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Voorwoord
Leiderschap is een hot item en terecht. Lange tijd lag de
nadruk op planmatig werken aan de hand van de PDCA
cyclus met SMART geformuleerde doelen. De laatste jaren
gaat de aandacht naar agile werken en scrummen in
zelfsturende teams. Inmiddels worden weer nieuwe,
fascinerende wegen ingeslagen. De vraag is hoe je mensen
hierover informeert. Anno 2019 gebeurt dat vooral online,
maar in onze digitale wereld is er nog steeds ruimte voor het
managementboek. Jaarlijks verschijnen er duizenden titels
met theorieën en praktische tips. Het onderstreept de kracht
van het geschreven woord, van de op papier vastgelegde
ideeën. Lezen blijft leuk en leerzaam en wat dat betreft
kennen sprookjes de rijkste traditie.
Al ver voordat het eerste boek verscheen, vertelden de
mensen elkaar verhalen met een boodschap. Of ze nu gaan
over heksen, elfen, kabouters of een naakte keizer, de essentie
is eenvoudig: gebruik je gezonde verstand. Neem geen gratis
appel aan van een vreemde, doe de deur niet open voor een
wolf en laat je geen onzichtbare kleding aansmeren. Die
boodschap is nog steeds actueel, ook in de wereld van de
managementgoeroes. Lees dus vooral hun boeken, bezoek
congressen en zorg dat je op de hoogte bent van zowel de
laatste trends als de theorieën uit het verleden. Gebruik
vervolgens je gezonde verstand en kijk wat voor jou en je
organisatie werkt, want er kan veel en er moet niets.
Zo geef en ontvang je nog lang en gelukkig leiding.
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De kudde schapen
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1
Er was eens een kudde schapen, die leefde in een
uitgestrekt heidegebied. Droge zandruggen met hoge duinen
werden afgewisseld door natte gedeelten met zompig veen
en ondiepe vennen. De rijkdom aan flora en fauna was
ongeëvenaard. In het zuiden ging een dennenbos geleidelijk
over in paarse struikheide, die grensde aan een continu
verstuivende zandvlakte met een aantal eeuwenoude eiken.
Tussen het hoog opgeschoten riet groeide in het noorden
dopheide, zonnedauw en gagel, wat de ideale broedplaats
vormde voor watervogels zoals de wulp en de fuut.
De herder vond het een voorrecht om iedere dag met de
kudde in dit schitterende gebied rond te mogen trekken en
hij nam zijn taak zeer serieus. Op de deur van de schaapskooi
had hij een bordje gespijkerd, waarop met sierlijke,
goudkleurige letters de missie van zijn kudde stond
geschreven:
Efficiënt Grazen voor een Betere Biodiversiteit
Het was zijn taak om de natuur te beschermen door het
opschietende gras weg te laten grazen voordat het de
heideplanten overwoekerde. De schapen gaven wol en af en
toe zelfs vlees, maar dat was onbelangrijk. Het ging erom dat
de heide werd behouden en waar mogelijk uitgebreid.
De herder werd bijgestaan door Cody, zijn trouwe hond.
Cody was een bordercollie, die in Engeland een opleiding
had gevolgd bij een gerenommeerd college. Daar had hij
geleerd hoe hij de wensen van de herder kon overbrengen op
de kudde en de schapen kon helpen om ze uit te voeren. Hij
leidde ze naar het doel, hield ze bij elkaar en beschermde ze
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tegen gevaar. Hij deed het uitstekend en dat maakte hem tot
een gewilde herdershond. Na een korte periode als hulpje op
een kinderboerderij was hij op de heide terechtgekomen,
waar hij met plezier samenwerkte met de herder.
Onder hun bezielende leiding had de kudde een aantal
succesvolle seizoenen achter de rug met een jaarlijkse groei
van 3 tot 5 procent in biodiversiteit. Het gebied trok steeds
meer toeristen, natuurliefhebbers en cursisten die zich lieten
rondleiden of een dagje meeliepen met de kudde. Dit bleef
niet onopgemerkt en leidde tot de ultieme erkenning door
het wereldnatuurfonds, dat de heidevelden aanmerkte als
beschermd gebied en daar de aanbeveling aan toevoegde om
ze uit te roepen tot nationaal natuurpark. De landelijke
politiek had hier positief op gereageerd en een definitieve
beslissing kon ieder moment worden genomen. Dus was het
zaak om geen steken te laten vallen en ervoor te zorgen dat
de heide er goed verzorgd bij lag.
Het legde druk op de schouders van de herder, die er alles
aan deed om de stress, die dit met zich meebracht, bij de
kudde weg te houden. De schapen wisten niet beter dan dat
ze iedere dag door Cody naar een plek werden gebracht om
hun buik vol te eten met het groene gras. De heide moesten
ze laten staan en dat was geen probleem, want ze hielden niet
van de bittere smaak en houtachtige structuur van de paarse
plantjes.
De schapen wisten dat ze flink door moesten eten om al
het gras op tijd weg te werken. Zonder uitzondering hielden
ze echter van hun werk en waren ze bereid om een hap extra
te nemen. Af en toe gromde Cody bemoedigend als het
graastempo afnam en dan ging het aantal happen per minuut
weer omhoog.
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Het gezond houden van de heide was een teamprestatie
en ieder schaap was ervan overtuigd dat het mooie leven in
de kudde nooit voorbij zou gaan als ze samen hun best
bleven doen. En met die positieve instelling begon iedereen
vol goede moed aan het nieuwe seizoen.
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2
Het was een prachtige lentedag. Het miezerde en over de
heide waaide een gure westenwind. Hugo stapte opgewekt
door het halfhoge gras. Hij voelde zich sterk en zat vol
energie. Dat was gisteren wel anders. Toen scheen de zon en
had hij de schaduw opgezocht om af te koelen. Bijna de hele
kudde was onder de bomen gaan staan en aan het einde van
de dag hadden de schapen nauwelijks gegraasd. Cody was er
zenuwachtig van geworden, want nu liepen ze al vroeg in het
seizoen achter op het begrazingsplan. Hij had de schapen
grommend bij elkaar gedreven en was zonder iets te zeggen
gaan slapen. Vandaag draaide hij echter zijn vertrouwde,
opgewekte rondjes om de kudde.
‘Jullie zijn goed bezig,’ blafte Cody. ‘Echt teamwork, ga zo
door. Vandaag eten we sector A, gebied 12 helemaal kaal.’
Hij rende Hugo op volle snelheid voorbij, maakte zonder
af te remmen een haakse bocht en verdween uit zicht. Hugo
keek hem glimlachend na. Hij vond het prettig om te zien dat
Cody goed in zijn vel zat. Ze hadden het getroffen met zo’n
hond. Hij blafte wel, maar beet zelden of nooit en als je
problemen had, dan kon je altijd bij hem terecht. Voor hem
graasde je met plezier wat langer door en dat was precies wat
Hugo zich vandaag had voorgenomen. Hij nam een grote
hap en voelde de dikke druppels van de natte sprieten op
zijn tong. Het gras was sappig en had een goede bite, zacht
van binnen en knapperig van buiten. Het was aan de jonge
kant en eigenlijk iets te kort, maar een hangoor die daar op
lette. Hugo kauwde met smaak, slikte en nam weer een hap.
‘Laat je nog wat voor ons over?’ klonk een vrolijke stem
achter hem. ‘Je bent niet het enige schaap hier.’
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Hugo draaide zich om en keek recht in de donkere ogen
van Lara, een prachtige ooi met een hagelwitte vacht, dunne
poten en de mooiste puntoortjes die hij ooit had gezien.
‘Wees maar niet bang,’ grinnikte Hugo. ‘We moeten
vandaag dooreten tot de omgevallen berk. Als dat lukt, dan
zijn jouw vier magen ook vol hoor.’
Hij nam weer een hap en kauwde verder met zijn hoofd
gebogen naar de grond. Zonder het te beseffen had hij een
polletje gepakt met een flinke hoeveelheid zand.
‘Hè bah,’ knarsetandde Hugo en hij spuugde het gras op
de grond.
‘Wat is er?’ vroeg Lara bezorgd.
‘Ik heb weer eens zand tussen mijn tanden.’
‘Dan moet je niet zulke grote happen nemen.’
‘Daar ligt het niet aan,’ protesteerde Hugo. ‘We moeten
snel eten en waar we nu staan gaat dat niet. Daarvoor is het
gras te jong.’
‘Je hebt gelijk,’ gaf Lara toe, die nu ze erop lette haar eigen
tanden hoorde knarsen. ‘Morgen hebben we misschien meer
geluk.’
Hugo knikte, maar was het er eigenlijk niet mee eens. Het
begrazingsplan zou zo moeten zijn dat het geen kwestie van
geluk was of je het beste gras stond te eten. In gedachten
verzonken graasde hij verder en verslikte zich toen hij een
geweldig idee kreeg. Hoestend en proestend spuugde hij zijn
laatste hap op de grond. Dat kwam goed uit, want net als
ieder schaap wist hij dat het niet netjes was om met volle
mond te blaten.
‘Ik heb het gevonden,’ riep hij tegen Lara.
‘Wat heb je gevonden?’
‘Een manier waarop we meer gras kunnen eten en het nog
lekkerder smaakt ook.’
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‘Hoe bedoel je?’ vroeg Lara voorzichtig.
Ze kende Hugo langer dan vandaag. Vaak kwam hij met
nieuwe ideeën, waar nog geen enkel schaap aan had gedacht.
‘Kijk eens om je heen,’ zei Hugo. ‘Dit gras is jong en begint
nu pas goed te groeien.’
‘Inderdaad, het is nog kort.’
‘Juist. En kijk nu eens goed.’ Hugo wees met zijn neus
naar de zuidzijde van een zandheuvel. ‘Daar zijn de sprietjes
iets hoger dan hier. En zie je de strook gras naast die eik? Dat
is minstens een centimeter langer dan waar we nu staan.’
‘Je hebt gelijk,’ zei Lara verbaasd. ‘Het gras is daar
inderdaad groener. Volgens de planning gaan we er over een
week naartoe.’
‘Dat klopt, maar dan is het taai geworden en uitgedroogd.
We moeten er nu naartoe. We kunnen de heide beter
onderhouden als we steeds het gras weg grazen dat mooi
groen en sappig is. Nu eten we de kortste sprietjes en krijgen
we zand tussen onze tanden of we staan uren te kauwen op
verdroogde stengels. Het kan beter, het is een kwestie van
doen.’
‘Ik weet niet of het zo makkelijk is,’ dacht Lara hardop.
‘Want als we vandaag naar de zandheuvel gaan dan is het
gras bij de eik morgen weer langer. Dan eten we dus af en toe
het groenste gras en dat doen we nu ook. Volgens mij maakt
het dus niets uit.’
‘Daarom moeten we niet met de hele kudde bij elkaar
blijven. We gaan gewoon in kleine groepjes iedere dag op
zoek naar mooi, vers gras.’
‘En de planning dan? We moeten wel de hele heide
afgrazen, dat is onze taak.’
‘Je zult zien dat we die zo beter kunnen uitvoeren. Het is
namelijk eenvoudig. We moeten al het gras opeten, toch?’
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Lara knikte.
‘En al het gras bestaat eerst uit kleine sprietjes, daarna uit
sappige stengels, die ten slotte uitgroeien en verdrogen. Het
sappige gras is het lekkerst en dat eten we het snelste. Dus als
we ervoor zorgen dat we altijd sappig gras eten, dan is dat
het beste. Dat klopt hè?’
Lara schudde haar kop.
‘Het uitzoeken van het beste gras kost toch tijd?’ zei ze in
de overtuiging dat haar beste vriend iets over het hoofd had
gezien. ‘Misschien wel meer dan wat we winnen door sneller
te grazen.’
‘Nee hoor, niet als we het slim aanpakken. Als we goed
opletten terwijl we over de heide lopen en onthouden waar
het gras nog net niet sappig genoeg is, dan weten we waar
we de volgende dag naartoe moeten. Geloof me, dit gaat
werken. Oh, ik ben zo benieuwd wat de andere schapen
ervan vinden.’
Lara gaf Hugo een bemoedigend duwtje in de rug. Uit
ervaring wist ze dat de schapen voorzichtig waren en
huiverig voor grote veranderingen. Ze wilde zijn
enthousiasme echter niet temperen en zocht mee naar een
manier om het plan een kans te geven. In de meeste gevallen
werden nieuwe initiatieven een succes als ze door Cody of,
nog beter, door de herder werden overgenomen.
‘Waarom vertel je het niet eerst aan Cody?’ stelde Lara
voor. ‘Als die achter je plan gaat staan, dan volgt de rest
vanzelf.’
Hugo twijfelde. In het verleden was het hem een paar keer
gelukt om zijn hond te overtuigen van een klein
verbeterplan. Met Cody viel dus zeker te blaten, zolang je
maar niet met vooruitstrevende ideeën kwam, die een
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bedreiging vormden voor het begrazingsplan of indruisten
tegen zijn drie principes.
‘Ik ben bang dat onze hond dit risico niet gaat nemen
zonder zich er eerst van te overtuigen dat het werkt. En
daarvoor heb ik de hulp van alle schapen nodig.’
Lara begreep dat ze haar vriend niet op andere gedachten
kon brengen.
‘Ik zal je steunen,’ stak ze hem een hart onder de riem.
Want de gedachte dat ze voortaan iedere dag het sappigste
gras zou mogen eten, was haast te mooi om waar te zijn.
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Het was dinsdag en zoals iedere week was er een paar uur
gereserveerd om samen te herkauwen. Als je zin had, dan
kon je ook op andere momenten herkauwen. Vaak deed je
dat met een klein groepje schapen, wat maximaal een half
uurtje duurde. Maar de wekelijkse sessie was andere koek.
Alle schapen waren daarbij verplicht aanwezig en het
gebeurde zelden of nooit dat ze eerder klaar waren dan
gepland. Hugo vond het meestal saai en nutteloos. Deze keer
zag hij het echter als een kans om zijn nieuwe idee uit te
leggen aan de kudde.
Net voordat de zon zijn hoogste punt bereikte, begon
Cody de schapen bijeen te drijven. Dustin wist precies wat de
bedoeling was en ging als eerste rustig in het gras liggen. Een
voor een volgden de andere schapen zijn voorbeeld totdat ze
een bijna perfecte cirkel vormden en het herkauwen kon
beginnen.
Theo, een licht grijzend schaap van middelbare leeftijd,
nam het voortouw. Hij kauwde duidelijk hoorbaar op een
stuk gras, dat hij vorige week op de lage heide had gegeten.
Dustin volgde zijn voorbeeld met een pluk gedroogd hooi uit
de schuur en al snel was de hele kudde aan het herkauwen.
De sfeer was ontspannen en iedereen nam de tijd. Er heerste
een serene rust, met op de achtergrond slechts het ruisen van
de bladeren en het fluiten van een paar vogels hoog in de
lucht.
‘Beeeh,’ klonk het opeens. Het was Ray, die zonder
duidelijke reden voor zich uit blaatte. Daarna was het weer
stil. De schapen keken elkaar al herkauwend aan. Toen werd
het Tiny te veel.
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‘Beeeh,’ liet ze zich ontglippen en ze schrok er zelf van. De
drang om op het geblaat van Ray te reageren was blijkbaar te
sterk om te weerstaan.
‘Beeeh,’ voegde Dustin er op zijn beurt aan toe. En
daarmee kwam het herkauwen goed op gang. Uit alle hoeken
klonk een elkaar afwisselend, nietszeggend geblaat. De
schapen voelden zich er goed bij. Het versterkte het wijgevoel en het gaf ze het idee dat ze iets belangrijks bijdroegen
aan de kudde.
Hugo hoorde het aan en zocht naar een goed moment om
zijn plan in te brengen.
‘Beeeh,’ blaatte hij toen hij de kans kreeg. ‘Ik heb een
nieuw idee. Willen jullie het horen?’
‘Jazeker,’ viel Lara hem bij. ‘Vertel.’
Hugo ging er eens goed voor staan en stak van wal. Hij
vertelde enthousiast over zijn plan om voortaan in kleine
groepjes op zoek te gaan naar vers gras. Hij legde uit dat het
grazen daarmee sneller zou gaan, leuker zou worden en dat
het gras beter zou smaken. Zijn betoog duurde ruim tien
minuten en hij was er terecht trots op toen hij afsloot met een
uitnodigende, open vraag: ‘Geachte ooien en rammen, nu ben
ik benieuwd naar wat jullie ervan vinden.’
Hoopvol wachtte hij op de vragen en steunbetuigingen,
die zouden volgen. Hij had geblaat als Brugschaap, maar de
enige reactie die hij kreeg was een schaapachtige blik van zijn
kuddegenoten, vergezeld door het geluid van hun
herkauwende kaken. Er viel een stilte, die ongemakkelijk
aanvoelde en langer duurde dan normaal. Cody voelde dat
uitstekend aan en greep in.
‘Woef,’ blafte hij. ‘Dat was een mooi betoog Hugo, dank je
wel. Je ziet dat er nu geen vragen zijn.’
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Cody leefde met Hugo mee, hoewel hij zelf eerlijk gezegd
ook niet goed had geluisterd. Hij was te druk bezig met het
in goede banen leiden van het herkauwen. Hij hield de tijd in
de gaten en lette erop dat er geen schapen in slaap vielen of
weg probeerden te lopen. Het proces was bij hem in goede
handen, maar dat vroeg te veel van hem om zich tevens met
de inhoud te bemoeien.
‘Ik stel voor dat jullie allemaal rustig de tijd nemen om te
kauwen op dit idee. Als ik het goed begrijp, dan ging de
essentie over lekker gras eten en zeg nu zelf, dat willen jullie
allemaal. Dus denk er goed over na, dan gaan we het er
volgende week weer over hebben.’
‘Volgende week?’ riep Hugo teleurgesteld. ‘Maar ik heb
het idee net uitgelegd. Waarom zouden we tot volgende
week wachten om het erover te hebben? We kunnen er
morgen mee beginnen.’
‘Beeeh,’ zei Dustin. ‘Cody heeft gelijk. We moeten niet
gaan haasten. Niet ieder schaap is even snel. Daar moet je
respect voor hebben.’
‘Dat heb ik ook,’ zei Hugo zo rustig mogelijk. ‘Het hoeft
niet meteen. Maar als we er nu samen een half uurtje op
kauwen, dan kan het straks terugkomen bij de rondblaat.’
‘Nee,’ zei Cody beslist. ‘Dat gaat te snel en dan raakt
iedereen in de stress. We kauwen alleen op dingen, die
vorige week zijn binnen gekomen. Het is ongezond en slecht
voor de spijsvertering om daarvan af te wijken.’
Hugo keek Lara vragend aan, maar zij haalde haar
schouders op in de wetenschap dat er niets aan te doen was.
‘Laat het gaan,’ fluisterde ze. ‘Er komt vast nog een
nieuwe kans.’
Hugo zuchtte diep en liet zich door zijn hoeven zakken.
Hij hield verder zijn mond en luisterde naar het vertrouwde
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geblaat om zich heen. Bijna viel hij in slaap, maar een
waarschuwende grom van Cody was voldoende om hem
wakker te houden. Het laatste half uur ging in een waas aan
hem voorbij en hij was opgelucht toen hij eindelijk weer op
pad mocht met de kudde. Ze gingen zoals gepland naar
sector A, gebied 14 waar de grassprietjes nauwelijks boven
de grond uitstaken. Hugo schudde mopperend zijn kop,
waarna hij voorzichtige hapjes nam om te voorkomen dat hij
zand binnen zou krijgen.
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‘Ben je boos?’ vroeg Lara.
‘Nee, teleurgesteld, nou goed,’ antwoordde Hugo
sacherijnig. ‘Het is toch niet te geloven dat we iedere week
uren moeten herkauwen zonder enig resultaat.’
‘Ho, ho,’ verdedigde Lara de manier van werken binnen
de kudde. ‘Rustig herkauwen voorkomt dat we overhaaste
beslissingen nemen, waar we later spijt van krijgen. Het is
dus wel degelijk nuttig en ik vind het trouwens niet leuk dat
je je afreageert op mij.’
‘Sorry hoor,’ verontschuldigde Hugo zich. ‘Jij kunt er niets
aan doen, maar ik ben dat uitstelgedrag zat. Misschien heb je
gelijk en moet ik eerst met Cody praten.’
‘Vandaag gaat dat niet lukken,’ blaatte Lara. ‘Zeker niet
als we straks een voor een bij de herder moeten komen.’
Hugo verslikte zich en begon te hoesten.
‘Bij de herder komen?’ stamelde hij vol ongeloof. ‘Wij
allemaal?’
‘Jazeker, wist je dat niet? Vandaag is de grote dag. Straks
lopen we met zijn allen terug naar de wei en dan worden we
een voor een naar de herder geleid.’
‘Dus dan kan ik zelf met hem blaten?’
‘Ja, mallerd, natuurlijk kan dat.’
Lara keek Hugo fronsend aan.
‘Gaat het wel goed met je? Je staat helemaal te trillen.’
‘Ja hoor,’ jokte Hugo. ‘Het gaat prima.’
Hij keek gespannen voor zich uit en probeerde rustig over
te komen. Tevergeefs. Zijn hart ging tekeer, de adrenaline
gierde door zijn lijf en onder zijn lichtbruine vacht voelde hij
zijn gezicht rood kleuren.
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‘Vind je het spannend?’ vroeg Lara bezorgd.
‘Spannend? Dit is de kans van mijn leven. Een gesprek
met de herder. Weet je wat dat betekent?’
Lara schudde haar kop.
‘Dan hoef ik mijn plan niet meer aan Cody uit te leggen.
Als ik de herder kan overtuigen, dan wordt het direct
uitgevoerd. Dat heb je zelf gezegd. Oh, ik kan niet wachten
tot ik aan de beurt ben.’
Cody deed zijn best om de schapen zo goed mogelijk bij
elkaar te houden. Met een beetje tempo zouden ze binnen een
kwartier terug zijn in het weiland naast de schaapskooi. Op
tijd komen vond hij altijd al belangrijk, maar vandaag wilde
hij de herder zeker niet laten wachten.
‘Kom op, beste ooien en rammen, loop een beetje door,’
blafte Cody. ‘En zorg ervoor dat je de kudde niet kwijtraakt.’
‘De kudde kwijtraken in open terrein, dat zou zelfs Emily
niet overkomen,’ blaatte Hugo zachtjes tegen Lara, die naast
hem liep. ‘Meent hij dat nou echt?’
‘Nee joh, hij vindt het gewoon spannend want dit is voor
hem een bijzondere dag. Kom, laten we hem helpen. Als wij
wat harder lopen, dan volgt de rest vanzelf.’
Hugo knikte, voor Cody deed hij graag een stapje extra.
En dus versnelden ze. Ze passeerden de andere schapen,
gingen op kop lopen en hielden de vaart er goed in. De rest
van de kudde volgde gedwee. Even werd het onrustig toen
een vroeg geboren lammetje zijn moeder uit het oog verloor.
Door adequaat ingrijpen van Cody werden ze snel met elkaar
herenigd en bereikte de kudde zonder verdere problemen het
weiland. Daar stond de herder al te wachten. Toen hij de
schapen in de verte zag aankomen, zwaaide hij het houten
hek open en zette het vast met een stuk touw.
‘Come bye,’ riep hij naar Cody.
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Cody reageerde direct en rende met de klok mee om de
eerste schapen door het hek naar binnen te drijven. Dat lukte
niet helemaal omdat Niels samen met een paar volgzame
ooien linksaf liep langs de omheining.
‘Away,’ riep de herder zonder enige paniek of aarzeling in
zijn stem. ‘Away to me.’
In volle sprint draaide Cody om en rende de andere kant
op, recht op Niels af.
‘Je gaat de verkeerde kant op,’ blafte Cody. ‘Je moet door
het hek naar binnen.’
Nu begreep Niels het ook. Hij stopte, botste tegen Kim en
baande zich al duwend een weg naar de ingang. Cody wist
wat hem te doen stond. Hij rende steeds kleiner wordende
rondjes en blafte bemoedigend naar de schapen. Het werkte
en al snel stonden ze allemaal in de wei en kon de herder het
hek sluiten.
‘Wat gaat er nu gebeuren?’ vroeg Hugo aan Dustin.
Zulke dingen kon je het beste aan Dustin vragen. Hij
begreep hoe de planning werkte, kende de principes die
Cody volgde en herinnerde zich precies hoe dingen in het
verleden waren gegaan. Hij was het schaap dat je kon vragen
wanneer ze na een lange winter voor het eerst weer de heide
op zouden gaan. Hij begreep wat de commando’s van de
herder betekenden. Zo kon hij voorspellen wat Cody ging
doen en hij wist als geen ander tot hoe ver je kon lopen
voordat de hond achter je aan kwam. Hij kende alle
ongeschreven regels, hield zich er keurig aan en had een
hekel aan schapen, die ze aan hun hoef lapten.
‘We moeten netjes op onze beurt wachten,’ antwoordde
Dustin. ‘De herder komt je vanzelf halen.’
‘En wat gebeurt er dan?’
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‘Weet je dat niet meer?’ vroeg Dustin verbaasd. ‘Vorig jaar
heb je het toch al een keer meegemaakt?’
Hugo herinnerde zich er weinig van. Hij was toen nog
jong, haast een lammetje. Hij wist alleen dat hij samen met
zijn moeder naar binnen was gegaan. Wat er daarna gebeurd
was, zou hij niet meer weten. Alleen de lach op haar gezicht
na afloop stond in zijn geheugen gegrift.
Hugo keek naar de herder. Hij had een vreemd apparaat
in zijn rechterhand en alles wees erop dat hij klaar stond om
het eerste schaap te ontvangen.
‘Get up,’ riep de herder naar Cody.
De hond stond op en spitste de oren.
‘In here,’ luidde het volgende commando.
Cody sprong naar voren, rende dwars door de kudde en
probeerde een schaap af te zonderen van de rest, zodat het
naar de herder kon worden gebracht. Emily reageerde te laat
en voordat ze het wist stond ze er alleen voor en werd ze
door Cody in het nauw gedreven. Hugo zag dat ze het
spannend vond. Daarom stapte hij naar voren, duwde Emily
opzij en liep vervolgens zelf naar de herder.
‘Zo, jij hebt lef jongen,’ zei de herder. ‘Wil jij als eerste?
Dat is mooi, want als er een schaap over de dam is, dan
volgen er meer.’
Hugo begreep niet wat de herder bedoelde. Het maakte
niet uit, want dit was de kans om zijn idee voor te leggen aan
degene, die de macht had om er iets mee te doen.
‘Ik heb een goed plan,’ blaatte Hugo. ‘En ik wil het graag
met u delen.’
‘Beeeh,’ hoorde de herder en hij pakte Hugo stevig bij zijn
voorpoten. ‘Beeeh, beeeh,’ klonk het weer, maar dat was de
herder wel gewend.
‘Wat doet u?’ blaatte Hugo het uit. ‘Ik heb een plan.’
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‘Zo, jij spartelt flink tegen,’ lachte de herder. ‘Dat hoeft
niet hoor. Dit is voor je eigen bestwil.’
Hij zette de tondeuse aan en begon te scheren. Grote
plukken wol vielen in het gras. Het deed geen pijn, het
kriebelde een beetje. Hugo had echter niet het idee dat de
herder naar hem luisterde. Zijn geblaat werd overstemd door
het eentonige gebrom van de tondeuse.
‘Beeeh, beeeh,’ blaatte Hugo zo luid als hij kon. ‘Beeeh,
beeeh, beeeh.’
De herder lachte erom, legde de tondeuse op de grond en
pakte een schaar om wat laatste, lange haren weg te knippen.
‘Het is echt een goed idee,’ schreeuwde Hugo nog
eenmaal toen het bijna voorbij was.
Het mocht niet baten en binnen een paar minuten stond
hij weer naast Lara, keurig geknipt en geschoren.
‘Hoe is het gegaan?’ vroeg ze belangstellend. ‘Wat vond
de herder van je idee?’
‘Ik zou het niet weten,’ zei Hugo zichtbaar teleurgesteld.
‘Het leek wel alsof hij me niet begreep, alsof hij een andere
taal sprak.’
‘Een andere taal? Wat bedoel je?’
‘Nou, gewoon, een andere taal. Het maakte niet uit wat ik
riep. Hij hoorde me niet of begreep me niet, hoe hard ik ook
blaatte dat het een goed idee was. Ik kreeg niet eens de kans
om het uit te leggen.’
‘Zo gek is dat toch niet?’ redeneerde Lara in een poging
om Hugo te troosten. ‘De herder heeft het druk met
belangrijke dingen. Kijk eens hoe hard hij werkt.’
‘Je hebt gelijk. Hij is aardig en doet zijn best. Maar als hij
ons niet begrijpt, dan verandert er nooit iets.’
‘Niet zo negatief,’ blaatte Lara streng. ‘Je moet het niet
opgeven hoor. Geloof me, jouw kans komt nog wel,’ en met
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een knipoog voegde ze eraan toe: ‘Dat korte haar staat je
trouwens goed, sexy rammetje van me.’
Hugo schoot in de lach en dat deed hem goed. Hij besefte
dat het hebben van een goed idee niet voldoende was, het
was slechts de eerste stap op weg naar succes. Bij de kudde
voldoende draagvlak creëren om een gewaagd plan
daadwerkelijk in te voeren of in ieder geval uit te proberen,
was minstens zo belangrijk en een stuk moeilijker. Hugo wist
zeker dat dit niet lag aan de dieren of de mensen. Ze wilden
allemaal het beste voor de kudde en werkten daar hard voor.
En toch lukte het niet om snel te schakelen en kansen te
pakken. Hugo vroeg zich af waarom. Hij nam zich voor om
het antwoord te vinden en er vervolgens iets aan te doen.
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