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   Beste lezer,

Het woord ‘Afrika’ is kort. Maar stel je eens voor dat een enorme graaf-

machine China, India, de Verenigde Staten en de helft van West-Europa zou 

uitgraven – en dat we dan al die landen als puzzelstukjes over Afrika zouden 

verspreiden. Dan zou dat passen! Het werelddeel waarin ik geboren ben is 

GIGANTISCH.

Wetenschappers zeggen dat de eerste mensen in Afrika woonden. 

Sommige menselijke resten die in Ethiopië zijn gevonden zijn bijna 

tweehonderdduizend jaar oud. Ik zie voor me hoe de mensen, zodra ze 

leerden spreken, elkaar verhalen begonnen te vertellen, en die verrijkten 

met zang en dans. Misschien is Afrika dus wel het geboorteland van de 

verhalen!

In Afrika worden meer dan tweeduizend talen gesproken. Ieder verhaal 

in dit boek werd eerst in een van deze talen verteld, voor iemand het in het 

Engels vertaalde. Sommige van deze verhalen zijn wel duizenden jaren oud. 

Als verhalen van generatie op generatie worden doorverteld kan er van alles 

veranderen. Maar het hart van een goed verhaal blijft kloppen.

De dieren in deze verhalen zijn net mensen. Soms zijn ze dom, soms zijn 

ze slim, ondeugend of aardig, jaloers of juist gul. Ze maken fouten en moeten 

soms heel dapper zijn om uit de problemen te raken. Afrikaanse volksver-

halen nodigen ons altijd uit om na te praten over hoe personages zich 

 gedragen.

Ik hoop dat je deze verhalen steeds weer opnieuw wilt horen. Misschien 

vertel je ze zelf wel een keer door. Je kunt je dan helemaal inleven, en de 

verhalen verrijken met jouw eigen zang en dans.

Geniet ervan!
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Wie is de koning?
Een Amhaars verhaal uit Ethiopië

Op een dag wilde Leeuw zeker weten dat alle dieren wisten wie de 

baas was, dus ging hij bij iedereen langs.

Hij begon bij Vos. ‘Jij daar,’ zei hij. ‘Wie is de koning van alle dieren?’

Natuurlijk antwoordde Vos: ‘Dat bent u, Majesteit.’

Ieder dier gaf hetzelfde antwoord: ‘Dat bent u, Majesteit!’ … ‘Dat 

bent u, Majesteit!’

Als laatste stelde Leeuw zijn vraag aan Olifant.

‘Kun je wat dichterbij komen?’ vroeg Olifant.

Olifant is zeker een beetje doof, dacht Leeuw. Maar toen hij 

dichterbij kwam en zijn vraag opnieuw wilde stellen, voelde hij dat 

Olifant hem greep met zijn slurf. Voor hij het wist vloog hij door de 

lucht!

Leeuw brulde het uit toen hij bont en blauw op de grond terecht-

kwam.

‘Waarom deed je dat nou?’ vroeg hij jankend aan Olifant. ‘Waarom 

zei je niet gewoon, “Ik ben de koning!”?’

Olifant flapperde met zijn oren en stak zijn slurf in de lucht. Hij 

keurde Leeuw geen blik meer waardig en wandelde weg. Maar hij 

trompetterde luid om alle dieren te laten horen wie de koning was.
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