"angst, hoe Willem eraf kwam"

Willem Wezel was bang. Niet speciaal ergens voor, nee hij
was gewoon altijd bang.

Nu luidt het spreekwoord wel “zo bang als een wezel” maar
bij Willem was die angst werkelijk zeer overdreven. Hij was bang voor de regen
en voor de zon, bang voor een muis, een spin, je kunt het zo gek niet verzinnen
of Willem was er wel bang voor. Daarom was hij ook thuis gebleven toen al zijn
broertjes en zusjes op zichzelf waren gaan wonen.

O, hij maakte zich wel nuttig als hij maar niet het hol
uithoefde. Zijn ouders moesten voor het eten zorgen. Als het maar dood was als
hij het onder ogen kreeg, dan at hij er wel van. Verder vulde hij zijn dagen
met rommel van de ene kant van het hol naar de andere kant te schuiven.

Geen ideale situatie dus. Zowel vader als moeder wezel hadden
ernstige en langdurige gesprekken met hem gehad over de aard van een roofdier, dat
hij nu eenmaal was, en dat hij toch een zekere mate van durf moest tonen. Ze
vertelden hem dat zij ook het eeuwige leven niet hadden en hoe moest het met
hem als zij er niet meer waren. Er waren voor wezels echt geen voedselbanken.
Het hielp allemaal niets. Willem was niet te bewegen het hol te verlaten.

Tot die ene dag toen er een slang het hol binnen was
gedrongen, een adder was het, dus giftig.

Willem kroop achteruit, hij was alleen thuis, tot hij niet
meer verder kon. Hij was bang, BANG! Op het allerlaatste moment liet Willem
ineens zijn vlijmscherpe tanden zien en spuugde naar de slang. Totaal
verbouwereerd keek de slang hem aan. Willem trok zijn lelijkste gezicht, gromde
vervaarlijk en spoog nog eens, maar nu heel hard. Ja, dáár had de slang geen
zin in. Hij draaide zich om en snelde naar de uitgang, welke eveneens de ingang
was. Net kwamen zijn vader en moeder eraan met een dode muis. Zijn moeder liet
de muis vallen toen ze het tafereel zag: een snel wegkronkelende adder met haar
zoon Willem erachteraan. Als ze het niet zelf gezien hadden, zouden ze het
nooit geloofd hebben.

En Willem trok zich van zon of wat dan ook niets aan. Willem
voelde zich GEWELDIG!

Had hij niet een heel gevaarlijke slang uit het hol gejaagd?
Wie zou hem dat nadoen?
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