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Dit boek is ook te verkrijgen als groteletterboek en als uitgave in een normale (kleine) letter.

Het papier van dit boek heeft het FSC-keurmerk: de grondstof is afkomstig van verantwoord 
beheerde bossen om wereldwijd de bossen te behouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door middel van druk, fotokopie, 
film, geluidsband of op welke andere wijze dan ook en/of opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit is een fictief verhaal. De personages en situaties zijn verzonnen en enige gelijkenis 
met bestaande personen of situaties berust dan ook geheel op toeval.

Dit is een verhalenbundel. De personages en situaties in deze verhalenbundel 
zijn verzonnen en enige gelijkenis met bestaande personen of situaties berust 
dan ook geheel op toeval.



Dit is een roman. De personages en situaties in deze roman zijn 
verzonnen en enige gelijkenis met bestaande personen of situaties 
berust dan ook geheel op toeval.

Voor Marina Spies. 

Omdat zij mij heeft laten inzien 
dat je nooit mag opgeven.
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Lieve kinderen,

Zoals jullie weten is Sinterklaas al heel erg oud. Ik ben 
zelfs 
zo oud, dat ik al veel bijzondere gebeurtenissen heb 
mogen meemaken. 

Maar een tijd geleden gebeurde er iets dat zo bijzonder 
was, dat ik er met mijn Pieten nog vaak aan moet denk-
en. 
Een avontuur dat wij beleefden met Rosita, een meisje 
dat bij ons een speciaal plekje in ons hart heeft gekre-
gen. 
Een verhaal dat ik jullie graag wil vertellen en dat je 
in dit boek kunt lezen. Het begon allemaal in het huis 
van een lieve oude vrouw, de oma van Rosita...

Sinterklaas
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                         Hoofdstuk 1 

                         Hoe dit verhaal begint 

Rosita sprint met twee treden tegelijk van de trap af en rent de 

keuken in.

“Rosita kind, doe nou eens rustig. Straks gebeuren er nog 

ongelukken!” Haar oma kijkt haar streng aan. Ze roert in een kopje 

thee.

“Ja oma, ik weet het, maar anders kom ik te laat!”

Een grote herdershond, die luistert naar de naam Bliksem, ligt 

voor de kachel. Hij staat op, gaapt en loopt dan, ietwat stijf van 

ouderdom, de keuken uit, weg van alle drukte.

Rosita propt gauw een boterham naar binnen en probeert tegelijk 

een glas melk te drinken.
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“Rosita, dat gaat zo niet, alles tegelijk!”

Rosita trekt zich er weinig van aan. Ze slikt het eten door en 

mompelt: “Ik weet het oma, want als ik niet gehoorzaam en niet 

netjes en beschaafd ben, dan komen mama en papa nooit thuis om 

mij op te halen.” Ze zucht diep en kijkt naar de foto aan de wand. 

Ze waren al heel lang weg. Het circus trekt van stad naar stad en 

Rosita kan niet mee. Ze moet naar school en daarom woont ze bij 

haar oma in Nederland.

Haar ouders hadden beloofd dat ze snel terug zouden komen om 

haar op te halen, en dan mocht ze mee met het circus. Rosita 

droomt elke nacht van het circus en ze oefent ook elke dag. Met 

gym is ze de beste. Ze is erg lenig en kan op haar handen lopen 

en salto’s maken. Ze klimt graag in bomen en haalt allerlei 

capriolen uit. Haar oma verafschuwt dat, ze vindt het maar niks 

dat Rosita zo wild is. Ze probeert van haar een beschaafd meisje 

te maken dat altijd rustig zit met een boek of iets dergelijks. 

Niet een meisje dat als een aap in bomen klimt en met de jongens 

gaat voetballen.

“Zoiets behoort een meisje niet te doen,” zegt ze altijd streng. 

Rosita probeert het wel, maar als ze dan naar buiten kijkt, dan 
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lukte het niet om stil te blijven zitten, want dan krijgt ze de 

kriebels en wil ze buiten hollen, draven, rennen!

Rosita zucht, kijkt op de klok en ziet dat het bijna twaalf uur is. 

“O nee, ik ben veel te laat!” Snel pakt ze haar rugzak, geeft haar 

oma een zoen en vliegt dan de deur uit.

Ze holt naar het plein waar een aantal klasgenoten op haar staan 

te wachten.

“Kom op, Rosita,” zegt Maarten, een lange jongen. Hij is een stuk 

groter dan Rosita, maar Rosita is de kleinste van de klas; iedereen 

is groter dan zij. Maarten zegt: “We moeten opschieten hoor, 

anders kunnen we geen mooi plekje op de kade uitzoeken!”

Rosita glimlacht. “Wedstrijdje wie er het eerste is?”

Ze rennen naar de kade met Rosita voorop. Natuurlijk wint ze! Ze 

is dan wel de kleinste, maar ook de snelste.

Eenmaal bij de kade is Rosita vreselijk opgewonden. Nog nooit 

heeft ze Sinterklaas in het echt gezien, ook niet toen ze een poos 

in Spanje had gewoond met haar ouders. Dit is de eerste keer dat 

ze Sinterklaas in het echt zal zien! Al die andere jaren had ze met 

oma op de bank voor de televisie gezeten. Oma had niet gewild 

dat ze naar de intocht ging kijken, maar dit jaar was de intocht in 
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hun eigen woonplaats! En oma had haar niet tegen kunnen houden. 

Er staan al heel veel mensen. Er is een muziekband die 

Sinterklaasliedjes speelt en iedereen zingt mee.

“Pff, Sinterklaas moet echt een keer een speedboot aanschaffen 

hoor!We staan allemaal te vernikkelen van de kou!” zegt 

Maarten. Hij wrijft in zijn handen en stoot dan zijn maatje Chris 

aan. 

“Ja, ach, het is nu eenmaal traditie, hè,” zegt die.

Plotseling klinkt er een gejuich dat van boven hun hoofden komt. 

Het is Rosita. Ze is in een lantaarnpaal geklommen omdat ze 

alleen zo boven de mensen uit kan kijken. Met één hand wijst ze 

in de verte. 

“Ik zie de stoomboot! Kijk, daar! Ik zie de stoomboot!”

Chris, Maarten en de anderen gaan op hun tenen staan om boven 

alle volwassenen uit te komen, maar ze zien niks. 

De muziekband zet weer Zie ginds komt de stoomboot in. 

Iedereen begint enthousiast te zwaaien en te juichen, want daar 

in de verte komt dan eindelijk echt de stoomboot van Sinterklaas 

aan. Rosita houdt zich stevig vast aan de lantaarnpaal. 

Sinterklaas is er bijna!
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Ze heeft zich er enorm op verheugd. 

Oma vertelt altijd mooie verhalen over 

Sinterklaas. Hij is de liefste man van heel 

de wereld en helpt altijd iedereen. Oma 

heeft verteld dat Sinterklaas haar ook had 

geholpen toen ze nog heel klein was. Ze 

was haar ouders kwijtgeraakt en zwierf 

door de koude straten van de grote stad. 

Haar ouders waren erg arm en ze hadden 

haar achtergelaten bij een weeshuis. Het 

was daar verschrikkelijk en het enige wat 

ze wilde, was naar 

haar ouders gaan. 

Ze was weggelopen, 

midden in de nacht. 

Ze was verdwaald 

en hongerig. 

En toen was ze 

Sinterklaas en 

zijn Zwarte Pieten 



14

tegengekomen. Ze hadden haar ouders teruggevonden en haar 

naar hen teruggebracht. Sinterklaas was erg boos geweest op 

haar ouders, maar begreep de situatie ook wel. Er was geen 

geld, en geen geld betekende geen eten. Ze dachten dat hun 

dochtertje beter af was geweest in het weeshuis, want daar 

kregen de kinderen genoeg te eten. Sinterklaas had toen verteld 

dat liefde voor een kind vaak belangrijker is dan eten. Hij heeft 

er toen voor gezorgd dat haar ouders voldoende geld hadden 

om haar genoeg te eten te geven en haar een 

behoorlijke studie te geven. Daardoor was oma goed 

terechtgekomen en woonde ze in een mooi, groot 

huis. 

Sinterklaas had oma, als klein meisje, in zijn 

hart gesloten, en oma had hetzelfde gedaan met 

Sinterklaas.

Rosita glijdt opeens weg. Geschrokken klampt ze 

zich vast aan de lantaarnpaal. Doordat ze zo aan 

het dagdromen is, vergeet ze haast dat ze hoog in 

een lantaarnpaal zit! Ze tuurt naar het water, de 

stoomboot komt steeds dichterbij. Ze ziet allemaal 
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Zwarte Pieten heen en weer rennen op de boot die vrolijk 

zwaaien. 

Ze maken de meest gekke sprongen en maken de ene salto na de 

andere. Ze kunnen net zo goed salto’s maken als Rosita!

Er is zelfs een Zwarte Piet bij op een eenwieler. Plots voelt ze 

dat er iemand aan haar been trekt en ze ziet een politieagent die 

haar streng aankijkt. 

Rosita zucht en laat zich dan naar beneden glijden. 

“Toe, meneer de agent, ik kan anders niks zien, ik ben veel te 

klein!” 

De agent glimlacht en aarzelt dan geen moment. Hij tilt haar op 

en zet Rosita op zijn nek. Nu kan ze alles zien!

Stralend van trots ziet ze hoe Sinterklaas voet aan wal zet. De 

Zwarte Pieten beginnen meteen met het uitdelen van allemaal 

lekkers. Het witte paard Amerigo staat te trappelen van ongeduld 

en daar stijgt Sinterklaas op. Ze verwonderd zich erover dat 

Sinterklaas nog zo gemakkelijk op zijn paard kan klimmen. 

Haar oma zou dat echt niet meer kunnen; die is al zo oud! Maar 

Sinterklaas moet nog veel ouder zijn, want haar oma was nog maar 

een klein meisje toen Sinterklaas haar heeft geholpen.
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Rosita blijft vol bewondering kijken naar alles wat er om haar 

heen gebeurt. 

De agent tilt Rosita van zijn schouders en zet haar op de grond.

“Dank u wel, meneer de agent!” zegt ze. Ze steekt haar hand uit 

en zegt: “Ik ben Rosita.”

De agent glimlacht, schudt haar hand en zegt: “Ik ben Sam.” Hij 

wijst dan naar de oude binnenstad en zegt: “Als ik jullie was zou 

ik maar heel snel aan de route gaan staan zodat je de Sint een 

hand kan geven.”

Dat hoeft hij geen twee keer te zeggen. 

De kinderen worstelen zich snel door de 

menigte heen.

Agent Sam glimlacht, maar die 

glimlach verdwijnt al snel. Door de 

portofoon hoort hij het gekraak van 

een mannenstem. Het is de Centrale 

die meldt: “Ongeval aan de Maasweg, 

een busje met chocoladeletters is 

omgevallen. Niemand kan er meer langs.”

Terwijl agent Sam zich naar de 
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chocoladeletters haast, bereiken de kinderen een fijn plekje 

langs de route. De kinderen die wat groter zijn, staan achteraan, 

maar Rosita is, omdat ze zo klein is, helemaal naar voren 

gekropen. Mensen denken vaak dat ze jonger is dan ze werkelijk is 

en daar maakt ze, als het zo uitkomt, handig gebruik van!

Het lijkt of het een eeuwigheid duurt, maar uiteindelijk zien ze 

dan in de verte Zwarte Pieten verschijnen.

Rosita staat meteen, net zoals vele anderen, te juichen en te 

zwaaien. Ze wijst naar alle wonderlijke Zwarte Pieten. De jongens 

hebben vooral interesse in de pepernoten die ze krijgen. 

“Kijk Rosita, daar is Sinterklaas!” Maarten propt een paar 

schuimpjes in zijn mond. 

Rosita kijkt met grote ogen naar Sinterklaas die nu heel erg 

dichtbij is.

Maarten heeft oogcontact met een Zwarte Piet en wijst naar 

Rosita. 

Met een mond nog halfvol schuimpjes, zegt hij: “Zij maakt 

de intocht voor het eerst in levende lijve mee en wil graag 

Sinterklaas een hand geven!”

De Zwarte Piet lijkt hem eerst niet te begrijpen en kijkt hem 
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glimlachend aan. Hij kijkt dan naar Rosita die met haar grote, 

bruine ogen naar Sinterklaas kijkt. Hij loopt naar haar toe en 

tilt haar dan plotseling over de reling. Een beetje geschrokken 

kijkt ze de Zwarte Piet aan. Hij is helemaal in het blauw gekleed 

en heeft gouden oorbellen in en, anders dan de andere Zwarte 

Pieten, draagt witte handschoenen. Hij heeft een lange staart die 

onder zijn baret uitkomt met een strik erin. Hij ziet er erg statig 

uit, alsof hij de baas is van alle Zwarte Pieten. 

Hij tilt haar hoog op en daar is Sinterklaas. Deze glimlacht naar 

haar en pakt dan even haar hand vast. Even laat hij zijn paard 

stoppen, en kijkt dan heel lief naar Rosita.

Dan zet de Zwarte Piet haar weer neer achter de reling.

Beduusd kijkt ze de stoet na als ze langzaam de hoek omgaan. 

Dan zegt ze: “Wauw, dit moet ik aan oma vertellen!”

Als de menigte opbreekt en iedereen naar huis gaat, rent ze naar 

huis. De lucht, die donker is geworden tijdens de intocht, laat de 

eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen.


