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PERSONEN:
Pietje 1
Pietje 2
Grote Piet
Luie Pietje
IJskoud
Sneeuwvlok

DECOR:
Inpakkamer in het paleis van Sint Nicolaas. Aan de kanten staan wat
gevulde jute zakken en wat dozen. Er staat een tafel met een telefoon,
stoel erachter en twee losse stoelen aan de kopse kanten. Op de tafel
ligt het grote boek van Sinterklaas. Op de grond liggen wat ingepakte
cadeautjes en er ligt wat speelgoed om ingepakt te worden. Op tafel
twee plakbandhouders met plakband, rol sinterklaaspapier (bijna op) en
lege afgerolde rollen van sinterklaaspapier. Doosje met adreskaartjes,
linten, schaar, enz.
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Aan tafel (de twee kopse kanten) zitten Pietje 1 en 2 cadeautjes in te
pakken. Ze hebben allebei een balpen om hun nek hangen om de
namen op de pakjes te schrijven.
Pietje 2: (legt een ingepakt pakje op de stapel) Ik hoop dat we alles op
tijd klaar krijgen. In de cadeautjeskamer liggen nog zoveel cadeautjes
om in te pakken! Poppen, ballen, treinen! Oh, oh, oh! Ik word al moe
als ik er alleen al aan denk!
Pietje 1: Kom op, niet zeuren! Mag ik de schaar even? Dank je. (knipt)
Zo, weer een pakje klaar! (schrijft met zijn tong uit zijn mond) Voor
Marietje Jansen. (vrolijk) Op naar het volgende! (pakt het laatste stukje
sinterklaaspapier)
Pietje 2: Wat ben jij vrolijk zeg. (wil ‘n stukje pakpapier pakken) Oh, jee,
nou is het pakpapier ook al op. Moet ik weer nieuw gaan halen. (zucht)
Waar ligt het papier?
Pietje 1: In de cadeautjeskamer, naast de cadeautjes.
Pietje 2: (staat op, klagelijk) Ja, dat weet ik, maar de cadeautjeskamer is
zo groot! Ik kan er nooit wat vinden, dat weet je toch!
Pietje 1: (zucht, staat op) Ik loop wel even mee.
Pietje 2: (gaat weer zitten, pruilend) Ik heb helemaal geen zin meer om
cadeautjes in te pakken. Het zijn er nog zoooveel! Vorig jaar waren we
om deze tijd al bijna klaar.
Pietje 1: (gaat ook weer zitten) Dat komt omdat er vijf Pieten ziek zijn.
Pietje 2: Maar ook omdat luie Pietje niet meehelpt. Die helpt nooit mee.
Ik snap niet dat Grote Piet dat goed vindt.
Pietje 1: Grote Piet heeft al van alles geprobeerd, maar niks helpt!
Pietje 2: Ik hou in ieder geval even op. Ik heb hele zere vingers! Ik wil, ik
wil een speelkwartiertje. De kinderen op school hebben ook altijd een
speelkwartiertje, en dat wil ik ook!
Pietje 1: En wat doen de kinderen dan?
Pietje 2: Ze gaan verstoppertje spelen, of tikkertje! Of eh, of eh... (tegen
de kinderen) Wat doen jullie altijd? (reactie kinderen)
Pietje 1: Ik wil tikkertje spelen!
Pietje 2: Nee, verstoppertje is leuker!
Pietje 1: Niet! Tikkertje is leuker!
Pietje 2: Niet waar! Verstoppertje!
Pietje 1: Wat is leuker, kinderen? Tikkertje of verstoppertje! (reactie
kinderen) Nou, hier worden we ook niet veel wijzer van.
Pietje 2: Weet je wat? We doen het allebei. Jij verstopt je en als ik je zie,
ga ik proberen om je af te tikken. Ik tel tot tien!
Pietje 1: Oké! Maar ogen dicht, hè.
Pietje 2: (telt heel snel) Een, drie, zeven, negen, tien! Ik zie je en (tikt
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hem af) buut af!
Pietje 1: Jij speelt vals! Dat is toch niet tot tien tellen. Je slaat de helft
over. (tegen de kinderen) Willen jullie hem even helpen?
Pietje 2: (met de kinderen) Een,  tien, ik kom! (Pietje 1 heeft
zich intussen achter een paar dozen/zakken verstopt) Waar ben je?
Waar ben je? Help eens, kinderen. Waar zit ie? Daar? (loopt de
verkeerde kant op) Ik zie niks. Waar dan? Zoek, zoek! Ja, daar ben je!
Ik ga je aftikken!
Pietje 1: (rent rond) Nee, nee! (Pietje 2 rent erachter aan)
Grote Piet: (op van rechts met een (niet te klein) pakje in zijn handen met
een grote oranje strik) Wat zijn jullie aan het doen?
Pietje 1: We spelen verstoppertje!
Pietje 2: En tikkertje!
Grote Piet: Verstoppertje en tikkertje! Zijn jullie helemaal betoeterd!
Weten jullie wel hoeveel werk er nog gedaan moet worden!
Pietje 2: Jawel, maar we moesten even iets anders doen!
Pietje 1: Ja, even ‘n speelkwartiertje. Dat hebben de kinderen op school
ook altijd!
Pietje 2: We hebben hele zere vingers van het inpakken!
Grote Piet: (denkt na) Weet je wat? Als jullie nou nog ‘n uurtje doorgaan
met inpakken, dan maak ik vanavond warme chocolademelk met
slagroom. Dat hebben jullie wel verdiend. Maar dan nu snel weer aan
het werk! Oh! Ik heb hier het cadeautje voor de koningin. Er moet
alleen nog ‘n kaartje bij. Wie van jullie doet dat?
Pietje 1: Ik doe dat zo wel even. Ik heb nog ‘n heeeel mooi kaartje.
Pietje 2: U moppert nou wel op ons, maar luie Pietje heeft nog niet één
pakje ingepakt, en daar zegt u niks van!
Pietje 1: En hij krijgt natuurlijk ook warme chocolademelk met slagroom,
maar hij heeft het niet verdiend.
Grote Piet: Ik weet het! Elk jaar moet ik luie Pietje aan zijn haren erbij
slepen! Normaal is dat niet zo erg, maar zoals jullie weten, hebben vijf
Pieten de griep.
Pietje 1: En er moeten nog heel veel cadeautjes worden ingepakt.
Grote Piet: Precies, dus wat moet ik nou?
Pietje 2: Luie Pietje in de zak stoppen. Voor straf!
Grote Piet: Heb ik vorig jaar al gedaan. Hij ging gewoon in die zak liggen
snurken!
Pietje 2: Opsluiten in zijn kamer!
Pietje 1: Nee joh, dat vindt ie geen straf. Gaat ie lekker liggen lezen!
Pietje 2: Geen televisie meer kijken! (tegen de kinderen) Dat vinden jullie
vast ook heel erg, hè, als jullie voor straf geen televisie mogen kijken.
(telt op zijn vingers) Niet naar Sesamstraat. Niet naar Kabouter Plop.
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Niet naar de Teletubbies. Niet naar de Pokemonnetjes, niet naar
Grote Piet: (loopt piekerend heen en weer) Als het zo doorgaat, moet ik
het tegen Sinterklaas zeggen en dan moet luie Pietje misschien wel
weg, en waar moet ie dan naartoe?
Pietje 2: Misschien kan ie naar één van de kinderen! Wie van jullie heeft
er plaats voor een luie Piet?
Pietje 1: Doe niet zo gek. Wat moeten de kinderen nou met zo’n luie
Piet? Die kost alleen maar geld, en dat is zonde van de centjes.
Pietje 2: Dan vragen we of de kinderen willen helpen met inpakken.
Pietje 1: Hoe kan dat nou? Je kan de kinderen toch niet vragen of ze hun
eigen cadeautjes willen inpakken? Dan weten ze meteen wat ze
krijgen!
Pietje 2: Oh ja, je hebt gelijk. Even denken. Ik weet het! We sturen luie
Pietje voor straf naar de kerstman!
Pietje 1: Naar de kerstman? Wat moet de kerstman nou met zo’n luie
Piet!
Pietje 2: Bij de kerstman is ie vast niet lui! De kerstman woont helemaal
in het hoge noorden, in het Grote Koude Land. Alleen met héél hard
werken, word je daar een beetje warm!
Grote Piet: De kerstman? Toch is dat eigenlijk niet zo’n gek idee. (Pietjes
kijken verbaasd) Nee, nee, ik bedoel niet dat we luie Pietje naar de
kerstman moeten sturen. Ik bedoel: we kunnen natuurlijk wél de
kerstman om hulp vragen.
Pietje 2: Dat doet de kerstman vast wel. Sinterklaas en hij zijn hele goeie
vriendjes. Ze geven elkaar ook ieder jaar een cadeautje!
Pietje 1: Oh ja, nu weet ik het weer. (schaterend) Vorig jaar gaf de
kerstman Sinterklaas een paar schaatsen! Ha! Ha! Wat moet ie daar
nou mee in Spanje! En als we in Nederland zijn, heeft Sinterklaas geen
tijd om te schaatsen!
Pietje 2: Ja, maar Sinterklaas gaf de kerstman een zwembroek. Wat
heeft ie daar nou aan?
Pietje 1 en 2: (beamend tegen elkaar) Ze worden oud!
Grote Piet: Hoe meer ik erover nadenk, hoe beter ik het idee vind.
(vastberaden) We gaan de kerstman om hulp vragen. (kijkt op zijn
horloge) Ik ga aan Sinterklaas vragen of ie het ook een goed idee
vindt, dat kan nog net voor ie in bad gaat. (af door het midden)
Pietje 1: Even een kaartje aan het cadeautje voor de koningin doen. Zo,
klaar. Kom je? We moeten nog pakpapier halen. (beiden rechts af)
Luie Pietje: (komt slenterend op van links) Gaa-aap, gee-eeuw! Hè, hè,
wat heb ik heerlijk geslapen. Hè, hè, even zitten! (stoel rechts) Wat
vervelend nou toch dat het alweer november/ december is. Ik heb
helemaal geen zin om naar Nederland te gaan. Niet dat ik jullie niet
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lief vind, (haalt zijn schouders op) best wel. Maar in Nederland is het
zo koud! Brrrrr! Ik ga maar weer eens lekker in mijn luie stoel bij het
zwembad zitten. (staat op en zijn oog valt op het pakje voor de
koningin) Hé, het cadeautje voor de koningin? Wat zal erin zitten?
(tegen de kinderen) Weten jullie het? Nee, ik ga niet kijken. Ik ben niet
nieuwsgierig. Kijken mag niet van Grote Piet. Maar, eh, ik kan
misschien wel even luisteren wat erin zit. Over luisteren heeft ie niks
gezegd. (pakt het pakje op en schudt, eerst zachtjes, dan harder)
Volgens mij krijgt de koningin chips of zo. Hmm, lekker! Hè, hè. Wat
ben ik daar moe van geworden, van dat schudden. Ik ga maar gauw
weer slapen. (sloft links af. Pietje 1 en 2 komen op van rechts met één
rol pakpapier en gaan weer aan de slag)
Pietje 2: We kunnen weer even vooruit.
Grote Piet: (komt op door het midden) Sinterklaas vond het 'n prima idee.
Hij zou de kerstman meteen gaan bellen!
Pietje 2: Dus we krijgen hulp. Hoera! Hoera! Dan kunnen we morgen
misschien heel lang tikkertje en verstoppertje spelen!
Grote Piet: Is het cadeautje voor de koningin al klaar?
Pietje 1: Ja hoor, helemaal picobello in orde.
Grote Piet: Mooi. (pakt het pakje op en hoort dat de inhoud rinkelt) Wat
krijgen we nou? (schudt het pakje zachtjes heen en weer) Volgens mij
is het kapot? (tegen Pietje 1) Heb jij het laten vallen?
Pietje 1: Nee, dat heb ik niet. Ik heb heel voorzichtig gedaan!
Grote Piet: Echt waar?
Pietje 1: Jaaaah! Echt waar!
Grote Piet: (schudt zachtjes) Moet je horen. Allemaal scherven.
Verdorie, nou moet ik alles weer opnieuw doen. (boos rechts af. Pietje
1 moppert in zichzelf)
Pietje 2: Wat fijn dat we hulp krijgen. (gaat verder met inpakken)
Misschien komt de hulp wel met de arrenslee. Oh, dan ga ik vragen of
ik ‘n keertje mee mag. ‘n Rondje boven het paleis. Tingelingeling,
tingelingeling. Ho, ho, ho! (rent rond en doet net of hij de teugels in
handen heeft)
Pietje 1: Niks ho, ho, ho. Doorgaan met inpakken! Hup, opschieten!
Grote Piet: (op van rechts met nieuw pakje) Zo, hier is weer ‘n nieuw
pakje. (geeft het aan Pietje 1) Wil je er weer een kaartje aan doen? En
graag voorzichtig ermee. Dan ga ik nu naar Sinterklaas om te vragen
of ie al iets weet. (af door het midden)
Pietje 1: Nou ja. Ik ben heel voorzichtig geweest. Nog voorzichtiger dus.
(doet met omzichtige gebaren het kaartje aan het pakje en zet het op
de tafel) Zo, nou moet het goed zijn. (wil verder gaan met pakken en
wil ‘n kaartje schrijven. Pen doet het niet) Oh, mijn balpen is leeg.
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(tegen Pietje 2) Ik ga even een nieuwe halen. (rechts af)
Pietje 2: Oké. (gaat verder met inpakken en zijn oog valt op het cadeautje
voor de koningin) Wat zal erin zitten? Ik ben best nieuwsgierig, maar
ik ga niet kijken, dat mag niet van Grote Piet. (gaat door met inpakken
maar na ‘n paar seconden moet hij toch weer kijken) Wat zal er toch
inzitten? (wil het pakken, maar doet snel zijn handen op zijn rug) Nee,
nee, ik kijk niet. Maar, eh, even luisteren, dat kan natuurlijk wel. Daar
heeft Grote Piet niks over gezegd. (pakt het pakje op en laat het uit
zijn handen vallen) Oh jee!
Pietje 1: (komt op van rechts en Pietje 2 pakt snel het pakje en zet het
weer op de tafel en gaat schuldbewust weer zitten) Ik kan weer verder.
Grote Piet: (rent op door het midden, hijgend) We krijgen hulp.
Sinterklaas heeft met de kerstman gesproken en hij wil ons helpen.
Pietje 2: Komt de hulp met de arrenslee?
Grote Piet: Het is bijna niet te geloven! De kerstman is met twee van zijn
helpers in Spanje op vakantie! Hier vlakbij!
Pietje 2: Maar Sinterklaas heeft hem net nog gebeld. Hoe kan ie nou zo
snel hier zijn?
Grote Piet: Sinterklaas heeft de kerstman gebeld op zijn mobiele
telefoon.
Pietje 2: Wat voor ‘n telefoon?
Pietje 1: ‘n Mobiele telefoon. Zo’n telefoon die je in je zak kan steken en
overal mee naartoe kan nemen. (tegen de kinderen) Jullie weten vast
wel wat een mobiele telefoon is, hè?
Grote Piet: (tegen de Pietjes) Halen jullie luie Pietje even? Die zit vast
met zijn luie je-weet-wel bij het zwembad. Hij moet meteen
meekomen.
Pietje 1: Doen we!
Grote Piet: En als ie ligt te slapen, gooi je hem maar nat. Dan is ie
meteen goed wakker!
Pietje 2: Jaaah! (Pietje 1 en 2 links af)
Grote Piet: (tegen de kinderen) Ik hoop dat die hulpen van aanpakken
weten. Het is natuurlijk wel heel slim van mij om hulp te vragen, al zeg
ik het zelf. (Pietje 1 en 2 en luie Pietje komen op van links)
Grote Piet: Als jullie nu even extra pakpapier pakken, dan ga ik even het
pakje naar Sinterklaas brengen. (Pietje 1 en 2 en luie Pietje rechts af.
Tegen de kinderen) Sinterklaas wil altijd even kijken of het cadeautje
voor de koningin mooi is ingepakt. Hè, hoor ik weer wat? (schudt het
pakje) Weer kapot! Hoe kan dat nou. Heeft Piet weer niet voorzichtig
gedaan! (Pietje 1 en 2 komen terug met extra rollen pakpapier. Grote
Piet tegen Pietje 1) Het cadeautje voor de koningin is alwéér stuk. Wat
doe je toch in speculaasnaam?
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Pietje 1: Maar ik ben echt heeeel voorzichtig geweest. Nog voorzichtiger
dan daarnet!
Grote Piet: Luister: helemaal in stukjes. Hoe kan dat dan? (Pietje 1
begint te huilen)
Pietje 2: (bedremmeld) Ikke, ikke, ik heb het pakje laten vallen. Maar ik
wilde niet kijken hoor, want ik weet dat dat niet mag. Alleen maar
luisteren!
Grote Piet: Luisteren? Wat heb ik nou aan mijn roe hangen. Luisteren!
Je hebt geluk dat je nu geen tijd hebt om in de hoek te staan, maar ik
onthoud dit wel. (tegen Pietje 1) Kom op, droog je tranen. Het spijt me,
ik heb me vergist. Zo, nu gaan we de boel een beetje aan kant zetten.
Als de hulpen komen, is het in ieder geval een beetje opgeruimd. (er
wordt op de deur links geklopt) Oh jee, daar zal je ze al hebben. (rent
rond) Wat snel. Rustig! Rustig!
Pietje 2: Wij zijn rustig.
IJskoud: (op van links. Beide helpers dragen een rood-witte kerstmuts,
misschien is het leuk om er een met een lichtje te nemen, dat kan gaan
knipperen als ze geagiteerd raken) Goede middag/morgen. Wij zijn de
helpers van de kerstman. Dit is Sneeuwvlok en ik ben IJskoud.
Grote Piet: Heeft u het koud? Het is hier toch vrij warm zou ik zeggen.
Maar ja, als u het koud heeft, hebben we nog wel een vestje voor u.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

