
Een nieuwe naam 

Het is druk in het indianendorp. 
Iedereen maakt zich klaar voor het grote naamfeest. 
De vrouwen houden grote schoonmaak. Wolken van stof en zand vliegen in het rond. 

Ook de mannen zijn druk in de weer. Achter de struiken oefenen ze stiekem een nieuwe 
feestdans in. Hun vrouwen en kinderen mogen niks zien. Het is een verrassing voor het 
grote naamfeest! 

De kleine indiaantjes zijn vroeg opgestaan. 
Na het ontbijt van bosbessen met bizonmelk hebben ze een bad genomen in de rivier. 
Met een veer hebben ze hun tanden gepoetst. 
Daarna zijn ze allemaal weggegaan. 
Een voor een. Elk een kant uit. 

EEN wandelt door het donkere bos. 
TWEE volgt de rivier. 
DRIE kruipt op z‛n knieën door de struiken. 
VIER klimt op een hoge berg. 
VIJF huppelt vrolijk door het hoge gras. 

EEN, TWEE, DRIE, VIER en VIJF……… 
Gekke namen, vind je niet? 
Straks krijgen ze allemaal een nieuwe naam. Maar eerst moeten ze laten zien dat ze iets 
goed kunnen of niet bang zijn! 

EEN verstopt zich achter een rots. Hij heeft een dikke bruine beer gezien. De beer 
heeft jeuk. Hij wrijft met zijn rug tegen een boom. Dan gaat hij weg. 
Aan de boom hangt nog een stukje vacht van de beer. 
“Oef”! Zucht EEN. “Dat neem ik mee. Straks zal ik Boze Beer heten”! 

TWEE zit langs de rivier. Met een stok vangt hij een vis. “Oef”, zucht TWEE. “Die neem 
ik mee. Mijn nieuwe naam wordt: VERSE VIS”. 

DRIE is op zoek naar paddestoelen. Hij struikelt en valt over een steen midden in de 
brandnetels. Als de pijn over is, stopt hij een brandnetel in zijn mandje. 
“Brullende Brandnetel”, juicht DRIE. “Dat is een leuke naam”. 

VIER heeft geluk. 
Op de grond vindt hij de veer van een mus.”Hoera”, gilt hij. “Ik heet niet meer VIER! Ik 
ben nu MOOIE MUS”!



En VIJF? VIJF zit nog in het gras. Over zijn wangen rollen dikke tranen. “Ik durf niks”, 
snikt hij. “En ik kan ook niks”. Dan hoort VIJF een hard gebrom. Hij heeft een idee. 
EEN, TWEE, DRIE en VIER rennen zo hard ze kunnen naar hun dorp. 
“Ik ben: BOZE BEER”, roept EEN trots. 
“Ik heet voortaan: VERSE VIS”, roept TWEE uit. 
“Noem mij maar BRULLENDE BRANDNETEL”, roept DRIE 
“Hier staat; MOOIE MUS”, juicht VIER 
Buiten adem komt VIJF aangehold. Trots opent hij zijn vuist. Een klein diertje kruipt op 
zijn vingers rond. “Jullie moeten mij: VRIJE VLIEG noemen”, zegt VIJF. 
Het wordt een groot feest. 
Alle indianen dansen, de hele nacht lang!


