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1

‘Ik ben het zat! Wat doe ik hier!’
roept Kaatje, Kaatje Koe.
‘Ik gééf geen melk meer aan de boer.
Ik staak! Ik ben te moe!

Ik wil hier weg, ver weg van hier.
Het is hier niet meer fijn.
Ik kan geen gras meer zíén,’ roept ze,
‘ik wíl geen koe meer zijn!’

Kaatje Koe die pakt haar tas,
daar loopt ze door de laan.
En om een uur of tien komt zij
al op de duintop aan.

Maar Kaatje, Kaatje, hé!
Wat moet een koe aan zee?

2

Kaatje Koe gaat in de zee.
En kijk, daar is een vis.
‘Dag vis, nou woon ik hier bij jou.
Ik vóél hoe fijn dat is!’

De vis zegt: ‘Wel, dat is heel leuk,
maar kom, duik diep er in.’
‘Dat durf ik niet,’ zegt Kaatje Koe,
‘ik durf maar tot mijn kin.

Nu moet ik weer de zee uit, hoor.
Het is hier veel te koud.
Ik eet nou maar wat zand en hoop
dat ik daar veel van houd.’

Pas op hoor, Kaatje, want
een koe die eet geen zand.

3

De koe pakt uit haar tas een kop.
‘Zeg vis, kom met me mee.
Dan maak ik in het zand voor ons
een kop met melk voor twee.’

‘Nee nee,’ zegt Vis, ‘dat kan niet, hoor.
Ik wou wel dat het kon.
Een vis die kan niet op het zand.
Ik kan niet in de zon.’

‘Wat naar voor jou,’ zegt Kaatje Koe.
‘Dan ben ik dus geen vis.
Maar ik wil ook geen koe meer zijn.
Er is iets wat ik mis.’

Maar Kaatje, Kaatje toe!
Een koe is heus een koe!

4

‘Dag Vis,’ zegt Kaatje en ze gaat.
Daar ziet ze al het bos.
En bij een boom doet zij een plas.
Ze eet wat van het mos.

Kaatje Koe loopt door het bos.
Een mus die fluit een lied.
En Kaatje roept: ‘Ik doe boe boe!
Is dat een lied of niet?’

‘O nee,’ zingt Mus, ‘hoe kan dat nou?
Jouw boe is veel te sloom.
Piep ik niet fijn hier op de tak?
Kun jij wel in een boom?’

‘O ja, ik klaar die klus!’
roept Kaatje, Kaatje… Mus?



7

Kaatje Koe loopt door het dorp.
Hier lijkt het haar wel fijn.
‘Dag Jan,’ zegt ze. ‘Ik doe mijn best
om óók een mens te zijn.’

‘Dat kan niet, Kaatje Koe,’ zegt Jan.
‘Een koe blijft heus een koe!’
‘Dat wil ik niet meer zijn,’ zegt zij.
‘Mag ik een mens zijn, toe?’

‘Dat kan niet en dat zei ik al.
Nu word ik boos,’ zegt Jan.
‘Een koe die niet een koe wil zijn,
die moet maar in de pan.’

‘Ik ga er gauw vandoor!
Ik zoek bij wie ik hoor.’

8

Kaatje gaat maar weer naar huis.
Daar loopt ze door de laan.
Van ver ziet ze de boer zijn wei.
Maar wat komt daar nou aan?

Het is een dier dat lijkt op haar,
maar groot en sterk en blij.
Hij wuift en roept naar Kaatje Koe:
‘Zeg stuk! Kom gauw bij mij!’

‘Ik kijk wel uit. Ik kom niet, hoor,’
zegt Kaatje, ‘ik ben moe.
Ik weet niet wat voor dier jij bent.
Kom jij maar hier naar toe!’

Zeg Kaatje Koe, lief dier,
dít is nou een stier.

5

‘Jij kunt niet in de boom,’ roept Mus.
‘Haha, jij bent te dik!
Kom hier en vlieg dan, Kaatje Koe.
Kom, doe maar net als ik.

Hihi, jij hebt een poot te veel.
Wel wel, jij hebt er víér!’
‘Ben ik dan ook geen mus?’ vraagt Koe.
‘Dan loop ik weg van hier.

Ik heb een doek hier in mijn tas,’
zegt Kaatje met een traan.
‘Wie weet er wat of ik zal zijn?
Ik zal de berg op gaan.’

Zeg Kaatje uit de stal,
een koe hoort in het dal!

6

Daar staat een dier. Het is een bok.
Hij staat er hoog en fier.
‘Dit is míjn berg,’ roept hij heel boos.
‘Weg jij! Wat doe jij hier?’

‘Nou dag,’ zegt Kaatje, ‘ik was koe,
maar nu ben ik een bok.
Mag ik hier op de berg bij jou?
Mag ik ook in je hok?’

‘Het hok dat is van mij alleen
en jij mag er niet bij.
Jij bent beslist geen geit, hoor Koe.
Jij moet maar naar de wei.’

‘Ik wíl niet zijn als jij!
Jij bent niet lief voor mij!’
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De stier zegt: ‘Schat, ik hou van jou.’
Zij roept: ‘Dat komt niet voor!
Er is geen dier dat past bij mij.
Ik weet niet waar ik hoor!’

‘Je hoort bij mij,’ zegt Stier heel lief.
‘En mag ik nou een kus?’
‘Dat mag,’ zegt zij, ‘je mag er vier.
En ik ben Kaatje dus.’

Kaatje is weer in de wei
en er komt vast een kalf.
Zeg Kaatje, ben je nou weer blij?
Ze zegt: ‘Ik ben het half.

Ik ben weer waar ik was.
Maar waar is nou mijn tas?’


