SINTERKLAAS EN DE
VERDWENEN COMPUTER
Annemarie van Esveld
Sinterklaassprookje
Sinterklaas gaat digitaal. Hij mag dan oud zijn, maar hij wil graag met zijn tijd meegaan en dus
kan het grote rode boek de deur uit. Tot grote blijdschap van de Pieten komt er een computer.
Maar wanneer blijkt dat de computer wel heel veel werk van de Pieten overneemt,
worden ze ongerust. Wat als Sinterklaas zijn Pieten straks niet meer nodig heeft?
Mogen ze nog wel mee naar Nederland?

Sinterklaas en de verdwenen computer
Rollen: Sinterklaas, hoofdpiet, nerd, vier pieten (typetjes), twee politieagenten.
Decor: bureau Sint, luie stoel, zadelkruk. Werktafel Pieten, cadeautjes, papieren en andere kantoorspullen
etc, computer, stekker/stopcontact, hoge keukentrap, gymnastiekmat, kachel met ‘vuur’.

Scène 1 Hoofdpiet is zenuwachtig
Sinterklaas zit rustig te werken aan zijn bureau, waar een enorme stapel papieren ligt. Twee
Pieten zijn bezig met het inpakken van cadeautjes. Hoofdpiet komt binnen met een kopje
koffie.
Hoofdpiet: ‘Alstublieft Sinterklaas. Een lekker kopje koffie’.
Sinterklaas: ‘Ah, dank je wel Hoofdpiet.’
Hoofdpiet begint heen en weer te ijsberen, hij maakt een zenuwachtig-blije indruk, af en toe
maakt hij een sprongetje. Na een poosje kijkt Sint op:
Sinterklaas: ‘Hoofdpiet’. (Hoofdpiet hoort Sint niet, ijsbeert onrustig door)
Sinterklaas: ‘Hoofdpiet!’
Hoofdpiet: ‘Ja Sinterklaas, wat is er?’
Sinterklaas: ‘Wil je gaan zitten alsjeblieft, ik kan niet werken als jij alsmaar heen en weer
loopt’.
Hoofdpiet: ‘Tuurlijk Sinterklaas, sorry Sinterklaas.’ (pakt wiebelkruk en gaat bij Sint’s s
bureau zitten. Er wordt weer een poosje in stilte gewerkt, dan pakt Hoofdpiet een liniaal en
begint hiermee op het bureau van Sinterklaas te trommelen. Hij schiet af en toe een propje
weg met de liniaal, trommelt weer verder, draait heen en weer en is, kortom, zeer storend
aanwezig)
Sinterklaas: ‘Hoofdpiet. Hoofdpiet!!’
Hoofdpiet: ‘Ja Sinterklaas.’
Sinterklaas: ‘Hoofdpiet, je weet toch dat ik graag rust in mijn werkkamer wil als ik moet
werken? Kijk eens naar al die verlanglijstjes die ik nog moet lezen EN bij de goede naam
moet plakken natuurlijk…..!’
Hoofdpiet (blijft spelen met zijn liniaal) ‘Ja Sinterklaas, dat weet ik heus wel hoor. Ik ben toch
zeker niet voor niets uw hoofdpiet, duh!’
Sinterklaas: ‘Maar jij bent helemaal niet stil Hoofdpiet! Je stoort mij met je gewiebel en
getrommel….ga alsjeblieft ergens anders wiebelen en lawaai maken!’
Hoofdpiet (trekt zijn kruk ver van het bureau van Sint vandaan, helemaal vooraan op het
podium) ‘Sorry Sinterklaas….ik ga hier wel zitten, dan kunt u rustig werken!’.
Even lijkt de rust wedergekeerd. Hoofdpiet zit op zijn kruk en begint eerst zachtjes, later wat
harder heen en weer te wiegen. Zachtjes begint hij te neuriën: van voor naar achter van links
naar re-hechts van voor naar achter…..Hij wordt enthousiast en beweegt steeds wilder naar
voren, achteren en opzij…Op een gegeven moment zingt hij en dit gaat steeds enthousiaster,
tot hij luidkeels zingt: VAN VOOR NAAR ACHTER VAN LINKS NAAR RE-HECHTS, VAN VOOR

NAAR ACHTER VAN LINKS NAAR RECHTS, VAN VOOR NAAR ACHTER VAN LINKS NAAR
RE…..Dan staat Sinterklaas opeens achter hem:
Sinterklaas: ‘HOOFDPIET!!! Wat ben jij nou eigenlijk aan het doen?! Zo kan ik toch zeker niet
werken?! Hier, moet je nou kijken: Dit is het lijstje van RIK, uit JOURE…..en dit is het lijstje
van RIXT, uit OUDEHASKE……nou heb ik van schrik het lijstje van RIK onder de naam van RIXT
in het boek geplakt…..en die van RIXT, bij RIK! weet jij wat er dus kan gebeuren, Hoofdpiet?!
Hoofdpiet (denkt diep na)…..JA! JA! Ik snap het Sinterklaas….dan krijgt RIK het cadeautje van
RIXT…..en RIXT het cadeautje van RIK!
Sinterklaas: ‘Precies. En dan hebben wij dus een probleem, Piet. Want RIK wil helemaal geen
barbie, RIK wil een voetbal! En Rixt wil geen voetbal, maar een barbie!’ Dus nou moet ik die
lijstjes weer uit mijn boek knippen en onder de goede namen plakken. Allemaal extra werk,
doordat jij alsmaar lawaai maakt. Ik begrijp er niets van, wat is er vandaag toch met je aan
de hand?’
Hoofdpiet: ‘Ik, eh…ik ben gewoon zo zenuwachtig, Sinterklaas!
Sinterklaas: ‘Zenuwachtig? Maar waarom dan?’
Hoofdpiet: ‘Weet u dan niet meer dat het vandaag een hele bijzondere dag is, Sinterklaas?’
Sinterklaas: ‘Nou, nee….wat is er dan zo bijzonder?’
Hoofdpiet: ‘Vandaag, Sinterklaas, vandaag…..komt MENEER APPEL!
Sinterklaas: ‘Meneer Appel, meneer Appel….eh….’
Hoofdpiet: ‘Meneer Appel, u weet wel, van de computerwinkel! Wij krijgen immers vandaag
de nieuwe computer……(maakt een soort dansje) O yeah, o yeah, wij krijgen een computer, o
yeah, een computer, com-computer, com….’
Sinterklaas: ‘Ja ja ja, ho maar Hoofdpiet, het is wel duidelijk nu. Je hebt gelijk, ik was het
bijna vergeten. Daarom ben je natuurlijk zo hieperdepieper. Ik denk dat jij even afleiding
nodig hebt…..weet je wat, ga jij maar verder met die verlanglijstjes, dan ga ik even een hapje
eten!’
Hoofdpiet: ‘Komt voor mekaar Sinterklaas!’ (Gaat achter Sint’s bureau zitten)
Sinterklaas: (loopt naar de twee Pieten die nog altijd druk aan het werk zijn, maar alles wel
gehoord hebben…) ‘Dat ziet er prima uit, Pieten! Lukt het allemaal nog een beetje?’
Hollebollepiet: ‘Zeker Sinterklaas, alles onder controle!’
Sinterklaas: ‘Mooi, mooi. Nou, dan ga ik maar even’ (loopt weg)
Hollebollepiet en Pedro kijken elkaar aan, verzamelen moed en rennen achter Sint aan:
Pedro: ‘Sinterklaas, sinterklaas! Komt er echt een computer, Sinterklaas?’
Hollebollepiet: ‘Voor wie is die computer dan Sinterklaas? Mag ik er ook mee spelen?’
Pedro: ‘Nee joh, jij niet, alleen de hoofdpiet….en ik!’
Hollebollepiet: ‘Hoezo?! Waarom ik niet?? Ik ben ouder dan jij!’
Pedro: ‘Maar ik ben veel slimmer! ‘
Hollebollepiet: ‘Ooooh!!! Nietes, dat is helemaal niet waar, jij kan nog niet eens pepernoten
tellen!’
Pedro: ‘En weet jij hoe dat komt? Nounounou?? Omdat jij altijd alle pepernoten opeet
voordat ik ze kan tellen!! Ha!! En daarom heb jij een pepernotenbuik en dat is heel ongezond
hoor! Computeren is heel slecht voor jou, jij moet meer bewegen, Hollebollepiet!’

Hollebollepiet: ‘Dus omdat ik toevallig van pepernoten houd, mag ik niet achter de
computer?! Dat is discri, discra, miscrimi….eh…..’
Sinterklaas: ‘Dis-cri-mi-na-tie, Hollebollepiet….maar houden jullie twee nu maar gauw op
met ruziemaken. Wij hebben de computer nog niet eens…..en bovendien: die computer
komt er omdat het werk er veel makkelijker door wordt. Niet omdat jullie er zo graag mee
willen spelen. En over werk gesproken….ga maar weer gauw aan de slag, die cadeautjes
pakken zichzelf niet in!’ (Sinterklaas af)

Scène 2 De computer is er….
Hoofdpiet (loopt naar voren, doet zijn dansje weer) ‘Een computer, o yeah, computer, o
yeah, computer, o yeah, een com-compu….’ (De bel gaat)
Hoofdpiet en de andere twee pieten rennen als een kip zonder kop over het podium, botsen
tegen elkaar op, roepen door elkaar: ‘daar is ie, eindelijk, meneer Appel, met onze computer,
ik wil opendoen, nee ik….etc’.
Midden in alle commotie komt Pietje Puk binnenwandelen. Hij kauwt op een appel.
Pietje Puk: ‘Hoi. Wat doen jullie?’
Hoofdpiet: ‘O, ben jij het maar….wij dachten dat meneer Appel er eindelijk was….’
Pietje Puk: ‘ Appel? Appel? Nou nee, de enige appel die ik heb gezien is deze, haha!’
Hollebollepiet: ‘Dus er was niemand bij de deur?’
Pedro: ‘Nog langer wachten…’
Pietje Puk: ‘Tja. Er staat alleen een meneer met een hele grote doos in de gang.’
Hoofdpiet/Hollebollepiet en Pedro door elkaar: ‘Wat?! Een meneer met een doos, maar dat
is toch meneer Appel! Waarom zeg je dat niet meteen dombo!’
Pietje Puk: ‘Ja zeg, jullie hebben het alsmaar over een appel, weet ik veel…’
(De pieten luisteren niet meer en rennen weg, ze komen terug met een beduusd kijkende
meneer Appel, die een hele grote doos draagt. Meneer Appel zet de doos neer, de Pieten
verdringen zich eromheen. Ze maken ruzie: )
Hoofdpiet: ‘Laat mij maar even. Ik ga de computer uitpakken, want dat moet heel voorzichtig
gebeuren!’
Pedro: ‘Maar ik ben een inpakpiet, volgens mij kan ik dit klusje het beste aanpakken!’
Hollebollepiet: ‘ En ik niet soms, ik ben toch zeker ook een inpakpiet, laat mij het doen!’
Hoofdpiet: ‘Precies, jullie zijn INPAKpieten, geen UITPAKpieten….dit is dus een taak voor mij
als Hoofdpiet…’
(Alle drie sjorren ze aan de doos, die helemaal kapot gaat. Meneer Appel, die er steeds
bezorgder uitziet, grijpt uiteindelijk in: )
Meneer Appel: ‘Pieten, pieten! Zo gaat dit toch niet…..moet de computer soms kapot?
Wacht, wacht…..(de pieten luisteren niet, ze blijven zich om de doos verdringen, wanhopig
kijkt meneer Appel om zich heen….uiteindelijk pakt hij de liniaal van Sint’s bureau en geeft
iedere Piet een tik op zijn billen) STOP!! NU!! (De drie Pieten stuiven uitelkaar, handen op de

billen) ‘Zo. Eindelijk rust. Nou, eens even denken…..het lijkt me het beste dat jullie drie
Sinterklaas gaan ophalen. Tenslotte moet Sinterklaas met de computer leren werken.
En……jij daar, (wijst naar Pietje Puk, die al die tijd rustig op zijn appel heeft staan kauwen,
met belangstelling kijkend naar al het gedoe) Jij lijkt mij wel een slimmerik…..jij blijft hier en
helpt mij met de computer. (Tegen de anderen: ) ‘En o ja, willen jullie mij ook even een muis
brengen? Een muis is heel handig als je met de computer werkt. Er ligt wel eentje in mijn
auto. Nou, wat staan jullie daar nog? Huphup, gauw een muis en ook Sinterklaas ophalen!’
(Pieten af)

Scène 3 Dakpiet oefent en meneer Appel gaat aan de slag
(Meneer Appel en Pietje Puk pakken de computer uit en zetten deze op het bureau van
Sinterklaas. Ze sluiten hem aan en starten hem zogenaamd op. Dan komt Dakpiet op,
sjouwend met een zak cadeautjes. Hij heeft een lijst in zijn hand, al lezend zegt hij: )
Dakpiet: ‘Eens even kijken….heb ik nou alles….een cadeautje voor Peter uit de Visstraat…ja,
zit er in….een cadeautje voor Marja van Bakboard, ja zit er ook in….een cadeautje voor Sem
uit de Midstraat, ja, heb ik…..Hee, kinderen, ik geloof dat ik helemaal klaar ben om het dak
op te gaan vanavond. Nu alleen nog mijn klimoefening doen. Waar is mijn trap
gebleven…..Ah, daar is ie….(zet trap neer, klimt erop, blijft halverwege staan…) Oeioeioei, dit
is best wel hoog…..gelukkig hoef ik van Sinterklaas nog geen hoge daken te doen. Ik ben
hartstikke bang voor hoge daken……En ik ben nog wel een Dakpiet!
Liedje:
Mijn opa’s opa was een held,
Zijn naam was Pietje Hein
Op varen was hij zeer gesteld,
Elke piraat die kreeg hij klein!
Refrein :
Piet, Piet! Bange Piet!
Je snapt toch wel dit kan zo niet,
Piet, piet! Bange Piet,
Op hoge daken durf jij niet!
Mijn vader’s vader was een held,
Ook hij was echt nooit bang,
Het is mij al zo vaak verteld:
Hij was een pieten-brandweerman!
(refrein)
Mijn grote broer, je raadt het vast:
Is ook geen bange Piet,
Een hoge boom of vlaggenmast

Hij klimt erin die stoere Piet!
(refrein)
Dakpiet (zegt): ‘Ja ja….ik weet het. Maar het valt niet mee om een familie te hebben die zo
dapper en stoer is als je zelf maar een bang, bang Pietje bent….’
Een dakpiet met veel hoogtevrees,
Ik ben een bange Piet,
Bij hoge daken denk ik steeds:
Ik durf dit toch echt niet!
(refrein)
Dakpiet: ‘Jullie hebben ook wel gelijk. Dit kan zo niet. Dussss…moet ik oefenen. Als ik steeds
een stapje hoger ga, durf ik vanzelf een keer hoog te klimmen. En dan ben ik een echte
Dakpiet, misschien krijg ik dan eindelijk mijn Pietendiploma! Vooruit, nog een beetje hoger
dan…...kinderen, als jullie nou eens tot drie tellen, zo van: 1, 2, 3….hup! En dan doe ik weer 1
stapje, goed? (Kinderen: 1, 2, 3…hup! Bij elke drie doet Dakpiet een voorzichtig stapje
omhoog, tot hij op de bovenste tree staat. Vervolgens durft hij er niet meer af) Dakpiet: ‘O
jee….dat heb ik nou altijd….sta ik eindelijk boven, durf ik niet meer naar beneden…..!
Oooh...en op zo’n dak is het ook nog donker...eh….Help! Hellup!......Kan iemand mij even
helpen…..is hier misschien een kind of juf of meester natuurlijk die deze enge wiebeltrap
voor mij wil vasthouden…? Dan durf ik wel weer….(wie weet is er een kind of juf of zijn er
maximaal twee kinderen die de trap wel even willen vasthouden….Als dit niet zo is, kan
bijvoorbeeld de pianist of een ander iemand met wie dit is afgesproken het doen)
Dakpiet: ‘ Dank je wel hoor…..hoe heet jij? (kind of volwassene krijgt handje pepernoten en
gaat weer terug)
Dakpiet: ‘Gelukkig wiebelen huizen tenminste niet! Of wel…..zijn er kinderen die in een
wiebelhuis wonen? Nee toch hoop ik? Want dan denk ik dat ik de cadeautjes maar gewoon
in de schuur of in de tuin zet hoor, dat vinden jullie toch niet erg?’

Meneer Appel (loopt achter de computer vandaan naar Dakpiet toe en tikt hem op zijn
schouder. Dakpiet schrikt ervan….) ‘Ahum….pardon, mag ik even iets vragen?’
Dakpiet: ‘Poeh hee!! Schrik ik me even een hoedje….het is maar goed dat ik weer op de
grond sta, weet u wel dat het gevaarlijk is om een dakpiet zo te laten schrikken….Maarre….ik
ken u helemaal niet…wie bent u eigenlijk?’
Meneer Appel: ‘Appel, aangenaam’.
Dakpiet: ‘Appel? Nee sorry, ik heb alleen pepernoten….’
Meneer Appel: ‘Nee, mijn naam is Appel, Arend Appel’. Maar zeg maar meneer, meneer
Appel’.
Dakpiet: ‘Nou, noem mij dan maar meneer Dakpiet, hahaha! Dat vind ik nou leuk, iemand
die mij meneer noemt! Maarre…..MENEER Appel, wat doet u hier eigenlijk?’

Meneer Appel: ‘Ik heb jullie nieuwe computer gebracht. Hij is helemaal klaar en nu wacht ik
op Sinterklaas. Er waren hier net een paar Pieten die hem zouden ophalen, maar hij is er nog
steeds niet.’
Dakpiet (loopt naar de computer): ‘Wauw….we hebben een computer…..Vet cool man! Daar
kun je hele leuke spelletjes op doen!’
Pietje Puk: ‘Ja maar hij is voor Sinterklaas hoor Dakpiet. Dan hoeft hij niet meer zo hard te
werken zegt meneer Appel’.
Meneer Appel, (trots): ‘Dat klopt Pietje Puk, dank zij deze supersnelle, mooie computer zijn
jullie straks helemaal geautomatiseerd!’
Dakpiet: ‘ge-watte??’
Meneer Appel: ‘Dat betekent dat de computer straks alle vervelende klusjes kan doen,
Meneer Dakpiet en Pietje Puk. Dan heeft Sinterklaas straks meer rust en jullie heel veel vrije
tijd! Lijkt jullie dat niet fijn?’
Dakpiet: ‘Jaaaaah……super fijn!!! Sinterklaas moet maar snel leren werken met de computer
meneer Appel, ik vind het geweldig!!’
Pietje Puk: ‘Ja……ja natuurlijk, maar, maar…..’
Dakpiet: ‘Wat kijk jij nou weer chagrijnig…..hoezo, maar, maar…..je moet een beetje met je
tijd meegaan, Pietje Puk! Het is gewoon supermegageweldigtoppieprachtig en daarmee uit.
Kom, wij halen Sinterklaas op, hoe sneller hij het leert, des te beter voor ons!’ (sleurt Pietje
Puk mee, af)

Scène 4 Een wachtwoord voor de computer
Meneer Appel (kijkt weer in de computer, drukt op wat toetsen enz.): Ziezo. De computer
doet het. Nu alleen nog een wachtwoord bedenken…..(loopt naar de kinderen) Kinderen, als
Sinterklaas straks komt, moet hij wel een wachtwoord hebben he. Want anders kan
iedereen zo maar in de computer kijken. En die Pieten willen natuurlijk graag spelletjes
doen, maar ja, de computer is voor Sinterklaas zijn werk. Eens even
denken……’PEPERNOOT’….nee, dat is te makkelijk, je mag een wachtwoord niet zomaar
kunnen raden…..eh….kinderen, kunnen jullie mij helpen? Bedenken jullie eens een goed
wachtwoord…..niet te makkelijk hoor, maar ook niet héél moeilijk, want dan kan Sinterklaas
het niet onthouden…..(meneer Appel bedenkt samen met de kinderen een wachtwoord, dit
oefenen ze een paar keer en meneer Appel ‘voert het in’ op de computer.) Ziezo. Geregeld.
Nu mag niemand dit wachtwoord weten hoor, alleen jullie en Sinterklaas natuurlijk.
Maar…..stel je voor dat een zwarte Piet ons om het wachtwoord vraagt? Want Pieten zijn
toch zó nieuwsgierig! Wat zeggen we dan? (Appel gaat in op de suggesties van de kinderen:
‘is geheim’ zeggen, of: een leugentje vertellen etc). Meneer Appel: ‘Wat een goeie ideeën
hebben jullie zeg! Weet je wat: als iemand om het supergeheime wachtwoord vraagt,
zeggen jullie: ‘dat mogen wij niet zeggen’. En als hij dan zegt: aaaah, toe nou…..dan zeggen
jullie, eh…ehm….ja, dan zeggen jullie: het wachtwoord is: POEPJE….hahahaha! Zullen we dat
doen? Oké, even oefenen hoor. Ik ben een nieuwsgierige Piet. (meneer Appel speelt voor
Piet, hij loopt naar de computer, wil hem opstarten, maar weet het wachtwoord niet….vraagt
dit aan de kinderen. De kinderen zeggen nee, of geven hem direct het ‘foute’ wachtwoord.
Maakt niet uit, zodra meneer Appel ergens uit de zaal het woord POEPJE heeft gehoord is het
oefenen klaar).

(……..)

Scène 5 De pietenvergadering
Dakpiet (kletst zich op zijn dijen) ‘Woehahahahaha!!! Pedro en Hollebollepiet hebben een
SPEELGOEDMUIS gehaald……oeioeioeioei, wat een sufkezen zeg, woehahaha!
Pedro en Hollebollepiet (door elkaar heen pratend, verontwaardigd, Pedro slingerend met de
muis): ‘Ja zeg, alsof jij altijd alles weet….een Piet die niet eens het dak op durft, bangerik!’
Dakpiet pakt de muis, die voor zijn gezicht heen en weer slingert beet en rent er plagend
rondjes mee, Hollebollepiet en Pedro zetten de achtervolging in. Pietje Puk bemoeit zich
nergens mee, hij zit met een bedenkelijk gezicht achter de computer. Dan komt Hoofdpiet
binnen.
Hoofdpiet: ‘Hohoho! Wat is hier aan de hand….?’ (grijpt de Pieten bij hun kladden)
Dakpiet, Hollebollepiet en Pedro: (allemaal door elkaar): ‘ik zocht een muis….hij zei….hij
pakte….en toen…..’
Hoofdpiet: ‘Pieten, pieten, maak nou geen ruzie zeg…..laten we liever aan het werk gaan, we
liggen al achter met de verlanglijstjes. Gelukkig dat de computer straks al ons werk kan
doen!’
Pietje Puk (komt erbij staan): ‘Precies, Hoofdpiet….de computer zal straks AL ons werk
doen….en wij dan?’
Hoofdpiet: ‘Wat bedoel je?’
Pietje Puk: ‘Nou, precies wat ik zeg…..als de computer straks al het werk doet, wat doen wij
dan?’
(…………………)
Pietje Puk: ‘Als wij nou eens in de computer alles gaan veranderen….we zetten de namen
van de kinderen er verkeerd in, of we veranderen hun adres…..of we gaan alle verlanglijstjes
wissen, dan weet Sinterklaas niet meer wie welk cadeautje krijgt!’
Hollebollepiet: ‘Ja maar….dat mag toch helemaal niet Pietje Puk….dan wordt Sinterklaas heel
boos op ons!’
Hoofdpiet: ‘Sinterklaas komt dat heus niet te weten, Hollebollepiet….ik denk dat we het
moeten proberen. Want jullie willen toch zeker volgend jaar allemaal weer mee naar
Nederland?!’ (Pieten knikken geestdriftig)
Hoofdpiet: ‘Laten we maar eens een kijkje nemen in de computer….’ Alle Pieten gaan bij de
computer staan, Hoofdpiet start hem op.
Hoofdpiet: ‘Wel alle pepernoten nog aan toe! De computer vraagt om een wachtwoord….en
dat weet ik niet! Kent één van jullie het wachtwoord van Sinterklaas soms?’
(De Pieten kijken elkaar aan, schudden bedremmeld hun hoofd….)
Hoofdpiet: ‘Weet je wat, ik vraag het wel aan de kinderen. (loopt naar voren)
Hoofdpiet: ‘Lieve kinderen, weten jullie het wachtwoord van Sinterklaas?’ Nee? (wat nu
volgt is afhankelijk van wat de kinderen zeggen. Zeggen ze ‘nee’, dan kan Hoofdpiet reageren
met: ‘ja, vast wel, aah, toe nou……’ Geven ze het foute wachtwoord POEPJE, dan voert

Hoofdpiet dit in. Als hoofdpiet wel het goede wachtwoord hoort, dan spelt hij het gewoon
verkeerd….hoe dan ook is het resultaat dat hij niets bereikt, hij komt niet in de computer….na
een paar pogingen geeft hij het op.)
Hoofdpiet: ‘Potvolpepernoten nog aan toe….het lukt niet! Wat doen we nu? Laten we
allemaal eens diep nadenken…..’ (Alle pieten ijsberen heen en weer, handen op de rug)

Scène 6: De pieten stelen de computer
Pietje Puk: ‘JA! JA! Ik weet het! (hij loopt naar de computer, trekt de stekker uit het
stopcontact, klimt op Sinterklaas zijn bureau en probeert de computer op te tillen…alle Pieten
kijken met open mond toe)
Pietje Puk: ‘Sta nou niet zo dom te kijken, help me liever, voor Sinterklaas terugkomt!’
Pedro: ‘Maar, maar…..wat ben je van plan Pietje Puk?’
Pietje Puk (richt zich op, vanaf het bureau naar de pieten kijkend) ‘Zijn jullie Pieten of niet?
(iedereen knikt) Willen jullie voor Sinterklaas blijven werken of niet? (Iedereen knikt weer,
natuurlijk willen ze dat!) Willen jullie mee naar Nederland of niet? (Iedereen: JAAAAA!) Dan,
beste Pieten…..is er maar 1 oplossing (dramatische stilte)…….DE COMPUTER MOET WEG!!!
(iedereen reageert opgewonden, roezemoest door elkaar…..even stilte, dan vraagt een Piet: )
Dakpiet: ‘je bedoelt…..je bedoelt….(vol ontzag, bijna fluisterend) dat we de computer
moeten STELEN?’
Pietje Puk: ‘Precies! We hebben geen andere keus! De computer moet weg!’ (springt van het
bureau, hij koppelt het toetsenbord los, een andere Piet pakt de computer op en ze willen
met zijn allen wegsluipen. Dan ineens staat Hollebollepiet stil, met opgeheven vinger)
Hollebollepiet: ‘SSSST! SSSST! Ik hoor wat! Ooooh, ik denk dat er iemand aan komt…..!’
(Razendsnel zetten de pieten de computer op de grond, vlak voor de luie stoel van
Sinterklaas. Ze rennen paniekerig rondjes, Pietje Puk pakt ergens een kleedje vandaan en
werpt dit snel over de computer. Dan duikt hij onder het bureau van Sinterklaas. Ook de
andere Pieten verstoppen zich, als dit qua ruimte kan. Een kast of een schotje misschien waar
ze zich achter kunnen verschuilen. Als dit niet kan rennen ze de ‘buitendeur’ uit, misschien
zien we af en toe een hoofd naar binnen gluren. Dan komt Sinterklaas binnen. Hij heeft een
krantje in zijn handen en oortjes in, hij luistert naar de Ipod die hij zichtbaar in zijn hand
houdt. Doof voor het eventuele geschreeuw van de kinderen laat hij zich in zijn stoel zakken,
zijn voeten legt hij op het bijzettafeltje> in feite de computer. Genietend van de rust sluit
Sinterklaas even zijn ogen….en valt in slaap. Pietje Puk kruipt onder het bureau vandaan,
gebaart ‘sssst’ naar de kinderen. Sinterklaas hoort echter niets, is diep in slaap en heeft ook
nog muziek op. Pietje Puk kijkt wanhopig, wat een situatie…..hij loopt op zijn tenen naar de
andere Pieten, of deze komen vanzelf weer tevoorschijn…..Pietje Puk gebaart dramatisch
naar de computer en de slapende Sinterklaas. Wat nu? Hollebollepiet tilt zachtjes Sinterklaas
zijn voeten op, dit lijkt te lukken…..Pedro en Dakpiet halen voorzichtig de computer weg,
Hollebollepiet wil de voeten van Sinterklaas weer op de grond zetten. Sinterklaas mompelt en
dreigt wakker te worden. Gauw tilt Hollebollepiet de voeten weer hoger…..steeds wanneer hij
Sinterklaas zijn voeten iets laat zakken, lijkt Sinterklaas wakker te worden. Uiteindelijk kruipt
Pietje Puk op handen en knieën voor Sint zijn stoel, opgelucht laat Hollebollepiet de voeten
van Sinterklaas op de rug van Pietje Puk zakken. De andere Pieten willen weglopen met de
computer)

Pietje Puk: ‘Ho! Stop! Zijn jullie nou helemaal van het dak gerold…..jullie kunnen me niet
zomaar in de steek laten! Help me!’
( De computer wordt op de grond gezet, de Pieten zoeken chaotisch heen en weer lopend
naar een voetensteuntje voor Sinterklaas. Uiteindelijk pakken ze de prullenbak, zetten deze
op de kop en bevrijden Pietje Puk door Sint zijn voeten op te tillen en de prullenbak de plaats
van Pietje in te laten nemen. De computer wordt weer opgepakt en de Pieten gaan af)

Scène 7 Wat nu…?
(Sinterklaas wordt wakker. Hij rekt zich uitgebreid uit, staat op en knipt de lamp uit. Hij gaat
zijn bed maar eens opzoeken. Zonder verder op of om te kijken gaat hij af. Hoofdpiet en
Pietje Puk komen op, voorzichtig….aha, Sinterklaas is er niet meer.)
Hoofdpiet: ‘Die Sinterklaas….elke dag valt hij na het eten in slaap in zijn stoel en dan zoekt hij
toch maar zijn bed op voor een dutje. Ach ja, er zijn ook niet veel oude mensen die zo hard
werken als onze Sinterklaas! Dan is een dutje op zijn tijd toch wel……hee, wat doe je? Ik sta
tegen je te praten, ja!’
Pietje Puk (zoekt in bureauladen, kasten): ‘Ik zoek het grote rode boek van Sinterklaas,
Hoofdpiet….waar heeft hij dat nou toch gelaten?’
Hoofdpiet: ‘Geen idee. Lekker belangrijk, we hebben nou toch een computer. (schrikt)
Eh…oh, oh…
Pietje Puk: ‘Juist. Ik bedoel maar. We hebben geen computer meer, want die hebben we
zonet gestolen. Geleend. Verstopt. Ja, geleend en verstopt, dat bedoel ik…’
Hoofdpiet: ‘Oowoowoo…we hebben een probleem….hoe moet het nu met de cadeautjes?
Sinterklaas heeft straks de namen van de kinderen niet meer….en geen verlanglijstjes….en
geen adressen…..Pietje Puk, snel! Je moet de andere pieten roepen voor een dringende, zeg
maar ZEER dringende Pietenvergadering! (Pietje rent af)
Pietje Puk: ‘Ik weet het. We zeggen gewoon dat meneer Appel er was. En die heeft de
computer even meegenomen, omdat….eh….nou, omdat er een foutje in zat. Ja. En het duurt
héél lang voor meneer Appel klaar is, want het is een héél groot foutje’.
(…………………….)

Scène 8 Al is de leugen nog zo snel…..
(Sinterklaas komt binnen met een paar brieven in zijn hand. De Pieten stuiven verschrikt uit
elkaar. Dakpiet trekt de spelcomputer uit de handen van Hollebollepiet en houdt hem achter
zijn rug. Alle Pieten zien er schuldbewust uit.)
Sinterklaas: ‘Ik dacht al dat ik iets hoorde….Nou, nou, wat een drukte in mijn werkkamer! En
dat terwijl het al zo laat is, wat fijn toch dat ik zulke hardwerkende Pieten heb. (Sinterklaas
loopt naar zijn bureau terwijl hij de brieven inkijkt) ‘De postbode heeft vanmiddag weer een
heleboel nieuwe verlanglijstjes gebracht zie ik. Die zal ik eens gauw in de computer zetten,
toch wel makkelijk dat we…..hee….zeg Pieten…..waar is mijn computer gebleven?’

(Alle Pieten kijken naar Pietje Puk, Dakpiet stopt vlug de spelcomputer weer in de zak)
Pietje Puk: ‘Tja. Eh. Nou, het zit zo: wij denken dat meneer Appel de computer heeft
meegenomen. Er zit vast een foutje in….’
Sinterklaas: ‘O? Waarom denk je dat, Pietje?’
Pietje Puk: ‘Eh….nou ja, ach Sinterklaas, het is immers altijd wat met die computers….wij
hebben het erover gehad he, Pieten, maar eigenlijk heb je niks aan zo’n computer…de ene
keer wil hij niet opstarten, of het Sinternet doet het niet, of…of…nou ja, het blijft een
apparaat he, daar kun je gewoon niet op vertrouwen….’
Sinterklaas: ‘Nou, dat valt toch wel mee…..maar ik zal meneer Appel wel even bellen, dan
weet ik wanneer wij weer verder kunnen met ons werk.’
Alle Pieten: ‘NEE…!’
Sinterklaas (draait zich verbaasd om naar de Pieten): ‘Nee…? En waarom dan niet?’
Hollebollepiet: ‘Omdat….omdat….eh…(pakt de telefoon, schudt ermee, luistert) de telefoon
het ook niet meer doet!’
Sinterklaas (licht geërgerd): ‘Is de telefoon ook al stuk? Ja maar, hoe kan dat nou?’
Dakpiet: ‘Ik denk dat ie van het dak is gevallen, Sinterklaas!’ (vernietigende blik van de
andere Pieten)
Dakpiet: ‘Eh…ik bedoel: hij is vast van het bureau af gevallen, Sinterklaas….’
Sinterklaas (haalt mobieltje tevoorschijn): ‘Gelukkig dan maar dat ik mijn mobiel heb…’
(Pieten allemaal door elkaar): ‘Wat…u een mobiel…dat wisten wij niet….sinds wanneer..?’
Sinterklaas: ‘Wat een drukte maken jullie vandaag Pieten…ik zoek even een rustiger plekje
op als jullie het niet erg vinden…(loopt af met zijn mobiel).

Scène 9 Wie is de dader?
(Paniek onder de Pieten….nu gaat alles uitkomen. Allemaal door elkaar: )
‘Zie je nou, dat komt ervan, nu gaat ie bellen, wat moeten we nu etc.’…
Hoofdpiet: ‘Stilte allemaal! We moeten snel iets bedenken, voor Sinterklaas terugkomt…!’
Pedro: ‘Bedenken, bedenken….we moeten gewoon die computer teruggeven en alles eerlijk
aan Sinterklaas vertellen!’

Mogelijk zien we vanaf dit moment een filmopname van het politiebureau. We zien twee
agenten uit het gebouw rennen, ze gaan de politiewagen in. Met de sirene aan rijden ze naar
Sinterklaas toe.

Scène 10 De politie komt
(Twee politiemannen of vrouwen, agent Sterk en agent Stoer, komen binnengestormd.
Sinterklaas schrikt zich een hoedje)

Agent Sterk: ‘ALLEMAAL RUSTIG BLIJVEN!!! WEES KALM, VOORAL GEEN PANIEK, IK
HERHAAL: VOORAL GEEN PANIEK!!!! ALLES KOMT GOED, IK HERHAAL: ALLES KOMT GOED!!’
Agent Stoer: ‘Waar is het verdachte individu?’
Sinterklaas (verbijsterd): ‘Verdacht individu? De boef bedoelt u? Ja maar, die is hier
natuurlijk niet meer!’
Agent Sterk: ‘O NEE? EN WIE MAG U DAN WEL ZIJN? IK HERHAAL: WIE MAG U DAN WEL
ZIJN? MENEER…..MENEER….KOM KOM, WIJ HEBBEN NIET DE HELE DAG DE TIJD!’
Sinterklaas: ‘Ik ben Sinterklaas. Of Sint Nicolaas, zo noemen mensen mij ook wel….’
Agent Sterk: ‘JAJA! EN DAT MOET IK GELOVEN?! VERDACHT HOOR! IK HERHAAL: VERDACHT
HOOR! ’
Sinterklaas: ‘Verdacht? Vindt u mij verdacht?’
Agent Stoer: ‘Agent Sterk, ik geloof niet dat Sinterklaas onze verdachte is. ’
Agent Sterk: ‘ EEN AGENT GELOOFT NOOIT, IK HERHAAL: NOOIT, IEMAND ZONDER BEWIJS!
Agent Stoer: ‘DAT IS WAAR….eh, ik bedoel: dat is waar….Heeft u een ID?’
Sinterklaas: ‘Idee? Jazeker heb ik een idee, namelijk dat wij eens rustig praten over waarom
ik u heb gebeld….’
Agent Sterk: ‘NIET ZO’N IDEE! EEN ID KAART! IK HERHAAL: EEN ID KAART! EEN RIJBEWIJS
BIJVOORBEELD, WAARIN EEN FOTO VAN U STAAT, IK HERHAAL: EEN FOTO VAN U! DAN
KUNNEN WIJ ZIEN DAT U ECHT SINTERKLAAS BENT, IK HERHAAL: ECHT SINTERKLAAS!’
Sinterklaas: ‘Ah. Ik begrijp het. Maar ik heb geen rijbewijs. Ik rijd namelijk alleen paard’.
Agent Sterk: ‘JAJA! DAN HEBT U EEN PROBLEEM, IK HERHAAL….’
Sinterklaas: ‘Een probleem. Ja. En moet u echt zo schreeuwen, agent Sterk? Mijn oren
beginnen namelijk een beetje pijn te doen’.
Agent Stoer: ‘Ja, ziet u Sinterklaas, dat komt doordat hij vroeger altijd graag soldaat wilde
worden, eentje die zo roept van: ‘GEEF ACHT!’ Maar toen leek het hem toch attractiever om
boeven te vangen…’
Sinterklaas: ‘Juist, ik begrijp het. Maar misschien zou u kunnen proberen toch iets zachter te
praten, agent Sterk. Ik ben in ieder geval geen soldaat, ziet u. En ook geen boef.’
Agent Sterk: ‘DAT VALT NOG TE BEZIEN, IK HERHAAL: DAT VALT NOG TE BEZIEN!’
Agent Stoer: ‘Ja, daar heeft hij wel gelijk in. Wij moeten eerst vaststellen of u werkelijk
Sinterklaas bent. En als u geen ID kaart heeft, tja….’
Sinterklaas: ‘Vraag anders maar aan de kinderen wie ik ben.’
Agent Stoer: ‘Doe jij dat maar, agent Sterk. Dan mag je even lekker je stem verheffen, daar
kunnen die kinderen heus wel tegen!’
Agent Sterk (loopt naar voren): ‘WIE IS DIE MAN MET DIE RODE MANTEL EN WITTE BAARD,
IK HERHAAL : RODE MANTEL EN WITTE BAARD?’
(Kinderen: Sinterklaas!)
Agent Sterk: ‘DAT KAN HARDER, IK HERHAAL: HARDER!’
(Kinderen: SINTERKLAAS!!)
Agent Stoer: ‘Goed, goed…. lijkt mij evident genoeg: u bent echt Sinterklaas. En vertelt u
eens, Sinterklaas: waarom heeft u ons gebeld?’
Sinterklaas: ‘hèhè, ik dacht dat u het nooit zou vragen. Het zit zo: mijn computer is weg en
mijn Pieten hebben een boef gezien. Ze denken dus dat de computer is gestolen. Vandaar.’
Agent Stoer: ‘Aha. En waar bevinden deze Pieten zich op dit moment?’
Sinterklaas: ‘Waar mijn Pieten zijn? In de keuken.’
Agent Stoer: ‘Wilt u hen dan sommeren zich naar hier te begeven?’

Sinterklaas: ‘U wilt dat ze hier komen? Maar natuurlijk, ik zal ze wel even ophalen’
(Sinterklaas af)
Agent Sterk: ‘AGENT STOER: WIJ MOETEN PRECIES TE WETEN KOMEN HOE DIE BOEF ERUIT
ZIET, IK HERHAAL: HOE DIE BOEF ERUIT ZIET!’
Agent Stoer: ‘Jazeker, wij zullen zorg dienen te dragen voor een secuur signalement!’
(De Pieten komen binnen, ze duwen elkaar een beetje naar voren, iedereen wil graag een
beetje op de achtergrond blijven)
Agent Stoer: ‘Aha, u bent gearriveerd. Vertelt u eens, Pieten, heeft u allemaal gezien wie de
computer illegaal heeft verwijderd?’
Hollebollepiet: ‘Huh? Hij is toch gestolen?’
Agent Sterk: ‘KLOPT EN VOLGENS SINTERKLAAS HEEFT U GEZIEN WIE DE DADER WAS, IK
HERHAAL: WIE DE DADER WAS!’
Agent Stoer: ‘Wat wij nu nodig hebben is een signalement’.
Hollebollepiet: ‘Dat hebben wij niet. Maar misschien lust u een lekker stukje speculaas?’
Agent Sterk: ‘AGENT STOER BEDOELT DAT WIJ WILLEN WETEN HOE DE BOEF ERUIT ZIET, IK
HERHAAL: HOE DE BOEF ERUIT ZIET!’
Hollebollepiet: ‘O, zeg dat dan. Eh….zwart en klein’.
Pietje Puk (verschrikt): ‘Nee, groot en wit’.
Hollebollepiet: (bekijkt Pietje Puk van top tot teen, dan, lachend: ) ‘Echt niet! Hahahaha!
Groot en wit, hoe kom je erbij!’
(De andere Pieten trekken Hollebollepiet naar achteren, doen: ssstttt, kijken hem
vernietigend aan etc…)
Agent Sterk: ‘EN? KOMT ER NOG WAT VAN? IK HERHAAL: KOMT ER NOG WAT VAN?’
(Alle Pieten snel na elkaar:)
‘Hij was groot/heel klein/erg dik/nogal dun/met een baard/hij had geen baard, hij had een
petje op/met een kale kop/bruin haar volgens mij/wit haar geloof ik….’ (Er valt een stilte, de
Pieten kijken elkaar paniekerig aan)
Agent Stoer: ‘Ik ruik onraad’.
Hollebollepiet (hand verschrikt op zijn billen): ‘O sorry, dat gebeurt wel vaker als ik te veel
pepernoten heb gegeten…’)
Agent Sterk: ‘HEEFT U ECHT EEN BOEF GEZIEN, IK HERHAAL: ECHT EEN BOEF GEZIEN?’
(De Pieten kijken naar beneden, schuifelen met hun voeten)
( Agent Stoer pakt een zaklamp uit zijn jaszak en schijnt hiermee de Pieten om de beurt in het
gezicht, bij elke Piet vraagt hij:)
Agent Stoer: ‘Heeft u hier ter plaatse een boef gesignaleerd?’ (Elke Piet schudt bedremmeld
het hoofd) ‘Ik stel voor dat wij dit tot op de bodem uitzoeken, agent Sterk! Laten wij
Sinterklaas maar eens verwittigen…’
Agent Sterk: ‘STRAK PLAN, AGENT STOER! IK HERHAAL: STRAK PLAN….LATEN WE MET ZIJN
ALLEN SINTERKLAAS ERBIJ ROEPEN, IK HERHAAL: MET ZIJN ALLEN SINTERKLAAS ROEPEN. 1,
2…3!’ (Sinterklaas wordt geroepen en komt op)

Scène 11 De ontknoping
Agent Stoer: ‘Sinterklaas, de verklaringen van de Pieten blijken helaas tegenstijdigheden te
bevatten….wij verdenken met andere woorden uw Pieten ervan de waarheid enigszins
geweld aan te doen.’
Agent Sterk: ‘HIJ BEDOELT DAT UW PIETEN JOKKEN, IK HERHAAL, ZE JOKKEN!’

Sinterklaas: ‘Pieten, is dit waar? Kijk Sinterklaas eens aan en vertel eens eerlijk: hebben jullie
die boef verzonnen?’
(Alle Pieten door elkaar): ‘Ja, Sinterklaas, het zit zo Sinterklaas, hij zei dat wij, niet waar,
meneer Appel zei, wij wilden niet dat….enz.
Sinterklaas: ‘Stop….stop Pieten, zo begrijp ik er niets van. Hoofdpiet, vertel jij nu eens wat er
met mijn computer is gebeurd.’
Hoofdpiet: ‘Sinterklaas….wij hebben de computer weggenomen. Het spijt ons heel erg,
meneer Appel zei dat de computer al ons werk zou gaan doen Sinterklaas! En wij waren zo
bang dat u ons niet meer nodig zou hebben. Dat wij in Spanje zouden moeten blijven en niet
meer mee zouden mogen naar Nederland.’
(…………………..)

Liedje: Het boek van Sinterklaas (op de wijs van: de zak van Sinterklaas)
Het boek van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas,
Het boek van Sinterklaas, o jongens jongens wat een baas.
Daar schrijft hij, daar schrijft hij, daar schrijft hij blij van zin,
De hele, de hele, de hele wereld in!
(twee keer)
Meneer Appel: ‘Ja, want Sinterklaas zonder boek is als een computer zonder internet, als
een Ipod zonder muziek, als, als…..(de Pieten komen weer binnen, gevolgd door de agenten)
Hoofdpiet: ‘als een Piet zonder pepernoten’
Dakpiet: ‘als een dak zonder schoorsteen’
Agent Sterk: ‘ALS EEN POLITIEAGENT ZONDER PET, IK HERHAAL:
Allen: ‘ALS EEN POLITIEMAN ZONDER PET’.
Sinterklaas: ‘Alles is weer op zijn pootjes terecht gekomen. Laat de muziekpiet nog één
vrolijk liedje spelen, dan gaan we daarna allemaal weer hard aan het werk voor 5
december!’
Eindlied: Als Sint in Joure aankomt. Een ander afscheidslied, bijv. ‘Dag Sinterklaasje’ kan
natuurlijk ook.

