SAMENVATTING van: WAAR ZIJN DE KADOOTJES?
Ik geef aan de mensen, die nog nooit een Sinterklaasfeest voor kinderen
hebben georganiseerd een eenvoudig uitleg, hoe men dat het best kan
doen.
U krijgt dus een duidelijke uitleg hoe men het feest het beste kan
beginnen, alvorens Sint en zijn Hoofdpiet binnenkomt.
Ook geef ik uitleg hoe men een sketch speelt, als er opgewonden
kinderen in de ‘zaal’ zitten.
In de sketch zit een Sinterklaas en een aantal Pieten, waarvan uzelf het
aantal kan kiezen.
Het verhaal:
De doos, waar de cadeautjes voor de kinderen in behoren te zitten is
foetsie en de Pieten weten niet waar hij is. De doos wordt gevonden,
maar dan zitten er geen cadeautjes in, maar de Luiepiet, die in de doos
in slaap is gevallen. Aan het eind komt alles weer op een vrolijke manier
op z’n pootjes terecht! De cadeautjes zijn gevonden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titel van de sketch:

WAAR ZIJN DE KADOOTJES?
Het duurt ca. 15 minuten.
Maar men kan het natuurlijk langer en korter maken.
Dit, door er zelf enkele teksten bij te verzinnen,
of er een paar weg te laten.
Men kan met de bezetting van dit toneelstukje alle kanten op.
Ik hou rekening met 1 Sinterklaas en 4 Pieten.
Meer Pieten kan natuurlijk ook.
Dan moet men gewoon wat teksten van elkaar overnemen,
of er zelf een paar bij verzinnen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPELERS

Sint

Een vriendelijke ouwe baas. (uiteraard…)

Hoofdpiet

Vindt zichzelf heel erg belangrijk, maar als het er op aan
komt is hij zo bang als een muis.

Kadootjespiet

Die snoept teveel. Dus moet hij wel lekker dik worden
gemaakt. Tenzij hij of zij dit al is…

Luiepiet

Gedraagt zich ook lui en gaapt constant.

Lolpiet

Vrolijke Piet, die op het laatst mee doet en met de doos met
kadootjes binnen komt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begin van:

WAAR ZIJN DE KADOOTJES?
Sint

Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Ja, Sinterklaas?

Sint

Vind jij ook niet dat de kinderen heel mooi hebben gezongen
Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Prachtig Sinterklaas. Ik heb er van genoten.

Sint

Ik ook Piet. Ik ook. Maar eh… waar zijn de anderen Pieten?

Hoofdpiet

Ik weet het niet Sint, ze hadden hier al moeten zijn.

Sint

Zeg Hoofdiet?

Hoofdpiet

Ja Sinterklaas?

Sint

Mis jij niets?

Hoofdpiet

[bekijkt zijn pak en kijkt Sint verbaasd aan] Nee Sinterklaas, ik mis niks.
Ik heb vanmorgen alles aangetrokken en… [betast zijn baret] Mijn baret
zit ook op mijn hoofd.

Sint

Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Ja, Sinterklaas?

Sint

Ik zie nergens cadeautjes?

Hoofdpiet

[kijkt rond] Nu u het zegt Sinterklaas. Ik ook niet.

Sint

Ik ben vandaag jarig Hoofdpiet. En dan deel ik altijd cadeautjes uit aan
de kinderen.

Hoofdpiet

Dat weet ik Sinterklaas.

Sint

Maar waarom zie ik dan nergens cadeautjes staan?

Hoofdpiet

Ja, da’s heel vreemd Sinterklaas. Alle cadeautjes behoren hier nu te
staan.

Sint

[Hoofdpiet streng aankijkend] Dat dacht ik ook.

Hoofdpiet

Dan heeft u goed gedacht Sinterklaas.

Sint

Weet jij waar ze zijn?

Hoofdpiet

Ja. Ik bedoel nee. Ik bedoel eh…

Sint

Ja, wat bedoel je nou?

Hoofdpiet

Nou… Dat eh… die cadeautjes hier eigenlijk hadden behoren te staan.

Sint

[wordt een klein beetje ongeduldig] Maar ze stáán er niet. En jij bent de
Hoofdpiet. Dus jij behoort te weten waar de cadeautjes zijn.

Kadootjespiet

[komt binnen rennen] Acht u bent er al Sinterklaas. Ik was u een klein
beetje kwijt.

Sint

Ja, ik jou ook Kadootjespiet.

Kadootjespiet

Ik moest even naar de wc Sinterklaas.

Sint

Ja, jij snoept ook veel teveel.

Kadootjespiet

Nietwaar Sinterklaas. 100 pepernoten per dag vind ik niet veel.

Sint

Nou, ik vind 10 al veel. Moet je eens zien hoe dik je bent.

Kadootjespiet

[bekijkt zijn dikke buik en drukt er met 2 handen op] Dík? Ik dík? Dat
meent u toch zeker niet Sinterklaas?

Sinter

Jazeker meen ik dat.

Kadootjespiet

O…

Sint

Maar goed… Nu je er bent Kadootjespiet. Ik heb een vraag voor jou.

Kadootjespiet

Vraagt u maar op Sinterklaas.

Sint

Weet jij waar de cadeautjes zijn?

Kadootjespiet

[kijkt rond] Hé… de cadeautjes zijn er niet.

Sint

Ik ben blij dat jij van die goeie ogen hebt Kadootjespiet.

Kadootjespiet

Wie, ík Sinterklaas?

Hoofdpiet

Ja, jij!

Kadootjespiet

O. (hij kijkt de Sint met grote ogen aan)

Sint

Nou?

Kadootjespiet

Nou wát Sinterklaas?

Sint

Nou, weet jij waar ze zijn?

Kadootjespiet

Mag ik vragen wát Sinterklaas?

Hoofdpiet

[zucht heel diep] De cadeautjes, Kadootjespiet. De cadeautjes.

Kadootjespiet

[lacht kort] Dat is 2 keer cadeautjes achter elkaar. [lacht nu wat harder
en langer]

Hoofdpiet

Jij schijnt het allemaal vreselijk komisch te vinden hè?

Kadootjespiet

[ziet de ernst van de afwezigheid van de cadeautjes en stopt abrupt met
lachen] Nee nee. Ik eh… [kijkt Sint aan] U wilt weten waar de
cadeautjes zijn?

Sint

Ja, dat zou ik heel erg graag willen weten, Kadootjespiet.

Kadootjespiet

O… En eh… waarom wilt u dat van mij weten Sinterklaas?

Hoofdpiet

Ja, omdat jij de Kadootjespiet bent natuurlijk.

Stukje verder…
Kadootjespiet

O… Ja, dat is wel zo natuurlijk. Maar eh… Ik eh… heb de cadeautjes
door Luiepiet laten inpakken.

Sint

Je hebt daar toch zeker wel aan meegeholpen mag ik hopen?

Kadootjespiet

Ja ja. Dat wil zeggen…

Hoofdpiet

Je hebt het Luiepiet toch niet allemaal alleen laten doen hè?

Kadootjespiet

Nee nee. Dat wil zeggen…

Hoofdpiet

Dat je Luiepiet alle cadeautjes alleen hebt laten inpakken.

Kadootjespiet

Eh… ja.

Sint

Dat is niet hoe het hoort Kadootjespiet.

Hoofdpiet

Hoe heb je dat nou kunnen doen. Je weet hoe lui hij is. Na het eerste
cadeautje inpakken is hij al zo moe dat hij een dutje gaat doen.

Sint

Dus er zijn geen cadeautjes.

Kadootjespiet

Jawel Sinterklaas.

Alles komt aan het eind weer op een vrolijke
manier op z’n pootjes terecht!

