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'Snugger' is de
jeugdpagina van Het
Nieuwsblad.
Een pagina voor
jongeren van 10 tot 15
jaar.
Heb je vragen of wil je
reageren bel dan de
redactie en vraag naar
Jackie Smeets, teleÍoon
375264
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Voor de eerste keer vandaag de ru*
briek 'En nu... ditte' op de Snugger-
pagina. Eén keer in de twee weken
sehrijft Ditte Merle -zo treet ze écht-
over gewone en minder gewone diu*
gen rondoRr huis, ol'er dieren en over
de natuur. Ditte is lerares asn de ba-
sissctrool in Goirle en schriift daar-
naast kindertroeken. fie wenst iullie
veel leesplezier toe.

Fijnproever
ffiet vlewgetrs
Klaas heeft menselijke eigen-

schappen. Hij is aanhankelijk. Hij
houdt je voortdurend in de gaten.
Hij rvil al1es aanraken en hij is dol
op lckker eten. Voor een mens is
nit niet zo vreemd, maar Klaas is
...een l<auw.

Klaas houdt van gezeJschaP. Hij
begroet me altij<i iuidruchtig en
uitgeiaten. Meestal blijft hij in
mijn buurt, hipt vrolijk achter me
aan of zeilt brutaal over mijn
hoofd. Za'n duikvlucht eindigt
vaak in een landing oP mi jn
schouder. Hij Lrlijft daar zitten
terwijl ik door de tuin looP en van
blijdschap prikt hij in rnijn nek,
m'n oor of trekt een haar uit mijn
hoofd.

Klaas heeft het altijd druk. Vel-
letjes paprer neemt hij stuk voor
stuk in zijn snavel en gooit ze ín
het rond. Kranten scheurt hij 't
liefst meteen in stukken. Pennen
en rolletjes Plakband worden van
tafei gemikt. En PaPerciiPs , 

of
melkdopPen vindt zó mooi dat hij
er mee wegvliegt en ze verstoPt r:P

één van zijn geheime Plekjes.
Vooral Klaas' eetgewoonten ma-

ken hem zo menselijk. In z-ijn
jeugd at hij regelrnatig stuk,jes
r,lee-q. ',1'at volgetts cle vr:gelgidsen
in zijn naíuur iigt- Nu is hi.i over-
tuigd veget,arii:r. oP een enkeie
mug na. Vcor eet"t dooie muis of
zelfs een stukje tartaar haalt hij
zijn snavei op.

Wei eet hij 's ochtenrls *en paar
droge tmterhammen en wat kiPP'3-
korrels" Maar zo'n ontbÍjt ','indt
hij, geloof ik, nogal gewoiinties.
Hij raakt pas opgelÀ'onden van eetr
roomboterkoek je of een Pl"',kje
cake. Een trandje Pinda's met een
paar clruiven als toetje staan hoog
aangeschreven.

Nlaar bovenaan de toP lien staat
.-.een puntje Franse kaas. 13ij
voorkeur camernbert. I)aar kan ie
'm 's nachts voor vl'akker maken'
Mij ook trouwens. Zou hij da'u nu
van mÍj geleerd hebben of ik van
hem? Dat vraag ik me r.r;e} eerrrs af -
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En nu .... ditte

Poes lust
geen muls

Toen ik op een avond de krant
zat te lezen, zag ik vanuit mijn
ooghoeken iets voorbij flitsen. Ik
keek, maar er was niets te zien
Onwillekeurig bleef ik oPletten.
Opeens ontdekte ik... een muisje.
Het muisje rende langs de deur-
plint, keek met zijn ronde oogjes
alle kanten op en verdween onder
de deur. Poes, mijn enige gezei-
schap die avond, Iag vredig voor
de kachel te dommelen. ,,Poes,
wakker worden, een muis!" Ik
duwde zachtjes tegen haar aan-
Verstoord keek ze op en slieP ver-
der.

Later op de avond klonk er ge-
rammel in haar voerbakje. Ik wist
niet beter dan dat Poes inmiddels
was opgestaan en aan het eten
was. Verbaasd zag ik dat ze nog
steeds voor de kachel lag. Ik slooP
voorzichtig naar het voerbakje.
Daar zat, op zijn dooie gemak,
midden tussen de kattebrokken...
een muis! Hij nam een brok tussen
zijn voorpootjes en peuzelde die,
met zijn oogjes dicht, tevreden oP.

Poes was intussen achter me
aan getreuzeld. Ongeïnteresseerd
keek ze in haar voerbak. Ze snuf-

felde nog wei even, maar lieP weer
weg. N[et muis en,al kiePerde ik de
inhoud rran het voerbakje in een
plastic ti:ommel.

De muis was gevangen en ik kon
hem nu goed bestuderen. Hij was
grijs-bruin van kleur, zoals elke
gewone muis. Zijn snorharen wa-
ren echter opmerkelijk lang: een
soort Ted de Braak onder de mui-
zen. Ook zijn snuit was oPvallend.
Die had de vorm van een slurfje,
waarmee hij als een kleine miere-
eter in het rond snuffelde.

Pas toen ik de dierengid^s had
opgeslagen, ,,r'ist ik wat er aan de
hànd was. I-laarin stond mijn bij-
zondere muis treschreven: sPits-
muis, eet insecten, slakken en
wormpjes, heeft een muskusgeur
en wordt daarom door katten niet
gegeten. Dit verklaarde het merk-
waardige gedrag van Poes. En de
dierengids kan aangevuld worden
met: deze muis eet óok kattebrok-
ken.
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Vrolijk \Mitd
Vorig jaar herfst kreeg ik vier

eenden Et zat één mannetje bij.
Een groot deel van de dag poet-
sten ze hun veren. Ook maakten
ze wandelingetjes. Dan waggel-
den ze parmantig achter elkaar.
Ze hapten onderweg naar mug-
gen, spinnen en grassprieten. Met
hun platte snavel wroetten ze
tussen de planten en in de mod-
der. Vliegen deden ze zelden.
Soms een korte lijnvlucht van de
ene hoek van de tuin naar de an-
dere. Regelmatig namen ze een
bad. In een plastic kinderbadje.
En verder sliepen ze of lagen te
soezen in de zon. Grappige, vro-
lijke Donald Duckjes waren het.

In de lente veranderde dat. Het
mannetje kreeg barbaarse trek-
jes. Snaterend rende hij achter
de vrouwtjes aan. Dat alles uit
bezorgdheid voor zijn nageslacht.
Won hij de race, dan werd er een
soort dans uitgevoerd. Het einde
van het liedje was dat het
vrouwtje door de knieën g1ng. Ze
Iiet zich op de grond zakken. Met
zijn grote zwempoten klom hij
lomp op haar rug. Doorgaans viel

hij er af, krabbelde overeind en
probeerde het opniegw. Na af-
loop was het wouwtje aardig
verfrommeld.

Het viertal bezorgde me deze
zomer ruim dertig eendjes. Dat
was te veel van het goede. Ik
stopte ze bij elkaar en liet ze los
op een vennetje in de buurt. Zo'n
groot kinderbad hadden ze nog
nooit gezien. Ze stoven door het
water, duikelden, kwetterden en
spatten. Ik kon ze met een gerust
hart achterlaten. Tenminste dat
dacht ik. Drie weken later hoor-
de ik jagers schieten. Het wild-
seizoen u/as weer begonnen. De
eenden heb ik niet meer terugge-
zien, behalve misschien bij de
poelier. Wie zou daar niet wild
van worden?
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Stekelig en
uitgeslapen
De winter is nog niet tregonnen,
maar het winterslaapje van be-
paalde dieren wel. In de herfst
eten ze hun buik zo vol, dat ze
rustig een maand of vijf achter
elkaar kunnen slapen. Niet zo
lang geleden ben ik nog zo'n
slaapkop tegengekomen.
Tussen de struiken klinkt ge-
blaas, gesnuffel en iets dat op
zacht geknor lijkt. Voorzichtig
duw ik het gras opzij. Een ver-
schrikte egel steekt zijn snuitje
in de luchl,. Ik ben geen sappige
worm, dus gaat hij er op een
drafje vandoor. Dat die korte
pootjes zo hard konden lopen,
wist ik niet.
Maar ongetwijfeld komt hij te-
rug. In de buurt zal hij een hol-
letje hebben. Ik zoek wat 1ek-
kers. Een paar vliegen en een
worm. Op de fruitschaal ligt
nog een gerimpeld appeLtje. En
de dooie muis, door Poes op de
mat achtergelaten, komt nu
goed van pas. Dit vier-gangen-
menu presenteer ik op een
bordje voor de deur. Met een
bakje water erbij. Van melk,
waar een egel dol op is, krijgt
hij diaree.
Vroeger deden over zijn eètge-
woonten vreemde verhalen de
ronde. Egels zouden koeien
meiken door aan de uiers te
hangen. Ook zouden ze in bo-
men klimmen om verse ap*
pelt.jes te plukken. Een egel zou
zelfs fruit op zijn stekels spie-
zen om naar het hol te brengen.
Een lopend fruitmandje dus"
De maaltijd blijft overigens on-
aangeroerd. Mijn speldekussen
op pootjes zie ik nog een paar
keer in de heg scharrelen. Nu,
in november, heeft hij zich vast
en zeker opgerold in een warm
holletje. Zijn winterslaap is be-
gonnen. I)aar ben ik echt ja-
loers op. 's Morgens bij weer en
wind niet op hoeven staan. En
pas wakker worden in de lente.
Dat hebben egels goed bekeken.
Uitgeslapen dieren! J\.Jf
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Ëilet paard
v&n §int

Waarom rijdt Sinterklaas eigen-
lijk op een paard? Dan hoeft hij
niet te lopen, dat is waar. Het
paard is een edel dier met hoofd
en benen. En die edelheid straalt
ook op de Sint af. Sinterklaas is
oud, dus kent hij zeker de in-
drukwekkende geschiedenis van
het paard.

Zo'n 5000 jaar geleden, toen de
Sint er nog niet was, leefde het
paard in het wild. Mensen jaagden
op hem voor zijn lekkere biefstuk.
Sindsdien is het paard getemd. Het
blijkt dat je met paarden goed kan
fokken. Zo ontstonden krachtige
knollen voor het zware werk. OP
snelheid gefokte paarden waren
voor het leger bestemd. Misschien
is het paard van Sinterklaas sPe-
ciaal voor statige oude heren ge-
Íokt. Zo'n paard wil hij natuurlijk
niet kwijt.

Een tijdje geleden ieek het mij

wel wat om paardrijles te nemen.
Pas toen merkte ik hoe kolossaal
zo'n beest was. Je voelt je als een
muis naast een oli.fant. In het za-
del kreeg ik zelfs last van hoogte-
wees. Verstijfd, als een houten
klaas, hield ik de teugels vast. Zijn
onverwachte gehinnik bezorgde
me telkens weer de schrik van
mijn leven. En toen ik, na elke les,
het bit tussen zijn grote tanden uit
moest trekken, daalde mijn en-
thousiasme tot het nulpunt.

Een voorval deed me besluiten
te stoppen. Ik moest op een ver-
kouden paard rijden. Hij hoestte
en proestte. En ik was ook niet op
mijn gemak. Niet dat ik bang was
voor besmetting. Maar elke keer
als het paard niestte, schoot ik met
een ruk voorover en bungelde er-
gens tussen het zadel en de grond.

Misschien dat ik daarom niet
snap wat Sint in een paard ziet.
Hij kan beter een berggeit nemen.
Die is kleiner. De oude heer kan
makkelijker op- en afstappen en
handjes uitdelen. Daken beklim-
men is voor een geit geen pro-
bleem. En wat ]euk is: ze hebben
allebei een sik.
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Kerstkalkoen
In de vriezers van suPermarkten

liggen de kalkoenen oPgestaPeld.

Grote bakbeesten die nauwelijks
in een pan passen. Veel mensen
kennen de kalkoen alleen bevro-
ren of gebakken. Vreernd is dat
niet. Kalkoenen lopen niet oP
straat. Alleen in Amerika leven ze
in het wild. Daar zwerven ze in
groepjes door bos en dal. OP zoek
naar vruchten, zaadjes en insec-
ten. 's Nachts doen ze een dutje in
de boom. Kalkoenen hebben mooie
gekleurde veren. Die konden de
Indianen goed gebruiken. Deze
oorspronkelijke bewoners van
Amerika staken de veren in hun
tooi" Toen de Spanjaarden Ameri-
ka ontdekten, zagen zij deze vogels
voor het eerst. Kalkoenen wilden
ze in Spanje ook wel. SchePen
werden volgeladen. En zo kwam
het beest in Europa terecht.

Niet alleen in de diepvries zien
de kalkoenen er geplukt uit. Ook
in het echt. I(op en nek zijn hele-
maal kaal. In plaats van veren zie
je roodhlauw vel rnet van die di.k-
ke wratten. Het lijkt wel of een

kalkoen altijd schurft heeft. Bij
het mannetje hangt boven de sna-
vel nog een soort verschrompeld
slurfje naar beneden. In de paar-
tijd, als hij een leuk vrouwtje ziet,
zwelt deze kwab glanzend op.

Van mij krijgt hij de schoon-
heidsprijs niet. Ook gevild in de
pan vind ik hem onaantrekkelijk.
Zo'n glimmende, bruÍngebakken
voetbal, sudderend in de jus. Om-
ringd met appeltjes, veenbessen en
pruimen. Maar wat met kerst be-
langrijk is: hij Ís groot, vet en
voedzaam. Daarom zal liij op veel
kerstmenu's voorkomen. Ik heb
mijn tanden er nog niet ingezet"
Geef mij voorlopig maàr boeren-
kool met worst.
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Gelukkig
meuwJaer

Dieren vieren geen oud en
nieuw. Deden ze dat wel, dan werd
het elk jaar minder druk op hun
feest. Dieren sterven uit. In de
Middeleeuwen verdween er réén
diersoort per eeuw. Dat liep op tot
één diersoort per maand. En nu
sterft elke dag een diersoort uit"
Weg, van de aardbodem verdwe-
nen.

Maar door de eeuwen heen zijn
er altijd dieren verdwenen- Door-
dat het te koud werd. Door over-
stromingen. Of doordat dieren el-
kaar opaten. Zo'n dier verdween
niet van de ene op de andere dag.
Het duurde bijvoorbeeid miljoenen
jaren voordat de di.nosauriërs echt
weg waren. En... er kwamen weer
andere dieren voor in de plaats.
Maar sinds de mens zich met de
dierenwereld bemoeit, loopt alles
in het honderd.

}tret leeuwaapje uit Brazilië kan
deze keer nog net oudjaar vieren.
Er leven er misschien zo'n honderd
in de oerwouden" Het aapje is om
te knuffelen. Gezeilig als huisdier.
En daarom wordt hij gevangen.
Bovendien worden de bossen
waarin hij leeft gekapt.

En dan de neushoorn" Die zal
eind 19BB nog wel halen, maar er
blijven er minder en minder over"

Nog geen eeuw geleden zwierven
puntlipneushoorns in Afrika rond"
Meer dan 100.000. Van deze prehis-
torische kolossen zijn nu nog zo'n
4000 over. Neushoorns zljn be-
schermd, maar zelfs in de natuur-
parken zijn ze niet.veilig. Ze wor-
den door stropers doodgeschoten.
Het is hen vooral om de hoorn te
doen. Die is veel geld waard. De
hoorn wordt tot een poedertje ver-
malen. Het zou een goed middel
zijn voor hartkwalen en liefdes*
problemen. Dit bijgeloof kost de
neushoorn zijn leven.

Voor dieren is oud en nieuw dus
een feest met steeds minder gas*
ten. En dat komt omdat de mensen
zich niets van hen aantrekken. In
het jaar 2000 sterft misschien elk
uur een diersoort uit. Het wordt
tijd dat wij ook de dieren een ge-
lukkig nieuwjaar toewensen.

Qrlt,L
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De bever
in de bouw

Kort geleden heb ik een bezoek
gebracht aan de dierentuin van
Antwerpen. Veel publiek is er niet
in deze tijd van het jaar. Iedereen
zit binnen met dit weer. Ook de
meeste di.eren. Het hok van de be-
ver krijgt blijkbaar een opknap-
beurt. Werklui zijn aan het breken
en metselen. Toch is de bever bui-
ten. Ik wapper met een berke-
blaadje. Dat ziet hij meteen. Hij
zwemt naar me toe, sjokt uit het
water en drukt zijn neus tegen de
tralies. Hij ziet er uit als een in
het water gevallen cavia^ Maar
wel een paar maten groter en met
een rare platte staart.

Vi:oeger zat ons waterrijke land-
ie vol met deze grappige beestjes.
Maar zoais zo vaak bij dieren: er
wordt op ge.jaagd. Bevers hebben
klieren waarin een wondermiddel
zou zitten. Goed voor duizend-en-
éen kwaaitjes. Bovendien is ge-
bakken bever eetbaar. Vooral de
staart schijnt een delicatesse te
ziin. En een kraag van beverbont
vinden sommige mensen mooi.
Daardoor zijn hier vanaf begin
vorige eeuw geen bevers meer ge-
zien.

Maar de bever komt terug! Dit
jaar worden Oostduitse bevers in

moet er gesnoeid worden. Dat gaat
de bever nu doen. En wat leuk, om
deze harde werker bezig te zien.
Hij sjouwt met takken, keien.
stammetjes en modder. Zo bouwt
hij stevige dammen. Soms van 200
meter lang en een paar meter
hoog. Zoiets zie je in de dierentuin
niet. Al wordt zijn hok daar nog zo
mooi verbouwd.

De dammen zorgen ervoor dat
de ingang van het hol onder water
blijft. Van buiten lijkt dit hol op
een slordige bos takken, Maar er
ligt een mooitgenestelde woonka-
mer onder. Kurkdroog en met
vloerbedekking van gras en hout-
schilfers. Nee, een bever in de
Biesbosch heeft geen werklui no-
dig. Hij bouwt alles zelf. Zonder
bouwtekening, diploma of gereed-
schap. Een bever is bouwvakker
van huis uit.

'trorncbse-lde'
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Oud worden
Sommige katten worden heel

oud. Dinkie bijvoorbeeld, de lap-
jeskat van mijn schoonouders. Ze
werd 22. Nog in haar laatste jaar
rende ze achter de vogeltjes aan.
En klom ze in bomen. Toch merkte
je dat ze bejaard werd. Al haar
tanden vielen uit. In plaats van
brokjes at ze liever een geprakte
bal gehakt. Voerde je haar uit je
hand, dan hapte ze eerst een paar
keer mis. Maar kattebrillen be-
staan niet. En ze werd hardho-
rend. Ze keek pas op na een paar
keer roepen in haar oor. Verder
bleef ze vrolijk, aanhankelijk en
een echte vogelverschrikker.

Op een mooie zonnige dag kon-
den we haar niet vinden. Onder de
hortensia leek iets zwarts te lig-
gen. Dinkie's staart! Ik deed de
[akken omhoog. En daar lag ze'
Vredig, maar dotld. Doodgaan is
niet leuk. Maar een betere dood
dan die van Dinkie bestaat mis-
schien niet. Na zo'n lang en Plezie-
rig leven. Dat zouden alle dieren
wel willen.

Proefdieren in elk geval. Hun le-
ven is geen lolletje. Een nieuwe
make-up, het zoveelste wasmiddel,

pillen en drankjes. Die worden al-
lemaal op proefdieren getest. Vaak
moet het dier erg lijden. Het heeft
een heel ander leven dan Dinkie.
In Nederland worden per iaar
meer dan een miljoen proefdieren
gebruikt. Honden, apen, konijnen,
muizen, noem maar op. En daar-
van sterven er dagelijks zo'n 140.
Maar daar biijft het niet bij. Het
trieste einde van veel zeevogels
konden we onlangs op tv zien.

Bij duizenden spoeklen ze op de
stranden aan. Zwart en plakkerig
van de olie. HuIp kwam vaak te
laat. Ja, elk dier gaat dood. Dat
staat vast. Maar hoe en waardoor.
Daar zit veel verschil in.

Eitu
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Spugen
Vroeger werd er veel gehoest en

gespuugd. Dat kwam onder meer
door de kolenkachels. Die maakten
veel stof en dat sloeg op je longen.
In elke huiskamer stond dan ook
een kwispedoor. Dat is een spuug-
bakje ter grootte van een flinke
jampot. Daar spuugde je in.

Niet alleen mensen spugen. Die-
ren doen het ook. Mijn oma heeft
eens een egel zien spugen. Hij liep
langs de kant van de weg en vond
een peuk. De egel snuffelde er aan
en begon er uitgebreid op te kau-
wen. F,en egel lust blijkbaar
pruimtabak! Na het kauwen slin-
gerde hij met zijn tong klodders
speeksel over zijn stekels. Toen hij
daarmee klaar was, spuugde hij de
uitgekauwde peuk op de grond en
wandelde op zijn gemak verder.
Waarom egels dat doen, weet ik
ni.et. Misschien vindt zo'n beestje
het wel stoer om eens flink in het
rond te spugen.

Maar de kampioen-spuger is de
kameel. Toen ik jong was, dacht ik
dat die twee bulten op zijn rug ge-
vuld waren met water. Handig in

de woestijn. In feite zijn het vet-
bulten die als reserv,evoedsel die-
nen. Is de kameel uitgehongerd,
dan zijn die bulten leeg en hangen
als slappe zakken naar beneden.

Een kameel die boos is, zet het
op een spugen. Doorgaans spuugt
hij precies in je gezicht. Maar hij
heeft nog een tweede verrassing.
Van kwaadheid kan hij gaan bra-
ken. In zijn bek komt halfverteerd
voedsel en maagzuur terecht. Een
bijtende brij, die stinkt als een
beerput. Zorg dan maar dat je weg
bent. Zo'n berg past in ge.en enkele
kwispedoor.

l'1cs{*-
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Te bont
De bekendste Belg is Urbanus

en dÍe houdt niet van madam-
men met een bontjas. 'Madarn-
men met een bontjas zijn ge-
meen'. Dat zingt hij in een van
zijn liedjes. Steeds moest ik aan
Urbanus denken, toen ik laatst in
Brussel aan het winkelen was.
Langs elke boulevard liep wel
zo'n madam in een dierenvel"

Bontjassen zijn peperduur.
Dieren worden er speciaal voor
geÍokt. In Nederland zijn ver-
schillende zilvervos-fokkerijen.
In het land van Urbanus worden
nertsen, beverratten en chinchil_
la's gekw,eekt. Hun vel wordt ge-
stroopt, op maat gesneden en ,óm
madammen gehangen,.

Beesten uit koude streken heb-
ben vaak het beste bont. Zeehon-
denbont is nog steeds heel popu-
lair. Een natte zeehond lijkt kaal,
maar opgedroogd heeft hij een
gladde, kortharige vacht. Vlak na
de geboorte is deze vacht nog
mooier: dik en woilig.

Een jaar of twintig geleden
kwamen voor 't eerst kritische
programma's over bontjagers op
de tv. Door het gekrijs van zee-
hondjes in de huiskamer verslik-
ten veel mensen zich in hun bor-
relnootjes. De .jacht is sindsdien
wel vermin.derd, maar nog lang
niet afgelopen. h

Dan de chincilla's. Vroeger

leefden ze vredig in het Andesge-
bergte. Ze hebben een zilvergrijs,
zacht bontvelletje en dat is deze
knaagdiertjes duur komen te
staan. Schuw ztJn ze niet. Daar-
om konden ze bij duizenden ge-
vangen worden. En van elke 150
chinchilla's werd een bontjas ge-
maakt.

Ik ken iemand die een zoldertje
met tientallen kooien had. Daar
fokte hij chinchilla's. Hij dacht
rijk te worden. Maar de handel
viel tegen. Chinchilla's planten
zich niet snel voort, de pels was
nogal eens van slechte kwaliteit
en er ging regelmatig een chin-
chilla dood. Om al die redenen
zijn bontjassen van chinchilla's
zo duur.

Urbanus stelt voor om op een
andere manier rijk te worden"
Volgens hem kun ie met madam-
menvellen meer verdienen. Hij
wil van die vellen luchtbedden.
pleisters, stopcontacten en r,r-ril-
niszakken fabriceren. Maar zo
bont zou ik het niet willen rna-
ken.

}ttL
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* Haà

Rare hanen ffi:.:::i-Ti,:,:i;t;'ni^n.!;' ;:
ÍLen.

Onl,angs stond er een d,olle weer- Dat jaar is de ui,nter koud. Het
haan op een kerktorentje ergens in sneeutat en het vàest- Maar de haan
Limbuig. Bij bet nlinste Luchtje uind laddert el.ke atsond de pereboom in.
tolde híj ii n"t rond. De uieerhaan Toc.h heeft die uinter hem geen goed
uerd een attractr,e ooor aLLe nlensen gedaan. In het uoorjaar is hij snipt;er-
in het d.orp. Maar toch hadd.en ze Lie- kouden. Hti snottert, proest en heeft
Der een nórmale haan, die d,e uind.- uaterige oogjes. Bii de mtnste inspan-
richttng aongeeft. Voríge useek is hii nín-g hiigt hij als een stoomloconlo-
uan de-toren-geiaald eí met pensioeà tief. V-oor miin,kr,ppen heeft hij niet
gestuurd. ueel belangstelling rrleer' Het ualt

lk heb ook een rare haan gekend. hem ztoaar onx nog uom haan te spe-
Op een zon'Lerw d"ag hoorde ik hem L"\
uàn ue,re aankomen. Kakelend wan_. Zo ont:eruachÍs ols hi,j ku:am, is h.ij
delde hij ooer d.e roeg. Een zwart-uit- u)eer ueggegaan. Ik heb hem nooi"l
te haan met een rafelíq ur,terliik. rneer gezíen. Dat is jammer, uant ik
Waar hij oandaan tíi".à, u:eet'ik hield u;el uan díe rare haan.
niet. Nieuussgierig stapt hij de tuin
in. Hij pikt naor een u)orrrt en zijn

r:t,fi{{xYiWi" 
: ; :" ",::: D tt*-

tend met een schor gekraat. Behoor-
lijk kraaíen Lukt hem ntet., Hij xs -

y: ru; ;:";::xl; {;:i'^i;'*" r : 
" 
x;! 11 cr h-

nen. En hij ztt ze achterna. Maar, als,
ze op stok gaan in het schuurtje, bli,ift
hii Lieter buiten. Mijn onrseru;achte
gast slaapt op een steutge tak in de

t6,-z- reBB.



En nu ...ditt€

Konijnen tokken
Vroeger zagen tamme konijnen er

allemaal hetzelfde uit: bruinachtig,
middelgroot en met rechtopstaande
oren. Dat vonden de mensen saai-
Ze wilden wel eens een ander ko-
nijn. In de zestiende eeuw werden
er al konijnen in verschillende
kleuren gefokt. Loop je nu een ko-
nijnententoonstelling binnen, dan
zíe je ze in allerlei soorten en ma-
ten. Van dwergkonijnen tot Vlaam-
se reuzen. Van Franse hangoren tot
wollige angorakonijnen.

Flap, mijn konijn, was een Lotha-
ringer. Hij had een wi.tte vacht met
hier en daar een zwart vlekje. Zijn
lange, zwarte oren konden alle kan-
ten op bewegen. 's Zomers huppelde
Flap in een buitenren. 's Winters
verbleef hij in een schuurtje. Die
winter stond daar ook een grote zak
boerenkool, waarvan ik hem af en
toe een stronk gaf. Verder at hij
gras, ouwe boterhammen en stukjes
appel. Hij had ook een tak. Daar
knabbelde hij de bast af tot er een
afgekloven houtje overbleef. Flap
moest elke dag kunnen knagen. Zo-
als elk knaagdier. Anders zouden
zijn voortanden z'n bek uit groeien.
En Flap hield niet van de tandarts.
Tenslotte stond op zijn menu nog

+
een merkwaardig recept: verse keu-
tels. Hij at ze niet allemaal, alleen
de keutels die er glimmend uitza-
gen. Dat deed hij voor de vitaminen.
Flap zorgde dus voor gevarieerde
voeding.

Op een winterse dag stond het
deurtje van Flaps hok open. Flap
was in geen velden of wegen te be-
kennen. Pas na een paar dagen,
toen ik de schuur ging opruimen,
vond ik hem. Hij was in de zak boe-
renkool gekropen. En hij had zijn
buik zo vol gegeten, dat hij dood
was gegaan. Van zo'n berg boeren-
kool had hij zijn leven lang ge-
droomd. Maar dat je van te veel
eten dood kan gaan, wist hij niet.
Verstandige konijnen moeten nog
worden gefokt.

Ditt-
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Te veel mest
ln urijusel elk Brabants dorp staan

oarkensslallen. Sommíge mensen
oinden dat uarkens stinken. Ik oind
dat het besi meeualt" Maar een pro'
bleem is aL clíe mest, die de oarkens
ons cadeau doen. ELk Leuend uezen
n'Loet nu eenmaal iets ooertolligs
kt»ijt. Een olifant, die dagelijks
meer dan 200 kíLo eet prod.uceert een
hele berg. Daar is ons oarkentje een
aríLateur bij. Maar aL die uarkens bij
elkaar zorgen Door een enorme hoop.
En uat moet je daar nu mee?

Zouden ue het aan een mestketser
Dragen, dan zou hij zeggen: geaDoon
o'peten! Tijdens een oakanti,e in
Spanje zag ik zo'n honderd mestke-
oers op een mesthoop rondrennen.
ELke keuer zocht een geschikt hapie
mest. Daartsan d,raaide hi,i een mooie
ronde bal, die groter usas d,an hii-
zelf: ongeueer een pingpongbal.
Deze mestkeDer heet niet ooor nr,ets

echter te groot t:oor de mestkeoer.
Zot:eel krijgen ze Dan hun Leoen
noott op. En zelf begin r,k er ook niet
aan.

Maar nxet mest ualt rneer te doen.
Dat ueten ze i,n Azië al Lang. De

3duq4ÉR

eigenaar odn een kameel br,jtsoor-
beeld d,raait oan de kamelenmest,
net als de keuer, ÍLinke ballen. Hij
eet ze # alleen ni,et op, maar Legt
ze in de zon te drogen. Na een poosje
zijn ze hard. En met die harde ballen
speelt hij in de uoestijn een of an-
der balspel. Toch zee ik d,at met oar-
kensmest niet gebeuren. Andere
creatieue oplossi,ngen uoor aL díe
poep oallen nxe op dit moment niet
te binnen. We zullen dus nog een
tijdje op díe berg nl,oeten blíjuen
zitten.

'pillendraaier'. Hij rolt de pil naar +

/*tr!:í:*i,:#: j#;**-DttL
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Heilige koeien
Dieren kennen geen oerkeer*egels en auto's rtiden te

hard. Daarqn, zie je oook oan dr,e platgereden beesten op
de weg. Loil,tst z,ag ik een heleboe,L podd,en zo plat als een
d,ubbeltje. Het leoenwqhaal oan de* woliilce kwakers
ru.:las d,aarmee d,roeoig geëíndigd. En het begon zo leo.k.

In het ooorjaar syrimgen ze fris en uitgeslagn uit hun
holletie. Ze Hebben één uxns: zo snel mogeliik op hut-rx-
liiksreis gaan. I;leb'ben manneties en wouu)ties elkaar
getsonden, ilan lecn ile rers beginnen. Het mannetie
springt op d,e ru§ oan hct wouwtje en ols een ntiter te
paard-sytnten zdung. Maar ueel padd,en zullen d.e slnot
nooit h,alen. Die ligt oook oan de ouerkant »an een ueg.
Bij mij in de U.ituTt uorden poilden bii hun otsersteek
geholpen. Woar.ze uterstel<cn, zijn emmcrs íngegrooen.
De padden oa'llen erin en uorden doq oniwíllígers
naar d,e sloot Qted,rogen. Moar zo'n »erzorgde huuelijks-
reis lwbben et.niet oeel.

I Er is op de wereld misschien één dier
veilis in'het verkeer: de koe in India'
Voor-deze zogenaamde zeboe trapt ieder-
*r, op de re"m. En dat valt oP,.want de
i"ai.Ëe wegen zijn net racecircuits. Links
én rechts íordt ingehaald. Men rijdt 't
li"f"t middett op de weg en jaagt door ge-
toeter en geknipper zijn tegenligger de
berm in. Maar steekt er een zeboe over,
ààn valt het verkeer stil. Op zijn gemak
suttett het beest naar de overkant' In
óiiie zetoe zou de ziel van een overledene
*onett. Daarom is de Indiase chauÍfeur
zo voorzichtig met zijn heilige koe'- In Nederlànd zijn geen dieren heilig
verklaard. Er zullen dus nog veel dielen
góffeiA worden aan oÍrze eigen heilige
koe. ,,ïffi;ruà,:,.1,:
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Niet rnekkeren de deur. Mekker had het meteen in de
gaten. Ze begon te blcten en te rennen.
Wat deed, ik haar aan!

Nog geen dag Later kr»arn d,e koop-
ríLan terag. ,,Je schaap toas snel uer-
kocht", oertelde hij trots. ,,Voor maar
Liefst 140 gulden." .Heeft ze nu u)eer
een mooi ueitje?", oroeg ik hoop»ol. De
man keek me oerbaasd aan: ,,Een ouue
koe noemen ue hier een uorstkoe. Die
stoppen ue in d,e uorst. En dat schaap
yan jou, dat ru,as een u)orstsehaap;'.
loery,hij zi,jn portemonnee tetsoorschijn
haalde, zag hii mijn beteuterd.e gezicíi.
Hij zei: ,,Meid, notl rnoet je niet mekke-
ren. Dit is zaken doen". Tja., zaken zijn
zaken.

Zes jaar lang Lr,ep er een schaap tn
mijn tuin. Mekker heette ze. Mekker
uras een aanhankelijk beest. Met haar
tuee braine knikkers keek ze me altijd,
trouLD aan. ELke dag gaf ik haar een
handje schapebrokken en een ernríLer
uater. Verder at ze gras. En nog eens
gras. Ze lu»as mrjn milieuuriendelijke
grasmachine.

Maar op een dag moest ik oerhuizen
en Doar Mekker een ander adres zoeken.
Ik deed een ríeríL om haar nek en
bracht haar naar de buurman. Zou hij
mijn schaapje uillen hebben? Hij be-
keek Mekker oan alle kanten en u)r@t-
te in haar dikke oacht. Toen trok hij
met beid,e handen Mekkers kaken oan
elkaar. ,,Hm, ni,ks uoor míj,,, bromd,e
hij. ,,Ze heeft het gebi.t oan een oroulb
oan negentig!"

Mijn Lieve Mekker uas blijkbaar te
oud. Maar hoe moest het nu uerd,er.
Kr,nderboerd,erijen in de buurt zagen
ook niets r.n haar. Tot slot beld.e ik de
oeekoopman oan het dorp. Misschien
kende hij een schapenli,efhebber. Nee,
ook schapenliefhebbers houden Danjonge schapen. Maar op d,e markt wild"e
hi,j het unl Door nle proberen. Die
aoond stond, een grote oeeLoagen Door

lr -5- rqBB.



Jeuk
Dieren zijn soms lastig. Vorige week haalde de
poes mijn pas gezaaide tuintje overhoop. Re-
gelmatig piest ze tegen de tafelpoot. Onlangs
lagen de resten van een afgekloven konijntJe in
de huiskamer. Sinds kort heeft de poes vlooien.
En nu zitten die vlooien op mij.
Vanaf het tapijt springen ze op mijn been.
Maar dat merk ik pas als ze prikken. Per dag
vang ik er een stuk of zes. Die bloeddorstige
beestjes zijn moeilijk naar de andere wereld te
helpen De enige manier is: verdrinken. In de
keuken staat een kom water klaar. Daarin
neemt elke gevangen vlo een bad. Ik heb er nog
niet één met een zwemdiploma gezien.
Kon ik ze maar dresseren! Vroeger was er een
beroemd vlooiencircus van de Tsjech Raimund
Otawa. Hij reisde met zijn vlooien de hele we-
reld af. De vlooien konden karretjes trekken,
met balletjes gooien en een dansje uitvoeren.
Maar het schijnt dat kattevlooien hiervoor nÍet
te gebruiken zijn. Overigens waren die vlooien
van Otawa helemaal niet gedresseerd. Ze zaten
met ragfijne draadjes vastgebonden en konden
niet meer springen. Door een felle lamp aan te
steken, renden de vlooien van schrik weg. En
die slimme Otawa trok ze vervolgens de goeie
kant op. Vlooien zijn niet te temmen, dus dat
idee heb ik uit mijn hoofd gezet.
Mijn dagelijkse vlooienvangst wordt gelukkig
steeds kleiner. Toch heb ik de hele dag jeuk.
Overal voel ik het gekriebel van vlooien. Ik
kijk in mijn sokken en in mijn mouw, maar er
is geen vlo te bekennen. En nu maar afwachten
welke volgende grap de poes voor mij in petto
heeft.

Dtt"-
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Kwebbelende ganzen
"Iaren geieden had ik een

paar mooie witte ganzen. Bij
elkaar was het een complete
ganzenfamilie: mannetje,
vrouwtje en een paar jongen.
Het grootste deel van de dag
graasden de ganzen tevreden
over het land en kon je hun
gezellige gesnater horen.
Stond de postbode voor de
deur, dan begonnen ze opge-
wonden te gakken. Met ge-
strekte hals stormde het
mannetje naar voren. Op
veilige afstand van de post-
bode gekomen, zette hij zijn
vleugels wijduit en bleef
luidkeels kwaken" Vervol-
gens keerde hij triomfante*
lijk terug naar de achterblij-
vers, die hem met een snate-
rend applaus gelukwensten
met de overwinning. Ieder-
een die in de buurt van het
huis kwam, kon op deze be:
handeling rekenen.

Vaak bleef ik een tijdje
naar hun gekwebbel luiste-
ren" Ganzen kletsen de hele
dag. Ze vertellen elkaar hoe
het met ze gaat en wat ze
van plan zijn. Dat gesnater
is het belangrijkste in hun
leven. Gek genoeg kent een

Bttu

gans maar èén woord: gak.
Hoe meer hij gakkert, hoe
rustiger hij is" Gakt hij
steeds zachtjes zes keer ach-
ter elkaar, dan betekent dat:
wat een fijn plekje hier, we
zullen maar blijven. Met vijf
gakjes vertellen de ganzen
elkaar dat de plek niet meer
bevalt en dat ze weg willen
vliegen. Bij drie gakjes ne-
men ze alvast een aanloop.
Bij gak-gak gaan ze de lucht
in. En klinkt er plotseling
één harde gak, dan is er ge-
vaar en vliegen alle ganzen
onmiddellijk weg"

Met dat ene woordje 'gak'
kunnen ganzen dus van alles
zeggen. Ik heb me dikwijls
afgevraagd, hoeveel gakjes
ze nodig hadden om over mij
te roddelen"

l'íert-
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Hongerige wouwties
Gisteren ontdekte ik een spinneweb

in de tuin. Precies in het midden zat
een grote kruisspin, die zojuist -tt-a-ar
maatïijO had gèvangen: een dikkg
zwarte bromvlieg. Net buiten het web
É.oop ."r, mannetjes-kruisspin' Een
schriel ventje vergeleken met me-
vrouw. En ... hij was tot over zijn oren
verliefd. Maar vrouwtjesspinnen zijn
moeiliik te verleiden. Zou het man-
r,àti" ó.r"r.,gekonögd bij haar oP pe-
io"Í. gr"t, àan beschouwt ze hem be-

"fist 
ïfs Érooi. Hij zou met huid en

haar in haar maag verdwijnen'---óoorg^at s probeert zo'n mannetje
net vrduwtje eerst in de juiste stem-
mins te brengen' Met zijn pootjes tok-
kelt-hij tegen de draden van het web'
bàt is'ziià manier om een stukje gi-
taarmuziàk te spelen- Als het vrouwt-je
nË"o"fie is voor zijn Iiefdesballade-'
Inae hiJ binnenkomen. Maar lang -zal
trii -niet blijven. Na een kortstondige
wij.se gaat hij er hals over kop van-
aoór.ïríjen màakt vrouwtjes hongerig
en dat weet een mannetjessPin maar
al te goed.--Àtt"te spinnen overladen het
...or*tj" vaà hun dromen met ka-
dàotjes. Ze brengen bijvoorbeeld 

-eent"ttà." vlieg voor haar mee' Het
wrouwtie heeft meer oog voor de vlieg
dan voór haar geliefde. En dat is zijn
bedoeling. terwijl ze de vlieg ry9§v9r.-
-o"ci*ttí oppeuzèlt, verzekert hij zich
àndertussen van zijn nageslacht' Maar
io*t krijgt het' vrouwtje -PePk3-
àóàii"", eËà ingepatte dooie vlieg, die
al dbor het mannetje is leeggezogen'
i;C"" de tijd dat het vrouwtje daar
acËter komt en wraak wil nemen'
tleutt fret mannetje zijn kunstje uitge-
voerd en is hij er allang vandoor'-

Mannetjesspinnen zijn slimme beest-
ies en nièt tè vertrouwen- Maar dat
[ii:g ju als je met venijnige wouwtjes
omgaat.

Btb,-
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Luizen op ie kop
Een hoofd is een warme plek
om op te wonen. Dat geldt ze-
ker voor de hoofdluis. Die klei-
ne griezel voelt zich helemaal
thuis in een flinke bos haar.
Maar pas op! Een hoofdluis is
een kleine vampier. Een paar
keer per dag drinkt hij bloed.
Daarvoor boort hij een gaatje
in je hoofd en krijg jij jeuk.
Toch leeft een hoofdluis niet
lang. Na een maand gaat hij de
pijp uit. Maar in dat korte le-
ventje gebeurt er veel. Het
vrouwtje legt zo'n honderd
eitjes. Elk eitje plakt ze rnet een
soort bisonkit aan je haar. Na
ruim een week kruipt er een
nieuwe hoofdluis uit. En die
luis begint ook weer te leggen.
Zo wordt je hoofd een legbatte-
rij. Het duurt niet lang of je
hebt meer luizen dan haren.
Wie kaal is, heeft geluk. Een
hoofdh4is houdt niet van een
kale krlikker. Daarop is het veel
te koud. En alle eitjes rollen er
vanaf. De meeste kinderen zijn
niet kaal. Die worden dan ook

DttL
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regelmatig door de luis te pak-
ken genomen. Dan is het huis te
klein en gaat iedereen op jacht
met luizekammen en haarlo-
tion. En sommige ouders nemen
meedogenloos de schaar ter
hand. Luizen worden opgejaagd
en om zeep gebracht.
Heel vroeger was dat anders.
Toen zat bijna iedereen onder
de luizen. Maar niemand maak-
te zich daar druk over. De men-
sen waren juist trots op hun
luizen. Een luis was een teken
van goede gezondheid. En wie
veel luizen had, had ook veel
aanzien. Als luizen konden den-
ken, zouden ze vast naar de
goeie ouwe tijd verlangen. Toen
hadden ze nog een luizeleventje.
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Zonder hoofd dat ik uit kon brengen was: die-
renbeul. Rinnen enkele minuten
lag de foiel in de boter bruin te
bakken. En wat rook dàt lekker!

Ik zette mijn dierenliefde opzij
en even Iater smulde ik van een
broodje warme forel. Heerlijk!
Maar toen verslikte ik me: vanaf
de grond staarde de kop van de
forel mij aan. Met zijn glazige
ogen keek hij verwijtend om-
hoog. Z'n bek hapte nog naar
lucht: hij leefde. Al die tijd had
de forel mij gadegeslagen. Met
zijn eigen ogen zag hij hoe hij
werd opgepeuzeld. Sindsdien
denk ik bij een forel altijd aan
het verhaai van het hoofd dat
knipoogde.

Tijdens de Franse revolutie
zijn heel wat mensen met een
guillotine onthoofd. Zou een af-
gehakt hoofd nog kunnen den-
ken? Met een veroordeelde, die
onthoofd zou worden, werd afge-
sproken dat hij met zijn ogen zou
knipperen als hem een vraag
werd gesteld. Dat zou bewijzen
dat een hoofd zonder lichaam
nog kon denken. En je gelooft het
of niet, maar het hoofd dat op de
grond rolde, knipoogde na elke
vraag.

Iets dergelijks heb ik op va-
kantie in Frankrijk ook eens
meegemaakt. Een paar jaar gele-
den kampeerde ik langs de rivier
de Loire, die vol forel zit. Man-
nen in lieslaarzen liepen stroom-
opwaarts naar forel te vissen.
Eén van de vissers had beet.
Toen hij me zag, riep hij: ,,Wil je
'm hebben?" Op hetzelfde mo-
ment wierp hij de forel met een
grote boog voor mijn voet€n.
Verbijsterd staarde ik naar de
spartelende vis. Voor ik er erg in
had, legde een ander met wie ik
op vakantie was, de forel op de
broodplank om hem snel met een
mes schoon te maken. Het enige

àtt- ll'er{*-
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Leliik mormel
Een mormel is een lelijk dier.

En wie voor mormel uitgeschol-
den wordt, vindt dat niet leuk.
Maar eigenlijk is een mormel
een vriendelijk en grappig
beestje. 'Morrnel' is de ouder-
wetse benaming voor rnarmot.
Een marmot heet ook wel mor-
meldier.

Ik heb die mormels voor het
eerst in Noord-Itaiië gezien. Ze
zitten daar hoog in de bergen.
Op zonnige plekjes met mooi
uitzicht. Het zijn net knuffel-
beesten. Een vol'*'assen marmot
lijkt op een opgebiazen cavia.
Hij is groot, zacht en heeft een
harige staart. Tijdens een berg-
wandeling hoorde ik opeens een
schel gefluit. Op hetzelfde mo-
ment zag, ik,tientallen marrngt-
ten.wegschie,ben. Even later
staarden ze me vanuit allerlei
gaten en holen nieuwsgierig
aan: Enkele exemplaren bleven
rechtop voor hun hol zitten. Ze
wilden zeggen: kom maar op
als je durft. Maar toen ik dich-
terbij kwam, dook de hele fa-
milie voor de zekerheid maar
onder de grond.

Later heb ik ze nog vaak ge-
zien. Een paar rrrarmotten staan
steeds op wacht. De andere
wroeten driftig in de grond,
rennen achter eikaar aan en la-
ten zich buitelend van de hel-
lingen rollen. Ondertussen flui-
ten ze om contact te houden.

Mensen hebben marmotten
altijd al grappige beestjes ge-
vonden. In de vorige eeuw zijn
ze zelfs gedresseerd. Je kon ze
op de kermis zien dansen. Ook
is er met dit knaagdiertje ge-
fokt. Zijn vet gebruiken de Al-
penbewoners nog steeds tegen
allerlei kwaaltjes. En de vacht
van de marmot wordt tot bont-
mantels verwerkt. Maar ik zie
die mormels het liefst met hun
jas aan in de bergen spelen.
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Brandnetels in de zee
Ik heb altijd schrik gehad van kwallen. Daarom zwem ik zelden in

zee. Het zijn glibberige slijmballen en ze hebben gemene tentakels.
7*."1 je e,rtegenaan, dan sta je meteen in brand.kwallen zijn de
brandnetels van de zee. Toch zijn onze kwallen lieve jongens-vergele-
ken met bepaalde exemplaren die je in de tropen tegénkómt. Meide
zogenaamde Chironex kun je beter geen kennis maÈen. Raakt hij je
gan-, da1 ben je er geweest. Wat dat betreft kun je beter in dit kii<-
kerlandje wonen. Daar komen die griezels niet. -

Eigenlijk iren ik niemand die van kwallen houdt. Bijna iedereen dieje op het strand tegenlomt, loopt er met een boog omheen of geeft er
9el sÈop tegen. Ook liggen veel kwallen vakkundig in mootjés ge-
hakt. Toch kunnen deze beesten heel mooi zijn en dé prachtigste"
kleuren hebben. Toen ik met een veerboot over de Miàdellanàse zee
voer, zag ik duizenden kwallen drijven. Een hele kolonie. Als paars-
rode diamanten schitterden ze in de zon. Het water had een piachtige
gloed. Maar ik was wel blij dat ik niet tussen die puddingenïaar dó
kant hoefde te zwemmen.

Ep11 kwa_I. heeft ongeveer dezelÍde samenstelling als een gelatine-
pudding. Hij bestaat voor g4 procent uit water en-voor de íest uit ge-
latine. Toch heb ik liever een gelatinepudding dan een kwal. Veel "
kwallen zouden trouwens niet eens op mijn bord passen.

Het grootste exemplaar, dat ooit ergens
bij Groenland gesignaleerd is, had èen
doorsnee van meer dan twee meter. En
zijn tentakels waren wel 60 meter lang.
Dat zou een hele hap zijn. Eet smakelijk!

"fr,w

;aÍ+,,'
"+.:.,;..,

D;,ffi" Ylostr*

r?* s- tqSB



Glimmende disco als de reiziger, oerloren. Hij uordt
met hui.d en haar oerorberd.

De mooiste glimuormen schijnen
in het Caríbisch gebíed te Letsen.
Met tiendur,zenden zttten ze in bo'
n"Len en zorgen oooÍ een Prachtige
disco. Sonr,s uorden die glr,muor-
men geoangen en in een stukje
gaas geuikkeld. Vrouusen dragen
zo'n pakketie 's auonds in hun
haar: een soort amoureuze koP'
Lamp om mannetjes te Lokken. Of
het de mannetjes euen slecht be-
komt als de uerdusaal'de reiziger
ueet ik niet.

Onlangs Liep ik ueer eens te
zu)erDen in het bos. Het uas aL orii
donker geusorden en ik u;ilde te-
ruggaan, toen ik in de uerte
lichtjes aan en uit zag flitsen.
Nieut»sgieríg als ik ben, besloot r,k
er op af te gaan. Maar halt:eruege
werd ik ooorzi,chtig. Onutllekeurig
d.acht ik aan het terhaal oan de
oerdtnaalde reiziger, die net als ik
in de uerte Lichties zag branden.
Hij uolgde ze, n'Laar beseffu tu Laat
dat híj meegelokt werd door een
bosgeest. Ze hebben niets meer pan
hem oernomen.

Gelukkig uas het geen bosgeest,
maar het u)aren tientall,en glim-
u)orrrlen. Ze zaten op grassprieten
en struiken. Digenlijk zijn het geen
uJornl,en, maar Lange platte ke-
uertjes. Hun achterlíjf is Li,chtge-
oend. In de bruil,oftsti,jd klimmen
de uijfies hoog in de grasstengels,
op stenen of paaltjes. Veroolgens
laten ze een Lichtshora zien, toc.ar-
n1,ee ze de mannetjes Lokken. Brui-
Loften uorden alleen gehouden
tussen glimtnormen oan dezelfde
soort. ELke soort geeft daarom haar
eigen Lichtsignalen. Sommige
urouutjes hebben geleerd de signa-
Len uan anderen na te bootsen. Een
mannetje dat daar intrapt ts, net
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Ratten vangen
Toen ik jong uas, heb ik eens een rat geDangen.

Vraag me niet hoe, maar ik kreeg hem r,n een kooi.
Toen zag ik pas hoe boos hij uas. Hij zette zi.jn
scherpe tanden ín elke tralie. Woest stoof hij uan
de ene hoek naar de andere. Ik wíLde het beest zo
snel mogeLijk kwijt. Buiten zette ik het deurtje
oan de kooi open. En ute Dan ons tweeën het
hardst usegrende, r»eet ik nr.et meer.

Een Amerikaanse ortend had ook eens een rat tn
huís. Op een auond hoorde hij gerommel in de
badkamer. Voorztchtig gluurde hij naar binneng
een bruine rat zat op de usc-bril en keek hem strak
aan. Mijn oriend uist ni,et hoe snel hij de deur
dicht moest gooien. Hij belde een rattenoerdel-
gingsbedri.if. Euen Làter stond een kl,ein mannetje
rnet een groot geuseer op de stoep. Voor 10A dollar
zou hij de rat doden. Toen de ma'n de badkamer-
deur opendeed, zat de rat nog steeds op de usc-bril.
Het beest staarde naar het geweer dat op hem ge-
richt uerd. Maar net uoordat de man de trekker
ouer kon halen, dook de rat met een plons in de
utc. Weg uas hij. Het rio^ol tn.

Ik houd niet uan ratten. Ze brengen geoaarlijke
ziektes ouer. En ze knagen aan all,es uat Los en uast
zit. In e.en Westduitse dierentuin knaagden ratten
zel.fs gaten. in de uoetzolen oan een oLifant. De
uond usíLde nr.et genezen en de olifant ging dood.
Dat zo'n klein beestje een reus kan uellen! lk zou
het nu níet meer in mijn hoofd halen on'L een rat
te uangen.

Dtt-- l"lesl*-
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Wandelende scheerkwast

zijn pootjes in de Lucht. Zijn
zt»art-uttte snutt toroette de
grond Los. En hij groef een
kuil alsof zijn pootie nooi.t ge-
broken uas geueest: de aarde
uloog m,eters in het rond.
Daarna vi.el hij in het zonnetje
in slaap.

Volgende useek uordt de das
uit het zíekenhuis ontslagen en
ueer in de natuur gezet. Ik
hoop maar dat hij zr.ch goed
oerstopt, uant nlet oueral is er
g ezq'ndheid,szor g D oor dieren.

Bii mij ín de buurt staat een
ziekenhuis zonder bedden. De
pat,iënten gaan niet onder de
utoL. maar worden ín hokken
gestopt. Het zijn allemaal zíeke
en, geusonde patiënten. Vortge
usee.k zat er ook een das tussen
de patiën,ten. En dat is btizon-
der. Er Leoen in Nederland niet
ueeL dassen m,eer. ALLeen zíjn
harde haren kom je nog uel
eens in een uerf- of scheer-
ku)ast tegen. Maar een das tn
de urije natuur uordt steeds
zeldzamer.

De mdn die d,e das Langs de
kant uan de ueg uond, had

hem zol.ang ín de kofferbak
uan zij'n auto geLegd. Bti het
ztekenhuis aangekomen, uras
de d,as spoorloos. Het beestje
had zích uerstopt àn een holle
yuinlte br.j het achterlicht. Er
zat niets and.ers op dan de hele
Lamp te demonteren. En zo kon
de das uit de auto gehaald
toorden. Hij u,as piepjong en
Líep mank d,oor een gebroken
pootje. Nadat dit in het gips
u)as gezet, híeLd, de das op d.ok-
tersad.Díes rust.

lnmiddels is hij ueer aardig
opgekrabbeld en heb ik di.e
uandelende scheerkuast ztjn
eersle uitstapje buiten zien
maken. Híi rolde uitgelaten _

door het gras en fietste met +



vangen gaan..Met het geduld van een oli_rant installeert hij zich bij eenverse..molshoop. Op het móment
dat hij iets ziet bewegen, steekt hiier razendsnel een schep in. DaËgoojt hij met ktuit en àt ae. moiomhoog. y*l tijA om van des9nlrT.te bekomen, krijgt de molruet: hÍj wordt op een pàar flinkeKrappen getrakteerd. Je kunt opzóveel m_anieren met een mol afre'_kenen, dat ik nu weet *""i Àótwerkwoord 'mollen, 

"À"aràïkomt.

Sommige beesten zie je nooit.
:lla-r ze bez_orgen wet faËt. r,ieèm
"1,.1" mol. Ongewaaga heetïËn
T^o., lli:" tuin opnieuí i"eÀii"Ài.
.rter gazon ziet eruit als een-pokda_
lig,-yeldje, Hoe krijg:u *" ËàïILp1ïI"" dat je niet ziet? rk heE
I/:efns gehoord dat je e"" È!ó

ii:_JiËïi3$,Ë:ï-"iilffi;:ï,:ïï
199-". d9 sansen. zeUs eern ÀóJKnJgt daar kippevel van. pron ieook nog een lap met petroleuri iri
1: -q^lc,.dan pakt rrij zi:n 

-ËËón
en vertrekt.
, Vroeger woonde bij mij in de
Py-yÍ ".1. mollenvanger. bp ziinDr_ommertje en met een zak vtt
Ëï-,ï"*u'§1. ï1, t, iË*":lMet een kennersblik tuurde hiiover het tand en wroettó artiie'i;
9:,g:9"a.- Hij teek zerr wei--eenmol! Vond hij een gang, dan zettË
*ï_ "::."L_groot ijzeren gebit in. \^at.wg'
Dat gebit kïapté dtÀt 

"rc 
er een

]ol_fsenqa.n tiep. Voor epe là_yangen mol kreeg de man een gil_oen-

_-Mijn buurman gebruikt een an_qer wapen om mollen te lijf à

l2-ro- 14ö8.



En nu....Ditte

Verstoten schaaP
Bij haar geboorte werd Mekker verstoten door

haai moeder. Ze kreeg geen druppeltje melk. Als ze
haar snuit tegen de uiers drukte, liep het grote
moederschaaó *"e. Toen heb ik een zuigfles gekocht
en die gevuld met biest. Dat is de eerste melk van
een koó die gekalfd heeft. Een onsmakelijke witte
drab. Maar Mekker vond het heerli.jk. Ze dronk zo
gulzig, dat ze de speen van de zuigfles trok. De
íeken daarna gaf ik haar kunstmelk, die ze even
lekker vond. Mékker groeide als kool en dacht dat ik
haar moeder was.

In het najaar wilde ik Mekker laten dekken. Zou
zij een betere moeder zijn? Het enige schaap dat zij
kénde, had haar verstoten' Maar door haar
opvoeding was ze heel sociaal geworden:.ze liep naar
iódereen toe. Ik bracht Mekker naar een boer in de
buurt. Tussen zijn schapen liep een ram met een

goede reputatie. Dat beest zou het klusje wel klaren'
Íoen ik Mekker bij de kudde achterliet, rende ze zo
ver mogelijk met me mee. En toen ik de hoek van de
straat omsloeg, stond ze tegen hèt hek omhoog en
blaatte aan één stuk door.

De volgende dag ging ik naar haar kijken' Ze was
niet bij de kudde. Ze zat aan de andere kant van het
weiland, alleen. Twee weken later zat ze daar nog;
ze was door de kudde verstoten. ,,Neem je schaap
maar weer mee", zei de boer. ,,Het wordt niks. Jouw
schaap houdt niet van schapen, ze houdt aileen van
mensen. Dat komt door haar opvoeding." lk kon
niets ander:s doen dan hem schaapachtig aankijken
en lMekker meenemen.

Dtt
l-1osl,.-
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Wild seizoen
Een tijdje geleden reed ik

met een Paar vriendi.ngen
van Hooge Mierde naar
Poopel. De rit ging over een

smrile weg. die door het
landgoed De Utrecht slin-
gert. We zaten wat met el-
kaar te Praten' tot er oP-
eens iets donkers over de

weg flits(e. Het was een
bruine ree. We konden hem
nog net ontwijken. Toch
kreeg het beest een ttt<te
,ran àe auto mee. De koP-
lamp was kaPot en de ree
verdwenen. De boswachter
is nog oP zoek geweest naar
het lichtgew-onde dier.
Maar ook hij kon het niet
vinden.

Ik hoor weleens verhalen
dat mensen een aangereden
ree in de achterbak stoPPen
om hem thuis oP te Peuze-
len. Dat is verboden. Maar
hertevlees is heerlijk. In
deze tijd adverteren veel
restaurants hun wildme-
nu's: hertebi.efstuk in
roómsaus, fazant ger"uld
met appeltjes, hazePePer,
geflambeerde eend. In het
na.iaar kun je beter geen
hert, haas of fazant zijn.
Voor je het weet Prijk je
ergens oP de menukaart'

Óelukkig was er'laatst
een hert dat de rollen om-
keerde. Bij Zutendaal in
Belgié zag een onschuldige
wandelaar een groot hert

met een enorm gewei door
het bos loPen. Nieuwsgierig
sloop de man dichterbij. En
dat had hij niet moeten
doen. Het beest draaide
zich om en stoof in volle
ren op hem aÍ. Een achter-
i6lging dwars door het bos
was het gevolg. De man
struikelde. Voordat het
beest toe kon stoten, wist
hij zich nog net aan het ge-
wei vast te klamPen. Me-
ters werd de man meege-.
sleurd. Een toevallig Passe-
rende boer oP een tl'actor
redde hem. Het had niet
veel gescheeld of het was
.r.,oràe man een echt wild
seizoen geworden'

{a arb
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Gekke aqen Sorns is een aap te oud onx nog een aap te
wcyrden. Dat luoas het geoal met de aap dte ja-
renlang bij 'Hol.iday on ice' tondjes had ge-
schaatst. Toen htj ouder ruerd, reed hii regel-
mattg het publiek in. De aap moest naar d.e

dr.erentuin. Een oppasser heeft gezi,en hoe de
kennismaktng met de andere apen plaatsuond.

Aoen houd'en is tterboden' En het handelen
nrir{ó'àc.-io,ch ziin er m,ensen nlet een aap als
ïiiiai"ir. Eerst is het een schattr'g knuffelbeest''fWiài 

"o oerloop oan tiid 'uotdt -het- King
xoà,s. Àtt een soàrt Tarzan slingert híi door de

iiÀír. Hii trekt het bankstel aan flarden en'uïiiírn, àe afuis*Ling de buunroutLl Het is
àoeiliik on'L 1)an een aap een firns t" ry"ry"'
iiàriÀ beland,t zo'n aap nogal eens ín h'et

apenasiel.''D,n 
oop uordt d,aar geleerd orrl een echte aap

te zijn.-Hi,j gaat op aap-Les met de bedoeLtng

,í- é"" díeíentuii geptaatst te uorden' 7o
ö"rà n, eens een chimpansee binnengebracht'
ii" to*"n met een zeeríLan otser de oceanen

íid. gn"*oruen. Hii slíep altiid b! ziin baas in
i;d.i" het a,síel kon de aap de slaap niet.uat-
íií. st"nas moest de Derzorger hem in.bed ne'
À,en. Was de aap tegen ziin borst tn slaap ge'

iïtt"", dan uerd, hti stilletjes in ziin hok te-
íiig"í"ga. rJíteind.eltik Liep het goed met hem
af.

De aap LieP rechtoP
naar ziin soortgenoten
toe en tntlde ze oertsol''
gens de hand schud'
d"en. Híi had dat in de
shot» geleerd. Maar
hier kon dat níet- ALs
antuoord kreeg hii
een paar rake klnP'
pen. Met zo'n gek luoil-
den ze niel,s te maken
hebben. Zulke gekken
zagen ze al' genoeg aan
cle andere kant uan de

DtU lYcrt*-
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Baardmiit
Sinterklaas is heel oud' Maar de mijt in zijn

t J"ïà*i!' ïI g-.,à ouaei- M il i oenen j a ren .kr 
u ipen

;f ïilöö aarde r-onà' 
-E 

' ?iir' 'o'n 
30'000, soorten

Ëi,xïrià.-Ë" a. baardmijt is er één van' ]ret is een

ï'Ji;iïàil; griezelt5e' aat in haarzakjes leeft'

ö;ï'ffi;pi"hËt rond' Éet eet en siaapt er' IIet
í.iïi "i:*àt 

andere griezels' Als ik sinterklaas
#;1, ;;J'ii:;ij" baàrd eens goed uitkloppen en

oppoetsen-

Milten zie je nauwelijks' Ze z'ijn vaal<.kleiner

dan een speldeknop óilà*t e"n iotp zie.je pas hoe

ËiÏ ,à?ili. Z; nàÉL"" Àu"tlei bulten' rimpeltjes'

rare sprieten en maar liefst Acht-pootjes met

i.ïà"*'"". o.arÍnee krabben en klauteren ze vro-

liik in het rond.

Je moet bedenken dat die griezels niet al-

r"ËÀ i" uàu.den leven; ze zitíen in elk huis'

ï;ilàffiiË; kruiPen achter het behang en

tussen de kussens van de fauteuil' Ze 1o-p9n

;Ë."e" t"iJ, op ae vensterbank en in de kas-

ï"';;; ö tà"i""' Als je in bed stapt' liggeS

',:;;sï's1r:i"-'5m:,lr;i;:r"ï"ï'jj["'
"l'Àili"rti". 

die van ie rriih vallen' In de kaas

il.so;;Ë kàasmiil. wie een Pot jam oPen-

Ëkï, ï; d;Ïonf i[uremijt te.genkomen' En

àLï'ràrlïót is.niet altijd veilrs ITLIÏ-,,,wlr zdÀ '---- - 
"i 

een pepernotenmijtmeeimijt. Er zal ook w
t"-.ià.ï "" 

een mijt die leeftoP:,"*ïlï:.1:
ffiffi;;Ë ;;^iànËetletters' 1uàar' die. mijten
liiken mii niet zo eng als de baardmijt' Ze

iifiï.,'il iààà.e""it een bete.e smaak'

D;II,L

l'íerl,.-
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Rendier
lllrtr|i.ctran. lt:tt1t71. i71. heL lt.orlt: tt.r)rtrdln. fuInttrt,tlt'l l<:,rslntt.s --jt,ir, -.{.óoÀ- r}? Nr,dtrlqtrcl
I ar.t a.f rl e kc r st.koa.r ten r, 

"r:, "' ii' I "' ï'r/ri" u r,.,,rl.o ker_s.tnmn, is h.et. renrlie, rni fríi.rii"rrtirii'
e n m.i.lieurr i.en.rlelii k tte rts oerm.irl.el. Nr:Í n istlrr)r cle Lappen.

e.,n. ztjn nonta,den, dze trttt de e,n,e pla,oÍsdt' onclrn, !rekkt,n. 7.c zi.in ,, nnrri:h,i i,l.t.:tk het otrlsle ootk trnÀ í;;;;;';;";;;;;'r':
kt,n, 

.al. ee,utnen, h.et. ren,cli,r:, 
"ti 

n.ur.ia'iàrl. ïntnt'lkon hr,, heCs/, htt.llt,n --irh in renrliorrel-
,,,-,,1 

:! 
t-yn rlt, 

.g?tD+,1?n ntoken ?e mí.sscn. (;(._
t t. k k i ss rtt, t r t. ie r st m,o r i r;; 

" 
; ï, ;; ;| ;."i,',ï ri í " 

-

,y. 
r^j,"!,roI zt-nt. h iL,.r, st.t,klte n T o tl.' d.o n iii.r," t,:r,ttt al d.ut kr:r,slstukjes nu:|. doL ro-nd.i.4il*ps.

1..1 zolt z? ol,l.em.ao.l, tnel, h,,ut.tt.'l rx'tt 
.tk rrn ,l(,r,r mt.t t)akonlt(, irr Nnol.rt\,ur,rr

t-r.o.s. ltt»1tlt' t.k attt n,nrltcr lt,et,n r,, la"rr,.,r,' 
"

u.a.na<:lr,ter een bo,m. foen' a,i ka:n;;;;;;';:,
freef, uolOrlt, hi.i me aLs een leteetitrc,en
OOOrn lOl boom
De kerstm.an maet in ltet, usrxlo[g m,a$,r m,etr:en etend kom.en.. Tamrne nt"nài" iïi irl_'r,'".
f:y :" a,an.h.ankqt.ilk Bo»enclie-n zrin ie"oi,l_t.er en sterker da.n een rendier. »"i rciÀi"i:c 6oft 7n.p1'.y cadeatLtjes *enn,,rnci"

Ik. h<:b t:r niet één. gezien. Writ. Licp iL.,,.,r, r,.r,..i.itt ft:trtilrr,lt,rltrt teuan hr,Í li.j f . ,lt",,tnr',t ""'li.tt t.'lot.ttl ts Zo qro(l ols,,t,n p,onrc! ,,il ht:r.ft
, 

: 
,-r. 1,,,,,:1, rlttntntt. l;op Aan ti'n snttil tr,,n'11, 1,..., ttlt\x(, ttl\. 1t.(torntce lttj ltloaclit:s t)on (Lt.

l,t,.1n1t.n stroopr. Aan zt jn 
"rX nni17t ,,r,;'r';ï,ti(l t)oartt t( li,rt t,lonrl ki.ikt acn lxrt)r lrtttstí')/ :tf n ot,tt,e t lLnnql r.mà., ,rmtaog Unrl trr,,

i:.:i'.:..,1.f , t' r u. n rt et t i k c n n t e u usse i erro h.cs/taru)L.ll tR Ln p(n lcano zat., hokeek hi.j me

B+bu
Mer&-

:r
.\ dÈi§à
*{.,f4\
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ffi
Katteleven

Wat gaat dat snel! h:en kíjk je niet uit en hup,
daar Lig je oerbaasd naar het plafond Dan een
ziekenhuiskamer te staren. Zoiets otserkwam mij
ulak ooor Kerst. Gelukkíg Li.ep alles goed af. In
dezelfde period,e cserging het mijn kat oeel slech-
ter. Het u)as een beest met negen Leuens" Daaraan
had hij er al een pMLr opgeÍnaakt. Hij Leidde dan
ook een auontuurlijkLeoen: drie keer oerhuisd,
tu)een'Ladl een pootje gebroken en talloze getech-
ten rnet Bobo, d,e hond oan de buren. Maar op een
atsond lu»as het afgelopen. Zond,er om zich heen te
kijken, uas hij de straat otergesneld, en haloer-
uege geraakt door een auto. ln het perkeer is een
kat oogelorij.

HeeL oroeger uas dat anders. Voor d,e oude
Egyptenaren usas de kat een heilig dier. Wie een
kat om zeep hielp, kreeg de doodstraf. Was je kat
ooerleden, d,an knipte je als teken oan rouu je
haren af. Een kattebegrafenis u)as een schout»-
spel op zich. Eerst uerd de kat in een soda-oplos-

sing gelegd om ÍLink uit te drogen. Vertsolgens
usikkelde men hern in repen linnen. Was de eige-
naar rijk, dan liet hij de'ogen uan de mummie
inleggen met edelstenen. Tenslotte kreeg het
ouerleden huisdier als doodskisÍ een hol gegoten
bronzen kattebeeld.. Archeologen hebben tn de
loop uan de geschiedeni,s oele grafkelders en
kerkhouen ool kattemummies g eoonden.

Deze oondsten betekenden
nogal eens het definitieue
einde oan de geconserueerde
katten: ze t»erden oermalen
tot kunstmest en o»er het
Land gestrooíd.

lk hield oeel uan mijn
ka| maar ík heb mijn ha-
ren niet afgekni.pt. Ik heb
heríL niet opgezet of ge-
mummificeerd. Nee, hii ligt
geuoon in de tuin en hij
Lígt daar net als de Egypti-
sche mummies te oergaan.

q,S:1
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En ntl....d,itte

SlapPe botten
,"y,Zif 

t"",f 'ln:,"Zli?,'nz:ff"ï,ïirw#{i"oi::i;';:'::i!:iÍ:
ziin botten rare d'ingen'"lJ'ËïLii'ïí"i' dunne' kromm'e' pLatte'

nn dan te bedenken aot'i"'iinaà' 6oÍten een uorrteloze pud-

;;;; i; ;i B ot te n' 
""r : i:: í*"#;l;jrlZX: iif-: l:t fif. iö

i"n[f \":;::,,P; oTïi i ; ;,a- Latk s e maakt 

" 

o an t s he t o p'

'ffiirt*:;tr"rïin" t"uu"n r»oont zo'n pechuosel' Hii is zijn'te-

»en Lang ober s euseest Z; ;à;ï "t;*iry 
y!:. !: "."ationat'e 

s ips-

kampioen. Zo'n 70 tlc""ï'"nZïn hij iets gebroken' Hii gíng 49

keer in het sips "n 
,, *linl'iïoï'ïíii-ii í6 ziekenhuuen' Altiid

;§ pf dofÍLrne pech in n"i'#"ï.*iiioïàs-ieí-spetletje kaart gooi'de
'nií 

enthousíast zijn kaarten oD talel'
'iiiriïïiíïiï àài" a"" g'"b'àÈï" óins.ers! Pas 9e-Leden 

,,as

iï*';xi;:,xnr":"F:i j;#"";;li,fif i!1fii,'JÍ""!liz'
hen is híi seuend" v"'iïïi"àïi í'àí net ten níi als ober

#ïr"Zàïfríitie uítgleàd' en rnet drie gebroken rusu)er-

uels zat. Hoe t:oorztcn;fi ïii"àók was'-hii brak als obet
"ÀàZí aótt"" dan slazen'"'ïà.éíiíióó díeren bestaan niet: ze

n"ïín:i- íiài" rÍoeinn en springen' Zon-.
';;;;;;;È;b"iien zouden2ii uaft top tot
ï)-^"-J-"t"ot. oins zitten. Een koniin op
|ËÍilxíi.éi"ïí i;;; sezicht en een haas in
oon rolsloel komt ntet tsooruít' ZeLf
'iií iËíià-ii, eei kippette ín kertíesaus

i:x'iti*::T:-suilhi',:';;;Yw,!::
ï'";ï ;;;; i"bíöi ats díe ober uit Leu-

Den.
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Dode uÍl
Kerken zijn uit de morie. ZeLÍs de kerkuíL ts oan ziin geloo-f

geualLen. Eàn ""u* 
geleden had elke kerk een paar kerkut'Len"

í4aar d,e kosters hebben de torengaten met gaas dtchtgestopt'
Een kerkuil kan ÍLink spoken (en poepen). Hun specialiteit t's

het maken'van gríezelgelutden. Doot" te klapperen met hun
snatsel, d,oor te sr'ssen en te snurken, jagen ze ie de stur'pen op
het Lii'ï. Ze kunnen zet'Ís keffen als een hond! Met hun utitte
kop uorcïen ze ook uel'Lijkuit' genoemd-. ALs in een schemert-
ge torenkamer zo'n spook l,angs je nekharen scheert, zr't je
midden tn een griezelfilm.

Ik ken een betaard'ter d'te niet bang is uoor spoken en merk'
uaardige hobby's heeft. Ze beklímt kerktorens om hoog tn de

Lucht op de klókken te rammelen. En ze tekent dooíe beestem'

ELke kóer als ze op straat een d.ood uogeltie ztet Liggen, smok-
kelt ze het mee naar hur,s. ln een oerÍschíLdering usorden de
beestjes »ereeutotgd.

Ze heeft ríLe eens haar hele oerzameling geportretteerde die'
renlijken l,aten zten: me,els" n'Lussen, eenden, maar ook eek-
hoorns en konijnen. De meeste met hun pooties omhoog'

Bo-*entn d,e'ioren r:an Htloarenbeek ontdekte ze haar laatste
t:ondst: een kerkuíl,. Zo dood, als een píer, maar met een rin-
getje onx ztin poot" Voorzíchtig heeft ze het ríngetie etaf ge-

$eitera. Er-stond, een nuríLnler op en een adres ín België' Ze
hee.ft het ringetje er naar toe ge-
stuurd en de uil, i,n de ouilnisbak 9e-
stopt. Maar daarmee lluas de kous
niet af. Een ueek Later ontyíng ze
een plechtig briefje tn drte tal,en. Ze
had een kerkuíL gevonden die zn

Anttnerpen lu,as getingrl. Ook userd
rneegedeeld dat de uil dood toosl Als
d,r"e Belgen geueten hadden dat, ze
beiaardàer is, had ze oast de klok
moeten, Luiden.

t-z-187



De kakkerlak is klein, nlaar oer-
sterk. Het is een sprieterig ding dat
aL zo'n tuseehonderd miljoen jaar
beschaoi,ng heeft ouerleefd. On-
danks aL het gif dat u:ij ouer hem
hebben uitgestort. Eígenlijk is het
een lwel leuk beestje uant het eet
lettslTik alles: leer, schoensmeer,
brd, bekbanden, pap, chocolo,
stoÍ, Het htst zelÍs zr,jn eigen Íamt-
liel,ede* fun echte fíjnproeuer is
d,e kakkerlak dus niet.

Krzjg je zo'n gast r.n huis, dan zet
hij uit dankbaarheid oueral ziin
kaken i,n. Zich uermenigouldigen
kan de kakkerlak ook. Het uorden
er zo»eel, dat je je nooit alleen
hoeft te ooelen.

Mijn oma kan daarouer meepra-
ten. Zíj heeft eens een familie kak-
kerlakken te Logeren gehad. Ze m-
ten ot;eral! Ze oielen tiidens het
koken gezellig in de pan. 's Nochts
hielden ze haar gezelschap door
otser de dekens te kruipen. Ze
nestelden zich in de uarme gedeel-
ten Dan de koeLkast en de oídeo en
ueroorzaakten daar kortsluiting.
Netjes opgeuoed u)aren ze niet.

Kakkerlakken

Oueral strooiden ze kleíne, zlfiarte
keuteltjes rond.

seconde schieten ze ueg. Hun pl,atte
Liifjes paxen in de kleinste kieren:
ze zr.jn naut-uelijks een centímeter
groot. Een oud middeltje hielp ten-
slotte. Mijn oma trakteerde haar
Logés op een papje uan meel en
gíps. De uolgende dag kon zë ze op-
Degen: n'Let een oolle buik, maar
r»el oersteend. Toch kreeg ze de
kakkerlakken nooit helemaal useg.
Het zijn niet ooor niets één -*an de
oudste insekten die ue kennen. En
ze doen hun naam eer. adn. Ze heb-
ben aan iedereen die ze on-L zeep
usit helpen: Lak.

Het u:erd mijn oma te bar. Eersty:::"ï',;::"'::ri";*;:.:;Bttz-
i""i :;;; :,:r", iï,n lï ii;, #il,i:i i *tr_



Langslapers
Sommige dieren gaan in oktober

naar bed en staan in maart weer
op. Ik hou van uitslapen, maar dit
is me wat te lang. Toch heeft een
winterslaap veel voordelen. Je eet
niks, dus je valt veel af. Je hebt de
lijd om goed uit te rusten. En je
kan de hele winter van de zomèr
dromen. Al die egels, vleermuizen,
hamsters, beren, marmotten en
kikkers hebben dat goed bekeken.
Zelfs slangen kunnen een winter-
slaap houden. Meer nog: onze ad-
der is een kampioenslaper onder
de slangen.

Er zijn zo'n 2.500 soorten slan-
gen.-De meeste leven in de tropen
en de subtropen. Die komen àus

aan een schoonheidssiaapje vanvijf maanden niet toe. Màar de
adder kruipt ook in koude gebie_
de1 1o1d, LIij ztt zelfs tot Ët; aepoolcirkel. Van alle slangen ïan
hij het best tegen de kou. ÀUeen in
de winter wordt het hem te bar en
ve-rdw_ijnt hij onder de grond.
.- I! Nederland leven adders, maar
ilt .h".U ze hier nog nooit gerien.
Wel in Frankrijk. In de Éranse
Cevennen wilde ik eens een wan_
deltocht maken. Ik was nog maar
goed,en wel_op weg of ik zàg tus_
sen de .qtruiken slangehuidjes .lig-
gen. Slangen gooien regelmatig
hun ouwe vel weg. Niet omdat heï
te warm is. maar omdat hun jas
niet meegroeit. Weer een paar Í.i-
Iometer verder zae ik niots pcn

adder wegschieten. En even later
nog één. Omdat ik geen behoefte
had aan een paar giftanden in
mijn kuiten, ben ik teruggegaan
naar het dorp. Van wànOeten
kwam niet veel meer. Ik ben dan
ook blij dat de adder een flink deel
van het jaar onder de grond zit.
Van-mij mogen die beestèn gerust
nog langer slapen.

"{P
,§

dzag ik plots een
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Liefde van
een lintworm
óe lintworm is een aanhanke-
liik beest. Zit hij eenmaal in je
,là.*utt. dan wil hij nooit meer
wee. Met de zuignaPPen oP zijn
koJ klemt hij zich hartstochte-
Iiik ,rt je vast. Oh, wat houdt
hij van 1èl En daar heeft hij..
alle reden toe. Van binnen zrSn

wij een luilekkerland. Gebra-
den kiPPetjes. slagroomPunten,
dropstèngeis, nasiballen : de
lekÈerste hapjes trekken zijn
neus voorbij. Alles netjes door-
gesneden, gePrakt en voorge-
kauwd.
Het is vooral de runderlint-
worm die zoveel van ons houdt'
Alleen i.n menseli.jke darmen
kan hij leven. Zonder ons zou
hii niei eens bestaan' Als je
hem goed verzorgt en hem niet
met ón Pilletje om zeeP helPt'
aan Xan nli twintig jaar oud
worden en wel tien meter iang'
Zolang zijn onze darmen niet

L eensl öe lintworm moet zich in
de qekste standjes kronkelen
om erin te Passen. Hij is een

kampioen in gYmnastiek'
Lintwormen groeien van voren
aan en breken van achteren

stukie voor stukje aÍ. Die stuk-
ies kan je in je bed vinden'
'Oàar t ólPen ze vrolijk rond'
in ,o't stukje zitten meer dan
IOO.OOO eitjeÀ. Maar de kans dat
uit die eitjes een lintworm
komt. is klein. Ze moeten een
Iange weg afleggen. Eerst moe-
É.,ïe eitjes oPgelikt worden
àoo. *t Éoe' Daar nestelt het
Èrtie zictr in het vlees. Pas als
*é àit vlees rauw of halfgebak-
ken eten, groeit er een lintworm
in onze darmen. Wil je geen 

-

iintworm hebben, dan moet je
peen rauw vlees eten. En je
i'roet beslist geen koe in bed ne-
men.

..\t/
Y\0)
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Hij is 3lt meter lang en hij kan je doormidden bijten. Is hij 6 me-
ter, dan siikt hij je in één keer door. Voor zeelieden is hij de schrik
van de zee: de mensenhaai. Als een hongerige torpedo schiet hij
door de golven. Rusteloos zoekend naar voedsel. Hij vindt zijn prooi
feilloos. Op grote afstand merkt hij gespartel. Bloed ruikt hij van
ver. Met zijn vlijmscherpe tanden heeft hij hele bemanningen opge-
geten. Van alles zit in zijn maag: visnetten, kabels, stukken hout,
complete honden en conservenblikies. Een vuilnisvat is er niets bij.
Alles wat hij tegenkomt, gaat naar de haaien.

Pas geleden inspecteerde een duiker voor de Italiaanse kust de te-
lefoonkabels. Een haai heeft hem een handje geholpen. Ze hebben de
man niet meer teruggevonden. Een aangevallen duiker schijn je tot
op de operatietafel in zijn pak te moeten laten zitten. Anders valt
hij in losse onderdelen uiteen. Gelukkig zijn er ook vriendelijke
haaien. De reuzenhaai zwemt gezellig met andere mee en eet alleen
plankton. Het is een weedzame vis van soms wel zestien meter en
een gewicht van vierduizend kilo.

Ook voor onze kust zwemmen ongevaarlijke haaien, die geen
mensenvlees lusten, zoals de hondshaai en de doornhaai. Voor deze
haaien is juist de mens gevaarlijk. Haaievlees wordt gegeten. Maar
het wordt onder een andere naam verkocht: zeepaling, rotszalm en
soms zelfs als tonijn. Dat klinkt beter. De mensenhaai wordt met
rust gelaten. Zijn vlees schijnt vies te zijn. Dat komt misschien door
al die mensen die hij heeft opgegeten.

DtL lltcsl..-
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En nu...ditte

Bij de neus genomen
Een neus is een grappig orgaan.

Hij niest, hij proest en kijk je te
diep in het glaasje, dan wordt hij
zo rood als een tomaat. Je hebt ge-
lijk een extra feestneus. Maar of
je nu met een dopneus of een wip-

' neus geboren bent, onze neus pres-
teert niet veel. Een hond doet het
beter. Die ruikt op kilometers af-
stand de sok van zijn baas. Ook de
paling is een kampioen snuffelaar.
Gooi je één druppeltje kleurstof in
het lJsselmeer, hij ruikt het met-
een. Daar kan onze neus nog wat
van leren.

Een bekende Amerikaanse arts,
Oliver Sachs, had eens een patiént
die juist veel te goed kon ruiken.
Deze patiënt liep als een speur-
hond overal te snuffelen. Ais er
werd gebeld, stak hij zijn neus in
de lucht en rook hij wie er voor de
deur stond. Hij kon aan mensen'ruiken of ze tevreden waren of
bang. En met zijn ogen dicht her-
kende hij aan de geur elke straat
en elke winkel in de buurt. Maar
al die luchtjes brachten hem in de
war. En de mensen vonden het
vaak maar raar dat hij overal zijn
snuffel in stak. Op een dag was
zijn neus weer normaal. Maar hij
dacht nog vaak aan zijn honden-
tijd terug.

Natuurlijk ruikt onze neus best
wel wat en kennen we een hele-
boel lekkere geuren. Onderzoekers
hebben eens een hitparade van

lekkere geuren opgesteld. Boven-
aan staat de heerlijke geur van de
warme bakker. Aardbeien komen
op de tweede en rozen op de derde
plaats. Ook is ontdekt dat geurtjes
handig zijn bij de verkoop van
tweedehands auto's. Ouwe auto's
die met een spuitbus de geur van
een nieuwe krijgen, worden voor
een hogere prijs verkocht dan 'on-
geparfumeerde' auto's. Maar wie
z\ch zo bij de neus laat nemen,
kan er wei mooi instinken!

Btt.-
l"íerl-r-
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Koppie-au! T
Een papegaai is de aap onder de vogels. Hij is intelligent en humeu- E

rig. Maar hij kan praten. En de gekste geluiden brelgt hij voort: hon- A
dengeblaf, een voorbijgierende auto,-een rammelende koekjestrommel. EPas geleden brak de politie de voordeur ven een woning open, omdat
iierre-r,o.ie urenlang een gilenae ti rlsvrouw nadeed. I

Maar er zijn ook papegaaien die mooi kunnen zingen. Ik heb gehoord lt
van een papegaai die uit volle borst het Wilhelmus galmde. In ieder &
geval kunnen papegaaien goed na-apen. Lorre È de ideale kandidaat D
voor de Soundmix-Show van Hennie Huisman. E

Enkele honderdduizenden mensen in ons land hebben_.een pa- Epegaai als huisgenoot. Zotr beest kan heel gezellig zijn- Hii wordt
s.íàà g"""id efi t aoi op linuffelen en zoeíen. Màarioms-knaagt I
hij je meubilair tot op de spijkers af. Dan wordt hii in de krant E
'wegens omstandigheden'te koop aangeboden. Een beet van zijn E
mooie snavel kan je een vinger kosten. Sommige Belgische die- :
renartsen die een papegaai moeten behandelen, wagen dan ook E
bibbergeld (gevarengeldl);_c,ïï:jfT:-Xl 

".,:*Ë-li*S:31,] trheb je dan een kaalgeplukte soepkip. f-l
Papegaaien zijn niet altijd wiendelijk be- I ..* , íi" , I

handeld. In het Romeinse Rijk werden pa- l: .,?,M,.,,,:, ,: . I
pegaaienkoppen gegeten. En om een pape- llt,i,l,i'i,,,lffiWi;,,,,|,t',',:,',',1
gaài aan hèf praieÀ te krijgen, gaf de Rq- [
ffi:ï:ï:rl',JxïJ*11H'iï"J'i::it,"3; l',,''' :'"" i"''-"'t't.,''t 

§
l;iïfÍïËï:"' "" '*ï ïT ï:ïïj l,; ', ,,;,,:," WZou zo'rr klap helper

;íï"ss'fi*,*ï,IH1"ffi'."ï3; 
r* ïfti"' §
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Het voordeel
hij kan er ook heel hard mee lopen. Een
spiintle van zeventig kilometer trekt hij
met gemak. Hij is dan ook moeilijk-te van-
gen. Pas geleden was er bij RotterdaT ee..n

ítruisvogel ontsnapt. Met stappen van drieë-
neenhalve meter spurtte hij over weilanden
en sportvelden. Uiteindelijk kon hij met het
net van een voetbaldoel worden gevangen.
In het nauw gedreven steekt een struisvogel
zijn kop nief in het zand, maar drukt hij
zièh met gestrekte hals tegen de grond. IIij
hoopt dan dat je hem voor een heuveltje
aanziet.

Zijn wetenschappelijke naam is 'Struthio
camelus'. Dat betekent'vogeltjeskameel'. De
oude Arabieren dachten dat de struisvogel
een kruising was tussen een vogel en een
kameel. Ook een kameel kan hard lopen en
heeft twee tenen. Met öe tenen kan hij ge-
vaarlijke klappen uitdelen. Ën net als een
kameel heeft een struisvogel er geen last
van als je op zijn rug meerijdt. De voordelen

van twee tenen
Een mens heeft aan elke voet vijf tenen. Is

dit niet een beetje teveel van het goede? Een
paard bijvoorbeeld heeft één teen en daar
ioopt hij twee keer zo hard mee als een
meàs. Misschien zouden we met minder te-
nen beter uit de voeten kunnen' Maar één
teen lijkt me wat weinig. Met twee tenen
zijn we goed vergelijkbaar met de struisvo-
gét. toen ik laatst in een dierentuin een zak
vogelzaad omhoog hield, stapte zo'n struis-
vogel er parmantig op af. Hij stak zijn
eigènwijze kop in de zak en schrokte de kor-
rels naar binnen. Ondertussen bekeek ik
zijn tenen.

Struisvogels hebben aan elke poot een
kleine teen en één superteen met een venij-
nige klauw. Met die superteen kan die
struisvogel je aan flarden scheuren. Maar van twee tenen zijn mij duidelijk.



Slordige eter
De olifant is een slordige eter. Heeft'-,e 

olrranf, rs een slordige.etel. Heeft hij trek in malse braadjes, dan trekt hijeen boom met worter en- al uit de gronà. Hi: pi"Èi-é, Ë"r."'iliïrà"aies af enHij plukt er enkelè blaadjes af eri
litj"boomontredoeroriàeón.%.ï;Ë;;;ióï"Ëi;.=rïï=;=J;ïJ,"ïË"Ë:boom.

Aan het eind van de dag heeft hij een paar honderd kilo bladeren, worters,schors en hout in zijn maag-gestop[. en önaeíu""è" à" tii"àïiàrslange ra_vage aangericht. Deze b.000 kilo -wegende koros is ui5"" 
"róilËËuden in denatuurparken. Hij kent geen tafehÀanieren en net àts ae màns vernielt hijzijn eigen leefomgeving. bat is één van de redenen *".io--àó-Lutant in hetjaar 2000-waarschijnlijÉ niet meer in de natuur voorkomt. Hi.j veiÀongert.Een olifant is een rief en grappig beest. DagàlijË;il;ï niï"*'*" verfris_send modderbad. Schijnt dé zón re fel, dan-I"", Iti-*""uàJg'i"li"" op zijnhoofd. Zo'n eregante hoed voorkomt een zónnesteet. Hij is ook dol op de bes-sen van de maroelaboom. AIs hij daar veel van eet, woidt nij à.o"xu". Trom_petterend zwaikt hi.i door het oerwoud. Btijf a. 

"oigÉ"à" à;;^;;r" uit zijnbuurt: een olifant met een kater is stecnt lóÀumeura.
- olifanten zijn heel reergierig. rn Azië zfrn schoren waar olifanten voor bull_dozer studeren. Na afloof vaà hun studià verslep"" ,à !à-.t-tàir;t 

""r, 
g"_wicht van 6.000 kiro aan boomstammen. sportieve oriranGn-lri:'g-"ï *r, ,ou,_baitraining. Laatst werd in Indonesië een-otitante""."iÈ;ii;;àài geL,ouaen.President suharto beloonde het winnend. èttt"t met eÀn tàÈà"."trr.. wilrenolifanten de volgende ee-uw nog in hun natulrparken kunnen ËÀ, d".r ..,o"_

Eï;"r.*", 
minder srordig eteÀ. Een cursus 'nèties eten; ttmf waàisctri;nri3t
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IVat horen
dierenoren?

De afgelopen tijd was het zo
warm dat ik het liefst flinke flap-
oren had: om mezelf koelte toe te
waaien. Maar mijn oren zijn te
klein en ik kan ze niet bewegen.
Mijn konijn kan dat wel. Die
draait ze onafhankelijk van elkaar
alle kanten op. Ik kan misschien
niet veel met mijn oren doen,
maar ze zitten gelukkig op de
goeie plaats. De oren van sprink-
hanen zitten heel ongelukkig. De
sabelsprinkhaan heeft zijn oren op
zijn scheenbeen en bij de veld-
sprinkhaan bevinden ze zich op
zijn achterste. Dat lijkt me niet
prettig op de wcl

Toch ben ik niet jaloers op mijn
konijn. Want uit onderzoek is ge-
bleken dat een konijn niet te lang
naar harde popmuziek mag luiste-

lYrcs{,--

ren- Hij wordt er knettergek van
en krijgt nare ziektes. De iest van
zijn ieven àeeft hij een gehoorap_
paraat ngdig. Ook voor kippen ispopmuziek ongezond. Als ze ervaak naar luisteren, blijven ze
39hte1 .in de groei. Maar àraai je
klas_sieke muziek; dan gaat alles
goed. Een kuiken dat een weck of
acht van Bach of Vivaldi heeft ge-
noten, weegt zwaarder dan andére
kuikens.

Veel dieren hebben een beter ge-
hoor dan wij. Pieptonen die voor
ons te hoog zijn om te horen, ma-
ken een hond zenuwachtig. De
mug herkent zijn vrouu,tje aan
haar zoemgeiuid. Maar één van de
luister-kampioenen is wel de uil.
Zelfs geblinddoekt kan hij een
muis vangen. Hij gaat af op zijn
gehoor en duikt feilloos naar de
piek waar hij geritsel hoort. En
dat goeie beest heeft niet eens
flaporen, maar twee gaatjes be-
dekt met veren.

7-'" '' I j



Schildpad
in de soep

Van één soepschildpad kun je hon-
derden borden soep koken. Die soep
smaakt anders dan uit blik. Schiidpad-
soep uit blik wordt vaak van bruine
bonen gemaakt. Echte schildpadsoep is
kleverig en blijft aan je lippen en je
gehemelte plakken. In AÍrika liggen de
soepschildpadden levend op de markt
te wachten tot ze de pan in gaan. Het
zijn net gerimpelde ouwe mannetjes.
Van onder een veel te grote helm kij-
ken ze je slaperig aan. Tanden hebben
ze niet. Ik wil zo'n aandoenlijk beest
niet in mijn pan. Dan is het net of ik
een ouwe opa kook.

Soepschildpadden leven in de groot-
ste soep van de wereld: de warme
oceanen. Op de zeebodem grazen ze als
koeien het gras en het wier van de rot-
sen. Maar er zijn ook vleesetende
schildpadden. Een enkele keer bijt zo'n
schildpad een teen van een badgast af.
Een tijdje geleden is in India besloten
om vleesetende schildpadden in de hei-
lige rivier de Ganges uit te zetten. Ze
moeten daar de halfvergane lijken die
door de bevolking in de Ganges wor-
den gekieperd opruimen. Voorlopig
hebben ze genoeg te eten.

Toch worden veel schildpadden in
hun bestaan bedreigd. Dat komt vooral
doordat de stranden steeds drukker
worden en de schildpadden niet meer
uit zee durven om eieren te leggen.
Maar schildpadden protesteren niet.
Het zijn heel rustige beesten. Ze heb-
ben zelfs geen stembanden. Het enige
dat ze doen is een beetje grommen en
zuchten. Maar dan alleen als ze veliefd
zíjn. Ze willen zich nog weleens ver-
gissen. Soms ziet een verliefde schild-
pad een ouwe schoen aan voor een
leuk vrouwtje. Grommend en zuchtend
klimt hij erbovenop. Maar zo'n vrij-
partij wordt natuurlijk niet veel soeps.

t1crt"-
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Dikke tong t,
*"#,mï1ïi*::isri$ii$1,,gjg,;g$gP,1 il;;-il;tË tt..ï Ëitt"tt. onsmakelike brokken gooit hij

3ï,"à,,". *", u" n,,ol,ïö;;;;;,1'g-" '***"' u" I !

"""r. 
bl" doet ook àee. Dat merk je qls je neus ver-

i:*r: tr"ï;:ffi:rï:f#rïi§ffiïi4:$"*ïà':"ï §
karton. Die mensen ,i:" .tiÀàiiuii"à. no" dik.hun tong 

,l
ook is of hoe g.oot nï.r"rr"*, ïiiei smaatt hetzelfde' -Ë
ÉÀàakblind" àer,.et-ii"Èten'eigenlijk een bril voor {D'nïÏ#ï:'#'":Ha 

eesteta met de tons. vissen §|; § Iben geen tong, maar ze kunnen wel proevel

fSm-S'"*ïlÏ]ï'*ï-",ïir'tï#:ïff="J; È'
eebruikï hij om te ruiken. Hij heeft zijn neus dus E
in ziin mond zitten' Vlinders hebben ook een tong' n-.-

mi:,':,:l:'n"#::iïi#:r*ïi'l'*-5ïï"#f: fl
dedrollen te proeven krijgen. Í;11i7,,,,,..- d'
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Omgekeerde
wandelaars

Sommige mensen loPen liever oP
hun hanàen dan oP hun voeten. Ze
worden er zelfs kampioen in. In 1986

trok een oP zijn handen loPende Ko-
reaan een sPrintje van 50 meter in
1?.44 seconden. Maar de man die tot
;;-;; Ët iangst ondeisteboven lieP,;;-;; Ët iangst ondeisteboven lieP, tr
is Johan Hurlinger. Op een goeie dag Ë

mï,f*-ï-:l"rxli'l{#ïnqï &
naO hi: zo'n tien uur ondersteboven e

3'"8F":#Ë";Hï:i*il:i: :"ïÏï §
ffi!$ï§ï'i'§'í1l.:.*$'*.'"1"ï"ffi: f
veÀ loopt. Hij heeft speciale poten ië,"
met vijf platte tenen_die vol haak- f 

ï
iï',,íïllïïr".,?l:ftr"f;'ï""i'"r':i: /
iaag aan muren hangen. Hij heeft ,

Ëi-::i,i'"" f#Jil.Ïi H:.i o
Éoort, schrik je je rot. Sct'el.en hhoort, schrik je je rot. scnel en Èu*'Ë"ïïà:ï3,l [,j 'ffiËiïLÏ g
als die omgekeerde wandelaars a.-

"1ï 1ïu"&ï"IË'ï:ï:J:'"',li:à,.,r. I
lJ',,1ïï',ïif,""ïT"ï,J"":ïïfi '.::t
ï,o31o, "'l",'ï."u,?§l ril -ïli'ïËï !
ze tevoorschijn. In snel temPo J
eten ze alle insekten oP. De men- 1

sen zijn blij met de omgekeerde, I

'milieuwiendelijke insektenver-
delgers. Ook in Nederland is be-
langstelling voor de gekko. Vo-
rige maand zijn oP SchiPhol
rroe 2m gekko's ontdekt. Ze
waren verPakt in ktreine kar-
tonnen dozen met luchtgaatjes.
Driehonderd hebben die ver-
oakkins niet overleefd. Mis-
schien Éomt het wel omdat de
dozen verkeerd stonden. De
dozen hadden natuurlijk oP
hun kop moeten.,".rr. 
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Nijlpaardegebit

Als je op straat belaagd uordt, kun je
het beste een paar tanden ín ie tegenstan'
det zetten. Tanden ziin gemene u)apens en
je hebt ze al,tijd bíi de hand. Laatst kreeg
iem,and Tllzxe n'Let een btitende buurman.
Dat kostte hem een oor. In het dierenriik
gaat het er nog usilder aan toe. Boze ual-
trlssen doorboren met gemak hun soortge-
noten. Haaien hebben een heel u)apenarse-
naal tn hun bek. En in Afrika zàjn geen
nijlpaardmannetjes zonder happen uít
hun oel. Wie zich op straat onoeilig ooelt,
fiLoet dus zijn tanden sliipen.

Tanden zijn hard en sterk. Op to heb ik
eens een dikke Belgische krachtpatser een
geuicht oan oDer de 100 kilo zien ttllen:
met zcin tanden. Zo'n gewicht kriig ik
met mijn handen nr.et eens uan de grond.
Of deze krachtpatser daarna naar de

De geltge brokstukken moesten een tt'idie
in ítet Zuu, "n 

het tpitte ít:oor kusam te-
óài""hrin. Zo belandden heel uat níil-
naarden ín de monden Don tandartspa-
tíënten. Tegentnoordig uorden kunstge'
bitten niet meer Dan niilpaard'tanden ge-

maakt. Maar als àk somrníge gebitten zie,

fuoijfel ik daar u:eL eens aan'

'#iil':"*#zi tr;k':"\lzi*':,: ;triï: Di tbr-een nijlpaard.
Níjlpaarden hebben een kolossaal gebit.

Soms groeien hun hoektanden als bana-
nen uit hun bek. vroeger uerden oan tarl^-l
níjlpaardtanden kunstgebitten gemaakt. , lt<l (4-
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En nu
ditte....
Op vakantie heb ik

weer veel bierbuiken
voorbij zien schom-
melen. Dikke mensen
hebben voor mij iets
gezelligs. Ze houden
van lekkere dingen en
als ze lachen, aeint kiffiiií'#fr;:N:1ffi.i#ffiIi
hun hele lichaam mee. Maar het is las-
tig als je op een dag niet meer de deur
door kunt. Niet zo lang geleden kwam
een superdikzak in de deuropening
van zijn slaapkamer klem te zitten. De
brandweer moest hem bevrijden. Hij
had zijn leven lang op bed doorge-
brachL Het kostte heel wat zweetdrup-
peltjes om hem terug in bed te rollen.
Op de weegschaal gezet, bleek de dik-
zak 454 kilo te wegen. Hij is daarna
aan de lijn gaan doen en viel meer dan
100 kilo af. Dat scheelde een paar on-
derkinnen.

Ook dieren overeten zich. Een py-
thon kan een geitje met huid en haar
naar binnen werken. Daarna ligt hij
weken op apegap€n. De pelikaan-aal,
dat is een soort vis, maakt het nog
bonter. In een hongerige bui verslindt
hij een vis die groter is dan hijzelf. Hij
heeft namelijk een elastische keel en
maag. Na zo'n maaltijd lijkt hij een
opgeblazen ballon

Dan is een hamster verstandiger.
Ook hij doet niets liever dan zich vol
te proppen. Maar hij slikt zijn voedsel
niet door. Hij bewaart het in zijn
wangzakken. Zijn die vol, dan brengt
hij de lading naar zijn holletje om al-
les bij de voorraad te leggen. Dikke
mensen hebben niet dat voordeel van
de hamster. Ze hebben overal wang-
zakken, maar ze kunnen die niet leeg
krijgen.

Bierbuiken en wangzakken

3o-§-'ti5



Flink aan de drank
's Zomers word ik altijd gestoken. Komt er een horzel of een steekvlieg voorbij,dan moet ie mij hebben. ir Éeu nu arweeieen paar muggebulten. waar ik ook ben,die kleine vampiers komen van alle kanten aangevlogen..Enthousiast steken ze hunsnuit in mijn vel. Ze nemen snel een paar srokjËs 

""-Ète"-àl; d.rrt *., dikke bultachter.
Eens ben ik een teek tegengekomen. Een teek kan niet vriegen en hij is artijd aande drank. cga.gt{s wachl tri-j in ae bgmen, struiken-ài il-Ë;-g;". tot er iemandvoorbij.wandelt..Hij gaat af op zweetluchtj'e1. geett een teek je'geroten, kiik à;;rnaar uit. voor hem zijn we èen wanderei-rd cafe. zij" ,"-iÀ"ï"ït vo] weerhaken

Poort zich in je vel. ».r.".?"Lhij het op 
""., 

orinten.Éi5 Ëiàïï"t een week vol.Door al dat drinken krijgt hij een enoràe bierbuik u" *óiat *ài zilo x*. zo zwaar.. Gelukkig kon ik de teek -tijdig vermoorden. Het l. .i.."rrlà" onbeleefd omiemand die dorst heeft geen dïn!én 
-te 

geven, maar bij een teek is dat wel aan ter3{en. pasgeleden was een Nederrandse;iehén;;;-m;;"-à;;i;Ë àoodziek door deziekte van Lyme.

Die ziekte wordt
door teken over-gebracht. InAmerika zi.in
hele bossen ai-
gezet en wordtiedereen ge-
waarschuwd. Ik
houd niet van al
die prikkende en
zuigende bees-
ten. Ik heb lie_ver dat ze se-
heelonthouder-
worden.

BttL
11crl.-
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Ile allerlaatste

Ile allerlaatste Sn nu -.ditt€'staat vandaag op Snug- 
-

eer. HorreliJk hebben Jullle er de afgelopen twee Jaar veel
ílezier àan-beleefd. Dltte Merle neemt aÍscheial' Ílaar ze
-gaat niet helemaal weg. Binnenhort verschiJnen namel§L
illerhande teuke proefJes op Snugger, dle Je zelf thuis
kunt uitproberen.-Ditte taekt ze voor jullle ult. Nog even
wachten, maar doe Je ilan ook mee?

Baardapen
Met een baard kun je twee Xanten i

oo: ie scheert hem af of je laat hem

=ia"n. I., de oudheid liet je je baard
stàan. fen baard straalde kracht en
wijsheid uit. Met baard was je pas een
min. fr moeten toen veel baardaPen
iànaeetopen hebben. Voor de Romei-
.rà., ías'ae baard het sYmbool van de

ieugd. Wie tegen de vijftig liep, was te
àud voor een baard en moest hem ar-
À"É"."t. Alteen de keizer mocht hem
houden als teken van eeuwige jeug4: 

---ÍiÈrutt 
zijn niet zo modebewust' Heb

ie een baaid. dan laat je hem hangen'
be Zeeuwse mossel heeft een piepklein
baard3e van sterk elastisch haar' Hij
Érà-dt zich ermee aan de stenen vast'
Éót ti:tt me wel handig zo'n baardje'
O"t Ërtt je je aan je eigen baardje
omhoog trekken.

Baardvogels heb_
ben ook-niet
veel baard.

zo-
Het

Daarvoor moet je bij de mensen zijn' De-l-ang-
íte Éaara behoo-rde toe aan een man uit Noor-
;órr. Bij zijn dood had hij een baard.van 5

;óËi en 
-3Í} 

èentimeter. En die ligt nu in een

;;;"- in Washington. Hij was pa§ een echte
baardaaP.

zijn een soort
spechten en ze
vliegen rond met
een paar spriete-
rige stekels om
hun snavel. Hetzijn de punkies
onder de vogels.

Dan heb je ook
nog het baard-
zwijn. Met ziin
Iange bakkebaar-
den doet hij aan
Engelbert Hum-
perdinck denken.
Maar eigenlijk
heeft alleen de
baardaap een be-
hoorlijke baarè
Hij is een beetje
spookachtig, want
rond zijn hele ge-
zicht hangen lan-
ge, grijze haren
Echt veel baarden
zie je in het die-
renrijk niet. : )

2o-5-t8g
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