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PIET HEEFT DE HIK

Auteur: Evert Roest
Rolverdeling: 2 open (Zwarte Pieten), 1 heer (kan ook een dame zijn).
Tijdsduur: 30 minuten
We bevinden in het werkpaleis van Sinterklaas. Decor: een achterwand met aan beide zijden 1 of 2
stopschotten, zodat aan beide kanten een in/uitgang ontstaat. Op het toneel verder veel cadeautjes etc.,
Eventueel kan het decor natuurlijk worden verfraaid met vlaggetjes, tekeningen, etc.
Grote Piet: De baas van alle Pieten en dat straalt hij graag uit. Grote Piet is wel wat slimmer dan de andere
Pieten, dus als er een probleem is, probeert hij een oplossing te bedenken. Dat valt soms alleen niet mee...
Pieterman: Een aardige Piet, daar niet van, maar nu heeft hij een probleem. Hij heeft namelijk een hele
hardnekkige hik en die gaat maar niet over. En als je zo de hik hebt, kun je als Zwarte Piet je werk niet doen.
Loodgieter: De waterleiding lek, de wc kapot? Geen nood, Simon Stortbak is de allerbeste loodgietert (zo
spreekt hij dat uit) van de hele stad. Simon is een aardige vent, joviaal, tikkeltje grof, altijd bereid om
iemand te helpen, maar hij kletst wel 5 kwartier in een uur. En uitgerekend hij is de enige die Grote Piet kan
helpen....
Korte inhoud: Het is weer zover, er zal eens niet iets fout zitten. Pieterman heeft de hik en hij is er met geen
mogelijkheid vanaf te helpen. En dat is een probleem, want zo kan Pieterman het dak niet op. Iedereen zou
hem horen! Zelfs de kinderen kunnen Pieterman niet helpen. Grote Piet is ten einde raad, maar als dan
ineens de loodgieter ten tonele verschijnt, krijgt Grote Piet een goed idee. Maar Simon blijkt niet zo heel erg
slim en al snel vraagt Grote Piet zich af of dit nou wel zo'n strak plan was....

Grote Piet (GP) komt op en begroet de kinderen.
GP: Dag allemaal, dag jongens en meisjes, dag papa's en mama's! Leuk dat jullie er allemaal zijn, hier op dit
Sinterklaasfeest! Ik ben Grote Piet en we gaan er vandaag een dolle boel van maken, of niet dan, kinderen?
Ja hè, het wordt één groot feest. Maar ik ben hier niet alleen, nee hoor, we hebben ook nog... Pieterman.
Alleen, die is er nog niet, die moeten we met zijn allen maar eens even gaan roepen. Doen jullie mee? Ik tel
tot 3 en dan roepen we met zijn allen héél hard Pieterman, ok? Nou, daar gaan we... 1...2...3! PIETERMAN!
Grote Piet staat klaar om Pieterman hartelijk te verwelkomen, maar er gebeurt niets.
GP: (ongeduldig) Nou Pieterman, waar blijf je? Vol verwachting klopt ons hart.... maar geen Pieterman. Hij
zal ons toch wel gehoord hebben, jongens en meisjes? Ja, dat zou ik denken.... Oh, maar wacht eens even,
ik weet al hoe het zit! De papa's en mama's hebben niet mee geroepen! Ja, dan komt Pieterman natuurlijk
niet. Met andere woorden, we doen het nog een keer, maar..... dit keer moeten de papa's en mama's en
opa's en oma's en omes en tantes en alle andere grote mensen ook..... die moeten nu minstens zo hard
meeroepen als de kinderen. Daar gaat-ie nog een keer: 1...2...3! PIETERMAN!!!
GP: Zo! Dat gaf een herrie zeg! Nou, als Pieterman dat niet heeft gehoord, dan eet ik mijn hoed op.... (weer
geen beweging bij het decor). (Stilte) Ik snap het niet.... Geen Pieterman. Moet ik nu mijn hoed opeten,
kinderen? Ja? Oh... ik lust eigenlijk helemaal geen hoeden. Misschien met een beetje slagroom.... en een
grote beker chocolademelk om het weg te spoelen... (intussen steekt Pieterman heel schuchter zijn hoofd
om het hoekje van het decor, het is wel de bedoeling dat de kinderen hem kunnen zien en op hem gaan
reageren).
GP: Wat? Wat zeggen jullie? Warme of koude chocolademelk? Oh! Pieterman? (GP ziet hem nu ook) Ja,
warempel, lieve jongens en meisjes, hier is de enige echte Pieterman! Hallo Pieterman!!! (Pieterman komt
schoorvoetend binnen).
PM: Hallo Grote Piet HIK (elke keer als Pieterman hikt, wipt hij een klein beetje omhoog. Pieterman hikt niet
alleen bij zijn eigen tekst, af en toe hikt hij ook als hij niets te zeggen heeft)
GP: Dag Pieterman, wat is er? Ben je verlegen? Oh, wat ben ik blij dat ik jou zie zeg, wat een opluchting!
(Pieterman kijkt niet-begrijpend). Ja, anders had ik mijn hoed op moeten eten.... Snap je?
PM: HIK (schudt zijn hoofd)
GP: Nou ja, laat ook maar! Maar wat ben je stil, Pieterman... Je bent toch niet bang voor al die kinderen?
(PM schudt weer zijn hoofd) Wat is er dan mis?
PM: HIK heb een probleem, Grote Piet, HIK.
GP: Een probleem? Nou, vertel op, best Pieterman, wat is er loos? Ik ben Grote Piet, voor èlke oplossing heb
ik een probleem.... eeeeeeh, ik bedoel natuurlijk, voor elk probleem heb ik een oplossing.
PM: Nou, HIK denk toch niet dat u dit zo makkelijk kunt oplossen, Grote Piet, HIK
GP: Ha, ik zou niet weten waarom niet. Maar vertel me nou eerst eens wat er aan de hand is.
PM: Nou, eh, HIK heb al de hele dag ontzettende last van de HIK, Grote Piet.
GP: De hik, Pieterman?

PM: De HIK, Grote Piet.
GP: De hik, hoe kom je daar nu aan?
PM: Vertelt u mij maar liever hoe HIK ervan af kom, Grote Piet. HIK
GP: Dat is lastig, Pieterman. Ik moet eens zien of ik daar wat op kan verzinnen.
PM: Dat hoop HIK wel Grote Piet, want HIK vind het toch wel behoorlijk vervelend, die, eh, HIK.
GP: Nou ja, het zal wel weer overgaan, toch? Zó erg is het toch ook niet?
PM: Nou, Grote Piet, HIK heb wel zo erg de HIK dat HIK als HIK zo 's nachts over de daken loop, de mensen
mij op een kilometer afstand kunnen horen, HIK. En Zwarte Pieten moeten altijd heel stilletjes over de
daken gaan HIK, toch, Grote Piet?
GP: Ja, anders hoort iedereen ons en dat is niet de bedoeling...
PM: Nou, HIK kan u wel vertellen, Grote Piet, dat als HIK zo de HIK heb en HIK 's nachts zo over de daken
moet, HIK, dat de hele straat dat recht overeind in zijn bed zit en dat lijkt me niet helemaal zoals het hoort,
HIK.
GP: Nou, dan moeten we maar.....
PM: (onderbreekt hem) Om nog maar te zwijgen van het zingen van Sinterklaasliedjes, HIK, want dat gaat
me ook niet lukken, HIK. Probeer maar eens een liedje te zingen als je zo de HIK hebt.....
GP: Is dat zo? Dat gaan we dan eens even uitproberen. Kinderen, vertel eens, welk Sinterklaasliedje moet
onze beste brave Pieterman hier eens gaan zingen? (de kinderen reageren, Pieterman hikt stug door)
Gewoon even iets korts, Sinterklaas kapoentje of zo. Ja? Doen we die? Nou Pieterman, je hoort het,
Sinterklaas kapoentje, en laat ons allemaal maar eens versteld staan van je zangkwaliteiten.
PM: Moet dat echt, Grote Piet? HIK kan u zo al vertellen, dat het helemaal niks wordt. HIK
GP: Niet zeuren Pieterman, gewoon even zingen. Sinterklaas kapoentje, hoe moeilijk kan dat nou helemaal
zijn. Nou, vooruit, van je éne, tweeje.....
Pieterman doet een dappere poging om Sinterklaas kapoentje te zingen, terwijl Grote Piet de maat slaat. De
hik maakt het echter onmogelijk om netjes te zingen en na een regel of 3, geeft Pieterman het op.
GP: Dat ging helemaal nergens over, Pieterman. Wat slecht zeg!
PM: HIK had u gewaarschuwd, Grote Piet....
GP: Ik durf te wedden dat de kinderen dat beter kunnen, toch, kinderen? Ja? Laat maar eens horen dan: van
je éne, tweeje....
De kinderen zingen, Grote Piet slaat de maat, Pieterman hikt braaf door.
GP: Nou, wat zeg je me daar van?
PM: Grote Piet, die kinderen hebben niet de HIK, maar HIK dus wel..... daar komt het door, HIK.
GP: Tsja, dan moeten we inderdaad iets doen aan die hik van jou, want dit is vreselijk. Eens denken hoor.....

Ja! Ik heb het! Maar dan moet jij even buiten gaan staan, Pieterman.
PM: HIK moet buiten gaan staan, Grote Piet?
GP: Ja, jij moet gewoon even buiten gaan staan, Pieterman, anders werkt mijn plannetje niet. Nou toe, ga
nou maar even, het is voor je eigen bestwil.
Grote Piet werkt Pieterman, die er al hikkend niets van begrijpt, achter het decor.
GP: Zo, die is weg, kinderen. Ik heb jullie hulp nodig om Pieterman van zijn hik te genezen. Willen jullie me
helpen? Ja? Nou, luister, ik heb wel eens gehoord dat als je iemand heel erg laat schrikken, hij geneest van
de hik. Nou, wij zullen Pieterman eens enorm laten schrikken. Doen jullie mee? Papa's en mama's en opa's
en oma's en omes en tantes en alle andere grote mensen ook? Mooi. Let op. Als ik straks Pieterman weer
binnen roep en hij komt binnen, dan roepen jullie allemaal zo hard als je maar kunt BOE! Nou, daar schrikt
Pieterman zó van, dat hij de hik meteen kwijt is! Slim hè. Nou, zullen we dat eerst even oefenen? Let op, als
ik mijn arm naar beneden doe, roept iedereen zo hard mogelijk BOE!
Grote Piet doet dit een keer of 2, 3, waarbij hij zegt dat het harder moet of 'voor de zekerheid nog een
keertje'. Eindelijk is hij tevreden.
GP: Goed zo! Nou, let op, ik ga Pieterman halen en dan, als hij binnenkomt, doe ik mijn arm naar beneden
en dan roepen jullie allemaal BOE!
Grote Piet gaat Pieterman halen en zodra deze binnenkomt roept iedereen hard BOE. Het maakt echter geen
enkele indruk op Pieterman, die onbewogen en niet-begrijpend om zich heen staat te kijken. En hij heeft nog
steeds de hik.
PM: Nou, eh, HIK, waar ging dit allemaal over, Grote Piet? Moest HIK nou buiten gaan staan zodat de
kinderen HIK BOE konden gaan roepen? Dat kunt u toch ook met ze afspreken waar HIK bij ben? Daar wordt
het toch niet moeilHIKker van of zo?
GP: (ongeduldig en een beetje boos) Het was de bedoeling dat we je heel hard zouden laten schrikken, dan
gaat je hik namelijk over. Maar natuurlijk zal je niet even meewerken!
PM: Nou, HIK wil best meewerken, want HIK heb reuze last van die HIK. Weten jullie wat, kinderen, HIK loop
weer even naar buiten en als HIK dan weer binnenkom, roepen jullie weer heel hard boe HIK om mij te
laten schrikken, ok? Let op, daar ga HIK hoor....
Pieterman loopt af, Grote Piet staat met stomheid geslagen en compleet niet-begrijpend naar dit hele
tafereel te kijken. Drie tellen later komt Pieterman weer op en hopelijk roept iedereen weer heel hard BOE!
Pieterman 'schrikt' zich een ongeluk, springt op en valt met een luide kreet van schrik op de grond.
GP: (na een korte stilte) Nou, als deze hele poppenkast dan achter de rug is....
PM: (zijn hik lijkt nu over te zijn) Wat? Poppenkast? Oh, wat een leuke verrassing, vinden jullie ook niet? Ik
ben dol op poppenkast, echt waar! Jan Klaassen en Katrijn, leuk man! Erg aardig van u, Grote Piet, om dat te
organiseren!
GP: (verbaasd, omdat dit rare plannetje kennelijk gewerkt heeft) Hé, maar.... je hikt niet meer, je kunt weer
gewoon praten! Goed zeg! Daar ben ik blij om, Pieterman! Voel je je nou weer helemaal goed?
PM: (opgetogen) Eh... ja, ik dacht het wel....... HIK! (teleurgesteld) Nee, HIK dacht het niet.

GP: Ach, dat is vervelend voor je... Wat moeten we nu doen?
PM: Geen idee, maar HIK ga denk HIK maar even op bed liggen of zo. HIK. Misschien gaat het dan over... HIK
Pieterman sloft teleurgesteld af, Grote Piet kijkt hem beteuterd na.
GP: Die arme Pieterman, zo de hik. En we hebben het net al gezien, kinderen, liedjes zingen gaat niet. En zo
's nachts, op het dak, je hoort hem van een kilometer aankomen! Dat komt, 's nachts ligt bijna iedereen te
slapen en dan is het heel stil buiten. Als als Pieterman dan hikt, hoor je dat heel ver weg! Wist ik maar hoe
ik dat moest oplossen. Daar ga ik eens diep over nadenken......
Op dat moment komt Simon Stortbak de loodgieter binnen (LG). Hij heeft een overall aan en in zijn handen
houdt hij een enorme ontstopper en een gereedschapskist, die hij naast de deur zet. Hij ziet Grote Piet staan
en loopt op hem af. De kinderen heeft hij niet in de gaten.
LG: Hallo Zwarte Piet, daar ben ik dan.
GP: (schrikt op uit zijn gepeins.) Huh, hè, wat? Wie bent u? Wat doet u hier?
LG: Ik ben Simon Stortbak, de beste loodgietert van deze hele stad, weetjewel weetjeniet. En ik ben
vanmorrege gebeld geworden, als dat er hier een toilet zou wezen. Of een WC, dat kan ook. Dus wat doet
Simon dan? Die trekt z'n overall an, en die pakt zijn gereedschapskist en niet te vergeten z'n ontstoppert
(zwaait met een enorme gootsteenontstopper), want zeg nou zelf, wàt is een loodgietert zonder zijn
ontstoppert, niewaar, en die snelt naar de klus, weetjewel, weetjeniet!
GP: (is even met stomheid geslagen door deze tirade) Oh, eh, nou, dat, eh, dan zal één van de Pieten van de
huishoudelijke Pietendienst u wel gebeld hebben.... Ik weet van niets.
LG: Affijn, ik sta hier voor de deur, ik doe aanbellen, begrijpuwel begrijpuniet en er doet zo'n knaap de deur
open met net zo'n zwart gezicht en zo'n geinig pakkie als dat u aan hebt en zo'n muts op z'n kneiter, dus dat
zal ook wel zo'n Zwarte Piet geweest zijn, niewaar? Ik zag er nog veel meer lopen hier in dit gebouw, dus er
zit hier volgens mij een heel nest, weetjewel weetjeniet.
GP: Eh, juist ja...... En verder?
LG: Nou, ik zeg tegen die Zwarte Piet, ik ben Simon Stortbak, ik ben de beste loodgietert van deze hele stad
en ik ben gebeld geworden door iemand die zegt dat hier de WC verstopt is. Ja hoor, zegt die Piet, dat klopt.
En wat denkt u? (Grote Piet heeft even niet door dat deze vraag aan hem gesteld wordt en reageert
aanvankelijk niet) Nou, dat vraag ik u af, meneer de Zwarte Piet, wat denkt u?
GP: (begint wat geïrriteerd te raken) Nou, eh, ja, eh, geen idee, maar iets zegt me dat u mij dat nu gaat
vertellen, meneer, eh, Stortvloed.
LG: Stortbàk. Nou, die Zwarte Piet, niewaar, die brengt mij zó maar naar die verstopte WC toe! (Simon kijkt
tevreden om zich heen, hij heeft kennelijk zijn punt gemaakt, maar Grote Piet snapt in het geheel niet wat
dat punt nou precies is)
GP: Eh, ik ben bang dat ik niet helemaal begrijp wat u bedoelt, meneer Stortplaats.
LG: Stortbàk! Nou, dat is toch duidelijk! Zeg nou zelf, als er een WC verstopt is, weetjewel weetjeniet,
verstòpt dus.... hoe kan het dan dat die Zwarte Piet hem zomaar kon vinden? Nou, dan kan ik je wel
vertellen, dat die WC helemaal niet verstopt wàs, anders had die Zwarte Piet toch eerst een tijdje flink
moeten zoeken, niewaar!
GP: Ooooh, bedoelt u dat. Ja, dat is natuurlijk een raar verhaal (Grote Piet snapt het kennelijk nog maar

half), maar als u het niet erg vindt, meneer Stortkoker...
LG: Bàk.
GP: Wat zegt u?
LG: Bàk. Stortbàk is de naam. Simon Stortbak, de beste loodgietert van deze hele stad!
GP: Eh, juist ja, maar ik wou dus zeggen, als u het niet erg vindt, er zitten hier juist een heleboel kinderen in
de zaal en.....
LG: (ratelt) Hè? Hé, waarempel. Allemaal kids! Wat geinig joh. Dat is nou weer het leuke aan úw werk,
niewaar, meneer de Zwarte Piet? Allemaal kinderen. Leuk joh! Nou, maar dan hebbu het druk, weetjewel
weetjeniet, ik hou u niet langer op. Als u nou effe dit bonnetje tekent dat ik hier geweest ben, dan ga ik effe
naar de kassier-Piet en dan kan die mij betalen. Hopelijk wel in echt geld, want die chocolademunten zijn
best lekker, maar ik heb liever klinkende munt, begrijpuwel begrijpuniet, want laten weer eerlijk wezen: de
schoorsteen moet blijven roken! (Grote Piet pakt ongeduldig het bonnetje aan, pakt een pen en tekent het
bonnetje terwijl Simon nog even doorratelt) Maar ja, schoorstenen, daar hoef ik u als Zwarte Piet natuurlijk
niks over te vertellen, niewaar. Trouwens, meneer de Zwarte Piet, als u eens een probleem hebt met een
schoorsteen, als dat-ie vies is of zo, moet u mijn buurman bellen, Rinus Roetfilter, da's de beste
schoorsteenvegert van de hele stad!
GP: (geeft Simon het getekende bonnetje) Nou, eh, bedankt voor de tip, meneer Stortgoed, maar....
LG: Bàk. Stortbàk. De beste loodgietert van deze hele stad!
GP: Ook goed. Maar als u het niet erg vindt, dan ga ik nu weer verder met deze lieve kinderen, daar komt
nog bij, ik heb een probleem met één van mijn Zwarte Pieten, die heeft lelijk de hik, dus daar moet ik ook
nog een oplossing voor verzinnen.
LG: Ach, ja, natuurlijk, ik vat 'm hoor. Jullie Zwarte Pieten hebben het nu natuurlijk heel druk. Ja dat ken ik,
als loodgietert zijnde, dan zijn er soms ook van die dagen, nou nou nou, dan staat de telefoon niet stil,
weetjewel weetjeniet en dan neem ik op en dan zeg ik “goeiemorrege, u spreekt met Simon Stortbak, de
beste loodgietert van deze hele stad!”, ja, tenzij het middag is natuurlijk hè, dan zeg ik geen “goeiemorrege,
u spreekt met Simon Stortbak, de beste loodgietert van deze hele stad!”, maar dan zeg ik natuurlijk
““goeiemiddag”, u spreekt met Simon Stortbak, de beste loodgietert van deze hele stad!”, begrijpuwel,
begrijpuniet, en dan hebbie het wel zo verschrikkelijk druk, niewaar, dan hebbie echt geen tijd om effe
lekker met de mensen te klessen weetjewel weetjeniet en....
GP: Alstublieft, schiet u nou op!
LG: (lichtelijk in zijn wiek geschoten) Oh, nou eh, goed hoor, prima, eh, als ik dan verder niks meer voor u
kan doen..... (hij wil lichtelijk beledigd weggaan, maar kennelijk krijgt Grote Piet ineens een heel goed idee)
GP: Wacht u eens even.... misschien kunt u toch nog wel iets voor mij doen, meneer de loodgieter. (een
beetje trots op zichzelf) Ja kinderen, ik denk dat ik de oplossing weet. Daarnet ging er boven mijn hoofd
zomaar een lampje branden!
LG: (kijkt boven het hoofd van Grote Piet) Nou, geen idee, het zal wel aan mijn liggen, maar ik zie helemaal
niks, weetjewel, weetjeniet.
GP: Nee, meneer Stortbui...
LG: Bàhàk!

GP: Ook goed, meneer Stortbàhàk, maar ik bedoelde dus te zeggen, dat van dat lampje, dat is maar bij wijze
van spreken. Dat zie je altijd in de Donald Duck en zo, als iemand een goed idee krijgt, gaat er boven zijn
hoofd een lampje branden....
LG: Nou, het is mij nog nooit opgevallen, maar ja, ik ben dan ook een loodgietert. Ik ben geen electrisijn,
niewaar. Als je een electrisijn nodig hebt, weetjewel weetjeniet, dan moet je mijn andere buurman bellen,
da's Woutje Wisselstroom, de beste electrisijn....
GP: (maakt de zin af)…. van deze hele stad, ja ik begrijp u uitstekend, meneer Stortwerk.
LG: Stortbak! Simon Stortbak, de beste loodgietert van deze hele stad.
GP: (gaat onverstoorbaar verder) Maar ik denk dat u mijn probleem kunt helpen oplossen. Ik zit immers nog
steeds met die Piet die de hik heeft en waar ik hem dringend van moet afhelpen.
LG: Nou, dan kunt u beter mijn overbuurman even bellen, ja, dat is Dokter Lappenmand, dat is de beste
dokter van de hele stad!
GP: Dokter Lappenmand? Met zo'n naam zou je verwachten dat hij kleermaker was.

Einde zichtversie.
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