Les 7.1

Bijlage II

Dierenverhaal
“Stilte,” trompettert de Afrikaanse olifant (1). En die oproep is nodig. Het is een hels lawaai, alle dieren
kletsen, roepen, brullen, kwaken, tetteren door elkaar.
De stoombooteend (2) blaast op haar fluitje en maakt dankbaar gebruik van de stilte. “Wie heeft er hier
de leiding?” vraagt ze. “Hoe kunnen we een dierenconferentie organiseren zonder voorzitter?”
“Ze heeft gelijk,” bromt ijsbeer (3). “Iemand moet hier de leiding hebben. Ik neem die taak wel op mij.”
De pinguïn (4) en walrus (5) klappen instemmend in hun handjes.
“Hé witte, geen denken aan,” zegt de bruine beer (6).
“Hup bruine, zet ‘m op, van die witte kun je wel winnen,” roept de koala (7), al snel bijgevallen door
zeilvis (8) en schijtlijster (9).
“Stilte,” trompettert de olifant nogmaals.
“Hé, maak me niet wakker,” moppert de luiaard (10).
“Mafkees,” scheldt de mafkikker (11).
“Ik geloof dat de poolvos iets te zeggen heeft,” zegt snotaap (12) en hij veegt zijn neus af.
“Klopt!” zegt de poolvos (13). “We zouden het hier hebben over hoe wij dieren met energie omgaan.”
“Hè, hè, dat weten we toch al lang,” merkt kikker (14) op.
“Laat de voorzitter het dier zijn die het meest met energie te maken heeft,” stelt de egel (15) voor.
“Wat een goed idee,” roepen ijsvogel (16) en ooievaar (17).
“Nou,” zegt gierzwaluw (18), “waarom wordt het niet het dier dat het verst kan vliegen?”
“Dat is de wereld op zijn kop,” roept de vleermuis (19) vanaf zijn hangplek.
“Dat is vals spelen,” roept de cheetah (20).
“Precies. Boe,” roept de ijsvogel en het paard (21) hinnikt instemmend: “Dat is discriminatie.”
De olifant wordt het wit rond zijn slurf: “Ik heb niks met energie, dan kan ik dus nooit voorzitter worden.
Mijn gewicht kost me alleen maar energie.”
“Dan heb je toch wel iets met energie,” legt Noordse stern (22) uit. “Voedsel heeft te maken met
energie, dat weet toch iedereen.”
Cheetah en ijsbeer applaudiseren voor die vondst.
“Eigenlijk kan dus iedereen van ons voorzitter worden,” vindt springbok (23). “We hebben allemaal met
energie te maken.”
“Ik ook?” vraagt koffervis (24).
“Of ik?” vraagt termiet (25). Hij krijgt het er warm van.
“Nou ja, laten we eerlijk zijn, ik win natuurlijk,” zegt sidderaal (26). “Energie zit nu eenmaal in mijn lijf.”
“Oh ja?,” zegt mestkever (27). “Wat denk je dat je met mijn mest kan? Verbranden levert energie op.”
“Energie met een luchtje,” bromt bruine beer. “Geef mij maar honing.”
“Precies,” zegt de kolibrie (28). “Ik laat zien wat energie oplevert, namelijk snelheid.”
“En als ik jou opeet, heb ik jouw energie en de mijne. Dus dan win ik,” grijnst haai (29).
“Dan vreet ik jou op,” bedenkt veelvraat (30) “en win ik.”
“Reusachtig idee,” vindt de reuzenalbatros (31).
“Ho, ho, laten we niet ruziën,” stelt sloddervos (32) voor.
“Waarom niet, dat is best leuk,” slist de python (33).
“Kunnen we een beetje opschieten, ik wil naar huis en het is druk op de weg,” piept de spitsmuis (34).
“Weet je, ruziën jullie gewoon verder, dan zal ik wel de voorzitter zijn,” zegt de leeuw (35). “Ik ben
tenslotte koning van de dieren.”
“Zou je wel willen,” zegt de rosse grutto (36). “Geen denken aan, niemand hier wordt voorzitter. Volgens
mij hebben wij dieren niks met energie.”
“Nee?” vraagt egel.
“Laten we dan maar naar huis gaan,” zegt leeuw teleurgesteld en hij staat langzaam op.
“Hé, waarom gaan jullie er vandoor?” vraagt de mens. “Wij mensen kunnen juist nog zoveel van jullie
leren. Hoe zuinig jullie bijvoorbeeld omgaan met de lichaamsenergie, hoe jullie overwinteren, hoe jullie
trekvogels energie gebruiken. Jullie doen het zo goed.”
“Zie je wel,” zegt de leeuw. “We hoeven niks meer te leren. We doen het al goed. Geen energie meer aan
verspillen. De vergadering is hiermee gesloten.” En hij slaat hard met de voorzittershamer op de tafel.
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