
Ditte, klopt het dat 
kinderen jou op het idee 
brachten voor dit boek?

Ditte (D): Ja, in zekere zin wel. Als ik ga 

voorlezen, op scholen of in bibliotheken, 

en het gaat even over ‘vrijende dieren’, dan 

begint iedereen altijd meteen te gniffelen. 

Toen dacht ik: ja, dit is duidelijk iets wat 

niet alleen volwassenen spannend vinden! 

Zelf vroeg ik me ook weleens af hoe 

bijvoorbeeld wormen of slakken ‘het’ nu 

doen. Toen ik aan dit boek begon, kon ik 

nooit vermoeden dat er zoveel verschillende 

mogelijkheden waren om te paren (grinnikt).

Welke ‘ontdekking’ heeft 
jou het meest verbaasd?

D: Moeilijke vraag. Heel veel ontdekkingen, 

eigenlijk. Maar wat me wel bijzonder verraste, 

was hoe de hengelvis het voor elkaar kreeg. 

Dat is een visje dat heel diep in de zee leeft, 

meer dan duizend meter diep. Het is daar 

stikdonker, en uit de kop van het vrouwtje 

steekt een lange hengel, met aan het eind 

Het olifantenvrouwtje is 
niet zo op seks uit. Zij doet 
‘het’ gemiddeld één keer 
in de vier of vijf jaar. Maar 
mag ik haar de kampioen 
‘zoenen’ noemen?

D: (lacht) Omdat die zoenen lekker nat zijn, 

bedoel je? Ja, olifanten steken hun slurven 

soms in elkaars bek, dus dat moet wel hevig 

zijn. Echt paren doen ze inderdaad zelden, 

omdat het vrouwtje heel lang bezig is met 

de opvoeding van haar jonkies: al die tijd 

heeft ze gewoon geen zin in seks. En wat dat 

kussen betreft: je mag toch de bonobo’s niet 

vergeten! Dat is een apensoort die dol is op 

vrijen. Bij hen is seks veel meer dan pure 

voortplanting. Ze doen het ook om de vrede 

te bewaren, om aan eten te geraken, of puur 

voor de gezelligheid... Seks is bij hen een 

manier om contact te maken met elkaar.

Kunnen dieren ook 
gewoon verliefd zijn?

D: Nou, meestal hangt die liefde toch met 

seks samen, ze zijn nogal gericht op de 

voortplanting. Maar neem nu de fregatvogel: 

die heeft een rood lelletje onder zijn kin 

hangen. Hij gaat dat volledig opblazen tot 

een enorme knalrode ballon om toch maar 

de aandacht van een vrouwtje te trekken. Die 

vogel is dus volop aan het fl irten, net zoals 

wij, mensen, dat doen. Waarom spuit je jezelf 

anders soms een parfumpje op, of doe je wat 

lipstick op? Soms geven dieren elkaar ook 

cadeautjes, of staan ze urenlang te dansen om 

toch maar indruk te maken... Je kan dus best 

wat verleid-ideetjes opdoen uit dit boek (lacht).

Beleefde je evenveel 
plezier aan het schrijven 
van Wild verliefd als ik 
aan het lezen ervan? 

D: Zeker, en het liefst van al had ik het 

allemaal met eigen ogen gezien. Maar dat 

kon natuurlijk niet. Ik heb ontzettend veel 

gelezen, op het net gezocht, met geleerde 

mensen gepraat... Naar dierentuinen gaan 

helpt niet echt, daar zie je nauwelijks 

paringen. Soms krijgen die dieren de pil, 

of worden ze geopereerd, net als de meeste 

huisdieren. Ik heb het ook laten doen bij mijn 

konijnen, hoor... Een huisdier heeft meestal 

niks meer over zijn eigen zaadjes of eitjes te 

zeggen. Die arme konijnen zijn nu al hun 

wilde haren kwijt. Gedaan met de feestjes!

Wild verliefd van Ditte Merle en 

met tekeningen van Alex de Wolf is 

uitgegeven bij The House of Books en 

telt 152 pagina’s. Het leuke is dat je dit 

boek niet in één ruk hoeft uit te lezen. 

Integendeel, “je kan er gewoon lekker in 

zappen”, zoals Ditte Merle het zelf zegt. 

Ditte houdt ook een blog bij. Daar beschrijft 

ze vaak nieuwe wonderlijke ontdekkingen. 

Want in de natuur krioelt het van de 

beestjes, én van de spannende dates. Surf 

maar eens naar www.wildverliefd.be. 

Seks met afstandsbediening, 

vrouwtjes die na een vrijpartij 

hun minnaar onthoofden, 

zwangere zeepaardpapa’s, 

lichtgevende vuurvliegkontjes of 

homoseksuele pinguïns: je kan 

het zo gek niet bedenken of het 

komt voor in de dierenwereld. En het staat nu 

allemaal te lezen in het heerlijke boek Wild 

verliefd: hoe verliefde dieren elkaar zoeken 

en vinden, knuffelen en vrijen, flikflooien en 

kussen... Zazie verslond dit beestig geestige 

boek en sprak erover met schrijfster Ditte Merle.

geen zaadjes nodig om vruchtbare eitjes 

te leggen en jonkies te baren, zoals de 

bladluis en de zweepstaarthagedis. Dat 

zijn wel de uitzonderingen, hoor. Maar 

van echt ‘willen’ is er bij die zaadjes en 

eitjes natuurlijk geen sprake. Door allerlei 

stofjes in hun lijf krijgen dieren af en toe 

de kriebels. Als ze dat voelen, zetten ze 

alles op het spel om te kunnen paren.

En toch schrijf je in het 
boek ook over homoseksuele 
pinguïns die het goed hebben 
samen? Daar zijn het zaadjes 
die andere zaadjes opzoeken.

D: Ja, klopt. Ik heb hier een turfdik boek op 

mijn bureau liggen, en daarin staan maar 

liefst 450 diersoorten waarbij homoseksueel 

gedrag voorkomt. Het is dus helemaal 

niet zo uitzonderlijk. Hoe het komt, 

weten we (nog) niet. Ik zou zeggen: het is 

gewoon de aard van het beestje! (lacht)

‘H  erten en andere 

zoogdieren in de paartijd 

zijn bronstig. Zo heet 

dat als ze de sekskriebels hebben. Bij 

sommige dieren noem je dat anders. 

Poezen zijn krols. Honden zijn loops. 

Varkens ruizig of berig. Geiten ritsig. 

Koeien tochtig. Paarden hengstig. 

Konijnen hitsig of rams. Ze hebben 

er allemaal zin in. Love is in the air.”

Dit is een van de vele grappige 

fragmenten uit Dittes boek Wild 

verliefd. Het is niet alleen heel 

informatief, het is ook goed 

geschreven. En daarom maakt het nu, 

samen met vier andere jeugdboeken, 

kans om een belangrijke prijs 

te winnen: de Gouden Uil 
Jeugdliteratuurprijs. Die 

prijs wordt nu zondag uitgereikt.

Als je wilt weten of Ditte en haar 

beestenbende hebben gewonnen, 

kijk dan nu zondagavond (25 april) 

om 21 uur naar Canvas. En als je 

in een ijltempo kan lezen, dan kan 

je ook nog zelf je stem uitbrengen, 

voor de Prijs van de Jonge lezer.

Kijk eens op www.degoudenuil.be. 
Daar kom je meteen ook te weten 

welke andere mooie jeugdboeken 

die Gouden Uil dit jaar in de 

wacht kunnen slepen.

SORRY SNORRY?{

Meer dan één taal spreken is een troef 

in het leven, en al helemaal in Brussel. 

Daar twijfelt niemand nog aan. Maar 

een andere taal ook echt leuk vinden, 

dat is een ander verhaal... Daarom 

organiseert het Animatiecentrum voor 

Talen elk jaar een groot Talenfeest 
in deze stad. Karaoke in het Frans 

of Spaans, een meertalige quiz, een 

workshop Arabische kalligrafi e, 

of je eerste detectiveroman 

schrijven... in het Duits! Op het 

Talenfeest vind je onder andere een Nederlands, 

Frans, Duits, Arabisch en Spaans paviljoen: 

je gaat er binnen en komt er in een andere 

taal weer buiten, bij wijze van spreken.

Het Talenfeest wordt gevierd op een 
unieke plek: het federaal parlement in 
de Wetstraat, je weet wel, dat halfrond waar 

onze dames en heren politici meestal zitten te 

bekvechten. Maar op zaterdag 24 april valt daar 

geen greintje geruzie over B-H-V en andere 

zaken te bespeuren. Want taal is een (gratis) 

feest! (Meer info op www.talenanimatie.be.)

En over vreemde talen gesproken: nu loopt 

ook de Weik van ’t Brussels. Het Brusselse 

dialect, die sappige mengelmoes van Nederlands 

en Frans, lijkt soms met uitsterven bedreigd, 

en daar wil de vzw Ara! een stokje voor steken 

door allerlei activiteiten te organiseren, in het 

Brussels natuurlijk. We tippen er eentje: op 

zaterdag 24 april kan je gaan luisteren naar het 

Brussels Klachtenlied. Om 16 uur op het 

Sint-Katelijneplein, in het hart van de stad.

Dat wordt stressen dit weekend!!

... EN LIEFDE VOOR TAAL

KROLSE KATTEN 

EN TOCHTIGE 

KOEIEN: DE TAAL 

VAN DE LIEFDE...
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een lampje. Het hengelvismannetje is 

piepklein. Zodra hij een vrouwtje tegenkomt, 

gaat hij zich meteen onder aan haar buik 

vastbijten. Wat zou je zelf doen? Je hebt 

maar één kans op duizend om nog eens 

een vrouwtje tegen te komen, daar onder in 

die eindeloze, duistere plas. Dat mannetje 

laat nooit meer los, letterlijk. Uiteindelijk 

wordt hij zelfs een deel van het vrouwtje: hij 

verliest zijn kop en darmen tot er ten slotte 

alleen nog een kontje overblijft, helemaal 

gevuld met zaadjes. Als het vrouwtje haar 

eitjes los, komt dat zaad meteen vrij. De 

natuur kan soms verdomd slim zijn!

Kan je zeggen: ‘seks = 
zaadje wil een eitje’?

D: Het is ook omgekeerd: eitje wil graag 

een zaadje. Al hebben sommige dieren 

DOOR PATRICK JORDENS

BLIKVANGER
Meer dan één taal spreken is een troef 

in het leven, en al helemaal in Brussel. 

Daar twijfelt niemand nog aan. Maar 

een andere taal ook echt leuk vinden, 

dat is een ander verhaal... Daarom 

organiseert het Animatiecentrum voor 

Talen elk jaar een 

in deze stad. Karaoke in het Frans 

of Spaans, een meertalige quiz, een 

workshop Arabische kalligrafi e, 
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