen heb aan zwarte piet toen ik kind was,
en mijn zwarte klasgenoten hebben die volgens mij ook. Ik heb nu allochtone vrienden die
zich niet gediscrimineerd voelen. Als sociaal-psycholoog denk ik verder dat kinderen
Zwarte Piet als wezenlijk anders zien dan normale mensen, bijna als een mythisch wezen,
en de link met bepaalde etniciteiten wordt volgens mij helemaal niet gelegd door kinderen.
Dat de historie verwijst naar slavernij (ik weet niet eens zeker of dat zo is), is misschien een
feit, maar ik zou het erg jammer vinden als de traditie verdwijnt. Is het niet gewoon een
oplossing om met z'n allen af te spreken dat dit niet over negers gaan maar over een
sprookje, op dezelfde manier dat eenhoorns ook niet echt bestaan en ook niets met paarden
te maken hebben?
 Ik geniet nog steeds van de sint en zijn pieten. aan sprookjes verander je toch ook niets en de
Kerstman heeft kleine hulpjes die zich rot werken. Laat en verhaal toch gewoon een verhaal
zijn.
 Ik heb geen kleine kinderen thuis, wel vaak kleinkinderen
 Ik heb het opgezocht en degene die het boekje geschreven heeft waarin zwarte piet voor het
eerst voorkwam was zelf voor afschaffing slavernij. Zwarte pieten lijken mij achterhaald en
het symbool heeft wortels in het idee van slavernij. Een roetveeg of meerdere roetvegen
lijken mij een prima alternatief. Laten we Zwarte Piet dan voortaan Roetvegen Piet noemen!
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 Ik heb veel waardering voor Van Es, maar hiermee is ze toch echt wel een beetje de weg
kwijt.
 Ik hecht aan tradities. Integreren is een two-way street, dus ook acceptatie van tradities van
het land waarin je woont
 Ik kan mij best ook voorstellen dat er mensen zijn die zich aangesproken voelen in een
negatieve vorm door t fenomeen zwarte piet. De andere kant is dat zij het ook als positief
zouden kunnen zien.Ooit was piet dom en sprak slecht Nederlands...nu is hij slim
acrobatisch hulpvaardig...niet meer alleen maar dienstbaar...misschien kunnen de mensen
die zich hier door zo neer gehaald voelen ook eens gaan kijken naar wat er al veranderd is
en zich beter druk gaan maken om de taal...zwart maken...zwart boek...zwartkijker...noem t
maar op...dat lijkt mij dan discriminerender
 Ik probeer mij altijd verre te houden van discriminatie, maar Zwarte Piet behoort -net als de
negerzoen- gewoon tot ons cultureel erfgoed.
 Ik vermoed dat mensen die een probleem hebben met zwarte piet niet goed ingeburgerd zijn
in de Nederlandse cultuur en samenleving. Of ze zijn zelf zeer discriminerend opgevoed,
zodat ze zwarte piet niet meer als zwarte piet zien.
 Ik vind al die ophef flauwekul, het hoort gewoon bij de cultuur van het sinterklaasgebeuren in
Nederland en heeft mijns inziens niets discriminerende.
 Ik vind dat er niet gezeurd moet worden. Het is een traditie en die wil ik graag ook meemaken
met hopelijk mijn toekomstige kinderen.
 Ik vind dat gedoe over zwarte piet raar, het is een Nederlandse traditie en die moeten we zo
houden, niets te maken heeft dat met discriminatie. Negerzoenen hadden trouwens ook
negerzoenen meten blijven. What is in a name?
 Ik vind dat juist de discussie een gevoel van discriminatie oproept. Laat de traditie bestaan;
iedereen ziet toch ook dat de rol van zwarte piet niets te maken heeft met het leven van
zwarte medeburgers nu.
 Ik vind dat oude gebruiken bewaard moeten worden en de nieuwe die andere nieuwe die
ingebracht worden in de tijd een mooi mooi nieuw geheel gaan vormen
 Ik vind dat tradities moeten niet mee worden getornd. Als men er discriminatie bij voelt is het
nooit goed uitgelegd. Het is een Nederlands traditie, eentje in het bijzonder voor kinderen
die zelf geen discriminatie erbij ondervinden. Het moet zo blijven!!!!
 Ik vind dat Zwarte Piet bij onze traditie hoort,net als pepernoten en speculaas!!!Waarom
moeten volwassenen zich aan dingen storen terwijl de kinderen er zo,n plezier mee
hebben???? Het zijn maar een paar mensen die er zich aan storen.
 Ik vind de discussie nergens op slaan. We vieren al vele jaren Sinterklaas en de laatste jaren
speelt deze discussie pas. Zwarte Piet is een kindervriend en als hij zich hiernaar gedraagt
zie ik geen enkele vorm van discriminatie of wat dan ook.
 Ik vind de discussie zwaar overtrokken en een teken van deze tijd. Zwarte Piet is gewoon een
leuk onderdeel van een spel dat we met z'n allen spelen en laten we daarover vooral niet
moeilijk doen. Wat nou discriminatie?!
 Ik vind de roetveeg een geweldig alternatief.
 Ik vind deze traditie erg leuk en ook bij Nederland horen. Ik weet de oorsprong niet van het feit
dat de pieten zwart zijn, maar in mijn optiek doen ze belangrijk werk en zou Sinterklaas
zonder de pieten en zielig, eenzaam oud mannetje zijn zonder gezag. Kortom, ik begrijp al
die ophef niet, laten de mensen die zich gediscrimineerd voelen eens nadenken waar dat
vandaan komt en liever strijden in het dagelijks leven.
 Ik vind dit een heel moeilijke kwestie. Tot voor kort had ik geen enkele moeite met zwarte piet
(Als je ermee bent opgegroeid is het gewoon zoals het is. En zwarte piet vond ik als kind
altijd stoer en leuk, en veel minder eng dan Sinterklaas.) En vond ik ook dat mensen niet
moesten zeuren. Maar inmiddels (door een uitgebreidere kennissenkring met ook zwarte
mensen van buiten Nederland) kan ik me hun gevoel voorstellen. Anderzijds: het is maar
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een traditie en ik denk niet dat iemand die is opgegroeid met die traditie van Sinterklaas en
Zwarte Piet discrimineert, of per se anders tegen zwarten aankijkt.
 Ik vind dit een moeilijke discussie. Ik zie niet in wat er discriminerend aan is. Als zwarte Piet
moet veranderen vind ik dat geen ramp, maar het is dan ook niet echt meer een
sinterklaasfeest. Misschien gewoon afschaffen? De lol is er dan wel een beetje af. Het wordt
allemaal zo verantwoord dat het niet leuk meer is. Voer de Kerstman maar in. Of schaf het
allemaal gewoon af.
 Ik vind dit helemaal geen onderwerp waar de politiek zich mee bezig moet houden. En
mensen voelen zich wel erg snel gediscrimineerd. Zwarte piet is al lang geen domme slaaf
meer als vroeger, maar een slimme, onmisbare hulp voor sinterklaas. En toevallig zwart.
 Ik vind het allemaal een hoop gezeur om niks. Als kind dacht ik dat zwarte piet zwart was van
de roet, ik had er geen slavenassociatie bij. Mijn nichtjes denken ook dat zwarte piet zwart is
van de schoorsteen.
 Ik vind het een belachelijke discussie, zelfs donkere jongetjes vinden het leuk zich als zwarte
piet te schminken en verkleden, het is deel van de Nederlandse cultuur, het heeft niets met
discriminatie te maken.
 Ik vind het een lastige discussie. Natuurlijk wil je niemand discrimineren. Aan de andere kant
hebben we traditie, ik ben zelf opgegroeid dat zwarte Piet zwart was vanwege de
schoorsteen en het roet. Het is dus maar net wat je er achter "zoekt". Tevens heb ik op
internet gekeken wat is dan precies het verleden van zwarte Piet en waar komen "ze"
vandaan. 1 verhaal was dat hij opgekocht was op een slaven markt en uit dank is hij zijn
hele leven bij de Sint gebleven. Die trouwens ook gekleurd moet zijn omdat hij uit Turkije
komt. Weer een ander verhaal is dat hij erbij bedacht is en dat het om schoorsteen vegers
ging. Ik ervaar het niet als discriminerend en het is zeer zeker ook niet zo bedoeld. Maar
goed, ik ben blank. Dus...... Wat kan ik erover zeggen.
 Ik vind het een moeilijke discussie. Je kunt je door alles gediscrimineerd voelen; dat zegt ook
veel over de persoon die zich aangesproken voelt. Tegelijkertijd vind ik dat ik als "witte"
Nederlander geen recht van spreken heb. Als een grote groep mensen zich aangesproken
voelt, vind ik wel dat we moeten onderzoeken of er alternatieven zijn. Maar je kunt nooit
iedereen tevreden stellen. Ik zou het erg zonde vinden als we zwarte Piet afschaffen. Hij
hoeft van mij niet perse zwart te zijn...
 Ik vind het een non-discussie en grote flauwekul
 Ik vind het een overdreven politiek correcte non-discussie over een non-onderwerp
 Ik vind het flauwekul al die ophef over zwarte piet het is gewoon onderdeel van een gezellig
kinderfeest. Kinderen zijn doller op zwarte piet als op de sint dus dat zou je ook weer
kunnen uitleggen als positieve discriminatie van zwarte piet. Ik heb nog nooit van mijn leven
een kind meegemaakt dat discriminerende opmerkingen had inzake zwarte piet. Ik heb
vroeger met een Surinaamse man samengewoond en het Surinaamse stiefkinderen. Toen is
ook nooit in de Surinaamse gemeenschap het woord discriminatie gevallen. Het schijnt
modern te zijn dat alles maar als discriminatie gezien dient te worden. Het is vaak een kleine
groep die niet weten waar ze over praten en denken dat de VOC slavenhandel heeft
gedreven maar nog nooit van de West Indische Compagnie hebben gehoord. Gewoon geen
aandacht aan schenken.
 Ik vind het geen onderwerp van discussie.
 Ik vind het iedere keer opstarten van de discussie discriminerend; en al die series op tv als de
club van sinterklaas ed laten zien dat er allerlei pieten zijn van dom tot slim van leuk tot
sikkeneurig, kortom, een doorsnee van de mensheid en het is te prijzen dat ze die ouwe
man willen helpen!
 Ik vind het lastig. Enerzijds zie ik Zwarte Piet als traditie, en vind ik de ophef onzin. Sinterklaas
is voor jonge kinderen en ik geloof niet die de link tussen Zwarte Piet en racisme/slavernij
leggen. Ik heb er als kind zelf nooit bij stilgestaan of Zwarte Piet een negerknecht zou
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verbeelden. Voor mij was hij gewoon zwart van het roet. Ik geloof ook niet dat kinderen door
Zwarte Piet opgroeien met racistische stereotypen, en dat dat hun houding ten opzichte van
donkere mensen beïnvloedt. In die zin vind ik dit een door volwassenen bedacht probleem
dat door kleine kinderen helemaal niet wordt ervaren. Anderzijds ben ik zelf roomblank, en
vind ik dat ik niet het recht heb om te bepalen of anderen zich beledigd mogen voelen. Ook
al kan ik me er persoonlijk niet goed in verplaatsen, als Zwarte Piet negatieve gevoelens
oproept bij bijvoorbeeld mensen met een Surinaamse achtergrond, dan vind ik dat we als
samenleving de plicht hebben om dat serieus te nemen en een oplossing te zoeken.
 Ik vind het nogal overdreven, alle commotie rondom Zwarte Piet. Hoewel ik ergens wel begrijp
dat iemand zich er gediscrimineerd daar kan voelen, denk ik dat mensen het moeten zien
zoals het is, een onschuldige sinterklaastraditie die al jaren zo is en in Nederland gevierd
wordt. Zwarte Piet hoort daar gewoon bij. Een zwarte piet met een roetveeg is geen zwarte
piet. Bovendien herkennen kinderen dan natuurlijk direct de buurman of de juffrouw....
 Ik vind het redelijk dubieus dat een wethouder's opmerking, breed uitgemeten in de media,
aanleiding lijkt te zijn voor dit betreffende onderzoek van een gemeentelijke dienst.
Andersom lijkt meer voor de hand te liggen.
 Ik vind het schandalig dat op deze wijze dit onderwerp belangstelling krijgt .Laat mevr. Van Es
zich met belangrijke dingen bezighouden en laat deze puur Nederlandse traditie met rust. Is
dit een onderwerp voor de lokale politiek wanneer gasten van Nederland zich met ónze
zaken bemoeien? Wij hebben toch ook niets te vinden van gebruiken en tradities wanneer
wij gast zijn in hun land(en)? Waarom zegt zij niets over rechts-ongelijkheid voor vrouwen
binnen bepaalde groeperingen; zowel islamitische als SGP? Voor deze karretjes laat zij zich
niet spannen. Waarom het één wel en het ander niet? Electoraat? Bovendien maakt
Sinterklaas het zelf wel uit en niet Andrée van Es! En dat uw Bureau deze non-discussie een
podium biedt! Waarvoor laat u zich gebruiken? Doet u mee aan deze stemming makerij?
Ook links misschien? Zal wel; zoals meeste Amsterdamse ambtenaren. Één kliek die elkaar
de hand boven het hoofd houdt en balletjes toespeelt. Nee; ik stem geen PVV, discrimineer
niet en gun anderen wel hun ruimte.
 Ik vindt dat zwarte piet met alle schmink de gekke pruik en pofbroek niet aangepast hoeft te
worden. Het is een traditie die in ere gehouden moet worden. Maak van zwarte piet net een
kindervriend als sinterklaas
 Ik werk al bijna 30 jaar in het onderwijs en heb nog nooit een kind tegen iemand met een
donkere huidskleur horen roepen, "hé zwarte piet!" Zo'n zwart pietje met een felgekleurd
pakje maillot en hoedje met veer hoort gewoon bij het sinterklaasfeest, niets meer en niets
minder ... Maar wanneer volwassenen moeilijk gaan doen doen kinderen mee ... Jammer !!!
 Ik word doodmoe van dat gezeur over Zwarte Piet elk jaar. Zwarte Piet hoort bij een oude
traditie en daarbij heb ik nooit gedacht aan zwarte mensen.
 Ik word hier elk jaar erg moe van. Aan mensen die zich gediscrimineerd voelen is prima uit te
leggen dat het niets met discriminatie van doen heeft.
 Ik word kotsmisselijk van die figuren die de mond vol hebben van slavernij, discriminatie en elk
jaar weer in 1 adem: zwarte Piet. De pot verwijt de ketel, men discrimineert van zwart naar
wit ook heel pittig. Ik kan het weten na 28 jr. In Zuidoost/Bijlmer wonen... Laat men zich druk
maken om echte wereldproblemen -er zijn er genoeg- i.p.v. Zo te blijven doorzaniken over
een Hollands volksfeest/traditie. Zwarte Piet is zwart omdat hij door de schoorsteen komt.
Punt.
 Ik zal maar niet over seksisme beginnen met al die mannen die Sinterklaas beheersen.
Hartelijke groet, Mevrouw Pietje Zwart
 Ik zou benieuwd zijn hoeveel mensen zich nou wérkelijk gediscrimineerd voelen door Zwarte
Piet, ik ken zelf niemand die dat zo ervaart.
 Ik zou graag zien dat elke zwarte en bruine kankerlijders samen met zwarte piet 'afgeschaft'
worden.
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 Ik zou zwarte piet erg missen als hij er. Niet meer was.
 IMHO is al dat gedoe er omheen stigmatiserend. Ik heb Piet als kind nooit als neger gezien en
zeker niet als minderwaardig aan Sint. Ik wordt doodmoe van die discussie.
 In Amsterdam zuidoost waar ik jaren werkte waren prima alternatieve oplossingen, allerlei
kleuren pietjes en ook donkere sinterklazen
 Is er niets anders waarover we ons druk over kunnen maken.
 Ja dat heb ik, je moet namelijk de traditie niet veranderen. We moeten (wij Nederlanders) al zo
vaak aanpassen aan de andere nationaliteiten
 Ja we gaan de kerst man toch ook niet zwart maken
 Ja, non-discussie. Ik ben juf van 'gelovers' en kinderen hebben er geen enkele moeite mee.
Kinderen discrimineren trouwens sowieso nauwelijks. Laten de volwassenen andere zaken
aanpakken!!
 Jammer als zwarte Piet moet verdwijnen. Al begrijp ik de donker getinte mensen die rond
december hinder onder vinden van opmerkingen die gemaakt worden. Sinterklaas en zwarte
Piet als psychologisch beeld, mens en zijn schaduwkant, doet zijn werk in de ontwikkeling
van de kinderpsyche. Sinterklaas op zijn schimmel, baas over zijn instincten. Uiteindelijk
zwarte Piet die Sint en schimmel leidt. Dus allerminst een ondergeschikte positie.
 Jammer dat ik alleen kon kiezen voor 'kan me goed voorstellen' dat iemand zich
gediscrimineerd voelt, liever had ik aangegeven de mate waarin. ('goed' is voor mij te sterk)
 Jammer dat men zich over dit onderwerp zo druk maakt. Het heeft niets om het lijf en het
behoort bij onze cultuur, zoals het Suikerfeest bij de islamieten; het carnaval bij Rio en de
besnijdenis bij joden en islamieten. In plaats van zich er druk over maken, zouden degenen
die zich gediscrimineerd voelen zich moeten verdiepen in onze cultuur, zoals van ons wordt
verwacht dat wij dat in dat van anderen doen. Elke cultuur heeft rijkdom.
 Je kan van alles een probleem maken, zelfs van het maken van een probleem
 Je kunt je bijna niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder er wat stemmen bij wil
hebben.
 Kijkend in mijn directe omgeving heb ik de indruk dat er meer niet gekleurde mensen moeite
hebben met zwarte piet dan de zwarte en gekleurde mensen
 Kinderen geloven veel, dus als heel Nederland collectief beslist dat de Pieten in een tropische
storm allemaal groen zijn geworden is het probleem opgelost en heeft het
Sinterklaasjournaal een goed verhaal
 Kinderen vinden het helemaal geen issue. Zij zien wel een andere kleur, maar discrimineren
niet. En zwarte piet is vooral cool, leuk en ze willen het vaak zelf zijn
 Kunnen er ajb een paar dingen in Nederland gewoon hetzelfde blijven? Zonder discussie?!
 Laat de wethouder haar tijd aan nuttiger zaken besteden.
 Laat de wethouder zich met belangrijker zaken bezighouden.
 Laat het gewoon zoals het al jarenlang is. Een heerlijk feest voor iedereen
 Laat mensen hun tijd en energie besteden aan ECHT belangrijke zaken. Zwarte piet is
gewoon zwarte piet. In 50 jaar tijd is het niet in mij opgekomen dat het een neger was, hij
was zwart van het roet. En mocht U denken dat ik politiek niet helemaal zuiver zou zijn - ik
doe momenteel vrijwilligerswerk in Ethiopië. Gratis
 Laat Nederlandse tradities zoals ze zijn. De politiek moet zich bezighouden met belangrijke
zaken zoals het terugdringen van het tekort.
 Laat zwarte piet met rust.
 Laten we eens stoppen met dat cultuur relativisme. En hebben we niks anders te doen dan
ons druk maken over Zwarte Piet?
 Leven en laten leven
 Luxeprobleem
 Maak je druk over belangrijker zaken, zoals echte discriminatie bijvoorbeeld op basis van
achternaam alleen al bij sollicitaties!
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 Mag sinterklaas straks ook geen kruis meer op zijn mijter, of moet hij helemaal een ander
kostuum omdat zijn kleding uit de katholieke kerk stamt? Dit zou een klacht kunnen zijn van
een andere bevolkingsgroep.
 Mag Sneeuwwitje straks in haar verhaal geen vergiftigde appel meer eten, maar alleen nog
maar een bio-banaan? Sinterklaas is een prachtige overlevering; zwarte Pieten zijn niet
Sint's slaven, maar lieve, trouwe, grappige, pepernoot-strooiende, cadeau-brengende
assistenten, "omdat Sinterklaas zelf niet overal tegelijk kan zijn..." Een prachtig feest; dat de
Pieten zwart zijn betekent niets!!
 Meestal ben ik vrij genuanceerd, maar in deze discussie vind ik de mensen die moeite hebben
met zwarte piet en dan beginnen over zijn kleur en knechten en slavernij e.d, grote
zeurpieten! Het is gewoon een leuk kinderfeest en meer niet. Diegenen die hier een
probleem van maken hebben zelf een probleem waar ze mee in het reine moeten komen en
moeten niet hun wil aan anderen opleggen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen (vrij
naar Mart Smeets)
 Men moet eens ophouden met dat gezeur over Zwarte Piet. Hij is gewoon de niet-bestaande
knecht van de niet-bestaande Sinterklaas. Laat dit sprookje voor de kinderen in de de
oorspronkelijke staat blijven en die achterlijke reacties over slavernij en discriminatie
stoppen.
 Men moet eens ophouden met deze discussie. Onzin gewoon..... Gewoon als traditie: een
zwarte piet.
 Men moet van tradities afblijven
 Men moet zich druk maken over andere zaken dan volksvermaak. Ik ben zelf blank, mijn man
zwart en het is nog nooit een item geweest. Wij ergeren ons aan die lange tenen en Andree
van Es moet zich met belangrijker zaken gaan bezighouden.
 Mensen moeten niet zeuren over een traditie die al jaren bestaat. Als de persoon die zich
gediscrimineerd voelt beter weet waar dit feest om gaat dan is er helemaal geen sprake van
discriminatie.
 Mensen moeten zich eens meer focussen op wat er allemaal wél leuk is aan Zwarte Piet. En
voor de kinderen, voor wie dit feest bedoeld is, maakt het niets uit.
 Met alleen een roetveeg worden degenen die zwarte piet spelen sneller herkend dus of het
zinvol is betwijfel ik.
 Mevrouw van Es moet opnieuw naar school dan zou ze misschien weten waar zwarte piet
vandaan komt. Echt weer PvdA ik ben blij dat ik daar niet op heb gestemd, met hun
grachten gordel politiek. Politiek correct behalve als ze zelf aan de beurt zijn.
 Mijn kinderen wilden zich vroeger erg graag schminken als zwarte piet en mijn kleinkinderen
wilden dat dit jaar ook weer, hoewel zij nog geloven in het sprookje van Sinterklaas. Het
schminken en verkleden is een wezenlijk onderdeel van het sinterklaasfeest en heeft niets te
maken met discriminatie.
 Mijn kinderen zien Zwarte Piet als een volkomen unieke mensensoort. Met als unieke
eigenschappen: Een volmaakte symbiose met Sinterklaas (overigens ook een unieke
mensensoort) Altijd gekleed in Pietenpak. (gelijk Sinterklaas altijd robe en mijter draagt)
Zwarte Piet wordt dan ook nooit verward, laatst staan aangezien voor een gewoon mens.
(Ook hier geldt: idem voor Sinterklaas.) Gewone mensen worden ook nooit aangezien voor
Zwarte Piet (of Sinterklaas)
 Mijn partner is zwart (ik ben blank); veel zwarte mensen vinden ZP, vooral in het begin raar en
het komt inderdaad discriminerend over, ook al ben ik mij als NL van geen kwaad bewust...
 Mijn zoontje van zes heeft nog nooit gedacht, op het moment dat hij een persoon met donkere
huidskleur ziet, hé daar loopt zwarte Piet. Zwarte Piet is zwart omdat hij door de
schoorsteen komt!
 Mis een keuze mogelijkheid tussen "kan me niet voorstellen" en "kan me goed voorstellen" ,
nl: "ik kan het me een beetje voorstellen"
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 Misschien een idee om st klaas ook zwart te maken?
 Misschien leuk als er eens een zwarte Sinterklaas en een witte Piet is.
 Misschien moeten we Zwarte Piet vervangen door "Piet" en dan zou Piet elke kleur kunnen
hebben.
 Misschien voelen met mensen met voeteczeem zich nog gediscrimineerd dat ie op een
schimmel rijdt? Zwart geld mag voortaan ook niet meer zo heten, wat dacht u van
roetveeggeld. Op zwart zaad zitten krijgt ineens een heel andere betekenis als je dat ook
discriminerend vindt Wat is een zwartkijker? Het wordt me even helemaal zwart voor de
ogen nou.
 Moet deze surveysite welke volgens mij bedoeld is om gemeentebeleid te ondersteunen, zich
met dit soort futiliteiten bezig houden ?
 Mogelijk de zwarte Pieten met wat ongeschminkte Pieten mengen bij de intocht b.v
 Naar mijn ervaring zijn er meer blanken die zwarte piet als discriminerend ervaren dan
donkere mensen. Ik heb zelf als kind nooit een link gelegd tussen zwarte pieten en mensen
met een donkere huid.
 Natuurlijk is Zwarte piet discriminerend. De figuur is namelijk ontstaan in de slaventijd. En
heeft niets meer te maken met de schoorsteenvegertjes die achter het verhaal zitten. Maar
wat je nu van het feest maakt moet een ieder voor zich weten. Er zijn zoveel varianten voor
het Sinterklaasfeest. Dus wat men met Zwarte Piet doet mag men ook zelf weten. Als de
gemeente besluit de Pieten bij de Stadsintocht niet meer Zwart te laten zijn maar naar het
originele verhaal kinderen met roetvegen te gebruiken vind ik dat prima, als ze maar wel op
letten dat het een vrolijk feest is. Misschien moet je gewoon langzaam steeds meer variatie
in de Pieten brengen en Sinterklaas wat meer een Turks accent geven. Dat je iets doet met
die discriminatie als gemeente vind ik goed, maar laten we ook gewoon op een gezellige
manier Sinterklaas vieren. Het is een Kinderfeest!
 Nee zie mijn opmerking bij de vorige vraag
 Niemand, maar dan ook niemand in mijn omgeving, wit, zwart , geel of pimpelpaars ervaart de
Zwarte Piet als iets dat discriminatoir is. Leave Zwarte Piet alone!
 Niet blijven zeuren over ons traditionele kinderfeest.
 Niet zo moeilijk doen.
 Niet zwart maar lichtbruin? Verschillende kleuren pieten
 Niets veranderen aan concept Sinterklaas en Zwarte Piet
 Non-discussie
 Non-discussie van volwassenen die politiek correct willen doen. Vraag het de kinderen (ook
de donkere) en wat hoor je (als ze niet hun politiek correcte vader napraten)??
 Ok een witte piet mag ook want anders moeten we alle liedjes van zwarte piet ook
veranderen.
 Om de 5 jaar dezelfde discussie. Tradities zijn belangrijk dus ook sinterklaas en zwarte piet.
Geen probleem als daar een kleine nuance in wordt gezocht, maar het hoofddeel koet
hetzelfde blijven. Verder moet een wethouder zich zeker niet hiermee bezig houden!!!
 Omdat Nederland volloopt met anderen culturen, moet je de eigen cultuur hierop aanpassen?
Elk land heeft zijn eigen gewoontes, als wij daarnaar toe gaan wordt je toch uitgelachen als
we ons aldaar aan storen!!!!!!!Dan wel ergeren! Da's pas mensen in een hoek drukken, mw
van Es..........Toestaan van halal gewoontes toestaan van 'halal' huizen, toestaan van
hoofddoek discriminerend cultuur gedrag; tsja, daar moeten wij ook onze bek over houden
vind ik dan, mw v. Es; de sky is the limit, bent je helemaal bedonderd!!!!Kan nog wel even
zeggen; de tolerantie Is overweldigend groot hier in Nederland, met alle gevolgen van dien.
Ik wil als tolerantie gebaar mw. Van Es en ook andere dames uitnodigen een hoofddoek te
dragen, als solidariteit met de medelander, da's heel lief bedoeld!!
 Ongelooflijk dat dit onderwerp zo serieus genomen wordt! Ik vind het beslist geen taak van de
overheid om zich te bemoeien met deze feestviering. Wanneer er behoefte is om dit te
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veranderen dan ontstaat dit vanzelf! De Sinterklaas organisaties hebben zelf ook hun
voelsprieten, wanneer zij tijdens vieringen en optochten problemen ervaren dan zullen zij,
wanneer de nood hoog is, zelf met een oplossing komen! Ik en mijn kinderen hebben altijd
genoten van de optocht met Sint en Piet. Mijn oudste dochter vindt het fantastisch om nu
voor Piet te mogen spelen op haar oude lagere school en op de hockeyclub. Kleine kinderen
gaan graag als piet verkleed naar school, geschminkt of niet maak dan helemaal niets uit!
 Onnodige gedoe over schaarse Nederlandse traditie. Ik kan mij in deze tijden andere
beleidsprioriteiten voorstellen.
 Onzin discussie: laat de politiek zich met de crisis, de opwarming van de aarde enz
bezighouden. De kunt mensen ook aanpraten dat ze zich gediscrimineerd moeten voelen
 Onzin discussie....sinterklaas loopt in een jurk, zijn paard is wit, de Kerstman is dik,.laat dit
gewoon zo. echt gezeur op niets af, en zoeken naar een discussie
 Onzinnig geleuter over Zwarte Piet. Wie verzint,dat het iets met discriminatie te maken heeft?
Het is gewoon een oude traditie. Moeten we het kindeke Jezus nu zwart maken?
 Onzinnige discussie en dus onzinnige enquête. Heeft alleen te maken met politieke
correctheid en het pamperen van een paar Surinamers. Typisch voor Groen Links. Een
gewone Hollandse traditie; moet gewoon gehandhaafd blijven
 Onzinnige ophef
 Op alle zaken in het verleden zijn op of aanmerkingen maar het is iets wat nu leeft Amerika en
Australië en andere staten bestaan ook alleen door ons toedoen vanuit die tijd
 Op de plaats van het Lieverdje stond van de week een zwarte piet (nieuwsbrief AT5).
Geweldig, deed mij denken aan de happenings met Provo. Nu nog een doos met krentjes en
we kunnen weer eens lachen om de krenterigheid c.q. Humorloze en zelfs agressieve
reacties, zielig hoor. Ik weet dat er mensen zijn die zich persoonlijk gekrenkt voelen en zelf
doodziek worden in deze tijd. Ik weet niet wat je daaraan kunt doen; ik heb ook wel eens pijn
over de ellende die mensen elkaar aandoen, maar gelukkig duurt het sinterklaasfeest maar
kort zodat we weer tot de orde van de dag kunnen overgaan en laat de politiek zich hier
a.u.b. Niet mee bemoeien, laat zij de fietspaden repareren, vegen en pekelen.
 Overdreven politiek correct. Door over discriminatie te beginnen wordt dit juist een issue terwijl
er feitelijk niets aan de hand is.
 Pfff niet te politiek correct graag. Dit raakt echt een stukje essentiele NL-se cultuur. Door het
afschaffen van zwarte Piet jaag je van de oudsher PvdA stemmers naar de PVV. Ik vind het
correct dat bijv de negerzoen werd afgeschaft, net als vroeger bijvoorbeeld het jodenvet.
Maar dit gaat echt te ver. Wat gaan we hierna afschaffen, de heks? Omdat vrouwen daar
aanstoot van kunnen hebben. Het is al belachelijk dat sinterklaas in Amsterdam zijn mijter
aanpast en dat er inmiddels of dat er inmiddels over Kerst Iftars wordt gesproken...
 Piet is gewoon een zwart schoorsteenjongetje.
 Politieke onzin. Net als de kruisen op de mijter. Die linkse lullen moeten zich kapot schamen.
 Probeer het eens uit met een roetveeg. Daar doe je toch niemand kwaad mee?
 Raar om hiernaar onderzoek te doen. Wat is het doel eigenlijk?
 Respect is het toverwoord. Zwart mag ook met een veeg.
 Rode lippen, slavenoorbellen en dom praten zijn net zo beschamend als zwart gezicht. Ik vind
t n dilemma, het hoort bij Nederlandse cultuur...maar het heeft n nare bijsmaak. Van mijn
ouders nooit geleerd dat Piet dom is en uit Afrika komt, maar zwart vwe de schoorsteen..op
tapes hoor ik echter Piet altijd als n dom iemand terug waar Sinterklaas voor moet zorgen en
zie nu ook vaak nog dat Pieten dom worden neergezet met rode grote lippen en oorringen.
Dat stereotype beeld zorgt bij mij voor plaatsvervangende schaamte... Maar Sinterklaas an
sich, ik zou willen dat we er n versie voor konden vinden zonder discriminatie, dat zou mooi
zijn.
 Schandalig dat goedmoedige folklore geofferd wordt aan misplaatste politieke correctheid.
 Sint en zwarte Piet is als zus en broer. Laat het feest in ere!
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 Sinterklaas & Zwarte Piet hoort bij de Nederlandse folklore, maar mag best wel wat
gemoderniseerd worden. Sinterklaas zonder Piet kan niet, maar die hoeven niet allemaal
zwart te zijn.
 Sinterklaas én Pieterbaas; een combinatie die jaarlijks veel plezier kan bieden en vrolijk
meegevierd zou (moeten) worden.
 Sinterklaas heeft een baard en zwarte piet is geschminkt omdat je ze anders herkent.
 Sinterklaas is al vele jaren een feest met zwarte piet en ik vind het vreemd, dat we dat moeten
veranderen, omdat een ander niet verder kan kijken.
 Sinterklaas is degene waar de kinderen bang voor zijn. Niet voor Zwarte Piet... En het betreft
hier toch nog steeds een kinderfeest. Die hebben van het woord discriminatie nog nooit
gehoord. Die zien zwart Piet als een leuk en gek persoon die pepernoten geeft en je laat
lachen.
 Sinterklaas is vooral een kinderfeest. Kinderen hebben geen enkel probleem met het zwart
van Zwarte Piet, alleen mensen zoals Andree van Es. Sint en Piet moeten zo origineel en
authentiek mogelijk blijven.
 Sinterklaas is statig en deftig en zwarte piet is leuk en ondeugend. Flauwe kul allemaal of er
niets anders is om je druk over te maken waar heeft mevr. V.es het over?
 Sommige tradities moet je gewoon behouden. Andere culturen hebben ook gewoontes waar
wij het misschien niet mee eens zijn. Denk bijvoorbeeld aan stierenvechten.
 Sommige tradities zijn nu eenmaal politiek incorrect, gaan we straks de Kerstman verbieden
omdat mensen met obesitas zich gediscrimineerd voelen, daarna boeken over slavernij of
nazi-duitschland verbieden, enz.
 Sorry hoor, maar de antwoorden op de vragen maken het totaal onmogelijk om een
genuanceerd antwoord op dit politiek hobbypaardje van Andre van Es te geven.
 Stop eens met het vertroetelen van de allochtone medemens en laat de Nederlandse cultuur
in zijn waarde!!
 Stoppen met die idiote non-discussie!
 Te gek voor woorden, dat die Andree van Es nog gehoord wordt! Een traditie die echt
HOLLANDS is, dan weg met de MOSKEES, daar worden wij NEDERLANDERS gestoord
van!!
 Te veel aandacht voor die mensen die er een feestje voor hun zelf van maken ipv een
kinderfeestje
 Tere kinderzieltjes bestaan niet rond 5 december.
 Tijden veranderen; historisch was er geen 'zwarte piet', toen kwam hij wel en nu is het
misschien tijd dat hij weer verdwijnt
 Toen wij jonger waren ,vijftigers ,was er al een zwarte piet ,deze werd nooit als discriminerend
gezien ,.Discriminatie is wat anders als een zwarte piet die samen met de sint komt.
 Tolerantie en begrip geldt voor alle partijen. Tradities en nostalgie moet je in ere houden.
 Totaal onbelangrijke discussie
 Totale bullshit die hele discussie. We vernagelen onze hele cultuur door deze
idiotendiscussie.
 Tradities moet je zoveel mogelijk in ere houden.
 Tradities zijn aan verandering onderhevig. Dat gebeurt echter vaak zeer geleidelijk en vanuit
de maatschappij als geheel. Het is onmogelijk en waarschijnlijk onverstandig dit bestuurlijk
van bovenaf op te leggen.
 Triest geneuzel, er zijn ook echte problemen
 Typisch Nederlands om ons koloniale verleden te ontkennen/bagetalliseren en dan ook nog te
vinden dat omdat wij het niet discriminerend bedoelen het dan als discriminerend ervaren
mag worden. En tradities zijn er om te veranderen net zoals het stierenvechten in Spanje
een achterhaalde traditie is, is een zwarte zwarte piet dat ook.
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 Van een vriendin: Vorig jaar heb ik mij verdiept in de geschiedenis van Sint Nicolaas. St.
Nicolaas is op latere leeftijd gevlucht naar Spanje, oorspronkelijk is hij een bisschop van
Turkse origine en nationaliteit! Uit een Turkse havenplaats van destijds aanzienlijk belang.
Hier is hij internationaal beroemd geworden omdat hij destijds zeer onorthodox (zwarte,
Afrikaanse) kindslaven bevrijdde van de slavenschepen die de haven aandiende en ze als
knecht in dienst nam. De betaalde baan "knecht" gaf deze kindslaven een onafhankelijke,
zelfstandige status. Het is hierdoor dat St. Nicolaas als kindervriend door het leven gaat en
zijn zwarte knechten zijn van oorspronkelijk bedoeld als symbool TEGEN slavernij en
onderdrukking. Een beter symbool tegen racisme dan Sinterklaas is er dus eigenlijk niet.
Misschien als meer mensen dit zouden weten, stopt deze discussie eindelijk en kunnen we
gewoon met z'n allen genieten van een prachtige traditie."
 Van Es kan zich beter druk maken, om andere zaken in de stad.
 Van Es moet in de zak en mee naar Spanje...
 Van mij mag hij ook gewoon zwart blijven
 Van mij mag Zwarte Piet gewoon zwart blijven, omdat het een traditie van lang geleden is.
Maar ik begrijp ook wel dat als je in het dagelijks leven gediscrimineerd word op een
donkere huidskleur, je je stoort aan het verschijnsel Zwarte Piet. Er zou aan gewerkt moeten
worden dat er in het dagelijks leven niet meer gediscrimineerd wordt - dan hoeft niemand
zich ook meer te storen aan een zwarte knecht.
 Van mij mag zwarte piet zwart zijn, maar ik word moe van de jaarlijks terugkerende discussie.
Dus laten we dan maar die roetveeg doen. Maar dan wel een flinke...
 Vanaf klein mens word je bang gemaakt. Roodkapje, Hans en Grietjes etc. Allemaal
onderdrukking. Als je groter wordt blijft dat zo, onderdrukking als leerkracht en andersom.
PC spelletjes,schieten bang maken etc. TV agressief gedrag. Deze hele wereld is een grote
agressieve bende, STOP daar is mee. Toon is wat meer respect, beleeft zijn je bent gelijk
een loser. Ik kijk alleen nog maar leuke programma's, zonder geweld, anders slaap je nog
rot ook.
 Vind dat we hier vooral niet over moeten zeuren maar daar deze mooie traditie moeten
koesteren.
 Vind dit een ronduit stompzinnige discussie, die wordt aangevoerd door mensen zonder enig
gevoel voor een oude nationale traditie. Vorig jaar ging het -meen ik- over de kruisafbeelding
op de mijter van Sinterklaas. Hebben mensen als van Es niks beters te doen ?
 Volgens mij is dit een discussie die alleen in Amsterdam speelt, ik heb allemaal vrienden en
bekenden buiten de stad, vaak met jonge kinderen, en daar speelt het helemaal niet.
Hebben we niks beters te doen.
 Volgens mij zijn er belangrijkere dingen op de agenda
 Volgens mij schieten een aantal mensen een beetje door....
 Volwassenen maken een probleem dat kinderen niet zien. Door deze discussie worden
kinderen in een wereld getrokken die de hunne niet is.
 Voor die paar dagen per jaar wordt er door een té kleine groep mensen een té groot ding van
gemaakt.. Laat iedereen in zijn waarde. Het gaat nl. Niet om discriminatie. Dan kunnen we
Sinterklaas en alle andere heiligen ook wel afschaffen want dat zijn allemaal mannen/ Hoor
je daar mensen over NEE. Sinterklaas is een Nederlands feest mogen we nog iets houden?
 Voor mij leeft het niet maar ik merkte bij mezelf dat ik toch anders keek naar donkere mensen.
Zwarte Piet?
 Vorige vraag: Piet mag ook zwart zijn tussen andere kleuren. Ik kon maar 1 antwoord geven.
 Vraag 3 is naar mijn mening niet compleet, het juiste antwoord zit er niet bij. Ik associeer
Zwarte Piet alleen met gezelligheid en vreugde, maar kan me voorstellen dat het voor
buitenstaanders die niet ingebed zijn in de Nederlandse cultuur dit fenomeen niet begrijpen.
Hoe dan ook, Zwarte Piet is wat mij betreft onderdeel van het verhaal van Sinterklaas en
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hoe het in Nederland wordt gevierd. Ik zou me dan ook geen Sinterklaas zonder Zwarte Piet
kunnen voorstellen.
 Vraag kinderen eens wat zij ervan vinden, kinderen zien geen verschil tussen diverse kleuren
mensen, het wordt ze aangeleerd om dat verschil te zien, dát is fout. We moeten niet gaan
overdrijven, het kinderfeest is niet bedoeld om te discrimineren, maar om plezier te hebben.
Dus zo kleurrijk mogelijk!
 Vreemd dat zwarte piet geassocieerd wordt met donker gekleurde medebewoners. De
legende van Sint Nicolaas is, dat hij 3 kinderen heeft gered van de duivel. Dat als straf die
duivel hem levenslang moet helpen. Dat om die reden de duivel zwart wordt getoond.
 Vreselijk gezeur
 Waanzinnig dat er Nederlanders zijn die Zwarte Piet discriminerend vinden. Dit is echt een
item van de linkse kerk. Ronduit belachelijk en beschamend naar Nederlanders.
 Waarom een eeuwenoude traditie bijna veranderen vanwege een vorm van "politieke
correctheid"?
 Waarom moet deze onzin onderzocht worden ?
 Wanneer zou je een verandering in het uiterlijk Zwarte Piet moeten doorvoeren? Is het niet
heel raar voor gelovige kinderen, als Piet er opeens heel anders uitziet dan in andere jaren?
Beter is om uit te leggen dat Piet niet discriminerend bedoeld is.
 Wat een drukte om niets.
 Wat een flauwe kul. Zwarte Piet hoort bij het Sinterklaasfeest in Nederland!!! Ik vind als Piet
weg moet, dan moet Sint solidair zijn en ook vertrekken.
 Wat een gedoe om niks.
 Wat een gedoe over niets! Laat zwarte piet gewoon zwarte piet blijven.
 Wat een geneuzel!
 Wat een gezeur toch elk jaar over Zwarte Piet. Zwarte Piet is gewoon een uitstekend karakter
en maakt onderdeel uit van een mooi Nederlands volksfeest, voortkomend uit een
bedelfeest in de 15e eeuw, dat dat in zijn huidige verschijningsvorm helemaal niks met
discriminatie te maken heeft.
 Wat een non discussie is dit. Ga geld verdienen voor de gemeente ipv deze discussies
 Wat een non-discussie. Zwarte piet hoort er bij en er is geen enkel kind dat er aanstoot aan
neemt. Die kunnen dit prima scheiden.
 Wat een onzin
 Wat een onzin, alsof "allochtonen"geen discriminerende dingen tov "ons". Een beetje
historisch besef en begrip voor tradities is op zijn plaats. We zien deze dagen maar al te
zeer de negatieve gevolgen van zgn politiek correct en toegevend handelen.
 Wat Gaan we doen met: Blanke Vla Bruine bol
 Wat ik eigenlijk al over de wethouder zei: ik word echt niet goed van al die zgn. Politiek
correcte mafketels die overal discriminatie inzien, waardoor we geen Jodenkoeken, geen
negerzoenen en ook geen zwarte pieten meer mogen hebben en zelfs het woord niet meer
in de mond mogen nemen. Bah, wat een foute betutteling, en wat een verneuking van puur
leuke tradities.
 Wat voor onderwerp is dit? Hebben we werkelijk geen enkel ander onderwerp wat belangrijker
en meer urgent is dan dit?
 Wat vreselijk dat er überhaupt een enquête over moet worden gehouden. Wat een onzin, heel
erg.
 We klagen er toch ook niet over dat Sinterklaas er als een witte mallotige kerel in een jurk
uitziet?
 We MOETEN een alternatief voor Zwarte piet vinden. Ik schaam me
 We moeten eens ophouden te politiek correct te willen zijn. Sommige dingen zijn gewoon
traditie en zwarte pieten staan volgens mij helemaal los van slavernij, onderdrukking en
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discriminatie. Of moeten we ons nu ook druk gaan maken dat sinterklaas oudere mannen
met een baard discrimineert?
 We moeten met onze tijd meegaan, zo zegt men. Gelukkig hebben we afscheid genomen van
het idee dat Zwarte Piet fijn onze donkere aardbolgenoten verbeeldt. Dus is de associatie
tussen Zwarte Piet en discriminatie er een van mensen die in het verleden leven. Met
zwartpietelijke groeten voor André van Es.
 We moeten ophouden onze gebruiken en tradities aan te passen aan nieuwe inwoners van
ons land, dat geeft eerder aanleiding tot discriminatie dan een onschuldig Sinterklaasfeest.
In het buitenland doen ze ook niet zo achterlijk!
 We moeten zoveel vertrouwen hebben in onze eigen cultuur dat we niet bang moeten zijn om
Zwarte Piet te vermoorden. Het is ook weer niet zo dat we dit al duizend jaar hebben.
 Weer dat gedoe over discriminatie!!! Zwarte Piet hoort er gewoon bij!!!!
 Weer wordt een Nederland beledigt met alleen al deze vraagstelling.
 Wel gezellig, jaarlijks dezelfde discussie terwijl iedereen weet dat er niets gaat veranderen.
 Wethouder Van Es heeft kennelijk niets beters te doen.....
 Wethouder van Es moet zich hier helemaal niet over uitlaten zij heeft geen portefeuille "zwarte
Piet" en doet veel te weinig aan slecht functionerend DWI. Laat haar daar haar energie aan
besteden!
 Wie zich gediscrimineerd voelt ondermijnt een Nederlandse traditie. Indien het
gerechtvaardigd is dat iemand (nu of vroeger) in Nederland is komen wonen, dient deze
persoon met open armen ontvangen te worden maar zich ook gewoon aan te passen aan de
Nederlandse cultuur en daar is Zwarte Piet onderdeel van. Volgens overlevering zijn de
Pieten inderdaad zwart van de roet en als een Piet besluit zich met een veeg te schminken
dan staat hem dat uiteraard vrij hoewel het de geloofwaardigheid naar kinderen toe uiteraard
niet bevordert. Maar iemand verbieden zich volledig zwart te schminken is natuurlijk absurd.
Wellicht ter vergelijking: Donald Duck loopt standaard met een matrozenblouse en -pet,
maar heeft nooit een broek aan. Ik zie de eerste malloot al die vindt dat dat verwijst naar
homoseksualiteit. Gaan we die dan voortaan ook anders afbeelden om rekening te houden
met de tere zieltjes van enkelingen die overal wel iets racistisch in zien? Kom nou!
 Wij (ouders) zijn blank. Onze (geadopteerde) kinderen zijn Afro-Amerikaans (donkere huid,
kroeshaar). Sinterklaas en Zwarte Piet zijn voor ons allemaal geen probleem, tradities zijn er
om in stand gehouden te worden. Dat verhaal over slavernij vertellen we ook, maar niet
tijdens Sinterklaasavond.
 Wij leven in een multicultureel land en proberen iedereen die hier komt wonen te respecteren;
daar doe ik aan mee. Dan vindt ik dat mensen die hier komen wonen onze
culteren/gewoontes/taal etc moeten respecteren en accepteren.
 Witte mensen - zoals ik en Andree van Es - kunnen geen uitspraak doen over de al dan niet
kwetsendheid van zwarte piet. Wij zijn niet zwart. Ik heb het gevoel dat als zwarte piet de
meerderheid van de zwarte bevolking (van Amsterdam) zou kwetsen, dat dan het protest
ertegen van zwarte mensen veel heftiger zou zijn dan nu. Gewoon zo laten, denk ik. En hoe
meer tijd er verstrijkt, hoe minder het een issue zal zijn.
 Zelf vind ik een roetveeg ook goed. Verder mag zwarte peit er ook wel meer als een
schoorsteenveger uitzien of iets die kant op. Een zwartgeschminkte met rode lippen clown
met gouden oorringen komt namelijk echt niet door je schoorsten. Overigens ga ik hier
meestal niet over discussiëren in mijn omgeving. Het latente racisme van zwarte piet is
namelijk taboe voor ons "progressieve en tolerante" Nederlanders.
 Zij die zwarte Piet willen afschaffen vinden zichzelf heel geweldig
 Zijn er geen belangrijker zaken op dit moment om capaciteit en geld aan te besteden
 Zinloos om aan een oude. Onschuldige folkloristische traditie te tornen
 Zo lang kinderen zichzelf willen verkleden als Zwarte Piet lijkt het me geen probleem
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 Zolang er op Curaçao extra zwart gemaakte zwarte mensen als Zwarte Piet rondlopen vraag
ik me af waar we ons druk over maken en denk dat ik mensen die zich door het bestaan van
Zwarte Piet gekwetst voelen, graag gekwetst willen zijn.
 Zolang men er over blijft praten dat Zwarte Piet discriminerend is, zal op termijn iedereen
denken dat het discriminerend is. Het is traditie, en heeft niets met discriminatie te maken. Ik
vind de gehele discussie hierover flauwekul!
 Zowel zwarte Piet als Sinterklaas zijn uit iconen uit een andere tijd. Ook bisschoppen zien er
niet meer uit als Sinterklaas, moet die dan ook worden aangepast? Het hele Sinterklaasfeest
is een traditie, een van de weinige tradities die we in Nederland nog hebben. Net als de
Kerstman een karikatuur van de oorspronkelijke Heiligen. Gewoon houden zo, niet mee
gaan knoeien en zeker niet proberen te regelen van bovenaf. Zeker nu zijn er toch
belangrijker dingen te regelen.
 Zullen we eerst de echte problemen (werkeloosheid, armoede, echte discriminatie) oplossen
voordat we ons hier druk over gaan maken?
 Zwarte piet afschaffen is als sinterklaas afschaffen kan maar ik ben er niet voor.
 Zwarte Piet en de neger zoen en de joden koeken zijn er al zo lang die moeten blijven laat ze
maar zeuren.
 Zwarte piet heeft geen racistische oorsprong. Zeggen dat ZW Piet wel racistisch is is het
programmeren van de VS gedachten uit voorbije jaren op de huidige NL samenleving. Dat is
waanzin. Geen Hollander denkt dat zwarte piet iets met negers of slaven te maken heeft.
Dat maken mensen er van die door politiek correct gelul een andere politieke agenda
hebben dan die van sinterklaas. Sinterklaas is a politiek en dat moeten we vooral zo
houden!
 Zwarte Piet heeft niets met discriminatie te maken, er is geen kind die het zo beleeft of dat
associeert met verschillen in huidskleur. Evenmin wordt Sinterklaas als een verlengstuk van
de katholieke kerk gezien. Laat het unieke Nederlandse kinderfeest blijven wat het altijd
geweest is.
 Zwarte Piet helpt Sinterklaas en maak grappen. Geeft de kinderen snoep en doet gezellig.
Wat is daar nou discriminerend aan? Het hoort bij het FEEST, dus laat het alstublieft zo!
 Zwarte Piet hoort al jaren bij Sinterklaas. Waarom moet dat opeens anders?
 Zwarte Piet hoort er gewoon bij! De volwassenen maken er een punt van, de kinderen niet.
Die weten echt wel dat Zwarte Piet niet hetzelfde is als iemand van Sur, Ant, Afr. Afkomst.
Mijn zoontje heeft "donkere" vriendjes en die ziet die kinderen echt niet als Zwarte Piet
(nooit gedaan ook). ZP als zijnde "slaaf" zijn van een blanke man vind ik ook wat ver
gezocht. Voelt dat dan ook zo als je als donkere medewerker een blanke werkgever hebt???
Ik vind dat het moet blijven zoals het is. De enige "toelaatbare" aanpassing zou ik dan nog
vinden om zowel blanke als zwarte Pieten te doen. Gekleurde Pieten is ook belachelijk: het
zijn geen clowns? Laatst las ik overigens dat iemand vond dat Zwarte Piet afgeschilderd
wordt als dom; die mening deel ik ook niet. Velen hebben een belangrijke "functie": hoofd
Piet, huis Piet en ga nog maar even door. Ik vind dit allemaal zo overtrokken. Ik hoop dat
wanneer er e.e.a. Veranderd wordt mijn zoon dan niet meer into Sinterklaas is, want ik zou
het echt een aanfluiting vinden.
 Zwarte Piet hoort gewoon bij de Sint. Niet als boeman, maar zwart als roet. Dat zegt het al dus
dat komt door de schoorsteen. Je kunt wat tegenwoordig toch al gebeurt overal wel een
probleem van maken! Laat Zwarte Iet lekker zijn wat ie is!
 Zwarte Piet is een 'karikatuur', net als Sint zelf. Dat mensen dat koppelen aan bestaande
'zwarte' Nederlanders vind ik pas discriminatie. Dat is echt van vroeger, toen (1 of 2
generaties terug) de link tussen bijv Surinamers en Zwarte Piet wel degelijk werd gelegd.
(Vandaar dat ik het me nog wel een beetje kan voorstellen dat mensen zich gediscrimineerd
voelen, maar t is wel iets van de ouwe tijd). Er zitten traditioneel overigens ook geen
vrouwen in het Sinterklaas gebeuren.
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 Zwarte Piet is een lange traditie die bij ons hoort en moet blijven. Ik heb ingevuld dat ik me
kan voorstellen dat mensen zich gediscrimineerd voelen. Ze worden het echter niet mnaar
mijn stellige overtuiging. Een traditie afschaffen op louter gevoelens is een slechte zaak, het
gaat om de intentie en niet het gevoel.
 Zwarte Piet is een Nederlandse traditie, wie heeft hier commentaar op ? Mogen we nog wat
oer Nederlandse tradities behouden of moeten we een Suikerfeest gaan vieren omdat we
anders discrimineren ? ZWARTE PIET MOET BLIJVEN.
 Zwarte piet is een prima traditie en de ultieme acceptatie van een mogelijk probleem. Men
begrijpt echter pas het heden als het verleden zinvol wordt toegelicht (wanneer nodig). Het
typisch Nederlandse taboe maken van dit onderwerp is een enorme fout, die het (hiervan
losstaande!) Probleem van racisme alleen maar verergert. Overigens ken ik geen een
gekleurd persoon, die moeite heeft met deze mooie traditie.
 Zwarte piet is een traditie, een onderdeel van onze geschiedenis en culturele erfenis/erfgoed,
die kan je aanvaarden als iets van het verleden en daarbij ook opmerken dat het nu anders
is, overigens zijn de pieten in kledij van de Spaanse adel van destijds gekleed; beter kan je
je druk maken over discriminatie of uitbuiting waarop we nog steeds een deel van onze
rijkdom baseren, oneerlijke handelsverdragen, dumpen van afval in Afrika en Azie, uitbuiten
van allochtone arbeiders in de havens en de tuinbouw, afpakken van miljarden dollars
doordat multinationals middels een brievenbusfirma in NL de vennootschaps belasting
mogen ontduiken, nog steeds onderbetalen van vrouwen voor hetzelfde werk, onbetaalbaar
maken van ned 2e taal lessen, bezuinigingen op extra ondersteuning in onderwijs voor
kinderen met taalachterstand etc
 Zwarte Piet is er al zo lang, nu ineens is het discriminerend. Dat slaat nergens op.
 Zwarte Piet is net zo vreemd als een katholieke bisschop. Sinterklaas is geen verbeeldde
kerkelijke heilige Zwarte Piet is geen verbeeldde negerslaaf Sinterklaas is Sinterklaas en
Zwarte Piet is Zwarte Piet
 Zwarte Piet is pas 150 jaar geleden voor het eerst benoemd of beschreven; zo oud is die
traditie dus niet; deze tijd vraagt om een aanpassing naar Snelle Geld Piet
 Zwarte Piet is voor mij een vrolijke grapjas die goed kan klimmen en zwart is als roet doordat
hij in en uit schoorstenen kruipt. Het is goed erbij stil te staan dat je niet iemand onbedoeld
kwetst, maar je kunt niet met elk gevoel rekening houden. Zijn lilliputters gekwetst dat
Kerstman kleine dwerghulpjes heeft? Mogen we Pasen vieren met eieren als ze uit de
legbatterij komen? Zorg voor de juiste voorlichting: Zwarte Piet is zwart door de schoorsteen
en er worden verder niets anders mee bedoeld. Daarnaast merk ik aan mijn eigen kinderen
dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze zwart zijn en waar dat dan door komt, er wordt
ook nooit geïnformeerd naar hun afkomst. Het gaat maar om 1 ding en dat is zoveel
mogelijk van Piet te krijgen in de vorm van snoep en cadeaus. Misschien kan zijn naam
veranderen: Sinterklaas en Piet (zonder zwarte). Ik gun iedereen een vrolijk feest. Zijn er
gevoeligheden, dan moet daar naar worden gekeken, maar er moet ook worden gedacht
aan de waarde van een traditioneel feest.
 Zwarte Piet is zwart door het roet van de schoorsteen. Met zijn pofbroek en een veer op zijn
hoed is hij een iconisch beeld naast Sinterklaas. Dat moet je niet willen veranderen vanwege
politieke motieven of omdat sommige mensen er een ander verhaal van maken.
 Zwarte piet is zwart geworden omdat hij cadeautjes door de schoorsteen gooit. Ik ben
absoluut tegen discriminatie, maar vind het te ver gaan dat zwarte piet het nu moet
ontgelden.
 Zwarte piet is zwart omdat hij door de schoorsteen gaat. Hij helpt sinterklaas. Dit heeft niets
met slavernij of racisme te maken alleen als je dit zo wilt zien.
 Zwarte piet maakt deel uit van de Nederlandse folklore en mag als zodanig blijven.
 Zwarte piet moet gewoon zwart zijn!(en blijven) dat is al jaren zo! Dat hoort erbij en heeft niets
met discriminatie te maken.. Al zoveel generaties zijn hier mee opgegroeid en laat dat a.u.b.
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Zo blijven! Laat Andrée van Es zich liever sterk maken voor zaken waar wij iets aan hebben
zoals veiligheid voor de mensen! En betere leefomstandigheden voor de mensen die nu
iedere cent om moeten draaien om rond te komen! Ga u schamen met het discrimineren van
zwarte piet!!
 Zwarte piet MOET zwart zijn. Van Es, wil waarschijnlijk een punt maken en het liefst Rode Piet
invoeren. Opdonderen met van Es, zwarte Piet blijft gewoon zwart!
 Zwarte Piet of Sinterklaas zijn zulke duidelijke karikaturen. In mijn ervaring zien allochtonen
kinderen het ook niet als verwijzing naar hun ras. Andree kan zich beter druk maken om
andere dingen
 Zwarte Piet, discriminatie of niet is een symbooldiscussie voor een diep en complex
cultureelmaatschappelijk probleem. Onzekerheid over de Nationale identiteit. Een
slavernijverleden dat nooit verwerkt en goed is afgesloten, maar goed verstopt is in de
geschiedenisboeken. Het debatklimaat. Allemaal veel te ingewikkeld en gevoelig voor een
one-linerdiscussie in de kranten en op tv. Een oplossing die iedereen tevreden stemt is in de
huidige maatschappij nog niet mogelijk. Zou er een mooi essay over kunnen schrijven
 Zwarte Pieten zijn van oorsprong Moren uit Noord Afrika. Wat een onzin allemaal, die ophef.
Het gaat om de traditie en het respect daarvoor. Het heeft niets met slavernij en zo te
maken. Sinterklaas was een bisschop uit Turkije. Moet die rol dan niet door een Turk
worden ingevuld? Wij laten hem uit Spanje komen, daar hoor je ook niets over. Er zijn wel
belangrijkere onderwerpen om je druk over te maken.
 Zwartepiet hoort bij onze cultuur wie het er niet mee eens is moet maar naar zijn eigen land
terug gaan
 Zwartepiet moet als één woord worden geschreven. Wanneer zwartepiet anderskleurig wordt
geschminkt, spreken kinderen over de "gele" of de "rode" zwartepiet. ELKE ZP kandidaat
moet ongeacht zijn/haar huidskleur zorgvuldig als klassieke ZP worden geschminkt en
verkleed. De originele huidskleur doet in deze niet ter zake, maar is soms helaas wel van
belang bij belangrijker sociaal-maatschappelijke beslommeringen, zoals bijvoorbeeld
sollicitaties.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Surinaams)
 Af en toe onnodige heisa over het onderwerp.
 Als het maar leuk blijft voor de kinderen.
 Als het op een normale manier wordt gevierd met een roetveeg, dan is er geen probleem. Dan
blijft het ook leuk voor de kinderen.
 Andere kleur want kinderen zijn bang ervoor.
 Ben zelf een gekleurd iemand en ben van mening dat mensen nou eens op moeten houden
om zichzelf te projecteren in dingen die ze niet zijn. Zwarte Piet, negerzoenen, jodenkoeken,
waar houdt het op om op de tenen getrapt te voelen? De benaming zwart afschaffen omdat
het een negatieve klank heeft?
 De kinderen worden voor de gek gehouden.
 Een compromis sluiten zou niet verkeerd zijn.
 Eerste jaar heel raar, nu niet meer. Kom uit Amerika.
 Geen moeite mee.
 Gewone mensen als Piet, want het verhaal gaat om Sinterklaas en niet Zwarte Piet.
 Goed dat dit wordt gedaan met de hoop dat er iets positiefs mee wordt gedaan. Het hoeft niet
discriminerend te zijn.
 Het gaat om het goede Sinterklaas en piet is bijzaak. Reflectie multiculturele samenleving.
Gemeente voorbeeld.
 Het hele gebeuren is geen echt probleem, behalve toen ze vroegen of ik zwarte piet wilde
spelen. Toen werd ik heel boos.
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 Het is discriminatie.
 Het is niet echt grappig als 'Zwarte Pieten' ineens 'Hey, broer' tegen je zeggen of met een
zogenaamd Surinaams accent gaan praten.
 Het moet eens een keertje toegegeven worden. Tegenwoordig hebben de pieten een accent.
 Het slaat nergens op.
 Iedereen behalve de Nederlanders zelf zijn het er mee eens dat zwarte piet racisme is.
 Ik denk dat dit een lastig onderwerp is, aangezien wit Nederland niet gauw afscheid neemt
van een traditie. Men is zeer en zwaar behoudend, en kan meestal niet meevoelen met
degene die dezelfde ECHTE huidskleur hebben als die zwarte Piet. Men gaat er vanuit dat
je gewoon mee doet met HUN traditie en als je niet oplet wordt je op de koop toe nog op de
korrel genomen, omdat je toevallig ook echt op die zwarte piet lijkt. Voor de witte mens is
het vrij makkelijk een ander qua huidskleur te imiteren of (onbewust) belachelijk te maken.
Maar omgekeerd is het vrij lastig voor de getinte mens dit te doen. Maar ja; persoonlijk
verwacht ik dat dit feest hardnekkig door gevierd zal worden. Pas als de mensen die op
zwarte piet lijken massaal gaan demonstreren, zal men misschien er anders over gaan
denken. Ik moet er ook bij vermelden dat er ook vele mensen zijn die op zwarte piet lijken
en het geen probleem vinden. Voor mij zijn deze getinte mensen een product van de
Europese brainwash cultuur.
 Ik vind het echt onzin, die discussie.
 Ik vind het niet leuk als mensen tegen mij Zwarte Piet zeggen.
 Ik wil ook niet dat het huid geschminkt wordt. Anderen associëren met Zwarte Piet. Daarom
wil ik afschaffen.
 Jammer dat er zo weinig mensen doen alsof zij niet begrijpen waarom het discriminerend is
voor mensen met een donkere huid.
 Kinderen ervaren het niet als discriminatie. Het is en blijft een kinderfeest. Toch wordt er een
verkeerd signaal met zwarte piet uit gegeven.
 Leuk voor de kids.
 Maakt mij niet uit, hoort bij Sint.
 Naar mijn mening moet het Sinterklaasfeest, als zoveel mensen problemen hebben met
Zwarte Piet, inderdaad aangepast worden. Denk behalve aan vegen ook aan kleuren Piet:
een gele, een rode, een blauwe.......
 Opgegeven antwoord is niet leesbaar!!!
 Pruik moet weg. Waarom afro?
 Regering moet een bijdrage leveren om het te veranderen. Het feest brengt verwarring, geldonderscheid wordt benadrukt.
 Sinterklaar is slavenmeester.
 Slavernij is afgeschaft.
 Traditie.
 Verschillende kleuren.
 Waarom veranderen?
 Waarom vieren ze het in het buitenland geen sinterklaas met een zwarte piet omdat ze
dondersgoed weten dat het racisme is.
 Witte pieten of helemaal afschaffen.
 Worden alle tradities afgeschaft omdat mensen zich gediscrimineerd voelen? Zwarte Piet is
zwart van het roet in de schoorsteen, hij is toch niet zwart geboren? Nederland waar ben je
mee bezig?????
 Zwarte Piet hoort bij het volksvermaak van de goede Sint ( bisschoppen en heiligen zijn nu
eenmaal over het algemeen blank)die met zijn "hulpjes" (en dat waren blijkbaar slaven want
witte helpers die vrijwillig over daken klommen waren er blijkbaar niet)eenmaal per jaar
cadeautjes komt uitdelen. De meeste kinderen zien m.i. Heel goed het verschil tussen het
sprookjesfiguur van Piet en negroïde Nederlanders. En anders moeten ze er maar aan
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wennen dat ze het hele jaar door in de gaten gehouden kunnen worden of ze wel zoet zijn.
Kortom ik zie de hele zwarte pieten discussie als een symbool van een niet verwerkt
slavernij verleden. Die verwerking moet nog wel plaatsvinden maar daar hoeft Zwarte Piet
m.i. Niet voor te sneuvelen.
 Zwarte Piet is een racistisch overblijfsel van de koloniale periode. Het zou goed zijn om de
traditie terug te draaien naar een situatie waarbij geen associaties met zwarte mensen
worden opgeroepen. Dan zou het een leuk kinderfeest voor alle kinderen worden.
 Zwarte piet is zwart door de schoorsteen.
 Zwarte piet moet afgeschaft worden.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Antilliaans)
 Heidens feest.
 Het gaat niet alleen om de zwarte kleur, maar ook om sommige accenten of typische
gedragingen, die in mijn ogen als discriminerend kunnen worden ervaren. Meer aandacht
voor de herkomst van de zwarte kleur (roet) en minder typische gedragingen, zou wat mij
betreft al een mooie aanpassing zijn.
 Het Nederlandse volk blijft maar ontkennen dat het een racistische verschijning is. Jammer is
dat.
 Ik ben er gewoon mee opgegroeid.
 Ik denk dat het kleine kinderen niet uit zal maken of Piet zwart is, of een zwarte roetveeg
heeft. Als hij maar dat pak heeft.
 Ik ervaar het niet als discriminatie voor mezelf maar als het blijkt dat andere mensen kwetst,
mag er plaats gemaakt worden voor andere kleuren pieten.
 Ik hou er niet van als mensen hun gezicht zwart verven. Het doet me denken aan de films
waar in racisme voor komt.
 Ik vind het echt racistisch maar verbied het mijn kind niet om hier aan mee te doen.
 Lastig onderwerp!
 Onzin, mensen voelen zich zo snel gediscrimineerd.
 Regenboog pieten.
 Sint en Piet is een mooie traditie, een pedagogisch verantwoord instituut en een 'must' voor
een oer-Hollandse opvoeding.
 Traditie.
 Vaak wordt ik door kleine kinderen zwarte pieten genoemd en dat is niet fijn. Zwarte piet heeft
een druk karakter en wekt een soort angst bij kinderen.
 Waarom geen gekleurde pieten?
 Wit, geel, groen.
 Zou graag een lijst zien van kinderdagopvang, crèches en scholen waar geen zwarte piet
gevierd wordt.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Ghanezen)
 Afschaffen.
 Als je echte zwarte mensen zwarte piet laat spelen.
 Dit moet anders gevierd worden.
 Door gaan op de manier zoals het is.
 Geen normale afspiegeling van de samenleving.
 Goed.
 Het hangt er van af hoe mensen er mee omgaan.
 Het is geen goed voorbeeld voor de kinderen.. Niet goed voor de kinderen.
 Iedereen ziet dingen anders, dus het kan op bepaalde punten een punt blijven.
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 Ik ben ermee opgegroeid, geen moeite mee.
 Ik vind de drama omtrent dit onderwerp uit de hand lopen en onnodig.
 Ik vind het leuk.
 Men is veranderd t.o.v. Vroeger. Meer gelijkheid in alle aspecten van het leven, ook
feestdagen.
 Mensen moeten de maatschappij leren begrijpen.
 Stel je niet aan en zie het leuke ervan in.
 Verder leuk feest, kleine dingen aangepast, niet meer van deze tijd.
 Zwarte Piet hoort er nou eenmaal bij.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Turks)
 "Zwarte Pieten" zijn een historisch gegeven. Laten we niet overal zo moeilijk over doen en
mensen meer onderwijzen over het hoe en wat, zodat ze een beter gefundeerde mening
kunnen vormen, zonder zich direct "gediscrimineerd" te voelen. In godsnaam.
 Gewoon zo blijven.
 Het is al jaren zo niet veranderen.
 Het is een petje het hoort bij het moet in balans blijven.
 Het is goed v oor de economie. Dat is voor Nederland toch belangrijker dan het gevoel van
mensen?
 Het moet zo blijven als het is ze moeten er wel op letten dat er niet gediscrimineerd wordt.
 Hij kan bruin worden in plaats van zwart als men zich gediscrimineerd voelt.
 Hoewel zwarte piet een racistisch verleden heeft (zwart, slaven, blanker meester) en dit nu
ook terug te geven is omdat zwarte pieten heel dienstbaar zijn heeft het tegenwoordig niets
met racisme te maken. Het is gewoon leuk voor kinderen meer niet.
 Leuk zoals het nu is.
 Liegen tegen kinderen is niet goed je mag niet liegen.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Marokkaans)
 Discriminerend.
 Een piet is zwart door het roet van de schoorsteen. Hoe is het zo ver gekomen tot een
persoon die helemaal zwart is?
 Er wordt te moeilijk over gedaan.
 Het is afkomstig van slavernij.
 Het is lam, Sinterklaas heeft Zwarte Pieten bevrijdt slavernij.
 Het is teveel gemaakt naar het beeld van Afrikanen en slavernij van vroeger.
 Hoort bij cultuur.
 Laat die meneer de echte problemen waar wij dagelijks mee temaken hebben maar aan
pakken als hij niks beter heeft te doen
 Leuk, Zwarte Piet.
 Piet moet piet blijven.
 Sint is leuk, het feest ook, maar Zwarte Piet niet.
 Voor iedereen die tegen is zijn roetvegen prima.
 Zwarte piet moet gewoon zwart blijven.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Europa)
 A tradition is a tradition and it should not be changed
 Aangezien er een groot deel van de bevolking van niet Nederlandse oorsprong is zullen ze net
als ik geen gevoel hebben bij Sinterklaas. Het hoort erbij en het is iets dat Hollanders (met
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name volwassenen) nodig hebben. Kinderen zal het toch een zorg zijn welke kleur een Piet
heeft. Volwassenen hechten aan de traditie meer dan iemand anders, ouders zijn het ergst
 Along with the black-face I find the exaggerated accent and behavior to be racially
discriminatory.
 Belachelijk dat men en vooral wethouder van Es zich mee bezig houdt.
 Ben oma van 3 jonge kleinkinderen. De vader van mijn zoon kwam uit Ethiopië en moest wel
lachen om die rare Hollanders met hun Sinterklaas en Zwarte Piet. Zijn er nou echt geen
belangrijker dingen om je druk over te maken? Ik mag Andrée van Es, maar dit valt me van
haar tegen.
 De hele discussie is bedacht door een geitenwollen sok drager.
 Deze vermoeiende discussie komt ieder jaar terug, voornamelijk ingegeven door de behoefte
van politiek-correcten om als "goed" over te komen. Op de school waar ik werk worden
pedagogisch werkers opgeleid. Bijna allemaal zijn ze van allochtone afkomst en allemaal
geven ze aan dat dit onderwerp totaal onzinnig is en dat vooral blanken er kennelijk mee
zitten. Zij vinden dat Zwarte Piet duidelijk geen slaaf, bediende of wat dan ook voor
denigrerends is, maar juist een betrouwbare onmisbare hulp voor een oude man. Sterker:
Zwarte Piet steelt de show! Genoeg dus over dit triviale onderwerp; me dunkt dat de
wethouder grotere zaken aan haar hoofd heeft.
 Dit onderzoek is gebaseerd op 1 mening van 1 politicus, dit is maatschappelijk geen breed
gedragen onderwerp. Ik vermoed dat deze politica dit doet puur voor eigen politieke
doeleinden en niet om een maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen. Er is namelijk
geen maatschappelijk probleem met Zwarte Piet.
 Een collega (met kinderen) zei dat het voor kinderen helemaal niet uitmaakt wat voor kleur de
Piet heeft; daar zijn ze te klein voor. Ik vraag me wel af hoe je Zwarte Piet moet gaan
noemen als hij niet zwart meer is. Of maakt dat eigenlijk ook niet uit?
 Een nondiscussie. Zwarte Piet is een verklede figuur vergelijkbaar met Sinterklaas, de
Kerstman en andere (buitenlandse) karakters in de kinderwereld.
 Gewoon Pieten, zonder verf.
 Gewoon zo behouden.
 Gewoon zwarte houden hoort bij sinterklaas
 Goede suggestie, roetvegen!
 Hebben zwarte pieten een cao?
 Het feit dat u de vraag stelt is al een deel van het antwoord. Zwarte piet is volksfolklore en
moet ook als zodanig geframed worden. Je voelt je pas gediscrimineerd als je het traditieelement eraf haalt. Niet doen dus....
 Het gaat goed in Amsterdam, als er zulke voorwerpen belangrijk gevonden worden ! Beste
mensen, gaan eindelijk aan de slag waar ECHT werk aan de winkel is !!!
 Het is al jaren zo waarom behouden we de traditie niet gewoon.
 Het is een kinderfeest. Wat maakt het nou toch uit? Alsof kinderen het zo zwaar beladen
vinden! Het is wat je ervan maakt. Of moeten we dan bijbel ook gaan herschrijven?
 Het is gewoon een leuke, grappige traditie voor de kinderen. Zoals ze zeggen in het Engels:
mensen die het discriminerend vinden should GET A LIFE!
 Het valt mij op dat het uiteindelijk voor kinderen een feest is, je ziet Surinaamse, Marokkaanse
kindjes ook geschminkt als Zwarte Piet rondlopen.
 I believe it's not educative for children associating black people with slaves, it's something
about humanity should be ashamed. Zwarte piet could be green for example like elves, or
any other color which is not human. Perhaps it gives more an idea of magic.Thanks for
asking my opinion.
 I think it is completely outrageous that white people are dressing up as black people, with afro
wigs and bright, thick red lips. It is very racist and I think that Sinterklaas can very well be
celebrated without zwarte Piets. It has nothing to do with tradition.
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 I think it is great survey, shows your care about this topic, that you pay attention and woudl like
to know people's answer to this question. However I find it ridiculous how could some people
feel offended about a fairy tale and a nation's tradition. Zwarte Piet is not caucasian, african,
American or Asian. Zwarte Piet is a folkloric fantasy character part of the fairy tale. A helper
of Sinterklaas! Get over it! Beside young and old, children and parents love dressing up and
have fun also painting their whole face black once per year.
 I think it is important to ask people about this question. We had same discussions in the office
and most of my colleagues think that it is a tradition, the Zwarte Pete are black because they
come through the chimney in the fire place to give presents. It is a tradition. And it has
nothing to do with the discrimination. I do not understand why we should always take the
American example and see a problem when there is actually no problem. Discrimination is
not an issue for The Netherlands. I am a foreigner myself and I think that the Dutch society
is the most tolerant and friendly for foreigners. There is no such issue as discrimination in
the Netherlands.
 I think its funny that Dutch people take Sinterklaas so seriously and think that they are so
original but the truth is that santa claus, ain't nicolas, etc. Is all the same thing
 I think that the origine of the zwart piet should be explain because the expats doesn't know the
meaning and sometimes they understand like it’s discrimination .First i didn't understand the
meaning but now i know that it can be explain by history:) thanks
 I think Zwarte Piet based on a nice old tradition, kind, and nothing to do with it. It is too bad,
that some people just see the discrimination in that. Kids painted their faces happily to black
as well. It is not harmful at all.
 Ik begrijp het sentiment heel erg goed. Ik vind 't ook pijnlijk als een persoon met donkere
huidskleur op straat door kleine kinderen wordt aangesproken als zwarte piet. Daarentegen
vind ik 't niet vervelend als een oude man met baard wordt aangesproken als sinterklaas.
Een roetveeg vind ik wel een aardig initiatief. Wellicht dat over 50 jaar de traditionele zwarte
piet weer opnieuw wordt uitgevonden. Als voor een grote bevolkingsgroep zwarte piet pijnlijk
is, zou ik me als maatschappij flexibel op willen stellen en niet koste wat kost willen
vasthouden aan traditie.
 Ik denk dat kinderen niet eens 'zien' dat zwarte Piet zwart is... Alleen maar omdat men over
praat valt dat op. Toen ik klein was was Sinterklaas de 'boze' man die mij vertelde wat ik
allemaal verkeerd had gedaan... Daarna kwam zwarte Piet met zijn zak vol verrassingen...
Dus ik heb alleen maar positieve herinneringen aan Zwarte Piet....
 Ik geloof echt dat het zwarte van piet los gezien moet worden van discriminatie, want het is
een historisch figuur. En zwarte piet zou zwarte piet niet zijn als hij niet zwart zou zijn. Maar
als mensen ernstig gekwetst worden hierdoor , dan moeten we er maar iets aan doen. Dat is
het zeker niet waard. Ik zou het wel jammer vinden als dit eeuwen oude feest zou
veranderen of verdwijnen.
 Ik heb zwarte piet nooit als slaaf of minder waardig ervaren. Maar het blijft een lastig gegeven.
Ze mogen van mij het gehele sinterklaar verhaal ook stoppen. Het maakt zoveel emotie los
de spanning bij kinderen, een compleet verzonnen verhaal, en mensen die zich
gediscrimineerd voelen. Allemaal negatieve gevoelens
 Ik vind dit echt een absurde discussie. Zonde van de tijd en het geld om hier onderzoek naar
te doen. Er zijn veel belangrijker zaken waar de gemeente zich mee bezig zou moeten
houden!
 Ik vind het belachelijk dat er nu zo'n discussie ontstaat over iets wat een oude traditie is in ons
land!
 Ik vind het belachelijke discussie dat Zwarte Piet discriminerend is
 In de eerste plaats weet iedereen die ouder dan ongeveer 7 jaar is dat zwarte piet niet
bestaat. Om hem dan als een uitwas van een neo-koloniale discours te beschouwen is
onzinnig en misplaatst. Eens temeer omdat de zwartheid van de gemiddelde piet op geen
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enkele visuele manier overeenkomt met een donkere huidskleur. Daarbovenop is de
gebruikelijke oorzaak van de kleur - de schoorsteen - op geen enkele manier gecorreleerd
aan een interne machtsrelatie tussen Sint en Piet. Kortom, als mensen zich gediscrimineerd
voelen, dan zouden ze een boek over relativering in hun schoen moeten krijgen. Er zijn denk
ik veel duidelijkere en meer persistente vormen van discriminatie die aangepakt moeten
worden.
 Is a survey really the smartest way to approach this?
 Kinderen hebben hier geen problemen mee, het zijn de volwassenen die het als
discriminerende zien.
 Laat het gewoon een ouderwets kinderfeest blijven
 Moeilijke kwestie
 My children and other kids I know look at Zwarte Piets as Sinterklaas' friends/helpers rather
than servants; they do not even know what discrimination is. They would not even think
about that that way
 NA
 Niet echt maar mensen van ander kleuren of afkomst gebruik de 'discriminatie' label voor
ALLES......zwart piet is ECHT zwart en niet donker bruin zo als de mensen dat klacht zo
veel. Te stop dit gebruik maken van zwart mensen dan is alles duidelijk
 Om de zoveel jaren komt dit gezeur over zwarte piet weer opnieuw, hebben mensen niks
belangrijkers aan hun hoofd om zich druk over te maken?
 Piet is genoeg, ik vraag me af waarom hij "ZWART" moet heten? Het is niet goed dat hier
"zwart" met knecht of dienaar gelijk wordt gezet.
 Please abolish this discrimination... In 2012 it is no longer tolerable to have such a colonial
discrimination still in force...
 Preserving tradition is important for preservation of national identity
 Sinterklaas en zwarte piet horen voor mij bij de Nederlandse cultuur. Her is een kinderfeest
en niet meer of minder discriminerend dan mensen ervan maken. Als niemand roep het zo
te ervaren is er ook niets aan de hand, begint er iemand over is er een reuze discussie.
Vraag het aan de kinderen... Zij vinden zwarte Piet gezellig, leuk, vriendelijk en tenslotte
geen hulpvaardig, omdat hij Sinterklaas met de cadeaus helpt.
 Soms moet je de tijd de geschiedenis laten bepalen, Met respect voor mw, van Es, ik denk dat
er momenteel belangrijkere zaken zijn dan Zwarte Piet. De Noord zuidlijn, economische
crisis. Misschien dat in rustigere tijden het onderwerp weer eens op de agenda kan. Nu even
niet.
 Sorry maar ik vind dit onderzoek echt belachelijk. Er zijn ergere dingen gaande in deze
wereld!
 This is part of a long lasting tradition and I think we should be able to see it all that away.
However 2 yrs ago a friend from Australia visited me and she was very shocked.
 Toen ik 14 jaar geleden naar Nederland kwam, was ik geschokt over de Zwarte Pieten, maar
het maakt meteen de Nederlandse geschiedenis m.b.t. De slavenhandel duidelijk.
Ondertussen ben ik er een beetje aan gewend geraakt, maar het verbaast me nog steeds,
dat veel Nederlanders die samenhang met de slavernij nooit leggen. Van mij mag Zwarte
Piet meteen worden afgeschaft! Ik vind het overduidelijk dat deze traditie erg discriminerend
is!
 Totdat het woord 'discriminatie' viel, was er geen mens die Zwarte Piet en zwarte mensen aan
elkaar verbond. Wordt binnenkort ook Sinterklaas afgeschaft wegens leeftijdsdiscriminatie?
Of omdat hij een man is?
 Turn Sinterklass black
 Volgend jaar zouden alle pieten verschillende kleuren moeten hebben. Zwart, maar ook
blauw, groen, rood, etc. Een spierwit geschminkte piet kan er ook bij zitten. Zodat het
feestelijk blijft, zonder dat iedereen over dat zwarte valt.
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 Waarom niet gewoon erkennen dat zwarte Pieten ooit slaven waren dat is onderdeel van de
geschiedenis.
 Zou graag zien dat deze discriminerende bezigheid in een brede nationale discussie wordt
mee genomen.
 Zwarte Piet is discriminerend zodra een bevolkingsgroep dit als discriminerend ervaart. Een
alternatief is nodig al lijkt een roetveeg me - in het kader van 'camouflage' - wat karig. Dan
liever de Sint aangestelde helpers geven en openheid over wie die personen zijn. Dus:
"Ome Teun is Sinterklaashelper want die heeft een nauwe band met Sinterklaas en kent alle
wensen en regels van de Sint."
 Zwarte Piet is traditie en niemand wordt gediscrimineerd
 Zwarte Piet mag als Sint ook zwart zou zijn.
 Zwarte piet moet zwarte piet blijven. Het is een Nederlandse traditie die we niet mogen
opgeven vanwege linkse ideologie en mensen die van buiten nederland hier naar toe
gekomen zijn! Anders kunnen we kerstmis ook nog afschaffen.
 Zwarte Piet ziet er zó bizar uit; daar hoeft of kan niemand zich door beledigd te voelen
 Zwarte Piet is een traditie. En die kleur heeft met discriminatie helemaal niets te maken. Er
zijn ook andere culturen - zelfs in Engeland en Zwitserland-waar midwinterfeesten worden
gevierd met oa een zwarte persoon en allerlei vreemd uitgedoste figuren ( Harris dancers
geloof ik). Niets mis mee .Ik word een beetje ziek van de overgevoeligheid van sommige
zielen .Als dat nou het enige is om je druk over te maken! Een scheidsrechter uitschelden
kan nog steeds. Daar zou ik me maar eens druk over maken. Straks krijgen we trouwens
ook de dierenbescherming nog die een verbod voor het paard van de Sint wil omdat het op
de daken zo gevaarlijk is en het arme dier tussen al die popmuziek voor de Sint helemaal
doof dreigt te worden. En de Arbeidsinspectie kan ook aan de slag met de onbeschermde
Sint en Piet op het dak. Waar zijn we godsnaam mee bezig?

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = Engels sprekend)
 Andréé van es zei 'bijvoorbeeld een roetveeg in t gezicht'; dat lijkt mij prima. Maar er zijn,
zoals zij ook niet ontkent, ook andere opties. Helaas kan ik dat niet in deze enquete
aangeven aangezien maar 1 optie kan worden ingevuld. Voor c.1845 had sinterklaas een
knecht, zwarte piet is een negentiende eeuwse uitvinding, die ook de kenmerken draagt van
deze lang voorbije eeuw; de maatschappij en haar normen&waarden zijn sindsdien nogal
veranderd, ook t.a.v. Ongelijke behandeling van niet west-europese bevolkingsgroepen.
 Belachelijk dat over zoiets kleins wat overigens maar 3 weken per jaar duurt,er zo'n groot
probleem van wordt gemaakt.
 Clearly the tradition of zwarte piet descends from times when african peoples were viewed as
ignorant, child-like people who were well-suited to serve their white colonial superiors. We
of course repudiate such an attitude today. But i think the modern concept of zwarte piet is
that he is an assistant to sinterklaas in distributing gifts to children and not viewed as inferior
or ignorant. I don't think children are being conditioned toward racism in the way he is
presented in the modern celebration. But it would be better if sinterklaas had additional
helpers who were from various ethnic groups, including female helpers, all with different
clever names and costumes.
 Dat knal-zwarte make-up van pieten is mijns inziens overdreven (en vervelend voor de pieten,
die heel vaak blanke meisjes aijn). Het lijkt mij juist leuk om de kleur iets minder te laten
wegen en de bekleding meer. Ook vind ik het een grappig idee om een echte Surinaamse,
of een Turkse, of een Maleise, of zelfs een Marokkaan (!) Zonder make-up (en evt.
Mannelijk!) Als piet te laten optreden, waarbij de gedachtengang naar het
exotische/verweggistaanse wordt verplaatst. Daar gaat het toch om, nietwaar?
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 De meeste autochtone nederlanders lijden aan cognitieve dissonantie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/cognitieve_dissonantie ze zeggen dat ze geen racisten zijn en
worden verbolgd als men tegenwerpt dat zwarte piet racisme is.
 De meeste mensen weten of beseffen volgens mij niet de achtergrond van sinterklaas en
zwarte pieten en kinderen al helemaal niet. Voor de kinderen maakt het niet uit of de pieten
zwart geschminkt, in een kleur, een roetveeg of niet geschminkt zijn en ze dan sint's pieten
heten. De achtergrond/geschiedenis van sinterklaas kunnen we in ieder geval niet
veranderen. Ofwel de geschiedenis vertellen van sinterklaas (niet echt iets om te vieren) of
het een kinderfeest traditie laten en rekening houden met de mensen die moeite hebben met
zwarte pieten / respect tonen en ipv zwarte piet er piet van maken.
 Either zwarte piet was black or he wasn't. I find it amazingly refreshing that in the netherlands
you have not gone down the politically correct route and stuck to something that i think is
uniquely dutch. Presumably, zwarte piet was originally male, so are dutch men offended by
the girls dressed up as zwarte piet??.
 Even if zwarte piet only has chimney soot on his face the fact remains that he was born from a
relatively recent racist children's book .. To continue the tradition is to approve the origin ..
 Hebben die mensen niets beters te doen dan hierover vragen te stellen?
 Het is toch een traditie? Laat het zoals het is. Mensen moeten er niets achter zoeken.
 Het is zoals het is,ik vind het echt overdreven,ik heb zwarte piet altijd leuker gevonden dan
sinterklaas!
 Houd eens op met piepen over zwarte piet zie het als een toneelspel waar de mensen ook
geschminkt worden .dan klaagt er niemand . Zij die het niet kunnen waarderen is ok maar
laat anderen er wel van genieten ,
 I agree with the survey. I grew up in anglo saxon culture that used to have a programme called
the black & white minstrals. White singers dressed up as black singers for a range of reason
which were based on racism. The programmes were stopped because the culture became
aware that the programme reflected a period where black people were were mistreated and
discriminated against. The situation in the netherlands feels the same to me. While it may
take a couple of generations to change swiet piet the new generation kids will soon adapt.
He just needs rebranded - which will only effect older children and grown ups. But in the long
run it will be better for the netherlands.
 I appreciate that this issue is being raised and discussed. Coming from america, with its
history of "blackface" and the racism associated with it, it's hard for me to believe that dutch
people don't understand why people (particularly people of color) would have a problem with
it.
 I do not think there is any discrimination intended by having zwarte piet and feel he is part of
the whole package of sinterklaas voor the kids although i do feel the whole thing has
become too commercial over time and would be more worried about this side of it
 I don't see why the piet have to be black. If the idea behind the piets are to be "santa's
helpers" then just dress them up in the clothes that people recognize, but don't paint their
face any color. Boom, discrimination gone.
 I forbid my child (5 years) to participate in sinterklaas because of racist symbolism. I do not
want him or me captured on a photo with piet because in 20 years we will be very
embarrassed.
 I'm from the us where blackface is taboo. I've lived here in the nl for 20 years. I am latino. At
first, i was horrified to see zwarte piet. But i've learned that one cannot criticise another's
culture, especially out of context. Even though zp makes a reference to a discriminatory
past, i don't believe the function of zp is, in itself, discriminatory. I believe it should be kept,
as is, as a starting point to inform children that there exists in our imperfect world
opportunities for tolerance and understanding.
 Ik vind het een volstrekt onzinnige discussie
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 It's a pity to spoil the magic & mystery of sinterklaas, zwarte piet is mysterious because his
face is completely painted. It's just the colour that is a problem. If you mix up the colour and
turn him into an alien / green elf / multi-culti character then maybe it will take attention away
from the race issue.
 It's a very difficult subject. I try to drop the zwarte bit and just say piet
 Jammer dat er zoveel discussie is, terwijl zwarte piet alleen maar zwart is van het roet. Wordt
wel veel ophef over gemaakt.
 Laten we ons druk maken om andere zaken.
 Mijn kinderen hebben nog nooit de link gelegd tussen zwarte piet en hun gekleurde
klasgenootjes. Waarom zouden volwassenen dat dan wel moeten doen? Laat het toch in de
eerste plaats een kinderfeest blijven, met de onbevangenheid die bij kinderen hoort.
 Opwaardering van knechten- of narrenrol
 People that worry about the discrimination factor, should get a life.. No kid discriminates black
persons after seeing zwarte piet... So lets focus on things that are important (mass murders
around the globe) and keep the tradition as it is..
 Probably the worst thing about zwarte piet for me is not that his origin is as the sinterklaas's
slave, but that it has taken the netherlands so long to recognise that that is offensive. I heard
that he was still officially the slave until the 50s, which is amazing to me. I'm not sure what
you can do to make this better.
 Regarding the soot swipe. Is n't this the origin of zwarte pieet. Their faces became blackened
by the soot. How ever i am white, i am not offended. Black people may be offended.
 Schaam jullie en ga je goddeme eens bezig houden dit land uit de crises te halen. Valt mij erg
tegen dat jullie hier aan mee werken. Mij graag niet meer lastig vallen met dit soort bullshit
 Sinterklaas en zwarte piet zijn een traditie, een leuke gezellige traditie. En ik vind het erg
jammer dat hier zo'n ophef over wordt gemaakt. Er ontstaat geen discriminatie als gevolg
van sint en piet, die is er al.
 Thank you for running this survey. I feel very strongly that zwarte piet, as he appears in
merchandise, in the shops and images in general, is an enormous embarrassment for the
netherlands. Dutch people i know who are otherwise intelligent fail to recognise that on this
score, your (generally) wonderful country is decades behind every other country i have ever
visited (including russia. And japan). It's humiliating for you internationally, you come across
as a backwards, old-fashioned, unintelligent place which is in denial about its colonial past
and current responsibilities to universal values of tolerance and equality, ideals which are
otherwise highly valued by the country and its people. It is really shameful. Please change
this as soon as you can!! Good luck.
 The facts are evident. It's up to people here to stop lying to themselves. There's nothing more
that needs to be said. A multicultural society is not a unilateral thing.
 The problem some people people find with zwarte piet is the stereotypical depiction of a black
person with black skin and big red lips and slave earrings and an afro wig. If it was from
going down a chimney his clothes would also be black! Irrespective of the origins of the
blackface (even if it was soot --) it still has horrible racist connotations and is very offensive.
It makes the netherlands look a bit backwards, and i am embarrassed when visitors see it.
The adults that resist change are just stubborn - the children don't care and in a few
generations any changes to zwarte piet would be accepted by everyone. That is how change
works. I think that a black swipe would be a good alternative, but it is no means a complete
solution. I really hope the netherlands addresses this issue, as many other countries have
had to update their traditions.
 The whole thing is being blown out of proportion. Something wrong with santa having a bunch
of elf slaves?
 This is our 2nd year as expats celebrating sinterklaas- it's impt to hold onto unique dutch
traditions for ur culture, but not be too politically correct - ie if u abolish zwart piet altogether
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it will mean a big gap in the story. Sinterklaas can still have helpers - regardless of their
colour!
 Traditions are difficult - we definitely live in a different world than when swarte piet first came
to be, there is nothing wrong with making sinterklaas more enthnically observant. To
completely abolish swarte piet would be sad, thus the suggestion to have many different
colors of piet.
 Uitleg over en verwijzing naar de historische en culturele context kan ook bewustwording van
onze eigen geschiedenis en cultuur ten goede komen. Vanuit dat oogpunt is er niet zoveel
mis met zwarte piet.
 Vroeger was zwarte piet een slaaf. Gelukkig groeien ook wij als mensen met onze tradities
mee: nu is zwarte piet zwart van het roet uit de schoorsteen. Het is gewoon een gek
verkleedfeest voor kindjes. Mensen moeten wat minder gekwetst en moeilijk doen. Maak je
als mens maar drukom echt e moeilijkheden: armoede, kankerverwekkende stoffen in
voedsel, pedofielen. Klaar. Zeikerds.
 We should not abandon dutch tradition because others from alternative cultures and religions
come to the netherlands and don't like it. It's part of our culture and tradition and if people
don't like it they can choose to not participate or go home.
 While zwarte piet seems to express the discriminatory racial mores of an earlier time, i would
not want to see state or official suppression of the tradition. Replacing the evil of racism with
that of censorship does not seems like a solution. However, i think that respect for human
dignity trumps respect for tradition. If the city if amsterdam feels the same way, it should
perhaps refrain from officially endorsing or sponsoring zwarte piet events, without actually
forbidding them. The people will decide over time to either let the tradition go or to maintain
it.
 Why can't "piet" just be people with their natural skin color (usually white) in colorful costumes
who accompany sinterklaas? And absolutely drop the "zwarte" before the name piet.
 Zoals met alles in het leven: goede voorlichting aan alle partijen neemt een hoop vooroordelen
en misplaatste gekwetstheid weg.
 Zwarte piet has been here for a very long time and all of the suddon he is discriminating
 Zwarte piet hoort gewoon bij sinterklaas. Ik ken 'bruine'mensen die graag zwarte piet willen
spelen. Nee dit is een nederlandse traditie die in nederland moet blijven. En zo
discriminerend is piet ook niet.
 Zwarte piet should not be a relic of dutch colonial past but reflect the makeup of today's
society. If he really is dirty because of the chimneys he should look more like dick van dijk in
mary popins and look like a chimney sweep. He should not connote stupidity and simplicity
and not be discriminatory against any certain group of people.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = niet-westers)
 Een onzin discussie, zwarte piet is gewoon zwarte piet, we gaan ook niet van de Kerstman
zeggen dat hij moet afvallen
 Een volkomen onzindiscussie door zelfbenoemde 'weldoeners'.
 Gezeur over niets!
 Het is nu toch gewoon historisch correct om zwarte pieten zwart te maken? Om niet-zwarte
pieten te gebruiken is even belachelijk als blanke mensen gebruiken in een film over de
slavernij in Amerika. Daarnaast wordt zwarte piet niet eens slecht afgebeeld, het feit dat hij
zwart is zegt niets slechts over hem en ook niet over zwarte mensen over het algemeen.
 Het wordt tijd dat deze traditie eens met zijn tijd meegaat zodat het weer een kinderfeest is
voor alle kindjes. Of ZP racistisch is, is de vraag niet. Het is een feit. Dit wordt bevestigd
door historici en vele anderen. Zwarte Piet is een verschijningsvorm van het Black Faces
fenomeen. Wat per definitie racistisch is
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 I like the zwarte piet tradition, and the fact that he fell through the chimney makes it completely
non discriminatory. I find the tradition cute and am very irritated that people always comment
negatively on it
 I think as more and more foreigners work in the Netherlands, this proof to be a challenging
tradition. For someone like me coming from Singapore (Asia) we are deep in our traditions
and we as much as possible do not change traditions thus I could understand this tradition.
 Ik vind Zwarte Piet persoonlijk niet discriminerend, maar waarom niet pieten in verschillende
kleuren? Waarom is enkel de zwarte een knecht?
 Is zo goed.
 Leuk feest, maakt mensen blij.
 Mag zo blijven.
 My understanding of Zwarte Piet is that it is soot that makes him black. So with that
understanding, I cannot find anything discriminating with regards to race/religion. :)
 Nee
 Waarom zou politieke correctheid ten koste moeten gaan van traditie en folklore? Laat politici
een nuttiger onderwerp voor discussie verzinnen!
 Zwarte Piet heeft nooit een negroïde uiterlijk gehad maar was / is altijd herkenbaar als geverfd
mens. Ik heb nooit de associatie kunnen maken met 'de zwarte medeburger', vooral omdat
ik deze in alle prachtig bruine schakeringen tegenkom, veel mooier dan de schmink.
 Zwarte Piet mag van mij een "makeover" krijgen. Ik vind kroeshaar, dikke rode lippen en grote
gouden oorringen niet meer van deze tijd (doet mij teveel denken aan slavernij). Zwart
gezicht en handen vind ik geen probleem. Echter, de discussie moet voorzichtig gevoerd
worden. Zodra het woord racisme om de hoek komt wordt ook ik kwaad op de "zeurpieten".
Het is en blijft een kinderfeest en is geen racistische uiting.
 Zwarte Piet moet blijven.

8. Heeft u nog opmerkingen over dit onderwerp? Ook suggesties voor verbetering
zijn welkom. (herkomst = onbekend)
 Als de zgn 'zwarte' Nederlander nou eens ophoudt om elkaar ONDERLING te discrimineren!
Stap uit die ketenen....
 Als ik om me heen kijk zie ik dat alle kindjes Piet willen zijn. Piet is favoriet. En niemand wil
Sint zijn. Dus het prototype is goed, avontuurlijk, lief, beetje ondeugend, beetje stout. Daar is
niets mis mee. Alles zou al opgelost zijn als we het voortaan zouden hebben over Sint en
Piet. De huidskleur is volstrekt irrelevant.
 Belachelijk vind ik deze discussie. Sint en Piet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 Bij sinterklaas hoort zwarte piet. Er zijn volwassenen die zich hieraan storen. Maar het is een
kinderfeest en hou dat zo. Bij het programma "Man bijt hond" is men met een zwarte
sinterklaas en 2 witte pieten de straat op gegaan, bijna niemand zag dit. Dus zou de
conclusie kunnen zijn dat het idee van zwarte piet in het geheel niet discriminerend is.
Kortom houden zo. Men zou zich meer druk moeten maken over ouders die, omdat zij hun
kinderen niet onder controle hebben, dreigen met sinterklaas en zwarte piet.
 Bizar dat hier een enquête over is. Er zijn echt meer belangrijke onderwerpen
 De nadruk hoer voor mij niet op zwart te liggen: Dus Sinterklaas en zijn Pieten. Nadruk qua
beleving ligt bij de kinderen. Wij maken er in Driemond een gezellig dorpsfeest van (vaak
een reünie van ouders met herinneringen aan vroeger). Racisme gaat over andere zaken
die we serieus nemen.
 De over correcte reactie doet geen deugd aan de Nederlandse cultuur. Respect voor elkaar
en elkaars cultuur zou bij mevr. Van Es in het vaandel moeten staan. Start eerst eens bij het
ontbreken van fatsoen,maak je druk om agressiviteit en ander respectloos geweld. Mensen
die over het zwarte van zwarte piet klagen maskeren de werkelijkheid. Dream on!
 Discussie over zwarte Piet begint traditie te worden
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 Door je als kind als zwarte Piet te verkleden, leef je je in in een ander persoon, gedraag je je
als een ander en dus is dit heel erg leerzaam voor jonge kinderen!!!!!
 Een eenmalige landelijke documentaire over het onderwerp sinterklaas als centraal
verwijspunt voor alle vragen rondom 5 december zou geen kwaad kunnen. Het in
perspectief plaatsen naast andere tradities (in Hindoestaanse, Surinaamse, islamitische,
Antilliaanse etc) zou ook kunnen helpen voor de acceptatie van dit volksfeestje
 Elk jaar weer de discussie over zwarte piet het is gewoon zo het is hier traditie die moet er
ingehouden worden, de kinderen hebben er geen problemen mee het zijn altijd de
volwassene die dat doen
 Er zou meer informatie over de herkomst van het fenomeen Zwarte Piet bij het
Sinterklaasfeest moeten komen, waarbij duidelijk wordt dat het niets te maken heeft met het
hebben van een donkere huidskleur of het belachelijke of minderwaardig maken van donker
gekleurde mensen.
 Het discriminerende zit hem vooral in de rol van zwarte piet tegenover sinterklaas, die
herinneringen oproept aan de raciale rolverdeling in het koloniale verleden. Waarom niet zo
af en toe een zwart Sint en een witte piet? Of een vrouwelijke sint en mannelijke piet of
andersom?
 Het is een jaarlijks terugkerende hype, die op 6 december weer over is.
 Historisch gezien is zwarte piet ws. Niet correct, maar ik ben opgegroeid met zwarte piet en
heb nooit de link gelegd met zwarte mensen. Zwarte piet is bovendien vrolijk en grappig
naast de statige sint, een goed paar. Zou het jammer vinden als dit stukje historie verloren
zou gaan, mijn kinderen (nu ouder) hebben er volgens mij ook altijd van genoten. T scheelt
natuurlijk dat wij wit zijn, maar ook op school is dit nooit een probleem geweest, daar is ca
de helft wel gekleurd.
 Houd eens op met te overdrijven. Een Negerzoen is een negerzoen. Zelf van ik van etnische
afkomst maar je kunt ook overdrijven. Mag ik dan ook iemand niet meer aanduiden met die
dikker jongen met bril? Wat een onzin allemaal. Zwarte piet is Zwarte Piet. En moet
Sinterklaas dan ook zwart worden?
 Ik dacht dat we de tijd van Zwarte Piet-discriminatie te boven waren. Men kan het ook
cultiveren. Hoog tijd het eens in het juiste perspectief te bekijken. Zwarte Piet moet blijven!
 Ik snap de ophef niet, ik ben zelf gekleurd. Zwarte Piet hoort zwart te zijn > Zwarte Piet is
geen creool, zwarte Piet is geen slaaf . Ik associeer Piet absoluut niet met de
verschrikkingen van de slavernij. Zwarte Piet is een grappige helper van Sinterklaas.
Mensen die zich laten ophitsten door de paarse Boutersekliek, moeten zich afvragen wat ze
hier in Nederland doen. Ik hoop dat zowel en Suriname als hier nog lang Sinterklaas wordt
gevierd, met zwarte Pieten!
 Ik vind de discussie heel erg een quasi discussie. Alsof in andere culturen de witte mens o.a.
De macambo/ba, de bakra, de blanda etc. Etc. Geheten een aanstoot is voor de blanken.
Onzin discussie. Is het zoontje van mevrouw Van Es geplaagd op school? Totaal niet en
ook niet bij Swift. Voor die generaties is het al helemaal geen probleem. Straks mogen we
de kerstboom op de Dam ook niet meer neerzetten, zoals dit verboden is vandaag de dag
op de Grand Place te Brussel. Het moet niet veel gekker worden. Iedereen leeft het zijne,
prima, en wij leven het onze.
 Ik was vorig jaar op Curaçao en daar hadden ze gewoon zwarte pieten en helemaal
geschminkt
 Ik zie zwarte Piet als een sprookjesachtig fantasiefiguur, net als Sinterklaas, de Kerstman en
god. Als mensen zich door het beeld beledigd voelen, vind ik dat naar en mag het veranderd
wat mij betreft. OK dan een veeg over het gezicht, als dat oplucht. Als ze maar wel
pepernoten mogen blijven strooien want dat is zo leuk.
 Je moet tradities in ere houden, en niet gaan verkrachten omdat iemand uit een andere
cultuur hier zonodig aan moet ergeren. Ophoepelen dan maar is mijn mening.
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 Kunnen we onze tijd aan belangrijkere dingen besteden, alstublieft?
 Laten zo het altijd al is
 Mensen moeten niet zo zeuren. Als je werkelijk alles op d'r keper beschuit, kun je ook veel
kinderrijmpjes en liedjes gaan afschaffen. Zolang er mensen zijn van verschillende kunne
en afkomst en mening, zul je dit wel houden. Aangezien tegenwoordig veel wordt afgedaan
als nonsens, snap ik de emotie niet. Wie de schoen past, trekke hem aan.
 Onze tradities moeten blijven, In de Jan eef mag er al geen kerst verlichting meer,nu moet
zwarte piet weer weg . Moeten we straks allemaal het Suikerfeest vieren en niet meer onze
eigen feesten.
 Onzin discussie, dit is een traditie en heeft niets met discriminatie te maken.
 Op mijn werk hebben wij deze discussie ook gehad. Zelf ben ik van Surinaamse afkomst,
maar ik ervaar in deze tijd een Zwarte Piet niet als discriminerend. Een Zwarte Piet is sinds
jaar en dag het hulpje van de Sinterklaas. Ik snap daarom ook niet dat er nu een hele gedoe
is ontstaan.
 Op school waren verschillende pieten die uit zichzelf al zwart waren, zij waren wel geschminkt
dus de kinderen snappen best dat zwarte Piet een verkleed iemand is. Ik vind dat Zwarte
piet als zwart door zijn werk in de schoorsteen wel oké is, als zwart omdat hij een moor is
bevalt me minder. Piet met pedagogische vaardigheden hoeft niet als mindere van Sint te
worden gezien. De pieten van Sinterklaasjournaal zijn echter dom, lui, en leugenachtig dat is
verkeerd.
 Ophouden met proberen om deze traditie te veranderen. Nl heeft al zo weinig eigens over. Het
is een ontzettend leuk feest. Zwarte piet wordt door kinderen niet als een Surinaamse,
Afrikaanse man gezien.
 Pas als er onder de mensen initiatieven ontstaan om sinterklaas zonder zwarte piet te vieren,
ontstaat er cultureel draagvlak voor een andere invulling van het feest.
 Vermoeiend, dit soort overgevoeligheden
 Waar gaat het in dit land naartoe
 Ze moeten niet zuren maar gewoon doen
 Zowel over de historie van (alle) ned. Slavernij vertellen, als over de geschiedenis van St.
Klaas en Zw. Piet (als kinderen er aan toe zijn). Historische prentenboeken zijn hierbij nuttig,
leuk. Kinderen zelf laten ervaren hoe ze als Zw. Piet worden bejegend. Zw. Piet geen
connectie met "eng" en "straf" meer laten hebben.
 Zwarte Piet heeft helemaal niets met gekleurde mensen te maken. Door de kledij is de
associatie volkomen anders. Voelen mensen met baarden of belijdend katholieken zich ook
gediscrimineerd vanwege Sinterklaas?
 Zwarte piet heeft niets met discriminatie te maken. Schoorstenen zijn van binnen immers niet
rood, groen of wit. Hij is daarom zwart geworden en niet door de zon of andere oorzaken!
 Zwarte piet is onderdeel van ons racistische erfgoed. Laten we dat accepteren en er niet
moeilijk over doen.
 Zwarte piet zelf is wel ok maar sommige liedjes niet ('ook al was hij zwart als roet toch
meende hij het goed'). Door die liedjes uit te bannen en pieten niet als 'slaven' van sint af te
beelden hoeft niemand zich negatief aangesproken te voelen.
 Zwarte sinterklaas promoten
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