Het vergeten pietje
‘Hebben we echt alles aan boord?’ vraagt Sinterklaas nu al voor de
derde keer aan de hoofdpiet. ‘Ja Sinterklaas’, antwoordt de hoofdpiet,
‘alles is ingepakt op de stoomboot’. ‘Gelukkig’, zucht Sinterklaas, ‘dan
gaan we maar’. De pieten en Sinterklaas kijken nog een keer om en
zwaaien Nederland uit. De schoorsteen blaast rook uit. Daar gaat de
boot, terug naar Spanje. Sint staat aan het roer en de pieten
scheppen de kolen in de kachel van de boot.
Maar wie rent daar op de kade? Het is een piet! Hij heeft de boot
gemist. Sinterklaas en de pieten kijken niet meer om.
Het vergeten pietje weet niet wat hij moet doen. Hij ging alleen nog
even een laatste wortel voor Amerigo kopen bij de groenteboer. Zijn
zak ligt al op de boot. Het vergeten pietje begint zachtjes te huilen.
Hij wil ook weer naar Spanje! Pietje huilt steeds harder. Hij huilt zo
hard dat hij niet hoort dat er iemand aan komt. Het is een meisje. ‘Hoi
piet! Àat is dat nou, ben je nog niet in Spanje?’, zegt ze. Het
vergeten pietje vertelt snel van de wortel en de boot die net is weg
gevaren. Het meisje denkt hard na. Ineens heeft ze een oplossing. ‘Ik
wilde net gaan varen met mijn vader, misschien kunnen we de
stoomboot inhalen!’. Dat vindt het vergeten pietje wel een heel goed
idee. Hij rent snel achter het meisje aan. Het lieve meisje legt het
verhaal uit aan haar vader. Meteen springen ze op hun motorboot.
De motor pruttelt even, maar start gelukkig meteen. De boot vaart er
snel vandoor. Het vergeten pietje en het meisje kijken goed de zee af.
Ze zien nog niet veel. De boot vaart nog een stuk verder. Ineens ziet
het meisje een stipje op de zee. Snel vaart de vader er naar toe. Als
ze dichterbij komen zien ze dat het Pakjesboot 12 is. De hoofdpiet
staat op de boot op de uitkijk. Hij had al door dat een pietje miste.
Het vergeten pietje zwaait naar de hoofdpiet. De hoofdpiet haalt
opgelucht adem. Als het motorbootje bij de grote stoomboot is, gooit
de hoofdpiet een touw naar het vergeten pietje. Snel klimt hij aan
boord van de stoomboot. Hij geeft het meisje een kus op haar wang
en geeft haar snel een hand met pepernoten. ‘Dank je wel’ roept hij
‘Tot volgend jaar’! En zwaaiend neemt hij afscheid van het meisje. ‘Is
nu echt iedereen aan boord, hoofpiet?’, vraagt Sinterklaas. De
hoofdpiet en de huispiet tellen snel alle pieten. Gelukkig iedereen is aan
boord. Op naar Spanje! Tot volgend jaar, Sinterklaas!
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