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DE SCHAT VAN SINTERKLAAS

Auteur: Evert Roest
Rolverdeling: 1 heer, 3 open
Tijdsduur: 30 minuten
We bevinden ons op het schip van Sinterklaas. Decor: een achterwand met aan beide zijden 1 of 2
stopschotten, zodat aan beide kanten een in/uitgang ontstaat. Op het toneel verder veel cadeautjes
etc., die Pieterman moet tellen, in het midden een open plek waar de schatkist kan komen te staan.
Eventueel kan het decor natuurlijk worden verfraaid met vlaggetjes, tekeningen, etc.
Grote Piet: De baas van alle Pieten en dat straalt hij graag uit. Hij is een aardige Piet, maar moppert
soms wel een beetje, als de dingen niet gaan zoals hij wel.
Pieterman: Een aardige Piet, een beetje 'liever lui dan moe', maar als het moet doet hij zijn best. Al
vindt hij dat Grote Piet soms een beetje te streng is.
Zonderbaard: Een stoere piratenkapitein, die uiteindelijk toch niet zo stoer blijkt te zijn als hij graag
wel zou willen. En hij is ook niet altijd zo slim als hij zelf wel denkt. Als de dingen dan voor hem
verkeerd uitpakken, vindt hij dat natuurlijk heel erg oneerlijk.
Maatje: Het hulpje van Zonderbaard. Hij doet wat Zonderbaard zegt, praat hem soms zelfs na, maar is
misschien net een pietsje slimmer dan zijn kapitein.

Korte inhoud: Grote Piet en Pieterman zijn aan boord van de Stoomboot de cadeautjes aan het
inventariseren. Als zij even weg moeten om een paar speciale cadeautjes op te schrijven, blijken er
ineens twee ongenode gasten aan boord te zijn, die het voorzien hebben op de cadeautjes voor de
kinderen. Het blijken twee beruchte piraten te zijn. Hoe kunnen de Pieten ervoor zorgen dat er niks
gestolen wordt?
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Pieterman komt op, met in zijn hand een blocnote. Hij bekijkt de in het pakjesruim opgestapelde
pakjes en cadeautjes, inspecteert een zak, schrijft af en toe wat op, terwijl hij voor zichzelf een
Sinterklaasliedje zingt. Hij heeft helemaal niet in de gaten dat er kinderen naar hem zitten te kijken, zo
geconcentreerd is hij bezig. Pas als de kinderen echt hard “Zwarte Piet” beginnen te roepen, ontwaakt
hij uit zijn concentratie en kijkt hij op.
PM: Oh! Kijk nou eens. Hallo kinderen!! Ik had jullie niet in de gaten. Dat komt, ik heb het zo druk, ik
moest nog een lijst maken met alle cadeautjes hier in het ruim. We zijn hier namelijk aan boord van
de Stoomboot en ik ben hier in het pakjesruim. Ik moest van Grote Piet een lijst maken van alle
pakjes, en als dat strakjes niet klaar is, zwaait er wat. Grote Piet is een beste Piet, maar af en toe is hij
toch wel streng hoor….
Op dat moment komt Grote Piet op, maar Pieterman staat net op het punt om eens uit de school te
klappen over Grote Piet en heeft niet in de gaten dat deze staat mee te luisteren. Zelfs niet als de
kinderen tegen hem beginnen te roepen. Achter zijn rug staat Grote Piet zich, duidelijk zichtbaar,
steeds een beetje meer op te winden.
PM: …. Ja, soms wel een beetje té streng. Hebben wij Zwarte Pieten de hele nacht op daken
geklommen en cadeautjes door schoorstenen laten zakken en hebben we geluisterd of de kinderen
wel braaf Sinterklaasliedjes gezongen hebben en wortels voor het paard uit schoenen gehaald en er
pakjes voor in de plaats gelegd, en dan nog zegt-ie dat we overdag ook weer aan de slag moeten en
cadeautjes in moeten pakken en door het winkelcentrum moeten lopen om kinderen een hand te
geven en zo. Of een paar pepernoten... Ik vind het best leuk hoor, maarreeee…. Zo af en toe wil ik
toch wel even uitrusten. Laatst was hij een beetje boos op mij en toen liet hij me een hele grote zak
met pepernoten tellen! Alle pepernoten! Dat was een vervelend werkje, zeg! Nee, Grote Piet is af en
toe best een…..
GP: Een wat, Pieterman?
PM: (schrikt zich een ongeluk, maar herstelt zich knap) Een eh…. Een bovenste beste Zwarte Piet! Ja!
Ik zei net al tegen de kinderen wat een geluk wij Zwarte Pieten toch allemaal maar hebben dat
uitgerekend U Grote Piet bent! Toch, kinderen??? (hij maakt allerlei gebaren en knipoogt naar de
kinderen in de hoop dat de kinderen zullen beamen wat hij gezegd heeft).
GP: Zozo, is dat zo, Pieterman? Nou, ik zal je maar geloven, hè? Het is omdat jij het zegt en omdat de
kinderen het ook zeggen. En dat 'af en toe', nou, ik zal maar doen alsof ik dat niet gehoord heb...
(wendt zich nu tot de zaal) Hallo kinderen! Hallo pappa's en mamma's! Hallo iedereen! Hebben jullie
het een beetje naar je zin? Ja? Goed zo! Ik ben Grote Piet, maar dat hadden jullie vast al in de gaten.
PM: Natuurlijk hadden ze dat al in de gaten, Grote Piet. Dit zijn slimme kinderen, hoor!
GP: Dat geloof ik graag, Pieterman. Maarreee…. Je stond hier wel zo lekker te kletsen met de
kinderen hier, da’s reuze gezellig, maar hoe ver ben jij met die lijst die je van mij moest maken? Daar
is haast bij, weet je.
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PM: Die lijst is bijna klaar, Grote Piet. Gelukkig maar, het was een hoop werk, maar ik heb hem bijna
af!
GP: Nou, dat denk ik niet, Pieterman.
PM: Niet?
GP: Nee Pieterman. Je bent misschien wel klaar in DIT pakjesruim, maar hiernaast is nog een veel
groter ruim met nog meer pakjes! En die moeten ook allemaal op de lijst!
PM: Wàt? Hiernaast is nog een ruim? Dat is waar… ik dacht dat één van de andere Zwarte Pieten van
dat ruim een lijst zou maken… Moet ik dat ook nog allemaal doen, Grote Piet?
GP: Wat dacht jij dan? Dat moet allemaal op één grote lijst hoor. En dat is een heel precies werkje,
Pieterman. Anders krijgen de kinderen allemaal een verkeerd cadeautje en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Dan wil Kimberly een pop en wat krijgt ze? Een raceauto en die was eigenlijk voor
Bastiaan, maar ja, die krijgt dan die pop. En dat is heel vervelend, snap je? Alleen maar omdat jij die
lijst niet helemaal goed gemaakt hebt!
PM: (een beetje bedremmeld) Ik begrijp het, Grote Piet. Ik ben hier bijna klaar en dan zal ik meteen
naar het andere pakjesruim gaan om de lijst af te maken.
GP: Dat is goed Pieterman, zo ken ik je weer. Weet je wat? We lopen samen meteen even naar dat
andere ruim, want daar liggen een paar speciale cadeautjes en die wil ik even apart aan je laten zien.
PM: Ik ga met u mee, Grote Piet!
GP: Kinderen, kunnen jullie heel even wachten? We zijn zo terug. Niet weggaan hoor! Gaan jullie
maar even iets voor jullie zelf doen, een Sinterklaasliedje zingen of zo. Tot strakjes!
De beide Pieten verlaten het toneel aan de rechterkant, na enkele seconden komen vanaf links 2
piraten het toneel opgeslopen. Het zijn Zonderbaard en Maatje. Maatje loopt wat verder naar
voren…
ZB: Is de kust veilig, Maatje?
Maatje: Volgens mij zijn ze weg, kap’tein! Er is hier niemand meer.
ZB: (komt nu ook verder naar voren) Ik dacht dat die twee nooit weg zouden gaan… Ze bleven maar
kletsen.
Maatje: Dat komt vast door al die kinderen die hier zitten, kap’tein.
ZB: Kinderen? Ja, je hebt gelijk Maatje. Ahoy daar, kinderen! Ik ben kapitein Zonderbaard, de piraat,
en dit is mijn maatje, Maatje.
Maatje: Jullie hebben vast wel eens van ons gehoord. Wij zijn heeeeeele beroemde piraten!
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ZB: Beroemd? Berucht zijn we! Wij varen op de zeven zeeën, en al die andere zeeën ook, en als we
dan een schip zien, dan stelen we alles wat we kunnen vinden! Heb ik gelijk of niet, Maatje?
Maatje: Aye aye kap’tein! Alles wat los en vast zit!
ZB: En nou voeren we vanmorgen hier op deze zee en wat zien we daar? Nou Maatje, wat zien we
daar?
Maatje: De enige echte stoomboot van Sinterklaas, kap’tein.
ZB: In één keer goed! En wat, lieve kinderen, heeft Sinterklaas altijd bij zich als hij met zijn stoomboot
van Spanje naar Nederland vaart? (als de kinderen klaar zijn met roepen) Precies! Cadeautjes,
snoepgoed, lekkers! Jullie zijn hele slimme kinderen, nietwaar Maatje?
Maatje: Aye aye kap’tein, hele slimme kinderen!
ZB: Dus zijn wij daarnet heel stilletjes over de reling van de stoomboot geklommen en zijn we op zoek
gegaan naar al die cadeautjes. En wat denk je? Gevonden!
Maatje: Maar hoorde u wat die Grote Piet daarnet zei, kap’tein? Hiernaast is een nog veel groter ruim
met cadeautjes!
ZB: Haha, ja, dat gaan wij dus allemaal stelen. Jammer voor jullie kinderen, maar wij nemen alle
cadeautjes van de stoomboot mee!
Maatje: Nou, kap’tein, zouden we dat nou wel doen?
ZB: Natuurlijk Maatje. We zijn toch piraten? Het is natuurlijk wel zielig voor al deze kinderen hè, die
krijgen dit jaar helemaal niks van Sinterklaas, maar ja, wij zijn piraten, en piraten zijn nou eenmaal
heel gemeen! Wat zeg ik, wij zijn de gemeenste gemene piraten die er bestaan!
Maatje: Dat is allemaal wel waar kap’tein, maar…. Hebt u gezien hoeveel cadeautjes er hier liggen?
ZB: Ja, dat heb ik gezien. Da’s mooi toch? Hoe meer cadeautjes, hoe beter. Ik bedoel, als we hier dan
voor 2 kleine cadeautjes aan boord waren geklommen, hadden we het net zo goed niet hoeven doen,
en enkel onze schoen hoeven zetten en een sinterklaasliedje zingen en dan waren we ook klaar
geweest....
Maatje: Kap’tein, dat zijn veels te veel cadeautjes! Die passen nooit op ons piratenschip!
ZB: Nou je het zegt… Daar heb je gelijk in, Maatje! Die passen nooit op ons schip! Alle ankerkettingen!
Hoe moeten we dat nou doen?
Maatje: Nou, kap’tein, hebt u zich nooit afgevraagd hoe Sinterklaas aan al die cadeautjes komt?
ZB: Dat maakt toch niet uit, hoe Sinterklaas aan die cadeautjes komt? Als wij ze maar kunnen stelen
en dat kunnen we niet, want ze passen niet allemaal op ons schip! En dan moeten we kiezen welke
cadeautjes we laten liggen en welke we meenemen en dan hebben we voor we het weten weer de
verkeerde cadeautjes te pakken. Zitten we weer met een lading Barbies, terwijl we eigenlijk een
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Playstation willen, of een X-box, toch? En helemaal eerlijk voor die kinderen is het ook niet! Nee! Ik
bedoel, dan pikken we haar (wijst op een meisje) cadeautje wel, en dat van hem (wijst op een jongen)
dan weer niet, en dan heeft zij (wijst) een rotdag en bij hem (wijst) is er niks aan de hand! Nee, alles
of niks. Dan hebben tenminste alle kinderen geen cadeautjes en da's misschien vervelend voor die
kids, maar 't is wel het meest eerlijke!
Maatje: Kap’tein, luister nou eens! Als Sinterklaas zoveel cadeautjes heeft, waar heeft-ie die dan
vandaan?
ZB: Dat zeg ik toch net, dat weet ik niet! Vertel me liever hoe we al deze cadeautjes mee kunnen
nemen!
Maatje: Kap’tein, Sinterklaas heeft die cadeautjes natuurlijk ergens gekocht! En om zoveel cadeautjes
te kunnen kopen, moet je wel een heleboel geld hebben! Sinterklaas is vast heel erg rijk!!!
ZB: Wacht even! Maatje! Ik snap het! Die cadeautjes, daar hebben we niet zoveel aan. Of ik nou 1 Xbox heb, of 6... toch? Maar als Sinterklaas zo rijk is, heeft-ie vast wel een schat aan boord van de
stoomboot! Alle haaien, wat ben ik toch slim dat ik daaraan denk! (Maatje kijkt verongelijkt, het was
immers zijn idee)
Maatje: En die schat, die kunnen we wèl stelen, want die past vast wèl op ons schip.
ZB: Ik word met de minuut slimmer, heb je het in de gaten Maatje? Kinderen, jullie hebben geluk! We
gaan jullie cadeautjes niet stelen. Nou, zijn jullie nou blij of zijn jullie blij? Maatje! We moeten de
schat van Sinterklaas zien te vinden!
Maatje: Dat wordt moeilijk, kap’tein, de stoomboot van Sinterklaas is zooooo groot!
ZB: Dat is juist reuze makkelijk, Maatje. Je weet toch hoe een schat eruit ziet?
Maatje: Nou, eh, om u eerlijk de waarheid te zeggen, kap’tein…. Ik heb geen idee! Kinderen, weten
jullie hoe een schat eruit ziet? Wat? Goud? Juwelen?
ZB: En waar zit dat allemaal in, kinderen? Weten jullie dat? Precies! Een echte schat zit in een kist.
Een schatkist! Dus Maatje, we moeten op zoek naar een grote kist, daar zit de schat van Sinterklaas
in!
Maatje: Nou, hier in dit ruim staan alleen maar pakjes, kap’tein, er staat nergens een kist.
ZB: Goed zoeken Maatje, ik weet zeker dat die kist hier ergens moet zijn!
De piraten beginnen te zoeken, maar dan klinken op de achtergrond de stemmen van de beide Pieten!
PM: Poeh, dat is sjouwen, Grote Piet, wat is dit zwaar!
GP: Nog even volhouden, Pieterman, we zijn er bijna!
ZB: Hoor je dat Maatje? Die Zwarte Pieten komen terug! Snel, we moeten ons verstoppen!
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Maatje: Aye aye kap’tein! En kinderen, mondje dicht tegen die Pieten hè? Niet verklappen dat we
hier zijn!
De piraten beginnen in paniek in het rond te rennen, op zoek naar een schuilplaats. Na enig zoeken en
heen en weer gehol over het toneel, ze botsen zelfs een keer tegen elkaar op, verstopt Zonderbaard
zich door in een hoek te gaan staan en een zak over zich heen te gooien; hoewel zijn benen dus nog te
zien zijn, lijkt hij goed verstopt. Maatje duikt weg achter een zak vol snoepgoed of cadeautjes, als
Maatje klein genoeg is kan hij zich misschien wel tussen de kinderen verstoppen. Net op tijd, want
daar zijn de Pieten al! Ze sjouwen een grote kist met zich mee….
GP: Zo Pieterman, we zijn er, laten we hem hier maar neerzetten. (ze zetten de kist midden op het
toneel neer. Pieterman gaat zitten op de kist en blaast even uit).
PM: Oei, dat was zwaar zeg. Waarom wilde Sinterklaas nou perse dat we deze kist hierheen brachten?
GP: Hij zei, dat er iets héél belangrijks in zat, Pieterman. Iets dat bij de cadeautjes hoorde. Kinderen,
waarom gaan jullie zo tekeer? Wat? Nee, daar hebben we nu geen tijd voor hoor, we moeten nog
even een werkje afmaken in dat andere pakjesruim. Nee, stil nu even!
PM: En ik moet nog naar het andere ruim om die lijst af te maken! Niet weggaan hoor, we zijn zo
terug! Rustig nou, niet zo gillen, anders kan ik niet nadenken! (beide Pieten gaan weer af en na een
paar seconden komen de piraten voorzichtig uit hun schuilplaats tevoorschijn).
ZB: Zie je dat, Maatje? Een kist! Het lijkt net een schatkist!
Maatje: En die Grote Piet zei, dat Sinterklaas gezegd had dat er iets héél belangrijks in zat!
ZB: Dan moet dit wel de schat zijn!!! Hahaha!! Maatje! Die domme Pieten hebben de schat zomaar
naar ons toe gebracht!!! (De piraten doen een rondedansje, waarbij ze hun benen hoog optillen en
hun armen in elkaar haken, terwijl ze dingen roepen als 'rijk, rijk, rijk' en zo. Als ze weer een beetje tot
zichzelf gekomen zijn, ploffen ze neer op de kist).
ZB: Nou ben ik toch wel benieuwd wat voor schat er eigenlijk in die kist zit, Maatje!
Maatje: Dan moeten we die kist openmaken, kap'tein. Maar dat wordt moeilijk, die kist zit vast op
slot en we hebben de sleutel natuurlijk niet!
ZB: Och, de sleutel. De sleutel. Wie heeft er nu een sleutel nodig? Wij toch niet! Maatje, vergeet
nooit, wij zijn piraten. En piraten gebruiken nooit een sleutel als er een schatkist op slot zit!
Maatje: Nooit, kap'tein?
ZB: Nooit, Maatje!
Maatje: (denkt een moment na) Misschien goed dat ik dan toch even aan u vraag, kap'tein, maar als
we dan geen sleutel gebruiken, hoe krijgen piraten dan zo'n slot open, kap'tein?
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ZB: Wat een vraag, Maatje! We zullen het er maar op houden dat je nog jong bent, en in opleiding.
Een piraat, Maatje, een èchte piraat, maakt een slot open met zijn pistool!
Maatje: Met zijn pistool?
ZB: Met zijn pistool!
Maatje: (denkt een moment na) Maar kap'tein, dat past toch helemaal niet!
ZB: Dat hoeft toch ook niet, Maatje. Een piraat pakt zijn pistool, mikt goed op dat slot en dan....
PANG!!! (Maatje springt in de lucht van schrik) Het slot kapot, de kist open... en daar is de schat! Dus
Maatje, als jij me even het pistool geeft, dan schiet ik dat slot stuk.
Maatje: Het pistool? Dat heb ik niet bij me, kap'tein. Daar mag ik van u helemaal niet aankomen,
weet u nog wel?
ZB: Daar zeg je zo wat! Dat was ik vergeten. De laatste keer dat jij dat pistool beet had, schoot je
pardoes een extra gaatje in de schedel die op de piratenvlag staat. Nou, en wat is nou een piratenvlag
met een schedel met drie gaatjes erin? Alle andere piraten lachten ons vierkant uit! We stonden voor
joker! Dus dat pistool, dat moesten we maar niet meer doen, voorlopig. Misschien zit er tussen de
cadeautjes wel een speelgoed-piraten-pistool, dan kun je daar voorlopig mee oefenen.
Maatje: Maar dan heeft u het vast wel zelf bij u, kap'tein?
ZB: Wie, ik? Eh.... nee... nee, ik heb het pistool niet bij me....
Maatje: Waarom dan niet, kap'tein?
ZB: De laatste keer dat ik het pistool had, zat het zo heel stoer, zo, tussen mijn riem, weet je wel....
nou, toen ging het pistool af en toen schoot ik zo in mijn eigen voet! En dat deed heel zeer! Ik heb wel
een week lang niet goed kunnen lopen!
Maatje: Dus geen pistool en geen sleutel. Hoe krijgen we dan die kist open?
ZB: Nou, dat weet ik niet hoor. Ik zou er een flinke schop tegen kunnen geven, maar ja, ik heb je net
uitgelegd hoe dat zit met mijn voet. Dus dat doe ik maar niet. Kan ik weer een week niet lopen!
Maatje loopt naar de kist toe en bekijkt die aandachtig
ZB: Nou, fraai is dat! Geen sleutel, geen pistool. We hebben hier een schatkist, met een hele grote
schat, dat kan niet missen, loodzwaar natuurlijk, maar open krijgen ho maar!
Maatje: Kap'tein....
ZB: Fraai is dat! Hoe moet een eerlijke zeerover zo nou zijn werk doen?
Maatje: Kap'tein!
ZB: Ach, waar is de tijd gebleven dat wij piraten gewoon nog aan de kost konden komen?
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Maatje: Kap'tein!!!!!
ZB: Dat waren nog eens tijden! Mensen waren bang voor ons, overal waar we kwamen!
Tegenwoordig? Geen respect meer!
Maatje: KAP'TEIN!!!
ZB: Wat loop je nou te gillen, Maatje? Zo kan ik toch niet denken?
Maatje: Kap'tein, ik heb die kist eens bekeken en er zit helemaal geen slot op!

Einde zichtversie......
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