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Sinterklaas doet de was (en de Pieten gooien het over een andere boeg!)door Corinne Rijks, 
Haarlem 2020. 
 
Een korte klucht van maximaal 30 minuten, te spelen door een willekeurig aantal leerkrachten, 
voor de groepen 1  t/m 5 van de basisschool. Ook leuk om eens te proberen de leerlingen van de 
bovenbouw dit te laten spelen! 
Uitgangspunten: 

- De klucht staat los van het Sinterklaasjournaal en kan op alle momenten van de 

sinterklaastijd worden opgevoerd. 

- Het is een laagdrempelige opzet: geen toeters en bellen met licht, geluid, decor, 

kostuums, lappen tekst, maar met 2 of 3x oefenen te leren. 

- De klucht heeft een hoog improvisatie karakter. Het kader en het verhaal geven richting 

aan het spel. 

- Na een korte introductie ontstaat er een probleem. Dat lijkt niet te kunnen worden 

opgelost, maar natuurlijk lukt dat uiteindelijk  allemaal weer wel. 

- Er wordt gebruik gemaakt van bekende deuntjes voor liedjes met een op het verhaal 

toegesneden eigen tekst. Dat maakt het instuderen en meezingen makkelijker. 

- Speel het in een hal of gymzaal of brede gang. Zorg wel voor een plek, waar de spelers 

achter kunnen verdwijnen. Een doek of een gedraaide bank, een oud kamerscherm. 

- Veel plezier! 

Het verhaal: 
Het is guur weer. Diverse Pieten en misschien een (stok)paard hier en daar komen vies en nat 
en koud en rillerig terug in het pietenhuis na een nachtje hard werken. Sint ontvangt ze met 
bekers warme chocolademelk. De Pieten klagen over het Nederlandse klimaat. Sint, immer 
opgewekt, stuurt ze naar hun warme bedjes. Maar, wie doet de was dan? vraagt Hoofdpiet. Al 
onze pakken zijn vies! Sint zal voor deze keer dat klusje wel op zich nemen. Een kind kan de was 
doen en een Sint dus ook! De Pieten druipen af en Sint gooit hun kleren in de wasmachine. Hij 
gaat erbij zitten mijmeren in zijn stoel en valt in slaap. 
Als de was klaar is gaat er een piepje. Daar wordt de Sint weer wakker van. Hij trekt de machine 
open en… ooooh…. grooooote schrik…. Wat is er gebeurd? Er komen geen schone droge 
pietenkleren uit de trommel, maar allemaal sint-dingen: mantels en mijters en werkpetten en 
witte onderjurken en baarden en pruiken en witte handschoenen en zelfs een staffen een rode 
boeken! Sint zit bij de pakken neer. Dan komen de Pieten uit bed. Is de was gedaan? Ja, maar 
vraag niet hoe!!! De Pieten vinden het wel een goeie grap en trekken de spullen aan. Met veel 
plezier! Sint ziet er de lol eventjes niet van in. Hij zegt, dat het feest niet door kan gaan zo… 
maar Hoofdpiet komt met de oplossing. Hij zegt: 
Sinterklaas, we gooien het over een andere boeg. Er zit niks anders op. En wat geeft het: we zijn 
in de basis toch allemaal gelijk aan elkaar? Nou dan! We maken er evengoed een mooi 
kinderfeestje van, voor iedereen die in ons gelooft. 
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Rollen: 
-Sinterklaas 
-Een Hoofdpiet naar keuze (eigen karakter aan geven kan !) 
-Diverse Pieten 
-Paarden (optioneel) 
TIPTOOL: laat de pieten een legging en t-shirt dragen als basis voor de pietenkleren en later de 
sintkleren. 
 
Materiaal: 
-Verschillende pieten en sint-items ( zoveel mogelijk) 
(baretten, kragen, pofbroeken, handschoenen, mantels, mijters, etc.) 
-stokpaarden (optioneel) 
-een grote doos, die als wasmachine dienst kan doen 
-de stoel van de sint 
-bekers en een kan voor de chocolademelk 
-zakken met nepcadeaus 
-een handje strooigoed (als waspoeder voor de was) 
-een kookwekker 
 
Gebruikte liedjes (met andere tekst, zie scenario): 
-Hoor de wind waait door de bomen 
-One big world 
-Sinterklaasje kom maar binnen met je 
TIPTOOL: zorg voor karaokeversies van de liedjes of levende begeleiding van één of meer 
muzikale collega;’s of hun aanhang. Het kan ook allemaal a-capella, hoor! 
 
Muziek voor de verkleedpartij van de Pieten: 
-Les Yeux Noirs (trad.) uitvoering door het Rosenberg Trio 
(of een ander lekker snel muziekje zonder zang!!!) 
 
Voorbereiding: 
-collega’s porren en het scenario geven 
-rollen verdelen/ taken verdelen 
-Pieten- en Sinten kleding verzamelen 
-een grote doos scoren en ombouwen tot wasmachine 
-muziekjes opzoeken (karaokaversies) (je kan ook alles a-capella zingen) 
-muzikanten opporren (voor de begeleiding) (dit is ook optioneel!) 
-props regelen ( kan, bekers, choco, strooigoed, stoel, kookwekker etc.) 
-3x afspreken om te oefenen!!! 
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Scenario: 
(Sint is al bezig met de chocomel  als de kinderen de zaal binnenkomen. Hij 
mompelt wat in zichzelf en negeert het publiek) 
(De Pieten komen één voor één met veel misbaar of met een acrobatische toer/ 
een koprol binnenwaaien, eventueel onder begeleiding van wind- en waaigeluiden) 
(Sint zou kunnen zeggen: “Wat een vies weer! Ik hoor de wind! En wat regent het 
hard!” Dan gaan er vanzelf wat kinderen  die geluiden ook laten horen…) 
*Alle  Pieten zingen: 
Hoor de wind waait  do-hoor de boooomen, hier in huis waait zelfs de wind. 
Ik wou dat ik niet wa-has gekooomen, omdat ik dit vies weer vind, omdat ik dit vies 
weer vind… 
Koude daaaagen koude nachten, regen, wind en sneeuw en ijs! 
’t Is dat de kindren o-hons verwachten, maar we lijken wel niet wijs, nee we lijken 
niet goed wijs! 
*Sint(immer opgewekt, deelt de warme choco uit): 
Hier beste Pieten, drink dit maar lekker op en dan, hop, de warme bedjes in! Jij 
ook Hoofdpiet! 
*Hoofdpiet: 
Maar Sinterklaas, onze kleren dan? Alle pakken zijn nat en vies! 
*Sint: 
Ik zal vandaag de was wel doen. Alles komt in orde. Nou…dag hoor! Lekker slapen! 
(De Pieten druipen af en laten hun vuile boeltje bij de Sint.) 
(Sint gooit alle spullen in de wasmachine) 
*Sint: 
Ach wat een vieze boel. Tut tut tut. Moet je dat zien! Nou, de machien zit vol. 
Wasmiddel erbij (een handje strooigoed) Knopjes aan, draaien maar! Een Sint kan 
de was doen! 
(Hij gaat lekker in zijn stoel zitten en kijkt tevreden naar de machine) 
*Sint: (zingend op de wijze van One Big World) 
Wasmachien, wat ben ik jou dankbaar, 
Wasmachien, jij bent echt mijn vriend! 
Wasmachien het wassen is gauw klaar. 
Dat hebben de Pieten verdiend…. 
 
Wasmachien, wat draai je toch lekker 
Wasmachien, wat doe je dat goed! 
Wasmachien, ik zet nu de wekker, 
Want jij weet hoe het verder moet 
 
(Sint valt neuriënd in slaap) 
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(Als de wekker gaat, schrikt Sint weer wakker: de was is klaar!) 
*Sint: 
Pom pom pom, de was is klaar. Een kind kan de was doen, maar een Sint dus ook! 
(Hij opent de machine. Kijkt. Schrikt. Kijkt nog es…) 
*Sint: 
Och lieve help! Alle pepernoten nog an toe! Wat is er gebeurd? 
(Hij haalt nu de was eruit: geen pietendingen meer, maar alleen nog maar 
sintspullen/kleren/attributen) 
*Sint: 
Dit is helemaal niet goed gegaan! Wat moet ik nou? Zo kan 5 december niet 
doorgaan!!! Wat een narigheid… Laat ik maar snel de Pieten roepen: 
PIETEN!!! WAKKER WORDEN!!! 
(Hier kan het publiek mooi bij helpen!) 
(TIPTOOL: Een lekker snel muziekje verhoogt het slapstickgehalte van de 
komende scene!) 
(De gewone Pieten komen slaperig aangestommeld en kijken vol verbazing naar 
de hoop kleren op de grond. Ze vallen eerst van verbazing haast om, maar zien al 
snel de lol ervan in: ze treken de spullen aan. Niet helemaal zoals het moet 
misschien: de baard op het hoofd, de mijter ondersteboven etc. Veel gestuntel, 
getrek en gegrap) 
(Dan komt HP af op het lawaai. HP kijkt het even aan, maar dan…. blaast HP op 
een fluitje of zet zelf de muziek uit. ) 
(De Pieten staan stil: FREEZE) 
*Hoofdpiet: 
Ho! Stop! Wacht es even! Wat is hier aan de hand, Sinterklaas? Pieten? Is dit een 
grap of om te huilen? 
*Sint: (bijna huilend) 
Nee, het is geen grap. Ik huil er bijna van. Ik kan er geen marsepein van maken. 
Deze spullen kwamen uit de wasmachine….de pietenspullen zijn weg! Foetsie! 
(Hoofdpiet kijkt in de machine. De andere Pieten proberen nog stil te blijven staan. 
Dat gaat steeds moeilijker…) 
*Hoofdpiet: 
Laat me even nadenken….. 
(HP loopt heen en weer in de betrekkelijke stilte) 
Sinterklaas! Ik heb het! We gooien het over een andere boeg! Er zit niks anders op: 
de Pieten zijn dit jaar allemaal hulp-sinterklazen! Dat kan best!  Daar kunnen we er 
niet genoeg van hebben! Bovendien: zijn we aan de basis niet allemaal hetzelfde? 
Nou dan! We maken er evengoed een vrolijk verkleedfeest van voor iedereen die in 
ons gelooft! Afgesproken? 
*Sint ( helemaal opgelucht): 
Afgesproken en mooi gesproken ook! 
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(HP blaast weer op de fluit en alle Pietenklazen pakken een zak) 
(Ze gaan mooi op een rij staan. Bijvoorbeeld met een hand aan de zak en een hand 
op de schouder van de voorste Piet) 
(HP trekt ook iets klazigs aan) 
*Allen: (zingen op de wijze van Sinterklaasje kom maar binnen…) 
Sinterklaasjes kom maar binnen allemaal 
Er is plek genoeg in deze zaal 
En Pieten missen we dit jaar niet 
We vieren gewoon Sints feest zonder Piet! 
Kom dan maar even bij ons aan 
En laat de cadeaus niet buiten staan… 
 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij 
Met een Sinterklaas voor jou en mij. 
En we zingen en we  springen en we zijn zo blij 
Met de hele Sinterklaasrij…. 
 
 
Veel plezier! 

 
 
 
 
 

 


