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Wie komt er alle jaren? De Sint natuurlijk maar dit jaar zijn het de Pieten die alle aandacht opeisen.
Dat merk je niet alleen in de krant maar ook aan de nieuwe boeken. Het zijn eerder Pietenverhalen dan wel
Sintboeken. Sommige verhalenvertellers zoeken mee naar oplossingen om uit het actuele Pietendebat te
ontmijnen. Mogen alleen donkere (zwarte) Pieten helpen of is het tijd om een bonte groep Pieten in alle
kleuren van de regenboog aan het werk te zetten?

Ken je de Spiekpietjes? Het zijn de allerkleinste helpers van de Sint. Elk jaar rond de verjaardag van de Sint
verstoppen ze zich in de huizen en de scholen. Ze letten goed op wie lief is of een beetje ondeugend en ze
zien waar de kinderen van houden. Dat vertellen ze allemaal aan de Sint die zo weet welk cadeautje hij kan
brengen en wie een extra pakje verdient.
Zopas verscheen het vierde boek over deze pietjes Een heel jaar Spiekpietjes.( Clavis, 2014) Daarin kan je
lezen wat de helpertjes doen als het sinterklaasfeest weer voorbij is. Mogen ze dan even met vakantie?
Spelen ze met het nieuwe speelgoed van de Sint? Mogen ze van de koekjes en het snoep eten en krijgen ze
dan ook gaatjes in hun tanden? Dat en nog veel meer kom je te weten over die lieve Spiekpietjes. Bij elke
prent hoort een eenvoudige zoekopdracht. Wil je meedoen met deze nieuwe traditie en wil je graag dat er
bij jou een Spiekpietje komt logeren, laat het dan weten aan de Sint.

Heeft de Sint andere helpers nodig? Pimm van Hest en Nynke Talsma denken van wel. In De Pieten maken het
bont (Clavis 2014)vertellen ze wat er gebeurt als de Sint enkele dagen met vakantie gaat. Scrabadoelie krijgt
de taak om al het werk in goede banen te leiden, maar alles loopt fout. De bakpieten willen dobbelstenen
van koek maken in plaats van pepernoten, de rijmpieten maken er een boeltje van, de inpakpieten spelen
liever dan werken en de waspieten willen er op uit met de stoomboot. Dan laat de Sint laat weten dat hij
vroeger terugkeert. Gelukkig denkt Scrabadoelie aan het noodscenario van de Sint. Hij roept de hulp in van
de regenboogpieten en op korte tijd is alles in orde. Scrabadoelie bekent dat er veel fout is gelopen, maar
de Sint wordt niet boos. Eind goed al goed dus! De Pieten in dit boek hebben gezichten in alle kleuren van
de regenboog.

Ook in Het grote boek van Sinterklaas ( ImageBooks Factory, 2014) verschijnen Pieten met een bruin, geel ,
groen, roze of blauw gezicht. Twaalf Pieten worden kort voorgesteld. Hun naam verwijst naar de taak die ze
uitvoeren zoals Wegwijspiet, Plakbandpiet, Paardenpiet, Modepiet, Kookpiet enz. . Dat de Pieten soms een
negatief imago hebben is volgens de makers van dit boek de schuld van (domme) ouders die hun kinderen
vroeger met opzet bang maakten voor de Pieten.
Dit boek bevat veel weetjes over de Sint, de Pieten, het paard en snoepgoed. Er staan ook twee
Sinterklaasverhalen in, een over een ondeugende Piet en een over hoe het meisje Saar en haar vader de Sint
helpen als het paard ziek wordt. Verder vind je er allerlei tips en proeven om zelf een goede Piet te worden,
spelletjes en recepten om pepernoten en speculaas te bakken en belangrijk (!) een antwoord op veel
gestelde vragen zoals waar zet je best je schoen? Maakt het wat uit als je schoen groot of klein is? Wat leg je
in de schoen? en Hoe komen de pieten in jullie huis?

Tips en proeven om een goede Piet of helper van de Sint te worden vind je ook in Zwarte Piet in 7 dagen van
Maria Van Donkelaar en Martine van Rooijen.(De vier windstreken, 2013)
Pikolino de held uit het boek wil Zwarte Piet worden. Als nieuwkomertje moet hij nog alles leren en dat op
korte tijd. De opleiding begint in de keuken. De volgende dag moet hij aan de slag op de stoomboot. Tijd dan
om te sporten zodat hij straks op de daken kan klauteren. Daarna volgt het precisiewerk: keurig cadeautjes
inpakken. Maar het moeilijkste komt nog. Pikolino moet de Sint helpen met zijn uitrusting: de jruk, de staf,
de mantel. Op de laatste dag wordt de boot vol geladen. Doodmoe ligt de kleine Piet in zijn bedje. Geen
wonder dat hij 's morgens de wekker niet hoort. Een ongeduldige kapitein wil zonder Pikolino vertrekken,
maar daar is de Sint het niet mee eens. "Zonder hem vertrek ik niet. Hij is dan wel een klein ventje, maar
toch al een hele Piet."

Ook kleine Max heeft maar één wens: Zwarte Piet worden. Dat lezen we in het prentenboek van Sarah Kumar
en Emilie Timmermans, Ik word Zwarte Piet. (Abimo, 2010)
Max telt de dagen af voor de komst van de Sint. Hij maakt zich klaar om naar Spanje te vertrekken. Zus Lena
probeert die gekke gedachte uit zijn hoofd te praten. Terwijl Max blij afwacht, wordt Lena al maar
verdrietiger. Mama troost haar. De Sint weet vast een oplossing. In de nacht van vijf december, vraagt de Sint
aan Max om hem één nachtje te helpen. De volgende morgen wordt Max wakker tussen de geschenkjes. Er
hangt een briefje bij: ‘Bedankt Max,. Help je mij volgend jaar weer?’ .
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