LEESWIJZER
Toen mijn kinderen nog jong waren was het ieder jaar een hele klus om sinterklaasboeken
te vinden zonder stereotype koloniale representaties van zwarte piet(en) in de tekst- en of
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de illustraties. Daarom ben ik in 2012 begonnen met het verzamelen en bijhouden van
zwarte-piet-vrije sinterklaasboeken. Elk jaar maak ik de balans op, aangevuld met de
nieuwste publicaties en deel ik dit unieke overzicht in november op Spinzi.
In de sinterklaasboeken van dit overzicht kom je geschminkte gekleurde pieten, pieten met
roetvegen, witte pieten, pieten zonder schmink of helemaal geen pieten tegen. Er komen
geen zwarte pieten in de tekst en illustraties voor, met uitzondering van sinterklaasboeken
die het zwart verdriet van zwarte piet expliciet behandelen.

LEESWIJZER

De lijst biedt een overzicht aan sinterklaasboeken waarmee je een zwarte-piet-vrij Sinter-

SINTERKLAASBOEKEN

klaasfeest kunt vieren: thuis, op school, op de vve, de bso en de nso. De titels die zijn
opgenomen in dit overzicht zijn niet beoordeeld op hun literaire of beeldkwaliteit. De
toelichtingen die erbij staan zijn bedoeld als leeswijzers: er wordt vermeld hoe de
representatie van piet in het sinterklaasboek eruit ziet.
Het overzicht is geschikt voor ouders, verzorgers, oppassers, voorlezers, leesconsulenten,
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inkopers en collectiespecialisten van (school)bibliotheken, leerkrachten, kinderopvang- en
pedagogisch medewerkers, kinderboekverkopers en cultuureducatieve en D&I organisaties
die op zoek zijn naar sinterklaasboeken zonder zwarte piet. In deze folder voor een Feest
voor alle kinderen staan de publicaties van 2021. Het volledige overzicht 2000-2021 vind je
online.
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TITEL Titel van het boek met leeftijdsaanduiding.
AUTEUR en ILLUSTRATOR Naam van de auteur en illustrator.
PIETEN Geeft info over de representatie van piet in het boek. Als in de illustraties
pagekleding en baretten met veren aanwezig zijn, dan wordt dit er bij vermeld.
MENSEN VAN KLEUR Nederlandse vertaling van het begrip People of Colour (POC).
D&I Afkorting voor Diversiteit & Inclusie.

PUBLICATIES 2021
TITEL DIKKIE DIK WACHT OP SINTERKLAAS (2+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Jet Boeke
PIETEN Er komen geen pieten in voor. Teddybeer draagt een baret met
een veer.
UITGEVERIJ Gottmer
TITEL
AUTEUR en ILLUSTRATOR
PIETEN
UITGEVERIJ

EEN SCHIP VOL SINTERKLAZEN (3+)
Bette Westera en Barbara de Wolf
Er komen geen pieten in voor. De Sint heeft hulpklazen.
Levendig

TITEL DE PIETO-TOETS 6+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Hans Hagen & Marieke van Ditshuizen
PIETEN Kinderen zonder schmink, een enkeling met roetvegen. Ze dragen
soms pagekleding en baretten met veren.
UITGEVERIJ Querido
TITEL BUITENGEWONE SINTERKLAASVERHALEN (6+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Marijke Umans en Flor Aguilar
PIETEN De pieten worden weergegeven zonder schmink en roetvegen en
ze dragen geen pagekleding. Wel een veer op petten (geen baret).
UITGEVERIJ Pelckmans Uitgevers

TITEL PIETJE, MOET JE PLASSEN? (3+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Sunna Borghuis en Ruth Hengeveld
PIETEN Ongeschminkte pieten met lichte roetvoegen met baretten met een
veer.
UITGEVERIJ Gottmer
TITEL DAG SINTERKLAAS - HET GROTE VOORLEESBOEK (4+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Lise Lambert, Hugo Matthysen (verhaal) en Mark Borgeons
PIET Piet zonder schmink in natuurlijke huidskleur (getint) met een
baret en een veer. Opvallende opmerking: in de tekst wordt er naar
piet verwezen als ‘ongewassen vriend’ (p. 62).
UITGEVERIJ Lannoo
TITEL DE SCHMINKPIETJES (4+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Marjet Huiberts en Emanuel Wiemans
PIETEN Verschillende soorten pieten: ongeschminkt, met kleurenschmink en
met roetvegen. De pieten dragen baretten met veren.
UITGEVERIJ Moon
TITEL KLAAS DE KAT EN HET RAADSEL VAN SINTERKLAAS (4+)
AUTEURS en ILLUSTRATOR Gewout Esselink en Barend Cast & Anouk Overman
PIETEN Jongen (van kleur) verkleed zich als Sinterklaas en een meisje als Piet.
Op de achtergrond zijn pieten te zien of half verstopt. Ze dragen
pagepakken met baretten met veren. Hun gezichten zijn verborgen.
UITGEVERIJ De Vier Windstreken
TITEL
AUTEUR en ILLUSTRATOR
PIETEN
UITGEVERIJ

LEREN LEZEN ZOEKBOEK - WAT ZIT ER IN DIE ZAK? (4+)
Elisa van Spronsen en Saskia Daniels
Pieten met roetvegen.
Zwijssen

Scan de QR-code of ga naar spinzi.nl/sinterklaasboeken-zonder-zwarte-piet voor het volledige
overzicht aan sinterklaasboeken 2000-2021.

TITEL SINTERKLAAS ABC (4+)
AUTEUR en ILLUSTRATOR Mariska Hammerstein en Juliette de Wit
PIETEN Verschillende soorten pieten: ongeschminkte pieten en met roetvegen. Sommigen dragen baretten met veren.
UITGEVERIJ Ploegsma
TITEL
AUTEUR en ILLUSTRATOR
PIETEN
UITGEVERIJ

DE DAPPERE RIDSTER - SINT ZIT VAST! (6+)
Janneke Schotveld en Milja Praagman
Kinderen zonder schmink en zonder pagekleding of baretten met veren.
Van Holkema & Warendorf

DISCLAIMER
Niet elk sinterklaasboek zonder zwarte piet is automatisch een inclusief sinterklaasboek met betrekking tot
de representatie van de personages en de makers. In sommige sinterklaasboeken komen bijvoorbeeld geen
personages van kleur voor en in het merendeel van de huidige sinterklaasboeken spelen mensen (volwassen
en kinderen) van kleur geen hoofdrol.

