Even uw aandacht…
Deze ‘smaakmaker’ laat u toe kennis te maken met dit werk.
Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het
mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid.
Indien deze smaakmaker u bevalt, raden we u aan het volledige
toneelstuk te ontlenen en te lezen voor u tot de aankoop van
boekjes voor opvoering beslist.

Veel leesplezier!

SINTERKLAAS
EN DE VERDWENEN PAKJESPIET

Interactief sinterklaastoneelspel in één bedrijf

door

Wies Geerts

Toneelfonds J. Janssens – Antwerpen
2019
Nr.3502

SINTERKLAAS EN DE VERDWENEN PAKJESPIET
© 2019 Toneelfonds J. Janssens / Wies Geerts

www.toneelfonds.be

1

PERSONAGES
(4 spelers)
PAKJESPIET :
PROFESSOR APPELFLAP :
SPEURPIET :
HOOFDPIET :
SINTERKLAAS :

DECOR
Een hok of cel met tralies in een kelderruimte

KORTE INHOUD
Pakjespiet is verdwenen. En dat vlak voor het grote Sinterklaasfeest. Geen
pakjespiet betekent: geen pakjes voor de kinderen. Aan Speurpiet en Hoofdpiet
om op zoek te gaan naar Pakjespiet. Wedden dat die gekke professor Appelflap
er iets meer te maken heeft?
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Vooraf: alle kinderen krijgen bij binnenkomst een puzzelstuk van een
kinderpuzzel.

(Pakjespiet zit achter tralies in een hok. Hij neuriet droevig een liedje.)

PAKJESPIET : Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons SintNicolaas, ik zie hem al staan, hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe
waaien de wimpels al heen en al weer … zijn knecht staat… (Plots bemerkt hij
de kindjes in de zaal.) Heeey, dag lieve vriendjes en vriendinnetjes, alles goed?
KINDEREN : Jaaa …
PAKJESPIET : Ik versta jullie niet. IS ALLES GOED?
KINDEREN : (luider) Jaaaaaaaaa!
PAKJESPIET : Aah, dan is het goed … Met mij niet … ik ben gevangengenomen! De
gekke Professor Appelflap heeft me gevangengenomen. Ik ben de Pakjespiet, ik
zorg elk jaar dat alle kindjes hun pakjes van de Sint krijgen op 6 december. Maar
de gekke Professor heeft me opgesloten, dus héééél veel kindjes zullen hun
pakjes niet kunnen krijgen vandaag … nét op de verjaardag van Sinterklaas!
Weten jullie hoe ik hier kan uit geraken?

(De kinderen doen suggesties, maar die zullen niet werken.)

Pfff, ik weet écht niet wat te doen … (Zucht diep.)

(Er klinkt gestommel op de gang.)

De gekke professor is daar, denk ik …

(De deur van het cellencomplex gaat open en professor Appelflap komt binnen.
Hij lacht heel griezelig. Hij zingt een liedje en doet een gek, dom dansje.)

APPELFLAP : Tralala, snottebel, Pakjespiet zit in de cel, tralala, snottebel, pakjespiet zit
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in de cel … (Plots ziet hij de kinderen in de zaal.) Dag stoute kindjes allemaal!
(Kijkt in de zaal en lacht.) Zoveel stoute kindjes, dat heb ik nog noooooit bij
mekaar gezien, hahaha
PAKJESPIET : Die kindjes ZIJN niet stout!
APPELFLAP : Oei, stil eens, hoor ik iets? (Kijkt naar de cel, maar doet alsof hij
Pakjespiet niet ziet.) Ik dacht écht dat ik iets hoorde …
PAKJESPIET : Ja, je hebt me heel goed gehoord. Die kindjes ZIJN niet stout. Jij bent
stout; jij hebt mij hier opgesloten!
APPELFLAP : Heb ik dat gedaan?
PAKJESPIET : Ja! Stoute professor.
APPELFLAP : Ik ben niet stout.
PAKJESPIET : Jawel, jij bent wel stout. Nietwaar kindjes, is de professor stout?
KINDEREN : (luid) Jaaaa!
APPELFLAP : Ja? Ben ik stout?
KINDEREN : (luid) Jaaaa!
APPELFLAP : (Draait zich om en slaat zichzelf kinderachtig op zijn achterwerk.) Foei,
stoute professor Appelflap, stout stout stout hahaha. (En opnieuw begint hij te
zingen en te dansen.) Tralala, snottebel, pakjespiet zit in de cel … (Kijkt weer in
de zaal.) En weten jullie wat dat wil zeggen als Pakjespiet in de cel zit? Dat alle
kindjes geen pakjes krijgen vandaag. Joepieeeee ! Maar jullie willen geen pakjes
hé? Jullie houden niet van pakjes hé? Pakjes zijn stom hé!
KINDEREN : (luid) Neeee !
APPELFLAP : Wat zeggen jullie? Ja? Zie je wel, ik dacht het wel dat jullie pakjes stom
vonden …
KINDEREN : Neeee!
APPELFLAP : (Negeert het en weer begint hij een liedje.) Tralala, snottepiet, de kindjes
krijgen hun pakjes niet, tralala snottepiet, de kindjes krijgen hun pakjes niet …
(Hij loopt naar de deur en danst naar buiten.)
PAKJESPIET : Hebben jullie dat nu gehoord? Die stoute professor wil ervoor zorgen dat
heel veel kindjes geen pakjes krijgen vandaag. Gaan we dat laten gebeuren?
KINDEREN : Neee!
PAKJESPIET : Ik versta jullie niet. Gaan we dat laten gebeuren?
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KINDEREN : (luid) Neeeee!
PAKJESPIET : Dat denk ik er ook van! Ik moet een plan bedenken om hieruit te
geraken… Maar hoe … (Denkt even na.) Ik ga er eens rustig over nadenken,
maar gaan we eerst samen een liedje zingen en een dansje doen? Hebben jullie
zin in een liedje en een dansje?
KINDEREN : Jaaaaaaa!
PAKJESPIET : Ik versta jullie niet …
KINDEREN : (luid) Jaaaaaaa!
PAKJESPIET : Oké dan … Ik doe het even voor, dan doen we het stap voor stap en dan
doen we het allemaal samen, is dat goed? Het is niet moeilijk. (Gaat duidelijk in
het zicht staan en begint zijn liedje.)

Twee handen voor de ogen
twee handen op de rug
we doen een stap naar voor
en we doen een stap terug.

We klappen in de handen
en stampen op de grond
En dan de handen in de lucht
we draaien een keer rond

We springen nu naar nu voor
en we springen weer terug
Weer handjes voor de ogen
weer handjes op de rug

Vandaag is zes december
dus roep ons nu maar na
Voor Sinterklaas en Zwarte Piet
Hiep hiep hiep hoeraaaa!
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(Uiteraard wordt er uitgebeeld wat er in het liedje voorkomt. Pakjespiet oefent
het liedje stap per stap twee keer met de kinderen.)

Superfantastissimo! Dat dansje kunnen jullie straks doen voor Sinterklaas. Oei,
nee, dat zal niet gaan. Sinterklaas zal niet kunnen komen. Ah nee, Sinterklaas
wacht op mijn teken om naar jullie te komen, maar ik kan hem niet bereiken …
Wat nu gedaan … geen Sinterklaasfeest dit jaar! (Hij gaat bedroefd op de bank
in zijn cel zitten.)

(De deur van de zaal achteraan gaat open. Speurpiet en Hoofdpiet komen
binnen.)

SPEURPIET : Heey, dag vriendjes allemaal, alles goed? Ik ben Speurpiet en ik ben samen
met de Hoofdpiet hier op zoek naar onze Pakjespiet, maar we kunnen hem
nergens vinden. Hebben jullie een idee waar hij is?

(De kinderen gidsen de pieten uiteraard naar voor en wijzen naar de cel.
Speurpiet en pakjespiet lopen naar het podium vooraan.)

Pakjespiet, wat doe jij hier?
PAKJESPIET : Ik ben opgesloten door de gekke professor Appelflap!
HOOFDPIET : Wat? Weer die gekke professor Appelflap!
PAKJESPIET : Ja, hij wil niet dat de kindjes hun pakjes van Sinterklaas krijgen dit jaar!
SPEURPIET : Dat gaan we niet laten gebeuren! Kom Hoofdpiet, we gaan hulp halen.
Kindjes, als jullie zo meteen de gekke professor ergens zouden zien, moeten
jullie onmiddellijk heel luid roepen, zodat we direct kunnen terugkomen. Is dat
afgesproken?
KINDEREN : Jaaaa!

(De pieten draaien zich om en lopen naar de deur achteraan. Als ze bijna
achteraan in de zaal zijn, komt de professor binnen in de celruimte. Uiteraard
beginnen de kinderen heel luid te roepen. De pieten keren terug, vragen de
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