14 november
2015

Onderzoek:
‘De intocht van Sinterklaas
en Zwarte Piet’

…………………………………………………………………………………………………………………………
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.

…………………………………………………………………………………………………………………………

De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet
14 november 2015

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 25.673 van het EenVandaag Opiniepanel en 1425 van het
jongeren panel mee. Het onderzoek vond plaats van 11 tot en met 13 november 2015. Het
onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Kaira Diagne
kaira.diagne@eenvandaag.nl
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'Piet moet zwart blijven'
Wel mogen traditionele kenmerken verdwijnen
HILVERSUM - Ook dit jaar vindt een ruime meerderheid (80%) dat
het uiterlijk van Zwarte Piet niet moet worden aangepast. Dat blijkt
uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen. Er is wel een
lichte verschuiving te zien: vorig jaar was 83 procent tegen het
aanpassen van Zwarte Piet en in 2013 nog 89 procent.
Ook accepteren steeds meer mensen een piet zonder traditionele
kenmerken. Zo vindt 60 procent van de deelnemers het acceptabel als
Piet geen dikke rode lippen meer heeft (in 2014 was dat 50%), en
accepteert ook een meerderheid (55%) een piet zonder oorringen. Vorig
jaar was dat een minderheid van 46 procent. Ook vinden vier op de tien
(41%) het acceptabel als piet geen kroeshaar meer zou hebben - in 2014
was dat nog 33 procent. Een meerderheid blijft tegen het veranderen van
de huidskleur van Zwarte Piet.
Inwoners Randstad vaker vóór aanpassen
Van de deelnemers vindt 15 procent dat het uiterlijk van Zwarte Piet wél
moet worden aangepast. Vooral hoger opgeleiden (29%), jongeren in de
leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar (32%) en mensen die wonen in één van
de grote steden in de Randstad (22%) staan vaker positief tegenover
aanpassing.
'Piet over 10 jaar niet meer zwart'
Hoewel de meeste mensen willen dat Piet zwart blijft, verwachten maar
drie op de tien (28%) dat hij over tien jaar werkelijk nog zwart zal zijn. Zes
op de tien (59%) van de deelnemers denken dat Zwarte Piet over tien jaar
vooral gekleurd of wit zal zijn, of alleen roetvegen heeft. Bij jongeren
onder de 25 jaar is dit contrast nog groter: driekwart van hen (77%)
verwacht een ander uiterlijk en slechts een zesde (17%) denkt dat hij
zwart zal blijven.
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Zaterdag 14 november vindt de landelijke intocht van Sinterklaas plaats in
Meppel. Net zoals in voorgaande jaren is er discussie over of het uiterlijk van
Zwarte Piet veranderd moet worden of juist hetzelfde moet blijven. Bent u voor
of tegen een aanpassing van het uiterlijk van Zwarte Piet? En hoe kijkt u aan
tegen de discussie?
Net zoals in voorgaande jaren is er discussie over of het uiterlijk van Zwarte Piet
veranderd moet worden of juist hetzelfde moet blijven.
Wat moet er volgens u gebeuren met het uiterlijk van Zwarte Piet?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Het uiterlijk moet NIET aangepast worden

80%

70%

Het uiterlijk moet WEL aangepast worden

15%

20%

5%

10%

Weet niet / geen mening

U heeft aangegeven dat u vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet moet worden aangepast
[Opiniepanel n = 3711, Jongerenpanel n = 287].
Hoe belangrijk vindt u het dat het uiterlijk van Zwarte Piet wordt aangepast?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Zeer belangrijk

24%

18%

Redelijk belangrijk

50%

53%

Niet belangrijk

22%

24%

Helemaal niet belangrijk

4%

5%

Weet niet / geen mening

0%

1%
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U heeft aangegeven dat u vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet moet worden
aangepast.
[Opiniepanel n = 978, Jongerenpanel n = 978]

Hoe belangrijk vindt u het dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet wordt aangepast?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Zeer belangrijk

63%

48%

Redelijk belangrijk

27%

40%

Niet belangrijk

6%

9%

Helemaal niet belangrijk

4%

3%

Weet niet / geen mening

0%

1%

Sommige mensen vinden Zwarte Piet een racistisch fenomeen, anderen niet.
Vindt u Zwarte Piet wel of geen racistisch fenomeen?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Ik vind Zwarte Piet wel een racistisch fenomeen

7%

10%

Ik vind Zwarte Piet geen racistisch fenomeen

91%

85%

Weet niet / geen mening

0%

5%

Geef aan of u het eens of oneens bent met de onderstaande stelling:
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‘Ook al is het misschien niet zo bedoeld, ik begrijp dat Zwarte Piet discriminerend
overkomt op mensen met een donkere huidskleur.’
Opiniepanel

Jongerenpanel

Mee eens

24%

46%

Mee oneens

73%

50%

Weet niet / geen mening

3%

5%

Er zijn de afgelopen jaren verschillende aanpassingen voor Zwarte Piet voorgesteld. We
leggen u er enkele voor.
Welke van de onderstaande aanpassingen aan Zwarte Piet vindt u acceptabel en
welke niet? (Opiniepanel)

Wel acceptabel

Niet acceptabel

Weet niet

Zwarte Pieten zonder dikke rode lippen

60%

34%

6%

Zwarte Piet zonder kroeshaar

41%

53%

6%

39%

6%

Zwarte Piet zonder gouden oorbellen

55%

Alle kleuren geschminkt

21%

Zwarte roetstrepen op het gezicht

37%

73%
58%

Intocht Sinterklaas en Zwarte Piet

5%
5%

6

Welke van de onderstaande aanpassingen aan Zwarte Piet vindt u acceptabel en
welke niet? (Jongerenpanel)

Wel acceptabel

Niet acceptabel

Weet niet

Zwarte Pieten zonder dikke rode lippen

70%

24%

6%

Zwarte Piet zonder kroeshaar

40%

52%

8%

Zwarte Piet zonder gouden oorbellen

73%

22%

5%

Alle kleuren geschminkt

23%

69%

7%

Zwarte roetstrepen op het gezicht

47%

45%

8%

Bij de intocht in sommige grote steden (bv. Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en ook bij
de landelijke intocht in Meppel loopt er dit jaar een aanzienlijk aantal ‘Schoorsteenpieten’
mee. Dat zijn 'blanke' pieten met roetvegen in het gezicht. In veel andere gemeenten blijft
Zwarte Piet zwart.
Vindt u het een goede of een slechte zaak dat een aantal gemeenten het uiterlijk
van Zwarte Piet tijdens de intocht gaat aanpassen?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Een goede zaak

19%

30%

Een slechte zaak

71%

54%

Weet niet / geen mening

11%

15%
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Op een aantal scholen worden er aanpassingen gedaan aan het uiterlijk van Zwarte Piet.
Zo zal Sinterklaas op sommige scholen in Amsterdam en Den Haag langskomen met
‘neutrale pieten’ en is er in Rotterdam gekozen voor een Piet zonder zwart kroeshaar en
donkere huidskleur. Andere scholen doen geen aanpassingen aan Zwarte Piet.
Vindt u het een goede of een slechte zaak dat op sommige scholen in het land het
uiterlijk van Zwarte Piet dit jaar zal worden aangepast?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Een goede zaak

17%

28%

Een slechte zaak

72%

56%

Weet niet / geen mening

11%

16%

Is er op de school van uw kind(eren) dit jaar discussie geweest tussen de school
en de ouders over het uiterlijk van Zwarte Piet? [n = 2816]
Opiniepanel

Ja

8%

Nee

78%

Weet niet / geen mening

14%
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Diverse winkelketens worstelen door de Zwarte Piet discussie met de winkelinrichting en
verpakkingen van producten. Sommige winkelketens kiezen er dit jaar voor om het
uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen, andere houden juist vast aan Zwarte Piet in zijn
traditionele vorm.
Vindt u dat winkelketens wel of geen aanpassingen moeten doen aan het uiterlijk
van Zwarte Piet?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Het uiterlijk van Zwarte Piet wel aanpassen

13%

19%

Het uiterlijk van Zwarte Piet niet aanpassen

78%

64%

9%

17%

Weet niet / geen mening

Nu vragen we niet naar wat u zelf het liefste zou willen, maar naar uw verwachting.
Hoe verwacht u dat de meeste Pieten er over 10 jaar zullen uitzien in Nederland?
Vul aan: Over 10 jaar zullen de meeste pieten…
Opiniepanel

Zwart zijn

Jongerenpanel

28%

17%

2%

2%

Blank zijn met roetvegen

16%

30%

Allerlei kleuren hebben

22%

24%

Er zullen geen pieten meer zijn

14%

16%

5%

5%

12%

7%

Geheel blank zijn

Anders, namelijk
Weet niet / geen mening
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Geef aan of u het eens of oneens bent met de onderstaande stelling:
‘Als een minderheid zich gediscrimineerd voelt, moeten we serieus overwegen
om (kleine) aanpassingen aan Zwarte Piet te doen.’
Opiniepanel

Jongerenpanel

Mee eens

24%

45%

Mee oneens

71%

49%

5%

7%

Weet niet / geen mening

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet is nu al een aantal jaar aan de gang.
Vindt u het terecht of onterecht dat er een maatschappelijke discussie gevoerd
wordt over Zwarte Piet?
Opiniepanel

Jongerenpanel

Dat vind ik terecht

20%

33%

Dat vind ik onterecht

76%

62%

4%

5%

Weet niet / geen mening
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Geef aan of u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen:
‘Door de discussie en commotie over Zwarte Piet heb ik dit jaar minder zin in
Sinterklaas' Als u geen Sinterklaas viert selecteer dan 'weet niet / geen mening'
Opiniepanel

Jongerenpanel

Mee eens

39%

45%

Mee oneens

48%

47%

Weet niet / geen mening

12%

8%

‘Ik kan me wel voorstellen dat mensen in het buitenland problemen hebben met
de Nederlandse traditie van Zwarte Piet.’
Opiniepanel

Jongerenpanel

Mee eens

23%

45%

Mee oneens

72%

51%

5%

4%

Weet niet / geen mening

‘In het buitenland moeten ze zich niet mengen in de discussie over Zwarte Piet.’
Opiniepanel

Mee eens

Jongerenpanel

88%

82%

Mee oneens

9%

14%

Weet niet / geen mening

3%

5%
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