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Op een onbewoond eiland zit een aantal kinderen op het strand. Ze zijn daar na een schipbreuk
aangespoeld. Tot nu toe is er van een reddingsoperatie nog geen enkel teken geweest. Ze moeten
dus zien te overleven en vooral ook proberen de moed er in te houden. Een expeditie is erop uit
gestuurd om voedsel te zoeken, maar komt met weinig terug.
Maar één van de kinderen heeft wel wat anders gevonden wat goed van pas komt…
Op een onbewoond eiland is een kort, humoristisch toneelstukje dat heel goed te gebruiken is als
afsluiting van een project over overleven, survival. Ook voor bonte avonden is het heel goed als
rode draad te gebruiken, doordat de mogelijkheid bestaat om kinderen hun eigen stukjes te laten
opvoeren.
Het stuk telt tien rollen, maar dat aantal kan moeiteloos worden uitgebreid. Er zijn geen specifieke
jongens of meisjesrollen. De namen en het geslacht van de toneelfiguren kunnen worden
aangepast.
Het decor kan simpel gehouden worden. Een achtergrond van geel en donker en licht blauw doek
of gele en blauwe platen karton kan simpel een strand met zee en lucht voorstellen. Een paar
palmboompjes of palmbladeren aan de zijkanten versterken het beeld. Eventueel wat grote
planten op het podium maken het compleet. Wat zand op de vloer is leuk, maar niet noodzakelijk.

Rolverdeling:
Tom

is de leider van de groep, probeert alles goed te regelen en de sfeer in
de groep goed te houden.

Jim

is de grapjas van de groep

Eric

is een luie zeurpiet

Elly en Nelly

twee vreselijke bange meiden

Berend-Jan

een nuchtere jongen met droge uitspraken

Wilco, Astrid en Mo

zijn ondernemende kinderen, die van aanpakken weten

Zaterdag

is een schipbreukeling

Op het strand van een onbewoond eiland zit een aantal kinderen bij elkaar. Hun kleren zijn
gescheurd en worden met touw en lappen bij elkaar gehouden. Ze spelen wat verveeld met zand en
stokjes of schelpjes.
Tom

Hoelang zitten we hier nu op dit onbewoonde eiland?

Jim

Ik weet het niet. Veel te lang. Als we niet iedere dag een streepje in die
boom hadden gekerfd zouden we het niet eens weten. Eric, kijk jij eens op
de boom hoeveel streepjes er staan

Eric

(zeurderig) Ja maar die boom staat helemaal daar (wijst)

Jim

Nou en?

Eric

Dan moet ik heeeeelemaal opstaan en er dan heeeeelemaal naar toe lopen
en dan weer heeeeelmaal terug en dan moet ook weer heeeeeelemaal gaan
zitten.

Jim

(doet Eric na) Ja en als je dan heeeeelemaal vergeten bent om de streepjes
te tellen, moet je ook weer heeeeelemaal terug om dat alsnog te gaan doen
en kun je heeeeelemaal opnieuw beginnen. Schiet op, ga nu maar.

Eric

(zucht) Okay (sloft langzaam naar de boom)

Tom

Volgens mij zitten we er al meer dan drie weken

Berend-Jan

Dat zou wel eens kunnen kloppen.

Tom

En nog geen vliegtuig of boot gezien die naar ons op zoek is.

Elly

(huilerig) Ze laten ons gewoon in de steek. Niemand die aan ons denkt. Nog
een paar dagen en de eerste van ons zal van de honger omvallen.

Nelly

Of van de dorst!

Elly

Of we worden opgegeten door wilde beesten

Nelly

Of door kannibalen!

Jim

Zeur toch niet zo, daar schiet je niks mee op

Tom

Nee, Elly, je moet de moed erin houden. Ze zijn vast wel naar ons op zoek,
Alleen de oceaan is zo groot, het kan nog wel even duren. Maar ze zullen
ons heus wel vinden. Geloof me nou maar.

Nelly

Ja, en dan vinden ze ons allemaal dood op dit onbewoonde eiland

Jim

Het ís helemaal geen onbewoond eiland

Elly

(kijkt verschrikt om zich heen) Wat? Hoe bedoel je? Zitten er dan mensen op
dit eiland?

Jim

Ja!

Elly

Toch geen kannibalen?

Jim

Nee, hoor.

Nelly

(opgelucht) Oh gelukkig! Maar wie zitten er dan? Wilde inboorlingen?

Jim

Ook niet.

Elly

Wat voor mensen zitten er dan op dit eiland?

Jim

(triomfantelijk) WIJ!

Elly en Nelly

Huh?

Jim

WIJ zitten er toch? Wij zitten hier al een paar weken op dit eiland, dan is het
eiland dus niet meer onbewoond.
(Elly en Nelly kijken elkaar eerst bedenkelijk aan, dan valt het kwartje)

Nelly

(geërgerd met de handen over elkaar)Ha, ha, ha, wat zijn we weer leuk.

Elly

(net zo geërgerd) Grappig hoor!

Tom

Zit ze niet zo te plagen Jim. Ze hebben het al moeilijk genoeg.

Nelly

En ik heb ook honger.

Berend-Jan

Ja, dat hebben we allemaal, Nelly.

Eric

Zo hèhè. (ploft neer in het zand) We zijn weer terug. Dat loopt moeilijk in
dat hete zand, moet je kijken, ik heb er blaren van onder m’n voeten
gekregen.

Tom

En hoeveel streepjes zijn het? Je hebt ze toch wel geteld?

Eric

Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Dat ik heeeelemaal naar die boom zou
lopen en dan de streepjes niet zou tellen?

Berend-Jan

Nou hoeveel waren het er?

Eric

20 streepjes

Jim

(pakt zijn zakmes en klapt hem uit) Hé Eric, het streepje van vandaag staat
er nog niet bij. Loop jij even naar die boom en kerf er even een streepje bij.

Eric

Ja hallo, dan moet ik weer heeeeelemaal opstaan en er weer heeeeelemaal
naar toe lopen en dan weer heeeelemaal …......

Jim

(overdreven slijmerig) Ja, maar er is heeeelemaal niemand die zo goed
streepjes kan kerven in een boom als jij. Ga nu maar...
(Eric zucht en loopt weer naar de boom)

Tom

Dus we zijn hier al 20 dagen

Elly

Dat is 20 dagen te lang

Tom

We zullen ons moeten redden hier, Elly. En dat kunnen we.

Berend-Jan

Ik wil niet veel zeggen, maar ik wil jullie erop wijzen, dat nu wel door onze
voorraden heen zijn. Bijna alles wat aangespoeld is, is nu op.

Tom

Maar ik ben er zeker van dat er genoeg op dit eiland te vinden is wat we
kunnen eten. Ik ben benieuwd wat het groepje van Wilco aan eten heeft
weten te vinden. Kijk daar komen ze.

Wilco

Hallo allemaal

Allen

Hallo

Tom

En heb je wat eetbaars gevonden?

Nelly

Ik hoop het wel, ik barst van de honger.

Wilco

We zijn zowat het hele eiland over geweest, maar veel is er niet te vinden.

Astrid

We hebben wat vruchten gevonden en wat nootjes

Mo

Maar we zijn er niet helemaal zeker van of ze wel te eten zijn. Deze vruchten
wel, die heb ik wel eens zien liggen bij de supermarkt. Maar de rest…??

Nelly

(paniekerig) O zie je wel, we gaan dood van de honger.

Elly

(huilerig) Of door vergiftiging

Nelly

Of omdat we opgegeten worden door wilde dieren

Elly

Of door kannibalen

Astrid

Nee dat kan niet

Elly

Waarom niet?

Astrid

Omdat we op een onbewoond eiland zitten.

Elly

O ja, dat is waar. Maar toch gaan we allemaal dood….

