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Groep 5-6 Beeldend

De vuurtorenwachter

Harlekijn, Columbina en Pierrot staan aan
de voet van een vuurtoren. Hij is vuurrood,
hoog en de deur staat op een kier. Harlekijn
duwt de deur verder open. Achter de deur is
een steile wenteltrap die helemaal naar de
top van de vuurtoren leidt. “We moeten heel
voorzichtig zijn,” fluistert Columbina.
“Maak je niet zo druk,” zegt Harlekijn en
hij springt op de eerste trede. Zijn nieuwe
schoenen kraken een beetje, zo stil is het
hier. Stap voor stap beklimt hij de trap.
Columbina en Pierrot zijn iets voorzichter.
“Hou je maar goed vast,” zegt Pierrot, “dan
kan er niets fout gaan.”
Columbina pakt de reling vast en zachtjes
klimmen ze naar boven.
“Zeg watjes, schiet eens op!” roept Harlekijn
vanuit de toren. Hij wacht ongeduldig tot ook
Columbina en Pierrot eindelijk boven zijn.

In het midden van de kleine, ronde ruimte

zee kunt zien. Verder staan er een paar

staat een heel grote lamp. De lamp draait,

ouderwetse computers die laten zien

ook al is het nog licht buiten. Rondom zijn

of er boten aankomen. De stoel voor de

ramen waardoor je zowel het land als de

computers is leeg.

“Wat moet dat hier?” klinkt plots een stem
achter hen. Ze schrikken zich rot en durven
zich niet meer te bewegen. Een oude man is
hen achterna gelopen en neemt de laatste
traptreden naar boven.
“Wie bent u nou weer?” vraagt Harlekijn.
Columbina en Pierrot proberen zich te
verschuilen achter Harlekijn terwijl hij net
doet alsof hij het helemaal niet eng vindt.
“Ik ben Pantalone. De vuurtorenwachter.”
De oude man laat een lange stilte vallen.
Niemand durft wat te zeggen. Dan gaat hij
verder. “Dit is mijn vuurtoren.
En wie ben jij?”
“Ik ben Harlekijn.
Dit zijn Columbina en
Pierrot,” zegt Harlekijn.
“En dit is dus waar u
zit te wachten…Waar
wacht u dan zoal op?”

Pantalone lacht.

“Dat wel. Maar wachter betekent in dit geval

“Ik wacht niet. Ik pas op

beheerder. Ik zorg ervoor dat het licht altijd

de vuurtoren.”

brandt zodat de boten veilig de haven in
kunnen,” zegt Pantalone, terwijl hij naar zijn

“Maar u wacht toch wel

stoel bij de computers loopt. Hij gaat met

op de boten?” vraagt

zijn rug naar hen toe zitten en staart naar de

Columbina.

schermen.

Pierrot draait zich om en onderzoekt elk
hoekje van de vuurtoren. Hij bestudeert
de grote lamp en loopt er wel drie rondjes
omheen. Dan kijkt hij stiekem over de
schouder van Pantalone naar de computers.
Zoiets heeft hij nog nooit gezien. Het lijkt wel
honderd jaar oud. Columbina en Harlekijn
hebben zich voetje voor voetje naar het
raam verplaatst. Ze zijn nieuwsgierig en
ook een klein beetje bang voor de vreemde
vuurtorenwachter. Harlekijn merkt de
verrekijker op, maar durft er niet aan te
zitten.

Pantalone draait zich om. “Ben je gek?”
“Duitsland dan? Of Tsjechië? Zweden
misschien?” gaat Harlekijn verder.
Pantalone lacht.
“Je kunt Engeland aan de overkant
nog niet eens zien, zelfs al had je
superogen. De wereld is veel groter
dan je vanuit een vuurtoren kan zien.”
Harlekijn denkt na. Zou het mogelijk zijn een
“We wilden – sorry - de wereld zien vanaf

vuurtoren te bouwen die zo hoog is dat je de

grote hoogte,” zegt Harlekijn plotseling.

hele wereld kunt zien? Vast niet. Maar het

“Dan zit je hier goed,” zegt Pantalone.

zou wel heel mooi zijn.

Hij wijst zonder op te kijken naar de grote
verrekijker bij het raam. “Ga je gang!”

Hij kijkt opnieuw door de verrekijker.
“Wat zijn de mensen klein hè? En de auto’s

Nu durven ze eindelijk goed te kijken.

en de huizen. Het is net lego. Of een soort

Vanaf deze hoogte kun je zoveel zien, denkt

mierenwereld. En de hoge gebouwen

Columbina. Pierrot is nog altijd meer met

zien er ineens helemaal niet zo

alle techniek dan met de buitenwereld bezig.

indrukwekkend meer uit.

Harlekijn tuurt door de verrekijker.

Kijk ons eens hoger staan

“Kun je vanaf hier de hele wereld zien?”

dan de rest.”

Aan de de andere kant van de vuurtoren

“Ik zie ook een gele badeend,” zegt Harlekijn.

staat staat ook een verrekijker, gericht op

Hij grinnikt, maar Columbina balt haar

zee. Columbina zoekt in de grote blauwe

vuisten en haar hoofd wordt een beetje rood.

vlakte naar boten maar ziet opeens iets geks.

“Maar dat is vreselijk! Waarom doet niemand

“Wat is dat? Wat daar op zee drijft?” vraagt

iets? Is daar geen oplossing voor?”

ze aan Pantalone.

“Minder weggooien,” roept Pierrot vanuit de

Harlekijn duwt haar opzij en kijkt ook.

hoek. Harlekijn is nog steeds verbaasd.

“Ach, dat is afval meissie. Heel veel afval.

“Kun je nagaan hoeveel spullen die niet

Hout, plastic en allerlei andere spullen die

blijven drijven er op de bodem van de oceaan

blijven drijven,” zegt Pantalone vanuit zijn

liggen,” zegt hij.

stoel.

Columbina zucht diep en gaat verslagen op

Pierrot en Harlekijn doen een

de grond zitten. Ze vouwt haar armen over

stapje achteruit, zo fel is ze.

elkaar. Pantalone kijkt naar Columbina.

Pantalone legt zijn hand op

Hij staat op van zijn stoel en loopt naar

haar schouder en helpt haar

haar toe. Harlekijn en Pierrot komen

overeind.

ook dichterbij. Ze willen graag horen wat

“Bedenk jij maar eens een

Pantalone te zeggen heeft.

goed plan, meissie. Je hebt
er de hersens voor zo te

“Helaas gebruiken mensen over de hele

horen”

wereld veel verpakkingen en maken troep.
Als ze dat in de rivier of in zee gooien komt

Nu bloost Columbina. Dat

het door de stroming in het midden van de

ga ik doen zodra ik thuis

oceaan terecht. Er zijn daar eilanden van

ben, denkt ze. Ze lacht naar

plastic, groter dan Nederland. Dat kunnen

Pantalone. Hij glimlacht

jullie je niet eens voorstellen”

terug.

“Dat maakt me zo boos,” zegt Columbina.

“En nu moet ik aan het werk. Het wordt
bijna donker,” zegt hij en keert terug naar
zijn stoel. Hij is zo druk met zijn werk dat
het lijkt alsof hij vergeten is dat ze er nog
zijn. “Mogen we blijven wachten tot het
donker is?” vraagt Pierrot.
“Als je durft,” zegt Pantalone.
Columbina, Pierrot en Harlekijn kijken
elkaar aan. Ja, dat durven ze wel.
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