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Promotiestuur?
Leeuw, koning der dieren met
zijn oneliner: ‘Ik zal handhaven’
keek naar alle verzamelde
dieren, geachte afgevaardigden, bij elkaar gekomen in de
praatkuil bij het Haagse Bos.
Op de agenda stond de promotie van Vos, stuurdier uit een
klein dorpje aan een beroemde
rivier onder de rook van de
hoofdstad.
Hij had een toelatingsexamen
als stuurdier afgelegd zonder
dat de dorpsdieren dat direct in
de gaten hadden.
Met babbeltrucs had Vos de
instemming van de plaatselijke
praatkuil veroverd en had hij de
afvalorganisatie voortvarend
aangepakt.
Merkwaardig, want geen enkel
dier was ontevreden over de
bestaande organisatie. Vos verschuilde zich achter het door
Koning Leeuw gepropageerde
idee van vuilvermindering per
dierenhuishouden. Kon een dier

voorheen de rommel gewoon in
een bak gooien en klaar, was
die bak nu afgesloten en alleen
te openen met een chip in je
snuit of je snavel. Dat was au!
Je moest een paar seconden
volhouden anders ging die bak
niet open, adviseerde Vos nog.
Voor elke snuit- of snavelopening extra betalen voor minder
service? Die chip was trouwens
wel erg privé. Bovendien had
het allemaal heel veel geld
gekost en er zat al zo weinig
nog aan belastingcentjes in de
holle boom. Een paar ontevreden afgevaardigden uit dat
dorp kregen het woord van
Koning Leeuw.
Hun betoog ging over invoering
zonder inspraak en dat terwijl
Kraai, Rat, Hond, Haas en zelfs
Duif gewaarschuwd hadden
voor extra zwerfvuil, stank en
overlast. Het laatste redmiddel
van niet gehoorde dieren was
zelfs uit de kast gehaald.

Er was tevergeefs om een
dorpse dierenstemming
gevraagd. Wolf, Tijger, Panter en
Luipaard hadden dat direct van
de hand gewezen. Net als de
vele afdrukken van poten met
het verzoek om snuiten en
snavels te sparen.
Vos richtte zich in volle lengte
hoog op en zwiepte krachtig
met zijn fraaie staart en lachte
zijn scherpe tanden bloot. Hij
had de regeling ingevoerd zoals
Koning Leeuw wenste en had
zijn rug recht gehouden. Precies
zoals Spinkater hem dat ook
geadviseerd had. Koning Leeuw
knikte en Vos was opeens een
functie elders waardig, welkom
tussen de hogere stuurdieren.
Naar Van den Vos Reynaerde,
12e eeuw. Als mensen de mond
gesnoerd wordt, praten de
dieren verder.
Volgende Drechtje is op 12/13 feb. '22.
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