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De beloning van Sinterklaas
Kindertoneel
Auteur: Daniël Quintens
Uitgeverij: www.cts-producties.nl (of .be)
Decor:
De troonzaal van Sinterklaas met een troon, een bureau, een bed voor hoofdpiet.
Korte inhoud:
Net voor dat Sinterklaas op ronde gaat om al zijn geschenkjes aan de kinderen uit te delen
gebeurt er iets ernstigs.
De hoofdpiet valt constant in slaap. Wat is er aan de hand?
De rode, blauwe en groene pieten weten niet wat er gebeurt en zijn nogal van streek.
Sinterklaas belast de groene en blauwe piet om een onderzoek te starten en uit te zoeken wat
er werkelijk aan de hand is.
Iedereen word op de korrel genomen, de kuisvrouw, de stalknecht, de twee schoorsteenvegers
en natuurlijk ook de rode piet.
Allen weten ze van niets, tot de groene piet een leeg kopje waar koffie is uitgedronken en een
heel raar papiertje vind.
Het is blauwe piet die het raadsel oplost. Maar hoe zit het nu in elkaar.
Wie heeft de hoofdpiet constant doen slapen en waarom?
Bijzonderheid:
Dit stuk kan door kinderen of volwassenen gespeelt worden.
De kleren van de pieten zijn rood, blauw of groen?
De hoofdpiet zijn kleren zijn al de kleuren samen.
Het kunnen ook meisjes zijn, maar dan noemen we ze rode miet, groene miet of blauwe miet
Sinterklaas:
Hoofdpiet: De hoofdpiet
Rode piet: Eerste hulp piet (Hij is rood gekleed)
Groene Piet: Tweede hulppiet (in groen gekleed)
Blauwe Piet: Derde hulppiet (in blauw gekleed)
Kuisvrouw Marie:
De stalknecht:
Twee schoorsteenvegers:
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De beloning van Sinterklaas
Kindertoneel
Auteur: Daniël Quintens
Uitgeverij: www.cts-producties.nl (of .be)
(In de grote troonzaal van Sinterklaas ligt Hoofdpiet te slapen op een veldbedje – Sinterklaas
komt binnen)
Sinterklaas
Hoofdpiet wat doe je nu?
Weer aan het slapen, dat kan toch niet.
Je ogen zullen nog eens uit je hoofd vallen door al dat slapen.
(Hoofdpiet wordt NIET wakker en Sinterklaas roept nog eens)
Hoofdpiet…… hoofdpiet…
Hoe is dat nu mogelijk, dat kan toch niet.
(Sinterklaas roept nog eens)
Hoofdpiet….. hoofdpiet…..
Ik krijg hem niet wakker.
(Tot het publiek)
Zouden jullie ook eens willen roepen.
Ik zal tellen tot drie en op drie roepen jullie heel luid tweemaal Hoofdpiet.
Ja, doen we het?
Pas op ik tel
Één……twee…….drie
HOOFDPIET……HOOFDPIET
(Nu wordt Hoofdpiet een beetje wakker, maar is nog heel versuft)
Hoofdpiet
Hoor ik hier roepen?
Wat scheelt er?
Sinterklaas
Ja Piet, het wordt tijd dat je wakker wordt.
We hebben nog veel te doen.
Hoofdpiet
Oei, Sinterklaas, ik had u nog niet gezien.
Wat is er aan de hand?
Sinterklaas
Moet je mij dat vragen?
We kregen je bijna niet wakker en nu vraag je nog wat er aan de hand is.
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Dat is niet netjes van jou.
Allé, waar zijn de pakjes die je vanmorgen moest maken.
Hoofdpiet
De pakjes? De pakjes?
Ik weet van geen pakjes.
Sinterklaas
Maar Piet toch, ik had je nog zo mooi gevraagd om al dat speelgoed die in het atelier ligt te
verpakken in aparte pakjes.
Hoofdpiet
Oh, dat?
Ja, dat heb ik al gedaan, kijk ze liggen daar in de hoek.
Sinterklaas
Waar? Ik zie geen pakjes.
Hoofdpiet
Heb je wel je bril aan?
Sinterklaas
Natuurlijk, maar ik zie geen pakjes.
Hoofdpiet
Allé, ik ga even kijken.
(Piet loopt naar de hoek)
Maa…maar…
Dat kan toch niet.
Sinterklaas
Natuurlijk kan dat niet, want ze liggen er niet.
Hoofdpiet
Maar, ik weet het heel zeker dat ik ze daar gelegd heb.
Sinterklaas
Ben je daar heel zeker van?
Hoofdpiet
Natuurlijk baas.
Ik heb toch nog nooit tegen u gelogen.
(nadenkend)
Wie zou ze kunnen gestolen hebben.
Baas… onze pakjes zijn gestolen.
Sinterklaas
Dat is toch geen waar zeker?
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Hoofdpiet
Jawel.
Ik weet zeker dat ik ze daar gelegd heb, en nu zijn ze er niet meer.
Dus, ze zijn gestolen.
Sinterklaas
Maar piet toch.
Wat moeten wij nu doen?
Straks moet ik op ronde naar al die kinderen en ik heb geen pakjes meer.
Hoofdpiet
Ja…. Dat is een probleem.
Sinterklaas
Allé Piet, bedenk vlug een oplossing.
Hoofdpiet
Dat is niet gemakkelijk.
Ik zal even nadenken.
(Piet legt hem terug op zijn veldbed en Sinterklaas loopt zenuwachtig geen en weer, maar
ondertussen valt Piet terug in slaap)
Sinterklaas
Terwijl jij nadenkt ga ik eens kijken naar de andere pieten om te horen of zij van iets weten.
(Sinterklaas verlaat het toneel en Piet begint te snurken – heel stilletjes komt de rode piet op)
Rode Piet
Oei, wat is het hier stil…
Niemand aanwezig?
Och, zie hier nu eens, wie ligt er hier.
Onze hoofdpiet… ik had het kunnen denken.
Slapen….slapen… en nog eens slapen.
Ik geloof dat ik te veel van die……van die…….
Dat zeg ik lekker niet.
Kom ik zal hem eens wakker maken.
(Hij roept)
Hoofdpiet……hoofdpiet….
Ik geloof dat hij niet wil wakker worden?
(Rode piet vraagt aan het publiek)
Zullen we hem eens samen wakker roepen.
Ik zal tellen tot drie en op drie roepen we allemaal tweemaal… HOOFDPIET
Is dat goed?
Oké, één…..twee….drie
HOOFDPIET…..HOOFDPIET;;;
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(Hoofdpiet wordt wakker)
Hoofdpiet
Wat is er?
Waar brand het?
Rode Piet
Nergens hoofdpiet, maar ik denk dat je weer in slaap gevallen bent.
Hoofdpiet
Ik?
In slaap?
Dat zijn gedachten van u.
Rode Piet
Neneen, ik denk dat niet, ik heb het gezien.
Ik stond hier te roepen en jij kwam maar niet wakker.
(Tegen de mensen)
Is het waar of is het waar.
Zie je wel, de mensen zeggen het ook.
Hoofdpiet
Oké…oké… ik zal het maar geloven.
Alé, eigenlijk mag ik niet liegen.
Inderdaad ik geef toe… ik sliep.
Rode Piet
Zie je wel dat ik gelijk heb.
Hoofdpiet
Ja maar, het was maar een heel klein beetje hoor.
Ik sliep eigenlijk gelijk de muizen in het meel.
Rode Piet
Nochtans hebben we hard moeten roepen.
Hoofdpiet
Heel hard?
Rode Piet
Ja heel hard.
Hoofdpiet
Zou ik dan toch in een diepe slaap geweest zijn.
Rode Piet
Ik denk het wel, maar allé het is goed.
Je bent nu toch wakker…..hoop ik.
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Hoofdpiet
Waarom moest je me eigenlijk spreken?
Rode Piet
Het is waar ook… de reden waarom ik kom binnengevallen is de volgende…..
Ik heb zopas onze baas zien binnengaan in ons atelier waar we al het speelgoed maken.
Wat komt hij daar eigenlijk doen?
Hoofdpiet
Och, ja, Rode Piet, we zitten volop in de misérie…. Grote misérie.
Rode Piet
MISERIE?
Welke misérie?
Hoofdpiet
Al ons speelgoed is gestolen, en we weten niet wie het gedaan heeft.
Rode Piet
Al ons speelgoed?
Maar dat is een echte ramp.
Wie is daar de schuld van, dat het gestolen is.
Hoofdpiet
Wel ik hé.
Ik ben toch de hoofdpiet en ik moet zorgen dat alles in orde is als onze baas wil vertrekken
naar de kinderen.
Rode Piet
Als het zo zit dan zal jij niet lang meer de hoofdpiet mogen zijn?
Onze baas zal een nieuwe moeten aanstellen?
Hoofdpiet
Dat is nog niet zo erg, maar ik zal in de toekomst altijd de toiletten, de badkamers en de vloer
en wat weet ik nog allemaal moeten kuisen.
Rode Piet
Ja Piet, dat zal niet gezeverd zijn.
Je weet dat onze baas daar heel streng voor zal zijn.
Een piet die zijn werk niet goed gedaan heeft…. Jaja, ik zou niet graag in je schoenen staan.
Allé, nu wel, maar niet als je geen hoofdpiet meer zal zijn.
Hoofdpiet
Wat bedoel je met nu wel?
Rode Piet
Ooo niets.
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Hoofdpiet
Zou onze baas ook een deel van mijn salaris afhouden.
Rode Piet
Dat zal wel zijn.
Je zult op het einde van de maand niet veel meer overhouden van je zakgeld dat je van onze
baas krijgt.
Hoofdpiet
Maar rode Piet, je maakt me bang.
Rode Piet
Moest ik in jou plaats zijn dan zou ik toch wel heel hard zoeken waar al dat speelgoed ligt.
En zeker zoeken wie het gestolen heeft.
Hoofdpiet
Ja maar, waar moet ik beginnen te zoeken.
Ik weet echt niet waar het naartoe zou zijn gegaan.
Rode Piet
Ik zou beginnen met alle kamers te doorzoeken van de andere Pieten.
Hoofdpiet
Zou je dat doen?
Rode Piet
Natuurlijk.
Begint er maar aan.
Hoofdpiet
Oké, ik ben al weg.
Rode Piet
En niet in slaap vallen hé.
Hoofdpiet
Neneen.
(Piet verlaat het toneel en neemt een thermos koffie mee)
Rode Piet
Hahahahahaha
Wat is die Piet toch stom.
Nu denkt hij dat er iemand al dat speelgoed heeft gestolen.
Hahahahahaha
Wist hij maar wie dat gedaan heeft.
Maar jullie moeten eens luisteren…
Ik word de volgende hoofdpiet.
En weet je waarom?
Neen hé.
Wel, omdat ik weet waar…… (sinterklaas komt binnen)
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Sinterklaas
Ach, onze rode Piet.
Waarom was jij daar juist niet aan het werken?
Rode Piet
Euh, baas… omdat ik…. Euh…. Hoorde dat onze hoofdpiet aan het snurken was.
Sinterklaas
Aan het snurken?
Was hij weer in slaap gevallen?
Rode Piet
Natuurlijk.
Hij doet tegenwoordig niet anders….. dan in slaap vallen.
Sinterklaas
Hoe komt dat toch…. Hoe komt dat toch…
Ik had vroeger nooit geen klachten van mijn hoofdpiet, maar tegenwoordig is het één na het
andere.
Rode Piet
Is er iets gebeurd baas?
Sinterklaas
Ja, het ernstig feit van heel mijn loopbaan als Sinterklaas.
Rode Piet
Wat is er dan wel gebeurd baas.
Sinterklaas
Onze hoofdpiet heeft al het speelgoed laten stelen.
Rode Piet
Ach…. Och….euh…
Het is geen waar zeker?
Sinterklaas
Helaas, het is wel waar.
Ik weet niet meer wat ik moet doen vanavond.
Rode Piet
Er is daar een oplossing voor.
Sinterklaas
Ja welke?
Rode Piet
We zeggen dat er dit jaar geen brave kinderen zijn.
Zo moeten we geen speelgoed uitdelen.
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Sinterklaas
Maar Rode Piet toch.
Je bedoeld dat er geen stoute kinderen zijn dit jaar.
Rode Piet
Neen, ik bedoel dat er geen brave kinderen zijn dit jaar.
Zoals ik zei, als er geen brave kinderen zijn, dan moeten we geen speelgoed uitdelen.
Sinterklaas
(nadenkend)
Eigenlijk is dat nog zo geen slecht idee…..
Maar dat kan niet.
Het waren dit jaar allemaal brave kinderen.
Wij kunnen die kinderen dat niet aandoen.
(Tot het publiek) Nietwaar beste mensen, er waren dit jaar toch geen stoute kinderen?
Zie je wel, deze mensen zeggen het ook dat er geen stoute kinderen zijn.
Rode Piet
Ik wilde maar helpen baas.
Sinterklaas
Kijk, weet je wat?
Ik schrijf een beloning uit voor wie deze avond nog het speelgoed kan vinden.
Roept de groene Piet en blauwe piet en de kuisvrouw en de stalknecht en de twee
schouwvegers bijeen hier in de troonzaal.
Rode Piet
Ja, baas, dat zal ik direct doen.
(Rode Piet roept)
Blauwe Piet – Groene Piet – kuis……
Sinterklaas
Stop daarmee.
Ik heb niet gezegd dat je zo moest roepen.
Je weet dat mijn oren pijn doen als ik in de misérie zit.
Rode Piet
Jamaar baas, je zei dat ik ze moest samenroepen.
Sinterklaas
Ja maar, ik bedoel dat je het hen moest gaan zeggen dat ze onmiddellijk naar hier moeten
komen.
Rode Piet
Ach zo.
Ik had het anders begrepen.
Maar allé, ik ben weg.
Tot straks heilige baas
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Sinterklaas
Ja, het is al goed, laat die Heilige er maar vanaf.
(Sinterklaas zet zich aan zijn bureau en jammert)
Och, wat gebeurt er hier vandaag toch allemaal.
Mijn hoofdpiet die altijd maar in slaap valt.
Al het speelgoed gestolen.
Dat is toch wel erg veel ineens voor een oude man als ik.
(Sinterklaas rinkelt met een belletje)
Ik hoop dat Piet hier rap is.
Of zou hij weer ergens in slaap gevallen zijn.
Dat kan toch niet.
(Sinterklaas rinkelt met een belletje en de rode piet komt binnen)
Rode Piet
Hier ben ik baas.
Sinterklaas
Maar ik heb u niet geroepen.
Ik heb mijn hoofdpiet geroepen.
Rode Piet
Dat zal niet gaan baas.
Sinterklaas
O, neen?
En waarom niet.
Rode Piet
Ik heb hem daarnet zien liggen in een van de bedjes van de andere Pieten.
Sinterklaas
WAT????
In slaap gevallen?
Rode Piet
Ja baas.
In slaap gevallen
Sinterklaas
Oei…oei…oei…
Ik ga daar moeten iets aan doen.
Rode Piet
Ja, je zult hem moeten ontslaan en mij als Hoofdpiet benoemen.
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(Nu komen De groene, de blauwe, de kuisvrouw, de stalknecht en de twee schoorsteenvegers
binnen)
Allen
Wat is er baas?
Sinterklaas
Ach, jullie zijn daar.
Allen
Ja, baas.
Sinterklaas
Zet jullie maar op het tapijt, ik heb jullie een dringende mededeling te vertellen.
Maar eerst wil ik iets vragen aan de stalknecht.
Stalknecht.
Ja baas, wat zou je willen weten baas?
Sinterklaas
Hoe is het met mijn paard?
Stalknecht
Niet goed baas.
Sinterklaas
WAT?
NIET GOED?
Wat is er dan mee?
Stalknecht
Hij ligt constant te slapen.
Ik krijg hem niet wakker.
Sinterklaas
Ik heb het wel over mijn paard.
Stalknecht
Over wie anders zou ik iets weten baas?
Sinterklaas
Dus, u krijgt mijn paard niet wakker?
Stalknecht
Neen baas, hij slaap als een marmot.
Sinterklaas
Wat gebeurt er hier allemaal?
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Rode Piet
Dat weet ik niet.
Sinterklaas
Waarom sta jij hier aan mijn zijde Rode Piet?
Rode Piet
Omdat ik nu de hoofdpiet ben.
Iedereen (behalve sinterklaas)
WAT… JIJ HOOFDPIET?
Sinterklaas
Rustig…rustig iedereen.
Zo rap ben je nog geen hoofdpiet.
Daarvoor moet je nog heel wat kunnen doen.
Rode Piet
Wat moet je nog allemaal kunnen, baas?
Sinterklaas
Voor eerst moet je goed kunnen zwijgen.
Ten tweede, mag je de kinderen niet bang maken.
Ten derde, moet je goed kunnen zorgen voor het speelgoed.
Rode Piet
En dat heeft onze Hoofd Piet niet gedaan.
Sinterklaas
Inderdaad, dat heeft hij niet gedaan.
Eerste schoorsteenveger
Ten derde moet je ook goed weten waar de vuile schouwen zijn, zodat wij ze kunnen reinigen.
Tweede schoorsteenveger
Ja, zodat Sinterklaas zijn kleren niet kan vuilmaken.
Stalknecht
Ten vierde, moet je er ook goed opletten dat het paard van Sinterklaas geen vuile poten heeft.
Kuisvrouw
En ten vijfde, moet je altijd zien dat de kleren van Sinterklaas gewassen zijn en zijn schoenen
gekuist.
Rode Piet
Moet ik dat allemaal controleren?
Iedereen
Inderdaad
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Rode piet
Maar dat zal geen probleem zijn.
Sinterklaas
Maar, wat ik niet begrijp, is…. Waarom valt hij de laatste tijd altijd in slaap.
Dat is toch niet normaal.
Rode Piet
Dat is de ouderdom zekerst.
Sinterklaas
…of iemand heeft een slaapmiddel in zijn eten gedaan.
Rode Piet
Een slaapmiddeltje?
Waar zou hij dat gekregen hebben?
Dat denk ik niet.
Sinterklaas
Ik weet het niet, maar er moet toch iets zijn.
Dat kan zo maar niet dat mijn hoofdpiet altijd maar in slaap valt.
Rode Piet
En toch is het waar.
Sinterklaas
Groene en blauwe piet komen jullie eens wat dichter.
Ik wil jullie een opdracht geven.
(De groene en blauwe piet komen bij Sinterklaas staan)
Groene en blauwe piet
Ons baas?
Sinterklaas
Ja, jullie getweeën.
Ik weet dat jullie graag detective spelen, wel nu krijg jullie een kans om te bewijzen dat jullie
dat kunnen.
Jullie gaan op onderzoek uit om te zien wat er met het speelgoed gebeurt, is en waarom mijn
hoofdpiet altijd maar in slaap valt.
Is dat goed begrepen?
Groene en blauwe piet
Ja baas, wij hebben dat begrepen.
Rode Piet
Zou je dat wel aan hen geven?
Zijn ze wel slim genoeg om die taak tot een goed einde te brengen.
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Sinterklaas
Waarom zouden zij niet slim genoeg zijn?
Rode Piet
Er is niet veel tijd meer, want straks moeten wij naar de kinderen met hun speelgoed.
Sinterklaas
Dat kan nu niet.
Wij hebben geen speelgoed meer.
Rode Piet
En dan Sinterklaas?
Sinterklaas
Ze moeten maar een jaartje wachten.
Stalknecht – Poetsvrouw
WAT, Een jaartje wachten.
Poetsvrouw
Je gaat dat de kinderen toch niet aandoen.
Tweede schoorsteenveger
Moeten wij dan geen schouwen meer reinigen?
Rode piet
Natuurlijk niet
De schoorsteenvegers
Joepie.
Sinterklaas
Er zit niets anders op.
Wij kunnen nu niet met lege handen naar de kinderen gaan.
Stalknecht
Dat is ook waar.
Sinterklaas
Allé en iedereen nu aan het werk.
Ik ga wat slapen.
Vooruit iedereen uit mijn bureel.
Euh… blauwe en groene Piet mogen hier blijven om te zien of ze geen aanwijzingen vinden.
De anderen mogen hier alleen maar binnen als ze door de twee Pieten geroepen worden.
Is dat duidelijk?
Iedereen
Ja, Sinterklaas
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Sinterklaas
Allé, vooruit dan en veel succes.
En niemand binnen laten die hier niet moet zijn.
Begrepen
Groene - Blauwe Piet
Ja, baas.
(Iedereen gaat van het toneel behalve de groene en de blauwe piet)
Groene Piet
Ja, Piet, dat zal niet gemakkelijk zijn om een aanwijzing te vinden.
Blauwe Piet
Dat geloof ik ook.
Kom we gaan eraan beginnen.
(Blauwe Piet kijkt wat rond en Groene Piet bekijkt dat van op een afstand tot…)
Groene Piet
Wel??? Blauwe Piet…. Wat bent u aan het doen?
Blauwe piet
Oooo ik kijk even rond.
Groene piet
Ah, dat…
(Groene piet neemt een kopje van het bureau van Sinterklaas en bekijkt dat goed – de blauwe
piet ziet dat)
Blauwe Piet
Wat heb je daar?
Groene piet
Een kopje.
Blauwe piet
Dat zie ik ook.
Maar waarom bekijk je dat.
Groene piet
Er is koffie uit gedronken.
Blauwe piet
Ja natuurlijk.
Waarvoor zou een kopje anders dienen, denk je.
Toch wel om koffie uit te drinken.
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Groene Piet
Natuurlijk dient dat daar voor.
Blauwe piet
Als je het dan weet, waarom bekijk je dat zo?
Groene piet
Maar toch is dat eigenaardig.
Dat kopje is vuil.
Blauwe piet
Dat moet het af gewassen worden.
Groene piet
Maar Sinterklaas drinkt toch nooit geen koffie.
Ik denk dat het al in weken niet afgewassen is.
Blauwe piet
Dat moet je dan maar aan kuisvrouw vragen.
Die zal het best weten of dat kopje af gewassen is of niet.
Groene piet
Wel als je het zo goed weet, waarom roep je dan niet naar de kuisvrouw.
Blauwe piet
Dat ga ik direct doen.
(Blauwe piet loopt naar de deur en roept)
Blauwe piet
Kuisvrouw…… Kuisvrouw Marie……..
(Geen antwoord)
Ik geloof dat ze doof is.
Groene piet
Of ook in slaap gevallen.
Blauwe piet
Dat kan ook zijn.
Groene Piet
Roep maar eens heel hard en luid.
Blauwe piet
Zal het proberen.
KUISVROUW MARIE….. KUISVROUW MARIE…..
(De twee schoorsteenvegers komen binnen)
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Eerste schoorsteenveger
Ja, wat is er?
Blauwe piet
Wij hebben naar jullie niet geroepen.
Schoorsteenvegers
O, sorry….
Eerste schoorsteenveger
Dat is een misverstand.
Tweede schoorsteenveger
Kom… we zijn weer weg
(De schoorsteenvegers verlaten het toneel)
Blauwe piet
(Tot het publiek) Willen jullie met mij eens samen roepen
Ik zal tellen tot drie
Één….twee….drie..
KUISVROUW……KUISVROUW
(Nu komt de kuisvrouw binnen)
Kuisvrouw Marie
Ja, ik heb het wel gehoord zulle.
Blauwe piet
Waarom antwoord je dan niet?
Kuisvrouw Marie
Ik was bezig met de schoonmaak.
Mag ik hier wel binnen?
Blauwe Piet
Als wij het vragen dan mag je binnen.
Kuisvrouw Marie
Waarom heb je me geroepen?
Blauwe Piet
Mijn vriend daar, moet iets vragen.
Groene piet
Ik???
Jij moet iets vragen…. Niet ik.
Blauwe piet
Marie… wanneer heb je dit kopje uitgewassen?
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(Marie bekijkt het kopje)
Kuisvrouw Marie
Dit kopje?????
Dit kopje?????
Blauwe piet
Ja dit kopje.
Zie jij nog een andere misschien?
Kuisvrouw Marie
Heila…. Beleefd blijven hé.
Ik ben hier je hond niet zulle.
Kijk, dat kopje heb ik al drie jaar niet meer gezien.
(Groene Piet komt er zich nu ook mee bemoeien)
Groene Piet
Al drie jaar, zeg je?
Kuisvrouw Marie
Ja drie jaar.
Ik spreek toch duidelijk hoop ik?
Groene – Blauwe Piet
Jaja.
Kuisvrouw Marie
Waarom vragen jullie dat.
Dat is toch maar een dood gewoon kopje?
Groene Piet
Ja, dat misschien wel.
Maar de vraag is…
Als jij dat in geen drie jaar nog gezien hebt en het staat hier op het bureau van Sinterklaas, ja,
dan, vind ik dat niet normaal.
Kuisvrouw Marie
Dat is juist.
Maar ik heb deze morgen nog alles schoon gemaakt en dat kopje stond hier niet.
Groene Piet
Hoe?...... dat stond deze morgen hier niet?
Ben je daar zeker van?
Kuisvrouw Marie
Zo zeker als dat twee maal twee zes is.
Groene Piet
Vier bedoel je?
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Kuisvrouw Marie
Neen, zes.
Groene piet
Twee maal twee is toch vier?
Kuisvrouw Marie
Natuurlijk.
Wat had ik gezegd?
Groene piet
Zes heb je gezegd.
Kuisvrouw
Dat is omdat we vroeger zes van die kopjes hadden.
Blauwe Piet
Dat doet er nu niet toe, maar is zou willen weten wat dat kopje hier komt doen.
Groene Piet
… en wie het hier gezet heeft.
Kuisvrouw Marie
Ik zou dat niet weten.
Vanzelf is het hier zeker niet gekomen.
Groene Piet
Het is goed Marie, je mag terug vertrekken.
Kuisvrouw Marie
Als het dat maar is, want ik heb nog veel werk.
Groene piet
Maar één ding moet je ons beloven
Kuisvrouw Marie
Ja?
Wat?
Groene Piet
Dat je tegen niemand mag praten over dit kopje?
Belooft?
Kuisvrouw Marie
Ik kan zwijgen als een graf.
Groene Piet
Dan is het goed.
Allé, vertrek maar weer.
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(Kuisvrouw Marie verlaat het toneel)
Blauwe Piet
Wat ben je van plan met dit kopje als ik vragen mag.
Groene Piet
Dat leg ik je straks wel uit.
Eens zullen we nog eens rondkijken of we nog iets vinden die abnormaal is.
Blauwe Piet
Alles is hier abnormaal.
Onze hoofdpiet die altijd maar in slaap valt.
Al ons speelgoed is verdwenen en de rode Piet wil hoofdpiet worden.
Als je het mij vraagt dan is hier alles abnormaal.
Groene Piet
Dat bedoel ik niet.
Ik bedoel dat we nog eens goed moeten zoeken of we niets anders vinden die verdacht is zoals
dat kopje.
Blauwe Piet
Wat heeft dat kopje misdaan om als verdacht aanzien te worden?
Groene Piet
Dat kopje op zich niets, maar degene die het hier gezet heeft, dat is een verdachte.
Blauwe Piet
En wie is het?
Groene Piet
Dat weet ik niet… NOG NIET…. Maar daar zal wel verandering in komen.
Kom zoekt maar en stopt met die onnozele vragen te stellen.
Blauwe piet
Ja zeg…. Ik mag hier ook nooit niets.
( Beide pieten kijken nu nog wat rond op zoek naar nog iets die verdacht zou kunnen zijn…)
Groene Piet
Al iets gevonden?
Blauwe Piet
Neen, nog niets…. En jij?
Groene piet
Neen ook nog niets.
(Ze zoeken nog wat verder en nemen voorwerpen in hun handen die daar ergens staan –
Groene Piet raapt een papiertje op bekijk het en leg het dan terug)
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Blauwe piet
Al iets gevonden…
Groene Piet
Neen… en jij…
Blauwe Piet
Neen ook nog niet.
Is het echt waar, dat je nog niets gevonden heeft?
Groene Piet
Neen, alleen……..
Blauwe piet
Alleen ..wat??
Groene piet
Alleen een onnozel papiertje.
Blauwe piet
Een bonbon papiertje?
Groene piet
Neen, een onnozel papiertje zeg ik.
Blauwe piet
Toon eens dat papiertje.
Groene piet
Ja, waar heb ik dat nu gelegd?
(Hij zoekt nog wat)
Ach, hier ligt het.
Kijk.
Is dat geen onnozel papiertje?
(Blauwe piet bekijkt het papiertje zeer grondig)
Blauwe piet
Maar, dat is het.
Dat is het.
Groene piet
Wat is het?
Blauwe piet
Ik geloof dat ik iets ontdekt heb, die zou kunnen leiden naar het raadsel van onze hoofdpiet.
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Groene piet
Raadsel????
Wat heeft onze hoofdpiet nu met een raadsel te maken.
Ik geloof dat JIJ in raadsels spreekt.
Blauwe piet
Je verstaat het weer niet hé?
Groene piet
Neen, ik versta het niet.
Versta jij het?
Blauwe piet
Natuurlijk versta ik het.
Groene piet
Wel waarom vraag je het dan, aan mij?
Blauwe piet
Om te horen of jij het verstaat.
Groene Piet
Waarom vertel je het niet gewoon.
Dat weet ik het ook.
Blauwe piet
Luister… ik zal het uitleggen.
Groene Piet
Ik ben heel en al oor.
Blauwe piet
Ja, en het zijn nog grote oren ook.
Allé, zwijg en onderbreek me niet altijd.
Ik zal het uitleggen.
Groene piet
Ik luister
Blauwe piet
Zwijgen zeg ik.
We hebben een kopje die al in vier jaar….
Groene piet
In drie jaar heeft onze kuisvrouw gezegd.
Blauwe piet
Oké, in drie jaar dan.
Dus, we hebben een kopje die in drie jaar niet gewassen is.
Niemand heeft dat kopje gezien…. Denk ik.
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Groene piet
Ah, je denkt het nog maar.
Blauwe piet
Zwijg zeg ik.
En we hebben een verdacht papiertje.
Op dat papiertje staat vermeld…. Kijk lees het maar.
Groene piet
Mag ik nu spreken?
Blauwe piet
Ja lees het maar luidop.
Groene piet
Middel tegen slaaploosheid.
Oei…. Oei….
Blauwe piet
Begrijp je het nu?
Groene piet
Ja…. Dat is gevaarlijk.
Wat zeg ik…. Het is HEEL gevaarlijk.
Dat mag niemand innemen.
Pilletjes tegen slapeloosheid is een heel gevaarlijk product.
Blauwe piet
Allé, je hebt het begrepen.
Maar de vraag is nu…. Wie heeft dat kopje hier gezet en wie heeft dat papiertje weggegooid.
Groene piet
Dat moet geen te slimme geweest zijn.
Blauwe piet
Dat denk ik ook niet.
Groene piet
Wat gaan we daar aan doen.
Blauwe piet
Laat mij eventjes nadenken.
Groene piet
Kan jij dat?
Blauwe piet
Natuurlijk.
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(Blauwe piet zet hem aan het bureau van Sinterklaas met zijn hoofd tussen zijn handen –
groene piet bekijkt dat)
Groene piet
Pijn in je hoofd? Piet
Blauwe piet
Neen en zwijg.
Ik ben aan het nadenken.
Groene piet
Ah….
(hij neemt een stoel en doet precies hetzelfde als blauwe piet – na een poosje bekijkt blauwe
piet dat en vraagt…..)
Blauwe piet
Wat ben jij aan het doen?
Groene piet
Ssstttttt…… ik ben aan het nadenken.
Blauwe piet
Flauwe plezante.
(Ze denken nu allebei na en dan springt blauwe piet opeens recht)
Blauwe piet
Ik heb een idee…
Groene piet
Ik ook.
Mijn idee is dat ik weet dat jij een idee hebt.
Blauwe piet
Juist.
We roepen iedereen samen en dan vraag ik….
Groene piet
Neen, vragen WIJ…
Blauwe piet
Neen, vraag ik…
Allé, roep maar iedereen samen.
Groene piet
Moet ik dat alweer doen?
Blauwe piet
Natuurlijk, jij kunt het hards roepen.
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Groene piet
Oké….
(Groene piet loopt naar de deur en roept…)
Iedereen komen als het kan.
Blauwe piet
Neen, iedereen MOET komen.
Groene piet
Ook Sinterklaas?
Blauwe piet
Iedereen is iedereen.
Begrepen?
Groene piet
Ja, baas
Blauwe piet
Ik ben nog je baas niet en dat zal ik nooit worden.
Groene piet
Sorry
(Nu roept hij)
Iedereen MOET KOMEN, ook SINTERKLAAS.
Blauwe piet
En de hoofdpiet
Groene piet
En de HOOFDPIET OOK…
Allé, ik hoop dat ze rap komen.
Blauwe piet
Ik ook.
Groene piet
Oh, wat is dat spannend.
Blauwe piet
Straks zal het nog spannender zijn.
Geloof me maar.
(De eerste die binnenkomt, is de stalknecht)
Stalknecht
Jullie hebben geroepen?
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Blauwe piet
Ja, wij hebben geroepen.
Kom zet je daar maar op het tapijt.
(de tweede die binnenkomt, is de kuisvrouw)
Kuisvrouw Marie
Jullie hebben geroepen dat wij moesten komen?
Groene piet
Ja.
Zet je maar naast de stalknecht.
(De derde die binnenkomt is Sinterklaas)
Sinterklaas
Jullie hebben ons geroepen?
Groene piet
Ja zet je maar naast….
Blauwe piet
Maar dat zeg je niet tegen onze baas.
Kom baas, zet jij je maar aan je bureau.
Sinterklaas
Dank je wel, blauwe piet.
En, heb je al iets gevonden?
Blauwe piet
Wij denken het sinterklaas.
Sinterklaas
Allé, vertel maar.
Blauwe piet
Ik zou liever nog een beetje wachten tot dat de andere hier zijn.
Sinterklaas
Voor mij is het goed, als het maar niet te lang duurt.
Groene piet
Neneen, Sinterklaas.
Ze zullen hier rap zijn.
(Nu komt de rode piet binnen)
Rode piet
Jullie hebben mij geroepen?
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Blauwe piet
Ja.
Zet je maar naast Kuisvrouw Marie
Rode piet
Naast de kuisvrouw?
Neen, ik ga naast Sinterklaas zitten, want straks word ik de hoofdpiet.
Groene piet
Niets van.
Jij zet je naast Kuisvrouw Marie
Rode piet
Maar….
Sinterklaas
Jullie moeten doen wat de blauwe piet zegt.
Is dat begrepen?
Iedereen
Ja, Sinterklaas
(Nu komt ook de twee schoorsteenvegers binnen)
Schoorsteenvegers
Zij wij te laat?
Sinterklaas
Neen, maar te vroeg zijn jullie ook niet.
Kom zet jullie maar neer.
Schoorsteenvegers
Sorry baas
(Nu komt de hoofdpiet binnen en geeft een thermos met koffie bij, binnen)
Sinterklaas
Allé, Blauwe piet, vertel nu eens waarom je ons hebt laten komen.
(Blauwe piet loopt nu naar iedereen en toont het kopje)
Blauwe piet
Schoorsteenvegers, kennen jullie dat kopje.
Schouwvegers
Neen, nog nooit gezien.
Blauwe piet
En jij Marie, heb jij dat kopje al gezien?
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Kuisvrouw Marie
Ja, ik heb dat al gezien, maar het is al heel lang geleden.
Blauwe piet
Heb jij dat kopje hier gezet?
Kuisvrouw Marie
Neen.
Blauwe piet
Goed dan.
En jij Stalknecht… heb jij dat kopje al gezien?
Stalknecht
Neen, van heel mijn leven nog niet.
Blauwe piet
En jij Rode piet?
Heb jij dat kopje al gezien?
Rode piet
Euh….neen
Blauwe piet
Echt waar?
Rode piet
Echt waar, ik heb dat kopje nog nooit gezien.
Blauwe piet
En jij…. (Hoofdpiet zit lichtjes te slapen en blauwe piet roept….)
HOOFDPIET….
Hoofdpiet
Euh… ja wat is er?
Blauwe piet
Heb jij dat kopje al gezien?
Hoofdpiet
Ja, ik heb er deze morgen nog uit gedronken.
Kijk, ik heb hier nog wat koffie bij me.
Blauwe piet
Aha….aha…
En van wie heb je dat gekregen?

Hoe dit afloopt…!?
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