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De
Sinterklaasdrukte
is weer begonnen
want afgelopen
weekend is de
Goedheiligman
weer gezond en
wel aangekomen
in Nederland. Ook
hier in huis
hebben we twee
kinderen die deze
periode niet
ongemerkt aan

zich voorbij laten gaan. Dat betekent veel
liedjes zingen, elke dag het Sinterklaas
journaal kijken, pepernoten bakken en
schoentjes zetten. Maar wat moeten we nou
toch met die zwarte pieten discussie. En wat
vertellen we onze kinderen?

Vorig jaar is het zwarte pieten vraagstuk al flink
opgelaaid: het werd een nationale discussie waarin
iedereen zich kon mengen. De ene verklaring was
nog mooier en authentieker dan de andere.
Persoonlijk vind ik het zo jammer dat zo’n gezellig
en authentiek kinderfeest zo onder druk moet
komen te staan. Maar er zijn nou eenmaal bepaalde
mensen die aangeven zich onprettig te voelen bij
het huidige beeld van Zwarte Piet. En zeg nou zelf
is Zwarte Piet nog wel van deze tijd? Wordt het niet
eens tijd om Piet een keer een make-over te geven?

Pimm van Hest besloot hier een boek over te
schrijven omdat hij zich kan inleven in de mensen
die het Pietenbeeld graag wat kleurrijker en diverser
willen zien. In het boek ‘De Pieten maken het
Bont’ spelen pieten mee in alle kleuren van de
regenboog. Daarin is natuurlijk ook nog altijd plaats
voor de oude vertrouwde Zwarte Piet. Maar zo divers
als onze maatschappij is, zo breed is ook het
Pietenbeeld in dit boek. Als Sinterklaas op vakantie
gaat, lopen alle klusjes van Gele piet Eduardo,
Paarse piet Moira en Oranje piet Sjimmie in de
soep. Alleen de Regenboogpieten kunnen nog
helpen. Een grappig en vooral ook kleurrijk verhaal
over Pieten in alle soorten en tinten.

Dit boek is geschreven door Pimm van Hest voor
Pietjes vanaf 4 jaar. De kleurrijke illustraties zijn
gemaakt door Nynke Talsma. Het kinderboek is
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