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Rollen:
Sinterklaas

Die hoeven we niet uit te leggen!

Hoofdpiet

Hoofdpiet staat er helemaal alleen voor. Als dan eindelijk twee extra pieten
langs komen kan hij hun hulp goed gebruiken. Maar die twee pieten… zijn niet
helemaal te vertrouwen

Agent

Agen Snorremans zit achter twee ontsnapte dieven aan. Hij kan ze maar niet
vinden. Die twee pieten lijken verdacht veel op die dieven…

Dief 2.013

Deze niet zo slimme boef is vergeten om zijn verlanglijstje naar sinterklaas te
sturen. Nu zal hij zeker geen cadeautjes krijgen. Dan maar de zak met
cadeautjes stelen!

Dief 2.012

Alles wat dief 2.013 probeert is gedoemd te mislukken. 2.012 is dan ook
telkens bezig om ondanks 2.013 uit de handen van Sinterklaas en agent
Snorremans te blijven.

Decor:
Het stuk kan eenvoudig uitgevoerd worden zonder veel decor. Handig is het om een
achtergrond te hebben waarachter de spelers kunnen staan. Men komt van links en rechts op.
Als extra decorstuk moet er iets zijn waar de boeven achter kunnen zitten: een kast of een
tafel.
Het stuk is ideaal om voor een pakjesmiddag uit te voeren. Voor het uitdelen wordt het stuk
opgevoerd. Aan het eind van het stuk is Sinterklaas met de cadeautjes op het toneel en kan
heft feest beginnen.
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(toneel leeg)
DIEF2013:

(komt opgerend) Pfff. Ik kan niet meer, baas.

DIEF2012:

(komt opgerend) Kom op, blijven rennen.

DIEF2013:

Ik kan echt niet meer. (laat zich op de grond zakken)

DIEF2012:

De politie zit achter ons aan! Wil je dan weer terug naar die gevangenis!?

DIEF2013:

Nee baas. (staat weer op) Maar ik ben zo moe.

DIEF2012:

Ik hoor agent Snorremans al aankomen. Vlug, we moeten hier weg!

DIEF2013:

Kunnen we niet hier ergens verstoppen, baas?

DIEF2012:

Waar dan? (kijkt rond) Wacht ik zie iets. We gaan hierachter zitten. (kruipen
ergens achter) Vlug! Agent Snorremans komt er aan!

AGENT:

(komt opgerend) Waar zijn ze nou!? Ik zag ze net nog. Ik moet die twee dieven
zo snel mogelijk weer terug in de gevangenis krijgen. (kijkt wat rond) Ze
hebben zich toch niet verstopt… (luistert aandachtig en dan maken de dieven
een geluidje) Wat hoor ik? Ik hoorde iets. (kijk rond, staat met zijn rug naar de
dieven toe) Is daar iemand!?

DIEF2013:

(komt boven de verstopplek uit maar de agent ziet hem niet) Nee!

AGENT:

Wie zei dat? (draait zich langzaam om)

DIEF2012:

(trekt dief 2.013 naar beneden) Sssst!

AGENT:

Wat hoor ik toch? (loopt naar de verstopplek) Zouden de dieven hier verstopt
zitten…! (schrikt) Wacht hoe laat is het? (kijkt op zijn horloge) Zo laat al?
Maar dan komt Sinterklaas al bijna. Ik moet opschieten want ik moet er bij zijn
als Sinterklaas pakjes gaat uitdelen. (pakt portofoon) Hallo centrale.
Snorremans hier. Die twee dieven die uit de gevangenis ontsnapte zijn kan ik
niet vinden. Over. (luistert even) Ik moet ook bij Sinterklaas aanwezig zijn.
Over. (luistert) Begrepen centrale. Ik vang eerst de dieven en dan pas naar
Sinterklaas. Over en uit. (bergt portofoon op) Er zit niks anders op dan eerst de
dieven te vangen. (gaat af)

DIEF2012:

(komt uit zijn verstopplek) Dat scheelde niet veel. He, 2.013, waar blijf je?

DIEF2013:

(komt snikkend tevoorschijn) Snik.

DIEF2012:

Wat is er aan de hand. 2.013?

DIEF2013:

Die agent vertelde dat Sinterklaas straks komt. Snik.

DIEF2012:

Nou en!
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DIEF2013:

Nou, ik heb dit jaar geen verlanglijstje ingeleverd. Nu krijg ik geen cadeautjes!
(begint heel hard te huilen)

DIEF2012:

Rustig nou maar. Je krijgt wel een cadeautje. Sinterklaas en zwarte Piet hebben
altijd een zak vol cadeautje. (denkt na) Wacht eens. Dat is het!

DIEF2013:

Wat is er? Krijg ik toch een cadeautje?

DIEF2012:

2.013. Met mijn plan krijg je heel veel cadeautjes!

DIEF2013:

(blij) Echt! O, 2.012. Hartelijk bedankt! (denkt dan na) Maar hoe dan?

DIEF2012:

Sinterklaas en Zwarte piet hebben een zak vol cadeautjes. Als wij die zak nu
eens stelen… Dan zijn alle cadeautjes voor ons!

DIEF2013:

Stelen…!? Maar dat mag niet van Sinterklaas.

DIEF2012:

Daar komt Sinterklaas toch nooit achter. Die man is al zou oud. Denk eens na
wat voor mooie cadeautjes we krijgen!

DIEF2013:

Potloden!

DIEF2012:

Gouden armbanden!

DIEF2013:

Lego!

DIEF2012:

Dure horloges!

DIEF2013:

Maar baas, hoe krijgen wij die zak? Ze zullen het ons vast niet geven.

DIEF2012:

Daar zeg je me wat… (denkt na) Hoe lossen we dit op…

DIEF2013:

Kijk, zwarte piet draagt altijd die zak dus die kan het wel makkelijk stelen.
Maar ja, die wil dat vast niet voor ons doen.

DIEF2012:

Ik heb het!

DIEF2013:

Wat?

DIEF2012:

Zwarte piet kan die zak makkelijk stelen… Wij verkleden ons als zwarte piet!

DIEF2013:

Goed idee, baas.

DIEF2012:

Kom mee 2.013. Wij gaan ons verkleden. (gaan beide af)

AGENT:

(komt op) Waar zijn die dieven nu? Ik kan ze niet vinden. Straks kom ik te laat
bij Sinterklaas! (ziet de kinderen) Zeg kinderen. Hebben jullie twee dieven
gezien? Waar zijn die heen gegaan? Die kant op? Dan moet ik daar ook heen!
(gaat af)
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HOOFDPIET: (komt op) Zo. Ik moet alles even klaar zetten voordat Sinterklaas binnen komt.
Alles moet goed in orde zijn. Ik moet alles in mijn eentje doen vandaag.
Wegwijspiet is ziek en nu sta ik er alleen voor. Ik heb wel aan Sinterklaas
gevraagd of er misschien niet een paar pieten over waren om mij te helpen.
(controleert wat) Zo, dat ziet er ook goed uit.
DIEF2012:

(komt op met 2.013, gezicht is zwart gemaakt en ze hebben een baret op, kleren
zijn nog gevangeniskleren) Zo, dat ziet er goed uit. Nu zijn we echte pieten.

DIEF2013:

Ja, baas. Nu moet het wel lukken.

HOOFDPIET: Eindelijk… Daar zijn jullie.
DIEF2012:

(ziet nu pas de hoofdpiet) Wat? Wat is er!

HOOFDPIET: Jullie zijn toch de hulppieten!? Jullie komen mij toch helpen!?
DIEF2013:

Nee, wij komen de zak van Sinterklaas ste… (dief 2.012 houdt een hand voor
zijn mond)

DIEF2012:

Euh… Ja! Wij komen u helpen.

HOOFDPIET: Mooi. Wegwijspiet is ziek geworden en nu sta ik er alleen voor. Ik kan wel wat
hulp gebruiken. (denkt even) Jullie komen mij niet bekend voor… Die kleren
zijn ook een beetje raar. Het lijken wel boevenkleren.
DIEF2013:

Het zijn ook boevenkleren. Wij zijn… boevenpieten.

HOOFDPIET: Boevenpieten… Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ach… Boeven
krijgen ook cadeautjes van Sinterklaas dus moet er ook boevenpieten zijn.
DIEF2012:

En kinderen kunnen ook soms echte boeven zijn!

HOOFDPIET: Helemaal waar.
DIEF2012:

Waar is de zak van Sinterklaas nu?

HOOFDPIET: Die ligt veilig in de kluis van de stoomboot. Daar kan niemand bij.
DIEF2013:

Jammer.

HOOFDPIET: Wat?
DIEF2012:

Niks...!

AGENT:

(komt op) Hallo pieten. Zeg, kunnen jullie mij helpen?

HOOFDPIET: Waar mee?
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AGENT:

Ik zoek twee boeven die net ontsnapt zijn uit de gevangenis. Dief 2.012 en dief
2.013.

HOOFDPIET: Ik heb ze niet gezien, jullie.
DIEF2012:

(zenuwachtig) Nee! Nee!

AGENT:

Jammer.

HOOFDPIET: Hoe zagen ze er ongeveer uit?
AGENT:

Nou die ene… 2.012 is ongeveer net zo lang als hem (wijst naar 2.012) En
2.013 is net zo lang als hem (wijst naar 2.013)

HOOFDPIET: Verder nog bijzonderheden?
AGENT:

(denkt na) Ja! Die 2.013 is nogal dom.

DIEF2013:

Ik ben niet dom!

HOOFDPIET: Wat?
DIEF2012:

Niks hoor. Wij hebben ze helaas niet gezien agent. We zullen het u laten weten
als we ze zien.

AGENT:

Bedankt pieten. Ik ga weer verder op zoek. (gaat af)

HOOFDPIET: Los lopende dieven… Net nu Sinterklaas hier komt. We mogen wel oppassen.
DIEF2012:

Ja, de cadeautjes zijn zo gestolen.

DIEF2013:

(grinnikend) Helemaal met ons in de buurt!

HOOFDPIET: Wat zegt hij?
DIEF2012:

(geeft 2.013 een stomp) Niks. Hij is nogal verkouden. (2.013 begint ineens te
hoesten)

HOOFDPIET: Ai. Hij heeft het lelijk te pakken. Ja, het wordt weer koud. Dit weer is heel wat
anders dan in Spanje.
DIEF2012:

Zeg dat wel. Maare… Waar is de zak van Sinterklaas nu?

DIEF2013:

Ja, die zak met alle cadeautjes!

HOOFDPIET: Die komt zo. Pas vlak voordat Sinterklaas er is breng ik de zak hier. Tot die tijd
blijft hij veilig verstop. Helemaal nu er hier dieven los lopen.
DIEF2012:

Jammer.
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HOOFDPIET: Houden jullie hier de boel in de gaten? Dan ga ik naar Sinterklaas. (gaat af)
DIEF2013:

Wat doen we nu baas?

DIEF2012:

We wachten tot de zak met cadeautjes hier is. En als niemand oplet, gaan wij er
met de cadeautjes vandoor.

DIEF2013:

Maar straks is alles al aan de kinderen geven. Dan is de zak leeg.

DIEF2012:

Dus dan moeten we het doen voordat de cadeautjes uitgepakt worden!

DIEF2013:

Goed baas.

AGENT:

(nog niet zichtbaar) 2.013!

DIEF2013:

Ja?

AGENT:

Waar ben je?

DIEF2013:

Hier!

DIEF2012:

Sssst! Dat is agent Snorremans. Je verraad ons!

AGENT:

(komt op) Ha, nu heb ik jullie! (kijkt om zich heen) Waar zijn ze nu. Ik hoorde
ze net nog… Zeg pieten, hebben jullie de twee dieven gezien.

DIEF2012:

(bang) Nee, agent.

AGENT:

Hoe kan dat nou? Ik riep net 2.013 en toen hoorde ik hem hier. (loopt op de
dieven af) Vreemd. Jullie hebben niks gezien… (loopt om de dieven heen) Dat
is verdacht! Werken jullie soms met ze samen.

DIEF2013:

Nee agent.

AGENT:

Heel verdacht! Hoe kan het dan dat jullie die dieven niet gehoord hebben…!?

DIEF2012:

O. Dieven! Ik dacht dat u net vroeg of we twee dieren gezien hadden.

AGENT:

Nee, geen dieren. Dieven. In van die gestreepte pakje. (kijkt naar de dieven)
Zoiets als wat jullie aan hebben.

DIEF2012:

Dieren hebben we niet gezien maar dieven wel. Die gingen die kant uit toen u
riep. Ja toch! (stoot 2.013 aan)

DIEF2013:

Ja 2.012. (krijgt een stomp) Euh baas…

AGENT:

Ik vindt het maar verdacht. Die kant dus?

DIEF2012:

Die kant agent.
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AGENT:

Goed. Dan zal ik er achter aan. (gaat af)

DIEF2012:

(opgelucht) Dat scheelde maar niks. Waren we bijna weer gepakt.

DIEF2013:

Moesten we bijna weer de gevangenis in.

DIEF2012:

En dat omdat jij zo dom bent! Jij moet eens wat vaker je mond dicht houden.

DIEF2013:

Sorry baas.

DIEF2012:

Hou je mond maar dicht! Straks verraad je ons echt.

DIEF2013:

Goed baas.

DIEF2012:

(maakt een gebaar dat hij zijn mond dicht moet houden)

DIEF2013:

Sorry baas.

DIEF2012:

(maakt een gebaar dat hij zijn mond dicht moet houden)

DIEF2013:

Och, deed ik het weer.

DIEF2012:

(maakt een gebaar dat hij zijn mond dicht moet houden)

DIEF2013:

Vanaf nu! Baas!

DIEF2012:

(hopeloos) Ach laat ook maar. Je kan het toch niet. We zijn in ieder geval van
die agent Snorremans af.

AGENT:

(komt op, dieven schrikken) Ik snap toch iets niet. Waarom zien jullie er zo raar
uit? Ik heb nog nooit een Zwarte Piet in zulke kleren gezien.

DIEF2012:

Tja, euh… Wij zijn moderne Pieten.

AGENT:

Het lijken wel boevenkleren.

DIEF2013:

Boeven krijgen ook bezoek van Sinterklaas. Dus moet Sinterklaas dan ook
Pieten hebben.

AGENT:

Dus jullie zijn…

DIEF2012:

Boevenpieten!

AGENT:

Nog nooit van gehoord. Maar ja. Die moeten er ook zijn. (gaat af)

DIEF2013:

(opgelucht) Pffiew. Dat was schrikken.

DIEF2012:

Ik hoop dat ik hem nooit weer tegen kom.

AGENT:

(komt op) Nog even dit: Gaan jullie ook met Sinterklaas naar boeven toe?
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DIEF2012:

Ja zeker. Sinterklaas komt bij iedereen!

AGENT:

Goed. Dan zie ik jullie vanavond wel in de gevangenis als Sinterklaas komt.

DIEF2012:

(samen met dief 2.013) GEVANGENIS….!?

DIEF2013:

Daar ga ik nooit weer heen!

DIEF2012:

Wat zei ik nu over die mond van jou!

AGENT:

(verbaast) Wat is er?

DIEF2012:

Niks hoor.

AGENT:

Goed. Tot vanavond! (gaat af)

DIEF2012:

Ik wordt zo moe van jou.

DIEF2013:

Sorry baas.

DIEF2012:

Ja, daar koop ik niks voor.

HOOFDPIET: (komt op met de zak) Zo. Hier is de zak met cadeautjes.
DIEF2013:

Jippie!

HOOFDPIET: Ik heb nog nooit een piet zo blij gezien!?
DIEF2012:

Tja, hij is dol op cadeautjes.

HOOFDPIET: Wie niet. Maar deze moeten we uit delen. Die zijn niet voor ons.
DIEF2013:

(teleurgesteld) Jammer.

HOOFDPIET: Ik ga Sinterklaas halen. Passen jullie op de zak?
DIEF2012:

Natuurlijk.

HOOFDPIET: Zorg dat niemand er aan kan komen. Er schijnen hier twee dieven rond te
lopen.
DIEF2013:

Komt in orde. (hoofdpiet gaat af)

DIEF2012:

(kijkt of de hoofdpiet weg is) Hij is weg. Kom we pakken de zak met
cadeautjes!

DIEF2013:

Allemaal cadeautjes! Allemaal voor ons. (pakt de zak op)
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DIEF2012:

Geef die zak maar aan mij. Jij bent zo dom dat je vast weer iets stoms doet en
wij de zak kwijt raken.

DIEF2013:

(geeft de zak) Jij mag altijd alle leuke klusjes doen en ik de stomme klusjes. (de
dieven willen weg gaan)

HOOFDPIET: (komt op) Wat doen jullie daar!
DIEF2013:

(schrikt) Wij? Niks!

HOOFDPIET: Waarom hebben jullie de zak van Sinterklaas gepakt?
DIEF2012:

O, dat! Ik… euh… Wilde even kijken hoe zwaar die zak was. Sjonge jonge wat
veel cadeautjes. (zet de zak weer neer) Die Sinterklaas heeft weer veel
cadeautjes.

HOOFDPIET: Dat is waar. Het zijn veel cadeautjes. (twijfelt, loopt dan naar de kinderen en
fluistert zodat de dieven het niet horen) Kinderen. Willen jullie mij helpen? Ik
vertrouw die pieten niet. Willen jullie heel goed op de zak van Sinterklaas
passen!? Als ook maar iemand de zak pakt moeten jullie mij heel hard roepen.
Afgesproken!? (hoofdpiet kijkt doordringend naar de twee andere pieten
terwijl hij afloopt)
DIEF2013:

Dat scheelde niet veel.

DIEF2012:

Gelukkig geloofde hij mijn smoesje.

DIEF2013:

Wat doen we nu baas?

DIEF2012:

Ik kijk eerst of de hoofdpiet echt weg is, en dan gaan we er met de zak van
Sinterklaas vandoor. (kijkt of de hoofdpiet weg is) Hij is weg!

DIEF2013:

Eindelijk hebben we de cadeautjes!

DIEF2012:

(pakt de zak) Kom 2.013, we gaan er met de cadeautjes vandoor! (tegen de
kinderen) Jullie zeggen niks, toch? Wij nemen jullie cadeautjes mee maar jullie
krijgen volgend jaar vast wel weer cadeautjes! (rennen af)

(kinderen roepen hoofdpiet)
HOOFDPIET: (komt op) Wat? Wat is er aan de hand kinderen!?
AGENT:

(komt haastig op) Wat is dit voor een geschreeuw.

HOOFDPIET: Waar zijn de pieten? (kijkt rond) Waar is de zak! Hij is gestolen!
AGENT:

Is de zak van Sinterklaas gestolen! Door wie?

HOOFDPIET: Twee van onze pieten zouden op de zak van Sinterklaas passen. Maar nu zijn
de pieten en de zak weg!
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AGENT:

Welke pieten?

HOOFDPIET: Die twee boevenpieten… (denken allebei na, schrikken en zeggen dan tegelijk)
Het waren de boeven!
AGENT:

Ik wist het wel. De twee boevenpieten waren Dief 2.012 en Dief 2.013. Het
waren geen echte pieten.

HOOFDPIET: Als Sinterklaas dit hoort!
SINTERKLA: Als ik wat hoor? (komt op)
AGENT:

(schrikt) Dag Sinterklaas, ik euh…

HOOFDPIET: Euh… nou kijk.
AGENT:

Wij konden er niks aan doen!

HOOFDPIET: Nou, niks!? U bent agent! U had ze moeten pakken.
AGENT:

Maar u moet weten wie pieten zijn en wie niet. (gaan door elkaar ruziën)

SINTERKLA: Hier begrijp ik niks van! (tegen de kinderen) Kan iemand mij uitleggen wat
hier is gebeurd?

Hoe dit afloopt… Dat ziet u als u het stuk besteld.
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