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Een kanjer 
 
1. “Tsjonge, wat ben ik mooi.” 
Dat zei de kaketoe toen hij zijn spiegelbeeld zag in het water. 
“Ik heb zo’n mooie kroon op mijn hoofd. 
Ik zou eigenlijk koning van de dieren moeten zijn! 
Ja, ik ben echt mooi. 
Prachtig. 
Subliem!” 
 
2. Zo kwetterde de vogel nog even door. 
De aap kwam op al dat lawaai af. 
Hij kende de kaketoe wel. 
Aap was stiekem jaloers op de kaketoe. 
Hij wilde ook wel zo’n mooie kroon op zijn hoofd! 
 
3. “Dag aap”, zei de kaketoe. 
“Vind je mij ook niet mooi? 
Eigenlijk moet ik de koning van de dieren worden. 
Vind je niet, aap?” 
De aap knikte, en dacht: ik wil ook wel zo’n mooie kroon. 
 
4. De kaketoe vloog verder, en de aap liep mee. 
Toen kwamen ze de muis tegen. 
“Hee muis”, riep de kaketoe. 
De muis dook in elkaar. 
Hij was een beetje bang voor dieren die groter waren. 
De kaketoe moest lachen, en zei tegen aap: “Zie je wel, ik ben nu al de koning van 
de dieren. 
Zelfs die gekke muis is bang voor mij.” 
 
5. Vanaf die dag noemde de kaketoe de muis een bangerd. 
“Hee bangerd!” riep de kaketoe dan. 
De muis kroop in elkaar, en hoopte dat de kaketoe weer snel verder zou vliegen. 
De aap stond er bij, en lachte. 
Hij vond het wel grappig dat de muis zo bang was voor de kaketoe. 
En stiekem dacht hij: wat is die kroon toch mooi. 
 
6. Zo ging het vele dagen door: 
de kaketoe vloog rond en voelde zich de koning van de dieren, 
de aap liep mee en lachte om de grapjes die de kaketoe maakte, 
de muis kroop in elkaar en had elke dag minder zin om zijn hol uit te komen. 
De arme muis dacht vaak: morgen ga ik er gewoon wat van zeggen. 
Ik zeg: nu moet je ophouden, stomme vogel, ik vind je kroon niet eens mooi! 
Maar elke dag weer durfde hij niets te zeggen. 
In plaats daarvan dacht hij: ik wou dat ik wat groter was. 
Dan durfde ik wel! 
 
7. Op een dag kroop muis stilletjes uit zijn hol.  
Hij hield zich zo klein mogelijk en probeerde ongezien wat eten te verzamelen. 
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Opeens klonk daar die stem: “Hee, bangerd!” 
De muis kroop ineen en begon te trillen van zijn staart tot in zijn snorharen. 
“Kijk aap, daar heb je die bangerd! 
Hee muis, bange muis, vind jij mij niet mooi? 
Vind jij niet dat ik de koning van de dieren moet zijn? 
Nou, muis, geef eens antwoord?” 
 
8. De muis durfde niks te zeggen. 
Hij dacht alleen maar: als ik wat groter was, dan durfde ik wel. 
De kaketoe werd boos omdat de muis niets zei. 
Hij pikte de muis met zijn snavel. 
“Kom op muis, geef eens antwoord.” 
En hij pikte nog eens, harder dan eerst. 
“Au”, piepte de muis. 
“Aha, dus je bent je stem niet verloren!” riep de kaketoe. 
En hij pikte nog eens, en nog eens. 
 
9. De aap stond erbij en lachte maar wat. 
Maar hij dacht: die arme muis. 
De kaketoe hoeft hem toch niet pijn te doen? 
Waarom zegt die muis nou niet gewoon wat de kaketoe wil? 
Dan houdt de kaketoe wel op. 
Ik wou dat ik zo’n mooie kroon had. 
 
10. Ineens klonk daar een klein stemmetje: “Durf je wel, pestvogel?” 
De kaketoe hield op met pikken en keek om zich heen. 
“Aap, wie zei dat?” 
De aap was opgehouden met lachen en keek ook rond. 
“Ik weet het niet, kaketoe, ik was het niet!” 
Nog een keer klonk daar die stem: “Durf je wel, grote pestvogel!” 
De muis deed voorzichtig zijn ogen open. 
Hij keek waar dat geluid vandaan kwam. 
 
11. Op de grond stond een mier. 
“Hee, kaketoe, hier beneden ben ik!” 
De kaketoe keek verbaasd naar de kleine mier. 
Hoe durfde zo’n klein dier tegen de koning van de dieren te praten? 
Van verbazing wist hij niets meer te zeggen. 
 
12. “Zie je niet hoe bang de muis voor je is?” vroeg de mier. 
“Jawel”, stamelde de kaketoe, “maar dat is toch juist grappig?” 
“Nee, dat is niet grappig,” zei de mier. 
“De muis durft helemaal niet meer uit zijn hol te komen. 
Dat is niet leuk.” 
“Nou zeg”, zei de kaketoe, “ik plaagde toch maar wat?” 
“Nee”, zei de mier, “dat wat jij deed heet pesten. 
Je zei elke dag weer: ‘Hee bange muis, hee bangerd.’ 
En je deed de muis pijn. 
Durf je wel tegen zo’n kleine, arme muis? 
Jij pestte de muis, jij bent een pestvogel.” 
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13. Maar de mier was nog niet klaar. 
“Jij, aap, jij bent ook niet aardig geweest. 
Jij kon de muis helpen, maar je lachte alleen maar. 
Je lachte om alles wat de kaketoe zei en deed. 
Vond je het leuk dat de kaketoe de muis pikte?” 
“Nee”, zei de aap zacht. 
“Jij lachte en liep met de kaketoe mee”, zei de mier. 
“Jij bent een meeloper.” 
 
14. De muis dacht ondertussen: dat de mier dat durft, wat een kanjer. 
De mier is klein, kleiner dan ik. 
Dan durf ik ook wel… 
De muis zei zacht: “Ik vind het niet leuk dat jij mij bangerd noemt. 
En ik vind het niet leuk dat jij mij pikt. 
Je moet daarmee stoppen.” 
 
15. “Sorry”, zei de kaketoe, “maar ik dacht dat ik de koning van de dieren was.” 
“Sorry”, zei de aap, “maar ik dacht dat je het niet erg vond.” 
“Ik vind jou kroon best mooi”, zei de muis tegen de kaketoe. 
“Maar ik ben een beetje bang voor grote vogels. 
En jij bent best grappig, aap. 
Maar jij bent ook zo groot. 
Dat vind ik eng.” 
 
16. Het bleef even stil. 
De aap en de kaketoe voelden zich erg ongemakkelijk. 
Maar ineens kreeg de aap een idee. 
Hij boog door zijn knieën en ging plat op de grond liggen. 
De kaketoe deed hetzelfde. 
“Zo”, zei de aap, “Nu zijn we niet zo groot meer!” 
De muis glimlachte, en zei tegen de mier: 
“Jij bent een kanjer!” 


