Paarse Piet strooit pepernoten

Eigenlijk heb ik nooit goed begrepen waarom ik nooit gevraagd ben als Sinterklaas op te
treden. Dat kon natuurlijk niet voor mijn eigen kinderen en op mijn eigen school zou het ook
te veel zijn opgevallen, maar elders zou toch mogelijk zijn geweest. Misschien ben ik
enigszins onbescheiden als ik meen dat deze rol mij op het lijf geschreven zou staan.
Met zwarte Piet heb ik daarentegen niets. Rotzooi op je gezicht smeren die er nauwelijks af te
krijgen is, rare gezichten trekken en onzin uitslaan, daarvoor ben ik te fijn gebouwd. De
recente discussie over zwarte Piet is vrijwel aan mij voorbij gegaan. Of mensen gespaard
moeten worden, die zich aan de huidskleur van de onnozele knecht storen of dat de traditie in
ere moet worden gehouden, het is mij om het even. Om de kool en de geit te sparen, zocht ik
bij deze rubriek een knecht die niet zwart, maar ook niet te bleek was. Een paarse Piet in een
tijd dat we al opgezadeld zitten met een paars kabinet. Als dat maar wat wordt!
Deze paarse Piet is in de annalen gedoken en diste een aantal pepernoten op, die niet te zwaar
op de maag zullen liggen. De liefhebbers moeten proberen de standen van het bord op te
lossen. Dat is in de meeste gevallen wel te doen.
1

2

3

5

6

7

4

8

Oplossingen
1. 23-19 (26x39) 19x10 (34x32) 10-4 (25x14) 4x45 (35-40, 5x14) 50-44
2. 32-27 (37x46) 33-29 (46x19) 27-21 (34x12) 50-44 (16x18) 44x2 (12x21) 2-16. Het
overblijvende motief is waarschijnlijk van A.J. Beemer. Er rest zwart niet anders dan 2631) 2x20 (31-37 (20-47
3. 37-31 (36x29) 34x3 (25x43) 3x48 (27x36) 48-37 (26-31, 36-41) 40-34
4. 33-29 (40x49) 24-20 (13x22) 20-15 (49x21) 15x4 (36x27) 37-32 (27x38) 16x27 (22x31)
4x26 (35-40) 26-17 (40-45) 17-50
5. 48-42 (39x37) 28x30 (37x17) 20-14, en niet 30-24 (13x31) 14x3 (25x34) 3x16. Naturel
6. 22-18 (19x39) 18-13 (24x31) 13x2 (15x24 2x43. Dit motief is waarschijnlijk nieuw. Zwart
heeft niet veel beter dan (31-36), maar dan wint wit door 14-9, 26-21, 43x19.
7. 11-6 (17x28) 38-33 (28x50) 15-10 (31x22) 10x17 (50x11) 16x7 (1x12) 6-1 (12-18) 1x23
8. 14-9 (keus, bijv. 3x12) 13-8 (33x31) 8-2 (25x14) 2x3, over 17 (21-26, gedwongen) 3x17
(31-37) 17-28 (36-41, 37-42) 28-37, 36x27

