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Het is een prachtig boekje om te zien, Het Makke Schaap van Caroline Franssen! Klein, 
een kwart A4, mooie harde kaft, groen omslag met rode rug. En ook binnen in het boekje 
ziet het er mooi uit. De illustraties van Geert Gratama zijn stuk voor stuk kunstwerkjes.   Ze 
zijn afgedrukt op pagina's in dezelfde rode kleur als de rug en ook de paginanummering is 
in die kleur origineel uitgevoerd. Als boekenliefhebber val ik direct voor dit mooie 
authentieke boekje. Mooi om cadeau te krijgen, denk ik als ik het uit de enveloppe haal 
waarin het mij is toegestuurd. Of nog beter: leuk weggevertje, mooi om cadeau te geven 
aan klanten en opdrachtgevers. En dat denk ik allemaal terwijl ik het boekje nog helemaal 
niet geopend en gelezen heb.  
 
De titel 'Het Makke schaap' maakt nieuwsgierig en de ondertitel 'en andere fabels voor 
managers' doet vermoeden dat ik mooie verhalen ga lezen over leiderschap in de 
dierenwereld. Ik verheug me er al op voorhand op om één van die parabels voor te lezen 
als ik een training geef. Als ik ga lezen tref echter ik geen fabels aan.  
Een fabel is immers: 
   een korte verzonnen vertelling  waarin meestal dieren optreden als menselijke wezens. Door de 
 combinatie van dierlijk handelen met  menselijk denken worden menselijke zwakheden en 
 wantoestanden op de korrel genomen. Het is een zedenles waarin de mens een spiegel wordt 
 voorgehouden.  

 
Nee, fabels zijn de teksten in 'Het makke schaap' niet. Het zijn wel wijze lessen die 
Caroline Franssen ons voorhoudt.  Wijze lessen voor een ieder die leiding geeft en ook 
voor degene die leiding krijgt. En zij gebruikt de eigenschappen van dieren om die wijze 
lessen duidelijk te maken.  
Zo laat ze ons in een van haar teksten het belang van rust zien. Zij zegt in die tekst dat je 
best leiding kunt geven zonder zelf heel hard te werken. De Leeuw ligt immers ook vaak  
wel 20 tot 24 uur per dag te luieren en te slapen en is toch in staat om de troepen te 
verdedigen. Het gaat er om dat een leidinggevende, net als de leeuw, op het juiste 
moment brult, zo leert ze ons.   
 
De vergelijkingen die ze maakt met de dierenwereld zijn mooi, doen glimlachen en 
brengen de lezer op nieuwe ideeën en gedachten.  
 
De vergelijking die mij aanspreekt in dit boekje is die van de eekhoorn die zijn 
wintervoorraad bewaart en de plekken niet prijsgeeft om er zo voor te zorgen dat hij kan 
overleven.  
 



 
 

 

Een van de illustraties die ik prachtig en ronduit vermakelijk vind is die bij de tekst waarin 
Franssen zegt dat je beter je baas kan leren vlooien. Dat is nog beter dan goede 
prestaties leveren.   

 
Welke wijze les de titel 'Het Makke Schaap' in zich heeft dat moet een ieder zelf maar 
gaan lezen.  
 
Veel leesplezier! 
 
 
Peta Twijnstra, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching 
 

 

 
Meer recensies en artikelen van mij zijn te vinden op de website. 

 

http://www.petatwijnstra-coaching.nl/artikelen.php

