
Poppenkastverhaal: 

 

De baard van Sinterklaas 

 

Scene 1 

Twee zwarte pieten komen ‘op’. De zwarte pieten voeren een gesprekje. Uit dit gesprekje 

wordt duidelijk dat de zwarte pieten elke keer met elkaar allerlei weddenschappen houden, en 

dat ze elkaar vaak uitdagen. (bijv. ik wed dat ik hoger kan springen dan jij, ik denk dat jij 

geen zak pepernoten binnen 5 minuten leeg kan krijgen etc.) 

Uiteindelijk gaan de pieten de volgende weddenschap met elkaar aan: 

 

Piet 1: ‘Ik heb een goede voor jou! Ik denk dat er iets is wat jij niet durft…’ 

Piet 2: ‘Dat kan helemaal niet, want ik durf alles!’ 

Piet 1: ‘Oh ja?’ 

Piet 2: ‘Zeker weten. Ik durf écht, maar dan ook écht alles!’ 

Piet 1: ‘Laat dat dan maar eens zien. Durf jij vannacht de baard van Sinterklaas eraf te 

knippen?’ 

Piet 2: (geschrokken en aarzelend) ‘Uhm, nou, ja, uh….’ 

Piet 1: ‘Je durft toch écht alles????’ 

Piet 2: (stoer) ‘Tuurlijk! En ik zal het je laten zien ook!’ 

 

Scene 2 

Sinterklaas ligt te slapen. (snurkgeluiden) 

Zwarte Piet 2 sluipt het podium op. Hij fluistert tegen de kinderen dat ze heel stil moeten zijn, 

omdat Sinterklaas anders misschien wakker wordt.  

Dan ‘knipt’ hij de baard van Sinterklaas af. Hij sluipt weg, neemt de baard en vraagt aan de 

kinderen of ze hem niet willen verklappen als Sinterklaas vraagt wie het heeft gedaan. 

 

Scene 3 

Sinterklaas wordt wakker en rekt zich op zijn gemak uit. Dan kijkt hij naar het publiek en 

zegt: ‘Goedemorgen kinderen!’ (misschien komen er al reacties van de kinderen). 

Hij staat op en gaat in de spiegel kijken. Daar schrikt Sinterklaas zich een hoedje. Hij vraagt 

aan de kinderen of zij misschien weten wie dit heeft gedaan. Was het een inbreker? Of was 

het misschien een stout kind uit de zaal? (‘Heeft één van jullie het dan misschien gedaan?) 

Sinterklaas komt tot de conclusie dat het Sinterklaasfeest zo anders niet door kan gaan, geen 

enkel kind zal hem herkennen zonder zijn baard! Bedroefd loopt Sinterklaas af. 

 

Scene 4 

De twee zwarte Pieten komen lachend het podium op. Zwarte Piet 2 is op aan het scheppen 

dat hij het echt heeft gedaan. 

 

Piet 2: ‘Echt waar, ik heb echt zijn baard afgeknipt. Je had het moeten zien, Sint lag zo lekker 

te slapen en hij had helemaal niets door! Volgens mij wordt hij echt een dagje ouder!’ 

Piet 1: ‘Ik geloof er nog steeds helemaal niets van hoor. Eerst zien dan geloven!’ 

Piet 2: ‘Kijk maar, ik heb het bewijs meegenomen!’ 

 

Piet 2 zet nu de baard van Sinterklaas op en speelt Sinterklaas na. (‘Zo kinderen, zijn jullie 

lief geweest dit jaar?’ zegt hij tegen de kinderen) 

De andere Piet lacht hier hard om. 

 



Dan komt Sinterklaas het podium op, eerst nog even aan de rand, zodat de Pieten hem niet 

zien. Dan loopt hij verder, en de Pieten zijn heel geschrokken.  

Sinterklaas is ontzettend boos. Door die stomme Piet kan het Sinterklaasfeest niet doorgaan! 

Hoe moet dat nu met al die kinderen in Nederland, moeten ze dan geen cadeautjes krijgen? 

(dit wordt weer aan het publiek gevraagd) 

 

Hoe moeten ze dit nu oplossen? Piet 1 heeft een goed idee: Piet 2 moet de baard gewoon 

afdoen, en Sinterklaas zet de baard gewoon op. Geen kind zal het doorhebben! 

Dit willen ze doen, maar de baard van Sinterklaas zit vast aan het gezicht van de Piet. Ze 

proberen er hard aan te trekken, maar de baard komt niet los.  

‘Dat is je straf!’ zegt de Sint tegen de Piet. ‘Maar nu hebben we nog steeds geen oplossing!’ 

 

Dan komt Piet 1 met een ander idee: Piet met de baard moet zich verkleden als Sinterklaas, en 

dan gaat Sinterklaas dit jaar als zwarte Piet. Zou dat misschien een idee zijn? (aan het publiek 

vragen). Sint en Piet gaan het gewoon proberen, en ze gaan van het podium af om zich om te 

kleden.  

Piet 1 blijft op het podium staan. 

 

Scene 5 

Piet komt op met een cape, baard en mijter. Sinterklaas met een pietenpak. Ze vragen aan de 

kinderen wat ze ervan vinden, kan het zo?  

Rare reacties van de kinderen, want we hebben nu een zwarte Sinterklaas en een witte Piet! 

Piet 1 zegt dat het inderdaad een beetje op zou vallen als ze het zo zouden doen.  

Wat nu? Misschien kunnen ze zich schminken? Sint en Piet gaan weer van het podium af. 

 

Scene 6 

Sint en Piet komen weer op (oorspronkelijke poppen of als we met kleertjes werken weer 

terug verkleed). Nu klopt het!  

Iedereen is blij met de oplossing, nu kunnen de kinderen toch nog hun cadeautjes krijgen.  

Maar eigenlijk moet Piet 2 nog straf krijgen!  

 

Omdat Sinterklaas er toch wel om kan lachen, moet Piet 2 (verkleed als Sinterklaas) ervoor 

zorgen dat alle kinderen iets lekkers krijgen!  

 

Op dit moment kun je óf strooigoed in de zaal uitdelen/ strooien, of later met de pop van Piet 

en Sinterklaas, de klassen rond gaan. 

 

Materialen: 

- 1 x sinterklaaspop 

- 1 x zwarte piet pop 

- 1 x zwarte piet pop met verwisselbare kleren  

- kleren voor de poppen (baard met elastiekje, mijtertje, capeje)  

- decor: kleine cadeautjes (goud en zilver), spiegel 

- doeken 

- spotje 

- verlengsnoer 

- theaterbankjes (3 op elkaar is poppenkast) 

- strooigoed 

- cd speler 

- cd met sinterklaasliedjes (deze bij binnenkomst in de zaal laten spelen) 


