SINTERKLAAS EN HET
PIRATENFEESTJE
Annemarie van Esveld

Kort humoristisch Sinterklaasverhaal over Sinterklaas en een aantal piraten.
Dit stuk bevat ook twee liedjes.

ZICHTVERSIE: Sinterklaas en het piratenfeestje – Annemarie van Esveld

Sinterklaas en het piratenfeestje
Rollen: Sinterklaas, piraat Blauwbaard, Hoofdpiet, vier pieten (typetjes).
Decor: Een cadeautjesmaker, een grote kist waar een persoon in past. Het apparaat heeft lampjes,
knopjes etc. en een deurtje aan de zijkant, de kinderen moeten niet goed in de kist kunnen kijken.
Ook zit er een grote hendel aan de voorkant (kant van het publiek) en een grote rode knop
bovenop, duidelijk zichtbaar. Aan de andere kant een soort tunneltje richting coulissen, waardoor
iemand ongezien in en uit het apparaat kan kruipen. Bovenop het apparaat zit een soort klep of
een la, als bij een kopieerapparaat. Verder bedden, (nacht)kastje, lampje, klein bureau, stoel.
Scène 1 Bedtijd
In de slaapkamer van de pieten zien we een stapelbed (voor Opa Piet en Dakpiet) een slaapbankje en
1 matras of dik luchtbed. Stapelbed zou een dubbele functie kunnen hebben, bijv. door aan 1 kant een
zogenaamde boekenkast o.i.d. te maken, waardoor je deze bij de decorwissel kunt omdraaien. Twee
pieten (Hollebollepiet en Piet Paniek) liggen te slapen (uitgetrokken slaapbankje), Hoofdpiet zit te
lezen op het andere bed. Alle drie pieten hebben een gestreepte pyjama aan.
Hoofdpiet (kijkt op uit zijn boek): ‘Hee, kinderen, hallo. Ik heb toch zo’n spannend boek…we zouden
eigenlijk een pietenpyamafeestje houden, maar die saaie Pieten zijn al in slaap gevallen. Toen ben ik
maar verder gaan lezen in mijn piratenboek. Nou ja. Ik wou toch liever een piratenfeestje….ik ben dol
op piraten, en jullie? Piraten doen toch zulke spannende dingen he, dan zijn wij Pieten maar
saaaaaai……Weten jullie wat piraten allemaal doen? (interactie met de kinderen). Klopt, ze vechten
met monsters en met andere piraten, ze varen, en….aan het eind van een verhaal vinden ze meestal
een schat….Ik wou wel een piraat zijn….Ja! Piet Piraat, die wil ik zijn! (Springt van zijn bed af, pakt een
plastic zwaard en begint luidkeels te zingen en te zwaaien:) PIET PIRAAT, PIET PIRAAT, SCHIP AHOY
HOY HOY, PIET PIRAAT, PIET PIRAAT, SCHIP AHOY HOY HOY…..
Piet Paniek (schiet overeind in bed van schrik): ‘Wat is er gebeurd, waar is de brand?!’
Hoofdpiet: ‘hèhè, eindelijk is er weer eens iemand wakker….wat zijn jullie saaie Pieten zeg, we
zouden toch een pietenpyamafeestje houden…maar nee hoor, jullie vallen al na een half uur feest in
slaap. Ik heb lekker alle pepernoten alleen opgegeten, net goed.’
Piet Paniek: ‘Je liet me schrikken, Hoofdpiet…..toen je ging voorlezen uit jouw enge piratenboek ging
ik met mijn hoofd onder de dekens liggen met mijn vingers in de oren, zo, en toen ben ik in slaap
gevallen….’
Hoofdpiet: ‘Maar nu ben je wakker en kan ik verder voorlezen! (kijkt in zijn boek en begint voor te
lezen) Blauwbaard was een hele dappere piraat. Hij was sterk, slim en dol op avontuur! Op een dag
vond hij een fles op het strand en …..’
Piet Paniek: ‘Nee, nee en nog eens nee! Piraten zijn eng! Ik wil het niet horen….’
Hoofdpiet: ‘jawel, dat wil je wel. Luister: …en tot zijn verbazing zat er in de fles een hele oude
schatkaart…..’
Piet Paniek (stopt zijn vingers in de oren en zingt: lalalalala, lalalalala….om Hoofdpiet te
overstemmen.)
Hoofdpiet (tegen de kinderen): ‘Nou moe….flauw hoor. Wat een bangerik is Piet Paniek ook,
saaaaaai…..!’ (Piet Paniek haalt zijn vingers uit de oren, als hij dit doet leest Hoofdpiet direct weer
hardop voor:)
Hoofdpiet: ‘Blauwbaard zag meteen dat het een echte schatkaart was!’ (Piet Paniek stopt weer zijn
vingers in de oren: lalalalalala….stopt hiermee als Hoofdpiet niet meer leest, gaat weer verder zodra
Hoofdpiet leest:
Hoofdpiet: ‘Als hij deze schat zou vinden, zou hij de rijkste piraat van de….(Piet
Paniek:….lalalalalalalala!) Uiteindelijk krijgt Piet Paniek er genoeg van, hij pakt zijn deken en kussen
en loopt weg (af).
Piet Paniek: ‘Ik ga wel ergens anders slapen, flauwe plaagpiet dat je bent!’
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Hoofdpiet: ‘Bah. Saaaaai, kinderen, wat een saaaaaie pieten….Nou, dan vertel ik het gewoon aan
jullie! Luister. (vertelt het verhaal verder, zonder boek) Blauwbaard was dus een piraat en hij woonde
op een piraten eiland. Hij had op een dag een fles op het strand gevonden, ‘ns even kijken…(kijkt
rond en ziet een fles, pakt deze)….juist, zo eentje dus. En in die fles zat een echte schatkaart…..(graait
onder zijn kussen en laat een ‘schatkaart’ zien), zo eentje dus. Nou ja, deze heb ik zelf getekend, maar
het was precies zo een, geloof mij maar! (rolt de kaart op en stopt ‘m in de fles) . Blauwbaard wilde
rijk worden, want dat willen alle piraten natuurlijk! Daarom ging hij samen met zijn piratenvrienden
varen, op zijn piratenschip, op zoek naar de schat! Dat ging niet zomaar hoor, op zee heb je stormen
en haaien en er waren ook nog zeemonsters die ze moesten verslaan! Op een keer vocht hij met een
reuzeninktvis met wel 100 armen! Elke keer als hij een arm afhakte, groeiden er wel vijf armen voor
terug! (In het vuur van zijn verhaal hakt Hoofdpiet erop los, hij vertelt met zijn hele lijf) Het duurde
heel lang voor de reuzeninktvis verslagen was, maar het lukte Blauwbaard na een week vechten,
achter elkaar door dus he, zonder te eten of te slapen! En toen, na heel lang varen en al die gevaren
zagen ze het eiland waar de schat moest liggen…. Maar toen gebeurde het….er kwam een schip aan,
net zo’n schip als dat van Blauwbaard, maar dan veel, veel groter en he-le-maal zwart…..En er zaten
wel 100 piraten op! En dat schip had een piratenvlag, wacht even….(rommelt in een kastje en haalt
een piratenvlag tevoorschijn) ja, kijk, zo eentje dus! Weten jullie wat dat betekent? Nee? Nou, als
piraten de piratenvlag hijsen, dan willen ze vechten! En dat doen ze zo: (Hoofdpiet springt op zijn bed
en zwaait woest met het plastic zwaard)
Hoofdpiet: ‘….en daar was het andere schip, heel dicht bij! Zo dichtbij dat die boevenpiraten van de
ene boot op de andere konden springen!’ (Hoofdpiet springt ter demonstratie op het andere bed,
maar hij is vergeten dat daar nog een piet ligt te slapen. Dat is Hollebollepiet, die van schrik overeind
vliegt).
Hollebollepiet: ‘HELLUP! EEN AARDBEVING! RED DE PEPERNOTEN!’ (Hollebollepiet rennend af)
Hoofdpiet: ‘Sorrysorrysorry! Ik was vergeten dat jij daar nog lag, Hollebollepiet! Kom nou terug, laten
we nou toch eindelijk weer doorgaan met ons pietenpyjamafeestje!’ (Tegen de kinderen): ‘Snappen
jullie nou hoe saaaaai het hier is….de ene Piet is alsmaar bang en de andere Piet denkt alleen maar
aan pepernoten….Dakpiet en Opa Piet zijn aan het werk op de daken en Sinterklaas is denk ik een
beetje te oud voor een pyjamafeestje (lange stilte)………..Maar….hee…kinderen, ik heb een idee! Ik
kan natuurlijk met jullie een pyjamafeestje houden! Hebben jullie je pyjama toevallig meegenomen?
Nee? Nou ja, geeft niks…..Weet je wat, we doen een pyjama-piratenfeestje! En dan waren wij
piraten, goed? Eens even denken….we beginnen met een piratenlied.’
Piratenlied (op de wijs van: Ik heb een tante uit Marokko en die komt)
Om het voor de kinderen makkelijk te maken om mee te zingen en de bijbehorende gebaren mee te
doen zegt Hoofdpiet voor elk couplet iets ter inleiding, terwijl de muziek zachtjes doorspeelt:
Hoofdpiet: ‘Piraten hebben altijd een ooglapje voor, wie heeft er toevallig een ooglapje bij zich?
Niemand? Geeft niks, we doen gewoon zo: (hand voor 1 oog bij het eerste couplet).
Ik ben piraat, woon op een boot en heb 1 oog, hiep hoi (Hoofdpiet: ‘Zing maar mee!’)
Ik ben piraat, woon op een boot en heb 1 oog, hiep hoi,
En ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën met 1 oog, hiep hoi.
Hoofdpiet: ‘Natuurlijk wonen piraten op een boot, logisch….en vechten doen ze ook hè, met een
zwaard. Iemand toevallig een zwaard bij zich? Nee? Geeft niks, we doen gewoon zo: (zwaaien met je
‘zwaard’ door de lucht) Doe maar mee!’
Ik ben piraat, woon op een boot, zwaai met mijn zwaard, zwaai zwaai,
Ik ben piraat, woon op een boot, zwaai met mijn zwaard, zwaai zwaai,
En ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën en ik zwaai, zwaai zwaai.
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Hoofdpiet: ‘En veel piraten hebben een houten been, wisten jullie dat? Waarom is dat zo denken
jullie? Doordat ze vaak vechten? Door een haai misschien? Iemand toevallig een houten been bij
zich? Nee? Geeft niks, we doen gewoon zo: (stampen). Misschien moeten jullie even gaan staan, om
goed te kunnen stampen’.
Ik ben piraat, woon op een boot, stamp met mijn been: stamp stamp,
Ik ben piraat, woon op een boot, stamp met mijn been: stamp stamp,
En ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën met houten been, stamp stamp.
Hoofdpiet: ‘Piratenboten hebben een hele hoge mast. Daar klimmen de piraten in, want ze moeten
natuurlijk kijken of er andere piraten in de buurt zijn om mee te vechten. Iemand toevallig een mast
bij zich? Nee? Geeft niks, we doen gewoon zo: (klimbeweging).’
Ik ben piraat, woon op een boot, klim in de mast, klim klim,
Ik ben piraat, woon op een boot, klim in de mast, klim klim,
En ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën en ik klim, klim klim.
Hoofdpiet: ‘En als ze dan in die mast zitten, moeten ze heel goed kijken met hun ene oog…Hebben
jullie je ogen meegenomen? Ja? Geweldig, dan kunnen jullie deze ook: (hand boven ogen)’
Ik ben piraat, woon op een boot, kijk over zee, kijk kijk,
Ik ben piraat, woon op een boot, kijk over zee, kijk kijk,
En ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën en ik kijk, kijk kijk.
Hoofdpiet: ‘Alle piraten moeten hun zwemdiploma halen, want als ze in het water vallen, willen ze
natuurlijk niet zinken….wie van jullie heeft er al een zwemdiploma? En wie zit er op zwemles? Wauw,
jullie zijn super piraten zeg! Jullie hebben zeker geen zwembroek bij je….geeft niks, doe maar mee:
(zwembeweging)

Ik ben piraat, woon op een bo-hoot en ik zwem, zwem, zwem,
Ik ben piraat, woon op een bo-hoot en ik zwem, zwem, zwem,
En ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën, ik vaar op alle zeeën en ik zwem, zwem, zwem.

Scène 2: De cadeautjesmaker
Sinterklaas komt op, zonder mijter, want ook hij staat op het punt naar bed te gaan. Hoofdpiet
‘zwemt’ nog druk heen en weer en botst bijna tegen Sinterklaas op. Hij schrikt.
Hoofdpiet: ‘Sinterklaas! Sorry Sinterklaas, ik had u niet gezien! Ziet u, de kinderen en ik houden een
piraten-pyjamafeestje….’
Sinterklaas: ‘Juist. Ik zie het, Hoofdpiet. Zeg, kun jij mij uitleggen waarom er twee pieten in mijn bed
liggen te slapen in plaats van in hun eigen bed, hier in de pietenkamer?’
Hoofdpiet: ‘Eh….nou, ik denk dat ze niet zoveel van piratenfeestjes houden als ik, Sinterklaas…’
Sinterklaas: ‘Nee, dat denk ik ook. Maar goed. Waar ik je ook over wilde spreken: heb jij onze nieuwe
cadeautjesmaker al geprobeerd? Ik heb hem hier laten neerzetten, omdat ik graag wil dat hij
vanavond ook cadeautjes gaat maken. Dan weten we morgenochtend al of het is gelukt, of hij goed
werkt, zie je.’ (Sinterklaas loopt al pratende naar een groot apparaat toe dat in de pietenkamer staat,
de cadeautjesmaker. Sinterklaas ziet dat de cadeautjesmaker nog bedekt is en trekt de ‘hoes’ eraf.)
Hoofdpiet: ‘Oei…eh….ik heb er nog niet naar gekeken Sinterklaas….ik was zo druk vandaag, ziet u….’
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Sinterklaas: ‘Druk met je feestje, zeker….nou, kom dan maar hier, dan zal ik je uitleggen hoe het
werkt. Kijk, zo moet hij aan. (Sinterklaas drukt op een knop en er gaan wat lampjes branden) Eens
even kijken….(Sinterklaas kijkt in zijn grote rode boek en haalt er een afbeelding uit)….juist. Hier staat
dat Pieter uit Joure graag een bestuurbare auto wil hebben, kijk, hier heb ik er eentje.’
Hoofdpiet: ‘Nou Sinterklaas, ik denk dat Pieter vast geen plaatje van een auto wil….’
Sinterklaas: ‘Nee, natuurlijk niet, dat begrijp ik ook wel….maar deze cadeautjesmaker heeft alleen
een plaatje nodig, en die leggen we hier….zo, op de kop…..(doet het plaatje in de la van het
apparaat/onder een klep) en dan….eh…o ja, dan moet de hendel omhoog, dat is heel belangrijk (doet
dit ook), en dan druk ik op deze knop….(drukt op een grote rode knop aan de bovenkant, goed
zichtbaar. Het apparaat begint ‘lawaai’ te maken, als het kan zelfs te schudden, lampjes aan en uit
etc….Dan opent Sint een deurtje/luik en kijkt in het apparaat. Hij haalt er een bestuurbare auto uit,
net zo een als op het plaatje.)
Hoofdpiet: ‘Wauw…..maar dat is geweldig, Sinterklaas! Nu hoeven we niet meer naar de
pakjesfabriek om cadeautjes te maken…..we halen gewoon plaatjes van het Sinternet en dan maakt
de cadeautjesmaker er cadeautjes van! Waar is die hendel eigenlijk voor? Waarom moet die
omhoog?’
Sinterklaas: ‘Dat zal ik je laten zien, Hoofdpiet. (Doet de auto weer terug in het apparaat). Als ik een
cadeautje hier dus in doe en ik doe de hendel omlaag, zo….en ik druk dan op de knop, zo….dan
wordt het cadeautje weer een plaatje….(apparaat begint weer lawaai te maken, lampjes aan en uit
etc. Zodra het stopt opent Sint de la en haalt er een papier uit. Hierop staat de bestuurbare auto weer
afgebeeld). Zie je, Hoofdpiet, nou is het andersom…, hij is ge-ko-pi-eerd.’ (Hoofdpiet opent het
apparaat en tuurt erin.)
Hoofdpiet: ‘Sinterklaas….u lijkt wel een tovenaar! De auto is weg….en weer een plaatje geworden!’
Sinterklaas: ‘Doe de hendel maar weer omhoog Hoofdpiet en het plaatje weer hier in de la. Want wij
willen cadeautjes voor de kinderen maken, geen plaatjes kopieeren.’ ( Hoofdpiet doet wat
Sinterklaas zegt en drukt vervolgens op de rode knop. Het apparaat doet zijn werk….en de auto ‘is er
weer’. Haalt de auto uit het apparaat en doet ‘m in een zak/mand ernaast.
Hoofdpiet: ‘Wauw….!!!’
Sinterklaas: ‘Mooi zo. Nu weet ik in ieder geval dat de cadeautjesmaker het doet. Kijk, Hoofdpiet, wil
jij voor je gaat slapen nog deze voetbal maken voor (laat het plaatje zien en raadpleegt zijn
boek)….Thomas uit Haskerhorne….en een K3 knuffelpop voor Amarens uit Joure, deze. (Geeft
Hoofdpiet twee afbeeldingen hiervan) Dan ga ik Hollebollepiet en Piet Paniek hiernaar toe sturen,
want ik wil graag gaan slapen’.
Hoofdpiet: ‘Komt voor elkaar Sinterklaas!’ (Sinterklaas af)
Scène 3 Toch nog een feestje
Hoofdpiet: ‘Nou, kinderen….wel jammer van ons feestje hoor, maar ik moet dus nog even aan het
werk….’ (Hoofdpiet pakt het plaatje van de voetbal, doet dit in de la van het apparaat, drukt op de
knop en haalt even later een voetbal uit het apparaat. Hij bekijkt de voetbal even en stopt deze in de
cadeautjesmand of zak).
Hoofdpiet: ‘Wauw….deze cadeautjesmaker is echt geweldig! Ik wil zelf graag piratenpoppetjes
hebben, dat vind ik het mooiste cadeau van de wereld….! Wacht ‘ns even…ik heb een idee. (Pakt zijn
piratenboek, op de voorkant staat een afbeelding van een paar piraten). Op mijn piratenboek staat
een plaatje van piraat Blauwbaard en zijn piratenvrienden. Ik doe gewoon het plaatje op mijn boek in
de cadeautjesmaker, zo…..en als ik dan op de knop druk, komen er piratenpoppetjes uit! Eigenlijk
mag dat niet, maar och, dat komt Sinterklaas toch niet te weten….’
(Hollebollepiet en Piet Paniek komen binnen, Hoofdpiet schrikt, stopt met waar hij mee bezig is.)
Hollebollepiet: ‘ Is het ontbijt klaar, ik heb honger.’
Piet Paniek: ‘Het is avond joh, het ontbijt is pas als je wakker wordt’.
Hollebollepiet: ‘Maar ik ben toch wakker!’
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Piet Paniek: ‘Ontbijten doe je in de ochtend, niet in de avond’.
Hollebollepiet: ‘Maar je zei net: het ontbijt is als je wakker wordt. En ik ben wakker geworden.’
Piet Paniek: ‘Zeurpiet…..Hee, Hoofdpiet! Ben je de cadeautjesmaker aan het proberen? Doet ie het?’
Hoofdpiet: ‘Ja, ik eh…ben druk bezig met cadeautjes voor de kinderen….(kucht)’
Hollebollepiet: ‘Kun je er ook pepernoten mee maken?’
Hoofdpiet: ‘Het is een cadeautjesmaker, geen pepernotenmaker….’
Piet Paniek: ‘Mag ik eens kijken, wat voor cadeautje ben je nu aan het maken?’
Hoofdpiet: (leidt de andere Pieten weg van de cadeautjesmaker) ‘Eh….ik ben net klaar. Er ligt niks in
en we gaan pas morgen verder. Dus, nu jullie er toch weer zijn….Laten we verder gaan met ons
pietenpyamafeestje!’
Piet Paniek: ‘ Als het maar geen piratenfeestje wordt….’
Hollebollepiet: ‘Oke. Waar zijn de pepernoten?’
Hoofdpiet: ‘Op. Eigen schuld, had je maar niet in slaap moeten vallen. Laten we een spelletje doen!
(Pakt een bel met een touw eraan, zoekt naar een plekje om de bel op te hangen. Hangt ‘m
uiteindelijk aan de hendel van de cadeautjesmaker. Hollebollepiet en Piet Paniek kijken
belangstellend toe).
Hollebollepiet: ‘ Wat voor spelletje?’
Hoofdpiet (pakt een zaklamp) : ‘Het Pietenzoeklichtspel. Ik ben ‘m en zit hier (op het achterste bed,
het verst van de cadeautjesmaker/bel) Jullie gaan je verstoppen in het donker en je moet proberen
bij de bel te komen en dan trek je aan het touw, zo (luidt de bel). Maar als ik je zie en ik schijn op je
met mijn lamp, zo…. dan heb je verloren.’
Piet Paniek: ‘ Ik ben bang in het donker….’
Hoofdpiet (beetje ongeduldig): ‘Dan doe je je ogen maar dicht….dan zie je het donker niet!’
( Hoofdpiet telt tot tien. Hollebollepiet verstopt zich, maar Piet Paniek doet een lampje aan en gaat
daar, duidelijk zichtbaar, achter zitten. Hij knijpt zijn ogen dicht. Hoofdpiet kijkt op, ziet hem meteen
en schijnt hem af.
Hoofdpiet: ‘Piet Paniek is af! Wat is dat nou, je hebt je helemaal niet verstopt!’
Piet Paniek: ‘Welles, ik zat toch achter de lamp….’
Hoofdpiet: ‘Dat is maar een hele kleine lamp en je had ‘m ook nog aangedaan! Dan zie ik jou toch zo!
Wat ben jij een domme, domme Piet!’
Piet Paniek: ‘Maar ik ben bang in het donker….!’
Hoofdpiet: (zucht)….’Nou ja, je bent in ieder geval af….’
(Hollebollepiet kruipt tijdens deze discussie intussen rustig naar de bel toe en trekt aan het touw.
Hollebollepiet heeft gewonnen. Dakpiet en Opa Piet komen op, zij zijn niet in pyjama, want ze zijn het
dak op geweest. Dakpiet heeft een lege zak in zijn hand)
Dakpiet: ‘Ben ik even blij dat we klaar zijn, Opa Piet….tjongejonge, wat een drukke nacht. Maar ik
begin het al te leren he, ik word vast net zo’n goeie dakpiet als jij!’
Opa Piet: ‘Pfoe, toen ik een jonge Piet was, waren de daken lang zo hoog niet! Hoi Pieten, waarom
slapen jullie nog niet? Wat doen jullie?’
Hollebollepiet: ‘We hebben een feestje. Maar het is een stom feestje, want de pepernoten zijn op.’
Piet Paniek: ‘En Hoofdpiet doet flauw. Want ik zat heel goed verstopt en hij zegt van niet.’
Hoofdpiet: ‘Nee, duh….wie gaat er nou achter een lampje zitten….’!
Opa Piet: ‘Een feestje, leuk! Mogen wij meedoen? Een oude Piet als ik heeft niet zoveel slaap meer
nodig!’
Hoofdpiet: ‘Oké! We doen het Pietenzoeklichtspel. Jij bent ‘m. Je mag niet de hele tijd je lamp
aandoen, hoor, dan is er niks aan.’
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(De Pieten verstoppen zich. Piet Paniek verstopt zich weer achter het lampje, Dakpiet en
Hollebollepiet hebben een slimmere plek. Hoofdpiet staat even stil bij Piet Paniek)
Hoofdpiet (luid fluisterend): ‘Nou doe je het weer! Zo ziet Opa Piet je toch zo?!’
Piet Paniek: ‘Nee hoor, want ik doe mijn ogen dicht’.
Hoofdpiet: ‘Maar, maar….(Opa Piet telt door en is al bijna bij tien. Hoofdpiet moet nu heel snel en
trekt onnadenkend de cadeautjesmaker open en duikt het apparaat in)
Opa Piet: ‘….negen, tien! Wie niet weg is is gezien!’ (Doet zijn ogen open en tuurt rond. Ziet meteen
Piet Paniek zitten, schijnt ‘m af)
Opa Piet: ‘Piet Paniek is af!’
Piet Paniek: ‘Hoe kan dat nou….’
(Hollebollepiet kruipt richting nachtkastje en vindt daar een zak chips. Hij vergeet het hele spel en
gaat krakend en smakkend zitten eten. Dan wordt hij afgeschenen )
Opa Piet: ‘Hollebollepiet is af!’
Hollebollepiet: ‘Oke. Best een leuk feestje, he, Opa Piet. De pepernoten zijn op, maar ik heb chips
gevonden’.
Opa Piet (schijnt nog steeds op Hollebollepiet, is afgeleid): ‘ Je deed helemaal niet je best om de bel
te pakken!’
Hollebollepiet: ‘Nee, duh….daar is geen chips!’
(Intussen is Dakpiet dichtbij de bel geslopen. Zodra Opa Piet zijn zaklamp weer uitdoet en rondkijkt,
trekt Dakpiet een sprintje. Vlug schijnt Opa Piet op Dakpiet, maar deze doet een snoekduik richting
touw. Voor Opa Piet ‘Dakpiet is af’ kan roepen, trekt Dakpiet keihard aan het touw en de hele hendel
gaat naar beneden, de bel rinkelt. Dakpiet doet een rondedansje en roept):
Dakpiet: ‘YES! YES! WOEHAAA!!! Ik heb gewonnen, gewonnen, gewonnen!!! Ik was snel he, ooooh,
wat was ik goed he, YES YES YES!’ (Dakpiet slaat van pure triomf met zijn vuist op de
cadeautjesmaker, helaas boven op de grote rode knop. Het apparaat begint te schudden, lawaai te
maken, lampjes aan/uit etc….Dakpiet schrikt zich een hoedje en springt weg van het apparaat….de
pieten zijn met stomheid geslagen…er is iets gekopieerd, maar wat? )
Piet Paniek (die vanachter zijn lampje heeft gezien dat Hoofdpiet in de cadeautjesmaker dook):
‘Hoofdpiet!! Hoofdpiet zat daar!!!’

Scène 4: Hoofdpiet is verdwenen
(De pieten kijken verbijsterd naar de cadeautjesmaker en naar elkaar… Dakpiet opent met een ruk het
deurtje van de cadeautjesmaker. Alle pieten turen naar binnen. )
Dakpiet: ‘Hij is weg! Hoofdpiet is gekopieerd!’
(Sinterklaas komt op, verschrikt slaat Dakpiet de deur weer dicht)
Sinterklaas: ‘Wat maken jullie een lawaai, Pieten….ik kan er niet van slapen, wat zijn jullie toch aan
het doen? Hoofdpiet, leg mij dat maar eens uit…..Hoofdpiet? Hoofdpiet, waar ben je?’
Hollebollepiet (zenuwachtig): ‘Weg. Haha. Hoofdpiet zat verstopt en nou is ie weg’ (Dakpiet: sssttt…!)
Sinterklaas: ‘Verstopt? Weg?’’
Dakpiet: ‘Eh......hij zat VOLGESTOPT bedoelt Hollebollepiet…..VOLGESTOPT met pepernoten en toen
moest ie WEG…..eh….naar de WC….!’
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Hollebollepiet: ‘Echt waar?’
Dakpiet: ‘Ja, Hoofpiet zit volgestopt, want hij heeft te veel pepernoten gegeten en nou moet ie heel
lang op de wc zitten!’
Opa Piet: ‘Huh? Echt? Maar Dakpiet zei toch dat Hoofdpiet is gekopi…(Dakpiet slaat zijn hand voor
Opa Piet zijn mond)
Hollebollepiet: ‘Eigen schuld, dikke bult! Had hij maar wat pepernoten voor mij moeten bewaren!’
Sinterklaas: ‘Nou, in ieder geval: nu graag rust in huis, Pieten….ik wil slapen en jullie moeten ook
slapen. Morgen hebben we weer een drukke dag, we moeten nog heel veel cadeautjes maken en
inpakken. Welterusten!’ (Sinterklaas af)
Piet Paniek: ‘Oowee oowee oowee….wat moeten we nu? Dakpiet heeft Hoofdpiet per ongeluk weg
gekopieerd, hoe krijgen we hem weer terug? En waar is ie eigenlijk??’
Hollebollepiet: ‘Op de wc, zei Dakpiet toch…’
Dakpiet: ‘Nee natuurlijk zit hij niet echt op de wc, ik wilde Sinterklaas niet ongerust maken!
Maar….waar heeft de cadeautjesmaker Hoofdpiet naar toe gekopieerd?’
(doet de la van de cadeautjesmaker open en vindt daar het piratenboek. De pieten komen om hem
heen staan. Hoofdpiet staat op het boek!)
Hollebollepiet: ‘Heeee!!! Daar is ie, daar is Hoofdpiet! Hij staat tussen de piraten, hij is een plat
plaatje geworden! Hoi Hoofdpiet, hoihoi! Zie je mij???’ (zwaait enthousiast naar het boek)
Dakpiet: ‘Het ging echt per ongeluk! Wat nu?’
Opa Piet: ‘Mpf. Toen ik jong was, had je nog niet van die rare apparaten…..’
Dakpiet: ‘Sinterklaas wil vast geen platte Hoofdpiet….Hoe krijgen we hem weer terug…kinderen, jullie
moeten ons helpen, wat moeten we doen???)’
(Interactie met de kinderen. Zodra eentje oppert dat ze Hoofdpiet weer terug kunnen kopieëren, doen
de pieten het boek weer in de la, de hendel gaat omhoog en ze drukken op de knop). Als de kinderen
niet met de oplossing komen, bedenkt 1 van de Pieten dit. Het apparaat begint zijn werk te doen.
Hollebollepiet opent vervolgens het deurtje, kijkt erin en smijt de deur meteen weer dicht.)
Hollebollepiet: ‘DAT IS HOOFDPIET NIET! ER ZIT HIER EEN PIRAAT!!!!’ (Piet Paniek slaakt een gil en
vlucht, verstopt zich onder een bed of onder een deken)
De andere Pieten: ‘WAT? Een piraat, hoe kan dat nou, echt waar? Etc.’
Dakpiet: ‘Stilte! Laten we vooral rustig blijven….’ (stilte, de pieten kijken elkaar angstig aan)
Scène 5: Foutje….de pieten hebben een piraat gekopieerd
Piet Paniek (is er voorzichtig aan weer bij gekomen): ‘Nou, lekker dan. Hoofdpiet is foetsie en nou
zitten wij met zo’n enge piraat….zit daar echt een piraat, Hollebollepiet, heb je je niet vergist?’
(Hollebollepiet zit nog steeds met zijn rug tegen het deurtje, hij knikt benauwd op de eerste vraag en
schudt verwoed zijn hoofd bij de tweede vraag)
Opa Piet: ‘Zullen we hem eruit laten?’
Piet Paniek: ‘NEE!’
Dakpiet: ‘We kunnen hem moeilijk de hele nacht laten zitten….wat zeggen jullie ervan, kinderen,
zullen we de piraat eruit laten?’
Hollebollepiet: ‘Jahaa….want ik wil hier ook niet de hele nacht zitten….’
Piet Paniek: ‘Maar als ie nou gevaarlijk is….?? Hè? Wat dan, hè, wat dan??? Als ie jou met zijn zwaard
in je bolle buik prikt Hollebollepiet, wat zeg je dan? Nou? Nou? Wat zeg je dan???’
Hollebollepiet: ‘Eh…..AU?’
Piet Paniek: ‘Neeneeneenee, dan zeg jij: ‘Piet Paniek had wel gelijk, die piraat is gevaarlijk! Maar
mooi dat het dan te laat is, want dan ben jij een lekke Piet!’
(Hollebollepiet wrijft angstig over zijn buik…even staan de pieten besluiteloos te kijken)
Dakpiet: ‘Ik weet wat. (pakt deken van bed) We doen de deur open, maar als ie eruit komt vangen we
hem, zodat hij ons niet met zijn zwaard kan prikken’.
7

ZICHTVERSIE: Sinterklaas en het piratenfeestje – Annemarie van Esveld

(Dakpiet klimt boven op de cadeautjesmaker, deken in de aanslag boven de deur houdend,
Hollebollepiet schuift voorzichtig voor de deur weg. Er gebeurt niets. Op zijn tenen loopt Opa Piet
naar de deur toe en doet hem heel zachtjes een stukje open, schuifelt meteen van de deur vandaan,
zijn loopstok in de aanslag. Dan gaat het deurtje heel langzaam verder open….de pieten staan stijf
van spanning. Er komt een stok met een witte vlag tevoorschijn. De stok gaat heen en weer)
Hollebollepiet: ‘Is dat een piratenvlag?’
Piet Paniek: ‘O NEE! WE ZIJN VERLOREN!’
Dakpiet: ‘Nee, een piratenvlag is zwart….een witte vlag betekent dat hij zich overgeeft!
Hollebollepiet: ‘Overgeeft? Hoezo, is ie misselijk dan? Teveel pepernoten gegeten?’
Dakpiet: ‘Neehee….hij geeft zich over, hij wil dus niet vechten!’ (Dakpiet springt resoluut van de
cadeautjesmaker, roept naar binnen met mierzoete stem: )
Dakpiet: ‘Meneer de piraat, kom er maar uit! Wij zijn hele lieve pieten en wij doen niks!’
Piet Paniek: ‘Vooral ik niet!’
(De piraat komt tevoorschijn.)
Blauwbaard: ‘Wel alle kwallenbeten nog aan toe….waar ben ik nu beland? En wat zijn jullie voor rare
landrotten, zwarte mannetjes in gestreepte pakjes…zijn jullie boeven? AHAAAAA, jajaja….dat zijn
jullie, boeven he? (intussen houdt hij de witte vlag voor zich uit, loopt langzaam naar de achteruit
deinzende pieten, prikt Hollebollepiet in zijn buik) Maar IK ben een veel grotere boef dan jullie zielige,
gestreepte landrotjes….IK BEN BLAUWBAARD, DE SCHRIK DER ZEE!’ (Piet Paniek trekt het niet meer
en verdwijnt weer onder een bed of deken. Blauwbaard rent af)

Scène 6: Wat te doen met Blauwbaard….
Na een paar tellen verstijfd te hebben gestaan van schrik, praten de Pieten paniekerig door elkaar: ‘O
nee….waar is ie?….help….we hadden hem er nooit uit moeten laten….ik zei het toch……etc (Dan even
stilte, Piet Paniek komt er ook weer bij, voorzichtig om zich heen kijkend).
Opa Piet: ‘Dus. En wat doen we nu? Probleem 1: Hoofdpiet is weg. Probleem 2: we zitten met een
woeste weggelopen piraat. ‘
Piet Paniek: ‘Dat ie is weggelopen is geen probleem hoor. Laat ‘m lekker wegblijven!’
Opa Piet: ‘En als die piraat nou alle cadeautjes steelt?’
Hollebollepiet: ‘Of nog erger….de pepernoten?!’
Dakpiet: ‘Welnee. Die piraat is vast hartstikke bang voor ons, die is allang weg. Laten we gaan
slapen, morgen hebben we weer een drukke dag’.
Opa Piet: ‘En Hoofdpiet dan? Wat zeggen we tegen Sinterklaas?’
Dakpiet: ‘Weet ik veel. Dat ie te hard heeft gewerkt en nu op vakantie is of zo. Trouwens….Hoofdpiet
wilde toch zo graag een piraat zijn? Nou, zie je wel, die viert vakantie op dat pirateneiland van hem….
Ik stuur ‘m wel even een berichtje, dat ie gauw terug moet komen omdat wij hem hier nodig hebben.
(haalt mobieltje tevoorschijn, tikt berichtje in) We doen ook even een pietenselfie, kom op, even
lachen allemaal….(selfie met de pieten).
Piet Paniek: ‘Ik weet het niet hoor, pieten….zou Hoofdpiet wel wifi hebben?’
Opa Piet (laat zich op zijn bed zakken, gaat liggen): ‘Mpf. Toen ik nog een jonge piet was….’
Dakpiet: ‘Jajajaja….was er nog geen wifi…doe je je pyjama niet aan, Opa Piet?’
(Opa Piet geeft geen antwoord, hij slaapt al. Hollebollepiet en Piet Paniek kruipen ook in bed)
Dakpiet: ‘Nou ja, laat die pyjama ook maar zitten….(gaapt)…wat ben ik moe….’ (gaat ook slapen,
evenals Hollebollepiet en Piet Paniek. Zodra het donker is, decorwissel)
DECORWISSEL: DE PIETENSLAAPKAMER WORDT DE WERKKAMER VAN SINTERKLAAS
Bureau, een klein tafeltje waar inpakpapier op ligt (kan het nachtkastje zijn). Kast met een paar
cadeautjes, rollen papier, schaar etc. Ook staat er een klein bankje, (dit kan ook 1 van de bedden
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van de Pieten zijn, met een paar kussens omgetoverd tot bankje). Vooraan staat de
cadeautjesmaker.
Scène 7: Blauwbaard zet de boel op stelten
(Sinterklaas zit rustig te werken achter zijn bureau. Leest brieven, schrijft zo nu en dan wat op. Hij
kijkt op de klok….)
Sinterklaas: ‘Waar blijven ze nou toch……ze zijn vanmorgen niet wakker te krijgen zeg. Moest ik ook
nog helemaal in mijn eentje die zware cadeautjes maker hier naar toe slepen…. De Pieten zijn nog
moe van hun feestje zeker. PIETEN! Wakker worden!’ (Opa Piet komt op, rekt zich flink uit en gaapt)
Opa Piet: ‘Sorry hoor, Sinterklaas, het is gisteravond veel te laat geworden. Waar zal ik mee beginnen
vandaag?’ (loopt naar de cadeautjesmaker)
Sinterklaas (staat op en loopt naar een lege, grote schilderijlijst bij de achterwand) : Nou, je kunt
vandaag eens kijken naar een mooie plaat voor in deze gouden lijst. Een mooie tekening van
Americo, bijvoorbeeld, kijk, die zou hier prachtig kunnen hangen….’ (terwijl Sinterklaas de lijst tegen
een wandje houdt, rent Blauwbaard luid zingend door de werkkamer, Opa Piet kijkt met open mond
toe)
Blauwbaard: ‘PIET PIRAAT, PIET PIRAAT, SCHIP AHOY HOY HOY, PIET PIRAAT, PIET PIRAAT SCHIP….’
(direct weer af)
Sinterklaas (draait zich om, maar niet op tijd om te zien wie dat was): ‘Wat was dat nou?’
Opa Piet (eerst verstijfd van schrik, herstelt zich en zingt dan vlug: ‘Piet Piraat, piet Piraat, schip ahoy
hoy hoy….hahaha….ik dacht: ik zing een vrolijk liedje tijdens het werk, daar knapt een piet van op,
Sinterklaas!’
Sinterklaas: ‘Je klinkt in ieder geval niet meer moe, Opa Piet, dat is fijn! ( zet schilderijlijst neer en
pakt inpakpapier, moet er even naar zoeken) Verder kun je vast cadeautjes inpakken…..eens even
kijken….(Blauwbaard heeft een step te pakken gekregen, hij stept over en roept:)
Blauwbaard (tegen Opa Piet): ‘Hee, raar oud mannetje, deze neem ik mee! Super cool speelgoed
hier!’
Sinterklaas (draait zich om, maar weer niet op tijd om Blauwbaard te zien): ‘Maar Opa Piet! Wat
heeft dat te betekenen, waarom noem jij mij een raar oud mannetje?’
Opa Piet: ‘Dat deed ik niet, Sinterklaas…Ik… ik zal het u maar eerlijk zeggen, er zit hier een PIRAAT!
Sinterklaas (lacht) ‘Ja ja ja….leuk grapje Opa Piet, maar daar trap ik niet in hoor….een piraat, hoe
bedenk je het….’ (Legt inpakpapier klaar, pakt een afbeelding van een cadeautje en loopt naar de
cadeautjesmaker toe).
Opa Piet: ‘Maar het is echt zo, het was een piraat!’ (Opa Piet loopt van de cadeautjesmaker weg en
kijkt in de richting waar de piraat verdween. Sinterklaas doet intussen de afbeelding in de la, drukt op
de knop, wacht. Intussen loopt piraat Blauwbaard weer over, snel en brutaal, schuift Opa Piet
eventueel aan de kant. Hij sjouwt met een grote zak cadeautjes)
Blauwbaard: ‘Alle kwallenbeten nog aan toe, nog meer cadeautjes….! Allemaal voor MIJ, HAHAHA!’
(Af)
(Opa Piet staat met open mond te kijken, hij probeert iets uit te brengen, maar van schrik piept hij
alleen maar)
Sinterklaas (draait zich om): ‘Je bent wel een grapjas vandaag, Opa Piet! Alle cadeautjes voor jou, dat
dacht ik niet! Maar nu even serieus aan het werk he.’
Opa Piet: ‘Maar dat zei ik niet, echt niet, Sinterklaas!’
Sinterklaas: ‘Nee, nee….leuk geprobeerd, Opa Piet, het was een kaboutertje zeker…’
Opa Piet: ‘Nee, geen kaboutertje, Sinterklaas, het was een piraat!’
Sinterklaas: ‘Nu moet je echt ophouden. Ik zie nergens een piraat.’
Opa Piet (loopt nog meer de kant uit waar de piraat verdween): ‘Hij was er echt…..’
(Opa Piet blijft naar 1 kant turen. Sinterklaas draait zich hoofdschuddend weer om, haalt een
cadeautje uit het apparaat, doet dit in de zak naast de cadeautjesmaker, rommelt eventueel wat in
de zak. Opnieuw komt Blauwbaard op, nu vanaf de andere kant, waardoor Opa Piet hem niet direct
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ziet. Blauwbaard heeft nu een zak pepernoten en een katapult bij zich. Hij eet, ziet Sinterklaas staan
en schiet een pepernoot tegen zijn rug. Rent proestend weer terug, af. Opa Piet draait zich om, net op
tijd om Blauwbaard te zien)
Sinterklaas: ‘Wel alle…..wat was dat nou?! (raapt pepernoot op) Waarom gooi jij een pepernoot
tegen mijn rug?!’
Opa Piet: ‘Dat deed ik niet, heus niet, Sinterklaas, dat was de piraat’!
Sinterklaas: ‘En nou is het afgelopen. Opa Piet, je bent te oud voor dit soort grapjes en ik ook. Er is
hier geen piraat te zien…..Gauw aan het werk nu en denk erom: ik wil het woord piraat niet meer
horen.’ (Sinterklaas af)
Opa Piet: ‘Maar…..maar….Het is niet eerlijk! Die vervelende Blauwbaard haalt streken uit en ik krijg
de schuld! Maar hier ga ik eens een stokje voor steken (steekt loopstok in de lucht, zwaait dreigend),
ik ga die akelige piraat een lesje leren!’
(Opa Piet af. Dakpiet en Piet Paniek komen op van de andere kant)
Dakpiet: ‘Zie je wel, Piet Paniek, hier is ook al geen piraat. Je hoeft niet bang te zijn, die Blauwbaard is
al lang verdwenen. Zo’n piraat doet wel stoer, maar hij is banger voor ons dan wij voor hem!’
Piet Paniek: ‘Bestaat niet. Maar ik zal blij zijn als Hoofdpiet terug is….heb je al een berichtje?’
(Dakpiet checkt zijn mobiel)
Dakpiet: ‘Ja! Ja, luister, Hoofdpiet schrijft: Hoi Pieten, het is hier heel erg leuk, ook al ben ik nog
steeds in mijn pyama. Ik denk dat ik nog een poosje blijf. De piraten hebben mij nodig…
Piet Paniek: ‘Wij ook!’
Dakpiet: ‘….want piraat Blauwbaard, hun hoofdpiraat, is opeens verdwenen. We zoeken hem want
niemand is zo goed in schatten zoeken als piraat Blauwbaard. Ik mag pas weg als Blauwbaard weer
terug is, ze noemen mij Piet Piraat en ik ben hier de baas. Doeidoei! Groetjes van Piet Piraat.’
Piet Paniek: ‘Piet Piraat? Piet Piraat? Maar hij is onze Hoofdpiet….!’
Dakpiet: ‘Hij wou immers altijd al liever een piraat zijn…..En wat nu?’
(Opeens klinkt er een enorm kabaal, er valt van alles, gerinkel, een dreun, iemand die ‘au’ roept…Piet
Paniek rent weg, Hollebollepiet komt aangerend)
Hollebollepiet: ‘Wat was dat nou?’
Dakpiet: ‘Geen idee. Kom op, we gaan kijken…!’ (Hollebollepiet en Dakpiet gaan kijken, ze komen
direct weer terug en slepen een grote zware zak met zich mee)
Dakpiet: ‘Deze zak was zeker omgevallen, wat een herrie! Ik heb nog nooit zulke zware cadeautjes
gesjouwd. Alle pieten op een dak zeg, wat zit er eigenlijk in? Bowlingballen? ‘
(Opeens begint de zak te bewegen en we horen ‘help’ en ‘laat me eruit’….Van schrik springt Dakpiet
in de armen van Hollebollepiet)
Dakpiet: ‘Er zit iemand in…..’ (Dakpiet en Hollebollepiet komen voorzichtig dichter bij. Hollebollepiet
prikt voorzichtig in de zak. We horen ‘niet kietelen! Laat me eruit!’
Dakpiet: ‘Dat lijkt wel…..’
Hollebollepiet: ‘….Opa Piet!’
(De pieten openen de zak. Kreunend komt Opa Piet eruit gekropen. Hij wordt overeind geholpen)
Dakpiet: ‘Wat deed jij nou in die zak, Opa Piet?’
Opa Piet: ‘Oh, au, au…..ik ben helemaal stijf geworden…..auauau…..mijn arme, oude ruggetje….!’
Dakpiet: ‘Daar weet ik wel iets op, Opa Piet….wat jij nodig hebt is een beetje gymnastiek…die spieren
van jou moeten weer een beetje losgemaakt worden……Doe mij maar na: hoofd, schouder, knie en
teen, knie en teen, zo ja. Kinderen, helpen jullie ook mee? Ga maar even staan, met z’n allen:
Scène 8: Opa Piet heeft zich bezeerd
Liedje: Hoofd, schouders, knie en teen
(Na een paar keer dit gedaan te hebben, horen we ‘krak’…..Opa Piet blijft gebogen staan, hij kan niet
meer overeind komen. Aan de muziek komt abrupt een einde)
Opa Piet: ‘Eh….help? Iemand?’
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