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Beste mensen van EnergyClaim, 

Met interesse heb ik vernomen van uw pogingen om Nederlandse woningen 

energiezuiniger te maken. Maar wat mij wel opvalt: u verwijt de Staat der Nederlanden 

dat zij u al meer dan 10 jaar tegenwerkt. Dat klopt; mijn Pieten rapporteren dat 

woningen nog heel veel energie verbruiken. Het tempo van energiebesparingen is in 

Nederland inderdaad heel erg laag.  

Ik vind het niet leuk om te horen dat u zo'n strijd moet voeren voor een goede, nobele 

zaak. En dat u mijn vrienden in de regering en ministeries bekritiseert, dat bevalt mij 

ook niet zo. Ieder jaar ontvangen zij mij immers met open armen. Al heeft dat heeft 

misschien te maken met de enorme belastingopbrengsten dankzij mijn aankopen van 

cadeautjes op Nederlandse bodem. Afijn, overal waar ik kom word ik zeer gastvrij 

ontvangen. 

Dit jaar bleek maar weer hoe zeer gehecht Nederlanders zijn aan de Pieten, mijn trouwe 

adjudanten. Ieder jaar doen zij hun werk vol overgave en worden zwart van de roet als 

zij door de vuile schoorstenen van Nederlandse woningen moeten afdalen om cadeautjes 

in huiskamers achter te laten.  

In het licht van het heftige debat over de huidskleur van de Pieten dit jaar, moet ik u 

iets opbiechten. Want in 1999 deed de Nederlandse overheid iets dat mij zorgen baarde. 

Uw kabinet kondigde dat jaar aan dat alle woningen energiezuinig gemaakt zouden 

worden. Men riep een nieuwe beroep in het leven, de Energie Prestatie Adviseur. Iedere 

eigenaar van een huis dat voor 1996 gebouwd was zou een gratis een 

energieprestatieadvies krijgen. Woningeigenaren konden royale subsidies ontvangen om 

hun woningen op een verantwoorde manier energiezuinig te maken.   

Uw achterban ging zeer voortvarend te werk. Er ontstond een professionele branche van 

Energie Prestatie Adviseurs. Nederlandse woningen werden in rap tempo energiezuiniger. 

Maar mijn Pieten en ik schrokken van de snelle transitie. Het aantal vieze schoorstenen 

daalde aanzienlijk. Mijn Pieten werden minder vuil bij het afleveren van hun cadeaus. Zij 

begonnen hun traditionele zwarte uiterlijk te verliezen. Veel mensen vonden dat niet leuk 

en protesteerden. Zelf kon ik er ook niet echt aan wennen. 

In 2002 heb ik daarom een alarmbrief gestuurd naar uw leiders in Den Haag, de heren 

Balkenende en Zalm. Ik heb hen geattendeerd op het ernstige neveneffect dat het 

Nederlandse energiebesparingsbeleid had op mijn Pieten. Als Nederland zo doorging met 

energiebesparing, dan zouden er in 2015 vrijwel geen zwartgeblakerde 

schoorsteenpijpen meer zijn. Mijn Pieten zouden hun populaire uiterlijk verliezen. Ik heb 

uw leiders dan ook opgeroepen (en wat gedreigd met de roe) om op te houden met het 

stimuleren van energiebesparing.  



Uw leiders reageerden uitermate positief op mijn verzoek. Zij waarschuwden mij wel dat 

zij, in verband met morele en juridische verplichtingen, moesten blijven doen alsof zij 

energiebesparing nastreefden. Maar zij beloofden mij plechtig dat zij alles zouden doen 

om energiebesparing te ontmoedigen. En dus geschiedde: het energiebesparingstempo is 

vanaf eind 2003 gestagneerd en ook de toepassing van duurzame energiesystemen werd 

afgeremd. Helaas zijn veel energiebesparingsbedrijven daardoor wel in de problemen 

gekomen. 

Het spijt mij dan ook dat uw branche de dupe is geworden van de ommezwaai in het 

Nederlandse energiebesparingsbeleid na 2002.  

Echter, ik wil u nog iets anders toevertrouwen. Afgelopen jaren is mij duidelijk geworden 

dat de traditionele zwarte kleur van mijn Pieten minder belangrijk is dan ons milieu en 

de betaalbaarheid van uw huizen. Het klimaat verandert en uw woonlasten stijgen veel 

te snel. Daarom zal ik uw leiders opnieuw oproepen, deze keer om op te houden met het 

frustreren van energiebesparing. Ik zal hun dringend verzoeken: Maakt u de Nederlandse 

woningen tóch maar snel héél zuinig. Stop maar met het uitstoten van roet via uw 

schoorstenen. Laat de Energie Prestatie Adviseurs maar weer hun werk doen. Een 

onafhankelijk, betrouwbaar energieprestatieadvies is erg belangrijk, zo besef ik nu. Dan 

weet de woningeigenaar wat hij het beste kan doen en kan hij de verbeteringen 

makkelijker financieren en realiseren. Laat de aannemers, glaszetters, loodgieters, 

installateurs, isolatiebedrijven, klussers en hun toeleveranciers maar snel aan het werk 

gaan om de woningen op te knappen.  

Dat de schoorstenen daardoor schoner zullen worden en dat mijn Pieten hun 

traditionele zwarte huidskleur zullen verliezen is iets waarmee ik nu prima kan leven. Ik 

heb namelijk dit jaar bijzonder groot vertrouwen gekregen dat Nederlandse kinderen 

snel zullen wennen aan Pieten met schone gezichten. 

Vanaf 2015 zult u dus meer en meer schone, frisse Pieten op de daken en straten 

aantreffen. Ook mijn Pieten zijn daar blij mee. Mijn Pieten komen namelijk uit vele 

landen en culturen, dus zij zullen er trots op zijn dat de Nederlandse kindertjes dat 

ontdekken. In plaats van 'zwarte' Pieten worden het nu 'echte' Pieten. Met een vrolijke 

mix van bleke, lichtbruine, en donkerbruine huidskleuren uit alle delen van de wereld. 

Uiteraard zullen er nog wel wat smerige schoorstenen over blijven, vooral in de duurdere 

villawijken waar veel open haarden zijn. Dus zo nu en dan zult u nog wel een pikzwarte 

Piet tegenkomen. 

Ik wens u allen een gezonde, welvarende toekomst en een schoner milieu toe.  

Met hartelijke groet, en nogmaals mijn excuses voor de ongemakken dit afgelopen 

decennium, 

Sinterklaas 


