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Het Nieuwsgierige Rendier En 
Het Duiveltje In Een Doosje 
Scamper, het rendier, was een nieuwsgierig kereltje dat 
op de Noordpool woonde. Hij deed niets liever dan op 
verkenning gaan en nieuwe dingen ontdekken, en hij 
bracht een groot deel van zijn tijd door met ronddwalen 
in de werkplaats van de Kerstman, zijn neus in alle 
hoeken en gaten stekend.

Een van Scamper's favoriete bezigheden was om de 
cadeaus te openen die de elfen voor de kinderen aan 
het klaarmaken waren. Hij pakte de pakketten 
zorgvuldig uit en onderzocht 
elk voorwerp, waarbij hij de 
cadeautjes vaak in de war 
liet. Dit maakte de elfen 
natuurlijk gek, omdat ze de 
cadeaus dan opnieuw 
moesten inpakken.

Op een dag hadden de elfen 
genoeg van Scamper's 
streken. Ze besloten hem een 
lesje te leren, en ze 
bedachten een plan. Ze wikkelden een Duiveltje-Uit-
Een-Doosje in één van de cadeaus, en wachtten totdat 
Scamper het zou vinden.




En ja hoor, Scamper vond al snel het pakket, en hij 
begon het enthousiast uit te pakken. Maar toen hij de 
doos opende, schrok hij van een luide knal, en een 
clown's hoofd sprong uit de doos naar hem toe. Scamper 
was zo bang dat hij wegrende van de werkplaats, zijn 
kleine hoeven stampend op de sneeuw.

De elfen keken tevreden toe hoe Scamper uit het zicht 
verdween. Ze hoopten dat hun truc hem een lesje had 
geleerd, en dat hij twee keer zou nadenken voordat hij 
nog meer cadeautjes opende.

Een tijdje bleef Scamper weg van de werkplaats, maar 
zijn nieuwsgierigheid kreeg uiteindelijk de overhand. Hij 
keerde terug, maar deze keer was hij voorzichtiger. Hij 
verkende nog steeds en ontdekte nieuwe dingen, maar 
hij leerde om zijn nieuwsgierigheid te beheersen, en hij 
veroorzaakte geen problemen meer voor de elfen.

Scamper bleef een nieuwsgierig rendier, maar hij had 
zijn lesje geleerd en liet de elfen rustig hun werk doen.



