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PERSONEN: (In volgorde van opkomst)
Pieterman
Snelle Piet
Grote Piet
Pieterbaas - (heeft eigenlijk een brilletje nodig, maar weet dit niet.
Dus af en toe staat ie een beetje te “turen”)
Postbode
Pépé de clown - (vrolijk, met grote clowneske gebaren)
Bakkersvrouw
Dokter

Decor:
Kamer of kantoor in het paleis van Sinterklaas:
Bankje (zonder rugleuning) in het midden. Tafel met stoel, rechts.
Op de tafel ligt het grote boek en er staat een telefoon. Naast de
tafel staan twee jute zakken gevuld met ingepakte cadeautjes. Bij
de deur van de cadeautjeskamer ligt wat speelgoed, waaronder in
ieder geval een springtouw. Er staat ook een prullenbak.
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Pieterman: (Op van rechts met een doos in zijn handen) Ha die
jongens en meisjes! Hoe gaat het met jullie? Goed? Ja? Nou, met
mij ook hoor! Weten jullie wat ik ga doen? Deze doos zit nokkie
nokkie vol met vlaggetjes en wimpeltjes en die ga ik allemaal
ophangen, op de stoomboot! Oh, wat zal die er weer mooi uitzien!
Nou kinderen, dan ga ik maar gauw. Tot straks! (gaat zingend links
af) “Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.” (enz.)
Snelle Piet: (Rent op uit het midden, druk pratend) Hallo kinderen,
wat leuk dat jullie zie! Ik zit hier op de Zwarte Pietenschool, en ik
krijg elke dag les in cadeautjes inpakken, pepernoten strooien, en
nog veel meer. Leuk joh! (samenzweerderig) Weten jullie trouwens
dat álle Pieten ieder jaar weer moeten laten zien dat ze alles nog
goed kunnen? (beeldt uit) Op het dak lopen! Pakjes in de
schoorsteen gooien! Naar de kinderen zwaaien! En als dat allemaal
goed gaat, mogen ze mee naar Nederland, en als het niet goed
gaat, moeten ze nog een jaartje in Spanje blijven om te oefenen!
En als ík alles goed doe, (gewichtig) en dat doe ik, mag ik ook mee
naar Nederland! Voor het eerst! (weer enthousiast) Spannend, hè?
Grote Piet: (Op van rechts met een deels ingepakte pop. De
bovenkant steekt uit het papier) Snelle Piet, heb jíj dit pakje
ingepakt?
Snelle Piet: (Trots) Jawel, Grote Piet!
Grote Piet: Dan moet je toch wat beter opletten, want je bent vergeten
om de bovenkant in te pakken!
Snelle Piet: Vergeten om de bovenkant in te pakken?
Grote Piet: Ja, kijk! De pop is maar half ingepakt.
Snelle Piet: Oooh, ik zie het, Grote Piet.
Grote Piet: Je wilt alles veel te snel doen, Snelle Piet, en dan maak
je fouten. Je moet de cadeautjes rústig inpakken! Neem de pop
maar mee naar de cadeautjeskamer en pak ‘m opnieuw in.
Snelle Piet: Natuurlijk, Grote Piet! (ritst de pop uit de handen van
Grote Piet en rent rechts af)
Grote Piet: Doe toch kalm! (zucht en gaat op het bankje zitten)
Kinderen, kinderen, Snelle Piet heeft altijd zo’n haast. Hij wil alles
heel vlug doen en dan vergeet ie de helft.
Snelle Piet: (Rent op van rechts met de pop alleen aan de bovenkant
ingepakt) Zo goed, Grote Piet!
Grote Piet: (Pakt de pop aan) Nee, Snelle Piet, nu ben je de
onderkant vergeten! Kijk, de benen steken eruit!
Snelle Piet: Oeps, foutje! (Rukt de pop uit de handen van Grote Piet
en wil weer rechts afrennen)
Grote Piet: Stop, Snelle Piet!
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Snelle Piet: (Staat zo plotseling stil dat hij bijna voorover valt, draait
zich om) Ja, Grote Piet!
Grote Piet: Nou ga jij het eens heel rustig aan doen!
Lààààààààngzaam praten! Lààààààààngzaam naar de
cadeautjeskamer lopen en nóg lààààààààngzamer de pop
inpakken. Begrepen!
Snelle Piet: (Snel) Ja, Grote Piet! (Grote Piet kijkt hem boos aan) Eh,
(langzaam) jaaaaaah, G–r–o–t–e P–i–e–t!
Grote Piet: En nou snel wegwezen! Ik bedoel: lààààààààngzaam!
Snelle Piet: (Praat langzaam) Ja, Grote Piet (loopt tergend langzaam
naar de cadeautjeskamer, rechts af)
Grote Piet: (Zucht maar weer eens diep en schudt zijn hoofd) Ik ga
eerst maar even kijken of de krant er al is. (links af)
Pieterbaas: (Op uit het midden, is niet in zijn beste humeur. Gaat op
het bankje zitten, niet enthousiast) Dag kinderen. Hoe is het met
jullie? Goed? Fijn! (zucht diep) Nou, met mij gaat het niet zo goed
hoor.
Grote Piet: (Op van links met in zijn ene hand de post en in zijn
andere de krant, legt het naast elkaar op de tafel) Dag Pieterbaas,
hoe is het vandaag met je?
Pieterbaas: Niet zo best Grote Piet.
Grote Piet: Niet zo best?
Pieterbaas: Nee, Grote Piet. Ik gooi de pakjes nog steeds náást de
schoorsteen, en als ik op het kleine dakje oefen, val ik eraf!
Grote Piet: Oh, dat is inderdaad niet zo best, Pieterbaas.
Pieterbaas: Nee, en als het zo doorgaat, mag ik dit jaar vast niet mee
naar Nederland.
Grote Piet: Het zal heus wel lukken, Pieterbaas. Gewoon goed blijven
oefenen. (kijkt een beetje meewarig naar Pieterbaas en pakt
daardoor de post in plaats van de krant van de tafel) Ik ga de krant
aan Sinterklaas geven. Niet de moed verliezen, hè, Pieterbaas!
(loopt hoofdschuddend, naar Pieterbaas kijkend, midden af)
Pieterbaas: Nee Grote Piet. (zucht) Niet de moed verliezen. Hij heeft
makkelijk praten. Oh kinderen, vorig jaar ging het allemaal nog zo
goed! Ik mikte van zo’n (maakt breed gebaar) afstand de pakjes in
de schoorsteen. Maar dít jaar! (laat moedeloos het hoofd hangen)
Snelle Piet: (Komt langzaam op van rechts met een lege rol (van het
pakpapier) in zijn handen. Ziet dat Grote Piet er niet is en pakt
razendsnel de krant van de tafel en rent weer rechts af)
Pieterbaas: (Zit meteen weer rechtop) Hé, wat was dat?
Snelle Piet: (Komt meteen weer op van rechts, ziet Pieterbaas en
komt verder tergend langzaam op met de helemaal (in
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krantenpapier!) ingepakte pop. Praat heel langzaam) Dag
Pieterbaas. Weet jij waar Grote Piet is?
Pieterbaas: (Verbaasd om het langzame praten) Die is naar
Sinterklaas.
Snelle Piet: (Langzaam) Oh, juist ja! (draait zich om en loopt
langzaam terug naar de cadeautjeskamer)
Pieterbaas: Snelle Piet! Wat is er met jou aan de hand? Is je batterijtje
bijna leeg?
Snelle Piet: Nee Pieterbaas, ik mag van Grote Piet niet meer alles
snél doen, want dan vergeet ik de helft. Dus doe ik alles heel
langzaam.
Pieterbaas: Maar de cadeautjes moeten wel op tijd ingepakt zijn. Ik
denk dat je best wel ietsje sneller mag, hoor. Denken jullie ook niet,
kinderen?
Snelle Piet: (Legt de pop op tafel. Praat weer snel) Leuk hè,
Pieterbaas, dat we straks naar Nederland gaan.
Pieterbaas: Nou, dan moet ik wel alle pakjes ín de schoorsteen
gooien in plaats van ernaast. (begint een beetje te simpen)
Snelle Piet: Weet je wat Pieterbaas? We gaan gewoon extra oefenen.
(pakt de prullenbak) We doen net of dit een schoorsteen is. (zet de
prullenbak neer, pakt een pakje uit een van de zakken en gooit het
van heel dichtbij in de prullenbak) Raak! (pakt het pakje uit de
prullenbak en geeft het aan Pieterbaas) Nou jij!
Pieterbaas: (Tuurt, en gooit het van heel dichtbij náást de prullenbak)
Zie je nou wel. Het lukt me niet.
Snelle Piet: Gewoon nóg een keer proberen. (pakt het pakje en geeft
het weer aan Pieterbaas)
Pieterbaas:
(Gooit
het
weer
naast
de
prullenbak)
Potjankruidnotenvla! Wéér ernaast!
Snelle Piet: Nóg een keer, Pieterbaas! (krijgt een idee) Oh, wacht
even! Kinderen, zullen we Pieterbaas aanmoedigen? Dan gaan we
heel hard roepen en juichen. Ik tel tot drie. Een, twee drie!
Jaaaaaaaah! Hup Piet, hup Piet!
Pieterbaas: (Gooit het pakje weer naast de prullenbak)
Potjanpepernotensoep!
Snelle Piet: Stop maar kinderen. (doet het pakje terug in de zak, en
zet de prullenbak weer op zijn plaats) Nou, dan gaan we eerst maar
oefenen om over de dakrand te lopen. (pakt het springtouw, legt
het op de grond en loopt er als een koorddanser overheen) Nou jij!
Pieterbaas: (Probeert over het springtouw te lopen, maar valt om) Au!
Oooh, ik mag vast nooit meer mee naar Nederland! (krabbelt
overeind en sjokt verdrietig midden af)
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Snelle Piet: (Raapt het springtouw op en legt het terug) Arme
Pieterbaas. Wat naar nou voor hem, hè kinderen? Daar moeten we
wat op verzinnen, en wel heel snel! Ik ga eens heel hard nadenken!
Maar eerst chocolademelk drinken. Want als ik chocolademelk heb
gedronken, kan ik heel goed nadenken! (loopt naar de
middenuitgang, maar botst bijna tegen Grote Piet op, die net
opkomt) Wooooooh!
Grote Piet: (Op uit het midden met de post in zijn handen) Ik had de
post meegenomen in plaats van de krant! En wat ga jíj doen?
Snelle Piet: (Snel) Chocolademelk drinken, Grote Piet?
Grote Piet: Wat zeg je? Ik heb je niet verstaan!
Snelle Piet: (Snel) Chocolademelk drinken!
Grote Piet: (Quasi) Ik kan je echt niet verstaan. Kinderen, weten júllie
wat ie zegt?
Snelle Piet: (Langzaam) CHO – CO – LA – DE – MELK DRIN – KEN!
Grote Piet: Oooh, chocolademelk drinken! Ja, ja! Je mag zó
chocolademelk gaan drinken, maar eerst wil ik zien of je de pop
mooi hebt ingepakt.
Snelle Piet: (Praat weer gewoon) Oh ja, Grote Piet, heel mooi! (pakt
de pop van de tafel) Kijk maar!
Grote Piet: (Pakt de pop van hem aan, verbouwereerd)
Krantenpapier? Je hebt de pop in krantenpapier verpakt!
Snelle Piet: De rol pakpapier was op, en ik zag zo gauw geen andere.
Grote Piet: Dat ligt op de onderste plank van de tweede kast. (loopt
naar de tafel, legt de post neer en ziet dat de krant niet meer op
tafel ligt. Ziet ineens dat het de nieuwe krant is die om de pop zit)
En je hebt zelfs de níeuwe krant gebruikt! En die heeft Sinterklaas
nog niet eens gelezen en ik ook niet! En zó kunnen we hem niet
lezen!
Snelle Piet: (Pakt de pop uit de handen van Grote Piet) Oh, maar dat
gaat heus wel hoor, Grote Piet, luister maar. (leest vanaf de pop)
Sinterklaas heeft in het circus zijn baard afgeschoren.
Burgemeester Hoelahoep is op het marktplein in het
pepernotendeeg gevallen. De muts van de bakkersvrouw heeft
schimmel. (pauzeert even) Oh, dat is allemaal niet zulk goed
nieuws, Grote Piet!
Grote Piet: Wat? (rukt de pop uit zijn handen, strijkt het papier wat
gladder en leest) Sinterklaas heeft vandaag weer gereden op zijn
schimmel. De muts van de bakkersvrouw is in het pepernotendeeg
gevallen. De burgemeester heeft zijn baard afgeschoren! Het
circus Hoelahoep heeft zijn tent neergezet op het marktplein.
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Snelle Piet: Oh, circus. Wat leuk! (vangt de boze blik op van Grote
Piet) Nou ja, u weet in ieder geval het laatste nieuws!
Grote Piet: (Wijst naar rechts, boos) Naar de cadeautjeskamer jij! En
jij gaat net zo lang oefenen totdat je helemaal perfect kan inpakken.
Met pakpapier! Ik ga nu de krant aan Sinterklaas geven en als ik
terugkom wil ik een keurig net ingepakt cadeautje zien! Begrepen!
Snelle Piet: (Schrikt) Ja, Grote Piet. (Grote Piet stampt met de pop
midden af) Nou kinderen, Grote Piet is een beetje boos. Ik denk dat
ik inderdaad maar eens flink ga oefenen. (zijn oog valt op het grote
boek) Oh, weten jullie wat? Ik ga voor Grote Piet het grote boek
inpakken. Om hem te verrassen. Dan krijgt hij ook een cadeautje.
En als ik het heel mooi inpak, is ie vast niet meer boos op mij! (pakt
het grote boek en gaat rechts af)
Postbode: (Op van links) Zo, jongens en meisjes. Ik kom Sinterklaas
een handje helpen. Hij heeft mij gevraagd of ik wat pakjes naar het
postkantoor wil brengen. Er zijn dit jaar zóveel pakjes, dat niet alles
in de boot past. Even kijken. Ik denk dat ik eerst déze zak
meeneem. Even in de auto zetten en dan kom ik meteen weer
terug. (links af met één jutezak)
Snelle Piet: (Op van rechts met het (keurig) ingepakte grote boek met
de naam van Grote Piet erop) Kijk eens kinderen. Heb ik het nou
niet mooi ingepakt? Wat zal Grote Piet blij zijn! (legt het boek op
tafel met de naam onderop) Zo, en nou ga ik eerst lekkere
chocolademelk drinken. Dat heb ik wel verdiend. Yummie, yummie!
(midden af)
Postbode: (Op van links) Zo, die zak is in de auto. De volgende! (pakt
de tweede zak en ziet het ingepakte boek op de tafel) Oh, laat ik
dit pakje ook maar meenemen. Piet is zeker vergeten om het in de
zak te doen. (stopt het boek in de zak. Als de kinderen reageren:
“Het grote boek? Ach welnee. Dat wordt toch nooit ingepakt. Dat
hebben jullie vast verkeerd begrepen”.) Nou jongen en meisjes, op
naar het postkantoor! Tot ziens! (links af)
Grote Piet: (Op uit het midden, tegen de kinderen, enthousiast) Ik
kom even het grote boek halen voor Sinterklaas. Ik heb hem verteld
dat circus Hoelahoep in de stad is! En weten jullie wát? Hij heeft
gezegd dat alle mensen van het circus ook een cadeautje krijgen!
Pieterbaas: (Sjokt op uit het midden met een paar lege jute zakken)
Grote Piet: Oh Pieterbaas. Je komt als geroepen. Wil jij cadeautjes
uitzoeken voor het circus Hoelahoep?
Pieterbaas: Circus Hoelahoep?
Grote Piet: Ja, dat is deze week hier in de stad en Sinterklaas wil alle
mensen van het circus een cadeautje geven.
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Pieterbaas: Oh? (wordt weer een beetje vrolijker) En gaan wij dan
ook een keertje naar het circus toe, Grote Piet? Ik bedoel, niet
alleen om de cadeautjes te brengen, maar ook om te kijken?
Grote Piet: Dat is een goed idee Pieterbaas. Ik ga zo het grote boek
naar Sinterklaas brengen en dan zal ik het meteen aan hem
vragen.
Pieterbaas: (Tegen de kinderen) Oh, we gaan misschien naar het
circus! Naar de clowns! En de acrobaten! (wil een mooie sprong
maken, maar valt weer bijna) Oeps! Nou, ik hou het wel bij
cadeautjes uitzoeken. Dat gaat gelukkig nog steeds goed! (rechts
af)
Grote Piet: (Tegen de kinderen, enthousiast) Sinterklaas vindt het
vast ook leuk om met alle Pieten naar het circus te gaan. (loopt
naar de tafel om het grote boek te pakken, ziet het niet en kijkt om
zich heen) Hé, waar is het grote boek? Dat lag toch híer?
Snelle Piet: (Op uit het midden) Zo kinderen, de chocolademelk was
heerlijk!
Grote Piet: Snelle Piet, weet jij waar het grote boek is?
Snelle Piet: Jawel Grote Piet.
Grote Piet: Waar is het dan?
Snelle Piet: Dat heb ik ingepakt.
Grote Piet: Ingepakt? Waarom?
Snelle Piet: Ik moest toch oefenen? En toen heb ik het grote boek
heel mooi ingepakt, om u te verrassen.
Grote Piet: (Zucht, wordt wat ongeduldig) Nou, dat is erg aardig van
je. Maar waar ís het dan?
Snelle Piet: (Loopt naar de tafel) Nou gewoon op ta… Hè? Hoe kan
dat nou? Ik had het hier neergelegd! Ja toch, kinderen?
Grote Piet: Ik zie het niet.
Snelle Piet: (Geagiteerd, tegen de kinderen) Weten jullie misschien
waar het grote boek is gebleven? Wat zeggen jullie? De postbode?
Heeft de postbode het meegenomen? Oooh!
Grote Piet: De postbode?
Snelle Piet: Sapperdetaaipoppenkoek!
Grote Piet: Snel er achteraan, Snelle Piet!
Snelle Piet: Ja Grote Piet! (loopt tergend langzaam naar links)
Grote Piet: (Zeer geïrriteerd) Snelle Piet, waarom loop je in
speculaas-naam zo lángzaam! Opschieten!
Snelle Piet: Ja maar Grote Piet, ik moet toch… Ik mag toch niet
meer…
Grote Piet: (Dreigend) Als jij die postbode niet heel gauw, snel
achterna gaat…dan… dan…
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Snelle Piet: Ja, Grote Piet! (rent naar links)
Grote Piet: En waag het niet om zonder het grote boek terug te
komen! Als je zonder het grote boek terugkomt, mag je niet mee
naar Nederland!
Snelle Piet: Nee, Grote Piet! (rent links af)
Grote Piet: Alle pepernoten op een notenbalk! Het grote boek
ingepakt! Als cadeautje! (tegen de kinderen) Snelle Piet heeft het
natuurlijk goed bedoeld, maar we hebben nu wel een groot
probleem. Want zonder het grote boek kunnen wij niet werken! Dan
krijgt niemand een cadeautje, want dan weten we niet waar
iedereen woont! (loopt naar de middenuitgang en draait zich om)
Sinterklaas zal niet blij zijn! (stampt midden af)
Pieterbaas: (Op van rechts met een jutezak met (nog niet ingepakte)
cadeautjes. Zet de jutezak naast de tafel) Zo kinderen. Ik heb een
heleboel mooie cadeautjes uitgezocht. (pakt een bal) Kijk eens!
Voor de jongleurs. (doet de bal terug en pakt een
speelgoedslangetje) En dit is voor het slangenmeisje. (doet het
slangetje terug en pakt een doos met potjes goochelpoeder. Er
staat met grote letters “goochelpoeder” op) En hier zit
goochelpoeder in. Voor de goochelaar. Jullie weten toch wat een
goochelaar is? Ja? Wat doet een goochelaar dan? Juist! Knap van
jullie, hoor! (denkt na) Ik laat de zak hier maar staan, want hij is
best zwaar. Grote Piet moet zo maar even kijken of het allemaal
goed is. (midden af)
Pépé: (Komt vrolijk op van links, struikelt over zijn eigen benen en
ploft op de grond. Krabbelt overeind) Hallo kinderen! Ben ik hier in
het paleis van Sinterklaas? Ik ben Pépé, de clown van het circus
Hoelahoep, en weten jullie waarom ik hier ben? Van de baas van
het circus mogen Sinterklaas en alle Pieten gratis en voor niks naar
het circus! Aardig van hem, hè? En dat mag ík Sinterklaas en de
Pieten gaan vertellen! Zal ik jullie eens een geheimpje verklappen?
Ik ben vandaag jarig. (houdt zijn hand bij zijn oor naar de kinderen
toe) Hoor ik daar wat? Hoor ik jullie nou heel hard “Lang zal hij
leven” zingen? Of niet? (als de kinderen niet gaan zingen “Weten
jullie wat, ik help jullie even”.) (zet in) Lang zal Pépé leven… enz.
(dirigeert de kinderen) Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! (buigt)
Dank jullie wel, lieve jongens en meisjes! (gaat omslachtig op het
bankje zitten, maar met de rug naar de kinderen) Hé, waar zijn jullie
ineens gebleven? Nou, dat is ook niet leuk! Ik ben jarig en jullie
gaan wég! (roept) Jongens! Meisjes! Waar zijn jullie? (staat
omslachtig op, draait om en gaat “goed” zitten) Oooh, zijn jullie dáár
gaan zitten! Zo! En vertel eens, is het hier een beetje gezellig?
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Grote Piet: (Komt mopperend op uit het midden met de in de krant
gewikkelde pop. Pépé zwaait naar hem, maar Grote Piet ziet hem
niet. Hij is veel te veel met zichzelf bezig. Tegen de kinderen.)
Sinterklaas is een beetje boos omdat het grote boek er niet is. En
hij wil tóch een andere krant, want deze kan hij niet goed lezen. En
nou moet ik helemaal naar de stad om een nieuwe te kopen…
Mopper, mopper, mopper. (links af)
Pépé: Nou, deze Piet kijkt in elk geval niet erg vrolijk! Of zag ik het
niet goed, kinderen? Volgens mij keek ie heel erg sip! Kijken jullie
ook wel eens sip? Ja? Doe eens voor. Nou, dat is wel érg sip, hoor.
Ik vind het veel leuker als jullie vrolijk kijken.
Snelle Piet: (Sjokt beteuterd op van links) Kinderen, de postbode was
al weg, mét het grote boek. (Pépé mimiekt op de achtergrond en
houdt contact met de kinderen) Wat moet ik nou doen? Ik weet niet
waar het postkantoor is. Hebben júllie misschien een goed idee?
(Pépé denkt één hele seconde na en schudt dan overdreven van
nee. Gebaart te kinderen om ook “nee” te schudden) Nee? Oooh,
dan mag ik niet mee naar Nederland. (sjokt moedeloos, met
hangend hoofd midden af. Pépé zwaait naar hem, maar ook Snelle
Piet ziet hem niet)
Pépé: (Voelt aan zijn lijf of hij er echt is. Staat op) Kinderen, zíen jullie
mij? Bén ik hier? (tegen één van de kinderen) Wil je me even
knijpen. Au! Niet zo hard. Nou, ik ben hier toch echt! Maar de Pieten
zien me niet! En ik ben nog wel jarig! Nou ja, misschien maar goed
ook! Zo gezellig zijn ze niet! Zal ik eens een grap uithalen?
Misschien worden ze daar wat vrolijker van. (hoort voetstappen)
Oh, en wie hebben we dáár?
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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

