Sinterklaas en Zwarte Piet
De Sinterklaas boekjes zijn inmiddels weer op de deurmat gevallen, de pepernoten liggen
weer in de winkel en Sinterklaas arriveert over een maandje alweer in Nederland.

1. Viert u Sinterklaas?
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Toelichting
1 Gewoon ja, met familie
1 Ik vind dat zwarte piet zwart moet blijven, traditie, door de discussie zit ik er echt over
te denken om het niet te vieren. Het is dat mijn man het wil, maar van mij hoeft het al
niet meer.
1 Ja, maar ik heb zelf geen kinderen.... waarom is dat geen optie? neefje en nichtje,
intocht, opa oma....
1 Ja, met familie ( we hebben helaas geen kinderen )
1 Ja, met mijn gezin (geen eigen kinderen).
1 Onze zoon woont in Frankrijk, maar elk jaar rond 5 de ember doen we pakjes en
gourmetten. Blijft leuk.
2 Houd zulke tradities in ere!!!!
4 Ik vier Sinterklaas met de familie, broers, zussen en ouders. Misschien ook m`n neefjes
en nichtjes.
4 Ik vier wel sinterklaas, maar heb geen kinderen.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. `Sinterklaas kan niet gevierd worden zonder
Zwarte Piet`
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Toelichting
1 Je moet de oorsprong van de Sint en Zwarte Piet bestuderen. Niet afgaan op de
`schreeuwers` van nu.
1 Maar zwarte piet mag ook een ander kleurtje hebben,
1 Wij bemoeien ons toch ook niet met het zuikerfeest!!!
2 Piet is zwart van het roet, dus niet bruin.
4 Als ouders niet moeilijk doen over het verdwijnen van zwarte Piet weten de kinderen
niet beter. Voor mij is zwarte piet een blanke man die zwart is geworden door de
schoorsteen. Heeft voor mij niks met slavernij te maken. Maar als mensen moeite
hebben met zwarte piet en het word gekleurde piet vind ik dat prima. We kunnen er
samen toch wel uit komen als volwassenen? De kinderen maakt het niet uit, die willen
gewoon plezier, spanning en een cadeautje. :)
4 Zwarte Piet, erg leuk, maar er mag best een aanvulling gedaan worden met varianten.
5 Ze moeten stoppen met die achterlijke discussie. Nederlandse traditie is nederlandse
traditie.

1

3. Vindt u dat Zwarte Piet in de huidige vorm
bestaansrecht heeft?
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Toelichting
1 Alle stemmingmakerij over de zwarte piet is mijn inziens gebaseerd op de foute
uitgangspunten. Hierdoor is de discriminatie gedachte onterecht met onze betekenis
van zwarte piet vermengd.
1 De traditie in stand houden en ons niet laten beïnvloeden door tegenstanders van
buitenaf (buitenland en kleurlingen). Zwarte Piet moet ook niet gezien worden als
discriminatie!
1 De zwarte piet zoals van oudsher moet gewoon kunnen blijven bestaan. Niks racistisch
aan als je de oorsprong ervan wilt snappen
1 Noem het geen zwarte piet maar alle pieten van de sint. Daar kan ook een zwarte,
blauwe gele groene enz bij zitten
1 Traditie moet blijven bestaan.
1 Waarom zou dat niet kunnen? wat doen we dan met drie-koningen, daar hoor je toch
ook niemand over! het wordt allemaal veel te veel opgeblazen door dat de media er te
veel aandacht aan schenkt. en waar het om gaat, die waren toch bruin, en niet zwart.
1 Zwart dan wel te verstaan evt. bruin met een zwarte pruik en oorringen. (2x)
1 Zwarte Piet heeft in de verste verte niets te maken met slavernij zoals sommige
beweren. We kunnen ons ook niet voorstellen dat heden ten dage nog iemand gebukt
gaat onder het slavernijverleden wat Nederland ooit gekend heeft. We zijn het wel eens
met een eerlijke geschiedschrijving.
3 Als blanke kan ik dat niet beoordelen
3 Ik kan me voorstellen dat er iets aan veranderd, alles is toch aan verandering
onderhevig.
3 Kijkend naar mijn persoonlijke mening zou mijn antwoord `ja` zijn, maar als er
bevolkingsgroepen zijn die het als beledigend beschouwen kan het bestaansrecht in het
geding komen. Ik beschik niet over voldoende beeldvorming om nu een antwoord op
deze vraag te kunnen geven.
3 Voor mij is hij een sprookjes figuur die ik kan tegen komen. Discriminatie is vreselijk,
daar moet dus een balans in gevonden worden.
3 Wat is het verschil met vraag 9?
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4. Wat zou u anders willen zien?
























??
alles zo laten
Als de oorbellen en rode lippen een probleem zijn mag dat veranderd worden is
mijn mening. Maar gekleurde pieten vind ik persoonlijk te ver gaan.
Bestaansrecht, maar de verschijningsvorm aanpassen aan de huidige tijden de
huidige multiculturelesamenleving
Betere uitleg waarom zwarte piet zwart is en verduidelijken dar het een jarenlange
traditie betreft
Culturele waarden dienen te worden gerespecteerd
Dat de discussies stoppen het hoort gewoon bij elkaar
Dat de gemeente burgers eerlijk behandelt en geen afspraken maakt die ze kost wat
kost doordrukken.
Dat de mensen niet zo negatief doen over onze tradities.
dat de negatieve aandacht positief kan worden
Dat de ondernemers in de dorpen meer betrokken zouden zijn bij de
sinterklaasintocht.
Dus meer acties rond sinterklaas en/of meer invulling geven aan de
sinterklaasintocht in het eigen dorp. (dan enkel b.v. de COOP of JUMBO)
Dat deze onzinnige, eindeloze discussie nu eens stopt. Lekker belangrijk...not.
Dat gezeur over de Zwarte Piet. Gewoon doorgaan zoals altijd. Je kunt alles wel
afschaffen voor enkele ‘Hollanders’ die bezwaar maken. Prachtig feest.
dat het gezeur over zwarte piet ophoudt,
de meeste ‘zwarte mensen’ hebben er geen moeite mee, wie wel maar vertrekken
Dat iedere volwassene zich eens inleeft in een ander. Want waar gaat het eigenlijk
om? Degene die moeilijk doen over het verdwijnen van zwarte piet protesteren
meer tegen de donkere bevolking om die hun zin noet te geven dan tegen
verdwijnen van traditie. Want het verdwijnt niet, het veranderd alleen een beetje
van kleur
Dat mensen accepteren dat zwarte piet een traditie is en geen discriminatie
Dat mensen deze jarenlange traditie in eer houden en niet ineens bekritiseren. Dat
vind ik belachelijk.
Dat mensen zich niet zo druk maken om het gegeven Zwarte piet en kinderen juist
laten kennis maken met de Zwarte piet als zodanig.
Dat mensen, die zich nu zo druk maken over ‘Zwarte’ Piet zich realiseren dat wij,
wanneer wij werkelijk zo discriminerend bezig zouden zijn, niet zoveel buitenlandse
mensen met zoveel zorg op zouden vangen. Mensen met een donkere huidskleur,
die hier al jaren leven zouden nu opeens last krijgen van de kleur van Zwarte Piet?
Vraag ze op de man af of het ze stoort en waarom? Het zijn vaak anderen, die
denken dat donkere mensen het wel als discriminerend zullen ervaren, dus laten we
het maar meteen afschaffen. Terwijl we o,zo verdraagzaam willen zijn t.o.v. andere
culturen, hoeven anderen onze cultuur niet te respecteren?
Dat Nederland sterk staat in zijn mening, wij zijn een multiculti land maar traditie is
traditie en discrimineren niemand. De kerstman is wit, moet deze dan ook bruin
worden en de paashaas is bruin moet deze wit worden??
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dat niet alle chocoladeletters, pepernoten, inpakpapier en speelgoedgidsen al in
augustus/september/oktober in de bus en winkels liggen
Dat niet een klein aantal schreeuwers een heel leuk kinderfeest verpesten. Niet op
TV, niet bij een intocht. Ga dan niet naar dergelijke festiviteiten. Verdiep je in de
figuren van de Sint en Zwarte Piet. Kinderen hebben er geen last van, die krijgen ze
door de ‘schreeuwers’
Dat tradities, tradities blijven die wij weer door kunnen geven aan onze kinderen ,
zij weer aan hun kinderen enz. Betekend dat Zwarte Piet gewoon mag blijven!
dat volwassenen het sinterklaasfeest voor kinderen niet verpesten met allerlei
acties en demonstraties.
Dat we, zonder ons bedreigd te voelen in onze tradities of cultuur en zonder
ongenuanceerde meningen gericht op polariseren via social media de lucht in
slingeren, komen tot een constructief gesprek over de (huidige vorm van) zwarte
piet.
dat ze er niet meer over zeiken en zwarte piet gewoon zwarte piet laten.
Dat Zwarte Piet blijft zoals die is en we in Bernheze niet aan die flauwekul mee gaan
doen als roetpieten, stroopwafelpieten e.d.
Dat zwarte Piet blijft!!!
Dat zwarte piet niet gezien wordt als slaaf, maar als de knecht die de kado,s komt
brengen!
De discussie hierover.
De discussie rondom zwarte piet
De discussie wordt ons opgedrongen. Zwarte Piet is een onlosmakend onderdeel
van onze sinterklaas cultuur. 20 jaar geleden stond niemand stil bij de huidskleur
van zwarte Piet. Ieder ander kleurtje doet afbreuk aan de traditie, Zwart is mooi en
is voor mij geen slaaf.
De oorbellen en de lippen niet al te rood laten kleuren, verder niets.
de pieten moeten blijven bestaan maar met gekleurde gezichten en vrolijke kleuren
De traditie in ere houden van een voorname Sint met grappige assistenten! Dat er
ook gekleurde of strepen of clowneske Pieten tussen lopen is dan prima!
Deze onzinnige discussie stoppen, waar een klein land groot in kan zijn.
Dikke lippen,kroeshaar en ringen eruit.Wat schoorsteenroet is prima
dit is een onduidelijke vraag!!
diverse kleuren pieten, lippen en oorbellen weglaten
Doe niet zo moeilijk!
Een aparte container voor plastic afval
gekleurde pieten
gekleurde pieten ook prima
Gewoon alles bij t oude laten!!!!!
Gewoon de traditie voortzetten !! zoals het altijd geweest is
gewoon laten
Gewoon zoals de traditie altijd is geweest
Goed om met landelijke veranderingen mee te bewegen... dus verschillende
kleuren Pieten incl. zwarte pieten is wellicht beter dan alles bij het oude houden.
Vooral dus aansluiten bij landelijke trends.
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Heeft niets met discriminatie te maken dat n Piet zwart is. Gewoon zo laten zoals
het altijd is geweest en daarmee een kinderfeest houden zoals bedoeld wordt.
Helemaal niets. voor zover mij bekend denkt niemand aan discriminatie of
racisme als er Zwarte Pieten rondlopen. Laat mensen zich bewust worden van de
echte serieuze problemen in het de wereld en in het leven.
Helemaal niets. Laat zwarte piet, zwart blijven. Ik heb hierbij helemaal geen gevoel
van discriminatie bij.
Toevallig een verdwaalde zot in Amsterdam heeft dat wel !!!
Het hoeft niet met zwarte piet gevierd te worden, maar de ophef er om heen vind
ik dodelijk vermoeiend...
Het is een kinderfeest dat door een paar onbenullen wordt verpest wat jammer is
voor deze traditie .
Hier worden de alleen de kindertjes de dupe van.
Het is voor de kinderen NIET VOOR VOLWASSENEN .Laat het zo als het was.
Het verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet is gebaseerd op een verhaal, dat niet
bedoelt is om te discrimineren. Laten we er niet meer van maken dan het is. Van mij
mogen het ook regenboogpieten zijn als dat beter valt, maar ik weet niet of dat
helpt. Als mensen zich gediscrimineerd willen voelen, vinden ze daartoe altijd een
aanleiding.
Hetzelfde laten .Vroeger nooit geen problemen mee gehad. Is alleen maar een
kinderfeest anders niets.
hierover geen aandacht besteden en gewoon zoals het was doorgaan.
Hoe bestaat het, dat wat al zolang in onze samenleving bestaat/leeft, er maar een
of &#39,n paar mensen hoeven te roepen dat het discriminerend zou zijn en het
word gelijk gehoord en met ‘n hoop heisa er omheen geroepen om zwarte piet af te
schaffen of anders te kleuren. Ik denk dat het de hard roepers op zich zelf afroepen
en zelf vinden dat zij gediscrimineerd worden. Laten we gewoon met z’n alle
sinterklaas met zwarte piet vieren.
Ik vind dat het zo moet blijven
Ik zou graag een mengsel van Pieten willen zien (dus zwart, blank etc.) Op deze
manier hoop ik dat alle mensen het kunnen respecteren en in vrede en met respect
voor elkaar Sinterklaas kunnen vieren.
is geen discussie waard. Zwarte Piet hoort erbij en ik gun ieder kind een geweldige
Sinterklaastijd met zwarte Piet
Is traditie geen discriminatie
kleine aanpassingen
Laat zien dat het roet is.
Laat zwarte piet gewoon bestaan
Mee gaan met de tijd en de discussie: zwarte piet is niet meer wat het was.
Meer overleg meer eenheid per gemeente
meer spektakel buiten. Nu rijdt de sint snel een rondje. Het is leuker als de pieten
en de sint meer tijd nemen
minder commercie, meer sint-sfeer. pietje gewoon terug als ondersteunende
sfeermaker. het sinterklaasfeest is te dominant geworden van september tot 6
december, op tv, in winkels enz. dat roept ergernis op, niet alleen over de kleur van
piet.
minder discussie
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minder media-hausse
Minder zinloze discussie
Minder zwart
Mooi zo laten, kom op zeg.
Niet belangrijker maken dan het is!!!!!
niet overal wat achter zoeken.
NIETS
niets
Niets
NIETS
Niets het is traditie en dat moeten we instandhouding houden.
Niets aan veranderen
niets anders, dan anders gewoon zwarte piet, zoals wij hem altijd al kende
niets veranderen
Niets, dat we de discussie eens stoppen. Is gewoon een traditie die moet blijven
bestaan.
niets, de traditie handhaven.
niets, gewoon met zwarte pieten
Niets, is toch altijd goed gegaan
Niets, traditie is en blijft een traditie als de bevolking dit nodig vindt.
NIETS!
niets.
Niets.
Niets. Helemaal tevreden. Het is een kinderfeest. Laat het ook zo zijn en blijven.
Niets. Ik geloof in de wens tot behoud van dit culturele feest in zijn bekende vorm.
Niets. Ik houd van tradities en wil deze traditie mede in standhouden, zodat mijn
kleinkinderen er ook van kunnen genieten.
Niiet zo’n heisa maken over ons kinderfeest.
Niks
niks anders
Niks Dit is nou precies een traditie die moet blijven zoals hij is. Er wordt al zoveel
veranderd/vernieuwd.
Niks veranderen, laten zoals het altijd is geweest
Niks! Je moet niet gaan tornen aan een fantastisch kinderfeest. De Amerikanen
doen hun herten, elfen ook niet in de ban.
Niks. Laten zoals het al jarenlang is , een echt kinderfeest zonder verdere
bijbedoelingen!
Nog meer Zwarte Pieten!
Onze tradities in stand houden, wat andere er ook van zeggen en denken.
Op houden met zeuren over zwarte Piet
Ophouden met deze onzinnige discussie
Piet mag best iets moderner, dus wat minder zwart en met een ander kapsel of
zonder muts etc.
pieten kunnen alle kleuren hebben, die hoeven niet alleen maar zwart te zijn
respect voor de goed bedoelde lokale rituelen. ook door diegeen met een andere
culturele achtergrond die er voor kiezen hier hun woonomgeving te keizen.
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Spectaculaire intocht! Met heel veel pieten en een goede Sinterklaas. Veel muziek
erbij.
traditie in stand laten
Van mij mag het zo blijven
Voor mij hoeft t niet anders, maar wanneer daar wel mensen last van hebben Dan
zullen we daar gehoor aan Moeten geven
Vrijheid om piet en sint te laten evolueren
Wat aanpassen en dan ok.!
wat zwart is moet zwart blijven en in belgie zeuren ze er ook niet over alleen hier in
ons eigen land
We moeten ons vasthouden aan tradities en ons niet gek laten maken door alle
protestacties.
Zeer oneens om een zo ver verleden dingen op te rakelen. Besteed je energie aan
de problemen van nu. Ook bestaan er nu ook nu vormen van slavernij. Werk
daaraan om dit uit te bannen.
zo als nu , moeten blijven doen , de kinderen hebben er volgens mij er totaal geen
moeite mee ,waar we nu mee bezig zijn , hier en daar misschien een oudere ,die
hier niet vandaan komt . dus gewoon blijven vieren , onze kleinkinderen hebben elk
jaar als wij sint en piet laten komen de grootste pret . succes G.v.d.L.
Zo Laten. Onzin om ons door een kleine minderheid te laten beïnvloeden..
Zwarte Piet heeft NIETS met racisme of slavernij te maken. Dus ZWARTE PIET moet
blijven!!!
Zwarte piet houden zoals ie altijd al was. Traditie in ere houden! Niet te moeilijk
doen over alle vooroordelen, je moet het zien zoals het bedoeld is! Een feest voor
iedereen.
zwarte piet inzetten als iemand die door roet uit de schoorsteen zwart is geworden.
Zwarte vegen in het gezicht zou voor mij ook mogen....
Zwarte piet moet gewoon zwarte piet blijven. Het is belachelijk dat hier zoveel over
gezegd wordt ed.
zwarte piet moet zwart blijven
zwarte piet moet zwarte piet blijven
Zwarte Piet moet zwarte Piet blijven, en wie daar niet tegen kan, gaat maar ergens
anders wonen. Dit eeuwen oude kinderfeest moet blijven bestaan
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5. Vindt u dat het uiterlijk van Zwarte Piet
aangepast moet worden?
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Toelichting
1 Ik heb zelf meegemaakt wat het cultiveren van zwarte piet tot gevolg had: een klein
neefje was dol op het vriendje van mijn zus, afkomstig uit somalie. en omgekeerd. maar
dat sloeg om door zwarte piet. de kleine werd bang. heel sneu voor allebei. en dat was
na 5 december niet opgelost! die kleur heeft weldegelijk effect in het gewone leven! en
dat kan toch niet de bedoeling zijn
1 Minder traditioneel denken mag ook!
1 Moet is een groot woord, maar hij mag best met de tijd mee.
1 Zodat het minder storend wordt voor andere mensen. Zwarte piet moet meegenomen
worden bij de rest van de pieten.
2 Dit is een heel oud feest sinterklaas was een rijke man die kinderen cado s wou geven
de pieten werden zwart van het roet vd schoorsteen dus niks geen discriminatie..
2 Het uiterlijk van Zwarte Piet is al jaren (langzaam) aan het veranderen. De roe en de zak
zijn al verdwenen. Ook is Zwarte Piet al lang niet meer de `domoor`, maar juist degene
die de Sint kan helpen en dat ook doet.
2 Traditie helemaal uit zijn vetbsnd getrokken.
2 Traditie moet traditie blijven
2 Voor mij maakt het niets uit, maar ik ben de hele discussie moe. Verschillende kleuren
is ook grappig, maar om hier nou zo veel aandacht aan te geven...... Als er geen
aandacht aan was gegeven, dan zou bij heel veel mensen nooit rasistische gedachtes
gespeeld hebben. Vanaf die discussie is dit wel het geval, dus traditie of niet, je kan er
niet onderuit dat er met iedereen rekening gehouden dient te worden.
3 Zie eerdere toelichting.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

6. `Wat mij betreft, kan Gemeente Bernheze
beter één (grote) Sinterklaas-intocht
organiseren, dan in elk dorp een afzonderlijke
intocht`
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Toelichting
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Ieder jaar een andere kern kiezen die de i tocht organiseerd.
Alleen als het in Loosbroek is...
Niet één Niet in iedere dorp MAAR bijv. in twee kernen zoals Heesch en HD
Onze kinderen zijn die fase voorbij, en gaan niet naar de intocht in het dorp komen ze
langs voor een bijdrage (collecte) voor de intocht en de snoepzakken, doordat een
bekende van me is, voel ik me verplicht om daar aan mee te doen
Dient m.i. per kerkdorp georganiseerd te worden.
Een intocht behoort te gebeuren in je eigen woonplaats en niet centraal ergens in
Bernheze
Er wordt al zoveel afgeschaft laat er maar meer beweging blijven per dorpskern
In je eigen dorp is het toch het allerleukste!
Als je alles op een hoop gooit dan zie je geen hond meer, je gaat met je kroost toch niet
van hier naar Heesch want zo werkt dat,en straks misschien nog grootser en nog
onpersoonlijker.
Dan wordt het veel te groots aangepakt. Dat is niet leuk voor de kinderen. Het intieme
in elke kern moet blijven bestaan.
De Sint intocht in Heesch is echt super leuk!!! Het is niet zo massaal en de kinderen
hebben de kans om dichtbij Sinterklaas te komen. Dat weet ik nog uit mijn eigen
kindertijd dat is echt onvergetelijk!!!
Dorpen die erg dicht bij elkaar liggen (Heeswijk, Dinther) één intocht is prima. Voor de
rest liggen de dorpen te ver uit elkaar. Als mensen toch moeten gaan reizen (met de
auto! - denk eens aan het milieu - zie eerdere vragen!) gaan ze naar grotere plaatsen in
de omgeving. Denk aan Veghel bijvoorbeeld.
Een eigen Sint is meer betrokken en op de hoogte van de ins en outs van het dorp. Laat
ieder dorp hun eigen gezicht houden en zelf laten beslissen op basis van wat er in dat
dorp leeft!! De hele Zwarte Pieten kwestie is vooral gecreëerd in de grote steden. Laat
hen het ook daar zelf oplossen.
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Elk dorp heeft hier recht op!!!
Elk dorp heeft zijn eigen gezicht.
Elke kern zijn eigen indentiteit houden
En dan telkens weer de vraag in welke kern, gaan we rouleren? Heesch gaat niet naar
HD en omgekeerd etc.
Het is de taak van de dorpsgemeenschappen zelf om dit kinderfeest te organiseren.
Iedere gemeenschap doet dat op zijn eigen manie, al dan niet ondersteund door een
geringe gemeentelijke subsidie. Een en ander mede afhankelijk van de ondersteuning
door de plaatselijk middenstand.
Het kleinschalige van nu lijkt mij mooier, dan een optocht, waar dan in verhouding
hoogstwaarschijnlijk veel minder publiek op af komt dan nu, waar de meeste mensen te
voet of met de fiets komen.
Houdt het feest klein en dichtbij de kinderen. Het is al lastig om de grotere kinderen
weg te houden bij de uitdelende pieten om de kleine kinderen een kans te geven.
Laat iedere kern dat voor zich organiseren.
Laat de dorpen het zelf organiseren voor de tijd dat Bernheze nog bestaat. Als
Bernheze opgedeeld wordt zien we verder.
Voor de kleintjes is het beter als zij op bekend terrein komen. Voor de ouders
makkelijker, geen grote reis ondernemen. Voor de dorpen gezelliger als ze een eigen
intocht hebben of iets anders belangrijks met Sinterklaas.
Waarom iets veranderen wat al jarenlang leuk en goed is?
Wie heeft er nou iets met bernheze!!! laat ons de dingen in ons eigen dorp doen!!
Wordt er goed geregeld in heeswijk dinther zie geen toegevoegde waarde om het
centraal te regelen
Ik ben nog nooit op een intocht geweest in Heesch, daar mijn dochter toen nog haar
slaapje hield en er nog niet zoveel interesse in had. Ik ben wel voorstander per dorp,
vond ik in Berghem altijd leuk vroeger toen ik meedeed.
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