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Er is niks mis met Witte Piet! 

 

 

Sandew Hira 

9 september 2014 

 

 

De wanhoop nabij 

Ineke Strouken, directeur van het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 

Erfgoed  en Frits Booy van de Stichting 

Nationaal Sint Nicolaas Comité hebben in <A 

target=”_blank” 

href=”http://www.elsevier.nl/Nederland/achte

rgrond/2014/8/Vier-veranderingen-voor-

Zwarte-Piet-en-Sinterklaas-

1587802W/”>Elseviers</A> aangekondigd 

dat ze een essay zullen publiceren over hoe 

het nieuwe Sinterklaasfeest eruit zou moeten 

zien. Vooruitlopend op de publicatie geven ze 

aan hoe de veranderingen eruit gaan zien. 

 

1. Zwarte vegen 

Geen zwartgeschminkte Pieten meer, maar 

roetvegen voor de knecht van Sinterklaas. Zo 

lijkt het erop dat de Zwarte Piet door de 

schoorsteen is gekomen en daardoor zwart is.  

 

2. Krullen en rode lippen 

Om tegenstanders van Zwarte Piet tegemoet 

te komen, zouden we de concessies kunnen 

doen dat Zwarte Piet zijn pruik weglaat en zijn 

lippen niet rood maakt. In 

televisieprogramma's en Sinterklaasfilms zijn 

soms al Pieten te zien met stijl haar een 

andere kapsels, in plaats van de afro die 

Pieten vaak hebben. 

 

3. Gevolg 

Naast het uiterlijk van Zwarte Piet, moet er 

grote verandering komen in het gevolg van de 

Sint. Sinterklaas moet niet alleen worden 

bijgestaan door Zwarte Piet, maar ook door 

andere figuren, zoals matrozen, lakeien en 

soldaten. In het verre verleden was dat ook 

het geval. Er zouden ook andere blanke 

"knechten" en functionarissen aan het gevolg 

van Sinterklaas toegevoegd kunnen worden. 

Om niet herkend te worden, moeten ze zich 

dan wel vermommen met pruiken, snorren en 

baarden of van ver komen. 

 

4. Kleurpieten 

Er moeten kleurpieten aan het gezelschap van 

Sinterklaas worden toegevoegd. Dat kleurrijke 

zou vooral moeten zitten in het haar en de 

kleding van Piet. 

Het sprookje en de 

nachtmerrie 

Het is verbijsterend om te zien hoe volwassen 

mensen zo serieus omgaan met een sprookje 

en doen alsof iedereen dat sprookje aanneemt 

voor historische werkelijkheid. 

Het verhaal van Zwarte Piet is een verzonnen 

verhaal, een sprookje van een racistische 

Hollandse onderwijzer. Er was geen 

historische figuur die Zwarte Piet heette. Er 

was geen historisch voorval waarbij een witte 

man door een Hollandse schoorsteen gaat en 

eruit komt als een zwarte Afrikaan. Het is 

compleet verzonnen, net zoals Rood Kapje. 

We leven in een sprookje voor witte mensen 

en een nachtmerrie voor zwarten. Strouken 

en Booij doen alsof alleen het sprookje een 

beetje gewijzigd moet worden om de 

nachtmerrie tegen te gaan. Het sprookje heet 

Sinterklaas en de nachtmerrie heet racisme. 

Als je dat niet ziet, dan ben je oplossingen 

aan het verzinnen voor sprookjes zonder de 

nachtmerrie te erkennen. 

Er is niks met Witte Piet 

De meest simpele oplossing is voor Strouken 

en Booij ondenkbaar: vervang Zwarte Piet 

door Witte Piet. Er is niks mis met witte Piet. 

De Sinterklaasliederen hoeven geen grote 

wijzigingen te ondergaan. Ik heb de 

populairste Sinterklaasliedjes genomen waarin 

Zwart Piet voorkomt en de term zwart 
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gebruikt wordt. Als we die term dor wit 

vervangen, zie je dat er niks mis is met Witte 

Piet. Van de 35 meest populaire 

Sinterklaasliedjes (zie 

http://www.kinderliedjes.overtuin.net/sinterkl

aasliedjes.html) hoeven er maar 18 veranderd 

te worden. En die veranderingen zijn slechts 

in een of maximaal twee woorden. 

Het gaat om de volgende vijf liedjes. 

 

1. Dag Sinterklaasje 

Dag Sinterklaasje, 

dáág, dáág, dáág, dáág Witte Piet. 

Dag Sinterklaasje, 

dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied. 

 

Geen geweldige verandering. 

 

2. Zwarte Piet ging fietsen 

Witte Piet ging uit fietsen, 

toen klapte zijn band. 

Hij moest toen gaan lopen, 

met de fiets aan zijn hand. 

 

Toen kwam hij in ‘n dorpje, 

en zei tegen de smid: 

“Ik geloof dat er in mijn achterband 

een pepernootje zit.” 

 

De smid moest toen lachen 

en plakte zijn band. 

Toen kon Piet weer fietsen, 

door heel Nederland. 

 

Oh jongens en meisjes, 

let nu toch eens op! 

Misschien zie je Piet wel fietsen 

met de Sint achterop. 

 

3. Zachtjes gaan de paardenvoetjes 

Zachtjes gaan de paardenvoetjes: 

trippel, trappel, trippel, trap. 

‘t Is het paard van Sinterklaasje: 

stippe, stappe, stippe, stap. 

 

‘t Schimmeltje draagt met gemak, 

Sinterklaasje over ’t dak. 

‘t Schimmeltje draagt met gemak, 

Sinterklaasje over ’t dak. 

 

‘t Paardje kan de weg wel vinden: 

trippel, trappel, trippel, trap. 

In het held’re maneschijntje: 

stippe, stappe, stippe, stap. 

 

‘t Paardje is nog lang niet moe, 

maar ik moet naar bedje toe. 

‘t Paardje is nog lang niet moe, 

maar ik moet naar bedje toe. 

 

‘k Hoor de vlugge paardenvoetjes: 

trippel, trappel, trippel, trap. 

In mijn lekkere warme bedje: 

stippe, stappe, stippe, stap. 

 

En ik droom van Sinterklaas, en zijn witte 

Pieterbaas. En ik droom van Sinterklaas, en 

zijn witte Pieterbaas. 

 

4. Zwarte Piet, wiedewiedewiet 

Witte Piet, wiedewiedewiet, 

‘k hoor je wel, maar ik zie je niet. 

Wil je Sint de groeten doen? 

Gooi wat in mijn lege schoen. 

Witte Piet, wiedewiedewiet, 

‘k hoor je wel, maar ik zie je niet. 

Joehoe, hé Piet! 

 

5. Daar wordt aan de deur geklopt 

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

 

“Wees maar gerust mijn kind. 

Ik ben een goede vrind. 

Want al ben ik wit als sneeuw, 

‘k meen het toch goed.” 

 

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

 

“Wees maar gerust mijn kind. 

Ik ben een goede vrind. 

Want al ben ik wit als sneeuw, 

‘k meen het toch goed.” 

 

6. Zie, ginds komt de stoomboot 

Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 

aan 

hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al 

staan. 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 

hoe waaien de wimpels al heen en al weer.  

 

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds 

toe 

wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. 

O lieve Sint Nicolaas, kom toch ook bij mij 

en rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij.  

 

Het leeft in de schoorsteen, o hoor dat geraas 

hoe rollen hier d' appelen, 't is vast 

Sinterklaas. 

Maar nee, 't is zijn knechtje, dat wit is van 

kleur 

want daar staat de bisschop voor d' opene 

deur.  
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7. Daar is een stoomboot aangekomen 

Daar is een stoomboot aangekomen 

al over de grote zee. 

Daar is Sint Niklaas mee gekomen 

en Witte Piet kwam mee. 

En het hele schip is volgeladen 

en wel duizend kisten zijn aan boord. 

Die zitten allemaal vol speelgoed 

van allerhande soort. 

 

8. Jongens heb je 't al vernomen? 

Jongens heb je 't al vernomen? 

tra la la li, ti ra la la la. 

Sinterklaas is aangekomen 

tra la la li, ti ra la la la. 

Laat ons zingen hand in hand 

Sinterklaas is weer in 't land. 

Tra la la li, ti ra la la la 

tra la la li, ti ra la la la.  

 

Mooie winkels allerwegen 

tra la la li, ti ra la la la. 

Prachtig speelgoed lacht ons tegen 

tra la la li, ti ra la la la. 

't Knechtje ja, die witte man 

koopt maar, koopt maar wat hij kan. 

Tra la la li, ti ra la la la 

tra la la li, ti ra la la la.  

 

Alle mensen juichen, zingen 

tra la la li, ti ra la la la. 

Alle kinderen huppelen, springen 

tra la la li, ti ra la la la. 

'k Zing met heel m'n hartje mee 

heerlijk heerlijk is 't, hoezee! 

Tra la la li, ti ra la la la 

tra la la li, ti ra la la la.  

 

9. Sinterklaas, die goede heer 

Sinterklaas, die goede heer 

komt hier alle jaren weer 

uit het land van Spanje. 

Dan brengt hij ons lekk're koek 

speelgoed en een prentenboek 

appeltjes van oranje.  

 

Pieterknecht, zo wit als sneeuw 

met een struisveer op zijn hoed 

kijkt door het vensterglaasje. 

Als dan allen, groot en klein 

lief en zoet naar bed toe zijn 

roept hij Sinterklaasje.  

 

10. Zachtjes gaan de paardevoetjes 

Zachtjes gaan de paardevoetjes 

trippel trappel trippel trap... 

't Is het paard van Sinterklaasje 

stippe stappe stippe stap... 

't Schimmeltje draagt met gemak 

Sinterklaasje over 't dak, 

't schimmeltje draagt met gemak 

Sinterklaasje over 't dak.  

 

Paardje kan de weg wel vinden 

trippel trappel trippel trap... 

in het held're maneschijntje 

stippe stappe stippe stap... 

't Paardje is nog lang niet moe 

maar ik moet naar bedje toe, 

't paardje is nog lang niet moe 

maar ik moet naar bedje toe.  

 

'k Hoor de vlugge paardevoetjes 

trippel trappel trippel trap... 

in mijn lekker warme bedje 

stippe stappe stippe stap... 

En ik droom van Sinterklaas 

en zijn Witte Pieterbaas, 

en ik droom van Sinterklaas 

en zijn Witte Pieterbaas. 

 

11. Och moeke, hoor eens even 

Och moeke, hoor eens even 

een pop had ik zo graag 

zou Sinterklaas hem geven 

als ik er hem om vraag? 

Moe lacht en zegt: "Ik weet het niet 

je moest het maar eens wagen, Griet".  

 

Toen 't avond was vroeg Grietje 

een pop in hare schoen 

en zong een heel mooi liedje 

van Sinterklaas Kapoen 

maar Witte Piet zei boe, boe, boe 

toen ging zij gauw naar bedje toe.  

 

Maar o, de andere morgen 

raad eens wat Grietje zag 

wat daar zo half verborgen 

voor haar op tafel lag? 

Je snapt het al, het was een pop 

met o zo'n snoezig hoedje op.  

 

12. Wees welkom vandaag in ons midden 

Wees welkom vandaag in ons midden 

ziet, uw zetel staat al klaar. 

"Welkom", roept u vrolijk tegen 

heel de blijde kinderschaar. 

't Paard maar in de stal geborgen 

daar zal Pieter wel voor zorgen.  

 

Dag Sinterklaasje 

dag, dag, dag, dag Witte Piet! 

Dag Sinterklaasje 

dag, dag, luister naar ons welkomstlied! 

 

13. Goedenavond Sinterklaasje 

Goedenavond Sinterklaasje 

goedenavond Witte Piet 
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komt nu hier eens even rusten 

en wilt luist'ren naar ons lied. 

Komt gij helemaal uit Spanje 

met de boot of vliegmachien? 

Gist'ren hebben wij gekeken 

maar uw vliegtuig niet gezien.  

 

Hier in Holland rijdt gij 's avonds 

op uw paardje door de stad 

en ook op de hoge daken 

Sinterklaas, hoe doet gij dat? 

Witte Piet moet daarbij lopen 

met die grote, zware zak 

en door iedere schoorsteen glijdt dan 

o, zo vlug een heerlijk pak.  

 

Dank u wel hoor, Sinterklaasje 

voor die lekkere marsepein 

't lag vanmorgen bij ons schoentje 

en dat vonden wij zo fijn! 

Daarom zingen wij nu vrolijk 

welkom, lieve beste Sint 

en in spanning klopt ons hartje 

of gij ons gehoorzaam vindt. 

 

14. Dank Sinterklaasje 

Dank Sinterklaasje 

dank, dank, dank, dank Witte Piet! 

Dank Sinterklaasje 

dank, dank, luister naar ons afscheidslied!  

 

variant:  

 

Dag Sinterklaasje 

da-ag da-ag da-ag da-ag Witte Piet! 

Dag Sinterklaasje 

da-ag da-ag, luister naar ons afscheidslied! 

 

15. Zwarte Piet, wiedewiedewiet 

Witte Piet, wiedewiedewiet 

ik hoor je wel, maar ik zie je niet. 

Wil je Sint de groeten doen 

gooi wat in mijn lege schoen. 

 

16. Zwarte Zwarte Piet 

Witte Witte Piet 

wat laat je mij weer schrikken 

Witte Witte Piet 

dat mag jij niet. 

Pietje Piet zo wit als sneeuw 

weet je wat jij moet? 

Pepernoten strooien, strooien, strooien! 

Pietje Piet zo wit als sneeuw 

weet je wat jij moet? 

Pepernoten strooien, dat is goed! 

 

17. Sinterklaas heeft zorgen, grote zware 

zorgen 

Sinterklaas heeft zorgen, grote zware zorgen 

Piet is niet meer ouwe trouwe Piet. 

't Knettert door zijn radio: beat, beat, beat, 

Piet wil beat en anders niet! 

Nooit meer zingt hij van de stoomboot en de 

maan 

allemaal beat, beat 

allemaal beat, beat 

allemaal beat, beat is het voortaan.  

 

Witte Piet, Piet, Piet 

houdt alleen van beat, beat, beat 

houdt alleen van bonke bonke bonke bonke 

bonke 

'Zie de maan schijnt' zingt-ie lekker niet 

 

18. Piet op het dak, Piet op het dak 

Piet op het dak, Piet op het dak 

Piet met de zak op het dak 

en een storm, zeg enorm! 

Piet op het dak, Piet op het dak 

Piet met de zak op het dak 

wat een pech, Piet waait weg!  

 

Piet, Witte Piet, Piet Piet Piet Piet, kijk daar 

vliegt 'ie dan 

Piet, Witte Piet, kom toch terug als het kan. 

Piet, Witte Piet, Piet Piet Piet Piet, kijk daar 

vliegt 'ie dan 

Piet, Witte Piet, kom toch terug als het kan.  

 

O, o, het is geen gezicht 

wat hij ook doet, hij gaat alsmaar omhoog 

o, o, hij is veel te licht 

wie had gedacht dat Piet zo weinig woog?  

 

Piet in de lucht, Piet in de lucht 

Piet met de zak in de lucht 

't valt niet mee, nee o nee. 

Piet in de lucht, Piet in de lucht 

Piet met de zak in de lucht 

wat een last, grijp je vast.  

 

Piet, Witte Piet, Piet Piet Piet Piet, grijp de 

torenhaan 

Piet, Witte Piet, anders vlieg jij naar de 

maan. 

Piet, Witte Piet, Piet Piet Piet Piet, grijp de 

torenhaan 

Piet, Witte Piet, anders vlieg jij naar de 

maan.  

 

Ja, ja, het lukt net op tijd 

Piet klautert snel door de toren omlaag 

ja, ja, het lukt net op tijd 

Sint zegt: "Het dak op" en Piet zegt: "Nou 

graag".  

 

Piet op het dak, Piet op het dak 

Piet met de zak op het dak 

en een storm, zeg enorm! 

Piet op het dak, Piet op het dak 
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Piet met de zak op het dak 

heeft geen last, houdt zich vast.  

 

Piet, Witte Piet, Piet Piet Piet Piet met zijn 

volle zak 

Piet, Witte Piet, rijdt met de Sint op het dak. 

Piet, Witte Piet, Piet Piet Piet Piet met zijn 

volle zak 

Piet, Witte Piet, rijdt met de Sint op het dak. 

“Waarom mogen we niet voor 

20% racistisch zijn? Je kunt 

toch ook 20% anti-semitisch 

zijn?” 

Strouken en Booij zien zichzelf waarschijnlijk 

niet al racisten. Integendeel. Maar hun 

voorstellen zijn in de kern racistisch. Geen 

moment komt het in hen op om Zwarte Piet 

volledig af te schaffen en te vervangen door 

Witte Piet. Ze denken dat je als je 20% 

racistisch bent het minder erg is dan als je 

100% racistisch bent. Ze denken dat het een 

kwestie van gradatie is. Als je in Nederland 

1% anti-semitisch bent, zul je al merken dat 

dat absoluut niet kan. En terecht, wat je kunt 

niet 1% zwanger zijn. De pogingen om te 

doen alsof 20% racistisch minder erg is dan 

100% racistisch is een poging om racisme te 

legitimeren. 

 

Er is niks mis met Witte Piet! 

Zwarte Piet moet weg omdat het een 

racistische stereotypering is. Een klein beetje 

stereotypering is ook stereotypering. Een klein 

beetje onbeschaafd is ook onbeschaafd. 

Waarom is het zo’n groot probleem om Zwarte 

Piet te vervangen door Witte Piet? Wat is er 

mis met Witte Piet? Daar kunnen Strouken en 

Booij geen antwoord op geven, omdat ze de 

vraag nooit gesteld hebben. Er is niks mis met 

Witte Piet. Er is iets grondig mis met het 

racistische sentiment waar ze maar geen 

afscheid van kunnen nemen. 

Zwarte Piet heeft nooit bestaan. De zwarte 

man heeft nooit Piet geheten, maar Kwame. 

Piet is de naam die zijn slavenmaker hem had 

gegeven. Het is niet zijn Afrikaanse naam. Er 

is geen enkele historische gebeurtenis 

geweest waarbij een witte Europeaan in een 

zwarte Afrikaan is veranderd door een 

Nederlandse schoorsteen. We doen de historie 

geen geweld aan als het sprookje wordt 

veranderd. 

Het is tijd dat de beweging tegen Zwarte Piet 

de andere kant voor het blok stelt en de vraag 

opwerpt: Wat is er mis met Witte Piet? 


