
Het is november. In het paleis van Sinterklaas zijn 
de Zwarte Pieten hard aan het werk. Ze bakken

 pepernoten, ze pakken cadeautjes in, ze poetsen 
de staf en oefenen op het dak...

 
 
 
 

 
 
 
 

Dat nieuwe Pietje is Piko. Hij heeft zeven dagen de tijd 
om een echte Zwarte Piet te worden. Want alleen dan 
mag hij met de stoomboot mee. Zou het hem lukken?

In dit boek ontdek je hoe moeilijk het is om Zwarte Piet  
te worden. Maar dat niet alleen: samen met Piko leer  
je ook het paleis van Sinterklaas kennen. En dat alles  

op rijm. Want ook dat hoort bij de Sint!

 
 

 Dus zo is het daar in Spanje
 weer een drukte van belang.
 Niemand wordt er zenuwachtig.
 Ach, ze doen het al zo lang.

 Niemand? Nee, één enkel Pietje
 ziet er nogal tegen op.
 Hij moet al dat werk nog leren.
 Help, het duizelt in zijn kop!
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Het is weer begin november:
in ’t paleis van Sinterklaas
hangt de geur van versgebakken
pepernoot en speculaas.
 
Al een week lang pakken Pieten
de cadeaus in mooi papier.
Daarbij schrijft de Sint gedichten,
die ze printen op A4.
 
Maar die Zwarte Pieten hebben
er nog heel wat klusjes bij:
Sinterklaas zijn rode mantel
moet nog naar de stomerij.

Ook hun eigen Pietenpakken
– rood, geel, groen van puur satijn –
moeten schoongeschrobd, gestreken
en tiptop in orde zijn.

En de Paardenpieten trainen
elke dag het paard van Sint,
zodat hij al dat geklauter
op het dak niet eng meer vindt.

Van de stoomboot moet de motor
met de oliespuit gesmeerd.
Elke leiding, bout en moer wordt 
nauwgezet gecontroleerd. 

Dus zo is het daar in Spanje
weer een drukte van belang.
Niemand wordt er zenuwachtig.
Ach, ze doen het al zo lang.

Niemand? Nee, één enkel Pietje
ziet er nogal tegen op. 
Hij moet al dat werk nog leren.
Help, het duizelt in zijn kop!

Pikolino heet de jongen
en dit is zijn eerste baan.
Kijk hem daar stil en onwennig
in zijn nieuwe pakje staan.

“Kop op, Piko,” helpt de Sint hem.
“Zit niet bij de pakken neer!
Vanaf morgen ga je bij mijn
Opperpieten in de leer.

Morgen gaat de les beginnen
in de keuken, volgens plan,
waar je leert hoe je het beste
pepernoten bakken kan.”



“Hé, kijk uit!” hoort Piko net als
hij de keuken binnengaat.
Hij botst zó tegen een Pietje
met een taaipop op een plaat.

“Jij komt pepernoten bakken?”
Keukenpiet geeft het recept.
“In de voorraadkast staat alles
wat je daarvoor nodig hebt.”

Pikolino zoekt de suiker
en pakt per abuis het zout.
Net vóór hij het in de kom strooit,
ziet hij tot zijn schrik de fout.

Dan staat hij te balanceren
met een grote zak vol meel.
Bijna valt hij van zijn krukje
en schiet uit: o, veel te veel!

Als ten slotte alle spullen
in de deegbak zijn beland,
moet hij wel een halfuur kneden;
hier doet men dat met de hand.

“Nu,” zegt Keukenpiet, “boetseer je
kleine klontjes op een plaat,
die zodra er niets meer bij kan
in de hete oven gaat.”

En wat komt er dan tevoorschijn,
bruin en gaar, na een kwartier?
Pikolino proeft er eentje,
en dan nog een, twee, drie, vier. 

Wanneer alle pepernoten
in de zakken zijn gedaan,
dan begint voor Pikolino
alles weer van voor af aan.

Na drie keer gaat het fantastisch.
Neuriënd kneedt hij het deeg.
Meel zit tot zijn ellebogen,
op zijn neus zit ook een veeg.

Elke keer gaat het iets beter.
’k Weet niet of je me gelooft,
maar na drie keer kent de jongen
het recept al uit zijn hoofd.

Aan het einde van de middag 
doen zijn armen best wel pijn.
Maar het lijkt wel of zijn spieren 
nu al een stuk sterker zijn!

Als hij afscheid heeft genomen,
zwaait de Keukenpiet hem na.
De medaille die hij kreeg,
is uiteraard van chocola.
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