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Er hangt een bord aan de boom van Uil.
Geen soepbord en geen schoolbord! Wat dacht je!
Het is een bord met een tekst.
Er staat:
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Vos leest het bord. Dan barst hij in lachen uit.
‘Haha! Las je dat, Haas? Wat is die Uil toch dom!
Hij schreef het alweer fout.
Kijk en mijn zijn met de ij van ijs en niet met de
ei van ei.’
Dat weet Haas ook wel. Maar zij zegt:
‘Uil maakt fouten, maar hij maakt ook kunst.
En daar gaat het om.
Ik wil die kunst zien. Want kunst is mooi.’
‘Onzin!’ beweert Vos. ‘Kunst is nep.
Ik vind echt echt veel mooier.
Of hou jij soms van kunstbloemen, Haas?
Die zijn van plastic!
Nee, hoor! Geef mij maar rozen uit de tuin.
En ik heb ook graag mijn eigen tanden.
Liever dan een kunstgebit!’
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Haas schudt haar kop.
‘Wat jij zegt, is maar half waar’, beweert ze.
‘Er is kunst en er is kunst.’
‘Dat klopt helemaal’, knikt Vos.
‘Kunst is ook iets wat je kunt.
Een hond die pootjes geeft,
kan wat.

En een dolfijn die door een hoepel springt, ook.
De dolfijn en de hond doen kunstjes.
Dat is een hele kunst!’
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Weer schudt Haas haar kop.
‘Er is nog een derde soort kunst, Vos.
Kunst die door een kunstenaar is gemaakt.
Door een schilder bijvoorbeeld.

Of een beeldhouwer.
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Of een muzikant of een dichter of…’

‘Of een acrobaat’, zegt Vos.
Maar dat is niet juist.
Een acrobaat is een kunstenmaker.
En geen kunstenaar.
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