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Redactiefavorieten:
onze lievelingsknuffels

Vita: “Deze lieve zebra is Baba, die 
zo heet omdat ik toen ik hem kreeg 
als baby nog geen zebra kon zeggen. 
De roze gestreepte kat Bagpuss is 
vernoemd naar het (gelijknamige) 
Engelse tv-personage.” 

Sander: “Deze pluizige alpaca is 
niet mijn enige knuff el, maar wel 
mijn favoriete. Ik heb hem voor mijn 
verjaardag gekregen van Esmée, dus 
ik moet altijd even aan haar denken 
als ik hem zie. Oh, en hij heet Taco!”

Dominique: “Dit is Pipi! Gekregen 
op mijn zesde van mijn toenmalige 
babysitt er. Jarenlang heb ik in mijn 
hoofd gesprekken gevoerd met mijn 
favoriete knuff elmuis. En raad eens? 
Ze luisterde altijd!”
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De Pyros is het verenigingsblad 
van A.S.V. Prometheus.

De redactie bestaat uit Eline 
Berkhout (eindredactie), Freek van 
Vliet (vormgeving), Dominique 
Hofman, Emma Lenting, Floris 
Meertens, Sander Huls en Vita 
Jansen. De illustratoren zijn Nina 
Litt el en Floriske Meindertsma.
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en Vera Verkooijen voor hun 
bijdragen aan deze editie. 

Dit is de Pyros van december 2019, 
gedrukt onder bestuur Xenia. 
Het betreft de derde druk van het 
kalenderjaar 2019, en de eerste van 
het bestuursjaar 2019-2020. 

Wil je iets schrijven voor de
Pyros? Mail dan naar
pyros@asvprometheus.nl. 

Colofon

Meest fantastische lezers,

Het nieuwe jaar is nu echt van start, en tegen de tijd 

dat jullie dit lezen hebben velen het eerste semester er 

alweer opzitt en. Wat gaat de tijd toch hard!

Het is voor mij alweer net iets langer dan vier 

maanden geleden dat ik in de Verenigde Staten was. 

Daar heb ik me toch een hoop dieren gezien! Van 

visarenden en eekhoorns tot bizons en grizzlyberen, 

Montana had het allemaal. Maar het dier dat ik 

misschien nog wel het meest voorbij zag komen, was 

de bobcat (lynx), de mascott e van de lokale universiteit. 

Die lynx was het enige wat vaker was afgebeeld dan de 

Amerikaanse vlag. Dat zett e me aan het denken. Wat 

zou de mascott e van de Universiteit Leiden zijn?

Een vos, het grootste roofdier in Nederland? Een egel, 

die je wel eens in je tuin vindt? Of een snoek, waar 

de grachten vol mee zitt en? Zolang we het er maar 

allemaal over eens zijn dat een varken geen goed 

idee is. ‘Knor’ horen we in deze stad immers al vaak 

genoeg. 

Met trots presenteren we deze Pyros. Namens 

de redactie, en persoonlijk vanuit mij, heel veel 

leesplezier!

Eline door Hester Be
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Fantastische voortplantingsverhalen

door Vera Verkooijen

Een zwemmende penis
Stel je voor: je bent een man en ziet een vrouw bij de bar staan. Je loopt naar haar 
toe omdat jij graag jouw zaad bij haar eicellen wilt achterlaten. Je benadert haar 
langzaam, terwijl zij rustig aan haar drankje zit. Maar zodra zij je opmerkt, zie je 
dat je een fout hebt gemaakt. Ze kijkt kwaad uit haar ogen en springt bovenop je. 
Het duurt niet lang voordat zij je volledig heeft opgegeten. 

Moeilijk om je voor te stellen? Ja, dat snap ik. Bij mensen komt dit niet zo vaak 
voor, maar gek genoeg is dit de realiteit voor octopusmannetjes. Octopusvrouwtjes 
zijn agressief, kannibalistisch en erg hongerig, waardoor een octopusmannetje 
altijd op zijn hoede moet zijn bij het benaderen van het vrouwtje en niet dicht bij 
haar in de buurt kan komen. Toch best lastig om je voort te planten met veel ruimte 
tussen elkaar, zou je zeggen. 

Gelukkig maar dat de octopus daar iets op bedacht heeft. Het 
voortplantingsorgaan van het vrouwtje zit in de mantel, het voortplantingsorgaan 
van het mannetje in zijn zevende arm, als het ware als een penistentakel of paararm. 
De mannetjes van alle soorten wachten af tot het vrouwtje aan het eten is, maar 
vervolgens zijn er twee tactieken.

De ene tactiek is hit and ride. De strategie is om bovenop de mantel van het 
vrouwtje te springen om zo bij de ingang te kunnen met de paararm. De andere 
tactiek is iets voorzichtiger; het mannetje gaat op een afstandje zitt en om langzaam 
zijn paararm richting het vrouwtje te bewegen en bij haar naar binnen te gaan.

De meeste soorten verliezen na het betreden van de mantel hun paararm, 
om vervolgens te sterven (no worries, gigantisch veel diersoorten sterven na de 
voortplanting, dat is normaal).  Er is één soort die een kleine uitz ondering heeft; de 
Argonaut octopus. Het vrouwtje is zo’n 20 keer groter dan het mannetje, waardoor 
het voor het mannetje moeilijk is afstand te houden 
als hij haar wilt bevruchten. Zijn tentakels zijn immers 
één twintigste van de lengte van de tentakels van het 
vrouwtje en brengen hem niet zo ver.

De argonautmannetjes hebben daarom iets 
heel slims bedacht. In plaats van de mantel eerst te 
betreden en dán hun paararm te verliezen, doen 
ze dit andersom. Het mannetje schiet als het ware 
zijn penistentakel af om toch een vrouwtje te 
kunnen bevruchten. Het laatste stukje zwemt deze 
penistentakel zelf. Leuk beeld hè? 

BDSM
We moeten het hebben over de olifant in de kamer: pijn bij 
seks. We weten allemaal dat dit niet voor iedereen is, maar 
wat veel mensen niet weten is dat het in de dierenwereld 
heel normaal is. Zelfs bij dieren waar je het niet van 
verwacht. Zoals de landschildpad. 

Dit diertje heeft een manier van voortplanten die 
absoluut niet bij het schatt ige imago past dat ze toch vaak 
toegewezen krijgen in alle fi lmpjes waarin ze cherrytomaten 
proberen te eten. Als een mannetje zich wil voortplanten 
zal hij er alles aan doen om te zorgen dat het vrouwtje voor 
hem klaar staat. Hij loopt haar achterna in het trage tempo 
dat schildpadden kunnen hebben, en om te zorgen dat zij 
blijft staan zodat hij haar kan beklimmen beukt hij tegen 
haar schild en bijt hij in haar staart en in haar achterpoten. 

Als dit niet werkt om haar te vertragen, zorgt hij dat 
hij haar naar een hoekje drijft om haar zo vast te zett en. 
Hij klimt bovenop haar, zijn bloemvormige penis, die soms 
wel zo lang kan worden als zijn hele schild, verschijnt uit 
zijn staart en de paring begint met gigantisch veel geluid. 
Blijkbaar kicken deze dieren erop, want ze bestaan nog 
steeds! En dat moet toch betekenen dat er iets goed gaat bij 
de voortplanting. 

 

Vluggertje
Tijd om het te hebben over het dier met de langste. Nek 
bedoel ik dan. Ja ja, ik heb het over de giraff e. Wanneer 
een vrouwtje vruchtbaar is gaat zij een bepaald hormoon 
produceren dat ze via haar urine verspreidt. Het mannetje 
gaat bij haar staan, buigt zijn nek naar voren en proeft een 
beetje van haar plas om zeker te weten dat zij daadwerkelijk 
vruchtbaar is.

Mochten er andere mannetjes in de buurt zijn, die haar 
ook willen bespringen, dan komt er een gevecht. En niet 
zomaar een. Dan is het tijd voor nekvechten, en dat gaat er 
vaak heftig aan toe. De mannetjes stoten elkaar hevig tegen 
elkaars nekken en proberen zo de baas te worden over de 
ander. Het komt regelmatig voor dat een giraff e zwaar 
gewond uit zo’n gevecht komt, het mannetje dat overblijft 
mag dan het vrouwtje bespringen, maar alleen als zij dat 
toelaat. Het vrouwtje loopt namelijk voortdurend van hem 
weg, en hij moet dan achter haar aan lopen.

Dat spel kan nog makkelijk een paar dagen duren, 
maar op een gegeven moment is het dan zo ver! Het 
bespringen! Het mannetje neemt een aanloop, richt zich 
in volle verticaalheid op en begint de penetratie. Voor een 
glorieuze twee seconden. Gemiddeld dan. Omdat giraff en 
zo groot zijn en hun lichaam niet gebouwd is om verticaal 
te staan, kan dat ook niet anders. Dan maar hopen dat hij 
zijn penis voor die paar seconden in het juiste gaatje weet 
te steken…

Who run the world
Een samenleving waarin alleen maar vrouwen leven. Er wordt 
vaak gezegd dat dit niet kan, maar er is in ieder geval één diersoort 
die dit toch aardig onder de knie heeft; de whiptail lizard. Van 
deze hagedis bestaat er maar één sekse: het vrouwelijke. Als je 
ervan uitgaat dat er normaliter een zaadje én een eitje nodig is 
om een kindje te maken, dan zou dit betekenen dat deze hagedis 
niet zou kunnen voortbestaan.

Gelukkig maar dat de natuur véél verder is dan de 
wetenschap; in de natuur kan er namelijk al lang gekloond 
worden en net als de zeester, doet de whiptail lizard dat. Het 
interessante is dat deze hagedissensoort wel een hele paring 
doorgaan. Terwijl dat dus eigenlijk niet zoveel zin heeft, zou je denken. De whiptail lizard vrouwtjes klimmen bovenop elkaar en 
maken paarbewegingen om zo een eisprong op te wekken. Zo kan er een eitje gelegd worden waar dan een EXACTE kopie van 
de moeder uit komt en blijft deze soort voortbestaan tot in de eeuwigheid.  

Voortplanting is een van 

de meest fascinerende 

onderwerpen op deze 

wereld. Je merkt het aan 

de verhaallijnen van 

romcoms, songteksten 

van tachtig procent 

van alle muziek en een 

groot gedeelte van de 

schilderijen op de wereld. 

Alles draait om seks, maar 

toch ligt er een taboe op 

dit onderwerp. Tijd om 

dat te doorbreken en een 

kijkje te nemen in de 

voortplantingsverhalen 

van de dierenwereld. 
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Lieve Prometheanen, welkom bij een nieuwe rubriek: Een 
dag uit het leven van… waarbij ik voor elke Pyros een dagje 
met iemand uit de vereniging ga meelopen! 

Na meerdere keren uitstellen was het op een kille 
vrijdagochtend in november dan zover: ik zou dan toch 
eindelijk gaan meemaken hoe een dag uit het leven van geliefde 
Prometheaan Nick Vink eruitz iet. Zoals jullie misschien 
weten studeert Nick geneeskunde, dus de dag begon met 
een verplichte werkgroep om half 11. Omdat het toevallig zo 
uitkomt dat ik óók geneeskunde studeer en toevallig óók nog 
eens in hetz elfde jaar als Nick zit, volgde ik voor het gemak 
even mijn eigen werkgroep. (Ook wel zo handig vanwege de 
aanwezigheidsverplichting. Alles voor de ECT’s.)

Ik zal jullie niet vervelen met de inhoud van een werkgroep 
bijeenkomst met de titel Kijken, denken & doen in de sociale 
geneeskunde: casuïstiek, dus dat sla ik even over.

Bij geneeskunde is er een mooi fenomeen genaamd 
‘responsiecollege’, waar in principe geen nieuwe stof behandeld 
wordt, maar waar vragen gesteld kunnen worden. “Maar… 
geen nieuwe stof? Waarom zou je dan komen opdagen?” hoor 
ik je nu denken, precies zoals ook ik dacht. Maar Nick vond het 
een goed plan om toch te gaan, om vervolgens de helft van de 
tijd de buurvrouw aan zijn andere zijde updates te geven over 
zijn grootste hobby: muziek. (Niet dat ik mag oordelen, ik heb 
heel goed mijn mail bijgewerkt in de collegezaal.)

Na het responsiecollege hebben we de bitt ere tocht naar 
Velserbroek gemaakt, waar Nicks roots liggen. Een trein- 
en busrit later waren we aangekomen bij de DekaMarkt in 
Santpoort waar we eerst boodschappen hebben gedaan voor 
het avondeten en waar Nick er ernstig van overtuigd was dat 
zijn betaalpas het ineens niet meer deed, totdat ik hem erop 
wees dat hij gewoon nog niet op ‘betalen’ had gedrukt op de 
zelfscankassa. Na nog een gammel fi etsritje door onder andere 

een heel griezelig tunneltje 
stonden we dan op het 
erf van een schatt ige 
woonboerderij, met 
stallen en… twee pony’s! 
Eenmaal binnen in Nicks 
woonkamer was er nog een 
hele leuke verrassing in de 
vorm van een bruin-witt e 
stabij genaamd Jetske (zie 
foto; kijk dan hoe lief). 

Eerst hebben we wat 
gedronken en daarna liet 
Nick me zijn kamer zien. In 

zijn kamer zijn drie dingen die meteen heel erg opvallen: 1. Een 
goedgevulde boekenkast met de serie die Nick aan het lezen is: 
Het Rad des Tijds van Robert Jordan. 2. Supergave modelauto’s 
en vliegtuigen van Lego. Toevallig had Nick net deze dag 
een nieuwe toevoeging voor deze collectie meegenomen: een 
Lego James Bond Aston Martin DB5. 3. Heel veel platen en een 
platenspeler. Na overal een toelichting bij gekregen te hebben 
en naar een plaat met daarop hartgeluiden geluisterd te hebben, 
gingen we naar buiten 
voor het onderdeel van de 
dag waar ik me het meest 
op verheugd had; met de 
pony’s wandelen.

In de tuin stonden 
Hoefske, een 24 jaar oude 
ruin en Lana, een 26 jaar 
oud shetlandertje. Nick 
heeft de pony’s heroïsch 
gevangen terwijl ik heel 
veel moeite had met 
Jetske bedwingen terwijl 
ze aan haar uitschuifriem 
zat. Daarna hebben we 
ongeveer een uur gelopen 
door het idyllische gebied 
langs de A9.

Terug bij Nick 
thuis hebben we thee 
gedronken om weer op 
te warmen, gekletst en 
muziek geluisterd. Daarna 
gingen we rösti met 
salade maken voor het 
avondeten, waarbij ik de 
gehele inhoud van de pan minstens één keer op de inductieplaat 
gemorst heb met mijn enthousiaste omschepkunsten en ik de 
pijnboompitjes voor de salade maar medium hard heb laten 
verbranden. We hebben lekker gegeten met Nicks moeder en 
daarna nog een kopje thee gedronken (Nick houdt blijkbaar 
niet van zoethout) en daarna heeft Nick me als een echte heer 
afgezet op het station van Haarlem zodat ik weer terug kon 
reizen naar het mooie Leiden. 

Al met al was het een superleuke dag en vond ik het heel 
leuk om te zien hoe Nick zijn dagen slijt, al gok ik dat hij niet 
een uur met de pony’s gaat lopen op een typische dag. (Dat 
gok ik eigenlijk helemaal niet, hij heeft het me lett erlijk verteld. 
Maar ze hebben bijrijdertjes die heel goed voor de pony’s 
zorgen hoor!) ■

Wil jij nou meer 

weten over leuke 

voortplantingsrituelen? 

Vera staat altijd open 

voor een gesprek 

om haar wijsheid te 

verspreiden! Ben jij 

verontrust over het feit 

dat Vera deze dingen 

zomaar weet? Dan 

ben je waarschijnlijk 

niet de enige! Ze heeft 

meegewerkt aan het 

programma Hoe doen 

ze het? op NPO Zapp, 

zoek het op en kijk het 

terug, dan snap je het 

misschien beter. ■ 

Pandaporno
Ja ja, dan is het tijd om een dier te bespreken waar iedereen zo gigantisch fan van is: 
de panda. Want panda’s zijn zo schatt ig. Ja. Misschien helpt het volgende verhaal 
je van mening veranderen, want panda’s zijn zo mogelijk de meest frustrerende 
dieren die er bestaan. Een vrouwtjespanda is een recordaantal van circa 24 uur 
vruchtbaar PER JAAR, om deze periode heen zitt en een paar weken waarin zij 
mannetjes lokt met haar geur naar haar eigen territorium. Als een mannetje voor 
de 24 uur al probeert haar te beklimmen, wordt ze agressief en wil ze niets van hem 
weten. Sterker nog, totdat zij vruchtbaar is, klimt ze regelmatig in een boom om 
gewoon maar op een afstandje te kijken wat er gebeurt. Meestal zijn het meerdere 
mannetjes die in gevecht raken om haar, en dat vindt ze leuk. Daar kickt ze op en 
uit dat gevecht komt een mannetje dat zij wil kiezen om haar te bevruchten. 

Die bevruchting kan maar in één specifi ek standje, omdat de mannetjespanda 
een micropenis heeft en er met elk ander standje gewoon niet bij komt. Meestal 
gaat dit wel goed en dan komt daar een minipanda uit. Deze minipanda kan 
helemaal niets. Het is niet groter dan een pakje boter en kan eigenlijk ook niet veel 
meer dan dat. Alleen door een constante verzorging van de moederpanda, kan 
deze minipanda overleven.

Dat betekent dat gedurende een aantal jaar het vrouwtje zich niet beschikbaar 
stelt op de berenmarkt, maar zich alleen bezig houdt met het functioneerbaar 
maken van een beer met een spijsverteringssysteem van een carnivoor en om die 
te leren vrijwel alleen maar BAMBOE te eten om zo groot, sterk en altijd lui te zijn. 
Het mini-pandaatje blijft bij de moeder tot het moment dat zij een nieuw baby’tje 
krijgt en die moet verzorgen tot in de oneindigheid. Tot dusver de panda in het 
wild. Want, alhoewel dit al vrij onhandig klinkt allemaal, wordt het alleen maar 
slechter. 

In het wild gaat het namelijk eigenlijk best goed met de panda, sterker nog, 
ze hebben qua populatie een groeiende populatie en doen de voortplanting beter 
dan de bruine beer. Maar in gevangenschap gaat het niet zo lekker. De keuze in 
mannetjes die het vrouwtje in het wild heeft, kan in gevangenschap niet worden 
nagebootst en dat is problematisch. Voor het vrouwtje en voor de voortplanting. 
Het blijkt dat zij de keuze echt moet maken om aan de slag te kunnen, dus als er nu 
één mannetje voor haar neus staat, hoe leuk ook, kan zij niets met hem.

Wat ook niet helpt is dat veel kleine mini-panda’s vroeg bij hun moeder zijn 
weggehaald. Dit resulteert in een totale onwetendheid van hoe de beste standjes, 
of eerder hét standje, moeten, waardoor veel panda-koppels, hoe graag ze het ook 
willen, gewoon niet zo ver komen. Om deze reden is er videomateriaal verzameld 
van parende panda’s om bij de pandakoppels neer te zett en. Met andere woorden: 
pandaporno. En toch helpt het niets. 

Een dag uit het leven van... Nick

door Emma Lenting
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Szymborska en het Dier:
Heimwee naar geringe eigendunk

door Floris Meertens

10

LOF VAN DE GERINGE EIGENDUNK

De buizerd heeft zichzelf niets te verwijten.
Scrupules zijn vreemd aan de zwarte panter.
Piranha’s twijfelen niet aan de billijkheid van hun daden.
De ratelslang applaudisseert voor zichzelf zonder voorbehoud.

Bij jakhalzen vind je geen zelfk ritiek.
Sprinkhaan, alligator, trichine en horzel
leven er op los en zijn zo best tevreden.

Honderd kilogram weegt het hart van een walvis,
maar in een ander opzicht is het vederlicht.

Er is niets, dat dierlijker is,
dan een zuiver geweten,
op de derde planeet van de zon.

De meeste dieren hebben het niet echt makkelijk vandaag de 
dag. Of het nu mishandelde varkens zijn in gigantische stallen 
of bedreigde diersoorten die hun leefgebied kwijt raken omdat 
er sojaplantages moeten worden aangelegd om die varkens te 
voeren: het lot van het dier lot ligt in handen van een mensheid 
die zich redelijk argeloos opstelt; ze hebben wel belangrijkere 
dingen aan hun hoofd, zoals de koopkrachtcijfers.

Maar je hoeft geen medelijden te hebben met dieren, stelt de 
Poolse Wisława Szymborska, een van de grootste dichteressen 
van de afgelopen eeuw. Ze beweert in haar gedicht “Lof van 
de geringe eigendunk” zelfs het tegendeel: wees jaloers op ze!   

De levenshouding van het dier klinkt waarlijk idyllisch. 
Geen twijfel, geen zelfk ritiek, geen bedrukt en bezwaard hart 
zijn te vinden bij hen. Het klinkt als de meest ontspannende 
vakantie die mogelijk is: de vakantie van de zelf. 

Het gedicht is een komische en treff ende bewoording 
van een algemener sentiment. Als we het hebben over de 
beeldvorming van het dier, vervullen zij vaker de rol van “de 
ander” in vergelijking met de mens. Het grote verschil tussen 
de twee ligt in dat wij mensen het bewustz ijn hebben, iets wat 
de dieren ontberen moeten. 

Szymborska drukt onze neus hiermee op een pijnlijk 
feit: Als mensen hebben we een moeizame relatie met ons 
bewustz ijn. Alles waar wij waarde aan hechten lijkt het 
product van ons bewuste te zijn. De prachtige kunstwerken, 
de briljante uitvindingen, de baanbrekende ideeën, zij vinden 
hun oorsprong in de menselijke ervaring. Maar kan de mens 
werkelijk volledig zuiver zijn, er op los leven en best tevreden 
zijn, zoals de dieren in Szymborska’s gedicht?

We lijken volledig ontworteld van deze puurheid, deze 
paradijselijke onschuld en zelfl oosheid. Dit is deels een modern 
fenomeen; Rousseau sprak lovend over de hypothetische mens 
van voor de beschaving, die iets dierlijks leek te hebben. Het 
waren de romantici, die, geconfronteerd met de ingrijpende 
veranderingen als gevolg van de Industriële Revolutie, weer 
terug verlangden naar de natuur in al haar puurheid. 

Maar ook in de premoderne tijd was de jaloezie voor het 
dier er. De dieren worden bij de daoïst Zhuangzi in de vierde 
eeuw voor Christus al bewonderd vanwege hun spontane 
manier van handelen, iets wat de mens ook koste wat koste 
moet nastreven. En het is niet voor niets dat een van de meest 
voorkomende benamingen van Christus het ‘Lam Gods’ is, een 
kinderlijk, onschuldig dier.

Het dier is echter niet de enige ander die tegenover de 
bewuste mens wordt gezet. Het diepgegronde en problematische 
concept van de Bon sauvage, de niet gecultiveerde, niet 
moderne, niet westerse mens, vertoont veel overeenkomstige 
eigenschappen. Ook in de hedendaagse samenleving blijft dit 
beeld sluimeren. De inheemse bevolking van Papoea-Guinea 
wordt vaak afgebeeld als spontane en echte mensen, die geen 
slachtoff er zijn van de twijfel en complexiteit waar wij wel door 
worden geteisterd.

We koesteren een onmogelijke heimwee naar de geringe 
eigendunk. Als je dus de volgende keer een mug doodslaat, 
bedenk je maar dat haar leven volledig authentiek is geweest. 
Ze is heengegaan met een zuiver geweten, een geschenk dat ons 
niet is gegund. Heb dus geen medelijden met haar, maar met de 
mens, want de dieren zullen niet met je meevoelen. ■

Een portret
van Keetje      door Anne Wellink
Het levensverhaal van Keetje begint een beetje treurig. 
Toen mijn zus en haar toenmalige vriend, Keetje en haar 
zusje kochten heett e ze Cayde (spreek uit: Keet). Deze 
naam komt uit de game Destiny 2. Al snel bleek mijn zus 
allergisch te zijn en werd er weinig met haar gespeeld. 
Toen mijn zus en haar (ex)vriend een zwerfk atje in de 
schuur vonden, werden Cayde en haar zusje voor hun 
eigen veiligheid naar de rommelkamer verbannen. Niet 
lang hierna stierf het zusje van Cayde. Vanaf dat moment 
begon de lobby van mijn zus om mijn ouders Cayde te 
laten adopteren. Mijn vader was snel om. Hij is vroeger 
opgegroeid met huisdieren en speelde al graag met Cayde 
en haar zusje. Mijn moeder was lastiger te overtuigen, 
maar Cayde was zo zielig, in haar eentje, dat ze toch, met 
strenge voorwaarden, akkoord ging met de adoptie. Zo 
begon de betere tijd van het leven van Cayde. Cayde was 
inmiddels al ander halfj aar oud. Ratt en worden ongeveer 
twee jaar oud, dus in ratt entermen, bejaard. Bij haar nieuwe 
huisvesting hoorde ook een nieuwe naam; Keetje. Het heeft 
Keetje precies een halve dag gekost om mijn moeder voor 
zich te winnen. Toen ze bij ons kwam was ze bang voor 
mensen en durfde ze niet uit haar kooi. Langzaam heeft 
ze geleerd uit onze hand te eten en inmiddels zit ze elke 
avond in het t-shirt van mijn vader te slapen.

Toen Keetje een paar maanden bij ons woonde kreeg ze 
een tumor. Mijn vader is gelijk langs de dierenarts geweest 
om de opties te bespreken. Ze kon geopereerd worden 
maar dit bracht wel risico’s met zich mee. Ondanks dat 
Keetje inmiddels hoog bejaard was wilde mijn vader toch 
proberen te opereren. Zn ingreep kost 150 euro (een ratje 
kost in de dierenwinkel ongeveer 10 euro). Daar zat ik dus 
in de wachtkamer met mijn ratje op schoot. Speciaal voor 
Keetje en een beetje voor mijn vader, was ik een dag eerder 
uit Leiden gekomen. Het 
wachten bij de dierenarts 
moet iets weghebben van 
het wachten bij de dokter 
met een kind. De patiënt 
word bijvoorbeeld bij 
de voornaam geroepen 
wanneer het aan de beurt 
is. Maar er is een heel groot 
verschil. Je geeft je dierbare 
(pun not intended) af over 
de balie alsof je je was 
afgeeft bij de stomerij. De 
dierenarts is ook best een 
gekke plek. Aan de ene kant 
wordt het heel duidelijk dat het ‘maar om dieren gaat’ en 
aan de andere kant gaat het wel om ‘trouwe viervoeters 
en mijn Keetje’. Er bestaan overigens ook geen pijnstillers 
voor ratjes. Daarvoor komen veel te weinig ratjes bij de 
dierenarts. Baasjes krijgen daarom pijnstillers mee voor 
katt en in een lagere dosering. Want blijkbaar geven ze daar 
meer om (?). 

Keetje is er, zoals te zien op de foto, weer helemaal 
bovenop gekomen en huppelt weer vrolijk over de bank. ■
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Interview met
een echte Opossum
Is het possum of opossum?
“Possum is alleen voor ingewijden. Nee, 
grapje. ‘Possum’ is een verzamelnaam 
voor verschillende buidelratt en in het 
Oceanische gebied. ‘Opossums’ zijn de 
dieren in Noord-Amerika (hoewel we 
daar regelmatig worden afgekort als 
possum). Beide termen zijn naar het 
Nederlands te vertalen als buidelrat.”

Hoe laat sta je op?
“Ik ben een nachtdier, dus vaak kom ik 
pas tevoorschijn als het donker wordt, 
of als we heel erg honger hebben, in 
koude gebieden. Overdag slapen we 
in holletjes, gevuld met blaadjes. We 
houden geen winterslaap, maar zijn wel 
wat trager in de winter.”

Hebben opossums predatoren, en hoe 
verdedigen ze zich hiertegen?
“Ja. Vossen, coyotes en de rode 
lynx. Ook sommige roofvogels jagen 
op opossums. We verdedigen ons 
door “playing possum”. Dit is een 
onvrijwillige (automatische) reactie die 
ons lichaam veroorzaakt. Zodra we een 
predator zien en de stress in ons lichaam 
toeneemt, verstijven we. We vallen op de 
grond, onze bek valt open, we kwijlen, 
onze ogen vallen dicht en we ontlasten 
een sterke geur die doet vermoeden dat 
we al langer dood zijn. Hierdoor zal een 
roofdier denken dat we al langer dood 
zijn, en het niet wagen om een hapje te 
nemen. We hebben weliswaar grote, 
scherpe tanden in onze bek, maar die 
gebruiken we niet om ons te verdedigen.”

Als we het dan toch over voedsel 
hebben; wat eet je graag?
“We zijn omnivoren. We eten graag 
noten, gras en fruit, maar ook insecten, 
muizen, vogeltjes, slangen en wormen. 
Als we dit eten, smakken we fl ink. 
Omdat opossums veel calcium nodig 
hebben, eten we vaak de skelett en van 
kadavers. We ruimen dus ook nog 
eens de natuur op! Ook zijn we bekend 
omdat we door afvalbakken van mensen 
struinen. Vandaar de bijnaam trash cat.”

Kunnen mensen ziek worden van 

opossums?
“Dit is vaak waar de negatieve 
stereotypering van opossums vandaan 
komt. Mensen zijn bang voor ons 
omdat we er eng uit zien en rabiës 
(hondsdolheid) zouden meedragen. 
Het klopt dat opossums leptospirosis en 
salmonella over kunnen brengen. Maar 
dit wordt voornamelijk overgedragen 
door onze uitwerpselen, dus als je 
daarvan afb lijft is het toch makkelijk 
te vermijden. De ziektes waar we het 
meest mee geassocieerd worden, zoals 
rabiës en de ziekte van Lyme, zijn júíst 
niet veelvoorkomend voor opossums. 
Een opossum kan rabiës krijgen, maar 
dit is vaak extreem zeldzaam. Dit komt 
omdat opossums een extreem lage 
lichaamstemperatuur hebben (34 tot 36 
graden Celsius), en het virus daardoor 
moeilijk in het lichaam kan overleven. 
Verder eten opossums 96,5% van de 
teken die op hun lichaam landen. De 
gemiddelde opossum eet 4000 teken 
per week. Hierdoor verminderen ze het 
aantal teken, en dus de verspreiding van 
de ziekte van Lyme voor de mens. Een 
mens kan natuurlijk niet de ziekte van 
Lyme van een opossum krijgen, maar 
wel van de eventuele teken die nog op 
zijn lichaam zitt en. Maar misschien moet 
je ook niet een wild dier optillen.”

Hoe vervoeren opossums hun baby’s?
“Opossums krijgen twee keer per jaar een 
nestje, met gemiddeld twintig baby’s. 
Bij de geboorte zijn de baby’s vaak de 
groott e van een rijstkorrels. Omdat we 
buideldieren zijn, leven de baby’s eerst 
natuurlijn een tijdlang in de buidel van 
hun moeder. Als we groter zijn houden 
we ons vast aan onze moeders vacht, 
wat mensen er vaak heel komisch uit 
vinden zien. De baby’s van opossums 
worden ‘Joeys’ genoemd.” ■

Mijn liefde voor opossums

door Suzanne Alten

Op 2 juli 2017 ben ik met mijn vader en zusje naar de dierentuin in Münster geweest. 
Tijdens een verplichte stop in de dierentuinwinkel, viel mijn oog meteen op een stapel 
opossum-knuff eldieren, waarvan ik de leukste oppakte. Ik was geïntrigeerd door de 
lange dikke staart en de pluizige vacht. Ook had hij een schatt ig neusje en handjes 

met vijf teentjes. Ik kende het dier vaag, 
van memes of series, maar had eigenlijk 
geen idee waar ze voorkwamen of wat ze 
deden. Na ietwat honende opmerkingen 
van mijn vader en zusje (“Oh, die slaat 
oom Wim altijd dood met een schep, als 
hij er één tegenkomt bij zijn huis in San 
Diego.”) besloot ik het knuff elbeest te 
kopen, en heb ik hem ‘Niesje’ genoemd. 
Inmiddels is de opossum, samen met de 
Tasmaanse duivel, mijn lievelingsdier.

Omdat mijn vrienden de foto’s van 
opossums wel konden waarderen, maar 
niet met hetz elfde fanatisme als ik, ben 

ik online gaan zoeken naar gelijkgestemden. Al snel kwam ik op de facebookgroep 
‘Opossums are Amazing’ terecht. Hier heb ik veel mooie plaatjes gevonden, en geleerd 
hoe alledaags opossums zijn in het Amerikaanse straatbeeld. Ze zijn daar net zo gewoon 
als kauwen of thuisbezorgdscootertjes hier zijn. 

Ook stond er in de groep informatie over opossums als huisdier. Het is niet 
impossumple om het diertje te houden, maar je hebt er een speciale vergunning voor 
nodig (als Wildlife Rehabilitator). Uiteindelijk is een opossum een wild dier, en behoort 
het in de natuur. Andere pogingen om opossums te ontmoeten liepen ook spaak. In 

Leipzig Zoo woonde Heidi, die bekend 
was omdat ze permanent scheel keek. 
Helaas is Heidi in 2011 al overleden. 
Achteraf was het scheel kijken best 
zielig, omdat dit bij opossums wordt 
veroorzaakt door een slecht dieet. Verder 
ben ik afgelopen zomer met mijn vader 
(die ik inmiddels fan van opossums heb 
gemaakt) naar de Zoo op Texel gereden, 
waar ze volgens de website opossums 
hadden. Toen we twee keer door het 
reservaat waren gelopen, vroegen we 
het meisje van de kassa waar ze waren. 

Nadat ze ons twee keer (licht verbijsterd) vroeg of we toch niet écht de stokstaartjes 
in plaats van de opossums bedoelden, zei ze dat ze er wel waren, maar zich niet lieten 
zien. Verslagen dropen we af. (Afi jn, wel babystokstaartjes gezien, dus misschien moet 
ik minder klagen over mijn leven.) 

Mocht mijn persoonlijke verhaal over oposums, of de plaatjes op de pagina, je nog 
niet hebben overtuigd dat het geweldige beesten zijn, dan zijn er nog talloze nutt ige 
feitjes die je misschien wel zouden kunnen overtuigen. Daarvoor heb ik een interview 
gehouden met een échte opossum, Niesje.

Als wij baby-
opossums 

groter zijn, 
houden we 

ons vast aan 
onze moeders 

vacht, wat 
mensen er 
vaak heel 

komisch uit 
vinden zien.

“

”
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Korporaal Wojtek was een soldaat in 
het tweede korps van vrij Polen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. In zijn tijd 
in dat korps was hij onderdeel van de 
geallieerde bevrijding van Italië, werd 
hij gepromoveerd tot korporaal en 
trok hij zich na de oorlog terug in het 
rustgevende Edinburgh, waar hij op 17 
december 1963 overleed. Maar waarom is 
dit bijzonder?  Er zijn immers miljoenen 
soldaten en tienduizenden korporaals en 
velen daarvan hebben een interessantere 
oorlog gehad dan Wojtek. Er is natuurlijk 
iets speciaals aan deze korporaal. Laat 
we beginnen met zijn korps.   

Het tweede korps bestond 
voornamelijk uit voormalige Poolse 
krijgsgevangen, die na de Duitse inval 
van de Sovjet-Unie toestemming hadden 
gekregen om via Perzië (hedendaags 
Iran) te vertrekken richting het westen. 
Wotjek was hier op een uitz ondering. 
Hij sloot zich pas in het voorjaar van 
1942 aan bij het 2e korps. Dit was enkele 
maanden nadat de wees Wotjek op een 
klein station in Perzië gekocht was door 
luitenant Anatol Tarnowiecki.

Dit was mogelijk omdat Wojtek 
geen mens is. Wojtek is namelijk een 
beer.

Een beer met een rank, salaris en 
identiteitsnummer. 

Wotjek is wat we noemen een 
Syrische bruine beer, geboren in de 
buurt van Hamadan. Zijn moeder 
is enkele maanden na zijn geboorte 
doodgeschoten door jagers. Na de dood 
van zijn moeder is hij gevonden door 
een Iraans jongetje, dat hem verkocht 
aan de eerder genoemde luitenant. De 
beer bracht hierna drie maanden door 
in een Pools vluchtelingenkamp, waar 
hij voor veel vermaak zorgde. Hij werd 
gevoerd door middel van een oude 
wodkafl es waar een mengsel van fruit, 
honing en stroop in werd gedaan. Hij 
leerde worstelen en salueerdewanneer 
hij begroet werd. Hij werd al snel een 

mascott e voor de inwoners van het 
kamp en voor de soldaten. De zorg 
voor Wotjek werd toegewezen aan de 
22ste artillerie compagnie en toen die 
compagnie vertrok, ging Wotjek met ze 
mee. De 22ste artillerie compagnie was 
bevolen om samen met het Britse achtste 
leger deel te nemen aan de invasie van 
Italië. Er was alleen één probleem. De 
Britse marine regelde het transport naar 
het front en zij hadden een regel: geen 
huisdieren of mascott es aan boord. 

Hierop was natuurlijk maar één 
oplossing voor te bedenken. Wotjek was 
geen huisdier of mascott e; Wotjek was 
soldaat. Hij werd offi  cieel ingeschreven 
als soldaat in het Poolse leger, onderdeel 
van de 22ste artillerie compagnie. 

Het volgende half jaar ging van een 
leien dakje. De geallieerden veegden de 
Italianen opzij en zett e hun opmars naar 
Rome voort, totdat zij begin 1944 stuitt e 
op de Winterlinie. Dit was een door de 
Italianen gebouwde verdedigingslinie, 
die door zowel Italiaanse als Duitse 
troepen werd bemand. De linie werd 
uiteindelijk doorbroken door de 123 
dagen durende slag om Monte Casino. 
Bij deze slag was ook de 22ste artillerie 
compagnie van het tweede Poolse 
legerkorps aanwezig en soldaat Wojtek 
was klaar voor de strijd. Wojtek was in 
staat zware kisten vol artillerie munitie 
snel te verplaatsen. Hij kon met kisten 
lopen waar normaal vier man voor 
nodig waren. Door zijn dapperheid 
bij de slag om Monte Casino werd hij 
gepromoveerd tot korporaal. 

Na de oorlog werd Wojtek door het 
Poolse leger geven aan de Edinburgh 
Zoo, waar hij de rest van zijn leven 
bezocht werd door journalisten en 
voormalige Poolse soldaten. Wotjek 
overleed in december 1963 op 21-jarige 
leeftijd. Wojtek is zover bekend de enige 
beer die gevochten heeft tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. ■

Het verhaal van Korporaal Wojtek

door Fons Hooft

De alpaca als onnavolgbare
inspiratiebron

door Patrick Daamen

Zij die reeds wel eens in de trein 
hebben gezeten tussen Leiden 
en Hoorn Kersenboogerd zullen 
ongetwijfeld dit beeld direct 
herkennen. Op enige weilanden 
bij Sassenheim staat namelijk een 
goed aantal alpaca’s volkomen in 
hun sas hun Sassenheimse leven 
te leiden. Eerlijkheidshalve voelde 
ik altijd een plaatsvervangende 
schaamte als ik weer ergens 
iemand een alpaca zag adoreren, 
gezien dit beest naar mijn mening 
onnodig overhyped was en enkel 
het slachtoff er is geworden van de 
‘schatt igheidswaanzin’ onder adolescenten.

Echter, sinds een ervaring die eerder is te beschrijven als 
een ware openbaring, doe ik gezellig mee aan de ‘alpacagekte’. 
Deze niet-spugende lama-kopieën wisten mij namelijk zo in 
hun greep te nemen en een wereld ging voor me open, eindelijk 
mocht ik zelf de magie der alpaca meemaken.

Voor ik hierop inga, is het van belang een beeld te schetsen 
van de situatie die eraan voorafging. Als er namelijk iets is waar 
een treinreis in je eentje in uitblinkt, dan is het wel je tot nadenken 
zett en. Eenmaal (per ongeluk) zitt ende in de stiltecoupé van de 
gele NS-rakker, zonder oortjes of een boek en er nergens een 
Metrokrantje te vinden is, ga je namelijk vanzelfsprekend maar 
refl ecteren op het leven. 

En ik kan nu wel als een middelmatige cabaretier in een 
buurthuis in Badhoevedorp op clichématige manier gaan 
schetsen hoe het verloop van die dag niet bepaald je van het 
was, maar u begrijpt het idee wel dat je dan niet vol vreugde 
aan het wegdromen bent in je refl ectiesessie. U kunt dit het 
beste inbeelden als een kwestie van 
‘blijven hangen in de herinnering 
dat je drie weken geleden een 
oud-buurvrouw tegen kwam’. 
Waar jij toentertijd een handdruk 
wel afdoende vond, vond zij 
de ‘gelukkige’ ontmoeting wel 
dégelijk drie zoenen waard met als 
gevolg een ongemakkelijk gesprek 
waar je u tegen zegt. Dit omdat jij 
uiteraard nog bent blijven hangen 
in het idee waarom jij in godsnaam 
niet in eerste instantie gewoon drie 
zoenen ging geven en je daarom 
geen houding weet te geven bij de 

vragen over hoe de studie bevalt. 
Vanzelfsprekend zet dit ongemak 
der twijfel zich weken later rustig 
voort al starende uit het raam naar 
de Neerlandsche landschappen.

En beeldt u zich even in, net op 
je diepste punt bij de herbeleving en 
realisatie dat je als extravert persoon 
toch een sociaal ongemak weet 
te bezitt en waar menig introvert 
jaloers op zou zijn, passeert de 
treincoupé het punt waar alle leed 
van de wereld schijnt te verdwijnen 
en het even lijkt alsof de algehele 
wanhoop des levens nooit heeft 

bestaan. Op dit punt, Sassenheim (ik ben even verbaasd als u, je 
mot er niet dood gevonden worden), staat namelijk een weiland 
met fi guren die je als bundeltjes geluk  uit het diepe dal der 
ongemakkelijke herinneringen sleuren.

Een groepje van viervoetige langnekkige Sassenheimse 
wolbolletjes betreden hier het blikveld en zorgen ervoor dat je 
alle bij elkaar opgetelde misère kan vergeten, en weten je  te 
inspireren om met gebalde vuisten het leven te att aqueren. Dit 
alles op een onnavolgbare wijze waar zelfs de grootste klinisch 
psycholoog niet tegenop kan, namelijk door niks te doen buiten 
argeloos zichzelf te zijn en rond te huppelen met een gratie 
als de eerste kunstschaatser op een net bevroren meer. De 
aanblik van dit zoogdier, met hun dromerige diepzwarte ogen 
getooid met lange wimpers, is  afdoende een onbeschrijfelijk 
gelukzalig gevoel ten gevolge te hebben voor iedere eenzame 
burgerrupsreiziger die hen in het blikveld krijgt als een korte 
onderbreking van de eerder beschreven onontkoombare 
refl ectie.  Alvorens de verder weinig inspirerende reis voort te 

zett en, want dit moment is in een 
oogwenk weer voorbij. Eén verschil 
echter, misère en de dagelijkse sleur 
als onderliggende teneur hebben 
ruimte vrij gemaakt voor geluk en 
een wollig humeur.  Hoe ik ooit heb 
durven twijfelen aan de legitimiteit 
achter de hype van dit pluizige 
zoogdier, blijft mij tot op de dag 
van vandaag een raadsel. Sedert 
die dag is mijn obsessie met de 
magie van alpaca’s louter gegroeid, 
toevalligerwijs recht evenredig 
met mijn algemeen gevoel van 
gelukzaligheid. ■
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Huisdieren verwarren me

door Eline Berkhout

Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks 
tegen dieren. Net als vele anderen volg 
ik een hoop Instagram-accounts van 
schatt ige honden en word ik intens 
enthousiast als ik een kat voorbij zie 
lopen. Maar dichterbij dan dat moet het 
ook niet komen. Er zijn weinig dingen 
die me zo nerveus maken als een dier in 
een huis. 

Laten we maar bij het begin 
beginnen. Ik heb, op een paar goudvissen 
en guppy’s na, nooit huisdieren gehad. 
Mijn moeder is extreem allergisch voor 
alle dieren met haar, waardoor ik als 
klein kind vaak de instructie kreeg om 
met een boogje om de honden en katt en 
van de buren heen te lopen. Dit kan ook 
iets te maken hebben met het feit dat de 
ene keer dat ik wel besloot een kat te 
gaan aaien die me vol in mijn gezicht 
krabde en mijn moeder me niet langer 
met dieren vertrouwde. Maar ach he, 
details. 

Kortom, ik heb nooit echt interactie 
met dieren gehad. Ik weet niet wat ik 
met ze moet. Ken je dat gevoel wanneer 
je een baby vasthoudt en je je ineens 
bewust bent van hoe breekbaar alles 
bij zo’n baby eigenlijk is, en als je ze 
net verkeerd vasthoudt hun nek kan 
breken en dan heb je ineens moord op je 
geweten? Dat heb ik dus continu als ik in 
de buurt van een dier ben. Wat als ik per 
ongeluk ergens op stap, of ze verkeerd 
vasthoudt, of iets anders doe waardoor 
het helemaal fout gaat? Ik wil geen bloed 
aan mijn handen! 

Dan helpt het natuurlijk ook niet 
dat ze zo ontz ett end onvoorspelbaar 
zijn. Ik snap oprecht helemaal niks van 
dierengedrag. Er zijn bij mij veel te veel 
uren in het kijken van My Cat from Hell 
en The Dog Whisperer gaan zitt en, en 
nog ben ik er niet wijzer uit geworden. 
Het ene moment willen ze niks met je te 
maken hebben, en het andere moment 
springen ze op je met wat ik hoop dat 
enthousiasme is en geen moordlust. 

Waar is de logica? Dan helpt het ook 
niet dat je ze continu moet uitlaten, ze 
je dingen kapot maken, en je poep moet 
opruimen. Poep is vies, mensen. Waarom 
kies je hiervoor. 

Ik heb jarenlang opgepast bij een 
gezin met een kat, Elmo. De eerste 
avond dat ik alleen was met Elmo raakte 
ik een beetje in paniek, en heb ik hem 
opgesloten op de gang. Ik geef toe, daar 
ben ik niet trots op. Gedurende de jaren 
zijn we aan elkaar gewend, en Elmo en 
ik kwamen tot een wapenstilstand. Ik 
aaide hem als hij naast me kwam zitt en, 
en hij deed gewoon waar hij zin in had. 
Ook als dat betekende dat hij uit het 
niets over mijn nek ging lopen en dan 
op de afstandsbediening ging zitt en. 
Of wanneer hij ging schreeuwen tot ik 
hem naar buiten liet, en dan weer ging 
schreeuwen totdat hij naar binnen kon. 
Dat leek ons allebei het beste.

Een paar jaar geleden liep ik stage 
op een kantoor waar ze een opstandige 
teckel hadden. Koosje. Ja, waar begin ik 
over Koosje. Ze begon vaak uit het niets 
te blaff en, en elke keer schrok ik me weer 

helemaal kapot. Zodra je gezicht ook 
maar enigszins in de buurt van de grond 
was kon je je bezigheden beter meteen 
maar opgeven, want dan sprong ze op 
je en begon ze je hele gezicht te likken. 
En als Koosje ergens geen zin in had… Ik 
werd er een keer op uitgestuurd om haar 
uit te laten, en na twee meter besloot ze 
op de grond te gaan liggen en kwam ze 
niet meer overeind. Zeer beschaamd heb 
ik haar maar weer terug moeten brengen, 
want na tien minuten uit alle macht 
proberen er beweging in te krijgen had 
ik ook wel door dat dat niet ging lukken. 
Maar echt veel tijd voor schaamte had ik 
niet, want het optillen van Koosje is een 
van de meest stressvolle dingen die ik 
ooit heb gedaan. Hoe houd je een hond 
vast? Er zitt en zo veel ribben in zo’n 
beest. Hoe doe ik haar geen pijn? En hoe 
zorg ik dat ze niet valt?

Kortom, mijn ervaringen met 
dieren zijn vrij beperkt, en niet altijd 
even positief. Ik kan je nog wel vele 
verhalen vertellen over die keer dat ik 
een zomer zorgde voor konijnen van een 
oppasgezin van me, of alle keren dat de 
kat van de buren (Huub!) ineens om half 
drie aan mijn deur begon te krabben en 
demonisch ging krijsen (niet een goede 
manier om wakker te worden, kan ik je 
verzekeren), maar ik denk dat jullie het 
punt wel snappen. Huisdieren + Eline = 
niet een goeie match.

Tenminste, totdat ik afgelopen 
zomer een vriend in Amerika bezocht.

Ik wist dat daar een hond zou zijn, 
en dat ik dus drie weken lang met een 

hond in huis zou leven. Ik heb nog nooit 
zo veel tijd met een dier doorgebracht, en 
ik was om eerlijk te zijn best wel nerveus. 
Ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk 
als er een huisdier in de buurt is, alsof ik 
continu op mijn hoede moet zijn, en ik 
had daar dus absoluut geen zin in. Maar 
die angst verdween als sneeuw voor de 
zon toen ik Hippo ontmoett e.

Hippo is een half mini half toy 
Australian Shepherd en een van de liefste 
wezens die ik ooit heb mogen ontmoeten. 
Ze besloot al snel dat ze me mocht, en 
greep elke gelegenheid om naast (of op) 
me een dutje te gaan doen met beide 
poten aan. Wat ik daar van vond was niet 
heel erg relevant. Verder heeft ze geen 
staart, dus als ze enthousiast is schudt 
ze met haar hele kont. Elke ochtend 
als ik mijn slaapkamer uitkwam rende 
ze naar me toe alsof ze me al jaren niet 
had gezien, en dan schudde ze zo heftig 
met haar kont dat je het echt alleen als 
kronkelen kan omschrijven. En jaloers 
als ze was! Wow. Als ik ook maar naar 
een andere hond keek wurmde ze zich 
er al tussen.

Want een andere hond was er ook! 
Naast Hippo was de helft van de tijd 
Rufus ook aanwezig in het appartement. 
Rufus is met stipt de domste hond die ik 
ooit heb gezien. Hij snapt helemaal niks, 
maakt continu exact dezelfde fouten, 
en vindt het concept oorzaak-gevolg 
maar moeilijk. Ook is hij heel schichtig 
door een mishandelingsverleden door 
een vorige eigenaar, dus hij komt niet 
snel naar je toe. Ik maakte het mijn 

Als ik je nu vraag om te 

denken aan iets waar jij 

met je hoofd echt niet bij 

kan, maar wat iedereen 

de normaalste zaak van 

de wereld lijkt te vinden, 

dan durf ik te wedden dat 

jullie allemaal wel iets 

kunnen verzinnen. Dat

ene ding waar mensen 

maar niet over uitgepraat 

raken, en hoe erg je je best 

ook doet, je snapt gewoon 

niet waarom. Wat is nou de 

fascinatie daarmee?

Ik maak me nooit populair 

als ik dit uit, maar voor 

mij is dit altijd het concept 

‘huisdier’ geweest. Serieus. 

Waarom.

missie om vrienden te worden met 
Rufus, en met succes! Ik pluk nog steeds 
chihuahuahaar van al mijn broeken, 
maar ik heb genoten van elke avond 
die ik op de bank heb doorgebracht met 
Rufus naast me. Hij ging nooit zitt en of 
liggen, maar heel soms ging hij op me 
staan. Nou, hoogtepunt van vriendschap 
hiero.

Toen ik thuiskwam miste ik de 
vriend waarvoor ik naar een ander 
continent was gevlogen, en het 
landschap en het eten. Maar tot mijn 
grote verrassing miste ik die honden 
ook. Op de een of andere manier ben ik 
die vakantie van ‘Houd honden uit mijn 
buurt’ naar ‘Ik wil ze allemaal aaien!’ 
gegaan, en ik ben bang dat ik mijn 
standpunt over huisdieren moet herzien.

Ik zie het niet snel gebeuren dat 
ik ooit een huisdier neem. Ze zijn altijd 
aanwezig en leveren veel werk op. 
Maar ik begrijp het nu wel. Die domme 
honden hebben een plekje in mijn hart 
veroverd, en dat was pas na drie weken. 
Ik kan me niet voorstellen wat de band 
is als je een jaar met ze leeft, laat staan 
hun hele leven. En ik zie ook wel voor 
me hoe dit hetz elfde geldt voor katt en en 
knaagdieren en alle andere huisdieren. 
Het zijn niet slechts de poepmachines die 
ik altijd dacht dat het waren, ik geef het 
toe. Maar als Huub de kat van de buren 
alsjeblieft zou kunnen stoppen met mijn 
kamerdeur gebruiken als krabpaal zou 
dat toch wel heel fi jn zijn. ■
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Mierenfokkers

door Bo Salomons

Wij mensen plegen veel van onszelf terug te zien in primaten. We zien 
er hetz elfde uit, delen opponeerbare duimen, en hebben een intrinsieke 
interesse in goocheltrucs.  Toch is er een diersoort die meer op ons lijkt. 
Deze diertjes hebben geen duimen, snappen geen hout van een konijn 
dat uit een hoge goed komt en komen fysiek zo weinig overeen dat ze 
een compleet andere stam van het dierenrijk bewonen. Toch lijken deze 
diertjes, bekend onder de algemene noemer ‘mieren’, meer op ons dan 
je in eerste instantie zou denken. 

De algemene overeenkomsten met mieren zijn welbekend. Ze 
leven in grote koloniën onder het gezag van een koningin (hoewel dit 
gezag geen staatsrechtelijke vormen aanneemt), hebben een strikte 
taakverdeling en communiceren zelfs om complexe taken te vervullen. 
Trekmieren van het genus Eciton haken zich aan elkander vast om zo een 
brug te vormen. Vuurmieren van het soort Solenopsis Invicta, een intens 
goede naam voor een vuurmierensoort, vormen met hun lichamen 
vlott en waarmee zij tijdens overstromingen hun nesten kunnen redden. 
Deze vlott en willen nog wel eens bij mensen binnen drijven, zoals twee 
jaar geleden in Houston is gebeurd. 

Dit stuk gaat echter niet over dat soort gedrag, hoe intrigerend 
ook. Deze samenwerking valt in het niet bij de verschillende soorten 
die ik hier zal samenvatt en als landbouwende mieren. Verschillende 
soorten mieren verbouwen hun eigen voeding op complexe, industriële 
wijze, op manieren die wij mensen direct zouden herkennen. Deze 
landbouwende mieren vallen samen te vatt en in twee categorieën: 
tuinbouwers en veehouders. 

Tuinbouwers
Mieren van de genera Att a en Acromyrex (tevens een coole mierennaam), 
ook wel bekend als bladsnijmieren, snijden zoals hun naam doet 
vermoeden blad. Zij eten dit blad echter niet. De gesneden bladeren 
worden naar het nest getransporteerd, waar ze in een speciaal daarvoor 
vrijgemaakte nestkamer worden neergelegd. Deze bladeren worden 
met waterdruppels nat gehouden. De natt e, donkere omstandigheden 
zijn perfect voor schimmelgroei, wat ook precies het doel is van deze 
exercitie. Speciale agrarische mieren oogsten de schimmel en voeden 
hun kolonie hiermee.  

Het verbouwen van schimmel door de bladsnijmieren is een 
gevaarlijke klus. Onder de eetbare schimmels kunnen namelijk ook 
schimmels van het genus Escovopsis groeien. Deze parasiterende 
schimmel is hoogst gevaarlijk voor de agrarische mieren. Om deze 
reden hebben zij een complex systeem aan vuilverwerking ontwikkeld, 
waarin oude, zwakke mieren zorg dragen voor de vuilstort, die soms 

buiten het nest ligt. 
Het opzienbarende 

feit hier is dat bepaalde 
schimmelsoorten compleet 
van deze mieren afh ankelijk 
zijn geworden. Zoals de ons 
bekende banaan geen zaden 
meer kan produceren, kan 
deze schimmelsoort geen 

sporen meer produceren. Hij kan enkel groeien door het stekken van 
de mieren, die op hun beurt voor voedsel compleet afh ankelijk zijn van 
deze schimmelsoort. Zoals het fruit van nu onherkenbaar is vergeleken 
met het fruit van 500 jaar geleden, is deze schimmel ook geheel gevormd 
om nutt ig en oogstbaar te zijn voor de bladsnijmieren. 

Veehouders
Veehoudende mieren komen in de natuur veel 
vaker voor dan bladsnijmieren, die vooral 
in Zuid-Amerika vertoeven. Deze mieren, 
van vele verschillende genera, gebruiken de 
bladluis als hun vee. De mieren beschermen 
de bladluizen tegen hun natuurlijke vijanden, 
zoals lieveheersbeestjes. In ruil daarvoor geven 
de bladluizen een suikerachtige substantie af 
waar die mieren zich mee kunnen voeden. Door selectieve fok zijn deze 
bladluizen in staat een vocht af te scheiden met een hoge concentratie 
aminozuren, waar de mieren dan weer veel aan hebben. 

Vlak voor de winter doen deze mieren iets heel opmerkelijks: ze 
verzamelen de eieren van de bladluizen en verplaatsen deze naar het 
warme nest. Daar overleven deze eieren de winter. Als de lente begint 
kunnen de mieren deze eitjes dan weer naar een plant verplaatsen. 
Op deze manier houden ze hun voedselvoorziening in stand. Als een 
koningin in een van deze nesten een nieuwe kolonie wil stichten neemt 
zij een paar van de eieren mee om een nieuwe kudde te beginnen. 

Andere dieren maken hier overigens vlijtig gebruik van. De 
Lycaenidae-vlinder legt haar eitjes op de bladeren waar de mieren voor 
bladluizen zorgen. De Lycaenidae-rups wordt eerst tevens verzorgd, 
omdat deze ook suikerachtig nectar afscheid. Na een beetje gegroeid 
te zijn eet de rups de bladluizen. De mieren doen echter niets om deze 
rups tegen te houden, omdat de rups feromonen afscheid die de mieren 
doet denken dat de rups tevens een mier is. De mieren verplaatsen de 
rups naar hun nest, waar de rups verder wordt verzorgd in ruil voor 
suikernectar. Uiteindelijk verpopt de rups zich, tevens verzorgd door 
de mieren. De vleugels van de Lycaenidae-vlinder zijn ongrijpbaar voor 
mieren, dus na uit de cocon te komen kunnen ze altijd uit het nest 
ontsnappen.

Wat is het moraal van dit verhaal? Die is er niet. De conclusie is 
dat mieren hele interessante wezens zijn met zeer complexe relaties, 
zowel binnen hun eigen soort als met andere soorten. Niet alleen 
mensen gebruiken andere soorten in hun voordeel. Het is dan ook een 
kwestie van tijd voordat wij onze positie als dominante soort op aarde 
inleveren aan de Myrmidonen, precies op tijd voor een tweede Illias. ■
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Wat wij kunnen leren van
dansende bijen

door Quinty van der Zee

Bij politicologie hebben de docenten de 
neiging controversiële onderwerpen 
te kiezen om te bespreken in de 
werkgroepen. Zo werd geprobeerd onze 
mening over het martelen van puppy’s 
te peilen. (Blijkbaar is niet iedereen 
hier helemaal op tegen, maar dit is een 
verhaal voor een andere keer…) 

De week daarop kwam het algeheel 
geliefde onderwerp klimaatverandering 
aan de beurt. Over dit onderwerp 
lazen we een betoog, dat claimt dat de 
oplossing van het klimaatdebat ligt 
in een collectief toekomstverhaal. Eén 
diersoort zou hier in het speciaal erg 
goed in zijn: de bij.

Het artikel leerde ons een 
interessant feitje: bijen zouden met hun 
achterwerk een richting in schudden en 
zo gezamenlijk een nieuw huis uitz oeken. 
De auteur die ons dit heugelijke feit 
bijbracht, betoogde (ergens op de 
achtergrond) dat men meer op dieren, 
zoals bijen, moet 
lijken. Ik kan het 
hier niet meer mee 
eens zijn. Wie wil er 
nou niet twerkend 
een vergadering 
hebben over je 
nieuwe woonplek?

Naast een 
leuk dansje kunnen 
we nog veel meer 
leren van dieren. 
Beschaafdheid zouden we bijvoorbeeld 
kunnen stelen van de altijd schatt ige 
eekhoorntjes. Deze beestjes boeren nooit 
en kotsen ook geen enkele keer in hun 
hele leven de boel onder. Nooit een 
mama eekhoorn die haar baby eekhoorn 
moet vertellen netjes pardon te zeggen. 
En hoeveel schoonmaaktijd zou het 
nooit kotsen schelen?

Voor trouwheid moeten we bij 
de uilapen van Azara zijn. Deze nogal 
onaantrekkelijke beestjes blijven hun 
hele leven bij één partner om zo goed 

voor hun kroost te kunnen zorgen. Bij 
mensen eindigt 34% van de huwelijken 
in een echtscheiding. We zouden dus 
best wel eens af mogen kijken bij deze 
apen. 

De in Nederland altijd geclaimde 
tolerantie kunnen we écht krijgen 
als we oesters om 
advies vragen. Deze 
gezellige weekdieren 
veranderen (meerdere 
keren) van geslacht, 
en geen oester die daar 
moeilijk over doet. 

Zo zijn er naast de 
bijen uit het artikel over 
klimaatverandering, 
dus nog veel meer 
dieren die ons wat 
leuke dingen zouden 
kunnen leren. 

Nou ging dat artikel om heel eerlijk 
te zijn niet zozeer over al deze leuke 

feitjes, maar over 
het collectief keuzes 
kunnen maken over 
klimaatverandering. 
Mensen zouden 
volgens de auteur, 
Jelmer Mommers (ja, 
die van dat boek over 
klimaatverandering), 
niet zo erg goed zijn 
in gezamenlijk keuzes 
maken. Het menselijk 

soort is nogal geneigd tegen haar eigen 
belangen in te gaan. 

Het puppy’s martelen ging ook 
niet over de vrijetijdsbestedingen van 
sommige types, maar over de mens 
haar relatie tot dieren. De vraag over 
de martelingen kwam voort uit een 
misschien wel bekend artikel van 
Norcross en eigenlijk is het hele verhaal 
een betoog tegen de bio-industrie 
en waarom mensen puppy’s als 
waardevoller beschouwen dan koeien of 
varkens. 

Los van of ik het met de twee betogen 
eens ben of niet, denk ik dat Mommers 
en Norcross hier iets heel goeds doen. 
Ze vergelijken de mens met een dier en 
onze perceptie van dieren onder elkaar. 
Wij als mensen zijn naar mijn mening 
nog wel eens geneigd om onszelf als 

superieur te zien, 
soms als heel soort, 
maar soms ook als 
specifi ek geval. 

Het is dan 
altijd heel goed 
voor het reële besef 
en de nederigheid 
om even op je bek 
te gaan. Als gehele 
mensheid kunnen 
we het op je bek 
gaan even ervaren 
wanneer we weer 

eens leren over hoe sommige dieren 
op bepaalde gebieden vele malen beter 
zijn dan onze diersoort. Ja, wij hebben 
hele coole computers waar we heel veel 
leuks mee kunnen, maar aapsoorten 
leven bijvoorbeeld veel vrediger samen 
en hebben minder de neiging elkaar uit 
te moorden. Om Henry Gee te citeren: 
‘Giraff en of mestkevers zijn net zo goed 
in wat zij doen als mensen in wat wij 
doen. Punt.’

Dus bij deze: struikel je ooit in een 
gesprek over hoe geweldig de mens is, 
wijs anderen eens op het twerken van 
bijen, de nett e opgevoede eekhoorns, 
de monogame apen en de tolerante 
genderfl uide oesters. Wie weet pikken 
ze er ergens iets van op en wordt de 
wereld weer een heel klein beetje beter. ■ 



20 21

De ijsbeer:         een gedicht met variabele afl oop
door Gerard Spaans

Er was eens een ijsbeer,
die had geen bewijs meer
dat ‘t goed gaat met Groenland;
hij kan weinig doen want
zijn leefruimtes smelten:
het land staat op stelten.

Komt Trump aangelopen:
“Ik wil het wel kopen!”

De Denen bezwijken
om geld op te strijken.
De ijsbeer wantrouwt dat
want Trump onderbouwt wat
aan hem zal bekoren:
natuur gaat verloren
voor d’bouw van een toren
die rust mag verstoren
door olie te boren
die zal toebehoren
aan Trump en zijn lieden
die door nauw te spieden
naar oliegebieden
Moer Aarde verrieden.

Nu vijf jaren later
is Groenland tot water
verworden; de ijsbeer
die is niet zo grijs meer:
door olie besmeurd
drijft hij heel getreurd
in zee richting zuid waar
zijn weeklaaggeluid maar
geen weerklank kan vinden;
alleen, zonder vrinden.

De Deense minister
die vindt het sinister
en zegt: “Waarom zouden
wij Groenland niet houden?”
Die keuze der Denen
doet Trump keihard wenen.
Daarin is hij loner
want elke bewoner
op Aard is tevreden:
een ramp is vermeden.

De ijsbeer is blij want
het sneeuwt op het eiland
waar zeehonden lagen
waarop hij wil jagen;
zijn adrenaline
maakt hem ‘n onvoorziene
verrassing voor prooien.
Hij kan het voltooien
door goed te besluiten
wanneer hij naar buiten
springt en met zijn klauwen
de prooi kan verbouwen
tot - het is geen pretje -
een goed lunchpakketje.

Kies hoe je wil dat het 
gedicht verder gaat.

A. Denemarken accepteert het  
. bod van Trump. B. Denemarken accepteert het  

. bod van Trump niet.

Hij springt enthousiast maar
zijn lot ligt nu vast, daar
een jager die zeehond
een lekker diner vond.
Je raadt het vast nooit maar
zijn speer al gegooid waar
de zeehond eerst lag zag
hij ‘n ijsbeer op slag, ach,
verschijnen en hij nam
de plek waar de speer kwam
in en stierf terstond en
de jager die vond hen
als volgt: naast de ijsbeer
die dood was, niet grijs meer
maar rood was gekleurd, lag
de zeehond getreurd, zag
de jager verbaasd staan,
besloot toen met haast aan
een vlucht te beginnen
die hij wist te winnen:
hij kon zijn dood fnuiken
door ‘n wak in te duiken.

A. De ijsbeer valt aan.

De ijsbeer laat blijken,
dat hij slechts wil kijken
en niet wil gaan eten,
want hij was vergeten
dat hij nog geen trek had.
Hij vond het wel gek dat
de zeehond ontwaakte
en noodkreten slaakte.
Hij was dus toch zichtbaar
en dat was allicht maar
het beste voor beiden:
de zeehond, bescheiden,
wil niet overlijden,
besloot hem te duchten
en dus weg te vluchten,
maar daar kwam een jager,
des zeehonds belager,
die had nu geen prooi meer
en ging toen dus mooi weer
naar huis.

De volgende morgen
weerkeerden de zorgen:
De ijsbeer ontwaakte
en schrok toen en raakte
in shock; zoveel water
met erg veel geklater
zijn hol binnenstromend
de uitweg dwarsbomend
en ook binnenkomend
dreef iets hem al schromend
tot nog veel meer wanhoop:
een gifgroene man kroop
zijn hol in en stapte
met zorg in de krapte.

B. De ijsbeer valt niet aan.

De ijsbeer is dood. Einde.

De ijsbeer is dood. Einde.

Kies hoe je wil dat het gedicht     verder gaat.

De ijsbeer besliste
te vechten en griste
van veraf maar miste
en poogde van nader
des mans halsslagader
te raken en slaagde,
zo stierf de belaagde.
Het bloed vloeide rijk’lijk
maar hij was klaarblijk’lijk
‘n milieuactivist die
toevallig nog wist wie
er huisde daarbinnen;
hij was buiten zinnen
en had durven wedden
dat hij hem kon redden
uit grond van erbarming,
maar Aardeopwarming
verdrenkt nu de ijsbeer.
Die is niet zo grijs meer
maar paars van het stikken
en zijn treurig snikken
en wat hij nog piepte
verdwijnt in de diepte:

“Dit komt door de mensen
die niets anders wensen
dan luxe en geld maar
‘t milieu met geweld naar
verdoemenis helpen
en voorts overstelpen
met asfalt en stikstof,
maar wacht tot het kwik grof-
weg vijf graden oploopt
en hitt e zich ophoopt:
de wereld gestorven,
door mensen bedorven.”

De man deed hem niets toen
hij niet koos voor iets doen
en door die absentie
van malevolentie
vertrouwde de ijsbeer
de man als een wijsgeer.
Ze werkten toen samen
en iets later kwamen
zij ‘t hol uit gekropen
en zijn zij gelopen
naar veiliger vlakten
waar zij zich herpakten.

De man keerde vlug naar
zijn woonplaatsje terug waar
de rest op hem wachtt e.
De ijsbeer die lachte.
gezien toch wat mensen
het beste toewensen
aan alles op aarde,
want deze man spaarde
de ijsbeer het leven
en met dat gegeven
vond hij weer een plekje
dat hij als nieuw stekje
bewoonde, niet nukkig
maar lang en gelukkig.

A. De ijsbeer valt aan. B. De ijsbeer valt niet aan.

De ijsbeer is dood. Einde.

Kies hoe je wil dat het gedicht verder gaat.

De ijsbeer leeft nog! Maar ja,
klimaatverandering door toe-
doen van de mens ook... einde!
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De zin achter de vinkenslag: het doel 
van menselijke en dierlijke expressie

door Floris Meertens

Rare schildpadsoorten

door Pauline Witteveen

Eerder dit jaar hield Carel ten Cate bij Prometheus een lezing 
over de grammatica van vogelzang. Kort ging hij toen in op 
wat vinken met hun zingen proberen over te brengen. Voor de 
mannetjesvinken leken er twee centrale doelen te zijn. Ten eerste 
is er het afb akenen van een territorium. Het tweede deel van de 
roep, treff end de vinkenslag genoemd, dient om vrouwtjes aan 
te trekken. We kunnen op het moment (en waarschijnlijk voor 
de nabije toekomst) niet bewijzen dat er ook andere redenen zijn 
waarom ze zich laten horen, zoals bijvoorbeeld zelfexpressie, 
maar uitsluiten is ook niet gerechtvaardigd. 

Naar aanleiding van de lezing begon ik te denken over 
de belangrijkste doelen van menselijke communicatie in twee 
verschillende vormen: (gesproken) taal en muziek. Want is 
vogelzang nu eigenlijk beter te vergelijken met gesprekken 
of met liedjes? Ik ben geneigd te zeggen dat het meer lijkt 
op gesproken taal, omdat vogelzang deels praktische zaken 
behelst. Ik wil muziek niet te ver verwijderen van het praktische 
leven, want vaak is het daarin gestoeld, maar terwijl vogels 
graag met hun gezang hun territorium markeren, ken ik weinig 
door mensen geschreven nummers over hun huurcontract. 

Een korte terzijde: Ik hoorde ooit van een prachtige theorie 
dat de mens eerst zong voordat hij sprak. Dan is de vraag of 
deze zang zelfexpressie was, of dat we als mensen gewoon 
lekker theatraal met elkaar zongen om te vragen of de ander 
het vuur aan kon maken. Feit is dat nu niemand meer echt zingt 

om praktische zaken af te handelen, behalve dan misschien in 
opera’s of musicals.

Het is kortom een romantisch idee om vogelzang te 
vergelijken met de zelfexpressie van de muzikant, want naar 
alle waarschijnlijkheid lijkt het meer op gesproken taal. Toch 
zijn er zeker overeenkomsten tussen muziek van mensen en 
vogels. De liefde wordt bij ons ook altijd bezongen, en je zou het 
territorium afb akenen ook kunnen zien als het representeren 
van een stad of wijk (wat veel gebeurt in hip hop bijvoorbeeld).

Tot nu toe heb ik een cruciale vraag ontweken: Hoe kunnen 
we menselijke uitingen vatt en? Men kan zeggen dat taal het 
overbrengen is van gedachten, en dat artistieke expressie het 
uitdrukken is van emoties en ervaringen. Dit lijkt voor mij echter 
wat te simpel. Het is in de handeling van spreken of zingen dat 
wij de betekenis construeren. Wanneer wij formuleren, zijn 
we niet bezig een vorm te maken die enkel als vehikel voor de 
betekenis dient. De vorm is niet gescheiden van de abstracte 
betekenis; hij is constitutief.

Vaak in gesprekken kom ik al sprekende tot het inzicht 
waar ik lange tijd naar zocht. Met de liedjes die ik schrijf lukt 
het om emoties en ervaringen samen te vatt en tot een artistiek 
beeld, met als gevolg dat ik ook een duidelijker begrip krijg 
van wat ik voel. Misschien bepaalt de vink al zingende wat zijn 
leefgebied eigenlijk is, op dezelfde manier als dat wij ook de 
realiteit hebben gevormd door wat wij uitgesproken hebben. ■

advertentie

Als je nadenkt over hoe een schildpad 
eruitz iet, denkt men meestal aan die hele 
grote landschildpadden die zo traag 
bewegen, of aan die iets snellere kleine 
waterschildpadjes die zo leuk kunnen 
zwemmen. Dat dacht ik een paar maanden 
geleden ook, maar sindsdien heb ik 
ontdekt dat er op YouTube een overvloed 
aan leuke fi lmpjes over schildpadden 
te vinden is, waardoor ik inmiddels 
weet dat schildpadden 
nog veel leuker zijn dan 
ik eerst in mijn hoofd 
had - kijk bijvoorbeeld 
eens naar deze kleine 
landschildpad die een 
aardbei eet. Nog belangrijker dan dat, is 
dat ze ook veel raarder zijn dan slechts 
die grote landschildpadden en die kleine 
waterschildpadjes.

Een van de meest opvallende dingen 
aan schildpadden is het schild. Dit benige 
onderdeel van de schildpad heet aan de 
onderkant het plastron, en aan de bovenkant 
de carapax. Deze twee delen zitt en in de 
meeste schildpadden onbeweeglijk aan 
elkaar, hoewel er ook schildpadden zijn 
die deze delen enigszins kunnen bewegen, 
waardoor ze geheel in het schild kunnen 
kruipen als er een roofdier 
aankomt. Zo heb je de 
Carolina-doosschildpad, 
die een deel van het 
plastron kan dichtklappen, 
zodat de weke delen van de 
schildpad geheel door het 
schild beschermd worden. 

Het schild is een zeer 
belangrijk onderdeel van 
de schildpad, aangezien het 
zowel de ribbenkast, als de wervelkolom 
is. Verder speelt het schild een rol bij de 
ademhaling van de schildpad. Als deze 
namelijk tijdens zijn winterslaap onder 
water is, gaat de schildpad anaerobisch 
ademen (zonder zuurstof). Bij dit proces 
komt onder andere melkzuur vrij, wat 
de schildpad uiteindelijk zou kunnen 
doden. Hier komt het schild weer in beeld, 
aangezien deze het giftige melkzuur op 
kan nemen, en een stof kan uitscheiden 

die het zuur onschadelijk 
maakt.

Er zijn fossielen van 
schildpadden gevonden 
uit het tijdperk van de 
dinosaurussen, wel meer 
dan 250 miljoen jaar 
geleden. De meeste schildpadden zijn 
inmiddels door evolutie sterk veranderd 
in vergelijking met deze archaïsche 

schildpadden, hoewel er 
een soort is die nog erg op de 
dinosauriërs lijkt, namelijk 
de galapagosschildpad. 
Deze schildpadden zijn de 
grootste landschildpadden 

en kunnen wel 400 kilo wegen. Zoals 
de naam al suggereert, 
wonen ze voornamelijk 
op de Galapagoseilanden 
(galápagos betekent 
zelfs landschildpad 
in het Spaans). Deze 
schildpadden eten 
voornamelijk groenten 
en fruit, en bewegen 
zo langzaam als je zou 
verwachten. Dit is echter ook wel logisch, 
aangezien ze al dat gewicht van het schild 

met zich mee moeten 
dragen. 

Feitelijk het 
tegenovergestelde van de 
galapagosschildpad, is 
de weekschildpad. Deze 
heten in het Engels de soft 
shell turtle, wat ik veel 
schatt iger vind klinken. 
Deze kleine schildpadden 
zijn zeer gestroomlijnd, 

zodat ze zich snel door het water kunnen 
bewegen. De hoornige beenplaten op 
de carapax die karakteristiek zijn voor 
schildpadden (oftewel de schubben op het 
bovenste schild) ontbreken 
bij de weekschildpadden. 
Hierdoor zijn ze lichter 
waardoor ze sneller kunnen 
zwemmen, en is het schild 
zacht en fl exibel.

Een gevaarlijke 

soort schildpad is de 
bijtschildpad. Deze 
schildpadden staan bekend 
om agressief gedrag en 
een grote bijtkracht. Deze 
soort heeft verder een klein 
plastron, waardoor ze 

hun ledematen niet in het schild kunnen 
trekken. Ze leven in het water, vooral in 
rivieren of moerasachtige gebieden, waar 
ze jagen op prooidieren, zoals vissen of 
kikkers.

De gewone bijtschildpad jaagt 
door rond te zwemmen in de rivier, en 
zo te zoeken naar een prooidier om deze 
vervolgens op te peuzelen. Aangezien 
deze bijtschildpad veel zwemt, is het 

een gestroomlijnd dier, 
in tegenstelling tot zijn 
grotere broer binnen de 
bijtschildpadfamilie.

Die grotere soort 
bijtschildpad is de 
alligatorschildpad. Deze 
schildpad is minder 
gestroomlijnd omdat deze 
meer stekels heeft op zijn 

carapax. Deze stekels lijken een beetje op 
een ananas. Ze jagen door op de bodem 
van een rivier af te wachten tot er een 
prooidier langskomt, die in de bek van 
de schildpad zwemt. 
Deze prooidieren lokt 
de schildpad door zijn 
wormachtige tong te 
bewegen.

Dit waren een 
paar rare soorten 
schildpadden, hoewel er nog genoeg andere 
vreemde schildpadden zijn. Deze schatt ige 
wezens kunnen dus ook een zacht schild 
hebben zoals de weekschildpad, of een 
beetje chagrijnig zijn zoals de bijtschildpad. 
Dan zijn er ook nog de GVR’s van de 

schildpadden, namelijk 
de galapagosschildpad. 
Besef je dus de volgende 
keer als je nadenkt over 
schildpadden, dat ze 
waarschijnlijk raarder zijn 
dan je denkt. ■

071-5121184
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Nieuwsgierig eekhoorntje
in het buitenland

door Sterre Mulder

Heb je ooit wel eens uit het raam gekeken, pogend de blik van 
de docent te ontwijken terwijl de net gestelde vraag in de lucht 
hangt, recht in de ogen van een eekhoorntje? Vast niet, want 
eekhoorns zijn beschermd in Nederland en zullen vanaf de 
Veluwe niet graag hun schreden naar Leiden richten. 

In mijn tijdelijke thuisland Zweden, daarentegen, zijn ze 
er volop, en blijkbaar zelfs op het campusterrein. De verschillen 
tussen deze landen gaan echter verder dan de fauna.

Toen ik vertrok, dacht ik dat Zweden niet zo heel anders 
was dan Nederland, afgezien van de koude en donkere winters. 
De Zweden spreken goed Engels, eten met mes en vork, en het 
OV zal wel hetz elfde werken, toch? 

Maar er is wel degelijk verschil in cultuur. En dat merk je 
aan kleine dingen in het dagelijks leven, die niet zo opvallen als 
je er maar kort op vakantie bent. 

Al de eerste dagen hier hoorde ik meerdere keren dat de 
Zweden over het algemeen nogal gereserveerd zijn en structuur 
en controle hoog in het vaandel hebben staan. Zo maken ze 
afspraken op de minuut, bijvoorbeeld om 20:05, en wordt 
het dus niet gewaardeerd als je aan komt zett en na een Leids 
kwartiertje. 

Ook worden overal rijen gevormd. De wachtenden bij 
de bushalte staan echter zo ver uit elkaar, dat je als brutale 
Nederlander niet meteen door hebt dat er een rij is. Gelukkig 
staan de Zweden ook bekend om hun confl ictvermijdend 
gedrag…  

Nog een mazzeltje voor buitenstaanders die proberen te 
integreren: er wordt gezegd dat Zweden proberen niemand 
buiten te sluiten. Het beste voorbeeld hiervan vind ik het 
rekening houden met diëten. Bij elke gelegenheid waar 
eten wordt uitgedeeld, is er altijd wel een vegetarische én 
veganistische variant, en met een beetje geluk zelfs een 

glutenvrije, zonder dat je van te voren iets hoeft aan te geven. 
Soms is zelfs voor het gemak alles helemaal veganistisch, en 
geen carnivoor die daarover klaagt.  

De wil om iedereen te betrekken ligt misschien ten 
grondslag aan de zeer sterke gender equality waar Zweden om 
bekend staat. Elk ouderpaar krijgt bijvoorbeeld samen 68 weken 
verlof, vrij te verdelen mits de vader minstens 2 maanden 
opneemt. Dit resulteert in de wel bekende ‘latt e papa’s’, die ik 
geregeld over straat zie lopen en zie zitt en in cafeetjes met hun 
kinderwagens. 

De huidige regering bestaat voor de helft uit vrouwen 
en heeft zichzelf feministisch verklaard. Seksistische grappen 
kunnen hier dan ook absoluut niet door de beugel. Een 
advertentie van internetprovider Bahnhof, gebaseerd op de 
‘distracted boyfriend’ meme, leidde tot veel ophef en is zelfs 
unaniem seksistisch en gender-discriminatory verklaard door de 
Zweedse Advertising Ombudsman. Zoiets zie ik in Nederland 
toch niet zo snel gebeuren.  

Bahnhof = internetprovider; du = jij;
din nuvarande arbetsplats = je huidige baan.

Hoewel het me haast ondenkbaar 
lijkt dat hier in de praktijk 
werkelijk vervelende dingen 
voorvallen, is men wel erg alert op 
incidenten. Zelfs in blokevaluaties 
van mijn universiteit is de vraag 
opgenomen of je te maken hebt 
gehad met seksuele intimidatie 
of je anderszins onveilig hebt 
gevoeld tijdens het blok. 

Verder zijn toilett en specifi ek 
voor mannen of vrouwen een 
echte uitz ondering, alleen te 

vinden in oude gebouwen. Dat wordt nog even wennen als ik 
weer terug ga naar Nederland, en niet meer zomaar elke deur 
kan binnenlopen. 

 
Nog iets wat je beslist niet tegenkomt in Nederland, valt 
pas op wanneer je een bijeenkomst met een grote groep 
mensen bijwoont (of een doodgewoon practicum). Nog voor 
het welkomstwoord klinkt, wordt steevast eerst de droge 
mededeling gedaan ‘in the unlikely event of an emergency, please 
be aware of where you can fi nd the emergency exits’. Ik zou bijna een 
demonstratie van luchtmaskers en reddingsvesten verwachten, 
zoals in een vliegtuig. 

Daarnaast wordt in de vergunning voor elk evenement 
een bepaald aantal security regelaars vastgelegd dat ten alle 
tijden aanwezig moet zijn – waarvoor random vrijwilligers 
worden opgetrommeld die met een geel hesje op schoot bij de 
nooduitgang zitt en (interessante ervaring!).   

Misschien wel de grootste ‘cultuurschok’, voor zover dat 
bestaat binnen Europa, was voor mij het Zweedse social-media- 
gebruik. Evenementen, groepsopdrachten, mededelingen, alles 
gaat hier via Facebook, het medium dat de Nederlandse jeugd 
zo’n beetje aan het verlaten is naar mijn idee. En WhatsApp 
dan, waarvan ik dacht dat alle jongeren en intussen ook de 
meeste ouderen het gebruiken? Dat is nog maar nauwelijks 
geïmplementeerd, te oordelen naar de verbaasde blikken, het 
vertwijfeld zoeken op de telefoons, de anonieme profi elfoto’s 

en het alomtegenwoordige Hallå där! Jag använder WhatsApp als 
status.

Waar zouden al die verschillen op berusten? De World 
Values Survey, een interessant onderzoek naar heersende 
culturele waarden per land, plaatst Zweden in twee opzichten 
in het extreme. Geen enkel ander land is zo ver van de traditional 
values en zo dichtbij de secular-rational values geplaatst. Dit 
betekent dat de Zweden weinig waarde hechten aan religie, 
traditionele familiewaarden, autoriteit en nationalisme. Men 
ziet het hier bijvoorbeeld als volledig acceptabel om een 
meerdere tegen te spreken bij verschil van mening. 

Ook is er in geen land zoveel self-expression als in Zweden, 
waar de survival values het meest naar de achtergrond zijn 
geraakt. Dit houdt in dat de Zweedse norm vooral prioriteit 
geeft aan tolerantie, vertrouwen en milieubescherming.

Een interessant land dus om een tijdje door te brengen! 
Al zou je dus, om helemaal buiten de Nederlandse waarden te 
treden, beter naar Jemen kunnen gaan… 

 
Het eekhoorntje zakt weer op zijn pootjes en schiet naar boven de 
boom in. Intussen dalen mijn gedachten neer tot de vragen van 
de werkgroep. O ja, nog een verschil met wat ik gewend ben uit 
Leiden: de colleges worden niet opgenomen en de antwoorden 
komen niet online. Semester mag dan wel het Zweedse woord 
zijn voor ‘vakantie’, er staat nog altijd een tentamen te wachten 
aan het eind. Niet te veel afdwalen dus… ■
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Niet zo spinnenminnend

door Dominique Hofman

Dieren in de Top2000

door Roy Vlieland

Laat ik maar meteen eerlijk zijn. Normaal 
gesproken gebruik ik altijd mijn beste 
vriend Google als ik onderzoek wil doen 
voor een artikel, maar nu durfde ik het 
onderwerp van dit stuk zelfs niet in te 
tikken, laat staan de angstaanjagende 
zoekresultaten daadwerkelijk onder 
ogen te komen. Wat betreft het schrijven 
van het woord, maak ik – zoals je ziet – 
voor nu een uitz ondering. Dit stukje tekst 
gaat namelijk over mijn spinnenfobie, 
in de wetenschap beter bekend als 
arachnofobie. Behalve dat dit woord 
al niet gezellig klinkt, word je ook niet 
vrolijk van de lichamelijke ongemakken 
die de angst met zich meebrengt. Een 
minuscuul spinnetje, een hooiwagen 
of zelfs een kruisspin: hoewel ik ze niet 
durf aan te raken, kan ik er wel vanaf een 
meter afstand naar kijken. Maar als ik al 
moet denken aan een grotere variant, 
krijg ik het Spaans benauwd. De poten, 
de snelle en plotselinge beweging, 
het in de meeste gevallen zwarte lijfj e. 
En dan hebben de echte gezellige 
varianten ook nog eens haren. Wie heeft 
ooit bedacht dat dit goed is voor de 
mensheid? Nu ik dit schrijf, voel ik de 
gebruikelijke symptomen – die ik Gijs 
heb laten opzoeken – al een beetje. Van 
hartkloppingen en misselijkheid tot een 
droge mond. En natuurlijk de klassieker: 
het gevoel alsof ze over je heen lopen.

Wat een aanstelleritis, denk je 
misschien. Vaak is de angst irrationeel, 
want een groot gedeelte is niet eens 
gevaarlijk. Maar volgens onderzoekers 
kan een spinnenfobie aangeboren zijn. 
Door ze instinctief te ontwijken, voorkom 
je mogelijk gevaar. Nu weet ik niet hoe 
dat bij mij zit, maar ik kan me wel die 
ene bewuste nacht goed herinneren. 
Tientallen insecten liepen over me heen, 
inclusief spinnen. Een nachtmerrie 
natuurlijk, maar wel een die zo veel 
indruk maakte dat ik sinds mijn zesde 
bewust ban3g ben voor deze beestjes. 
Vooral niet fi jn als je jaren later een (ik 

kan het bijna niet typen) vogelspin in 
de Antwerpse dierentuin in zijn hokje 
ziet zitt en. Of als je nepinsecten in je bed 
vindt, nadat je quasi-grappige zus die 
daar heeft verstopt. En dan zit je ook 
nog op je twaalfde in de bioscoop half 
huilend naar Harry Pott er and the Chamber 
of Secrets te kijken, waarin Aragog en zijn 
spinnenbrigade plotseling 
opdoemen in het bos. Nog 
altijd houd ik mijn handen 
voor mijn ogen als deze 
engerds in beeld komen. 
Helaas ben ik niet zo’n grote 
held als mede-spinnenhater 
Ron Weasley. Natuurlijk 
weet ik dat ze allemaal nep 
zijn. Ze zien er simpelweg 
doodeng uit. En spin Shelob uit Lord of 
the Rings schijnt nog groter te zijn dan 
Aragog. Een waarschuwing vooraf is 
vooral handig als je niet naast een of 
andere paniekpiet wil zitt en. En een 
afb eelding of een plastic versie van een 
spin aanraken? Ook dat durf ik niet, 
doodsbang dat de spin in kwestie tot 
leven komt. Je weet maar nooit...

Gelukkig ben ik niet de enige 
die geen vrolijke gedachtes hierover 
heeft. Arachnofobie is immers de meest 
voorkomende fobie wereldwijd. Vooral 
vrouwen hebben er last van, maar 
liefst vijf keer zo erg als mannen. Ook 
in Nederland, waar geen gevaarlijke of 
doodenge varianten leven, krijgt een 
op de tien mensen kriebels van onze 
achtpotige dierenvriendjes. Een gevolg 
van de angst is dat je de diertjes zo 
veel mogelijk gaat vermijden. Sommige 
mensen slaan boswandeling liever over 
of durven zelfs de zolder niet op. Zoals 
ik al zei, ben ik niet extreem bang voor 
de Europese huis- tuin- en keukenspin, 
die vieze rioolspinnen uitgezonderd. 
In Europa durf ik dan ook elk land te 
bezoeken, maar een reis naar Australië, 
Thailand of Vietnam zit er voorlopig niet 
in. Daar zitt en de echte joekels, de engerds 

die mensen onbewust de stuipen op het 
lijf jagen. Dit jaar was dit nog te zien in 
de Belgische variant van Wie is de Mol? 
Twee vrouwelijke kandidaten sliepen 
met een (oké, ik ga het toch schrijven) 
tarantula op de kamer, niet wetende 
dat dat hun nieuwe kamergenoot 
was. Toen hun ogen eenmaal aan de 

duisternis gewend waren en 
ze het diertje zagen, gilden 
ze erop los. Zelfs extra 
informatie over de mol kon 
hen niet overtuigen om op 
de kamer te blijven. Je zult 
vast begrijpen dat ik even 
weggekeken heb bij dit 
bewuste fragment en dat ik 
hun reactie volkomen logisch 

vond. We blijven even in België, want ik 
zag ooit eens fi lmpje waarin oud-K3-lid 
Karen Damen bekende al doodsbang te 
zijn voor het woord ‘spin’. Nogmaals, ik 
vind het niet gek. Ik vind het al moeilijk 
om ‘vogelspin’ of ‘tarantula’ te schrijven, 
laat staan uit te spreken.         

Goed, ik weet heus wel dat er 
tegenwoordig allerlei manieren zijn om 
van je spinnenfobie af te komen. In het 
extreemste geval kun je een vogelspin 
over je hand laten lopen en tegelijkertijd 
ontspanningsoefeningen doen, zodat je 
een volgende keer ermee wil knuff elen. 
Al geef je me een miljoen, ik doe het niet. 
Niet alleen omdat ik al bijna fl auwval 
bij de gedachte, maar ook omdat ik niet 
weet of het zou werken. Een collega, 
ook een spinnenfoob, heeft het namelijk 
wel een keer aangedurfd. Het resultaat? 
Ze kan niet vol overtuiging zeggen dat 
haar angst verdwenen is. Een betere 
eerste stap is waarschijnlijk het schrijven 
van dit stuk geweest, waarbij alle nare 
herinneringen in alle levendigheid 
voorbijfl itsen. Inmiddels staat er al 
achtt ien keer ‘spin’ of een variant daarop 
in. Maar eerlijk is eerlijk, het zal nog lang 
duren voordat het woord daadwerkelijk 
in mijn Google-geschiedenis opduikt. ■

Eye Of The Tiger – Survivor
Ik Heb Je Lief – Paul de Leeuw
The House Of The Rising Sun – The Animals 
Blackbird – The Beatles
Litt le Lion Man – Mumford & Sons
Papillon – Editors
Have You Ever Been Mellow – Party Animals
Three Litt le Birds – Bob Marley & The wailers
Do I Wanna Know – Arctic Monkeys
Wind Of Change – Scorpions
White Rabbit – Jeff erson Airplane
Free Bird – Lynyrd Skynyrd
Bat Out Of Hell – Meat Loaf
Hotel California – Eagles
Eagle – ABBA
Prett y Fly (For A White Guy) – The Off spring
Verdronken Vlinder – Boudewijn de Groot
Good Feel inc. – Gorillaz
Halo Of Flies – Alice Cooper
Birds – Anouk
Stayin’ Alive – Bee Gees
Bullet With Butt erfl y Wings – Smashing Pumpkins 
Oceaan – Racoon
Wild Horses – The Rolling Stones
Year Of The Cat – Al Stewart
Songbird – Fleetwood Mac
Calm After The Storm – The Common Linnets
Mijn Houten Hart – De Poema’s 
Long Blond Animal – Golden Earring
Albatross – Fleetwood Mac
Brabant - Guus MEEUWis 
Father And Son – CAT Stevens, Ronan Keating
One Way Wind – The Cats
Dog Days Are Over – Florence And The Machine

Kom terug – Spinvis (2x: Spin & Vis)
El Condor Pasa – Simon & Garfunkel
Sabotage – Beastie Boys
Born To Be Wild – Steppenwolf
Lea – The Cats
Animals – Martin Garrix 
Hunger Strike – Temple Of The Dog
The Dolphin’s Cry – Live
The Next Episode – Snoop Dogg e.a.
The Racing Rats – The Editors
In-A-Gadda-Da-Vida – Iron Butt erfl y
Firefl ies – Owl City (2x: Firefl ies & Owl)
Remedy – The Black Brows
Fly Like An Eagle – Steve Miller Band
Black Dog – Led Zeppelin
Fox On The Run – The Sweet
Beast Of Burden – The Rolling Stones
I’m A Believer – The Monkees
Bird Of Paradise – Snowy White
Litt le Red Rooster – The Rolling Stones
ROOSTER – ALICE IN CHAINS
Hound Dog – Elvis Presley
Novocaine For The Soul – Eels
Woman – Wolfmother
Skinny Love – Birdy
Accidentally in Love – Counting Crows
Monkey Gone To Heaven – Pixies
West End Girls – Pet Shop Boys
Beast Of Burden – Bett e Midler
Birds – Chef’Special
Karma Chameleon – Culture Club
For What It’s Worth – Buff alo Springfi eld
A Gentleman’s Excuse Me - Fish ■

Het zal je niet 

ontgaan zijn, 

maar ik ben een 

van de grootste 

Top2000-gekken 

van Prometheus. 

Daarom speciaal 

voor deze Pyros: 

dieren in de 

Top2000!

In deze lijst zijn alleen 
nummers opgenomen 
waarvan de artiest of 

titel een dier in de naam 
heeft en artiesten worden 
maar één keer genoemd.  

Nummers die met dieren 
te maken hebben, zoals 

Circle of Life (The Lion 
King), Dodenrit (met 
de wolven), Flappie 

(gaat natuurlijk over 
een konijn) of Magic 

(Coldplay heeft hier een 
duif op de hoes) worden 
dus niet meegenomen in 

deze lijst!
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Bare life: hoe Giorgio Agamben
mij tot een veganist maakte

door Francine Maessen

Afgelopen jaar volgde ik het college 
Literature and Questions of Doing 
Justice and Making Law. In deze 
collegereeks, waarin literatuur 
eigenlijk maar een secundaire 
rol speelt, werden de studenten 
aangemoedigd te onderzoeken waar 
de grenzen van bepaalde termen uit 
het recht liggen. Wat is vergeving, 
wat is rechtvaardigheid, maar 
bovenal, op wie zijn deze begrippen 
van toepassing? De tweede helft van 
het semester ging bijna volledig over 
groepen die in de marges van het recht 
zijn geplaatst, zoals vrouwen, kinderen, niet-witt e mensen, en 
dieren. Het was intrigerend om te leren welke machtsstructuren 
die marginalisatie ondersteunen. 

Tijdens de collegereeks werden veel interessante auteurs 
behandeld (Derrida, Arendt, Singer), maar degene die 
misschien nog wel de grootste impact op mij heeft gehad was 
Giorgio Agamben. Agamben houdt zich bezig met biopolitics: 
hoe de politiek/machthebbers onze ervaring van leven en 
ons lichaam beïnvloeden. Biopolitics is iets waar we eigenlijk 
allemaal dagelijks mee in aanraking komen. Als jij een reclame 
van de overheid ziet die oproept tot 
gezond eten, is dat al biopolitics: de 
overheid, oftewel de machthebbers, 
probeert te sturen hoe jouw leven en 
lichaam eruit zou moeten zien. Nu 
is dit een vrij onschuldig voorbeeld, 
en eentje die ik zelf ook nog wel zou 
aanmoedigen, maar biopolitics kan snel 
een stuk enger worden. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in de state of exception. 
Dit is wanneer de machthebber zijn 
boekje te buiten gaat en een situatie 
creeërt waarin onze normale ideeën 
over vrijheid, rechtvaardigheid 
en mensenrechten niet meer van 
toepassing lijken te zijn. De benaming 
“state of exception” doet vermoeden dat 
dat enkel voorkomt in uitz onderlijke 
gevallen, bijvoorbeeld in 
noodsituaties. Agamben waarschuwt 
in zijn fi losofi e echter voor wat 
er gebeurt als de state of exception 
eerder uitz ondering dan regel wordt. 
Dit is het moment waarop volgens 

hem zaken als concentratiekampen 
ontstaan: “The camp is the space that 
is opened when the state of exception 
begins to become the rule.” Alhoewel 
zijn werk hiermee in de eerste 
instantie naar de concentratiekampen 
uit de Tweede Wereldoorlog verwees, 
is het een analysemethode die 
uitstekend werkt om nu ook andere 
situaties te begrijpen, zoals de 
vluchtelingenkampen.

Wat gebeurt er nu precies met 
ons leven als de state of exception te 
lang duurt? Hiervoor onderscheidt 

Agamben twee soorten leven, waarvoor hij teruggaat tot 
Aristoteles. Aristoteles onderscheidde twee soorten leven in 
de polis: ζωή, (zoè, door Agamben vertaald met bare life) en 
βίος (bios, qualifi ed life). Met beide begrippen wordt naar leven 
verwezen, maar wel naar een hele andere soort. Bios is een actief, 
vrij, autonoom leven, waarin iemand de kans krijgt zichzelf te 
ontwikkelen en naar diens eigen waarheid te leven. Zoè is leven 
en niets meer dan dat, wanneer een wezen technisch wel in 
leven is, maar wiens leven zozeer beperkt wordt dat het geen 
bios meer genoemd kan worden. Het leven is in dienst gesteld 

van de state of exception. Zoals gezegd 
is het leven in een concentratiekamp 
bijvoorbeeld zoè, maar er valt 
bijvoorbeeld ook te stellen dat 
mensen die leven in extreme armoede 
en daardoor gedwongen worden 
tot bepaalde keuzes ook slechts zoè 
hebben. Iemand die zeer groot belang 
hecht aan privacy, zou ook van een 
surveillancestaat kunnen zeggen dat 
het zoè is. Het begrip is dus enigszins 
subjectief, maar gaat wel uit van 
belangrijke menselijke waarden. 

Over het algemeen is men het 
er over eens dat zoè slecht is. Op het 
moment dat we zien dat iemands 
leven gereduceerd wordt tot zoè, 
vinden we dat daar iets aan gedaan 
moet worden, want ondanks dat het 
leven is, is het eigenlijk geen leven. Het 
is niet hoe een iemand zou moeten 
leven. Het is onmenselijk.

Dit brengt mij bij het punt wat ik 
in de titel van deze tekst al een beetje 

verklapt heb. Ondanks het vele verzet tegen 
zoè, is er één groep wiens leven structureel tot 
zoè wordt teruggebracht: dieren. Het leven 
van de vele runderen, varkens, kippen, geiten, 
schapen die worden gehouden zodat wij als 
mens gebruik kunnen maken van dierlijke 
producten, is teruggebracht tot slechts een 
leven dat bestaat om in dienst van ons te 
staan. Naar mijn mening is hier geen sprake 
meer van bios, maar van zoè. 

Nu weet ik dat veel mensen zeggen dat de 
analogie naar begrippen die we voor mensen 
hanteren niet opgaat. Dieren zijn immers 
geen mensen, het is een andere levensvorm 
met een andere ervaring van de wereld, dus 
de manier waarop we met dieren omgaan 
maakt dan niet zoveel uit. Dit wringt bij mij 
om een aantal redenen. Ten eerste: vanwege 
de beperkte communicatiemogelijkheden 
is onze kennis van de belevingswereld van 
dieren beperkt. We wéten dus helemaal niet 
zeker of die ervaring zo anders is. Ten tweede 
hebben mensen dit argument in de loop van de geschiedenis 
ook regelmatig gebruikt naar andere groepen mensen, en daar 
bleek faliekant de plank misgeslagen te zijn. Ten derde is die 
manier waarop de wereld wordt ervaren niet zo binair als wordt 
gepresenteerd, met de mens aan de ene kant van het spectrum 
en de dieren aan de andere kant. Niet elk mens wordt met 
dezelfde mentale capaciteiten geboren, maar ook een mens met 
een zware verstandelijke handicap verdient een behandeling 
die gericht is op bios, niet op zoè. Daarnaast zijn er zat dieren die 
ons verbazen met hun intelligentie en empathie.

Een leven gereduceerd tot zoè is zoiets heftigs, dat men 
daar enkel bij het vermoeden ervan al zich er van af moet keren. 
Dat op grote schaal het leven van dieren teruggebracht wordt 
tot zoè is iets wat de fi losoof Peter Singer ook al aantoont in 
zijn boek Animal Liberation. Hierbij neemt hij stap voor stap de 

verschrikkelijke praktijken door waar dieren 
aan worden onderworpen, met niet alleen 
aandacht voor het lijden maar ook voor de 
vrijheidsbeperkingen waar dieren onder 
leven. 

Veganisme wordt vaak alleen in verband 
gebracht met milieu en het niet willen eten 
van dieren, maar door zich zo af te keren van 
de industrie die structureel levens tot bare life 
reduceert, is het vooral ook een aanklacht 
tegen op die manier omgaan met leven. In mijn 
eigen veganisme zit niet direct een principiële 
afk eer van het gebruik van dierlijk materiaal 
an sich. Zuinig omgaan met materiaal vind 
ik belangrijk, dus leren schoenen maken 
van een overleden koe lijkt me niet inherent 
problematisch. Een schaap dat elke dag lekker 
over de Ierse heuvels dwaalt en wiens vacht 
op een gegeven moment te dik wordt, kan 
best geschoren worden en de wol kan goed 
gebruikt worden. Als iemand hobbykippen 
heeft, die lekker rondscharrelen en toevallig 

af en toe en ei leggen, zal ik dat ei graag eten. Waar voor mij het 
verschil in zit, is dat het leven van de kip gewaardeerd wordt 
onafh ankelijk van of dat ei wordt gelegd. Wanneer een kip 
wordt geslacht op het moment dat de eierproductie ophoudt, 
reduceren we diens bios tot zoè. 

Zeker in de huidige tijd van diverse en uitgebreide 
voedselvoorziening hier in het Westen, zie ik geen enkele reden 
waarom de state of exception voor dieren nog steeds zou moeten 
gelden – een situatie die nu al veel te lang heeft geduurd en 
waar ik mij graag van los wil maken. Ook dieren verdienen een 
leven dat bios is. Niet gereduceerd worden tot bare life lijkt mij 
het bare minimum. ■

advertentie

Het leven van 
vele varkens, 

runderen, 
kippen, geiten 
en schapen is 
teruggebracht 

tot slechts 
een leven dat 
bestaat om in 
dienst van ons 

te staan 

“

”
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Dieren in boeken: de top
van de verhalenketen

door Vita Jansen

Iedereen heeft als kind 

wel eens een dierenverhaal 

gelezen: van eerst Rupsje 

Nooitgenoeg en Silver 

Dolphins, tot later Black 

Beauty en War Horse. In 

dit artikel laat ik jullie 

acht van mijn favoriete 

boeken met dieren (en/of 

mijn favoriete dieren in 

boeken) zien. Perfect om 

mee onder een deken te 

kruipen deze winter!

Anansi Boys - Neil Gaiman
Ben je bang voor spinnen? Dan zou 
ik je dit boek zojuist niet als niet 
aanraden. Door dit multiculturele 
verhaal over de zoons van de 
spinnengod Anansi ben ik spinnen 
namelijk een stuk meer gaan 
waarderen. Ook komen er veel 
vogels om de hoek kijken (de 
fl amingo’s vond ik het leukste). 
Een dik en soms nogal absurd boek, 
maar zeker de moeite waard.

Animorphs - K.A. Applegate
Over deze boekenserie zou ik wel een 
heel boek kunnen schrijven, maar 
we houden het kort. Vijf kinderen 
die in dieren kunnen veranderen 
moeten de wereld behoeden voor 
een alien-ras genaamd de Yeerks, dat 
de lichamen van mensen overneemt. 
Mijn favoriete personages hierin zijn 
de Andalite alien Ax die dezelfde 
kracht heeft, en de scherpe en 
humoristische Marco. Spannend en 
grappig, een serie met snel lezende 
boeken die ook los te lezen zijn!

The Extincts - Veronica Cossantelli
Dit boek heb ik zelf nog niet helemaal uit, maar 
ik vermaak me er tot nu toe prima mee! Een 
jongen krijgt een baantje bij een boerderij waar 
dieren wonen waarvan men gelooft dat ze 
uitgestorven zijn, en dan loopt er ook nog eens 
een gevaarlijk dier los rond… Het varkentje met 
twee hoofden (Ping Feng) en de slang die zijn 
eigen staart voor eeuwig vasthoudt (Ouroboros) 
zijn mijn persoonlijke favorieten, maar ieder dier 
in dit grappige en vreemde boek heeft zijn eigen 
charme.

The Greenwich Chronicles - Val Tyler
Deze duologie, die bestaat uit The Time Wreccas en The Time Apprentice, staat 
steevast in mijn top vijf favoriete (kinder)boeken. De Guardians in Greenwich 
bewaken the Tick, die ervoor zorgt dat de tijd goed loopt. De Wreccas die onder de 
grond leven willen echter de Tick stelen… Een ronduit geweldig verhaal dat je meer 
om eekhoorns laat geven dan je ooit had verwacht. Mensen die Oud Engels tof vinden 
kunnen wat Easter Eggs vinden in deze boeken – maar eigenlijk is dit een aanrader 
voor iedereen.

Jonathan Unleashed - Meg Rosoff
Een verhaal over een man die op de honden van zijn 
broer moet passen klinkt misschien niet heel interessant, 
maar dit boek bewijst het tegendeel. Meg Rosoff  weet 
met Jonathan Unleashed een intelligent, emotioneel 
en grappig verhaal over onze tijd, relaties, werk, het 
leven en keuzes neer te zett en – een boek dat ik niet 
snel zal vergeten. ‘Pink paper trees’ blijft overigens mijn 
favoriete quote – you know when you know. 

De Kleine Odessa -
Peter van Olmen
Het is inmiddels ruim acht jaar 
geleden sinds ik dit boek heb 
gelezen, maar toch blijft het me nog 
altijd bij. Odessa, een meisje dat 
haar vader niet kent, komt terecht 
in een stad waarin allerlei bekende 
schrijvers wonen en hoopt hier 
haar vader te vinden. Er is echter 
één schrijver die Boekus wil stelen, 
een boek waarbij alles wat erin 
geschreven wordt echt gebeurd… 
Volg Odessa in haar belezen en meer 
dan magische avonturen, waarin ze 
vergezeld wordt door de bijdehante 
en sigaren-rokende vogel Lode A.  

Molly Moon’s Incredible 
Book of Hypnotism - 
Georgia Byng
Nog een boek uit mijn top vijf! In dit 
eerste deel uit de zes-delige Molly 
Moon serie zien we hoe de wees 
Molly Moon zichzelf de kracht van 
hypnose aanleert en zich zo weet 
los te worstelen uit haar miserabele 
bestaan in het weeshuis. Uiteraard 
wordt ze hierbij vergezeld door haar 
beste vriend Rocky en de schatt ige 
mopshond Petunia. In latere delen 
komen er zelfs nog veel meer dieren 
voorbij! De serie wordt naarmate die 
vordert vergezochter, maar als je je 
ongeloof even uitz et blijven ze nog 
steeds heel erg leuk (en anders is er 
altijd gewoon deel één). ■

The Wind in the Willows - 
Kenneth Grahame
Een echte klassieker, en een van de 
laatste boeken die ik van mijn oma 
heb gekregen. Volg de grappige en 
mooi geschreven avonturen van 
Mole, Rat en Toad terwijl ze varen, 
cross-dressen, de natuur en Pan 
ervaren, eten, en auto rijden. (Want 
ja, Toad rijdt auto en komt door een 
crash in de gevangenis – dit zijn geen 
standaard dieren.) Mijn favoriet 
blijft toch wel Mole, denk ik, die zich 
zelfs tegen Rat verontschuldigt voor 
de armzalige staat van zijn huis – 
een mol die klasse-bewust is is toch 
echt uniek. Een boek dat iedereen 
een keer gelezen moet hebben!
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voelsprieten

door Suze Geuke

voelsprieten
 
ik word platgetrapt doodgeklapt
ik word voedselverdwalen vergemalen
 
met onbestraft huisvandalisme
van ondoordacht mensegoisme
 
weten jullie wel???
 
van de bloemen en de bijen
van het planten doen gedijen
van de schakel in de voedselketen
van het overtal onkruid hebben versleten
 
het is omvangrijk!!! 
ik ben belangrijk!!!
 
oh jullie weten wel... 

Wat we kunnen leren van de
JSVO-onderwijsprijs 2019

door Erwin Dijkstra

Naarmate we ouder worden, zijn de momenten in het leven 
die we kunnen vieren schaarser – en dit geldt zeker voor de 
gelegenheden waarbij men lovend wordt toegesproken. 
Zodoende had ik na mijn studie, toen ik begon met het lesgeven 
aan eerstejaars rechtenstudenten, niet verwacht om snel nog op 
een podium te staan en dergelijke loftuitingen te ontvangen. 
Voor de meeste mensen eindigen dat soort gelegenheden 
immers bij de laatste opleiding die zij afmaken om eventueel 
een comeback te maken als zij met pensioen gaan – bij die 
zeldzame beroepen dat een pensionering gevierd wordt. Toch 
stond ik op 5 september 2019 in de Hooglandse Kerk waar ik de 
warme woorden amper hoorde door mijn zenuwen en daarna 
de JSVO-onderwijsprijs voor de beste werkgroepdocent van 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in ontvangst mocht nemen. 
Dat ik daar stond had wellicht minder te maken met het zijn 
van het geweldige docent – al zal je een zeker minimumniveau 
moeten hebben opdat je studentenevaluaties ervoor zorgen dat 
je überhaupt genomineerd wordt – maar met mijn drijfsfeer: het 
verschil willen maken.

De rechtenstudie trekt een gemêleerd gezelschap aan 
studenten. Qua niveau kan men de 1300 studenten die jaarlijks bij 
het Kamerlingh Onnes Gebouw aankloppen grofweg verdelen 
tussen studenten die de opleiding makkelijk afgaat – of zij er 
nu in geïnteresseerd zijn of niet – en studenten die, om welke 
reden dan ook, worstelen met de vakken. Het belangrijkste bij 
het lesgeven van zo’n gevarieerde groep is het meekrijgen van 
al deze studenten terwijl je het niveau op een acceptabel niveau 
houdt: zowel de studenten die al snel voorbij de pagina’s van 
de syllabus kijken als degenen die hun achterstand op de rest 
van de groep steeds groter zien worden. De drie voornaamste 
methodes die ik hierbij inzet, om alsnog het verschil te kunnen 
maken voor al mijn studenten, zijn het verlevendigen van de 
stof, het wetenschappelijke aspect van de rechtenstudie naar 
voren halen en voldoende hulp bieden voor studenten die dat 
nodig hebben. 

Het verlevendigen is altijd weer een uitdaging – een deel 
van de stof van, bijvoorbeeld, Inleiding Recht is niet bepaald 
fotogeniek, maar het is essentieel dat de student zich ook deze 
kennis eigen maakt. Toch wil je dat de stof gaat leven opdat 
de ogen van de studenten gaan glinsteren, de ruggen gerecht 
worden en studenten enthousiast gaan meedoen. Dit kan 
bereikt worden door de stof te koppelen aan de actualiteit – 
een betrouwbaar hulpmiddel van veel docenten. Maar in een 
tijd dat iedereen in zijn eigen sociale mediabubbel zit, zal niet 
elk nieuwsfeitje bij elke student aanslaan. Daarom gebruik ik 
vaak beroemde kunst en bekende fi lms en weef het verhaal van 
de twee uur dat de studenten aan mijn zorg zijn toevertrouwd 
rond een dergelijk cultureel artefact. Meestal open ik het college 

of de werkgroep hiermee, zodat men niet begint met de sleur 
van de verplichte stof of voor te bereiden vragen, maar met 
iets leuks! Iets wat je niet fout kan hebben, omdat er niet van 
je verwacht wordt omdat je het weet. Daarnaast wordt de les 
verlevendigd door laptops te verbieden. Men zou denken dat 
dit de studenten niet enthousiasmeert, maar niets is minder 
waar. De voortdurende verleiding van het wereldwijde web is 
moeilijk om te negeren voor een college of werkgroep van twee 
uur. En áls men toegeeft aan deze zoetsappige sirene, dan ben 
je gelijk uit het verhaal dat ik probeer te vertellen tijdens dat 
college of die werkgroep. Het is daarna maar al te moeilijk om 
de draad van het verhaal weer op te pakken.

Dit verhaal dat ik weef heeft altijd hetz elfde onderliggend 
thema – welk college het ook is – namelijk de wetenschappelijke 
kant van het recht. In die zin tracht ik het oude concept Bildung 
nieuw leven in te blazen en studenten meer mee te geven dan ze 
eigenlijk hoeven te weten als jurist. Want als men snapt waarom 
het recht is, zoals het is dan onthoudt men de rechtsregeltjes 
beter, maar doet de student ook vaardigheden op die haar 
of hem nog van pas zullen komen lang nadat de wetboeken 
onherkenbaar veranderd zijn. 

Tot slot komen we bij de hulp aan de studenten die dat 
nodig hebben. Veel studenten doen hun achterstand niet op 
tijdens hun studie, die beginnen de studie met een achterstand 
– en deze versterkt vaak hun problemen met de stof. Je kunt 
hierbij denken aan huiselijke of andere persoonlijke problemen 
of bijvoorbeeld een taalachterstand. Veel van deze studenten, 
ongeacht de uiteindelijke oorzaak, hebben baat bij meer 
persoonlijke hulp. Daarom moet men niet alleen tijdens het 
lesgeven oplett en of de studenten als groep meekomen met de 
stof, maar ook welke personen wellicht baat kunnen hebben bij 
herhaling of een verwijzing naar andere hulpbronnen dan het 
reguliere lesprogramma. En het is dit aspect van mijn lesgeven 
– het inclusieve aspect – dat mij die warme, regenachtige 
woensdag naar de Hooglandse Kerk bracht.

Zodoende vierde ik begin september een onverwachte 
triomf – en ik hoefde niet eens met pensioen! En ik hoop dat dit 
een indicatie is dát ik daadwerkelijk het verschil heb gemaakt 
en dat mijn studenten – vroeger of later – zelf hun afstuderen 
en andere feestelijke momenten kunnen vieren, terwijl zij de 
educatieve ladder beklimmen. Dat ik hen een eindje op weg kan 
helpen voordat ze zelf ouder worden en deze momenten steeds 
meer als een verrassing komen, zoals voor mijzelf tijdens het 
staartje van de eindeloze zomer van 2019. ■
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Ongewenst gedrag: ‘Ja, maar
bij ons gebeurt dat niet...’

door Anne Bulkens
en Lisette Neeleman

In veel verenigingen is een vertrouwens-
persoon aanwezig. Voor Prometheus 
zijn wij dat, Anne Bulkens en Lisett e 
Neeleman. De vertrouwenspersoon is 
iemand bij wie leden van een vereniging 
uiteenlopende problemen kunnen 
bespreken, zoals studieproblemen of 
pesten. Deze gesprekken zijn honderd 
procent vertrouwelijk. Je hoeft dus geen 
namen te noemen. Je kunt ons benaderen 
door een van ons te mailen of ons aan te 
spreken tijdens een borrel. Bovendien 
dient de vertrouwenspersoon als 
meldpunt. Als je bijvoorbeeld ongewenst 
gedrag hebt meegemaakt en je wil de 
vertrouwenspersoon alleen op de hoogte 
stellen, kan dit ook.

Binnen studentenverenigingen is 
er ook sprake van ongewenst gedrag. 
In Trouw van januari 2018 staat dat het 
Eindhovens studentencorps een nieuw 
feestt hema heeft bedacht, namelijk: 
‘de wil van een vrouw doet er niet toe 
#nietoo’.1 Een half jaar later meldt het 
AD dat een bestuurslid van een Leidse 
vereniging op non-actief is gezet na 
klachten over aanranding.2 Bij een 
studentenvereniging in Leuven werd een 
politiek incorrecte avond georganiseerd 
met slogans zoals ‘gay zijn is een keuze, 
trans zijn is een hype’ of ‘de multiculturele 
samenleving is mislukt’.3 En een 
Utrechtse studentenvereniging stuurde 
een uitnodiging voor een feest met 
daarin de aanmoediging om ‘net zoveel 
te drinken als het aantal slachtoff ers bij 
de aardbeving in Lombok’.4

Gelukkig horen we bij Prometheus 
niet zulke extreme verhalen. Toch vinden 
wij het belangrijk dat er een gesprek 
over ongewenst gedrag op gang komt. 
De #metoo-discussie is bijvoorbeeld 
een goede aanleiding gebleken voor 
een gesprek over seksuele intimidatie 
en seksueel misbruik. We hebben met 
sommige studenten gepraat over hun 
ervaringen van ongewenst gedrag en 
zij zeggen: “Ja maar ik heb er geen last 

van.” Wij denken dat dit onderdeel van 
het probleem kan zijn en roepen leden 
op om toch een melding te doen als er 
zoiets gebeurt. Wij willen alle meldingen 
serieus nemen, ook als een slachtoff er 
zegt dat hij of er  geen last van heeft. 
Anders blijft dit gedrag zich voordoen. 
We moeten dit niet tolereren en ons 
bewust zijn van de mate van ongewenst 
gedrag dat nog steeds plaatsvindt binnen 
studentenverenigingen, en uiteraard de 
gevolgen ervan. Als vertrouwenspersoon 
nodigen wij mensen juist uit om erover te 
praten. Dan zullen we met jouw inspraak 
kijken naar wat de beste vervolgstappen 
zijn. Verder is het belangrijk dat 
studentenverenigingen onderling 
openlijk praten over onderwerpen als 
consent, racisme of intimidatie. Op deze 
manier kunnen we vervelende situaties 
waarschijnlijk voorkomen en ervoor 
zorgen dat er een gezellige en veilige 
sfeer hangt.      

 Tot slot willen we benadrukken 
dat je met alle problemen bij ons kunt 
aankloppen. Mocht je ergens mee zitt en 
of er is iets gebeurd waar je over wil 
praten, dan kun je altijd bij ons terecht. 
En mocht je je afvragen of je probleem 
wel ‘serieus genoeg is’, twijfel dan niet. 
Dat is het namelijk altijd! ■
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Prometheaanse boekenkasten

door Sander Huls

“Ik lees vooral Young Adult-boeken, maar ik heb er ook veel 
andere dingen tussen staan. Het is best gevarieerd: ik heb 
wat science fi ction-verhalen, een plank manga en allerlei 
stripboeken. En ik heb een hele mooie editie van Lord of the 
Rings die ik een keer met Koningsdag op de markt heb gekocht.

Ik heb nu weer wat ruimte in mijn kast, maar da’s omdat ik 
af en toe wat boeken weg doe – dingen die ik lang niet gelezen 
heb, of die ik gewoon niks vind. Maar er is ook veel dat ik juist 
nog moet lezen. Een paar series laat ik wel staan omdat dat er 
mooi uitz iet, maar die heb ik ook niet altijd gelezen. Een paar 
vampierseries bijvoorbeeld, Vampire Diaries onder andere. 

Verder heb ik wat boeken van Arthur Japin; ik heb hem een 
keer geïnterviewd voor een opdracht op de middelbare school, 
dus toen heb ik gelijk een handtekening daarin gekregen. Ik 
had die opdracht ook nog eens gewonnen; toen won ik een 
gouden microfoon die hier bovenop de kast staat. Naast boeken 
staan er dus ook nog allerlei andere dingen in de kast: cd’s en 
dvd’s bijvoorbeeld, en allerlei dingen van Pink Panther die ik 
verzamel. En ik gebruik hem ook als nachtkastje.

Net als de meeste mensen heb ik niet echt veel tijd meer 
om te lezen nu ik studeer, maar ik word wel erg gemotiveerd 
door het Moeilijkeboekengilde en het Young Adult-gilde. Dan 
kan je ook samen met mensen lezen en het bespreken. We zijn 
nu net begonnen aan Naar de vuurtoren van Virginia Woolf, 
dus die ben ik nu aan het lezen.

Wat ik ook heel leuk vind, maar wat niemand kent, zijn 
de boeken van Walter Moers. Een paar van zijn boeken heb 
ik in het oorspronkelijke Duits, maar de meeste zijn gewoon 
Nederlandse en Engelse vertalingen. Eén boek, De stad van de 
dromende boeken, heb ik zelfs in alle drie die talen. Die kwam 
ik voor het eerst tegen in de bibliotheek toen ik 10 was. Ik zocht 
toen het dikste boek uit wat ik kon vinden en daar ben ik in 
begonnen. Het is een heel aparte soort fantasy; het ziet er een 
beetje kinderlijk uit, met plaatjes erin enzo, maar ik vind het 
nog steeds heel grappig. Het is niet echt goed ergens mee te 
vergelijken, maar dat vind ik er juist wel leuk aan. Er zitt en 
allerlei woordspelingen in, dus dan is het vaak wel het leukst in 
het Duits. Daar ben ik nu ook in bezig!

Beneden is er ook nog een enorme kamer die vol staat met 
zo’n 30.000 boeken, het woongedeelte van het huis is alleen 
boven. Mijn vader verkoopt al boeken sinds ik 2 ben, en we zijn 
hier zelfs heen verhuisd omdat het in ons oude huis allemaal 
niet meer paste. Ik moet wel oppassen nu, af en toe koop ik een 
boek waarvan mijn vader dan achteraf zegt dat hij die gewoon 
vier of vijf keer heeft staan. Maar ik lees dus eigenlijk altijd al, 
dat spreekt misschien voor zich in een huis waar gewoon heel 
veel boeken zijn. Er zijn zelfs foto’s van mij waarin ik een boek 
aan het ‘lezen’ ben terwijl ik nog helemaal niet kan lezen.” ■

Eva van der Meer is sinds deze zomer 

Prometheaan, maar studeert al drie jaar 

natuurkunde. We nemen een kijkje in 

haar boekenkast in Alphen aan de Rijn, 

maar ze vertelt ook over de 30.000 boeken 

die verder in het huis staan.
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Patrick: Alles wat ik zocht bij Minerva, 
vond ik bij Prometheus!

Nikola: Ik hoop dat we langs een 
meer komen zodat ik kan sterven aan 
salmonella.

Floris: Spreken is zilver, zwijgen is ‘vo.

Fons: Ik ken Patrick pas twee weken, 
maar als we te lang niet bij elkaar zijn 
overlijden we.

Rafaël: Hij doet me denken aan een 
Batman-villain.
Kira: Godzilla!

Sander: Is Patrick echt elfduizend euro 
waard?
Eline: Wel als je zijn organen op de 
zwarte markt verkoopt.

Eline: Bo, geen eerstejaars afmaken!
Bo: Ze zijn de 40 euro niet waard!

Kira: Mannen willen altijd je problemen 
oplossen in plaats van naar je te luisteren 
en er voor je te zijn.
Kai: En daarom ben je gay?

Bo: Ik ben altijd meer van een water/
wijn-mix, maar dan zonder de wijn. Of 
met appelsap, maar dan zonder water.

Eline: Deze huifk ar is beter dan een 
partybus!
Martijn: Het is een fuifk ar!

Fons: Pauline bestaat helemaal niet, dat 
ben ik gewoon als ik heel snel heen en 
weer beweeg.

Quotes

verzameld door
Sander Huls

Tonda: Je mist hier wel de sfeer van een 
zwerver die op het bankje slaapt.

Patrick: Hoe warm ik water op? 

Kim: Hoe minder kleren, hoe meer ik 
nodig ben.

Suze: Ik vind leeuwen echt hele sensuele 
dieren, klauw mij maar open!

Joris: Wie schreef ook alweer Nooit meer 
slapen?
Sander: Dat is Elines autobiografi e.

Gerard: Ik weet wel wat ik zou doen 
als ik een baby van 37 maanden was: 
dit doorslikken en de makers ervan 
aanklagen.

Eddie: Ik wil minder seksuele relaties 
met bijen.
Esmée: Minder? Niet geen?

Dominique M: Je bent echt heel 
makkelijk aan het lachen te maken!
Kai: Leuk hè, dan lijk je ook eens grappig.

Eddie: Marx is een milf.

Lisett e: Het is wel raar om te praten met 
iemand die wel meningen heeft.

Floris: Vissen zijn echt wappie, man.

Eline: Ik spring niet van dit muurtje! Ik 
heb van Lisett e geleerd dat je dan sterft.

Miranda: Bestuursjaren zijn gewoon 
Goede Tijden, Slechte Tijden.

Anne W: Wat is een sexy struisvogel?

Pauline: Wat ook heel leuk is: een van de 
mensen op mijn afdeling ligt op sterven.

Joris: Notulen kun je uitprinten, 
vriendschap niet.

Kira: Ik mag mijn curves niet showen, 
want God is mijn daddy.

Sander: Het is nu geen brassen meer, 
maar kidnappen.
Gijs P: Mooi, dan kunnen ze ons niks 
meer maken!

Esmée: Alles kan een stripclub zijn als je 
het graag genoeg wil.

Sander: Je hoeft niet meteen een sekte 
te zijn om zelf groente te verbouwen en 
vrienden te hebben.

Louise: Eva biedt zichzelf aan.
Eva: Stop, stop, dit escaleert! 

Marit: Sander, bij deze heb je een harem.

Linda: Boekhandel? Daar doen we niet 
aan in Helmond, alleen drugshandel.

Eva: Ik teken ook nooit mannen, want 
mannen zijn gewoon vormloos.

Joris: Met deze nieuwe statuten is er 
nog maar maximaal een periode van 
twee weken waarin Eline iedereen kan 
vermoorden.

Patrick: Fons en ik hebben een 
weddenschap hoe lang het duurt voor de 
eerste van ons geroyeerd wordt. ■

“

”

Culturele agenda

door Vita Jansen
en Dominique Hofman 

MIKA
10, 12 en 13 februari 2020 - Ja, je leest 
het goed: de Amerikaanse zanger met 
Libanese roots komt voor het eerst in 
jaren weer naar Nederland! Hij komt 
wel drie keer naar de Ronda in Tivoli 
Vredenburg Utrecht, om ons met zijn 
nieuwe album My Name is Michael 
Holbrook op zak een live show om 
niet te vergeten te bezorgen. De 13e 
was zo snel uitverkocht dat de twee 
andere shows zijn toegevoegd, dus 
haal snel je tickets! ■

Terug naar het oude Cyprus
tot 15 maart 2020 - In november gaf conservator Ruud 
Halbertsma ons al een voorproefj e van de nieuwe 
tentoonstelling in Rijksmuseum van Oudheden. Meer dan 
vierhonderd archeologische hoogstandjes uit Cyprus zijn 
verzameld om de geschiedenis van het eiland te vertellen. 
Ga duizenden jaren terug in de tijd en bewonder objecten 
met onder meer Egyptische en Griekse invloeden. 
Denk bijvoorbeeld aan marmeren Aphrodite-beelden, 
aardewerk versierd met fantasierijke dierfi guren en een 
heuse zilveren troon.  

Rijzende ster Rembrandt
tot 9 februari 2020 - Op de valreep 
van het succesvolle Rembrandtjaar 
opent museum De Lakenhal een 
tentoonstelling over de vroegste 
werken van de Leidse schilder. 
Niet alleen zijn schilderijen uit de 
periode 1624-1634 zijn te zien, ook 
tientallen tekeningen en etsen. De 
expositie heeft een Leids tintje, want 
Rembrandt maakte deze werken 
op zijn geboortegrond. Het zijn 
uiteraard allemaal pareltjes, maar 
de indrukwekkendste is misschien 
wel zijn vroegst bekende schilderij 
Brillenverkoper uit 1624. Het jonge 
schildertalent was destijds pas 
achtt ien jaar.

Prijswinnend plastic
vanaf 21 februari 2020 - Van 
boombastdoeken en meterslange 
kano’s tot sieraden en ingenieuze 
navigatiemiddelen; vanaf volgend 
voorjaar zijn er 120 voorwerpen uit 
Oceanië te bewonderen bij Museum 
Volkenkunde. Verder is er plaats 
gemaakt voor de prijswinnende 
installatie Bott led Ocean. De Nieuw-
Zeelandse kunstenaar George Nuku 
maakte van gerecycled plastic 
fantasievolle onderwaterdieren, die 
een waarschuwing vormen voor de 
toekomst.Palaye Royale

27 februari 2020 - De Canadese
art/fashion rock band komt met 
hun nieuwste tour naar Paradiso in 
Amsterdam! Bereid je voor op een 
avond vol rock en roll nummers met 
actuele en snijdende onderwerpen 
zoals het wapengeweld in Amerika. 
De knallende live-show van deze 
band wil je niet missen - en zoals 
de fans in Nederland altijd naar ze 
roepen: waar is het feestje? Hier is 
het feestje!
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Akitastaartige steppenslurfkatuiltjes en 
vogelgebekte vlagstaartschikkerdieren

door Nina Littel
en Floriske Meindertsma

Al snott erend zaten Floriske en ik aan de tafel onder de 
trap in het Van Steenis. Het was de allereerste keer in mijn 
academische carrière, die toch al iets meer dan 5 jaar duurt, dat 
ik in deze faculteit was. 

We waren allebei hevig verkouden, en hadden heimwee 
naar de simpelere dagen, toen we nog door onze neuzen 
konden ademen. 

‘Had jij al iets bedacht?’ snott erde ik.
‘Nee, eigenlijk niet,’ snott erde Floriske terug. 
We probeerden na te denken met onze hoofden vol watt en.
‘Weet je nog,’ vroeg ik, ‘dat je vroeger wel eens een blaadje 

in drieën vouwde, en dat dan drie mensen elk een ander deel 
van een beest tekenden? 
Zoiets zouden we kunnen 
doen.’

‘Maar we zijn met z’n 
tweeën,’ bracht Floriske hier 
wijselijk tegenin.

Dat was waar.
‘Dat is waar,’ gaf ik toe.
‘We kunnen het blaadje 

in vieren vouwen, en dan 
allebei twee gedeelten 
doen?’ stelde Floriske voor.

En zo geschiedde. De 
categorieën waren kop, 
voorpoten, achterpoten, en 
staart. We besloten om twee 
blaadjes te vouwen, zodat 
er twee mengsel-dieren uit 
zouden komen. We vonden 
het ook een goed idee dit niet 
direct op het fancy papier te 
doen, maar eerst de dieren 
te creëren op een schets. Dit 
uit angst dat het super lelijk 
zou worden. Vervolgens 
zouden we dan allebei één 
beest gaan uitwerken, voor 
‘t echie. 

Ikzelf begon met een 
vogelbekdierhoofd. Daarna 
wisselden Floriske en ik 
van blaadje, en waren we 
volledig in de war. Ik had 
namelijk de verkeerde kant 
op gevouwen, dus de dieren 
waren gespiegeld. Het is best lastig om de poten opeens de 
andere kant op te tekenen, als je net was begonnen aan een 
hoofd waarbij dat niet de bedoeling was. 

We worstelden ons door de verwarring heen, en ik begon 
aan katt enpoten. Dát is moeilijk! Zou je niet zeggen, maar 
katt enpoten tekenen zonder de rest van de kat is vrijwel niet 
te doen. Terwijl Floriske al een halve eeuw klaar was en op me 
aan het wachten was, gumde ik poot na poot uit. Uiteindelijk 
bedacht ik een trucje, door op een ander blaadje ernaast het 
hoofd te tekenen, en vanuit daar door te gaan met de poten. Dat 
werkte gelukkig, maar ik voelde nog wel de noodzaak om er 
boven te schrijven dat het katt enpoten voorstelden.

We wisselden wederom, en moesten weer wennen aan dat 
de poten de andere kant op stonden. Ik besloot het beest kikker-
achterpoten te geven, wat best goed werkte. Mijn opa is groot 
fan van kikkers, dus ik heb genoeg kikkers gezien om enigszins 
te weten hoe ze eruit zien. (Wacht, maar ik heb ook twee katt en, 
en de katt enpoten lukten me niet… hmm.)

En daarna nog de staarten! Hierbij ging ik voor een 
krullende corgi-staart – of nou ja, zo dacht ik. Blijkt dat corgi’s 
andere staarten hebben. Dus toen werd het een akita staart. 

En voila! Tijd om de wezens te onthullen. En, zoals te 
zien op de schetsen, waren ze prachtig. Floriske had een 
uilenhoofd gemaakt, schapenvoorpoten, achterpoten van 

een steppeslurfh ondje, 
en de staart van een 
vlagstaartwitpluimbroekje. 
(Ja, die dingen klinken 
van zichzelf al nep. Vooral 
‘schaap’, wat de fi ets is dat?) 
Deze elementen gemengd 
maakten een akitastaartig 
s t e p p e n s l u r f k a t u i l t j e , 
en een vogelgebekt 
vlagstaartschikkerdier. 

Onze creaties moesten 
vervolgens nog tot leven 
worden gewekt op mooi 
papier, en in kleur. Floriske 
besloot dat het vogelgebekt 
v l a g s t a a r t s c h i k k e r d i e r 
moest springen, 
vanwege de kikkerpoten. 
Het akitastaartig 
s t e p p e n s l u r f k a t u i l t j e 
zou daaronder zitt en, en 
toekijken. Daarmee hadden 
we onszelf een nieuwe 
uitdaging gegeven, want we 
hadden de beesten staand 
getekend in de schets. Dus 
toen moesten we weer 
googlen hoe poten eruit zien 
als ze zitt en of springen. 

Uiteindelijk kwam het 
toch allemaal best wel goed. 
Onze voorbladtekening 
heeft een schitt erend en 
fabuleus vogelgebekt 

vlagstaartschikkerdier, die in bewondering wordt gadegeslagen 
door het allerzachtste akitastaartige steppenslurfk atuiltje dat 
je je kunt voorstellen. Je mag je deze dieren verbeelden in de 
groott e die je het liefst hebt. Misschien passen ze wel in je hand, 
of in ieder geval op je schoot. Of misschien zijn ze enigszins 
angstaanjagend om plotseling boven je uit te zien torenen, 
tijdens een avondwandeling door het bos. ■




