Sinterklaas
Over een paar weken komt Sinterklaas weer in het land.

3. Heb je de eerste pepernoten al gegeten?
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Als ik er één tegekom eet ik em op
Die smaken het helel jaar
Domme vraag
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Gekocht in een speciaal winkel met wel soorten pepernoten, al half sept.
Heb wel al een klein zakje gekocht, maar nog niet geeten.
Hebber er nog geen gekcoht, ik vind ze ook niet zo lekker.
Hou niet van pepernoten
Ik bak ze zelf, en pas in de laatste weken voor sinterklaas
Ik eet alleen pepernoten als ze me worden aangeboden
Ik eet sowieso niet veel pepernoten maar snap de ophef niet want speculaas is ook het hele
jaar te koop
Ik eet wanneer ik er zin in heb en verbind ze niet perse aan sinterklaas
Ik eet ze als ik er trek in heb, onafhankelijk of Sinterklaas in het land is of niet !
Ik eet ze als ik er zin in heb, hoeft het geen sinterklaas voor te zijn.
Ik heb ze nog niet gekocht
Ik hoef geen pepernoten
Ik koop de pepernoten pas later
Ik mag geen pepernoten vanwegen tarweallergie
Ik vier geen Sinterklaas
Lust ze wel maar koop ze nooit
Maak je mij niet blij mee
Mijn gezin heeft er al gehad, ik geef er weinig om
Nee
Nee andere reden
Nee nog geen zin in.
Nee nog niet aan toe gekomen
Nee nog niet.
Nee toevallig nog niet gekocht/gegeten.
Nee waarom zou ik
Nee, heb ze nog niet gehad, ik vind alleen de chocolade pepernoten lekker, maar die hebben
we nog niet in huis
Nee, ik heb er nog niet aan gedacht om ze te kopen.h
Nee, ik heb nog liever kikkers van chocolade
Nee, lust ze wel maar eet ze niet
Nee, nog geen gehad
Nog geen aangeboden gekregen dit jaar
Nog geen gekocht
Nog geen zin
Nog geen zin in gehad.
Nog niet
Nog niet gekocht
Nog niet van gekomen
Onzinnige vraag
Rare vraag
Vind het te vroeg
We eten ze wanneer het uitkomt.
Wel gekocht, niet gegeten
Zeeeer zelden eet ik pepernoten

1

Ieder jaar wordt de discussie over Zwarte Piet gevoerd.
In hoeverre ben je het (on) eens met de volgende stelling?

4. "Zonder zwarte Piet is het geen Sinterklaasfeest"

(n=583)
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Afblijven van onze traditie. Belachelijk die discussie
Dat ze zich in Nederland drukker maken over belangrijkere dingen,die ``HOGE
PIETEN`` wat een onzin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die flauwekul over zwarte piet. Het is een kinderfeest en die hebben er geen
problemen mee. Alleen die mensen die anders niets te doen hebben!!
Door sommige mensen word het 'zwarte pieten' omgedraaid. Zwarte piet is juist
een van de eerste anti discriminatie voorbeelden doordat De Bisschop van Mira een
zwarte slaaf heeft vrijgekocht. Helaas word dit door sommige mensen totaal
verkeerd opgevat en proberen ze (ongewild) cultureel erfgoed te verwijderen.
Zwarte Piet staat voor vrolijkheid, hard werken, gedurfde toeren uithalen, loyaal, en
de hulp van een oude man(zeker geen minderwaardig persoon)
Een al jaren St Nicolaas viering dient niet zomaar afgeschaft te worden. Wij (de
ouderen) doen de kinderen hierdoor te kort. Ze gaan vragen stellen.
Een paar oproerkraaiers verpesten het feest voor heel nederland
Flauwekul over die zwarte pieten,gaat nergens over?
Heb niets tegen buitenlanders maar ik moet in het buitenland ook gewoon met alles
meedoen.zwarte piet heeft niets met rassenhaat of zo te maken.
Het geleuter over Sinterklaas is op de Bahama`s ontstaan . Wat hebben die met
onze Sinterklaas te maken.
Het is een nederlandse traditie die alleen om een kleur anders uitgelegd wordt dan
hij bedoelt wordt. Er is geen reden om die traditie te wijzigen.
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Het is een Nederlandse traditie die moet bljven bestaan. Het heeft niets te maken
met de slavernij zoals veel ttegenstanders beweren. Het is een kinderfeest. Laat die
volwassenen zich ook eens als volwassenen gedragen en niet net demonstraties dit
mooie feest verzieken.
Het is een Nederlandse traditie en die MOETEN wij in eren houden. Als
buitenlanders naar ons land komen, zullen ze onze traditie moeten respecteren, net
zoals wij hun moeten respecteren als wij in hun land zijn.
Het is een oud Nederlands gebruik waar zwarte Piet gewoon bijhoort en dit heeft
totaal niets met discriminatie te maken. Er zijn hier teveel groeperingen die maar
elk voorval aangrijpt om de discussie aan te zwengelen. En de politiek heeft wel
andere vraagstukken te beantwoorden dan deze zinloze discussie.
Het is een traditie die niets met discriminatie te maken heeft, mensen maken dat
ervan. ga in je dagelijks leven om met iedereen, dat is veel belangrijker.
Het is een traditie wie is er zo niet groot mee geworden en die gene die hier over
zeuren waren bekent met deze traditie waar houd dit gezeur op mogen we straks
ook geen poppetjes meer zwart kleuren als we gaan tekenen moeten de zwarte
stiften straks ook verdwijnen.
Het is een traditie, een kinderfeest waar men niets aan dient te veranderen
Het is erg jammer dat hier een discussie over gaat! De zwarte pieten zijn zwart van
de schoorsteen! Ze wonen ook in spanje en ook daar heb je geen blanke mensen.
Hou a.u.b. op met die flauwe kul, zwarte Piet hoort erbij.
Ik ben blij dat onze kinderen niet meer geloven want de hele zwarte pieten
discussie maakt het verhaal des te meer ongeloofwaardig, zodanig dat de sfeer
daardoor wordt verpest. Het komt steeds verder af te staan van het oorspronkelijke
kinderfeest, hoe het bedoeld was.
In de abc eilanden worden de 'bruine mensen' nog extra geschminkt. Zij lachen ons
uit!!! Het is een kinderfeest en nu draait het om de volwassenen
Is een traditie. Op Facebook gaat er nu een heel mooi verhaal rond van een vrouw
die in de 70-er jaren naar Nederland is gekomen. Aanvaard de tradities van het land
waar je komt te wonen. In haar vaderland zou ze het ook niet accepteren dat
anderen haar tradities zouden afpakken. Zwarte Piet heeft niets te maken met
discriminatie. En kinderen zien dat niet eens. Het zijn de volwassenen die zich daar
druk om maken. En dan ook nog eens een hele kleine groep. Verschrikkelijk.
Jarenlange traditie moet zo blijven!
Kinderfeest wat al zolang bestaat en waar zoveel kinderen lol en plezier aan beleven
mag niet worden afgeschaft.
Moeten ze hier in Nederland nou echt onze eeuwen oude tradities om zeep helpen
door toe te geven aan een stelletje gestoorden die in een keer vinden dat zwarte
Piet een slaaf is? Waar zijn we in Gods naam mee bezig.
Moeten zich schamen deze publieke omroep, wel suikerfeesten en ramadan, ook
meteen aanpassen met dat zoet eten.
Over 30 jaar wordt er geroepen dat zwarte mensen niet goed genoeg zijn om piet te
worden. want dan zijn alleen blanken gul en vrijgevig en moeten zwarte mensen
ook piet kunnen worden
Sinds mensenheugenis zijn de pieten zwart, waarom moet dat nu ineens
veranderen
Toch denk ik dat tradities ook kunnen veranderen en met hun tijd mogen meegaan.
Alleen jammer dat er een relatief klein groepje in Nederland zo`n mega discussie
teweeg kan brengen

3












Mee eens

Neutraal











Mee
oneens






Volwassenen maken zich druk, het is een kinderfeest en laat het zo blijven. Hebben
ze niets beters te doen. Wordt zwartbrood ook uit het schap gehaald en wat wordt
het woord krullenkop, kerstmis wordt dan ook een probleem. Een suikerbeest bijt
die niet met het Suikerfeest en ga zo maar door. Stoppen met die onzin
Wanneer houd het nu eens op ?? elk jaar opnieuw komt dit aan de orde . dat moet
eens ophouden . Sinterklaas feest hoort met zwarte pieten en er zou geen discussie
meer mogelijk moeten zijn .
Wat een ophef over Sinterklaas. Het is gewoon een traditie en dat moet in stand
gehouden worden. Hou Haloween en Valentijnsdag maar buiten de deur.
Ze moeten eens ophouden met het gezeik over zwarte piet. iedereen die vroeger dit
feest gevierd heeft zal nu ook nog zeggen dat dit behouden moet blijven. de andere
die daar op tegen zijn, zijn geen Nederlanders maar vaak afkomstig uit een ander
land
Ze moeten maar eens ophouden met het ageren op allerlei dingen, er zijn veel meer
belangrijke zaken waar men zich druk om kan maken.
Zwarte Piet hoort bij de Sinterklaas traditie. Punt uit.
Zwarte Piet hoort bij het verhaal.
Zwarte piet is een traditie uit ons land. Dit hoeven we ons niet af te laten nemen.
Mensen die het er niet mee eens zijn, kunnen beter naar hun eigen land terug. Of
menmoet zich aanpassen.
Zwarte piet is zwart van de roet en heeft niets met discriminatie te maken.Het is oer
oude nederlandse traditie en die moet behouden blijven
De mensen moeten hier niet zo moeilijk over doen.
Hou het sinterklaasfeest in ere. Het is een nederlands kinderfeest.
Onnodige discussie in dit land. Politiek heeft wel belangrijkere zaken te doen. En die
erop tegen zijn moeten maar vertrekken uit Nederland!
Sinterklaas en zwarte Piet horen bij elkaar.
Zegt nog niets over hoe zwarte piet met/kan zijn/uitstralen.
Die stelling gaat wat ver, maar ik ben wel voor Zwarte Piet.
Heel vroeger had Sevenum een rooie Jan en een zwarte piet Die rooie Jan is
verdwenen maar geen van de ouderen kan zich herinneren wanneer die verdwenen
is maar weten nog wel dat hij er was. Jan was toen de lieve en Piet de kwaaie.
Kinderen maakt het niet veel uit denk ik het gaat om sinterklaas
Hij/zij hoort er gewoon bij. een schoorsteen piet is ook oké
Schoorsteen piet is ook prima. Het belangrijkste is dat het een kinder feest is en
leuk moet zijn.
Het zwarte mag wat mij betreft van zijn naam af en een Piet in aangepaste vorm
zou ik prima vinden.
Verandering is onontkoombaar. Geen enkele traditie is zo oud als de wereld. In elke
cultuur ontstaan in de tijd veranderingen
Voor mij hoort zwarte piet wel bij sinterklaas. Maar als er op een andere manier
mee om wordt gegaan, wordt het feest er voor de kinderen niet minder om.
Zonder pieten geen sinterklaasfeest. Maar als deze pieten er langzaam in de loop
der jaren iets anders (meer gemixt) uit gaan zien heb ik daar geen problemen mee..
als het maar subtiel gebeurd voor de kinderen die geloven.. zodat zij een fantastisch
sinterklaasfeest houden. Het is ook echt een feest van ons land, wat mijn inziens in
ere moet blijven gehouden.
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Alles veranderd. Zelf hoop ik dat Sinterklaas ooit helemaal verdwijnt!
RTL moet zich schamen. Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas. Die Mevr. die hier mee is
begonnen dit in de wereld te brengen, hoef voor mij bij geen enkel tv programma te
worden uitgenodigd zodat wij mensen ons niet te hoeven ergeren op zo,n
onbenullig iets.
Sinterklaas en zwarte piet is een kinderfeest en heeft niks met discrimenatie te
maken.
Wat maakt de kleur nou uit, het gaat erom dat de kinderen het leuk vinden. Mijn
kinderen valt het niet op als Piet een andere kleur heeft. Zij zien aan de kleren en de
pet wel dat het Piet is.
Zwarte piet hoort er bij. Hij hoeft er echter niet uit te zien als een typische zwarte
piet. Het mag van mij ook Sint en Piet zijn.
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Omroep RTL heeft besloten geen Zwarte Piet meer op tv te laten zien. In plaats daarvan komt de
schoorsteenpiet die zwarte vegen op zijn gezicht heeft.
In hoeverre ben je het (on) eens met de volgende stelling?

5. "Schoorsteenpiet is een goed alternatief voor Zwarte Piet"
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Ik vind het een zeer goede en ook gewaagde zet van RTL! Zwartepiet moet en zal
toch een keer veranderen. Ik ben misschien een van weinigen die wel van mening is
dat Zwartepiet een verleden heeft dat niet valt te rijmen met onze normen en
waarden. Het kan namelijk geen toeval zijn dat het uiterlijk van Zwartepiet zo wordt
neergezet. Sinterklaas is een feest voor iedereen en vooral voor alle kinderen. Zorg
dan ook dat het een feest is voor iedereen en kom de mensen die zich storen aan
het karikature uiterlijk van Zwartepiet tegemoet. Voor de meeste mensen en vooral
voor de kinderen maakt het echt niet uit of Zwartepiet zwart is. Maar de hele
discussie rondom Zwartepiet is een principekwestie geworden. Voorstanders van
Zwartepiet hebben het meestal over traditie. Ben ik met ze eens: Sinterklaas is een
prachtige traditie die nooit verloren mag gaan! Maar ook een traditie moet met de
tijd mee, anders zal de traditie op den duur verdwijnen. Kijk naar carnavalsmuziek:
dat is ook al lang geen hoempa meer. En kijk naar de kerk die alles op alles heeft
gezet om de oude traditie te handhaven. Dat is gedoemd te mislukken. Het zou pas
erg zijn als de Sinterklaastraditie helemaal zou verdwijnen! Erwin Smits
Zo gelooft zelfs de kleinste peuter niet meer in Sinterklaas.De buurman/vrouw of
oom/neef is San veel te makkelijk te herkennen.
Zo is het verhaal toch ook. Het was iemand die uit de schoorsteen komt. Toch geen
negertje met een gouden oorring en dikke rode lippen.
...kinderen doen hier ook niet moeilijk over..
Alle kleuren van de regenboog is ook oké.
Als dan toch wordt besloten om het te veranderen is dat een goed alternatief.
Jammer dat deze herkenbaar is waardoor het anders wordt.
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Maar dan wel zoveel roet, dat de pieten niet herkenbaar zijn voor de kinderen.
Vroeger werd ons ook verteld, dat zwarte piet door de schoorsteen kwam .
Dat ze zich maar om andere dingen bemoeien
De meeste huizen hebben tegenwoordig geen schoorsteen meer. Dat zullen de
kinderen wel raar vinden, schoorsteenpiet.
Het alternatief is goed. Dat zwarte piet niet meer zijn oorspronkelijke uiterlijk mag
hebben echter, daar ben ik het niet mee eens.
Ik denk dat dit een onomkeerbaar proces is. Je kunt je kont wel tegen de krib gooien
maar we leven in een multiculturele samenleving en dan zullen we rekening met
elkaars gevoelens moeten houden. Over ik schat 10 jaar ziet zwarte piet er niet
alleen maar zwart uit en is de discussie een heel eind geluwd.
Prima als er roetpieten zijn of regenboogpieten ed. Ik stoor me er alleen wel aan,
dat die discussie zo hoog moest oplopen.
Als de actievoerders tegen Zwarte Piet hun zin krijgen zijn binnenkort alle tradities
naar de knoppen. De mensen die dit verzinnen hebben teveel vrije tijd en dragen
weinig bij aan de samenleving.
Dat kan landelijk misschien wel werken, maar hoe moet men in een dorp aan Pieten
komen die door niemand van de basisscholen herkend wordt? Ook als men ze uit de
buurdorpen vraagt blijft de kans op herkenning groot.
Gewoon zwarte piet
Het is een kinderfeest maar die bezwaarmakers gedragen zich als pubers!
Ik denk dat de magie er hierdoor wel een beetje afgaat. Ook kunnen bekende
Nederlanders nu niet meer zo makkelijk als piet meedoen.
Ik zou de pieten wat gemixter maken; zwarte piet behouden, maar daar
schoorsteen pieten etc aan toevoegen.
Laat t zoals t was en wat doen we moeilijk over zo,n mooie gebeurtenis.
Laat zwarte piet zwarte piet zijn. het wordt zo opgeblazen
Tussen de gewone pieten 1 of 2 erg zwarte schoorsteenpieten moet kunnen.
Wie legt dit mijn dochter van acht uit? Dat een zwarte niet kan alleen maar omdat
hij zwart is. Wat is daar dan mis mee? Ben ik volgend jaar niet gewenst omdat ik
donkere haren heb?
Zwarte Piet bestaat al vele jaren. En ieder normaal gezond denkend mens heeft er
geen problemen mee. Alleen een paar ZEURPIETEN zijn deze discussie begonnen. Ze
hebben waarschijnlijk niets beter te doen, zielig is dat volgens mij.
Zwarte piet is en blijft gewoon zwarte piet
Zwarte Piet is onherkenbaar voor kinderen maar de Schoorsteenpiet niet.Hoe kun je
kinderen uitleggen dat b.v. de buurvrouw een zwarte piet is.
Zwarte Piet is zwart.
Dat is pas discriminatie: Moet de 'zwarte piet' de schoorsteen vegen omdat de
blanke daar te goed voor is.
Dit is nederland en zwarte hoort hier anders rotte ze maar OP
Flauwekul die hele discussie over Zwarte Piet. Zullen we ook de kerstman met zn
elfjes maar bannen? Vind ik als klein persoon zeer kwetsend.. Die hebben maar
twee dagen in t jaar vrij.. Zwarte Piet hoeft maar drie weien te werken.
He ik zie ome Jan met roet vegen in zijn gezicht .Nee dat is Jan de schoorsteen
Piet.Sinterklaas vieren we met echte ZWARTE Pieten .Voor de rest geen onzinnige
dingen .
Het hoort nu een maal zwarte piet te zijn . en daar moet niet aan toegegeven
worden .STOP deze onzin .
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Het is een kinderfeest Mensen die er nu zo`n drama over maken zijn oudere. Die
geen kinderhersenen hebben....kinderen denken anders!!!
Het is goed zoals het is.
Het kan een toevoeging zijn ,maar geen vervanging. het is een kinderfeest en een
traditie en daar moeten we voor staan . het is Nederlands.
Iedere zwarte piet gaat via de schoorsteen dus hij moet gewoon zwart blijven en
niet van die onnozele strepen
Ik denk dat je rekening moet houden met minderheden die gekwetst worden.
Daarnaast is een schoorsteenpiet een veel logischer gevolg van het glijden door de
schoorsteen. Er zijn ook steeds minder schoorsteen dus minder roet op de piet zijn
lichaam lijkt mij
Ik heb zoveel jaren zwarte pieten mogen schminken en zoveel blije kinderen
gezien,dit mag niet veranderen. Trouwens er word niet zwarte schmink gebruikt
maar bruine. Dus waar hebben we het over.
Ik vind de discussie belachelijk. Laat men zich maar met meer zinnige dingen
bezighouden.
In Nederland zijn we te bang als een allochtoon racisme roept proberen we er in
Nederland meteen alles aan te doen om het ze naar hun zin te maken. Maar waar
de overheid mee bezig is met allemaal speciale wetjes en regeltjes voor de
allochtonen dat is ook een vorm van rasisme want de overheid maakt weer
onderscheid tussen een allochtoon en een autochtoon. En zolang daar niet naar
gekeken word zullen de verschillen onderling in de maatschappij alleen maar groter
worden.
Je geeft toe aan de druk van een discussie aangewakkerd door volwassen mensen!
Dit is dus om de gemoederen rustig te houden.
Misschien krijgen we straks een donker kerstkindje !
Nooit aan toegeven.
Praktische redenen. Zwart maakt on herkenbaar. Op deze manier kunnen ook
scholen straks geen zwarte piet meer binnenhalen. Dat zijn immers de vaders,
onderwijzers of andere kennissen. Er zullen altijd kinderen zijn die deze mensen
herkennen.
Qua naam geen probleem maar qua vegen ...ziet er niet uit.
Rtl heeft nu drie kijkers minder
Schoorsteenpiet is altijd nog beter dan het gebruikmaken van blanke pieten of
andere (felle)kleuren.
Soms word er te veel toegegeven aan een aantal schreeuwers die niet de gehele
bevolking vertegenwoordigen.
Te belachelijk voor woorden!
Te gek voor woorden
Veel huizen hebben geen schoorsteen meer, wat moet je daarmee.
Was toch al altijd zo, IS NOOIT ANDERS GEWEEST! Zwarte piet is zwart van de roet
door de schoorsteen!
Zie hierboven
Zie vraag 4
Zie vraag 4. Schoorsteenpiet is geen zwarte piet
Zijn ze herkenbaar
Zwarte Piet is een traditie die in ere gehouden dient te worden, dit heeft niets met
discriminatie te maken
Zwarte piet is zwart en traditie is traditie
Zwarte Piet is zwart. Dit is gewoon het sprookje.
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Zwarte piet moet gewoon blijven is een bepaalde traditie voor de kids.
Zwarte piet moet zwart blijven..deze discussie maakt me boos.. mijn dochter van 4
zag een gekleurde piet en snapte er niets van.. maar die moet toch zwart worden in
de schoorsteen en niet paars..

6. Het Sinterklaasjournaal wordt vanaf 9 november uitgezonden op tv, hoe de
pieten eruit zien is nog een verassing. Als jij het Sinterklaasjournaal mag
adviseren, wat zou je dan zeggen?
(17% = ik meng me liever niet in deze discussie, 8% = ik heb geen advies)
































Alles terugdraaien, zoals het vroeger was.
Voor de kinderen en ouders een zeer mooie tijd.
'houd het sprookje zoals het ooit bedoeld was'
Afschaffen dat hele gedoe
Al die flawekul over de zwartepiet moeten ze geen aandacht aan schenken het altijd al een
kinderfeest geweest en zo moet het blijven.
Alle kleuren Pieten
Alle kleuren Pieten is een afspiegeling van de samenleving.
Alle soorten pieten, wit, zwart, met vegen etc. Want als je de zwarte pieten weglaat is dat ook
weer discriminerend terwijl de ander kleuren vertegenwoordigd zijn.
Alleen maar zwarte pieten. Flauwe kul al dat andere is het verpesten van een mooi traditie.
Allemaal flauwe kul. We moeten ons niet laten leiden door deze minderheid
Allerlei Pieten in verschillende kleuren.....
Alles bij het oude houden !!!
Alles gewoon bij het oude laten
Als altijd zwarte Pieten
Als het maar een leuk kinderfeest wordt
Als zwarte piet
Als zwarte pieten en geen gekleurde of schoorsteenpieten
Beginnen met een roetpiet die langzamerhand steeds zwarter wordt
Bij de oude piet houden
Bij de oude zwarte pieten houden en zorgen dat je het echte verhaal goed uitlegt.
Blijf bij de oude zwarte pieten, Het is een kinderfeest en er is helemaal geen sprake van
discriminatie.
Blijf bij een traditie die echt Nederlands is en laat je niet ringeloren door andere culturen
Blijf bij het oude als ze maar niet gaan knoeien aan sinterklaas
Blijf gewoon bij de gewone Zwarte Piet. Diegene die het daar niet mee eens zijn kunnen thuis
blijven en hoeven ook niet naar de TV te kijken. Houd de eeuwenoude traditie mooi in ere en laat
ons die niet afpakken door een zeer kleine groep die hier anders over denken.
Blijf van onze tradities af!
Blijf van zwarte piet af
Cultuur is cultuur dus gewoon zarte piet en niet anders
De ouderwetse zwarte piet moet blijven
De zwarte pieten behouden!
Discussie stoppen en zwarte Piet, zwarte Piet laten zijn zoals hij altijd was
Diversiteit in Pieten: zowel in kleur als in man/vrouw, oud/jong en andere kenmerken. Diversiteit
heeft de toekomst!
Doe even normaal wie wordt er hier nou gediscrimineerd!
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Doe gewoon net als dat al jaren het geval is en ga niet plotseling veranderen.
Doe gewoon zoals het altijd is geweest .Die gene die de pieten niet graag zien, zetten hun TV
gewoon uit.
Doe niet zo stom, gewoon zwarte piet
Doe normaal en behoud de traditionele zwarte Pieten
Doen zoals het in Nederland traditie is.
Doorgaan op de oude voet. Totdat er een zeer kleine groep begon te ageren tegen zwarte piet
had niemand ooit erover nagedacht, er bij stil gestaan of de link op deze manier gelegd. Het blijkt
trouwens dat Sinterklaas vroeger, de echte dus, zwarte mensen heeft bevrijdt uit slavernij.....!!!
Echte zwarte pieten (3x)
Echte zwarte Pieten
Een donkerzwarte Piet
Een icoon 'niet geschikt voor te kinderachtige kijkers' advies in beeld brengen.
De rol van zwarte Piet nog meer inhoud geven zodat iedereen met een donkere huidskleur er
trots op kan zijn.
Een kinderfeest en daar zo moeilijk overdoen is de grootst onzin.
Een mix van zwart en roetveeg. Het verhaal is op zich goed opgebouwd. RTL slaat nu compleet
door dat is niet nodig.
Een mix: echt zwart (kunnen toch Pieten van ver zijn), Pieten met vegen, Pieten bont gekleurd
(verzin er maar wat bij dat ze met de verf gespeeld hebben of zo).
Een oude zwarte piet, inclusief roe
Een zwarte Piet hoort gewoon ZWART te zijn.
Enkel metZwarte Pieten
Enkel zwarte pieten. Overigens:als nu zwarte piet in de ban gaan hebben we over een paar jaar
de discussie hoe racistisch het is dat er geen zwarte pieten zijn.
Ga gewoon door zoals het de vorige jaren was
Ga gewoon op de oude voet verder.
Discriminatie is iets van en door de grote mensen. Kinderen zien in Zwarte Piet geen
discriminatie.
Ga mee met de tijd en stop met de volledig zwarte pieten. Ik vind dat RTL een heel goed hierop
aansluit.
Ik hoop dat horst aan de maas hierin ook zijn verantwoordelijkheid neemt.
Ga met de tijd mee en laat de karikature Zwartepiet achter je. Toon moed! En je hoeft echt niet
uit te leggen waarom Piet plots niet meer zwart is. Ik denk niet dat kinderen dat iets boeit.
Ga terug naar het pad van 2 jaar geleden verandering is goed! Zwarte sinterklaas, roet pieten
enzovoort! Mijn dochters zouden graag een meisjessint zien
Ga vooral zo door als voorheen
Gebruik je fantasie
Gebruik roetpieten
Geen journaal meer uitzenden
Geen zwarte Piet, dus ik kijk ook niet.
Gewone Pieten. Als iemand het niet aanstaat moeten ze maar opsodemieteren uit ons land.
Gewoon 'zwart'.
Gewoon aan de oude traditie houden. Gewoon een oude Sinterklaas, een schimmel en zwarte
Pieten
Gewoon als van ouds
Gewoon als zwarte piet!!!
Gewoon bij het oude laten
Gewoon bij het oude laten.
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Gewoon de ouderwetse zwarte piet handhaven. Belachelijk dat er na zoveel jaren ineens mensen
tegen zijn. Er wordt te veel geluisterd naar mensen die hier niet vandaan komen.
Gewoon de pieten die wij in Nederland al jaren hebben, deze traditie mag niet verloren gaan.
Toch te gek voor woorden dat wij over zoiets moeten gaan vechten.Welkom in Nederland en pas
je maar aan.
Gewoon de traditie in ere houden!
Gewoon de traditie volgen, geen flauwekul met gekleurde pieten
Gewoon de tradsitie in ere houden. er is hier geen enkele vorm van discriminatie die hier
meespeelt in dit kinderfeest
Gewoon de zogenaamde ouderwetse zwarte PIET
Gewoon de zwarte piet behouden
Gewoon de zwarte piet houden zoals we die al jaren kennen. Ik snap best dat er mensen zijn die
sommige dingen aanstootgevend vinden, zoals enorme rood getinte lippen en oorbellen. Deze
zijn ook niet nodig om de zwarte piet te presenteren.
Gewoon de zwarte Piet zoals altijd is geweest
Gewoon doorgaan zoals `t altijd is geweest.
Gewoon doorgaan zoals andere jaren. het was altijd leuk. ik ben een volwassene maar als ik kon
dan keek ik
Gewoon doorgaan zoals het altijd is geweest
Gewoon een goeie zwarte piet.doen en je niet laten om kletsen door een stel idioten
Gewoon een normale zwarte piet
Gewoon een normale zwarte piet.
Gewoon een zwarte piet
Gewoon een zwarte piet, zonder oorringen en zonder pruik.
GEWOON HARTSTIKKE ZWART.
Gewoon hoe vroeger!!!!!!!!!!
Gewoon houden hoe het altijd is
Gewoon laten zoals het al jaren is
Gewoon laten zoals het is, waar maakt iedereen zich toch druk om, ik vind erg dat zo iets in de
kamer besproken moet worden, er zijn wel belangrijkere dingen om je druk over te maken dan
over een kinderfeest. Te onnozel voor woorden.
Gewoon laten zoals het nu is.
Gewoon laten zoals het was.
Gewoon met de gebruikelijke zwarte Pieten.
Dat oneindig geleuter over wel een zwarte Piet of geen zwarte Piet is een typisch Nederlands
trekje : klagen over niks. We kunnen onze tijd beter ergens anders aan besteden!!
Gewoon met de traditionele Zwarte Piet.
Gewoon met onze ouderwetse Pieten!
Gewoon met ouderwetse zwarte pieten
Gewoon met zwarte piet
Gewoon met zwarte piet.
Gewoon met zwarte pieten
Gewoon net als altijd ,niet laten beinvloeden door minderheden,(doet rutten toch ook niet!)
Gewoon normaal doen hoe het altijd is geweest. Geen drama maken.
Gewoon normaal zoals altijd al geweest is. Laat je niet gek maken door een kleine groep
zeurpieten. Die kunnen beter verhuizen naar een ander land.
Gewoon ouderwets met echte Zwarte Pieten en vooral geen concessies doen aan die
Zeurpieten!!!
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Gewoon tradities behouden, dit zijn onze tradities, wij hebben er niet van geleden. Wij zijn
nederland, we zijn voor iedereen aardig, als iemand zich beledigd voelt door onze zwarte piet,
dan is dat zijn probleem.
Gewoon traditioneel zwart.
Gewoon vast houden aan onze traditie.
Gewoon vasthouden aan de oude traditie van zwarte piet en niet zwichten voor een honderdtal
mensen die deze traditie willen veranderen. Wij houden in Nederland ook rekening met tradities
van niet Nederlanders.
Gewoon vieren als van ouds met Zwarte Piet .
Gewoon weer ZWARTE PIETEN.Die de zwarte pieten weg willen hebben,oprotten uit ons land,dit
is onze traditie.
Gewoon zo als altijd.In Belgie speelt dit helemaal niet
Gewoon zoal s de traditie is, echte Zwarte Pieten!
Gewoon zoals altijd , die het daar niet mee eens is gaat maar terug naar waar hij of zij vandaan
komt
Gewoon zoals altijd samen met zijn zwarte pieten omdat hier niets verkeerd aan is.
Gewoon zoals altijd Zwart,
Gewoon zoals altijd, Zwarte piet!
Gewoon zoals altikd
Gewoon zoals het altijd is geweest met zwarte pieten doorgaan!
Gewoon zoals het was dus zwarte pieten
Gewoon zoals het was vieren!
Gewoon zwart (3x)
Gewoon zwart geschminkte pieten, het een stuk traditie en nederlandse cultuur. Die cultuur
verdient net als alle andere culturen zijn respect.
Gewoon zwart zoals de naam ook zegt 'zwarte' piet.
Gewoon zwart zoals vroeger en we moeten ons niet door buitenlanders de les laten voor
schrijven ,het is toch een kinderfeest voor iedereen
Gewoon zwart,
Ik heb bij het sinterklaas feest nooit aan discriminatie gedacht. Degen die dit de discussie gestart
zijn hebben de discriminatie alleen maar meer aangewakkerd en dus het tegengestelde bereikt.
Gewoon zwart, puur vw het eeuwenoude cultuur element.
Gewoon zwart, zoals altijd
Gewoon zwart,het is voor kinderen en niet voor die'halvegare 'volwassenen
Gewoon zwart! (2x)
Gewoon ZWART. Anders moet gewoon NIEMAND kijken.
Gewoon zwart. En wie er niet tegen kan die kijken maar niet.
Gewoon zwart. Mensen kunnen overal een belediging in zien en als we daaraan toegeven is het
eind zoek.
Gewoon zwarte piet (7x)
Gewoon Zwarte Piet
Gewoon Zwarte Piet !
Gewoon zwarte piet en geen gezeik erover.
Gewoon zwarte piet en sinterklaas. Het is een kinderfeest.
Gewoon zwarte piet houden. Het is onze cultuur en vanwege die discussie is mijn vraag........wie
discrimineert er nu eigenlijk? Volgens mijn gevoel worden wij, Nederlanders gediscrimineert!!!!!
Gewoon zwarte Piet is niets mis mee. Discriminatie heeft hier absoluut niets mee te maken, dat
maken enkelen er van.
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Gewoon Zwarte Piet laten komen. Waarom bezwijken onder druk en een mooie traditie
verknoeien?
Gewoon zwarte piet zoals al zeer vele jaren.
Gewoon zwarte piet zoals altijd is geweest. Niets aan veranderen
Gewoon Zwarte Piet, geen gezeik daarover
Gewoon zwarte Piet, het is een eeuwenoud kinderfeest.
Als het hun niet past dan maar op zouten.
Gewoon zwarte Piet, klaar
Gewoon zwarte Piet, zwarte Piet laten zijn.
Gewoon zwarte piet.
Er is geen een kind wat racistisch denk bij zwarte piet,dat wordt ze aangepraat.
Gewoon zwarte Piet. (2x)
Gewoon zwarte Piet. Als vroeger.
Gewoon zwarte Piet. Wellicht dit jaar het thema richten op de oorsprong van het zwarte van
zwarte Piet .
Gewoon zwarte pieten
het is tenslotte een nederlandse traditie
moeten wij ons dan altijd aanpassen!!!
Gewoon zwarte pieten (4x)
Gewoon zwarte Pieten (3x)
Gewoon Zwarte Pieten (zwart) in de uitzending
Gewoon zwarte pieten die horen er bij
Gewoon Zwarte Pieten en niet ingaan op discussies hierover.
Gewoon zwarte pieten het is een kinderfeest
Gewoon zwarte pieten het is een kinderfeest en laat dat zo blijven.
Gewoon zwarte Pieten in het journaal. We leven in Nederland en hoeven ons niets door
bepaalde groeperingen iets op te laten leggen.
Gewoon Zwarte Pieten inzetten. Alle anders getinte Pieten zijn nepperds! Sowieso is een Zwarte
Piet zwart en niet zo'n bleekscheet met roetvegen. De hele discussie hierover is onzinnig. Zwart is
zwart!
Gewoon zwarte pieten is nog nooit anders geweest.
Flauwekul allemaal.
Gewoon zwarte pieten laten.
Gewoon zwarte pieten net als vanouds !!
het wordt bij het sinterklaasfeest (is een kinderfeest) en bij het cultureel erfgoed.
Ik zou niks eraan veranderen !!
Gewoon zwarte pieten net zoals het altijd geweest is
Gewoon zwarte Pieten op het scherm. Zo niet, dan zul je veel kinderen teleur stellen of zelfs op
een dwaalspoor zetten.
Gewoon zwarte pieten zo is het altijd geweest
Gewoon zwarte pieten zoals altijd is geweest. Leggen jullie anders maar uit aan de kinderen
waarom we geen normale zwarte pieten meer hebben.
Gewoon Zwarte Pieten zoals altijd.
Gewoon zwarte Pieten, einde discussie!
Gewoon zwarte pieten, en de tegenstanders krijgen allemaal met sinterklaas niets.
Gewoon zwarte pieten!
Gewoon zwarte pieten.
Gewoon Zwarte Pieten.
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Gewoon zwarte pieten. Het is een kinderfeest en heeft niks met discriminatie te maken. Dan kun
je de elfen van de kerstman ook wel afschaffen,.
Gewoon zwarte zwarte pieten en niks anders
Gewoon zwarte/bruine zwarte pieten. Zeker geen gekleurde!!!!
Er zijn helemaal geen gekleurde mensen, dit is nog ongeloofwaardiger.
Handen af van Zwarte Piet. Elke concessie is toegeven aan een kleine minderheid die ons haar wil
dreigt te gaan opleggen. Handen af van onze tradities.
Hartstikke zwart laten
Heb schijt aan die azijnzeikers!!
Heel veel zwarten paar roetveegpieten
Het is een echt Nederlandse traditie waar totaal geen kwaad in zit...Ik snap alle ophef helemaal
niet.
Houd deze traditie gewoon in ere.
Je kunt nooit 100% tevreden mensen hebben.
Er is een beperkt aantal mensen die erop tegen zijn en daar word nu naar geluisterd terwijl de
meerderheid voor zwarte piet is??????
Het is gewoon erg jammer....Het is een groot kinderfeest....Waar maakt iedereen zich toch druk
om..
Het is een kinderfeest , als het feest maar leuk blijft voor de kinderen maakt het niet uit of de
pieten rood geel blauw of zwart zijn.
Het is een KINDERFEEST,doorgaan zoals het altijd is geweest.
Volwassen mensen moeten aandacht besteden aan hun eigen werk.
Het is een kinderfeestje en waarom moet dit zo'n discussiepunt zijn...Laat iedereen in zijn eigen
waarde en leg hiervoor niet op hoe de piet eruit moet zien.
Het is onze traditie.Waarom zullen wij die opgeven.Hetv wordt steeds erger waarin wij ons
allemaal moeten aanpassen.
Het liefst zwarte piet, eventueel een paar roetveeg pieten om de tegenstanders tevreden te
houden. Zeker geen gekleurde of clown pieten
Hetzelfde als alle jaren zwarte pieten, niet van die onzin pieten, kinderen raken van streek
hierdoor
Hoe is het mogelijk dat we een onschuldig kinderfeest en traditie overboord gooien
Hou een traditie in ere!!!
Hou hem zwart
Hou het bij het oorspronkelijke verhaal
Hou het bij zwarte pieten, Nu lijkt RTL het dwingende voorbeeld te zijn waarop anderen moeten
volgen. Ook hier is de echte discussie dus niet samen gevoerd en samen in Nederland tot een
eensluidend besluit te komen. Het is verwarring alom. Doe zoals de Belgen: discussie sluiten en
gewoon doorgaan zoals eerst. Achter zwarte piet zit helemaal niet een rascistische gedachte. De
donkere mensen (aantal schreeuwers) maken dit ervan en 'we' laten ons door hen ringeloren.
Hou het feest zoals het is en ben niet bang om te doen wat je gevoel zegt!
Hou het traditioneel.
Hou je aan de traditie.
Hou je aan tradities en laat alles bij het oude
Hou traditie in ere
Hou vast aan onze NEDERLANDSE tradities. Alle ophef wordt ieder jaar erger. Wat is er mis met
Zwarte Pieten die snoep en cadeautjes aan kinderen geven??? Wie kan daar nou problemen mee
hebben (behalve de tandarts dan?)
Houd onze traditie in ere, Zwarte Piet is zwart omdat hij door de schoorsteen komt ( kwam!!)
heeft niks te maken met discriminatie, dit wordt door volwassenen aangepraat!
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Houden bij de traditie zoals hij altijd is geweest. Dus met zwarte piet!
Houden zoals het was, het is onze traditie!
Huidige Piet handhaven.
Iedereen kan Sinterklaas helpen. Hoeven dus niet de pieten te zijn.
Ik heb hier niets op te zeggen maar ik hoop dat ze duidelijk kunnen maken dat zwarte pieten niet
slecht zijn omdat ze opeens niet meer bij sinterklaas zijn.waar zijn ze gebleven dan?
Ik kies voor de zwarte pieten
Ik persoonlijk vind dat alles zo zwaar opgeblazen wordt de media etc had zich niet met onze
traditie van jaren moeten en mogen bemoeien
Ik vind dat er allerhande Pieten in alle kleuren Sinterklaas mogen helpen, dus ook zwarte Piet.
Het is vreemd dat hij plotseling niet meer een onderdeel mag uitmaken van dit oude kinderfeest.
Het zou fijn zijn als er ook begrip is voor de lange traditie van dit feest en dat je dit mensen niet
zo maar kunt afnemen. Begrip van twee kanten zou fijn zijn.
Ik vind de een deel van ons nederlanders wel erg gevoelig voor deze zwart/wit kwestie. De
'zwarte' slaan toe bij elke kleine opmerking en de 'witte' reageren hier weer bloedfanatiek op.
Maak er maar een zwarte sint van met witte pieten.
Ik vind dit hele thema grote flauwekul
Ik vind het jammer, dat er zoveel ophef is over iets waar geen kwaad achter zit. Ik ben absoluut
tegen discriminatie, maar als we alles op deze manier tegen het licht gaan houden, krijgen we
alleen maar meer onbegrip voor elkaar. Laten we niet te moeilijk doen en ons niet te snel
aangesproken voelen. Blijf alles positief benaderen en niet vanuit een negatie oogpunt. Er zijn
veel grotere problemen op de wereld, laten we daar onze kostbare energie in steken.
Ik zou er een verhaal op maken dat ze witter uit gaan zien en niet heel erg afwijken van wat rtl
doet, anders is het geen eenduidig verhaal meer naar de kinderen.
Ik zou gewone zwarte Pieten doen zoals we al jaren gewend zijn.
Waar zijn we toch mee bezig in dit land! Maak je maar druk om de zorg (ouderen en mensen met
een beperking) dan over de kleur van Zwarte Piet
Ik zou het liefst alle kleuren Pieten zien, zowel blauwe, rode, zwarte, gestippelde,
streepjespatroon enz. en vooral vrolijke.
Ik zou zeggen gewoon zwart. Wij bemoeien ons toch ook niet met het Suikerfeest, de ramadan,
en al die andere feestdagen of heilige dagen van een ander geloof.
Je kunt het nooit goed doen maar ik zou zeggen laat het bij het oude want het heeft niets met
discriminatie te maken. Je kunt niet alles afschaffen.
Kom niet aan Nederlandse cultuur
Laat alles bij het oude. Zie het niet als discriminatie. Ieder heeft zijn rol en het leven bestaat ook
uit goed en kwaad. Iemand speelt de rol van het kwade en de ander de rol van het goede.
Laat de kinderen kiezen
Laat de pieten gewoon zwart blijven!
Laat de zwarte piet lekker zwart. Het is onze traditie. Het heeft niets met discriminatie te maken.
De tegenstanders dienen dat te respecteren net zoals wij hun tradities cq geloof respecteren.
Laat het een kinderfeest blijven
Laat het gewoon zo als het was. Maar dan zonder de goede oorbellen. Benadruk het nog even
dat het geen slaven zijn maar gewoon goedwillende 'zwarte' mensen die goed voor je zijn net als
andere.
Laat het gewoon Zwarte piet zijn
Laat het verhaal in zijn waarde.
Laat het vooral een feest voor kinderen zijn; die maken niet zijn ophef over hoe 'Zwarte Piet' er
uit moet zien.
Laat het vooral een kinderfeest zijn, zonder 'grote mensen' discussies
Laat het zoals het altijd al is geweest maar als de politieke en sociale druk te groot wordt,
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probeer met een alternatief te komen dat niet teveel afbreuk doet aan hetgeen 'we kennen'.
Laat het zoals het altijd geweest is en e blijven.
Laat het zoals het was ZWARTE Pieten.
Laat maar zoals het was
Laat piet piet niemand van de kinderen die ook maar aan discriminatie denkt
Laat sint en Piet gewoon een kinderfeest blijven. ik heb ze nooit als slaaf of wat dan ook gezien.
mijn kinderen ook niet
Laat ze in vredesnaam gewoon zwart. Kinderen discrimineren niet, dat doen volwassenen.
Laat ze zwart .net als altijd
Laat Zwarte Piet blijven.
Laat Zwarte Piet gewoon Zwarte Piet zijn
Laat zwarte piet zwart blijven
Laat zwarte piet zwarte piet blijven.
Laat zwarte Piet, zwarte Piet blijven. Dit is al altijd zo geweest. Te gek voor woorden deze
dicscussie.
Lastig. Je moet niemand kwetsen, maar als je van zwarte piet houdt, ben je ook nog niet meteen
een racist.
Laten hoe het was punt
Laten zo als het was en is. Geen veranderingen doorvoeren.
Laten zo als het was.
Laten zoals het al jaren is!!!!
Laten zoals het altijd was, voor de kinderen is er geen sprake van discriminatie, Dat maken de
extremen er van
Laten zoals het is
Laten zoals het is zwart
Laten zoals het vroeger was.
Maak er geen carnaval (geel, rood, oranje, stippen) van maar verder niet te moeilijk doen
Maak goede afwegingen doe wat jullie het beste lijkt
Maak lekker jullie eigen verhaal. Whatever het is. Kinderen geloven alles. Ik vertrouw op het
gezonde verstand van de mensen die het maken
Maak Piet weer echt( roet) zwart. ( niet donkerbruin, zoals de laatste jaren veel het geval is.)
Rode lippen, grote oorbellen en kroeshaar hoeft wat mij betreft niet.
Wel een Piet die door de schoorsteen kan en ' s avonds als het donker is , luistert of iedereen
ook braaf is.
' zwarte Piet, wiedewiedewiet. Ik hoor je wel maar zie je niet.' Dan is Piet niet herkenbaar en
houdt hij zijn magische rol.
Maak ze gewoon zwart. allemaal met die flauwekul.
wij mogen onze traditie niet en die van de andere culturen wel???
Maak ze zwart en leuk
Met de zwarte pieten
Met zwarte piet (2x)
Met ZWARTE piet
Met zwarte pieten komen zoals altijd is gebeurd.
Met Zwarte Pieten zoals het verhaal voor de kinderen altijd is geweest en geen alternatieven
Mooi weer zwarte piet
Naar mijn mening dient de traditie in eren gehouden te worden en dienen de zwarte pieten
'zwart' te zijn.
Net al vorig jaar. Hadden ze prima gedaan.
Net als vroeger .het is een kinderfeest .laat dat niet verpesten door die zeikende ouderen . zwart
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is zwart
Net zo doen als voorgaande jaren
Niet toegeven aan de kritiek en gewoon zwarte piet laten zoals ie altijd geweest is.
Niet toegeven.
Belachelijk dat ze het zover hebben laten komen.
Niets meer uitzenden, want het is dan een lachertje
Niets te wijzigen aan Sinterklaas en Zwarte Piet
Niets veranderen
Niets veranderen. Er is geen sprake van discriminatie ook al voelt een klein aantal mensen dat
wel
Niks veranderen, het is een grote mensen discussie.
Niks, ik irriteer me mateloos aan deze lange discussie
Normaal net als eerder
Of doe gewoon de traditionele zwarte pieten, of doe helemaal geen zwarte pieten of desnoods
doe je helemaal geen sinterklaasjournaal..
Omdatik vind dat zwartepiet bij ons cultureelerfgoed hoort.
Pas de Piet aan, zodat de discussie niet nog meer een kinderfeest bederft.
Ik ben het er niet mee eens, dat zwarte Piet een vorm van discreminatie is.
Pas het uiterlijk aan. Schoorsteenpieten vind ik een prima alternatief.
Pas het uiterlijk van de pieten geleidelijk aan. Zo is de overgang voor kinderen niet groot/vreemd
en kom je toch tegemoet aan de wensen van bepaalde (groepen) mensen.
Piet hoort zwart te zijn
Piet is zwart. Is een kinderfeest. ZGN groet mensen gaan er zich mee bemoeien,
Piet was zwart moet zwart blijven buitenlanders moeten hun zin niet krijgen het feest moet
blijven hoe het was dus zwart
Pieten in alle kleuren
Pieten zijn zwart en hebben niets met discriminatie te maken. Het is een fenomeen dat bij de
Nederlandse cultuur hoort, net als de paashaas, en de Kerstman. Ik snap niet zo goed dat men
zich hier zo druk over maakt.
Wij verbieden de andere culturen in Nederland ok niet wat ze wel en niet mogen doen/zeggen.
Pik zwart
Pik zwart.
Poot stijf houden en gewoon zoals als jaren lang zwarte pieten
Schoorsteen piet
Schoorsteenpiet (2x)
Sint met zwarte pieten
Sinterklaas en zijn pieten
Sinterklaas en zwarte piet zoals het altijd is geweest
Sinterklaas is een feest voor kinderen en daar horen volgen de traditie zwarte pieten bij.
Kleine kinderen discrimineren niet
Sinterklaas is een kinderfeest, waarbij de kinderen echt niet bezig zijn met etnische minderheden
en discriminatie.
Wij hebben geleerd dat Zwarte Piet zwart was van de roet; niks discriminerende en denigrerende
uitspraken over een zwart volk.
Zonde dat een minderheid van de mensen maar wat roept (zonder erbij na te denken) en dit
roept uit oogpunt van een volwassene. Dit terwijl het gewoon een simpel kinderfeest is.
Waar trekken we de grens? De Kerstman vliegt rond in een arreslee, getrokken door rendieren. Is
dit dan dierenmishandeling?
Sinterklaas is een kinderfeest. Zwarte piet is niet bruin of wat dan ook. Zwarte piet is zwart als
roet.
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Sinterklaas is een traditie en daarbij hoort Zwarte Piet ook als traditie. Zwarte Piet is gewoon
vrolijk en helpt Sinterklaas, niet meer en niet minder.
Sluit aan bij RTL of haal de regenboogpieten weer van stal
Sluit je aan bij RTL en kies voor de schoorsteenpieten
STOP MET DIE ONZIN OVER ZWARTE PIET
Zielige mensen
Stop met die onzinnige discusiie en laat zwarte Piet binnen
Stop met het maken van het Sinterklaas journaal.
Stop met zwart schminken en geef ze gewoon hun eigen huidskleur of een willekeurige kleur.
Terug naar 5 jaar geleden
Toch gewoon Zwarte Piet zwart laten. Het is een kinderfeest en heeft niets met discriminatie te
maken.
Traditie in ere houden!
Traditie vasthouden, gewoon zwarte pieten
Traditie volgen en in stand houden.
Traditie/cultuur in ere houden
Tradities niet zomaar lukraak veranderen, op het ene net zijn ze wit, op het andere schoorsteen
piet en op een andere plek zijn de pieten gekleurd in diverse kleuren. Nogal verwarrend, ik heb
er geen antwoord op naar mijn kleine kinderen.
Traditioneel houden. Als zwarte piet discriminerend is, zijn de elfjes van de kerstman dat voor
kleine mensen.
Trek nu 1 lijn doe allemaal hetzelfde
Uitleg over de schoorsteenpiet...kinderen zijn flexibel, meer dan volwassenen
Van mij mag hij zwart.
Vecht het voor eens en voor altijd uit. Wat mij betreft blijft zwarte Piet zwarte Piet.
Veegpieten perfect
Veel zwarte pieten.
Verassing??
oude gebruiken dienen in stand gehouden te worden
Verras ons maar en stop met die discussie
Volg rtl, dus roetpiet
Volgens de traditie: zwart
Waarom een oud traditie veranderen. We veranderen toch ook de traditie van het Suikerfeest
niet .Suiker en vette producten zijn zo slecht voor de gezondheid !!!
Wat een gezeur, laten zo als het altijd was.
Wat een onzin!
Leven en laten leven!
We doen in de traditie en laat ze maar praten.
Wees moedig en volg RTL. Piet zal en moet veranderen. Roetveegpiet en kleuren piet. Piet blijft
maar zal uiteindelijk niet meer de zwarte piet zijn. En wat boeit dat uiteindelijk voor de Kids?
Nadat dus gewoon doen
Ze doen toch wat ze zelf willen. Discusseren heeft geen zin.
Zeker zwarte pieten erbij
Zie bovenstaande
Ik denk dat schoorsteenpiet alvast een goed begin is alleen is zwarte piet op deze manier wel
heel herkenbaar is ( gisteravond was Karel van Kooten op tv en onze dochter herkende hem nu
nog als zwarte piet. Ze geloofd al zeker 10 jaar niet meer )
Zo laten als het was.
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Zo zwart als mogelijk
Zo zwart als roet.
Zoals bij RTL
Zoals het altijd geweest is.
zwarte piet erbij. het is een Nederland volksfeest.
Zoals het was: Sinterklaas en Zwarte Piet
Zoals ze altijd zijn geweest zwart.
Zoek een midden weg, schoorsteenpieten of gekleurde pieten.
Zorg voor een geleidelijke overgang door 'zwartepieten' en '' schoorsteenpieten' te combineren
en dan elke jaar meer schoorsteenpieten, dan wennen de kinderen en ouders er vanzelf aan en
na een paar jaar weten de kinderen niet beter dan dat piet een 'schoorsteenpiet' is. Maar ik zou
dit niet in een keer doen.
Zwart (10x)
Zwart - zwart natuurijk
ZWART die Piet!
Zwart en anders kijken we niet.. ik wil niet mee in deze achterlijke discussie onze traditie
afblijven dus!
Zwart en wel koolzwart
Zwart houden
Zwart of bruin
Zwart of bruin.
Bij roetvegen is iemand herkenbaar. Kinderen zien duidelijk dat het een bekende kan zijn.
Laat dan de oorbellen en krullen weg.
Zwart zoals onze cultuur het altijd heeft gedaan
Men verwacht dat wij wel begrip hebben voor alle andere culturen en daarin mee gaan waar
eindigt dit moeten wij nu gaan protesteren tegen b v moskee,s of rammedan en
Suikerfeest??????
Zwart zwart zwart
Zwart!
Zwarte BLIJFT we zijn hier bang aanpassen of weg wezen
Zwarte of bruine zwarte Pieten handhaven, Zeker geen gekleurde of roetveeg Pieten.
Zwarte piet (4x)
Zwarte Piet (2x)
ZWARTE Piet
Zwarte Piet blijft roetzwart. Dat is hij altijd geweest.
Het is een stuk folklore en heeft met racisme helemaal niets te maken!!!
Zwarte piet blijft zwart
Zwarte piet blijft. Hoe kan het dat een klein groep mensen ons feest probeert af te nemen.
Zwarte Piet en anders de zender op zwart!
Wat een onzin is deze discussie eigenlijk. Een kleine minderheid heeft het in een democratisch
land voor het zeggen! Hoe is t toch mogelijk?
Zwarte piet gewoon zoals hij was
Zwarte Piet heeft niets met politiek te maken, het is een Kinderfeest, al jaren!!!
Zwarte Piet hoort bij de Sinterklaas traditie. Een Nederlandse traditie. In deze hoeven we niet
mee te gaan met andere culturen. Zwarte Piet hoort bij onze cultuur..
Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas zoals de kerstboom bij Kerstmis en de paashaas bij Pasen. Er zal
geen enkele nederlander zijn die bij het zien van Zwarte Piet terug denkt aan de tijd van de
koloniën en de slavernij. Kinderen zijn sowieso kleurenblind. Dit is een absurde discussie van
volwassenen. Met het afschaffen van Zwarte Piet ban je echt niet de discriminatie uit ons land.
De 'haters' zullen echt niet stoppen met discrimineren als Zwarte Piet verdwijnt.
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Zwarte piet hoort zwart te zijn anders kunnen ze beter alles afschaffen ik begrijp niet eens dat er
aandacht aan besteed wordt omdat iemand weer eens wat moet zeggen maar als zwarte piet
weg moet dan ook maar alle andere tradities weg niemand hoeft te komen als hij het er niet mee
eens is ik kan wel zeggen dat ik nog nooit zolang als ik oud ben zware piet met slavernij heb
gelinkt te gek voor woorden het is en blijft een kinderfeest en die denken niet over zulke dingen
na omdat ze nog niet eens weten wat het is
Zwarte piet hoort zwart te zijn met kroes haar rode lippen zoals traditioneel altijd geweest is.
Hoort bij de Nederlandse cultuur te gek voor woorden dat dit door een kleine groep zomaar
gewijzigd kan worden. We wonen wel in Nederland whah.
Zwarte Piet in ere houden
Zwarte Piet is de knecht van Sinterklaas , basta .
Zwarte piet is een Nederlandse traditie .blijf daar met je poten van af.Laat ons dan Haloween
vergeten dat heeft geen wortels in Nederland !
Zwarte piet is een Nederlandse traditie het is een feest voor de kinderen en zo moet het ook
blijven .
Zwarte Piet is en blijft zwart. Dit is onze traditie en men moet ons niet alles afnemen. Wij hoeven
ons niet altijd aan te passen. Andere kunnen zich ook aan onze traditie aanpassen.
Zwarte Piet is gewoon zwart net als in de voorgaande jaren.
Zwarte Piet is gewoon zwart.
Zwarte Piet is ook een mens
Een Koerd is en mens en een Turk is een mens
Hier zijn jullie gelijk
Zwarte piet is zwart (2x)
Zwarte Piet is zwart
Zwarte Piet is zwart !
Zwarte Piet is zwart en blijft zwart .Handen af van onze cultuur .
Zwarte piet is zwart. Duidelijk.
Zwarte piet is zwarte piet
Zwarte piet is zwarte piet. Op de Antillen is dit geen issue.
Hier is het een eer om zwarte piet te zijn.
Zwarte piet laten zoals het altijd is geweest.
Zwarte piet laten zoals wij zwarte piet kennen. Het staat los van discriminatie of wat dan ook.
Zwarte piet hoort bij Sinterklaas. Een feest wat in en bij onze cultuur hoort!! Dit is NL en het is
een feest voor kinderen...al jaren!
Zwarte piet moet blijven
Zwarte Piet moet blijven het is een kinderfeest. Stop met die discussie.
Zwarte piet moet blijven! Dit is een landelijk erfgoed en heeft niets met discriminatie te maken!
Het is een kinderfeest en moet alszodanig blijven!
Zwarte Piet moet zwart blijven. Dat is al eeuwen zo.
Zwarte piet moet zwart zijn
Zwarte Piet moet zwarte Piet blijven.
Afblijven van onze traditie.
Zwarte Piet niet aan tornen
Zwarte Piet staat voor de duivel, heeft niets met ras te doen.
Zwarte piet zoals ie altijd eruit gezien heeft.
Zwarte piet, gele piet, blanke piet, bruine piet.. alle huidskleuren door elkaar.
Zwarte Piet.
Zwarte Piet. Verwijzing naar slaaf zijn is grote onzin
Zwarte pieten
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Zwarte Pieten
ZWARTE PIETEN
Zwarte pieten en geen flauwekul
Zwarte Pieten gebruiken!
Zwarte Pieten horen bij Sinterklaas en we moeten ons geen discriminatie verhalen laten
aanpraten, immers de associatie met discriminatie wordt niet door de kinderen gelegd maar
door de tegenstanders.
ZWARTE PIETEN horen bij Sinterklaas!!!!
Zwarte pieten in het programma zoals een zwarte Piet hoort te zijn! Wij zijn zo ook groot
geworden
Zwarte pieten klaar
Zwarte pieten laten blijven. Is dit niet het geval dan betwijfel ik of ik het sinterklaasjournaal ga
volgen met de kinderen. Dit geld ook voor Sintintocht in dorp.
Zwarte Pieten zijn er altijd al geweest. Laat dit zo.
ZWARTE pieten zoals altijd is geweest
Zwarte pieten zoals ze altijd waren
Zwarte Pieten, net als altijd.
Zwarte pieten! (2x)
Zwarte Pieten!!!
Zwarte Pieten. Het is al een hele oude traditie. Waarom moet hier ineens van afgeweken
worden. Het is een kinderfeest. Er wordt niemand gediscrimineerd.
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