
 
'Slachtofferschap bij Sinterklaasfeest werkt 
averechts'  
Door: Friso de Zeeuw  

 
De Amsterdamse intellectuele elite en daar gevestigde media teisteren ons al wekenlang met 

hun pleidooi voor aanpassing van het Sinterklaasfeest. De meest effectieve manier om af te 

rekenen met deze opgelegde nieuwe fatsoensnorm is niet het gesproken en geschreven woord. 

 De claim van slachtofferschap en de verbinding met een traditioneel kinderfeest 

blijkt weliswaar buitengewoon effectief als het gaat om het entameren van een 

discussie, maar heeft een averechts effect. 

Friso de Zeeuw 

Als bij de komende intocht van Sinterklaas overal in het land alleen echte Zwarte Pieten de Sint 

omringen, kunnen we het discours afsluiten. En dat laatste verdient aanbeveling. De landelijke media 

(tv en dagbladen) schenken vaak onevenredig veel aandacht aan alles wat in Amsterdam gebeurt. De 

discussie rond Zwarte Piet illustreert dat weer subliem.  

 

Hoe begon het?  

In onze hoofdstad maakt een kleine, luidruchtige minderheid stennis. Ze krijgen een hoorzitting van de 

raadscommissie, een begripvolle voorzitter van het lokale Sinterklaascomité die 'iets aan de intocht 

gaat veranderen' en een dito burgemeester 'die in gesprek wil gaan'. De meeste dagbladen en 

populaire talkshows - met Amsterdam als thuisbasis - doen alsof het een landelijk fenomeen betreft. 

 

In de volgende fase van het dispuut komen in de media-deskundigen (wier instituten uiteraard in 020 

zijn gevestigd) aan het woord evenals 'gezaghebbende columnisten', met een hoog 
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grachtengordelgehalte. Zij stellen voor om Piet paars, groen en geel te kleuren. En ja hoor, daar 

begint minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ook al in die richting te redeneren. 

 

Zwarte Piet laat zien: de kloof tussen hoger en lageropgeleiden 

Het laat nog wat anders zien. Mark Bovens en Anchrit Wille schetsten in 2010 het ontstaan van een 

kloof tussen hoog- en laagopgeleiden en muntten daarvoor de term 'diplomademocratie'. Ook het 

Sociaal en Cultureel Planbureau heeft er bij monde van zijn voormalig directeur Paul Schnabel 

meermalen op gewezen dat de tegenstellingen in dit land steeds meer langs de scheidslijn lopen van 

mensen die gestudeerd hebben en de 'gewone mensen' dan tussen links en rechts. Hier hebben we 

een sprekend voorbeeld.  

 

Onderzoeken wijzen uit dat landelijk gezien 90 procent van de bevolking vindt dat aan Piet niets moet 

veranderen. Een peiling van het Jeugdjournaal onder 1000 kinderen tussen 9 en 12 jaar levert 

overigens hetzelfde percentage op. Het maakt mensen woedend als nu ook al ons eigen, typisch 

Nederlandse Sinterklaasfeest moet 'vernieuwen', om voor hun onbegrijpelijke redenen. 

 

Ik neem mijn woonplaats Monnickendam, met 10.000 inwoners (gemeente Waterland, grenzend aan 

de hoofdstad) als voorbeeld. Een recordaantal van 65 Zwarte Pieten (m/v) gaat de goedheiligman 

assisteren bij zijn maritieme intocht in de Haven op 16 november. 35 Kandidaat-Pieten staan 

hunkerend op de wachtlijst. De Pietjes worden roetzwart geschminkt (inclusief hals, nek, oorschelpen 

en neusgaten, zo kan ik persoonlijk getuigen). Dus niet met dat laffe bruin, of een paar 

'schoorsteenvegen'. Allemaal een pruik op met kroeshaar, rood gestifte lippen, glimmende oorbellen 

en een prachtig, felgekleurd pietenpak. Het gemeentebestuur faciliteert de immer sfeervolle intocht 

actief. 

 

De claim van slachtofferschap heeft een averechts effect 

Er zijn wellicht redenen om het slavernijverleden van destijds agenderen. Dat geldt zeker voor 

discriminatie van vandaag. Uit elementair fatsoen bijvoorbeeld, of om actief te voorkomen dat mensen 

op oneigenlijke gronden worden afgeserveerd. De claim van slachtofferschap en de verbinding met 

een traditioneel kinderfeest blijkt weliswaar buitengewoon effectief als het gaat om het entameren van 

een discussie, maar heeft een averechts effect. Wederzijds onbegrip tussen hoog- en laagopgeleid, 

tussen Amsterdam en de rest van het land en tussen 'wit' en 'niet wit' escaleren alleen maar in een 

discussie over het verkeerde onderwerp. 

 

Wat zou het dan ook mooi zijn als de intocht van Sinterklaas overal in het land - behalve in de 

republiek Amsterdam - uitmondt in een massale manifestatie voor de pure, concessieloze Piet. Dan 

zou de uitvergroting van het hoofdstedelijke probleempje in één klap verschrompelen tot zijn ware, 

minuscule proporties. En kunnen we een fatsoenlijke discussie voeren over imperfecties van heden en 

verleden, met als uitkomst een frisser en gedeelder nationaal bewustzijn. 

 

Een pacificerende suggestie: Monnickendam, een ideetje voor Amsterdam? 

Tot slot nog een pacificerende suggestie. Elk jaar, op 6 december, zwaait de jonge bevolking van 

Monnickendam Sinterklaas met zijn talrijke logistieke medewerkers pontificaal vaarwel. Zo weet 

iedereen heel zeker dat het land weer voor een jaar Zwarte-Pieten-vrij is en kunnen ook de 

opposanten weer rustig gaan slapen. Misschien een ideetje voor Amsterdam? 

 

Prof.mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe 

Markten Bouwfonds Ontwikkeling (en vele jaren Zwarte Piet met flexcontract).  

Plaats een reactie!  



Deel jouw mening met de andere bezoekers 

1 van 5 volgende 

82 reacties  

msamsterdam 

Selectieve perceptie en wensdenken: goede reactie van @bolder! . De anti-gevoelens jegens Zwarte Piet worden 

gekoppeld aan slaventijd en racisme. Zou zonder koloniale tijd en slavernij die oppositie er niet geweest zijn? . 

Bleekmiddelen voor huid - zie Zembla - worden veel gebruikt, een intern issue. . Door techniek en mobiliteit komen 

allerlei etnische groepen samen. . In China worden veel oogcorrecties uitgevoerd. . Aan wie ligt in wezen 

ontevredenheid en/of protest m.b.t. etnische kenmerken? 

04/11/13 11:26 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Rob80 

Zouden de tegenstanders van ZP niet snappen dat door eerst iedereen die geen probleem heeft met de zwarte kleur 

indirect en vaak direct uit te maken voor racist de discussie meteen niet meer te voeren is? Het is gewoon het 

"Israeleffect". "Jij snapt het niet dus je bent antisemiet." Daar sta je met een mond vol tanden. Geen discussie meer 

mogelijk. Onterecht uitgemaakt worden voor racist doet OOK pijn, en de tegenreactie is onmiddellijk de hielen in het 

zand zetten. Zeer begrijpelijk. 

04/11/13 09:34 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ed rook 

De schrijver heeft gelijk. Een aantal Suri's laat zich gebruiken, zeg maar misbruiken, door een groep linksen, die 

verslaafd zijn geraakt aan hun hobby, "tegen schenen schoppen en dan maar blijven zuigen". En ze kiezen daarvoor 

een minderheid om de slachtofferrol te benadrukken. Het is altijd hetzelfde truc-je. 

04/11/13 08:53 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Evert van Soest 

Als je over dit onderwerp ook maar de geringste relativering opschrijft of uitspreekt is er altijd wel een vriendelijke 

deelnemer aan de discussie die je een PVV reflex verwijt. Alsof er over ZP in het geheel niet nagedacht mag worden. 

Tuurlijk mag dat, ga uw gang. Organiseer een fijn debat in de Balie en reflecteer met mede intellectuelen gezellig op het 

kleurrijke verleden. Zolang de kinderen er maar geen last van hebben. 

03/11/13 23:18 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

F. Markestein 

Sommige reacties verwijten de schrijver van dit stuk populisme omdat hij niet met argumenten zou komen maar de anti-

Piet pleidooien afdoet als 'grachtengordelgepraat'. Maar wat is dan het verschil met degenen die hun tegestanders bij 

gebrek aan argumenten altijd weer racisme verwijten, 'het zal wel een PVV'er zijn' en/of het is een populist? . En wat 

betreft Wallage @joosttiboscher, uw mening over Wallage, en wellicht andere 'weldenkende' PvdA'ers, is duidelijk een 

andere dan de mijne. 

03/11/13 22:24 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

Paulcjm : "....Beleefdheidshalve adresseert hij het kardinale punt zijdelings, maar hij vleit zich gerieflijk neer in een 

omgekeerd Calimerocomplex. Ik ben zielig want zij zijn klein en wij zijn groot..." En juist dat is de drijvende motivatie 

waarom zij zo graag de Piet Zwart willen houden. Het volk zal de grachtengordel - en trouwens ook de allochtonen - een 

lesje leren. Want waarom die Piet zwart moet zijn...nou, dat begrijpen ze zelf ook niet zo goed. 

03/11/13 22:04 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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ludwig albert frei 

In zijn volgende artikel zal Prof mr de Zeeuw aan het volk uitleggen WAAROM het zo belangrijk is voor de 

Sinterklaastraditie - die de linkse grachtengordel het volk wil afnemen - WAAROM dus het zo belangrijk is dat de kleur 

van de Piet Zwart blijft. Want dat was mij - als aspirant huizenbezitter van de grachtengordel en hoger opgeleid linkse-

elite-lid - nog niet volledig duidelijk. 

03/11/13 21:54 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Paulcjm2 

"Een kleine minderheid maakt stennis"....Aldus deze ongetwijfeld zeer geleerde hoogleraar. Zegt genoeg over zijn 

insteek. Beleefdheidshalve adresseert hij het kardinale punt zijdelings, maar hij vleit zich gerieflijk neer in een 

omgekeerd Calimerocomplex. Ik ben zielig want zij zijn klein en wij zijn groot. De bekende PVV-reflex. Het gaat er echter 

helemaal niet over of zwarte Piet al dan niet afgeschaft moet worden. Het gaat erom of er over zwarte Piet überhaupt 

over mag worden nagedacht. 

03/11/13 20:53 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

Maar het is verder een indrukwekkend betoog van deze hoogleraar Gebiedsontwikkeling.[ik begrijp zelf ook niet 

helemaal wat de relevantie is van deze toevoeging ]..De grachtengordel wil de Zwarte Piet afschaffen, en dat pikken we 

niet. Korte samenvatting van deze baanbrekende analyse van het probleem. Maar het Volk is blij, ze krijgen bijval. 

Intussen loopt die grachtengordel wel aardig vol met al dat intellectuele, multiculturele D66, PvdA, anti-Zwarte-Pieten- 

pro-Euro gespuis. 

03/11/13 20:44 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

jkooijman 

Het is niet alleen de Amsterdamse Elite die ons hun normen wil opleggen. Deze week staat in The Economist een artikel 

waarin de correspondent stilzwijgend een relatie legt met het eigen Engelse "blackface" ("Black and White Minstrel 

shows) verleden, dat inderdaad racistisch is en "niet meer kan." Die relatie wordt vrij algemeen gelegd. Dat die relatie 

nergens op slaat is jammer voor ons. Ik denk dat het beste is, die druk gewoon te negeren, als zijnde op misverstand 

gebaseerd. 

03/11/13 19:47 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

 

Evert van Soest 

Prima artikel, al heeft het weinig met hetvakgebied van de schrijver te maken. Het brengt de hele discussie over ZP 

weer terug waar deze begon. In Amsterdam en vervolgens aangewakkerd door een wat merkwaardige vorm van 

politieke correctheid en zongenaamde meevoelendheid. Of de bezwaren tegen ZP enige grond hadden was niet van 

belang. Er was een"gevoeligheid" en dat was reden genoeg voor een debat. Hoop lawaai om niets zoals deze hulp piet 

helder uiteenzet. 

03/11/13 19:42 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

Het wordt wel erg druk op de grachtengordel... 

03/11/13 19:36 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

Amalrik 

De Zwarte-Pieten-Discussie openbaarde ook de afgrond die gaapt tussen de gestudeerde Amsterdamse elite en het 

blijkbaar ongestudeerde massa's buiten Amsterdam. Misschien was deze discussie wel de eerste fase van de Grote 

Culturele Revolutie, waarin ons land zich bevrijdt van kleinburgerlijke elementen met hun gesubsidieerde en 
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hermetische cultuuropvattingen, waarna Duizend Bloemen van Volkscultuur o.l.v. de Grote Roerganger zullen 

opbloeien. Mao Zedong was echter niet geblondeerd. 

03/11/13 17:50 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

Nieuwe populistische redeneertactiek. Als een idee je niet bevalt, vermoei jezelf niet met het zoeken naar feitelijke 

argumenten. Verder maak je het jezelf ook niet moeilijk door de bezwaren die anderen inbrengen objectief te 

onderzoeken. Ga vooral niet in op gevoelens van gekwetstheid. Probeer je niet in te leven in de bezwaren c.q. 

gevoelens van ander. Maar zeg gewoon: dit idee - waar ik het niet mee eens wil zijn - is afkomstig van de Linkse 

grachtengordel in Amsterdam, dus weg ermee! 

03/11/13 17:39 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Céline 

Wat de oorsprong van Zwarte Piet ook was, heden ten dage is de hulp van Sinterklaas een kindervriend die grappen en 

grollen uithalen. Ze geven de kinderen snoepgoed en vertonen soms clowneske kunsten. Misschien is dat het probleem. 

Heeft u wel eens een donkere clown gezien? Clowns zijn altijd wit en beschildert met dikke rode lippen en kroeshaar. 

Ook zijn kleding is kleurig en hobbezakkerig. Is dat te min voor de donkere medemens? 

03/11/13 16:23 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

 

JanTump 

Ik ben voor elke Piet, als die maar nooit opdringerig, lolbroekerig, platvloers populistisch is. Geen Piet als mislukte 

kruising tussen Gordon en Prem. Geen dominant, dom, schreeuwerig type. Geen media-geile Piet. Een ingetogen, 

intelligente, introverte, beschaafde Zwarte Piet is altijd goed. Kleur maakt niet uit. Het gaat om het innerlijk. Emancipatie 

overschreeuwt zich nooit in verongelijktheid. 

03/11/13 15:41 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Catherine 

@Sl ja in grote steden zie je die kulturele enclaves , maar in NY zal Mayor Bloomberg zijn algemeen NY en Federaal 

beleid niet aanpassen als enkele bewoners van Little Italy of China town de 4th of July bijv.op een ander datum willen 

vieren . Die zouden dat trouwens ook niet vragen- zij zijn bewust Amerikaan 'en "proud to be American''. 

03/11/13 15:13 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Amalrik 

De Zwarte-Pieten-Discussie openbaarde ook de afgrond die gaapt tussen de gestudeerde Amsterdamse elite en het 

blijkbaar ongestudeerde massa's buiten Amsterdam. Misschien was deze discussie wel de eerste fase van de Grote 

Culturele Revolutie, waarin ons land zich bevrijdt van kleinburgerlijke elementen met hun gesubsidieerde en 

hermetische cultuuropvattingen, waarna Duizend Bloemen van Volkscultuur o.l.v. de Grote Roerganger zullen 

opbloeien. Mao Zedong was echter niet geblondeerd. 

03/11/13 15:07 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

P.s. Ik woon niet in Amsterdam, laat staan aan de grachtengordel. Voor een "Prof" is het niet een al te indrukwekkend 

betoog. Een discussie proberen te winnen, niet met een inhoudelijk argument, maar met het proberen weg te zetten van 

de tegenstander als zijnde "grachtengordel-elite", is niet echt een vorm van intellectuele argumentatie. De hele 

toevoeging onder aan het artikel lijkt me ook wat overbodig in dit verhaal. 

03/11/13 14:55 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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Catherine 

@F Markestein;voor mensen die zich laten leiden door cultueel negatief activisme betekent het ook dat ze individueel 

geen of minder positieve energie gebruiken voor eigen succes. Slachtofferschap en 'zich "afzetten tegen' ipv individuele 

meningsvorming en ontplooiing. Dat is zelfs meer een vorm van 'self defeating prophesy'- triest. Daarop zou VDL zijn 

beleid op moeten aanpassen. 

03/11/13 14:52 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

ludwig albert frei 

Nieuwe populistische redeneertactiek. Als een idee je niet bevalt, vermoei jezelf niet met het zoeken naar feitelijke 

argumenten. Verder maak je het jezelf ook niet moeilijk door de bezwaren die anderen inbrengen objectief te 

onderzoeken. Ga vooral niet in op gevoelens van gekwetstheid. Probeer je niet in te leven in de bezwaren c.q. 

gevoelens van ander. Maar zeg gewoon: dit idee - waar ik het niet mee eens wil zijn - is afkomstig van de Linkse 

grachtengordel in Amsterdam, dus weg ermee! 

03/11/13 17:39 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Céline 

Wat de oorsprong van Zwarte Piet ook was, heden ten dage is de hulp van Sinterklaas een kindervriend die grappen en 

grollen uithalen. Ze geven de kinderen snoepgoed en vertonen soms clowneske kunsten. Misschien is dat het probleem. 

Heeft u wel eens een donkere clown gezien? Clowns zijn altijd wit en beschildert met dikke rode lippen en kroeshaar. 

Ook zijn kleding is kleurig en hobbezakkerig. Is dat te min voor de donkere medemens? 

03/11/13 16:23 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

JanTump 

Ik ben voor elke Piet, als die maar nooit opdringerig, lolbroekerig, platvloers populistisch is. Geen Piet als mislukte 

kruising tussen Gordon en Prem. Geen dominant, dom, schreeuwerig type. Geen media-geile Piet. Een ingetogen, 

intelligente, introverte, beschaafde Zwarte Piet is altijd goed. Kleur maakt niet uit. Het gaat om het innerlijk. Emancipatie 

overschreeuwt zich nooit in verongelijktheid. 

03/11/13 15:41 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Catherine 

@Sl ja in grote steden zie je die kulturele enclaves , maar in NY zal Mayor Bloomberg zijn algemeen NY en Federaal 

beleid niet aanpassen als enkele bewoners van Little Italy of China town de 4th of July bijv.op een ander datum willen 

vieren . Die zouden dat trouwens ook niet vragen- zij zijn bewust Amerikaan 'en "proud to be American''. 

03/11/13 15:13 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Amalrik 

De Zwarte-Pieten-Discussie openbaarde ook de afgrond die gaapt tussen de gestudeerde Amsterdamse elite en het 

blijkbaar ongestudeerde massa's buiten Amsterdam. Misschien was deze discussie wel de eerste fase van de Grote 

Culturele Revolutie, waarin ons land zich bevrijdt van kleinburgerlijke elementen met hun gesubsidieerde en 

hermetische cultuuropvattingen, waarna Duizend Bloemen van Volkscultuur o.l.v. de Grote Roerganger zullen 

opbloeien. Mao Zedong was echter niet geblondeerd. 

03/11/13 15:07 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

P.s. Ik woon niet in Amsterdam, laat staan aan de grachtengordel. Voor een "Prof" is het niet een al te indrukwekkend 

betoog. Een discussie proberen te winnen, niet met een inhoudelijk argument, maar met het proberen weg te zetten van 

de tegenstander als zijnde "grachtengordel-elite", is niet echt een vorm van intellectuele argumentatie. De hele 

toevoeging onder aan het artikel lijkt me ook wat overbodig in dit verhaal. 
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03/11/13 14:55 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

Catherine 

@F Markestein;voor mensen die zich laten leiden door cultueel negatief activisme betekent het ook dat ze individueel 

geen of minder positieve energie gebruiken voor eigen succes. Slachtofferschap en 'zich "afzetten tegen' ipv individuele 

meningsvorming en ontplooiing. Dat is zelfs meer een vorm van 'self defeating prophesy'- triest. Daarop zou VDL zijn 

beleid op moeten aanpassen. 

03/11/13 14:52 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

ludwig albert frei 

Met alle respect, een nogal dom artikel. En beladen met populistisch sentiment. Deze discussie een beetje afdoen als 

grachtengordelgedoe is flauw, tendentieus en het geeft aan dat de auteur overduidelijk niet met inhoud kan overtuigen. 

De hele discussie wordt teruggebracht tot geschamper. Ik schat juist in dat de weldenkendheid zal winnen. Blijkbaar 

wordt de Piet als ongewenste stereotypering gezien, dan kun je tolerant en nuchter zijn, en Zwarte Piet vervangen. Zal 

dus ook gebeuren. 

03/11/13 14:50 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

Catherine 

@F.M dat artikel moet ik nog lezen. In de Gem. Amnsterdam is het probleem ook duidelijk herkennen in het feit dat 

Burg. vd Laan niet goed weet welke koers hij nu moet volgen, Die Deelraden werken als institutioneel nl. 

contraproduktief en anti-emancipatie .Een nog groter probleem dus, omdat de afstand tot de algemene samenleving 

ermee wordt vergroot--dat is met de Pieten affaire ''mooi 'geillustreerd 

03/11/13 14:34 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

AnnetB 

Buiten Amsterdam wonen ook mensen die een hogere of universitaire opleiding hebben gehad en die ieder op zich een 

bijdrage leveren aan deze maatschappij. Hopelijk kijken die niet neer op die gewone burgers die proberen het beste van 

dit land te maken. 

03/11/13 14:11 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

joosttiboschsr 

@FM Wat Wallage doet is met zijn blanke sociaal humane, in zijn leven best bewezen, achtergrond vriendelijk op te 

roepen om nu eindelijk eens een al een halve eeuw bestaande multiculturele feitelijkheid te accepteren en daar het 

beste van te maken. Vreemd dat je zo venijnig reageert, alsof de blanke Wallage met al zijn ervaring niet zou weten 

welke problemen dat zich meebrengt. 

03/11/13 14:07 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

wimtip 

Ik ben het graag eens met Prof De Zeeuw in zijn artikel. Het gaat erom of iemand op oneigenlijke gronden worden 

afgeserveerd. Bij de Sinterklaasintocht wordt helemaal niemand afgeserveerd. . Bovendien ... wie zal zich identificeren 

met de roetzwarte Piet, met zoals De Zeeuw opmerkt, oorringen en een kleurig pagepak? 

03/11/13 13:34 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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Waarheden kunnen niet verkondigd worden. Overigens, het is toch erg dat over Sint en Piet uittentreure moet worden 

geklept. Het wordt hoe langer hoe gekker. Ze denken het allemaal beter te weten, nou, zulke mensen weten in feite 

niets, dus shut up. Verandering is altijd wel goed, maar of het béter wordt is de vraag. 

03/11/13 13:25 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Ackee 

Tradities doen soms zeer. Toch schminken mensen zich en sommige tradities zijn in de context van het heden nep, net 

als bijvoorbeeld carnaval. Ook daar is er een samenhang met spot en kritiek. Als de oplossing is, dat iedereen kan 

meedoen, is dat moeilijk voor de traditie of gaat het over het behoud van nep? Cultuur is zo veranderlijk als mensen. 

Nep is dat niet. 

03/11/13 12:38 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

pvandenbemt 

Zo zie je maar weer, dat zelfs professoren erg kortzichtig kunnen zijn en zaken niet in hun werkelijke proportie kunnen 

beschouwen, omdat hij er zelf zolang aan deel heeft genomen. Het zal de 4,5,6 jarigen van nu een worst wezen, als we 

volgend jaar kleurpieten zouden hebben. Die staan daar niet bij stil, als het zover is. Nee, het mag niet, omdat deze 

volwassen professor zelf zwarte piet is geweest en dat niet los kan laten. En niet inziet dat dit geen 

grachtengordelprobleem is. 

03/11/13 11:55 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

F. Markestein 

@Catherine, Ja, en het eigenaardige daarbij is dat immigrantenculturen als deze alle vrijheid nemen en krijgen om 

enclaves te creëeren waarin hun eigen cultuur volkomen de toon zet, terwijl autochtone Nederlanders steeds wordt 

voorgehouden dat hun eigen cultuur niet bestaat, en zo die wel zou bestaan maar ondergeschikt moet worden gemaakt 

aan het multiculturele ideaal van een bovenlaag. Die zichzelf vervolgens opsluit in de eigen elitaire kring van 

moraalridders. Lees Wallage er maar op na. 

03/11/13 11:20 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

hamer 

@SL, eens over de deelraad van A'dam zuidoost. Een bananenrepubliek in het kwadraat. Helaas. Ook het afschaffen 

van deelraden zal daar niets aan veranderen, want we krijgen er bestuurscommissies voor terug en daar komen straks 

precies dezelfde mensen in voor. Ze zijn zich nu al aan het warmlopen. 

03/11/13 11:14 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

bolder 

Nu Zwarte Piet ook paars kan zijn, is de angel uit de racisme-discussie getrokken, en wordt Zwarte Piet een 

paraplubegrip of een containerbegrip. De actie tegen Zwarte Piet heeft hem op het paard en stevig in het zadel 

geholpen. De onbedoelde gevolgen van een contra-productieve boemerangende en zelfvernietigende actie. In plaats 

van de leus van 2012 "We gaan toch niet weer Occupaaien", krijgen we nu de even meewarige van 2013 "We gaan toch 

niet weer Zwarte Pieten?" 

03/11/13 10:57 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

bolder 

Als Zwarte Piet uit een traditie stamt uit de tijd van voor het Christendom, is ook Zwarte Piet al hééél oud. Als de kleur 

van Zwarte Piet lijkt op die van een negerachtige is het te simpel om dan racisme 1 op 1 aan hem toe te schrijven als hij 

in een feest opereert. Als men er racisme in ziet, doet men alsof dat zo is, handelt ernaar, en wil men de traditie 

afschaffen. Selectieve perceptie en wensdenken. Een mooie illustratie van het Thomas-theorema. 

03/11/13 10:53 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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Catherine 

@F.Markestein . vergeet daarbij ook niet dat de problemen vanuit die parallelle samenleving van Zuid-Oost in vele 

zaken niet gunstig worden beinvloed doordat het politieke status /invloed heeft gekregen als Deelraad met vooral een 

'caraibische' bestuurskultuur en groepsbelangen 

03/11/13 10:07 

Tans 

goed betoog, hoewel bij de 90% van de bevolking heel wat hoogopgeleiden zitten. Zwart Piet is natuurlijk zwart. hij 

vertegenwoordigt duistere krachten die het Goede helpen. het is een heel oud heidens Germaans gebruik, net als de 

kerstboom en de Paaseieren. pas in 1850 kreeg Zwarte Piet zijn kroeshaar, oorbellen en rode lippen. je kan van alles 

aan hem veranderen, behalve zijn zwart geverfde gezicht. 'pretu pretu' zeggen ze op Bonaire: zwarter dan zwart. 

03/11/13 09:30 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

wijtvlooi 

Zo te lezen heeft de heer De Zeeuw een open zenuw geraakt bij politiek correct Amsterdam en haar navolgers. Leuk, al 

die beledigde reacties die de mond vol hebben van vermeend racisme. Dat is weer een typisch trucje. Kun je de 

discussie niet winnen, dan probeer je je tegenstander monddood te maken. En dus is de heer De Zeeuw een racist.020 

en haar navolgers laten zich wel erg in de kaarten kijken. Ergo, de heer De Zeeuw heeft het gelijk aan zijn kant. 

03/11/13 09:18 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Dauphine 

Wat zullen 21 amokmakers in Amsterdam zich een bult lachen dat ze er ieder jaar weer in slagen de Nederlanders op 

de kast te krijgen en dat zij zelfs gehoor vinden bij van der Laan en PenW. De kunstenaar waar niemand ooit van zou 

hebben gehoord heeft opeens naam gemaakt. Hele Eu is gek geworden, vrijwillig leggen we ons hoofd op het hakblok. 

In Parijs mogen ze zelfs de traditionele straat barbecue niet meer houden met varkensworstjes. 

03/11/13 09:17 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Alain 

Ongelooflijk hoe de de Zeeuw Hollanders in zichzelf gekeerd, niet over hun dijkjes kijken. Want die Amsterdamse 

scheidslijn zie je ook in Frankrijk en omliggende landen. Grofweg vindt hem overal terug in het debat over EU en natie. 

Over kwetsbare minderheden, racisme, discriminatie en seculariteit. In 'Mens, durf samen te leven in dit multiculturele 

land'. U bent namelijk véel racistischer dan ál die kwetsbare en niet-racistische minderheden die helemaal niet aan 

eigen waarden gehecht zijn. 

03/11/13 08:11 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Honyaku 

Een eigenaardig artikel dat begint met een ad hoc aanval op een bepaalde groep mensen namelijk de "intellectuele 

elite". De schrijver poogt op deze ongeldige wijze iedereen die kritiek op het Sinterklaas in een bepaalde niet populaire 

hoek te drukken en dus zonder enig argument hun kritiek ongeldig te maken. Het valt op dat "Amsterdam" een paar keer 

wordt aangevallen in het artikel. Deze drogredenering wordt een paar keer gebruikt. Een hoogleraar en ook Trouw 

onwaardig artikel. 

03/11/13 03:36 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

joosttiboschsr 

Wanneer dringt nou eens, ook tot die fictieve bovengenoemde intelligente elite, door, dat Sint en Piet hier al lang niet 

meer symbool van blanke opvoeding en blanke braafheid zijn, maar al een halve eeuw symbool werden van eenheid 

tussen landgenoten, blank, zwart, van welke afkomst en religie ook, die het steeds beter met elkaar willen vinden. 

Degenen, en die zijn niet zo intelligent, die dat niet willen of niet inzien, zie je nu ineens terugvallen in oud racistisch 

denken en Malievelddoen. 

03/11/13 01:12 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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F. Markestein 

@MNb, 21:31. De mensen die Zwarte Piet hebben verbonden aan racisme hebben daarmee de racistische beer 

losgelaten. Waar niemand iets racistisch in zag, is dat ineens geworden, juist door de agressieve toon waarmee de 

discussie is begonnen. 'Zwarte Piet is racisme, is terug naar de slavernij', ja, zo roep je de reacties zelf op. Een self 

fulfilling prophecy heet zoiets in goed Nederlands. 

03/11/13 00:34 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Sandra020 

Wat een hautain flutartikel. Prof. mr. Nixaandehanda geeft geen antwoord op legitieme vragen, zoals: waarom is het 

nodig om voor je kinderen een toneelstukje te spelen waarin een racistisch 19de eeuws stereotype wordt opgevoerd? 

En zou het niet kunnen dat de zwarte gemeenschap in A'dam wat zelfbewuster is dan die in Monnikendam? Welke pure 

Piet bedoelt u, er is toch al zoveel aan het feest veranderd de afgelopen eeuwen? Zou u uw Surinaamse buurman 

vragen om even Zwarte Piet te spelen? enzovoort. 

02/11/13 23:36 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

babygenie 

Jeetje, wordt men 'geteisterd'? Wie doet er nu slachtofferig? 

02/11/13 23:24 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

bernhardt 

Men verwijt Amsterdammers arrogantie, terwijl men tegelijkertijd allerlei 'waarheden' meent te moeten verkondigen over 

buitenlanders. Vreemd. 

02/11/13 23:14 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

a. doorgeest 

Een uitstekend artikel van dhr. de Zeeuw. Zijn visie is volstrekt juist - kan niet beter. 

02/11/13 22:17 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

iris kijkt 

A jaren heb ik via m'n werk te maken met immigranten, o.a. ook mensen uit Afrika. Ik moet toegeven dat ik me dan altijd 

wat ongemakkelijk voel bij het fenomeen Zwarte Piet, als het aan de orde komt. Niet zozeer omdat men uit Afrika 

komende meteen iets gaat roepen over Zwarte Piet, maar omdat ik zelf opeens ongemakkelijk daaraan denk en wat zeg 

ik dan ? Liefst ga ik er zoveel mogelijk aan voorbij. Komen er irritante activisten,is waar , maar zet blijkbaar toch aan het 

denken. Grachtengordel ?? 

02/11/13 21:37 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

MNb 

De Leeuw gaat er volkomen aan voorbij dat de agressieve pro-Piet reacties, waar bv. Julia Pas over rept, afdoende 

bewijs zijn van het tegenwoordig weer racistische karakter van Zwarte Piet. De Leeuw wil wel racisme agenderen, maar 

niet het racisme aan Zwarte Piet verbonden en spreekt zichzelf aldus volkomen tegen. 

02/11/13 21:31 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

H.Vérité 

In de vroege vijftiger jaren heb ik als klein kind Sint Nicolaas in Den Haag op het paard gezien met in zijn grote gevolg 

blanken, negers (jawel!) en Zwarte Pieten. De blanken en de negers vond ik wel aardig maar geen echte Zwarte Pieten, 

en met mij vele kinderen. Van een échte Zwarte Piet wilden we de pepernoten! Piet! Pie-iét! . Kortom, Amsterdam loopt 

achter. 

02/11/13 21:19 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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Julia Pas 

Ik woon in Maastricht en van mij mag Piet ook best wit met een paar roetstrepen. Liever zelfs. Ben hier zeker niet de 

enige hier die er zo over denkt, maar door de agressieve reacties die het kan uitlokken, heb ik eigenlijk niet de moed (of 

de zin, sorry) het onderwerp aan te snijden. 

02/11/13 20:44 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Sisyphus Lacht 

En vwb 'Amsterdam"- het gaat vooral om een van de deelraden van Amsterdam - bananenrepubliek Amsterdam-

Zuidoost. Als je wist wat zich daar in de loop van de afgelopen jaren allemaal aan fratsen, vriendjespolitiek, corruptie en 

lange tenenwerk heeft voorgedaan, neem je dat stadsdeel niet eens meer serieus. Laten die eerst maar eens naar 

zichzelf kijken daar, voor ze hun gebruikelijke verontwaardigde hoge toon aanslaan. 

02/11/13 20:42 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Sisyphus Lacht 

Citaat Harrant: 'Deze professor heeft gewoon gelijk. Dit afzonderen van Amsterdam zie je ook Duitsland en Berlijn En 

Frankrijk en Parijs.'- - Klopt. Is mij ook al eens opgevallen. Tot in New York en Moskou toe. Maar dat komt omdat op een 

of andere manier overal te wereld hoofdstedelingen zich ook knap arrogant gedragen en neerkijken op alles wat niet uit 

de hoofdstad komt. 

02/11/13 20:38 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Sisyphus Lacht 

Citaat Amalrik: 'Het ging nooit om de kleur van Zwarte Piet, maar om iets veel dieper Nederlands: als iemand beledigd of 

gekwetst is, moeten we dat juist doen. Kwetsen, pesten sarren en jennen zit ons in het bloed.. ' - - Een waar woord. En 

kampioen jennen zijn de Amsterdammers. EN de HH cabaretiers. Maar ja, christenen en PVVers mag je jennen en 

sarren. Moslims en nakomelingen tot in de 5e generatie van slaven dan weer niet. Die zijn 'kwetsbaar'. Maar we 

behandelen iedereen gelijk hoor! Echt. 

02/11/13 20:34 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

drav 

Hoi spel. Zeg gauw tegen al die mensen, we vieren gewoon traditioneel ons Sinterklaasfeest. Met de Sint en ZWARTE 

PIETEN. 

02/11/13 20:30 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Mimi 

Inderdaad, belachelijk dat slachtofferschap. . Moet ik soms de huidige generatie Spanjaarden om excuses en 

herstelbetalingen vragen, omdat ze in de 80-jarige oorlog mijn voorouders hebben vervolgd en op de brandstapel 

hebben gezet? Of de huidige generatie Duitsers kwalijk nemen dat hun opa's en oma's Hitler niet hebben 

tegengehouden of hem hebben gesteund? . Mijn kids hebben NOOIT een zwarte man geassocieerd met Zwarte Piet. 

Dus waar praten we over? 

02/11/13 20:29 

Iedereen die een beetje nadenkt snapt dat een bende zotte zwarten rondom een witte bischop op een "nieuwe 

Nederlander" racistisch kan overkomen. Maar dat betekent niet dat Piet nu groen moet worden of dat we smoezen als 

"het komt van de schoorsteen" moeten vertellen. We zullen gewoon moeten uitleggen dat Zwarte Piet stamt uit een 

traditie met wortels uit de tijd voor het christendom, voordat men hier wist dat zwarte mensen bestonden. En dat daarom 

Zwarte Piet wel zwart, maar geen neger is. 

02/11/13 20:00 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Realist25 
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Als we nu zeggen dat een Witte Piet beter is dan een Zwarte Piet, is dat dan ook weer een vorm van racisme? Zwart is 

fout en Wit is goed? 

02/11/13 20:00 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

ewmb 

Tijden veranderen, en wij met hen. Dus ook Sint en Piet. Laat Zwarte eens weg. Gewoon Piet. Praat eens met kinderen 

erover dat Sint en Piet overleggen hoe ze in deze tijd ook anders kunnen uitzien. En dat ze graag leuke ideeen van de 

kinderen willen ontvangen. Creatieve Sinterklaasintocht. Dat zou toch goed kunnen. Niet alleen in Amsterdam. Sint en 

Piet mogen dan elders in NL heel verschillend uitzien. Kinderen gaan beter met dit thema om dan wij volwassenen. Niet 

bang zijn. Creatief! 

02/11/13 19:42 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Amalrik 

Het ging nooit om de kleur van Zwarte Piet, maar om iets veel dieper Nederlands: als iemand beledigd of gekwetst is, 

moeten we dat juist doen. Kwetsen, pesten sarren en jennen zit ons in het bloed. Nu die discussie om Zwarte Piet uit 

Amsterdam komt, levert dat nog een extra doelwit op. Tijdens de PVV-demonstratie op het Malieveld liep een 

demonstrante trots met een T-shirt: "Fuck 020". Dus als Zwarte Piet daaraan bijdraagt dan juist. Zwart, zwarter, 

genieten, genieten, genieten, dus! 

02/11/13 19:26 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Dyoreka 

@ jacobse: "Overigens woont het denkend deel der natie nu eenmaal binnen de grachtengordel en zo hoort het ook." . 

Even niet nagedacht? Of was het uw bedoeling de strekking van het artikel te onderschrijven? 

02/11/13 19:22 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

agoeie 

Ik woon in Friesland en kan u melden dat er buiten de Randstad ook mensen zijn die vinden dat Zwarte Piet mag 

veranderen. Verandering is blijkbaar moeilijk maar is dat echt zo moeilijk? Laten we eerlijk zijn, Zwarte Piet is niet zwart 

omdat hij door de schoorsteen komt, lees de geschiedenis erop na. Mijn kinderen denken dat Zwarte Piet zwart is omdat 

hij door de schoorsteen komt. Ik denk dat ze er geen probleem mee hebben met het feit dat Piet ook een andere kleur 

kan hebben. Leuke nieuwe input. 

02/11/13 19:10 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

pauraque 

Beetje raar om zo te wijzen naar de 'Amsterdamse elite'. Getuigt dit van dezelfde anti-intellectuele houding die we zo 

goed in actie hebben kunnen zien bij dat gedoe op het Malieveld? Discussieren doe je op basis van argumenten en niet 

door de 'opponent' te diskwalificeren op grond van zijn vermeende woonplaats of politieke affiliatie. 

02/11/13 18:55 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

João Brasileiro 

Het gevaarlijke is: Als hysterische linksmensen als Verene Shepperd zoiets onschuldigs als Zwarte Piet rascistisch 

noemen, dan lijkt rascisme plots iets redelijks. 

02/11/13 18:34 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

spel 

De lol gaat er id wel een beetje vanaf op deze manier Ik ken een leerkracht die maar uit de Sintcommissie op haar 

basisschool gestapt is omdat ouders ook het pietgebeuren NU aan de orde willen stellen en er moet NU iets veranderd 

worden 
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02/11/13 18:28 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Ang 

De uitspraak: "De meest effectieve manier om af te rekenen met deze opgelegde nieuwe fatsoensnorm is niet het 

gesproken en geschreven woord.", vind ik nog het meest intrigerend van deze bijdrage. De auteur gebruikt veel 

woorden, maar de voorgestelde oplossing -'overal concessieloze Zwarte Pieten'- verantwoordt hij niet. Niet dan te 

verwijzen naar 'ons eigen, typisch Nederlandse Sinterklaasfeest' dat niet zou moeten vernieuwen. Leg nu eens uit wat 

de waarde is van de huidige vorm van het feest. 

02/11/13 18:28 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Jeroen Vermeer 

De pure, consessieloze Piet bestaat niet meer. De elementen dom en boeman zijn al aangepast wegens te racistische 

verwijzingen. Helaas is onze Piet nog steeds de zwarte kindslaaf uit de 17de eeuw. Hij diende vooral de elite, daar zat 

een deel van in Amsterdam. Hij is ook verzonnen door iemand van de Amsterdamse elite. Wegens het gebrek aan 

argumenten, kennis, oprechtheid, maar gezegend met pure stemmingmakerij zou Prul. Friso voor de Amsterdamse 

intellectuele elite van de Telegraaf kunnen werken 

02/11/13 18:18 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Harrant 

Deze professor heeft gewoon gelijk. Dit afzonderen van Amsterdam zie je ook Duitsland en Berlijn En Frankrijk en Parijs 

02/11/13 18:16 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Mark75 

Iedereen die de discussie volgt, ziet dat een kleine, hardnekkige minderheid zijn wil wil opleggen aan de grote 

meerderheid. Volgens de berichten waren het 21 tegenstanders in Amsterdam, die willen dat het Sinterklaasfeest wordt 

aangepast. Zo gaat het al een aantal jaren in ons land: de Randstad vindt zichzelf zo belangrijk dat de rest van ons land 

aan de kant wordt geschoven. De regio heeft hier niets meer te vertellen. Ik wil graag een platform tegen discrimininatie 

van de plattelander! 

02/11/13 18:15 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

VIVEKA 

Het opleggen van de idealen van een minderheid aan de meerderheid getuigt niet van democratisch inzicht. De term 

discriminatie kan eenvoudigweg als boemerang terugkomen. 

02/11/13 18:14 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

oktopus 

@eldert . [Deze hoogleraar mag dus zijn leerstoel wel gaan inleveren. Want n onkunde] Deze hoogleraar is niet 

hoogleraar in de zwatepietologie, of zelfs niet sociologie of iets dergelijks. Met andere woorden: hij uit kritiek op 

"intellectuele elite", maar zit hier wel met z'n titel te schermen terwijl die titel totaal irrelevant is voor het onderwerp van 

het artikel. 

02/11/13 18:14 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

bolder 

Zou een elite buigen voor het vermeende slachtofferschap en het volk inpeperen dat de traditie van Zwarte Piet moet 

veranderen? De anti-Zwarte Piet activisten zouden hun zelfdefinitie en identiteit ook minder kunnen ophangen aan 

huidskleur. Ze kunnen dan de figuur van Zwarte Piet relativeren en laten voor wat het is, waardoor Piet gewoon zwart 

kan blijven. De naam lijkt tóch wel te blijven, ook al wordt hij paars. De lading verandert, de kleur van de vlag blijft 

dezelfde. Symbool houdt stand. 
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02/11/13 18:11 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

oktopus 

Iemand die een pleidooi begint met "intellectuele elite" die plaatst zichzelf meteen al buiten spel als serieuze participant 

van de discussie. Wat is dat nou voor onzinnig gedoe, "intellectuele elite". Het is sneue stemmingmakerij die geen enkel 

echt argument in zich draagt. Alsof je ineens niks mag vinden als je hoogopgeleid bent. 

02/11/13 18:10 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Annelore 

Nog even en het vrolijke,gezellige huiselijke Zwarte Piet & Sinterklaas feest zal moeten worden gevierd in een of andere 

kelder, in het geniep. Want het wordt verboden. Zwarte Piet loopt dan met zijn cadeautjes angstig langs de muren bang 

te worden aangehouden. Waar is zwarte Piet? Hij zit ondergedoken. . Zwarte Piet is het grote slachtoffer geworden van 

de multicultie. 

02/11/13 18:07 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

jacobse 

Welnu ehhhh...... Ik behoor tot de 'grachtengordelelite' en voel me echt niet verantwoordelijk voor het geneuzel over 

Zwarte Piet. . Overigens woont het denkend deel der natie nu eenmaal binnen de grachtengordel en zo hoort het ook. 

Jammer maar helaas voor wie niet mee mag doen...... 

02/11/13 18:04 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Saucony 

Goed artikel, laat goed zien dat er een wereldvreemde elite in Amsterdam actief is. 

02/11/13 18:01 

fire 

@eldert: u zit er falikant naast: buiten A'dam is er niemand behalve een verdwaalde zangeres die moeite heeft met 

zwarte piet. 

02/11/13 17:54 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

eldert 

volkomen onjuist, aantoonbaar ook, dat het alleen om Amsterdam gaat en kleine elite. De discussie over ZP woedt al 

jaren, maar wordt al jaren genegeerd door de media. Het PenW debat heeft dat tij gekeerd. Maar in alle uithoeken van 

Nederland woedt deze discussie al jaren. Tot de ABC eilanden aan toe. . Deze hoogleraar mag dus zijn leerstoel wel 

gaan inleveren. Want n onkunde 

02/11/13 17:36 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

Rob van der Hilst 

Heerlijk dat enclave-Grachtengordel - Weldenkende Gemeente, Links-Amsterdam en Gedachtepolitie inbegrepen - zo 

'agendabepalend' in de media blijkt te zijn. Wat schrijver m.i. ontgaat is dat de grachtengordeliaanse inzet over de 

positie van Zwarte Piet - leg dit eens uit, met serieuze blik, aan buitenlandse relaties - wel iets meer is dan slechts een 

speeltje. Namelijk om te komen tot een formele financiële compensatieregeling aan nazaten voor de 'schuld' van NL aan 

de vroegere slavernij. Tsja. 

02/11/13 17:35 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

hadiwil 

Waar hebben we het over? Maar een plaatsje aan tafel bij P&W of DWDD levert altijd nog zo een 2000-3000 euro aan 

onkosten vergoeding op.En dat is mooi meegenomen. 

02/11/13 17:00 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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pam 

Een gelijkmatige, bijna geruisloze, geringe aanpassing van het Sinterklaasgebeuren zal best mogelijk zijn. De 

meerderheid van de bevolking zal zich dan niet overdonderd voelen en zich coulant opstellen. Een door agressieve 

minderheden afgedwongen plotselinge, significante verandering doet het verzet ertegen enorm toenemen. Zo werkt 't 

nou eenmaal met alles in de wereld. 

02/11/13 16:55 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

StraversM 

Helemaal super. Wat een goed artikel. . Belachelijk slachtofferschap gedoe, en politieke over correctheid vanuit 

Amsterdam. . Wanneer stappen de andersgekleurde mensen ook eens met kracht uit dit opgedrongen zieligheidsimago. 

02/11/13 16:39 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

carel 

Volkomen gelijk,het weinige dat Nederland nog te bieden heeft moeten we in ere houden! 

02/11/13 16:21 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

 

Jee 

"De intellectuele elite" bestaat die dan? Ik ken alleen maar academici die hard werken en die niets met die elitaire 

gewichtigdoenerij te maken willen hebben. En Zwarte piet moet blijven, helemaal zwart, lekker zwart, mooi zwart, 

zwarter dan zwart. 

02/11/13 16:10 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  

rc.amsterdam 

Deze wereld en alles erop en eraan is constant in verandering en vernieuwing. Dat is niets nieuws. Dus ook het feest 

van de Goed Heiligman maakt van dit constante proces onderdeel uit. 

02/11/13 16:04 

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.  
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