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SCENE 2 – DE MINISTERRAAD 

De ministerraad. Alle ministers zitten rond een tafel, terwijl de 
hoofdminister aan komt lopen met een grote stapel papieren.  
 
H.MIN.:   Orde! Orde! Mijn beste heren.  
 
A.MIN.: …en dames. 
 
H.MIN.: … en dames. 
 
F.MIN.: En andere kikkers. 
 
H.MIN.: Uiteraard ook andere kikkers. Voor deze vergadering
 begint, zou ik graag de aanwezigheden even noteren. De
 minister van feest en aangename zaken? 
 
F. MIN.: Ik ben van de partij. 
 
H.MIN.: Minister van waterwerken? 
 
W.MIN.: (snikkend) Hier… 
 
H.MIN.: De minister van algen en algemeen belang? 
 
A.MIN.: Aanwezig. 
 
H.MIN.: De staatssecretaris van standvastigheid. 
 
S.SEC.: Natuurlijk ben ik er, hoofdminister. Mogen we nu eindelijk 

weten waarom we hier zijn? Ik heb nog een drukke dag. 
 
F.MIN.: Laat me raden. We moeten uitzoeken hoeveel taarten er 

gebakken moeten worden wanneer koningin Kwebbel 
verjaart? Of welke liedjes gespeeld moeten worden op het 
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jaarlijkse nieuwjaarsfeestje? 
 

H.MIN.:  Dames en heren ministerkikkers, ik heb een zeer  
belangrijke maar tegelijkertijd ook een zeer moeilijke vraag 
gekregen van koning Kwaak. Luister goed! Als tien 
reuzenvogels elk tien kikkers in hun snavel kunnen dragen… 
Hoeveel kikkers kunnen er dan naar het geboortefeest 
komen? 
 

A.MIN.:   Wat? 
 

F.MIN.:   Wat is dat nou voor vraag? Dat is toch geen vraag voor de
 ministerraad. Veel te eenvoudig. 
 
F.MIN.:   Kinderspel. 
 
S.SEC.: Zelfs een kikkervisje weet het antwoord. 
 
A.MIN.: Ja, en wij zijn zelfs ministerkikkers! 
 
H.MIN.: Ah wel, wat is het antwoord dan? 
 
Stilte. 
 
A.MIN.:    Kunt u de vraag nog eens herhalen? Maar dan
 langzaam? 
 
H.MIN.: Als tien vogels elk tien kikkers in hun snavel nemen, 

hoeveel kikkers kunnen ze dan vervoeren? 
 
W. MIN.: (huilt) Dat is veel te moeilijk! 
 
S. SEC.: Bijzonder technisch ook… 
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A.MIN.: Een vraag met veel variabele gegevens… 
 
F.MIN.: Maar waarom moeten we iets weten over reuzenvogels? 

Wat heeft dat in hemelsnaam met ons te maken? 
 

H.MIN.: Om kikkers van ver uit te kunnen nodigen voor het grote 
kikkerfeest, wil de koning de reuzenvogels van Vogelland 
vragen om tien reuzenvogels te sturen die elk tien kikkers 
in hun bek neemt. Zo hoeven ze niet te lopen. 

 
F.MIN.: Maar dat is geweldig! Zo krijgen we tenminste een echt 

groot feest! Lang leven de koning! Hiep Hiep… 
 
W.MIN.: (huilerig) hoera… 
 
F.MIN.: Hiep hiep… 
 
S. SEC.: Ach, hou op met die onzin. Hoofdminister. Wij kunnen 

onmogelijk berekenen hoeveel kikkers tien vogels kunnen 
meenemen. We weten niet eens welke kleur de vogels 
hebben. 

 
A.MIN.: Of dat de vogels ons wel willen dragen. 
 
W.MIN.: Dit probleem is veel te moeilijk. Ons kleine kikkerverstand 

kan deze vraag niet oplossen. Arme koning Kwaak (begint 
weer te huilen) 

 
A. MIN.: Wat moeten we nu doen? We kunnen koning Kwaak toch 

niet in de steek laten? 
 

S. SEC.: We kunnen de koning toch niet vertellen dat we dit niet 
weten? Dan worden we ontslagen!  
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H.MIN.: Wacht eens even… Mijne heren, 
 
F.MIN.: En dames. 
 
H.MIN.: En dames. Ik heb een plan. Kom eens naar hier. (de 

hoofdminister haalt de ministers bij elkaar en fluistert 
hun zijn plan in.)  

 
W.MIN.: (huilerig) Dat is het mooiste plan wat ik in lange tijd 

gehoord heb.  
 
F.MIN.:  Maar… ik snap het nog niet helemaal… 
 
H.MIN.: Luister, we organiseren een wedstrijd. En wie het antwoord 

weet krijgt een mooie prijs. De kikker die het antwoord 
weet mag een wens doen. Eentje die echt uitkomt.  

 
F.MIN.: Hoe doen we dat? 
 
H.MIN.: Dat weet ik nog niet, dat is voor later. Maar we beloven 

het. Dat is het belangrijkste. 
 
F.MIN.: Wat een geweldig plan! Dat vraagt om een feestje! 
 
W.MIN.: (huilt) Het beste plan wat ik in jaren heb gehoord. 
 
H.MIN.: Dat is dan geregeld. Kom, dan vertellen we zijne majesteit 

het goede nieuws! 
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LIED 2:  Voor volk en kikkerland 

ALLEN: Als ministers van de kikkers 
is het onze zware taak 
op te lossen en te plannen 
Elk probleem is onze zaak 
En al zijn de vragen lastig 
Haast onmogelijk misschien 
Het is de taak van de minister 
om een oplossing te zien 

 Voor het volk en kikkerland 
roepen wij een wedstrijd uit 
Als jij het antwoord weet 
Roep het duidelijk en luid: 
Als elke vogel steeds  
tien kikkers mee kan dragen  
En als er honderd kikkers zijn,  
hoeveel moet ik dan vragen?  

 Al die dagen lang besturen, 
Nee dat valt nog lang niet mee 
Altijd moet je maar besluiten, 
Ook al heb je geen idee 
En maar werken en maar werken 
Omdat wij ministers zijn 
Nee, het is niet altijd makkelijk 
Nee, het is niet altijd fijn 

 Voor het volk en kikkerland 
roepen wij een wedstrijd uit 
Als jij het antwoord weet 
Roep het duidelijk en luid: 
Als elke vogel steeds  
tien kikkers mee kan dragen  
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En als er honderd kikkers zijn,  
hoeveel moet ik dan vragen?  

 Koning Kwaak, maakt u geen zorgen 
Uw ministerraad staat klaar 
Uw verjaardag wordt een feestje 
het mooiste feestje van het jaar  

 Voor het volk en kikkerland 
roepen wij een wedstrijd uit 
Als jij het antwoord weet 
Roep het duidelijk en luid: 
Als elke vogel steeds  
tien kikkers mee kan dragen  
En als er honderd kikkers zijn,  
hoeveel moet ik dan vragen?  

 En als er honderd kikkers zijn,  
hoeveel moet ik dan vragen 


