Het boek
van Sinterklaas

Maarten Stevens
www.cts-producties.nl
www.cts-producties.be

Rollen:
Sinterklaas:
De overbekende kindervriend.
Hoofdpiet:
De trouwe helper van Sinterklaas
Burgemeester Meerman:
Een burgemeester die zichzelf wel heel erg belangrijk vindt. Zo belangrijk zelfs dat
hij cadeautjes van anderen probeert te krijgen.
Agent Barendse:
Een trouwe agent die de burgemeester betrapt. Maar van de burgemeester moet agent
Barendse zwijgen.

Decor:
Handig is om een paar schotten te plaatsen waarachter de spelers staan. Verder is er
natuurlijk het boek van Sinterklaas nodig en een tafel waar het boek op kan liggen.
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Het Boek van Sinterklaas
BURGEMEE: (komt op, loopt handenwrijvend rond) Sinterklaas komt vandaag. Wat
heb ik hier lang op gewacht! Ik ben benieuwd wat voor cadeautje ik
krijg dit jaar. (beetje boos) Vorig jaar had ik niet zo’n groot cadeautje.
Ik moest wat liever voor mensen zijn zei Sinterklaas. Phoe! Lief voor
mensen zijn. Wat heb je daar nu aan!? Mensen moeten gewoon doen
wat ik ze zeg. Ik ben hier de burgemeester! (blijft ineens staan) Wacht
eens. Ik weet wel een manier om extra cadeautjes te krijgen… Ik pak
ze gewoon stiekem uit de zak van Sinterklaas! (blij) Wat een goed
idee! Als niemand oplet dan haal ik stiekem een groot cadeau uit de
zak! Haha Dat ga ik doen!
HOOFDPIET: (komt op met wat spullen) Goedendag Burgemeester. (geeft een hand)
U bent er vroeg bij.
BURGEMEE: Dag hoofdpiet. Ik controleer of alles in orde is voor Sinterklaas.
HOOFDPIET: Mooi zo. Ik hoop dat alles goed verloopt vandaag. We hebben een
drukke dag en we moeten nog veel pakjes rondbrengen.
BURGEMEE: Wat hebt u daar? Als ik vragen mag.
HOOGDPIET:Ik zet al wat dingen klaar. (zet een glas water neer) Een glas water
voor als Sinterklaas dorst heeft. (zet wortels neer) Wortels voor het
paard. (legt het boek neer) En natuurlijk het boek waar iedereen in
staat!
BURGEMEE: (nieuwsgierig) En… euh… Waar is de zak van Sinterklaas met alle
cadeautjes?
HOOFDPIET: Die heb ik nog niet meegenomen.
BURGEMEE: (teleurgesteld) Waarom niet?
HOOFDPIET: Als ik die hier laat staan dan zijn alle cadeautjes weg voordat ik terug
ben. Dan kan natuurlijk niet.
BURGEMEE: Maar ik wil er wel op passen!
HOOFDPIET: Sinterklaas heeft mij uitdrukkelijk verteld dat ik de zak met cadeautjes
niet aan iemand anders mag geven.
BURGEMEE: (boos) Ik ben niet zomaar iemand! Ik ben de burgemeester!
HOOFDPIET: Het spijt me burgemeester… Het kan echt niet. U kunt wel op het boek
passen.
BURGEMEE: (in gedachten) Wat…!? Welk boek?
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HOOFDPIET: Het boek van Sinterklaas! Daar staan alle namen in en de cadeautjes
die iedereen krijgt.
BURGEMEE: (lusteloos) Oké, dan pas ik daar wel op.
HOOFDPIET: Ik moet weer gaan. (gaat af)
BURGEMEE: (balend) Mooi is dat. Ze vertrouwen een burgemeester niet eens! Nu
kan ik niet stiekem een cadeautje pakken uit de zak van Sinterklaas. Ik
mag alleen op het boek passen. (kijkt naar het boek) Het boek waar
iedereen in staat en welke cadeau’s iedereen krijgt… (denkt na) Wacht
eens… (blij) Volgens mij heb ik een idee gekregen waarmee ik toch
extra cadeautje’s kan krijgen. (pakt het boek en bladert er in) Eens
kijken wat er bij mijn naam staat. (zoekt) Burgemeester, burgemeester.
Ha! Hier heb ik het. (leest voor) De burgemeester werkt altijd hard en
doet goed zijn best. (trots) Sinterklaas is tevreden over mij. (leest
verder) Maar helaas doet de burgemeester niet altijd even aardig tegen
de mensen. Hij is snel boos op bedienden en denkt dat hij beter is dan
anderen. (boos) Hoe durven ze dat te zeggen over mij. Ik ben wel de
burgemeester! (leest verder) Ook pakt de burgemeester vaak stiekem
koekjes uit de koekjestrommel van de secretaresses. Hij geeft dan de
koffiejuffrouw de schuld. (verbaast) Hoe weet Sinterklaas dit
allemaal? (leest verder) Als cadeau krijgt de burgemeester een klein
cadeautje, net als vorig jaar. Als hij volgend jaar nog steeds niet
aardiger is voor mensen krijgt hij helemaal geen cadeau! (boos)
Helemaal geen cadeau! Hoe durven ze!? (pakt een pen uit zijn zak) Ik
veranderd dit gewoon in het boek van Sinterklaas. Als ik er neer zet dat
ik lief ben geweest krijg ik gewoon een groot cadeau. (wil gaan
schrijven)
HOOFDPIET: (komt op) Burgemeester…!? Wat doe u nu?
BURGEMEE: (schrikt) Wat…!? Ik? O… eeuh. Ik keek even in het boek van
Sinterklaas.
HOOFDPIET: Maar waarom heeft u een pen in handen?
BURGEMEE: Een pen? Euh… Ik zag dat er een komma miste in een zin en wilde dat
even veranderen.
HOOFDPIET: U mag niet in het boek schrijven!
BURGEMEE: Dat mogen alleen Pieten?
HOOFDPIET: Nee. Ook wij mogen dat niet. Alleen Sinterklaas schrijft in het boek.
BURGEMEE: Aha. Weten jullie ook wat er in staat?
HOOFDPIET: Nee, wij lezen nooit in het boek.
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BURGEMEE: Dus als iemand iets veranderd in het boek dan komen jullie daar niet
achter.
HOOFDPIET: Nee. Alleen Sinterklaas schrijft in het boek en alleen hij weet wat er in
staan. Waarom vraagt u dat?
BURGEMEE: (gemaakt onschuldig) Nergens om. (denkt even) Maar hoe weet
Sinterklaas alles over iedereen?
HOOFDPIET: Burgemeester, ik ben als vanaf jongs af aan piet bij Sinterklaas. De
laatste jaren ben ik zelfs Hoofdpiet maar Sinterklaas wil het me niet
vertellen. Dat is mijn geheim, zegt Sinterklaas dan.
BURGEMEE: Wonderlijk.
HOOFDPIET: Inderdaad. Maar ik moet nog even wat klaar zetten en dan kom ik zo
weer. Tot zo burgemeester
BURGEMEE: Haast je niet. (Hoofdpiet gaat af) Eens even kijken waar die Hoofdpiet
heen gaat! (kijk om de hoek van het toneel) Die is weg. (loopt naar het
boek en pakt een pen) Zo. Dit ga ik eens even veranderen. (leest voor)
De burgemeester werkt altijd hard en doet goed zijn best. Dat kan
blijven staan (leest verder) Maar helaas doet de burgemeester niet
altijd even aardig tegen de mensen. Hij is snel boos op bedienden en
denkt dat hij beter is dan anderen. Ook pakt de burgemeester vaak
stiekem koekjes uit de koekjestrommel van de secretaresses. Hij geeft
dan de koffiejuffrouw de schuld. (krast in het boek) Dit kras ik door.
En ik zet er neer: (schrijft ondertussen) de burgemeester is heel aardig
tegen iedereen. Iedereen zou een voorbeeld aan hem moeten nemen.
(leest verder) Als cadeau krijgt de burgemeester een klein… (krast)
groot cadeau, (denkt even en schrijft dan) Een heel groot cadeau.
(tevreden) Ja. Een heel groot cadeau. (leest) Hier staat nog: Als hij
volgend jaar nog steeds niet aardiger is voor mensen krijgt hij helemaal
geen cadeau! Dat moet ook weg. (krast)
AGENT:

(komt op en ziet iemand in het boek van Sinterklaas krassen. Hij sluit
op de burgemeester af en roept:) Halt! Politie!

BURGEMEE: (schrikt) Help! (doet zijn handen omhoog) Niet schieten. (draait zich
om) Barendse?
AGENT:

(verbaast) Burgemeester? Wat doet u hier.

BURGEMEE: (bits) Dat gaat je niks aan Barendse!
AGENT:

(kijkt in het boek) Maar dit is het boek van Sinterklaas. U zit in het
boek van Sinterklaas te krassen.!
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BURGEMEE: Bemoei je er niet mee! (kijkt in het boek) Moet je nu eens kijken wat je
gedaan hebt, Barendse. Doordat je mij liet schrikken heb ik een grote
kras gemaakt in het boek.
AGENT:

Ik zie het. Dat zal Sinterklaas zeker opvallen.

BURGEMEE: (schrikt) Denk je?
AGENT:

Ja! Sinterklaas heeft alles zo netjes geschreven.

BURGEMEE: Maar Sinterklaas is al zo oud. Oude mensen bibberen wel eens. We
zeggen gewoon dat Sinterklaas is uitgeschoten als hij het ziet.
AGENT:

Maar dat is niet zo. U hebt het gedaan burgemeester!

BUREGMEE: (boos) We zeggen gewoon dat wij van niks weten en dat Sinterklaas
waarschijnlijk is uitgeschoten!
AGENT:

Maar dat is liegen!

BURGEMEE: (bits) Ik ben de baas hier. Als je wil dat ik je niet ontsla dan werk je
mee Barendse. Anders kan je de rest van je leven in de
plantsoenendienst werken.
HOOFDPIET: (komt op) Hebben jullie ruzie?
BURGEMEE: (geschrokken) Nee.
AGENT:

Ja.

HOOFDPIET: Hebben jullie nu wel of geen ruzie?
BURGEMEE: (kijkt doordringend naar Barendse) Nee. We hebben geen ruzie!
AGENT:

(schoorvoetend) Nee. Er is niks aan de hand.

BURGEMEE: Kunnen we ergens mee helpen?
HOOFDPIET: Ik kwam even controleren of alles in orde was voor Sinterklaas. (kijkt
rond) Volgens mij is alles klaar. Ik zal Sinterklaas zo halen en dan kan
het feest beginnen.
BURGEMEE: (geschrokken) Nu al? Hoe lang duurt het nog voordat Sinterklaas er is?
HOOFDPIET: Een paar minuutjes.
BURGEMEE: Dan mag ik wel snel zijn!
HOOFDPIET: Snel zijn? Waarmee?
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BURGEMEE: (schrikt) O, euh… (denkt na) Ik moet mijn haar nog even kammen. Ik
moet als burgemeester er natuurlijk wel piekfijn uit zien!
HOOFDPIET: Daar heeft u nog wel tijd voor. Ik ga Sinterklaas halen. (gaat af)
BURGEMEE: (gejaagd) Hoofdpiet is weg. Ik moet snel mijn cadeautjes opschrijven
in het boek van Sinterklaas. Voordat ze terug zijn. (buigt zich over het
boek)
AGENT:

(tuurt over de schouder mee) Wat gaat u doen, burgemeester?

BURGEMEE: Ik heb net weggehaald dat ik niet aardig doe tegen mensen en
neergezet dat ik wel aardig ben en daarom een groot cadeau moet
krijgen. Nu ga ik opschrijven welk cadeau. Eens even denken…
AGENT:

Maar dat mag toch niet!?

BURGEMEE: Ik ben de burgemeester, ik bepaal wat mag en wat niet mag. (denkt na)
Eens even denken. Ik wil wel een nieuwe burgemeesters ketting.
Eentje van goud. (wil opschrijven)
AGENT:

Maar dat heeft Sinterklaas toch niet?

BURGEMEE: Hoe bedoel je Barendse?
AGENT:

De pieten hebben alle cadeautjes al ingepakt in Spanje! Daar zat vast
geen gouden burgemeestersketting bij. Dan heeft Sinterklaas het direct
door dat het niet klopt.

BURGEMEE: Je hebt gelijk. Alle cadeautjes zijn al ingepakt. Ik moet dus een cadeau
kiezen wat ze al ingepakt hebben. (bladert door het boek) Eens even
kijken van voor cadeautjes er allemaal zijn. Hier, een nieuwe trui…
(denkt na) Nee. Ik hoef geen nieuwe trui. (kijkt verder) Een of andere
Jeroen krijgt een voetbal… (twijfelt) Nee. Toch maar niet. Ik ben niet
zo sportief. (kijkt verder) Hee Barendse, jij staat er ook in. Jij krijgt een
hengel van Sinterklaas.
AGENT:

(blij) Een hengel!? Wauw. Mijn hengel is stuk gegaan in de zomer en
nu krijg ik van Sinterklaas een nieuwe hengel! (maakt een
vreugdedansje)

BURGEMEE: (denkt na) Euuuhm. Een hengel….
AGENT:

(verschrikt) Nee. U neemt niet mijn hengel! Ik wil zo graag een hengel.
Pik alstublieft niet mijn hengel in.

BURGEMEE: Stel je niet aan Barendse. Jij krijgt ook wat. Jij krijgt mijn cadeau!
AGENT:

Wat is dat dan?
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BURGEMEE: (bladert, teleurgesteld) Een chocoladeletter.
AGENT:
(verbaast) Een chocoladeletter?
BURGEMEE: (beschaamt) Ja. Sinterklaas vindt dat ik niet lief ben geweest en dat ik
daarom maar een klein cadeautje mag.
AGENT:

Maar die hengel is voor mij.

BURGEMEE: Goed goed. Die hengel mag jij. Ik hou toch niet van vissen. (bladert
verder) Eens kijken. Mijn buurman Steendam staat er ook in. (boos)
Wat, krijgt die een nieuwe fiets! Belachelijk. Dat is pas een nare man.
(leest) Steendam doet veel vrijwilligerswerk en zorgt goed voor zijn
oude moeder. Daarnaast is hij voorzitter van de wijkvereniging.
Steendam heeft voor al zijn werk een groot cadeau verdiend!
AGENT:

Steendam is inderdaad een goede vent.

BURGEMEE: (pakt pen en krast) Ik kras dit mooi weg. (schrijft) Steendam pest zijn
buurman, de burgemeester en verdient daarom een klein cadeau: een
chocoladeletter.
AGENT:

(kijkt mee) O. Dat is gemeen. Dit mag niet burgemeester.

BURGEMEE: Je zegt niks tegen Sinterklaas Barendse! Anders krijg je met mij aan de
stok. (bladert) Zo. Nu moet ik alleen nog even bij mijn naam
neerzetten dat ik een nieuwe fiets krijg. (schrijft)
AGENT:

Ik ga dit aan Sinterklaas vertellen!

BURGEMEE: (boos) Als je dat doet Barendse, dan ontsla ik je!
AGENT:

Maar ik wil mijn baan niet kwijt.

BURGEMEE: Dan moet je niks tegen Sinterklaas zeggen. Steendam krijgt volgend
jaar wel weer een leuk cadeau.
HOOFDPIET: (komt op) Sinterklaas komt er aan.
BURGEMEE: (schrikt en doet snel het boek dicht) Nu al? Goed, wij zijn klaar. (tegen
de kinderen) Sinterklaas komt er aan. Zullen we met ze allen zingen:
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht?
(Sinterklaas komt op)
(Kinderen zingen: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht)
SINTERKLA: Dag kinderen. Dag burgemeester en dag agent. Leuk dat jullie er
allemaal zijn.
BURGEMEE: Dag Sinterklaas, wij willen u van Harte welkom heten in ons dorp/stad.
Wij zijn blij dat u er bent. (Sinterklaas gaat zitten)
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SINTERKLA: Ik ben ook blij dat ik er ben. Ik moet zeggen, zo’n jaar in Spanje is
toch wel lang.
HOOFDPIET: (brengt boek naar Sinterklaas) Sinterklaas, de kinderen zitten met
spanning te wachten op u, en op de cadeautje’s.
BURGEMEE: Niet alleen de kinderen zitten met spanning te wachten op de
cadeautje’s…
SINTERKLA: (pakt boek aan) Zullen we eens kijken wat er allemaal in het boek van
Sinterklaas staat?
BURGEMEE: (verheugd) Ik ben benieuwd.
SINTERKLA: (bladert het boek door) Wat is hier aan de hand?
HOOFDPIET: Wat is er Sinterklaas?
SINTERKLA: De boekenlegger ligt verkeerd, Hoofdpiet. Ik heb vanochtend het boek
even doorgekeken en de bladwijzer bij de juiste bladzijde gelegd. Maar
nu ligt de bladwijzer heel ergens anders!
HOOFDPIET: Hoe kan dat nou?
BURGEMEE: (quasi verbaast) Wat raar!
SINTERKLA: Zeg, hoofdpiet, heb jij in het boek gekeken?
HOOFDPIET: Nee Sinterklaas. Ik heb het boek bij u opgehaald en hier alvast
klaargelegd.
SINTERKLA: Wat raar. (bladert in het boek) Moet je nou eens kijken. Er is ook in
het boek gekrast.
BUREGMEE: (gespeeld verbaast) Meent u dat nou Sinterklaas? Hoe kan dit!?
HOOFDPIET: Het moet dan gebeurd zijn toen ik even weg was.
SINTERKLA: En er is ook in geschreven door iemand. (wijst in het boek) Dit is niet
mijn handschrift, hoofdpiet.
HOOFDPIET: De burgemeester was er bij toen ik het boek hier neer legde. (tegen de
burgemeester) Dat klopt toch.
BURGEMEE: Klopt. Daar was ik bij.
SINTERKLA: En heeft u daarna nog mensen gezien die in het boek geschreven en
gekrast hebben?
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BURGEMEE: (schud zijn hoofd) Nee. Ik heb hier niemand gezien, Sinterklaas.
HOOFDPIET: Dus u was als enige hier burgemeester?
BURGEMEE: Ja.
HOOFDPIET: (staart wantrouwig naar de burgemeester) Wacht eens…!
BURGEMEE: (voelt dat hij verdacht wordt) U denkt toch niet dat ik… (verbaasd) Ik
ben de burgemeester. Burgemeesters doen zulk soort dingen niet.
SINTERKLA: Het gekras is wel bij uw naam burgemeester
BURGEMEE: (ongemakkelijk) Ook toevallig…
HOOFDPIET: Agent, heeft u misschien wat gezien.
AGENT:

(twijfelend) Nou…

BURGEMEE: (geeft agent een tikje) Nee! Agent Barendse was hier me mij maar we
hebben niks gezien!
SINTERKLA: Klopt dat agent?
AGENT:

(schoorvoetend) Euh… (onverstaanbaar) Burgemee…. Toen… gedaan
Sinterklaas.

SINTERKLA: Pardon? Wat zegt u agent?
AGENT:

(ineens) Hij heeft het gedaan, Sinterklaas (wijst naar burgemeester)
Hij vond dat jij een te klein cadeautje kreeg en heeft toen in uw boek
gekrast. Hij heeft zijn cadeautje bij meneer Steendam gezet zodat hij
de fiets van Steendam zou krijgen.

BURGEMEE: (boos) Wel heb ik ooit! Ik laat mij niet vals beschuldigen. Sinterklaas,
Agent Barendse heeft het gedaan. Ik heb het zelf gezien. Ik durfde het
net niet tegen u te zeggen maar hij heeft in uw boek gekrast!
AGENT:

(verontwaardigt) Nietes!

BURGEMEE: Welles!
AGENT:

Nietes!

SINTERKLA: Stop eens even. Zo komen we er niet uit. Een van jullie tweeën heeft
het gedaan.
HOOFDPIET: Maar wie?
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SINTERKLA: Hoe komen we daar nu achter? (Sinterklaas en hoofdpiet denken diep
na)
HOOFDPIET: Wacht eens Sinterklaas. Misschien hebben de kinderen iets gezien. Zal
ik het de kinderen in de zaal eens vragen?
SINTERKLA: Heel goed Hoofdpiet. Vraagt het de kinderen maar.
HOOFDPIET: (gaat naar de kinderen toe. De burgemeester staat aan de ene kant van
hem en de agent aan de andere kant) Zeg kinderen. Hebben jullie
gezien wie in het boek van Sinterklaas heeft gekrast?

Hoe dit afloopt ziet u wanneer u het stuk besteld.
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