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Sinterklaasfeest, het duurt nog een hele tijd! Maar wat is
er veel om te doen. Was het elk jaar de discussie of het
nodig was dat de chocoladeletters en de taaitaai poppen
al vanaf augustus in de winkel horen te liggen, nu is het

de vraag of Zwarte Piet nog wel welkom is in ons land. 

Ik ben groot fan van het Sinterklaasfeest! Is de landelijke intocht in de buurt, dan ben ik er
bij. De periode van de Intocht tot aan het feest op 5 december is altijd weer bijzonder om
met kleuters te mogen vieren en ook thuis vier ik altijd Sinterklaas. 

Wat is het dan jammer dat er zo veel gediscussieerd wordt over dit feest. Gemeentes vragen
zich af of en hoe de Pieten voet aan wal moeten zetten, winkels gooien het assortiment om,
liedjes worden herschreven, uitgevers van boeken passen hun verhalen aan.

Ik vind dat Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas. En dan als een persoon zoals het al jaren is
gegroeid: iemand die grappig is, de kinderen wat lekkers geeft, hulpvaardig is en vrolijk!
Zwarte Piet is geen bangmaker, praat niet meer met een raar accent en is niet onderdanig.
Al jaren is Zwarte Piet gelijkwaardig aan Sinterklaas. En ja, de kleur is anders maar wat zou
dat?

Ik ga er niet in mee, blijf het feest vieren zoals het hoort, met respect!

Natuurlijk hou ik ook de kinderboeken goed in de gaten. Ik was dan ook erg benieuwd naar
het volgende boek:

De titel van het boek: De Pieten maken het bont, maakte mij erg nieuwsgierig.

Het boek gaat over Piet: Scrabadoelie die in de zomer een telefoontje krijgt van Sinterklaas.
Sinterklaas wil er een weekje tussenuit en vraagt of Scrabadoelie de leiding wil nemen. Dat
valt echter niet altijd mee want de Pieten maken het bont. De Bakpieten hebben een goed
idee, de Rijmpieten zijn ondeugend, de Waspieten zijn wat lui en de Inpakpieten spelen heel
graag. Er gebeuren allemaal dingen die niet lopen zoals het zou moeten. Gelukkig zijn daar de
Regenboogpieten die heel snel alles oplossen, net voordat Sinterklaas weer terug is van zijn
vakantie! 

Het grappige is dat ik het boek las en op de achterkant van het boek las dat het verhaal
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ging over bontgekleurde Pieten en dat ik dacht:”dat is me helemaal niet opgevallen!” Maar
inderdaad: de tweede keer zag ik dat alle Pieten een andere kleur hebben! 

Het leek me leuk om een interview te houden met de schrijver van het boek: Pimm van Hest.

Hallo Pimm, Fijn dat je mee wilt doen aan dit interview over het boek: De Pieten maken het
bont.

1. Mijn eerste vraag is daarom dan ook: Wat is jouw beeld van een leuk Sinterklaasfeest?

Mijn beeld van een leuk Sinterklaasfeest is boven alles dat kinderen er van genieten. Alle
kinderen. Het is natuurlijk per slot van rekening een kinderfeest pur sang. Dat de
volwassenen er nu al meer dan een jaar over ruziën/discussiëren vind ik jammer. Deze
discussie heeft de kinderen ondertussen ook bereikt en dat is niet leuk. Toch vind ik het wel
heel belangrijk dat de discussie omtrent kleur is/wordt gevoerd. Een groep mensen in
Nederland geeft aan zich onprettig en ongemakkelijk te voelen bij het huidige pietenbeeld. Ik
denk dat we dat gevoel serieus moeten nemen en moeten kijken hoe we tot een oplossing
kunnen komen die voor iedereen prettig is. Ik denk dat die oplossing er ligt in de vorm van
bontgekleurde pieten. In ons boek komen ook nog steeds zwarte en bruine pieten voor, maar
óók gele, blauwe, groene en oranje. Het is jammer dat de belangrijkste doelgroep: KINDEREN
niet echt gehoord kunnen worden in dit vraagstuk. Temeer omdat bij talloze voorleesbeurten
van dit prentenboek er geen enkele keer (!!) naar de kleuren van de pieten werd gevraagd.
Wél merkten de kinderen op dat de muis een mijter op had, dat de spin 8 schoentjes had
gezet, dat één van de pieten een eerder prentenboek van Nynke en mij aan het lezen is en
zelfs dat Sinterklaas óók een paarse krokodil heeft, maar níet dat de pieten alle kleuren van
de regenboog hadden. Volgens mij zegt dat alles! Kinderen hebben er geen probleem mee.
Daar zouden de volwassenen een voorbeeld aan mogen/kunnen nemen.

2. Heb je zelf ervaring met het vieren van het Sinterklaasfeest? Bijvoorbeeld als Sinterklaas,
als Zwarte Piet of met een groep kinderen?

Mijn ervaring met het Sinterklaasfeest gaat terug naar mijn eigen kindertijd, waarin ‘onze
Sinterklaas’ een man was die vrij streng was en meestal met vragen kwam als “Heb jij je
kamer wel altijd goed opgeruimd?” De zwarte pieten waren dan een stuk leuker en
ondeugender, hoewel ik die toch ook wel een beetje spannend vond. Zoals, volgens mij, toch
wel veel kinderen. Zelf heb ik nooit voor Sinterklaas of Zwarte Piet gespeeld. Wel heb ik als
leerkracht (basisonderwijs) met mijn klas/school het sinterklaasfeest gevierd. Ook al was ik
toen al in de twintig, het bleef/blijft een bijzonder feest. Ondertussen hebben we een
dochter van bijna 8 (die nog steeds in Sinterklaas gelooft) en met haar hebben we pas echt
voor het eerst van dichtbij gezien wat voor een spannend en bijzonder feest het
sinterklaasfeest is. Onze realistische houding hierin (Sinterklaas is geen 600 jaar oud, maar
gaat ook dood en áls dat gebeurt komt er gewoon weer een nieuwe Sinterklaas én rijden met
een paard op het dak kan natuurlijk niet echt (dat had onze dochter zelf al snel
geconcludeerd)) heeft haar niet minder doen geloven. Zélfs het hele maken van het
prentenboeken en de honderden zwartepietendiscussies die we hierover hebben gevoerd met
Jan en alleman hebben haar geloof niet aan het wankelen gebracht. Onze dochter heeft de
Bonte Pietjes vrolijk omarmt, zoals tot nu toe alle kinderen die ze tegen zijn gekomen.

3. Heeft jouw beeld van het Sinterklaasfeest tot dit boek geleid? Of heeft de discussie je
aan het schrijven gezet?

Zoals ik hierboven al schreef hebben wij als ouders altijd wel een redelijk realistisch
sinterklaasbeeld geschetst aan onze dochter, maar daarin zaten tot voor kort nog geen
Bonte Pietjes. Het is de discussie die me aan het denken heeft gezet. Ikzelf had ook geen
associatie met discriminatie en het slavenverleden, maar anderen kunnen dat natuurlijk wél
zo voelen.

De discussie zou ook niet moeten gaan over het feit of het wel of geen discriminatie is, het
zou moeten gaan over hoe we dit kinderfeest voor alle inwoners (klein en groot) in Nederland
zo prettig, divers en kleurrijk mogelijk kunnen maken. Voor mij is de kern van de discussie dat
je mensen serieus neemt in hun authentieke gevoel/mening. En dan vind ik het argument om
het gehele pietenbeeld kleurrijker en diverser te maken genuanceerder en aantrekkelijker dan
de houding: ‘het moet zo blijven want het is altijd zo geweest en het is geen discriminatie.
Punt.’ Het idee van bontgekleurde pieten sprak me meteen aan en ook het idee dat het een
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boek moest worden. Een boek bedient zich (zeker in deze discussie) van ‘show, don’t tell!’.
Spreekt het je aan, dan pak je op het en lees je het. Wil je er niets van weten, dan loop je
eraan voorbij. Het dringt niemand iets op, maar het alternatief ligt er wel. Dat vind ik
belangrijk: de deze keuze er is.  Vervolgens ben ik na gaan denken over een verhaal waarin
Bontgekleurde Pieten de hoofdrol zouden spelen. Het was voor mij meteen duidelijk dat het
geen boek moest worden waarin ik de Bontgekleurde Pieten met een specifieke reden
bontgekleurd zou laten worden. Nee, ze moesten gewoon bontgekleurd zijn (als gegeven) en
vervolgens ondeugende avonturen beleven. Nynke en ik hebben wel nog nagedacht over
dingen als dat er nog steeds enkele zwarte en bruine pieten in zouden zitten, maar ook dat
een blauwe piet kroeshaartjes en vlechtjes mocht hebben, een bruine piet lange blonde
haren en een groene piet een wat meer Aziatisch uiterlijk mocht hebben. Kortom: een feest
voor alle vormen, kleuren en maten……Een feest zo divers als onze eigen maatschappij anno
2014 is!

4. De illustraties spelen een belangrijke rol in dit boek: Schrijf je eerst en tekent Nynke
Talsma daarna of gaat het net andersom of misschien zelfs tegelijkertijd? 

Bij dit boek, maar ook bij de andere boeken die ik met Nynke (en ook andere illustratoren)
heb gemaakt, heb ik eerst het verhaal geschreven en aan de hand van deze tekst is Nynke
gaan schetsen. Vervolgens hangen we uren aan de telefoon om de puntjes op de i te gaan
zetten. Dan laat ik bijvoorbeeld wat tekst weg omdat Nynke dat, qua beeld, al duidelijk in de
spread naar voren heeft laten komen of Nynke past een bepaalde spread wat aan omdat een
ander perspectief of een andere setting beter blijkt te werken in het geheel. Nynke heeft
bijvoorbeeld aangegeven dat de eerdere benamingen ‘Blauwepiet Scrabadoelie’ en ‘Paarsepiet
Moira’ vervangen mochten worden door enkel Scrabadoelie en Moira omdat a) de tekeningen
de kleur al lieten zien en b) het anders misschien juist teveel benoemd zou worden en we
wilden de kleur juist níet de boventoon laten voeren.

Door zo steeds eerlijk en kritisch naar elkaar te durven en kunnen zijn (zeker na 5 boeken
samen), worden tekst en illustraties steeds meer één geheel.

5. Waarom schrijf je graag boeken voor kleuters?

Ik schrijf graag prentenboeken voor kleuters omdat het een heerlijk, onbevangen en eerlijke
doelgroep is die nog steeds vrij onbevooroordeeld in het leven staat. We hebben zelf een
dochter van 7 en de onderwerpen presenteren zich dan ook als vanzelf. Ik vind het bijzonder
om boeken over belangrijke onderwerpen te mogen maken die kinderen kunnen helpen bij hun
groei naar evenwichtige, open en ruimdenkende volwassenen. En daarbij kan ik mijn
creativiteit nog heerlijk vrije loop laten en misschien (heel Freudiaans geduid) wel lekker
teruggrijpen naar mijn eigen kindertijd…..het was natuurlijk héérlijk om “De Poep- en
Piesprinses” te kunnen schrijven!

6. Hoe denk je dat het verhaal uit het boek door kinderen ontvangen wordt?

De kinderen die het al voorgelezen hebben gekregen reageren vrijwel allemaal. Ze benoemen
allerlei opvallende dingen uit het boek maar benoemen eigenlijk nooit de kleur van de pieten
als opvallend. En als hen specifiek wordt gevraagd waar het boek nu eigenlijk over gaat, dan
antwoorden ze meestal: “Over Zwarte Pieten”.

Kinderen zullen, denk ik, vooral meeleven met Scrabadoelie die best het een en ander te
verduren krijgt en hopelijk kunnen ze ook heerlijk genieten van de ondeugende streken van
de bontgekleurde Pietjes. Het zijn per slot van rekening net kleine kinderen!!

7. Weet je al waar jouw volgende boek over zal gaan?

Het eerstvolgende boek dat staat te verschijnen gaat over emoties. Daarmee wil ik op een
semi-educatieve manier kinderen bekend maken met wat emoties precies zijn en welke
verschillende emoties ze allemaal kunnen voelen. En vooral dat al die gevoelens er allemaal
mogen zijn. Verder ben ik nog met een absurdistisch dierentuinboek bezig en komt er nog een
boek over aardbevingen aan en over een meisje dat op zoek gaat naar haar vader.

Pimm, heel erg bedankt voor dit interview. Ik ga dit boek zeker in de klas voorlezen en hoe
leuk is het om straks met de kinderen te ontdekken dat:

INSCHRIJVEN
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Maak van de volgende kleuterplaat een leuke regenboogpiet: 

Kleurplaat Piet

Misschien is het nog wat vroeg maar dit boek kun je heel goed gebruiken!
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