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Proloog 

(Een mens is een hek aan het bouwen.)  

MENS Kijk, je hebt hekken en je hebt hékken.  

De meeste mensen beseffen niet wat er allemaal bij zo’n hek komt 

kijken. 

Dat is veel meer dan een paar latjes in de grond slaan.  

Ten eerste gaat het erom wat je wilt zeggen met je hek. 

Elke paal is weer een ander verhaal.  

Ik hou van hekken met allure. Een hek waar je niet omheen kan.  

En noem me ouderwets, maar een hek wordt gemaakt van hout.  

‘Een hek zonder hout is als een wijf zonder borsten’, zei mijn vader 

altijd.  

Kijk, ik wrijf de planken altijd in met Rubber Ceiler Extra, dat 

voorkomt dat het gaat schimmelen. Je kan ook gewone Rubber 

Ceiler gebruiken, maar de extra geeft wel meer glans.  

De grootste fout die gemaakt wordt, is dat de palen recht geslagen 

worden, terwijl het essentieel is dat deze schuin in de grond staan. 

Dat zorgt voor extra stevigheid, en dat geeft zo’n hek ook contrast.   

Daarnaast hou ik ervan om een beetje te spelen met de vorm. De 

meeste hekken staan in een rechte lijn of in een vierkant. Ik vind 

het leuk om daar wat van af te wijken. Af en toe een bochtje of een 

krulletje, je moet jezelf ook blijven verrassen.  

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het hek doet waarvoor je 

‘t bouwt. Kijk, geen beest die het in z’n kop haalt om over dit hek te 

springen. Dit hek zorgt voor orde in de chaos. Voor die beesten is er 

geen wereld na dit hek. Die weten niet beter dan dat ze opgesloten 

worden. En ze laten zich graag leiden, hè. Da’s toch de aard van het 

beestje. 

(Mens af.) 

Scène een 

(We zitten in een kamer, met een groot digitaal bord dat verschillende nummers weergeeft. 

Koe, Duif en Kip zitten te wachten. 

Het is even stil. 

Dan horen we een harde ‘Ping’ en het nummertje verandert. 

Kip gaat af. 

Korte stilte.) 

KOE Kijk, die uiers, dat ziet er toch niet uit? 

Ik lijk wel een melkkoe. 

DUIF Je bent een melkkoe. 



 4 

KOE Ja oké. 

Maar. 

Waar heb ik die uiers eigenlijk voor nodig? 

DUIF Voor melk! 

KOE Oja. 

En jij dan? 

Waarom zit jij hier? 

KIP Ik ben een kip geboren in een duivenlichaam. 

KOE Wat? 

DUIF Ik ben een kip, geboren in een – 

KOE Je bent dus gewoon een duif. 

DUIF Zo voel ik me niet. 

(Paard op.) 

PAARD Goed, ik zal het nog een keer uitleggen. 

Je hebt dus paarden, en je hebt ezels. 

Dat zijn twee verschillende dieren. 

Paarden zijn groot, majestueus, intelligent. 

Ezels zijn klein en dom. 

Paarden hinniken, ezels balken. 

Ik ben natuurlijk, zoals jullie duidelijk kunnen zien, een paard. 

Om nog te benadrukken dat ik een paard ben, wat ik uiteraard 

honderd procent ben, zal ik ter demonstratie nog even hinniken, 

zoals alleen echte paarden - ik dus - dat kunnen. 

Goed.  

Licht uit, spot aan. 

Daar ga ik. 

(Paard balkt.) 

KOE Paard, je balkt. 

Je bent een ezel. 

PAARD Nee, ik hinnik. 

KOE Nee, je balkt. 

PAARD Je luistert niet goed. 

(Paard balkt nogmaals.) 

PAARD  Duif? 



 5 

DUIF Je balkt, Paard. 

Je bent een ezel.  

PAARD Ach, wat weten jullie er nou van. 

(Paard loopt weg, het is een tijdje stil.) 

DUIF Zeg, waar wachten we ook alweer op? 

KOE Op verandering.  

DUIF Oja. 

... 

Nog niet over de tweehonderd? 

KOE Nee.  

DUIF ‘t Schiet niet op. 

KOE Nee.  

Kijk, die uiers, dat ziet er toch niet uit? 

Ik lijk wel een melkkoe. 

DUIF Je bent een melkkoe. 

KOE Ja oké. 

Maar. 

Waar heb ik die uiers eigenlijk voor nodig? 

DUIF Voor melk! 

KOE Oja. 

(Een konijn komt op, hupsend.  

Koe en Duif bekijken het aandachtig.)  

KOE Pardon? 

DUIF Ja. 

Pardon? 

KONIJN Oh, excuus. 

KOE Wat ben je aan het doen? 

KONIJN Wat? 

KOE Dat.  

KONIJN Oh dit.  

DUIF Ja dat.  

KONIJN Ik hups. 
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KOE Oh. 

KONIJN Ja. 

KOE Moet dat? 

KONIJN Is het een probleem? 

(Duif inspecteert Konijn.) 

DUIF Wat ben jij eigenlijk? 

KONIJN Ik ben een konijn.  

KOE Een konijn? 

KONIJN Ja, een konijn ja. 

DUIF Maar je hebt helemaal geen flaporen. 

KONIJN Oh.  

KOE Konijnen hebben toch altijd flaporen? 

KONIJN Hoezo? 

KOE Nou, dat is gewoon zo. 

KONIJN Ik lust ook geen wortels, als dat je volgende vraag is. 

DUIF Ik snap het al. 

Hij is hier voor nieuwe flaporen. 

Ik begrijp jou wel hoor, Konijn. 

KONIJN Nee. 

Ik hoef helemaal geen nieuwe oren. 

KOE Wat dan wel? 

KONIJN Ik ben gevlucht. 

DUIF Gevlucht? 

KOE Zeg, heb jij eigenlijk wel een nummertje gepakt? 

DUIF Nou, laat ‘m even. 

(tegen Konijn) Let maar niet op haar hoor. 

Ik ben Patty, een kip geboren in een duivenlichaam. 

KOE Ze is dus gewoon een duif. 

DUIF Zo voel ik me niet. 

KOE Wat een onzin. 
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DUIF Zeg jij! 

Jij wilt je uiers laten weghalen. 

Wat maakt dat jou? 

Een paard? 

KOE Niks mis met een paard. 

PAARD Riep iemand mij? 

KOE Nee Paard, niemand riep jou. 

PAARD Willen jullie dat ik mijn rondje doe? 

KOE Nee Paard, niemand wil dat je je rondje doet. 

PAARD Goed, omdat jullie zo aandringen. 

(tegen technici) Muziek! 

(We horen een soort parademuziekje.) 

PAARD Hallo, jongens? 

Ik ga m’n rondje doen. 

Hallo. 

KONIJN (tegen Koe en Duif) Zeg, dat paard is toch overduidelijk een ezel? 

KOE Ja. 

Dat hebben we haar ook al vaak genoeg proberen te zeggen. 

In haar hoofd is ze een showpaard. 

En er is niemand die haar op andere gedachten kan brengen. 

PAARD En één, twee - 

stap naar rechts 

en drie vier - 

sluit en draai. 

En vijf, zes – 

DUIF Ik begrijp haar wel. 

KOE Paard, hou nou eens op. 

Je bent een ezel. 

PAARD Oja, kan een ezel dit? 

... 

En één, twee - 

Grande plié 

en drie, vier - 

... 

Nou? 
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DUIF Ja, dat kan ik zelfs. 

En ik ben een duif.  

KOE Ik dacht dat je een kip was? 

DUIF Ik voel me een kip. 

PAARD Hey, wat doet die hamster hier? 

DUIF Dat is geen hamster, dat is een konijn. 

PAARD Waar zijn z’n flaporen dan? 

KONIJN Die heb ik niet. 

PAARD Wat, een konijn zonder flaporen? 

KOE Hij is gevlucht. 

PAARD Van waar? 

KONIJN Van mijn boerderij. 

PAARD En dat allemaal voor nieuwe flaporen? 

KONIJN Nogmaals, ik hoef geen flaporen. 

KOE Wat kom je dan doen?! 

DUIF Nou jongens, laat ‘m toch even. 

KONIJN Ik zoek het paradijs. 

Net zoals jullie neem ik aan? 

PAARD Ja. 

Tuurlijk.  

Nou je bent er hoor, het paradijs, welkom. Joe.  

(Paard maakt het ‘je bent getikt’-teken.) 

KOE Ik zou eerst een nummertje trekken. 

PAARD Zeg, waar wachten we ook alweer op? 

DUIF Op verandering. 

PAARD Oja. 

Natuurlijk. 

KOE (tegen Konijn) Wat was er mis op je boerderij? 

DUIF Ja, vanwaar dat gehups hiernaartoe? 
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KONIJN In het begin niets. 

Het was er heerlijk. 

Maar – 

PAARD Oké. 

Kijk dit. 

Kijk wat er hier gebeurt.  

Kan een ezel dit? 

Hè nou? 

Ik dacht het niet. 

KOE Ja Paard. 

Dat kan iedereen. 

DUIF (tegen Konijn) Ga verder. 

KONIJN De boerderij was te klein. 

DUIF Oh. 

KOE Te klein voor een konijn? 

KONIJN Ja. 

En vol is vol. 

Kijk, wij konijnen leggen nou eenmaal geen eieren.  

Wij geven geen melk.  

Dan worden er al snel vragen gesteld. 

We werden profiteurs genoemd.  

Het werd na een tijdje zo erg, dat we ons moesten verschuilen in 

hollen. 

... 

Ik heb mijn vrouw achtergelaten. 

En mijn kinderen. 

Mijn vierhonderd kinderen. 

PAARD Vierhonderd?! 

Hallo zeg. 

DUIF Wat een verschrikkelijk verhaal, Konijn. 

En toen voelde je je opeens niet meer thuis in je eigen lichaam? 

KONIJN Wat? 

DUIF Je was een… een vogel, gevangen in een konijnenlichaam. 

Hard op zoek naar flaporen. 

KONIJN Hè?! 

Voor de zoveelste keer: ik hoef geen flaporen! 



 10 

PAARD Nou, het is goed dat je hier bent. 

We zijn aan het wachten. 

... 

Op wat ook alweer? 

KOE Op verandering. 

PAARD Oja. 

(Varken op.) 

VARKEN Oink. 

… 

Ik zei: oink. 

KOE Oh, excuus. 

Goede-oink, Varken. 

VARKEN Hoe ver zijn we al? 

DUIF Nog steeds niet over de tweehonderd. 

VARKEN Gossimijne. 

Het komt wel, het komt wel.  

... 

Paard. 

Paard! 

PAARD Wat? 

VARKEN Hou toch es op met die rondjes van je. 

Je bent een ezel. 

PAARD Oja!? 

Kan een ezel dit?  

... 

Nou? 

VARKEN Ja.  

Dat kunnen wij varkens zelfs. 

PAARD (mompelend) Stomme zeug. 

VARKEN (ziet Konijn) En wat hebben we hier! 

Wie moet jij voorstellen? 

KONIJN Ik ben een konijn. 

VARKEN Een konijn? 

Waar zijn je flaporen dan? 

DUIF Hij heeft geen flaporen.  
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VARKEN Een konijn zonder flaporen? 

Het wordt steeds gekker hier.  

Een duif die een kip wil worden. 

Een ezel die denkt dat-ie een paard is. 

Wat komt er straks, een varken zonder snoet? 

DUIF We kunnen niet allemaal zo perfect als jij zijn. 

VARKEN (tegen Konijn) Heb je al een nummertje getrokken? 

KONIJN Nee, nog niet. 

KOE Geen nummertje?  

(Varken neemt Konijn apart.) 

VARKEN Luister vriend, bij mij ken je eerlijk zijn. 

Waar kom je voor? 

Nieuwe flaporen of zo? 

KONIJN Nee! 

Waarom denkt iedereen dat toch? 

VARKEN Kijk maat, mij maakt ‘t niet uit. 

Al wil je een slurf. 

KONIJN Ik hoef ook geen slurf. 

VARKEN Ik mag jullie konijnen wel. 

Ik zal je even uitleggen hoe het er hier aan toegaat. 

Je pakt een nummertje en daar wacht je op. 

En alles onder de 207 geef je aan mij. 

Begrepen? 

KONIJN Waar zijn die nummertjes dan voor? 

VARKEN Verder hebben wij hier maar drie simpele regels, Konijn. 

Regel 1: Alle dieren zijn welkom. 

Wij sluiten niemand buiten. 

KONIJN Fijn. 

VARKEN Regel 2: Dieren doen andere dieren geen pijn. 

KONIJN Oké. 

VARKEN Regel 3: Alle dieren zijn gelijk.  

Goed, behalve wij varkens dan natuurlijk. 

Ja, er moet iemand de leiding nemen. 

Dat snap je wel, toch? 

KONIJN Uhm – 
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VARKEN Wij varkens zijn hyperintelligente dieren.  

Wij zijn de dolfijnen van het land. 

En ik ben hier voor alle dieren.  

Dus ook voor jou, Konijn.  

Hier zijn alle dieren vrij. 

We laten ons niet meer in kooien stoppen, of achter hekken zetten.  

Het is tijd voor verandering. 

En ik zal zorgen voor die verandering. 

KONIJN Wat voor verandering? 

VARKEN Gewoon, verandering. 

Dus, waar kom je nou voor? 

Flaporen? 

Nieuwe knaagtanden? 

KONIJN Ik zoek een hol.  

VARKEN Ik mag jou wel, Konijn. 

Ik zag meteen dat jij anders bent dan die andere domme beesten. 

Dus, nogmaals, alles onder de 207 geef je aan mij, goed? 

(Kip op, bebloed, een dode blik in haar ogen. Ze staart bibberend voor zich uit.)   

KOE Jeetje, Kip, wat is er met jou gebeurd? 

DUIF Maak even ruimte! 

PAARD Gadverdamme, ze bloedt helemaal.  

DUIF Waar kom je vandaan? 

KIP De gruwel… 

KOE Je snavel ligt er helemaal af! 

KIP De gruwel! 

KOE Welke gruwel? 

PAARD Wat is een gruwel? 

KIP Ik heb altijd willen vliegen. 

Dat is toch niet zo raar? 

Waarom hebben wij vleugels en kunnen wij niet vliegen? 

DUIF Kunnen kippen niet vliegen? 

KIP We werden naar binnen geloodst. 

Iedereen kreeg een kruis op z’n borst getekend. 

En… 

En toen – 
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PAARD Oké jongens, ik weet dat dit niet het beste moment is. 

Maar kijk even wat hier gebeurt. 

Nou? 

Dat kunnen ezels echt niet. 

KOE Hou nou eens op! 

DUIF (tegen Kip) Ga verder. 

KIP Wat hebben wij kippen ooit iemand misdaan? 

Wij leggen netjes onze eieren. 

Wij tokken braaf ons getok.  

KOE Waar kom je vandaan? 

VARKEN Dat maakt niet uit, die Kip heeft gewoon als een konijn zonder kop 

de verkeerde afslag genomen. 

KONIJN Hey. 

KIP Verkeerde afslag? 

Hoor wie het zegt! 

Wat zijn we hier toch in vredesnaam aan het doen? 

DUIF We wachten op verandering. 

VARKEN Kip, doe rustig, je bent in paniek. 

Pak anders even een nummertje. 

KIP Een nummertje? 

Voor wat!? 

PAARD Voor, uhm - 

VARKEN Oké, iedereen even rustig. 

Dit is duidelijk een misverstand. 

Dit is allemaal logisch te verklaren. 

KIP Hoe? 

Hoe verklaar je zulke gruwel?! 

VARKEN Jullie moeten niet zomaar geloven wat de eerste de beste kip komt 

vertellen. 

De meeste kippen tokken maar wat! 

PAARD Kippen tokken vaak ja, dat is wel waar. 

KIP En wat doen jullie dan? 

Jullie zitten hier maar. 

Af en toe komt er weer een dier op, en dan gaat er weer een dier af. 

Waar is die verandering dan? 
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PAARD Ik ben wel opgekomen, dat is wel waar. 

Net, daarzo. 

DUIF Wat is dit, Varken? 

Wat doen we hier nou eigenlijk? 

VARKEN Ik moet even mijn intelligentie gebruiken.  

Laat me even nadenken. 

... 

Goed, ik denk dat ik het weet. 

KOE Wat dan? 

VARKEN Het is het Konijn. 

DUIF Het Konijn? 

KONIJN Wat? 

VARKEN Ja, het Konijn. 

Denk even goed na. 

Voordat het Konijn hier kwam, ging alles prima. 

We hadden het goed. 

En het Konijn komt binnenlopen, en er zijn meteen problemen. 

KOE Hmm, daar heeft Varken wel een punt. 

KONIJN Ik ben hier net! 

VARKEN Precies. 

Konijn. 

Als je überhaupt een Konijn bent. 

PAARD Oeh. 

KONIJN Wat? 

VARKEN Ik heb nog nooit van een konijn zonder flaporen gehoord. 

KOE Nee, ik ook niet. 

DUIF Daar heeft Varken wel een punt. 

KONIJN Wacht even, was jij niet een duif geboren in een kippenlichaam? 

VARKEN Weet je wat jij bent? 

Een rat. 

Een vieze, vuile rat! 

PAARD Niet! 

KONIJN  Wat? 

Ik ben een konijn! 
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VARKEN Kijk eens goed, dit Konijn is overduidelijk een rat. 

Weggestuurd van zijn boerderij. 

Een rat die hier alleen is om van ons te profiteren! 

PAARD Oh nee, een profiteursrat. 

DUIF Een rat die niet eens een nummertje heeft gepakt! 

KONIJN Ik weet niet eens waar die nummertjes voor zijn! 

VARKEN Nee, precies! 

Kijk Konijn, iedereen doet hier z’n best. 

En wat draag jij eigenlijk bij? 

PAARD Ja, goeie. 

KOE Leg eens een ei. 

KONIJN Dat kan ik niet, ik ben een konijn! 

PAARD Oei. 

KIP Laat Konijn toch met rust, die kan er helemaal niets aan doen. 

VARKEN Oja, zeg jij. 

En waar is jouw nummertje eigenlijk? 

KIP Varken, je doet maar wat met die nummertjes.  

VARKEN Ik had al een nummertje toen jij nog een klein kuikentje was! 

KOE Kip, ze kunnen toch wel wat aan mijn uiers doen, denk je? 

VARKEN Even focus, laten we eerst de konijnenplaag oplossen. 

KONIJN Plaag? 

Ik ben in m’n eentje! 

KIP Hoelang zitten jullie hier al eigenlijk? 

DUIF Goeie vraag. 

KIP Luister eens, allemaal.  

Ik zag laatst een documentaire over apen. 

Ze deden een experiment met chimpansees. 

Er werden vier chimpansees in een kooi gestopt. 

En midden in die kooi stond een trapje, met op dat trapje een kist 

vol heerlijke bananen. 

Die chimpansees willen natuurlijk maar al te graag die bananen 

eten, maar elke keer als er een aap het trapje opgaat, worden ze alle 

vier natgespoten met een brandweerslang.  

Na een tijdje durft geen aap meer het trapje op.   



 16 

Een van de vier apen wordt vervangen door een nieuwe aap. Die 

wil natuurlijk meteen dat trapje opgaan, maar wordt direct 

tegengehouden door de andere drie apen.  

Na een tijdje wordt er een tweede aap vervangen, en een derde, tot 

uiteindelijk alle oorspronkelijke apen uit de kooi vervangen zijn. 

Geen van de apen in de kooi heeft ooit het natspuiten meegemaakt. 

Toch gaan ze nooit meer het trapje op.  

(Stilte.) 

KOE Ik zou toch even een nummertje pakken. 

DUIF Zeg, Kip. 

Jullie kunnen toch wel gewoon vliegen? 

Dat was een grapje, toch? Over dat niet kunnen vliegen? 

VARKEN Goed, laten we dan gaan stemmen. 

Ik stel voor dat we een Konijnban invoeren.  

Iedereen die het hiermee eens is, zegt: ‘Ai’. 

ALLEN (behalve Konijn en Kip) Ai! 

VARKEN Helaas Konijn, je bent niet welkom hier.  

(Varken pakt Konijn bij z’n nekvel.) 

KONIJN Hou op! 

Je doet me pijn! 

Je doet me pijn! 

(Een zebra op. Er valt een stilte. Varken laat Konijn vallen.) 

ZEBRA Waddap. 

PAARD Wow. 

Wat ben jij? 

ZEBRA Ik ben een zebra. 

KOE Een wat? 

ZEBRA Een zebra. 

DUIF Wat is een zebra? 

ZEBRA Hebben jullie nog nooit van een zebra gehoord? 

VARKEN Nee. 

ZEBRA Ik ben een soort paard. 

PAARD Ja hoor. 
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ZEBRA Nee echt, ik kom van de paardenfamilie. 

PAARD Wat een onzin. 

ZEBRA Net als jullie ezels, toch? 

PAARD Ik ben geen ezel! 

KOE Wat zijn die strepen? 

ZEBRA Welke strepen? 

DUIF Die strepen op je lichaam. 

ZEBRA Oh, die. 

Dat zijn mijn zebrastrepen. 

PAARD Ja hoor. 

KOE Dat kan hier niet. 

ZEBRA Wat? 

KOE Zwart-witte strepen. 

ZEBRA Jij bent toch ook zwart-wit? 

KOE Ik heb vlekken, dat is iets heel anders. 

VARKEN Zebra, pak eerst maar een nummertje. 

ZEBRA Een nummertje voor wat? 

VARKEN Laten we nou eerst even dit Konijn eruit gooien. 

KONIJN Wacht! 

Wacht nou even. 

Koe heeft wel een punt. 

Ja. 

Zwart-witte strepen kunnen echt niet. 

DUIF Ja, wat ben je nou, zwart of wit? 

PAARD En dat durft zichzelf familie van mij te noemen. 

ZEBRA Ik ben gewoon gestreept. 

Mag dat niet? 

KOE Nee. 

KIP Hadden we niet besloten dat alle dieren gelijk zijn? 

VARKEN Ja, behalve zwart-wit gestreepte dieren natuurlijk.  

Koe heeft gelijk. 

Wat ben je nou, zwart of wit? 
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ZEBRA Maakt het uit? 

DUIF Ja, natuurlijk maakt het uit. 

Beter ben je gewoon één kleur. 

PAARD Ja, zwart. 

KOE Nee, wit natuurlijk. 

DUIF Wit? 

Overduidelijk zwart. 

PAARD Ja, zwart. 

KOE Wit! 

DUIF Zwart! 

PAARD Wit! 

KOE Zwart! 

... 

Oh nee, wacht.  

Wit! 

ZEBRA Alle zebra’s zijn gestreept. 

Zo zijn wij nu eenmaal. 

VARKEN Dat zal allemaal wel, maar hier is niemand gestreept.  

Ik ben Varken, de intelligentste van het stel. 

Ze noemen mij ook wel de dolfijn van het land.  

DUIF Wat kom je hier eigenlijk doen? 

ZEBRA Niks. 

Gewoon een beetje sightseeing. 

KOE Wat? 

ZEBRA Sightseeing. 

Wat doen jullie hier eigenlijk? 

VARKEN Wij wachten. 

ZEBRA Op wat? 

PAARD Op verandering, natuurlijk. 

KIP Ach, niemand weet waarover-ie het heeft hier. 

VARKEN Kip, doe even wat aan die bebloede snavel, het ziet er niet uit.  

Heb je eigenlijk al een nummertje? 

KIP Nee. 
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PAARD Wow. 

Ik ben opeens echt iets heel erg paardachtigs aan het doen. 

Zien jullie dit? 

DUIF Let maar niet op haar. 

ZEBRA Waar zijn die nummertjes voor? 

VARKEN Laten we eerst nog even Konijn wegstemmen. 

KONIJN Nee, wacht even. 

Kijk dit rare Paard nou opeens. 

PAARD Ik ben niet raar! 

KONIJN Niet jij. 

Dat zwart-witte geval. 

Die Zebra. 

VARKEN Goed, ja. 

Dan gaan we eerst de Zebra wegstemmen. 

En dan het Konijn. 

ZEBRA Wacht, wat als ik mijzelf één kleur verf? 

Mag ik dan blijven? 

KOE Oeh. 

Misschien. 

DUIF (tegen Kip) Nog even hè, hoe is het nou om een kip te zijn? 

Wat zijn de voor- en nadelen? 

Jullie kunnen toch wel gewoon vliegen? Toch? 

KIP Niet echt. 

We kunnen hoogstens wat fladderen. 

DUIF Oh. 

VARKEN Goed, laat me even nadenken. 

Ik moet even mijn intelligentie gebruiken. 

... 

Oké, ik weet het. 

Laten we eerst stemmen welke kleur we willen dat Zebra zich verft.  

En dan kunnen we daarna stemmen of-ie mag blijven of niet. 

PAARD (tegen Zebra) Kan je wat? 

Eieren leggen of zo? 

ZEBRA Eieren? 

Nee. 
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PAARD Oei. 

KONIJN Horen jullie dat? 

Deze zebra kan geeneens eieren leggen! 

En melk geven, kun je dat? 

ZEBRA Uhm. 

Nee. 

KONIJN Oei. 

VARKEN Goed, iedereen die vindt dat Zebra zich zwart moet verven, zeg ‘Ai’. 

DE HELFT Ai.  

VARKEN Oké, dat is ongeveer de helft.  

Iedereen die vindt dat Zebra zich wit moet verven, zeg ‘Ai’. 

DE ANDERE HELFT Ai. 

VARKEN Oké, dat is ongeveer de andere helft. 

Helaas Zebra, we komen er niet uit. 

DUIF (tegen Kip) Maar Kip, nog even terugkomend. 

Dat was een grapje, toch? 

Over dat niet kunnen vliegen. 

KIP Nee. 

Wij kippen leggen 300 eieren per jaar. 

Wij hebben niet eens tijd om te vliegen. 

DUIF Oh. 

VARKEN Goed, omdat we er niet uitkomen met de kleur, stel ik voor dat we 

dan maar een algehele Zebraban invoeren. 

ZEBRA Wacht eens even, ik ben er net. 

Jullie wisten niet eens wat een zebra was, voordat ik hier kwam. 

KOE Precies. 

KONIJN Jullie zebra’s zijn gewoon profiteurs. 

PAARD Weg met dat rare neppaard! 

(Varken pakt Zebra vast.) 

ZEBRA Wacht! 

Ik heb een voorstel. 

Aangezien jullie het niet eens kunnen worden over zwart of wit, 

kan ik mijzelf ook een andere kleur verven. 

KOE Interessant. 
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(Varken laat Zebra los.) 

DUIF Welke kleur dan? 

PAARD Bruin. 

KOE Nee, zwart-wit. 

ZEBRA Dat ben ik al. 

KOE Vlekken. 

Zwart-witte vlekken. 

KONIJN Grijs. 

PAARD Grijs? 

DUIF Ja grijs, daar voel ik ook wel wat voor. 

VARKEN Wacht, laat me even nadenken.  

Ik moet even mijn intelligentie gebruiken. 

DUIF (tegen Kip) Maar naast dat niet kunnen vliegen en die eieren, hoe 

voelt het om een Kip te zijn? 

KIP Het voelt alsof de hele wereld je wil opeten. 

DUIF Oh. 

En is dat… leuk? 

VARKEN Goed, ik denk dat ik een oplossing gevonden heb die voor iedereen 

werkt. 

We zullen Zebra roze verven. 

KOE Roze? 

VARKEN Een kleur waar iedereen zich in kan vinden.  

Daarbij heb ik besloten, in het kader van gelijkheid, dat iedereen 

zich roze moet verven. 

PAARD Wat? 

KOE Waarom? 

VARKEN Roze is duidelijk de belangrijkste en mooiste kleur. 

KOE Ik vind helemaal roze wel heftig. 

(Varken af, komt weer op met een pot roze verf.) 

KIP Varken, je weet niet waar je het over hebt. 

En hoe kom je nou weer aan een pot met – 

(Varken gooit de pot verf over Kip heen.) 
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KIP Ben je helemaal gek!? 

VARKEN Duif? 

DUIF (kijkt naar Kip) Nah, ik ben wel oké. 

(Varken gooit verf over Duif heen.) 

VARKEN Dus, iedereen roze. 

PAARD Zijn paarden roze? 

VARKEN Ja. 

(Paard begint zichzelf roze te verven.) 

VARKEN Kom op, willen we verandering of niet? 

(De andere dieren beginnen zichzelf ook roze te verven.) 

KOE (tijdens het verven, tegen Kip) Zeg, wat zei jij nou over die apen? 

KIP Ja. 

Uhm, die apen. 

Die deden iets. 

KOE Oja. 

KIP Iets met een banaan. 

En. 

Nou, wat was het nou? 

(Een schaap op.) 

SCHAAP Beh. 

VARKEN Wat is dit nou weer? 

KONIJN Dit is een schaap, die ken ik nog wel van m’n boerderij. 

KOE Waar kom jij vandaan? 

SCHAAP Ik ben m’n kudde kwijt. 

VARKEN Ja gossimijne, dit kunnen we er niet bij hebben. 

Sorry Schaap, vol is vol. 

SCHAAP Wat zijn jullie? 

Varkens? 

Zou ik me misschien bij jullie mogen aansluiten? 

PAARD Ik ben een paard. 

Luister maar even.  

(tegen technici) Jongens, eventjes.  
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(Licht uit, spot aan. Paard balkt.) 

KOE Je balkt, Paard. 

Je bent een ezel. 

SCHAAP Dat is grappig, ik had een muildier op de boerderij, dat klonk net zo. 

PAARD Ja hoor, wat is een muildier nou weer? 

SCHAAP Dat is een kruising tussen een paard en een ezel. 

PAARD Echt? 

DUIF Help! 

Iemand moet me helpen! 

Ik krijg mijn vleugels niet uit! 

KIP Ik ook niet. 

DUIF Dat komt door die stomme verf. 

VARKEN Welke verf? 

DUIF Die stomme verf van jou! 

VARKEN Welke verf? 

Jullie zijn altijd al roze geweest. 

KONIJN Echt? 

PAARD (tegen Schaap) Zijn muildieren ook roze? 

DUIF Help, ik krijg m’n vleugels niet uit! 

Zo kan ik niet vliegen. 

SCHAAP Waar wachten jullie eigenlijk op hier? 

KOE Op verandering. 

SCHAAP Oja. 

DUIF Nee, dit is echt helemaal kut. 

Vliegen is juist mijn feature. 

VARKEN Even rust! 

Het is hier duidelijk veel te vol. 

Wie zouden we ook alweer wegstemmen? 

KONIJN Kip. 

KIP Wat?! 

Nee, Zebra. 

ZEBRA Volgens mij hadden we besloten om Koe weg te sturen. 
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VARKEN Wie is wie ook alweer? 

SCHAAP Ik ben een schaap. 

VARKEN Ja dat zie ik wel. 

Goed, laten we eerst Schaap wegsturen, die is duidelijk anders. 

ZEBRA Wat waren we hier ook alweer aan het doen? 

KONIJN Aan het wachten. 

ZEBRA Oja.  

Op wat? 

KOE Op verandering. 

ZEBRA Oja. 

SCHAAP  Moet ik een nummertje pakken? 

DUIF Ik krijg mijn vleugels niet uitgeklapt! 

KIP Hey, wat is er met mijn snavel gebeurd? 

Zien jullie dat, mijn snavel bloedt. 

VARKEN Hou op! 

Hou allemaal op! 

We zijn met veel te veel. 

Zo komen we nooit aan de beurt.  

Laat me even nadenken. 

Ik moet even mijn intelligentie gebruiken. 

… 

Goed, ik denk dat ik het weet. 

We moeten een hek bouwen. 

KOE Een hek? 

KONIJN Waarom een hek? 

VARKEN Er komen steeds maar meer dieren bij. 

Het is niet te doen. 

We bouwen een hek om ons heen en dan kan er niemand meer in. 

PAARD Oja. 

Klinkt wel logisch. 

SCHAAP Ik ben een schaap, ik vind alles best. 

KIP Hadden we dat hek niet juist net gesloopt? 
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VARKEN Kip, even niet, oké?  

Goed, het is bepaald dus. 

We zullen een hek bouwen. 

(Varken pakt een blaashoorn van achter en blaast erop.) 

ZEBRA Wat is dat? 

VARKEN Een blaashoorn. 

KOE Een blaashoorn? 

VARKEN Ja, daar blazen we altijd op als we een hek gaan bouwen. 

DUIF Is dat zo? 

VARKEN Ja. 

KOE Oja. 

VARKEN Nou, aan het werk. 

(Ze bouwen het omgevallen hek weer op.) 

DUIF (tegen Duif) Maar, als je gewoon hard genoeg fladdert, dan kun je 

wel vliegen, toch? 

KIP Niet echt. 

DUIF Oh. 

PAARD Ik vind het wel zwaar hoor, zo’n hek. 

(Ze maken het hek af.) 

KONIJN En nu? 

VARKEN Nu wachten we. 

ZEBRA Op wat? 

VARKEN Op verandering. 

SCHAAP Oja. 

(Stilte.) 

KIP Wat zei ik nou over die apen? 

KOE Ja. 

Iets met een banaan. 

KIP Ja. 
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(Stilte. 

We horen een ‘ping’. 

Het nummertje op het digitale bord verandert.) 

KOE (tegen Kip) Is dat niet jouw nummertje? 

KIP Ja. 

Oja. 

(Kip af. 

Donker.) 

 


