
Waar zijn alle Pieten gebleven? 

‘Het is niet eerlijk,’ jammert Lisette tegen haar kleine Huispiet, ‘nu heb ik al víjf keer mijn 
schoen gezet en nog geen één keer iets gekregen…’ 
Huispiet zit muisstil tussen Pop en Beer op bed en luistert naar Lisette. Verdraaid, denkt 
Huispiet, het klopt wel wat ze zegt. Maar ja, dat is het risico van elke avond je schoen 
zetten; dat je soms ook niks krijgt. Lisette heeft gewoon een beetje pech gehad. 

Als Lisette haar lege schoen met een harde knal onder haar bureau gooit, schrikt 
Huispiet op uit zijn gedachten. ‘Ze hebben zelfs mijn tekeningen niet meegenomen,’ gaat 
Lisette verder met haar beklag. ‘En mijn verlanglijstje ook niet. Ze zijn gewoon niet langs 
geweest.’ 
Hoewel Huispiet weet dat je heus niet elke avond wat in je schoen krijgt, vindt hij toch 
een beetje vreemd. Want een verlanglijstje, dat hadden de Pieten allang moeten 
meenemen. De voorbereidingen voor pakjesavond zijn al in volle gang. Sinterklaas moet 
toch op zijn minst weten wat Lisette wil krijgen… Dat brengt kleine Huispiet op een idee. 
Vanavond, als Lisette slaapt, zal hij zelf, hoogstpersoonlijk, Lisettes verlanglijstje langs 
brengen bij de Sint. 

Die avond is het buiten ijskoud. Kleine Huispiet trekt zijn pietenmutsje tot ver over zijn 
oren. Brrr, misschien gaat het wel sneeuwen, denkt hij. Jammer dat hij geen warme jas 
heeft. Misschien mag hij de volgende keer wel het jasje lenen van Pop of Beer. Hij zal 
het eens vragen aan die twee. 

Helemaal verkleumd komt Huispiet aan bij de luxe villa van Sinterklaas. Sinterklaas kijkt 
op uit zijn Grote Boek. ‘Dag kleine Piet van me,’ zegt hij, met zijn lieve vertrouwde stem. 
‘Wat een eer dat je vanavond bij me op bezoek komt. En dat terwijl het buiten zo koud 
is.’ 

‘Nou ziet u, Sinterklaas,’ begint Huispiet, ‘ik kwam eigenlijk langs om iets te 
brengen.’ Kleine Huispiet overhandigt het verlanglijstje van Lisette aan de Sint. ‘Dit ligt 
nu al avondenlang in haar schoentje te wachten op een van de Pieten, maar is nog 
steeds niet opgehaald.’ 

Sinterklaas vouwt het verlanglijstje open en leest vluchtig door wat er op staat. ‘Het 
verlanglijstje van Lisette,’ zegt Sinterklaas opgelucht, ‘dat miste inderdaad nog. Maar die 
van Koen, Cindy en Marleen ook. En nu ik toch bezig ben … ook de lijstjes van Melek en 
Bram zijn er nog niet.’ 
Kleine Huispiet kijkt Sinterklaas met opgetrokken wenkbrauwen aan. ‘Hoe kan dat nou?’ 
vraagt hij verbaasd. 
‘Tsja…,’mompelt Sint. ‘Ik zou zeggen: kijk zelf maar.’ En hij wijst in de richting van de 
slaapkamer. Kleine Huispiet springt van Sints bureau af, loopt naar de slaapkamerdeur 
en klopt zachtjes aan. 

‘Ja?’ hoort hij een bibberig stemmetje antwoorden. ‘Wie is daar?’ Kleine Huispiet schrikt 
ervan. Van wie is die stem? ‘Ik ben het,’ roept hij, ‘kleine Huispiet!’ En dan duwt hij de 
deur voorzichtig open. 
In de slaapkamer brandt een nachtlampje. Het oranje licht schijnt op het gezicht van een 
van de Pieten, die de deken tot zijn kin opgetrokken heeft. Ook in de bedden ernaast 
liggen Pieten, allemaal diep onder de dekens. Een Piet heeft zelfs wel drie dekens over 



elkaar heen getrokken! Op de nachtkastjes staan glazen water, zakdoekjes en 
hoestsiroop en dan snapt de kleine Huispiet het: de Pieten zijn ziek! 

Vanonder een van de dekens klinkt de stem van Grapjespiet, die nu helemaal niet 
grappig klinkt. ‘Hatsjie! Kleine Piet, ga maar gauw weg hier, voordat wij je -hatsjie!- 
aansteken…’ 
Kleine Huispiet wenst ze nog even beterschap en loopt dan weer terug naar Sinterklaas, 
die zorgelijk met zijn handen over zijn voorhoofd wrijft. ‘Ze zijn hartstikke ziek,’ zegt 
kleine Huispiet. 

Sinterklaas knikt. ‘Ja, dat weet ik… Het was zo koud van de week, maar die eigenwijze 
Pieten wilden geen dikkere maillot onder hun pietenpak aan en zie wat er van gekomen 
is… Wat moet ik nu toch?’ 
Kleine Huispiet legt zijn handje op de grote hand van Sinterklaas. ‘Misschien kan ik u 
helpen?’  ‘Jij?’ roept Sinterklaas uit. ‘Maar jij bent veel te klein! Hoe kun jij nou helpen?’ 
‘Laat dat maar aan mij over,’ antwoordt kleine Huispiet. En dan loopt hij met opgeheven 
hoofd de deur uit. 

- Wordt vervolgd - 

 


