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geschreven door Eva Gouda 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAGES 
 
Peter   (de voorzitter) 
Lieke   (de stagiair) 
Pierre  (de projectplanner) 
Dorette (de directeur) 
Mandy  (van de marketing) 
Paula  (gaat over de financiën) 
Karin 1 
Karin 2  (de giraffenverzorgers) 
Toet  (de eventmanager) 
Brandon (de architect) 
Rogier  (van bouwbedrijf Rogier) 
Lenneke (is haar namens Dierenwelzijn Brabant) 
Toon  (de schoonmaker) 
Hetty   (de trouwe bezoeker) 
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Scène een 
 
LIEKE Scène 1, waarin de vergadering begint en iedereen zich voorstelt 
 
PETER Welkom iedereen 

Vandaag is het zover! 
We gaan knopen doorhakken  
Spijkers met koppen slaan 
Zoals jullie weten zijn er afgelopen jaar strengere richtlijnen gekomen 
waar elk dierenpark zich aan moet houden 
Dus ook Het Giraffenbos 
Deze richtlijnen hebben met name betrekking op het zwaar 
verouderde giraffenhok 
Renovatie stond natuurlijk al jaren op de planning 
Maar vandaag gaat het gebeuren! 
Spijkers met koppen 
Vandaag gaan we een plan maken 
Een plan dat voldoet aan ALLE richtlijnen 
Ik noem het: Project Giraffenhok 
En we beginnen 
Nu 
Om Project Giraffenhok zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heb ik 
wat experts ingehuurd die ons gaan helpen 
Laten we starten met een voorstelrondje 
Ik begin wel 
Mijn naam is Peter, ik ben de voorzitter van Het Giraffenbos 
En tevens voorzitter van deze vergadering 
Naast mij zit Pierre 
En Pierre heb ik ingehuurd 

 
PIERRE Mijn naam is Pierre 

Ik ben inderdaad ingehuurd door Peter als projectplanner 
 
PETER Pierre is onze schemaschipper 

Onze klokkenkoning 
Onze tijdtopper 
Onze agenda-agent 

 
PIERRE Mijn taak is eigenlijk heel simpel 

Ik zorg dat iedereen zich aan de door mij opgestelde planning houdt en 
dat derhalve alles op tijd afkomt 
Dat was het 

 
DORETTE Oh, ik ben 

Hallo allemaal 
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Ik ben Dorette, de meesten kennen mij wel  
Ik ben directeur en oprichter van Het Giraffenbos 

 
MANDY Ik ben Mandy  

Ik ben ingehuurd door Peter om de marketing en publiciteit te doen 
rondom Project Giraffenhok 

 
PAULA Mijn naam is Paula 

Ik ga over de financiën van Het Giraffenbos 
En ik heb slapeloze nachten van deze begroting 
Ik slaap letterlijk niet 
Dus ik ga echt heel streng zijn 
Elke onnodige uitgave krijgt een heel harde nee van mij 

 
PETER Dat is duidelijke taal, Paula 
 
PAULA Ik meen het, Peter 

 
KARIN 1 Hoi, wij zijn Karin 
 
KARIN 2 En Karin 
 
KARIN 1 Wij zorgen met heel veel plezier voor de giraffen van Het Giraffenbos 
 
KARIN 2 Wij kennen de giraffen door - 
 
KARIN 1  en door 
 
TOET Mijn naam is Toet, zoals een auto, en ik ben eventmanager bij Het 

Giraffenbos 
Hoofd Toeters en bellen 

 
BRANDON Mijn naam is Brandon Hemingway de Graaf, ik ben de architect van 

Project Giraffenhok  
Ik ben ingehuurd om het giraffenhok te ontwerpen 

 
ROGIER Nou, en ik ga het giraffenhok bouwen 

Rogier 
Van bouwbedrijf Rogier 
Hoi 
Echt een leuke klus, helemaal zin in 
Hartstikke geinige beesten, giraffen  
Een soort paarden eigenlijk, hè 
Maar dan met een heel lange nek 
 

(Stilte.)  
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PETER   Lieke? 
 
LIEKE Oh, sorry 

Ik ben Lieke, ik loop stage bij Het Giraffenbos 
Vandaag notuleer ik 
Mijn lievelingsgiraf is Brenda 

 
LENNEKE Lenneke Kempers 

Ik ben hier namens Dierenwelzijn Brabant 
Ik ga erop toezien dat het plan voldoet aan de nieuwe richtlijnen en 
dat het wel en wee van de giraffen te allen tijde wordt gewaarborgd 

 
PETER Goed, dan zijn we rond!  
 
ROGIER En hij dan?  
 
PETER Wie? 
 
ROGIER Die man 
 
PETER Welke man? 
 
ROGIER Daar in de hoek 
 
PETER Waar in de hoek?  
 
ROGIER Ik wijs hem recht aan 
 
PETER Ik zie niemand 
 
(Rogier loopt erheen.) 
 
ROGIER Deze man 
 
PETER Oooh die 

Dat is, eh -  
Dat is -  
Eh -  
Dat, eh -  

 
DORETTE Dat is Toon, onze schoonmaker 

Allemaal even zwaaien naar Toon 
 
PETER Goed, vandaag gaat het dus gebeuren!  

Knopen doorhakken!  
Spijkers met koppen! 
We gaan hier niet weg voordat er een plan van aanpak ligt en iedereen 
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weet wat er gedaan moet worden, wanneer het gedaan moet worden 
en wie het gaat doen 
Pierre heeft een pracht van een planning gemaakt 
Zo strak als een panty 
Toch Pierre? 

 
PIERRE Zeker 

Ik heb de vergadering onderverdeeld in hoofdpunten en subpunten 
per maand, per week en per dag 
Elk punt is verwerkt in een tijdschema en kan afgevinkt worden als 
aparte bullet in de planning van vandaag en in de overall planning van 
het hele project 

 
DORETTE Kunnen we niet gewoon met elkaar praten?  
 
PIERRE Zonder planning?  
 
DORETTE Ik hou niet van planningen 
 
PIERRE Maar ik ben ingehuurd om - 
 
(Hetty komt met veel bombarie binnen.) 
 
HETTY Ik ben te laat! Ik weet het! Sorry! Het spijt me echt vreselijk! 

Even op adem komen 
Ik kon er echt niks aan doen 
Ik was echt op tijd van huis gegaan, alleen wij zijn dus de garage aan 
het verbouwen 
Stond al jááááren op de planning, maar nooit aan toegekomen 
Je weet hoe die dingen gaan 
Je denkt steeds: nu gaan we het echt doen 
Nu gaan we knopen doorhakken 
Spijkers met koppen 
Maar ja, er komt steeds weer iets tussen, hè 
Maar we zijn nu ein-de-lijk met de elektriciteit begonnen 
Alleen Frank, mijn man, die denkt dat-ie dat zelf wel even kan doen 
Heeft nog nooit een gloeilamp vervangen, maar is nu opeens expert in 
bedrading 
Dus ik werd onderweg gebeld door Frank dat hij de kat heeft 
geëlektrocuteerd 
Waar mag ik zitten? 

 
PETER Sorry, maar wie bent u?  
 
HETTY (verontwaardigd) Wie ben ik? 
 
DORETTE  Hetty is een vaste bezoeker van Het Giraffenbos 
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PETER Het spijt me Hetty, maar dit is een besloten vergadering 
 
HETTY Oh, is de publieke opinie niet belangrijk?  

De mening van de bezoeker, die doet er niet toe?  
 
PETER Jawel, maar -  
 
HETTY U kunt wel intern van alles bespreken, maar als u niet weet wat er 

leeft bij de bezoekers, hoe kunt u dan beslissingen maken?  
Waar kan ik zitten? 
Ah, hier is nog een plekje 

 
TOET Hoi, ik ben Toet 
 
HETTY Toet? 
 
TOET Zoals een auto: Toet 
 
HETTY Belachelijk 
 
PETER Goed, we gaan het dus hebben over het nieuwe giraffenhok 
 
(Lieke steekt haar hand op.) 
 
PETER Lieke? 
 
LIEKE (verlegen) Ik ben mijn laptop vergeten 
 
PETER Oh 

Dat is niet zo handig 
 
(Lieke schudt haar hoofd.) 
 
PETER Kun je een beetje snel schrijven?  
 
LIEKE Ik zal mijn best doen 
 
PETER Goed, het eerste agendapunt -  
 
(Lieke steekt haar hand op.) 
 
PETER Ja, Lieke? 
 
LIEKE Ik heb geen pen en papier 
 
PETER Die moet je dan misschien even gaan halen 



 7 

 
LIEKE Ja 
 
(Lieke af.) 
 
PETER Goed, we wachten even op Lieke en dan gaan we van start 
 
(Stilte.) 
 
HETTY Jouw ouders hebben jou Toet genoemd? 
 
TOET Ja 
 
(Lieke op met pen en papier.) 
 
LIEKE Sorry 
 
PETER Goed 

Het nieuwe giraffenhok 
Lenneke, kun jij daar iets over zeggen?  

 
LENNEKE Wij van Dierenwelzijn Brabant gebruiken dat woord liever niet 
 
PETER Welk woord? 
 
LENNEKE Hok 
 
KARIN 2 Hoezo niet? 

Zo heet het toch gewoon?  
 
KARIN 1 Ja, zo heet het gewoon 

 
LENNEKE Hok klinkt alsof de dieren opgesloten zitten 
 
KARIN 1 Dat zitten ze toch ook? 
 
LENNEKE Het klinkt te veel als kooi 
 
KARIN 2 Ja dus?  
 
LENNEKE Wij van Dierenwelzijn Brabant stoppen dieren niet graag in kooien 
 
KARIN 1 Waar moeten we ze dan instoppen? 
 
LENNEKE Het gaat om het woord 
 
PIERRE Sorry, maar dit staat niet op de planning 
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LENNEKE Maar het is belangrijk  
 
MANDY Vanuit marketing ben ik het ook niet eens met het woord hok 

Het is te ouderwets 
Hokjesdenken is passé 
Zeker voor de jongere generaties  
Op de socials doet niemand meer aan labels 
Iedereen is gewoon wie die is 

 
KARIN 2 Giraffenhok  

Zo heet het al jaren 
 
LENNEKE Wij van Dierenwelzijn Brabant spreken liever over een giraffenverblijf 
 
MANDY Nee, giraffenverblijf is te formeel 

Het moet catchy zijn 
Het moet prikkelen 
Giraffenverblijf prikkelt niet 
Dat slaat plat 
Komt door al die f-en 
De f is een futloze letter 
Die doet het niet goed qua marketing 

 
KARIN 1 Hoezo is hok niet catchy? 
 
KARIN 2 Hok 

Dat klinkt toch lekker 
 
KARIN 1 Hok 
 
KARIN 2 Hok 
 
KARIN 1 Hok 
 
LENNEKE Ik zou graag giraffenverblijf voor willen stellen 
 
TOET Oeh! Laten we stemmen! Iedereen verzint een naam en de naam met 

de meeste stemmen wint  
Lieke, scheur jij de stembriefjes?  

 
LIEKE Maar ik moet notuleren 
 
ROGIER Ik scheur de briefjes wel 

Bouwen, scheuren, geen probleem 
 
PIERRE Een stemronde staat niet op de planning 
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PETER Jongens, luister naar Pierre 

Een stemronde staat niet op de planning 
 
DORETTE Ja, maar hoe moeten we het nou over het giraffenhok hebben als we 

het geen giraffenhok mogen noemen?  
 

PETER Ja, dat weet ik niet  
 
TOET Eén naam per persoon 
 
HETTY En de bezoekers?  

Hebben die geen stem?  
 
PAULA Jij bent toch een bezoeker? 
 
TOET   En dus geen hok 
 
LENNEKE Of kooi 
 
TOET Of kooi 
 
KARIN 1 Ik schrijf gewoon hok op 
 
KARIN 2 Ik ook 
 
PIERRE   Peter, het is heel belangrijk dat we ons aan de planning houden 
 
PETER  Helemaal gelijk Pierre!  

Helemaal gelijk 
 De planning is koning 
Knopen hakken, spijkers slaan 
Dorette, jij bent de directeur 
Jij mag een nieuwe naam kiezen 

 
DORETTE  Dan kies ik voor giraffenhuis 

Dat klinkt gezellig 
 
PETER   Project Giraffenhuis!  
   Mooi, gaan we naar het eerste agendapunt 
 
MANDY Sorry, maar marketingtechnisch is dat geen slimme zet 

We moeten veel globaler denken 
 
DORETTE Ik denk hoe ik wil, Mandy 
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MANDY Begrijp me niet verkeerd 
Ik vind de huiselijkheid die het uitstraalt heel goed 
Maar ik zou dan gaan voor Giraffenhome  

 
DORETTE Home? Wat een onzin 

We heten toch geen Giraffenforest 
 
HETTY Ik vind toch echt dat hier een bezoekersenquête over moet komen 
 
KARIN 1 Er is niks mis met hok 
 
KARIN 2 Helemaal niks 

   
HETTY De bezoekers zijn de ruggengraat van dit park hè, Peter 

Vergeet dat niet 
 
PIERRE Peter, de planning 
 
PETER Oh ja 

De planning 
Goed, het nieuwe giraffenhok 
Lenneke 

 
LENNEKE  Volgens de richtlijnen van Dierenwelzijn Brabant moet het 

giraffenverblijf -  
 
DORETTE Huis 
 
MANDY Home 
 
KARIN 1+2 Hok 
 
PAULA  KOFFIE! 
 
(Iedereen reageert enthousiast, behalve Pierre.)  
 
PIERRE Gezien de tijd stel ik voor om de koffiepauze over te slaan 
 
PAULA Ho ho ho!  
 
PETER Glad ijs, Pierre, glad ijs 
 
PAULA   Wij drinken hier koffie elk uur op het uur 
 
PIERRE Elk uur?! 
 
DORETTE Van koffie worden we scherp 
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PIERRE Maar elk uur koffie, dat is toch niet - 
 
PAULA Ik heb letterlijk niet geslapen, Pierre 

Letterlijk 
 
 
Scène twee 
 
LIEKE  Scène 2, waarin niet iedereen weet wat een giraf is en er 

gebrainstormd wordt 
 
PETER  Goed, het nieuwe giraffenverblijf 
 
DORETTE Huis 
 
MANDY  Home 
 
KARIN 1+2  Hok 
 
PETER  Lenneke 
 
LENNEKE Volgens de richtlijnen van Dierenwelzijn Brabant -  
 
BRANDON Ik heb een vraag 
 
PETER Eh, ja 

Brandon 
 
BRANDON Wat is een giraf eigenlijk?  
 
PETER Hoe bedoel je, Brandon? 
 
BRANDON Gewoon 

Wat is een giraf? 
 
(Iedereen begint met elkaar te smoezen.)  
 
PAULA   Peter, heb jij iemand ingehuurd die niet weet wat een giraf is?  
 
PETER   Hij weet best wat een giraf is 
 
BRANDON  Nee, dat weet ik niet 
 
ROGIER  Ja nou ja, wat ik zei hè 

Een paard met een heel lange nek 
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DORETTE  Ach jongen toch, kom, dan laat ik je de giraffen toch even zien 
 
PAULA Peter? 
 
PIERRE Een rondleiding staat niet op de planning 
 
HETTY De rondleidingen zijn dagelijks om één en vier 
 
DORETTE Ja maar, hij moet toch weten wat een giraf is 
 
BRANDON  Ik weet natuurlijk wel hoe een giraf eruitziet  

Maar wat IS een giraf? 
Wat maakt de giraf tot een giraf? 

 
PAULA  Betalen wij deze millennial per uur?  
 
BRANDON We kunnen het wel over richtlijnen en jargon hebben, maar als we niet 

weten wat de essentie van het dier is, dan maken we in feite gewoon 
een hok voor giraffen 

 
LENNEKE Verblijf 
 
PAULA Dat is ook precies het idee 

Een hok voor giraffen 
Vier muren en een dak 
Klaar 

 
BRANDON Kijk, ik ontwerp geen gebouwen 

Ik ontwerp concepten 
En dit concept moet een totaalbeleving worden 
Voor zowel giraf als bezoeker 
Maar voordat ik dat kan gaan doen 
Moet ik eerst dichter bij de giraf komen 

 
DORETTE Precies, en daarom moeten we naar de giraffen toe 
 
PIERRE Peter heeft gezegd dat niemand weg mag voordat we een plan van 

aanpak hebben 
 
PETER Dat heb ik inderdaad gezegd 
 
BRANDON Laten we even brainstormen 

Een giraf, waar denken we dan aan?  
 
PAULA   Geld 
 
ROGIER Lange nek 
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DORETTE  Afrika 
 
ROGIER  Lange poten 
 
TOET   The Big Five 
 
ROGIER  Echt lange beesten, giraffen 
 
HETTY   Het Giraffenbos 
 
KARIN 1  Ze zijn vegetarisch 
 
(Lieke steekt haar hand op.) 
 
BRANDON  Lieke? 
 
LIEKE   Ik hou het niet bij 
 
LENNEKE  Je bedoelt vegetariër  
 
KARIN 1  Dat zeg ik toch 
 
LENNEKE  Het is vegetariër, niet vegetarisch  
 
KARIN 2  Ik ben zelf vegetarisch, ik zal dat toch zeker wel weten 
 
LENNEKE  Een komkommer is vegetarisch en een mens is vegetariër 
 
KARIN 1  We hebben het toch over giraffen? 
 
KARIN 2  Of niet soms? 
 
LENNEKE  Een giraf is ook een vegetariër 
 
KARIN 1  Dat zeggen we toch 
 
PAULA  KOFFIE! 
 
 
Scène drie  
 
LIEKE Scène 3, waarin iemand jarig blijkt te zijn en Toet ter plekke een 

verjaardagsfeest organiseert  
 
PETER Goed, mensen 

We laten de discussie over genderneutrale wc’s even voor wat het is  
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PAULA Er is geen geld voor genderneutrale wc’s 
 
HETTY En je kunt het de bezoekers niet aan doen  
 
PETER We gaan verder met de planning 

Anders wordt Pierre boos 
 
PAULA En Paula! 
 
PETER Het nieuwe giraffenhok 
 
LENNEKE Verblijf 
 
DORETTE Huis 
 
MANDY Home 
 
KARIN 1+2 Hok 
 
PETER Lenneke 
 
LENNEKE Volgens de richtlijnen van Dierenwelzijn Brabant - 

 
(Er gaat een telefoon. Iedereen kijkt naar elkaar. Gigantische spanning. Uiteindelijk drukt 
Toon de oproep weg.)  
 
TOON Sorry 

Dat was mijn broer 
Om me te feli- naja, maakt niet uit  

 
TOET Om je te wat? 
 
TOON Nee, niks 
 
TOET Je zei feliciteren  
 
TOON Nee, ik zei - 
 
TOET Feliciteren waarmee? 
 
TOON Het is niet belangrijk 
 
TOET Feliciteren waarmee?  
 
TOON De planning 
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PIERRE Inderdaad! 
 
TOET Feliciteren met de planning? 
 
PIERRE Nee, dat we ons aan de planning moeten houden 
 
TOET Feliciteren waarmee? 
 
PETER  Toet, laat Toon met rust 
 
HETTY Wie heet er nou Toet?  
 
TOET Maar hij heeft iets te vieren 

En ik wil weten wat 
 
TOON Echt, het is niet belangrijk 
 
TOET Dat bepaal ik zelf wel 
 
PETER Toet 
 
TOET Toon 

Zeg het 
 
TOON Het is niks 

Echt niet 
 
TOET ZEG HET 
 
TOON Ik ben jarig 
 
TOET  Als ik het niet dacht!  

En waarom wist ik dit niet? 
 
TOON   Omdat ik het nooit vier 
 
TOET Dat zullen we nog weleens zien 
 
(Toet haalt haar feestspullen erbij.)  

 
PIERRE Wat doe je? 
 
TOET Waar lijkt het op 
 
PIERRE Een feestje staat niet op de planning  
 
TOET Nu wel 
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PIERRE Maar er is geen tijd  
 
TOET We maken tijd 
 
PIERRE Maar de planning  
 
DORETTE (geïrriteerd) De planning, de planning 
 
TOET Hier  

Opblazen 
 
(Toet geeft Pierre een ballon.) 
 
 
Scène vier  
 
LIEKE  Scène 4, waarin de verjaardag van Toon wordt gevierd en niet over het 

nieuwe giraffenhok wordt gepraat 
 

(De verjaardag van Toon wordt gevierd, waarna er een hoop rotzooi achterblijft.) 
 
 
Scène vijf  
 
LIEKE Scène 5, waarin iedereen steeds geïrriteerder raakt en het voedertijd is 
 
PETER Jongens, jongens, dat was me het feestje wel!  

Goed, waar hadden we het ook alweer over?  
 
PIERRE   Het nieuwe giraffenhok  
 
PETER   Oh ja!  
   Lenneke 
 
LENNEKE Volgens de richtlijnen van Dierenwelzijn Brabant moet het 

giraffenverblijf -    
 
DORETTE Huis 
 
MANDY Home 
 
HETTY Bezoekersenquête 
 
KARIN 1 Waarom wordt dit eigenlijk aan haar gevraagd? 
 
KARIN 2  Zij kent onze giraffen helemaal niet 
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LENNEKE Volgens de algemene richtlijnen -  
 
KARIN 1 Noem één naam 
 
LENNEKE Opgesteld door Dierenwelzijn Brabant -  
 
KARIN 2 Eén naam van één giraf hier 
 
LENNEKE Moet het Giraffenverblijf 
 
DORETTE Huis 
 
MANDY Home  
 
KARIN 1 Herman 

Ferdinand 
Ingeborg 
Marjan 
Barend  

 
KARIN 2 Jacqueline 

Patries 
Roland 
Mo 
En Arthur 

 
KARIN 1 Wij werken hier al drieëntwintig jaar met de giraffen van Het 

Giraffenbos 
Drieëntwintig jaar, Peter 
En dan ga jij ene Lenneke om advies vragen  

 
LENNEKE Omdat er nieuwe richtlijnen zijn 
 
KARIN 1 Hou even je mond, Lenneke 

Jij bent al de hele tijd aan het woord 
 
KARIN 2 Denk je dat wij niet weten wat een giraf nodig heeft? 
 
LENNEKE Natuurlijk wel, maar er zijn nu eenmaal nieuwe richtlijnen waar elk 

dierenpark zich aan moet houden 
Die heb ik ook niet verzonnen 

 
KARIN 1 Horen jullie dat? 

Mevrouw kan niet eens haar eigen richtlijnen verzinnen 
 
KARIN 2 Heeft ze iemand anders laten doen 
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LENNEKE Die zijn samengesteld door een heel team van experts 

Daar is maanden over vergaderd 
 
PIERRE Maanden?! 
 
LENNEKE Ik kom hier gewoon mijn werk doen 
 
KARIN 1 Wij ook, Lenneke 
 
PETER   Wat zouden volgens jullie de richtlijnen moeten zijn dan?  
 
KARIN 2  Richtlijnen, richtlijnen 

Elke giraf is anders 
 
KARIN 1 Dat zou jij ook weten, Lenneke, als je eens wat meer tijd stak in 

giraffen in plaats van regeltjes 
 
LENNEKE Dat is mijn baan 
 
KARIN 2 En giraffen zijn onze baan 
 
TOET Is het trouwens geen voedertijd? 
 
KARIN 1 We weten best wanneer het voedertijd is 
 
KARIN 2 Het is nu voedertijd 
 
(Karin en Karin willen weglopen.) 
 
PIERRE Voedertijd staat niet op de planning 
 
DORETTE Hou nou toch eens op met die planning 

Ik word er helemaal zenuwachtig van 
 
PIERRE Als we ons niet aan de planning houden dan - 
 
DORETTE Ik run al bijna veertig jaar dit Giraffenbos en ik heb nog nooit iets 

gepland 
 
PIERRE Maar zonder planning kom je niet bij je doel 
 
DORETTE Nou en! 
  Dan kom je tenminste nog eens ergens anders, Pierre 
 
PIERRE Ik probeer alleen maar mijn werk te doen  
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KARIN 1+2 Wij ook 
 
DORETTE Jij bent een saaie lul, Pierre 

Heeft iemand dat al eens tegen jou gezegd?  
 
PIERRE Jullie hebben mij zelf ingehuurd 
 
DORETTE Dat heeft Peter gedaan 
 
PAULA  KOFFIE! 
 
 
Scène zes  
 
LIEKE Scène 6, waarin Brandon alvast een ontwerp heeft gemaakt voor het 

nieuwe giraffenhok en iedereen daar het zijne van denkt 
 
(Brandon presenteert zijn ontwerp voor het giraffenhok.) 
 
BRANDON Dames en heren, ik presenteer u: het nieuwe giraffenhok! 
 
(Brandon onthult zijn tekening van een wolkenkrabber.) 
 
TOET Cool!  
 
PAULA EEN WOLKENKRABBER?! 
 
BRANDON (trots) Een wolkenkrabber 
 
ROGIER Vanwege die lange nek natuurlijk 

Leuk hoor 
Maar moet ik wel ffies aanpassen op de offerte 

 
PAULA EEN WOLKENKRABBER?!  
   
ROGIER Meer materiaal 

Meer personeel  
Hijskranen 

 
PAULA Harde nee!  
 
PETER Prachtig! 
 
DORETTE Ik vind het heel origineel  

Hoeveel verdiepingen had je in gedachte?  
 
PIERRE Sorry, maar het ontwerp staat vandaag niet op de planning 



 20 

 
PAULA En faillissement ook niet! 
 
PIERRE We moeten eerst -  
 
DORETTE Laat Brandon nou even vertellen 
 
PAULA Harde nee! 
 
KARIN 1  Vraagje: hoe komen de giraffen boven? 
 
KARIN 2 Het zijn geen vogels 
 
KARIN 1 Nee, het zijn geen vogels 
 
BRANDON Ja, dat weet ik verder niet 
 
DORETTE Ik vind het hartstikke leuk bedacht  

Brandon heeft tenminste een beetje fantasie 
 
PAULA Er is geen geld! 
 
MANDY  Ik vind het ook een heel goed idee 

Het valt lekker op 
Letterlijk en figuurlijk 
De kans dat dit viral gaat is enorm 

 
PIERRE Peter, de planning 
 
PAULA Peter, de begroting!  
 
HETTY Ik vind dat er eerst een bezoekersenquête moet komen 
 
PAULA Is ook geen geld voor! 

Er is nergens geld voor 
Heel simpel 
Er is GEEN geld 

 
TOET Komt er ook een feestverdieping? 
 
PAULA NEE 
 
(Karin en Karin steken hun hand op.)  
 
PETER Karins?  
 
KARIN 1 Het is voedertijd 



 21 

 
PIERRE Staat niet op de planning 
 
KARIN 2  Ze hebben vanmorgen ook al niet gehad 
 
PIERRE Niemand gaat weg voordat er een plan van aanpak is 

Dat was de afspraak 
 
TOET Een feestruimte? 
 
PAULA  KOFFIE! 
 
 
Scène zeven 
 
LIEKE Scène 7, waarin blijkt dat Dorette een nogal radicaal besluit heeft 

genomen en het niet goed gaat met Paula 
 
PETER Goed, de wolkenkrabber 
 
PAULA ER IS GEEN GELD VOOR EEN WOLKENKRABBER! 

WAAROM LUISTERT NIEMAND NAAR MIJ? 
 
(Dorette wordt gebeld. Ze neemt op.) 
 
DORETTE Ha! 

Ja, daar spreekt u mee 
Fantastisch!  
Helemaal geweldig!  
Dank u wel!  

 
(Dorette hangt op.) 
 
DORETTE Jongens, leuk nieuws 

Ik heb zes walrussen gekocht 
 
(Iedereen reageert geschokt.)  

 
PAULA ZES WALRUSSEN?! 
 
DORETTE (trots) Zes walrussen 
 
PETER Eh, Dorette… 

Heel leuk hoor 
Ik vind alles prima 

 
PAULA Ik niet! 
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PETER Maar waarom? 
 
DORETTE Gewoon, daar had ik zin in 
 
PAULA Ik kan niet zomaar zes walrussen in mijn begroting proppen, Dorette 

Dat gaat gewoon niet 
 
DORETTE Ze komen volgende week 
 
PAULA VOLGENDE WEEK?! 
 
PETER Maar we hebben niet eens een bassin 
 
ROGIER No problemo 

Kunnen we bouwen 
Maar dat moet ik wel ffies in de offerte aanpassen 

 
PAULA ER IS GEEN GELD  

HET IS ER NIET 
 
ROGIER Graafmachines, waterleidingen, betegeling, dubbelglas 
 
PAULA HARDE NEE, HARDE NEE 
 
DORETTE Leuk hè, jongens? 
 
PAULA   Ik geloof dat ik een hartaanval krijg 
 
DORETTE  Hè Paula, leef toch eens een beetje 

    
PAULA Nee, ik krijg echt een hartaanval 
 
TOET We kunnen toch crowdfunden 
 
PETER Oh ja, goed idee 
 
DORETTE Precies  

Ik zie het probleem niet 
 
MANDY Ik ben afgestudeerd op crowdfunding 
 
(Paula kreunt.)   
 
KARIN 1 Wat eet een walrus eigenlijk? 
 
KARIN 2 Vis denk ik 
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KARIN 1 Oh ja 
 
DORETTE Paula? 
 
(Paula sterft.)  
 
 
Scène acht  
 
LIEKE Scène 8, waarin iedereen afscheid neemt van Paula 
 
(De uitvaart van Paula.)  
 
 
Scène negen  
 
LIEKE  Scène 9, waarin niemand het meer over het giraffenhok heeft en het 

niet goed gaat met Pierre 
 
PETER Goed, de grootte van het walrussenbassin 

Lenneke 
 
LENNEKE Volgens de richtlijnen van Dierenwelzijn Brabant -   
 
BRANDON Ik vind eigenlijk dat we het eerst moeten hebben over de walrus zelf 

Wat IS een walrus? 
Wat maakt de walrus tot een walrus? 
Ideeën? Associaties? 

 
ROGIER Tja, het is een soort zeehond hè 

Maar dan groter 
 
TOET Ze kunnen goed zwemmen 
 
KARIN 1 Ze eten vis 
 
KARIN 2 Denken we 
 
TOET Heten walrussen eigenlijk zo omdat ze uit Rusland komen? 
 
PETER Goeie vraag 

Dorette, komen de walrussen uit Rusland? 
 
DORETTE Ja, uit Vladivostok 
 
PETER Goh 
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BRANDON Oké, nat en Russisch 

Wat nog meer? 
 
ROGIER Ze zijn dik 
 
MANDY Dat is fatshaming 
 
TOET Ze hebben een snor!  
 
BRANDON Dikke Russen met een snor 

Daar kan ik wel wat mee 
 
HETTY Sorry hoor 

ik heb heel lang m’n mond zitten houden 
Maar ik ga er nu toch iets van zeggen 
Ik vind het echt heel vreemd dat dit allemaal buiten de bezoekers 
omgaat 
Het is nogal een verandering 
Zeker voor de trouwe fans 
Die komen hier voor de giraffen en dan staan ze opeens oog in oog 
met zes zeezoogdieren 
Er staat toch duidelijk heel groot Het Giraffenbos bij de ingang 
Ik bedoel, een walrus is zo’n beetje het tegenovergestelde van een 
giraf  
Ik vind persoonlijk dat je zo’n grote verandering niet zomaar door kunt 
voeren 

 
DORETTE Ja maar ja, de walrussen zijn al gekocht 

Ze komen 
 
(Lieke steekt haar hand op.) 
 
PETER Lieke? 
 
LIEKE Hoe heten de walrussen? 
 
PETER Eh, Dorette? 
 
DORETTE Ze hebben nog geen namen, Lieke 
 
LIEKE Oh 

Oké 
 
PIERRE (tegen Dorette) Jij hebt die walrussen alleen maar gekocht om mij 

dwars te zitten 
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DORETTE Doe niet zo kinderachtig, Pierre 
 
PIERRE Ik probeer hier gewoon mijn werk te doen en jij 

Nee, jullie 
Jullie allemaal 
Proberen mij gek te krijgen 
Dit is een complot 
Een complot tegen mij 

 
DORETTE Dit krijg je er nou van 

Van te veel planningen word je hartstikke gek 
Kom maar jongen 
Ga jij hier maar eens lekker rustig zitten 
Het komt allemaal goed 

 
PIERRE Er is geen enkel punt afgevinkt 
 
DORETTE Het komt allemaal goed 
 
PIERRE Geen enkel punt! 
 
KARIN 1 Lekkere mensen huur jij in, Peter 
 
KARIN 2 Ja, Peter 
 
HETTY Misschien komt het omdat het hier zo benauwd is 
 
(Iedereen stemt in, het is inderdaad benauwd.)  
 
ROGIER Dat zou weleens aan de luchttoevoer kunnen liggen 

Ik ga wel ffies kijken 
 
 
Scène tien 
 
LIEKE  Scène 10, waarin niemand het meer over giraffen of walrussen heeft 

en er een nieuwe prioriteit is 
 
(Rogier onderzoekt de muren.) 
 
MANDY Mijn voorstel is rebranding!  
 
PETER Rebranding? 
 
MANDY Rebranding 

We gaan helemaal inzetten op experience 
Minder focus op de dieren 
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Meer focus op de toeschouwer 
Er komt een nieuwe naam 
Een nieuw logo 
Een nieuwe huisstijl 
Nieuwe werkkleding 
Een hele nieuwe vibe  

 
PIERRE Rebranden staat niet op de planning 
 
MANDY Als niemand weet waar je voor staat, raak je je publiek kwijt 

Communicatie, daar gaat het om 
En dat moet eerst rechtgetrokken worden 
Daarna kunnen we het wel weer over zebra’s en dolfijnen hebben 

 
DORETTE Giraffen en walrussen 
 
MANDY Dat zeg ik 
 
(Rogier gaat weer zitten.) 
 
ROGIER Ik heb ffies gekeken 

Met de luchttoevoer is niks mis 
Maar jullie hebben wel last van schimmel 

 
PETER Schimmel? 
 
ROGIER  Daarom is het hier zo benauwd 
 
HETTY Zit ik al de hele dag in de schimmel? 
 
PETER Maar waar dan? 

Ik zie niks 
 
ROGIER Kijk die vochtplek daar 

Dat ziet er onschuldig uit 
Maar het is naar binnen geslagen 
Achter het behang is het van onder tot boven helemaal groen 

 
HETTY Hier ga ik een klacht over indienen  
 
ROGIER Zie je vaak hoor 

Mensen denken: dat maakt niet uit, zo’n vochtplek 
Doen we later wel iets aan 
Komt wel een keer 
Maar ondertussen groeit die schimmel aan de achterkant gewoon door 
Dat zie ik echt vaak 
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Hartstikke zonde 
Terwijl als je er meteen iets aan doet 

 
PETER Ik had geen idee 
 
ROGIER Is ongezond hoor, schimmel 

Ik adviseer een heel nieuw vergaderhok 
Met een goede luchttoevoer 
Ventilatiesysteem 
Schimmelwerende wanden 
Want zo kan je natuurlijk niet vergaderen 
Ken ik zo doen hoor 
Alleen ffies aanpassen op de offerte 

 
PETER Kijk, en daarom heb ik Rogier nou ingehuurd 
 
HETTY God, ik voel me opeens zo opgesloten 
 
PETER Goed, een nieuw vergaderhok 

Hoe gaan we dat aanpakken? 
 
KARIN 1 Comfortabele stoelen! 
 
KARIN 2 Ja, dit zit voor geen meter 
 
TOET Een discobal! 
 
ROGIER Dubbelglas doet wonderen 

Is een tikkie duurder 
En isolatie hè, mensen 

 
PETER Lenneke, wat zijn de richtlijnen voor vergaderhokken? 
 
LENNEKE Die hebben we niet 
 
DORETTE Maar mensen zijn toch ook dieren? 
 
LENNEKE Niet volgens Dierenwelzijn Brabant 
 
KARIN 1 Dus wij tellen niet mee? 
 
KARIN 2 Mooi is dat 
 
ROGIER Ik zeg het je 

I-so-la-tie 
 
KARIN 1 Onze leefomstandigheden doen er toch ook toe? 
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KARIN 2 Of niet soms? 
 
LENNEKE Jawel, maar -  
 
PIERRE Onze leefomstandigheden staan niet op de planning 
 
DORETTE Sorry hoor, maar de medewerkers van Het Giraffenbos zouden 

topprioriteit moeten zijn 
Zonder hen geen Giraffenbos 

 
PETER Mooi gezegd, Dorette 
 
DORETTE Dank je, Peet 
 
HETTY En de bezoekers dan? 
 
PETER Goed, een nieuw vergaderhok 
 
BRANDON Wacht heel even, Peter 

Voor je verdergaat 
Wat IS een mens eigenlijk? 
Wat is de essentie van een mens?  
Wat maakt de mens tot een mens? 

 
PETER Ja, Lieke? 
 
LIEKE Het is vijf uur 
 
PETER Nu al?  

Potverdorie!  
Goed, de vergadering over het nieuwe vergaderhok gaat morgen 
verder 

 
HETTY Maar waar dan? 
 
ROGIER Hier zou ik niet doen hoor, met al die schimmel 

Word je hartstikke ziek van 
 
PETER We hebben geen andere plek 
 
KARIN 1 Het kan toch in het nieuwe vergaderhok 
 
PETER Maar dat moet nog gebouwd worden 
 
KARIN 2 Dan wachten we daar toch op 
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PETER Oh ja, dat is wel een goed idee 
Goed, lieve mensen van Het Giraffenbos 
We vergaderen verder over het vergaderhok als het nieuwe 
vergaderhok er is 
Is iedereen het daarmee eens? 
Mooi! 
Wil ik jullie bedanken voor jullie inzet vandaag 
Jullie zijn toppers 
Lang leve Het Giraffenbos! 
 

(Iedereen af, behalve Toon. Hij ruimt de rommel van zijn eigen feestje op. Donker.) 
 
 
 


