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DE BRUTALE LEERLINGPIETJES

Auteur: Evert Roest
Rollen: 3 open (3 Zwarte Pieten)
Tijdsduur: 30 minuten.
Decor: een achterwand met aan beide zijden 1 of 2 stopschotten, zodat aan beide kanten een
in/uitgang ontstaat. Midden op het toneel staat een stoel met daarnaast een zak met cadeautjes.
Eventueel kan het decor nog verfraaid worden met stapels cadeautjes, tekeningen aan de muur,
slingers, etc.
Locatie is het paleis van Sinterklaas, maar dat kan zomaar veranderd worden in bijvoorbeeld de locatie
waar het Sinterklaasfeest gevierd wordt.
Grote Piet: De baas van alle Pieten, en dat straalt hij graag uit. Grote Piet is best aardig, maar je moet
hem natuurlijk niet in de maling proberen te nemen, want dat vindt Grote Piet helemaal niet leuk en
dan krijg je problemen met hem.
Brutaal Pietje en Deugniet Pietje: 2 leerlingpietjes, brutaal, niet op hun mondje gevallen. Ze zijn
maatjes, proberen samen onder hun lessen van Grote Piet uit te komen, maar kunnen ook onderling
flink ruzie maken.
Korte inhoud: Grote Piet probeert 2 leerlingpietjes op te leiden tot volwaardige Zwarte Pieten.
Probleem is echter, dat beide leerlingen niet bepaald meewerken. Ze zijn brutaal, halen streken uit,
nemen Grote Piet geregeld in de maling en denken alles beter te weten. Maar om nou te zeggen dat
hun schoolresultaten zo fantastisch zijn..... nee! Ze drijven Grote Piet tot wanhoop. Hoe kan Grote Piet
dit tweetal tot de orde roepen, vraagt hij zich af. Maar net als hij de moed wil opgeven en de
leerlingpietjes weer eens een dikke onvoldoende scoren bij het vak 'rare dansjes', krijgt Grote Piet een
idee. Hij weet ook nog wel een raar dansje... en dan zal dat brutale tweetal de dans niet ontspringen!

De brutale leerlingpietjes.
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Grote Piet (komt op): Hallo!! Hallo kinderen!! Wat ben ik blij dat ik jullie zie! Wat zien jullie er allemaal
mooi uit! Ik zie zelf een paar echte kleine Pietjes zitten! Nou vind ik dat hartstikke leuk! Ja! Want ook
wij hebben af en toe wel eens nieuwe Zwarte Pieten nodig! Dat wisten jullie niet he? En Zwarte Piet,
dat word je niet zomaar. Nee, dan moet je naar een echte Zwarte Pietenschool! Willen jullie eens
weten hoe dat gaat? Ja? Nou, dat komt dan goed uit! We hebben hier toevallig net drie nieuwe
leerlingpieten! Een stel vervelende Pietjes is dat soms hoor. Ik heb een boel met ze te stellen! Oh kijk,
daar zul je ze net hebben!
(Brutaal Pietje en Deugniet Pietje komen op.)
Grote Piet: Hallo Brutaal Pietje.
BP: Dag Grote Piet
Grote Piet: Hallo Deugniet Pietje.
DP: Hallo Grote Piet!
Grote Piet: Hallo Onhandig Pietje. Heeee.... waar is Onhandig Pietje?
BP: Die heeft gisteren een onvoldoende gehaald voor ‘op het dak klimmen’
DP: Ja, hij heeft hoogtevrees.
Grote Piet: Hoogtevrees?
BP: Ja, eerst durfde hij het dak niet op.
DP: En toen hij eindelijk op het dak was, durfde hij er niet meer vanaf!
Grote Piet: Zo! Dat is een probleem. Ja, dan kan Onhandig Pietje niet verder, voorlopig.
BP: Ja, want hij had al een onvoldoende voor ‘pakjes inpakken’, hij gebruikte wel 3 rollen plakband
voor een heeeeeeeeeeeel klein cadeautje! Hahahahaha!!!!
DP: En hij had ook al een onvoldoende voor ‘pepernoten strooien’. Hij gooide zo hard dat iedereen
onder de builen zat! Hahahahahaha!!!
Grote Piet: Ja, lachen jullie maar! Dat is heel erg voor Onhandig Pietje!
BP: Haha, oh wat is Onhandig Pietje dom!
DP: Hahaha, oliedom!
BP: Dan doen wij het toch heel wat beter, he, Deugniet Pietje?
DP: Ja, wij zijn dan ook stukken slimmer, hahahaha!!!!
Grote Piet: Zo, dus jullie vinden jezelf zo slim…. Nou, dat zullen we dan eens bekijken! Ik vind het in
elk geval niet erg lief van jullie dat jullie zo om Onhandig Pietje moeten lachen!
BP: Ach Grote Piet, dat was toch maar een grapje?
DP: Ja hoor, Grote Piet, wij zijn hele dikke vriendjes met Onhandig Pietje, hè, Brutaal Pietje?
BP: Zeker weten, Deugniet Pietje!
DP: Ziet u nou wel, Grote Piet?
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Grote Piet: Zeg, zeg, niet zo’n grote mond jullie! We zullen wel eens zien hoe slim jullie dan zijn! Ik
ben bijvoorbeeld heel nieuwsgierig…..
BP: Ja, dat hadden we al in de gaten!
DP: Hahaha, hij wil altijd alles weten!!!
Grote Piet: Trouwens, jullie zien er niet uit zeg! Brutaal Pietje, jouw veters zitten los! Weet je wel dat je
daar lelijk over kunt vallen? En Deugniet Pietje, waarom heb jij geen muts op je hoofd?
BP: Dat komt omdat we haast hadden, Grote Piet. (strikt zijn veters)
DP: Ja, anders waren we te laat gekomen. Dan was u daar weer boos over geworden!
Grote Piet: Stilte! Ik wil wel eens horen hoe goed jullie Sinterklaasliedjes kunnen zingen! Laten jullie
maar eens horen…. Zie ginds komt de stoomboot.
BP: Oh, da’s makkelijk!
DP: Ja, dat kunnen wij hartstikke goed! Kom op, Brutaal Pietje, ik tel tot 3….
BP: Nee, IK tel tot 3!
DP: Nee, ikke!
BP: Nietes, ikke!!
De beide Pietjes krijgen een beetje ruzie en blijven allebei roepen dat ze tot 3 willen tellen. Als ze
elkaar een beetje beginnen te duwen, grijpt Grote Piet in.
Grote Piet: Zeg!!! Ophouden! Nu meteen!!! Ga daar eens netjes staan! (ze doen het) Als er hier
iemand tot 3 telt ben ik dat!
BP: (zachtjes) Tot 3 tellen? Zou hij dat kunnen dan? Hahahaha
DP: Vast niet! Hahahaha
Grote Piet: Mond dicht! Zie ginds komt de stoomboot, ik tel tot 3. 1… 2….
BP: Vier!
DP: Nee joh, vijf!!!
Grote Piet: Stil!!! 1… 2… 3!
BP en DP:

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Hij drukt op een knoppie en vliegt naar de maan!!!

Grote Piet: Wat? Dat is helemaal verkeerd! Echt helemaal verkeerd!!! Dit lijkt echt nergens op! Ik durf
te wedden dat de kinderen dat echt stukken beter kunnen dan jullie! Denken jullie ook niet, kinderen?
Ja he… Dat kunnen je veel beter dan die 2 domme Pietjes. Ja? Nou, laten jullie dan maar eens horen,
ik tel tot 3,,,,
BP: Dà ken die nie!
Grote Piet: Stil jij! En let een beetje op je taal! Het is niet “Da ken die nie” maar “Dat kan hij niet”.
DP: Zie je nou, je zegt het zelf!
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Grote Piet: Wat? “U” zegt het zelf!!!
DP: Oh, tegen mij mag je wel jij zeggen hoor!
BP: En tegen mij ook wel. Zie je wel, dat we wel aardig zijn?
Grote Piet: En nou is het afgelopen! Mondje dicht, jullie twee! Kom kinderen, we luisteren niet naar die
twee brutale Pietjes! Wij gaan fijn samen Zie ginds komt de stoomboot zingen! 1… 2…. 3!
De kinderen zingen Zie ginds komt de stoomboot. Grote Piet zingt niet mee, maar slaat de maat.
Grote Piet: Zo, hebben jullie dat gehoord? Dat was tenminste zoals het hoort!
BP: Ja, de kinderen kunnen wel goed zingen.
DP: Maar kunt u het zelf ook?
Grote Piet: Kan ik zelf wat?
BP: Nou, Zie ginds komt de stoomboot zingen natuurlijk!
DP: Ja, precies. Volgens mij kunt u dat helemaal niet!
Grote Piet: Nou, dat kan ik toevallig heel goed!
BP: Ik geloof er niks van!
DP: Echt helemaal niks!
BP: Laat eens horen dan?
Grote Piet: Ja zeg, kom nou! Jullie zijn hier de leerlingpietjes, niet ik!
BP: Kinderen, vinden jullie dat Grote Piet moet zingen? (knikt heftig van ja)
DP: Ja hè? Zingen! Zingen! Zingen! Zingen! (De Leerlingpietjes proberen de kinderen zover te krijgen
dat ze mee gaan roepen).
Grote Piet: Zo, dus jullie willen dat ik ga zingen he? Nou, dan zal ik jullie eens wat laten horen!!!! Let
op! (Grote Piet begint te zingen maar dat is zo vals, dat de 2 Pietjes hun vingers in hun oren stoppen.
Na 2 of 3 regels stopt Grote Piet ermee).
Grote Piet: Wat is er? Vinden jullie het soms niet mooi? (Hopelijk reageren de kinderen, want de
Pietjes staan nog steeds met hun vingers in hun oren)
Grote Piet: Ik zei…. VINDEN JULLIE HET SOMS NIET MOOI???
De Pietjes schrikken zich een ongeluk en halen hun vingers weer uit hun oren
BP: U moet wat harder praten hoor Grote Piet
DP: Ja, u ziet toch dat we onze vingers in onze oren hebben?
Grote Piet: Foei toch! Jullie vonden het niet mooi? En dat terwijl ik toch zo’n mooie stem heb!
BP: Ja, om “Brand” mee te roepen.
DP: Wat was dat vals zeg! Vals hè, kinderen?
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BP: Gelukkig zitten mijn veters nu goed vast!
Grote Piet: je veters goed vast? Hoezo dan?
DP: Nou, anders waren ze zo uit zijn schoenen gesprongen.
BP: Zijn alle ruiten nog heel?
DP: Ik zal eens even kijken! (hij wil weglopen)
Grote Piet: Hier blijven jij! Op je plaats, alle twee! Jullie hebben het hier toevallig wel tegen Grote
Piet!!!
BP: Ja, dat is uw eigen schuld natuurlijk!
DP: Als u op de Pietenschool vroeger beter had opgelet, was het vast niet zover gekomen!
Grote Piet: En nou stil jullie! Ik heb toevallig heel goed opgelet vroeger op de Pietenschool. Ik was de
beste van de klas, samen met de Rijmpiet!
BP: Oh, jullie waren maar met zijn tweetjes in de klas.
Grote Piet: Ik begrijp niet dat ik dit allemaal maar neem….
DP: Wacht eens, Brutaal Pietje, wij zijn ook met zijn tweetjes in de klas!
BP: Ja! Dan zijn wij dus ook de beste van de klas!!!
DP: He ja, je hebt gelijk!!!
Beide Pietjes beginnen in de rondte te dansen, luid “Hoi hoi hoi” roepend.
Grote Piet: En nou is het genoeg! Stil jullie!!!
BP: Wij zijn gewoon de beste van de klas. Maar dan ben ik zeker toch wel de ALLERbeste!
DP: Nee hoor! Dat kan niet. Dat ben ik al!
BP: Nietes!
DP: Welles!
Dit gaat zo weer eventjes door, totdat ze weer beginnen te duwen.
Grote Piet: Hou op jullie! Stilte! Sinterklaas houdt niet van ruzie maken, dat weten jullie best!
BP: Maar wij hadden geen ruzie, Grote Piet!
DP: Hoe komt u daar nou bij?
Grote Piet: Jullie moeten eens even goed luisteren! Ik heb schoon genoeg van dat gekibbel de hele
tijd. Ik zal jullie eens vertellen wat er allemaal wel niet belangrijk is om een goede Zwarte Piet te zijn.
BP: Wat er WEL NIET belangrijk is?
DP: Is het nou wel of is het nou niet?
Grote Piet: Ophouden jullie! (bij het nu volgende betoog loopt Grote Piet heen en weer op het eerste
plan). En letten jullie goed op! Een goede Zwarte Piet maakt nooit ruzie! Sinterklaas houdt niet van
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ruzie. Een goeie Zwarte Piet ziet er altijd netjes uit, luistert altijd goed naar Grote Piet en heeft nooit
een grote mond! Een goeie Zwarte Piet doet altijd zijn best om alle cadeautjes netjes in te pakken, en
om ze bij precies de goeie kinderen te bezorgen. Want stel je eens voor dat een heel lief kindje het
verkeerde cadeautje krijgt! Een goeie Zwarte Piet maakt op het dak geen enkel geluid en, kunnen jullie
me volgen, (vanaf dit moment lopen beide Pietjes vlak achter Grote Piet aan, zonder dat deze dat
merkt), komt zachtjes door de schoorsteen binnen, haalt de tekeningen voor Sinterklaas en de wortel
voor het paard uit de schoenen van de kinderen en doet ze daarna vol met pepernoten of een taaitaai
pop of een stuk speculaas. Een goeie Zwarte Piet….. zeg! Wat zijn jullie aan het doen?
BP: U zei “kunnen jullie me volgen”
DP: Nou, dat deden we dus!
Grote Piet: Hou toch op met die onzin! Stelletje slimmeriken!
BP: Ja, slim zijn we zeker!
DP: Krijgen we nou een voldoende?
Grote Piet: Een voldoende? EEN VOLDOENDE?
BP: Ha, dat zijn er twee!
DP: Allebei een!
Grote Piet: Stilte! Alle chocoladeletters nog aan toe! We gaan door met de les. Eens even kijken....
Alle Zwarte Pieten moeten een leuk of raar dansje kunnen doen! Dus... ik zou zeggen.... laat maar
eens zien!
BP: Een raar dansje? Dat kan ik niet hoor....
DP: Dat hoef jij ook helemaal niet.
BP: Oh nee?
DP: Nee, zoals jij loopt is al raar genoeg! Hahahahahaha!
BP: Nietes!
DP: Welles!
De Pietjes hebben weer even bonje tot Grote Piet ingrijpt.
Grote Piet: Makkers! Staak jullie wild geraas! Nou Deugniet Pietje, als jij dan zo goed weet hoe een
gek dansje eruit ziet, laat maar eens zien!

Einde zichtversie
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