Wat krijgen we nou, Sinterklaas?

Tekst en muziek: Marjon Dobbe
We zijn in de kamer van Sinterklaas in Nederland.
Sint zit er wat sip bij. Het boek van Sint is verdwenen! Wie moet
nou welk cadeautje? Sint gokt maar wat en er klopt natuurlijk niks
van. Het loopt allemaal in de soep.
“Wat krijgen we nou, Sinterklaas?” is een korte musical (ongeveer
een half uur ) voor de onder- en middenbouw.
18 uitgeschreven rollen, eenvoudig uit te breiden of in te krimpen.
De twee grootste rollen zijn voor Sint en de hoofdpiet.
De musical is eenvoudig en snel in te studeren.
Décor en attributen
Het toneel stelt de kamer van Sinterklaas voor.
Er staat een stoel en een tafeltje er naast met een telefoon erop. Er
staat ook een stoel met de kleding van Sint erop en onder.
Verder zijn er pakjes nodig. Er moeten echt wat voorwerpen in
zitten. In ieder geval moet er zijn: een boek, een klein babytruitje,
een pijp, een barbiepop en een gewone pop.
Liedjes
Er zitten vier liedjes in de musical. Zij kunnen door de hele groep
gezongen worden, maar er zijn ook stukjes geschikt voor solozang.
Rollen
Er zijn 18 uitgeschreven rollen, maar dat aantal kan eenvoudig
worden aangepast.
Alleen de rollen van Sinterklaas en Hoofd piet hebben zekere
omvang; de rest heeft maar een paar regeltjes.
Sinterklaas
Hoofdpiet
Piet 1 t/m 8

Meneer (ome Jan)
Mevrouw
Lieselot
Jeffrey
Kind 1 t/m 4

Wat krijgen we nou, Sinterklaas?

(Het toneel stelt voor de kamer van Sinterklaas. Er staat een
stoel en een tafeltje daarnaast met een telefoon erop. In de
kamer staat ook een stoel met de kleren van Sinterklaas
daarop en onder: mantel. mijter, handschoenen, schoenen.)

Doe de mantel om,
Zo is het beter,
Zo is het beter, Sinterklaas
Doe de mantel om,
Zo is het beter,
Zo is het beter, Sinterklaas.

(We zien Sinterklaas zenuwachtig heen en weer lopen
zonder bovengenoemde kledingstukken, dus in onderjurk en
op sokken)
HOOFDPIET: (op. Bekijkt Sint)

Zet de mijter op….

Maar Sinterklaas, over vijf minuten moeten we gaan! We
hebben afgesproken in het winkelcentrum.
SINT: (schrikt van Piet) O ja! Wel, laten we dan gaan, Piet!
We kunnen de kinderen niet laten wachten!
HOOFDPIET: Maar Sint! Zo kunt u toch niet gaan?
SINT: Hoe zo niet? (loopt naar de deur, opent die en roept)
Pieten!!! Kom eens even hier!!! We moeten gaan!!!
PIETEN: (druk pratend met elkaar op. Blijven een eindje van Sint

Doe de handschoenen aan….

vandaan. Kijken hem verbaasd aan. Stoten elkaar aan)
PIET 1: Maar Sint, zo kunt u toch niet gaan?
SINT: Wat? Begin jij nou ook al?
PIET 2: U bent helemaal niet aangekleed!
SINT: (geschrokken) Wat? Loop ik in mijn blootje?
PIET 3: Nee, dat nou ook weer niet, maar…
SINT: (bekijkt zichzelf en schrikt. Nou ziet hij het zelf ook)
Hé Sinterklaas
Hé, Sinterklaas
U bent nog wat vergeten
Hé Sinterklaas
O, wat bent U dom.

Refrein

Refrein
Doe de schoenen aan….

Refrein
Neem de staf maar mee….

Refrein
Neem het boek maar mee….

(Tijdens het liedje wordt Sinterklaas door de Pieten
“aangekleed”. Bij het laatste coupletje lopen de Pieten te
zoeken naar het boek. Het is niet te vinden)
HOOFDPIET: Sinterklaas?
SINT: Ja, Piet?
HOOFDPIET:Het boek?
SINT: (bedroefd) Ja, Piet.
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HOOFDPIET: We zien het boek nergens!
SINT: Ik weet het, Piet!
PIET 4: We hebben overal gekeken!
SINT: Ik weet het, Piet.
PIET 5: Het ligt altijd hier. (wijst op het tafeltje naast de stoel van

Sinterklaas)

Refrein
……
in de pakjeskamer misschien?
Nee, daar heb ik gekeken en daar ligt ’t niet!

Refrein

SINT: Ik weet het, Piet.
PIET 6: Ligt het niet in uw slaapkamer?
PIET 7: Ligt het niet in de keuken?
PIET 8: In de pakjeskamer?
PIET 1: Of in de WC?
SINT: Nee, beste Pieten, ik heb overal gezocht.

……
in de badkamer misschien?
Nee, daar heb ik gekeken en daar ligt ’t niet!

refrein
……
in de WC misschien?
Nee, daar heb ik gekeken en daar ligt ’t niet!

Het boek is weg
Het boek, het boek, het boek is weg
Het boek van Sinterklaas.
’t Is nergens te bespeuren
hoe kon dat nou gebeuren
dat is toch al te dwaas,
ja dat is toch al te dwaas.
Gisteren toen had ie ‘t nog
Dat heb ik zelf gezien
Dan moet ’t ergens liggen toch
In de slaapkamer misschien?
Nee, daar heb ik gekeken en daar ligt ’t niet!

Refrein
……
in de keuken misschien?
Nee, daar heb ik gekeken en daar ligt ’t niet!
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Refrein
(De telefoon gaat)
HOOFDPIET: (neemt op) Met de assistent van Sinterklaas. …
Ja, U spreekt met de hoofd Piet … Ja, ik weet het … we zijn
laat …Wel, (houdt zijn hand voor de hoorn en vraagt aan
Sinterklaas) Wat doen we nou, Sinterklaas? Met het
winkelcentrum, bedoel ik.
SINT: (haalt vragend zijn schouders op)
HOOFDPIET: (kijkt vragend naar de andere Pieten)
PIET 1: Zonder boek, dat gaat niet.
PIET 2: Zeg maar dat het boek weg is en dat ie niet kan komen.
PIET 3: Dat is toch niet leuk voor al die kinderen?
PIET 4: Zeg maar dat ie ziek is.
PIET 5: Dat is jokken, dat mag niet.
PIET 6: Dan gaat ie toch gewoon zonder boek!
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ALLE PIETEN: (tegen Piet 6) Dat kan toch niet!
PIET 6: Waarom dan niet?
ALLE PIETEN: (tegen Sinterklaas) Ja, waarom eigenlijk niet?
SINT: Nou, dan weet ik toch niet wie er lief is geweest en zo.
Dat kan ik toch niet allemaal onthouden?
ALLE PIETEN: O ja, natuurlijk!
PIET 7: Dan gaan wij toch zonder Sinterklaas. Dan strooien we
alleen maar!
HOOFDPIET: En wat zeg ik dan tegen die meneer van het
winkelcentrum?
PIET 8: Dat Sinterklaas het te druk heeft!
PIET 5: Dat is jokken, dat mag niet!
PIET 8: Dat is geen jokken, want Sinterklaas moet zoeken! Hij moet
het boek zoeken! Dus hij heeft het druk!
ALLE PIETEN : (tegen Piet 5) Ja, dat is waar!
PIET 5: (denkt even na) Ja, dat is waar!
HOOFDPIET(haalt de hand van de hoorn) Ja meneer, daar ben ik
weer. Sinterklaas kan helaas niet komen. Hij heeft het te
druk! … Ja, dat is heel erg jammer, maar ik stuur wel een
paar Pieten. Dat is toch ook leuk? Goed meneer. Ze komen
er aan. Dag meneer!
PIET 1: Waar wachten we nog op?
PIET 2: Pak de pepernoten!
PIET 3: Weg wezen!

(Alle Pieten gaan af. Sint en Hoofdpiet blijven op het toneel)
SINT: Denk je wel dat ze het zonder ons kunnen?
HOOFDPIET: Dat lukt best. Ze hoeven alleen maar wat te strooien!
SINT: Dat is zo (Sint zit treurig op zijn stoel)
HOOFDPIET: (staat denkend naast Sint) Zeg, Sinterklaas…
SINT : Ja, Piet..
HOOFDPIET: Was gisterenavond het boek ook al weg?
SINT : (treurig) Ja, Piet.
HOOFDPIET: Maar Sinterklaas…
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SINT : Ja, Piet…
HOOFDPIET: Hoe heeft U dan de namen op die pakjes gezet?
SINT : Ik heb maar wat gegokt. Ik heb maar wat geraden.
HOOFDPIET: (geschrokken) Maar Sinterklaas!
SINT: (treurig) Ik weet het! Er zal wel niet veel van kloppen.

(de bel gaat)
(Sint blijft zitten, Hoofdpiet doet open)
LIESELOT : (op) Dag Sinterklaas, dag Piet.
SINT: Dag ..eh.. Lieselotje
LIESELOT : Sinterklaas, ik vind U heel erg lief hoor!
SINT : Daar ben ik blij om Lieselotje. Ik vind jou ook lief.
LIESELOT : Maar, vanmorgen kreeg ik dit in mijn schoen. (Ze laat
Sint een pijp zien) Nou en ik rook helemaal niet. En mijn
vader en moeder ook niet.
SINT : O jee!
LIESELOT: Ik heb er niks aan.
SINT : Nee…
LIESELOT: Misschien wil iemand anders het hebben.
SINT : Ja…

(de bel gaat)
JEFFREY : (op) Sint, vanmorgen kreeg ik…

(de bel gaat)
(De andere kinderen en meneer en mevrouw komen op.
Allemaal hebben ze duidelijk de verkeerde cadeautjes bij
zich. Ze praten allemaal door elkaar en tegen Sint en Piet)
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Wij willen niet klagen
Lieve Sinterklaas
Wij willen niet klagen
Wij zijn heus niet ontevree
Lieve Sinterklaas
Wij willen U vragen
Neemt u alsjeblieft wat anders mee.
Volgens mij haalt Sint dit jaar
Alle mensen door elkaar

Refrein
Kijk een pop voor ome Jan
Nou, daar heeft hij toch niks an?

Refrein
En een trui is reuze fijn
Maar dit is toch veel te klein!

Refrein
En nu brengen wij dus vlug
’t pakje weer naar Sint terug.

Refrein
(Na het liedje kijkt iedereen naar Sinterklaas. Die zit sip voor
zich uit te kijken)
HOOFDPIET: Sint is zijn boek kwijt. En toen wist ie niet meer wie er
wat wilde!
ALLEN: O jee! En wat nu?
SINT EN HOOFDPIET: Tja, wat nu?

Tja, hoe zal dat aflopen?
Weest gerust : goed.

