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Koning Regenboog 

Door Frans Busschots 

Toneelspel met zang en dans voor en door jonge mensen. (achteraan: de bijhorende liedjes, 

omschrijving) 

Spelers: 

Koning Regenboog 

Koning Regen 

Koning Wind 

Koningin Zon 

Prinses Zonnestraal 

Weermaker 

Wolkje 

Grote wolk 

Wolken (6,7, . . .) 

Zonnestralen (5,6 danseresjes . . .) 

Kleuren van de regenboog (7) 

Verder kan men meerdere kinderen aan dit spel laten deelnemen. Dit volgens creativiteit en 

omstandigheden. 

Decor: 

Kan opgevoerd worden op een gewone scène, maar bij voorkeur zonder klassiek podium. In 

dit geval zitten de toeschouwers in een halve kring rond het speelvlak. Een beperkt gedeelte 

van deze opstelling wordt gebruikt om een wand op te stellen. Achter deze wand kan verkleed 

worden. Het middengedeelte van deze wand kan gebruikt worden als projectiescherm, 

waarachter zich een diaprojecttoestel bevindt. Alsook de nodige lichtprojectoren. 

Zoals iedereen weet, kan men met 3 projectoren (blauw,groen en rood) een ganse 

kleurenschakering maken. Het is de bedoeling om met verlichtingsapparatuur een regenboog 

te produceren en op een bepaald moment de kleuren één voor één weg te laten. Tal van 

mogelijkheden bestaan (zie kleurenspectrum). Ook met een dia-apparaat in overvloeiing kan 

men dergelijke effecten bereiken. 

Ook de ruimte waar de toeschouwers zitten kan met de 7 regenboogkleuren verlicht worden. 

Tal van mogelijkheden bestaan om sfeer rond dit gegeven te maken0 

Het stuk speelt zich af ergens in de ruimte en de toeschouwers verplaatsen zich ook naar deze 

plaats. 
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Eerste bedrijf 

Decor: zie omschrijving vorige bladzijde. 

De verlichting langzaam dimmen. Elektronische muziek. Wolken drijven doorheen de zaal. 

Sfeerschepping: de toeschouwers verplaatsen zich naar een denkbeeldige plaats, ergens in de 

ruimte. 

Een zacht zonnetje schijnt (decoratiestuk met daarachter een regelbare schijnwerper, die ook 

een avondzon kan nabootsen.) Wolken. Zon tussen wolken. Opkomende wind. Wolken. 

Regen. Overvloedige regen. Zachte regen, minder wind, bewolking. Bliksem, onweer. Wind 

weg, zachte regen, zon, regenboog op scherm, vooraf gegaan door meerdere kleuren licht in 

de zaal. 

Vanaf opkomende wind komen Koning Regenboog en Weermaker op. Koning Regenboog 

links, Weermaker rechts. Weermaker volgde evolutie van het weer met een buitengewone 

belangstelling. (Als iemand die een automatisch proces start en toch nog verwonderd is dat na 

het een het ander komt.)  

Koning Regenboog voelt zich alleen goed vanaf dat er kansen voor een regenboog inzitten. 

(zon + regen) 

Regenboog (ziet regenboog; zingt zijn liedje, danst) Ik ben Koning Regenboog . . . 

Weermaker (eerst een beetje verwonderd, dan in de ban van die prachtige kleuren, zingt het 

liedje mee, animeert kinderen: Koning Regenboog zal zijn liedje 2x meezingen 

terwijl hij danst. Ook de Weermaker zal meedansen, maar dan eerst alleen, 

nadien met Koning Regenboog - zelfde bewegingen . . .) 

Regenboog (na het dansje, op zijn knieën in bewondering voor “zijn” regenboog, roept het 

uit) O! Prachtig! Enig! Wat een regenboog! Regenboog, hemelhoog! O! 

Prachtige stralen! 

Weermaker (kijkt een beetje afstandelijk naar de uitbundigheid van Koning Regenboog) 

Zo, Koning Regenboog! 

Regenboog O! Prachtige stralen, gouden kralen! O! Regenboog, hemelhoog. 

Weermaker Zo uitbundig, Koning Regenboog? 

Regenboog Je hebt hem toch gezien? Je ziet hem toch? 

Weermaker Wat? 

Regenboog Mijn regenboog! Enig! Prachtig! Buitengewoon! 

Weermaker (naar Koning Regenboog toe) Wat bedoel je? 

Regenboog MIJN regenboog! Hemelhoog! 
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Weermaker (tot kinderen) Vinden jullie die regenboog echt zo mooi? (antwoord kinderen 

beïnvloeden – ze vinden hem mooi) Jaja, de kinderen vinden hem ook mooi. 

En nu ik er goed naar kijk . . . Hij is inderdaad mooi! Héél mooi! 

Regenboog (danst en zingt zijn liedje) 

Weermaker (animeert mee de zang en danst ook) 

Regenboog (na het dansje) Het is lang geleden dat ik nog zulk een prachtige regenboog 

gemaakt heb. 

Weermaker Het is inderdaad écht lang geleden. 

Regenboog Maar ik zou iedere dag zulk mooie regenboog kunnen maken. Iedere dag. 

Weermaker En waarom doe je het dan niet? Ben je soms wat lui? (lacht) Of wat wil je 

zeggen, koning Regenboog? 

Regenboog (zet zich, bedroefd) Ik zou iedere dag een prachtige regenboog kunnen maken . 

. . Wat zeg je dat ik wat LUI ben? 

Weermaker (lacht) Ik wilde alleen maar eens lachen, vriend! 

Regenboog Lachen? Mijn gekleurde oren afsnijden, ja! 

Weermaker Je moet dat niet te persoonlijk opvatten. 

Regenboog Als ik eens wat meer medewerking had. 

Weermaker Medewerking? 

Regenboog Koning Wind die blaast er maar op los. Blazen doe ik, zegt hij altijd. En als ik 

hem dan vraag van soms eens rustig te blazen, dan zegt hij dat eens hij bezig is, 

niet weet hoe het afloopt. Krijg ik er zin in, zegt hij, dan blaas ik dat alles door 

elkaar waait. En dan kan IK geen mooie regenboog maken. 

Weermaker Ik zal eens met hem praten. 

Regenboog Je zult luid moeten roepen: hij hoort niet goed. Of doet tenminste alsof! 

Weermaker Dat komt wel goed. 

Regenboog Over Koningin Zon ben ik ook niet te spreken. 

Weermaker Koningin Zon? 

Regenboog Ja, Koningin Zon! 

Weermaker Ze is toch zo lief. 

Regenboog Wat? Lief? Ze maakt er misbruik van! 
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Weermaker Van wat maakt ze misbruik? 

Regenboog Omdat ze een vrouw is denkt zij dat ze wat meer mag doen! 

Weermaker Ze is ook mooi. 

Regenboog Maar dat wil toch niet zeggen dat ze zo onverschillig moet doen. Ik probeer 

met iedereen over de baan te kunnen. Ik wil met iedereen samenwerken. Maar 

mijn taak is regenbogen maken. En daar heb ik de zon voor nodig. Niet zo 

maar een flauw lichtje, maar heerlijke stralen. 

Weermaker Ik zal eens met haar praten. 

Regenboog Het zal niets zijn! 

Weermaker Ik zal haar mooie zachte handen strelen. Haar in de ogen kijken. Zeggen dat ze 

mooi is én haar op de wangen zoenen. En dan zal ik over regenbogen praten. 

Regenboog Moet dat zo? 

Weermaker Met mooie vrouwen, ja! 

Regenboog En wat ga je dan met koning Regen doen? 

Weermaker Heb je daar ook al problemen mee? 

Regenboog Er zit niet genoeg fut in. Hij is schijnbaar wel van goede wil, maar de 

resultaten zijn anders. Het is net alsof hij ja zegt en neen doet. 

Weermaker Je ziet het wat somber in, man! 

Regenboog Somber? Als ze je allemaal tegenwerken! 

Weermaker Maar dat is niet zo! 

Regenboog Wel! 

Weermaker Dan ben jij fout. Als je met iedereen ruzie hebt, dan zul je zelf ook wel eens 

iets doen wat anderen niet lief vinden! 

Regenboog Ruzie is het juiste woord niet. Ik heb zo het gevoel dat het allemaal wat vlotter 

zou kunnen lopen. Alle dagen een mooie regenboog dàt zou echt kunnen. Ik 

zou me dan veel gelukkiger voelen. 

Weermaker Alle dagen een prachtige regenboog is wel te veel. Zo nu en dan een 

prachtexemplaar kan wel volstaan, denk ik. Maar de laatste tijd begon ik al te 

wanhopen. Het is weken geleden dat er nog een échte regenboog te zien was. 

Regenboog Ik wil wel, maar de . . . anderen. 
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Weermaker Nu, ik zal eerlijk zijn, Koning Regenboog: ik dacht dat het je niet meer zou 

lukken en had reeds een heleboel plannen gemaakt. Je zou een andere taak 

toegewezen krijgen. Ik ben blij in jouw plaats: het is je gelukt. Ik zal eens hier 

en daar mijn lichtje opsteken, eens horen wat er schort. Als Weermaker moet ik 

natuurlijk zorgen dat alles loopt zoals het hoort. Ik moet nu echter verder. (af) 

Regenboog Nu heb ik eens een mooie regenboog. (naar kinderen toe) Het is toch een 

mooie regenboog, niet? Alle dagen een regenboog dàt zouden jullie toch leuk 

vinden? Iedereen zou een beetje moeten meewerken. Koning Winde heeft de 

zaak niet in handen, beweert hij: eens je aan het blazen bent . . . Koning Zon 

zegt dat er te veel wolken hangen en Koning Regen zegt ja, maar doet neen. 

(zet zich wat ontmoedigd) 

Wolkje (op, zweeft, danst. Ziet Koning Regenboog) Hallo, Koning Regenboog! (blijft 

staan) Je ziet er zo suffig uit! En dat op een moment dat je echt gelukkig zou 

moeten zijn. Je hebt daar een prachtige regenboog gemaakt, weken is zoiets al 

geleden. Heb je vrede gesloten met . . . Wat vindt Weermaker van de 

regenboog? Ja, als’t goed is zullen ze niets zeggen. Zo is het gewoonlijk. (zet 

zich naast Regenboog) 

Grote Wolk (Op, zweeft, danst, zingt, ziet Regenboog) Wat een droefheid. Wat zie ik nu? 

Ik dans en zweef en geniet. En wat zie ik: koning Regenboog, bedroefd of ziek. 

Wat zie ik nog: een prachtige regenboog. Nog nooit zoiets mooi’s gezien. 

Regenboog Je praat zeer over duizend en een dingen. 

Grote Wolk Vergeef me, Koning Regenboog. Als grote regenwolk kom ik overal en zie 

geweldig veel. Je hebt beslist gelijk: ik praat altijd zo van het een en het ander. 

Maar je regenboog is vandaag formidabel! 

Regenboog (tot Wolkje) Meent hij dat allemaal of gekt hij maar? 

Wolkje Mijn vriend, Grote Wolk, is een wereldreiziger . . . 

Regenboog Maar dat vraag ik je toch niet! 

Wolkje Alles wat hij zegt, meent hij. Nog nooit betrapte ik hem op een leugen. Hij 

komt soms wel wat los over. Hij is een flapuit. Maar . . . met een gouden hart. 

Grote wolk Hallo, Wolkje? Nog altijd geen grote wolk? Je blijft precies graag klein. Je zou 

ook een grote wolk kunnen zijn en samen zouden ze grote reizen kunnen 

maken. De wereld zien. 

Wolkje Als klein wolkje vlieg ik véél vlugger. 

Grote Wolk Maar je vliegt te hoog en te vlug. Je ziet niet wat ik zie. 

Wolkje Ik ben best tevreden. 
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Grote Wolk Ik ook. Maar als je zo traag vliegt en niet te hoog dan zie je de wereld van de 

mensen. 

Regenboog En is die mooi? 

Grote Wolk Er is heel wat te zien. 

Wolkje Je vertelde toch dat de kinderen van een mooie regenboog houden. 

Grote Wolk Ja, dat is ook zo. En ze staan daar allemaal van te kijken. Echt, zo een mooie 

regenboog is iets enig. 

Regenboog Kinderen? 

Grote Wolk Kinderen? Weet je niet wat dat zijn? 

Regenboog Neen. 

Grote Wolk Kijk eens goed om je heen. Dat zijn kinderen. 

Regenboog Maar die zijn normaal op aarde . . . 

Grote Wolk Deze groep kinderen is nu hier. Ze bestuderen het weer. 

Regenboog Dat zijn brave kinderen. Jaja! Zij vinden mijn regenboog heel mooi. 

Grote Wolk Op de aarde is er veel meer te zien dan alleen maar kinderen. Alhoewel ik 

kinderen toch heel lief vind. Brave kinderen, dan toch! 

Regenboog En wat is er op aarde dan nog te zien? Soms zie ik wel iets, maar dan zo vaag, 

dat ik het niet thuis kan brengen. 

Grote Wolk Bergen met sneeuw erop, bomen, bloemen, bloemen met al de kleuren van de 

regenboog. 

Regenboog Zo mooi als MIJN kleuren? 

Grote Wolk Dat kan ik zo niet zeggen. Ik denk dat er niets mooier is dan jouw regenboog. 

Ja, ik meent het! 

Regenboog Goed. En wat is er nog te zien, Is er nog iets wat bewegen kan? 

Grote Wolk Laar me eens nadenken . . . ja, . . . dieren! 

Regenboog Dieren? Een soort kind, dus? 

Grote Wolk (lacht) Neen. Kijk: je hebt bomen, bloemen, planten, . . . 

Regenboog Dat weet ik al. 
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Grote Wolk En je hebt mensen en kinderen, dat zijn kleine mensen. En je hebt dieren. 

Sommige lopen op twee poten, net als de mensen en anderen lopen op vier 

poten, zoals paarden, en . . . 

Regenboog (probeert op handen en voeten te lopen, lukt niet zo best) Dat is wel even 

wennen, denk ik. Vertel eens van die dieren! 

Grote Wolk Je hebt zoveel belangstelling . . . 

Regenboog Ik heb een plannetje . . . Als ik nu eens mijn regenboog wat langer maak tot 

tegen die bergen of tot tegen die bomen, dan zou ik ook alles goed kunnen 

zien. Die aarde begint mij te interesseren. 

Wolkje Maar Grote Wolk zou je kunnen helpen. Hij zou eens een mooi bloempje 

kunnen meebrengen, of een diertje . . . 

Grote Wolk Geen probleem. Voor vrienden doe ik alles. 

Wolkje (lachend naar Regenboog toe) Ik denk dat ik je begrijp. Je hebt een plannetje . . 

. Je zou iets moeten hebben wat je alle dagen wat aanzien gaf. 

Regenboog Ja. Iets van dien aard. 

Wolkje Je zou een dierentuin kunnen oprichten. Met de mooiste dieren van de aarde. 

En iedereen zou naar de dieren komen kijken en zeggen dat die van jou zijn. 

Men zou je bewonderen. Koning Wind zou je dan de regen niet meer 

wegblazen. Koning Zon zou ook belangstelling tonen en wat begrip voor jouw 

problemen tonen. En koning Regen zou niet alleen ja zeggen: hij zou het doen 

ook!  

En iedere dag zou er een mooie regenboog stralen. De Weer maker zou je 

ander beoordelen. Je zou een belangrijk persoon worden. 

Nu zegt men dat je alleen maar een regenboog kunt maken, als iedereen met 

jou rekening houdt. Dat iedereen in jouw plaats moet werken en dat jij niet 

anders doet dan . . . pronken! 

Regenboog Je bent helemaal niet dom, Wolkje. 

Wolkje Dat weet ik al lang. Maar ik vind het niet belangrijk. Verstandig zijn, bedoel ik. 

Als ik maar kan zweven, en snel, Dàt is mijn leven! 

Regenboog Maar, jouw plannetje . . . dààr zit wel iets in. 

Grote Wolk En dat zou kunnen ook. Ik zie het al gebeuren. Tussen al die oude weermakers: 

enkele lieve dieren. Misschien wordt prinses Zonnestraal dan niet verliefd op . . 

. een olifant. Stel je voor! 

Regenboog Wat voor dieren zou je zo al kunnen meebrengen? 

Grote Wolk Je zegt het maar! 
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Regenboog Ik ken niets van dieren. 

Grote Wolk Een aap zou ik wel durven aanbevelen. 

Regenboog Goed! Een aap. Wat is dat voor iets? 

Grote Wolk Dat is eentje van de soort op vier poten. Heeft een lange staart. (toont wat een 

staart is.) 

Regenboog En wat kan die aap met die staart zoal doen? 

Grote Wolk Een goede vraag. Wat doet een aap met zijn staart? Wel, als hij te moe is van al 

dat lopen op vier poten dan gebruikt hij zijn staart. 

Regenboog (demonstreert nog even looppoging op handen en voeten) Daar kun je moe van 

worden. 

Grote Wolk De aap kruipt dan in een boom, draait die staart rond een dikke tak en blijft zo 

dan een tijdje hangen. 

Regenboog Wel handig, zo een staart! 

Grote Wolk Een aap eet graag een soort vliegen, maar een leeuw lust bananen. 

Regenboog (tot kinderen) Is dat wel allemaal zo? Hebben jullie al een aap gezien, en een 

leeuw? (beperkte dialoog) Zo een lange apenstaart dat lijkt me wel leuk. 

Wolkje Maar een olifant is ook een gezellig dier. En heeft ook een lange slurf. 

Regenboog Hangt die dan ook graag aan een boom? 

Grote Wolk Met die slurf trekt de olifant bomen uit. 

Regenboog Dan kan die aap niet meer aan die takken hangen en moeten dat sukkeltje altijd 

maar op zijn vier poten staan. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik hou niet van 

dieren. 

Grote Wolk Je hebt echter ook lieve poezen, konijnen, honden, en . . . 

Regenboog Ik moet helemaal niets van dieren hebben. Uit. Is er dan niets anders . . . op die 

aarde? 

Grote Wolk Hoge bergen bedekt met sneeuw? 

Regenboog Neen! 

Grote Wolk Bomen. Hoge bomen. En de wind kan daar goed mee spelen. 

Regenboog Ik moet van bomen niets hebben en die fameuze koning Wind! 

Grote Wolk Kleine bomen dan. 
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Regenboog Helemaal geen bomen. 

Wolkje Bloemen misschien. Mooie bloemen. 

Regenboog Neen! Neen! Wat zeg je . . . bloemen? Wat is dat voor iets? 

Grote Wolk Gewoon . . . bloemen! Kleine planten, net kleine bomen. 

Regenboog Geen bomen! Neen! 

Grote Wolk Kleine groene dingetjes met mooie kleuren. Het schijnt zelfs dat ze heerlijke 

geuren verspreiden. 

Wolkje Mooie kleuren? 

Regenboog Zo mooi als . . . mijn regenboogkleuren? 

Grote Wolk Ja, zéker! (ziet dat Regenboog dat niet aanvaardt) Eigenlijk net iets minder 

mooi. Maar toch mooi. 

Regenboog En je hebt dat in alle kleuren? 

Grote Wolk (naar kinderen toe, nodigt hen uit mee wat kleuren op te sommen) Rood, geel, 

paars, blauw en welke kleuren kennen jullie nog? 

Regenboog (tot kinderen) En kennen jullie de kleuren van mijn regenboog? (sommen op, 

Regenboog helpt eventueel) 

Wolkje (tot Grote Wolk) Bloemen dat zou prachtig zijn. Maar, hoe kunnen wij die naar 

hier brengen? Jij bent véél verstandiger dan ik! . . . 

Grote Wolk Dat lijkt alleen maar zo. Jij denkt omdat je klein bent, dat wie groter is, 

verstandiger is en sterker. Ik vlieg gewoonlijk wat lager en zie dan veel meer. 

Regenboog Kunnen jullie voor bloemen zorgen? 

Grote Wolk (hand op schouder van Wolkje) Wij kunnen . . . alles! (Regenboog is gelukkig) 

Maar . . in dit geval moet Koning Wind ons helpen. 

Regenboog Als je het van die moet hebben? 

Grote Wolk (naar plaats tegen decorwand, waar een verborgen micro hangt en waaraan een 

echokamer op aangesloten is) Koning Wind, Koning Wind, hoor je mij? (korte 

pauze) Koning Wind! Ko . . . 

Wind (onderbreekt Grote Wolk) Ja, ik hoor je! Wie ben jij? 

Grote Wolk Grote Wolk, je kent me toch? 

Wind Ik ken iedereen . . . bijna! Waarom stoor je mij. Ik ben me net aan het keren. Ik 

heb het druk. 
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Grote Wolk Ik ook. Juist daarom vraag ik je. Ik heb hulp nodig. 

Wind Dan moet je bij de weermaker zijn. Hij regelt alles. 

Grote Wolk Maar die kan mij toch niet naar de aarde blazen. En Wolkje zou meewillen. 

Wind Jullie komen toch van daar?! 

Grote Wolk We zouden graag dringend terug willen. Kan dat? 

Wind Als ik het wil wel. 

Grote Wolk Hoera! Bedankt! 

Wind Heb ik iets belooft, misschien? 

Grote Wolk Wij zijn vrienden, Koning Wind! 

Wind Dat zeggen ze allemaal als ze wat nodig hebben. Goed, maar ik ben nog niet 

helemaal klaar. Ik moet uit een andere richting gaan blazen, en ben nog niet 

helemaal gedraaid. Ik ben nu niet zo krachtig dat het vlug zou kunnen gaan. Is 

daar niemand die zou kunnen helpen? 

Grote Wolk Kinderen. 

Wind Wat? Kinderen? Wat komen die daar doen? 

Grote Wolk Het weer bestuderen. 

Wind Dan kunnen ze wat meeblazen ook. Nog een ogenblikje. Ik roep je wel als ik 

begin. 

Grote Wolk Dank je, Koning Wind. 

Wind Niets te danken. Maar genoeg blazen. Afgesproken, kinderen?! 

Regenboog Dat heb je prachtig geregeld. 

Grote Wolk We zijn toch vrienden? En we komen zo vlug mogelijk terug. Kinderen, jullie 

helpen toch blazen, niet? 

Wind (echostem) Hallo, Grote Wolk en lief Wolkje, zijn jullie klaar? 

Grote Wolk (met echostem) Ja, Koning Wind en de kinderen zullen meeblazen. En 

nogmaals bedankt hoor! 

Wind Blazen zeg ik. Blazen. Eén, twéé, drie . . . (Koning Regenboog nodigt kinderen 

uit om op een, twee, drie mee te blazen. Geluid van opkomende wind. De 

verlichting wordt aangepast. Indien technisch mogelijk: kleine wolkjes 

produceren. Wind vermindert, verlichting terug zoals voor het optreden van 

Koning Wind) 
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Regenboog Bloemen. Ik weet niet. Maar zoals het nu is, kan het toch niet blijven. Er moet 

wat veranderen! (danst naar de regenboog toe) Wat prachtige kleuren! En er is 

niemand die mijn komt feliciteren. (blijft staan) Dieren, dat was helemaal niets. 

Apen die met hun staart de bomen uittrekken, en olifanten die in de bomen 

willen hangen omdat ze niet graag op vier poten gaan staan. Neen! En de 

bezoekers van de dierentuin zouden te veel van die moeilijke vragen stellen. 

Men zou het een door het ander slaan. Een hutsekluts zou het worden. (Ziet 

wandelaars aankomen, verbergt zich) 

Wandelaars (Koning Wind, Regen en Weermaker, maken een wandeling) 

Weermaker Hier stond een mooie regenboog. Enig. 

Regen Ik zie nog niets dat daar op lijkt. 

Weermaker Je ziet niet goed meer zeker? 

Regen Moet ik dan iets gezien hebben? Je zegt het maar! 

Weermaker Het was een prachtige regenboog. 

Regen Dan heb ik die gezien. Een prachtige regenboog. Met al die mooie kleuren. 

Jaja! Hij kan het nog. 

Weermaker Er zijn wat te veel omstandigheden. Er schort iets. Het is niet meer zoals 

vroeger. 

Regen Er is iets niet in orde? 

Weermaker Neen! 

Regen Helemaal niet in orde. De omstandigheden. Vroeger was het wat anders. 

Vroeger, jaren geleden. 

Zon Het is nu een rustig weertje. Ik kan er van genieten. (doet enkele danspasjes) 

Dans jij niet graag, Koning Regen? 

Regen (kijkt naar Weermaker, die niet reageert. Neemt weifelende houding aan. 

Zon En jij, Koning Wind? 

Wind Wat? 

Won Dansen! 

Wind Groot probleem! 

Zon Ja? 

Wind Het zit hem in de bewegingen. Er zit nogal wat kracht in mij. 
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Zon Maar je moet het zachtjes doen, met gevoel . . . (danst even) 

Wind Ik weet wanneer ik eraan begin. Maar eens ik bezig ben, weet ik niet meer wat 

er gebeurt. Ik ben te krachtig, denk ik. 

Weermaker Dansen lijkt me wel leuk. Maar . . . 

Regen Het is diemaardie ons weerhoud. We zouden wel willen proberen, maar . . . 

Zon Proberen. Kom! 

Weermaker En onze werkvergadering? 

Zon Proberen! 

Regen Als we niet proberen, dan gebeurt er nooit iets. 

Wind Ik begin al met mijn mond dicht te houden. 

Regen Dat meende ik al voor te stellen. Verstandig voorstel. 

Zon (neemt danshouding aan, midden van de speelruimte. Ook de anderen: 

Weermaker, Wind en Regen nemen een bepaalde plechtige houding aan. Regen 

bootst om beurten Wind en Weerkamer na, weet niet goed wat doen, stelt zich 

dan maar afwachtend op. In Walspas naar linkerhoek achteraan- snelle 

verplaatsing. Weermaker verplaatst zich in de richting van Koning Zon. 

Nagedaan door Regen en Wind.  

Zon komt vlug terug, van links achteraan naar rechts vooraan. Bijna botsen de 

anderen tegen de Koningin. Eens de koningin voorbij is draaien ze zich om en 

proberen haar te volgen. Weermaker lukt het best in de dansbeweging. Regen 

loopt met kleine pasjes achter Weermaker aan, Wind doet alsof het hem niet 

kan schelen en begint met mond blaaspogingen te onderdrukken; het lukt hem. 

Koningin Zon blijft staan, lacht.) Dat was mooi, niet? 

Weermaker We hebben geprobeerd. 

Zon Een goed begin. 

Regen Het zal wel mooi zijn, maar ik kon het ritme niet vinden. (doet alsof hij zoekt, 

en niets vindt) 

Wind Ik kon me nog net bedwingen. Ik ben zo krachtig en jij zo zacht, zo lief. 

Weermaker Pas op met je vleierij, Koning Wind. 

Wind Maar dat is ook zo. 

Zon Jij moet je leren bedwingen, Koning Wind. Kracht is goed, maar je moet ze 

kunnen aanwenden wanneer je ze nodig hebt. 
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Regen Zo is het nu eenmaal! 

Zon We gaan nog eens proberen. Allemaal achter mij. Klaar? Linkervoet vooruit, 

rechtervoet tegen linkervoet. Rechtervoet vooruit, kijk zo moet het! Samen? 

(Zon demonstreert traag de wals pas, de anderen doen mee. Voordat ze links 

achteraan zijn gekomen lukt het iedereen min of meer.) 

Zo, dat is al heel wat beter. Zijn er enkele kinderen die willen meedoen? 

(Enkele kinderen spontaan of  worden door Wind, Regen, Weermaker en Zon 

gevraagd: enkele lieve meisjes, enkele grote jongens. Ze stellen zich op een rij 

en Zon doet het nog eens voor. Ze geven nu elkaar de hand en vormen zo een 

lange rij. Dansen even.) 

Dat was enig! Een applaus voor deze moedige dansers! (Kinderen terug op hun 

plaats.) 

Wind Net op tijd gedaan. Nog even en ik begon te blazen. Ik zou al de kinderen terug 

naar de aarde hebben geblazen! Kunnen jullie vliegen, kinderen? Neen? Dat 

dacht ik al! 

Weermaker Vreemd dat Koning Regenboog hier niet in de buurt was. 

Wind Hij zal weer naar zijn regenboog zitten te kijken. Die kerel wordt nog gek. Zijn 

regenboog! Wij doen ons werk en daarmee is de kous af. 

Weermaker We proberen ons werk goed te doen! 

Regen Natuurlijk. 

Wind Ik heb daarnet Wolkje en Grote Wolk naar de aarde geblazen. Dat zal toch 

niets met koning Regenboog te maken hebben? 

Weermaker Neen, dat zal niet. Koning Regenboog heeft nu alle reden om gelukkig te zijn. 

Wind Maar daarom is hij het niet. Het is een rare kwast. Een zonderling. Als hij wat 

minder hoogmoedig was, dan zou het makkelijker zijn voor ons! Je kunt er 

geen twee woorden mee praten of hij begint over zijn mooie kleuren. 

Weermaker Ik heb jullie gevraagd voor een werkbespreking. Werkoverleg. We moeten de 

planning even doornemen. Roddelen. Alsjeblieft! 

Zon Weer of geen weer, wij maken het weer! Ik zorg voor licht en warmte. 

Wind En ik blaas alles weg! 

Regen Ik zorg voor regen. 

Weermaker Rustig, rustig! 

Regenboog Hallo! Hoog bezoek! Hebben jullie mijn . . . 

Allen . . . mijn prachtige regenboog al gezien? Ja, hij is prachtig! 
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Weermaker Werkoverleg, werkoverleg! 

Regenboog Ik dacht dat jullie . . . 

Weermaker Ook, ja ook! (tot Regen, Zon, Wind) We zullen eerst de regenboog eens 

grondig inspecteren. Het is al een tijdje geleden. 

Allen (kijken naar de regenboog, zeggen heel stilletjes bemerkingen tegen elkaar, 

slot: feliciteren koning Regenboog) 

Weermaker De mooiste kleuren sinds lange tijd. En de juiste verhoudingen. Proficiat! (tot 

Regen, Zon, Wind) Kom, we moeten nog verder. (wandelen verder, blijven dan 

staan, hoofden dicht tegen elkaar. Wind vertelt iets- voor de toeschouwers niet 

verstaanbaar- allen lachen. Verder en dan af.) 

Regenboog (ziet wantrouwend naar de vier personen die zich verwijderen en denkt dat ze 

over hem aan het praten zijn.) Wel eigenaardig. Ik heb het gevoel dat ze over 

mij aan het praten zijn. (zet zich, denkt na.) Ze zijn jaloers. Ze kunnen niet 

verdragen dat ik gelukkig ben. (algemene verlichting vermindert, 

geconcerteerd licht op Koning Regenboog, die traag recht staat, naar 

regenboog kijkt en dan zijn liedje zingt. Na liedje, spot langzaam uit, 

Regenboog traag weg.)  

Elektronische muziek. 

Einde eerste bedrijf. 
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Tweede bedrijf 

Na een korte pauze, terug overschakeling naar situatie met mooie regenboog. Eerst de kleuren 

geel, rood en blauw laten opkomen en terug overschakelen naar koning 

Regenboog die in bewondering staat voor de regenboog. Muziek weg. 

Op een verhoogje staan meerdere bomen, netjes geschikt. Vooral aandacht hebben voor de 

kleuren. 

Koning Regenboog zingt zijn liedje. Met gebaren nodigt hij de kinderen uit 

mee te zingen. 

Regenboog Ja, ik ben koning Regenboog, hemelhoog . . . (kijkt naar de mooie bloemen) 

Bloemen, jaja, zo noemt men dat . . . op de aarde. Bloe-men, zeg ik dat goed? 

Even kijken. Dat zijn gele bloemen. (toont andere kleur aan, reacties uit het 

publiek) O, dàt is geel? Neen? Wie komt mij helpen? (vraagt kinderen, die de 

juiste kleuren komen aantonen) Geel. Is dat geel? En dat is blauw! Neen? En 

dat is bijna blauw en bijna rood, hoe noem je dat? (animatie, maar niet 

overdrijven)  

Dat waardeer ik, kijk: jullie zijn mijn vrienden. Prachtig! Weet je: ik ben maar 

een eenvoudige koning. Ik ben niet meer dan de kleuren van mijn regenboog. 

Ik heb geen troon en . . . wat heeft een andere koning ook nog? (uitlokken . . .) 

Ik heb niets dan de kleuren van mijn regenboog. Maar wat voor een regenboog! 

En die mooie bloemen. (zingt liedje: Mag ik dan geen liedje zingen . . . nodigt 

de kinderen uit om mee te zingen, zeker het refrein) 

Wolkje en  

Grote Wolk (op, met ieder mooie bloemen. Blijven staan, ver van de gelukkige koning 

Regenboog. Spelen in op de sfeer, zingen op het moment dat de kinderen 

eindigen. Eerst traag en zacht) Mag ik dan geen liedje zingen, omdat ik 

gelukkig ben . . . (gans het refrein, zwieren met de bloemen, nodigen de 

kinderen uit. Terug het refrein: Mag ik . . . Op het einde van het refrein zetten 

ze de bloemen neer, dansen rond de bloemenweelde. Koning Regenboog, 

overgelukkig danst mee; muziekje van het liedje: Mag ik dan geen liedje . . . op 

de achtergrond. Terwijl het drietal danst komen op een andere zijde Koning 

Zon en koning Wind op. Blijven even geanimeerd kijken, wandelen dan traag 

verder. Blijven staan) 

Wind Een drukte, niet? 

Zon Mooi! Wat een kleurenpracht! 

Wind Zeker . . . mooi. 

Zon Zie, dat noem ik nu eens iets enigs: Dàt is echt geluk! 

Wind Zo kun je het noemen. Als hij maat met zijn twee voeten op de grond bleef. 
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Zon Och! Eigenlijk een beste kerel! 

Wind Jij verdedigt hem! Het is precies alsof er maar één koning in gans het rijk van 

de Weermaker is. 

Zon Vind jij die bloemen niet mooi? En de kinderen die zingen? 

Wind Mooi, zeker, maar . . . 

Zon Maar, . . . wat? 

Wind Kijk, het is hem nu eens gelukt een mooie regenboog te maken én hij heeft nu 

mooie bloemen van de aarde, dankzij de medewerking van Wolkje en Grote 

Wolk, maar straks zul je hem horen. Ik ben koning Regenboog. Ik heb de 

mooiste regenboog aller tijden gemaakt. Ik. Ik.  

Ik vind dat hij hoogdringend een lesje mag krijgen. Waarvoor dienen wij dan 

nog? Wij maker SAMEN het weer! 

Zon (niet akkoord met Wind, wandelt zenuwachtig heen en weer. Misschien heeft 

koning Wind gelijk.) Goed, hij pakt het misschien wat verkeerd aan . . . 

Wind Ik zal Wolkje en Grote Wolk wegblazen. En we zullen dan eens zien . . . 

Zon Kun jij zulk gelukkig moment zo maar brusk afbreken? 

Wind Let op: ik blaas die wolken weg. Het mag niet uit de hand lopen. 

Zon Jij . . . Jij . . . 

Wind (stelt zich op; blaast. Geluid van zwellende wind. De dans wordt onderbroken 

omdat Wolkje en Grote Wolk weggeblazen worden) 

Regenboog (eerst verwonderd, danst alleen nog wat verder. Kijkt rond, voelt zich alleen. 

Zet zich even neer; moe) 

Zon (tot Wind) Dat was niet lief van jou! 

Wind We komen straks nog eens langs. Je zult me dan wel gelijk geven. 

Zon (niet helemaal akkoord, samen af.) 

Regenboog (bewondert de bloemen. Vindt ze mooi, streelt ze. Kijkt dan naar zijn 

regenboog. Knielt voor ZIJN mooie regenboog, in bewondering.) Regenboog 

hemelhoog sta jij te stralen. Mijn regenboog. 

Zonnestraal (prinses Zonnestraal met groepje Zonnestraaltjes, maken hun dagelijkse 

“wandeling”, genieten. Blijven staan.) Jullie zijn toch zo ongeduldig. Jullie . . . 

Groep (samen) We zouden graag DANSEN. 

Zonnestraal Dat mag. Dat kan. 
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Groep (samen) Net zoals gisteren. Onze dagelijkse wandeling was eens zo mooi. 

Zonnestraal Jullie lopen achter mij als kippetjes achter een kuiken. (allen lachen) 

Groep Kippetjes. Kuiken. 

Zonnestraal Jullie zijn niet blij. Jullie . . . 

Groep Wij willen . . . dansen. 

Zonnestraal We zullen eens zien! (muziek van liedje Zonnestraaltjes klinkt op achtergrond. 

Beelden eerst refrein, dan eerste en tweede strofe uit.) Dat lijkt al op dansen. 

Groepen Kippetjes! Kuiken! 

Zonnestraal Vooruit dan maar! In een grote kring gaan staan. En zingen we ook? 

Groep Ja, Ja! (vormen een grote kring, met prinses Zonnestraal in het midden. 

Wanneer de muziek begint draaien ze allen volgens de draaizin van de zon, met 

voldoende afstand zodat ze hoofdzakelijk met gestrekte armen de gebaren 

kunnen maken. Dit moet zeer vlot gaan terwijl de woorden gezongen worden. 

De prinses staat in het midden en kijkt lachend toe.) 

Zonnestraal (blijft plots staan als liedje gedaan is.) Bijna zo goed als gisteren. (Gemopper 

van de groep) Goed! Beter dan gisteren. (instemming) Maar hebben jullie die 

prachtige regenboog al gezien? 

Groep Regenboog? Regenboog? 

Zonnestraal Ja, een regenboog. 

Groep Lang ge-le-den. (naar regenboog toe- grote halve kring) Mooi. M-O-O-I. 

Regenboog (ontwaakt, ziet de groep, prinses Zonnestraal) Wat lief dat jullie eens langs 

komen. Jullie kunnen mooi zingen. 

Zonnestraal Jij hebt een prachtige regenboog. 

Regenboog Ja . . . niet mis. Valt nogal mee. 

Zonnestraal Het is een kleurenpracht. Nog nooit gezien. Niet? 

Regenboog Nu je het zegt . . . 

Zonnestraal Stel je voor: al de lieve kinderen op aarde kijken nu naar die enige regenboog. 

Ik zie ze al wijzen met hun kleine vingertjes. “kijk mama, . . . wat is dat?” “Een 

regenboog!” “En al die mooie kleuren; o, mama!” 

Regenboog Ja, . . . 
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Zonnestraal “ja, ja” , Vertelt die mama dan, “heel hoog in de hemel, boven al de wolken, 

dààr is een lieve meneer die met grote verfborstels (toont) prachtige kleuren 

schildert.” (naar regenboog toe) Jij bent een kunstenaar! 

Regenboog Je overdrijft, een beetje toch! 

Zonnestraal Neen, dit is een wonder! 

Regenboog Het is echt wel lang geleden dat ik nog zo een mooie regenboog heb kunnen 

maken. 

Zonnestraal Het is beslist niet makkelijk. 

Regenboog Ik begon al te denken, dat het me niet meer lukken zou. En met al de kleuren 

was het helemaal niets meer. 

Zonnestraal Iedereen heeft zo van die momenten in zijn leven. Iedere dag is niet hetzelfde. 

Maar als je het ooit gekunnen hebt . . . 

Regenboog Ja, nu je het zegt: hij is mooi . . . 

Zonnestraal (de groep zonnestraaltjes hebben ondertussen de mooie bloemen ontdekt en 

kijken er naar.) En wat is dat? Zijn dat geen bloemen? 

Regenboog De mooiste bloemen van de aarde. Daar hebben Wolkje en Grote Wolk voor 

gezorgd. Het zijn heel goede vrienden. Ja, ik heb echt goede vrienden. 

Zonnestraal Maar als je zo een prachtige regenboog kunt maken, dan heb je toch niets van 

de aarde nodig? 

Regenboog De kleuren. De kleuren. 

Zonnestraal Ik begrijp je niet. 

Regenboog Het lukt me niet altijd om een mooie regenboog te maken en die kleuren van de 

aarde, van die bloemen die moeten dat dan wat ondervangen. Ik hou van 

kleuren 

Zonnestraal Ja, jij bent de grote specialist. Jij weet er alles van. 

Regenboog Nu, alles is wel wat veel gezegd, maar ik weet veel. Het is nu eenmaal mijn 

taak. Al zo lang . . . 

Zonnestraal Je bent te bescheiden, koning Regenboog. (tot de zonnestraaltjes, die de 

bloemen bewonderen) Kom kinderen, kom! Wij moeten verder. (tot 

Regenboog) Tot ziens, koning Regenboog) 

Regenboog Tot ziens. En bedankt! 

Zonnestraal (en zonnestraaltjes al dansend af.) 
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Regenboog (zet zich, denkt na) Ik ben te bescheiden, ik ben een grote specialist . . . Ja, 

prinses Zonnestraal kan het weten. Ik ben inderdaad wat te bescheiden. En wie 

bescheiden is en zich te eenvoudig voordoet wordt nergens gewaardeerd. 

Eenvoud siert, zegt men. Maar dààr heb je wat aan. (recht) Ik ben inderdaad 

een specialist. Ik ben de enige die een prachtige regenboog kan maken. Soms 

lukt het me niet en dan lachen ze met mij. En als het héél goed lukt zijn ze 

jaloers. Ik moet me meer laten gelden. Ik ben koning Regenboog. Ik ben de 

kleurenspecialist. (Danst en zingt liedje: Mag ik dan geen liedje zingen . . .) 

Wolken (een groepje grijze wolken wordt door koning Wind in de richting van koning 

Regenboog geblazen. Stellen zich willekeurig op.) 

Regenboog Zo, zo, een familie grijze wolken. Bezoek. Mooi. Jullie komen naar mijn 

prachtige regenboog kijken? (instemmende gebaren) Hij is toch prachtig, niet? 

(ja!) Koning Wind heeft jullie naar hier geblazen? Goed zo! Ja zo een mooie 

regenboog zie je niet veel. Het is een enig exemplaar. Het resultaat van 

jarenlange ervaring en kennis. (grijze wolken vol bewondering, steeds samen 

dezelfde gebaren) Jullie zijn maar grijze wolken. Kleuren zeggen jullie 

misschien niet zo veel. (knikken, ze houden wel van kleuren.) Het is voor jullie 

ook niet zo belangrijk. Grijs is grijs en jullie zweven maar van de ene naar de 

andere. (grijze wolken doen wat ongelukkig: zij kunnen het immers niet 

verhelpen, zij zijn maar grijs en hun taak is niet zo belangrijk als die van 

koning Regenboog.) Maar ik ben koning Regenboog. (knikken) Ik straal 

hemelhoog de mooiste stralen. Prachtige kleuren. En als dat nog niet genoeg 

was: ik heb ook de mooiste kleuren van de aarde HIER. (wijst naar de 

bloemen) Zien jullie dat? (knikken) Dat zijn bloemen van de aarde. Ja, al wat 

kleur heeft is belangrijk voor mij. Ik studeer nog altijd. Ik wil mijn regenboog 

steeds mooier en mooier maken. En ik luk erin, niet? (grijze wolken 

bewonderen bloemen en regenboog en worden dan door koning Wind 

weggeblazen) 

Regenboog (als de grijze wolken weg zijn) Dat zijn nu eens eenvoudige en bijna 

waardeloze medewerkers van de Weermaker. Hun taak? Eenvoudig! Grijs zijn 

en blijven en steeds van de ene naar de andere kant van de aarde zweven. Maar 

dom zijn ze niet. Dat merkte ik meteen. Ze erkennen mijn kennis en keken 

eerbiedig naar mijn prachtige regenboog. Ja, het doet goed eens met 

eenvoudigen kennis te maken. Eenvoudigen die hun meerdere erkennen, weten 

welk hun plaats is in het systeem. (zet zich) 

Wind (en Zon en Regen komen terug van hun wandeling. Ze blijven staan, 

bewonderen de regenboog) Wat mooi is, is mooi. 

Zon Enig! 

Regen Ja, het doet goed, zoiets te kunnen zien. 
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Regenboog (draait zich om) Bezoek?! 

Wind Ja, zo zou je het kunnen noemen. 

Zon Toch mooi zo een regenboog. 

Regenboog Dit is inderdaad een mooie combinatie. De juiste doseringen. De kleuren. 

Regen Ik ben vandaag in een goede bui. Ik heb de juiste doseringen water gegeven. En 

koning Zon is ook in de beste bui. Het was voor jou niet zo moeilijk om een 

prachtige regenboog te maken. 

Wind En ik was ook in een beste bui. Een zacht windje maar. 

Regenboog Als ik het goed begrijp, dan miskennen jullie mijn inbreng. Mijn talent. Alsof 

een mooie regenboog het resultaat is van jullie beste bui. Ben ik dan misschien 

overbodig en maakt het toeval mooie regenbogen? 

Regen Je ziet het wat zwart/wit. Wat meer nuance. Iedereen hier is belangrijk. Niets is 

echter het resultaat van één persoon. Samen maken we het weer en een 

regenboog is er een onderdeel van. 

Zon Je moet er niet te zwaar aan tillen, koning Regenboog. Wij allen staan in 

bewondering voor die prachtige kleuren. En . . . je hebt mooie bloemen ook. 

Regen Ik bewonder je voor je inspanningen, Koning Regenboog. 

Wind En bewonder men mijn geduld? 

Zon Geduld? 

Wind Ja, geduld. Ik vind dat we hier staan te kletsen. Kom! 

Zon Een beetje meer takt, koning Wind. Wat meer gevoel! Feliciteer, koning 

Regenboog. Een enige regenboog, niet? 

Wind Een enige regenboog, prachtig! Kom, gaan we verder? 

Zon Tot ziens, koning Regenboog! 

Regen (en Wind groeten zonder veel overtuiging. Het drietal wandelt verder en 

ontmoet Weermaker. Samen praten ze zachtjes en maken ze grote gebaren.) 

Regenboog (denkt dat men over hem onvriendelijke dingen zegt en luistert aandachtig. Het 

viertal verwijdert zich. Regenboog kijkt hen na.) 

Jammer dat ik niet kon horen wat ze vertelde. Ze hebben beslist over mij 

gepraat. Jaja, over mij. Maar wat heb ik hun misdaan. Is het dan zo erg dat ik 

vind dat ik een mooie regenboog gemaakt heb? (tot kinderen) Kinderen, vinden 

jullie mijn regenboog niet mooi? Als je iets mooi’s gemaakt hebt, mag je daar 

niet fier over zijn? (Kijkt naar regenboog, naar bloemen en naar de plaats waar 
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het viertal verdween, zet zich, zingt liedje) Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Ze zijn 

jaloers. . . (terwijl hij zingt wandelt hij rond, na het liedje zet hij zich neer, 

bedroefd. Spot op Koning Regenboog. Alle verlichting dooft , ook de 

regenboog. Ten slotte spot op Regenboog.) 

Einde tweede bedrijf. 
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Derde bedrijf 

Een mooie regenboog straalt. Hemelse muziek overdondert het geheel. Dan komen de 

zonnestraaltjes op, gevolgd door prinses Zonnestraal. Speels. Dansend. 

Regenboogkleuren beschijnen de beweeglijke groep. Ze dansen vreugdevol in 

een grote kring en komen zo ten slotte rond de bloemen staan. Al dansend 

bewonderen zij de bloemen. 

Allen Mooi! Mooi! Mooie bloempjes! 

Eén Ik wou dat ik een bloempje was! 

Twee Ik wou dat ik . . . een bloempje was! 

Drie En ik wou dat ik . . . een bloempje was! 

Samen Kan dat . . . lieve prinses? 

Prinses (lacht; dan ernstig) Neen! Neen! 

Allen Toe lieve prinses! 

Prinses Wat? Wat? 

Allen (scanderend) Ik . . . wou . . . dat . . . ik . . . een . . .bloempje . . . was! 

Prinses Neen! Neen! 

Allen Toe, lieve prinses! 

Prinses Toe nu . . . En als . . . zouden jullie dan een mooie bloemendans voor mij 

dansen? 

Allen (stoppen met dansen) Wat? Een bloemendans? Hoera! (naar de prinses toe, 

zoenen, lachen) Je hebt ons weer mooi geplaagd prinses Zonnestraal! 

Prinses Geplaagd? Ik? Ik zou niet durven! En daarbij: jullie zijn mijn lieve 

Zonnestraaltjes! (gemaakt ernstig) Vooruit, nu!  

Allen Wat? 

Prinses Dat dansje, lieve . . . bloempjes! 

Allen (schateren het uit) Lieve bloempjes! 

Eén Maar hoe moet het nu? 

Twee En ik zou graag een geel bloempje zijn. 

Drie Ik: rood! 
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Vier Paars 

Vijf Mag ik ook kiezen? 

Zes Ik, ik . . . 

Prinses Zet je achter de kleur van de bloempjes die je het mooiste vindt en doe dan je 

ogen toe. Vlug! 

Allen (zetten zich achter de bloemen met hun voorkeurkleur) 

Prinses Ogen toe! (doen ogen toe) Ik tel tot drie! 

Zes Tot zes prinses; we zijn met zes! 

Prinses (tot kinderen) Tellen jullie mee? Tot zes! (lacht) 

Allen Tot zes! Z E S ! 

Prinses (nadat de zonnestraaltjes zich achter bepaalde bloemen geplaatst hebben.) 

Kinderen ze tellen samen tot . . . 

Allen Z E S ! 

Prinses Zes! Let op! (samen met kinderen) Eéééén, tweee, drieee . . . (Kijkt naar de 

zonnestraaltjes) Stop! Stop! (tot kinderen) Er gebeurt niets. Dat kan niet. Er 

moet wat gebeuren. (naar de zonnestraaltjes toe, fluistert hen een voor een iets 

in het oor. Ze knikken.) Opnieuw, kinderen. En allemaal! Klaar, 

zonnestraaltjes? Klaar, kinderen? Eééén . . . (Zonnestraaltje één draait rond, 

bukt zich en knoopt een sjaal om de heupen en een sjaal met lange uiteinden 

rond de hals; draait rond. Het is de bedoeling dat men blijft tellen totdat de 

twee sjalen op hun plaats zijn. De prinses animeert het tellen) . . . ééén! En nu 

twee. In orde? (draait tussen elke “telling” rond) Twééé . . . ééén! Drieieieieie . 

. . En nu vier! Vieieieier! Vijf nu; doen jullie nog mee? Vij . . . f! Prachtig! Nu: 

Zeeeee . . . s! (springt op) Hoera! (naar zonnestraaltjes toe) Jullie zijn ENIG! 

Buitengewoon!  

(volgt nu een dansje van de zes zonnestraaltjes. Eerst kijkt de prinses toe. De 

bewegingen van de handen van de danseresjes doet de prinses mee en ze nodigt 

de kinderen uit dat ook te doen – op het ritme van de muziek. Eventueel kan de 

prinses enkele kleine kinderen uit het publiek, op de speelruimte vragen en 

laten meedoen! Als het dansje gedaan is: kinderen terug naar hun plaats en de 

zonnestraaltjes staan rond de bloemen.) 

Regenboog (op, kijkt naar zijn mooie regenboog en dan naar de zonnestraaltjes, 

verwonderd naar prinses Zonnestraal.) Wat gebeurt er hier allemaal? 

Allen Zij hebben daarnet gedanst, koning Regenboog. En het was héél plezant. 
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Regenboog Gedanst? Hum . . . en hebben jullie MIJN mooie regenboog al bewonderd? 

Jullie dansen maar, pret maken. Maar kunst! En wat betekenen die kleuren . . . 

(kijkt van korter bij) Zijn dat mijn regenboogkleuren niet? 

Prinses Maar, koning Regenboog toch! De kinderen hebben eens pret! Gewoon eens 

lollig zijn. Lach jij niet graag, koning Regenboog? 

Regenboog Moeten jullie niet werken, vandaag? (kijkt links en rechts van de regenboog) 

Zijn er wel genoeg zonnestraaltjes aan het werk? Pasop als mijn regenboog zijn 

kleur verliest omdat er te weinig zonkracht is! 

Prinses Koningin Zon heeft ons een dagje vrij gegeven. 

Regenboog Dat verneem ik allemaal wel uit eerste hand. En . . . wat doen die gekke 

kleuren? 

Prinses Gekke kleuren? 

Regenboog Ja, die dingens . . . kleuren, ja . . . 

Prinses Dat zijn prachtige kleuren, koning Regenboog! 

Regenboog Van bloemen, ja! Maar mijn kleuren, mijn regenboogkleuren zijn VEEL 

mooier! 

Prinses Ja, de kleuren van de regenboog zijn mooier. Alhoewel . . . 

Regenboog Jullie moeten leren alles naar waarde te schatten. Mijn regenboog! (knielt) Wat 

een pracht! 

Prinses Maar je vind die bloempjes toch ook mooi? 

Regenboog Als bloempjes, ja. 

Straaltjes (fluisteren mekaar wat in het oor; knikken. Samen, in koor.) Bloempjes, o 

bloempjes: wat zijn jullie mooi . . . 

Regenboog (onderbreekt brutaal; tot prinses.) Hoor je nu, hoor je nu? 

Straaltjes . . . mooi. (dansen even en plaatsen zich dan op een rij en wijzen met gestrekte 

hand naar de regenboog.) Maar het mooiste van alles . . . is natuurlijk een 

regenboog . . . 

Prinses Hoor je nu, hoor je nu, koning Regenboog? 

Straaltjes . . . niets is zo mooi als een regenboog! (knielen) O, regenboog! Regenboog, 

wat ben je mooi! 

Prinses Zie je, koning Regenboog! Was je niet wat vlug met je oordeel? 
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Regenboog (nadenkend) Misschien wel, misschien wel. Maar . . . wat vind jij van mijn 

regenboog? (wind zwelt aan) 

Prinses Enig. Enig! 

Wolkje (wanneer de wind na op volle kracht te zijn gekomen en terug tot 

achtergrondgeluid is verminderd, komt Wolkje op met een mooie bloempot in 

de hand) Hé, dag, koning Regenboog. Ik heb je nog een bloempje meegebracht. 

Je houdt toch van mooie bloemen, niet? (geeft bloemen aan Regenboog, die ze 

bewondert en dan naast de andere bloemen zet.) 

Regenboog Natuurlijk zijn ze mooi. 

Grote Wolk (zwierig op) Maar jouw regenboog is véél mooier! Ja, Ja! 

Regenboog Jullie zijn echte vrienden! 

Wolkje En we hebben nog vrienden meegebracht! 

Regenboog Nog vrienden? (kijkt rond) Dat is geweldig. 

Wolken (6 grijze wolken blijven in groepje staan) 

Prinses Kom, kinderen. Kom, Zonnestraaltjes! Wij moeten verder. Ik zie grijze 

wolkjes, misschien moeten wij wat gaan werken. Tot ziens, koning 

Regenboog! 

Straaltjes (lacht, lopend naar de prinses toe) Tot ziens en werk maar wat. Ik heb jet druk. 

Jullie springen maar wat rond. 

Prinses (én zonnestraaltjes samen af.) 

Regenboog (tot groep grijze Wolken) Jullie zijn vrienden van . . . Wolkje? 

Wolken (knikken) 

Wolkje Ze komen naar je mooie regenboog kijken. Ze hebben nog niet zo veel . . . 

kleurgevoel, weet je. 

Regenboog Dat begrijp ik. Dat zie ik. Juist. 

Wolkje Je zou hem misschien wat kunnen vertellen van je mooie regenboog . . . 

Regenboog Natuurlijk. Volgen jullie maar. 

Wolken (volgen Regenboog, die gids speelt.) Weet je . . . zo een regenboog is eigenlijk 

een uniek kunstwerk. 

Wolken (samen) En hoe maak je een regenboog? 
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Regenboog (lacht) Die vraag had ik verwacht. Goeie vraag. Om een schone regenboog te 

maken heb je nodig: wat zonnestralen, bijna geen wind en een klein beetje 

regen . . . 

Wolken (samen) Is dat alles? Dat is niet veel! 

Regenboog Hola, vrienden! Van alles een klein beetje, maar in de juiste verhoudingen en 

samengebracht met veel liefde en jarenlange ervaring. 

Wolken Zo! Niet eenvoudig! 

Regenboog Kunst. Zuivere kunst. 

Wolken (samen) Geweldig. (bewonderen) Enig. (wat korter bij) Kunst. 

Regenboog (kijkt waarderend naar de Wolken, terwijl er een wind komt opzetten.) Met 

jullie valt er te praten. 

Wolken We zouden nog graag wat blijven, maar er komt wind. We worden zo weer 

weg geblazen. 

Wolkje Hallo, koning Regenboog: ik voel me ook al zweven. Ik . . . (wind zwelt aan. 

Wolkje, Grote Wolk en Wolken worden weggeblazen.) 

Regenboog (kijkt hen na) Dat zijn nu eens echte vrienden! 

Weermaker (samen met Koning Zon, koning Wind en koning Regen komen op.) Zo, 

koning Regenboog het doet ons echt genoegen dat je echte vrienden hebt. Ja, 

de wolkjes zijn eenvoudige en behulpzame wezens. Maar wij zijn ook je 

vrienden, nietwaar? (kijkt naar zijn gezelschap; dat instemmende gebaren 

maakt.) 

Regenboog Natuurlijk. Jullie zijn ook mijn vrienden. Dat is duidelijk. Wij maken toch 

samen het weer, niet? 

Weermaker Je moet het ook wat ruimer zien. (kijkt naar de regenboog) Hij is weer prachtig. 

Héél uitzonderlijk! 

Regenboog Gewoon prachtig, de laatste tijd. Het lukt me weer, net als vroeger. En ik ben 

nog even blij met het resultaat. Heb je de kleurencombinatie al bestudeerd? Je 

hoeft je maar even te verplaatsen en je treedt weer in een andere kleurenwereld. 

Weermaker Het is echt lovenswaardig dat je zo van je werk houdt, maar . . . 

Regenboog O, neen! Zo erg is het niet. Ik hou van mijn werk en daarmee uit. Het schijnt 

echter dat sommigen dat als hoogmoed en overwaarderen beoordelen. (naar 

regenboog toe) Kijk eens wat een kleurenpracht. Enig! (kijkt aandachtig naar 

de regenboog) Ik moet nu even werken. De kleuren wat bijsturen. Het is zo 
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gevoelig. En er was daarnet een ietsje te veel wind. Tot straks! Geniet nog 

maar van mijn duizend-en-een kleuren en van mijn mooie bloemen. (vlug af) 

Zon (en Wind en Regen zetten zich neer, de Weermaker wandelt rond, kijkt 

afstandelijk naar de regenboog) Je bewondert die prachtige regenboog. 

Weermaker Hij is ook prachtig. Niet zeven, maar duizend-en-een kleuren. 

Zon Ik dacht nochtans dat jij . . . 

Weermaker Natuurlijk, natuurlijk, lieve koningin Zon. Ik ben nu hélemaal overtuigd. We 

moeten er wat aan doen. Maar wat? 

Zon Gewoon eens mee praten. Rede in verstand. 

Regen Ja, eens mee praten. 

Wind Heb jij met prachten al eens een probleem opgeslost? Praten? Weet je: indien 

je gesprekspartner zich niet openstelt, probeert begrip op te brengen voor je 

standpunt dan wordt dat niets. 

Zon Misschien heb jij alle rede en verstand van koning Regenboog weggeblazen. 

Regen Ik denk toch ook dat praten niet volstaat. 

Zon Heb jij zijn verstand niet . . . 

Weermaker Een ogenblikje. Een ogenblikje! 

Zon Als iedereen zo maar naar harde middelen grijpt, dan kun je niet meer praten. 

Weermaker Je hebt gelijk, koning Zon. Overhaast te werk gaan maakt steeds brokken. 

Zon Praten! 

Weermaker Maar je kunt niet blijven PRATEN. En met koning Regenboog is er al uren 

gepraat. Kun jij met hem goed samenwerken? 

Zon Ik schrik me er in. Niet iedereen is hetzelfde. Je wat aanpassen . . . 

Regen Ik kan er niet meer mee werken. 

Wind En ik vind hem een blaaskaak, een opgeblazen kikker . . . 

Weermaker We kunnen het zo samenvatten: hij doet zijn best, maar op zulke manier dat 

niemand graag met hem samenwerkt. En hier en daar wat sneeuw . . . Er moet 

wat gebeuren. Het kan zo niet verder. We moeten samen overleggen. 

Wind Praten! 

Zon Dàt vind ik gemeen. 
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Weermaker Koning Wind! 

Wind Goed. Ik bedoelde het zo niet. 

Weermaker We laten het gedurende een week niet meer regenen. 

Regen Dan heb je geen regenboog meer. 

Weermaker Of een week écht stormen. 

Wind Dan heb je geen regenboog meer. 

Weermaker Hij zal dan wel met hangende pootjes afkomen! 

Zon En dan kun je rustig praten. 

Wind Neen! Hij zal dan tegen iedereen gaan zeggen dat we tegen hem zijn. Dat we 

jaloers zijn. Hij zal niet begrijpen dat hij eens moet nadenken. Want nadenken 

moeten we hem laten doen. Wie nadenkt komt makkelijker tot een gesprek. 

Zon Dan heb ik de oplossing. 

Wind Begin jij nu ook al met IK? 

Weermaker Rustig. Kalm. 

Regen Laat horen, koning Zon. 

Wind Ik ben eens benieuwd. 

Weermaker Ik ook. 

Zon Het is een fantastisch plan. 

Weermaker Voor de dag ermee! 

Zon We nemen een kleur weg van de regenboog. 

Wind Wat? 

Regen Een kleur wegnemen? 

Weermaker Een kleur wegnemen? 

Zon Natuurlijk. Eén kleur wegnemen. 

Wind En dan? 

Zon (lacht) Dan is die regenboog niet meer zo mooi. 

Regen Hij zal het nog niet eens opmerken. En dan? 

Zon Hij zal het opmerken. En anders . . . 
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Weermaker Anders? . . . 

Zon Dan nemen we nog een kleur weg en dan nog en . . . 

Wind Ik begrijp het. 

Regen Ik ook. 

Weermaker Een fantastisch idee. Wanneer beginnen we ermee? 

Zon Nu meteen. 

Regen En als het niet lukt? 

Zon Dan moeten we iets anders proberen. 

Weermaker (tot allen) We zijn accoord? 

Allen Acoord! 

Weermaker Aan jou nu de eer. 

Zon (staat op en wandelt naar de regenboog toe) Hij is echt mooi, weten jullie dat? 

(blijft staan strekt de armen boven het hoofd, handen raken elkaar. Blijft zo 

even staan totdat er een zacht wit licht geconcentreerd op haar schijnt. Traag 

beweegt ze haar gestrekte armen zijwaarts naar omlaag. Het wit licht schijnt 

ondertussen op volle kracht. Armen terug naar omhoog, tegen elkaar. Rood 

licht mengt zich langzaam met het felle licht. Traag strekt zij de armen in de 

richting van de regenboog. Tussen de projectie van de regenboog en de plaats 

waar Zon staat onstaat een rode lichtstreep, die zich naar Zon verplaatst en haar 

meer en meer belicht, terwijl het witte licht langzaam verdwijnt. Dan richt Zon 

haar handen langzaam naar omhoog. Het rode licht verdwijnt. Ook het witte 

licht houdt op.) 

Weermaker (én Regen én Wind applaudisseren) Prachtig! 

Zon Gewoon. 

Wind En is die kleur nu echt weg uit de regenboog? 

Zon Kijk maar! 

Wind Een wonder! 

Zon Het wonder moet nog komen. 

Regenboog (komt vlug op, ziet het viertal) Hallo! Alles terug in orde. (kijkt naar 

regenboog) Prima! (terug af) 

Wind Die is kleurenblind. Hij ziet niet eens dat er een kleur weg is. 
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Regen Ineens alles weg! Hop! Geen regenboog meer! 

Weermaker Geen wonder. 

Zon Dan gaan we verder! 

Regen Alles weg! 

Weermaker Ik voel wel iets voor je plannetje, koning Zon. Welke kleur nemen we nu? 

Zon Niet belangrijk. (zelfde manier van werken als daarnet, maar nu wordt de 

groene kleur weggenomen) 

Regenboog Weer geen wonder. 

Weermaker We zullen zien. Stil, hij is daar. Hij is wel bijzonder actief, vandaag. 

Wind Hij mag ook eens iets doen. 

Regenboog Zo, jullie vergaderen nog steeds. Morgen ander weer? 

Weermaker Iedere dag is anders, dat weet je toch ook. Hoe staat het met . . . 

Regenboog Met mijn regenboog? O! Uitstekend! (kijkt naar regenboog) Hé . . . Neen, er is 

precies iets . . . Er is iets met de kleuren. Daarnet was alles prima . . . (denkt na, 

kijkt rond) De kleuren . . . (nadenkend af) 

Wind Er is iets met de kleuren . . . (lacht) 

Regen Er is zeker iets met de kleuren! 

Weermaker Zou hij het al snappen? 

Zon Dat kan nog een tijdje duren. 

Wind Ik zou de pijn kort maken. 

Regen Alles ineens weg! Hop! Weg! 

Wind En nog een kleurtje en nog een kleurtje . . . Hij zal het niet snappen. 

Regen Alles ineens weg! Floep! 

Weermaker Misschien alles ineens weg. Nu is het toch ook niet genietbaar. 

Zon Ik zou graag één kleurtje laten. 

Weermaker Geel! 

Regen (én Wind) Goed. 

Zon (zelfde manier van doen als bij de vorige twee kleuren. Alleen geel blijft, maar 

zwak.) 
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Wind En nu maar afwachten. 

Regen Hij zal het niet begrijpen. 

Zon Dan zal ik het hem wel zeggen. 

Regen Jij? 

Zon Ja, ik? 

Weermaker Daar heb je hem weer0 

Regenboog (komt op) Er is wat met mijn regenboog aan de hand en ik weet niet wat. Hij 

was zo mooi. (kijkt toe) Nu . . . nu is het nog slechter geworden. Maar één 

kleur meer. Net alsof iemand mijn kleuren opgegeten heeft. Hebben jullie een 

kleurwreter gezien? 

Regen (én Wind lachen) Een kleurwreter! Mooi! Een groot beest? 

Regenboog Lachen jullie maar. Lachen jullie maar! 

Weermaker Wat is er dan gebeurd? 

Regenboog Nu, ik was mijn kleuren nog even aan’t bijsturen, aan’t harmoniëren zoals ik 

dat technisch noem, en plots gebeurt er iets. 

Weermaker Wat? 

Regenboog Er verdween een kleur. Zo maar! 

Regen Welke kleur? 

Regenboog Geel. 

Wind (tot Regen) Zie je wel dat hij kleurenblind is. 

Zon Rood! 

Regenboog Juist: rood. 

Weermaker Rood dus. En hoe moet het nu verder. Met “harmoniëren” lukt het je niet er 

terug wat rood bij te doen? 

Regenboog Neen. Want er is zelfs nog wat erger gebeurd! 

Weermaker Er verdween nadien nog een kleur. 

Wind Ja? 

Regenboog En dan gebeurde de grote ramp. 

Wind Ja? 
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Regenboog Alle kleuren ineens weg. Alleen iets dat op (kijkt naar “regenboog”) geel lijkt 

is gebleven. Een grote ramp, een grote ramp. Ik weet geen raad meer. 

Wind Dat is erg. 

Regenboog Wat is er erg? 

Wind Dat je geen raad meer weet. Ik dacht dat jij met je mooie regenboog altijd raad 

wist. 

Regenboog Koning Wind: het is nu niet het moment om mij zoiets te zeggen. Ik verkeer in 

een panieksituatie. Ik weet het niet meer. En toch wil ik mijn regenboog. 

Weermaker Misschien is er iets misgelopen. 

Regenboog Ik heb niets fout gedaan. En aan jullie kan het ook niet liegen. Jullie zijn mijn 

vrienden. Wij maken het weer. Wij helpen elkaar . . . 

Weermaker Misschien kan ik je helpen . . . 

Regenboog Och, laat maar. Ik denk dat dit véél te technisch is en alleen tot mijn domein 

behoort. Ik maak de regenboog! 

Weermaker Zoals je verkiest. Kom, we moeten verder. Wel jammer dat we die mooie 

regenboog niet meer kunnen zien. En dat ik misschien kon helpen . . . 

(Weermaker, Zon, Regen en Wind verplaatsen zich, nagestaard door 

Regenboog) 

Zon Ik zou hem graag willen helpen. Hij heeft verdriet. Hij noemde ons zijn 

vrienden en wij hebben hem in de steek gelaten. 

Regen Zo kun je dat zeggen. We hebben samen een plannetje uitgewerkt. 

Weermaker en ik heb hem hulp aangeboden. Had hij maar even laten verstaan dat hij hulp 

waardeerde. Trouwens: wij hebben samen maar één bedoeling: hem verlossen 

van zijn hoogmoedswaanzin. Hij was de laatste tijd niet meer genietbaar. Hij 

moet terug dezelfde eenvoudige koning Regenboog van vroeger worden. 

Zon En als dat niet lukt? 

Weermaker Dan benoem ik hem tot Grijze Wolk, tot helper van koning Onweer of zoiets. 

Zon We zullen dan maar hopen dat alles goed komt. 

Weermaker Hij moet nu zelf maar beslissen. Eérst nadenken! Kom! (samen af) 

Regenboog Ik voel me eenzaam en verlaten. Mijn mooie regenboog . . . Alleen de 

Weermaker wilde helpen, maar wat kent die van een regenboog? (zet zich 

bedroefd neer) 
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Zonnestraal (komt op gevolgd door de dansende Zonnestraaltjes, nog met die gekleurde 

sjaal om de heupen en hals.) Dag, koning Regenboog! 

Regenboog (geen antwoord) 

Zonnestraal (tot Zonnestraaltjes) Vooruit, dansen! 

Eén Mogen we écht dansen? 

Zonnestraal Vooruit! (muziekje, de zes zonnestraaltjes dansen.) 

Zonnestraal (na het dansje) Goed! Vind je ook niet, Koning Regenboog? 

Regenboog Mijn Regenboog. 

Zonnestraal Wat is er met jouw regenboog? 

Regenboog Men heeft de kleuren gestolen! 

Allen (Zonnestraaltjes + prinses Zonnestraal) Wat? De kleuren gestolen? 

Regenboog Ja, gestolen. 

Zonnestraal En hij was net zo mooi! En wie zou dat kunnen gedaan hebben? 

Regenboog Het is me nog nooit eerder overkomen. Misschien was er iemand jaloers . . . 

Zonnestraal Je was ook zo vol lof over je eigen werk, misschien stoorde dat iemand . . . 

(kijkt naar regenboog) Nu je het zegt: veel kleur zit er niet meer in. Ik wens je 

veel sterkte. Kom, kinderen: verder! (allen af) 

Regenboog (kijkt hen na) Ze zijn wel aardig, maar naast wat beleefde woordjes, heb ik er 

toch niets aan. Ze dansen maar! Als mijn regenboog straalde was iedereen er 

van overtuigd: hij was mooi en het was echt enig. Maar nu . . . 

Wolken (na eerst wat Wind komen een groepje Grijze Wolken opgewaaid. Ze tollen 

rond, blijven even staan voor de kleurloze regenboog en roepen samen) De 

kleuren zijn weg! 

Eén Wolkje Alleen nog wat avondrood! 

Ander Avondgeel, malle meid! 

Derde Wolkje Dat is geen kleur! 

Wolken De kleuren zijn weg. Weggevlogen. 

Eén Wolkje Kunnen kleuren ook vliegen? 

Wolken (draaien rond en net voordat ze weggeblazen worden) Er is geen regenboog 

meer. Alles ziet grijs. (lachend en door steeds sterker wordende wind af.) 
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Regenboog (de wind vermindert, geluid onweer en bliksem, dan geluid van regenbui. 

Regenboog kijkt triest voor zich uit.) Ik voel me alleen en verlaten! (spot op 

Regenboog) 

Einde derde bedrijf. 
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Vierde bedrijf 

Een gelig licht overheerst. Vreemde elektronische muziek op de achtergrond. Regenboog kijkt 

bedroefd naar de bloemen en planten. Van plant naar plant. Wat afstandelijk. 

Regenboog Bloemen en planten van de aarde. De mooiste kleuren van de aarde. Maar er is 

niet veel kleur meer te zien. En dan hebben die kleuren nog niets te maken met 

mijn vroegere regenboog. Dat waren kleuren: zacht en lief. Stalende kleuren. 

Maar het is voorbij. Nooit luk ik er nog in om een mooie regenboog te maken. 

(zet zich) 

Wolken (begeleid door opkomende wind, komen op. Verspreiden zich willekeurig, 

speels. Roepen om de beurt, na elkaar en door elkaar.) Er is geen regenboog. 

Geen kleurtje te bekennen. Alles is grijs, zoals onze kleding. (gelach. Speels, 

samen en met stijgende stemkracht.) Alles is grijs. Grijs. Geen kleur is te zien. 

Waar is nu die mooie regenboog? Grijs. Alles is GRIJS. (wind wordt sterker, 

Wolken worden weggeblazen.) 

Regenboog (recht, kijkt de Wolken na. Spottend, half zingend.) Alles is grijs. Grijs. Grijs. 

(wandelt rond) Toen ik een kleurrijke regenboog maakte vonden ze die mooi 

en nu . . . Nu zien ze me niet meer staan. (zet zich) 

Zonnestraal (én de zes zonnestraaltjes komen al lachend op; kijken naar de plaats waar 

anders de regenboog stond.) Weer geen regenboog vandaag. 

Eén (zonnestraaltje) We hebben toch nog onze kleuren (toont gekleurde sjaal om de 

hals) en die aardse bloemen. Het was wel prettig mét een regenboog, maar nu 

er geen meer is . . . 

Twéé Men went aan alles. 

Drie Kijk, daar heb je koning Regenboog. Het is precies zijn beste dag niet vandaag 

. . . 

Zonnestraal Kom, kinderen, we moeten verder. (samen af) 

Regenboog Ook prinses Zonnestraal en de Zonnestraaltjes . . . Niemand vind het echt erg . . 

. Mijn regenboog!!! 

Weermaker (op, zoekend) Zo, koning Regenboog, heb jij koningin Zon niet gezien? 

Regenboog Neen, ik heb niemand gezien en wie ik toch gezien heb, heb ik niet gezien. 

Weermaker Wat bedoel je, beste? 

Regenboog Iedereen loopt mij voorbij, net alsof ik niet besta. Men kent mij gewoon niet 

meer. Wat is er toch gebeurd? Wat heb ik toch misdaan? 
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Weermaker (denkt na, eigenlijk zou hij wat vriendelijker tegen Regenboog willen zijn, 

maar dan mislukt zijn plannetje misschien) Je hebt koningin Zon niet gezien? 

Regenboog (haalt schouders op; wat kan die koningin Zon hem schelen?) 

Weermaker (langzaam af) 

Regenboog (zet zich in een hoekje, naast zijn bloemen neer.) 

Weermaker (én koningin Zon, én koningen Wind en Regen komen op. In druk gesprek.) Ik 

heb je overal gezocht en . . . 

Zon Niet overal. Ik was toch ergens. 

Weermaker Ja, ja, Zo is het. Hij is diep onder de indruk. 

Regen Als zijn ogen maar willen opengaan. Op verstand komt het nu aan. 

Wind Nu we toch geen regenboog meer hebben . . . 

Regen Mis jij die regenboog nu al. 

Wind Ik zei “nu we toch geen regenboog meer hebben, . . . is DAAR iets verkeerds 

aan? 

Regen Dus je mist de regenboog . . . 

Wind Het is even wennen . . . 

Regen Je draait rond de pot . . . 

Wind (tot Zon) Zou jij niet eens ’s avonds wat meer rood en geel licht kunnen geven. 

Zo de eerste tijd . . . 

Regen (lacht) Om eraan te wennen dat er GEEN regenboog meer is! 

Wind Ja, ik mis de regenboog. Ben je tevreden, nu? 

Weermaker Vrienden!! 

Zon Zo een zacht avondkleurtje. Geel en dan rode stralen en dan een zachte rode 

gloed? Daar zorg ik voor! Natuurlijk! 

Regen (tot Wind) Ik . . . mis die regenboog OOK! Toegegeven. Maar we hebben ons 

een doel gesteld, en nu moeten we er niet bij gaan wenen. Volhouden. We zien 

wel! 

Weermaker En wat denken jullie van . . . de toestand? 

Zon (ziet Regenboog bedroefd zitten.) Wil ik er eens mee gaan praten? 
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Regen Er wordt overal te veel gepraat. Laten aanvoelen. Niet bang zijn om hem eens 

pijn te doen. We zien wel! 

Wind Ik denk dat er nooit meer een regenboog komt. 

Regen Zal ik het nog eens zeggen? Wij maken samen het weer. Samen. En iedereen 

zijn inbreng is even belangrijk. Ook al schijnt het niet zo. Het kan dus niet dat 

de één pronkt met het werk en de inzet van ons allemaal! En pronken hoeft 

helemaal niet. We moeten alleen maar proberen ons werk goed te doen en 

daardoor een zekere tevredenheid uitstralen. 

Zon (kijkt naar Regenboog, die net in die richting kijkt, enkele passen naar hem 

toe.) Hallo! 

Regenboog Hallo! 

Zon Zo rustig? 

Regenboog Héél rustig. Er is iets gebeurd maar ik weet niet wat. Er is iets . . . 

Regen Er is niets! Geen enkele kleur! 

Regenboog Jullie hebben mij toch geen poets gebakken zeker? Om te plagen, om met mij 

eens goed te kunnen lachen? 

Weermaker Wij hebben wel belangrijker werk te doen, dat weet je zelf wel! 

Regen Waar zijn nu die mooie kleuren van je regenboog? 

Regenboog Ik zei het toch al! 

Regen Wat zei je? 

Wind Geen enkele kleur meer! 

Regenboog Lukt het me nooit meer? 

Regen Wat? 

Regenboog Die mooie kleuren. Die onvergetelijke pracht. Die stralende . . . 

Regen Geen kleuren meer, geen regenboog meer . . . je zult ander werk moeten gaan 

doen. Misschien wil ik je wel als klein regenwolkje. Maar dan een héél klein. 

Wind Misschien blaas ik hem dan altijd heen en weer. Mooi hoog vliegen . . . 

Zon Misschien mag hij wel bij mij komen. Een lief zonnestraaltje . . . 

Weermaker Maar er is toch niets gebeurd? Enkele dagen geen regenboog is dat zo erg? 

Regenboog Als ik er niet meer in zou lukken, nooit meer, dan zou ik . . . 
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Weermaker Dat is zorg voor later! Je zou wel iets moeten doen, iedereen moet IETS doen. 

Maar nu moeten we verder. Blijf proberen, koning Regenboog! (samen rustig 

af, treurig nagekeken door Regenboog. Net voor ze afgaan, draait Zon zich nog 

even om; heeft medelijden.) 

Regenboog (wendt zich nu tot de kinderen) Zeg, kinderen . . . (lokt reactie uit.) Kinderen . . 

. vinden jullie het erg. Wat erg? Mijn mooie regenboog. Ik denk dat er iets 

gebeurd is. Weten jullie wat? Eerst verdween één kleur, dan nog een en dan . . . 

juist! Toen verdwenen al de kleuren? 

Wolkje (en Grote Wolk worden opgeblazen) Hallo, koning Regenboog! 

Regenboog (keert zich van de kinderen naar Wolkje en Grote Wolk) Jullie hier?! 

Grote Wolk Wij zijn net naar hier geblazen. Wij komen naar de bloemen kijken en 

natuurlijk naar die onvergetelijke regenboog. 

Regenboog Weten jullie dan nog niets? 

Wolkje Wij weten iets en niets, wat bedoel je met “Weten jullie dan nog niets?” 

Regenboog Van mijn regenboog. 

Wolkje Wij weten dat het de laatste dagen maar kleurloos is. Ja. Maar dat is nog 

gebeurd. Je kunt niet iedere dag even mooi stralen. 

Regenboog Er komt helemaal geen regenboog meer! 

Grote Wolk Wat? 

Regenboog Ik weet niet wat er gebeurd is maar ik voel het dat ik er nooit meer in zal 

lukken om een regenboog te maken. 

Wolkje Kop op, koning Regenboog! 

Grote Wolk Dan is er misschien toch iets van waar . . . 

Regenboog Wat? Vertel op jij weet iets! 

Grote Wolk Wel, ik vlieg héél wat lager dan mijn vriend Wolkje en ik hoorde . . . 

Regenboog Wat hoorde je? 

Grote Wolk Dat er wat gebeurd is hierboven. Ik meende zelfs bij de mensen paniek gezien 

te hebben. 

Regenboog Paniek, hoe zie je dat? 

Grote Wolk De mensen zijn bang en kijken maar naar omhoog. Ze praten met elkaar en 

bouwen schuilkelders. Een atoombom hoorde ik zelfs hier en daar roepen. De 

dieren durven niet meer uit het bos komen en men is bang dat er wat naar 
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beneden zal vallen. Maar dat heeft misschien niets met jouw regenboog te 

maken. Ik vertel alleen maar wat ik hoorde! . . . 

Regenboog Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er is wat gebeurd. 

Wolkje Heb je het al eens aan de kinderen gevraagd. Misschien weten zij iets. Het zijn 

ten slotte toch kinderen van de aarde!! 

Regenboog De kinderen weten niets. 

Wolkje Kinderen, weten jullie wat er gebeurd is? Een aardbeving of . . . of . . . heeft dat 

iets te maken met de regenboog? 

Regenboog (nadenkend) Ik maakte de laatste tijd de mooiste regenboog die ik ooit kunnen 

maken heb. Ik had het gevoel dat niet iedereen dat goed vond. Ik meende zelfs 

wat jaloersheid te moeten vaststellen, maar of dat . . . 

Wolkje Kinderen, weten jullie iets van . . . de regenboog? (antwoord uitlokken) Jullie 

hebben toch die mooie regenboog gezien, niet? Jullie . . . aha! Er is iets met de 

kleuren van de regenboog. Zo! En hoe kan dat opgelost worden? Wat zeg jij 

daar achteraan? Koning Regen, en koning Wind . . . wat hebben die gedaan? 

Wat zeg je? Kleuren gestolen? (tot koning Regenboog) Ik begrijp er niets meer 

van! Koning Regen en koning Wind en koningin Zon en Weermaker zouden . . 

. kleuren gestolen hebben! . . . 

Grote Wolk Onwaarschijnlijk! Daar moet ik meer van weten. (luid voor koning Wind 

bedoelt) Koning Wind! Koning Wind! Blaas me alsjeblieft terug naar de aarde. 

Alsjeblieft! 

Wolkje En mij ook, alsjeblieft! (Wind steekt op. Tot Regenboog) We komen zo vlug 

mogelijk terug. Dag, Koning Regenboog! We zijn vrienden! We laten je niet in 

de steek. Daag! (beiden af) 

Regenboog Toch twee échte vrienden! Maar twee is niet genoeg. Kinderen, als ik dat 

vraag: zouden jullie mij ook willen helpen? Ja? Dat is goed. Maar helpen met . 

. . wat? Wat denken jullie . . . Heb ik iets verkeerds gedaan? Ja, wat zeg jij? 

(kijkt naar helemaal achteraan) Ik was . . . te hoogmoedig? En daarom was men 

jaloers en daarom . . . maar wie heeft er dan mijn kleuren . . . gestolen? . . . Als 

ik nu eens aan de Weermaker vroeg . . . “Beste Weermaker, ik . . . ja, hoe vraag 

je nu zoiets? Beste Weermaker, heb ik iets verkeerds gedaan?” 

Weermaker (op, als geroepen) Heb jij mij nodig, Koning Regenboog? 

Regenboog Neen, of . . . ja 

Weermaker Kom, wat is er. Vertel op! 

Regenboog Ja, ik zou graag iets willen vragen. 
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Weermaker Dat is toch de eenvoudigste zaak die er maar kan bestaan. Vertel op! 

Regenboog heb ik soms iets verkeerd gedaan? 

Weermaker Daar kan ik niet op antwoorden. Heb ik soms iets verkeerds gedaan? 

(nadenkend) Wat moet ik daar op antwoorden? Ja, misschien wel . . . 

Regenboog Alsjeblieft, zeg het me! 

Weermaker Ik zal er met koning Regen en Wind eens over spreken. Ik laat je wel iets 

weten. (af) 

Regenboog Nu weet ik toch al iets. Ik heb dus iets verkeerds gedaan. Maar WAT? (zet 

zich, denkt na, terug recht, opstandig) Ik heb helemaal niets verkeerds gedaan. 

Ik heb al opgemerkt dat de laatste tijd . . . Ja, een complot . . . koning Wind en 

die koning Regen . . . koningin Zon . . . neen . . . die niet! Ik heb zo hier en daar 

enkele woorden verstaan . . . Ze zijn jaloers en nu . . . Ik wou op mijn knieën 

moeten vallen . . . Wel als het zo zit . . . dan maar geen regenboog meer. Dat ze 

me dan maar in een kleurloze grijze wolk veranderen. Neen! (zet zich) Het is 

eigenlijk toch wel eigenaardig: luk ik er niet in een mooie regenboog te maken, 

dan hoor je gemopper en doet men alsof ik lui ben. Maak ik een prachtige 

regenboog dan is men jaloers. Wanneer doet men nu eens écht voor iedereen 

goed? 

Weermaker (op, blijft staan) Ik heb geen goed nieuws, koning Regenboog. 

Regenboog Geen goed nieuws? 

Weermaker De meningen over uw persoon zijn wat . . . verdeeld. Men is niet helemaal 

gelukkig . . . 

Regenboog En ik ben zeker niet GELUKKIG. Wat betekent dat allemaal? Wat is er 

gebeurd? Wat heb ik misdaan? 

Weermaker Het is voor mij ook niet zo makkelijk, koning Regenboog. Ik vind ook de juiste 

woorden niet. 

Regenboog Je draait rond de pot. Zeg gewoon dat men jaloers is en dat . . . dat . . . 

Weermaker Rustig, rustig, kan ik je dan niet eens rustig . . . 

Regenboog Ik heb het begrepen . . . (keert zich om en doet alsof Weermaker niet meer 

aanwezig is.) 

Weermaker (kijkt naar Regenboog, haalt schouders op, traag af.) 

Wolkje (én Grote Wolk worden opgeblazen, kijken rond, zien Regenboog) Hallo, hallo 

koning Regenboog?! 

Regenboog (traag) Hallo! (kijkt) Jullie? Vlug terug! 
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Wolkje Je gelooft me of je gelooft me niet. 

Regenboog Natuurlijk dat ik jullie geloof. Jullie zijn échte vrienden. 

Grote Wolk Ik had het eerst gezien. Ik vlieg ook wat vlugger dan mijn vriend Wolkje. Je 

gelooft het of je gelooft het niet. 

Regenboog Ik geloof het. 

Grote Wolk We vlogen over een klein dorpje en daar was een klein schooltje en daar was 

een mooie juf, met een prachtige stem en die vertelde . . . 

Regenboog Ik ben niet in de stemming . . . 

Grote Wolk . . . van een regenboog, die 

Regenboog Een regenboog . . . Vertel! 

Grote Wolk  . . . Een regenboog die zo hoogmoedig was dat al de weermakers hoog aan de 

hemel vonden dat die wel eens een lesje mocht krijgen. En men verwijderde 

iedere dag één kleur van die mooie regenboog en na zeven dagen was er geen 

enkele kleur meer over. En dan . . . 

Regenboog Héél interessant, héél interessant. Een regenboog die zijn kleuren verliest, 

gestolen! En verder . . . 

Grote Wolk En dan kwam er een kabouter en die praatte met die regenboog. 

Regenboog En verder? 

Grote Wolk Dan werden we weggeblazen, naar hier. 

Regenboog Dat verhaaltje . . . lijkt wel op mijn ervaring, van de laatste dagen. (met een ruk 

naar de twee wolken) Vinden jullie dat ik hoogmoedig ben? Zeg het maar. Na 

al wat ik de laatste tijd heb meegemaakt. Ik kan er tegen! 

Grote Wolk (kijkt naar Wolkje, ja wat antwoord je op zulke vraag?) 

Wolkje Op zoiets let ik niet. Zal ik het de kinderen vragen? 

Regenboog Mij om het even. (verplaatst zich even naar achtergrond.) 

Wolkje (tot kinderen) Hallo, kinderen? Horen jullie mij? (reactie uitlokken) Hallo! 

Hebben jullie al eens een regenboog gezien? Een échte regenboog? Vinden 

jullie die mooi? Hoeveel kleuren heeft een regenboog? (twee, zes, . . .) En een 

regenboog ZONDER kleuren? (twee, zes, . . .) Hebben jullie koning 

Regenboog al gezien? Ja, die koning Regenboog, die hier (kijkt naar koning 

Regenboog), dààr staat? Durven jullie echt en oprecht je gedacht zeggen? (ja, 

neen . . .) Vinden jullie hem . . . lief, vriendelijk? . . . (tal van antwoorden, 



43 
 

antwoorden in de richting van hoogmoedig stimuleren) Hoogmoedig, lief, 

vervelend . . . (negatieve reacties zijn wenselijk.) 

Regenboog (komt langzaam naar kinderen toe, draait zich naar Wolkje) Ik begrijp het al. 

Ook op de kinderen kan ik niet rekenen. (terug naar achtergrond) 

Wolkje (naar Regenboog toe) Stel dat je iets verkeerd gedaan hebt, dat wil toch niets 

zeggen dat je nooit iets goeds gedaan hebt? En zelfs wie nooit iets goed gedaan 

heeft, kan nog van richting veranderen. Nu, in bepaalde gevallen is er wel 

moed voor nodig. 

Regenboog Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? 

Grote Wolk Hoe kunnen wij dat weten? 

Wolkje Koningin Zon. 

Regenboog Wat bedoel je, Wolkje? 

Wolkje Koningin Zon kan helpen. 

Grote Wolk Van de Weermaker zou ik maar niet te veel verwachten, die is te zakelijk; maar 

koningin Zon: die zal wel helpen. Je wilt toch geholpen worden? 

Regenboog Zal ze wel . . . 

Wolkje Gewoon eens vragen. 

Regenboog Ik . . . 

Wolkje Vragen! . . . 

Regenboog (wil afgaan, roept) Koningin Zon! (kijkt rond) 

Zon (traag op, blijft staan) Heb je mij geroepen, koning Regenboog? 

Regenboog Ja, maar . . . 

Wolkje Er is een probleempje dat . . . 

Zon Ja, kleuren, je regenboog . . . ik begrijp het; wat wil je weten? 

Regenboog Ja, hoe zit dat nu . . . 

Zon Je hebt steeds getracht een mooie regenboog te maken, dat is goed. 

Regenboog Maar alles is nu weg. En het komt nooit meer terug. 

Zon Luister, koning Regenboog: voor ons is het nogal moeilijk om er over te 

praten. Ik ben er zelf bij betrokken. Je hebt het echter verkeerd aangepakt, de 

laatste tijd. In de plaats van steeds maar over je prachtige regenboog te praten, 
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had je zo nu en dan ook eens de andere weerkoningen mogen bedanken voor 

hun medewerking. 

Regenboog Ja, (denkt na) Ja,  . . . maar nu is het te laat! 

Zon Het is nooit te laat, koning Regenboog! 

Regenboog Maar al mijn kleuren zijn weg! 

Zon (verbetert) . . . al DE kleuren! Niet MIJN kleuren! 

Regenboog Ja, ja . . .  misschien . . . 

Zon En men wilde het je laten verstaan. Eerst een kleur weg en dan nog een . . . 

Regenboog Dan maar geen regenboog! 

Zon Zoals je wilt! (doet alsof ze wil weggaan) 

Grote Wolk Maar daar beneden op de aarde, daar gebeurt wat. De mensen maken zich 

zorgen. Er is zelfs hier en daar paniek. Men denkt dat er hier wat aan de hand 

is. En de kinderen zagen toch zo graag die regenboog. 

Regenboog De kinderen . . . 

Zon Met koppigheid en zelfmedelijden bereik je niets. Je moet iets doen. En zo lang 

heb je geen tijd meer. Straks vergaderen we over het probleem. 

Regenboog Ik moet eerst nadenken. Ik . . . 

Zon Niet te lang. Ik hoop voor jou het beste! (af) 

Wolkje En weet je nu meer? 

Regenboog Meer? Ik ben verward. 

Wolkje Dat begrijp ik. Ik heb echter een goed voorstel. 

Regenboog Ja? 

Wolkje Jij denkt na en terwijl maken wij met de kinderen een regenboog? 

Regenboog Een regenboog? Wat zit daar achter? 

Wolkje Ik vraag de kinderen om even te helpen. Met wat kleur van mensenland. 

Regenboog Je doet maar . . . Speel maar wat! 

Wolkje (tot kinderen) Ik weet ook niet zo best hoe het zou moeten maar . . . willen 

jullie even helpen? 

Grote Wolk Hoe weten de kinderen nu wat ze moeten doen? 
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Wolkje Ik stel voor om samen een regenboog te maken. Een kleintje met wat kleuren. 

Regenboog Een regenboog? 

Grote Wolk Ik denk om je wat te troosten. En de kinderen willen meehelpen, nietwaar 

kinderen? (antwoord uitlokken: ja) 

Regenboog Eigenlijk heb ik toch nog enkele vrienden. 

Grote Wolk Zie je wel! Kom, kinderen! 

Regenboog (zet zich naar, en kijkt wat afstandelijk naar wat gaat gebeuren.) 

Wolkje (vertrouwelijk tot de kinderen) Koning Regenboog heeft het de laatste weken 

wel wat in zijn bol gehad, maar zo slecht is hij nu ook weer niet. Hopelijk 

begrijp hij, nadat hij diep heeft nagedacht, dat hij de zaak anders moet gaan 

bekijken. Iedereen doet al eens iets verkeerds, niet? Of zijn jullie altijd braaf? 

Grote Wolk Met wat kleuren maken we een regenboog. (rekening houdende met de 

praktische mogelijkheden zal men nu op twee of drie grote papieren door 

groepjes kinderen regenbogen tekenen. Deze papieren zijn beste op een 

verhoogje opgesteld, zodat het publiek de “werkzaamheden” kan volgen.) 

Opgelet! Wie wil er helpen? Kom, kom . . . we vormen twee (of drie) groepjes 

en per groepje duiden we een meester-schilder aan. Ja, jij . . . (improviseren . . 

.) Kijk hier hebben jullie wat kleurtjes. In orde? (de groepjes kinderen beginnen 

onder de leiding van één kind een regenboog te schilderen. Vrije keuze van 

kleurencombinatie.) 

Wolkje Kinderen, terwijl de grote kunstenaars druk bezig zijn, kunnen wij toch een 

liedje zingen, niet? Een mooi liedje. LIEDJE;;; 

Grote Wolk Prachtig. En nu zie ik dat de regenbogen al bijna klaar zijn. Geweldig. 

Wolkje (naar schilderend kind toe, animeert) Dat is prachtig. (vraagt aan kinderen wat 

ze er zelf van denken) Ja, dat is enig. Een applaus voor deze moedige schilders. 

Grote Wolk (tot koning Regenboog) Kom je niet even kijken wat de kinderen gemaakt 

hebben? 

Regenboog (na korte pauze) Laat maar. Het zal wel mooi zijn. 

Zonnestraal (komt op, al dansende met de zes Zonnestraaltjes. Zij zingen het liedje: Mag ik 

dan geen liedje zingen omdat ik . . . Dansen en zingen. Hebben nog hun sjerp 

aan. Terwijl ze zingen én dansen in een kring brengen ze om de beurt een kleur 

aan op een groot wit papier. Tot slot van hun dans is de regenboog af. Vlug 

verlaten zij de speelruimte nadat ze met de handen een groet gebracht hebben 

aan Grote Wolk, Wolkje, de kinderen en koning Regenboog.) 

Grote Wolk (tot koning Regenboog) Die kunnen dansen. En zingen. 
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Wolkje En ze hebben zelfs een regenboog gemaakt. Wel niet zo mooi als jouw 

regenboog was, maar toch . . . 

Grote Wolk Kom kijken, Koning Regenboog! 

Regenboog (komt traag kijken; ook Weermaker, Wind, Regen en Zon zijn opgekomen en 

zien van op afstand wat er gebeurt.) Ik zie het niet zo best, Grote Wolk. Maar . 

. . er zit wat kleur in. Bijna zo mooi als vroeger . . . MIJN . . . euh . .  de 

regenboog die ik maakte. Weet je, misschien heb ik vroeger alles verkeerd 

gedaan. Natuurlijk, dat ik ALLEEN geen regenboog kon maken. Maar ik was 

zo met mijn werk in beslag genomen dat ik geen aandacht meer besteedde aan 

wat anderen deden. Aan de hulp van anderen. Maar het is nu te laat. Met een 

regenboog met een kleur was ik al best tevreden. En het moest nog geen mooie 

kleur zijn. 

Weermaker (naar Regenboog toe) Zo, beste koning Regenboog; hoe maak je het? 

Regenboog De kinderen hebben een regenboog gemaakt . . . 

Weermaker Dat is inderdaad een regenboog! Niet heel mooi, maar toch een regenboog. 

Regenboog Ik was al tevreden met een klein regenboogje. Zelfs eentje met maar één kleur! 

Regen Eén kleurtje is al genoeg. 

Weermaker Daar kan ik zo maar niet over beslissen. 

Wolkje (tot kinderen) Wat denken jullie daarvan, kinderen? Eén kleurtje. (stilletjes) 

Om te proberen. En als hij terug streken krijgt, zoals vroeger; ja, dan . . . 

Weermaker (tot Regen, Zon en Wind) We zullen er over nadenken. (gebaren makend, 

samen af.) 

Regenboog Neen, het wordt niets. Zij willen me geen kans meer geven! 

Wolkje Je wanhoopte te vlug. Moed! 

Grote Wolk Kinderen, helpen jullie? Zullen we koning Regenboog nog één kans geven? 

(aanmoedigen: ja) Eén kleurtje, dat zou enig zijn, niet? 

Regenboog (na wat aarzelen tot kinderen.) Willen jullie mij helpen? 

Wolkje Natuurlijk. De kinderen willen helpen. Kinderen: ja, ja . . . (scanderen) 

Regenboog Dank je, kinderen. Dank je! 

Wolkje En nu maar hopen. 

Grote Wolk En nu maar kijken. 

Regenboog Er gebeurt niets. Er zal niets gebeuren. 
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Wolkje De Weermakers hebben de kinderen zeker gehoord. 

Regenboog Als ze nog eens samen zouden willen roepen . . . 

Wolkje Kinderen, we roepen samen REGENBOOG EEN KLEURTJE, EEN 

KLEURTJE, EEN KLEURTJE, . . . Goed. En nu maar wachten! 

Regenboog (op de knieën, wanhopig, biddend.) Eén kleurtje maar! (na korte pauze 

gerommel, onweer lichtflitsen en plots verschijnt er een kleur op de plaats waar 

vroeger de reenboog stond.) Eén kleurtje . . . Dank je. Dank je! (tot kinderen) 

Dank je, kinderen! O! Wat ben ik blij! 

Wolken (groepje grijze wolken komen op; dansend. Ze zien plots de regenboog met één 

kleur, blijven staan. Samen: ) Kijk, er is terug een regenboog. Wel met een 

kleur. Prachtig. (naar koning Regenboog toe) Dat heb je weer eens mooi voor 

mekaar gebracht, koning Regenboog. Wat enig, zeg! 

Regenboog (haalt zijn schouders op, dan vlug naar het groepje toe, wil met bravoer, net 

zoals vroeger over “zijn” regenboog praten, maar bedenkt zich.) Een gewoon 

kleurtje. 

Wolken (samen) Maar dan wel een mooi kleurtje! (dansend verder) 

Zonnestraal (met haar Zonnestraaltjes op.) Wat mooi, wat mooi! (blijven staan rond koning 

Regenboog.) 

Regenboog Eén kleurtje. 

Zonnestraal En wanneer komen die andere kleuren? 

Regenboog Ik ben al best tevreden met deze éne kleur. En daarbij: Ik heb nog die mooie 

aardse bloemen . . . 

Zonnestraal Het is echt een mooie kleur. En je bent ermee tevreden? 

Regenboog Ja! 

Zonnestraal We moeten verder! Kom! (roept nog net voor af) Een prachtige kleur! (groepje 

af) 

Weermaker (op, gevolgd door Regen, Wind en Zon.) Je hebt al terug één kleur. Goed. En 

wanneer de andere? 

Regenboog Ik ben blij met die ene kleur. En ik ben je dankbaar om je medewerking. Alleen 

zou ik er niet in gelukt zijn. Zo een prachtige kleur. Ook koning Wind en 

Regen en koningin Zon wil ik echt gemeend bedanken. 

Regen Je hoopt toch op nog meer kleuren? Je durft het niet zeggen maar je droomt 

ervan . . . Zo een prachtige regenboog, net als vroeger en dan kunnen zeggen 

dat heb ik gemaakt? 
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Wolkje Koning Regenboog is best tevreden met één kleur. 

Regen Dat is nieuw. 

Wolkje Noem het een evolutie. Je kunt één kleur evengoed bewonderen als toen of 

twintig. Het komt er maar op aan hoeveel bewondering je kunt opbrengen voor 

iets. 

Regen Dat noem ik geen vriendelijke taal. 

Grote Wolk Koning Regenboog heeft een harde tijd achter de rug. Wij willen hem steunen. 

Ik denk zelfs dat hij vroeger door iemand is aangemoedigd. 

Wind Ik kan jullie wegblazen en zo meteen, vergeet dat niet. 

Grote Wolk Je doet maar koning Wind. Waarheen je ons ook blaast, wij zullen doen wat je 

vraagt. 

Weermaker Genoeg gepraat. Eén kleur volstaat! Kom, heren! (gezelschap wandelt verder, 

bijna af) 

Wolkje (snelt naar gezelschap toe) Ik heb nog een verzoekje! 

Wind Jij? 

Weermaker Waar kan ik je een pleziertje mee doen, Wolkje? 

Wolkje Zo één kleurtje? 

Regen . . . Is genoeg! 

Zon Ik zou het zo maar een tijdje houden! En later . . . 

Regen Je kunt één kleur evengoed bewonderen als tien, twintig, dat zei je toch, of 

niet? 

Weermaker Daar kunnen we zo niet over beslissen, Wolkje. 

Wolkje Mag ik dan zo vrij zijn . . . Al een hele tijd bemerkten jullie dat koning 

Regenboog nogal hoog opliep met zijn “kunst” van regenbogen maken. 

Hoogmoed. En jullie wilden hem straffen. En hebben ook de makkelijkste 

oplossing gekozen. Gewoon de opperste Weerraad had moeten vergaderen en 

Regenboog een straf uitspreken. Wat hij fout gedaan heeft gewoon zeggen en 

recht geven op verdediging en uitleg. Jullie hebben niet eerlijk gehandeld en . . 

. 

Wind Dat is een opperste belediging! (begint te blazen . . .) Ik blaas je weg en maak 

een Grote zware wolk van jou, zo zwaar dat je nooit meer naar hier kunt 

vliegen. Wat denk jij wel! 
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Weermaker Stop, een ogenblikje. 

Regen Wolkje heeft precies de ziekte van koning Regenboog overgenomen. 

Weermaker Wolkje heeft gelijk. De opperste Weerraad had moeten beslissen. 

Regen En dat zijn wij toch? 

Weermaker Die beslissing moest officieel medegedeeld worden. Wij hebben het goed 

bedoeld, maar zijn even niet correct geweest. 

Zon Ik ben voorstander van een kleurtje meer. Twee kleuren dat is toch nog geen 

regenboog! 

Regen Laat de kinderen beslissen. 

Wind De kinderen? 

Regen Dan komt er niets van. Wat kan het de kinderen schelen hoeveel kleuren de 

regenboog telt? 

Weermaker Koningin Zon, jij vraagt het aan de kinderen, wil je? 

Zon (naar kinderen toe, Wolkje animeert) Kinderen, geven we aan koning 

Regenboog één kleurtje meer? (Ja, Ja, . . .) 

Weermaker Dat is dan in orde. (lichtflits, onweer en de tweede kleur is aanwezig) 

Regen Je zult hem nu eens goed moeten bekijken. Al twee kleuren: zie eens hoe goed 

ik ben. En straks krijg ik al mijn kleuren terug. Wat is er dan veranderd? 

Weermaker Dat weet je dan meteen. Kom! (terug naar Regenboog en Grote Wolk) Wat 

prachtig: je hebt weer een kleurtje meer, koning Regenboog. Het wordt weer 

net als vroeger! 

Regenboog Ik heb er niet om gevraagd. Ik was met een kleurtje al best tevreden. Maar 

natuurlijk: twee kleuren is beter. 

Weermaker En allemaal NOG beter! 

Regenboog Ja, maar daar hoop ik niet meer op. 

Regen Hij liegt. Daar hoop ik niet meer op! Belachelijk. 

Wolken (kom op, zien de twee kleuren) Prachtig. Twee kleuren! Het wordt een echte 

regenboog. (naar Regenboog toe) Gefeliciteerd, koning Regenboog! Mooie 

kleuren! Mooi! (dansend verder) 

Zonnestraal (met zonnestraaltjes op zingen liedje- zie tekst. Na liedje meteen verder; af) 
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Weermaker Goed, koning Regenboog. Wij weten nu dat je best tevreden bent met je twee 

kleuren. Blijf tevreden. 

Regenboog Ik heb het begrepen. 

Weermaker Ik hoop het. 

Wolkje (en Grote Wolk delen aan de kinderen papieren strookjes met de twee kleuren 

van Regenboog uit en moedigen de kinderen aan om te roepen “nog één 

kleurtje, nog één kleurtje . . .”) Kinderen, nog één kleurtje meer, nog één 

kleurtje . . . (scanderen. Ieder papiertje heeft maar één kleur.) 

Kinderen (en Wolkje en Grote Wolk) Eén kleurtje meer . . . (krachtig) 

Weermaker Wat gebeurt er hier. Twee kleuren is genoeg! 

Regen Het is opgezet spel. Een valstrik. Koning Regenboog doet alsof zijn neus 

bloedt en Wolkje en Grote Wolk spelen een gevaarlijk spelletje. Gedaan. (naar 

kinderen toe) Neen. Geen kleurtje meer! (hilariteit . . .) Neen! 

Kinderen Ja, Ja . . . 

Weermaker Stop. Genoeg. 

Regenboog (vraagt om medelijden) Wees niet boos lieve Weermaker. Ik ben best tevreden 

met twee kleuren. Ik vraag niet meer. Ook de bloemen en alles wat van 

mensenland kom wens ik terug weg. Ik ben best tevreden. Beslis lieve 

Weermaker dat ik nooit meer dan twee kleuren zal hebben. Anders geloven 

koning Wind en Regen mij toch niet. 

Wind Ik geloof je koning Regenboog. Ik geloof je. Voor de eerste keer sinds héél 

lang. 

Regen Ook mij heb je nu overtuigd. Ik bied je mijn verontschuldigingen aan. 

Zon Eén kleurtje meer? 

Weermaker (tot kinderen) Wat doen we ermee? (uitlokken om meer kleuren . . .) 

Wolkje (en Grote Wolk delen nu papiertjes uit met een derde kleur en nodigen de 

kinderen uit de nu uitgedeelde kleur te roepen) 

Weermaker Goed. Eén kleurtje meer. 

Wolkje (deelt terug papiertjes met één kleur uit, moedigt aan) Nog een kleur. Nog een 

kleur! (samen met kinderen. 

Regen Wat? Nog een kleurtje meer? En nog? En nog? 
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Wolkje (deelt verder gekleurde papiertjes uit, totdat al de regenboogkleuren uitgedeeld 

zijn. Samen: ) Overal alle regenboogkleuren. Hier (wijzen naar de kinderen) en 

daar. (wijzen naar de papieren waarop de kinderen een regenboog geschilderd 

hebben) Maar slechts een regenboog met twee kleuren. Dat is niet mooi! Niet 

mooi! 

Weermaker Daar moeten we wat aan doen. (tot Zon, Regen, Wind) We moeten iets doen. 

Vergadering van de opperste Weerraad. 

Regen Gaan we vergaderen? Over de kleuren van de regenboog? Hoeft niet! Alles is 

in orde. 

Zon (en Regen en Wind naar Regenboog toe) We verlenen je alle medewerking! 

Weermaker De opperste Weerraad heeft beslist. (lokt stilte uit, speekt bij volledige stilte) 

De regenboog krijgt terug alle kleuren! 

Wolkje (animeert kinderen, roepen samen) Rood, geel, . . . (onweer, geluid regen, 

Wind en dan is er terug een regenboog bestaande uit zeven kleuren, beter zeven 

kleuren worden op een doek geprojecteerd- rechthoekige vlakken die bij elkaar 

aansluiten en nog geen regenboog vormen.) 

Grote Wolk Maar dat is nog geen regenboog. 

Regenboog (Naar Zon, Wind en Regen toe) Met twee kleuren was ik al best tevreden. Maar 

nu heb ik er zeven. Mijn dankbaarheid kan ik niet verwoorden. Maar nu . . . 

Zon (en Wind en Regen leggen handen op de schouders van Regenboog. Samen: ) 

Nu maken wij samen een mooie regenboog. 

Weermaker Volledig akkoord. Volledig akkoord. 

Zonnestraal (samen met zonnestraaltjes al dansend op; zingen LIEDJE. Kinderen, iedereen 

zingt liedje mee. Gekleurde rook komt op. Kleuren worden door ventilator 

gemixt. Op dat moment vermengen de zeven kleuren zich tot een regenboog, 

die krachtig straalt.) 

 

Einde.  
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