Sinterklaas
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Binnenkort bezoekt Sinterklaas onze gemeente.
Er is kritiek op het uiterlijk van Zwarte Piet.

1 Vind je dat het uiterlijk van Zwarte Piet
aangepast moet worden?
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Absoluut niet zwarte piet behoord gewoon bij St. Nicolaas. De mensen moeten zo over deze
discriminatie zeuren, kijk naar echt belangrijke gevallen.
Al decennia is zwarte piet, zwarte piet. Laat aub deze traditie blijven zoals hij is.
Als ze zwarte Piet afschaffen kunnen we beter het hele feest afschaffen.
belachelijk om daar überhaupt over na te denken
De discussie die loopt kan ik mij wel wat van voor stellen maar of je hiervoor een traditie moet
af schaffen lijkt me niet. Aanpassen zou kunnen.
Dit hoort bij de traditie.
Dit is grote onzin, deze jarenlange traditie moeten we koesteren! Wat volgt? Paashaas? Ezeltje
prik (zet aan tot dierenmishandeling) enz.
eeuwenoude traditie niet veranderen, kinderen hebben gen associatie met racisme en sint en
piet
Eeuwenoude typisch Nederlandse traditie!!!!
Gewoon belachelijk, nemen ze dat de kinderen ook nog af.
gewoon laten zoals het altijd was
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Hebben wij met z`n alle niets beters te doen dan ons hiermee bezig houden. Afblijven van onze
tradities.
Heeft niets met discriminatie te maken
heeft niets met racisme te maken
heeft totaal niets met discriminatie te maken, het is alleen het gevoel van enkele mensen die
overal wat achter zoeken
Het is een groot toneelspel voor kinderen dat al jaren zo gespeeld wordt. Als er dan al iets
veranderen moet maak hem minder zwart en noem hem gewoon Piet.
het is een jarenlange traditie in Nederland, die moet blijven. Zwarte Piet heeft niets met
discriminatie te maken
het is een kinderfeest dat al jaaaaaaren op deze manier wordt gevierd, laat het dan zo!
het is een kinderfeest, laten we het zo houden. En diegene die er moeite mee hebben moeten
het sint feest dan maar ontwijken. Denk ook aan de winkeliers die veel omzet mislopen als het
sinterklaasfeest er niet meer is. Sint zouden vriend Piet kan niet. Dat is net Kerst zonder boom.
Maar mogelijk denken mensen ook daar anders over en dat mag, maar laat ieder in zijn waarde.
Sint is een kinderfeest van de Nederlanders en bv suikerfeest van de islam.
Het is een traditie in dit land, is altijd zo geweest afblijven. Mensen moeten niet zo moeilijk
doen en zich met andere zaken bezig houden die belangrijker zijn als een kinderfeest
Het is onmogelijk om het dit jaar nog voor elkaar te krijgen, maar als je echt kijkt naar het
ontstaan van, dan vind ik wel dat het aangepast moet worden.
Het moet maar eens afgelopen zijn om hier überhaupt een discussie over te moeten voeren.
Waar hebben we het in gods naam nog over. Er zijn toch wel andere dingen om ons druk over
te moeten maken. Dit is een traditie in ons land. Degene die daar niet mee eens zijn moeten
zich maar aanpassen of ga ergens anders wonen.
Het sinterklaasfeest is een folkloristisch feest waar behalve sinterklaas ook een rol is weggelegd
voor zwarte piet. En zwarte piet is nu eenmaal zwart en niet rose of blauw.
Hoe a.u.b. op met die flauw kul en blijf af van het feest van de kinderen. Het begint op
jeugdvoetbal te lijken, dat wordt ook al regelmatig verstierd door ouderen!!
Hoeft niet persé dit jaar. De gevoerde discussie gaat er vaak aan voorbij dat Sinterklaas een
positief feest moet zijn. Volgens mij wil iedereen dit feest in stand houden en zijn er veel
elementen uit het feest die ondanks de kritieken gewoon behouden kunnen worden. Het beeld
van een angstaanjagende zwarte man met een roe en een zak, past niet in het huidige
tijdsbeeld, terwijl dit wel in veel Sinterklaasliedjes wordt bezongen. Als een groep mensen zich
negatief voelt neergezet en gekwetst voelt is dat jammer vanuit de positieve
Sinterklaasgedachte, die iedereen wil. Mijn conclusie is - dat het Sinterklaas een mooi feest is
vol tradities, maar sommige traditionele element zouden best een update kunnen gebruiken. jammer is dat er in de discussie onvoldoende naar een win-win gezocht is
ietsje minder zwart maken. bruine piet maken
Ik ga er vanuit dat de partij van de dieren ook niet gaat klagen over de rendieren van de
kerstman
Ik heb zelf helemaal niets met het sinterklaasfeest ,maar het gaat al zolang over zwarte piet dat
het lijkt op spijkers op laag water zoeken, muggeziften enz
Ik kan me wel voorstellen, mensen buiten Nederland die de traditie totaal niet kennen, dat ze
raar aankijken tegen Sint en Piet. En als je dan de historie bekijkt en het toch iets uit de slavernij
is, verbaasd het me niks dat zij kritiek hebben. Maar, we bedoelen er alleen maar goeds mee,
het is een feest.
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Ik vind het een traditie. Houdt in allerlei landen en streken maar eens de tradities tegen het
licht. Wedden dat er op heel veel plekken bevolkingsgroepen zich storen aan tradities. Maar we
zijn wie we zijn door onze geschiedenis en de ontwikkeling van tradities dus we ontwikkelen
gewoon door. Wat mij betreft met Sint en piet.
Ik vind het te belachelijk voor woorden dat hier tijd aan word verspild. Er zijn wel belangrijkere
zaken in de wereld.
Ik zie wel dat hij langzaam naar bruin aan het veranderen is. Ik denk dat de naam wellicht meer
naar alleen Piet zou moeten veranderen.
Kinderen zien dit helemaal niet. Die accepteren het uiterlijk zoals het is. En het is een
kinderfeest. Waar bemoeien volwassenen zich mee. Tegenstanders zijn de mensen die deze
traditie veel te veel gedoe vinden. Of zou het zo zijn: dat het een mediastunt betreft om meer
producten, gerelateerd aan het Sinterklaasfeest, te kunnen verkopen?
Laat dit kinderfiets aub zoals het is, laat de volwassenen daar vanaf blijven, kleine kinderen
discrimineren niet, ooit gehoord?
Laat het a.u.b. zijn, hoe het eerst altijd was.
Meer vriendelijk bruin/zwart is goed voor de integratie
Minder schoorstenen dus minder roet
minder zwart en meer met vegen in het gezicht
Nederlandse traditie in ere houden. Gaat nergens om, je kunt overal wel wat achter zoeken.
Zonde van tijd en geld.
Nee, Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas geheel conform het verhaal dat al generaties lang wordt
doorgegeven. We protesteren toch ook niet over feit dat Sinterklaas als kindervriend bekend
staat? Welke oude grijsaard wil als kindervriend door het leven gaan en met duizenden jonge
kinderen op schoot, kadootjes weggevend, goede sier maken? Daar is een het geneuzel over
een Zwarte Piet niks bij. Dus gewoon niet zeuren en Zwarte Piet Zwart laten en Sinterklaas
Sinterklaas.
Niks mis mee met dat uiterlijk!
Onzin laat zwarte piet er gewoon zijn voor de kinderen, kinderen denken niet in zwart/wit. Ze
zien alleen iemand die kado`s en snoept geeft. Kinderen zien daar geen slaaf in.
Onzinnige discussie. Laat Zwarte Piet gewoon zijn ding doen. Dit is Nederlandse cultuur. Wij
worden al meer dan genoeg gediscrimineerd door andere culturen.
Op zich is er niets mis met oude tradities. Maar ze mogen wel meegaan met de tijdsgeest. We
mogen blij zijn dat we sommige middeleeuwse tradities niet meer hebben.
Oude tradities moeten blijven. Vroeger was zwarte Piet vaak pedagogisch niet de beste, denk er
maar aan, dat als je stout was, je in de zak moest om mee genomen te worden naar Spanje.
Tegenwoordig is het echt een kindervriend. Degenen, dief er anders over denken, daar zeg ik
maar van: zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten.
Over de historie van Zwarte Piet kan gediscussieerd worden. Zo lang we nu geen racistische
boodschap geven aan Zwarte Piet is het niet racistisch (Zwarte Piet wordt nu gezien al
kindervriend, vrolijk, deelt snoep en cadeaus uit. Daar is allemaal niets mis mee.)
Piet is Piet en zwart is zwart
Piet wordt zwart van het door de schoorsteen afdalen, niets meer en niets minder.
pieten zouden bruin, met vegen o.i.d geschminkt kunnen worden
rekening houden met historische gevoeligheid voor minderheden
Schandalig dat men hier over op de VN moet praten, dat ze maar eens over andere
onderwerpen het eens worden.
Sinterklaas is een kinderfeest. Kinderen denken niet in kleur of ras. Grote mensen moeten
ophouden met hier een probleem van te maken. Zo leren ze de kinderen nl. wel denken in kleur
en ras.
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Tradities moet je niet wijzigen, Mensen die denken dat ze wat zijn moeten zich met
belangrijkere zaken bemoeien."
Waar hebben we het over? Welk kind denk nu aan discriminatie? Kom op het is een
kinderfeest!!!!!!!!
Waarom moeten wij ons hier in Nederland steeds meer aan gaan passen aan alle buitenlanders.
We geven ons werk al af moeten we nu ook al onze historie afgeven en gaan veranderen.
Belachelijk gewoon!
waarom??? 5 december is een cultuurfeest en geen discriminatie. De hoofddoekjes mogen toch
ook. Daar kijken wij ook vreemd tegen aan. Dat behoort ook bij een andere cultuur, maar toch
ook toelaatbaar. Alleen het gezicht volledig bedekken, willen wij niet uit
veiligheidsoverwegingen.
wat een onzin allemaal, zwarte piet is en blijft zwarte piet!!!!!!!!!!
wat een onzin, zwarte piet is toch nooit geen probleem, Suikerfeest afschaffen zou dan toch
ook moeten, wat denk je van suikerpatiënten.
Zwarte is zwart en moet altijd zwart blijven
Zwarte Piet heeft niets maar dan ook niets met discriminatie te maken. Het zijn wat schijnbaar
gefrustreerde figuren die zichzelf in de kijker willen plaatsen door dit soort onzin te
verbreiden!!!
Zwarte Piet heeft niets met discriminatie te maken. Het is een heerlijk feest voor de kinderen,
waarbij Piet een leuke rol speelt.
Zwarte Piet heeft niks met slavernij te maken. Kleuren zijn op zich niet `besmet` dat is wat
mensen er van maken. En ik vind dat we daar niet in hoeven meegaan. De volgende stap wordt
dan bijvoorbeeld dat Sint als bisschop ook niet meer mag vanwege de misbruikschandalen in de
kerk. Uiteindelijk mag er dan niks meer. Sinterklaas is een kinderfeest en dat noet niet worden
bedorven door allerlei zeur-pieterij. En laat de PVV er ook asjeblieft vanaf blijven!
Zwarte Piet hoort traditie getrouw bij Sinterklaas en dit moet we ook zo laten. Het is een feest
voor de kinderen ongeacht de discussies van de grote" mensen."
zwarte piet is een begrip die het hier mee oneens doet er niet aan mee, en waarom nu ineens
zo n ophef "
Zwarte Piet is heeft niets te maken met slavernij of wat dan ook. Het is gewoon de helper van
de Sint en zo leuke vriend van de kinderen dit en niet anders.
Zwarte Piet is jaren zo, laten we dit kinderfeest gewoon in eren houden.
Zwarte piet moet blijven zoals hij altijd was Ik vind het niet nodig om hierover te discussiëren
Dat mag van mij best. Niet te krampachtig vast blijven houden aan een detail van het totale
feest
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