Script
‘Zebra Zebra’

Personages:
Monsieur Ze Boss
Vreemde Ding
Madame de Pompadour
Monsieur Jaques
Mademoiselle Helene
1
ZEBRA ZEBRA SCRIPT

Betsy
Trudie
Introductie van de Zebra
Kleine zebra in beeld en verdwijnt weer.
SCENE 1: HET DORP
Helene bekijkt de wereld om zich heen. Loopt naar tafel 1, Jacques spiekt door één van de luikjes:
Jacques: “Bonjour Helene”
Hélene: “Bonjour Jacques, oh mon amour”
Jacques: “De dag begint.lLangzaam 2x De zon komt op, langzaamx2, een wolk waait langs,
langzaamx2, wordt alles licht, Langzaamx2, beweegt de wereld, bonjour”
Jacques: “Bonjour madame de pompadour
Pompadour: “Bonjour Jaques”.
Hélene: “bonjour madame de pompidour”.
Pompadour: “Pompadour, helene, Pompadour”.
Jacques: “Madame is onze diva. Bonjour Betsy Bonjour Trudie”.
Trudie/Betsy: “Bonjour, bonjour”.
Allen: “bonjour bonjour”.
Jacques: “Betsy en trudie zijn altijd samen, onafscheidelijk. Bonjour monsieur ze Boss (Knipoog) . En
zoals altijd ligt Ze Boss nog in zijn bed. Bonjour Ze boss”.
Hélene: “Monsieur ze Boss”. (Tikt op zijn raam)
ZeBoss: “Bon nuit”.
Allen: “Bon nuit”
Jacques: “En de dag eindigt”.
Dag 2
Jacques: “Bonjour Helene
Hélene: “Bonjour jaques, oh mon amour”
Jacques: “Helene is een wat Bijzonder meisje. De dag begintl , bonjour”
Bonjour madame de pompadour”
Pompadour: “Bonjour Jaques”.
Hélene: “bonjour madame de pompidour”.
Pompadour: “Pompadour, helene, Pompadour”.
Jacques: “Madame is onze diva. Bonjour Betsy Bonjour Trudie”.
Trudie/Betsy: “Bonjour, bonjour”.
Allen: “bonjour bonjour”.
“Betsy en trudie zijn altijd samen, onafscheidelijk. Bonjour monsieur ze Boss. En zoals altijd ligt Ze
Boss nog in zijn bed.”.
Hélene: “Monsieur ze Boss”.
ZeBoss: “Bon nuit”.
Allen: “Bon nuit”
Jacques: “En de dag eindigt”.
Dag 3
Jacques:”De dag begint. Bonjour Helene”
Hélene: “Bonjour jaques,”
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Jacques: “Bonjour pompadour”
Pompadour: “Bonjour jaques”
Hélene: “bonjour madame de pompidour”
Pompadour: “daag helene”
Jacques: “Bonjour betsy, bonjour Trudie”
Trudie/Betsy: “bonjour bonjour”
Rest: “Bonjour bonjour”
Jacques: “Bonjour ze Boss”
Hélene: “Bonjour Ze boss”
Jacques: “De dag eindigt”
Allen: “Bon Nuit”

Er komen zebra’s het dorp in. De personages schrikken en zodra pompadour begint te gillen gaan ze
los.
Hélene: “ik zie de vreemde dingen als eerste, ze zijn zo mooi. Al die strepen. En wimpers als vlinders”.
Onderwijl zien we de twee ogen op de achtergrond. Geluid van een briesende zebra en hoefjes.
SCENE 2: ONDERZOEKEN OP STRAAT
Trudie/Betsy: “Trudie kom, we gaan kijken. Nee ik blijf liever hier. Nee Trudie, kom we gaan kijken!
Nee Betsy, ik ga toch liever even terug. Nee Trudie, hier komen, stel je niet zo aan. Kom kijken. Nee
Betsy ik ben bang. Trudie ksst. Zo.”.
Trudie/betsy: “Helene, wat een troep!” Gooit de zebra’s in een doos “Niks Trudie. Niks Betsy? Niks”
Trudie/Betsy met haar hoofd boven tafel. Anderen komen op achter doek.
Pompadour: “Ik zag iets wits.
Jacques: “Ik zag iets zwarts”
Zeboss: “Het rende voorbij”
Helene: “Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik zag.”
Pompadour: “Op straat?”
Trudie/Betsy: “Op straat, op straat”.
Trudie/Betsy: “Nee, niks. Niks. O wacht even!?” Anderen: “Wat?!”
Trudie/Betsy: “nee niks”.
Helene blijft op . Ze komt een Zebra tegen.
Helene: “Zo mooi, al die strepen!”
Helene gaat af. ZeBoss komt midden op. Hij komt een zebra tegen.
ZeBoss: “Welkom”
Pompadour kijkt even door een luikje komt dan midden op. Er komen meer Zebras bij. Merkt de
Zebra’s.
Pompadour: “Dit is niet echt, er gebeurd hier normaal nooit iets, dit is niet echt, er gebeurd hier
normaal nooit iets”
“Ik geloof dat ik droom. Ik open mijn deur, en er lopen overal gestreepte vreemde dingen. Zulke
vreemde dingen heb ik nog nooit gezien. Ze rennen en draven door de straten, waar komen ze
vandaan? Ze zijn met zo veel. Normaal gebeurd hier nooit iets, iedereen rent nu, ze vluchten en ze
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schreeuwen. Ik begin ook te lopen, te rennen te draven en de gestreepte dingen rennen met me
mee.”
Pompadour angstig, langzaam rechts af.
Jacques doet zijn verhaal. Vervolgens komt de Zebra weer eventjes in Beeld. Hij blaast de Zebra weg.
Dat gebeurd drie keer.
Jacques: “Op dit moment is het duidelijk dat er overal vreemde dingen zijn en dat ze gestreept zijn.
Het beste is binnen te blijven. Het advies luidt: sluit ramen en deuren. Et de televisie aan en zorg voor
voldoende eten en drinken. Hou gordijnen dicht en blijf rustig. Die vreemde dingen gaan misschien
vanzelf wel weer weg. Niet in paniet raken. Vooral niet in paniek raken, zeggen ze. Maak je vooral
geen zorgen. Op dit moment leidt ZeBoss een onderzoek naar de onbekende vreemde dingen.
Helene, als je nog steeds alleen bent, weet dan dat ik ook alleen ben.”
ZeBoss: “Welkom. Ik heb in eigen persoon een aantal bewijzen verzamelt omtrent de vreemde
dingen. Deze bewijzen kunnen ons wellicht meer vertellen over wat deze vreemde dingen zijn en
waar ze vandaan komen ”.
ZeBoss:
Bewijsstuk nummer 1: haar gevonden in de tuin van mevrouw Helene.
Bewijsstuk nummer 2 (boterham) gevonden bij betsy en trudie in de keuken.
Bewijsstuk nummer drie (lapje vel), gevonden op het balkon van madame de pompadour.
Bewijsstuk nummer vier gevonden in de accordeon van meneer Jacques”.
Ze ruiken
Trudie/Betsy: “Het Stinkt. Het stinkt.”.
ZeBoss: “Ah fecaliën.”
Trudie/Betsy: “ Poep, poep.”
(Ze proeven)
ZeBoss: “Ja dit is onomstotelijk bewezen dat we te maken hebben met een kleine… vreemde ding”.
Trudie/Betsy: “Ik zeg 1 ding, die vreemde dingen zijn niet te vertrouwen. Vertrouwen”
Helene op.
Jacques:
Je loopt over straat, waar gaan je heen?
Aleen je bent zo stil, is er niemand die jou kent? Helene?
Waarom ben je altijd alleen? Alleen?
Je leest een boek dan niemand kent, je lacht en huilt altijd alleen.
Met je grote hart. Is er niemand die van jou houdt Helene.
Loop niet van me weg, voel ik kijk jou alleen
Met een stille zucht, er is iemand die naar jou lacht helene.
Je bent echt nooit alleen,
Je bent nooit echt alleen.”

SCENE 3: ZE ZITTEN OVERAL
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Pompadour komt op haar balkon, daarnaast de zebra op. Pompadour in paniek en de Zebra kijken
naar elkaar, ongemakkelijk. De Zebra likt de hand van Pompadour. Ze vinden een soort rust bij elkaar.

Pompadour: “Neem me mee, neem me mee.”
Zebra af. Pompadour af. ZeBoss komt in het midden op.
Pompadour: “Ze zitten overal”
ZeBoss: “WaT?”
Pompadour komt rechts op. Schouder aan schouder. Als een soort samenzwering.
Pompadour: “Ze zitten overal”.
ZeBoss: “Wie?”
Pompadour: “Die gestrupte vrumde dungen”.
ZeBoss: “Wie?”
Pompadour: “Gestrupte vrumde…”
ZeBoss: “Die vreemde gestreepte dingen?”
Pompadour: “Ze zitten overal. Die vreemde gestreepte dingen. Ik kan m´n kont niet keren of daar
zitten ze. Ze zitten Overal!”
ZeBoss: “Het worden er steeds meer. Ergens moeten we een streep zetten, een grens trekken. Een
punt maken”.
Trudie/Betsoy: “Ik wordt misselijk van al die strepen, anders ik wel”
Reporter: Welkom bij het lokaal journaal, met het laatste nieuws over de vreemde dingen. De gehele
wereld vraagt zich inmiddels af: waarom zijn de vreemde dingen hier? Voor het antwoord op die
vraag schakelen we nu door naar een ooggetuige op locatie. Hallo ooggetuige. Hallo ooggetuige
hallo?”
Trudie/Betsy: “Hallo? Staat ie aan? Zijn we in beeld?”
Reporter: “Hij Loopt”
Betsy/Trudie: “Hij loopt? Loopt? Oooh ik ben op tv”
Reporter: “Ja hallo, wat is uw naam?”
Trudie/Betsy: “Betsy, trudie..”
Reporter: “hallo Betsy, trudie. Wat vindt u eigenlijk?”
Trudie/Betsy: “Ik vind dit, en ik vind dat. Ik zie wit en ik zie zwart. Ik ze ja, en ik zeg nee. Ze moeten
weg, ben ik nog op tv?”
Reporter: “Hoe kijkt u nou tegen al die vreemde dingen aan?”
Trudie/Betsy: “Ik roep dit, en ik roep dat. Ik doe dit en ik doe dat. Ik ben niet bang, ik ben dat wel.”
Reuze Zebra komt op en begint te snuffelen
Reporter: “Hoe voelt…”
Trudie/Betsy: “Hou je mond, als ik vertel”
Reporter: “Hoe voelt u zich?”
Trudie/Betsy: “Wat vriendelijk dat u dat vraagt”.
De zebra begint te knagen
Reporter: “Het is wel duidelijk dat er grote onrust, paniek en angst heerst. “
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Trudie/Betsy: “Nee Nee ik ben niet bang, niet zeggen dat ik bang ben! Ze moeten weg! We willen
terug, naar hoe het was. Jullie moeten weg! Ga terug naar waar je vandaan komt, het moet weer net
zo worden als vroeger!!”
De grote Zebra probeert Betsy Trudie op te eten maar mist net. Verder vreet hij alles uit de scene.
Trudie/Betsy af, Reporter af. Uit angst voor de grote Zebra. Pompadour bang voor de Zebra, rent ook
af, de Zebra hapt achter Pompadour aan. ZeBoss af op rechts.
Pompadour: “Oeeh, la la la la, hey monsieur ZeBoss… Monsieur ZeBoss ??`
Trudie/Betsy komt op door hun luikjes.
Trudie/Betsy: “Ik dacht even dat er een vreemd ding voor de deur stond.”
Ze Boss: “Ja? Welkom”
Pompadour, ZeBoss heftig huilen. Helene en Jacques komen op: hard lachen. Betsy/Trudie komen op
met een paraplu en zijn het roerend eens met iedereen.
Pompadour: “Ze gaan toch wel weg?”
ZeBoss: “Ik denk dat ze blijven”
Pompadour: “Er is hier geen plek”
ZeBoss: “Dat is een probleem”
Pompadour: “Ze zijn zo anders”
ZeBoss: “Ze zijn wel vreemd”
Pompdaour: “Ze horen hier niet thuis”
ZeBoss: “Dit is niet hun wereld.”
Pompadour: “Ga toch weg”
ZeBoss: Jullie kunnen hier niet blijven”
Pompadour: “Ga terug naar huis”
ZeBoss: “Het is nu voorbij”
Pompadour: “Het was even leuk maar niet voor eeuwig, wij wonen hier, dit is ons huis, er is hier geen
plek”
Trudie/Betsy: “Bravo, Bravo”
ZeBoss: “Voor vreemde dingen”
Trudie/Betsy: ”Precies, precies. En daar gaan we wat aan doen, doen”
6
ZEBRA ZEBRA SCRIPT

Pompadour: “Ja.. Wat?”
Trudie/Betsy: “we zoeken ze op, op”.
ZeBoss: “veel succes”

SCENE 4: NAAR ‘ZEBRALAND’
Ponmpadour: “Zijn we er al? “
Betsy Trudie: “Nee nee”
Betsy Trudie: “Madame de Pompadour, Madame de Pompadour!”
Pompadour rechtsboven op.
Pompadour: “joehoe Trudie”
Bokkende Zebra links onder op en weer af. Zebras komen langs. Twee langnekzebra’s af. Dit herhaalt
zich een paar keer. Trudie Betsy en pompadour komen op. Een vreemde ding komt op.. Met zebra
kop.
Pompadour: “Hallo, mooie plek. Fijn. Het is heel warm hier. Anders. Lekker exotisch. Lekker warm
hier.”
Trudie/Betsy: “kssht khsst..”
Pompadour: “Jullie vragen je misschien af wat wij hier komen doen maar wij vragen ons af wat jullie
bij ons komen doen.”
Trudie/Betsy: “Hij verstaat je niet, niet. kssht khsst.”
Pompadour: “ Dus ik dacht, als jullie nou naar jullie plek gaan, dan gaan wij weer naar onze
plek.…Ja?” Pompadour zoekt toenadering.
De Zebra duwt Pompadour van zich af. Het vreemde ding loopt weg.
Betsy/Trudie: “Ze zijn niet te vertrouwen, niet te vertrouwen”.
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