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Rollen:
Sinterklaas:

Sinterklaas is… Tja… Behoeft geen verdere uitleg!

Hoofdpiet:

Hoofdpiet is al een tijdje Hoofdpiet en moet er voor zorgen dat alles goed gaat.
Dat is een belangrijke taak die Hoofdpiet heel serieus neemt

2de Hoofdpiet: 2de Hoofdpiet is de vervanger van Hoofdpiet. Dit baantje is eigenlijk niet goed
genoeg voor hem, hij wil hogerop. Of Hoofdpiet daar zo blij mee is…
GeenIdeepiet: Geen idee wat dit voor Piet is…
Leiding:

Dit kan een meester/juf zijn van de school waar het uitgevoerd wordt of de
voorzitter van een vereniging, enz. Deze persoon speelt zich zelf.

Decor:
Als decor kan gewoon een hoek gebruikt worden waar Sinterklaas zit en de kinderen
cadeautjes geeft.
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Toneelstuk
HOOFDPIET: (komt op met 2de Hoofdpiet) Zo. Hier moet het straks gaan gebeuren. Hier gaat
Sinterklaas de cadeautjes uitdelen.
2deHOOFDP: En als dit klaar is?
HOOFDPIET: Dan moeten we verder om de kinderen in Utrecht cadeautjes te geven.
Vannacht moeten we in Groningen de daken op.
2deHOOFDP: He bah, Ik vindt dat zo eng om op die glibberige daken te lopen. Dan moet je
ook nog zo´n zware zak met cadeautjes mee sjouwen.
HOOFDPIET: Die cadeautjes vallen nog wel mee. Ik moest eens een stout kind in de zak mee
naar Spanje nemen… Dat was pas zwaar.
2deHOOFDP: Inderdaad. Maar als we deze Sinterklaas hebben gehand zijn wij weer de rest
van het jaar vrij.
HOOFDPIET: Wij? Jij! Ik ben druk bezig als Hoofdpiet. Ik moet functioneringsgesprekken
houden, sollicitaties bij wonen, stagiaires opleiden. Een hoofdpiet is nooit klaar
met zijn werk.
2deHOOFDP: Ruilen!?
HOOFDPIET: Nee. Ik ben niet voor niks Hoofdpiet. Sinterklaas heeft alle vertrouwen in mij
dat ik alles goed regel.
2deHOOFDP: Ik zou het ook wel eens willen proberen!
HOOFDPIET: Dat kun jij niet!
2deHOOFDP: Wat! Ik kan het wel. Ik ben nu al drie jaar 2de Hoofdpiet. Ik wil het ook wel
eens proberen.
HOOFDPIET: Daar komt niks van in!
LEIDING:

(komt op) Hallo, jullie zijn er al.

HOOFDPIET: Ja, wij moeten zorgen dat alles in orde is al Sinterklaas komt.
LEIDING:

Wij hebben hier drie stoelen neergezet voor Sinterklaas en jullie.

HOOFDPIET: Heel goed. Sinterklaas is al oud en die kan niet de hele tijd staan. Zeg, 2de
Hoofdpiet, haal jij een GeenIdeepiet op. Hij heeft de cadeautjes voor de
kinderen. (2de Hoofdpiet gaat af)
LEIDING:

Zeg. Ik durf het haast niet te vragen maar… Krijg ik ook een cadeau?

HOOFDPIET: Daar gaat Sinterklaas over. Ik niet.
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GEENIDEEP: (komt op met een zak cadeautjes) Hier ben ik.
LEIDING:

Zitten in die zak de cadeautjes?

GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Ja, daar zitten de cadeautjes in.
LEIDING:

Mag ik heel even kijken.

HOOFDPIET: Dat zal niet gaan. Alleen Pieten en Sinterklaas mogen aan de zak met
cadeautjes zitten. Zeg, is er wel een wortel voor het paard van Sinterklaas? En
wat hooi!?
LEIDING:

Ik zal direct kijken. (gaat af)

HOOFDPIET: Goed waar gaan we deze zak nee zetten.
GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Het duurt nog wel even voordat Sinterklaas komt… We kunnen die cadeautjes
hier niet zomaar laten staan. We moeten ze verstoppen… Maar hoe!
GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Dat dacht ik al. Ik moet hier ook alles zelf doen. Wacht! Ik weet het! We
stoppen het in een vuilniszak. Dan ziet niemand dat het de zak van Sinterklaas
is! Waar vind ik een vuilniszak (kijkt rond)
GEENIDEE: Geen idee.
HOOFDPIET: Hier zie ik er een. (pakt een vuilniszak) Zo we doen het hier in, dan ziet
niemand het! Kom we gaan de laatste dingen regelen. (gaan samen af)
LEIDING:

(komt stiekem opsluipen) Ha, niemand is er. Dan kan ik mooi in de zak van
Sinterklaas kijken. (kijkt rond) Waar is die zak nou? Hij stond hier net nog. Ik
zie alleen een oude vuilniszak… Ik snap er niks van! (klinkt gestommel) Wacht
daar komt iemand aan. Ik moet hier snel weg. (gaat snel af)

2deHOOFDP: (komt op, boos) Waarom krijg ik altijd die rotklusjes. Hoofdpiet heeft altijd het
leuke werk en ik moet de rotklusjes opknappen. Ik moest van hoofdpiet de
laatste rommel opruimen voordat Sinterklaas komt. Stom baantje! (ziet de
vuilniszak) Hé, een vuilniszak… Sinterklaas zal het vast niet leuk vinden als hij
tussen de vuilnis moet zitten. (pakt de zak) Deze zak gaat mee met de
vuilniswagen. (gaat af)
HOOFDPIET: (komt op met GeenIdeepiet) Waar is 2de Hoofdpiet nu weer?
GEENIDEEP: Geen idee.
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HOOFDPIET: Ik heb hem gezegd dat hij hier heen moest gaan om de laatste dingen klaar te
maken voordat Sinterklaas komt. Waar kan hij nou zijn!?
GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Als Sinterklaas dit hoort! Dan zwaait er wat voor 2de Hoofdpiet!
LEIDING:

(komt op) Is alles klaar?

HOOFDPIET: Ik geloof het wel. We zijn alleen 2de Hoofdpiet kwijtgeraakt.
LEIDING:

Waar is hij dan?

GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Dat weten we natuurlijk niet. Anders waren we hem ook niet kwijt!
LEIDING:

Dat is ook zo. Gelukkig is het maar de 2de Hoofdpiet en zijn de cadeautjes niet
kwijt. Nu we het toch over cadeautjes hebben. Zou ik misschien even mogen
kijken. Heel even maar!

HOOFDPIET: Ik heb u al gezegd dat alleen Sinterklaas en de Pieten aan de zak mogen zitten.
LEIDING:

Ik kijk alleen. Met mijn handen op de rug. (doet handen op de rug)

HOOFDPIET: Nee, nee, en nog een nee! (kijkt om zich heen) Waar is de zak met cadeautjes
eigenlijk?
GEENIDEEP: Geen idee.
LEIDING:

Wat, zijn mijn cadeautjes weg! (schrikt dan van wat hij zegt) Ik bedoel… Zijn
de cadeautjes van de kinderen weg!?

(iedereen gaat overal zoeken)
2deHOOFDP: (komt op) Zijn jullie er al. Sinterklaas zal zo wel komen.
HOOFDPIET: (boos) Waar was jij! Ik heb je gezegd om hier heen te gaan om de laatste
dingen klaar te maken voordat Sinterklaas komt!
2deHOOFDP: Ik was een vuilniszak aan het weggooien. Ik kan Sinterklaas toch niet tussen de
vuilnis laten zitten!
HOOFDPIET: Een vuilniszak. Die zak die hier stond!?
2deHOOFDP: Ja. Wat is daar zo bijzonder aan?
GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: In die vuilniszak zat de zak met de cadeautjes!
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2deHOOFDP: Zat die daarin? Waarom zat die in een vuilniszak?
HOOFDPIET: We waren bang dat anders iemand stiekem in de zak zou kijken om de
cadeautjes er uit te halen. We dachten: niemand kijkt in een vuilniszak.
LEIDING:

Dus de cadeautjes zaten in de vuilniszak!

HOOFDPIET: Waar is de zak nu?
2deHOOFDP: Op de vuilnisbelt denk ik. De vuilniswagen kwam langs rijden en ik kon het
direct naar binnen gooien…
LEIDING:

Wat moeten we doen?

GEENIDEE: Geen idee.
HOOFDPIET: We moeten zorgen dat Sinterklaas hier niks van merkt.
2deHOOFDP: Goed idee.
HOOFDPIET: 2de Hoofdpiet… Ga jij met GeenIdeepiet op zoek naar die vuilniswagen.
Probeer hoe dan ook die zak terug te krijgen. (2de Hoofdpiet en GeenIdeepiet
gaan samen af)
LEIDING:

Wat doen wij?

HOOFDPIET: Wij blijven hier en vangen Sinterklaas op als die komt. Wanneer komen de
kinderen?
LEIDING:

De kinderen?

HOOFDPIET: Ja, de kinderen. Sinterklaas komt hier om een aantal kinderen cadeautjes te
geven. Marieke, Johan, Ali, Sjors, Tineke (noemt namen van kinderen die
kijken) Wanneer komen de kinderen!?
LEIDING:

O die kinderen. Helemaal vergeten. De kinderen komen als het goed is… (kijkt
op zijn horloge) om… (kijkt dan het publiek in en ziet tot zijn schrik dat de
kinderen er al zitten) om… om… euh… Hoofdpiet…!

HOOFDPIET: Ja, wat is er?
LEIDING:

(draait met Hoofdpiet met zijn rug naar het publiek) Volgens mij zijn de
kinderen er al…

HOOFDPIET: Waar dan?
LEIDING:

Achter ons…!
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HOOFDPIET: (kijkt langzaam over zijn schouder naar het publiek) Waar? (schrikt als hij het
publiek ziet en kijkt snel weer voor zich) Je hebt gelijk.
KEIDING:

Ik wist niet dat ze er al zo vroeg waren…

HOOFDPIET: Wat doen we nu?
LEIDING:

Geen idee.

HOOFDPIET: Begin jij nu ook al. Wat moeten we nu doen. We hebben geen cadeautjes…
LEIDING:

Zullen we zeggen dat Sinterklaas ziek is. Dat het dit jaar niet door gaat?

HOOFDPIET: Dat kan niet. Sinterklaas komt vanavond nog op TV. Als ze dat zien weten ze
dat Sinterklaas niet ziek was.
LEIDING:

Wat doen we dan?

HOOFDPIET: Geen idee… Begin ik nu ook al!?
LEIDING:

Laten we maar gewoon beginnen. Misschien vinden ze de zak met cadeautjes
nog op tijd.

HOOFDPIET: Goed idee. (draaien zich allebei om) Hallo kinderen!
LEIDING:

Hebben jullie er zin in!?

(kinderen geven antwoord)
HOOFDPIET: Weten jullie wie ik ben?
(kinderen geven antwoord)
HOOFDPIET: Precies. Ik ben de Hoofdpiet. De baas van alle Pieten. Ik moet zorgen dat alles
goed loopt als Sinterklaas komt.
2deHOOFDP: (komt op met GeenIdeepiet) Euh… Hoofdpiet…
HOOFDPIET: Wat is er? Hebben jullie de zak gevonden?
2deHOOFDP: Nee. De vuilniswagen is nog niet teruggekomen. Die gaat direct door naar de
vuilnisbelt…
LEIDING:

Maar op de vuilnisbelt vinden we mijn cadeautjes nooit meer terug… Ik bedoel
de cadeautjes van de kinderen!

HOOFDPIET: Daar ben ik ook bang voor. Geen cadeautjes voor de kinderen. Als Sinterklaas
dit hoort.

Maarten Stevens
www.cts-producties.nl

7

2deHOOFDP: Als Sinterklaas hoort dat ik de zak cadeautjes bij de vuilnis heb gedaan dan
wordt ik nooit Hoofdpiet.
HOOFDP:

We moeten dit probleem oplossen voordat Sinterklaas komt.

GEENIDEEP: Als we nu de kinderen wat pepernoten geven en dan zeggen dat dit alles is wat
ze aan cadeau´s krijgen. Dan gaan ze vanzelf naar huis. Als Sinterklaas dan
komt zeggen we gewoon dat de kinderen niet zijn komen opdagen!
2deHOOFDP: Heel goed idee!
HOOFDPIET: Hoe kom je zo op dat idee!?
GEENIDEEP: Geen idee.
LEIDING:

Dan kunnen jullie maar beter nu gaan beginnen met de kinderen pepernoten te
geven. Dan kunne ze direct weg.

HOOFDPIET: Kinderen. Jullie krijgen wat pepernoten en dan kunnen jullie naar huis. (gooit
wat pepernoten de zaal in)
2deHOOFDP: (deelt snoepgoed uit met de andere Pieten) Hier. Je had toch snoepgoed op je
verlanglijstje staan? Hier heb je een pepernoot.
GEENIDEEP: Ga maar lekker naar huis kinderen. Vraag maar op pappa of mamma of die een
cadeautje voor je koopt dit jaar. (blijft pepernoten uitdelen)
HOOFDPIET: Sinterklaas heeft geen geld meer. We doen het zuinig aan dit jaar. (Sinterklaas
komt op, zonder dat de anderen het door hebben) Sinterklaas heeft het heel
druk. Hij vindt het jammer dat hij niet kan komen. Volgend jaar beter.
SINTERKL: Wie heeft het heel druk Hoofdpiet.
HOOFDPIET: (geschrokken) Sinterklaas. Wat doet u hier?
SINTERKL: Wat denk je! Ik kom hier cadeautjes brengen aan kinderen.
2deHOOFDP: Cadeautjes… Euh…
SINTERKL: Wat is hier aan de hand?
GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Niks hoor.
2deHOOFDP: Helemaal niks aan de hand Sinterklaas.
LEIDING:

Sinterklaas… Ze hebben mijn cadeautjes kwijt gemaakt Sinterklaas! Ik bedoel
de cadeautjes van de kinderen.
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SINTERKL: Is dat zo!?
HOOFDPIET: Het was 2de Hoofdpiet zijn schuld Sinterklaas.
2deHOOFDP: Ik kon er niks aan doen. Ik wist niet dat de cadeautjes in een vuilnis zak zaten.
SINTERKL: Wordt allemaal eens even rustig. Hoofdpiet, vertel me wat er gebeurd is.
HOFDPIET: We hebben de zak met cadeautjes hier neergezet, Sinterklaas. Maar omdat wij
bang waren dat misschien iemand alvast in de zak ging kijken hebben we er
een vuilniszak omheen gedaan zodat niemand kon zien dat het om de zak van
Sinterklaas ging.
2deHOOFDP: Maar ik wist dat niet Sinterklaas. Ik moest de de boel opruimen en dacht toen
dat er vuilnis in zat. Ik heb de zak meegegeven aan de vuilniswagen.
SINTERKL: Dus zo zijn jullie de cadeautjes van de kinderen kwijt geraakt.
LEIDING:

En mijn cadeautjes…!

HOOFDPIET: Het spijt ons Sinterklaas.
SINTERKL: En wat moeten de kinderen nu krijgen…?
GEENIDEEP: Geen idee.
HOOFDPIET: Geen idee.
2deHOOFDP: Geen idee.
LEIDING:

Geen idee.

SINTERKL: (tegen de kinderen) Wat vinden jullie daar nu van kinderen… De Pieten hebben
jullie cadeautjes kwijt gemaakt!
(kinderen kunnen reageren)
SINTERKL: Als er geen cadeautjes zijn, kunnen we ook geen Sinterklaasfeest vieren…
LEIDING:

Zal ik iedereen maar naar huis sturen Sinterklaas.

2deHOOFDP: Misschien kunnen de vaders en moeders van de kinderen een cadeautje voor ze
kopen…

Hoe dit afloopt… ziet u bij het bestellen!
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