
 

Zwarte piet wordt kierewiet 
Over een Piet die zijn geheugen verloor… 
 

Piet Dario en zijn vrienden reizen ieder jaar voor de stoomboot uit om te kijken hoe het met 
de Nederlandse kinderen is.Door een val van het paard raakt Dario zijn geheugen kwijt.Hij 
weet niet meer wie hij is.Hij is helemaal... Kierewiet ! 
 
Ieder jaar weer , zonder dat iemand ze ziet, zonder dat iemand ze hoort, trekt een groepje 
pieten door het land om alles voor te bereiden voor de komst van Sinterklaas. 

Door een val van zijn paard raakt Dario, een van de pieten, compleet de kluts kwijt! Hij 
weet niet meer wie of wat hij is. Arme Piet,  helemaal Kierewiet. 

Het is november en een gure herfstwind giert over de grijze golven en blaast 
wapperwimpels en de manen van een witte schimmel. En in die november wind deint een 
kleine boot op de koude Noordzee.  Krijsend zeilt een zeemeeuw over de hoofden van Piet 
Dario en zijn vrienden. Ieder jaar reizen ze voor de stoomboot uit en verkennen ze ons 
kleine koude landje voor Sinterklaas aankomt. 

Niemand ziet ze, niemand hoort ze, maar net als ieder jaar sluipt een stel pieten aan wal. Ze 
haasten zich door de stille stad, te voet of te paard. Dario zit achter op de brede rug van 
Americo. De schimmel galoppeert door de schemerige straten, maar het Spaanse paard 
moet wennen aan het novemberweer. Een hevige hagelbui barst los. De schimmel schrikt! 
Hij schuimbekt, spartelt, briest en steigert! Houd je vast!! Houd je dan toch vast Dario! 
DARIO! 

Dario krabbelt op, grijpt naar z’n tollende hoofd, knippert met zijn ogen, arme piet. Hij ziet, 
hij ziet.. Wat niemand op straat ooit ziet. Alles krast en knort, lacht en loeit, bromt en 
blaast. Dario is de kluts kwijt! Hij is in de war, waar is hij toch.. Wat doet ‘ie hier?  Hij weet 
het niet.. Hij is helemaal, helemaal.. Kierewiet!!  

Dario weet niets meer, niet wie hij is, niet wat hij is, hij weet niet eens meer hoe hij heet! 

En waar moet hij nu naartoe? Bakker Bol heeft medelijden. Wil Dario zijn hulpje zijn? 
Broden bakken, klanten helpen in ruil voor eten en een bed?  Maar ooh.. Die Dario.. Het lukt 
hem niet. Hij maakt alleen maar pepernoten en varkentjes van marsepein. “Wat doe je 
nou!?” Roept bakker Bol. 

Sinterklaas is er nog niet. Sinterklaas.. Wie is dat dan? “Die ken ik niet” zegt Dario. Arme 
Piet, totaal en helemaal kierewiet! 

Hier wordt het niks, bromt bakker Bol. Ga Gerrit groenteman maar helpen en Sonja van de 
schoenenzaak. Maar ooh.. Die malle Dario iedereen moet z’n schoenen uitdoen en daar stopt 
Dario wortels in. Arme Piet, hij is de kluts kwijt.. Kierewiet!  

STOP, HOU OP! Roept Gerrit boos. Zo raak ik al mijn klanten kwijt. Ga maar naar Carla’s 
kledingzaak. 



 

Maar ooh, die malle Dario, hij helpt geen klant, hij helpt zichzelf. Hij wil alleen maar kleren 
aan van glimstof en van glanssatijn. Hij zet een hoed op met een veer. “Zo lijk je wel een 
zwarte Piet” roept Carla van de kledingzaak. Een zwarte piet denkt Dario.. Maar wat is dat 
dan? Ik weet het niet.. 

Ooh.. Wat is ie in de war, wat is Dario kierewiet. 

“Ga maar naar Simons schoorsteenveger” zucht Carla van de kledingzaak. Misschien kan hij 
je hulp gebruiken. Nou Dario is dol op daken, maar schoorsteen vegen kan ie niet! Alles wat 
hij op het dak vind gooit ie zo de schoorsteen in. De kleine Vienna ziet hem dwalen en roept 
“Wat doe jij nou!?”  Speel jij daar voor zwarte piet? Maar de sint komt morgen pas! Dario 
denkt, Piet en Sint.. Wie zijn dat toch.. Die ken ik niet! Ach, die arme Dario. Hij is nog steeds.. 
Kierewiet! 

Nee schoorsteenvegen wordt ook niets.. Maar Vienna heeft een goed idee! Zij rijd paard in 
een manege, daar kunnen ze wel hulp gebruiken. Het hart van Dario bonst. JA! PAARDEN! 
Misschien zit er wel een schimmel bij, een wit paard dat Americo heet.  

Vienna denkt hoe zit dat toch.. Pepernoten, Marsepein, Schoenen, Daken, Wortels, 
Schimmels.. En dan schatert ze het uit! “Dario!!!” Roept ze. Ooh, ik weet het, ik weet al wat 
er met jou is. Je bent vast een zwarte piet! Maar je bent helemaal de kluts kwijt, je bent 
helemaal.. Kierewiet. 

Kom maar, kom maar Dario, klim maar op die paardenrug, vlug we draven naar de haven 
daar komt de boot van Sinterklaas aan. Ze galopperen door de straten, de meeuwen vliegen 
krijsend mee. 

Sinterklaas is aangekomen, maar Vienna’s paard is niet gewend aan het gejuich van zoveel 
mensen en hij schrikt van het geschreeuw.  Hij schuimbekt, trappelt, stijgert, briest, HOUD 
JE DAN TOCH VAST DARIO, DARIO! 

Dario krappelt op, grijpt naar zijn tollende hoofd, knippert met z’n ogen. Wat ziet die piet..  
Hij ziet.. Hij ziet.. Wat iedereen ziet! 

Vaders, moeders, heel veel kinderen, verkleed als.. als wat ook alweer? En ze zingen, 
lachen, joelen, de stoomboot brengt Sint Nicolaas mee! Sint Nicolaas! SINT NICOLAAS! Piet 
weet het weer, hij weet alles weer. Die malle piet heeft z’n kluts weer terug, hij is niet 
meer kierewiet. 

Een gure herfstwind giert over de grijze golven een blaast wapperwimpels in de haren van 
Vienna en in die november wind deint een kleine boot in de haven. Krijsend zeilt een meeuw 
over de hoofden van Vienna en Dario. Vienna roeit Dario naar de grote stoomboot, ze wijst 
en lacht en schreeuwt. DARIO, DAAR IS SINTERKLAAS! DAAR HOOR JIJ THUIS, DAAR HOOR JIJ 
BIJ! Tranen van plezier rollen over de donkere wangen van  Dario, want daar op het dek van 
die grote statige stoomboot staat z’n beste vriend, Sint Nicolaas!  

De ogen van Sint schitteren van pret, Dario, mijn beste Dario, waar was je toch? Dario is 
door het dolle heen, hij is weer terug! Terug bij de Sint, terug bij zijn vrienden en wat een 
verhaal brengt ie mee. Een dwaalverhaal van Dario, een dwaalverhaal van Kierewiet! En 



 

Vienna denkt, hmm… Misschien wel een leuk idee voor een prentenboek! Zwarte Piet wordt 
Kierewiet en dat was het ook! 


