
De Boekenbergers en hun 
Sinterklaasboeken

Marianne van Eeuwijk

Alleen maar stoute kinderen

Auteur: Robert Vuisje
Illustrator: Heleen Brulot
Uitgeverij: Leopold
Prijs: € 13,99
Bestemd voor:
Sammie en Daantje willen zich verkleden als Sint en Piet. Of 
nee, ze willen allebei een pietje zijn. Ze pakken verf uit de 
kast. Rood, blauw, groen, geel, wit en zwart er zijn zoveel 
kleuren om uit te kiezen! Dat wordt een gezellige knoeiboel 
zelfs bij "alleen maar nette mensen". 

Een vrolijk en ondeugend prentenboek over pietjes in álle 
kleuren is dit eerste kinderboek van Robert Vuisje. 

Lenie Meurs

Sinterklaas en de arme kindertjes

Auteur: Herman Finkers
Illustrator: Kirsten van den Berg
Uitgeverij: Bookie-lookie
Prijs: € 9,95
Bestemd voor kinderen én volwassenen.
Het gebeurde allemaal op een sinterklaasavond, lang, heel lang 



geleden. Zo begint het sinterklaassprookje van Herman Finkers. 
Een verhaal voor jong én oud over de ontmoeting van 
Sinterklaas met negen arme kindertjes. Natuurlijk laat de 
goedheiligman deze kinderen niet aan hun lot over. Een 
geraffineerd geschreven verhaal waarin de kenmerkende humor 
van Herman Finkers volop aan bod komt. Een aanrader.

Jeanny Keurlings

De vrienden van Sinterklaas

Auteur: Sjoerd Kuyper
Illustrator: Harmen van Straaten
Uitgeverij: Hoogland & van Klaveren
Prijs: € 13,50
Bestemd voor kinderen van 5 jaar en ouder. 

In 'De vrienden van Sinterklaas' is het jongetje Broes 
ontroostbaar als hij hoort dat zijn vader het te druk heeft om 
mee te gaan naar de intocht van Sinterklaas. Dan wil Broes ook 
niet naar de kade. Tot zijn grote zus Lotte hem vertelt over de 
Pietenschool, de vrienden van Sinterklaas, en dat hun papa ... 
Broes gaat toch mee en als de stoomboot de haven binnen 
vaart, kan hij zijn ogen niet geloven.
Het is waar!

Dit alles, volop in kleur, in beeld gebracht door meester-
illustrator Harmen van Straaten.

Martine Tak

De Pieten maken het bont

Auteur: Pimm van Hest
Illustrator: Nynke Talsma
Uitgeverij: Clavis
Prijs: € 14,95
Bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.



Als Sinterklaas op vakantie gaat, lopen alle klusjes van 
Gelepiet Eduardo, Paarsepiet Moira en Oranjepiet Sjimmie in 
de soep. Alleen de Regenboogpieten kunnen nog helpen.

Een grappig en veelkleurig verhaal over Pieten in alle soorten 
en tinten. 

Helen Zoetmulder

het boek van S I N T

Auteur en illustrator: Nicolle van den Hurk 
Uitgeverij: Zwijsen
Prijs: € 5,50
Bestemd voor kleuters die zelf willen lezen.

Wat een ramp!
Het grote boek van Sint is kwijt!
Krijgt ieder kind nu wel het juiste pakje van Sint?

Een Kleuter Samenleesboek (voor alle kleuters die al een 
beetje geinteresseerd zijn in letters).

Jos Walta

Minipiet

Auteur: Guy Daniëls
Illustrator: Ina Hallemans
Uitgeverij: Clavis
Prijs: € 14,95
Bestemd voor toekomstige Zwarte Pieten vanaf 4 jaar.

Niets lijkt mij leuker om Sinterklaas te helpen en cadeautjes 



rond te brengen. Maar ja, hoe kan ík nu ooit Piet worden? 
Het jongetje in dit verhaal krijgt een unieke kans om de sint te 
helpen: als een van de grote Zwarte Pieten vast komt te zitten 
in de schoorsteen, kan enkel een heel klein iemand helpen ...

Een grappig verhaal over dromen én je kansen grijpen, voor 
iedereen die weleens een Piet uit de schoorsteen zou willen 
redden.

Elly van Gelder 

Prinses Arabella en de Sint

Auteur en illustrator: Mylo Freeman
Uitgeverij: De Eenhoorn
Prijs: € 14,50
Bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar.

Het is bijna Sinterklaas en prinses Arabella wil maar één ding. 
'Ik wil Sinterklaas voor Sinterklaas!' roept ze. Op een vroege 
ochtend haalt het vliegtuig van de koning de Sint op. Prinses 
Arabella is dolblij met haar cadeau. Maar de Sint is niet 
gelukkig. Hij heeft nooit eerder met het vliegtuig gereisd, het 
ontbijt is anders dan anders, er zijn geen pieten en geen paard 
... Hoe moeten alle kinderen nu hun pakjes krijgen? 

Opnieuw een vrolijk en verrassend verhaal over de guitige, 
zwarte prinses Arabella. 

Marisa van Eeuwijk

Lola's Sint 

Auteur en illustrator: Kristian G. Langarika
Uitgever: Luna productions



Prijs: € 15,00
Bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het sneeuwt al de hele week. Lola gaat met 
mama naar de intocht van Sinterklaas. 
Gelukkig zijn de grachten nog niet bevroren. 
Hoe zou de boot van Sinterklaas en zijn 
Pieten anders de stad zijn binnengevaren? 
Plots vlucht één van de Pieten weg 
halverwege de intocht. Oh nee! Wat is er 
aan de hand? Duik in de wereld van Lola en 
haar Pieten om het uit te vinden!
Lola's Sint is het eerste Sinterklaasboek 
waar de Pieten ongeschminkt zijn en geen 
afro pruiken dragen. Ze weerspiegelen 
gewoon de huidskleur van de kinderen die 
naar de intocht komen kijken. De linker 
pagina is in het Nedrlands, de rechter in het 
Engels. Nu kunnen niet alleen Nederlandse 
kinderen genieten van zo'n mooi verhaal. 
De uit Baskenland afkomstige auteur Kristina 
Langarika woont en schrijft in Amsterdam. 
Lola's Sint is haar eerste kinderboek.

Jozefien de Leest

Hij komt!

Auteur en illustrator: Caroline Ellerbeck
Uitgeverij: Rubinstein 
Prijs: € 6,95
Bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar. 
Hij komt! is een origineel Nederlands Gouden Boekje over 
een Hollands fenomeen: Sinterklaas. Aan de hand van de 
vrolijke tekeningen volgen we de gebeurtenissen die met 
Sint te maken hebben. We beginnen met de reis van 
Sinterklaas en de pieten op de stoomboot, dan de intocht, 
het ritueel rondom het schoen zetten, de altijd grappige 
zwarte pieten en het hoogtepunt: pakjesavond. Het mooiste 
van alles: de Sint komt elk jaar opnieuw om ons land op zijn 
kop te zetten! 


