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Hanna staat naast papa op de kade. Tijs, haar broertje, zit  
op zijn schouders. 
Samen met heel veel kinderen wachten ze op Sinterklaas. 
Vandaag komt hij aan in het land. 
‘Hoi, Hanna!’ Liam uit haar klas is er ook. ‘Kijk, ik heb een 
mijter. Zelf gemaakt!’
‘Mooi,’ zegt Hanna. ‘Ik heb een tekening voor Sinterklaas!’
Dan begint de muziek te spelen. 
‘Pap, dat liedje ken ik,’ zegt Hanna. Ze zingt mee met de 
anderen. ‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...’
Ze zingen nog een paar liedjes. 
‘Waar blijft de boot nou?’ Hanna tuurt over het water. 
Ineens roept Liam: ‘Daar komen ze!’ 
En ja hoor, daar is de pakjesboot. Hij is versierd met 
vlaggetjes en op het dek staan heel veel Pieten. 
Als de boot dichterbij komt, ziet Hanna ook Sinterklaas.  
Hij zwaait naar iedereen op de kade.
‘Daar is hij,’ zegt Hanna. ‘Daar is Sinterklaas!’ Ze knijpt in 
papa’s hand. 
‘Klaas! Klaas!’ roept Tijs. 

Daar is Sinterklaas!





6

Eerst komen de Pieten de boot af. Ze huppelen en springen. 
‘Tijs, kijk! Die Piet loopt op zijn handen,’ wijst Hanna. 
‘Knap, hè!’
Algauw komt Sinterklaas de boot af. Hij draagt een lange 
rode mantel en op zijn hoofd heeft hij een mijter. 
Hanna zucht diep. Ze vindt het heel spannend om zo dicht 
bij Sinterklaas te zijn.
‘Hallo, kinderen.’ Sinterklaas wuift vriendelijk. ‘Wat fijn om 
jullie weer te zien.’ 
Liam holt al naar hem toe.
Nu durft Hanna ook. ‘Pap, kom! Ik ga mijn tekening geven.’
‘Ik ook mee,’ roept Tijs. 
Papa tilt hem van zijn schouders. En dan gaan ze naar 
Sinterklaas. 
‘Klaas, Klaas!’ roept Tijs weer. 
Hanna geeft haar tekening. ‘Voor u,’ zegt ze een beetje 
verlegen. 
‘Dank je wel! Dat heb je knap gedaan.’ Sinterklaas wenkt 
een van zijn Pieten. ‘Geef dit meisje en haar broertje maar 
wat lekkers.’
Piet haalt pepernoten uit een grote zak. Ze krijgen allebei 
een handvol.
‘Piet is lief!’ zegt Tijs blij.




