
De kleren van Sinterklaas 
tekst en muziek Marjon Dobbe 
 
De kleren van Sinterklaas is een sinterklaasmusical voor de onderbouw. Er is bewust 
weinig tekst in geschreven . De liedjes vormen de hoofdmoot. De musical duurt 
ongeveer een half uur.  
Pieten en Sinterklaas komen terug van een regenachtige tocht. Sints mantel en 
mijter zijn helemaal vies geworden en moeten worden gewassen. Maar de volgende 
dag blijken beide niet meer te passen. Gekrompen? Peter en Jooske weten wel 
beter: Het is het Sinterklaaspak uit de poppenhoek. Hoe komt dat pak toch bij 
Sinterklaas? 
 
decor en attributen 
Het verhaal speelt in de verblijfplaats van Sinterklaas. Er kan een stoel staan voor 
Sinterklaas, maar décorstukken zijn eigenlijk niet noodzakelijk.  
Behalve de te dragen kleding is een extra ( identieke,  schone) jas en mijter voor 
Sinterklaas nodig. Ook een te klein Sinterklaasjasje en een te kleine mijter . 
Het kleine jasje moet op het toneel scheuren. Het is daarom wellicht handig dit jasje 
zo te bewerken dat dit gemakkelijk kan gebeuren, bijvoorbeeld door de middennaad 
te rijgen, of door klittenband.  
Peter en Jooske hebben een wortel bij zich voor het paard. 
 
liedjes 
De liedjes zijn eenvoudig en gemakkelijk in te studeren. Het laatste liedje is een 
stapelliedje. Wellicht kunnen hier stukjes solo in gezongen worden. 
 
rollen 
Er zijn 16 uitgeschreven rollen. Met wat meer of minder Pieten is dit aantal aan te 
passen. 
 
kleding 
2 Sinterklaasmantels en mijters.  
1 te kleine Sinterklaasmantel en mijter 
13 Zwartepietenpakken  
 U kunt  ook de kleding bij mij huren. Kijk maar op mijn website voor verdere 
informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 



De kleren van Sinterklaas 
 
Het toneel stelt voor de kamer van Sinterklaas 
 
Scène 1 Sint en de Pieten 
 
(Van achteruit de zaal komen Sint en de Pieten aangelopen. De mantel en mijter van 
Sinterklaas hebben moddervlekken. Eén Piet heeft moddervlekken op zijn muts en 
cape.Onder het lopen zingen ze het eerste liedje. Ze maken het verder af op het 
toneel) 
 
 LIEDJE 1 Wat een weer! 
 
 We kunnen slapen gaan 
 Falderiere falderare 
 Want het werk is weer gedaan 
 Falderiere falderaan 
 
  Falderalderietjes 
  Wat een weer voor Zwarte Pietjes 
  Wat een weer voor Sinterklaas 
  Falderalderaas 
 
 Een schoentje hier en daar 
 Falderiere falderare 
 Schoentjes vullen is weer klaar 
 Falderiere falderaar 
 
  Refrein 
 
 Wat is het vies nat weer 
 Falderierefalderare 
 Regen valt in stromen neer 
 Falderiere faldereer 
 
                   Refrein 
 
 En Sint gleed met zijn jas 
 Falderierefalderare 
 Zo maar hoepla in een plas 
 Falderierefalderas 
 
  Refrein 
 
 Pas op het is zo glad 
 Falderiere falderare 
 Al die modder op ons pad 



 Falderiere falderat 
 
  Refrein 
 
 Wat is het nat en grijs 
 Falderiere falderare 
 Liever heb ik sneeuw en ijs 
 Falderiere falderijs 
 
  refrein 

 
PIET 1: Bah, Sinterklaas, U ziet er vies uit! 
Sint: Ach Piet, ik gleed uit! 
PIET 2: Ja, boem, in de modder! 
PIET 3: Het is ook zulk vies weer! 
PIET 4: Maar hoe moet dat morgen nou? 
PIET 5: Zo kunt U niet naar de (naam van school) 
WASPIET: Geef maar hier die vieze boel, Sinterklaas, dan zal ik het  

wel wassen 
SINT: Ja maar.. 
PIET 6: Hup Sint (doet Sint de mantel uit )  Die moet gewassen  

worden. (geeft hem aan Waspiet) 
WASPIET: . En jij, Piet (tegen een Piet met vieze muts en  

cape)  Geef jouw vieze boel ook maar. (doet het) 
PIET 7: (pakt de mijter van Sints  hoofd)  Deze is ook al vies!  
 (geeft hem aan Waspiet) 
   

LIEDJE 2 In de wasmachien 
 
Heb je die jas van Sint gezien? 
Vol met vlekken 
Modderplekken 
Heb je die jas van Sint gezien 
Die moet maar in de wasmachien. 
 
 Kom maar op 
 Lekker in het sop 
 
Heb je die mijter van Sint gezien 
Vol met vlekken  
Modderplekken 
Heb je die mijter van Sint gezien 
Die moet maar in de wasmachien. 
 
 Kom maar op 
 Lekker in het sop 

 



Heb je die muts van Piet gezien?… 
 
Heb je die cape van Piet gezien? … 

 
SINT: Zo, Pieten en dan nu vlug naar bed! Morgen hebben we een  

drukke dag! 
ALLEN: (af) 
 
 
 (Het licht gaat uit. Van achter het toneel wordt het nachtliedje gezongen) 

 

LIEDJE 3: Nachtliedje 
 
Het is nacht zo laat 
En de Zwarte Pieten slapen 
In de nacht zo laat 
Ja de Pieten zijn naar bed 
 
Het is nacht zo laat 
En de Zwarte Pieten hebben 
In de nacht zo laat 
Dan hun petten afgezet 
 
 Tingelingeling!!  
(het licht gaat weer aan) 
 
Hé de wekker gaat 
Hela Pieten, niet meer slapen! 
Als de wekker gaat 
Nou dan moet je uit je bed 
 
Hé de wekker gaat  
en de Zwarte Pieten hebben 
Als de wekker gaat 
Weer hun petten opgezet 
 
 Tingelingeling!! 
 
Hé de wekker gaat 
Sinterklaas wordt ook weer wakker 
Als de wekker gaat 
Komt ie ook weer uit zijn bed. 

 
Scène 2 Sint en de Pieten, behalve Waspiet 
 
(De volgende dag) 
 



SINT: (Op. Rekt zich uit)  Zo, ik heb lekker geslapen. 
 (roept)  Piet! 
PIETEN: (op. Rekken zich ook uit)  Ja, Sinterklaas! 
SINT: Ik bedoel eigenlijk Waspiet. Waar is Waspiet? 
PIET 8: Niet gezien! 
PIET 9: Misschien slaapt ie nog. 
PIET 10: Hij moest gisterenavond nog de was doen! 
SINT: Maar ik moet mijn mantel aan! 
 Zo kan ik niet op pad! 
PIETEN: Nee, zo kan U niet op pad! 
PIET 11: Ik ga Uw mantel wel even zoeken. (af) 
SINT: Zo, Pieten, zijn jullie allemaal klaar voor de drukke dag? 
PIETEN: Helemaal klaar, Sinterklaas! 
SINT: We moeten vandaag naar de (naam school) 
PIETEN: Ja, naar de (naam school) 
PIET 11: (weer op met te kleine Sinterklaas mantel en mijter) 
 Schoon en droog, Sinterklaas! 
SINT: Mooi zo. (trekt het aan. Veel te klein en een beetje gek) 
 Wat is er met mijn mantel gebeurd? 
PIETEN: Veel te klein! 
SINT: En mijn mijter? 
PIETEN: Staat gek! 
PIET 12: Zeker te heet gewassen! 
PIET 1: Helemaal gekrompen! 
PIETEN: Ja, gekrompen! 
 
  
 

         LIEDJE 4: Geen gezicht 
 
 Sinterklaas zo kan het echt niet 
 Zo kunt U niet naar de stad 
 Iedereen zal om U lachen 
 Nee, zo kunt U niet op pad 
 
  En die mijter 
  Ja die mijter  
  Veel te kort en veel te smal 
  En die mijter 
  Ja die mijter 
  Ach die mijter staat zo mal! 
 
 Kijk die mantel is gekrompen 
 Nee, die kunt U echt niet aan 
 Lijkt een jasje van de kleuters 
 Nee, zo kunt U heus niet gaan! 
 



  Refrein  
 Sinterklaas zo kan het echt niet 
 Zo kunt U niet naar de stad 
 Iedereen zal om U lachen 
 Nee, zo kunt U niet op pad 

 
PIET 2: We moeten hem uit-rekken! 
PIET 3: Uit-trekken? 
PIETEN: Ja, en dan uitREKKEN! 
PIET 4: (tegen Piet 5)  Hou jij hier vast. 
 Zo en nu hard trekken! 
PIET 4 en PIET 5: (trekken ieder aan een kant van de mantel. De  

mantel scheurt en ze vallen beiden op de grond) 
PIET 6: Nou, dat was geen goed idee! 
 
Scène 3 Sint, Pieten(behalve Waspiet), Jooske en Peter 
 
(De bel gaat) 
PIETEN: De bel gaat! 
PIET 7: Ik doe wel open. 
PETER en JOOSKE en PIET 7 (op) 
PETER: Hallo Sinterklaas 
JOOSKE: Hallo Pieten 
SINT: Dag Peter, dag Jooske 
PETER en JOOSKE (stoten elkaar aan en wijzen naar Sinterklaas) 
PIET 8: Waarom lachen jullie Sinterklaas uit? 
JOOSKE: Nou, Sinterklaas ziet er zo gek uit in zijn onderjurk! 
PETER: En met die gekke mijter! 
SINT: (Laat zien dat hij het niet leuk vindt om uitgelachen te  

worden)  En wat komen jullie doen? 
PETER: Nou, Sinterklaas, Jooske had een wortel in haar schoen  

gedaan voor het paard. 
JOOSKE: Maar vanmorgen zat hij er nog gewoon in! 
PETER: Toen dachten we: We gaan hem gewoon even brengen! 
SINT: Nou, dat is heel lief van jullie. 
PIET 9: Ik zal hem meteen aan het paard geven. (pakt wortel, gaat  

Af Komt na een klein minuutje weer terug) 
JOOSKE: Maar waarom ziet U er zo gek uit, Sinterklaas? 
PIET 10: Waspiet heeft zijn mantel te heet gewassen! 
PIETEN: En nou is ie gekrompen! 
PIET 11: En toen wilden zij hem uitrekken.. 
PIETEN: En nou is ie stuk! 
PIET 12: En nou heeft Sint niks om aan te trekken! 
JOOSKE: (Ziet de kapotte mantel, raapt hem op en laat hem aan  

Peter zien) Kijk eens, Peter! 
PETER: Die is gekrompen! 



JOOSKE: Nee, joh! Die is niet gekrompen! Het is helemaal 
Sinterklaas zijn mantel niet! 

ALLEN: O, nee? 
JOOSKE: Die komt uit onze poppenhoek op school! 
 
Hoe het verder loopt … 
 
 
De musical sluit af met een stapelliedje. 
 


