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Liefdeen seks.Altiideenspannend
onderwerp,
ook bij
dieren.Ditte Merleuit Landgraaf,
schrijfstervanvrolÍikeen
educatieve
kinderboeken,
heeftzichdezekeerop de

voortplanting
en 'hetgedogeromheen'gestorl

Het resultaat:Wild verliefd.Eenboekovernatte
slurfzoeneh,
knuffelsop afstand,dodelijkeliefdesbeten
en
nogveelmeerdierlijkeliefdesperikelen.
doorGuusUrlings
wintig jaar terug lasik op een
sctroolem sfirkjevoor over een
slakdie gng wijen. Dat kwam
uit miin,boekErgensonilereen
blaadje.Het woord'wiien' was
nog niet uitgesprokenofde klaslag in een
deulcVriiende slakken!Maariedereenzat
al snel op 't punije van z'n stoel.Hoe doen
zehet?Hebbenslakkeneenpiemeltje?En
eenspin dan?Spinnen?Oei! 'Dat zoeken
we op', riep ik.
Zo omsóriift kinderboekenschrijfster
Ditte Merle (r95r,Arnsterdam)uit Landgraaf
zelf het moment waaropde kiem werd gelegdvoor het spzurwerkdat uiteindelijk
zou leiden tot haaronlangsverschenen
boek WÍH uerliefiI.
De eeuwigefascinatiemet seks,met de
waag'hoedoenzehet?'
,,Meneer,meneer,die hondiesdoen zo gek.
'Wat
doen die hondjesdaar,meneer?"
,,Datenehondie heeft zandin ziin oogjes
gekregeruen dat andereduwt hem nou
naarhuis..."
lvtefd$ffapje - er bestaantienallen rnriaties óp het thema - scoordeWim Kan ooit

didènseenrnn ziin oudeiaarsconferences
nog een,rft6u1írigelaósalvo.
Bii eenvolwassenpubliek"..
Eenlachsalvowaarin herkenningdoorklonk. Herkenningvan de eigen-fascinatie
voor'het' - is er ooit eenslappereufemismeverzonnen?- die nooit helemaalverdwijnt, maarook herkenningvan de waag.
,,À{am,wat doen die hondjes?"En dan niet
goedweten wat ie moet zeggen.
Wie lVild uerlíeftlheeftgelezen,zit
voortaanniet,meerom eenantwoord verlegeq dat saatvast Het boekis, meldt de uitgwer, 'eeninformatiefboek voor kinderenvanafongeveertien jaar'. Eehmaximum
leeftiid staater niet bii. En teredrt. Ook volwasseoen- en niet alleenoudersmet kleine kinderen- kunnen er eenhoop phzier
aanbeleven.En er het eenen andeivan opsteken.
AIs het gaatom het oppaklen van onderwerpen waarvoorkindereneenwarme belangste[inghebben,nu]arrwaarmee
volwassenen- zekeralsze er met kinderen over
moetenpnrten- meestalwat huiverigen
onbetrolpenomspringerSheeft Ditte Merle ,
eenreputatiehoog te houden
Eenrepuatie diq steunt:p een langereeks

Zuid-Amerikaans neefe van de cavia)
die er niet voor schromen de zielige
piet uit te hangen in de hoop dat èen
medelijdend wijle er intrapt.
Hebben ze elkaar eenmaal gevonden,
dan doen ze'het' op heel uiteenlopende manieren, en soms met opmerkeliik
materieel. In mensenogen gaat het er
soms ronduit bizar aan toe.
Zoals bii wijngaardslakken die - tegeliikertijd manneliik en vrouwelijk - elkaar tijdens de paring een vlijmscherpe'liefilespijl'in het lijf schieten.Ofbij
de octopus, waar de mannetjes'het'
doen mèt een van hun acht armen. of
bij de haai, waar het manne$e kan kiezen uit rwéé piemels.
Homosekzualiteit? Vreemdgaan?Veelwrjverij? Manneties die halverwege de
rit plotseling veranderen in wijfies, of
andersom? Wijfes die helemaal geen
man meer nodig hebben om zich
voort te planten? Mannetjes die na een
wip een kurkje in het'wipgaatje'van
het wijfe stoppen om er zeker van te
zijn dat hun kindertjes ook echt hÍn
kindenies zijn, en niet die van de buurman? Jekunt het niet bedenken,ofhet
bestaat.
boekenen artikelen,waaronderLekkeruíes!
En Ditte Merle vertelt erover. Hon(rSS8- allesoverpies en poep,sPuug,snot,
derd-en-éénverhalen over hondie mensenen
kotsen andere'vieze'dingen
dierenmet enigeregelmaatuit hun lijf persen). derd-en-ééngewone,maar toch bijzondere dieren. Van het'zaaddiertle' tot
Eenreputatieook die voortkomtuit haaronde olifant.
miskenbarestijl recht voor z'n raap- niks bij,,Mam,wat doen die hondjes?"
tjes,niks bloemeties- zondergrofte wor{en,
,,Kijk eens,meisje, hier heb je een héél
wetenschappeliikgoedonderbouwdzonder
leuk
boek, daar staathet allemaal in..."
ligt,
heldat het er meteenduimendik bovenop

deretaal,veelhumor.
Ditte Merle is eengeborenveftelster.
En ze heeft een dankbaaronderwerpbii de
kop gepakt.Want niets menselijksis dl dieren
weemd. Het principe - zaadcelen eiceldie verMaar'hetgesmelten- is tamelijkuniverseel.
doeeromheen'kentbijna zoveelvariaties
alser diersoortenzijn.
Er lopen daarbuitengeborenverleidersiond. Mannetjesdie eenwijfie
proberente versierenmet cadeauges
paaienhun
hun beoogde
Deoogoe
tjes- stems
stemspaaren
partner met blingblingvisjes,
spinnen bieden een smakelijk
verpakt hapje vlieg aan. Andere
kerels hangen de macho uit burlende edelherten met bodYbuildersnekken - of fl aneren
rond in een opvallende uitdossing, zoals de stekelbaarsdie in

de paartijdzijn dooídeweekse
grijsverruilt voor eenfelroodverEr ziin er die het prosierkostuum.
gezangen
berenmet zoetgevooisde
drum(merel)of met opzwepende
partijen(detrommelwolfspin).Er
ziin er zelfs(deacouchi,een
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