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De hoofdrolspelers uit dit verhaal
Manus en Janus
Manus en Janus zijn tweelingbroers. Ze zijn niet helemaal hetzelfde,
maar ze hebben dezelfde leeftijd, kleden zich hetzelfde, wonen in
hetzelfde huis en slapen zelfs in hetzelfde bed. Ze zijn allebei ook niet
zo handig en lijken daarom soms een beetje dom.
Boef en Kneggie
Wat voor Manus en Janus geldt, geldt ook voor Boef en Kneggie. De
één kan niet zonder de ander. Toch zijn er ook verschillen. Boef
speelt graag de baas terwijl Kneggie de rol van hulpje op zich neemt.
De belangrijkste overeenkomst tussen de twee is hun onbenulligheid,
waardoor ze keer op keer in de gevangenis belanden.
Blitz Glimmer
Blitz noemt zichzelf een zakenman. Maar is hij dat echt? Welnee, hij
is gewoon een ordinaire boef. Zijn enige doel in het leven is zo rijk
mogelijk worden. Hoe, dat maakt niet uit. Liegen, stelen of bedriegen
is hem niet vreemd. Hij verstaat ook de kunst van het hypnotiseren.
Daarmee kan hij mensen dingen laten doen die ze niet willen.
Sophietje
Sophietje is een lief, slim en stoer meisje. Ze heeft veel aandacht voor
alles wat er in haar leventje gebeurt. Ze kan ook goed onderscheid
maken tussen eerlijke mensen en gemenerds. Daardoor grijpt ze vaak
tijdig in als dat nodig is.
Sinterklaas
Sinterklaas kent iedereen, toch? Die oude goedheiligman van de
cadeautjes. Maar… wie van jullie weet hoe hij echt is, in zijn vrijetijd?
Wisten jullie dat hij thuis het liefst in een onesie loopt? En dat hij niet
eens zijn veters kan strikken?
En in tijden van nood, ontpopt hij zich ook anders dan je zou
verwachten…

7

Inhoud
1

Hij komt, hij komt

10

2

Daar zit een luchtje aan

12

3

Stop met dat lawaai!

15

4

Ontsnapt!

18

5

Verstrikt

22

6

Even geduld a.u.b.

25

7

Man overboord!

26

8

Sinterklanus

31

9

Wie klopt daar?

34

10

Verstoppen!

37

11

Afgeluisterd

39

12

Spookachtig bezoek

41

13

Smakelijk eten

44

14

Kijk eens diep in mijn ogen!

47

15

Spaarpotverdikke!

49

16

Rennen, Sinterklaas

51

17

Een nieuw plan

55

18

Betrapt!

57

19

Drie vogelverschrikkers

59

20

Zakhoofden

61

21

Meedoen met de show

62

22

Hooggeëerd publiek

65

23

Vaarwel Sinterklaasfeest

68

24

Eigen schuld, dikke bult

70

25

Dag Sinterklaas

75

9

1

Hij komt, hij komt

Het is avond. Een grote, volle maan schijnt boven de daken van de
stad. Het is stil op straat, maar binnen in de huizen heerst een
opgewonden sfeer.					
Er staat niets ergs te gebeuren hoor. Welnee, het is juist de tijd
van het jaar waar iedereen vol verlangen naar uitkijkt.
De kinderen kunnen over niets anders praten. En niet alleen zij.
Ook de volwassenen vinden het reuze spannend. Iedereen is al
dagen druk bezig. Er worden tekeningen gemaakt, gedichten
geschreven en liedjes ingestudeerd. De televisie zendt speciale
programma’s uit, de kranten schrijven erover en op internet
verschijnen allerlei filmpjes. Bovendien zijn de winkels versierd en
maken zelfs de opa’s en oma’s verlanglijstjes. Dat kan dus maar één
ding betekenen: Sinterklaas komt weer naar Nederland!
Ook Sophietje is helemaal opgewonden. Ze is acht jaar oud en vindt
het Sinterklaasfeest het mooiste feest van het jaar. Haar grootste
wens is dat Sinterklaas op bezoek komt, want hij is in al die jaren
nog nooit bij haar thuis geweest. Zijn Pieten wel. Die komen ieder
jaar cadeautjes brengen, maar altijd zonder Sinterklaas. Sophietje
ziet hem wel elk jaar bij de intocht. Ze heeft hem zelfs een keer
bijna een hand gegeven.
Dit jaar heeft Sophietje goede hoop dat ze Sinterklaas eindelijk
gaat ontmoeten. Ze heeft meer tekeningen gemaakt dan ooit
tevoren en wel tien brieven geschreven, allemaal met de vraag of hij
een keertje langskomt. En als hij dan komt, kan hij meteen haar
lievelingscadeau meenemen, een echte smartphone. Die wil ze al
heel lang hebben. Ze moet het wel aan Sinterklaas vragen want van
haar moeder krijgt ze hem niet. Die vindt zoiets veel te duur.
Sophietje zit in de huiskamer. Ze heeft haar schoen voor de
kachel gezet en zingt ‘Zie de maan schijnt door de bomen.’
‘Ben je nu al aan het zingen?’ vraagt mama wanneer ze de kamer
binnenkomt. ‘De intocht van Sinterklaas is toch morgen pas?’
Sophietje knikt. ‘Ja dat weet ik, maar dan ben ik alvast de eerste.’
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Mama kijkt haar vragend aan. ‘De eerste, voor wat?’
‘Voor mijn cadeautje natuurlijk.’
Sophietje geeft mama haar verlanglijstje. Mama hoeft niet te zien
wat er op staat. Ze weet allang wat Sophietje wil hebben. Ze schudt
haar hoofd.
‘Een smartphone is veel te duur, schat. Waarom vraag je geen
chocoladeletter, of een boek?’
‘Een e-book?’ vraagt Sophietje. ‘Ja, dat is tof!’
Mama schudt nogmaals haar hoofd. ‘Nee, gewoon een boek van
papier met bladzijden.’
Sophietje haalt verveeld haar neus op. ‘Gewone boeken zijn saai.
Ik wil een smartphone, mam. En niets anders!’
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Daar zit een luchtje aan

De boot van Sinterklaas is op weg naar Nederland. Alle
voorbereidingen zijn getroffen om er weer een geweldig feest van te
maken. De Pieten hebben kilo’s pepernoten gebakken en
honderden zakken strooigoed gemaakt. Alle cadeaus zijn gekocht,
ingepakt en opgeslagen in het ruim van het schip.
Ook Sinterklaas is goed voorbereid. Hij zit in
zijn slaapkamer en controleert of iedereen wel
het juiste cadeautje krijgt. Onder het genot van
een kopje thee en een gebakje leest hij de
verlanglijstjes in zijn grote boek nog
even door.
‘Nou, nou,’ mompelt hij. ‘Iedereen
wil dit jaar een smartphone. Het lijkt
wel of er helemaal geen andere
cadeautjes meer zijn.’ Sinterklaas glimlacht.
‘Het is maar goed dat ik alles gratis krijg, anders had ik dit nooit
kunnen betalen.’
Sinterklaas stopt even om een nieuw kopje thee in te schenken.
Tot zijn verrassing merkt hij dat de theepot leeg is. Sinterklaas pakt
een belletje en rinkelt ermee. ‘Theepiet!’ roept hij. ‘Mijn thee is op.
Ik wil graag nog een kopje!’
Er komt geen antwoord. Ook niet wanneer Sinterklaas
voor een tweede keer rinkelt en nogmaals roept dat hij
thee wil. Vreemd, want de Pieten komen altijd meteen
opdraven als ze geroepen worden. Sinterklaas zucht.
‘Nou ja, dan ga ik wel even naar Theepiet toe,’
mompelt hij. Hij staat op en loopt naar het
Pietenruim, beneden in het schip.
Het is doodstil op de boot en dat is raar, want
meestal rennen de Pieten heen en weer, druk
met van alles en nog wat. Nu zijn ze nergens
te bekennen.
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Beneden in het ruim klopt Sinterklaas op de deur van de
Pietenslaapzaal.
‘Theepiet?’ vraagt hij. ‘Ben je daar?’
Nadat er een paar keer hard gekucht en geniest wordt, gaat de deur
open. Theepiet staat in de deuropening. Sinterklaas kijkt hem
verschrikt aan. Het gezicht van Theepiet ziet zo blauw als een Smurf!
Achter Theepiet verschijnen nog twee Pieten. Het zijn
Schoorsteenpiet en Veterstrikkerpiet. Het gezicht van
Schoorsteenpiet is rood en dat van Veterstrikkerpiet geel. Wanneer
Sinterklaas over hun schouder de slaapzaal in kijkt, ziet hij dat alle
Pieten gekleurd zijn. Ze zijn paars, groen, oranje en er is zelfs een
gouden Piet bij. Iedereen ligt in bed te niezen en te hoesten.
‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt Sinterklaas. ‘Waarom ligt
iedereen in bed en waarom hebben jullie van die rare kleuren?’
‘We zijn ziek, Sinterklaas,’ antwoordt Theepiet na een lange
hoestbui.
Sinterklaas schrikt. ‘Ziek? Wie moet er dan thee zetten, of mijn
veters strikken?’
‘Dat moet u allemaal zelf doen, Sinterklaas,’ snottert
Veterstrikkerpiet. ‘Het spijt mij, wij kunnen voorlopig even
helemaal niets.’
Nu begint ook Sinterklaas te kuchen. Hij ruikt iets. Iets geks. De
lucht is afkomstig van de Pieten. Ze ruiken zo sterk, dat Sinterklaas
er tranen van in zijn ogen krijgt.
‘Zeg, wat is dat voor een rare geur?’ vraagt hij met zijn hand voor
zijn neus.
‘Dat is ons nieuwe parfum, Sinterklaas’, zegt Theepiet. ‘Dat
kregen we met de post.’
Theepiet geeft Sinterklaas een parfumflesje en drukt hem een
papiertje in zijn hand. ‘Er zat ook een briefje bij. Leest u maar.’
De Pieten beginnen weer hard te hoesten. ‘Wij gaan weer terug
naar bed, Sinterklaas. Als u iets nodig heeft of er iets moet
gebeuren, dan moet u dat zelf maar doen.’
De Pieten niezen nogmaals en stappen dan terug de slaapzaal in.
Met een klap gooien ze de deur voor de neus van Sinterklaas dicht.
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