
UITKOMSTEN ENQUÊTE
Zwarte Piet

Gemeten van 19 oktober 2013 t/m 5 december 2014
Respons: n=111, waarvan 80 geldig en 31 verwijderd omdat die allemaal van hetzelfde IP-adres 
afkomstig waren! Valsspelers; wees gewaarschuwd.

Vraag 1: Wat vindt u van de associatie van Zwarte Piet met de slavernij? n %

Ik associeer Zwarte Piet ook met slavernij en/of de onderdrukking van zwarte mensen 10 12,5

Ik begrijp de associatie, maar ik associeer Zwarte Piet zelf niet met slavernij of 
onderdrukking

26 32,5

Ik vind associatie tussen Zwarte Piet en slavernij pertinent onjuist, of ten minste 
achterhaald

44 55

Vraag 2: Waar komt, volgens u, de zwarte gelaadskleur van Piet 
vandaan? 

n %

Piet's gelaatskleur is een verwijzing naar het verenkleed van de raven van Sinterklaas' 
voorganger; Wodan (Odin) 

5 6,25

In de voor-Christelijke beschavingen schilderden sjamanen hun gezichten zwart voor de 
viering van de winterfeesten. Onze Zwarte Piet is een overblijfsel van dat gebruik 

8 10

Piet is een getemde demon of duivel; zijn huid is verkoold door de vlammen van de hel 3 3,75

Het roet van de schoorstenen heeft Piet zwart gemaakt; de zwarte kleur van Piet komt 
overeen met de gelaatskleur van beroete schoorsteenvegers in de 19e eeuw 

40 50

Sint Nicolaas heeft eens een groep Afrikaanse kinderen vrijgekocht/vrijgevochten uit de 
handen van piraten, en ze zo behoed voor en leven van slavernij. De kinderen zijn een 
partnerschap met de Sint aangegaan en uitgegroeid tot Zwarte Pieten 

12 15

Sint Nicolaas is een racist die zwarte mensen aan zich heeft onderworpen en ze tot slaaf 
heeft gemaakt 

12 15

Vraag 3: Wat moet er met het Sinterklaasfeest gebeuren? n %
Behouden in zijn huidige vorm; het is belangrijk cultuurgoed 62 77,5
Aanpassen; geef Piet een andere kleur. Zwart is te kwetsend voor veel mensen 11 13,75
Aanpassen; ontdoe Sinterklaas van zijn helpers. Niemand zou een ondergeschikte rol 
moeten vervullen 

6 7,5

Afschaffen. Heiligenverering is niet van deze tijd; weg met dit achterhaalde gedoe 1 1,25


