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KORTE INHOUD VAN HET STUK 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

Planeet aarde  … jaar 2250 

 

Er  is nog slechts beton, metaal en plastic ! Géén spoor meer van een groene 

natuur. 

Wanneer de drie metaalbomen: Robust, Keihard en Stronk samen met  

Duizendblad , de koperen plant en Zonnedauw, de plastiek bloem, onverwachts 

een gesprek horen van enkele maskermensen besluiten ze op zoek te gaan naar 

het geheim van Vadertje Groenblad, de grote natuurbeschermer, die meer dan 

tweehonderd jaar geleden werd vermoord. 

 

Op hun tocht naar “Ruutan”, het vervallen laboratorium van Vadertje Groenblad 

- dat sedert zijn dood door een betonnen bunker wordt afgesloten - krijgen zij af 

te rekenen met de Koppoters, die hen kost wat kost willen beletten om in  de 

zwaar bewaakte bunker binnen te komen. 

 

Robust, Keihard, Stronk, Zonnedauw en Duizendblad krijgen onderweg naar 

Ruutan  ook nog de hulp van Fauna, de virtuele Fee. 

Met haar medewerking proberen zij om een computerprogramma te kraken en 

alzo het geheim - een wonderbaarlijk gas - in hun bezit te krijgen om 

de Maskermensen tot inkeer te brengen en de planeet aarde terug een groene 

natuur te schenken ! 

 

 

 

 




Leuk om weten:  
Het toneelstuk “Het geheim van Vadertje Groenblad” werd door de 
auteur ook herwerkt tot een stripverhaal met dezelfde titel. 
“Het geheim van Vadertje Groenblad “ is stripalbum nummer 1 in de 
stripreeks “De Spookjes”. 
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ROLBEZETTING 

………………….. 

 
- een stem 

 

- drie metaalbomen: ‘Robust’, ‘Keihard’ en ‘Stronk’ 

 

- de koperen plant ‘Duizendblad’ 

 

- de plastic bloem ‘Zonnedauw’ 

 

- de USB-fee ‘Fauna’ 

 

- de ‘computergeest’ van ‘Vadertje Groenblad’ 

 

- de maskermensen 

 

- de Koppoters 

 

- bomen: metaalbomen en ‘echte’ bomen 

 

- planten: koperen planten en ‘echte’ planten 

 

- bloemen: plastic bloemen en ‘echte’ bloemen 

 

- de lucht 

 

- het water 

 

- mensen 
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NOTA voor de regie: 

Het stuk is zo geschreven dat het aantal bomen, planten, bloemen, Maskermensen en mensen 

niet gelimiteerd is. Afhankelijk van de grootte van het toneel kunnen min of meer kinderen 

voor de rollen ingezet worden. Van al deze ‘spelers is wel een minimum vereist. ( zie 

aanduidingen bij de tekst ) 

 

 

 

PROLOOG 

 
Het toneel ligt verlaten. Er klinkt een afschuwelijke mengeling van allerlei 

soorten elektronische muziek. Eerst zachtjes maar dan langzaam aanzwellend 

om dan, na een tiental seconden, weer weg te sterven. 

 

 

Decor: silhouetten van buildings, fabrieken, pijpleidingen, rare auto’s ...  

Het toneel ligt half in de duisternis. 

 

 

 

STEM: ( met echo ) Dit is de planeet aarde… Wij schrijven het jaar 2200 

 Op de achtergrond klinkt dezelfde mengeling van elektronische muziek. 

 Eventjes luid en dan weer zacht. De muziek blijft doorspelen op de 

 achtergrond… 

 

 Beton, metaal en plastic overheersen in onze maatschappij. 

 De Maskermensen hebben de natuur volledig uitgeroeid.  

 Zij dulden alleen nog maar metalen bomen, koperen planten en plastic 

 bloemen  

 ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

 

BOMEN: ( aantal onbeperkt maar minimum 3 , ze spreken samen. De bomen 

 zijn metaalkleurig en hebben twee takken ) 

 

 Wij waren bomen krom en oud 

 Wij stonden jarenlang in het woud 

 ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 
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PLANTEN: ( aantal onbeperkt maar minimum 3 , ze spreken samen.  

           De planten zijn koperkleurig en hebben roestbruine bladeren ) 

 

          Wij waren planten rank en teer 

          Wij groeiden elk jaar steeds weer  

          ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

 

BLOEMEN: ( aantal onbeperkt maar minimum 3 , ze spreken samen.  

          De bloemen zijn plastiek-achtig wit  

 

          Wij waren bloemen, fijn van geur 

          Wij hadden een prachtige kleur 

          ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

 

WATER:  ( donkerbruin ) 

 

             Ik was het helderewater uit de beek 

             waarin eenieder zich spiegelend bekeek 

             ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

 

LUCHT: ( zwart – grijs) 

 

              Ik was de blauwe lucht 

              Ik maakte geen gerucht 

              Ik verplaatste mij zonder zucht 

              ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

 

MENSEN: ( grauw gekleed, vaalwit gelaat, géén make-up ) 

 

               Wij zijn mensen 

               We konden ons niets beter wensen 

               Dan de natuur te verpesten 

               Met rotzooi, afval en resten  

               (( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

Licht op toneel wordt gedoofd:  

bomen, planten, bloemen, water lucht en mensen AF 
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EERSTE BEDRIJF 
……….…………………. 

 

 

Licht aan op toneel. 

Duizendblad, Robust, Stronk, Keihard, Zonnedauw komen OP. 

 

DUIZENDBLAD: (zucht diep) Pff wat een ellendig bestaan, geen takje groen 

meer, geen bloemengeur, geen bottende bomen …Alleen maar staal, beton en 

plastiek … 

 

ROBUST: Ja m’n beste Duizendblad, sedert de dood van Vadertje Groenblad, 

zo’n tweehonderd jaar geleden is het erg gesteld met ons. De maskermensen 

hebben de natuur volledig uitgeroeid. 

 

STRONK: Ach vriend Robust, als ik terugdenk aan vroeger… vroeger toen 

alles anders was, toen …. 

 

KEIHARD: (onderbreekt) Weet je wat ik zou willen? Stronk ? Ik wenste dat al 

die ellendige maskermensen zouden veranderen in een rotsblok, als straf voor 

datgene wat ze de natuur hebben aangedaan…Ze zouden dan wel anders piepen 

… of beter gezegd: niet meer piepen (lacht) 

 

ZONNEDAUW: Ach lieve kameraden 

                             We staan er heel slecht voor 

                             Konden wij maar overgaan tot daden 

                             Kwamen we toch maar een middel op het spoor 

                             om van die maskermensen af te raken 

                             en ons weer natuurlijk te maken 

 

STRONK: Lieve Zonnedauw, als ik jou zo prachtig hoor rijmen en dichten, heb 

ik  telkens zin om … (breekt in snikken uit )  

 

ROBUST: (troostend) Kom, kom Stronk ! Je moet niet huilen, je maakt er 

jezelf alleen maar ziek mee. 

 

KEIHARD: Juist, heel juist Robust. Als je verdriet hebt, moet je niet huilen … 

neen, dan moet je zingen …(begint met zingen) Wij zijn bomen … (breekt in 

snikken uit ) … Ik kan niet …zingen …ik voel me veel te beroerd ! 
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DUIZENDBLAD: (geërgerd) Verdorie dat is nu altijd hetzelfde liedje … we 

proberen mekaar op te monteren en telkens weer komen er tranen van. Wat een 

leven, wat een ellendig leven. (begint zachtjes te snikken). 

 

ZONNEDAUW: (tot publiek) Zoals jullie al hebben vernomen 

                                                 hebben de maskermensen ons alles ontnomen 

                                                 maar één ding zijn zij vergeten 

                                                 en dat mogen ze ook niet weten 

                                                 wij hebben een hart 

                                                 en zijn gevoelig voor vreugde en smart. 

 

ROBUST: En gelukkig maar weten die rot-maskers ook niet dat wij de enigen 

zijn die ons nog kunnen bewegen én …onze eigen taal kunnen spreken ! 

 

STRONK: (nog snikkend) Moesten ze dat weten, verdwenen we direct in de 

smeltoven ! 

 

DUIZENDBLAD: Ja, ze zouden nooit verdagen dat hun eigen gemaakte natuur 

een hart heeft en dat hun metalen bomen, koperen planten en hun plastieken 

bloemen zouden kunnen praten. 

Zij willen enkel en alleen maar … 

 

KEIHARD: Ssst Duizendblad …we moeten zwijgen en stil staan …daar heb je 

maskermensen … ze komen naar hier ! 

(allemaal onbeweeglijk) 

 

Er komt een groep (van vijf*)maskermensen OP, ze praten met mekaar. 

*als er minder dan vijf maskermensen zijn, wordt de tekst verdeeld onder de drie 

makermensen. 

 

MASKERMENS 1: Oef, de dagtaak zit erop ! Gelukkig is alles tijdig klaar 

geraakt. Het wordt beslist een reuze feest. 

 

MASKERMENS 2: Ik ben blij dat het zo ver is. Morgen hoeven we niet te 

werken dus kunnen we flink uitrusten om overmorgen uitbundig feest te vieren. 

 

MASKERMENS 3: Toch een fantastisch idee van onze dictator, kameraad 

Compjoerobot, om de moord op Vadertje Groenblad -nu tweehonderd jaar 

geleden- elk jaar feestelijk te herdenken. 

 

MASKERMENS 4: Ja hij heeft er zelfs een nationale NAN-dag van gemaakt. 
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MASKERMENS 5: Een Nationale Anti Natuur – dag, dat snap ik maar ik vraag 

me toch af waarom Compjoerobot Vadertje Groenblad heeft laten 

vermoorden… hij was toch machtig genoeg om Groenblad gewoon te 

verplichten om te stoppen met dat natuur-gedoe…maar een moord ..neen, ik 

snap het niet ….  

 

MASKERMENS 1: Luister mannen, ik wil jullie wel iets verklappen …maar 

op één voorwaarde: jullie moeten zwijgen als een graf, jullie mogen nooit, maar 

dan ook nooit, tegen ook maar iemand iets hierover vertellen. 

 

MASKERMENSEN 2-3-4-5: (ze leggen hun linker wijsvinger op de lippen en 

maken met de rechter hand het eed-teken) Beloofd ! 

 

MASKERMENS 1: In het jaar 2000 was mijn bet-over-grootvader de 

rechterhand van Compjoerobot de eerste. Als computerspecialist moest hij alle 

speciale gebeurtenissen en alle staatsgeheimen opslaan in de computer. 

Het bestand waarin dat alles werd opgeslagen was beveiligd met wel tien 

wachtwoorden die mijn grootvader zelf bedacht. 

 

MASKERMENS 3: Was hij dan de enige die die wachtwoorden kende ? 

 

MASKERMENS 1: Ja, Compjoerobot vertrouwde mijn bet-over grootvader 

blindelings want zelf kende hij van computers niet veel. 

 

MASKERMENS 2: Dus het verhaal van  de moord op Vadertje Groenblad 

stond in geuren en kleuren beschreven in het computerbestand. 

 

MASKERMENS 1: Dat klopt , ik heb het zelf gelezen. 

 

MASKERMENS 5: Gelezen? Hoe kan dat nu ? Tweehonderd jaar geleden??? 

 

MASKERMENS 1: Mijn bet-over grootvader heeft voor hij stierf een website 

gemaakt waarop je alle historische feiten kunt nalezen. Je moet wel over de 

speciale versie van Windows 128 beschikken en het wachtwoord kennen. 

 

MASKERMENS 4: Wil je ons nu vertellen dat jij die speciale versie van 

Windows 128 hebt en … dat je het wachtwoord  van die site kent ? 

 

MASKERMENS 1: Ja, dat wachtwoord is telkens van vader op zoon 

overgegaan en alle teksten zijn bij elke nieuwe Windows- versie ge-updatet. 

Ik weet alles over de moord op vadertje Groenblad. 
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MASKERMENSEN 2-3-4-5: (door mekaar) Komaan …vertel… laat horen ..ik 

ben benieuwd… 

 

MASKERMENS 1:  Oké maar denk eraan, dit is top geheim eh … nooit tegen 

wie dan ook iets hierover vertellen. 

 

MASKERMENSEN 2-3-4-5: (door mekaar) Oké … beloofd …doe ik …ik 

zwijg. 

 

MASKERMENS 1:  Compjoerobot liep toentertijd al lang met het plan rond 

om de hele natuur te ‘metaliseren’, te ‘verkoperen’ en te ‘plastificiëren’. Zijn 

plannen zijn Groenblad ter ore gekomen en hij zou begonnen zijn met een gas te 

ontwikkelen en te produceren dat wat hij noemde ‘natuurverzorgend’  en 

‘natuurbeschermend’ moest werken. 

 

MASKERMENS 3: Dat zal Compjoerobot wel niet leuk gevonden hebben ? 

 

MASKERMENS 1:  Klopt. Toen hij dat hoorde, is hij met Vadertje Groenblad 

gaan praten en heeft hij gevraagd om te stoppen met de productie van het gas … 

Hij heeft hem gesmeekt … hij heeft hem geld geboden … niets hielp ! Die 

stijfkop van een Groenblad wou niet stoppen  … dus bleef er onze dictator maar 

één oplossing over … 

 

MASKERMENS 4: Hem definitief het zwijgen opleggen… 

 

MASKERMENS 1:  Juist, hij heeft hem vergiftigd ! Hij deed net alsof hij 

akkoord ging met de plannen van Vadertje Groenblad en hij bood de  

natuurvriend een glas wijn aan … 

 

MASKERMENS 2:  En in dat glas zat er gif … 

 

MASKERMENS 5:  Na één slok viel Groenblad dood op de grond en was het 

gedaan met natuur beschermen (grinnikt) 

 

MASKERMENS 4:  En het gas dat al geproduceerd was, is dat dan vernietigd ? 

 

MASKERMENS 1:  Het gas noch de formule van het gas is ooit gevonden, hoe 

men ook gezocht heeft … Noppes … niks. Dat zit de Compjoerobot generatie al 

meer dan tweehonderd jaar erg dwars… daarom ook dat er rond het 

laboratorium van Vadertje Groenblad een betonnen bunker gebouwd is die dag 

na dag, vierentwintig uren op vierentwintig, zwaar bewaakt wordt door de 

Koppoters, een speciale elite eenheid van het leger. 
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MASKERMENS 3:  Die bewaking is toch zinloos …Wie gaat het nu in 

hemelsnaam in zijn hoofd halen om op zoek te gaan naar een 

‘natuurbeschermend’ en ‘natuur-herstellend’ gas … 

 

MASKERMENS 2: Waarvan men niet eens zeker is dat het bestaat… En …zeg 

nu zelf…onze natuur ziet er toch super uit …(wijst naar de bomen, planten en 

bloemen) Kijk eens wat een prachtige metaalbomen, schitterende koperplanten 

en stijlvolle plastieken bloemen. Wat zou een gas daaraan veranderen ??  

Wie zou dat willen  ? Ik in alle geval niet ! 

 

MASKERMENS 1:  Tja, blijkbaar is er de schrik die van vader op zoon is 

doorgeven in de Compjoerobot generatie …. En vindt men nog altijd dat 

voorkomen beter is dan genezen… 

 

MASKERMENS 5:  Gas of geen gas, mij blijft het om het even. Ik ben met 

deze natuur best tevreden. 

 

MASKERMENS 1: En als dat gas alsnog zou bestaan, wees dan maar gerust 

dat het veilig opgeborgen is en bewaakt wordt ! 

Ik weet niet wat jullie er van denken maar ik, ik ga naar huis. 

 

MASKERMENS 3:  Goed idee, want ik moet thuis vertellen … 

 

MASKERMENS 1:  (kwaad) Zwijgen moet je.. zwijgen en niets vertellen ! 

Begrepen ? 

 

MASKERMENS 3:  (lacht) Ik mag toch wel vertellen wat we overmorgen op 

het feest gaan doen eh … Ik zal van jouw verhaal echt niets vertellen, wees maar 

gerust ! Ik ben er mee weg. 

 

MASKERMENSEN 1-2-4-5: (door mekaar) Daag …maak er een leuk feest 

van … en we zwijgen eh … kom goed thuis … 

Alle maskermensen AF. 

De bomen, plant en bloem komen terug ‘tot leven’. 

 

DUIZENDBLAD: (opgewonden) Hebben jullie dat gehoord ? Er … 

 

STRONK: (uitgelaten) Dat is fantastisch, dat … 

 

ROBUST: (nadenkend, spreekt tot zichzelf) Sapperdeblaadjes, ik heb nooit 

geweten dat er … 

 

KEIHARD: (juichend) Joepie ! Er bestaat een gas en …. 
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ZONNEDAUW:(kalmerend) Lieve vrienden, we hebben hier iets gehoord 

                                                 dat ons misschien danig verstoord 

             maar … 

 

ROBUST: (geërgerd en zenuwachtig) Zonnedauw meisje hou alsjeblief op met 

dat dichterlijk geleuter. Wat wij hier heel toevallig gehoord hebben is van zo’n 

ontzettend belang dat wij …dat wij moeten doen wat we moeten doen …dat wij 

het gas direct moeten opsporen … 

 

ZONNEDAUW: (pruilend) Dat wilde ik nu juist zeggen 

                                             en uit gaan leggen … 

 

KEIHARD: Dat gas is onze redding …wat zeg ik ‘onze’ ?? Neen het is de 

redding van de verloren natuur . 

 

STRONK: Oh ik zie alles weer in groen … ik ruik weer bloemen …ik… 

 

DUIZENDBLAD: Vrienden, kalmpjes aan. We mogen zeker niet onbesuisd 

gaan handelen, niet roekeloos op zoek gaan naar dat gas… 

 

ROBUST: Maar we mogen geen tijd verliezen … 

 

DUIZENDBLAD: Akkoord maar we moeten werken volgens een plan … een 

plan dat tot in de puntjes is uitgewerkt. Daarom… 

 

ZONNEDAUW: Dat zijn wijze woorden 

           die ik net hoorde. 

                             Wat denken jullie ervan ?… 

                             beginnen we met het opstellen van een plan ? 

 

DUIZENDBLAD: (ongeduldig) Ja, ja …komaan aan het werk . Hoe vlugger 

ons plan klaar is, hoe vlugger we op zoek kunnen gaan … (muziek zacht) 

 

ALLEN: Op zoek naar het geheim van vadertje Groenblad. (Allen AF)   

(muziek luid) 

 

 

DOEK 
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TWEEDE BEDRIJF 

…………..…………. 

 
Als het doek opgaat bevinden we ons in een troosteloze vlakte met hier en daar 

een betonnen zuil en/of een metalen constructie. 

Er is weinig licht. 

Er klinkt muziek die langzaam wegsterft. 

De drie bomen, de plant en de bloem komen in groep op. 

 

STRONK: Robust jongen, het gaat fantastisch ! 

 

ROBUST: Het was een slim idee van Zonnedauw om op NAN dag, de nationale 

anti natuurdag, op zoek te gaan naar het gas. 

 

KEIHARD: Nog geen maskermens gezien; die zijn zeker met zijn allen naar het 

grote vreugdefeest. Als we zo kunnen blijven doorstappen moeten we weldra in 

Lestrom zijn, waar de bunker  rond Ruutan, het laboratorium van Vadertje 

Groenblad, is gebouwd.   

 

DUIZENDBLAD: We moeten toch erg voorzichtig blijven want Ruutan, of 

beter gezegd de bunker wordt streng bewaakt door de Koppoters.  

 

ZONNEDAUW: Ik voel mij  

                             al zo ontzettend blij 

                             weldra is alles voorbij 

                             en zijn we weer vrij 

 

KEIHARD: Hoor Zonnedauw …ze is haast buiten zichzelf van vreugde. 

 

STRONK: Als we het gas vinden is het toch voor een groot deel dank zij haar. 

Zij heeft op de computer in het museum stiekem informatie gegoogeld over 

Ruutan en via google streetview  de verschillende wegen naar Lestrom 

opgezocht.  

 

DUIZENDBLAD: (bazig) Hola, momentje ! Ik, ik heb de veiligste weg naar 

Lestrom uitgestippeld en … 

 

ROBUST: Ja, ja Duizendblad ’t is al goed. Laat ons nu geen ruzie maken over 

de verdienste van wie dan ook. Als we het gas vinden, is het de verdienste van 

ons allemaal 
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ZONNEDAUW: (angstig) Help… help …een spook … 

                                             Het brengt mij van de kook … 

 

ROBUST: Waar ?... 

 

ZONNEDAUW: Daar .. daar achter … 

                            Wis en warachtig … 

 

KEIHARD: Je droomt meisje, ik zie helemaal niets ! 

 

STRONK: Je poëzie is je weer naar je hoofd gestegen. Er is niets te zien ! 

 

DUIZENDBLAD: Kijk, kijk daar … Ze droomt niet … ik zie het ook … Dat 

gele licht … het beweegt ! Ooh neen, het komt in onze richting … 

 

KEIHARD: (beveelt Robust, Stronk, in slagorde ! 

Zonnedauw, Duizendblad, zoek dekking ! 

 

In een lichtflits verschijnt de USB-fee Fauna, schitterend gekleed. 

Kort muziek stukje. 

 

FAUNA: (heel vriendelijk) Dag m’n lieve vrienden. 

 

ALLEN: (geschrokken) Da..da ..daag …eeh 

 

ROBUST: (aarzelend) Wie ..euh …wie bent u ? 

 

KEIHARD: Wat komt u hier doen ? 

 

STRONK: Waarom dat gekke licht ? 

 

FAUNA: Lieve vrienden… 

 

DUIZENDBLAD: Wie zegt dat wij jouw vrienden zijn, ik … 

 

 

ZONNEDAUW: (onderbreekt filosofisch) Hehe, ik ben op mijn gemak. 

              Mensenkennis is mijn vak. 

              Al is dit geen menselijk wezen 

              ik weet dat we niets moeten vrezen 

                                                                     Ik ben er bijna zeker van 

                                                                     Dat zij allen maar een fee kan wezen 
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FAUNA: Heel juist Zonnedauw, ik ben een USB fee. Mijn naam is Fauna. 

 

DUIZENDBLAD: (spottend) Fauna …een USB fee …wat een onzin. 

 

STRONK, KEIHARD, ROBUST: (nadenkend tegen mekaar) USB fee … 

Fauna …nooit van gehoord …ken ik niet… 

 

ZONNEDAUW: (dromerig) Oh lala 

           Fauna 

           Een naam vol romantiek 

                                               vol hemelse muziek 

 

FAUNA: Mijn naam stamt uit vroeger tijden, uit de tijd dat er nog een echte, 

levende natuur bestond . 

 

ROBUST: Stam jij dan misschien uit het tijdperk van Vadertje Groenblad ? 

 

FAUNA: Inderdaad ! Vadertje Groenblad was een goeie vriend van mij. Ik heb 

hem altijd geholpen in zijn strijd tegen Compjoerobot en de maskermensen. 

Samen hebben wij ons altijd ingezet voor de natuurbescherming ! 

 

STRONK: (verheugd) Maar dan kom jij als geroepen, jij kunt ons helpen. Wij 

zijn namelijk op zoek naar … 

 

FAUNA: Op zoek naar Ruutan, het laboratorium van Vadertje Groenblad dat in 

de metalen bossen van Lestrom ligt. 

Ik weet er alles van, voor mij bestaan er geen geheimen.  

 

DUIZENDBLAD: (verveeld) Lap, zij komt zich met onze plannen bemoeien 

…Als wij het gas ooit vinden, zal zij alle eer willen opstrijken. 

 

FAUNA: Heb geen angst, Duizendblad. Ik ben hier slechts om jullie te 

waarschuwen en eventueel ook te helpen. Alle eer zal jullie toekomen.  

 

ZONNEDAUW: Wat een edel gebaar 

                             Ik heb tegen haar hulp helemaal geen bezwaar. 

 

KEIHARD: Zeg Fauna, kun jij ons misschien vertellen hoe ver we nog van 

Lestrom verwijderd zijn? 

 

ROBUST: Ja, want om eerlijk te zijn …ik ben behoorlijk moe ! 
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FAUNA: Jullie zijn vlakbij jullie bestemming en daarom kom ik jullie 

waarschuwen. Bij de bunker rond Ruutan staat een versterkte wachtpost van 

Koppoters. Het zal niet makkelijk zijn om er doorheen te komen maar …als 

jullie naar mijn plan willen luisteren moet het mogelijk zijn om ( een lichtflits en 

de fee is plots verdwenen) 

 

STRONK: Wel verdraaid, waar is die nu plots heen ?  

 

ROBUST: Ze is verdwenen zoals ze is verschenen … 

 

DUIZENDBLAD: Robust, begin alsjeblief ook niet te rijmen eh, ik kan dat 

missen als tandpijn … 

 

KEIHARD: Fee of geen fee …verschenen en verdwenen …we weten nu dat we 

vlakbij zijn en dat we moeten rekening houden met een heel sterke bewaking. 

 

ZONNEDAUW: Inderdaad, zij verscheen 

                            en zij verdween 

          Maar zij laat zich niet onbetuigd 

          daar ben ik van overtuigd. 

 

DUIZENDBLAD: We kunnen die fee best vergeten en onze eigen boontjes 

doppen. Komaan we gaan verder ! 

 

STRONK: (nadenkend) Een eigenaardige zaak … hoogst eigenaardig … 

 

KEIHARD: Ik weet één ding : we moeten héél voorzichtig zijn . 

 

ROBUST: Als je het mij vraagt …Ik ben een beetje bang …mar niemand vraagt 

me wat … dus … 

 

ZONNEDAUW: Ik ben voor niets meer bevreesd 

          want de fee is hier geweest 

                   Zij weet dat wij naar Lestrom gaan 

               zij zal ons dus zeker bijstaan. 

 

(muziek zacht) 

 

DUIZENDBLAD: (ongeduldig) Komaan, genoeg gekletst. We hebben geen tijd 

te verliezen; op naar Lestrom… op naar Ruutan ! 

(muziek luid) Allen AF 

 

DOEK 
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DERDE BEDRIJF 
……….…………………. 

 

Als het doek opgaat, zien we in de verte een betonnen bunker. 

Muziek  luid, sterft weg; de drie bomen, de plant en de bloem komen OP 

 

KEIHARD: (doet teken naar de anderen, hij wijst) Halt ! …Kijk daar dat moet 

Ruutan zijn … 

 

STRONK: Ja of beter gezegd:  het ingepakte laboratorium. Ingepakt in een blok 

beton … 

 

ROBUST: Eindelijk, ik kan haast niet meer . 

 

ZONNEDAUW: Het einddoel is vlakbij. 

                             Weldra zijn we weer vrij. 

 

DUIZENDBLAD: Heeft er iemand iets op tegen dat ik de leiding neem ? 

(wacht het antwoord niet af) Goed, dan gaan we als volgt te werk. Keihard jij … 

 

KEIHARD: Ssst … stil! Ik zag daar iets. Ik geloof dat het Koppoters zijn … 

Hemeltje ja … ze komen hierheen !  

Vlug … iedereen blijft onbeweeglijk staan en … zwijgen ! 

 

Er komen vijf Koppoters OP.  

De koppoters zijn zo gekleed dat het lijkt alsof hun benen tot aan hun hoofd 

reiken. 

 

KOPPOTER 1: Ik zou gezworen hebben dat ik iets hoorde. 

 

KOPPOTER 2: Ach man, wie zou hier nu komen en zeker vandaag op de 

nationale anti natuurdag ? 

 

KOPPOTER 1: En toch heb ik stemmen gehoord. 

 

KOPPOTER 3: Hé, wat is dat hier ? ( wijst naar de bomen, de plant en de 

bloem) Sedert wanneer staan hier drie metaalbomen, een koperen plant en een 

plastieken bloem ? 

 

KOPPOTER 4: Ik heb ze hier nooit weten staan. 
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KOPPOTER 5: Misschien heeft Compjoerobot ze hier laten neerzetten voor de 

NAN –dag … 

 

KOPPOTER 1: Dat geloof ik niet. Maar ik weet wel dat ik er zeker van ben dat 

dat stuk koper bewoog ! 

 

KOPPOTER 2:Je droomt man. 

 

KOPPOTER 4: Is dat ene glaasje wijn je al naar het hoofd gestegen ? (lacht) 

 

KOPPOTER 1: Neen, zeker niet. Waar ik heel zeker van ben, is het feit dat die 

koperen plant bewoog. Ik neem het zekere voor het onzekere: als dat koperen 

spul kan bewegen, kunnen die metalen bomen en die plastiek bloem dat 

misschien ook ! Voila, dit is het middel bij uitstek.(spuit op de bomen, de plant 

en de bloem) 

 

KOPPOTER 5: Man, jij bent echt niet goed snik. Je hele bus 

onbeweeglijkheidsspray zo maar leegspuiten op dat metalen, koperen en 

plastieken gedoe. 

 

KOPPOTER 2-3-4-5: (door elkaar) Ha ha ..wat een gek ..hij droomt …haha.. 

 

KOPPOTER 1: Lachen jullie maar … Ik weet wat ik zag …Kom we zijn weg ! 

 

(Koppoters AF)  

 

STRONK: Oef ze zijn weg ! 

 

ROBUST: Wat was dat allemaal met die spray ? 

 

KEIHARD: Volgens mij zei hij iets over on-be-weeg-lijk … 

 

ZONNEDAUW: Hemeltje lief, kom dat nu tegen 

                             Ik kan mij niet meer bewegen. 

 

De anderen beseffen nu ook dat ze zich niet meer kunnen bewegen … 

ALLEN: (door mekaar) Neen .. ik ook niet …wat is me dat …help .. 

DUIZENDNBLAD: Verdikkeme, die Koppoter heeft ons met zijn spuitbus 

onbeweeglijk gemaakt. 

 

ROBUST: Het is jouw schuld … had jij niet bewogen … 

 

DUIZENDBLAD: Het is mijn schuld niet. 
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STRONK: Toch wel, jij moest zo nodig bewegen …jij draagt alle schuld ! 

 

KEIHARD: We waren zo dicht bij ons doel en dan gebeurt dit …Duizendblad, 

jij bent de meest vervelende en … 

 

ZONNEDAUW:  Vrienden, laat ons nu geen ruzie maken 

                              maar iets bedenken om hier uit te geraken.  

 

ROBUST: Jij hebt mooi praten Zonnedauw …iets bedenken … 

 

KEIHARD: Veel valt er niet te bedenken, we kunnen geen voet verzetten… 

Hoe geraken wij dan in de bunker ? 

 

STRONK: Zo dichtbij … ik kan er wel om janken (begint zachtjes te huilen)  

 

DUIZENDBLAD: Het is allemaal de schuld van die fee. 

 

ROBUST: Ach man zwijg ! Het is enkel en alleen jouw schuld !! 

 

ZONNEDAUW: Laat ons nu niet herbeginnen 

           laat ons liever iets verzinnen. 

 

DUIZENDBLAD: Hou jij alsjeblief je dichterlijk mond dicht, ik kan jouw 

rijmende onzin missen als kiespijn en … 

 

KEIHARD: En hou jij maar … 

 

In een lichtflits verschijnt de USB-fee Fauna, schitterend gekleed. 

Kort muziek stukje. 

 

FAUNA: Wel, wel, wel …mijn vrienden schijnen onenigheid te hebben. 

 

DUIZENDBLAD: Zeg dat het niet waar is …dat ontbrak er nog aan …madame 

de fee !  

 

 

ZONNEDAUW:  Begin nu niet meteen te reclameren 

                              laat Fauna één en ander expliqueren .  

 

KEIHARD: Toffe fee ben jij …daarstraks wou je ons een plan vertellen en 

…dan …ineens …floeps en weg was je ! 
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ROBUST: Wij verwachten dus dat je ons nu uit onze benarde positie haalt. 

 

STRONK: Wij willen terug kunnen bewegen en zo rap mogelijk. 

 

FAUNA: Ik begrijp dat ik jullie  een woordje uitleg verschuldigd ben. Luister: 

Toen ik daarstraks mijn plan wou uiteenzetten, werd ik echter dringend 

teruggeroepen  

 

ALLEN: Terug geroepen ???? 

 

FAUNA: Ja, door Vadertje Groenblad ! 

 

ALLEN: Vadertje Groenblad ???? 

 

FAUNA:  Eigenlijk zou ik moeten zeggen: de geest van Vadertje Groenblad. 

Wij feeën hebben immers nog contact met de geesten van goede 

overledenen…Vadertje Groenblad riep mij terug want hij had een belangrijke 

opdracht voor mij. 

 

DUIZENDBLAD: En wat mag die belangrijke opdracht dan wel geweest zijn ? 

 

ROBUST en STRONK:  Sst ..luister ! 

 

KEIHARD: Laat Fauna verder vertellen. 

 

FAUNA: Die opdracht doet nu niets ter zake. Feit is dat ik jullie moest verlaten. 

Toen ik klaar was met mijn opdracht ben ik jullie onmiddellijk weer tegemoet 

gekomen  … helaas kwam ik juist te laat. 

 

ROBUST: Dat je te laat kwam, ondervinden wij maar al te best ! 

 

STRONK: Wat moeten we nu beginnen ? 

 

KEIHARD: Fauna, haal ons alsjeblief  uit die onbeweeglijke toestand. 

 

ZONNEDAUW:  Reken maar 

                              Fee Fauna brengt dat zeker voor mekaar !               

FAUNA: Luister, ik heb hier een middeltje dat de uitwerking van de spray kan 

ongedaan maken maar … 

 

DUIZENDBLAD: Komaan waarop wacht je ? 
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FAUNA: Het middel werkt slechts éénmalig en …gedurende twintig minuten. 

Jullie moeten er voor zorgen om het gas binnen de  twintig minuten te vinden en 

het te verspreiden …Slagen jullie daar niet in blijven jullie voor altijd 

onbeweeglijk. 

 

DUIZENDBLAD: Leuk vooruitzicht ! 

 

KEIHARD: Maar hoe geraken wij Ruutan binnen, het wemelt er van de 

wachtposten. 

 

FAUNA: Om Ruutan binnen te geraken moeten jullie die wachtposten afleiden 

en dat kunnen jullie klaarspelen met (wacht even)…met een gokautomaat ! 

 

STRONK: Met een gokautomaat ? Het wordt hoe langer hoe gokker … euh … 

gekker. 

 

FAUNA: De Koppoters zijn verzot op gokken. Hun drang naar gokspelen kent 

geen grenzen. 

 

KEIHARD: Allemaal goed en wel maar … waar halen we zo’n gokdingen 

vandaan ? 

 

ROBUST: Misschien kan Fauna ons er eentje toveren ? 

 

FAUNA: Dat kan ik helaas niet …een goede fee kan geen slechte dingen 

toveren. 

 

DUIZENDBLAD: Mooi plan … zonder gokautomaat … 

 

FAUNA: We kunnen zelf zo’n ding maken ! 

 

ALLEN: (verbaasd) Wat ?? ..Wheu ???... Hoe kan dat … 

 

FAUNA: Moeilijk zal het niet zijn. Ik heb hier een USB stick (toont een USB 

stick) waarop alle software voor een gokautomaat staat opgeslagen. Het enige 

wat we nodig hebben is een metalen kast maar het lukt ook met een metalen 

boom. 

 

STRONK, ROBUST, KEIHARD : Wa…hee…w… blief  !? 

 

FAUNA: Ja, één van jullie zal zich moeten opofferen … 

 

STRONK: Wel euh … 
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ROBUST: Tja, het is niet dat ik niet wil … 

 

KEIHARD: Fauna, ik ben je boom, euh ..ik bedoel: man. Ik wil me opofferen 

voor de natuur ! 

 

DUIZENBLAD: Keihard, ik bewonder jou. Het spijt me dat ik soms zo 

onaardig tegen je was. Je bent een bovenste beste ! 

 

ROBUST: Bedankt beste vriend ! 

 

STRONK: Ja, bedankt Keihard ! 

 

ZONNEDAUW:  Keihard 

                              jij bent een boom naar mijn hart  

 

KEIHARD: Ja, ja ’t is al goed met al die complimentjes. Fauna, vertel me 

liever wat er nu allemaal juist te gebeuren staat want ik ben echt nieuwsgierig 

hoe je van mij een gokautomaat maakt …. 

 

FAUNA: Wel Keihard, ik zal seffens op jou een kleine ingreep uitvoeren en de 

USB stick aanbrengen. Jouw hele stam zit dan vol sensoren die, telkens als ze 

aangeraakt worden, een ander gokprogramma in werking stellen … 

Robust en Stronk moeten jou naar de plaats brengen die ik zal aanwijzen. Ik zal 

de gokautomaat daar in werking stellen en … 

 

DUIZENDBLAD: En wat moet ik dan doen ? 

 

ZONNEDAUW:  Ja, nu je het zegt 

                              welke taak is er voor mij weggelegd ? 

 

FAUNA:  Jullie gaan natuurlijk ook mee en samen met Robust en Stronk 

moeten jullie in Ruutan de centrale computer zoeken, het VéGé programma 

openen met het geheime wachtwoord en … 

 

ROBUST: Sorry maar als het een geheim wachtwoord is … 

 

STRONK: (onderbreekt) …Ja, hoe kunnen wij dat dan gebruiken ? 

 

ZONNEDAUW:  Stop nu toch met Fauna altijd te onderbreken 

                              laat haar toch uitspreken… 
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FAUNA: Bedankt Zonnedauw. Luister…ik ken het geheime wachtwoord…ik 

heb de computer van Compjoerobot gehackt … 

 

KEIHARD: Waaat ? Dat kan toch niet …Heb jij de computer van 

Compjoerobot in stukken gekapt ? 

 

FAUNA: (lacht) Maar neen, ik ben binnen gedrongen in de computer en heb 

alle info die erin opgeslagen is, kunnen bekijken en … ben zo het geheime 

wachtwoord te weten gekomen. 

 

ROBUST:   Als we dus dat VéGé programma geopend hebben, weten we hoe 

we het gas kunnen verspreiden ? 

 

STRONK: Ik hoop dat het zo simpel zal zijn want van computers ken ik niet zo 

veel … 

 

ZONNEDAUW:  Ik denk niet dat het zo gemakkelijk zal gaan 

                              Ik vrees dat we nog voor problemen zullen komen staan . 

 

FAUNA: Inderdaad Zonnedauw, eens het VéGé programma geopend is moeten 

jullie uitzoeken op welke computer het programma staat om het gas te 

verspreiden … 

 

ROBUST: Ik snap er hoe langer hoe minder van … 

 

STRONK:  Bah .Ik haat computers ! 

 

DUIZENDBLAD: Het ziet er inderdaad niet zo eenvoudig uit . 

 

KEIHARD: Zeg komaan eh. Ik heb wel de moeilijkste opdracht eh …en hoor je 

mij reclameren ? 

 

FAUNA: Als jullie erin slagen om het gas te verspreiden zullen jullie allemaal 

terug echte bomen, echte planten  en echte bloemen  worden. De Koppoters en 

de maskermensen worden dan ook weer gewone mensen die van de natuur 

houden. 

 

ZONNEDAUW: Ik heb zo’n voorgevoel … 

                             Het wordt een spannende boel ! 

 

KEIHARD: Fauna, kunnen we nu alsjeblief verder doen want dat onbeweeglijk 

staan valt sterk tegen ! 
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FAUNA: Oké, ik ga jullie nu meteen weer beweeglijk maken maar denk eraan 

dat jullie vanaf dan slechts twintig minuten de tijd hebben om het gas te zoeken 

en te verspreiden…. Zijn jullie er klaar voor ? 

 

ALLEN: Jaja… vooruit …komaan …ik ben klaar .. 

 

Fauna schijnt met een klein lichtje op de bomen, de plant en de bloem. Ze 

kunnen onmiddellijk weer bewegen. 

 

FAUNA: Komaan, ik breng jullie naar de plaats waar Keihard als gokautomaat 

moet opgesteld worden en zal jullie dan wijzen hoe jullie Ruutan binnen 

geraken. 

 

KEIHARD: Eigenlijk ben ik er toch niet zo gerust in …ik, een gokautomaat 

…en als alles misloopt, blijf ik voor altijd zo’n gokkast … 

 

FAUNA:  Het mag en het zal niet mislukken ! Vooruit we vertrekken. 

 

ALLEN: Op hoop van zegen ! 

 

(Ze vetrekken in stoet naar AF) 

(muziek) 

 

 

 

 

 

DOEK 
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VIERDE BEDRIJF 
……….…………………. 

 

Als het doek terug op gaat, bevinden we ons in het laboratorium van Vadertje 

Groenblad. 

Overal staan grote en kleine computers en computerschermen.  

Het geheel geeft een verwaarloosde indruk. 

Robust, Stronk, Duizendblad en Zonnedauw staan in het laboratorium en kijken 

rond. 

 

ROBUST: Eindelijk… ik dacht dat we nooit zouden binnen geraken… 

 

STRONK:  Ja, het duurde ontzettend lang eer die Koppoters op het geluid van 

de gokautomaat afkwamen … 

 

DUIZENDBLAD: Het geluid van rinkelende geldstukken was nochtans heel 

ver te horen … Keihard was een schitterende gokautomaat ! 

 

ZONNEDAUW:  Eens dat de Koppoters de gokautomaat wisten staan 

            was er geen houden meer aan 

                              Ze gingen helemaal op in hun spel 

            de rest was kinderspel… 

 

ROBUST: Allemaal goed en wel, we zijn binnen maar we hebben niet zo heel 

veel tijd meer om alles te vinden … 

 

ZONNEDAUW: Wie iets wil vinden,  moet eerst zoeken 

                              in kanten en hoeken 

 

DUIZENDBLAD: Begin hier maar eens te zoeken, hebben jullie al gezien 

hoeveel computers er hier staan …Op welke computer moeten we in 

hemelsnaam naar dat VéGé programma zoeken ? 

 

STRONK: Fauna zei op de centrale computer … maar welke is hier de centrale 

computer ?? 

 

 

ZONNEDAUW:  Centraal 

                              dat weten we allemaal 

                              betekent: juist in het midden 

                              laat ons dus bidden  

(ze loopt naar een grote computer in het midden) 
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                             dat ik me niet vergis 

                             en dat deze de centrale computer is 

 

(ze zet zich voor de computer en begint te tokkelen) 

 

DUIZENDBLAD: En ??? 

 

ROBUST: Lukt het ?? 

 

STRONK: (komt dichterbij, kijkt op het scherm) Ja, ja dit is de centrale 

computer …(juichend) kijk maar .. op het scherm staat  “VéGé  programma”… 

 

ZONNEDAUW:  Ja, op het scherm staat inderdaad VéGé 

                              maar daar zijn we helaas  niet veel mee… 

 

DUIZENDBLAD: En waarom niet ? 

 

ROBUST: In dit programma moesten we….(stopt) …we moesten het 

openen…oh neen, het is niet waar …. 

 

STRONK:  Verdorie… dat is een ramp ! 

 

DUIZENDBLAD: Ik snap het niet hoor…dit is het juiste programma  en … 

 

ROBUST: Ja, maar we moesten het openen…probleem is: we kunnen het 

slechts openen met het geheime wachtwoord en …. 

 

STRONK:  Ik snap het …Fee Fauna is vergeten om ons dat geheime 

wachtwoord mee te delen! 

 

DUIZENDBLAD:  Hoe kon die fee nu zo stom zijn ? Dit is het einde ! 

 

ZONNEDAUW:  Kalmpjes aan 

                              Ik denk juist ergens aan … (druk bezig op de computer) 

                              We mogen niet panikeren 

                              Ik zal iets uitproberen 

                              Maar of ik erin slaag 

            Dat is zeer de vraag 

 

DUIZENDBLAD: Ik denk dat we best terug naar buiten gaan en Fauna gaan 

zoeken; 

 

STRONK: Dat helpt ons helemaal niet ! 
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ROBUST: Tegen dat we buiten zijn, is onze tijd verstreken … 

 

ZONNEDAUW: Ik probeer met Skype contact met Fauna te maken 

                             om alsnog aan het wachtwoord te geraken 

 

DUIZENDBLAD: Wie of wat is Skype …nooit van gehoord. 

 

ROBUST: Ik geloof dat het zoiets is als telefoneren  per computer en … 

 

STRONK: Ja, ja en je kunt mekaar ook zien terwijl je belt.  

 

DUIZENDBLAD: Zien met wie je belt lijkt me wel leuk maar … 

 

ZONNEDAUW: Het is niet waar, het kan niet zijn 

                             Fauna is niet online ! … 

                             Maar wacht eens …wat is dat ??? 

                             Ik heb hier verbinding met een zekere Groenblad ! 

 

( Op een groot scherm zien we een oude man met een grijze baard. Op zijn heefd 

draagt hij een krans van groene bladeren) 

 

STRONK, ROBUST, DUIZENDBLAD : (samen) Wat ???  Is dat Vadertje 

Groenblad ?  

 

VADERTJE GROENBLAD: Ik ben inderdaad Vadertje Groenblad 

…alhoewel… ik ben het niet echt, ik ben de geest van Vadertje Groenblad. 

Ik vermoed dat jullie de vrienden van Fauna zijn en dat jullie naar hier zijn 

gekomen … 

 

ROBUST: Vadertje Groenblad, spaar ons je uitleg … 

 

STRONK: De tijd dringt… 

 

DUIZENDBLAD: We hebben nog maar enkele minuten… 

 

ZONNEDAUW:  Vlug, vadertje, de tijd blijft lopen 

             en wij krijgen het VéGé programma niet open … 

                               Het wachtwoord … 

STRONK: (in paniek)  Het wachtwoord, geef ons het wachtwoord… 

 

VADERTJE GROENBLAD:  Het wachtwoord …welk wachtwoord ? 
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ROBUST: Het wachtwoord om het programma VéGé te kunnen openen … 

 

DUIZENDBLAD: Als we niet in dat programma geraken, is alles verloren!!! 

 

VADERTJE GROENBLAD:  Ach ja, jullie kunnen niets doen als jullie het 

wachtwoord niet kennen (lacht) dat was ik helemaal vergeten … 

 

ROBUST: Geef ons het wachtwoord ! Nu !!! 

 

ZONNEDAUW:  Je hebt het gehoord 

            wij willen het wachtwoord !!! 

 

VADERTJE GROENBLAD: Ja …ik begrijp dat jullie gehaast zijn maar .. 

 

DUIZENDBLAD: Het wachtwoord !! 

 

VADERTJE GROENBLAD: Momentje…ik moet even nadenken …Het 

wachtwoord waarmee het programma VéGé beveiligd is  … hoe was dat ook 

weer … 

 

STRONK: Dat loopt hier fout af …onze tijd is haast verstreken …. 

 

ZONNEDAUW:  Gauw … gauw  

                              Ik val haast flauw ! 

 

VADERTJE GROENBLAD:  Ik weet het weer, het wachtwoord is  

MEIHEGDROOWTHCAW ….   

 

ROBUST, STRONK, DUIZENDBLAD, ZONNEDAUW: (samen)  

Wablief ??? 

 

VADERTJE GROENBLAD: Ja , simpel toch …MEIHEGDROOWTHCAW  

 

DUIZENDBLAD: Spreek jij een vreemde taal? 

 

STRONK: Kun je dat spellen ? 

 

ZONNEDAUW: Verdikke 

                             Dat kan ik niet zomaar  intikken ??? 

ROBUST: Komaan Groenblad, zeg het letter voor letter… 

 

VADERTJE GROENBLAD: Het is toch zo simpel als wat …tik gewoon de 

woorden ‘geheim’ en ‘wachtwoord’ van achteren naar voren in  … 
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STRONK: Vooruit Zonnedauw… (Zonnedauw begint verwoed te tikken ) 

 

DUIZENDBLAD, ROBUST: (samen) Lukt het Zonnedauw ??? … 

 

(plots verdwijnt Vadertje Groenblad van het scherm en verschijnt er op het 

scherm  ‘ U BENT NU INGELOGD ‘ 

 

ROBUST: Joepie, we zitten in het programma… 

 

STRONK: Nu nog de map zoeken waarin staat met welke computer we het ga 

kunnen verspreiden … 

 

DUIZENDBLAD: Aiai …onze tijd is haast op, ik denk niet dat we het halen  

 

ROBUST: Ik  kijk … 

 

ZONNEDAUW:  Hier lees ik: op computer groen onderaan 

                             kan iets heel interessants staan… 

 

STRONK: Komaan we zoeken een groene computer. 

 

(ze beginnen te zoeken maar er staat géén groene computer) 

 

ROBUST: Wacht eens even … Er stond ‘onderaan’ …we moeten de onderkant 

van de computers bekijken … 

 

( ze draaien de computers één voor één om ) 

 

DUIZENDBLAD: Hier, ik heb het denk ik …hier onderaan staat een groen 

kruis  

 

STRONK: (komt toegelopen en opent de computer)  …Kijk dat ding springt 

automatisch aan … 

 

(Zonnedauw en Robust zijn nu ook bij de andere twee komen staan) 

 

ROBUST: Kijk … er staat iets op het scherm …(leest luidop ) :C4H10F02P via 

alle I.P. adressen, druk CTRL/ F3/CTRLCOPY/ALT.GR./F12/END 

 

STRONK: Dat lijkt mij een chemische formule … 

 

DUIZENDBLAD: Maar wat moeten we daarmee doen ? 
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ZONNEDAUW: (begint te tikken op de computer)  Ik druk vanaf het begin 

           alles netjes in 

 

STRONK: Ik snap het …C4H10F02P is de chemische formule voor gas, als we 

via alle computers, dank zij hun I.P.adres, over de hele aarde dat gas willen 

verspreiden, moeten we al die toetsen die hier genoemd worden indrukken …  

Lukt het Zonnedauw ?... 

 

ZONNEDAUW: Ik heb het allemaal gedaan 

           Maar nu komt er ERROR op het scherm staan… 

 

ROBUST: Dan heb je iets fout gedaan …  

 

STRONK: Opnieuw, Zonnedauw, begin opnieuw, ik zal je alles dicteren … 

 

DUIZENDBLAD: Ooh neen, we hebben nog maar 10 seconden … 

 

STRONK: Druk volgende toetsen in CTRL SLASH  F3 SLASH CTRL SLASH 

COPY SLASH ALT DOT GRADE DOT SLASH  F12 SLASH … 

 

ZONNEDAUW:   Willen jullie nu eens iets weten 

    ik was die slashen vergeten 

    en …. 

 

STRONG: Zonnedauw, je moet de  ‘END’  toets nog indrukken …(muziek 

begint halfluid) 

 

ZONNEDAUW: Oef …juist op tijd  

 

ROBUST, STRONG, DUIZENDBLAD: (samen) Is het ons gelukt ??? 

 

Lichten uit, en dan enkele lichtflitsen (muziek luid, dan stil en dan horen we het 

sissend geluid van gas dat ontsnapt – luider en luider -) Toneel donker 
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EPILOOG 

 
Het toneel ligt verlaten. Er klinkt mooie muziek. Eerst zachtjes maar dan 

langzaam aanzwellend om dan, na een tiental seconden, weer weg te sterven. 

 

 

Decor: silhouetten van huizen, parken, natuurgebieden...  

Het toneel baadt in het licht .(doet aan zonlicht denken) 

 

 

 

STEM: ( met echo ) Dit is de planeet aarde… Wij schrijven het jaar 2250 

(Op de achtergrond klinkt dezelfde mengeling van elektronische muziek. 

Eventjes luid en dan weer zacht. De muziek blijft doorspelen op de 

achtergrond…) 

          Beton, metaal en plastic overheersen niet langer in onze maatschappij. 

 De natuur is volledig hersteld.  

 Metalen bomen, koperen planten en plastic bloemen zijn terug verleden 

          tijd . 

( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

BOMEN:  OP( aantal onbeperkt maar minimum 3 , ze spreken samen.  

De bomen Zien er natuur getrouw uit ) 

 Wij zijn weer bomen, jong en vol nieuwe kracht 

 Wij toveren weer een frisse schaduwpracht 

 ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

PLANTEN: OP ( aantal onbeperkt maar minimum 3 , ze spreken samen.  

De planten hebben groene bladeren . 

          Wij zijn weer planten echt en heel groen 

          Wij kunnen weer bloeien, elk seizoen 

          ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

BLOEMEN: OP ( aantal onbeperkt maar minimum 3 , ze spreken samen.  

De bloemen zijn veelkleurig  

          Wij zijn weer  bloemen, rank en wondermooi 

          Wij schenken een schitterende kleurentooi 

          ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 
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WATER: OP ( helder blauw en wit) 

             Ik ben weer water, kabbelend fris 

             Voor eenieder een welgekomen lafenis 

             ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

LUCHT: OP ( lichtblauw) 

              Ik ben weer lucht zuiver en gezond 

              Ik vlieg zomaar gratis in je mond 

              ( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

BOMEN, PLANTEN, BLOEMEN, WATER en LUCHT:  

( ze spreken allemaal samen ) 

                Samen zijn wij de natuur 

                Maak ons het leven niet meer zuur 

                Leer om vanaf heden 

                Beschermend voor ons op te treden 

( muziek eventjes luid dan  muziek terug zacht ) 

 

 

MENSEN: (OP) (fleurig gekleed ) 

( ze spreken allemaal samen ) 

               Wij zijn weer mensen met verstand 

               en daarom zijn wij gekant 

               Tegen al wie de natuur verknoeit 

               en haar schoonheid verfoeit 

               Daarom zullen wij samen strijden 

               Om de natuur van haar vervuilers te bevrijden  

               (( muziek van zacht naar luid en aanhouden) 

 

 

                                   DOEK 
 

 
Niets van deze uitgave “Het geheim van vadertje Groenblad  “mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of 

op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever en/of de auteur. 

 

Alle personen die in dit toneelstuk voorkomen, zijn verzonnen. 

Een eventuele gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval. 

 

© Gent 2016 
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