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De traditionele uitgevers van Sinterklaas-
boeken staan voor een dilemma: passen 
we Zwarte Piet wel of niet aan? En zo ja, 
hoe? 

De Pieten maken het bont
Pimm van Hest en Nynke Talsma. Uitg. 
Clavis, Hasselt/Amsterdam 2014. 28 blz. 
€ 14,95 4+

Auteur Pimm van Hest draait er in de titel 
al niet omheen: De Pieten maken het 
bont. En bont zijn ze: blauw, oranje, 
groen, paars, roze en warempel ook nog 
een bruine. Het is even wennen, maar 
door het spannende en originele verhaal 
vergeten veel kinderen al snel om op de 
kleur te letten. Sinterklaas gaat op vakan-
tie en geeft de leiding over aan stoom-
bootpiet Scrabadoelie. Of dat zo’n goed 
idee is? De waspieten vergeten te wassen, 
de rijmpieten slaan op hol en de bakpie-
ten gaan vierkante pepernoten bakken. 
Maar wat het ergste is: de inpakpieten 
spelen zelf met de cadeautjes. Gelukkig 
lossen de regenboogpieten alles op. Ze 

worden wat abrupt in het verhaal geïn-
troduceerd en vallen niet bij iedereen in 
goede aarde. Zo weigerde Daan (4), aan 
wie ik het verhaal voorlas, te geloven dat 
dit Pieten zijn. ‘Echt niet!’ Laura (7) 
accepteerde het gewoon zoals het was.

Sinterklaasje, kom maar 
binnen met je Piet 
Passchier en Keizer. uitg. Ploegsma 2014. 
42 blz. € 14,99 (incl. cd) 4+

Uitgeverij Ploegsma besloot alle sinter-
klaasliedjes te moderniseren. Niet alleen 
Zwarte Piet is verdwenen – die is voort-

aan gewoon Piet – maar ook ouderwetse 
uitdrukkingen als ‘twee kaatsenballen in 
een net’ komen niet meer terug. Opval-
lend is verder dat kinderen in de nieuwe 
liedjes niet meer ‘zoet’ hoeven te zijn. ‘En 
we zingen en we springen en we zijn zo 
blij, want er zijn geen stoute kinderen 
bij’, is bijvoorbeeld vervangen door: ‘En 
we zingen en we springen en we zijn zo 
blij, en we dansen samen, zij aan zij.’ 
De auteurs tonen de Pieten zonder 
gezicht. 
Wel komen kinderen voorbij met een mij-
ter of een pietenmuts, waarbij de kleine 
Sinterklaasjes regelmatig gekleurd zijn en 
de zwarte Pietjes blank. 

Prinses Arabella en de Sint
Mylo Freeman. Uitg. De Eenhoorn, 
Wielsbeke, 2014. 23 blz. € 14,50 4+ 

Ook de Belgische uitgeverij De Eenhoorn 
kiest in Prinses Arabella en de Sint voor 
een nieuwe set Pieten, maar maakt het 
niet zo ingewikkeld. De Pieten hebben 
gewoon de normale huidskleur bruin, 
blank of zwart. Bovendien komen ze maar 
heel even langs, want Sinterklaas wordt 
ontvoerd naar het paleis van prinses Ara-
bella. Zij wil namelijk de Sint als cadeau 
en dat kan geregeld worden. Dat de Sint 
daar niet zo blij mee is, laat zich raden. 

‘Het loopt allemaal anders dan anders’, 
zucht hij en dat is niet zo makkelijk te 
accepteren als je al honderd jaar alles 
hetzelfde doet. Uiteindelijk komt het 
natuurlijk goed, ook al rijdt Sinterklaas dit 
jaar met een olifant over de daken.

Sinterklaas
Charlotte Dematons, Uitg. Lemniscaat, 
Rotterdam 2014. 24 blz. € 14,95 3+

Niet alle uitgeverijen gaan mee in de 
trend om een bonte stoet aan Pieten te 
presenteren. Zij passen de boeken bewust 
niet aan, omdat er maar een kleine min-
derheid op zit te wachten. Grote spelers 
als uitgeverij Lemniscaat en Kluitman blij-
ven bij het oude en vertrouwde. Het 
prachtige, nu al klassieke Sinterklaas van 
Charlotte Dematons bijvoorbeeld, een 
prentenboek met honderden kleine 
Zwarte Pietjes, blijft gewoon zoals het is. 
Het staat garant voor dagenlang kijkple-
zier en is een grote hit bij kinderen van 
wie het hart langzaam maar zeker vol 
verwachting gaat kloppen. ■

jeugdboeken
Annette van der Plas

Met welke games kan een hele familie plezier 
beleven? Het Nederlands Dagblad koos er drie uit 
het aanbod van deze herfst: Fantasy Life, Little Big 
Planet 3 en Sonic Boom.

Het is een beetje willekeurig, maar We Sing Pop, 
Just Dance en Let’s Sing zijn afgeserveerd voor het 
lijstje familiegames, omdat ze vooral meisjes aan-
spreken. En vanwege het jongensachtige komen 
voetbal- en racegames ook niet op het lijstje. 
Games waarbij meerdere spelers tegelijk op het-
zelfde apparaat spelen, krijgen een 
voorkeursbehandeling.

1. Little Big Planet 3
Little Big Planet 3 is een echte familiegame. De 
sokpoppen die rondrennen in een speelgoedwe-
reld zijn aandoenlijk, maar tegelijk behendig 
genoeg om niet zielig gevonden te worden. Spelers 
kunnen niet alleen tegelijk gamen, maar ze wor-
den uitgenodigd elkaar te helpen. Hoofdpersonage 
Sackboy kan nu ook klimmen. Zijn vriend Toggle 
wisselt in gewicht. Handig als er op een knop 
gedrukt moet worden om een hefboom te openen. 
Oddsock springt tegen muren op en Swoop vliegt. 
Zo kan Sackboy met Swoop meevliegen als hij niet 
over een muur kan komen. De uitdagingen zijn op 
meerdere manieren op te lossen en zo worden 
oudere kinderen uitgenodigd om inventief te zijn.

Sony. platformer, PS3, PS4. vanaf 26 november, € 65 7+

2. Fantasy Life
Met Fanatasy Life krijg je een game die je op ver-
schillende manieren kunt spelen. In dit rollenspel 
kan een speler alleen maar mooie kleding maken, 
als ridder vechten of het verhaal volgen. Of van 
alle drie een beetje. Je kunt makkelijk van beroep 
(zoals visser of kleermaker) wisselen. Zo kun je 
eerst een visje vangen en die later koken als je 
kok bent. Vanwege de ronde getekende vormge-
ving en de vele vreemde wezens is het wat kin-
derlijker dan The Sims 4. De wereld lijkt op Zelda, 
met kleine huizen waar de camera boven hangt. 
Via de multiplayer-modus kunnen spelers voor-
werpen ruilen en samenspelen met andere 
3DS-bezitters.

Nintendo. 3DS. € 45 7+

3. Sonic Boom
Sonic, de racende egel, heeft de talenten van zijn 
vrienden nodig om de wereld te beschermen 
tegen het kwaad. Dus kunnen meerdere gezinsle-
den tegelijk spelen, of kan een enkele speler wis-
selen tussen de gamefiguren Amy en Knuckles. 
Sonic Boom is een iets stoerdere game waarbij 
Sonic niet alleen sneller dan het geluid rent, maar 
een wereld verkent en avonturen beleeft. Opval-
lend is dat Sonic met vuisten en voeten vecht, 
waarbij de tegenstanders wel zwaaien met zwaar-
den. Sonic gebruikt een laserstraal om vijanden 
dichtbij te halen of weg te gooien. Grote monsters 
worden verslagen door ze te bekogelen. Stripach-
tig geweld dus in deze vlotte race-actiegame. 
Gevorderden vinden extra uitdaging in de extreem 
moeilijke modus. Een soortgelijk spel, genaamd 
Sonic Boom Shattered Crystal, verschijnt voor de 
3DS.

Sega. Wii U. vanaf 21 november. € 49 7+ 

eervolle vermelding
De games Disney Infinity of Skylanders zijn ook 
geschikt voor een bredere leeftijdsgroep. Deze 
krijgen een eervolle vermelding op het lijstje 
 familiegames. Deze games zijn al eerder bespro-
ken in deze rubriek. Dat is terug te vinden op 
nd.nl/skylanders. ■
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Sokpoppen, ridders en egels
Inspirerend
Opkijken.nl is een website 
met christelijk multimedia-
materiaal. De video’s en tek-
sten kun je gebruiken voor 
eigen geloofsinspiratie, maar 
ook bijvoorbeeld bij het ker-
kenwerk. Puzzels en cateche-
seprogramma’s zijn bij kin-
derwerk te gebruiken, maar er 
zijn ook introductiefilmpjes 
over Bijbelse personen als 
Maria of Elia. De site leent 
regelmatig materiaal van 
diverse EO-programma’s. Er is 
een forum voor beamteams 
en een wiki waarin allerlei 
technische zaken eenvoudig 
worden uitgelegd. Ook is er 
een Bijbelstudie te volgen. 
Een deel van opkijken.nl richt 
zich op mensen met een ver-
standelijke beperking. De site 
is van Luisterpost | Bralecta 
en heeft als doel om een digi-
tale geloofsaanmoediging te 
zijn voor bezoekers. 

▶ ▶ opkijken.nl
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